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Yasha
de oesterman
THE OYSTERMAN

’MENSEN ENTHOUSIASMEREN EN
ENTERTAINEN, DAT IS WAT IK DOE’
’MAKE PEOPLE ENTHUSIASTIC AND
ENTERTAIN THEM, THAT’S WHAT I DO’

Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela leerde
voormalig internationaal vrachtwagenchauffeur Yasha dat het
roer om moest. Een ietwat ‘uit de hand gelopen’ fietstocht
bracht hem vervolgens naar Ibiza waar het roer ook daadwerkelijk volledig omging. Met zijn karakteristieke uitstraling is
Yasha tegenwoordig dé oesterman van het eiland.

It was a pilgrimage to Santiago de Compostela that taught
former international truck driver Yasha that things had to
change. A somewhat ‘out of control’ bike ride took him to
Ibiza, where his life completely changed indeed. With his
distinctive appearance, Yasha is now thé oysterman of
the island.
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BELEVING & SFEER

EXPERIENCE & ATMOSPHERE

Als oesterman streeft Yasha ernaar om elk event naar een
‘hoger niveau’ te tillen. “Het mooie van dit concept is dat
oesters eigenlijk altijd kunnen. Op een chic feestje, maar ook
op een gezellige markt en bij zowel een high-end business
event als bij een hippie strandfeestje. Oesters hebben voor
veel mensen nog steeds een luxe uitstraling, maar door de
beleving die wij rondom dit mooie product creëren, zijn wij

As an oysterman, Yasha strives to take every event to
the ‘next level’. “The great thing about this concept is
that oysters are actually always a good fit. Certainly at
a chic party or a high-end business event, but also at a
lively market or a hippy beach party. Oysters still have
luxurious connotations to many people, but because
of the experience that we create around this beautiful 

et leven van Yasha is kleurrijk, net als zijn
verschijning. Het ‘jasje’ van de oesterman past
hem dan ook perfect. “Ik wil mezelf in principe
niet met anderen vergelijken, maar als je dan toch kijkt
naar andere oestermannen, dan zij dat over het algemeen
ietwat excentrieke, robuuste kerels. Volgens mij voldoe ik
ook wel aan dat plaatje”, lacht hij. Iets wat zijn vriendin en
rechterhand Kim alleen maar kan bevestigen: “Yasha heeft
een mooie eigen stijl gecreëerd als een robuuste, authentieke
oesterman die met zijn bohemian stijl perfect past op Ibiza.”

asha’s life is colourful, just like his image. The
oysterman’s ‘hat’ fits him perfectly. “In principle
I don’t like to compare myself with others, but if I
do look at other oystermen, I notice that they are generally
somewhat eccentric, robust guys. I think I fit that picture
too,” he laughs. His girlfriend and right hand woman Kim
confirms: “Yasha has created a beautiful style of his own as
a robust, authentic oysterman who fits in perfectly in Ibiza
with his bohemian style.”

 Sofia Gomez Fonzo
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Yasha: “Oesters zijn een puur en ruw product,
net als ikzelf dus. Daarom voelt dit werk voor
mij waarschijnlijk ook zo natuurlijk. De oester
en ik, we passen bij elkaar.”
Yasha: “Oysters are a pure and raw product,
just like me. That’s why this work probably
feels so natural to me. We match, the oyster
and I. ”

Oesters zijn goed voor
je immuunsysteem, je
geheugen en je libido
Oysters are good for your
immune system, your memory
and your libido
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overal op onze plek.” Yasha biedt namelijk zó veel meer dan
alleen oesters. “Ik bied beleving, sfeer en een ervaring om
nooit te vergeten. Een totaalplaatje dat klopt. Van de speciaal
ontworpen outfits tot customised menukaartjes, oesterkistjes
(van afbreekbaar hout) en dergelijke, ontworpen door onze
vaste artdirector Diewertje (diewertje.com) die onder andere
ook voor Jamie Oliver heeft gewerkt. En natuurlijk oesters
van topkwaliteit. Hiervoor werken wij samen met World of
Oysters die ons twee keer per week verse oesters leveren. Wij
zijn hun agent voor de gehele Balearen. Een samenwerking waar
wij supertrots op zijn. Niet alleen omdat zij oesters van topkwaliteit leveren, maar ook doordat wij hierdoor een onderscheidend
groot assortiment aan oesters kunnen bieden. Maar liefst tien
verschillende soorten, afkomstig uit Nederland, Frankrijk,
Ierland en Portugal.”

