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! Op de adresstikker staat je abonneenummer plus het jaar 

van je laatst betaalde contributie. Myrakel stuurt geen 
acceptgiro's!

! Betalingen s.v.p. op girorekeningnummer: 359877, t.n.v. 
Myrakel, Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.

! Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer.
! De incasso van de contributie wordt jaarlijks in 

februari/maart gedraaid. Een Myrakels getal (zie de 
adressticker!) van 2006 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet betaald is. 

Colofoon

Plaats voor Sponsors Plaats voor Sponsors

     

Didi Zegers   06-23.331 967

     

Werk saam  0488-412.887

     

Kerkstraat 69-71  info@werksaam.nl

     

6669 dc Dodewaard www.werksaam.nl

     

Werk Saam gaat met u op weg totdat u zelfstandig en    

     

evenwichtig uw weg kunt vervolgen. 

Samen op weg

Coaching

Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen 
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het 
gebruiken van hulpmiddelen. 

Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht. 
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis. 
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt 
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en 
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus. 
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis. 
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen. 

De website www.residexventures.com geeft een volledig overzicht 
van de portfolio's. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met 
Cees van Luijk, Paul Schröder, Greg Brown of Tom Paffen van Residex 
Ventures via 030 - 659 55 00 of info@residexventures.com.

RENDEMENT OP INNOVATIE
Alles begint met pionieren. Succesvolle uitvindingen en
bedrijven komen voort uit een combinatie van  goed 
ondernemerschap en durf kapitaal. Residex heeft als 
venture capitalist jarenlange ervaring met het
verschaffen van risiko kapitaal aan innovatieve bedrijven
in uiteenlopende sectoren en met gespecialiseerde teams. 

Participeren in jonge ondernemers is immers meer dan
het overmaken van geld. Portfoliobedrijven kunnen beschikken
over de kennis, kunde en karakters uit het Residex Venture 
Capital netwerk. Daarom zetten we onze portfoliobedrijven 
graag in de spotlight. Zij zijn de Residex Ventures voor-
beelden van Rendement op Innovatie.
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Inhoudsopgave

Voorwoord

Een hoog afscheidgehalte in deze Binder. Maar ja, er 
namen dan ook twee SNL'ers afscheid van de actieve 
sport: voetballer Dennis Bergkamp en basketballer 
Mario Bennes borgen hun spulletjes definitief in de tas. 
Twee andere SNL-sportcoryfeeën namen afscheid van 
Nederland en gaan elders in de wereld aan de slag. 
Ook een leraar, en zeker niet de eerste de beste, nam 
afscheid. Een triest afscheid is dat van een oud-
bestuurder van Pius en SNL. Maar deze Binder bestaat 
uit méér. Lees bijvoorbeeld het zeer inspirerende 
verhaal over Kees Loogman, geniet van het 
huwelijksverhaal van een oud-leerling met Miss Costa 

Rica, van een nieuwe strip, van …, ach, het is wel weer 
een aardige Binder geworden, al zeggen we het zelf. 
Maar dat neemt niet weg dat we vooral van ú 
afhankelijk zijn. Blijf ons mailen, bellen, schrijven met 
al uw tips, nieuwtjes en andere wetenswaardigheden 
over de ruim elfduizend oud-leerlingen en oud-
docenten van Pius en SNL. Zonder u kan dit blad nu 
eenmaal niet gemaakt worden. 

Veel Plezier, 

René Leijen

Voorwoord

Personalia

SNL'ers in de media

Bram Braam: Hollandse oase in Arabische woestijn

Dennis Bergkamp: 'ik zal de kleedkamer missen'

Van onze Roemeense correspondent

Van onze correspondent in Peru

Dave van den Bergh: De liefde achterna

Mario Bennes: Als je hard werkt kan je heel ver komen!

Joost Kenter: gymleraar neemt afscheid

Strips, sprookjes en gedichten

Op bezoek bij de Natuurgek

Examenfraude op SNL

Alexander von Humboldtprijs

Geslaagd 2006

De tekst voor deze Binder is afgesloten per 1 september 2006
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Op 31 juli overleed, "na een rijk leven en twee zware 
laatste jaren" Rob Overwater (HBS-B, 1959). Hij werd 
66 jaar. Zijn klasgenoot Marinus van Noort was 
geschokt door Robs overlijden. "Als pater Lauwers nog 
zou leven, dan had hij dat ook erg gevonden, want ze 
hadden nog regelmatig contact met elkaar", aldus 
Marinus. Myrakel wenst zijn nabestaanden kracht toe 
om dit verlies te verwerken. 

Een Myrakelse gebeurtenis in Amersfoort, waar René 
Leijen (Ath-A, 1976) op 17 mei vader werd van dochter 
Esmee. Met moeder Annet en dochter gaat het 
fantastisch. De belevenissen van de kleine meid zijn te 

volgen op de website Ietsmeteene.babyhomepage.nl. 

Op 16 juli overleed Leo van der Pijll, van 1959 tot 1974 
respectievelijk geschiedenisleraar, directeur van de Pius 
MMS en conrector van het SNL. Hij was de eerste en 
enige niet-zusterdirecteur van de Pius en de opvolger 
van zuster Paschalis. De laatste jaren van zijn leven 
waren zwaar voor Leo, maar hij droeg zijn beperkingen 
moedig. Na de laatste reünie heeft hij zeer genoten 
van de vele reacties van oud-leerlingen, aldus zijn 
vrouw Corrie. Myrakel condoleert haar en andere 
nabestaanden en wenst ze veel sterkte. 

In Memoriam L.J.A. van der Pijll
Op 16 juli 2006 overleed L.J.A. van der Pijll. Leo was op de St.Pius MMS/Havo leraar geschiedenis en staatsinrich-
ting van 1958 tot 1973. Van 1968 tot 1970 was hij ook decaan en van 1970 tot 1973 directeur van de Pius Havo. Na 
de fusie met het St.Nicolaaslyceum bleef hij nog één jaar als conrector op het Nicolaas. In 1974 vertrok hij naar 
Oisterwijk. Daar was hij tot 1990 rector van het Durendaelcollege. 
Zijn vroegere collega's van Pius en Nicolaas en heel veel oud-leerlingen herinneren zich hem als geïnspireerd 
leraar, met veel belangstelling voor contemporaine geschiedenis en politieke ontwikkelingen. Hij was ook 
iemand die met iedereen oprecht begaan was en voor allen waardering had. Velen hielden ook van hem.

Het hoofdkwartier van de St.Pius MMS bevond zich op het Valeriusplein. Het was een kleine school met meestal 
maar één of twee eindexamenklassen. Geschiedenis was op de MMS een hoofdvak. Het werd mondeling 
geëxamineerd door de eigen leraar, samen met een gecommitteerde, die formeel het recht had het cijfer te 
bepalen.
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig trok een nieuwe generatie jongeren de middelbare scholen binnen. Op de 
MMS kon men in de jaren 1957 en1958 wel vier brugklassen vullen met deze babyboomers. Nieuwe klaslokalen en 
leraren waren nodig. Voor de Pius werden aan het Beatrixpark in twee houten barakken acht noodlokalen 
gebouwd als dependance van het Valeriusplein. De nieuwe locatie kreeg de naam Het Zand. Zuster Paschalis bleef 
chef over de hele school, zuster Angeline bestuurde Het Zand.
In 1958 werd Leo voor de eerste en tweede klassen, die op Het Zand gehuisvest waren, leraar geschiedenis. Hij 
hoefde daarom niet tussen Plein en Zand te pendelen. Toen de nieuwe bouw voor de Pius klaar was (de huidige 
C- en D-vleugels van het Nicolaas) kon Leo ook in de eindexamenklassen worden ingezet. Daar kwam zijn grote 
kennis van de Weimar Republiek, de machtsstructuur van het Derde Rijk, etc. tot zijn recht. Leo was een historicus 
die vooral zijn eigen tijd intens mee beleefde. De krant had hij al uit voor de eerste lessen begonnen en een 
deskundig oordeel over kabinetsformaties en kabinetscrises had hij zich dan al gevormd. Toen de bezetters van 
het Maagdenhuis in 1968 werden berecht, zat hij als hij maar even tijd had op de publieke tribune van de 
rechtbank. 
Leo was een geschiedenisleraar die leerlingen toen en misschien nu ook nog wel graag wilden hebben: een 
verteller van spannende verhalen en ook nog een zeer erudiete. 
Maar aan het onderwijs en zeker ook aan het geschiedenisonderwijs zouden spoedig andere eisen worden 
gesteld. In 1968 begonnen de eerste brugklassen met onderwijs volgens de Mammoetwet van onderwijsminister 
Cals. Geschiedenis werd in (voor-)eindexamenklassen een keuzevak. Zelfwerkzaamheid van de leerlingen werd 
belangrijker en er moesten meer projecten worden aangeboden. Er kwamen andere leerboeken. Leo vond dit 
niet een verarming maar een verrijking. Hij wilde echter wel graag dat uitgezocht werd of geschiedenis 
geëxamineerd kon worden met een centraal schriftelijk eindexamen (een CSE). De Pius Havo deed als een van de 
vier havo's in Nederland mee aan CSE-proefexamens.
Leo was een natuurlijk leider, ook al liet hij zich niet altijd als zodanig gelden. Hij gaf de voorkeur aan het 
overtuigen van mensen. Hij was vrolijk, liep soms fluitend door de school, genoot van de leerlingen tijdens 
excursies en hij had ook gevoel voor humor. Toen de nieuwe gebouwen plechtig werden geopend en er in 
verheven toespraken werd gememoreerd, dat "God het huis had gebouwd", wees hij als feestspreker op de 
scheuren in het plafond in de C-aula/gymnastiekzaal. "Deze zijn niet het werk van God, maar van de architecten". 
In 1968 werd het veertigjarige jubileum van de MMS/havo gevierd. De zusters hadden tot 1978 willen wachten om 
een gouden jubileum te kunnen vieren. Leo zei profetisch dat men daar wellicht niet aan toe zou komen. Hij had 
het goed gezien. Alle meisjesscholen in Nederland trokken steeds minder leerlingen. Toen Leo in 1970 directeur 
werd van de Pius Havo stuurde hij meteen welbewust aan op een fusie met het Nicolaas. Die kwam er in 1973. 
Nog twee eindexamenklassen, "bezemklassen"genoemd, met een mms-programma werden door hem begeleid. 
In 1974 nam hij afscheid van het Nicolaas maar met vele vroegere collega's van de mms/havo bleef hij tot zijn 
dood bevriend.

M.M. de Bakker / J. Kenter

SNL’ers in de media

Jan Wesseling (HBS-B, 1965) mailde ons over het 
huwelijk van zijn zoon Tiemo Wesseling (Gym-B, 1994). 
Niks geks eigenlijk, er trouwen elke week oud-
leerlingen. Maar zelden in een ander land en al 
helemaal niet met een voormalige miss! Tiemo trouw-
de, op 1 april 2006, in Costa Rica met Piarella Peralta, 
voormalig Miss Costa Rica en in 2001 ook Miss 
Intelligencia Mundial. Het onbeschrijflijke evenement 
werd bijgewoond door televisieploegen, veel lokale 
toeschouwers en een paar honderd geïnviteerde gasten 
waaronder meerdere SNL-alumni: Roel van Besouw 
(Gym-B, 1994), Herman van der Kleij (HBS-A 1972), 
Annemarie van Sprang (MMS, 1971), Zahra Talmricht 
(VWO, 1999), Thomas van Oudenaren (Havo, 2004), 
dochter Tinke Wesseling (Gym-B, 1998) en Jan zelf. Op 
de website  is terug te zien (onder 
Leuke Links) hoe groot het mediaspektakel rondom de 
bruiloft was. Het bruidspaar werd vele malen gefilmd 
en geïnterviewd en zelfs op de Costaricaanse tv werd 
aandacht geschonken aan het huwelijk van de voorma-
lige miss en de 'Hollandse bankier'. Maar Piarella 
trouwde Tiemo niet om het geld, aldus een van de vele 

www.tiemo-piarella.nl
interviews met de voormalige reina de belleza. Tiemo is 
overigens geen bankier, maar werkt na zijn studie 
actuariële wetenschappen als beleggingsanalist voor de 
Bank Nederlandse Gemeenten. Het stel woont in 
Leiden. 
Myrakel wenst ze uiteraard heel veel geluk toe. 

Begin april won Jaap Bakker (Ath-B, 1989) met een 
team van vier personen de Oxfam Trailwalker 
Melbourne 2006. Dat is een hardloopwedstrijd waarbij 
vier lopers elk honderd kilometer hardlopen. Jaaps 
team, de Sydney Striders Travelling Circus, legde de 100 
km af in 11 uur en 40 minuten. Het was het enige van 
de 481 teams dat onder de grens van 12 uur bleef. 
Sterker nog: het kwartet liep een nieuw 
parcoursrecord. De race wordt gelopen voor het goede 
doel: er werd ruim 1,8 miljoen Australische dollars 
opgehaald. Teams moeten behalve een sportieve 
prestatie ook een financiële prestatie leveren: minimaal 
duizend dollar binnenhalen. Jaap, die woont en werkt 
in Sydney, en zijn maten staan inmiddels bij de beste 
tachtig op de fundraising ladder met bijna vijfduizend 
dollar. Meer informatie over de race is te vinden op 

.http://www.oxfam.org.au/trailwalker/melbourne/

Jos Mol (HBS-B, 1965) bracht het 'dankzij de excellente 
leraren van het SNL' tot hoogleraar Moleculaire 
Genetica aan de VU te Amsterdam. Maar dat heeft 
weinig te maken met zijn passie voor oude motoren. 
Jaren geleden wist hij een zijspan op de kop te tikken, 
en wel een heel speciale: een 'Binder' zijspan waarvan 
er tussen 1952 en 1956 minder dan 800 exemplaren zijn 
gebouwd. Wanneer de Binder dus op de weg is, heeft 
men het eigenlijk over een 'Snellebinder', schreef Jos. 
De Snelbinder-Geschichte is onlangs door hem op 
papier gezet. Het werd gepubliceerd in Het 

Motorrijwiel nummer 81, pp. 24-27 (te verkrijgen bij 
iedere goede boekhandel). 

