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Elke week de nieuwste mode: 

Haven 70 - Schoonhoven 
Telefoon O 1823-3725 

van 

Bobos, Joey Fresco, Cars, 
Ball, Vanllla, Frou-Frou, 
Lion Jeans. 

De nieuwe trend: 
Gebleekte Denim en Chambray 
in blousjes, Jeans en J~cks. 

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

" 
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; q.!V~!flENDE PERSONEN TOT STAND !; i'~:::,,::; ,.~egr;et gij lez ers die .ier 
-!1p11x:Of\•IBN: ,... ,net eén ~a laatste nurnr1_er .. 
,L .· EDWIN .. _:) J ivan Tota 1 l::;ss van dit jaar 
) ESMA · [vo or Uwe neuzen hèeft liggen! 
i GUS ) t ; Zijt niet gevreest voor het 

MIRtTAM - 1 ie inde van deze ,Huge, scho ol-
ARD ~-- ;krant. Hij zal blt jv:an bestaan. 

STEI•\i\.N .:Z:: :( Met enige hulp va n lee .rlingen 
' · 'J~a.-.E , - 1wel ) ';; 15,v.:.1; NI LS _:;:;;~ \ .. 
11 ROB _ __,,, 1 Maar dan nu even normaal: 
, ROB •'k :,Jullie zullen wel ge •nerkt heb-
t· WIM ~ en d at de T.L . een tijdje niet 

fi ... N~ (is verschenen. Door een sa·nen-
1! ~ ... ARIE l}j \loop van 011standigheden konden 
li:b;N WE HOPEN BIJ }iET VOLG:&:l'l'"D N twij niet tot publicatie overgFJan 
i.lN. UMîv1ER OOK DE HULP VAN · \ve n dit product. Daarvoor ons 

1

1 1 MAR,JAN BLOKPOEL O :excuus" 
~'}~~RU !, ~T TE HEBB~N DI! OOK --._j )n dit nu 'uner: 

!I 
1
RLJDAO ~ IE LID IS G!!iWORDl!,N. : f , Een lnterview ·net de nieuwe 

i~: jleraar wiskunde va n Wijk. 
;·: lOPLAGE: 400 STUKS I h ! Een WIST JE DA.T van de( jawelt :, 
d' ""-1,J tMAVO. 
IHDE KAFT WORDT GEDRlJKT EN ··---·-·: N . Babylon en een .film rec entie 
j ; ;DE BINNEN KANT WORDT GE- l..JJ :van The Golden Ghil d door Ard" 
!!:STENCILD DOOR DE CONCIERGI~. p ;Nou veel plezier ·net het lezen. 

1 

i ; -···• ···- -·· •·· ·• :En nu :TIP.ar wachten op h et laatste 

! ! 

i i :ONZE CONTACTADRESSEN ZIJN , ;nu:nner van de INCREDI.i:3Lg T"L. 
l f l :DE COPY :BUSSEN EN NATUURLIJK/ 2 !Volgens van Veen moeten we een 
, !' DE REDAKTIELEDEN., ! Q \kwaliteit ,sproduct , maken" Hij . 
[ j: ----------------"-- · 7 ;noemt zichzelf ,ORBY wät wer e ld 
Î ! :TOTAL LOSS IS COM)iERCIE~~L . !betekent" Sna 'i · ·het no 
i 'i:INGESTELD EN DAAROM PLAATSENi l.}J Uil!l/!llll l 1 / ' i j L.__._. .......... 
i I WIJ OOK ADVEHTENTIES ; i CJ : ,En dan nog dit; ! i ;INTERE SSE ? BEL 03485-229S -:::;::::, . , Er sluipt hier op school e en 
i i i · --·-·--· -· . · ~ i BROODOFTEL r•ond " Ueze brooddief 
f !.,(!DE EINDREDAKTIE IS r{ i-iANDEN1i \ ... .,1. ,heeft het op de luncl:1:paketten 
j ' 1 iV A.N: ROB & ROB Il r"'-j : ;van hard studerende l~erlingen 

. . ;Î , .t-4.\U4•i«A\;gemunt om :ieze voedselpaketten 
, Î .• !, . . . . . , vervolgens in een van de afval 

:bakken t e deooneren. r : Ik vraag hi;rbi j, uit na11m van 
, 'all e gedupee rde leerlingen,of 

I
; · : ,deze, aen een broodco'rn:.;lex 

!lijdende persoon , zich ~ i n het 
, . ;verv')lg op and.ere nanilTeri aan 

, :bro·xl wilt heloen ~ ttet is n 1 

NOG EE:tv fOOR 

é • _,_ ..,.. . e • 

i p.1et zo leuk :J:n de hele d a g :net 
i een lege maag op schei:Jl te zitte n. •, ::!·· 

! ;.bi j voor baa t. à.ank. 
i j . H~b ~er heu l A5 
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G. JA .. NSEN 
Lop1ke•weg West 41 - Loµ1s Te!etoor' 0,3475 1522 

éen vertr ou w<J ad•!:)~ sed ert Hl Jaar 

Wq kunner V(".)t V ve• ;o rgen 

legen 01HiJk 1arn~t Uw oe last,nyaangilte en T 011\!=ll' .. 

Fatuse rmg Et11<.etteri Actressenbes101 •de11 Tek stverwerk ing enz 

i1111vent; alle adminialriilHfS voo, midd en ~n ldltinbedr llf 
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~}j(Gb;d@tfé~ fj~~ · 
Een drukKe weeK,zoals ae 
komenae,is eigenlijk niets 
voor jo~.De vaart zit er 
duideliJk in,maar JlJ moet 
er niks van hebuen ~Toch J:JTO
beren ?O ko0l. ~n~eliiá te 
·c·, ·1 " i v e1·':1 · 0 r·~1 r-w:, '.t t1:;'. dlri ,< e.n t e · . ....LV v. , '--·· •. - _- -.. .J .·,-. -_ '-: 

overwegen,anders 1H;o Je 
kans een beetJe in de pro~ 
blernen te Komen. 

