


·aoEKHANDEL 

P. 111:s 1 :Ao 1 
. Ha,en 23 

SPECI llLZlAK VOOI: 

.Boekea 

.Str:r. 
• la■ oorartikele■ 

NU - EEN UITCl-1D 

ASSORTI.NT TIJDSC■lmN 

i PANIC IN THE SHOïi7 

TE GEKKE BROEKEN 
ONWIJZE OVERHEMDEN 

GAVE T-SHIRTS 
GERSE JACKS EN VESTEN 

MERKEN O.A. : 

.. 



;::::::;~:~:::=:-. 

lm 

fL , 

TOTAL LOSS is de of ftci ële,onafhanke
li jke , ongewone en onwijze sc hoolkrant 
van de rijkssc hole ngemeen schap 

"DE DR t E WAARDEN11 

TOTAL LOSS ver schf jn t om de 2 weken 
la lth an s dat dachten ze een jaar ge
l eden),. als da t lu kt ... 

Deze kr ant wordt zo ongezeer gemaakt 
door: 

De mysterieus e VINCENT M. 
JACCO OUDSHOORNlniet mysterieus) 
EDWIN VAN HELDENlook n ie t) 
JAN-PIETER DUHEN(bin guy) 
HILLEM-J F'\N HEW~E"ELD(niet b1q) 
KLAAS-PIETER LOnREN DE JONG(ook niet) 
AD KOO 1 ~•/1.N 
GEEN LEUKE NEIDEN(snik ) 

BLIJF KOP IJ INSTUREN i · I f. 1 f 1 1 1 
• ., ~ • r, •• ff 

WORDT REDACTIELID! 
(Meiden kr ijge n een extra koo theè ) 

--------.-----
Made 1n England 

. • "'-" v:"•."~~:::!W,•,.r.,w._•.e,.• 
"••••••w•• '- • • • " J> • "' 

VAN 
. DE 

.REDACTIE© 
~ -----,-....,,. 

Zo, ik hoon dat jullie a 1 lernaa l 1ek
_ker hebben <1enoten · van de 11met zon 
overgoten 11 T)aasvakant ie. ~ , . .O 

In die ti id hebben wij natu urli ik ze- E 
ker niet.stil qe2eten lverd ernr) in dit ~ 
blad kan ie bijv. over de T0TAL LOSS 0 
\•lflRKSHf\P lezen),dat kan ie wel z i en F 
aan deze onnieuwflitsende en nie t t e ~ 
versmad~n sn i ks_n 1 intern i euwe TOT/\L 
L!"SS. 

Uiteindeliik(qelukkin)verbèterinn 
in de aanvoer van koni i;vri iwel all e 
stukken in de k l achtenrubriek en in 
de k las zi elties ziin echt (mee s t a l 
moeten we er een h~on verzinnen •. ) 
Ook hebben we er-niet schrikken-een 
nieuw redactiel i d bij,nl .VINCENT M. 
dus dat beleefd wat ! Nou hebben we 
natuurlijk nog wel wat behoef te aan 
vrouwelijke redactieleden.om de lol er 
een beetje in te houden,dus als iullie 
zin hebben •• 
Ook in dit nummer-al eerder dan verwacht 
het versla0 van het life-concert van 
~.G.H. ,g~maakt door een soeciale 
TOTAL LOSS DELEGATIE! 1 
Dus ik zou zeggen begin er maar aan, 
en blijf kocij lnsturen,dan wordt i e 
de volgende keer misschien weer zo 

leuk. 

E;DW IN. 



Naar aanleiding van een artikel in de krant 

heb ~ik een s een kle in onderzoe k gedaan. 

Ik heb 4- verschilf ende 1ià.dc enten II eens gevraag d 

h oe zi .j dachten het examen ( in hun vak) te ma.ken. 

Aangez i en ik het zelf nogal druk h eb met mijn 

ten- en exame ns , heb i k he laas ma.ar 4 leraren (hum . .• ) 

kunnen berei ke n. Maar aang ezi en alle leraren dezelfde 

gedachtenkr on kels hebbe n (anders waren ze geen leraar 

geworden) nemen we aa n dat ande re lerar en er ook 

zo over denken. 

Ik zal hieronder de resultaten geven: 

Sjaak sch ui t, b:Lologie, dacht dat hij v oo r het 

Havoexa men wel een 10 zou hal en en voor 

het Ath en eumexamen we1 een 9.5. 
Mevr . Mans , duits , v ond h et z eer natuur lijk dat ze het 

exa men goed zou mak en, vooral het-Havo

exame n vond z e erg meeva l l en; c ijfer s 

dur fde z e ni et te geven. 

Mevr. ter Bra ak , engel s , zei . dat he t inderdaad so ms 

voorkomt dat er vrageb uitv al len omdat 

er meerd ~re an twoorde u moge lijk zijn; 

verder da cht ze het examen ook goed 

te maken . 

Mevr. Maye r , du i ts, dacht er ook zo over , maar zei erbij 

dat zij natuurlijk ook niet vol maakt is, 

wat voor een le r aar een z eer tolerante 

instelling is. 