Uitzending gemist? In Twee Vandaag zat eind april een 
item over Twintig Jaar Internet in Nederland. April 
1986 werd het topdomein .nl geregistreerd. Het 
Centrum voor Wiskunde en Informatica en in het 
bijzonder Piet Beertema speelde daarin de hoofdrol. 
Om dit item in sfeer en tijdsbeeld te plaatsen stuurde 
Twee Vandaag ook een filmploeg naar Winssen, naar 

het computermuseum van oud-voorzitter Geert Rolf 
(Havo, 1976). Bij Geert op zolder staan tientallen oude 
computers en apparatuur waarmee je in die welhaast 
grijze oudheid 'op internet' kon komen. Het filmpje is 
te bekijken op 

. 
http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&
func=view&cid=2&sid=30555
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Op 31 juli overleed, "na een rijk leven en twee zware 
laatste jaren" Rob Overwater (HBS-B, 1959). Hij werd 
66 jaar. Zijn klasgenoot Marinus van Noort was 
geschokt door Robs overlijden. "Als pater Lauwers nog 
zou leven, dan had hij dat ook erg gevonden, want ze 
hadden nog regelmatig contact met elkaar", aldus 
Marinus. Myrakel wenst zijn nabestaanden kracht toe 
om dit verlies te verwerken. 

Een Myrakelse gebeurtenis in Amersfoort, waar René 
Leijen (Ath-A, 1976) op 17 mei vader werd van dochter 
Esmee. Met moeder Annet en dochter gaat het 
fantastisch. De belevenissen van de kleine meid zijn te 

volgen op de website Ietsmeteene.babyhomepage.nl. 

Op 16 juli overleed Leo van der Pijll, van 1959 tot 1974 
respectievelijk geschiedenisleraar, directeur van de Pius 
MMS en conrector van het SNL. Hij was de eerste en 
enige niet-zusterdirecteur van de Pius en de opvolger 
van zuster Paschalis. De laatste jaren van zijn leven 
waren zwaar voor Leo, maar hij droeg zijn beperkingen 
moedig. Na de laatste reünie heeft hij zeer genoten 
van de vele reacties van oud-leerlingen, aldus zijn 
vrouw Corrie. Myrakel condoleert haar en andere 
nabestaanden en wenst ze veel sterkte. 

In Memoriam L.J.A. van der Pijll
Op 16 juli 2006 overleed L.J.A. van der Pijll. Leo was op de St.Pius MMS/Havo leraar geschiedenis en staatsinrich-
ting van 1958 tot 1973. Van 1968 tot 1970 was hij ook decaan en van 1970 tot 1973 directeur van de Pius Havo. Na 
de fusie met het St.Nicolaaslyceum bleef hij nog één jaar als conrector op het Nicolaas. In 1974 vertrok hij naar 
Oisterwijk. Daar was hij tot 1990 rector van het Durendaelcollege. 
Zijn vroegere collega's van Pius en Nicolaas en heel veel oud-leerlingen herinneren zich hem als geïnspireerd 
leraar, met veel belangstelling voor contemporaine geschiedenis en politieke ontwikkelingen. Hij was ook 
iemand die met iedereen oprecht begaan was en voor allen waardering had. Velen hielden ook van hem.

Het hoofdkwartier van de St.Pius MMS bevond zich op het Valeriusplein. Het was een kleine school met meestal 
maar één of twee eindexamenklassen. Geschiedenis was op de MMS een hoofdvak. Het werd mondeling 
geëxamineerd door de eigen leraar, samen met een gecommitteerde, die formeel het recht had het cijfer te 
bepalen.
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig trok een nieuwe generatie jongeren de middelbare scholen binnen. Op de 
MMS kon men in de jaren 1957 en1958 wel vier brugklassen vullen met deze babyboomers. Nieuwe klaslokalen en 
leraren waren nodig. Voor de Pius werden aan het Beatrixpark in twee houten barakken acht noodlokalen 
gebouwd als dependance van het Valeriusplein. De nieuwe locatie kreeg de naam Het Zand. Zuster Paschalis bleef 
chef over de hele school, zuster Angeline bestuurde Het Zand.
In 1958 werd Leo voor de eerste en tweede klassen, die op Het Zand gehuisvest waren, leraar geschiedenis. Hij 
hoefde daarom niet tussen Plein en Zand te pendelen. Toen de nieuwe bouw voor de Pius klaar was (de huidige 
C- en D-vleugels van het Nicolaas) kon Leo ook in de eindexamenklassen worden ingezet. Daar kwam zijn grote 
kennis van de Weimar Republiek, de machtsstructuur van het Derde Rijk, etc. tot zijn recht. Leo was een historicus 
die vooral zijn eigen tijd intens mee beleefde. De krant had hij al uit voor de eerste lessen begonnen en een 
deskundig oordeel over kabinetsformaties en kabinetscrises had hij zich dan al gevormd. Toen de bezetters van 
het Maagdenhuis in 1968 werden berecht, zat hij als hij maar even tijd had op de publieke tribune van de 
rechtbank. 
Leo was een geschiedenisleraar die leerlingen toen en misschien nu ook nog wel graag wilden hebben: een 
verteller van spannende verhalen en ook nog een zeer erudiete. 
Maar aan het onderwijs en zeker ook aan het geschiedenisonderwijs zouden spoedig andere eisen worden 
gesteld. In 1968 begonnen de eerste brugklassen met onderwijs volgens de Mammoetwet van onderwijsminister 
Cals. Geschiedenis werd in (voor-)eindexamenklassen een keuzevak. Zelfwerkzaamheid van de leerlingen werd 
belangrijker en er moesten meer projecten worden aangeboden. Er kwamen andere leerboeken. Leo vond dit 
niet een verarming maar een verrijking. Hij wilde echter wel graag dat uitgezocht werd of geschiedenis 
geëxamineerd kon worden met een centraal schriftelijk eindexamen (een CSE). De Pius Havo deed als een van de 
vier havo's in Nederland mee aan CSE-proefexamens.
Leo was een natuurlijk leider, ook al liet hij zich niet altijd als zodanig gelden. Hij gaf de voorkeur aan het 
overtuigen van mensen. Hij was vrolijk, liep soms fluitend door de school, genoot van de leerlingen tijdens 
excursies en hij had ook gevoel voor humor. Toen de nieuwe gebouwen plechtig werden geopend en er in 
verheven toespraken werd gememoreerd, dat "God het huis had gebouwd", wees hij als feestspreker op de 
scheuren in het plafond in de C-aula/gymnastiekzaal. "Deze zijn niet het werk van God, maar van de architecten". 
In 1968 werd het veertigjarige jubileum van de MMS/havo gevierd. De zusters hadden tot 1978 willen wachten om 
een gouden jubileum te kunnen vieren. Leo zei profetisch dat men daar wellicht niet aan toe zou komen. Hij had 
het goed gezien. Alle meisjesscholen in Nederland trokken steeds minder leerlingen. Toen Leo in 1970 directeur 
werd van de Pius Havo stuurde hij meteen welbewust aan op een fusie met het Nicolaas. Die kwam er in 1973. 
Nog twee eindexamenklassen, "bezemklassen"genoemd, met een mms-programma werden door hem begeleid. 
In 1974 nam hij afscheid van het Nicolaas maar met vele vroegere collega's van de mms/havo bleef hij tot zijn 
dood bevriend.

M.M. de Bakker / J. Kenter

SNL’ers in de media

Jan Wesseling (HBS-B, 1965) mailde ons over het 
huwelijk van zijn zoon Tiemo Wesseling (Gym-B, 1994). 
Niks geks eigenlijk, er trouwen elke week oud-
leerlingen. Maar zelden in een ander land en al 
helemaal niet met een voormalige miss! Tiemo trouw-
de, op 1 april 2006, in Costa Rica met Piarella Peralta, 
voormalig Miss Costa Rica en in 2001 ook Miss 
Intelligencia Mundial. Het onbeschrijflijke evenement 
werd bijgewoond door televisieploegen, veel lokale 
toeschouwers en een paar honderd geïnviteerde gasten 
waaronder meerdere SNL-alumni: Roel van Besouw 
(Gym-B, 1994), Herman van der Kleij (HBS-A 1972), 
Annemarie van Sprang (MMS, 1971), Zahra Talmricht 
(VWO, 1999), Thomas van Oudenaren (Havo, 2004), 
dochter Tinke Wesseling (Gym-B, 1998) en Jan zelf. Op 
de website  is terug te zien (onder 
Leuke Links) hoe groot het mediaspektakel rondom de 
bruiloft was. Het bruidspaar werd vele malen gefilmd 
en geïnterviewd en zelfs op de Costaricaanse tv werd 
aandacht geschonken aan het huwelijk van de voorma-
lige miss en de 'Hollandse bankier'. Maar Piarella 
trouwde Tiemo niet om het geld, aldus een van de vele 

www.tiemo-piarella.nl
interviews met de voormalige reina de belleza. Tiemo is 
overigens geen bankier, maar werkt na zijn studie 
actuariële wetenschappen als beleggingsanalist voor de 
Bank Nederlandse Gemeenten. Het stel woont in 
Leiden. 
Myrakel wenst ze uiteraard heel veel geluk toe. 

Begin april won Jaap Bakker (Ath-B, 1989) met een 
team van vier personen de Oxfam Trailwalker 
Melbourne 2006. Dat is een hardloopwedstrijd waarbij 
vier lopers elk honderd kilometer hardlopen. Jaaps 
team, de Sydney Striders Travelling Circus, legde de 100 
km af in 11 uur en 40 minuten. Het was het enige van 
de 481 teams dat onder de grens van 12 uur bleef. 
Sterker nog: het kwartet liep een nieuw 
parcoursrecord. De race wordt gelopen voor het goede 
doel: er werd ruim 1,8 miljoen Australische dollars 
opgehaald. Teams moeten behalve een sportieve 
prestatie ook een financiële prestatie leveren: minimaal 
duizend dollar binnenhalen. Jaap, die woont en werkt 
in Sydney, en zijn maten staan inmiddels bij de beste 
tachtig op de fundraising ladder met bijna vijfduizend 
dollar. Meer informatie over de race is te vinden op 

.http://www.oxfam.org.au/trailwalker/melbourne/

Jos Mol (HBS-B, 1965) bracht het 'dankzij de excellente 
leraren van het SNL' tot hoogleraar Moleculaire 
Genetica aan de VU te Amsterdam. Maar dat heeft 
weinig te maken met zijn passie voor oude motoren. 
Jaren geleden wist hij een zijspan op de kop te tikken, 
en wel een heel speciale: een 'Binder' zijspan waarvan 
er tussen 1952 en 1956 minder dan 800 exemplaren zijn 
gebouwd. Wanneer de Binder dus op de weg is, heeft 
men het eigenlijk over een 'Snellebinder', schreef Jos. 
De Snelbinder-Geschichte is onlangs door hem op 
papier gezet. Het werd gepubliceerd in Het 

Motorrijwiel nummer 81, pp. 24-27 (te verkrijgen bij 
iedere goede boekhandel). 

Uitzending gemist? In Twee Vandaag zat eind april een 
item over Twintig Jaar Internet in Nederland. April 
1986 werd het topdomein .nl geregistreerd. Het 
Centrum voor Wiskunde en Informatica en in het 
bijzonder Piet Beertema speelde daarin de hoofdrol. 
Om dit item in sfeer en tijdsbeeld te plaatsen stuurde 
Twee Vandaag ook een filmploeg naar Winssen, naar 

het computermuseum van oud-voorzitter Geert Rolf 
(Havo, 1976). Bij Geert op zolder staan tientallen oude 
computers en apparatuur waarmee je in die welhaast 
grijze oudheid 'op internet' kon komen. Het filmpje is 
te bekijken op 

. 
http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&
func=view&cid=2&sid=30555



Frank Ramakers (Gym-B, 1974) was op vrijdag 19 mei te 
bewonderen in het VARA programma De Leugen 
Regeert. Daarin ging het over MS als spierziekte, maar 
Frank laat geen gelegenheid voorbij om duidelijk te 
maken dat MS een zenuwziekte is. De uitzending is 
terug te zien op . 

En toen lag alles plat. Onder die titel startte op 8 mei 
bij Planet Internet een serie verhalen over de kans op 
een aanslag op internet. Dat blijkt vrij simpel te 
kunnen. Internet, zogenaamd bestand tegen 
kernaanvallen en erger, kan platgelegd worden. Vooral 
als er wat zou gebeuren bij de knooppunten waar veel 
internetverkeer bij elkaar komt, zegt ir. Eric Luiijf (HBS-
B, 1964-1967), onderzoeker bij TNO Defensie en 
Veiligheid. Luiijf was een van de twee 
hoofdonderzoekers van het KWINT-project, een 
initiatief van het ministerie van Economische Zaken, 
dat diverse zwakke plekken vond in het Nederlandse 
gedeelte van internet. Luiijf wil om veiligheidsredenen 
niet alle zwakke plekken prijsgeven, maar bevestigt dat 
de zogeheten Internet Exchanges potentieel kwetsbaar 
zijn. Vallen de Exchanges uit, dan wordt het 
Nederlandse internetverkeer dramatisch gehinderd. 
Weliswaar is internet erop gebouwd om informatie 
automatisch een alternatieve route te laten zoeken als 
er sprake is van verbroken verbindingen. Maar omdat 
de hoofdaders beschadigd zullen zijn, zal die 
communicatie uiterst moeizaam verlopen. Al het 
internetverkeer moet opeens over het digitale 
equivalent van landweggetjes worden gestuurd. Die 
raken prompt verstopt. Alsof heel Nederland zich op de 
N-wegen stort omdat opeens alle snelwegen 
onbruikbaar zijn. Volgens Luiijf is het met strategisch 
uitgevoerde Ddos-aanvallen ook mogelijk om het 
Nederlandse gedeelte van internet veel last te 
bezorgen. 'Bepaalde routes op bepaalde knooppunten 
kun je plat-Ddos'en,' aldus Luiijf. Kijk voor het hele 
verhaal op Planet > Planet Multimedia > XL Special > 
Digitale terreur

