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Lieve dansers, 
 

Vijf december is weer daar, 
we blikken terug op een prachtig jaar. 

Een jaar waarin men is gewend 
aan het verschijnen van De Krent. 

 
Ieder nummer is een wonder, 

ook nu is de inhoud hoogst bijzonder. 
Jullie ledenkennis testen we fijntjes, 

met het spelletje ‘Trek de lijntjes’. 
 

Wie zicht wil op het onvoorziene, 
checkt het Orakel van DelPhine. 
En we hebben, ook zeer uniek, 

een fijn recept en Rosans rubriek. 
 

Van ‘The walls have ears’ stond Sint wel paf, 
hij zocht snel steun bij zijn gouden staf. 

Sint hoeft vast niet uit te leggen, 
dat je sommige dingen écht niet kunt zeggen. 

Let op je woorden komend seizoen, 
dan hoef ik jullie niet in de zak te doen. 

 
Afijn, lieve dansers, maak plezier, 

drink in de Oerknal niet te veel bier. 
Stap niet op elkanders tenen, 

en houd bij latin gestrekte benen. 
Zing, dans, lach, geniet, 

Heel veel liefs van Sint en Piet. 
 
 

Sinterklaas 
Namens de RedakCie 



Toen ik hoorde dat de Krent op 5 december uit zou komen, 
Wist ik dat ik m’n verhaal zou moeten rijmen. 
Fred en Ginger mee mogen nemen is iets waar alle leden van dromen, 
Maar verder zal ik stoppen met slijmen. 

Fred en Ginger
Logeren bij Sophie

Sophie dat is mijn naam. 
Als nieuw lid mochten Fred en Ginger een week bij mij logeren. 

Fred en Ginger mijn huis laten zien was zeer aangenaam. 
In mijn huis woon ik alleen, dus het is wel gezellig, twee maatjes voor bij het studeren. 

Fred en Ginger kwamen namelijk precies langs tijdens de tentamenweek, 
Ze hebben er zeker voor gezorgd dat ik niet bezweek. 
Zelfs tijdens m’n tentamen waren ze er voor mij, 
Dat maakte de meeste mensen in de tentamenzaal wel blij. 

Er is in de aanloop van de tentamenweek meer dan studeren gebeurd, 
Want ik heb ze ook mee naar een borrel van Place Making gesleurd. 

Place Making is een vak dat ik aan de UvA volg, 
Dit is vooral van besluiteloosheid het gevolg. 

Als studie doe ik namelijk bèta-gamma en het wisselt wel eens wat ik als major wil, 
Ik begon dit jaar met Medische Informatiekunde, maar Filosofie en Gender studies leek me 
toch meer chill. 
Met filosofie kan ik echter pas in januari beginnen, 
Bij bèta-gamma kan alles, dus dan maar een vak sociale geografie voor tussendoor verzinnen. 



Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, 
Chillen in het SV Spectrum hok met Jelte en Maximiliaan, 
De penningmeesteres is er ook nog bij, 
Alleen met chocolademunten maakt de Sint haar blij 

Ook heb ik Fred en Ginger nog naar mijn beppe meegenomen, 
beppe betekent oma in het Fries, maar in Friesland ben ik al een tijd niet gekomen. 

Mijn beppe woont namelijk gewoon in Bergen in Noord-Holland, 
dus daar zijn Fred en Ginger met de trein en bus ook beland. 

Omdat Fred en Ginger ook meedoen aan danswedstrijden 
Heb ik ze meegenomen naar een workshop over Faal Power 
Dit zodat ze iets minder hoeven te lijden 
Dan hoeven ze niet aan de kant te blijven zitten als toeschouwer 

Zo was mijn week met Fred en Ginger zeer geslaagd, 
Als je meer wilt weten over mij ben ik altijd bereid meer te vertellen als je er naar vraagt! 

Naast dansen bij Amsterdance ben ik ook regelmatig bij Dansschool Kluver te vinden, 
Daar dans ik als 2e jaars en soms ook Solo Latin op de zaterdag. 