Samengeva t betekent dit dat alle leraren wel op z'n minst 

een 8 ~ 9 of zelfs een 10 denken te halen. Dan moetj e nu 

dit onderstaande i::1t uk j e ee ns le z en .•. . • 

Leraar snaptexame n niet · · 
Vind je meerk~ v1w~ vaa,)i · 
ook :ro onduidelijk ? Da:ri: :tie~ )i 
je in góed gezelsch ap: je leraar k.'Ul ; 
er vaak ook geen brood v~ lmk'
ken. Henk VMt Bet'.ttel van .de l}i'li ·; 
vers iteit van "\rhste1iiam heeft 
aan 200 · biologieleraren twintig 
vwo-exa menvragen · ,ä, im 
.~ konden het h .. ee · ~ 
~ $ènl:ir e,, oons .wor en ovi\fhJiL 
1t~ -~o ord. · 

week is gepromovee rd (doet.or ge-, 
worden) op dat onderzoek, is het 
eigenlijk ook erg raar dat de vra
gen van tevoren niet worden ge
test. Hij vindt . dat er voor het hele 
land een voorraad vragen moot 
worden .aangelegd. die wel zijn go,, 
test. Die Vr-1\gen zouden dan niet 
geheim mr ,,;ten zijn. Als je dus all e 
antwoo rden uit je hoofd zou leren. 
~u je altijd tienen halen. Maar 
dan zou je waarseh ijn ljjk ''OOk wles 
weten . wat er te weten valt. 

y 

Wim ' p 
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het begin ( ½10) 
Afijn,zit je te bal en tijden s duits, 
komp ter ineens een t rek ker,of volgens 
Mvr.Hans een TREKT0R of TRAKKER,da 1 s 
.,..mer es wat and ers ••• 
In ieder geval a ls je denkt dat het de 
volgende dag pas kolderdag is, i s het 
wel een leuke onderbreking van de les, 
vindt je n~e t? . 
Nou, toen er dus a 1 1 emaa l drang hekken 
uit de aanhanqer '.te voor sc hîj n kwamen 
werd het dus du i de 1 l jk dat he t van-
daág wé1 kolderdag was ! .. 
Maar de lo l was b i jna sne l voorb1J, 
want niet erg veel late r kwamen er 2 
(nogal)boze conrectoren aanhuppelen, 
nml.Dhr.Bom en(natuurlijk , alweer) de 
noq ergere VDVEEN(ofzoJmaar d ie gaan 
geluk ki g v1ee r vrij snel pleite en he t 
werk gaat gewoon door,hoewel de ze 2 
pretl etters nog !-'le l een tijd je gëian 

--1 

FASrl!ON 

st aa n k i iken wat er nu ei genlijk ge-
- • t 

beurt. 
Nou , als al le hek ken e r st aan wordt 
het weer eve n rustlg,nfet voor lang, 
maar dat doet e r nièt t oe • • 

Om ongeveer 6 voor 10 gaat het ge
beuren;troepen examenkia ssers verza
melen zich op het schoolo1'ein"sómiC1 e 
ze lf ; verk1e~d als leden van de EOO. 
Rond 10 uur bleék dat al l e toeqa ngs
hekke n van de KO dicht waren. 
!:.r wordt qeze u 1d met hout en blokken, 
en dat Is . wel te horen ook(w at een 
herrieen een troeo) . 
Toe n werd het hele maal Jeuk, want er 
we rde n allem aal ban ken ~oor de lo kalen 
doorqeqeven, lederee n zat al buiten, . 
tot ~r~te er gernis van de lera ren die 
he t toc h al ni~t zo leuk vonden. 
H!\NT 1.H\T \.J/\S N0U MET f.E' 1!}L: 
Alle iera r en ,conrectoren en zelf s de 
rector,d ie dachten (ook)dat de kolder
dag op donde rdag 1verd geh ouden ,maar 
dat werd dus woensda ~,en dat 9onden · 
ze ni et zo· le uk 9 want ze moeste n het 
dus IA'e 1 van te voren weten. 
Dat had dus tot gevolg dat er werd 
gedreigd me t helemaal ~een kolderdag 
meer,en bij één van de lee r lingen werd 
door Mnr. Mes gedre ig d met onttrekk ing 
van het diploma,naar we gehoo rt hebben 

·, In ieder geval , iedereen moest weer 
terug naar de les , en daar iouden in
structies volgen •• 

Het ging na veel gedoe düs(gelukklg) 
allemaal wél door . 

En ja hoor, om ongev ee rhalf , 11 wer
den we OQgesc hrikt door een luid l ucht
alar m do~r de luîdsprékefs,gevolgd 
door de intro van het A~tea m~ De le 
raren w~rden verk leed naar het scho ol 
.plein ge voerd,hoe~wel sommi:ge gevlucht 
waren,waa ron der Mnr~ \/ erw i_ine n(i:-oEI !), 
een beetje(er g)f lauw dus. 
Alle wél qeoa kte lerare~ wer den onder
gebra c ht 1n' het fietsenhok , hoewel 
somî9e nog- te verg eefs- pr obeerden te ont
sna npen. 

LIE VOLGENDE Bl7, 
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Het qehéel b lee k du$. een soort min i 
knock-out shov,: te wor-den,v1aarbi_l de 
léraren allerlei leuke(nou ja,voor 
ons leuke , .)oodrachte n uit moesten 
voeren,en de leerlinqen moesten dan 
qokken welke van delelke keerJtwee 
~eraren zou winne,uiteindelijk werd 
een leerling dus de winnaar.(afijn, 
je kent he t spel ~\!'ei •• ) 

Oe eerste oodracht: 
1.ne zijn het zwaarst:~1evr,N\ayer + 
Mevr.Talen of Mvr,Werthe im + "'levr. 
Bekkers ? 
-Dat weten we dus niet meer,maar ja, 
dat kan je zo wel rade n .. ) 

DE tweede o□dracht: 
Een zéér moe~l ijke som uitrekenen, 
aemaakt door edje van Wijngaarden. 
6E strijd tussen Dhr. lneveld en 
-onze favoriet-Huiblof was het nou 
Huub •• )Ooschoor. 
D~ uitkomst moest zfjn:KnLDE RDAG-
2Ir-1.1-85 (of iets derqe l ijks) ,en 
werd na 3 verwoede 000inqen van 
Dhr , 1 neve Id door ons all <!:'r Hu ib 
qevonden . 

de- derde oodracht: 
Wie is jonger:Mevr Wessel of Mevr. 
Ze()ers? 
Mevr.Zegers was dus jonger. 
Reactie W. :!k ben zéér teleurge
steld,maar er kan er maar één de 
jo na ste zijn he? 