Maarten Spanjer (HBS-A, 1965-1970) speelt Boks, 
rechercheur van politie in de gelijknamige politieserie 
van Talpa. Behalve voetballer (Voetbal 80 en FC 
Amsterdam), acteur (Soldaat van Oranje, Spetters, De 
Kameleon, een theatershow met Rijk de Gooyer, 
reclamespotjes voor KPN) en programmamaker (Taxi) is 
hij ook schrijver (Eigen Schuld, Moedeloos Voorwaarts), 
maar beide zou hij nooit fulltime willen doen. 'Van 
schrijven kan ik niet leven, dus acteren is mijn 
hoofdberoep. En maar goed ook misschien, want 
schrijven doe je in afzondering en ik ben wel graag 
onder de mensen.' 
In zijn boeken, vooral in de verzamelbundel 
Zuiderzeeballade, staan fraaie verhalen over zijn jeugd, 

http://deleugenregeert.vara.nl

Bram Braam: Hollandse oase in Arabische woestijn

Van Trinidad tot Andorra, overal in de wereld zijn 
Nederlandse coaches actief. Een daarvan is een oud-
SNL'er: Bram Braam (HBS-B, 1969), op dit moment 
directeur van een voetbalschool in Saudi-Arabië. 
Voetbalreiziger Braam, geboren en getogen aan de 
Lindengracht in hartje Jordaan en na zijn Nicolaas-tijd 

opgeleid tot wiskunde- en gymnastiekleraar, is al jaren 
'voortvluchtig'. Via Ajax, waar hij precies een halve 
competitiewedstrijd in het eerste speelde (Ajax-FC 
Utrecht, 1 april 1973), flink wat binnenlandse clubs 
(ook als trainer) als MVV, Willem II, RKC, Wageningen, 
Top Oss, Vitesse en RKHVV Huissen, trok hij de grens 

over, naar Zuid-Korea (twee jaar), Libanon (drie jaar) 
en nu dus naar Saudi-Arabië. In de stad Jedda is hij 
hoofd opleidingen van de Al Ahli Soccer Academy, een 
voetbalschool die gelieerd is aan de club van prins 
Khaled, zoon van koning Abdoedallah. 'Geld is het 
probleem niet, hier'. De Soccer Academy meet 100 bij 
150 meter en omvat een speelveld, een oefenterrein, 
een indoorhal, medische voorzieningen, een 
restaurant, een auditorium en natuurlijk een riante 
werkkamer voor 'meneer de directeur uit de Jordaan'. 
Braam heeft het naar zijn zin, aldus enkele 
krantenartikelen. Het geld is goed, de zon schijnt 
genadeloos en zijn voetballertjes zijn leergierig en 
maken vorderingen. 

Het leven is anders dan in Nederland, maar ach, 'ik heb 
tijdens mijn omzwervingen geleerd om het leven te 
nemen zoals het is. En dat leven is zo slecht nog niet. 
Altijd stralend weer, een interessante cultuur, een 
topbaan en een baas die er veel voor over heeft het 
voetbal naar een hoger niveau te tillen. Met het leven 
hier valt best te leven.'

Zelfs de dreiging van aanslagen kan Braams plezier niet 
wegnemen. 'Ik heb in Libanon ook bommen horen 
vallen. Terwijl we aan het trainen waren. De eerste 
keer rende ik als een gek het veld af, de spelers lachten 
me allemaal uit. Zij waren het gewend. Zo werkt het nu 
eenmaal. Natuurlijk is er gevaar, maar je leert ermee 
leven. Net als met de voetbalcultuur, daar wen je ook 
aan. Zo hield ik een keer een wedstrijdbespreking en 
direct daarna liep de hele selectie naar twee magiërs, 
om raad te vragen. Wij Europeanen denken nuchter: 
daar valt of staat voetbal niet mee, maar zo werkt het 
daar. De volgende keer liet ik ze eerst naar de magiërs 
gaan en pas daarna hield ik de bespreking. Het is maar 
hoe je ermee omgaat.'

Hij zegt niet meer zo gauw te schrikken. 'Maar je moet 
geen rare fratsen uithalen natuurlijk en de Saudi's 
vooral niet provoceren.' Braam heeft zich verdiept in 
de islam. 'Ik voel me hier nu vrij veilig, maar in het 
begin was dat niet zo. Ik was bang voor aanslagen. 
Mijn auto wordt altijd gecontroleerd op bommen, 
voordat ik de compound in ga. Als ik naar de 
supermarkt ga, dan blijf ik niet vijf minuten bij de auto 
staan. Misschien denkt iemand "dat is een Europeaan, 

ik gooi iets onder zijn auto". Die gedachte heb ik.' 
Braam, katholiek opgevoed, leest daarom over de 
islam: 'ik wil meer weten wat het inhoudt'. 

In de compound waar Braam en zijn vrouw leven, 
heersen orde, regelmaat en rust. Het dorpje is 
ommuurd, wordt dag en nacht bewaakt en overal 

lopen wachtposten die 'om de haverklap je pasje willen 
zien'. 
De appartementen zijn voorzien van zwembad, er is 
een restaurant met koks die weten wat Europeanen 
graag eten. Op vrijdag, zijn vrije dag, kan hij ook nog 
naar het strand, om de hoek. Hij zit dan in zwembroek 
achter het stuur, zijn vrouw gewikkeld in 
allesbedekkende gewaden. Surfen in de branding, 
bakken in de zon en een goed boek erbij – Braam heeft 
het getroffen. De werktijden zijn vanwege de hitte 
aangepast, van drie tot half tien. Wél zes dagen per 
week. 
Bij de club Al Ahli werkt Braam samen met twee 
landgenoten aan de voetbalontwikkeling van 
tweehonderd talentjes, van acht tot veertien jaar. 'Een 
verademing om mee te werken', verzucht Braam. 'Ik 
krijg kippenvel als ik die jongens zie voetballen, zo 
goed'. Er kan zonder druk gewerkt worden, de prins 
die zelf het eerste elftal van de club haalde, heeft de 
tijd. Op termijn moet de Academy spelers leveren voor 
het eerste elftal. 

'Ik zoek niet de spanning op om trainer te worden in 
Nederland', zegt de oud-Nicolasiaan. 'Als ik lees dat 
trainers bedreigd worden, vraag ik me af of het wel de 
moeite waard is. Ik zou in Nederland wel als hoofd 
opleidingen willen werken bij een goede club. Ik ben 
niet echt een rustig iemand. Ik moet wat te doen 
hebben. In elk geval ben ik er trots op dat ik deze 
mogelijkheid heb gekregen, dat dit op mijn pad is 
gekomen.'

in Amsterdam-Oost, en over de zorgen en pleziertjes 
van 'gewone' mensen. Het Parool ondervroeg Spanjer 
over die buurt, over zijn jeugd. Geluk was soms ver weg 
in die tijd. 'Ik nam de dingen zoals ze kwamen en 
pertinent ongelukkig was ik niet. [..] Ik had twee broers 
en vijf zusters en die kregen allemaal een kans om te 
leren. Een kans, meer niet, daar was mijn vader heel 
rechtlijnig in. Als je als meisje die kans niet pakte, 
moest je naar de huishoudschool, voor de jongens gold 
dat ze dan maar beter een vak konden leren. Gelukkig 
kon ik goed leren en dus mocht ik naar het Sint-
Nicolaaslyceum in Zuid. Dat was een hele overgang, 
van Oost naar zo'n nette school, die ook nog geleid 
werd door paters. Die paters vonden mijn taalgebruik 
te plat, maar als ik dat probeerde te veranderen, kreeg 
ik thuis weer te horen dat ik zo bekakt sprak. Ik 
probeerde het zo uit te kienen, dat ik ergens in het 
midden uitkwam.' Thuis was hij iemand anders dan op 
school. 'Thuis hield ik me in; bij alles wat ik deed, was 
ik doodsbang dat die strenge vader erachter zou 
komen.'
Na de middelbare school werd hij acteur, maar die 
belangstelling kwam 'niet van school in ieder geval. Ik 
had absoluut geen schrijversaspiraties of de ambitie om 
op school aan toneeluitvoeringen mee te doen. Dat 
vond ik amateuristisch gedoe. Echt iets voor bleke, 
bebrilde jochies die niet mee konden komen met sport. 
Dan ging ik liever naar de bioscoop om John Wayne te 
zien spelen in een western, dat was nog eens toneel! Ik 
vond het ook niet de aardigste mensen die zo 
nadrukkelijk met cultuur bezig waren. Studentikoze 
types over het algemeen, die nooit eens een partijtje 
voetbal speelden op straat.' 

Professor Leo Jenneskens (Ath-B, 1974) is betrokken bij 
de affaire-Debye, een kwestie waarbij er volgens De 
Volkskrant alleen maar verliezers zijn. Peter Debye is 
een Nederlandse Nobelprijswinnaar die al dan niet een 
foute rol speelde in de oorlog. Maar Debye is ook 
naamgever van een wetenschapsprijs bij de Universiteit 
Maastricht en van een wetenschappelijk instituut voor 
nanowetenschap bij de Universiteit Utrecht. En van dat 
instituut is Jenneskens wetenschappelijk directeur. 
Toen Vrij Nederland begin 2006 openbaarde dat 
Debye, 'een van de grootste Nederlandse 
wetenschappers van de twintigste eeuw', mogelijk 
'fout' was, en het NIOD daaropvolgend opdracht kreeg 
de zaak te onderzoeken, werd Debye door bestuurders 
van de twee universiteiten in de ban gedaan. Maar 
Jenneskens vindt dat voorbarig: de naam van het 
instituut is indertijd gekozen vanwege de 'zeer grote 
en unieke internationale reputatie' van Debye als 
onderzoeker en docent, van belastend materiaal was 
niets bekend. Bovendien zou de interpretatie van de 
auteur van het VN-artikel 'zeer discutabel' zijn. 
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Frank Ramakers (Gym-B, 1974) was op vrijdag 19 mei te 
bewonderen in het VARA programma De Leugen 
Regeert. Daarin ging het over MS als spierziekte, maar 
Frank laat geen gelegenheid voorbij om duidelijk te 
maken dat MS een zenuwziekte is. De uitzending is 
terug te zien op . 

En toen lag alles plat. Onder die titel startte op 8 mei 
bij Planet Internet een serie verhalen over de kans op 
een aanslag op internet. Dat blijkt vrij simpel te 
kunnen. Internet, zogenaamd bestand tegen 
kernaanvallen en erger, kan platgelegd worden. Vooral 
als er wat zou gebeuren bij de knooppunten waar veel 
internetverkeer bij elkaar komt, zegt ir. Eric Luiijf (HBS-
B, 1964-1967), onderzoeker bij TNO Defensie en 
Veiligheid. Luiijf was een van de twee 
hoofdonderzoekers van het KWINT-project, een 
initiatief van het ministerie van Economische Zaken, 
dat diverse zwakke plekken vond in het Nederlandse 
gedeelte van internet. Luiijf wil om veiligheidsredenen 
niet alle zwakke plekken prijsgeven, maar bevestigt dat 
de zogeheten Internet Exchanges potentieel kwetsbaar 
zijn. Vallen de Exchanges uit, dan wordt het 
Nederlandse internetverkeer dramatisch gehinderd. 
Weliswaar is internet erop gebouwd om informatie 
automatisch een alternatieve route te laten zoeken als 
er sprake is van verbroken verbindingen. Maar omdat 
de hoofdaders beschadigd zullen zijn, zal die 
communicatie uiterst moeizaam verlopen. Al het 
internetverkeer moet opeens over het digitale 
equivalent van landweggetjes worden gestuurd. Die 
raken prompt verstopt. Alsof heel Nederland zich op de 
N-wegen stort omdat opeens alle snelwegen 
onbruikbaar zijn. Volgens Luiijf is het met strategisch 
uitgevoerde Ddos-aanvallen ook mogelijk om het 
Nederlandse gedeelte van internet veel last te 
bezorgen. 'Bepaalde routes op bepaalde knooppunten 
kun je plat-Ddos'en,' aldus Luiijf. Kijk voor het hele 
verhaal op Planet > Planet Multimedia > XL Special > 
Digitale terreur

Maarten Spanjer (HBS-A, 1965-1970) speelt Boks, 
rechercheur van politie in de gelijknamige politieserie 
van Talpa. Behalve voetballer (Voetbal 80 en FC 
Amsterdam), acteur (Soldaat van Oranje, Spetters, De 
Kameleon, een theatershow met Rijk de Gooyer, 
reclamespotjes voor KPN) en programmamaker (Taxi) is 
hij ook schrijver (Eigen Schuld, Moedeloos Voorwaarts), 
maar beide zou hij nooit fulltime willen doen. 'Van 
schrijven kan ik niet leven, dus acteren is mijn 
hoofdberoep. En maar goed ook misschien, want 
schrijven doe je in afzondering en ik ben wel graag 
onder de mensen.' 
In zijn boeken, vooral in de verzamelbundel 
Zuiderzeeballade, staan fraaie verhalen over zijn jeugd, 

http://deleugenregeert.vara.nl

Bram Braam: Hollandse oase in Arabische woestijn

Van Trinidad tot Andorra, overal in de wereld zijn 
Nederlandse coaches actief. Een daarvan is een oud-
SNL'er: Bram Braam (HBS-B, 1969), op dit moment 
directeur van een voetbalschool in Saudi-Arabië. 
Voetbalreiziger Braam, geboren en getogen aan de 
Lindengracht in hartje Jordaan en na zijn Nicolaas-tijd 

opgeleid tot wiskunde- en gymnastiekleraar, is al jaren 
'voortvluchtig'. Via Ajax, waar hij precies een halve 
competitiewedstrijd in het eerste speelde (Ajax-FC 
Utrecht, 1 april 1973), flink wat binnenlandse clubs 
(ook als trainer) als MVV, Willem II, RKC, Wageningen, 
Top Oss, Vitesse en RKHVV Huissen, trok hij de grens 

over, naar Zuid-Korea (twee jaar), Libanon (drie jaar) 
en nu dus naar Saudi-Arabië. In de stad Jedda is hij 
hoofd opleidingen van de Al Ahli Soccer Academy, een 
voetbalschool die gelieerd is aan de club van prins 
Khaled, zoon van koning Abdoedallah. 'Geld is het 
probleem niet, hier'. De Soccer Academy meet 100 bij 
150 meter en omvat een speelveld, een oefenterrein, 
een indoorhal, medische voorzieningen, een 
restaurant, een auditorium en natuurlijk een riante 
werkkamer voor 'meneer de directeur uit de Jordaan'. 
Braam heeft het naar zijn zin, aldus enkele 
krantenartikelen. Het geld is goed, de zon schijnt 
genadeloos en zijn voetballertjes zijn leergierig en 
maken vorderingen. 

