
[fijne vakantie !] 
 

Het schooljaar  is weeral bijna achter de rug. 
Na woelige weken en maanden met terreur , 
de vluchtelingencrisis en stakingen van 
cipiers, het spoor, de post,….hopen we dat  
de rust in het land wat terugkeert en we 
kunnen genieten van een  fijne, zonnige en 
ontspannende vakantie met misschien wel 
een leuk feestje als we Europees kampioen 
worden ! Veel leesplezier ook met onze 
tweede nieuwsbrief met daarin een overzicht 
van activiteiten in onze school vanaf januari. 
Meer nieuws ? www.donboscohoboken.be 

Als er bij mij thuis  techniekers over de 

vloer komen voor een installatie of her-

stelling, maak ik er altijd de gewoonte van 

deze mensen even “uit te horen” over 

hun opleiding, over het vinden van ge-

schoold personeel, over de verwachtin-

gen van de “bazen”. Beroepsmisvorming 

zeker ? Maar het is opvallend hoe in alle 

branches twee zaken bijna altijd naar 

boven komen : ten eerste is er vaak een 

gebrek aan goed opgeleid personeel, ten 

tweede ontbreekt het bij teveel jonge en 

soms goede krachten aan de juiste men-

taliteit. Recent sprak ik met de bedrijfslei-

der van een bedrijf voor dakwerken en 

zink– en koperconstructies. En hij was 

heel duidelijk : “Drie keer te laat ? Dat is 

jammer genoeg ontslag.”  

Daarom dat wij als school heel veel in-

zetten op stiptheid, orde, discipline en 

attitude. Sinds twee jaar is er daarvoor 

een extra instrument ter beschikking : het 

SODA-attest, de afkorting van stiptheid, 

orde, discipline en attitude. De leerlingen 

worden vier keer per jaar door hun leer-

krachten geëvalueerd op deze items. 

Leerlingen die goed scoren krijgen niet 

alleen een ijsje maar ook een heus attest. 

Heel wat bedrijven, waaronder bijvoor-

beeld Umicore, hebben zich geëngageerd 

om bij vakantiejobs of vacatures rekening 

te houden met het al of niet behaald heb-

ben van het SODA-attest. Voor hen is het 

behalen van het attest een garantie dat de 

leerling op deze domeinen goed scoort. 

Stiptheid, orde, discipline en attitude zijn 

immers onontbeerlijk op de werkvloer, 

niet alleen tegenover de werkgever, maar 

ook tegenover de klanten ! 

Het was een hele eer voor de school dat 

Vlaams Minister President Geert Bour-

geois bereid was deze attesten aan de 

leerlingen van het vierde en het zesde jaar 

te overhandigen. Na het officiële gedeelte 

was er  aansluitend  nog een receptie 

waar leerlingen, ouders en leerkrachten 

konden napraten. We zagen er heel wat 

lachende en gelukkige gezichten ! (db) 
   

 

[de kracht van SODA] 
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[sollicitatie] 



Vastenvoettocht 

Vrijdag 25 maart was er opnieuw een vas-

tenvoettocht. Alle leerlingen van de tweede 

en derde graad stapten belangeloos ruim 10 

km in groep. Jammer genoeg viel het weer 

zwaar tegen.  

Galabal 

Vrijdag 24 mei was het “galabal” van de 

derde graad, dit keer niet in Zappa maar in 

Vizit in Wilrijk. Onder het motto “Tropical 

Paradise” werd de zaal omgebouwd tot een 

exotische oase waar leerlingen en leerkrach-

ten konden genieten van een kleurrijke 

feestavond.  

Grote vakantie 

Op het einde van het schooljaar nemen we 

ook afscheid van collega’s die na jaren inzet 

voor de school met welverdiend pensioen 

gaan. Dit jaar zijn dat er vijf : Patrick 

Bryssinck (autoafdeling), Jan Van Gerwen (cv 

en sanitair), Luc Gorrebeeck (PAV en gods-

dienst), Erik Schoofs (geschiedenis), Myriam 

Uyttebroeck (PAV). Op vrijdag 17 juni wer-

den ze door het personeel van de school in 

de bloemetjes gezet. We wensen  hen nog 

vele fijne jaren in goede gezondheid ! 

Engeland 

Dinsdag 3 mei trokken de leerlingen van 4 

BSO naar Engeland, waar ze  onder andere  

een bezoek brachten aan het pittoreske 

Canterbury. Een aantal  supporters van En-

geland kunnen een voorbeeld nemen aan 

het voorbeeldige gedrag van onze leer-

lingen ! 

6 TSO  

Dit schooljaar schakelde 5 TSO over van 36 

lestijden naar 34. Dit wordt volgend school-

jaar doorgetrokken naar 6 TSO. Ook daar 

worden de meeste lesuren opgevangen door 

het facultatief maken van het vak bedrijfsbe-

heer. Leerlingen kunnen dit vak vrijwillig 

volgend tijdens een 35ste en 36ste lesuur. 