Gelukkig zijn voor mij de dansschool en de vereniging goed te verbinden, 
want meer dansen zorgt bij mij toch wel voor een glimlach. 
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Krentrecept

Wat gaat er in? (voor ongeveer 24 koekjes) 
3 eetlepels krenten of rozijnen 
200 gram havermout 
120 gram boter 
4-5 eetlepels melk 
150 gram basterdsuiker 
Eventueel een beetje bloem 

Havermoutkoekjes met krenten!

Wat is eigenlijk het verschil tussen krenten 

en rozijnen? 

Rozijnen en krenten zijn allebei 

gedroogde druiven. Het verschil tussen 

rozijnen en krenten is de druivensoort. 

Rozijnen worden gemaakt van grote 

druivensoorten. Krenten zijn 

gedroogde pitloze druiven van een 

druivenras dat heel kleine vruchten 

heeft. Een krent is dus kleiner dan een 

rozijn. De kleur van de krent varieert 

van bruinachtig tot diep donkerblauw. 

Hoe donkerder de kleur des te zoeter de 

krent is!
En wat doen we daar dan mee? 
Warm de oven voor op 175 °C. 
Was de rozijnen en dep ze droog (nee, niet overslaan, dit is 
belangrijk voor de hoeveelheid vocht in je beslag!). 
Meng in een kom de suiker, havermout en boter. Voeg de krenten 
toe en een paar eetlepels melk tot het een mooie bal deeg wordt. 
(Je krijgt hoe dan ook plakkerige handen!) 
Leg vast een vel bakpapier op de bakplaat. 
Maak balletjes van het deeg. Je kunt ook het deeg kneden tot een 
rol (ongeveer 4 cm in doorsnee) en dan plakken snijden van 1 cm. 
Bestuif hiervoor je werkvlak met wat bloem of strooi er nog wat 
havermout op. 
Leg de koekjes wel goed ver uit elkaar, want ze worden flink 
platter, maar breder! (Verdelen over twee bakplaten werkt het 
best.) 
Bak de koekjes in de hete oven in 15-18 minuten gaar en lichtbruin. 
Laat ze op de bakplaat iets afkoelen voordat je er iets mee doet. Je 
kunt ze eventueel verder af laten koelen op een rekje. 
En dan, smullen maar! 
Ben jij niet zo krenterig? 
Je kunt de krenten ook goed vervangen door bijvoorbeeld 
gedroogde abrikozen, noten/zaden, chocoladestukjes of gember.

verder uit elkaar leggen dan hier ;p



DOOR  PHILINE  VAN  VLIET  BSC .  

Het Orakel van
Delphine

Boogschutter (23 nov - 21 dec) 

De vrolijkheid van de feestdagen werkt altijd aanstekelijk op jou, Boogschutter. Je weet 

als geen ander hoe je de donkere dagen moet opleuken met lichtjes en muziek. En dan 

krijg jij ook nog eens een dubbele dosis cadeaus deze maand! Misschien kan jij de 

eindejaarsstress op je werk of onder je medestudenten oplossen? Nodig je 

baas/professor uit voor een quickstep op het kerstfeest en al snel zal iedereen 

sc(h)at(t)erend de avond doorbrengen. 

 

Steenbok (22 dec - 20 jan) 

December is een dure maand, maar een zuinig mondje staat niet mooi op foto’s, 

Steenbok. Je hand hoor je op de rug/arm van je danspartner te hebben, niet op je 

portemonnee. En de dingen die er echt toe doen zijn gratis, zoals de AmsterDance 

dansavonden en iets met familie en vrienden enzo. Dus zet je liefste en leukste lach op 

en geniet van de (woensdag)avondjes met je vrienden om je heen! Misschien betaalt 

iemand dan zelfs een rondje voor je… 

 

Waterman (21 jan - 19 feb) 

Dat ene originele en gevatte Sinterklaasgedicht is vast door jou geschreven, of niet 

Waterman? Waarom lees je deze horoscoop eigenlijk? Je gelooft toch niet dat hete 

gasbollen die al miljarden jaren bestaan enige invloed uitoefenen op je leven? Je weet 

heel goed dat je vooral zelf het heft in handen moet nemen. Daarom heb je meer aan 

een paar coole feitjes om indruk mee te maken op feestjes, dan aan een voorspelling 

van jouw liefdesleven of je carrière. Wist je bijvoorbeeld dat neutronensterren zo’n hoge 

dichtheid hebben, dat een theelepel neutronenster evenveel weegt als een flinke berg 

(ongeveer 10 miljard ton)? En wist je dat de heer zijn dame aan de rechterkant heeft in 

de ballroom, omdat mannen vroeger vaak een zwaard links droegen? 