Het leven is anders dan in Nederland, maar ach, 'ik heb 
tijdens mijn omzwervingen geleerd om het leven te 
nemen zoals het is. En dat leven is zo slecht nog niet. 
Altijd stralend weer, een interessante cultuur, een 
topbaan en een baas die er veel voor over heeft het 
voetbal naar een hoger niveau te tillen. Met het leven 
hier valt best te leven.'

Zelfs de dreiging van aanslagen kan Braams plezier niet 
wegnemen. 'Ik heb in Libanon ook bommen horen 
vallen. Terwijl we aan het trainen waren. De eerste 
keer rende ik als een gek het veld af, de spelers lachten 
me allemaal uit. Zij waren het gewend. Zo werkt het nu 
eenmaal. Natuurlijk is er gevaar, maar je leert ermee 
leven. Net als met de voetbalcultuur, daar wen je ook 
aan. Zo hield ik een keer een wedstrijdbespreking en 
direct daarna liep de hele selectie naar twee magiërs, 
om raad te vragen. Wij Europeanen denken nuchter: 
daar valt of staat voetbal niet mee, maar zo werkt het 
daar. De volgende keer liet ik ze eerst naar de magiërs 
gaan en pas daarna hield ik de bespreking. Het is maar 
hoe je ermee omgaat.'

Hij zegt niet meer zo gauw te schrikken. 'Maar je moet 
geen rare fratsen uithalen natuurlijk en de Saudi's 
vooral niet provoceren.' Braam heeft zich verdiept in 
de islam. 'Ik voel me hier nu vrij veilig, maar in het 
begin was dat niet zo. Ik was bang voor aanslagen. 
Mijn auto wordt altijd gecontroleerd op bommen, 
voordat ik de compound in ga. Als ik naar de 
supermarkt ga, dan blijf ik niet vijf minuten bij de auto 
staan. Misschien denkt iemand "dat is een Europeaan, 

ik gooi iets onder zijn auto". Die gedachte heb ik.' 
Braam, katholiek opgevoed, leest daarom over de 
islam: 'ik wil meer weten wat het inhoudt'. 

In de compound waar Braam en zijn vrouw leven, 
heersen orde, regelmaat en rust. Het dorpje is 
ommuurd, wordt dag en nacht bewaakt en overal 

lopen wachtposten die 'om de haverklap je pasje willen 
zien'. 
De appartementen zijn voorzien van zwembad, er is 
een restaurant met koks die weten wat Europeanen 
graag eten. Op vrijdag, zijn vrije dag, kan hij ook nog 
naar het strand, om de hoek. Hij zit dan in zwembroek 
achter het stuur, zijn vrouw gewikkeld in 
allesbedekkende gewaden. Surfen in de branding, 
bakken in de zon en een goed boek erbij – Braam heeft 
het getroffen. De werktijden zijn vanwege de hitte 
aangepast, van drie tot half tien. Wél zes dagen per 
week. 
Bij de club Al Ahli werkt Braam samen met twee 
landgenoten aan de voetbalontwikkeling van 
tweehonderd talentjes, van acht tot veertien jaar. 'Een 
verademing om mee te werken', verzucht Braam. 'Ik 
krijg kippenvel als ik die jongens zie voetballen, zo 
goed'. Er kan zonder druk gewerkt worden, de prins 
die zelf het eerste elftal van de club haalde, heeft de 
tijd. Op termijn moet de Academy spelers leveren voor 
het eerste elftal. 

'Ik zoek niet de spanning op om trainer te worden in 
Nederland', zegt de oud-Nicolasiaan. 'Als ik lees dat 
trainers bedreigd worden, vraag ik me af of het wel de 
moeite waard is. Ik zou in Nederland wel als hoofd 
opleidingen willen werken bij een goede club. Ik ben 
niet echt een rustig iemand. Ik moet wat te doen 
hebben. In elk geval ben ik er trots op dat ik deze 
mogelijkheid heb gekregen, dat dit op mijn pad is 
gekomen.'

in Amsterdam-Oost, en over de zorgen en pleziertjes 
van 'gewone' mensen. Het Parool ondervroeg Spanjer 
over die buurt, over zijn jeugd. Geluk was soms ver weg 
in die tijd. 'Ik nam de dingen zoals ze kwamen en 
pertinent ongelukkig was ik niet. [..] Ik had twee broers 
en vijf zusters en die kregen allemaal een kans om te 
leren. Een kans, meer niet, daar was mijn vader heel 
rechtlijnig in. Als je als meisje die kans niet pakte, 
moest je naar de huishoudschool, voor de jongens gold 
dat ze dan maar beter een vak konden leren. Gelukkig 
kon ik goed leren en dus mocht ik naar het Sint-
Nicolaaslyceum in Zuid. Dat was een hele overgang, 
van Oost naar zo'n nette school, die ook nog geleid 
werd door paters. Die paters vonden mijn taalgebruik 
te plat, maar als ik dat probeerde te veranderen, kreeg 
ik thuis weer te horen dat ik zo bekakt sprak. Ik 
probeerde het zo uit te kienen, dat ik ergens in het 
midden uitkwam.' Thuis was hij iemand anders dan op 
school. 'Thuis hield ik me in; bij alles wat ik deed, was 
ik doodsbang dat die strenge vader erachter zou 
komen.'
Na de middelbare school werd hij acteur, maar die 
belangstelling kwam 'niet van school in ieder geval. Ik 
had absoluut geen schrijversaspiraties of de ambitie om 
op school aan toneeluitvoeringen mee te doen. Dat 
vond ik amateuristisch gedoe. Echt iets voor bleke, 
bebrilde jochies die niet mee konden komen met sport. 
Dan ging ik liever naar de bioscoop om John Wayne te 
zien spelen in een western, dat was nog eens toneel! Ik 
vond het ook niet de aardigste mensen die zo 
nadrukkelijk met cultuur bezig waren. Studentikoze 
types over het algemeen, die nooit eens een partijtje 
voetbal speelden op straat.' 

Professor Leo Jenneskens (Ath-B, 1974) is betrokken bij 
de affaire-Debye, een kwestie waarbij er volgens De 
Volkskrant alleen maar verliezers zijn. Peter Debye is 
een Nederlandse Nobelprijswinnaar die al dan niet een 
foute rol speelde in de oorlog. Maar Debye is ook 
naamgever van een wetenschapsprijs bij de Universiteit 
Maastricht en van een wetenschappelijk instituut voor 
nanowetenschap bij de Universiteit Utrecht. En van dat 
instituut is Jenneskens wetenschappelijk directeur. 
Toen Vrij Nederland begin 2006 openbaarde dat 
Debye, 'een van de grootste Nederlandse 
wetenschappers van de twintigste eeuw', mogelijk 
'fout' was, en het NIOD daaropvolgend opdracht kreeg 
de zaak te onderzoeken, werd Debye door bestuurders 
van de twee universiteiten in de ban gedaan. Maar 
Jenneskens vindt dat voorbarig: de naam van het 
instituut is indertijd gekozen vanwege de 'zeer grote 
en unieke internationale reputatie' van Debye als 
onderzoeker en docent, van belastend materiaal was 
niets bekend. Bovendien zou de interpretatie van de 
auteur van het VN-artikel 'zeer discutabel' zijn. 
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Dennis Bergkamp: ’ik zal de kleedkamer missen’

Dennis Bergkamp (Havo, 1987) beëindigde afgelopen 
juli zijn voetbalcarrière, na twintig jaar topvoetbal, met 
een emotionele afscheidswedstrijd in het nieuwe 
stadium van zijn club Arsenal. Alle mensen met wie hij 
mooie herinneringen deelt, kwamen tijdens die 
afscheidswedstrijd voorbij. Ze braken er hun vakantie 
voor af, of lieten hun jarenlange balonthouding voor 
wat het was; van heinde en verre vlogen grote 

voetbalsterren naar Londen om Dennis uit te luiden. 
Het afscheid was zoals het hoort. In een uitverkocht 
stadium, vernoemd naar een luchtvaartmaatschappij (o 
ironie) zette de 'non-flying Dutchman' een punt achter 
een imposante carrière. 
Trots is hij, ontzettend trots op wat hij in zijn carrière 
bereikt heeft. Hij betoverde de liefhebbers met zijn 
'fenomenale inzicht, fluwelen balgevoel en prachtige 
doelpunten'. Bewegen, aannemen en weer versturen 
van de bal – het was allemaal zo wonderschoon dat 
schrijver Nick Hornby zich afvroeg om Bergkamp niet 
stiekem over drie benen beschikte. 

De aftrap van zijn afscheidswedstrijd werd verricht 
door vader Wim, bij wie een klein jaar terug 
longkanker werd geconstateerd. 'Maar het gaat 
gelukkig weer goed met hem. Mijn ouders waren er 
altijd voor me. Ik ben blij dat ze nog steeds leven'. 

Behalve zijn echte vader was ook zijn voetbalvader 
aanwezig op het feest: Johan Cruijff zou eerst alleen 
coachen maar deed alsof hij geen 59 jaar was en 
speelde nog een tijdje mee. De uitslag van de 
wedstrijd? Daar ging het niet om. Dat Dennis zelf niet 
scoorde op zijn eigen feest? Ach, ook daar werd niet 
om gemaald. 

De toekomst? Die is nog niet bekend. Hij blijft 
voorlopig in Engeland wonen, met vrouw Henrita en 
zijn vier kinderen (zoon Mitchel en dochters Yasmin, 
Estelle en Saffron) die er naar school gaan. Iets in het 
voetbal? Wie weet, Dennis wenst volstrekt geen 
verplichtingen. Alleen de dingen die hij leuk vindt; 
voor het geld hoeft het immers niet meer. Volgens de 
laatste schattingen van Quote heeft hij een vermogen 
van zestig miljoen euro. Hij staat op de tweede plaats 
van de Quote 500 junior, de lijst met rijkste 
Nederlanders onder de veertig jaar. Transfers, 
topsalarissen, sponsorcontracten en een verstandige 
levensstijl zorgden ervoor dat hij zich over zijn oude 
dag of het studiegeld van zijn kinderen geen zorgen 
hoeft te maken. Voetballen zal hij voorlopig niet meer, 
al zal voetbal altijd zijn leven bepalen. De kids naar 
school brengen, beetje golfen en de weekeinden vrij. 
Arsenal zou hem zò willen inzetten, als scout of zo. 
Maar voorlopig even niks. 

Hoe begon het ook alweer? Dennis, zijn tweede naam 
is overigens Nicolaas, is goed op school, het voetbalveld 
en de atletiekbaan. Hij speelt zijn eerste wedstrijdje bij 
Wilskracht SNL, waar vader Bergkamp leider is en zijn 
broers ook voetballen. Op tienjarige leeftijd wordt hij 
gescout door Ajax, maar de familie vindt de club en de 
sfeer een beetje eng. Op twaalfjarige leeftijd gaan ze 
overstag, Dennis mag naar Ajax. Als jongen draagt hij 
al vroeg een roodwit shirt: van Feyenoord. Vader heeft 
een jaar als elektricien in Rotterdam gewerkt en 
ontwikkelt een liefde voor Feyenoord. Dennis volgt, 
maar komt daarvan terug. 

Als Cruijff een keer de A-jeugd traint, merkt hij 
Bergkamp op. Op 14 december 1986 maakt hij zijn 
debuut, als invaller tegen Roda JC. Frank Rijkaard zegt 
tegen hem: 'Jij gaat een gouden toekomst tegemoet'. 
In maart 1987 komen die woorden al uit, als Bergkamp, 
dan nog scholier, meespeelt in de Europa Cup-
wedstrijd tegen Malmö FF. Ajax wint met 3-1, Dennis 
speelt geweldig, krijgt een publiekswissel maar zit de 
volgende dag weer keurig in de wiskundeles. 
De band met Cruijff blijft na de eerste ontmoeting in 
de Watergraafsmeer sterk. 'Nummer 14' beschermt zijn 
pupil nadrukkelijk en adviseert hem te stoppen met 
school. 'Jij gaat slagen in het profvoetbal,' belooft 
Cruijff plechtig. Voor de buitenwereld blijft Dennis 
introvert en afstandelijk. Hij is geïnteresseerd in 
psychologie en fysiotherapie, schermt zijn privéleven 
af, maar geeft in de kleedkamer blijk van licht 
spottende humor. Twee jaar later, als het hele land nog 
natrilt van het glorieuze EK in (toen nog West-
)Duitsland, zet trainer Kurt Linder hem op een zijspoor: 
te week en te bleek. Dennis moet naar Jong Ajax, waar 

Louis van Gaal (HBS-A, 1968) trainer is. Die stelt 
Dennis, bij een toernooi in Volendam, op als tweede 
spits, 'puur intuïtief'. Dennis is 'een dood vogeltje' als 
Van Gaal hem onder z'n hoede kreeg. Maar Dennis 
scoort alle goals, wordt topscorer en de beste speler 
van het toernooi. Enkele maanden later stapt Linder op 
en wordt Van Gaal hoofdcoach. Dennis' carrière is 
gered en de rest is geschiedenis. 

In 1993 verkast hij naar Inter. Op het Piazza della 
Repubblica galmt het 'Dennies, Dennies, Bèrkam'. De 
tifosi van Internazionale zingen niet, ze schreeuwen, 
met gebalde vuist en een blik vol verwachting. 
Bergkamp lijkt er van te schrikken: een schuchtere 
blonde jongen in een wereld die de zijne niet is. Milaan 
wordt niet wat hij ervan verwacht, met het antivoetbal 
van de nerazzurri. Samen met maatje Wim Jonk wint 
hij nog wel de Uefa Cup maar echt thuisvoelen, nee. 
Bergkamp 'sluit zich als een oester'.

