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Eén van onze redaktie--leden dur fde 
het aan een interview met de zo ge
vreesde meneer Bom aan te gaan. 
Dit interview wijst aan dat ook con
rectoren hun goede kanten heb .ben en 

het beste met ons voor hebben. 
GENIET, HUIVER, ERVAAR & LEES: 

vraag 1: Wanneer bent u geboren? 
E: 6 oktober 1933 

vraag 2: Wat voor een opleiding heeft 
u. gehad'? 

B: gy:va.1asitm1 _B - _staats examen A 

UnJ'versiteit Romaans Taal & 

Letter kunde 

vr aa g 3: Hoe lang geeft u les en op 
welke scholen? 

B: Bij na 22 jaar, in Eindhoven 
& Gouda & Schoonhoven 

vraag 4: Van welke muziek houdt u? 
B: Klassiek(licht genre) & 

dixyland 

vraag 5: Heeft u huis dieren? 
B: Jat twee katten, Moupie en 

Moortjeo Moupie komt uit een 
kraakpand. 

vraag 6: Waar heeft u een hekel aan? 
B: Aan opstaàn ;,üs het nog don

ker is. 

Yraag 7: Wat is uw f'av oriete T.V. pro
gramma? 

~ ·~ -~ 

B: Ik -kijk weinig T.V . , maar ik 
ken één goed discussie- pro
gramma(van de IKON). 
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VERVOLG .. INTERVIEW:. 

vraag 8: Doet u aan sport? 

B': Ik heb getennist vroeger,·nu 
fiets ik veel en in de winter 

doe ik aan langlaufen. 

vraag 9: Voordat u leraar ·werd, heeft 
u toen nog een ander beroep 
gehad? 

B: Ik v-1ekte in een bedrijf (plane• 
. '\ ning 1 " 

vraag 10: Geeft u op dit moment ook les 

op Ben andere school? 
B: Nee. 

vraag 11: Wat voor een auto heeft u? 
B: Een Ford Escort. 

vraag 12: Heeft u toeko.mstdromen? 
B: Dat de ge:nerntielrloof verkleint 

wordt, mens.m1 begrijpen elkaar 
vaak niet. 

vraag 13: Wat voor hobby's heeft u? 
B: Ik lees graag, doe aan toneel 

& ik vindt de natuur heel mooi. 

vraag 14: Kan u iets zeggen C>ver uw 
karakter? 

B: Ik kan mezelf moeilijk accep
·lter.en zoals ik ben .. 

vraag 15:: Wat is tnv .leukste ervaring 

met school? 
B: Toen ik in Gouda les gaf, zijn 

we met exürsie een week naar 
H1rijs geweest" We hebben toen 
in een l:o.steel (volksuni ver-

si tei tv-an Mériclon) gelogeerd. 
Parj_js v,erd verkend d.m.v. op

drachten in Yerschillende ;,tijk

en. De leerlingen mo<3sten dan 



VERVOLG INTERVIEW: 

verv. 15: biJviorbe 1:üd aan een schoemaker vragen 
wat :Jiij van de modernisering van de 
wijk vond" Op dE?ze manier kwam je aar
dig wat aan de weet over de gevoelens 
van de parijzenaars en over de stad 
zelf. 
s'Avonds v~s het erg gezellig bij onze 
eigen beheerde bar en het kampvuur. 

vraag 16: Heeft u nog iets te zeggen tegen de 
1 e,;,; er 0 V!' n d"' TOmAL 1nss•;:, ~ - ~ 4 ~ L - ~ , 

B: Bekijk de wereld. eens van de zonnige 
kant en probeer de kloof tussen de 
generaties wat kleiner te maken. 

met dank aan meneer Bom 
red. 
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Dit is nt1. een typisc h 
voorbeeld van een 
Leraressius Yèchius M.ans os. 
Sommige van deze 'z eldzam e 
soort zijn écht . DOM. Ze 
weten bijv. NIET met band
en taperecorders om t e gaan. 
(wie weet er een goede cu r
sus?). Vreemd genoeg kom en 

· ze alleen in en nal>i j sc ho --
1 en voor, alwaar z ij he t 
leven van menig leerlin g 
vergallen! Vele van dez e 
leerlingen eindigen dan co l: 
vaak in spyg iatrische in -· 