------·-

\ 

__ J 

1 
Na een langdurige 
hei.d~waarui.t niks 
is,komt er nu een 

~- ~n 1·e· leven.Ga wat beter SOull : .L. 

.te werk ~ls bij de vorjge 
keer,dan kan het misschien 
wel wat wbrdpn.Fas op voor 
kleine obstakeltjes op jouw 

Geworden 
nieuw per ~ 

- + -, l .; .·_·;l' Q\ ' 01·· pad,je Kun -,.; .Le.L.1 .. ,_ ;,,. 
! ...... 

:l va .1 J en • ------'--...----~ 
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17% van alle auto-ongelukken worden door 
dronken chau·ffeijJrs veroorzaakt. 

Dat betekent (ius dat 83 1 ,,an aUe 
onaelukken veroorzaakt vvorden door 

'-'·' . 

n chtere chauffeurs~ 

T IS 

Waarom kunnen ze die ii1Uc:htere idioten .. . :, . : 

niet van de \'\tea halen en dáarm ee onze -
veiligheid met meer dan 400% verbeteren? 

( 

Vliegensvl ug 
· · · . Verkeer 

Deze publikatie werd mede moge/[#<. gemaakt door . Nederland 
door wijnhandel/tapperij ""In de Stevige Net.rtH ------
door t'ijschool "'PJankges'~ en begrafeni,sonderneming "'Zand Erover': 

b 



Gaarne wil .ik langs deze weg degene zeer hartelijk bedanken 
die op 26 - 3-1987 tussen 11 "45 en 12·., 1 O zo vriendelijk :..:ijn 
geweest mijn koffer te mollen. 
Wil d.eze persoon ( of personen } oolt zo ·vriendelijk zijn 
mij f180, - te geven zodat ik weer een nieuwe latoff~r. ltan 
aanschat'fen ... 

ErHt Bassa A5 

KLASGENOOT! ! ! ? ? ! 

Er zit bij ons eentje in de klas, 
da.ar zijn we niet helemaal mee ln ons sas" 

Hi,j denkt dat hij heel wat is, 
maar zijn haar stinkt naar ~e•••e~ •• ?? 

Hij is een vuile viezrik, 
en hij heeft een kop oh zo diko 

Hij doet heel erg stoer, 
maar hi j weet geen malle moer$ 

Hlj heeft van dat lange blonde haar, 
je ziet het '\~et al zi tt,n Bl,euh ! * wat naar, 

Willen jullie weten wi~ ~à t is?? 
nou gok dan maar , je gokt tocb ; ~ooit •is 

groetjes van A&D 



Deze hopelijk vaste ru1n·ie k beha :nd.elt docenten, leerlingen en sommigo 
toe s tanden die kunnen gebèu;ren in en rond het klasl<ikaal" De artikelen 
waaruit deze rubriek best aat zij n gebaseerd op tie waarheid, soms de 
ged.eel telijke waarheid en soms pure fanta1-'Jie. 

LOKAAL 222 ~ 

Meneer Ve rwi j nen bespr e0;kt het boek 11:lvl:il HAV~LA.AlP'. 

Verw.t "Zo jonge ns, ik ga jullie een hele :rare vraag stellen* .... 
Kan iemand mij vertellen waar ergens i.n de Max. Havelaar 
zich de gr ote te gen.st el li ng bevindt?" 

Leerlingen: 11 .. $ ... . .. 
11 

Verw.i ·"Niemand?" 
Leerlingeni: "• .. .,, •••••• ~. o 11 

Verw.,: 11Kom, a:p t 1r 

Leerlingeh: "* 0" e • · • • Q 8 • • 
0

11 .!>. • • • • U 

Verw.i "Goed. Pak het boek er bij" Sla open op blaètzijde 164. 'rij
dens dat lange gesprek in de \roorgalerijc Wie zitten daal. ' 
ook alwaer? Ja! Toe maar! 11 

Leerlin g: . 11Ik da©ht .Max Hav e laar, zi jn Yrouw ;I'ine, con t roleur Ver
brugge en Du.clarie 11 • 

Verw.: "Goed zo . Nu,, kijk naar de plattegrond van h et huis waar ze 
zic h b,evincien.... Een rechthoek die bestaa;,t uit drie bij 
ze ven vierkanten" Als je nu de vierkanten num:nert van 1 t/m 
2 1 van 1 inks na.ar rechts 1 zodat 4 onder 1 zit enzovoorts , 
dan blijkt de achte rga lerij te bestaan uit de vierkanten 
19, 20, en 21. Ziet nu i em,and de te genst elling?" 

Leerlin~n: 11 ..... ..... ,.. 11 

Verw .. : "N:Lemand?!" 
Leer liry?;en: H" .... ~ •• • ••• •• e • IP 

Verw.: i1Kijk nou eens goed. naar dat niiddelste· vierkant! Dat is het 
getal 20 ! Da t is i3 plus 7 ! EEJ:T ONGELUKSGETAL EN EEW GELUKS
GE'rAL! En d.e vierkanten ernaast zijn 19 en 21 t DAT IS 26 
PLUS ElN" EN 20 MIN EEN! Alweer een tegens-telling! En h.et , ge
sprek wordt op de voorgalerij ge houden on niet op de achter
galerij! En Ve_rbrugge en Ducla r i zijn al lang in Lebak, ter
wij1 Max havelaar en Tine er nog rnaar kort zijri! JBovendien 
_zijn Verbrugge, Mluolari en Max lfavelaa:r mannen, terwijl Tine 
een vrouw is 1 DA:.lf STUKJE BARST VAN DE TEGEUSTELLHJGEJJ ! ! 
Hé, b<.➔ grijp je nu. d;_,,t er veel meer in da t stukje zat clan j,e 
zelf vermoedde?" 

