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Waarde VAPper! 

Allereerst van harte gefeliciteerd met je lidmaatschap 

van Quintus! Na de KMT of NKT breekt nu de volgende 

fase van je Quintuslidmaatschap aan: de VAP. Dit is de 

tijd om kennis te maken met de verschillende disputen 

die Quintus rijk is, en dus ook met het G.L.H.D. ExpresZo. 

Wij zijn een bont gezelschap van allerlei sterke 

persoonlijkheden, verbonden door het feit dat we elkaar 

en onszelf vooral niet te serieus nemen. Bij ons is 

niemand de baas en zijn al onze Leeden gelijk. Als 

iemand een impulsief goed idee heeft, dan gaan we dat 

doen. Humor en zelfspot zijn onze belangrijkste waarden 

en dit zie je ook terug in onze VAP. Kom mee naar het 

Casino om te zien hoe mensen hun stufi vergokken, haal 

je innerlijke dronken dekzwabber naar boven tijdens de 

SpeciaalBoot-VAP of escaleer lekker mee op de 

BubbelvoetbalChaos-VAP! 

Op de borrels zijn wij aan de ExpresZobar onder de bel 

te vinden. Hier werken wij Bavjes, Bristi’s en Port weg en 

vergeten we onvergetelijke avonden. 

Ik wens je veel plezier de komende tijd en tot op de 

VAPs! 

Alexander Hendriks 

Voorzitter Grootsch Leidsch HeerenDispuut ExpresZo 



 Een jaartje lidmaatschap bij het Grootsch-

Leidsch  

 

 

  

21-diner bij een van de Leeden thuis 

All aboard the ExpresZo express! 



 

  

But then I took an arrow to the knee 

Klein borreltje… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaarlijkse Heerendiner met de reünisten 

Biertje drinken op excursie naar Antwerpen 



 

  

Het WK is er niks bij 

Fine dining met de dames in oranje 



Ruim dertig jaar geleden… 

In 1983 besloot een groep wijze Heeren dat het anders 

moest: er moest een nieuw Dispuut komen. Deze 

Heeren konden zich niet identificeren met wat er 

destijds rondliep. Er moest een Dispuut komen dat 

relaxedheid hoog in het vaandel had, en vooral veel 

humor, zonder de tradities van een Dispuut te verliezen. 

Dit werd het Grootsch Leidsch HeerenDispuut ExpresZo, 

later bekend onder de naam "Het Dispuut met de 

Fuut!". Meer dan vijfendertig jaar later staat het Dispuut 

nog steeds aan de ExpresZobar, met exact diezelfde 

instelling. 

De Borrel 

Op het eerste gezicht is ExpresZo een bijeengeraapt 

zootje ongeregeld. Op het tweede gezicht ook. Wie 

echter beter kijkt, ziet het overkoepelende ideaal: niet te 

veel regels, niet te moeilijk doen; gewoon gezellig 

borrelen. De mannen in het Rood-Zwart laten zich niet 

leiden door verplichtingen, maar geven het borrelleven 

sfeer door ludiciteit, ondoordachte acties en 

onverstaanbaar geschreeuw. We staan midden in de 

zaal, onbeweegbaar aan de ExpresZobar – ons thuis op 

de sociëteit. Menig legende wordt hier tussen het 

borrelgeweld geboren.   



De Humor 

De humor van ExpresZo is hard en scherp te noemen, 

wat ervoor zorgt dat elke ExpresZo in de loop van zijn 

eerste jaren een rappe Leidsche bek ontwikkelt om 

andere ExpresZo’s van weerwoord te voorzien. Het is 

dus niet alleen grappig, maar het houdt je scherp! Als je 

langskomt, zal je dan ook op de VAPs merken dat de 

harde grappen heen en weer slingeren. Een ExpresZo 

voelt zich niet snel beledigd, maar dient met een 

devesterende grap zijn Dispuutsgenoot van repliek. 

 

Buiten Quintus 

Naast alle feesten en activiteiten op de vereniging zijn 

ExpresZo’s samen actief buiten de sociëteit.  De 

afgelopen jaren zijn we gaan liften, kleiduifschieten, 

airsoften, en nog vele andere dingen. Vaste activiteiten 

in het jaar zijn de Misseklaas (de Sinterklaasviering van 

het Dispuut, met hilarisch harde en verneukeratieve 

gedichten), de nieuwjaarsborrel, de Dies in september 

(met reünisten) en toveren we tijdens onze Manifestatie 

met Ragazze de Singelzaal om tot ’lands grootste 
Hollandse kroeg. Regelmatig vinden er 21-diners plaats, 

avonden waar ouders altijd nog lang van moeten 

bijkomen. Geen week hoeft ongevuld te blijven! 



Activiteiten door 2018 en 2019 heen 

  

 

  

De strijd voor het Jaarpraesesschap op het Kerstdiner 

Prominent doen op het Boekenbal  



Achterin een vakantiebusje naar Reims die maar 30 

km/u gaat. Met 220 km/u over de Duitse autobaan 

achterin de opgevoerde huurauto van een Chinees die 

koste wat kost haar vlucht zal halen. Een halve liter 

Schultebraü adten om de Ardennen te mogen 

doorkruisen met de partybus van de Utrechtse 

studievereniging Aardwetenschappen. En ’s avonds, 

eenmaal op bestemming, worden alle verhalen elk jaar 

uitgewisseld onder het genot van een plaatselijk 

brouwsel! Diep op een maandagborrel in 2013, ver 

nadat het laatste bestuurslid al naar huis was, beweerde 

een ExpresZo dat hij de beste lifter van het Dispuut was. 