product, they are suitable everywhere.” Yasha offers so
much more than just oysters. “I create an atmosphere and
an experience to remember. The complete image, from
specially designed outfits to customised menus, oyster
boxes (made out of biodegradable wood) and the like,
designed by our art director Diewertje (diewertje.com),
who has also worked for Jamie Oliver, among others. And
of course top quality oysters. For this we partner with
World of Oysters who supply us with fresh oysters twice a
week. We are their agent for the entire Balearic Islands. It’s
a collaboration that we’re very proud of. Not only because
they supply top-quality oysters, but also because we can
offer a distinctively large range of oysters. No fewer than
ten different varieties, originating from the Netherlands,
France, Ireland and Portugal.”

IETS NIEUWS EN BIJZONDERS

SOMETHING NEW AND SPECIAL

Yasha is met recht trots op zijn werk als oesterman en super
enthousiast. “Net als de oestermeisjes en -jongens met wie we
samenwerken. Je kunt mij namelijk alleen inhuren, maar ook
met een compleet team. Allemaal volledig in stijl uiteraard.”
Dat het concept van Yasha en Kim nu al een groot succes is,
bewijzen de uitsluitend positieve reacties van klanten als
WOW en Nagai met wie ze al hebben samengewerkt. Kim:
“En we zijn met heel wat mooie partijen in onderhandeling
voor het komende seizoen. Restaurants, hotels als Nobu en
OKU, eigenaren van villa’s… Je kunt het zo gek eigenlijk niet
verzinnen. Iedereen is op zoek naar iets nieuws en bijzonders
en dat is precies wat wij bieden.”

Yasha is justifiably proud and enthusiastic regarding
his work as an oysterman. “Just like the oyster girls and
boys we work with. You can hire just me, or the complete
team. All completely in style, of course.” Yasha and Kim’s
concept is already a great success, as evidenced by the
exclusively positive reactions from customers such as
WOW and Nagai with whom they have already worked.
Kim: “And we are in talks with a number of parties for
the coming season. Restaurants, hotels such as Nobu and
OKU, villa owners… You couldn’t make it up. Everyone is
looking for something new and special and that’s exactly
what we offer.”

GOED VOOR JE LIBIDO!

GOOD FOR YOUR LIBIDO!

“Ik kan de mensen die ons inhuren ook geen ongelijk geven”,
gaat Yasha lachend verder. “Want wie wil er nu geen oesters?
Behalve dat oesters natuurlijk ontzettend lekker zijn, hebben
ze nog zo veel meer voordelen. Zoek het maar eens op, dan
zul je ontdekken dat oesters supergezond zijn. Zo hebben ze
onder andere een positieve invloed op je immuunsysteem
en zijn ze goed voor je geheugen. En laten we de invloed op je
libido zeker niet vergeten…”

“I can’t blame the people who hire us,” Yasha continues
with a laugh, “because who doesn’t want oysters?
Besides the fact that oysters are so tasty, they have
so many more advantages. Just look it up and you’ll
discover that oysters are extremely healthy. For example,
they have a positive effect on your immune system
and are good for your memory. And let’s not forget the
influence on your libido… ” 

Meer weten?

Want to know more??

Neem dan zeker eens een kijkje op oystersyasha.com. “Er is zo
ontzettend veel mogelijk. Hoe klein of groot je het ook wilt, in overleg
kunnen wij het bieden. Van alleen mijn aanwezigheid als oesterman
tot het complete totaalplaatje inclusief oestermeisjes en –jongens,
volledig customised bedrukking van menukaarten en dergelijke, passende
aankleding… je kunt het zo gek niet bedenken. Alles voor dat beetje extra
beleving en de lekkerste oesters die je op het eiland kunt krijgen.”

Take a look at oystersyasha.com. “There are so many possibilities.
However large or small you want it, we can consult with you and
make it happen. From just my attendance as an oysterman to the
whole works including oyster girls and boys, fully customised menus,
decoration befitting the event… nothing is too crazy. It’s all worth it for
that little bit of extra experience and the tastiest oysters you can get
on the island.”

Yasha schenkt een deel van zijn
inkomsten als oesterman aan
de iBi Foundation. Check voor
meer info over dit goede doel
ibifoundation.com.

Yasha donates part of his
income as an oysterman to
the iBi Foundation. For more
information about this charity,
visit ibifoundation.com.


oystersyasha.com
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