. , richtingen o f pl egen • acu ~t 
·en te r plekke zelfmoord. Voornaamste kerunerken:-overslaande ·Ker mi t- d e-.. 
kikkerstem als ze op jacht z·· · . . -voortbeweg i ng i n ee n 
meestal roodk leurige, kleine re P., , daarbij het geluid mak end van e1::r 
olifant di e ·net door de gelui sa ière is gegaan en dan ~chter ee.p 
lantaarnpaal blijft hangen. (verd-erekenmerken onder voorbehoud •• •. ) . 
( voor verdere inlichtingen: ) . 
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0 0 
0 0 

Ja, je leest het goed! Net zo als vor-iri j aar hebben we 1veer een top tien ~~rnen

gesteld;dat heet,~vel een paar zelfs, En, als jullie het nog niet weten 1:i~·1'·(ê,r\, 
we hiervo o r een stuk of 50 111i l ( ekeurlge leerl inqen van deze schoot op. We 

verzinnen het dus niet zelf en.wie weet,kom _iij de volgende keer ·wel aan de beurt, 

dus _ houdt je antwoorden klaar! 

1-Geen 

2-Gee ne en 

nie 

l-½-C en /';., 

5-CDA 
6-V\/D 

P0L IT! E_KE PI\RT IJ 

7-Eelko Bririkman club 

8-PVDA 

9-Zo links mogenl ijk 

10-PSP 



1 "\fe rs l aoen 

2..:N i ks ,noopes 

3-LE:kke bandJnah jah,.) 

4-Moêst naar de tand]rts, , , 

5-Voe l t zJch rïTet lekker 

6-Kettlnq qebrokenlgebroken nog wel •. ) 

7-Geva l l en .• 

8-Bi·ommer kapot 
•. 

9-Pont vaart niet 

l ff:·Beuge l vergeten 
{ ____ ___,:_ ____ _ 

0 
p 

O' 

:::.:-' 

\> ·~~ 

T.V. Programma 
1-Zeq es Aaaaa 

2-Top-Pop 

3-Countdown 

4-Dynasty 

5-The Kniqht~rider 

6-Studio sport 

?-Sesamstraat 

8-,Jou rnaa 1 

'3-De Freggels 

10-Derrick 

, ,.- __ ··-_· __ .;_P;:L:...:,AA:..:.T:...:, s:..-_;l.:..N_;_;,H..:;,ET_L_n_K_,{)._J\._L _____ .....,.. 

11-Achterin bij het raam 

1

2-/khter· in 

3- t n de hoek (welke?) 

li-\fooraan 

5-Buiten het raam 

6-rechts achterin 

7-Bij het raam 

8-rn de gordijnen 

9-Tegen de muur 

10-\/oor men.Bom z'n kamertje,.. 

r 

1 
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ts-LCD-spe11etje 

9-heb ik geen verstand van 

10-niet thuis --
\ 

1-Mariëll LE(t:)RAÄR~ES) 
e \•les se l l 

2-M evr. de \-Ji t 

~-Mev1-.v/d f : ,ieer 

4-Me n. Blansjaar 

5- \4,v.Beurd ( 

6 

en hoeveel h 
-Men Blok eeft dat 

gekost?) 

7-Men d . e Kuyter 

1:)-Mev r. "os 

-1 -T(Yî /\,_L \_..OSS . 

2-101~l LOSS 1985 
3-Hoe neet ie ok a 1 .weer. :rn1 ~L LOSS'. : 

4-0\e va n ons natuurlijk 

5-Lees ik noo i t (nah iah, , .. ) 

6-Gee n 
7-A1gemeen Da~b \ad 

t>- PiayboY 

9-oonaid ouck 
1 o-?f'.7-1\Z,.; (is dat z:o 
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1 -Ver j aa rdaq 

2.-Disco 

3-Tuinfeest 

4-T rouwda~1 

5-Carnaval 

6-Reggea feest 

7-K 1 assefe.es t 

AAJ! SJ;N ~ \.COZ MI.J\ 
,WA!Z. n< ~ %1:Nt."ltlG ~ 

~, D,..1S,Ml1G lt< N::X:io 
N!ST' KI~ WIIJ' S? 

IN ZIT! . _ --------o------
0 

\ 0 

~ 

8-Koninginnedag (oranje boven !!!!) 