6 TIW 

De leerlingen van 6 TIW ontvingen recent de 

vierde prijs bij de Technical Award van DP 

World, één van de belangrijkste container-

transportbedrijven in de wereld. Ze namen 

deel met hun sterrenkijkerproject. Met hun 

andere project, een ligfiets, namen ze het 

weekend van 25 en 26 mei deel aan de 24-

uren race in Shenington, Engeland. Doel is 

om op 24 uren 

zoveel mogelijk 

rondjes te rijden in 

shiften met 6 leer-

lingen. Voor het 

resultaat verwijzen 

we naar de websi-

te. 

Middelheimmuseum 

De leerlingen van 1A en 1 IW trokken op 22 

april naar het openluchtmuseum Middel-

heim en dit in het kader van de lessen PO. 

De leerlingen werden er serieus aan het 

werk gezet om eigen schetsen en impressies 

op papier te zetten.  

Welkom ! 

In maart kwamen weer heel wat lagere 

scholen op bezoek om onze school in al zijn 

aspecten aan het werk te zien en hopelijk zo 

deze jongens én meisjes te overhalen om te 

kiezen voor technisch onderwijs. En we mo-

gen positief zijn. Na de rondleidingen, info-

dagen en opendeur hebben we ruim 20 

inschrijvingen meer dan vorig schooljaar op 

hetzelfde moment !  

[update] 
Nieuwsberichten uit de school en onderwijs 

Pagina 2  [samen] 

[karen damen op bezoek] 
De eerste graad bouwde op vrijdag 3 juni een 

feestje. Dat was het moment waarop de HIPO-

diploma’s op school werden uitgereikt door 

Karen Damen, toen nog die “rosse” van K3. 

HIPO staat voor houding, inzet, punctualiteit 

en orde. HIPO is dus de voorloper van het 

SODA-attest. Alleen leerlingen die hebben 

bewezen dat ze een goede schoolhouding een 

schooljaar lang kunnen volhouden, kregen 

zo’n attest.  De leerlingen vonden het top en 

Karen ook. 

 

 



[nieuwbouw] 

    Nieuwsbrief 2 - Juni 2016 Pagina 3 

 

In de lagere scholen is het momenteel soms 

al “vechten” voor een plaatsje. Binnen enke-

le jaren wordt er ook een grote groei ver-

wacht van het aantal leerlingen in het se-

cundair onderwijs, vandaar dat capaciteits-

uitbreiding absoluut noodzakelijk is. Omdat 

ook de huidige praktijkruimtes soms te klein 

behuisd zijn, is de school enkele jaren gele-

den al gestart met een nieuwbouwproject 

en een algemeen masterplan  In 2011 werd 

een grond aangekocht aan de Schoonsel-

hoflei. Dit terrein sluit aan op de sporthal 

van de school en was dus ideaal gelegen. 

Nadien volgde dan een lange fase van plan-

nen, financiering, ontwerpen, ….. De ont-

werpopdracht werd toegekend aan het Ant-

werps architectenbureau Markant. En met 

de nodige fierheid kunnen  we melden dat 

Markant recent de prestigieuze Arch School 

Award ontving voor het beste toekomstig schoolproject. De motivatie van de jury was duidelijk : “Heritage. Architectuur die door zijn indu-

strieel karakter verwijst naar zijn specifieke functie. Maar op een hedendaagse wijze toegepast én aansluitend op de omgeving. Eenvoud en 

respect voor de bestaande architectuur van de site. Alsof het er altijd bijhoorde en toch authentiek vernieuwend. Past in masterplan voor de 

hele site nieuwbouw op aangekocht terrein.”  

Ondertussen zijn de werken al een tijdje bezig. De funderingen zijn klaar, de betonplaat is gegoten en momenteel is men volop bezig aan de 

bovengrondse constructie. Als alles goed loopt zouden de werken moeten afgerond zijn tegen april 2017, zodat in het schooljaar 2017-2018 

de nieuwe ruimtes  stapsgewijze in gebruik kunnen genomen worden.  Normaal zou de bouwafdeling daar terecht kunnen bij de start van het 

schooljaar. Er is ook ruimte voor zes grote projectklassen voor de afdeling elektriciteit waar zowel praktijk als theorie kan gegeven worden. 

Die lokalen worden zelf ingericht, samen met de leerlingen. Nadien volgt dan de herverdeling in het huidige P-gebouw. Enkele afdelingen 

verhuizen, andere krijgen er heel wat extra ruimte bij, zodat er per leerling meer werkruimte is. Op deze manier kunnen onze leerlingen di-

dactisch meer  verantwoord én veiliger werken. 

Ook voor de omgevingsaanleg zijn er heel wat plannen met veel plaats voor groen. Aan de binnenkant van de school worden overkappingen 

en luifels voorzien voor overdekte buitenleszones (bijvoorbeeld bekistingstechnieken), materiaalopslag, schoolvoertuigen, afvalcontainers,…. 

