0 ud-Ieerlingenveren
iging "Myrakel"
St.Ir{icolaaslyceum
Amsterdam
^^nrti'ttt'))

f'.hn,.r;

I oao

SATL- BII{Dtr,R

PrínsesIrenestraat2l
1077W"l Amsterdam
Iel.: 020- 6 445t 5t
Jaargang 2. nummer 4
Juli l99I

VOORWOORD
Voordat u massaal op vakantie gaat wil ik u er graag op attent maken dat "Myrakel"
afstevent op een officiele status. Noteer daarom Zaterdag 14 september (14.30 uur) alvast
in uw agenda ! Allereerst houden we op die datum een korte ledenvergadering. en daarna
heffen we het glBS op een nieuw jaar. Een nÍeuw schooljaar wel te verstaan. U begrijpt dat
we daar graag een traditie van willen maken, en wij verwachten u allen.
Lopend door het Nicolaas deze dagen viel het mij op dat er toch wel het een en ander ís
veranderd. Hoewel de (zalíge) mededelíngen van zíeke en/of uítgevallen leraren er tot veler
vreugde nog altijd zijn, en het aquarium (of iets dergelijks) onder in het trappenhuis niet
kapot te krijgen is, is de sfeer wel degelijk veranderd. Het is losser, gezelliger, en het lijkt
wel alsof iedereen met plezier naar school gaat. Of dat ook werkelijk zo is zullen we
binnenkort eens gaan vragen aan leerlingen die nog maar net de schoolbanken hebben
verlaten. Zij zijn tenslotte ook oud-nicolasianen. Het zou kunnen zijn dat er nog wel
degelijk "pukkels", vol met boeken en zo'n handíg driekantje "Weber"-melk, tussen de
lessen door in het trappenhuis naar beneden komen zeilen, waarna je, na de plakkeríge
troep opgeruÍmd te hebben, drie middagen de cour mocht prikken, of 20 keer het
schoolregelementmocht overschrijven.Het zou kunnen.....
Wij wensen u een hele fijne vakantie en....tot l4 september !
Gerdwin Lammers
voorzitter

Geef een Myrakels kado !!!

PERSONALIA

Had je ook nooit het leukste kadootie....?
Nu is er de mogelíjkheid om je beste vriend of
vriendín aangenaam te verrassen met een
jaarabonnement SNL-BINDER +
het
lidmaatschap
van Myrakel:
DE OudIeerlingenvereniging van het St. Nicolaaslyceum.
Gegarcndeerdhet origineelste kado.

Zondag | 6 juni had Jos van Kemenade de
van PSV als
eer om
de ploeg
feliciteren
kunnen
op het
Iandskampioen te
Eindhovense
stadhuÍs
boÍdes van het
(minimaal één jeugdige ex-Nicolasíaan zal
hiet níet zo blij om zijn geweest..).

Hoe we*t

Ons eigen hestuurslíd Leo Jenneskens ís
benoemd tot hoogleraar op de sub-íaculteít
Scheikunde op de RíiksunÍversiteit Utrecht.

het ?

Maak FI. 12,5O over vía gironummet 4402775
t.n.v. de Bankgirocentrale en schríjf bij de
mededelíngen "t.g.v. 48.97.45.776/5NL-Binderkado". Myrakel neemt dan kontakt op voor het
verzendadres.
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Na een zeer lange carrière op het hoogste
niveau heeft korfballer Koos Snel (19731974) van de vereniging Allen Weeftaar
besloten om afscheid te nemen. ln ziin
laatste wedsttijd op 2O mei was Die Haghe
net iets te sterk (1O-l l).

DO YOU REMEMBER
Ouze verdedig,iÀg 1rilg de aa-uvalgsgolven ecbt€f bêKe,/'aa.E,
op eB er werdel eDkele teg€Dacti.esouderloEeq.
Ton Meyers zag Da een suelle rush zii! slralke scbuiver i-Bde lilkerbercde!,boek 5ekrooÀd iqer eeu doelpunr.
Dit do€lFnrDtwerd elkele EjÀqte! Dá ti.jd gescoord àaar
de arbiter bad terecht laten doorspclen, ómdat het leer
vls& !a de aÍlap i! de sloor b€Ia-odwas. Met eeu 2 - 2
sta.ud giÀgen ere de rus! i.Á.
De tweêde helft werd ilgeze! Elet eeu offeusief va,u onze
plo€g, qraarbij de IgdefeDsie verre ./ar waterdicht bleek