9-Geeneen 

î0-1-/eet ik niet lwat een ei ••• ) 

LOKA/\,L 

1-Geeneen 

2-lk háát lokalen 

3-Het schoolnleln 

4-207 

5-015 
1:--gymnzaal 

7-227 

8-011 

9-Nee,dank Je 

1 0-Kant i ne 

111111 

INZAMELINGSACTIE 

1-Voor Etiopië 

2-1 voor Afrika 

3-Dierenbescherming 

4-Voor zichzelf (FOEI!!!) 

5-geenlgeeneen,niks,noppes) 

6-\./eet niet (tjee •. ) 

7-f\ooie kruis 

8-Eentje die geen geld kost ... 

9-0ud papier actie 

10-KankerbestrijdinQ 



T,. V:. opmanem in Bergambacht 

In de Bovenberg tussen Bergambacht en Schoonhoven 
zijn de afgelopen ma8nden opnamen gemaakt voor 
een televisieserie naar het boek van Herman de Man, 
'Het wassende water' o 

In het voorjaar zal de rest van de opnaman gemaakt worden. 
Eind · november komt het bij de NCRV in acht áfleveringen 
op t.v. 
Er worden ook opnamen gemaakt in Dordrecht, die als 
naburige grote stad dient , in Edam dat een dorpj e 
in de buurt voorstelt, en de Lek. 
In het boek speelt het ~erhaal zich af rond 1900, 
langs de dijk bij Jaarsveld, maar in de serie hebben 
ze zulke trucages gemaakt dat het net lijkt of dat 
huis daar staat, en aan de Lek ' ligt, 
De hoofàpersoon T~ra Bei jen die di,jkgra.af is. 
Tera heef t twee zoons, de ene is heel rustige, 
teruggetrokken jongen ~ De andere is er een die 
liever achter de meiden aanzit~ Hij wo~dt gespeeld 
door Tom HoffmEn, die O '~ meespeelde in Transport. 
De andere wordt gespeeld door Sjoe rci Pleysier. 
Andere acteurs en actrices zi jn oa.: Ki tt,y Courbois, 
John Leddy (Koos uit 'Z eg · n •a Aa' ) 1 Odette Nabbe, 
Joost Prinse n. 
Naar aanleidin g van de ze serie heb ik e0n interview 
gehad met Sjo erd Pleysier, bekend uit oa. de Weg, 
Willem van Oranje . 
Sjoerd Pleysier geboren in Vlaardingen, i~ b±i 
da film en het toneel gekom en nadat hij ;;gestudeerd 
was aan de to ne elschool in 1980. 
Tussen de opmanen door speelt hij ook in een toneel
stuk mee, waarmee hi j door het hele land trekt. 
Hij vindt het hee l leuk om in deze serie mee te spe~ 
len, de sfeer onderling is heel gezellig, hij 
vindt het een leuke rol en een goed scenario van 
Peter van Gestel. 
Normaal wordt een film of serie met video gemaakt en 
in de st udio. Maar dit is buiten gespeelt met een ca 
mera. Het nadeel van buiten filmen is dat je maar 
heel korte stukjes tegelijk op kunt nemen, soms van 
maar twee seconden. Maar het voordeel is dat de 
kleuren veel mooier zijn. 
Sjoe r d Pleysier is een bro er van Luuk Pleysier, 
die we kennen als Mick de diskjockey uit Heerenstraat 
10. Luuk speelt in he t rlage l ijk s d leven in een bandje 
genaamd Catro Nights en act eer t verder niet. Hij 
was aan die rol gekomen via een a ud itie. 
Hobbys van Sjoerd Pl eysier zijn: slapen, lezen, 
·voetballen, · koken en fi lm . Als hij geen acteur 
geworden was, was hij het liefst jo urnalist geworden. 
Op de vráag "of 'er nog stunts werden uitgehaald zei 
Sjoerd:"Ja, in h et voorjaar wordt er een stu k land 
opg e bla zen , zo, dat het net lijkt of de dijk door
bre ek t en h et h et e erf van de boerderij onaerloopt. 