Zomer 1995 lonkt Arsenal, dan nog 'een club van 
voetballende alcoholisten en gortdroog spel' en in de 
pers 'boring Arsenal' genoemd. Maar Dennis straalt in 
zijn eerste Arsenal-shirt. Engeland is het land waar hij 
vroeger altijd op vakantie ging, zijn jeugdheld Glenn 
Hoddle komt er vandaan, evenals de man naar wie hij 
vernoemd is, Denis Law, ster bij ManUnited in de jaren 
zestig. Arsenal verlost Bergkamp 'uit het Italiaanse 
moeras van stress en catenaccio'; de voetballer grijpt de 
Britse boei met beide handen aan. In de elf jaar die 
volgen groeit hij uit tot de meest bewonderde speler 
van het eiland. 'Het voetbal van je dromen wordt altijd 
gespeeld in de toekomst of in het verleden, nooit in 
het heden,' zegt Arsenal-fan en schrijver Nick Hornby. 
'Alleen Dennis Bergkamp speelt het vandaag.' 

April 2006 staat op een spandoek: 'Bergkamp doesn't 
fly, he walks on water'. Een van de laatste wedstrijden 
in het oude stadion wordt een eerbetoon aan de 
Amsterdammer, die het 'boring Arsenal' voorgoed 
anders liet voetballen. De fans dopen de dag tot 
Dennis Bergkamp Day. De oranjegekleurde tribunes 
van het klassieke stadion krijgen exact waar ze vooraf 
zo vurig op hoopten. Bergkamp neemt zijn ploeg op 
karakteristieke wijze bij de hand en leidt Arsenal naar 
een 3-1 overwinning op West Bromwich Albion. Met 
een assist én een oogstrelend doelpunt. Vuriger dan 
ooit zingt Highbury dat er maar één Dennis Bergkamp 
is. 'There's only oooone Dennis Bergkamp, oooone 
Dennis Bergkamp, walkin' along, singin' the song, 
walkin' in a Bergkamp wonderland.' Mannen en 
vrouwen van alle leeftijden zingen het, uit volle borst. 
Het laat ook geen journalist koud, gezien de tientallen 
krantenknipsels over deze wedstrijd. Om kippenvel van 
te krijgen. Hier doet-ie het voor, voor deze mensen. 

Maar die mensen weten dan nog niet dat trainer 
Wenger 'de meest harteloze streek ooit' zal leveren, 
door Dennis in de finale van de Champions League 
tegen Barcelona, niet te laten spelen. Bergkamp neemt 
op een bankje in het Stade de France in Parijs afscheid 
van het internationale voetbal. Hij zwijgt vooral en 
kijkt af en toe naar de lucht boven Saint-Denis, het 
stadion dat zijn naam lijkt te dragen maar hem niet 
eren kan. 'Alsof hij al stiekem wil wegvliegen.' Arsenal 
verliest, een mooie straf voor Wenger, schrijven de 
kranten, maar 'het doet pijn aan de ogen' als 
Bergkamp zijn verliezermedaille ophaalt in een 
brandschoon shirt, 'het zweet heeft geen kans 
gekregen'. 

Geboren

Geboorteplaats

Amateurclub

Ajax

Prijzen

Topscorer

Internazionale

Prijzen

Arsenal

Prijzen

Speler van het jaar in Engeland

Doelpunt van het jaar

Interlands

10 mei 1969

Amsterdam

Wilskracht/SNL

1986 - 1993

Kampioenschap 1990, KNVB-beker 1987 en 1993,

Europacup II 1987, Uefa Cup 1992

1991, 1992 en 1993

1993 - 1995

Uefa Cup 1994

1995 - 2006

Kampioen1998, 2002 en 2004, FA Cup 1998,2002,

2003 en 2005, Charity Shield/Community Shield 1998,

1999, 2002 en 2004

1998

1998 en 2002
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Dennis Bergkamp: ’ik zal de kleedkamer missen’

Dennis Bergkamp (Havo, 1987) beëindigde afgelopen 
juli zijn voetbalcarrière, na twintig jaar topvoetbal, met 
een emotionele afscheidswedstrijd in het nieuwe 
stadium van zijn club Arsenal. Alle mensen met wie hij 
mooie herinneringen deelt, kwamen tijdens die 
afscheidswedstrijd voorbij. Ze braken er hun vakantie 
voor af, of lieten hun jarenlange balonthouding voor 
wat het was; van heinde en verre vlogen grote 

voetbalsterren naar Londen om Dennis uit te luiden. 
Het afscheid was zoals het hoort. In een uitverkocht 
stadium, vernoemd naar een luchtvaartmaatschappij (o 
ironie) zette de 'non-flying Dutchman' een punt achter 
een imposante carrière. 
Trots is hij, ontzettend trots op wat hij in zijn carrière 
bereikt heeft. Hij betoverde de liefhebbers met zijn 
'fenomenale inzicht, fluwelen balgevoel en prachtige 
doelpunten'. Bewegen, aannemen en weer versturen 
van de bal – het was allemaal zo wonderschoon dat 
schrijver Nick Hornby zich afvroeg om Bergkamp niet 
stiekem over drie benen beschikte. 

De aftrap van zijn afscheidswedstrijd werd verricht 
door vader Wim, bij wie een klein jaar terug 
longkanker werd geconstateerd. 'Maar het gaat 
gelukkig weer goed met hem. Mijn ouders waren er 
altijd voor me. Ik ben blij dat ze nog steeds leven'. 

Behalve zijn echte vader was ook zijn voetbalvader 
aanwezig op het feest: Johan Cruijff zou eerst alleen 
coachen maar deed alsof hij geen 59 jaar was en 
speelde nog een tijdje mee. De uitslag van de 
wedstrijd? Daar ging het niet om. Dat Dennis zelf niet 
scoorde op zijn eigen feest? Ach, ook daar werd niet 
om gemaald. 

De toekomst? Die is nog niet bekend. Hij blijft 
voorlopig in Engeland wonen, met vrouw Henrita en 
zijn vier kinderen (zoon Mitchel en dochters Yasmin, 
Estelle en Saffron) die er naar school gaan. Iets in het 
voetbal? Wie weet, Dennis wenst volstrekt geen 
verplichtingen. Alleen de dingen die hij leuk vindt; 
voor het geld hoeft het immers niet meer. Volgens de 
laatste schattingen van Quote heeft hij een vermogen 
van zestig miljoen euro. Hij staat op de tweede plaats 
van de Quote 500 junior, de lijst met rijkste 
Nederlanders onder de veertig jaar. Transfers, 
topsalarissen, sponsorcontracten en een verstandige 
levensstijl zorgden ervoor dat hij zich over zijn oude 
dag of het studiegeld van zijn kinderen geen zorgen 
hoeft te maken. Voetballen zal hij voorlopig niet meer, 
al zal voetbal altijd zijn leven bepalen. De kids naar 
school brengen, beetje golfen en de weekeinden vrij. 
Arsenal zou hem zò willen inzetten, als scout of zo. 
Maar voorlopig even niks. 

Hoe begon het ook alweer? Dennis, zijn tweede naam 
is overigens Nicolaas, is goed op school, het voetbalveld 
en de atletiekbaan. Hij speelt zijn eerste wedstrijdje bij 
Wilskracht SNL, waar vader Bergkamp leider is en zijn 
broers ook voetballen. Op tienjarige leeftijd wordt hij 
gescout door Ajax, maar de familie vindt de club en de 
sfeer een beetje eng. Op twaalfjarige leeftijd gaan ze 
overstag, Dennis mag naar Ajax. Als jongen draagt hij 
al vroeg een roodwit shirt: van Feyenoord. Vader heeft 
een jaar als elektricien in Rotterdam gewerkt en 
ontwikkelt een liefde voor Feyenoord. Dennis volgt, 
maar komt daarvan terug. 

Als Cruijff een keer de A-jeugd traint, merkt hij 
Bergkamp op. Op 14 december 1986 maakt hij zijn 
debuut, als invaller tegen Roda JC. Frank Rijkaard zegt 
tegen hem: 'Jij gaat een gouden toekomst tegemoet'. 
In maart 1987 komen die woorden al uit, als Bergkamp, 
dan nog scholier, meespeelt in de Europa Cup-
wedstrijd tegen Malmö FF. Ajax wint met 3-1, Dennis 
speelt geweldig, krijgt een publiekswissel maar zit de 
volgende dag weer keurig in de wiskundeles. 
De band met Cruijff blijft na de eerste ontmoeting in 
de Watergraafsmeer sterk. 'Nummer 14' beschermt zijn 
pupil nadrukkelijk en adviseert hem te stoppen met 
school. 'Jij gaat slagen in het profvoetbal,' belooft 
Cruijff plechtig. Voor de buitenwereld blijft Dennis 
introvert en afstandelijk. Hij is geïnteresseerd in 
psychologie en fysiotherapie, schermt zijn privéleven 
af, maar geeft in de kleedkamer blijk van licht 
spottende humor. Twee jaar later, als het hele land nog 
natrilt van het glorieuze EK in (toen nog West-
)Duitsland, zet trainer Kurt Linder hem op een zijspoor: 
te week en te bleek. Dennis moet naar Jong Ajax, waar 

Louis van Gaal (HBS-A, 1968) trainer is. Die stelt 
Dennis, bij een toernooi in Volendam, op als tweede 
spits, 'puur intuïtief'. Dennis is 'een dood vogeltje' als 
Van Gaal hem onder z'n hoede kreeg. Maar Dennis 
scoort alle goals, wordt topscorer en de beste speler 
van het toernooi. Enkele maanden later stapt Linder op 
en wordt Van Gaal hoofdcoach. Dennis' carrière is 
gered en de rest is geschiedenis. 

In 1993 verkast hij naar Inter. Op het Piazza della 
Repubblica galmt het 'Dennies, Dennies, Bèrkam'. De 
tifosi van Internazionale zingen niet, ze schreeuwen, 
met gebalde vuist en een blik vol verwachting. 
Bergkamp lijkt er van te schrikken: een schuchtere 
blonde jongen in een wereld die de zijne niet is. Milaan 
wordt niet wat hij ervan verwacht, met het antivoetbal 
van de nerazzurri. Samen met maatje Wim Jonk wint 
hij nog wel de Uefa Cup maar echt thuisvoelen, nee. 
Bergkamp 'sluit zich als een oester'.

Zomer 1995 lonkt Arsenal, dan nog 'een club van 
voetballende alcoholisten en gortdroog spel' en in de 
pers 'boring Arsenal' genoemd. Maar Dennis straalt in 
zijn eerste Arsenal-shirt. Engeland is het land waar hij 
vroeger altijd op vakantie ging, zijn jeugdheld Glenn 
Hoddle komt er vandaan, evenals de man naar wie hij 
vernoemd is, Denis Law, ster bij ManUnited in de jaren 
zestig. Arsenal verlost Bergkamp 'uit het Italiaanse 
moeras van stress en catenaccio'; de voetballer grijpt de 
Britse boei met beide handen aan. In de elf jaar die 
volgen groeit hij uit tot de meest bewonderde speler 
van het eiland. 'Het voetbal van je dromen wordt altijd 
gespeeld in de toekomst of in het verleden, nooit in 
het heden,' zegt Arsenal-fan en schrijver Nick Hornby. 
'Alleen Dennis Bergkamp speelt het vandaag.' 

April 2006 staat op een spandoek: 'Bergkamp doesn't 
fly, he walks on water'. Een van de laatste wedstrijden 
in het oude stadion wordt een eerbetoon aan de 
Amsterdammer, die het 'boring Arsenal' voorgoed 
anders liet voetballen. De fans dopen de dag tot 
Dennis Bergkamp Day. De oranjegekleurde tribunes 
van het klassieke stadion krijgen exact waar ze vooraf 
zo vurig op hoopten. Bergkamp neemt zijn ploeg op 
karakteristieke wijze bij de hand en leidt Arsenal naar 
een 3-1 overwinning op West Bromwich Albion. Met 
een assist én een oogstrelend doelpunt. Vuriger dan 
ooit zingt Highbury dat er maar één Dennis Bergkamp 
is. 'There's only oooone Dennis Bergkamp, oooone 
Dennis Bergkamp, walkin' along, singin' the song, 
walkin' in a Bergkamp wonderland.' Mannen en 
vrouwen van alle leeftijden zingen het, uit volle borst. 
Het laat ook geen journalist koud, gezien de tientallen 
krantenknipsels over deze wedstrijd. Om kippenvel van 
te krijgen. Hier doet-ie het voor, voor deze mensen. 

Maar die mensen weten dan nog niet dat trainer 
Wenger 'de meest harteloze streek ooit' zal leveren, 
door Dennis in de finale van de Champions League 
tegen Barcelona, niet te laten spelen. Bergkamp neemt 
op een bankje in het Stade de France in Parijs afscheid 
van het internationale voetbal. Hij zwijgt vooral en 
kijkt af en toe naar de lucht boven Saint-Denis, het 
stadion dat zijn naam lijkt te dragen maar hem niet 
eren kan. 'Alsof hij al stiekem wil wegvliegen.' Arsenal 
verliest, een mooie straf voor Wenger, schrijven de 
kranten, maar 'het doet pijn aan de ogen' als 
Bergkamp zijn verliezermedaille ophaalt in een 
brandschoon shirt, 'het zweet heeft geen kans 
gekregen'. 

Geboren

Geboorteplaats

Amateurclub

Ajax

Prijzen

Topscorer

Internazionale

Prijzen

Arsenal

Prijzen

Speler van het jaar in Engeland

Doelpunt van het jaar

Interlands

10 mei 1969

Amsterdam

Wilskracht/SNL

1986 - 1993

Kampioenschap 1990, KNVB-beker 1987 en 1993,

Europacup II 1987, Uefa Cup 1992

1991, 1992 en 1993

1993 - 1995

Uefa Cup 1994

1995 - 2006

Kampioen1998, 2002 en 2004, FA Cup 1998,2002,

2003 en 2005, Charity Shield/Community Shield 1998,

1999, 2002 en 2004

1998

1998 en 2002
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Van onze Roemeense correspondent

Oud-Nicolasianen die zich in Roemenie vestigen, zoals 
Gerdwin Lammers (Havo, 1973), worden daar met 
open armen ontvangen. De overheid heeft onlangs een 
'SNL package' samengesteld waardoor de oud-leerling 
zich SNeL aan het land bindt. Onderdeel van het 
pakket is een door BMW gesponsord automobiel uit de 
klasse 'prettig'. 