De vierde opdracht: 
Handjedrukken tussen Men, de Vries 

De zesde ondracht dus: 
Bierdrinkwedst r i id tussen edle van wijnqaarden 
en Dhr. van de r Baan,wie heeft z 1 n qlas het 
eerste lee0'(s l echts een naar gokten oo Men. 
van der Baan) 
Dat werd gewonnen door Men.v,d.B.(edje sneelde 
voloes mi i vals hoor) . . · _, . 

Reactie E:~eslaaqsde nroef, het had alle~~ 
iets meer moqen zi in. 
Reac t ie B:Biettje was dood, maar wel lek
ker 

BRiLLEN 

en Sjaak Sloot,en dege ne die ver- De zevende ondracht: 
liest die komnt dan ook noq es lek- touwtrekken over sloot tussen Men. de Var 
ker met z'n hand in de stroon te en onze eiqen Wimnie-muscels-van beurden! 
zitten (ha,ha)En de vraag is natuur- f'aar h~la~s, Men de Vor vond zichzelf te 
lïjk:1t;ie gaat et- 1,iinnen? oud voor dit 0edoe en liet als vervanger 
Nou, dat was dus Sjaak(ie)Sloot,en de verschr~kkeli jke ruud-biqteeth-Jaqers 
men. de Vries die kwam dus met t 1 n ·ondraven.Wat een strijd ~al dit worden~ j 
hand in de stroop te zitten... -6e eetste start bleek al gauw een valse start . . , 
Reactie S:Prima! Sterke tegenstander Wat ons wel opviel was dat de organisatie 
Reavtie V:Leuk hoor niet beDaald onnartijdig was,zo moest onze 

Devijfde ondracht: Wim on z 1 n sok ies het gras in (tssJ ,ter-
Jaartg"oien naar A.v.d.Zee en Bert wijl die ander; ~~!J~JU~K met z 1 n gimnies 
van Meeu~en,wie wordt het meest ge met hiqh-ntofile zolen on hard beton stond, 
raakt? En de taarten mochten ge- een on~elijke strijd dus! 
gooit woorden door 2 leerl i ngen waar--De tweede start was een goede,beîde mon-
orider Marqret Schnitter. sters beqonnen langzaam in beweqinq te komen, l 
B .wordt het meest ger aak t. onder qejuiq van het enthousiaste publiek. 
Reactie 8:opwinciend Hel23s:o~ZE wim qing ten water,hoe kon hij ons 
Reactie A:span nend dit aandoen? 

De zesd-hé dat qaatur n i :et op,." Re2ct ie \*!în1:Jleen prob l e~n1j î k.J.çQill.._J:_t!.CJJ.Q: .... 
1
---- - --~ , ......... ~·---··- - 

l l E \fOL~ENDE BLZ. 
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EN DAN NU HET SLOTSTUKi 
Ook voor on s p1aatsel ijk roo i e rrÏÖnste !- ha d de koldercom missie wat in petto,zijn 

baard zou er voor f150 afge sc heert w,ordei1,als dit bedrag door het publiek samengebracht 
werd . De ber uchte Jeroen Helmer had hi er net a ls te voo r het kommentaar~ 
wat niet altijd even gemakkelijk was , omdat de leraren ook wraak 
wi l den en hem in de sloot wi l den gooien ,wat-helaas- niet lukte. 
Jammer,11et was t"1eer e s 11Ja t anders . geweest,m aar het gel d bleef gelukkig 
stromen en het geld kv.rarr. er ! Onder lui d ge joel werd"th e terrible 
from Veen11 blnnengedr agen,naar het altaar en de SCHAAR lh ahaha!J 
Onde r . kr eten als 11deraf die baard 11

,
11Van \/een k~a 1"enn waarom trekke n 

ze z'n tanden ook ni et 11g i nqen de e~rste plukken haar eraf,onder .~ __ 
commentaar van··weer - JH~die ; noq , oo~ e~ wat r:.aar z

1
n hoof~ kneq " ,?/ :::~~•-· 

11 HELMER KAAL !!! 11 klinkt . inderda .ad wel le kker · thoe ·del die het ze l r ./ ~~, 
niet zo le uk s ch een te , yonden , niaar d11 s. ook w~er es wat a nders(haha} -~~ "~\i 

Wi sten jul! ie overigens dat van Veen iaen schattig pukkeltje hee ft?....___ ~ '"::) 1~ 
Ju 11 i e zu 11 en em i nmi dde l s we 1 rond hebben · zien 1 open • ~n he t s tàat · ""'Q. ~<;~)~IÎ.A " 
niet echt sl echt he? {je moet toch wat zeggen.~) 

tN DAN Wt'\S ER NOG \4EL IETS LEUKS: 

Aaan het e in de van de min i .knock-out show was er er natuurl ï•jk _ ook 
een finale:de deelnemers moes t en ra den hoeveel lerare~ er rn ee n 
vee,-1agen kunnen,dit werd natuurlijk ook uitgevoerd en om liet gel'leel 
te cont ro \ eren werd de k le p van de wagen dicht gedaan ,er konden er 
20 in... . 
Nou waren ze · nog niet klaar, want nou die l e raren t och in die wagen 
zaten, konden ze meteen wel e.en stukje gaan r ijden,en daarna lopen. 
dus. werden ze ergens. i_n de pol?er gedropt ..•. 