Bij een nieuw gebouw hoort traditioneel  een eerstesteenlegging. Deze vond plaats op vrijdag 24 juni, voorafgaand aan het personeelsfeest. 

Het werd een feestelijk en ludiek moment. Onder de genodigden havenschepen Marc Van Peel, voorzitter van het DBOC Bart Decancq, huidig 

schoolpersoneel, maar ook heel wat oud-collega’s die tevreden vaststelden dat hun Don Bosco nog steeds een levende school is met oog 

voor leerlingen ! (db) 



[tafeltennis]  
Nu onze pingponghal voorzien is van nieuwe 

pingpongtafels kunnen de leerlingen zich nog 

meer uitleven aan hun dagelijkse pingpongma-

nie . De vernieuwing van de pingpongtafels 

was een uitgelezen aanzet voor dit SCIP–

tornooi (Pieter Schippers zorgde voor de ver-

nieuwing van de tafels, vandaar…). 

Het 1ste SCIP-pingpongtornooi werd  een uit-

gelezen kans voor hen om zich ook met andere 

leerlingen van de 1ste graad te kunnen meten. 

Op woensdag 20 januari 2016 werkten 21 leer-

lingen van het 1ste en het 2de jaar dit tornooi-

tje af. De leerlingen speelden in 2 categorieën. 

De beste 3 van iedere categorie wonnen  een 

pingpongpallet. 

Alle spelertjes 

werkten zes 

wedstrijden af. 

De winnaars 

waren Adlan 

Buralov uit 1 IW 

en Mike Robyn, 

ook uit 1 IW ! 

(jogy) 

[voetbal]  
Op woensdag 14 

april ging de 2de editie van het 4 tegen 4 voet-

baltornooi voor de 1ste graad door. 

21 ploegen uit 5 verschillende scholen speel-

den tussen 13u tot 16u voor de titel.  Alle wed-

strijdjes werden buiten gespeeld op aangepas-

te veldjes. Ook het Lager Onderwijs met o.a. 

onze Don Bosco school deed mee in een afzon-

derlijke competitie. Het mooie weer, de goede 

organisatie door SVS  en de scheidrechters 

(leerlingen in opleiding voor Lichamelijke Op-

voeding) zorgden voor een sportieve en aange-

name namiddag.  

De eerste 3 plaatsen in de categorie Secundair 

werden weggekaapt door onze Don Bosco 

ploegjes J. 

Ook bij het Basis Onderwijs werd de eerste 

plaats door onze buren ingenomen. 

Een welverdiende proficiat aan de winnaars, 

alle deelnemers –er waren ook  voetballende 

meisjes actief !-  en begeleiders. (jogy)  

[3 on 3 basket]  
Op woensdag  9 maart werd in de sporthal van 

onze school het baskettornooi 3 tegen 3 ge-

speeld. 

Ook deze jaarlijkse sportontmoeting met leer-

lingen uit andere Antwerpse scholen is een 

vast gegeven. In totaal werden 15 ploegjes 

ingeschreven, waarvan 6 van onze school. Het 

Stedelijk Lyceum en Stella Maris waren dit jaar 

te gast in onze sporthal. In de categorie van de 

2de graad eindigden de leerlingen van het 

Lyceum én Stella Maris op een gedeelde 1ste 

plaats. Zij hadden hun beste spelers meege-

bracht en wonnen verdiend het tornooi bij de 

kadetten. Bij de 1ste graad werd onze ploeg 

DBH3  ( 2IWA : Seppe, Bryan, Bilal, Thomas en 

Achraf) winnaar. PROFICIAT ! 

Bij de 3de graad werd het een spannende strijd 

tussen DBH6 ( ZIE FOTO ) en de ploeg van het 

Stedelijk Lyceum. Een extra match moest be-

slissing brengen. Uiteindelijk wonnen onze 

jongens (Gurung Gagan uit 5 BEL, Mohamed 

Khloufi uit 5 BCV en Jonathan Hendrickx uit 5 

BR) verdiend met 9-6 na een spektakelmatch 

met veel inzet en kunde. 

Met dank aan alle aanwezige leerlingen en 

begeleidende L.O.-collega’s (ja het was heel 

even stressie toen 2 ploegjes in extremis toch 

nog opdaagden, en dit nadat we het oorspron-

kelijke wedstrijdschema volledig veranderd 

hadden). Gelukkig verliep alles vlekkeloos en 

met veel fair play. Tot volgend schooljaar.                                                                                                                                
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[zwemmen] 
Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze school deel aan het Provinciaal Kam-

pioenschap zwemmen. Op woensdag 27 januari 2016 reden we met het 

schoolbusje en onze wagen, én met een 15-tal leerlingen, naar het zwem-

bad Groenenhoek in Berchem. In de cafetaria aten we eerst onze “bokes” 

op. Daarna werd er met alle macht (de ene met wat meer succes dan de 

andere) gezwommen tegen leerlingen van andere Antwerpse scholen met 

als resultaat enkele mooie ereplaatsen !  

