Voorwoord
Lieve dames, heren, iedereen daarbuiten en iedereen daartussenin,
Wat prachtig dat ik jullie hier weer tref! En wat ben ik jullie dánkbaar
dat jullie mijn afkowobo hebben aangeschaft of gekregen. Een
afkowobo. Ja, dat horen jullie goed… Mijn favo nieuwe en bestaande
afko’s, speciaal voor jullie samengebracht in dit collector’s item.
Wederom heb ik hier met alle liefde bloed, zweet en zelfbruinertranen
in gestopt. Want jullie support moet beloond worden.
De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat de interesse in het afkogebruik
groeiende is onder een groot deel van onze bevolking. Zelfs de oude
garde vindt het maar al te interessant. Zo zag mijn opa een keer een
interview met mij op tv over afko’s waarna hij mij belde met de vraag
‘wat voor wartaal ik allemaal aan het uitkramen was’.

Deze is voor jullie

Sommigen noemen het taalverloedering, ik noem het efficiëntie.
Maar wat je er ook van vindt, de invloed op de Nederlandse taal is
onweerlegbaar. En dus is het tijd voor een officieel naslagwerk. Een
unieke essential. Een thermometer van de tijdgeest. Een afkowobo.
Ik wil mijn uitgeverij ontzettend bedanken om mij voor de tweede
keer op rij te vertrouwen. Ook wil ik mijn naasten en onwetende
voorbijgangers in de stad bedanken voor de inspiratie, ik sta altijd aan
lieve mensen... Pas op met wat je zegt, want voordat je weet, vang ik
het op! Mijn oren staan altijd open ;). Daarnaast wil ik jullie bedanken
voor de support van de afgelopen jaren, en hoop ik dat jullie zullen
genieten van dit unieke naslagwerk. Als laatste bedank ik mijn ouders,
broers, mijn vriendin Ro, Lil, Els en Thijn: Jullie zijn altijd zo lief,
supporting en betrokken geweest. Love y’all! <3
Veel liefs, Lot
PS Vergeet niet om lief te zijn voor elkaar s.v.p.…
QUEER RIGHTS X

Opbouw
uitspraak
afkorting

poba {poo·baa} - power barf

betekenis

Ik vind het altijd chill om tijdens m’n poba ff unwritten
op te zetten als achtergrond muziek, is dat weird?

voorbeeld
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ab {aa·bee} - afstandsbediening

afko {af·koo} - afkorting

Schat zit jij weer met je reet op de ab? Ben ’m kwijt, zo
zuur. Zit ook geen AirTag op!

Schat zonder het afkowobo van Marie Claire was ik
écht niet up-to-date hoor.

·

·

abso {ab·soo} - absoluut

Of ik die ONS na de seks uit m’n bed heb gekickt?
Abso!

afstubo {af·stuu·boo} - afstudeerborrel

Shit schat sorry ik red het niet om naar je afstubo te
komen, zit bij Halt omdat ik parmezaan had genakt bij
de zelfscan…

·

·

adidi {aa·die·die} - afterdinnerdip

Schat ik heb echt een zíéke adidi, moet ff m’n brolo!
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Agga {ah·ghaa} - Den Haag

Of ik weleens in Agga kom? Schat alleen bij
noodgevallen buiten de ring haha.
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Amaal {a·maal} - Amalia

Als ik een euro zou krijgen voor elke ani die ik kwijtraak,
was ik miljonair geweest!

·

·

ambu {am·buu} - ambulance

Ap {ap} - Albert Heijn

Schat we gaan zo veel drinken vnv dat ik met de ambu
naar huis ga!

Schat de Ap was al mensonterend duur, maar nu door

·

·

Ams {ams} - Amsterdam

Les 1 als je in Ams gaat wonen: zet geen
AMS in je bio.
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ani {aa·nie} - aansteker

Ik heb echt respect voor Amaal hoor, zou niet in haar
docs kunnen staan…

H E T A F KO W O B O

de infla is het gwn niet meer grappig…

ar {arh} - arbeider

Schat no way dat ik met de burgerslurf naar
Thuishaven ga, ik ben geen ar.
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