 

 

 

 



Vissen (20 feb - 20 maart) 

Je hebt nog wel eens de neiging om te veel in je eigen gedachten te blijven 

rondzwemmen, Vis. Kerst is een tijd van verzoening en vergeving, dus maak van je 

hart geen zwart gat en spreek al je frustraties, angsten en onzekerheden uit. Je zult 

zien dat het niet zo eng is als het lijkt en vriendschappen juist sterker maakt. Als de 

stap nog te groot is, begin dan voorzichtig en speel een spelletje Hints mee op de 

spelletjesavond. Drink er een paar glazen wijn bij en je zult zien dat je binnen no time 

al je geheimen op tafel hebt liggen. Dat lucht op! 

 

Ram (21 maart - 20 april) 

Als de meest avontuurlijke en dynamische van alle sterrenbeelden is Mercurius jouw 

planeet, Ram. De afgelopen dagen stond deze trots tussen de Aarde en de zon in, 

maar verwijdert zich nu weer met rasse schreden van de Aarde af. Het heeft geen zin 

om er achteraan te rennen, dus probeer deze maand de slow terug te brengen in de 

slowfox. Luister naar de muziek die iemand anders heeft opgezet en steek je been 

eerst uit voordat je er al je gewicht op zet. Zo krijg je ook geen ruzie met je 

(dans)partner/schoonfamilie deze kerst. 

 

Stier (21 april- 21 mei) 

Dit is nu al de derde dans die je (dans)partner met iemand anders danst! En 

ondertussen sta jij aan de kant, met rusteloze benen. Kijk die lach, hij/zij doet het 

expres. En ondertussen kijken steeds meer mensen met medelijden in hun ogen 

jouw richting op. Als het zo moet, dan hoeft het niet meer. Laat al die gala’s maar 

zitten. Nee, Stier! Niet zo kinderachtig doen. Dansavonden zijn er om ook met 

anderen te dansen. Stap op iemand af die ook aan de kant zit en vraag hem/haar ten 

dans. Je zult zien dat je avond veel leuker wordt. En vergeet Einstein’s beroemde 

woorden niet: “My second biggest mistake was not inviting her for the final waltz.” 

 

Tweeling (22 mei - 21 juni) 

In de nacht van 12 op 13 december zal de jaarlijks terugkerende meteorenregen het 

best te zien zijn in jouw sterrenbeeld, Tweelingen. Dit betekent een avond vol 

vuurwerk, en niet alleen in de lucht. Gebruik de zwoele moves van de Rueda de 

Casino workshop om je favoriete AmsterDancer te verleiden en neem hem/haar 

daarna mee naar het terras van de Oerknal om de vallende sterren te bekijken. Wat is 

jouw liefste wens? 

 

Kreeft (22 juni - 22 juli) 

De afgelopen periode heb je alleen maar in cirkels gerend. Geen wonder dat het 

allemaal niet natuurlijk en vanzelf leek te gaan: planeetbanen zijn elliptisch, net als 

de line of dance. Tijd om wat excentriciteit terug te brengen in je leven! Pak uit met je

Sinterklaassurprises en gooi meer glitter op je kerstkostuum. Nu je toch bezig bent, 

gooi ook meer glitter in je haar. En op je schoenen. En over je danspartner. Wist je dat 

met genoeg glitter op je gezicht, niemand meer op je wallen let? Time to shine, 

Kreeft! 



Leeuw (23 juli - 23 aug) 

Jupiter zal deze maand opnieuw te zien zijn in de ochtend, nadat hij zich een 

tijdlang verstopte achter de zon. De gasreus zal vergezeld worden door Venus en 

Mercurius, wat goed nieuws is voor jou, Leeuw! Kom ook eens vroeg je bed uit en 

sleep jezelf naar die wedstrijd die veel te vroeg begint, al is het maar om te kijken. In 

de eerste ronde zal je jouw Venus over de vloer zien zwieren, schitterend als nooit te 

voren (heeft ze een nieuwe jurk? Of heeft hij zijn haar geknipt?). Moedig hem/haar het 

hardst aan van iedereen, en wie weet mag je hem/haar wel trakteren op McDonalds 

na de wedstrijd. 