Leerlingem "Eh, ja! ! ? ! " 



LOKI\AL 2 î 1 • 
Meneer d.e Vor is nog niet aanwe zig en du::, is het keet in het 

.·· scheikundelokaal~ Le9rlingen z itten eU::aar achtern a. en net op .•. 
het m:oment d.at leejj)'ling .A een bokshcud.ing aannef,mt om lee:I:'.ling,' 
B af te sahrildrnn, komt meneer de Vor binnen. · · ·· · ,, 

Vo:r: uwAr IS DAT VOOR EEN PUDîZDOI HIER! !r' 
Leerling A probeert. zich uit de voeten te ma.¼:en, maa.r~ 
VoH 11J:ij ! Hierkomen!. Waar denk je in v:eed.esnaam waar ,ie mee bezig 

war,? n 

Ju t!liJou. kij},: , eh, ik voelde me wat opgèlaten en ~.$ 11 

Vor:HNee, da,atr heb ik hetniet 'ove:t·• :,Kijk} '11s je hem een fl:J.~1<e 
klap wil geven, moet 'je je · bovenp,:rm. z,6 houd2n en ~je oncler
arm zó! Zi e je? Kijk, zo! Dan kun jtê hem een stoot geven en 
in geval v-an nood. zijn stoot afweren. '(d.H tot verblufte A) 
~ nu. .. .naar j e :pla.:~ts! Nee , echt seri eus j o111.gens, cEt . kéW 
echt niet! Als i}:: ooit nog zo'n puinzooi tegenkom kap ik ' er 
mee! Kappen! Ik kap ermee! Ik ben Yerd. on1me geen :robot! îlk 
ben geen lesgeefmachine ! ri 

G'~gniffel in de klas~ 

LOKAAL 204" 
Alweer een a;;i.rdige -tijd geleden, . die naand.a.g na de W .K. 
kwam mevrouw Mans haar lo kaal binnen. 

J:vlans·~ "Ziiezo ,jong ens,discussie gesloten! n 

schaatsen, 

gen paar leerlingen :Lopen naar hau.:r lessenaax. 
Mirns: "Hial lo ! 11 

Lee:rlingem "Weemt U ons n iet kwalijks-, maa:r wij heb1ûen ons hui s werk 
ni et geleerd" 11 

Mans:"Waa.rom niet?" 
Leerlingen.: 11lfou, wij komen uit Fi;,aastrecht en we waren al lemaal zo 

do1m omd.at Hein Vergeer de w.K. net niet •• " 
· •( ,Mans: 'fltlie is Hein Vergeer?" 

Een doodse stilte valt••••·••••••·••••••••~•• 
Mans:"Dit is mij onduidelijk~ Ik kan en mag dit nie t t oleren ~ 

,fong ens, ik notee1' dit en zorg dat je het inhaalt! 11
·· 
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1e be_1tt leel: fïng en ie bent gefru$tret:1cl 
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î)OOR ~f~St3 DE ORK 

Za bshors~ ' tot ds zeer 
tilcieddor-stige wezens, die altijd 
hen::• is schOppen, De ork komt vooi::
in donkere · plaatsèn zoals de 
Veluwse bossen. zê lev'en in 

.onderaardse holsi,;'st:emen zoals 
druipsteengrptteA en bkrsnholen. 

De ark haáteert . Zijn :wapens 
niet met behendigheid, maar: wel 
met grote ki::-acht, ' · 

De mannetjes Or:-~. wo~dt meestal 
1 . . 50 m lar,,g. 

Orken zijn niet .bijzonder dom, 
maai:- tr-appsn in gemakkelijke 
listen en vallen. 

Een Ork za 1 nodi"t. ee ·n geveèht 
begin n en als hij in de minderheid 
is 1 want ze ~ ijn erg laf. Een Ork 
valt pas aan a l s hij zskeï. . .,wsét ·· · 
dat hij zal winnen ,, · ·· /'/:,;· ·· 

Or-ken kunnen niet lezen of' 
schrijven, zodat ze ,gsen norma~"i 
IJJSrk VB[T ichten. Zs <',val len . 
meestal in grote getalen 
kastelen, en zwaar bewapende 
postkoetsen aan, dit doen ~iJn om 
in lsv e n te blijven. 

lopi ke:RC;>TR. 4S 
Ot8Ä.1-l 7] 3 

~---....,._---·-- - - - - - - - --
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! EEN VA.t"î DE MEISJES UIT MI~fN DROMEN 

RAD DE KANS GJi}NOMEN 

KWAM IN MIJN ARU!EN 

GING HAAR VERWARMEN 

t HAAR LACH VERBLIJDDE MIJN GEEST 
\ 

! 
l '""E GING '"î'h'.KT<:ti'R AT°' f<'l•'N BEBST Î ~ .. _.,_..,.,,.,,_ .... -'".w- ...... Jhd -~:.J,,,.:.J-

~ 

l HET EINDE VAN HE1J.1 SPEL 

DAT GING SNEL 

!GEROND IS HAAR LICHAAM 

i IK KRUIP ER DICHT TEGEN AAN 

HET IS MAAR 

VO,JRKOMEN KA,_"l WI~L
1 

GENEZEN HELAAS ND:T! 

AIDs, ·wE HEBBEN HET ER ALLEMAAL OVER" 

. It was sum:ner and I w2s walking down the street 
And saw an ugly girl whom l didn't want to meet 
So I took a run and did.i."11 t see 
·the car tha t was going to crash u:pon me 
After so,ne ti 0ne I opened my eyes 
and realised that this wasn't so nice 
MY left leg was ourning like hell 
And I didn't even feel ver\/ ·well 
The ambulance brought .me tÓ the emergency room 
So naw I'm halfway this silly poem· -
The doctor said I had t o wait 
And he had my leg t:> a:nputate 
I,,got a woode:n leg because wood. canvt sink 
ancl ;you won' t be lieve but the colour was pink~ 

MADE BY GR/k~DlVIASTER: R0E:D0E - r.: 



.. / .. 

\]'! ; 7 l' ·, . . _:1J L -
Hij is hier al een tijdje op scnool, vanaf 12 januari om precies 
te zijn. Je hebt he;-n vast wel eens in de gangen zien lopen met 
een straal brugklassers achter he·n aan. h:i.j geeft les aan de 
klassen A3B, H3C,BIB,, en BIC in het val-c wiskunde. We hebben het 
over ••••• Fred van Wijk. 

Ard en ik zochten hem op en hielden een praatje met hem. 