Adam El Hessaini uit  1IW  werk eerste op de 25m vrije slag voor niet-

competitie zwemmers). Axel Avaert  (1IW) werd knap tweede op de  50m 

schoolslag  (niet-competitie zwemmers). En onze Belgische aflossingsploeg 

met Pieter Timmers en ex-collega Glenn Surgeloose kijken best uit voor de 

concurrentie ! De estafetteploeg op de 4x25 m vrije slag haalde zowaar 

goud. Proficiat aan Leonidas Fortes (3BB), Ayoub El Achouch (3BB), Vly-

minckx Mitch   (3TTW) en De Clerck Wout  (3TTW). (jogy) 

[sport op school] 
Belangrijker nieuws dan het EK, Wimbledon, Tour de France  of de Olympische Spelen 



Elk jaar nemen we met onze school deel aan de 

Salesiaanse Spelen. De Salesiaanse Spelen is 

een internationaal sporttornooi dat georgani-

seerd wordt ergens in Europa en dit voor ieder-

een die iets met “Don Bosco” te maken heeft. 

Zo zijn er scholen, internaten, sportverenigin-

gen,… die deelnemen. De verschillende sporten 

zijn veldvoetbal, zaalvoetbal, basketbal, volley-

bal en tafeltennis. 

Dit jaar zijn we afgereisd naar Bratislava ( Slo-

vakije ) en hebben we deelgenomen met 1 

ploeg zaalvoetbal en 5 tafeltennissers.  

De voetbalploeg nam het op tegen Slovakije, 

Slovenië, Spanje, België,… en werden 6de op 

het tornooi ( van de 16 ploegen ). 

De tafeltennissers gingen met zilver naar huis 

( Tomas Schippers ). 

Volgend jaar gaan de Spelen door in Sevilla 

( Spanje ) van 10 mei tot 15 mei 2017 en ook 

daar zouden we graag weer gaan schitteren,… 

maar daar hebben we jullie voor nodig. Vanaf 

september kan je je 

opgeven bij je LO-

leerkracht, er vol-

gen ook nog enkele 

infomomenten. Dus 

wil je graag deel 

uitmaken van onze 

ploeg(en), twijfel 

niet!  

De Spelen zijn voor 

iedereen een unie-

ke belevenis die 

zeker de moeite 

waard is. Buiten het 

sportieve leer je ook andere mensen kennen 

en dit in een zeer toffe sfeer. 

Wil je graag zien hoe het eraan toe gaat… 

neem dan een kijkje via deze link https://

youtu.be./PX0tZPuBQmk Zet je luidspreker 

aan, leun achterover en geniet! En surf zeker 

naar deze website http://www.pgsi2016.sk/

en/ 

[salesiaanse spelen in bratislava] 

Puymbrouck om de leerlingen te leren hoe je 

achterwaarts moet schaatsen…), het moun-

tainbiken, het squashen, het lasershooten, het 

stadsspel, het skaten!  

’s Avonds kregen we heerlijke 

frietjes met stoofvlees en een 

slaatje. 

Na de avondmaaltijd hadden 

we nog de bosspelen.  Jam-

mer genoeg was het toen wel 

heel nat ; maar onze leer-

lingen lieten dit niet aan hun 

hartje komen en heel enthou-

siast deden ze alles wat ze 

konden om te winnen! 

Donderdag was ook super : 

heel vaak zon, geen regen en 

heel gemotiveerde leerlingen!  

Het was een heel leuke dag : 

stadswandeling, bezoek Hi-

drodoe, gps-wandeling, spel met walkie-talkies 

aan de Toeristentoren, duinengames, Brinkral-

ly, bezoek imker, bezoek melkveebedrijf.   

De workshops op donderdagavond waren ook 

een succes : AA, circustechnieken, improvisa-

tie, DJ’en, rappen, LAN-party (onder leiding van 

Steven Mertens en een aantal leerlingen), 

creatief met eten (onder leiding van Catherine 

Janssens). 

Alle lekkere en gezonde hapjes konden na de 

geweldige en spannende griezeltocht opgege-

ten worden door onze genodigden en onze 

eigen leerlingen.   

Een welgemeende dank aan alle collega’s en 

leerlingen die ons overdag en ’s avonds gehol-

pen hebben bij de organisatie!  Jullie waren 

geweldig! 

Jammer genoeg was het vrijdagvoormiddag 

echt heel slecht weer ; weer om geen hond 

door te jagen…. Wij hebben onze leerlingen 

dan in drie groepen verdeeld : 2 groepen 

konden film kijken in een echte cinemazaal en 

de rest kon gezelschapsspelletjes spelen.  

Iedereen was alweer heel tevreden!!! 