Kelderdag in de A.P 

D$nderdag 25 Apri l t~w~tend ~itten Yele leerlingen t! bl$kk en in veel te 
be na uwde l0kalen,alm ~peonm iemand roept:iedereen naar de gym~•al. 
De wel ingelick ten wi~te~ allang waar8m het ging;toda y wac KOLDERDAG, 
en degene n die ni,_s niet wisten waa.rom het ging,kttamem dl).~r g:ll.UW ,,.eb.te r. 
N~da t he~l d,;, l!ileute op de tribune van · de gymr; 1aal wnis 13epropt, r ttinde 
tHH1 at.-;l d@ee n.ten gekleed in een of ander dtd s ter e outfit {wellic ht . 
mo~st he t $p~ r tkl edin~ voorstellen)de zaal i n. 
D~• r kre~en ~e te horen wat er van hun verw~ cht werd,begennen werd er 
met e en 1'.'el-&e ti (tF.Spel, \faarb:lj geleidelijk aan ste .eds meêr !!:lensen a f viele n" 
( ma a.r ja, lEl'rn re n r:.ijn nou eenmaal niet zo snel!) DtJ.nrn i:. werden tw ee 
leraren ep e~n bml k geplant,waarbij !Ie geach.t werdcln e lk~ 11u· inet een 
kussen em de eren te slaan(bij aommi~e leraren ho @r je dan niet eens te 
mikken.)Yerder kwame n er nog ■pelletjes aan do Grd~ als:h~t laten kn ~p 
pe n van e@n ballon i,p een atl\!lel, na. "en kopr11>l een bal in de b a.sket 
go oi en,ei teltlop en,touwtr ekken en meer van die dingen. 
_Het ~rigineel8te onderd eel va n het gebeuren was h et go oi e n Yan spele 
dingetje!ll door .d~. als b1tbJ1 verklede doc e nten,die in twee boxen waren 
gep eot.(volgens mij b.a~d;l'n een paar ler ti.:ben zi ch niet a ls baby vc rkleèd , 
maar dat îuid ni eH~n d à.oo r!) 
Wat hi er pr u si e!'5 de bedtll 'e l inz vinn tUU5 begree p ik niet ,rnaar ,ja, rie ben ik? 
Om (l)ngev e er 11 t1.ur in.is ltet ispe ctak el a!gel&,pen. 

7 



0 

e o O 

dat in A3b een H.P zon~ i s ing esteld? 
dat betre den op oigen r i sico is? 

- dat je dit be ter 11,iat ktm't do(ó}n ? 

0 

ö 0 

dat het vlak ~a~ de rênd •mn deze zone ook niet bar~ veilig is? 
- dat de H.P zorie zich op dit moment naar de hee r Bom verplä~tst? 

dmt iedereen nu "tsàag1r roept? . 
- dat dit spr■~kgebrek wel meer nrider AK de kop op steekt? 
- da t H~f ritus gelukki g niet b&amettelljk is? 
- dat je t och niet te dicht in d~ buurt moet k6men 7 
- dmt ,11umrakem helemaal fataal kan iijn ? 

dat A3b ~ltijd voor me zingt? · · 
- dat :1>(1 dan nvrouw Hengeveld 1i z in gen .? 
- d~t ik dat ontzettend leuk v{nd ? · 
- d~t ik dê@r nooit kwa~d om word? 
- dat Wendy een muzikaal genie is? 

dat A3b vindt dat er meer 11wist u datj'es 11 in 
mo~te1i -k omen '? 

- d~t ik de ie ri ge rege l maar dom vind? 
- d~t chips onder fra ns heel lek ke r is? 
- d&t Stefan iedereen met je en jou aanspreëkt? 
•- d#i.t Peter ttl een ~no;,rretje krijgt ? 

dat er bij Ma.reel ook ~l zoiets begint te groeien 
- dat Stef een beetje verliefd op Erik is? 

dat Er ik wel iets in meneer de Vries ziet? 
- dat dit niet wederzijd s is? 
- dat Feike van Peter Zanen houdt? 
- dat Wendy Y&n Robert houdt? 
- dat Marjolein 00k in dit artik el wil Yoorkomen? 
- dat ~e nu nog niet tevreden is? 
- dat Han3 AK erg moeilijk vindt? 

1, dat Meneer de Vries heel zuur kan kijken ? 
2 - d~t meneer Bouwman een eigen bel heeft? 

- dat we wel voor het donker thui. i>L.moeten zijn ? 
- d&at Mtlilrjolijn zich schuldig voelt omd:i!!.t ze de !Schoolk rant 

ni@t heeft betaal d? 
- dat Wendy' 5 ver sieis van punt ·1 e n 2 veel leuker zijn ? 
- d«t deze versies gesencureerd zijn ? 
- d•t Ann@chien :'Stere o kjjk t? 

, - d~t Hi ld ~ gek va n len (d y) is? 
. - dat Wend1 (U) erg j~loers is ( wat R.H]betr eft.)? 

- d~t Hil de gek i~ op Andrew (sorry Rob)? 
- d.lllt Ant «}inette gek i 5 op isnorr emans ? 
- d,ii: die ee ndoo m v~n Adn W$lS ( zie vor ige schoolk:ramt) ? 

1 - d~t iedereen wel hier in wil (in deze r ubriek) 

t=-
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De ANWB organiseert zaterdag 11 mei a.s . voor de 12e keer 
de Landelijke Fietsdag. , 
Evenals de voorgaande jaren gebeurt dat oo k dit 
in nauwe samenwerking r;ne t de TROS en de VVV's. 

jaar weer 

Tijdens . dit inmiddels tradi tione1e , evenement zullen weer 
veel enthousiastê fietsérs in alle delen van het land gelegen
heid krijgen om te g1timieten · van · de vele mooie plekjes die 
ons land biedt. 
Mep kan 's morgens van 09. 00 t o t . 13 . 00 ve r t r ek ke n w.m de 
aangegeve n startplaatsen. 
Vorig jaar trok de l and e lijk e f i ets da g 217.000 de eln e mers. 
Dat waren er 100 . 000 minder dan in 1983 , maa r zoals zo vaak 
met deze evenementen ··was het werir hie r de oo rzaaK v an ., 

. ROUTES 

Vanaf 163 opstappunten ( e e n 
starten op · de 127 ro u te s 
van Nederland zijn uitgezet . 

ni euw r eco r d) kunne n de deelnemers 
d ie lan gs a ant rekkelijke g edeelt en 