Van onze correspondent in Peru

Oud-leerling Julia Claas (VWO, 2005) is, zoals trouwe 
lezers zich vast nog wel herinneren, voor een jaar in 
Peru, waar ze als vrijwilliger in een weeshuis werkt. 
Dat jaar is alweer bijna voorbij. Binnenkort komt ze 
alweer terug. Ze stuurt trouw haar nieuwsbrieven 
rond, waaruit blijkt dat ze het goed naar haar zin 
heeft, in het aldea infantil in het dorpje Pucallpa. Julia: 
'Nu ben ik al 7 maanden in Peru, 7 maanden weg van 
huis en al 7 maanden maak ik deel uit van een andere 

samenleving. Ik moet zeggen dat het me na de eerste 
paar moeilijke maanden hier ontzettend goed bevalt 
en ik het heel erg naar mijn zin heb hier. Ik voel me 
thuis in het aldea, in mijn huisje met al die kids om me 
heen. Gisteren stond ik zingend in de keuken af te 
wassen, liep dansend door de comedor met mijn bord 
en vaatdoek. "Dit is mijn thuis", dacht ik, "hier wil ik 
zijn". Het thuisgevoel is er nu echt!' Wie meer wil 
lezen, kan terecht op haar website .juliaclaas.nl

Dave van den Bergh: De liefde achterna

Afscheid nam ook Dave van den Bergh (Ath, 1995). 
Niet van het voetballen maar van Nederland. Van den 
Bergh (30) emigreerde eind mei naar de Verenigde 
Staten. De linkerspits van FC Utrecht zet zijn loopbaan 
voort bij de Kansas City Wizards. Zijn Amerikaanse 
vrouw Alexie had heimwee en zelf wilde hij al een 
tijdje weg uit Nederland. 'De voetballer met de 
mooiste voorzet van de eredivisie', zoals zijn trainer 
hem omschreef, verraste in februari het bestuur van FC 
Utrecht door ontbinding van zijn tot 2007 doorlopende 
contract te vragen. 

Van den Bergh leerde 
voetballen bij Ajax, maar 
had Marc Overmars voor 
zich en speelde in twee 
seizoenen slechts twaalf 
wedstrijden in het eerste. 
Hij verkast daarom in 
1997 naar Madrid, naar 
Rayo Vallecano, waar hij 
aanvankelijk veel speelt. 
Daarna, nieuwe trainer en 
zo, wordt het minder. In 
2000 keert hij terug naar 
Nederland, naar FC 
Utrecht. Daar breekt hij 
wel door en wordt een 
publiekslieveling. De club 

wint twee bekers (2003, 2004) evenals de Johan Cruijff 
Schaal (2004). Wereldberoemd-in-Utrecht werd hij door 
de enige goal te maken in de bekerfinale tegen FC 
Twente, in 2004. Van den Bergh wordt zelfs 
opgeroepen voor het Nederlands elftal en speelt in 
totaal twee interlands, tegen Zweden en Liechtenstein. 

Maar na zes seizoenen op de linkervleugel in stadion 
Nieuw Galgenwaard 'begon het te kriebelen', zegt hij. 
'Ik heb eind jaren negentig drie jaar in Spanje gespeeld 

Seizoen

1995/1997

1997/2000

2000/2006

Totaal

Club

AFC Ajax

Rayo Vallecano

FC Utrecht

Wedstrijden

12

47

166

225

Doelpunten

1

6

25

32

Mario Bennis: Als je hard werkt kan je heel ver komen!

bij Rayo Vallecano. Andere mensen, andere gewoontes. 
Ik zat daar in mijn eentje en wist me prima te redden. 
Dat avontuur is me zo goed bevallen, dat ik graag nog 
eens een andere cultuur wil leren kennen.' De keuze 
voor de VS is simpel: in Spanje leerde hij Alexie kennen, 
een Amerikaanse die in Madrid studeert. Enkele 
vakanties deden de rest. 'De positieve manier waarop 
Amerikanen in het leven staan fascineert me. Maar het 
is geen vlucht uit Nederland. De kans om weg te gaan 
deed zich nu voor.' FC Utrecht gunt hem een 
transfervrije status. Dat de overstap hem veel geld kost, 
doet niet ter zake. Geld is niet zijn drijfveer, zegt Van 
den Bergh. 'Je moet keuzes maken in het leven. In 
Spanje heb ik destijds voor mezelf de conclusie 
getrokken zeker niet mijn hele leven in Nederland te 

gaan wonen.' En Dave beloofde haar zijn 
voetbalcarrière in de VS af te sluiten. De wens om te 
emigreren kreeg langzamerhand de overhand, zeker 
na de geboorte van zoon Ryan, nu een jaar oud. 

En dus gaat het van de grijze luchten boven drassige 
trainingvelden in Utrecht naar wuivende graanvelden 
in Kansas. Van een volle Galgenwaard naar een 
stadiumpje in de Major League Soccer. Maar hoe gaat 
dat eigenlijk, voetballen in Amerika? Simpeler dan hier: 
je meldt je komst bij de Amerikaanse voetbalbond, die 
onderzoekt welke club verlegen zit om een linksbuiten 
en bovendien nog budget heeft voor een nieuwe 
speler. En zo kon hij voor tweeëneenhalf jaar tekenen 
bij Kansas City Wizards, een club met een mooi, effen 
blauw shirt. Hij noemt de competitieopzet in de VS 
interessant. Twaalf profclubs verdeeld over twee 

conferences, een oostelijke en westelijke. Tegen de 
ploegen uit de eigen divisie spelen de teams jaarlijks 
vier duels, tegen de teams uit de andere divisie één uit- 
en één thuisduel. De bovenste vier ploegen uit elke 
divisie strijden in play-offs om de divisietitels. De 
winnaars spelen om de landstitel. 

In Kansas is zelfs zijn vrouw nog nooit geweest, maar 
het maakt Van den Bergh niet zoveel uit. 'Ik ga met de 
club zoveel reizen, dat ik toch wel veel van het land te 
zien krijg.' Voor het eerst maakt hij geen sportieve 
keuze, maar kiest hij voor het gezinsleven, ondanks de 
cultuurverschillen tussen hem en Alexie. 'Wij 
Nederlanders calculeren alles en wat ik mooi vind aan 
Amerikanen is dat ze volledig kunnen gaan voor het 

doel dat ze voor ogen hebben'. Volgens Dave kun je 
alleen ergens aarden als je meegaat in het ritme van 
het land. 'Je kunt wel om zes uur 's avonds de piepers 
op tafel willen hebben, maar wat als je in een 
restaurant op zijn vroegst om tien uur aan tafel kunt?' 
Aanpassen aan het avontuur dus: 'het gaat erom je 
bewust te zijn van cultuurverschillen en je aan te 
passen zonder jezelf daarbij te verliezen'. 
In Kansas schijnt de zon, iedereen leeft buiten en is 
vriendelijk. 'Daar heb je tien maanden per jaar de 
mentaliteit die we hier zes weken hebben'. Zijn roots 
zal hij echter niet vergeten, maar hij heeft meer zin om 
te vertrekken: 'het is een mooie uitdaging aan de 
andere kant van de oceaan alles weer opnieuw te 
ontdekken en uit te vinden'. 

Bronnen: o.a. Ajuus Magazine, FC Utrecht, AD, Parool. 

Na 22 jaar op het hoogste niveau kwam in mei ook een 
einde aan de imposante carrière van basketballer 
Mario Bennes (Ath, 1981). Met een nederlaag, helaas. 
Bennes werd 24 seconden voor tijd gewisseld, zijn club 
Astronauts was zojuist uitgeschakeld en werd niet voor 
de zesde keer in zeven jaar kampioen van Nederland. 

Op 12-jarige leeftijd begon hij met basketbal, waar 
anders dan bij 'schoolclub' Wilskracht SNL. 
'Mijn 1e gymleraar was Joost Kenter en verder ben ik 
met basketbal vooral met Jos van den Brink bezig 
geweest.'Bij Wilskracht speelde hij tot zijn 18e. Hij zat 
in verschillende nationale jeugdteams en ontwikkelde 
zich als basketballer door heel veel te trainen. Op zijn 
20e kwam hij in de eredivisie en hij is er sindsdien niet 

meer uitgeweest. Bennes speelde bij Permalens Haaks-
bergen, BC Markt Utrecht, Sportlife Canadians Amster-
dam, Bestmate Haarlem, Big Boss Akrides IJmuiden en 
de laatste jaren weer in Amsterdam met de sponsors 
Finish Profiles, Ricoh en Demon. In totaal werd hij vijf 
keer kampioen van Nederland en won hij diverse 
malen de beker. Enkele honderden interlands maken 
zijn carrière meer dan compleet. 

Bennes vormde samen met Joe Spinks, de afgelopen 
jaren de beste, meest complete, en bovenal mentaal 
hardste speler van de eredivisie, jarenlang de 'mentali-
teitspolitie' van de Amsterdamse topclub. Wie verzaak-
te, werd door het tweetal keihard bij de lurven geno-
men en gekneed tot een echte teamspeler.
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Van onze Roemeense correspondent

Oud-Nicolasianen die zich in Roemenie vestigen, zoals 
Gerdwin Lammers (Havo, 1973), worden daar met 
open armen ontvangen. De overheid heeft onlangs een 
'SNL package' samengesteld waardoor de oud-leerling 
zich SNeL aan het land bindt. Onderdeel van het 
pakket is een door BMW gesponsord automobiel uit de 
klasse 'prettig'. 

Van onze correspondent in Peru

Oud-leerling Julia Claas (VWO, 2005) is, zoals trouwe 
lezers zich vast nog wel herinneren, voor een jaar in 
Peru, waar ze als vrijwilliger in een weeshuis werkt. 
Dat jaar is alweer bijna voorbij. Binnenkort komt ze 
alweer terug. Ze stuurt trouw haar nieuwsbrieven 
rond, waaruit blijkt dat ze het goed naar haar zin 
heeft, in het aldea infantil in het dorpje Pucallpa. Julia: 
'Nu ben ik al 7 maanden in Peru, 7 maanden weg van 
huis en al 7 maanden maak ik deel uit van een andere 

samenleving. Ik moet zeggen dat het me na de eerste 
paar moeilijke maanden hier ontzettend goed bevalt 
en ik het heel erg naar mijn zin heb hier. Ik voel me 
thuis in het aldea, in mijn huisje met al die kids om me 
heen. Gisteren stond ik zingend in de keuken af te 
wassen, liep dansend door de comedor met mijn bord 
en vaatdoek. "Dit is mijn thuis", dacht ik, "hier wil ik 
zijn". Het thuisgevoel is er nu echt!' Wie meer wil 
lezen, kan terecht op haar website .juliaclaas.nl

Dave van den Bergh: De liefde achterna

Afscheid nam ook Dave van den Bergh (Ath, 1995). 
Niet van het voetballen maar van Nederland. Van den 
Bergh (30) emigreerde eind mei naar de Verenigde 
Staten. De linkerspits van FC Utrecht zet zijn loopbaan 
voort bij de Kansas City Wizards. Zijn Amerikaanse 
vrouw Alexie had heimwee en zelf wilde hij al een 
tijdje weg uit Nederland. 'De voetballer met de 
mooiste voorzet van de eredivisie', zoals zijn trainer 
hem omschreef, verraste in februari het bestuur van FC 
Utrecht door ontbinding van zijn tot 2007 doorlopende 
contract te vragen. 

Van den Bergh leerde 
voetballen bij Ajax, maar 
had Marc Overmars voor 
zich en speelde in twee 
seizoenen slechts twaalf 
wedstrijden in het eerste. 
Hij verkast daarom in 
1997 naar Madrid, naar 
Rayo Vallecano, waar hij 
aanvankelijk veel speelt. 
Daarna, nieuwe trainer en 
zo, wordt het minder. In 
2000 keert hij terug naar 
Nederland, naar FC 
Utrecht. Daar breekt hij 
wel door en wordt een 
publiekslieveling. De club 

wint twee bekers (2003, 2004) evenals de Johan Cruijff 
Schaal (2004). Wereldberoemd-in-Utrecht werd hij door 
de enige goal te maken in de bekerfinale tegen FC 
Twente, in 2004. Van den Bergh wordt zelfs 
opgeroepen voor het Nederlands elftal en speelt in 
totaal twee interlands, tegen Zweden en Liechtenstein. 

Maar na zes seizoenen op de linkervleugel in stadion 
Nieuw Galgenwaard 'begon het te kriebelen', zegt hij. 
'Ik heb eind jaren negentig drie jaar in Spanje gespeeld 
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na de geboorte van zoon Ryan, nu een jaar oud. 
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dat eigenlijk, voetballen in Amerika? Simpeler dan hier: 
je meldt je komst bij de Amerikaanse voetbalbond, die 
onderzoekt welke club verlegen zit om een linksbuiten 
en bovendien nog budget heeft voor een nieuwe 
speler. En zo kon hij voor tweeëneenhalf jaar tekenen 
bij Kansas City Wizards, een club met een mooi, effen 
blauw shirt. Hij noemt de competitieopzet in de VS 
interessant. Twaalf profclubs verdeeld over twee 

conferences, een oostelijke en westelijke. Tegen de 
ploegen uit de eigen divisie spelen de teams jaarlijks 
vier duels, tegen de teams uit de andere divisie één uit- 
en één thuisduel. De bovenste vier ploegen uit elke 
divisie strijden in play-offs om de divisietitels. De 
winnaars spelen om de landstitel. 

In Kansas is zelfs zijn vrouw nog nooit geweest, maar 
het maakt Van den Bergh niet zoveel uit. 'Ik ga met de 
club zoveel reizen, dat ik toch wel veel van het land te 
zien krijg.' Voor het eerst maakt hij geen sportieve 
keuze, maar kiest hij voor het gezinsleven, ondanks de 
cultuurverschillen tussen hem en Alexie. 'Wij 
Nederlanders calculeren alles en wat ik mooi vind aan 
Amerikanen is dat ze volledig kunnen gaan voor het 

doel dat ze voor ogen hebben'. Volgens Dave kun je 
alleen ergens aarden als je meegaat in het ritme van 
het land. 'Je kunt wel om zes uur 's avonds de piepers 
op tafel willen hebben, maar wat als je in een 
restaurant op zijn vroegst om tien uur aan tafel kunt?' 
Aanpassen aan het avontuur dus: 'het gaat erom je 
bewust te zijn van cultuurverschillen en je aan te 
passen zonder jezelf daarbij te verliezen'. 
In Kansas schijnt de zon, iedereen leeft buiten en is 
vriendelijk. 'Daar heb je tien maanden per jaar de 
mentaliteit die we hier zes weken hebben'. Zijn roots 
zal hij echter niet vergeten, maar hij heeft meer zin om 
te vertrekken: 'het is een mooie uitdaging aan de 
andere kant van de oceaan alles weer opnieuw te 
ontdekken en uit te vinden'. 