Na de middagmaaltijd was het dan tijd om de 

prijzen uit te reiken.  Wie had de properste 

kamer?  Wie had de properste tafel?  Wie was 

de pechvogel van deze driedaagse?  Wie was 

het sportiefst?  Wie was het grappigst?  Wie 

… 

Moe en met een goed en zalig gevoel stapten 

we dan op de bus richting Hoboken.  Het was 

een geweldige groep dit jaar : niemand zeur-

de over het eten, niemand zeurde over de 

activiteiten, niemand zeurde over het slecht 

weer, niemand 

…. 

Het was gewoon-

weg SUPER! 

Nog wel even 

vermelden dat 

we ook dit jaar 

weer konden 

rekenen op de 

hulp van 2 oud-

collega’s : Karel 

Block en Dirk De 

Henau.  Zonder 

hen was dit alle-

maal niet moge-

lijk!  Hartelijk 

dank!!! (lc) 

Woensdagmorgen 2 maart, 7 uur.  Yes, het is 

droog ; het regent niet, oef … 

Ik maak me klaar om te vertrekken naar school.  

Net in de auto bij mijn collega en ja hoor, rui-

tenwissers moeten op!  Ik zeg nog met veel 

optimisme : dit is maar een ‘bui’!  Maar het 

heeft toch wel ongeveer anderhalf uur echt 

goed geregend! 

Tot wij op de bus moesten stappen : droog!!!! 

Wij (alle tweede jaren technisch) vertrokken 

dus op voetdagen richting Herentals (den 

Brink). 

Woensdag was voor iedereen een topdag : 

droog en veel enthousiasme bij de leerlingen.  

Alle activiteiten vielen in de smaak : het hoog-

teparcours, het ijsschaatsen (bedankt Mr. Van 

[voetdagen 2 tso] 
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[marseillaise] 

Aux armes! Etcetera… 

Allons enfants de la Patrie   Komaan dan mannen van Don Bosco 

Le jour de gloire est arrivé !   ’t is de moment om te vertrekken! 

Contre nous de la tyrannie   Weg met alle deadlines 

|: L'étendard sanglant est levé :|  alleen nen zwembroek in onze valies: 

Entendez-vous dans les campagnes  hoor ik daar al in de verte 

Mugir ces féroces soldats ?   het geroep van de visverkopers? 

Ils viennent jusque dans vos bras,   Ze komen die viskes fileren 

Egorger vos fils, vos compagnes !  tot op het terras van uw restaurant! 

Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Ten aanval nu op die bouillabaisse! 

Marchons, marchons,   En slurp, en slurp, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons.  En spoel alles door met een koele pastis… 

Vrij vertaald naar de eerste strofe van de Marseillaise. De vertaling van de tweede strofe is voor-

zien voor de Samen van juni 2017. We moeten dus terug… jammer… voor wie niet meegaat. 

(carine) 

[op reis] 
 

Als afsluiter van hun studies gaan heel wat klassen van 
het zesde en het zevende jaar op laatstejaarsreis. Dit 
jaar trokken ze noord, oost en zuid ! Van Amsterdam (7 BRB) over Berlijn (6 BSO)  naar 
Marseille (6 TSO) en Barcelona (7 BIE, 7 TCPT en 6 TEIT)!  Op deze pagina enkele impressies !  
 

Pagina 6  [samen] 

[barcelona] 
 
Heel wat 
klassen trok-
ken naar 
Barcelona. 6 
TEIT, 7 BIE en 
7 TCPT (foto 
hiernaast). 

[berlijn] 

Het was al voor de derde keer dat de leer-

lingen van 6 BSO naar Berlijn trokken, kort na 

de opendeurdag. Naast klassiekers als de 

Brandenburger Tor, Alexanderplatz, het con-

centratiekamp van Sacksenhausen, was er veel 

ruimte voor alternatieve activiteiten : Berlijn 

per fiets, de graffiti-tour, tot zowaar strand-

avonturen !  

 

 

 

[knobbel] 



Het zal je maar overkomen. ’s Morgens op tijd 

opgestaan, fris gewassen, een stevig ontbijt 

genomen en klaar om te vertrekken naar 

school en hop, daar slaat het noodlot toe. 

Je vindt maar 1 van je 2 schoenen. Hoe is dat 

nu mogelijk? Peppi en Kokki zouden ook nooit 

alleen op stap zijn gegaan, waar zou dan plots 

die 2de schoen naar toe zijn? Daar zal waar-

schijnlijk de moeder of de hond wel iets mee te 

maken hebben. 

Voor je het huis verlaat, passeer je natuurlijk 

nog eerst even langs ‘Ulrich’, je cavia, om hem 

gedag te zeggen. Maar wat zie je … pootjes de 

lucht in en ijzig stil in zijn kooi. Ulrich, hij is niet 

meer. Is hij over zijn toeren gegaan in zijn loop-

rad of is het uiteindelijk dan toch zijn vraat-

zucht geweest die hem de das heeft omge-

daan, wie zal het zeggen. Wat overblijft is in 

ieder geval een groot gemis en een hele romp-

slomp aan ceremoniële verplichtingen die zo’n 

plots overlijden met zich meebrengt. 