 

Maagd (24 aug - 23 sept) 

Ook al wordt het heelal geregeerd door behoudswetten en zou het ineenstorten dan 

wel nooit hebben bestaan als de fundamentele natuurconstanten ook maar een 

beetje zouden afwijken, dan nog betekent dit niet dat je niet wat verandering in je 

leven aan mag brengen, Maagd! Een nieuw jaar zorgt voor talloze nieuwe 

mogelijkheden. Het wordt tijd om na te denken wat jíj wilt en je niet meer te laten 

tegenhouden door anderen of door wat je gewend bent te doen. Verf je haar, koop 

een nieuwe jurk, praat met mensen die je nog nooit hebt aangesproken en sla de 

Paso Doble een keer niet over. Je zult zien dat het bevrijdend werkt! 

 

Weegschaal (24 sept - 23 okt) 

Als echte gentleman/dame is jouw tijd eindelijk aangebroken, Weegschaal: je mag 

mensen weer uitnodigen om mee te gaan naar de kerstbals!  Koop een bos rozen 

voor elk bal dat je bezoekt en trek je mooiste smoking/galajurk aan.  Kies een date (of 

drie), of ga als de sexy bachelor die ergens in je verstopt zit en dans met iedereen. 

Deze maand mag het allemaal! Mars zal afnemen in zowel helderheid als schijnbare 

grootte en knijpt als ‘t ware een oogje toe. In ieder stadje … een ander sambapasje. 

Disclaimer: deze tactiek werkt minder goed bij familiediners, vooral als ze bij je oma 

thuis gegeven worden. 

 

Schorpioen (24 okt - 22 nov)  

Venus zal in december zichtbaar zijn in de ochtend, maar aangezien jij geen 

ochtendmens bent, loop je haar waarschijnlijk mis deze maand, Schorpioen! Maar je 

weet wat ze zeggen: ongelukkig in de liefde, gelukkig in de tango. Je kan tot diep in 

de nacht doordansen en genieten van alle andere sterren die aan de hemel schijnen. 

Of wordt het tijd om te kiezen en als een volwassen danser ‘s ochtends vroeg braaf je 

basics te oefenen in het schijnsel van de Morgenster?  



Meest actieve leden
Dit zijn onze meest trouwe leden die lekker vaak 
met ons meedansen! Dus heb jij gewonnen, knip 

de troffee uit en hang hem boven je bed!

1. Maudi 
2. Sophie 
3. Dirk & 

 Erik

5. Jelle Jan &  
Charlotte 
7. Marcel, 
Brechje & 
Jan Jaap



MEMES
When your 

dancepartner gives 
you a high five, but 
you're so tired you 

don't respond properly 
and realize it while 

doing it

Dancepartner: 
'GEAR SHIFT!' 

 
My mind: 

'OH SHIT...'

When your 
make-up is on 
point and you 

walk into a store 
My mind: 

'I feel 
FAB-U-LOUS, 

darling!'



Krenterview

Dit keer vroeg de RedakCie aan AmsterDanceleden: 
Als jij een Piet zou zijn, welke Piet zou je dan zijn? 

 
 

Chelsea: Regelpiet. Ik vind het leuk om dingen te plannen en organiseren :) 
 

Sylvia: Piet snot. Ik werk met kinderen en ben chronisch verkouden door alle 
kinderen die in m’n gezicht hoesten en snotteren ;) 

Sylvia nomineert bovendien Fréderique voor de functie van Glitterpiet! 
 

Peter: Bouwpiet 
 

Bibi: Acrobatenpiet! 
 

Nesha: TonyChocolonelyPiet, want ik streef naar 100% slaafvrije chocolade. 
Het is toch ongelooflijk dat als ik aan het snoepen ben, ik ook bijdraag aan de 

slavernij! Dat is echt niet meer van deze tijd. Ook hoop ik stiekem op een 
sponsorcontract. Van mijn loon hoef ik 't namelijk niet te hebben. 

