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Fun in november? Dat zit snor! [1]

01/11/2013 - eFlash [2]

Sinds de rijkswacht niet meer bestaat, sukkelde het voortbestaan van de snor in een lastig 
parket. Maar niet getreurd. De knevel is opnieuw aan een opmars bezig. Een echte vent 
draagt trots zijn fijn getrimde neusborstel. Met Dalí als voorbeeld. Of misschien eerder zoals 
dé snor uit de jaren tachtig: Magnum P.I.

Movember: laat staan die snor
Voelt u de testosteron pieken? Registreer u op www.movember.com [3]. Start op de eerste dag 
van die herfstmaand met een glad geschoren bovenlip. En laat de haargroei daarna rustig 
begaan. Tenminste, op diezelfde bovenlip en alléén maar daar. Want wie zijn moustache 
combineert met bakkebaarden of een sik valt af.

Op uw gemak bij de barbier
?Dames, we zijn gek op jullie. Maar toch geloven we dat iedere man recht heeft op een plek 
waar hij even man kan zijn.? Zo maakt Schorem [4], een Rotterdamse ?haarsnijder en 
barbier?, meteen haarfijn duidelijk waar de scheidingslijn ligt. De kapperszaak als laatste 
bastion van de echte vent. Neem plaats in de stoel en geef u over aan het vakmanschap op 
het scherp van de snede.

Kweeksuggesties
Kies een ontwerp en ? trimmen maar. Keuzestress? Een verzameling van veertig varianten 
brengen licht in uw hairy situation [5]. Voilà, dat geeft u meteen een duidelijke houvast tijdens 
de stijlkeuze. Zo is ook dát haar onmiddellijk uit de boter. 

Prachtstache
Nu zelfs Justin Bieber zijn donsje [6] laat staan, kunt u niet achterblijven. Haal daarom alvast 
een fijngetande kam en een pot snorrenvet in huis. En hou dé gouden raad in ere: wilt u met 
een prachtstache pronken? Don?t shave your upper lip. ;-)
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Snorakel van Delphi
Goed, echte mannen dragen een snor. Zover waren we al. Maar stelt u zich graag eens open 
voor uw vrouwelijke kant? En komt er een dag dat u het mes zet in uw Hercule Poirot? Tja ? 
sterkte. Maak er dan alsnog een taalkundig evenement van en laat u inspireren door deze 
montache [7]: een fascinerend spelletje snorrensynoniemen opstapelen. Orakel lustig verder in 
andere talen. Wedden dat u gezwind een eind wegsnort op úw dialectsnelweg?

» Lees verder [1]
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