,6 



Aan rödde1 s lade n heeft hi,i een hekel, maar het hoert: 
8rbij vindt hij . Hij wordt ook wel daar mens?n lastig 
geval le n ( door mij? }, maar dat vindt hij er ook bij
horen. Sjoerd, die e en flatje in Amsterdam "-he(~ft, 
g-aat elke [ivond;,aaar huis. Hij komt daarom ook wP-1 
e en~ slaper ig op de set. En omdat ze gee n van a~le · 
boe r z ijn is er El maand~n van tevoren geoe fe nd roet 
tractor rijden, ko$ie0 ~el ken en schouw varen. 
Nou maar horc:. ds.t d e se r ie een succes wordt~ 

Linda Sch~~ab H3c 
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MEDEDELINGEN, ADVERTENTIES, ENZ ... IN' DE KOPIJBUS 

Velen van ons :weten dat Theo v. Rijns "' 7 
oever voorgoed van schoo1 l s. ·. 
We zullen hel"l .nie t meer z i en want hi j ÇJi nq 
2 januari "Dien st 11 in. (int/eert) 

Stuur hem een afsch eid skaart,dan heeft 
hij nog een herrinerlng van zi jn knaope, 
verliefde vro~welijke fans. 

ANON!EMPJF. 

1 

' 

l lî!:o~r 
~ 

Hl ST JE DAT ..... 

-Annemieke met AK naast Yvon wil de 
gaan zitten? 

-Men. v. Reysen .vond dat ze eerst 
zjtl~ voeten ~oes~ kussen . 

-Annemieke een snoekduik maikte on
der zijn bureau,daar grijpend naa r 
zijn voeten. 

-Men. v. Reysen als een dolle en 
helemaal in paniek door de klas 
rende me t annemieke aan zijn voe
ten hangend. 

-Linda het bijna in haar bro~k deed 
van het lachen? 

-Men. v. ~eysen het nu zeker weet: 

- ZE. 1 S ECHT '1EK 1 1 1 1 1 

r-------------------------------------

KANTOORBOEKH/l.NDEL 

slin erl 
daar vindt u h t 

* zakrekenmachines 
(voor Mavo; V.W.C.) 

* schrijfmachines 
• het gehele Multo 

a.ssort iment 

n 
1 ! 

Hoofdstraat ~lt 

te l. 018:25- 1213 
2861 AP Bergambacht 



MEDEDELINGEN, ADVERTENTIES , ENZ ... IN DE KOPIJBUS 

r-;··~n;i-;--. WAARScHLJ;-:.W;-:-:-T~N-G _ ___ _ 
· 1 1 s een 

11 
, ~ · · ;/(%)1()1( 

1 "' , ~ l . i e uwe z I e k t 
:, 

1 
!:. na et': r d , DEUG ~ · e 9 e •-

1 
u e ze z I ekt ~ , RROFOB.ff. 
l' e f .. 1 c 's zeer b . ,.1~1< ,cJe7• k' .esmet-
me est "' , · - 1 e t e wo ·r d t 

"'' ()P9el buurt Vö.~ ; i OP en In de 
KO" Oe ..., 1, /t OKa.a ( 11 in de 
d ✓--. , e ,ce h f 

od e i Uke o.f/o ee t meestal 
orhang/no O op, door 

•J • /Cl en 1 voo r de l . 'd ·· · 9e hoop 
.,. , ' '.J ers èt"'n d 
"- 1e1<te is dat "' l'?Ze 
no9 Pari Ze na hun dood -"' · warm l k 
vuur zul[ ,P e Je biJ het en kT'J •. 1n de hel · · 1 • 9en, 



KLACHT?! 

Kennen ze nou niet va n die hokj es 
maken waar je je boeken in ken 
doen ? 
Nu moet je de hele tijd met zo =n 
ta s lope n. 

een moeie leerling. 

-~, 
\. l r )i..,..,.,._ -G 1 

--..i.\9 .~ 

lt\ 
-.::· f 
- ~, vtfr 1. 

~ \~ ~-' 
~ Y,~fr. c.. 

,,,,,,,, c-- • • ~,,111.::,_ ~; 
-- ------ - --· . ---

B-Klacht 

Meneer B, zoudt u d ie vieze gore. 
gee1 u itg eslágen grijze ribbr oek 
n i et eens kunnen wassen? · 
Door de gele vl~k op de gulp be
ginnen wij (tn met ons een hele 
boel anderen •• )ons to ch af tevragen 
of u missch ien niet l~kt. 