 
Michael vdW: Techpiet 

 
Milan: Piet Hein, niet alleen vanwege zijn zilvervloot-overwinning, maar ook 

omdat hij, ondanks een groot gedeelte van zijn jeugd in gevangenschap 
doorgebracht te hebben, toch nog iets moois van zijn leven heeft gemaakt en 
een stempel heeft achtergelaten in de geschiedenis. Zou toch mooi zijn dat 
mensen mijn naam over 400 jaar ook nog terug zouden kunnen vinden op 

wikipedia! 
 

Esmee: Wik-en-weeg-piet. Ik kom er al niet uit wat voor Piet ik wil zijn.. Er zijn 
zoveel leuke opties! 

 
 
 

Ellis: Dan zou ik een Musical-Piet zijn! Ik wou dat mijn leven een musical was. 
Het zou toch heerlijk zijn als mensen bij elke gelegenheid opeens random 

zouden beginnen te dansen of te zingen? Wie wordt daar nou niet vrolijk van? 
Dus als Musical-Piet zou ik ervoor zorgen van het leven een swingend en 

zingend feestje te bouwen! 
 

Yvonne: Altijd-vrolijk-piet? Verslaafd-aan-dansen-piet? Twijfelpiet? 
Warhoofdpiet? Is er al een Zeurpiet? 

 
 
 
 
 
 
 

Dus.. Ben jij nog op zoek naar een van deze Pieten, doe er je voordeel mee! 
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Zie de maan schijnt door de krenten. Dansers staakt uw wild geraas. We zijn dansclub voor studenten En Wouter is hier echt de baas  
Vol verwachting kijken wij Wat hij doet dit jaargetij Vol verwachting kijken wij Hij geeft ons een lekkernij 

 

Jongens heb je ‘t al vernomen? 

Tiralalali, tiralalala 

Een nieuwe Krent is uitgekomen 

Tiralalali, tiralalala 

Laat ons dansen, hand in hand 

De Krent die is de leukste krant 

Tiralalali, tiralalala 

Tiralalali, tiralalala 



ETDS  BRNO





Invulverhaal
 
 
Op een ____________ (dagdeel) kreeg __________ (bestuurslid) een 
telefoontje van Sinterklaas. ‘De Sint is op zoek naar enthousiaste dansers die 
een dagje Piet willen spelen, en hun liefde voor dansen en feesten met het 
publiek willen delen!’ 
Zo gezegd, zo gedaan; AmsterDancers zijn met entertainen zó begaan. 
 
Tijdens de optocht waren er ______ (aantal leden) aan het dansen. 
De _________ (groep) aan de kant waren totaal _________ (bijwoord) door 
de moves van _________ (danser) en __________ (danser), die stonden te 
sjansen.  
Ze gooiden met ___________ (soort snoepgoed) en pakjes. 
Sommige leden __________ (bezigheid) zelfs onder afdakjes! 
 
De dansers betrokken __________ (Piet) bij het dansen en lieten per ongeluk 
_________ (iemand/iets van de optocht) schrikken. 
Opeens begon ___________ (iemand/iets van de optocht) op een _________ 
(latindans) te kicken! 
_________ (Piet) zijn/haar _________ (kledingstuk) kwam namelijk _______ 
(voorzetsel) het _________ (lichaamsdeel) van _________ (iemand/iets van 
de optocht) te zitten. 
 
Alle ___________ (snoepgoed meervoud) van Sinterklaas vlogen in het 
rond.  
'Och, wat maken mijn nieuwe Pieten het toch bont.' 
 
Dag lieve Sint, tot volgend jaar, 
Op 5 december zijn wij zeker weer beschikbaar! 
 

AmsterDance-Pietjes



S I N G L E  

V A N  D E  

M A A N D

THIJS BLOM

Thijs is net begonnen met de cursus brons bij het USC en hij volleybalt ook 
nog!  Het is een sportieve, lieve en zeer slimme vent. Hij heeft zijn bachelor 
informatica en wiskunde afgerond en werkt nu bij Copernica in Amsterdam. 
Zie jij dat wel zitten? Wacht niet langer! Spreek Thijs een keertje aan! 



Woordzoeker! 



Trek de lijntjes

Ik hoorde pas toen ik tien was 
dat Sinterklaas niet bestond en 
was er echt helemaal kapot van.

Wij hebben geen
zwemdiploma!

 Ik heb een kat die Draak
heet. 