Bronnen: o.a. Ajuus Magazine, FC Utrecht, AD, Parool. 

Na 22 jaar op het hoogste niveau kwam in mei ook een 
einde aan de imposante carrière van basketballer 
Mario Bennes (Ath, 1981). Met een nederlaag, helaas. 
Bennes werd 24 seconden voor tijd gewisseld, zijn club 
Astronauts was zojuist uitgeschakeld en werd niet voor 
de zesde keer in zeven jaar kampioen van Nederland. 

Op 12-jarige leeftijd begon hij met basketbal, waar 
anders dan bij 'schoolclub' Wilskracht SNL. 
'Mijn 1e gymleraar was Joost Kenter en verder ben ik 
met basketbal vooral met Jos van den Brink bezig 
geweest.'Bij Wilskracht speelde hij tot zijn 18e. Hij zat 
in verschillende nationale jeugdteams en ontwikkelde 
zich als basketballer door heel veel te trainen. Op zijn 
20e kwam hij in de eredivisie en hij is er sindsdien niet 

meer uitgeweest. Bennes speelde bij Permalens Haaks-
bergen, BC Markt Utrecht, Sportlife Canadians Amster-
dam, Bestmate Haarlem, Big Boss Akrides IJmuiden en 
de laatste jaren weer in Amsterdam met de sponsors 
Finish Profiles, Ricoh en Demon. In totaal werd hij vijf 
keer kampioen van Nederland en won hij diverse 
malen de beker. Enkele honderden interlands maken 
zijn carrière meer dan compleet. 

Bennes vormde samen met Joe Spinks, de afgelopen 
jaren de beste, meest complete, en bovenal mentaal 
hardste speler van de eredivisie, jarenlang de 'mentali-
teitspolitie' van de Amsterdamse topclub. Wie verzaak-
te, werd door het tweetal keihard bij de lurven geno-
men en gekneed tot een echte teamspeler.
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Spinks (33) is hoofdcoach bij de Astronauts geworden, 
maar voor Bennes (42 inmiddels) was het zijn laatste 
wedstrijd op topniveau. De Amsterdammer was jaren-
lang een monument van onuitputtelijke onverzettelijk-
heid, waarmee hij een perfect rolmodel vormde voor 
vele jongeren. Oersterk en gezegend met een, voor zijn 

lengte, buitengewone techniek en spelinzicht, snel en 
wendbaar - eigenschappen die hem deden uitgroeien 
tot 'wellicht de beste Nederlandse verdediger ooit'. 

Zijn handelsmerk werd zijn onverwoestbare instelling. 
Bennes stond voor wilskracht, onverzettelijkheid en 
onverschrokken moed. Hij versaagde nooit en was stee-
vast een verlengstuk van de coach in het veld, een rol-
model voor zijn medespelers. Toch scheelde het niets of 
hij had voortijdig afscheid genomen van topsport en 
was daardoor al die kampioenschappen misgelopen. 
De eerste zes maanden onder coach Ton Boot onder-
mijnden zijn zelfvertrouwen zo ernstig dat hij eraan 
dacht te stoppen. Maar Boot wist, in een diep gesprek, 
de juiste snaar te raken bij de oud-SNL'er, waarna de 
twee in eendrachtige samenwerking met de even beze-
ten Joe Spinks aan de successtory van de Astronauts 

begonnen.
Bennes: 'Boot was degene die mij leerde dat er een ver-
schil bestaat tussen zeggen dat je altijd je uiterste best 
doet en het ook echt doen. Hij is van grote invloed 
geweest op mijn ontwikkeling op latere leeftijd. Door 
hem heb ik leren kijken wat het team vooral nodig had 
van mij, en me daarop geconcentreerd. Joe Spinks was 
daarbij natuurlijk een geweldige inspirator. Als een dik-
betaalde Amerikaan op zo'n manier met zijn sport om 
kan gaan, dan kan en mag je niet achterblijven. De 
hoogtepunten waren het eerste en laatste kampioen-
schap van de vijf waar ik in totaal bij betrokken was. 
Het eerste omdat ik daar niet meer op gerekend had 
op 33-jarige leeftijd, het laatste omdat ik op mijn een-
enveertigste zo hard heb moeten werken om mijn bles-
sures te overwinnen.'

Na 22 jaar op het hoogste niveau geeft Bennes de strijd 
tegen de ouderdom dan eindelijk op. Het is goed zo, 
kijkt hij terug. 'Ik heb alles uit mijn carrière gehaald, 
met mooie leermomenten die mij als mens en als speler 
hebben gevormd.'

Wat de toekomst brengt? In zijn jeugd bezocht Bennes 
twee keer een basketballcamp. Daar leerde hij veel, 
'met name dat je als je hard werkt heel veel kan berei-
ken in het basketball. Je ontmoet andere spelers en 
speelsters en leert omgaan met anderen. Dat is waar 
het om draait in een teamsport.' Twintig jaar terug 
organiseerde zijn toenmalige coach kampen in Wilnis, 
bij Vinkeveen. 'Vanaf dat moment ben ik ieder jaar als 
coach daar geweest en de afgelopen acht jaar organi-
seer ik het kamp samen met mijn vrouw. Fantastisch 
om per week 125 kinderen te leren basketballen en 
wat normen en waarden bij te brengen die bij sommi-
gen inderdaad gewoon ontbreken. We doen het kamp, 
inmiddels verhuisd naar Landsmeer, nu voor het 20e 
jaar totaal en ik ben daar dus achttien jaar bij betrok-
ken.' De kinderen leren basketballen zoals Mario het 
zelf deed, met volle inzet en met een speciaal doel 
voor ogen: 'Als je hard werkt kan je heel ver komen!'
Mario blijft uiteraard betrokken bij het topbasketbal in 
Amsterdam, als 'een soort van technisch directeur'. Ver-
der traint hij de jeugd tot 22 jaar: 'Ik hoop dat daar 
talenten tussen zitten die hetzelfde gaan bereiken als 
wat ik heb bereikt.'

Nog speciale herinneringen aan het SNL? 'Vooral aan 
de beginjaren omdat ik ook daardoor ben gaan basket-
ballen. Mijn eerste gymleraar was Joost Kenter en verd-
er ben ik met basketbal vooral met Jos van den Brink 
bezig geweest. Jos heeft mij vlak voor het pensioen van 
Joost samen met zijn vrouw gebeld of ik hem wilde ver-
rassen met een clinic. Zo gezegd zo gedaan en op de 
dag van zijn pensioen heb ik de gymles overgenomen. 
Joost wist niet wat er gebeurde dus dat was erg grap-
pig.'
Wie meer wil weten over het camp, kan terecht op 

. 
mari-

obennes.nl

Joost Kenter: gymleraar neemt afscheid

Niet de eerste de beste leraar heeft ook al afscheid 
genomen: een leven lang op het Nicolaas zat Joost Ken-
ter. Van 1956 tot 1961 als leerling (HBS-A) en daarna als 
leraar gymnastiek en nog later ook nog eens als 
decaan. Dat zijn afscheid naderde, was al langer 
bekend. Op 22 juni 2005 stond hij voor de laatste keer 
voor de klas; in het schooljaar 2005-2006 zou hij geen 
klassen meer krijgen en zich, tot 1 januari 2006, alleen 
met het decanaat bezighouden. Dit laatste, omdat Mia 
Prast zich had teruggetrokken als decaan en er nog 
geen nieuwe was benoemd. 
Maar zijn laatste les was één grote verrassing. 'Groot 
was mijn verbazing, toen ik, voor de klas staand, werd 
geconfronteerd met oud-leerling Mario Bennes, die 
wel even zou vertellen hoe een basketballes er uit zou 
moeten zien. Ik heb vreselijk genoten en veel geleerd, 
maar kan dat helaas niet meer in praktijk brengen.' 
Tot de kerstvakantie was Joost dagelijks op school en 
heeft hij zich alleen met het decanaat beziggehouden. 
'Ik heb de lopende zaken afgehandeld en voor de nieu-
we decaan (inmiddels bekend: Bert Kamphorst) alles op 
een rijtje, in de computer gezet en alles doorgespro-
ken.'
En toen het zwarte gat, Joost? 

'Vanaf 1 januari 2006 ben ik thuis en heb ik het vrese-
lijk druk met het verbouwen van onze zolder. Het 
wordt daarboven een verblijf voor mijn dochter en 
haar gezin als zij uit het diepe zuiden bij ons logeert.' 

'Op11 mei jl. heeft de school mij een bijzonder afscheid 
geschonken. Ik was daar zeer van onder de indruk. Het 
begon 's middag met een happening in de bovengym-
zaal. Er werd van mij verwacht dat ik mijn collega's zou 
bezighouden met een volleybaltoernooi, wat ringen 
zwaaien en een trefbalspel in vier vakken. Dat is onder 
regie van Jos van den Brink aardig gelukt, volgens mij. 
Daarna volgde een afscheidsreceptie. Alles zeer geani-
meerd en door mij uitermate geapprecieerd. Kortom, 
mijn afscheid van het SNL is niet ongemerkt voorbij 
gegaan en heeft mij veel plezier gedaan. Ik kijk terug 
op een heel lange, maar bijzonder plezierige periode 
en bewaar bijna alleen maar prettige herinneringen 
aan ons SNL.'

Over die herinneringen leest u in de volgende Binder 
meer. U begrijpt, dat we Joost uitgebreid aan de tand 
gaan voelen. 

Strips, sprookjes en gedichten

Hoe zou het toch gaan met Patty Klein (Pius, 1964), 
vroegen we ons af. En zie, juni jl verscheen haar 
nieuwste boek met 'verstripte sprookjes'. Het boek is 
getiteld Sprookjes in strookjes. Ze heeft niet 
stilgezeten, want er is ook een nieuwe strip: Ria en 
Rinus is de eerste 50+ strip in Nederland en verschijnt 
vanaf mei 2006 in het blad Camé Magazine. Ze maakt 
het samen met tekenaar Gerard Leever. Ria en Rinus is 
een klassieke één-pagina strip met herkenbare grappen 
voor de oudere generatie. Het echtpaar tobt wat af, 
met mobieltjes, pc's en touch screens (zie volgende 
pagina). Uiteraard bestaat ook Noortje nog, al ruim 
dertig jaar maken Patty en tekenaar Jan Steeman voor 
het meisjesblad Tina deze weekstrip. Op naar 
aflevering 1500, aldus Patty. 
Wat de gedichten betreft: in het najaar verschijnt bij 
uitgeverij Atlas een zesde bundel met Afrika-
gedichten, naar aanleiding van een kampeersafari door 
Kenia en Tanzania, en snorkelgedichten. De titel is: 
Looiedetten. Met permissie in deze Binder alvast een 
voorproefje. 

Kameleon

Reptiel als blauwdruk van een klusjesman.
Een lange, roze rolmaat in zijn bek,
helm op zijn kop, gepantserd spijkerjack,
vier rechterhandjes kunnen er wat van.

Of is het beest een goochelact van plan?
Zijn kleur wisselen in kort bestek,
die kogelogen draaien zeer hightech:
een kleine leermeester van Hans Kazan.

Ik zoek in Keniaanse bosjes, want
daar leven deze saurus miniaturen.
Ik pak er een en zet hem op mijn hand.

Terwijl zijn teentjes om mijn vingers sperren
zie ik zijn looiedetten naar me gluren.
De Afrikaanse nacht is vol met sterren.
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Spinks (33) is hoofdcoach bij de Astronauts geworden, 
maar voor Bennes (42 inmiddels) was het zijn laatste 
wedstrijd op topniveau. De Amsterdammer was jaren-
lang een monument van onuitputtelijke onverzettelijk-
heid, waarmee hij een perfect rolmodel vormde voor 
vele jongeren. Oersterk en gezegend met een, voor zijn 

lengte, buitengewone techniek en spelinzicht, snel en 
wendbaar - eigenschappen die hem deden uitgroeien 
tot 'wellicht de beste Nederlandse verdediger ooit'. 

Zijn handelsmerk werd zijn onverwoestbare instelling. 
Bennes stond voor wilskracht, onverzettelijkheid en 
onverschrokken moed. Hij versaagde nooit en was stee-
vast een verlengstuk van de coach in het veld, een rol-
model voor zijn medespelers. Toch scheelde het niets of 
hij had voortijdig afscheid genomen van topsport en 
was daardoor al die kampioenschappen misgelopen. 
De eerste zes maanden onder coach Ton Boot onder-
mijnden zijn zelfvertrouwen zo ernstig dat hij eraan 
dacht te stoppen. Maar Boot wist, in een diep gesprek, 
de juiste snaar te raken bij de oud-SNL'er, waarna de 
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begonnen.
Bennes: 'Boot was degene die mij leerde dat er een ver-
schil bestaat tussen zeggen dat je altijd je uiterste best 
doet en het ook echt doen. Hij is van grote invloed 
geweest op mijn ontwikkeling op latere leeftijd. Door 
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met mooie leermomenten die mij als mens en als speler 
hebben gevormd.'
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organiseerde zijn toenmalige coach kampen in Wilnis, 
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wat normen en waarden bij te brengen die bij sommi-
gen inderdaad gewoon ontbreken. We doen het kamp, 
inmiddels verhuisd naar Landsmeer, nu voor het 20e 
jaar totaal en ik ben daar dus achttien jaar bij betrok-
ken.' De kinderen leren basketballen zoals Mario het 
zelf deed, met volle inzet en met een speciaal doel 
voor ogen: 'Als je hard werkt kan je heel ver komen!'
Mario blijft uiteraard betrokken bij het topbasketbal in 
Amsterdam, als 'een soort van technisch directeur'. Ver-
der traint hij de jeugd tot 22 jaar: 'Ik hoop dat daar 
talenten tussen zitten die hetzelfde gaan bereiken als 
wat ik heb bereikt.'