En zoudt u ook wat betere 
kleer/k leur combi naties aan willen 
trekken? 
Orange en groen met bruin vest 
staat niet zo best. 

Afz. 2 ver ontr ustè en walgen
de meiden. 

he rha l i n9_:_,~ ~E ER .J.,_! ___ ) ____ _ 

WAAR Bll J\IEN DI E 0-ZO-GEM/\KKE-
L I JKE TASSEN REKKEN NOU,MENEE~ 
BOM??? 



11HALLOn 

Wij willen effe wat kwijt: 
nl.Wlj hebben in de pauze altijd zo 1 n 
onwijze honger! ! ! ! ! 
Nou zullen jul 1 ie zegge n: 11Fiets dan 
even naa r de A.P.! 11 Maar als we dat 
doen, dan is de pauze al voorb i J.én dat 
betekend een briefje. Nou hebben wij 
gehoord dat onze conc uren t ''WILLEM DE 
HfJGER"een snoepkraarnpjê' heeft,waar je 
bijv. gevu 1 de koek.en ·.etc. kan kopen! ! ! 

Dus wi 1 len wiJ :•vragen of onze school 
ook zo'n kraa(J1pje aan ' kan sèhaffen. 

1 k kan je zêggen dat dat goed zal lo-
pen ; ! ! .·· ... ··.· , · · 
wie hier ook ·op, wî ! ;Je :a'geren kan een 
br iefje sture~naar de schoolkrant 
stu ren. 

groetjes, 
2 SNOEPERS 

KU\CHT \Jt\N MIJ 

vlie is die 11jokecoat 11 (grapjas) die 
elke keer aan het sl ot van de k9~U· 
bus ligt(of staat) te klojen?! · 
\./il ~ie daar wel es effe gauw me.e 

ui tsheije n? · 
Desnoods hebben ,1e nog wel een 

rammelaar voor je ltggen . 

Red. 

SFB (ofzo •• ) 

wij,van de schoonhovense femînisten·
bond vinden het beschamend dat er in 
de kantine op de K.O. llvieze posters 11 

hangen;dit soort f oto's is de hoofd
oorzaa~ van het onrecht van de vrouw 
in de we re 1 d 1 • 

Viezerikken opgele t;de volgende keer 
gaat Il de fik erin 11 ,0ZO!!! 

''V'' 

J 
/ 

ilVJç:; 
~tW~U\\ 

OPROEP 

Oproep an die gekke brugwup met dat 
gekke schuine brilletje op: 
asjeblJef, doe es wat normaler! . 
-loop .. Jdet de hele tiJd op de tafels 
en stoelen te dansen. · 

-gooi nouniet de hele tijd met 
brooddozen,melkpakjes of kopjes en le

pe 1 s". 11
• 

-duw niet zo in de .gang en,in godsn aam, 
loop niet zo te sc~~eeuwen ~~~~! 

-Ook voor jou hebben we nog 1tJe i 
orginele TOTAL LOSS-rammelaar. 

WIJ 

zo 'n 



2
:s·; 

:I 

.AVOND IN ÖE:UûîSK 



0 

0 THE 

ONGE-N" ,, .L 

iaÄADA R~ se LSk 
N 

'r-.:.:_-,:,...,, -...... 

ART DIRECTOR: ~-

Al\/ C.bc.o™ pRoq"'<:.T/c,i0 

2~T M~ oo 
'1ET z.o 

- t· 

'tt i 
"L NÎE 
bt>e

n !~ 

-~ ,. [] . 

ei .. --



------------------~----------......... ___ _ 
,. 

EETCAFE 

lJlr biljaPt en pool-biljaPt 
[ar tafelvoetbal 

l:llr flippe,en 
[ar 1eze11e11 

HAVEN 2f) 

-----------------~---~---
Elke week de nieuwste mode: 

Haven 70 - Schoonhoven 
Telefoon O 1823-3725. 

van · 

Bobos, Joey Fresço, Cars, _ 
Ball, Vanilia , Frou-Frou, 
Lion Jeans. · 

De nieuwe trend: 
Gebleekte Denim en Chambray 
in blousjes, jeans en jacks. 

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag 10-18 uur 
Vrijdagavond koopavond 
Zaterdag van 10-17 uur 

i 

) 