Je stapt de deur uit en neemt de lift. Zonder 

enige aanwijzing stokt de lift plots. Gewoonte-

getrouw druk je opnieuw op de 0 maar anders 

dan normaal komt er geen beweging in de 

koker. Als een bezetene begin je gauw op aller-

hande knopjes te drukken maar niets blijkt enig 

resultaat op te leveren. Het angstzweet breekt 

je uit. Maar gelukkig at je diezelfde ochtend 

een kom van de juiste ontbijtgranen boordevol 

met essentiële voedingsstoffen. Je zette je 

schrap, wrong je vingers tussen de liftdeuren 

en met een ongeziene krachtinspanning trok je 

ze zwetend, puffend en hijgend open om jezelf 

te bevrijden uit een uitermate hachelijke situa-

tie. Jammer dat hier geen getuigen van waren. 

Je staat te wachten aan je vaste tramhalte en 

alles blijkt prima te lopen. Geen vertraging en 

weinig passagiers. Het geluk is compleet wan-

neer je merkt dat er helemaal achteraan zelfs 

nog een zitplaats vrij is. Maar je geluk blijkt van 

korte duur te zijn. Nog maar net vertrokken en 

daar stopt het tramstel plots. De tram blijkt 

zonder benzine te zitten. Hoe onvoorbereid 

kan een trambestuurder wel zijn? 

De tijd tikt genadeloos weg en de perfecte 

voorbereiding van een spetterende schooldag 

zie je zo in het water vallen. Dit zijn maar enke-

le kleine voorbeelden die de leerlingbegelei-

ding krijgt te horen als leerlingen te laat aanko-

men in de school. Het ene is al net iets waar-

schijnlijker en gemakkelijker te doorprikken 

dan het andere. Desondanks blijft het ont-

zettend boeiend om naar al deze zaken van 

onze jongens en meisjes te luisteren, los van 

het feit of het verzonnen is of niet. Zo houden 

ze ons fris en alert vanaf ’s morgens vroeg. 

(mvb) 

[te laat !] 

Calella di Parafruguel, nog 15 km en de lijdens-

route is achter de rug. De temperatuur in de 

auto is ondertussen opgelopen tot een slordige 

65° Celsius, of erger nog 149 graden Fahren-

heit. De tong van de hond hangt bijna tot op de 

grond. De coolbox is alleen nog box. 

“Aluminiumvelgen op zijn nieuwe auto voor 

meneer, ja dat kon er af, maar airco, neen, dat 

was niet nodig, ‘voor die veertien dagen op 

een jaar dat je die nodig hebt’…” zucht je moe-

der. 

Je bent er ! De eerste verkenning van de omge-

ving en dan naar het appartement dat er best 

gezellig en mooi uitzag… op de foto’s op Boo-

king.com. Een staanlamp zonder lampenkap, 

een salontafel zonder tafelblad, stof en vuil 

alom, kookpotten met restanten van…. Ja van 

wat en van wanneer ? De eerste twee dagen 

van de vakantie gaan dan ook op aan het een 

beetje in orde brengen van de boel. En je moe-

der blijft zoeken : “koffiefilters, ok, muggen-

melk, ok, tandenstokers, ok,…” 

Het strand. Je verbrandt je voeten bijna aan 

het zand, als een dartele hinde op het kolen, 

dans je voort. 

“Is het hier goed ?” vraag je pa. 

Je moeder kijkt kritisch rond : “Nee, wat ver-

der, anders zitten zo vlak bij die mensen daar.” 

“Hier?” 

“Alléé, toch niet vlak bij die vuilbak!” 

“Hier dan?” 

De strandmatjes en handdoeken worden uitge-

strekt. Je kleedt je uit en vertrekt voor een 

verfrissende duik in het water. “Zeg, moet je je 

niet wat insmeren ?” roept je moeder je na. Je 

hoort het niet en duikt in het azuurblauwe 

water. Heerlijk ! De luchtmatras, denk je, en 

keert terug naar het strand. 

“Ma, heb je de luchtmatras bij ?” 

“Natuurlijk zoon!” zegt je moeder fier, “je weet 

toch dat ik aan alles denk!” 

“En het pompje om de luchtmatrassen op te 

blazen ?” 

Je ziet het direct aan de vertwijfeling op je 

moeders gezicht, haar wereld stort in, hoe is 

het mogelijk, het pompje van de luchtmatras-

sen vergeten ! Ze zegt niets, maar kijkt ver-

twijfeld naar je pa. 

“ ‘k Zal al maar beginnen blazen zeker ?” zegt 

deze laconiek, 20 jaar huwelijkservaring ach-

ter de rug. 