Fred van Wijk is 86 jaar en woont in Krimpen" Vertel eens over 
je schoolloopbaan. 
Na de lagere school en het voortgezet onderwijs ben iK in Delft 
gaan studer:a in de vakken wiskund e en natuurkunde, als bijv ak 
volgde ik de studie infor~atica. Om mijn studie te betalen ben 
ik als fr~e lance systeem analist gaan werk en . bij Vendex8 
Sommige zeggen wel eens tegen :nij ~WaarcYf1 ·ben je niet nae.r het 
bedrijfsleven gegaan in plaats van het onderw:l j s ':'11 Het verdient 
wel :neer maar ik hou niet zo van dat elleb,)genwerk en scho ol 
vind ik toch leuker en geze ll iger. lk -~rk wel dat je je lessen 
wel goed voor i11oet bereiden ande1~s krijg je klachten. 
Mo:nenteel ben ik nog aan het ler-en voor het vak natuurkunde want 
daar wil ik ook in gaan doceren . Harsti1i;:ke leuk en interx-essant. 
-Hoe ben je eigenlijk bij onze school gekomenY 
Ja, dat is wel een le~z verhaal. Eind vorig jaar heb ik een 
reactie gestuurd op een adverte ntie van jullie school" P" Valk 
heeft ;nij persoonlijk geprobeerd mi;j te bereiken maar- ik was er 
niet. Later heb ik Valk nog een keer opgebeld h0e dat zat met de 
sollicitatie. wat bleek, cle volgende dag was de laat _ste dag van 
de sollicitati e gesprekken. lk was clus net op tijd. · Toen heb ik 
een gespre"k gehad :--iet enkele leraren hier en al snel was j_k 
aangenomen. Het leuke is dat tk lüèr een paar jaar geleden stage 
heb gelopen bij de heer Odekerken, toen vond ik: het een nogal 
s aa:Le school" 
- Oh, ja? Wat vind je er nu van? 
Toen had ik: de K.O " nog ni et ge:-nen maar nü vi.nd ik het wel leuker. 
1k heb wel bijna een auto ·naar o :11d.at. ik nog geen rijbewijB heb ga 
ik liften. Nee, ni et zoals de heer Vi"n Beurden" Maar gewoon rnet 
het duimpje. 
-Hoezo, niet zoals de heer van Beurden? 
Nou, deze man doet het zo ui tè!elrnokt" Deze :nan springt V'.)Or :, 1 

een auto, de auto MOET dus stoppen, Van .beurelen s_!,aat __ op en gaat 
naast de bestuurder zitten. "Gaat u soms naar Hotterdam'? Goed dan 
rijd ik met u mee 11• 

Nee, ik doe het op de nornale nanier. Vaak ko~ je tot leuke ge
sprekken 1net de mensen die je ;neenemen" P:l'.'acht:Lg vind ik dat. 
Je krijgt soms hele levensverhalen te horen, en natuurlijk vragen 
zlj ,jou ook heel veel, ïlaarja ik hou wel van pr.aten. So:ns vr•s.gen 
ze o:f je de volgende dag weer nee wilt rijden tian pikkei'i ze je op 
en zetten ze je weer af. E~n keer heb ik een keer ruzie gehad, toeri 
ging het gesprek t ussen de bestuurder en :~j over kernwanens en 
kruisvluchtwapens~ Die persoo~ wer d zo boos dat ik de aulo uitgezet 
ben" Haha" 
-wat doet u met uw vrije tijd? 
Ik maak 11uziek en, schrijf •1mziek, s:peel Piano en gitaar" Ik zit mët 
cotnpu ters te spelen, Z8wel de sof't- en hardware~ De electronica in 
co nputers houd t me ook bezig~ 'l'egenwoord.ig doe ik nlet .neer zove el 

aan muziek o~ndat ikn,geen tijd meer voor heb. Blues,dab speelde . 
ilc.Ook heb ik gezongen. ···· 



-Nog meer'? 
Met kinderen omgaan dat vind ik 1euk, ik tJen nogal sociaal ge,roele nd " 
En met . leerl ïngen kan je lachene 

PLOTS: 11Ik vind dtt interview :nogal ZAKELLIK.-H (-:'i''?) !!Ik had , zoiets 
verwacht als met \rai1. \reen in de vorige schoolkrant" 11 