De routes zijn 30 tot 40 kilometer lan g en men is uiteraard 
vrij om daar net zo lang over te do en als men wil . Met de 
duidelijke routebeschrijvingen is he t volgen · hiervan geen 

. enkel .. probleem. Er is zoals gewoonlijk gee n wedstrijde l ement 
opgenomen în de routes. Alleen moet men ervoor zorgen om 
vó6r 15. 00 weer ter uk te zijn op het vertrekpunt 
Wanneer de route is uitgereden en' de beschrijving bij de co ntrole- • 
punten is · afgestempeld, ontvangt men bij de aankomst een 
herinneririg sspeld met een jaarhanger. 
De routes zijn vanaf 22 april a.s. verkrijgba a r bij alle ANWB
e n de betreffende VVV-kantoren. Voor a l le routes ge l dt 
een eenheidsprtjs van f3,-. 
Om wachttijden te voorkomen bij de vertrèkplaatsen i s het 
raadzaam om vóór 11 mei een route af te halen. 

MEDEWERKING· 

B~j de organisatie van de 
ook dit jaar weer reken e n 
enthousiaste mede werkers. 

Landelijke Fie tsdag kon de ANWB 
op, .de steun van vel e honderden 

Met name de ~VV-kantoren hebben 

zich enorm ing espannen om deze da g tot e en su cces te maken, 
hetzij door de routes samen te stellen, hetzij door evenementen 
te o rganiseren op de vertrek- en con tr olepunten. 
U.i teraard verdient ook de mede werkin g van de rijwielhandelaren , 
middenstan d sv ere nigingen en de TROS te worden genoemd. Deze 
laatste organisa tie zendt een aan de Landelijk e F i etsdag 
gew ijd programma uit op 11 mei v ia Hilversum 2. 

H 



VEHVOLG 

NATIONALE MOLENDAG 

Per . traditie valt de Nationale Molendag samen met de Landelijke 
I?ietsdag, een door alle deelnemers zeer gewaardeerde combinatie. 
Bij voldoende wind zullen er zo'n 500 molens draaien. 
Een aantal fietsroutes werd zodanig uitgezet dat zij langs 
molens voeren. 
Molens die in het kader van deze Nationale Molendag te be
zichtigen zijn, zijn herkenbaar aan een blauwe wimpel. 

LANDELUKE STARTPI~AATS J.t~SCHEDE 

Dit jaar is als landelijke startplaats 
Het officiële startsein zal om 09.00 
door de burgermeester van Enschede de heer 
Tijdens deze dag zullen in Enschede 
worden georganiseerd. 

Enschede gekozen. 
.uur worden gegeven 

H. Wierenga. 
diverse aktiviteiten 

PRUZEN 

Dit jaar zullen op een aantal vertrekpunten in het land 
wedstrijdjes voor deelnemers worden georganiseerd. De verslag
gever van TROS-radio Bram v.d. Weide, zal op deze plaatsen 
in het land fietsers, die in het bezit zijn van een route 
willekeurig uitkiezen om aan deze spelletjes ~ee te doen. ' 
De uiteindelijke winnaar belandt in Enschede om daar twee 
minuten gratis te mogen winkelen in het ANWB-kantoor aldaar. 

RADIO EN TELEVISIE 

De rol va n de TROS--radio wat betreft de organisatie van 
de Landelijke F'.ietsdag en de publiciteit erom heen is langzamer
hand uitgegr0eid tot een vrijwel onmisbaré. 
De deelnemers worden door de TROS in de voorafgaande weken 
tot deelname opgeroepen via radio-en televisiespot/s, maar 
vooral op de dag zelf wordt vanaf 07. 06 uur tot 13. 00 uur 

via Hilversum 2 in de TROS Nieuwsshow volop aandacht besteed aan 
dit evenement. De presentatoren van het programma, Mireille 
Bekooy en Felix Huizinga zullen in de diverse vaste onderwerpen 
van dit programma aandacht besteden aan fietsen. en fietsva
kanties. 
Mr. P. van Vollenhoven, voorzitter van de Raad voor de Verkeers
veiligheid, zal als ontbijtgast aanwezig zijn. 
Tevens is er een rechtstreeks verslag van de officiële opening. 
Bovendien zal tijdens de uitzending het spelletje "Prijzenslag" 
worden gespeeld. 

GOEDE DOEL 

Jaarlijks is er bij de Landelijke Fietsdag sprake van een neven
doel. Een deel van het inschrijfgeld wordt gebruikt om recreatie
mogelijkheden te scheppen voor diegenen die normaal gesproken 
nooit aan een dergeliik evenement kunnen deelnemen. 

Dit jaar zal een deel van de opbrengst worden geschonken aan de 
Nierstichting Nederland, in de vorm van nierdialyse apparatuu r . 
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( klachten e.d) 

,,,,---_ .. ..__, -·-~ ,,,_. -- -' _ ·- ·-· """-~ 

GORDIJN KLACHT. 

Waar zijn die nieuwe ,onder t ussen N~ 
oudellelijke) gordijnen b i j A.K. 
voor? 