De luchtmatras is klaar. Je vertrekt opnieuw 

naar het water. “Moet je je niet wat insme-

ren, jongen ?”. Je negeert het en vijf secon-

den later dobber je rond op de Middellandse 

zee. 

“Arthur, Arthur !” dringt de roepende stem 

van je moeder plots tot je door. Je doet je 

ogen voorzichtig open. Verdomme, in slaap 

gevallen op de luchtmatras. Je moeder staat 

langs de rand van het water te roepen. Knal-

rood zie je, verbrand tot in de tweede graad! 

“Meneer moest zich niet insmeren natuur-

lijk !” is het commentaar van je moeder ter-

wijl ze je instrijkt met een verzachtende crè-

me. 

Uit eten. “Voor iedereen paella ?” vraagt je 

pa, want dat is het enige op de menukaart dat 

bekend in de oren klinkt. De schotel wordt 

gebracht : olijven, bah, mosselen, bah, stuk-

ken paprika,… 

Met lange tanden begin je te eten. 

“Wat is er jongen ?” 

“Ik lust dit niet, hebben ze hier geen hambur-

gers ?” 

’s Avonds in bed. Niks kan je verdragen aan je 

verbrande lijf. Zelfs een laken is teveel. Je 

raakt moeilijk in slaap, maar uiteindelijk lukt 

het toch. Je hebt zelfs een heerlijke droom. Je 

droomt dat het 1 september is en je op weg 

bent naar school…. (db) 

 

Het is zover, de rugzakken en boekentassen 

worden collegiaal en eensgezind door leer-

lingen en leerkrachten de verst mogelijke hoek 

ingezwierd. De laatste examenvragen zijn be-

antwoord, de  ultieme rode strepen gezet. We 

hebben het weer gehaald, eind juni, ex-amen-

uit!  Eindelijk vrij, eindelijk verdiende rust, geen 

sleur, geen gezeur. Vakantie ! 

De lang geplande reis komt in zicht. Het verzo-

pen , mistroostige, door files en spoorstakingen 

vastgelopen België wordt gelaten voor wat het 

is en enkele weken geruild voor het exotische, 

fleurige, avontuurlijke en ontspannende zui-

den ! Herboren, fit en mooi bruin hoop je terug 

te keren. 

De auto wordt volgestouwd. Kleren, spelletjes, 

tennis- en badmintonrackets, handdoeken, 

luchtmatrassen en uiteraard 25 kg aardappe-

len, want er gaat niks boven onze Belgische 

patat ! Tussen de hond en de coolbox vind je 

nog een minimaal plaatsje. Je benen  uitstrek-

ken zal er de eerste 500 km niet bij zijn. En 

ontspannen al evenmin, want je moeder zit 

zich constant af te vragen wat ze zou kunnen 

vergeten zijn :  “tandenborstels, ok, die heb ik,  

zwembroeken, ja, ook, zonne-olie, handdoe-

ken, eten voor de hond,…” 

“Verdorie!” roept je pa plots, “al de vierde 

wegomlegging,  en we zijn amper 120 km ver!” 

“Ik had toch gezegd  om de autosnelweg  naar 

Parijs te nemen, in plaats van de secundaire 

wegen, maar ja, de péage kon er weer niet 

af…” 

De eerste spanningen komen naar boven. Je 

besluit te ontsnappen en zoekt je oortjes en je 

smartphone, Netsky stroomt je tegemoet,… 

“…strandmatjes, ok, luchtmatrassen, ok….” 

[vakantie!] 
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[de held van wim] 

Samen : “Dag Wim, heb jij een held 

uit je jeugd ?” 

Wim : “Wel, ik heb er serieus over 

moeten nadenken  en ik ben zelf 

verrast door wat ik ontdekte.  Als 

kind, ik denk rond de leeftijd van 8 tot 

12, had ik als held mijn oudere broer. 

Waarom hij? Hij wist veel, was slim, 

en hij kon vanalles dat ik niet kon 

maar wel wilde kunnen. Hij was bezig 

met elektronica, modelbouw, maakte 

maffe dingen met klei, haalde oude 

tv's uit elkaar, ik herinner me ook een 

sfinx uit ytong gehakt. Hij hackte 

games op zijn commodore 64 en 

bouwde zelf een lichtorgel voor een 

scoutsfuif. Ik denk niet dat hij het 

weet, maar hij heeft mijn interesse 

mee gewekt voor techniek, weten-

schap, kunst, en het idee dat je het 

zelf wel kan, en meestal beter of in 

ieder geval plezanter. Later kwamen 

er Panamarenko enzo voor mij, maar 

mijn broer was eerst.” 

 

 

Onze promotiecampagne staat in het teken van hel-

den ! Wij vroegen een aantal collega’s naar de hel-

den uit hun jeugd ! Ken je deze helden nog niet ? 

Tijd om ze te ontdekken !  

[de held(en) van johan1] 

(rara, links of rechts op 

de foto ?) 