-•Dat kan" Hoe eet U? 
Ik kook zelf, dat vind ik leuk. lndisch eten daar hou ik wei van ... · 
Dan sta ik de hele clag in de keuken en ga heel veel sausjes make:q. .. 
Allenaal van -die schaa.ltjes ,net verschrikkelijk lekkere sausjes .. ····· 
Heerlijk" O&k hou ik van v:i.sgerechten, 
-vertel. RECEPT * 
Je koopt een kabeljauw bij de Albert heijn. DoperwT~jes, peentjes 
en aardappelen: . J'e zet •Nater en azijn op het gas, daar g,)oi je 
uien bij bislook, kervel, vetsin ••. 
- Vetsin<: 
Ja, v-e-t-s-i~n, en een beetje sambal. Dit brouwsel laat je! 15 
minuten koken" Dan zet je een pan met roomboter op" Is dit geel, 
dan doe je er wat bloem bij~ ,Je gaat 11.et bind.en ( rot werk hoor)., 
Dit laat je staan en van. het eerste brouwsel schep je ailec' zooi .. 
µi t de pan met een schuimspaan. Daar go'.)i je de vis in, ,eyen 'le:ten 
trekken. Het getrokken water voeg je bij de roombot~rsaus, doe 
er nog wat ei troeusap bj_,j en j e saus is klaar" 
Schep de doperwtjes, peentjes, aardappelen en vis op je bord. 
Gdiet daarover de botersaus en dan maar smullen$ Lekerrrr. 
-Sporten'!' 
Niet in team-v erband 'naar individu,eel" Ik neem me voor om te gaan 
lopen m~ia.r dan allen met mooi weer, ik ben dus een mooi-weer 
sp0rter" 
Ook lees tk wel eens boeken.; Kees van Kooten en li'reek dïe Jonge 
dat soort boeken vind ik wel le • Ook wetenschappelijke litera
tuur" 
-(Ard vraagt:) Gaat U wel eens naar films~ 
Ja, alB ik n1et een paar vx•ienden in een caf'e zit'. -_ en er atelt 
er eentje vo or om naar de bios te gaan deyn doen we datw Vallen we 
vaak :nidd.en in een fiLn in de bios. Je we~t wel hoe dat gaat" 
De laatste film die ik heb gezien was Out of Africa dat vond ik 
wel een goeie film. 
-ltoe ver kurmen leerlingen t,i j U gaan? 
n t . ',,. ,,,1 T + t ' ,c h 1,a, is 11.ee_ ver" ..uaa ,;s- · ·was er een Jonge~, ,,laas _ .eet hij geloof ik, 
wEHn•tegen :lk iets zei. 1"oen zei hij iets terug, ik verstond ZEUR" 
Toen werd ik kwaad. Later zei hij dat hij niet JA ZEUR had gezegt 
maar JA SIR" Daar moest ik. zo om lachen dat ik die jongen geen 
kwaad heb gedaan@ 
Vreemd maar ik heb geen proble:n.en on een kl 011,d~g d,e · d4,1m, te 
houden" Ik denk omdat dat ko,nt ~. omdRt vroeger h}}r tuig ;Van 
de klas was" Ik vertel ,nj_jn streken tegen mijn leerling,èn.,>Ik lag 
er vroeger ook als eerste uit" V'(eet je wat leuk is•t De óverhead 
pro jee tor sat:.otterenm- Bier volf•?n een paar pips;;; i · 
I" Doe een plakbandje om een van de polen vap: de stek!5er,.(.Vverkt!) 
2" Haal de larnp of een zekering. uit het appai?:aast @ l Wérkt .béter.) 
3" Schróef: de stekker open en ve rbind de p1;L:eh met een ''paperclip 
of iets dergelij1,u3 met elk:.aar$ Schr'.)ef' daarha de stel\'.ker \71f.eer 
dicht" l Succes verzekert; · . f · · 
4$ Stop kauwgom in het apparaat. 
Je ziet het, keuz.:e genoeg" Door dit te vert61len doen ge leerltng:a n 
dit soort dingen niet meer bij 1n.:i.j omdat ik het al weet" 

» 



r· :·-=::s.1 · ·e.Jrienscl.ra .~-=-~-er}'/ :· 
ta, ik ·ben nogal slordig mnar dan wel georganiseerd" lk het> n" 1.. 
een groot bureau van 6 meter" Daarop ligt een laag pa.pier van 
4 •a 5 centimeter. En toch . weet ïk alles terug te vinden ... Als . ik 
het alJ.emaa1· netjes zou opruirnen weet. ik niets meer te vind~n ... 
-Goede eigenschappenï 
Nee, ik denk het niet, alleen dat ik met kinderen goed kan omg?,an. 

-NcYu, bedankt voor de vrije tijd die'Jaf . wilde staan voor een 
interview. 
Als jullie nog meer wil.len weten dan vraag je het maar hoor. 

Ard & Rob 
ç:: 

Ons jongste redact.ielid" Nils van 'feylingen, zonden wij op 
vraagtocht uit naar de heer K.lingeman. Klingem.an is een nieuwe 
docent op onze school en zoals gebruikelijk een interview in T.,.L .. 
1. Wie bent U? 6. Geeft U ook les in andere vakken? 

Klingeman. Nee" 
2. waar komt u vandaan':' 7" Waar bent U slecht in'r' 

Rotterdam" Namen onthouden$ 
3. Hoe oud bent uY 8 • . Hoekt u? 

33 jaar. ~ee~ 
4" wat zijn uw hobbiesZ 9" Drinkt U'? 

Sport (basketbal, wiel- Soms een glaasje" 
rennen), kinderen en IO. Wam"' heeft U al eens les gegeven~ 
mi j,n werk" Gorinchem(. Gymnasium), Dordrecht 

5" Wi:iar:,m geeft U AK" CGymnasiu:n), Rotte:tdaml_S.G" 
Omdat ik het leuk vind voor volwassenen.) 
als ik ergens ben ~of II.. Heeft U nog wat anders te zeggen'? 
langs kom) mijn om- Op het mo:-nent niet, saai he! 
geving beter te be-
grijpen. \, iLS 

Eenmaal van school af,openden 
~l .. qeze dame ~n her.e~1 rneteen 
@J een eigen rekening b11 de Rabobank 