 Ik vind het irritant als mijn
partner iedereen ‘poes’ noemt. 

 Ik ben gebrast tijdens mijn
constitutieborrel 

Ik heb nooit in Sinterklaas
geloofd

Ik ben brandweerman

Ik heb een basilicumplantje 
van 40cm hoog



Lieve BallroomChick97, 
 
Dat is eigenlijk een erg ingewikkelde term voor je eh…  tepels. Je coach wil denk ik heel 
graag dat je met je bovenlichaam goed richting je danspartner staat, en dat je met je tepels in 
zijn richting wijst. Dat betekent in de praktijk dat je linkertiet eigenlijk net iets meer naar voren 
uitkomt dan je rechter; je staat immers ietsjes meer op links! Als jouw partner dit ook doet 
zorgt dat voor een prachtige danshouding. Probeer het maar eens, het werkt als een tiet.. eh, 
trein. 
 
Liefs, 
 
Rosan 
 
PS Als je ballroomcoach een man is zou ik toch even overwegen of je wel verder wilt gaan 
met deze samenwerking. 

Lieve RosanLieve Rosan, 
 
Wat bedoelt mijn ballroomcoach met mijn 
‘parallelle navigatiepunten’? 
 
Groetjes, 
 
BallroomChick97



wat voor surprise ben jij?

test jezelf

Een van je vrienden is jarig, wat geef jij cadeau? 
A) Weet ik veel, ik koop onderweg naar het feestje wel iets en schrijf er een leuke kaart bij. 
B) Een mooi cadeau dat echt bij die persoon past en dat ik al heb uitgezocht voordat ik een 
uitnodiging kreeg. 
C) Iets wat ik zelf een keer heb gehad en niet wil hebben. 
D) Iets wat een van m’n vrienden heeft gekocht – ik betaal gewoon via Tikkie mee. 
 
Hoe zie jij papier het liefst? 
A) Beschreven. 
B) Papier-maché all the way. 
C) In propjes. 
D) Om een cadeautje heen. 
 
Wat is je favoriete Sinterklaassnack? 
A) Pepernoten. Maar echt die bakkerspepernoten, niet de kruidnoten die iedereen altijd 
pepernoten noemt! 
B) Een versierde banketletter. 
C) Strooigoed van AH Basic (1 kilo). 
D) Alles wat in mijn schoen zit. 
 
Op welk Sinterklaasliedje ga jij hard? 
‘A) Zie de maan schijnt door de bomen’, a capella gezongen door een mannenkoor. 
‘B) Zwarte Piet ging uit fietsen’ (want dat liedje is lekker lang). 
‘C) Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot, o wat zal ie stinken, doe de deur op slot!’ 
‘D) Sinterklaas kapoentje’ (want dat liedje werkt altijd). 
 
Wanneer vier jij Sinterklaas? 
A) Het weekend voor 5 december. 
B) Wanneer niet?! Ik vier het met iedereen die wil. 
C) Op de dag die niet mijn voorkeur had in de datumprikker. 
D) Op 5 december natuurlijk, de avond voor zijn verjaardag! 

sla snel de pagina om 

voor de uitslag!



... uitslag!

test jezelf

Meeste A? Jij bent... 

Meeste B? Jij bent... 

Geen surprise. Jij doet alleen aan gedichten, surprises zijn voor sukkels en 
voor kinderen onder de tien. 
 
 
 
 
 
De Uitbundige Surprise. Voor jou zijn minstens zes verschillende materialen 
gebruikt. De hoeveelheid liefde en creativiteit die ze in jou hebben gestoken, 
valt niet te evenaren. Jij bent eigenlijk een kunstwerk en een puzzel in één, 
en je sluit perfect aan op de persoonlijkheid en wensen van je ontvanger. 
 
 
 
 
 
De Vervelende Surprise. Jij staat symbool voor alle slechte eigenschappen 
van jouw ontvanger. Rookt diegene te veel? Dan ben jij de sigaret. Komt 
diegene altijd te laat? Dan ben jij een horloge. En op écht goede dagen ben 
jij gewoon een doos vol propjes en haargel. Je weet wel, die vieze groene 
van €0,79. 
 
 
 
 
Huh wat? Welke surprise? Sinterklaas brengt toch de cadeaus? 