De histotische commissie van Mvakel heeft
weer een genoegliik uurtje in de archieven
dooryebrccht.
Wed in één van de voige SNL-bindersreeds
een voetbdlteam uit 1962 gepresenteerd, deze
keer wotdt de lijn voortgezet met een
voetbalvetslag uit het "gtootste toernooÍ van
Europa', uit í968, Dit gaat niet over zomaar
een elftal, Neen, dit gaat over één van de beste
teams, die het SNL ooít op de been bracht, ln
de voor-rcnden walste de ploeg over haar
tegenstandersheen, met als hoogtepunt een 27| (!!) overwinning. Deze fenomenalezege heeft
een ereplaats in de annalen van het SNLvoetbal, De wedstrijd ,s des Íe meet bijzonder
vanwege het ongelooflijke aantal doelpunten,
dat de beide spitsen produceerden: Eric Cocx
(já, een broer van ...J scoorde liefst I maal,
maat Bram Btaah heeft het legenda scheaantal
van 16 doelpunten (!!) weten te realisercn.
Hulde! Van het team hebben díverce spelershet
Ajax-shht gedragen. Brcm Eraam bracht het tot
het eercte Ajax-team en is thans als trainer
actief.
Het onderstaandestukje beschtïft de finale van
het schoolvoetbal-toernooi,waain het SNLteam het moest opnemen tegen het lgnatius. Bij
die ploeg speelde de alom gevreesde Dikhof.
Dikhof was de grote schrik voor elke defensie.
Wie ooit tegen hem voetbalde, vergeet hem
nímmer meer,
Lees,en huiver,.,
Fll{ÀI.E

PAASTOSRNOOI

I! dá 10e roiruut rrof Braarq de recbterbeaedeohoek:
Velaf dit EoEeDt werd ooze defeosie weinig rust gegurd,
weÁt het college bleeÍ bij vooriduriag aanvalleu- Even
later kregÊo de orar.je-wi.tt€l een vlije scbop toegsirezea, die hoog over het doel werd g€plaarst, Eaar mo€st
wordeu overgeDomen. (Naar Eeu langs de kr.rt zei,
"omdat ie Eiet zat') Deze Esál zeild€ de bal. ove! bet
Euurtje het do€l i! wasr Ton Meyers (: ) op de do€llijn
Eet het hoofd leddilg moest brelgetr. Uit een va! de
spaarza.Ee ui,trrailen vaJr oDze plo€g scboot Braa.B jtrist
over. 10 miDuteD vooÍ het eilde oolstoDd er eeE enorrBe scri.lunage yoor bet Nicolaasdoel, waarbij 5x werd
geschoteu. 4x kondeu onze verdedigers dê scbote8 stoppeÀ, dê 5e keer beroerde de bá1,via de ha-nden v?-EBoa
de lat.
Het lg bleêf aa,uval,len tot het vele raalel verguisde abiterslluitie voor het laatst kloDk. I{ê! college heeft
goed partij gegeveu en tot het biftere ei.Ddeg€stred€B,
het Nicol3as werd roisscbietr eÁigszils fortuiÀIijk,
nraa.! verdieud ka.mpioer. (DoelgeEiddelde uit de gespeelde wedstrijdeB: 62 voo! e[ 6 tegeB l'
ODze gelukwenseu I
ET.

De ínitialen
E.T. verwijzen
nc,ch naar een
filmheld,
(Eernard
noch naar een redactielid

1968.

Peeters, Hans ter Bury, Gercrd Klaasen en Leon
de Haad, maar behoren wellicht toe aan Ed
Tan. Het is overigens opvallend hoe mooí de
Tobbe er in 1968 uitzag! De vorm was
langwerpig en de druktechnische kwatiteít
perfect. De voorkant zag er als volgt uit:

Z*etd2.S 25 mei werdêD i.E het spofipark Oolq€e! de
fiaales gespeeld va-odit gÏootste toeraooi va! Europ&
Op bet terrei! vau ZS@ tradeD het 3e tea.u vaa hei
St. Igletlq.6coUege eD oq6 2e t€aro t€g€B elkear j.u bet
veld oE h€t ká&pio€D8cbap ia de afdeliag B. De oBzeÀ
waren al,s volg! opgesleld:
Bom
Spijket