V.or i g jat-t.t' kwa.'il d_e film BIG '1:HOUJ3U; IN LI1 1TLI; CHIXA uito Regisseur J:~il:111 
02.l':pEmter noemde de film een "1r-07stieke actie- en avont u3Jen, ko!lllische 
kung-fu. monster en spookfil.:nrr en von d daarmee een n:'Leuw . genre ui:t" 
HIG 11ROU13LÈ nr LI'Iir'.l:LE CHINA was een zoer leuke film, en ik hoopte dç1n 
o ok dat er snel m:eer van zulke films zouden komen . En nu i s er THE 
00 LD.81'; CllILD met Edd.Y Mur:pl::iy" Kan ho.a/3 t niet fout, zou je der.ken a.1,-s-· 
Edd;r Ivrurpb.y-fan zijnde" Maa:r· .AaiaAiaaI, hHt kan wé'l fout! M:.:1ar .dat volgt 
nog" Eerst het -verhaal zelfo Eens in '1000 ge.nera: t ies wordt er een per
fect kind ge·bo.ren~ dat het . goede i n de wereld vertegenwoord i gt , dode ' 
dingen levend kan ma.1rnn en nog rr.Ber E"T~-trucj;es uit . ka n halen~ Als. dat 
kindje doad.gaat s zal de wereld. in een êc ·hte hel verandererL . Iets wat de 
duivel g-1:aa.g wil , dus stuurt cEe de d.emon Sarde Ntunspa. naa r de . Aa :rde 
t oe om: }:w·t kind te doden" 3ard.o vindt het kind in een Tibettaa:hs kloo,,,., 
stex·i vermoordt r~lle monniken en ontvoert het kind i _:n een spe oJ,ale k9oi, 
zodat het k ind. hem niet ,L .1.n kan raken, aangezien hmt , kind alles dat · ·· 
slecht is in goed. kan ve1·anderen" En waar · b l ijft Eddy M:u.rpby? Eij spe8l t 
in fle:3e film een sociaal werker die ve:rclwenen kinderen opspoo.:rt. P:ro
:fetit 9n wi,j ::.eu hem aan a.ls d_è bev:rij der van het ontvoerde kincL, en een 
knap 'ribe·i;taa.ns grietje moet hem overtuigen om h.e;t,, r;;ouçl.en kind ·te gaan 
zoeke11o Edd.y Mu.rphy gelooft het r;,llernaG.l niet en doet tusi:,e.ndo o:r ook: 
nng ee ns su:per-o.nbesohoft tegen een 300 ,jaa.r oude :pl' iesteres i ~aa:r na 
neem.de g~beurtenissen en naêhtrne2·:ries , besluit hi;J toch het kind te 
gaa.n. ?,oeken en wor dt daarbij verliefd o:p de' 'I'il:rietté;l,anse jop.ged.ame. 
Ttd; zover he t v e :r.l-.i.P"a.l~y nu ric film zelf. De meeste kritieken waren eeht 
vernietigend en sommige critici ga.ven Beverly :Hills Co:p een tra,p na 
<il.oor te zeggen da t tèien al te zien wac dat Ed.ey Murphy niet kon a.cteren ~ 
Bah" Dat él.eze filmi op sommig e punten niet goed is ligt zeke r niet aan 
li.kld;;[ Nu.T:ph.y. Sommige critici schreven da.t de combinatie Murph;y/ oos:terse 
m.ysJt;iek flle oht ,ms" Ook àa;b is niet waa:r· wa...'1t sor~w.iige van tile beste s ce~e:v 
steunen op het conflict tussen d.ie twee" Wat :Ut wel slecht vond was de 
r egie e.n het ve:rha .e.1. E:r waren scene:;; bij clie weggela.t€n ha.ud.en ktL'1r.:.en 
wordeni zoa.ls de scene waa.:rin de . knappe tïbettaanse aan een priester; 
Y:ra1:.,gt of ze mEd; Eddy I':urrih.Y zal gaan. trouwen, · waaJ~na. een o0psomming 
volgt van Chandler Farrel 1 s (want zo heet Eddy Murphy in de :film)goede 
en sle c hte e igen s chappen. ] edereen in (ie bioscoop keök op zijn oi'chaa.r 
horlogel De beste s,;1enes spel.en zich af rond. Sardo ' J.IJtii:rmpao De confron-
tatie:..:; -1:;usrJen hom en :î"(:-;;r:r-el zijn gewoon goed . en in d.e sti j l van Bever-
ly Rills Cap~ Charles Dance zet een uiterst d.reigend personage neer als 
Sard.i'!:.,, Ook is h i j omringd doo.:r uitstekende Special Effeots o Sarde t s trip 
naar de . hel e n zijn gedaanteverwisselingen ( a2J-:l. liet eind woi'Glt hij e.en 
vij f meter hoge demon) zijn rond.uit :fantastisch. Blijft 'het struikelbl ok 
va,n :regie en scena.:rio "' Michael Ritchie 1 de regisseur, ·1,ev ert hier en 
à.aar gewoon s lech t werk. Maar r.lat 'J;R}J GOLDEN CH.ILD geen goede film .is, 
ligt zeker niet bij Edd.y Murphy, Cha.rles Dance of ·de Special Effècts. 
Dus r,rie een Efü'!y Murphy - fan is en/ of houdt van Speci al Effects zal deze 
film :z.,:;,ker de moeite. _ waard vinden (zoals ik) .. Toch blij;f ik benieuwd 
n.aa:r 1rat er ge be nx·(Z zou zijn als John Garpenter of' Steven Spielberg Cl,.(:) 

@) 
1:, ~1 a"e 
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LEKKAGE! ! ! ! 

Het is ons weer eens gelukt om een schoolkrant van de 
buren te bemachtigen. . 
Dat is meestal niet zo eenvoudig omdat het maar zo•n 
beperkte oplage is. 
Toch hebben ze een ding gemeen met de totall loss 
namelijk het feit dat ze te weinig copy in de copy-bus 
aantreffen ,hiermee moeten wij ze toch ook mee kunnen 
overtreffen" 
Nu over de inhoud van deze schoolkrant. 
Een brugtest met zeer originele vragen zoals; 

Hoe vindt je deze school? zeer origineel! 
Wat vindt je van het huiswerk? nog originele:r ! 
Wat vindt je van school algemeen? hoe kom je er op! 

Dan een bladzijde met schitterende gedichten 

OeA Ik ben een bruine olievlo~ 
ik vreet aan zeeen,stranden en veel meer~ 
ik wordt geloosd uit grote mammoettankers, 
van oli®maatschappijen van weleer" 

schitteren maar hoort dit wel in een schoolkrant thuis? 
Dan een uitvoerige reportage over de wereldberoemde 
continental singers (ooit van gehoord) .. 

Een stukje hieruit: Geen joelende f.a.ns ,geen flaUlNallende 
meisjes, en geen flikkerende lichten maar toch eten grai'ldioos 
concert van de gospel formatie de contine ntal singers" 

En daarin een zeer slimme opmerking:Ik was niet de enige die 
kwam kijken. En de opmerking:Christenen zijn ramen wwar 
mensen doorheen kijken om j ezus te kunn en zien~ 
Zeer frappant. 
Dan over het verhalen festival. 
Op dit festival lezen de auteurs (leerlingen) een verba.al 
voor uit eigen werk. 
Tussen de verbalen door een mooi muziekstuk op de pian.o" 
Dan op de volgende bladzijde eens een interresant artikel, 
een reportage over een film:Children of a lesser god. 
Echt een reportage die een pluim verdient,eindel:ijkeen 
goede lay-out en met een goede gedetaileerde inhoud . 
Op de laatste pagina aangekomen ontdek je ~en stri.pverhaal 
die nog flauwer is dan bebind the wall (sorry edwin) .. 