-een leerling die zich ergert aan die 
''gord ij nen 11

• 

VRAAS/KLACHI 
\heel grof .••••••• ) 

Zou dat asocjale egoîst i schE: ver
wende ~d-riot2akee·fitfge\cehsuur) · · 
mjetje_ uit_A3B geen ?elfmoord_kun-~ 
nen plegen,ander s doe Ik het{eerr · 
moord plegen) 

Paar van het ja~ ; 

H.P .S lappendel 

meneer 

- i emarid die f-iee r erg or~d~r bOven genoe:md pe rsoori 1i .1 d L •• 

COMPLIMENT -~ ~ ~- .. ,. 
Hoi., 

fk vind lOTAL LOSS een ge inig schoolblad 

-een melige leerling 

KLAAAAAl\AC Hl 

Waarom z it het ons nooit 
mee? 
H(":t l i j_kt v-Je l of_ de s:atan 
achte r on aan zit,dit 
jaar hebben wij Hax.P. in 
onze 4Havo klas zitten, 

daar wordt je zo moe van 
iede r moment hoor je he111 
bl uffen,hij kan naar zijn 
zeggen uitstekend vo 11 ey -; 
ballen,basket ballen,en 
hockeyen en(oeps)de spring-

Meneer 

-;:-'.::-

FIETS KLACHT 

VERWIJNEN-KLACHT 

verwi jnen, 
Wilt u zovriendel i jk z1Jn, 
niet meer de rook die u uitblaast, 
in de gezichten van leerlingen te blazen . 
Er zi in leerlingen die dat niet zo fijn - "' 

vinden. 
Als zfj behoefte hebben aan rook,kunnen 
zij beter zelf gaan roken,vindt u niet? 
Misschien Is het ook mogenlijk buiten 
het lokaa1 te roken,dan zitten wij niet 
heel het uur in de rook. 

p 1 ank kan h i het best van lederee~ --Y_e rde r oopt 
stoort ontzettend bij ons werk,in godsna::,~;Hop 

hij kÓnstant te schreeuwen,dat 
daarmee! 



Z .~ je ~ ola. ~o-i-~ hebt k~~ ~, 

~f ~ ~ · "IP-tcr.-R L.os.,s '-Jó(l.A,.s.1.-i.o,o. 

~ ~ Y1~ ol:>~ ., «~ 'f~c,,(.,,. ~ "U2.~~ 

9-ek~, ko--e.c-,e~! ~ E. v.~ ol..er weR ~ . o/R 

~~\ ;Jt~Jt 3-e.«..ef. 

n-t~' ~3,e.,t~, .e..c. i.s (~~) . '-'...Il~ 

(.J~~ / op olc.. ~-•. •. 
;tl?/· 
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VOOR L I C HT I NGSDAG 

Technische Hogeschool ,Dalft 

In 
de 

de af9eloPen Paa sva Ka n tie 
TOTAL LOSS we e r eens nie t 

h~,'••.:•f t 
:ö:.t i l 

:z.i .:in 
de 

voorlichtin9 s da9en van d e TH De lf t 
9e9aan , om ee n s t e Kl J Ke n wa t daar 
t. 1:? b•:ë• l e •.~.•~::0n ,,,.,:. •. 1 t. 
Tot nu toe war en er al l een 
t 

- l-, .. 1erts~ v a Kar ~~i e v o or l i c htin9 s da9e n 
van de TH Delf t , v o o~ vi5fde en 
z>::,•:,:;.dE" 1.0:: l .;:,,:::;.~:,.,:::•1···-~,. '-..'-L•.n h 1E•t. -'•,•'L•JO. Do,;::w· de · 
9rote b elan 9stel lin9 o P die dasen, · 
i s e r n u o oK i n de Paa s vaKan t ie 
voorlich t in9 s da9, maar nu voor 
vierde e n vi j fde Klassen. 
De re is n a a r Del f t was riiet 

de 

ff10 1:::· i I :L .;il.<.• rir-ë•.•ët.r d o or •?en p -:1.-:1.r 
,:,t·•-9:;,.n i :a:.;;;. tori ::;.,::he P t··,·-,1:, 1. ,=,i:=-1·,-,F· .,· ...,·-.-- ' ... - • -~ .:=-

(zoals oP het verKeerd e Pe rron 9aan 
:::-t.;;. .. ë•.t·--,) ,.,.,er l ,::w·e-n t,1e E:•t?.n t.1,1 inti 9t.ët. l 
minuten oP he t es in R/dam. 
In Delft a an9eKomen ware n er 
sPeci a le bu sse n die o ns n a a r d e 
Ai.d ·::t. •.,.1.,~.n de TH br.:1.,::::ht,21· .. ,. 
Na de irGchriJvin9, die 
rommelig ~as t?.n no9a l la~9 
(er Kreten oP9in 9 en als 
l.O::or.-,er·, 1,.1e t·,og .:,1 •• ;:c1.n d€' b,::-urt ! " 
Ko n Je oP d e 2de v e rdiePin9 
(be Kerti e ) Ko f f ie h a len. 

nc,9 .:::,.1 

d •..tt .. ~rd e 
"s . tr.ëi.1-<·::. 

d .,:1. -,~. rn." '· 
.,,. ·='· n t .:1. l 

Kon J e no9 even lan9s een 
Kra a mPJes loPen waarin een 

s t ude nt e n Je trachtten 
d ui del i JK te make n , d a t de studie 

v o 19 den toch wel zeer 
i n t E• t"" o:_, , ~':: :::--ë..tr l:. 

studieric ht i n 9e n 

'·/erd€'t ·· 
d,;• 

me enemên 
1;::·r···· l::i(:tr:::,t< .:i f:•.:~:.- t .s~: ~<c:r.:)P -~-· , 

de 

en 

01ï 1 10 uur· · ' 1.,;i~::>rd _. de d-~.9 ,:,f f'._ ic i é,? 1 
S:l•"~i:::,F: en d d oo r d~::• Pe ct or t1-r:t.9ri i f ± ::i ~s. 
o:::•.·=•.r n.::i. t.JË•rd,~,.,-i-·1 ië2r d i -::t. ••· s. 91::•t.,:,01··~,,j -o• . .,1er 
e eh : aan t a l stu dierichtin9eri en • werd 
•.}_~~rté· l d 1.,.1.:,,.t .j ,2:z. 12 ZO -::t.1 inhield~t\. ·: . 
D 1 t l h: P E·•.:•n t.:,e,,:,•t .. :i ~::• ( een t--,.:1. f p ;. uür::, 
uit en d a ardoor be9onnen 
intervi~uws me t 
studievereni9 i n9 e n 