Meeste D? Jij bent... 

Meeste C? Jij bent... 



the walls have ears
 
 
 
Wouter over WDSF-dansers: ‘Hoe beter, hoe heter.’ 
 
Brechje: ‘Groetjes aan Bibi!’ 
Dirk *die het verkeerd verstond*: ‘Kusjes?’ 
Brechje: ‘Mag ook.’ 
Dirk: ‘Maar wat voor kusjes dan?’ 
 
Brechje: ‘Praat me niet van Machine Learning, Tom Meurs!’ 
Tom M: ‘Oké dan, Brechje…… *mompel mompel*’ 
Sylvia: ‘Hahah’ 
Brechje: ‘Ben je nu mijn achternaam vergeten?’ 
 
Eva: ‘M’n muts is nat.’ 
 
Melanie tegen Erik: ‘Kom je uit Zeeland?’ 
Erik: ‘Nee.’ 
Melanie: ‘Jammer.’ 
 
Merlijn: ‘Ik heb het ineens heel warm. En dat is niet eens omdat Melanie 
binnenkomt.’ 
 
Tijdens de CoBo 
Brechje: ‘Iedereen wil die paal betasten.’ 
 
Thijs: ‘We hebben niet genoeg boter op de paal gesmeerd.’ 
En direct daarna: ‘Nog geen uur geleden heb ik gezegd: ik moet op m’n woorden 
letten. En het gaat nu al mis.’ 
 
 
 
 
 



the walls Still have 
ears

 
Eva: ‘JJ pakte dat ding en begon gewoon zonder consensus te stoten. #MeToo.’ 
 
Brechje: ‘Michael, jij weet wel hoe bruin ruikt, toch?’ 
 
Tom P.: ‘Jullie moeten afwassen? O, leuk.’ 
Michael: ‘Hoezo?’ 
Tom P.: ‘Dan hoef ik niet af te wassen.’ 
 
Iemand tijdens de ALV: ‘Oe, Dirk is klaar.’ 
Dirk: ‘Dirk wil op tijd naar huis.’ 
 
Erik: ‘Zoals je weet: geen bonnetje, geen geld.’ 
 
Maudi: ‘Zijn er nog vragen?’ 
Bibi: ‘Mag ik een plaspauze?’ 
Maudi: ‘Ja, heel snel dan. Nog meer vragen?’ 
Bibi: ‘Waar is de wc?’ 
 
Erik tegen Wouter: ‘Je noemt jezelf praeses, hoe goed is je Latijn verder?’ 
 
Wouter: ‘Het is niet zo dat we er meteen allemaal afgelikt uitzien.’ 
 
Nesha: ‘Kunnen we Jelle Jan dechargeren als lid?’ 
 
Eva: ‘Ik zat in een gleuf!’ 
 
Wouter: ‘Ik heb het niet als lang ervaren.’ 
Nesha: ‘That’s what she said.’ 
 
 
 
 
 
 



the walls will 
always have ears

 
Yvonne: ‘Austerlitz, dat is toch waar die mensen in de Tweede Wereldoorlog 
dood werden gemaakt?’ 
 
Jelle Jan, nadat er antwoord is gegeven op een vraag van hem: ‘Sorry, ik 
luisterde niet.’ 
 
Eva: ‘Lekker groot en van achteren.’ 
 
Jelle Jan: ‘Dan wordt het paardrijden slash barbecue!’ 
Michael: ‘Ja ik dacht dat het een elektrische mustang was.’ 
 
Brechje: ‘Gewoon een muntje in de spleet.’ 
 
Maudi: ‘Michael gaat ondergoed ontwerpen met een slotje erop dat open 
kan! Dan moet je gaan betalen, Tom!’ 
Erik: ‘Wat wordt de mannenvariant dan? Met een slurf en olifantenprint?’ 
Michael: ‘Maar waar zit het slotje dan?’ 
Erik: ‘Aan het puntje natuurlijk!’ 
 
Caroliene: ‘Zullen we het Sinterklaasevenement ook vunzig maken?” 
Esmée: ‘Ja! Want het is wel een kinderfeest!’ 
 
Wouter: ‘Soms lig ik in bed en wil ik gewoon hard bomen hakken!’ 
 
 
 
 
 
 
 