Nog een ding ze hebben een-bladspiegel tegenwoordig. 
Heeft het toch geholpen Verheuli 
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- rollenspel op zijn nederlands• 

11 HET OOG DES MEESTER s"n 

1.faarschijnlijk hebben de meesten no·g nooit van "het Oog 11 

gehoord"Btet i s het eerste n~de-rlandse rollenspel wat in 

ona landje op relatief grot& schaal op de markt is gebracht* 

H-et is een vertaling van het Duitse ttDas- Sc:hwarze .\ug e·tr ~ 
een spel wat in Duitsland oorsp ronkelijk becfueld was om 

het rolle·nspellen publiek aanmerkelijk uit te breiden.Maar 

''het Oogn is ook daar een eigen leven gaan leiden,en hoe ft 

in kwa·li te:Lt ni-et onder te doen voor andere rollenspellen" 

In tegens ,te lling tot andere ro ll enspellen die of e.en te 

makkelijk en te stom gevechtssysteem o~ te moeilijk en 

spel vertragend gevechtssysteem hebben ,.heeft "het Oogt!_ een 

c:ompramis"' het is een s.ys:teem dat verder gaat dan 11Dungeons 

and Dragons", omdat he,t behalve een aanvalsworp ook nog een 
' afweerworp toelaatien gaat makkelijker dan 11Runequestn om;.. 

dat ingewiltkeldheden zoals waar je bij een gesl aagde aanval 

dan.wel gertnil:kt bent weggela t en zijh" 

Een ander verschil is hwl:: magiesysteem.Een elf heeft bij"h et 

s:chikking over een beperkte aantal magie,maar de elf moet 

zijn spre uken uitspre:ken,wa t hij D&D n:Let no.odzakelijk is~ 

Een tovenaar of een elf moet zijn spre-uken dusnkennen'' en 

geen time--0ut aanvragen om een go ed e spreuk op te zoeken 

in het regelhoek(onze är,-:.ak gaat ondertussen th ee drinken)~ 

De tijdschriften in Nederland doen de .speler op de hoogte 

blijven van nieuwe regels en ontwikkelingenfgeven spis,el 

itips~eigen gemaakte avonturen enz" 

.{,:f-.)' ,' -1 

.i • ,.e.'• • ., 
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Adressen v -an Nederlandse· st;:>élbla.den 

Conrlict Gazet 
Een spellen magazine met aand~c ht voor diverse spellen. 

Voor info: 

De lVIorgens t er 

Alex Duurvoort 
Zandkreek 46 
3079 AT Rotterdam 
0 l O -· 4831. 7 64 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor info : 

De Kobold 

Cor Herben 
Rosestraat 1005 
3071 AL Rotterdam 
010 - 4853121 ,, 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor info: 

De Samarillion 

Marc Tooten 
Hoofdstraat 25 
5461 JC Veghel 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor tnfo: 

Het Blad 

Joost Grefnigt 
G. van Swietenlaan 20 
400 2 WK Tiel 

Een a lge meen roll en spel bl ad met nadruk op "Ca ll of Ct hulhu". 

Voor info: 

Het Gesputter 

Eelco Vriezenkolk 
de Kreyenbeek 92 
5553 BM Val kenswaard 
04902 - 1.5260 

Een spellen magazine .me t aandacht voor diverse spellen. 

Voor info : Corne ll Boon 
Bloemstede 437 
3609 VB Maarssen 
0~46 5 - 69403 





maanbbl~ö voor fantasr _ __,[ief bçbbers 

i11 011s blad vii1dt u 0 ~,1: 

~ , ~ 

. . 

UITLEG VAN »ODM << REGEL ; 

aobtergro:rl.d-u-erbale:r.i. o~srer: 

:c:iidder1-aarde; 

fantasr~of role plaring~game s (o.a: 

warbammer , b & b). 

Îl1teresse? bel of scl1rijf 11aar: cor herbe11 

rosestraat 1005, tel: 010-4853121. 



.... .... 

"ALS GE TWEE DRAKEN ZIET VECHTEN, KOM 
DAN NIET TUSSENBEIDE, WANT ZE KONDEN 

.. 'WEL EENS \TREDE SLUITEN EN U VERSLIN-
DEN" 

,.KOBOLD, het blad voor de liefhebbers van het fantasy-• 

rollenspel "Het Oog des Meester,s'~, boordevol spelin

formatie, monsters, tips, r aad geviri.gen en verhalen" 

Gestr eefd wordt alle nieuwe uitbreidingen naa r onze 

leden door te spelen en zodoende een contactblad 
. . . 

te zijn voor alle Od.M-liefhebbers" 

KOBOLD vers chijnt 6 maal per jaar en kos t 
Fl 20,- v oor >.~en jaar-abonnement 

''~ .. 

Voor I!le~r in lic ht ingen: 

M" Toet en 
Hoo:fdst;t>8.a.t 25 
5461 JC · veghel 
Tel: (0 41 30) 63191 



ADVANCED OUNGEONS I DRAGONS 
THE ULTIMATE FANTASY ROLE-PLAYING GAME 

~ ~ .. ,,.."". ··-~ 
-=--,--..-----~---------..., ., 

0 

0 
0 

0 

If you want to know more about ADVANCED OUNGEONS & DRAGONS or if yo u .want to 
play ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS in the ve ry complex world of "THANATOSN 

plea s e contact : 

"'THANA ros socu: .TY N 

REUVENSLAAN 91 
2273 &M VOORBURG 
TEL: 070 - 862927 oF: s:S-5 - 1 iJ 3i 



r-Geef jij 

\au u een ge
iruikt e robot 
1an dez e ma n 
;open? 

me 

1 
dekkïng? 

Paranoia is een rollenspel dat zich afspeelt in een giga~
tische (zo groot als Californië) stad gena2md alfa-complex 

Het alfa-complex wordt geheel gecontroleerd en geregeerd 
door een computer. Deze computer is volledig paranoïde 
als gevolg van het toevallig afvuren van een Russische ker1 
raket. De computer dacht dat er sprake was van een Rus
sische aanval en sloot zichzelf en het alfa-complex af. 