9.00 uur 
tot 
10.00 uur 

10.00 uur 

10.25 uur 

11.00 uur 

11.10 uur 

11.20 uur 

111111 
Aankomst, inschrijving en koffie. 
A ls je vro eg komt, kun je alvast door 
middel van een markt kennismaken met 
de Deltse studierichtingen, studie
verenigingen enzovoorts. ..... . -·
Opening doo r de Rector Magnificus, 
prof.dr. J.M. Dirken 
Prof.ir. D. Dicke vertelt aan de hand van 
een aantal dia's het een en ander over de 
Delftse studierichtingen 
Interviews met de voorzitters van de 
studieverenigingen over de f unctie van 
deze verenigingen binne n de studie
richtingen door Ji t ty Landman, 
Voorlichtingsdienst TH. 
Dixielandmuziek door studenten 
uitgevoerd 
Mr. A. van der Lugt, studentendecaan, 
vertelt over de vooropleiding die je nodig 
hebt om in Delft te studeren, aan wat 
voor eisen je moet voldoen om gesçhikt te 
zijn voor een technische studie, verschil 
HTS-TH, overstap HTS-TH, lengte 
studieduur, beurzen, huisvesting, 
enzovoorts. ·. 

11.55 uur lnteiviews met de presidenten van de 
studentengezellig heidsveren igingen over 
onder andere wat deze vt1renigingen voor 
de studenten te bieden hebben 

12.15 uur Afsluiting ochtend en overzicht 
middagprogram 'ma 

12.20 uur Lunch, muziek en markt 
13.45 uur Hoogleraren en med ewerkers var.u:t de 

Delftse studierichtingen geven colleges 
over hun eigen va_kgebied. Per ronde 
worden er vier col!eges gegeven, die elk 
dertig minuten duren. Jullie kunnen per 
ronde kiezen welk college je wilt volgen. 

De dag wordt in het Auditorium met muziek 
afgesloten. 

1ft 
Technische Hogeschool De!ft 



studievereni9in9en :z.i .j n 

E,• 1. 912n 1 i -~ V 
!ï1-?..-,.r d.;;1.n 
bi nr·1•.::>J•"1 d,,,. 

,;::.c}::~t"l :=.()t:ir·f:. 
l,)Ct()t"· 1 

l 11:'?!:::_.r--l i r-1~;tet"1r- , .~i.1:i~~"t-1 

:::.-t ud i ,?r i c:f·yt i n9 

TH" 
Toen even wat ande r s. S tu denten die 

sPeelden een Paa r 
1 •ö:'i .. :J,::,::,•r("' 1ï1u'2: i ië'•l-<. 
\/ 8r··t,}() ]_ :;J,;i,1-~;:::_. - i<Li.1.;1.fft ·. C1f.? :.S-t-t-t 1:3 i E~(1t:~4{ -~i:·.::1.t'l •::t(:~r-~ _ 
'-}f:~:1 r··-r-•,.:; .. ~!1. l ·t .:i 1::' C)P t .. ·r.~.t-1~1E~l'''r l:)1 ... 11?.f 'o 1·-·1();'.~1 ' j i=::1 f)P 

de TH terecht Kón Komen (via VWO of 
via een achterd8Jr~je 
HFNO-)HTS->TH ) . OoK la9 hfj het 
verschil uit t0 ssen de HTS en de 
TH. 
Vol9ens hem was een HTS~er iemand 
die als 10 eeh formule 7aq, zou 
;:~:1:,:1'.~:iSJ1-]:•i'"'1 fl 1 ,:::•I.Ai·< ·' t,.l::'.~.·t. l-{.;~J"\ i}-< l:::•t·N· l"liî?t:?· 

ck:i~::•1·"1" ,,::,1•"1 '='':"'n TH ··· ,:;:,r· ;, 101 . .-11<., h,:::11,:• !{.,:t.1-~r 

i !-< ··· ïó .::,.f 1 ~? i d~:;.r'i". M-::•.·'~x·· di t bet!?l-::end,;::, 
'-..'O J g,":,n:::'- h,:::•l'f1 n i E•t. d.;:..t de; TH ,;i.:::•,,::•t"t 
PraKtische Kanten bezat, die werden 
OOK wèl deseliJK belicht. 
Nadat hi J" z/n-verhaal - had- ~f0erond 
cts::)c:i·r;· t· .. ir:2t:. r·,r:::r~;J (;:tl,/1::"•t· .. t ( ) '.)1;:,,~-. r::tt:::) ·r,., t•'"•()t::~ 1 i:::•fftE1t"'1 

t"•Ol"Ki ,j,;::, 

h ,,,~ !:::, t::, ~,,. n .• . 

zi .:in 
te9enó0er9estelde 

:i, i' .. t t.1~;1 r·· '._.I :i_ 1;;;, i_.tt,.! ffl f::;1 t 
:;1 e z ''è• l l i :J hè::• i ,:::l::ë-

(j.1:;:, 

::.:, t, .. 1d i •'é''·-'''"'r,;::•n i ,::,1 i n:;:1,ë2n, 111-,t::,.i·•·. •~1-,~.t t-·t.::J.(:! .:i 1::::1 

natuurli.:îK al bearePen. 
sezellisheids vereni9in9en Z.Ol•"•9(?n 

-!::.ot ••• 1 •.• 
i, .. !1-;::t 

ontsPannin9 en helPen 

:ë:,F' C:•i•"•t .• 

\-.::, ... 11·-1-!::-

arsanis~rer feesten enz .. 

aKtiviteitenKommi OP 

i::t-::t."!:. 
zijn christelijKe, 

,:: s1 '::•!"·1 ' !.")_.wicht j_ 1ï11?.. Ociï< 1·"1i . .-l t-.l•:c•E•r de 
' . 

JKheid om vr~9en te stellen 
in de Kraampjes, 

weer lusti g oP los. 