Twee maanden later stond het hele Dispuut klaar op 

Leiden Centraal om de uitdaging aan te gaan. Het 

liftkoppel dat als eerste Parijs zou bereiken zou 

bekroond worden tot beste lifter van het Dispuut. 

Sindsdien wordt elk jaar om deze eer gestreden!   

Fris aan de start van onze jaarlijkse Liftwedstrijd! 



 

 

 

 

 

 

  

Quintus lustrumgala! 

Oorlog kent geen winnaars, alleen maar ExpresZo’s 



Kom VAPpen! 

Wil je een keertje komen kijken bij ExpresZo? Dat kan! 

Sluit lekker aan bij een van onze VAPs en leer de Leeden 

echt kennen onder het genot van kleine biertjes in grote 

hoeveelheden. Meld je aan bij:  

Daan op 06 – 305 617 86 

Of Jesse op 06 – 383 093 29  

Maandag 9 september: SpeciaalBoot-VAP 

Als het Dispuut met de Fuut houden wij erg van water, al 

vallen we er zelf in. Om beide te garanderen combineren 

we in deze VAP het varen met speciaalbier. Daarom 

gaan we met zijn allen het water op om maximaal te 

genieten van al het natte goed. Vooraf gaan we een 

lekker hapje eten, om daarna af te reizen naar de Kaag 

om in een grote sloep het water onveilig te maken.  Zorg 

dat je erbij bent! 

Donderdag 12 september: Casino-VAP 

Ditmaal bevindt ExpresZo zich in Scheveningen om daar 

de Dispuutskas te verdubbelen. Sluit je aan bij dit 

onmogelijk doel en ga “all-in” in op de roulette. Of beter 

nog, zet ons Dispuutsgeld op het spel! Het startkapitaal 

wordt door ons geregeld, dus altijd prijs. Of laat het 

gokken over aan de gokverslaafden, neem plaats aan de 

ExpresZobar en doe je tegoed aan het bier of de rum-

cola’s. Of een Martini, shaken, not stirred!  



Maandag 16 september: BubbelvoetbalChaos-VAP 

In den beginne was er Chaos. Kom elkaar dus lekker 

kapot rammen bij bubbelvoetbal. Vermoeid na een paar 

potjes? Schroef dan je hoofd eraf met een potje 

bierpong, juffen, Stef Stuntpiloot, of natuurlijk gewoon 

mexxen. Of plof lekker op de bank en eet je helemaal 

rond met sappige hamburgers.  

Vrijdag 20 september: ComedyCafé-VAP 

Op deze vrijdagavond zonder eindtijd gaan we naar de 

hoofdstad. Wat volgt is een avond lang vooroordelen en 

zelfspot in een van de beste comedycafés van 

Nederland. En laat dat nou net zijn waar een échte 

ExpresZo het meest op zijn gemak is. Vooraf gaan we 

natuurlijk eten en achteraf een dansje wagen in één van 

Amsterdams vele kroegen. 

Maandag 23 september: CroquetKroket-VAP 

Er zijn weinig hardere sporten dan croquet. Heb je voor 

rugby een hamer nodig? Dacht het niet. Kom in je beste 

imitatie van Engels ‘old money’ naar onze English garden 
party samen met het Leids Damesdispuut Galopines. 

Leer de subtiliteiten van het croquet beheersen.  Maar 

gebruik het vooral als excuus om goudgele rakkers 

achterover te slaan en kroketten weg te beuken.   

 

 



Vrijdag 27 september: Pilaaravond 

Is de VAP tot nu je ook zo goed bevallen? Smaakt dit 

naar meer? Kom bij ons langs op de Pilaaravond en wie 

weet valt jou een uitnodiging ten deel. Wij zijn de hele 

avond te vinden in het Jantje van Leiden café aan de 

Hartesteeg, bij de Hooglandse Kerk. 

Zaterdag 28 september: Eerste uitnodiging 

Ben je door naar de volgende ronde? Dan mag jij met 

ons mee op de eerste uitnodigingsactiviteit. Houd je 

avond vrij, want we gaan he-le-maal los. 

Maandag 30 september: Na-VAP 

Nog niet vermoeid na zo een lange VAP-periode, of nog 

steeds op zoek naar het beste Dispuut? Kom dan lekker 

poolen en darten met de mannen van ExpresZo en kom 

kijken wie als eerste z’n oog kwijt is aan een slecht 
gegooide dartpijl! 

Dinsdag 1 oktober: Toezeggingen 

Gefeliciteerd! Je staat aan de vooravond van een 

aankomend ExpresZo lidmaatschap. Dit is je kans om alle 

Leeden nog een keer tegen het lijf te lopen in hun 

natuurlijke habitat. Wat we gaan doen? Dat is nog een 

verrassing, maar voor eten wordt in ieder geval gezorgd. 

Zorg ervoor dat je een slaapplek in Leiden hebt, want we 

gaan het laat maken! 



 

 

Datum  VAP 

Vrijdag 6 – 9 Burchtavond 

Maandag 9-9 SpeciaalBoot-VAP 

Donderdag 12– 9 Casino-VAP 

Maandag 16– 9 BubbelvoetbalChaos-VAP 

Vrijdag 20 – 9 ComedyCafé-VAP 

Maandag 23 – 9 CroquetKroket-VAP 

Vrijdag 27 – 9 Pilaaravond 

Zaterdag 28 – 9 Eerste uitnodiging 

Maandag 30 – 9 Na-VAP 

Dinsdag 1 – 10 Toezeggingen 

 

Wil je je aanmelden óf heb je vragen? 

Daan      06 – 305 617 86 

       Jesse     06 – 383 093 29 

 

www.glhdexpreszo.nl 

Instagram: @glhdexpreszo 