NeijzeD

v, d. Erve

v. Da!r,
Meyers

r'ffiffiffiH

v. Tilburg
De WoU r€s, tult

Cocx

BlaaJn

Ililbolst

Nadet het Nlcolaas de áJtrap bad moge! verricbt4l,
goEède EÈiJd aawaake{È op eIr Àeer, Eaer i!. dê lOe
ro-Íauu! kogelde de uit€r$ gevaarujke Dikhof de bal toch
achEr doel.na.! Ger Bom.
Ee! rÊiluut láter bracht de llDksbeD.iee Hilborí
de
Etá.ndc,€er i! eveuvlcht door Ee! hei rechterbeea te
scoleL Do Nlcolasla!.en welde! !u gevaarlijker e! dit
r:sulteerdê i! eea schittereÀde vooriet vaa Bram
Brasra, dis rechÈsbuiten Mêyers echter - ongelukkigervijze !€g!n dc uitgelopeD lgkee!|e! Kuyer schoot.
Ook eEke!ê actles ya.u de razeDds[eue Braam liepea
voorl,opig op liet8 uit. ID. dê 23e Eiruut was bet pederoEr de tware DÍkhof, die eeu lout vaa oDze verdêdigi-D.g
afstlafta:2-1.
Even later kopte Brare. de bal bard in de touq,e!,. tlaar
dit d€Ipq!.t verd door de Echeidsrechter afgekeurd,
oEda!- er, oE1 overigËls duist€re redeÀen, aI geflotel
w"4.. He! college giag nu weer i! de aaDVa,Iom te tracht€D dê voorsprong voor d€ rust nog te vergToteB.
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UIT DE SCHOOLGEKLAPT...
In deze níeuwe rubriek willen we oud-leerlingen aan het woord laten over hetgeen ze na het SNL zi.in gaan
doen. Reacties van oudJeerlingen die hun verhaal willen vertellen zíjn van hatte welkom bíj de tedactíe
evenals suggesties wat betreft mensen die wij kunnen benaderen voor deze rubriek, omdat ze iets opvallends
of iets unieks zijn gaan doen na het SNLVan Freek op't Einde, díe in l98l eíndexamen HAVO heeft gedaan en enige jaren later op het SNL
werkzaam is geweest als docent godsdíenst, ontvingen wij de eerste bijdrage voor ons níeuwe item.
Kort verslag van een 'loser'. (Wellicht krijgt D. Eergkamp of de gezusters Kleemann 30 regeltjes i.p.v. I O,
zoals ik.)

regel 2
regel 3

regel 6
regel 7
regel I
regel íO

De moeder van Freek op t Einde koos voor het Nicolaas omdat de school ín tegenstelling
tot het Be age veel glas bevatte en dus veel licht. Toen allebei zïn ouders 's avonds met
de auto de fietspaden van het Beatríxpark die leidden naar de school wilden verkennen,
werden ze door de politíe aangehouden en gesommeerd de kofferbak te openen om te zíen
of er een lijk ín veftorgen zat dat ze wilden begraven. Een voorteken voor rampspoed. De
eeÍste dag miste hij de (toen verplichtd kerkdienst, Een slím plan van de paters zorgde
ervoor dat de zondaren niet ongemerkt konden spijbelen en zi kregen een fikse uítbrander
van patet Lauwers. Wellicht dat hii daarcm, na een half jaar mislukte fotografiestudie,
Theologie is gaan studeren en vervolgens drie en een haff jaar op het SNL godsdienst heeft
gegeven, Moge de paters hem nu zijn rust gunnen.
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ZATERDAG
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Een datum om nu al vast ín de agenda te noteren!
Want Myrakel verenígt het nuttige met het
aangename: de eerste iaarveroaderino zal worden
gehouden, waarbij tegelikertíd de statuten
offÍcieel zullen worden vastgelegd, en veNolgens
vordt de tweede níeuwiaarsborrel verzoed.
--Wat
betreft het eerstgenoemde kan worden
medegedeeld, dat Myrakel erg blij is met de
inbreng van één van onze leden lJan NeÍjzen), die
als notaris de materie als geen ander kent en die
ons veel werk heeft bespaard. Jan, onze dank.
Per 1 september 1991 kunnen geinteresseetden
de concept-notulen inzien (bij Jan Overwater,
SNU. Wij rekenen op l4 september op een grote
opkomst, vooral vanwege de aansluitende borrel,
die u gerust als een rciníe kunt beschouwen.
Vorig jaar was het al erg gezellí7, alleen was het
nog niet overmatig druk. Mwakel-leden worden
van harte uitgenodigd om deze borrel tot een
succes te maken.
Plaats:
rijd:
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Zaterdag 14 september 1991, vanaf 14.3Ouur
*
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TER OPENINGVAN HETNIEUWESCHOOLJAAR
gelegenheid
Eenuilstekende
om
andeíeleden& donaleuÍsle onlmoelen
Plaals: SinlNlcolaasLyceum

Sínt Nicolaaslyceum - C-kantine
zaterdag l4 september | 991
14.30 uur ledenvergadering
15.OO uur nieuwjaarcborrel
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Een belofte
uit de SNL-binder Nr.2 is het
verslag van een Oostenrijk-rcis. Deze vond
in oktober l98l Dlaats.
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