Titel college: 

"Maritieme Techniek 
Materialen, toen, nu en straks 

,on d.erwerpen uit de Elektronica 
Hoe horizontaal is de aarde? , 

Titel college: 

Olie- en g as winning op d Noordzee 
Veranderingen in de woningbouw-archi
tect uur van de 20e eeuw 
De mechanica van zand en water -. 
Discrete Wiskunde 

Titel college: 

Comput ervuilighPid 
Alle facetten van de mijnbouwkunde 

\ 

Marketing v0or Industrieel Ontwerpen 
"Steeds sneller vliegen" 

'!'i tel college: 

Kunsthanden voor kinderen 
Natuurkunde op gevoel 
Ingeriieur en Maatschappij 
Theoretische vormleer 

THDelft 
Technische Hogeschool Del-ft 
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Er waren vier rondes van vier 
colle9es, waaruit je er telKens 1 

De colle9e~s duurden een 
Het colle9e dat wij in de ,::,,,,:,,1··•:::,.t,,::' 

h.::.,t,i:,is·n 1.,.i.::,.:2. ;j .::1.'f::. l,).~1.t· .. t 

Prof. Dr . .J. D-::'.'•.·' i. d~=·'"' 
behandelde e n Kele asP e cten van 
~::· 1 ,:::•l<trc,n i c.,._ .. 
De collesez a len zi en er da ar 
1-.-'0 19t. 1 _ _.I :i. t. : 

••• f ·-
1 ••• fl ;::' · 

9eodriehdeK, waar a an 
zijde de studenten 
Hoo9ler aar st a at in 
r···•?cht. t,:: ·9•::•1···1,::)1-.'•ë.:•r. 

,j (:' 1 .~r. t~t ~:4 ::.:~. t. ~.;..:-
:;::: :i. tti:;,•1··1" IJ,,:,, 
ck,· P 1 ... wïl::- ,:,,,1·· 

Doormiddel van een schoolbord en 
een overhe a d -Proj ect or le9t hij z ~n 
,:::i r·1 d '= 1--·· 1.,1 •?. r P 
::,:.tudenten 

uit. 
:zit t•:.••1···1, l i .:i t<t '·--'':.••? l ,::,p 

biasc ooP . OoK van 
l< l .;;,,P ::::,t.Cn::.• 1 •'.::•n, 
::::-t•,ë.· i 1 er. --

maar het is wel 

d -::1.t 
di •:::• 
l.•W.t 

1 n de tweede ronde deden we 
d i sc r ete wisKunde, wisKunde met 

E••:::•n ::;;.,:-,01•"•-I:. 

KansreKeni n 9 9emiKst n,~='t -i:r. l 9~.?br-:1 .• 
To en ~~s e r Koffi e , of thee. 
De derde ronde vertelde Prof.Or. 
l.S. ~~rschber9 ov e r 
c omPuterveili9heid (in 
wandel9an9en comPutervuili9heid 
9enoe md) en deed wat truuKjes aan 
d e hand om een svsteem te ~KraKen~. 
De vierde en l aatste ro nde vol9de n 
we een colle9e over ~natuurKunde oP 
9evoel~ , wat naar onze men i n9 n~ 
niet echt v e el met natuurKw1de te 
maKen h ad , maar meer 9ver d~ 
i'.~lië,•:;::.ch :i. ,:;;,d,;:•n :i. :::- 1 ••• 1.;l.!'··1 1.::1..w1s-td i .:.,.m,::,.nt • 
[h:,• co 11 •':~'.,~E•::,- cl ie , __ .,,:::•rdE•1··· ,::: .. :::il-< i--·109 

9e9even werden, en wa ar wi'j dus 
niet n aar toe zijn 9ewees t omd a t we 
die n iet interessanter vonde~ , 
handelden ove r o.a . mar i tî ~ me 
tei::::1-,n i •=+':, 1ï1 i ,j n!:::,out,J ., 
rn-:d::.•.:.0 r i .::•.•::•. l ~<1 ... 1ni::!e .• 
ind us tri ee l ontwe r Pen , 
• .. .11:?1···-hi:::itK:! :i.1:·19 
in9enieur-ma a ts chaPPiJ. 



Als toetje een uitvoering van de 
Delftse Student0n Brass Band. 
M~t de bus weer naar het station, 

· {,·n n.::•.·'".t"• !:"P .. -1 :i. ::ë-. 
Als je ir~~resse he bt in het re i len 
J:::_:f"r :;:'.):~• i 1 ,:::ii•-, !;}.:?x -·, 1;~•..1~21 {•"t ~ri•··f i ::~. 1W•1~::d::. .~r .. ~f.l' .. I t .E•. 

raden ooK eens een Ki jK je te nemen 
t. i .:i -::kff'i:,::. c• ~ë•r"1 , .... ,:::.01·"· l :i. c::ht i 1·"1::1::::.d,;;,.::ë1" 

1:ir~::=:- i:::: . . i-~11:?.t- it~1:L1:.:;•cl1-:::,;-~·si1:21.) .~1. l j~tr::?f'l ~.t , ... H·< ,;. 

duidelijKer 9eworde n~ 
H •=· !:::, .:i '"'' 1.,.1 , .... -ë•. '.;! ,s-n ··;:, 
Je Kan al tiid bij men eer Mes 
binnenstaPPen, of j~ schriJ~ eens 
n-~•-·ö•r ,=::.,,?n TH" 

Mevrouw Jitty Landman 
V9orlÛ::htingsdienst TH Dàlft 
SJevinweg 1 
2628 CN Delft 
Telefoon (015) 78 29 20 (bij geen gehoor 78 54 04). 
Gedurende de voorlichtingsdagen is zij te bereiken op 
telefoonnummer (015) 78 50 50. 

HDelft 
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lr bilja•t en pool-biljapt 
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Elke week de nieuwste mode: 

Haven 70 - Schoonhoven 
Telefoon O 1823-3725. 

van 

Bobos, Joey Fresco, 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 
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