Na al deze gebeurtenissen ziet de comput er ov er al mutanten 
en communisten; de computer ieken t met al deze personen 
makkelijk af: hi j elimineert ze. 

AARDIGHEIDJE 
A iedereen is lid va n een geheim genoot sch ap ; dit is 

verraad. 

B iedereen heeft iin of meer mu ta ties: r ·. 
bijv. versterking van zintu i gen~ het r Hi er volgt een ge-
verm ogen iemands geest te lezen ot heim be ri cht wil-
machines me teen te doorzien ; ook dit len alle verraders 
is verraad. hun ógen sluiten. 

et karakter dat je in paranoia speelt is altijd een 
gn "troubleshooter" (iemand die problemen moet gaan 

_p lossen). De opdrachten.komen alt i jd van de computer 
n aangezien die compleet krankzinnig is loopt er vaak 
ogal wat mis. Het spel ga at er voornamelijk om zoveel 
ogelijk lol te hebben, je moet gewoon doen waar je zin 
n hebt : zolang je maar zorgt dat de computer tevreden 

!li jft. 

Your FRIEND the computer 
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is dat _);;een o e ptoa1 J..er;;-, 
;( 

- wj __ :; on1{ no:. steefl ;:;:fvr·e 

-': :;:~-·_;:-• 

ziek: wor öen. 

wiUP.n weter:. 

- dat wij niet ve~~ellen w~~ro~. 

- d at rihr . de 3u:✓ b=n- zel. ; ~f - e;-.,:,.:nen er:i Terna.:jen 05'1;:aven 

ni.::,t ti1c-wr be,~ri,jpt . 

- dat hiJ zien afvrHa~·~ wsarom hei onv0: 1ctoendes re~ent. 

- d;:.1t het nu ool" re ,'.ent ,c e~,r Cb.': ut1:1.troL. 

dat 1.vj_, hele•naaJ nieL v2-.r, nJ.e :'nvo) rJnendes Gt .éc\an te 

,,.t ;ik.en • , 

- dat wij hier wel e~n oyl~ssin~ v00r WFten. 

dat dhr. de ::;'uvts:r ,njlé:;schien ser;, W':· ·::J.', •e in · Sc)l'a :Jr"l 

h- ··'1avofeest. 

< --,' ', v ert '.;on t. 
:: / v,{ :-, .:·t 

délt ' .J~-Y8n de spel"~.",ies v~ .,., -F~ \/ e ·p c:1L::.,2E<Li ,jr<~ word • . 

c1,î{rC\;'u1. e penhon; t J:: e e :L '''.0"°) c; \i\'? C t \'iél. t: ""· t trekken is. 

- d2t iN'.:ff ''\?ns ll él een les van dhr. ·:)7 e : enh orst ons _nog , 
~teeàs ,';c/f'yr ;:ir,'PD \W>t, o,:,n ';<'•ir·;riç,r, _ +rut is 
V -' ·:_. _~ , - - .,,;:-·"' .-.- - ~- _ _.,,_,:.:,...,,· I'(.,_ s.J '-' C.....OJ · ··-·'"'• -.... l •.~,._,, __ i v .~- ., .i._~~ 
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f'] ,, .____ ( ? _ 7 

- dat ·;·:.hr. :vla z u:-·f;l ' l l';l e d , t,Ci~ _s sj ,3 rr; ,at 1Jr i t;men h e!' naai -
dê J .. \ _,,, _r;har ::'-' n , ouj-", z a t te n.ijAen. 

da { lü~j di ·t voor 2.d o ef2rt b 'i s " n e1., · ·:• Y!.' "d:i.f,:;,-' e puin:eL 11 

:~i n!s . 

- dat je oij ,;nr. Dtef:-:er :r.rwr r; t ,,<:: n 11r ':Jet. n '.,~et. 

- da.t mvr. ~v/d <eer h - ,i10 vo oc örn u j es 1~r ,;,,,te e rt. 

- dat :~ené 1ier'ues üri even sc nr: i.J n .. 

- a a t hij n.1. oewee r t Jac 

- dat ik een vrienai n heo di e ~lDG2es ne 0 1t. 

dat een oep aalrt p e r s ~0n een o l a0 w/ ~w~rte trui de ~e
i: e 1 2 ,.~;eno ,,1 a an heeft. 

dat ~geer~ veel van wrijv è u t oudt. 

_; - aat wij j_ v i e};i vie en Y:eii,i y f,:i.ui _f;ru0 ererï te versier en . 

? 1 , - dat Yloniqu e cta_ar heJ_ e ,rra.aJ. c i (ü oii, J ·1ee is. 

dat wij hierin oijn a ni~s over ons ~el f hebnen vertel t. 

1 
Hepi en üerie. 

;, 

1 1 
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vervangt mevrou ,,,; 1l1a.le n ( tekenen ) . 
Voord.at zij hier 01:i school kvvéTD, vol góe ze <le leraren --
0 -nlei · QJ 1· . .., (1' ]. n .D1 e·i ·P+ ffi"J_ ,.., 7 C v····,·k'- 0 v· +e 'rp ·. "'e··n e' n ·te x-'-1" ele .. : • JJ.:_:_:, . v.i.. ' ___ ..1,. IJ . 'V L, G_ci c:., __ i\..ç ~_l, L, .h .. :::..l...t. ., ., lt~ 

?:erkvormen , en to en ze in j é:.nu z:ri ' o5 -.de.ar· , ;.;ï;fstudeerde, 
is ze met t ek enen en schilderen verder g egaa n op de . 
ak ad.ernie voor beeldende vormin,; in AmeT ::;fo ort, waa.r ze 
i.n januari ' ö 7 mee l{lae. r Vlê.~S . 

Henri ëtt e Braakrn.a11.n heeft a l eerder lesgeg evc~n, 1.v-:ni ,stage 

I?u werkt ze dus 
tijd e lijk. 
Haar op dracht en 
op dracht en .,_.,,;:: 

~-~ttt·-, . 

hier,maar dit is w:-.arschijnlijk maar 

verschillen niet veel met de 
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