Ooit, toen de Lakers en de 

Chicago Bulls groot waren, was 

er nog een derde ploegje dat 

meedong naar de winst in de 

NBA.  Het was de tijd dat ik mijn vrije uren spendeerde aan 

basketbal.  Als spelverdeler van onze schoolploeg maakte ik 

weinig punten maar drukte toch mijn stempel op onze ma-

nier van spelen.  We werden meermaals kampioen in onze 

reeksen.   

We werden groter, de meeste kochten schoenen van Air 

Jordan en supporterden voor zwart-rood of voor paars-geel, 

ik deed het met wit-grijze Converse onder het motto; ‘White 

men can jump!’ en ging voor 33 groen-wit: de kleuren en 

het rugnummer van de underdog, Larry Bird, de enige blan-

ke speler die kon tippen aan de kunsten van de ebbenhou-

ten concurrenten (foto onder).  Ik zou alles gegeven hebben 

om even groot te worden als die kerel, letterlijk en figuurlijk.  

Het is er niet van gekomen… 

Gelukkig was daar ‘ons vader’ die mij, ondanks al het sprin-

gen, met beide voeten op de grond kon houden.  Dankzij 

hem heb ik nog enkele jaren het spel verdeeld tot het mo-

ment dat al mijn concullega’s zelfs zonder schoenen 2 keer 

zo groot werden als ik. 

Ik heb lang gedacht dat Larry Bird, de man die ik zo graag 

zag basketten, mijn held was.  Uiteindelijk bleek het mijn 

vader te zijn, die jaren aan een stuk, gelijk gek gesupporterd 

heeft voor zijn klein springkonijn, hij noemde mij ‘zijn held’, 

hij vulde, qua decibels, volledig zelfstandig een halve tribu-

ne voor onze ganse ploeg, goed wetende dat de dag ging 

komen dat men mij omwille van mijn gestalte niet meer kon 

selecteren voor de A-ploeg.  Toen die dag gekomen was, 

was hij er als geen ander om me bij te staan.  De ervarings-

deskundige, mijn held!  We delen hetzelfde probleem, hij 

koos in zijn gloriejaren voor volleybal.  

En ondertussen.  De Boston Celtics ploegen verder in de 

NBA.  Ikzelf en mijn voltallige supportersfederatie zien het 

nog steeds als een gemiste kans voor groen-wit. 

De helden gaan al 15 jaar samen naar de les siersmeden op 

zaterdag onder het motto: Small men, hammer hard!  De 

spionkop plakt nog steeds de boterhammen en zorgt voor 

vervoer. 

Fanatieke, hondstrouwe, uitzinnige, supporterende ouders 

aan de zijlijn zijn de echte helden.  Daar waar de grens ver-

vaagt en we niet meer weten wie nu wiens held is, gebeu-

ren heldenda-

den. 

Johan, Mega-

papa van 

Toby M. en 

Mindy M. 

 

[de held van johan2] 

Samen : “Wie was jouw jeugd-

held ?” 

Johan Rooman : “Fons Oerle-

mans !” 

Samen : “Fons wie ?” 

Johan : “Ja, weinigen zullen hem 

misschien nog kennen, maar hij 

was een ongelooflijke avonturier. 

Velen dromen waarschijnlijk van 

avonturen zoals die van hem, 

maar hij deed het gewoon ! Eind 

oktober  1974 vertrok hij met een zelfgebouwd  “De laatste generatie” vlot vanuit Marokko 

om met twee metgezellen de Atlantische oceaan over te steken. Drie maanden later arri-

veerden ze in Trinidad. En dit zonder medische bijstand, en voor onze jongeren van vandaag 

: zonder GPS en GSM ! Daarna heeft hij nog een aantal straffe toeren gedaan. Zo bouwde hij 

bijvoorbeeld een oude stoomketel om tot een soort duikboot. Hij had ook plannen om als 

eerste met een luchtballon de oceaan over te steken, maar daar waren anderen hem voor.” 

Samen : “Een soort Jommeke dus !” 

Johan : “Zo zou je het kunnen stellen, ja.” 

[de held van patrick] 

“Mijn held ? Jean Trap-

peniers : doelman van 

Antwerp en de nationa-

le ploeg. Hij is  de reden 

waarom ik als broek-

ventje uit de Kempen 

ging supporteren voor 

de ploeg van 't stad.” 

Dat is ook de reden 

waarom je zelf jaren-

lang keeper bent geweest ?  

“Ja, maar wel op een wat lager niveau hé.” 

 

[de held van dries] 

Dries : “De Punisher 

natuurlijk(lacht). De 

held uit de Marvel Co-

mics die vecht tegen 

onrecht, maar niet altijd 

op een zachtaardige 

manier….En we hebben 

ook een beetje hetzelf-

de figuur hé.” 

[heroes] 

Met dank aan Johan Van der 

Stricht, Johan Rooman, Wim Dox, 

Patrick Van Dyck en Dries 

Geeraerts ! 