Nog speciale herinneringen aan het SNL? 'Vooral aan 
de beginjaren omdat ik ook daardoor ben gaan basket-
ballen. Mijn eerste gymleraar was Joost Kenter en verd-
er ben ik met basketbal vooral met Jos van den Brink 
bezig geweest. Jos heeft mij vlak voor het pensioen van 
Joost samen met zijn vrouw gebeld of ik hem wilde ver-
rassen met een clinic. Zo gezegd zo gedaan en op de 
dag van zijn pensioen heb ik de gymles overgenomen. 
Joost wist niet wat er gebeurde dus dat was erg grap-
pig.'
Wie meer wil weten over het camp, kan terecht op 

. 
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Joost Kenter: gymleraar neemt afscheid

Niet de eerste de beste leraar heeft ook al afscheid 
genomen: een leven lang op het Nicolaas zat Joost Ken-
ter. Van 1956 tot 1961 als leerling (HBS-A) en daarna als 
leraar gymnastiek en nog later ook nog eens als 
decaan. Dat zijn afscheid naderde, was al langer 
bekend. Op 22 juni 2005 stond hij voor de laatste keer 
voor de klas; in het schooljaar 2005-2006 zou hij geen 
klassen meer krijgen en zich, tot 1 januari 2006, alleen 
met het decanaat bezighouden. Dit laatste, omdat Mia 
Prast zich had teruggetrokken als decaan en er nog 
geen nieuwe was benoemd. 
Maar zijn laatste les was één grote verrassing. 'Groot 
was mijn verbazing, toen ik, voor de klas staand, werd 
geconfronteerd met oud-leerling Mario Bennes, die 
wel even zou vertellen hoe een basketballes er uit zou 
moeten zien. Ik heb vreselijk genoten en veel geleerd, 
maar kan dat helaas niet meer in praktijk brengen.' 
Tot de kerstvakantie was Joost dagelijks op school en 
heeft hij zich alleen met het decanaat beziggehouden. 
'Ik heb de lopende zaken afgehandeld en voor de nieu-
we decaan (inmiddels bekend: Bert Kamphorst) alles op 
een rijtje, in de computer gezet en alles doorgespro-
ken.'
En toen het zwarte gat, Joost? 

'Vanaf 1 januari 2006 ben ik thuis en heb ik het vrese-
lijk druk met het verbouwen van onze zolder. Het 
wordt daarboven een verblijf voor mijn dochter en 
haar gezin als zij uit het diepe zuiden bij ons logeert.' 

'Op11 mei jl. heeft de school mij een bijzonder afscheid 
geschonken. Ik was daar zeer van onder de indruk. Het 
begon 's middag met een happening in de bovengym-
zaal. Er werd van mij verwacht dat ik mijn collega's zou 
bezighouden met een volleybaltoernooi, wat ringen 
zwaaien en een trefbalspel in vier vakken. Dat is onder 
regie van Jos van den Brink aardig gelukt, volgens mij. 
Daarna volgde een afscheidsreceptie. Alles zeer geani-
meerd en door mij uitermate geapprecieerd. Kortom, 
mijn afscheid van het SNL is niet ongemerkt voorbij 
gegaan en heeft mij veel plezier gedaan. Ik kijk terug 
op een heel lange, maar bijzonder plezierige periode 
en bewaar bijna alleen maar prettige herinneringen 
aan ons SNL.'

Over die herinneringen leest u in de volgende Binder 
meer. U begrijpt, dat we Joost uitgebreid aan de tand 
gaan voelen. 

Strips, sprookjes en gedichten

Hoe zou het toch gaan met Patty Klein (Pius, 1964), 
vroegen we ons af. En zie, juni jl verscheen haar 
nieuwste boek met 'verstripte sprookjes'. Het boek is 
getiteld Sprookjes in strookjes. Ze heeft niet 
stilgezeten, want er is ook een nieuwe strip: Ria en 
Rinus is de eerste 50+ strip in Nederland en verschijnt 
vanaf mei 2006 in het blad Camé Magazine. Ze maakt 
het samen met tekenaar Gerard Leever. Ria en Rinus is 
een klassieke één-pagina strip met herkenbare grappen 
voor de oudere generatie. Het echtpaar tobt wat af, 
met mobieltjes, pc's en touch screens (zie volgende 
pagina). Uiteraard bestaat ook Noortje nog, al ruim 
dertig jaar maken Patty en tekenaar Jan Steeman voor 
het meisjesblad Tina deze weekstrip. Op naar 
aflevering 1500, aldus Patty. 
Wat de gedichten betreft: in het najaar verschijnt bij 
uitgeverij Atlas een zesde bundel met Afrika-
gedichten, naar aanleiding van een kampeersafari door 
Kenia en Tanzania, en snorkelgedichten. De titel is: 
Looiedetten. Met permissie in deze Binder alvast een 
voorproefje. 

Kameleon

Reptiel als blauwdruk van een klusjesman.
Een lange, roze rolmaat in zijn bek,
helm op zijn kop, gepantserd spijkerjack,
vier rechterhandjes kunnen er wat van.

Of is het beest een goochelact van plan?
Zijn kleur wisselen in kort bestek,
die kogelogen draaien zeer hightech:
een kleine leermeester van Hans Kazan.

Ik zoek in Keniaanse bosjes, want
daar leven deze saurus miniaturen.
Ik pak er een en zet hem op mijn hand.

Terwijl zijn teentjes om mijn vingers sperren
zie ik zijn looiedetten naar me gluren.
De Afrikaanse nacht is vol met sterren.
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Op bezoek bij een natuurgek

Wie is de NATUURGEK?
'Ik ben Kees Loogman, hoofdredacteur van Grasduinen, 
wandelaar, natuurliefhebber zonder baard, zonder gei-
tenwollen sokken en toch: gek op natuur. Ik ben kri-
tisch, wars van allerlei overlegstructuren, zie veel mis-
gaan (en geld verdwijnen) in goedbedoelende natuur- 
en milieuorganisaties. Gek van natuur, word ik dan.'

Zó'n natuurliefhebber, bovendien hoofdredacteur van 
dat prachtige natuurblad, die zal vast en zeker kantoor 
houden op een landgoed ergens in het Gooi, zo schat 
je in. Mooi niet! Twee jaar terug, toen we Louis van 
Gaal opzochten in de Arena, schreven we al over het 
laatste stukje groen in de wijk Strandvliet. Laat nu juist 
daar, in het betonnen landschap rondom Arena en 
Heineken Hal, ook de redactie van Grasduinen zetelen. 
Overigens zitten de Grasduiners in een fraai kantoor. 
En de hele omgeving daar ziet vandaag oranje van de 
jongeren vanwege het optreden van superstar Robbie 
Williams in de Arena. De kledingscode oranje is spon-
taan ontstaan omdat Nederland vanavond tegen 
Argentinië voetbalt op het WK.

Kees is een SNL-leerling uit de late jaren '60 en tijdens 
het gesprek zal blijken, dat hij niet alleen getuige is 
geweest van de beroering in die periode, maar ook 
behoorde tot de kring van oproerkraaiers. Kees is één 
van de drie broers Loogman, die helemaal vanuit 
Badhoevedorp dagelijks de fietsrit maakten naar de 
Prinses Irenestraat. Voorwaar geen korte tocht. Kees 
begon op het SNL in 1966, zijn broers Jan en Ton res-
pectievelijk in 1963 en 1968. 
Nicolasianen die hem direct te binnen schieten als 
(voetbal)kameraden zijn Nico Luub en Jos Luif. 
Voetbal? Uit Badhoevedorp…katholiek bovendien…tja 
dan is zijn voetbalclub niet moeilijk te raden: Sint 
Pancratius. Over Nico Luub volgt een grappig verhaal 
uit een latere periode. Hij ontmoette hem bij een 
hachelijk avontuur tijdens zijn vervangende diensttijd. 
Kees was toen receptionist en nachtportier in het 
Eduard Douwes Dekkerhuis en een spannend verhaal 
volgt over een klassieke inbreker met nylonkous over 
de kop, politieagenten en een uitzendkracht-verzorger 
in nachtdienst. Je gaat me toch niet vertellen dat 
Nico…neen. Nico was de uitzendkracht.

Kees vertelt over de periode vanaf het Nicolaas tot nu. 
In 1970 is hij vroegtijdig van het SNL gegaan en overge-
stapt naar Magister Vocat voor HAVO en Pedagogische 
Academie waar hij zijn studie afrondde in 1975. Dan 
volgen twaalf jaar onderwijs. Eerst staat hij voor de 
klas in het lager onderwijs, maar met bevoegdheden in 
de vakken Biologie en Huishoudkunde rolt hij vanzelf 
in het vervolgonderwijs. In 1982 verhuist hij naar 
Doetinchem en kan hij zich tevens uitleven in zijn hob-
by: koken! Hij geeft in zijn vrije tijd kookcursussen voor 
volwassenen. Via deze lijn gaan we zowaar uitkomen 
bij Grasduinen. Koken en natuur liefhebben, dat is toch 
geen kaarsrechte lijn? Dat klopt, de verbinding vinden 
we in de uitgeverij. Ja, want van het één komt het 
ander. Hoe dat ging? Koken voor anderen, een blad 
(Tip) organiseert een cursusje, ach, we zoeken bij Tip 

een culinair redacteur, is dat wat voor je?… en Kees 
rolt de uitgeverswereld binnen, tot zijn eigen verba-
zing in een full time job. In 1987 verhuist Kees weer 
naar het westen. Op een gegeven moment is dan bin-
nen het uitgeversconcern een ander blad aan de beurt 
en vanaf augustus 2002 is Kees de hoofdredacteur bij 
Grasduinen.

Wat doet een hoofdredacteur?
Het antwoord rolt er zonder moeite uit: het concept 
bewaken. En op z'n tijd nieuwe elementen in het con-
cept initiëren en sturing geven aan de redactie; ingeval 
van Grasduinen zijn dit zes mensen. Het concept is nu 
duidelijk, iets is al dan niet 'des Grasduinens', en de 
redactie hoeft onderling op dit punt weinig door te 
spreken. Tja, maar vertel eens wat het concept is. Kees: 
'Het is best wel een braaf blad, dat uitgaat van het 
mooie, vooral in de foto's, en dat als voornaamste doel-
groep de 50+ heeft'. 
Wil Kees dit ook zo, hij is toch niet zelf het toonbeeld 
van braafheid en de natuur is toch niet altijd zo zuiver 
en vredig? 'Ja, dat klopt, en op mijn persoonlijke site 
(natuurgek.nl) ga ik ook een stuk verder met de foto's 
en thema's. Daar is de reikwijdte breder en kritischer. 
Overigens zit dit er voor de langere termijn voor 
Grasduinen ook wel aan te komen, een pittiger en bru-
taler imago. Op onze weblog is de toon nu al wat 
scherper'.

Hoe zit het met nieuwe elementen in het concept, 
werk je daar nu bijvoorbeeld aan?
'Om een voorbeeld te noemen: met Martin Kers (foto-
graaf) werk ik op dit moment een ideetje uit. Een 
rubriek die per aflevering start bij een pontveertje, en 
die vervolgens de natuur 'aan de overkant' belicht'. 
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Kees, ineens: 'De hoofdredacteur heeft trouwens nog 
een taak. Geld verdienen!' Van het blad alleen wordt 
de uitgever niet slapende rijk, de zaken eromheen vor-
men commercieel de gewenste aanvulling. Waar heb-
ben we het dan over? 'Bijvoorbeeld advieswerk voor 
natuur- en milieuorganisaties zoals de 
Waddenvereniging: aan hen aangeven hoe je een blad 
maakt en hoe je communiceert met je leden. Ik ga dan 
samen op stap met onze marketeer'. 

Bijklussen
Ben je als hoofdredacteur ook automatisch een man 
met bijverdiensten en erebaantjes? 'Dat valt wel mee. 
Eén van de weinige activiteiten op dit front is mijn lid-
maatschap in de Adviesraad voor de Groene Maand. 
Dit is een jaarlijkse manifestatie in de september-
maand, met het IVN als regisseur. Het thema in 2006 is 
Nederland Waterland. De adviesraad bestaat uit drie 
personen en wij zorgen onder meer dat het gewenste 
resultaat binnen bereik kan komen. We bemiddelen 
met sponsors en andere belanghebbenden. Voor het 
thema van 2006 heb je het dan bijvoorbeeld over de 
Ministeries LNV en V&W. Hier heb je trouwens het 
boekje van vorig jaar'. 
In dit boekje van 2005, met als 
thema Buiten is het steeds weer 
anders, lezen we dat er in elke 
provincie gedurende de hele 
maand september alom activi-
teiten zijn. Een kleine greep: 
Adders kijken op de 
Engbertsdijkvenen (Overijssel), 
Vleermuizenwandeling 
(Utrecht), Bloeiende bermen 
langs de spoorlijn (Limburg) en 
Natuur op de vuilnisbelt (Dren-
the). 'Een andere bezigheid van 
me is de voorbereiding van het 
jaarlijkse festival in februari van 
de NVN, de Nederlandse 
Vereniging van 
Natuurfotografen.'

Hoe zit het met jouw SNL-
carrière?
'Ja, leuke vraag, je hebt kunnen 
zien dat ik de school voortijdig 
de rug heb toegekeerd. Daar zit 
natuurlijk een verhaal achter! 
De onrust in me begon al in de 
3e klas gymnasium. De sfeer 
begon mij tegen te staan en ik 
vroeg mij hardop af, wat ik daar 
deed met al die jongens. Ik was 
thuis een andere atmosfeer 
gewend. Weliswaar was het 
gezin, net als het SNL, heel 
katholiek, maar ik had acht zus-
sen en twee broers. Een andere 
factor was mijn toekomstbeeld. 
Ik had al vroeg het gevoel dat ik 
in het onderwijs wilde; Magister 
Vocat lonkte meer dan Sint 
Nicolaas. Maar na 3 Gym bleef 
de situatie toch hetzelfde. Mijn 
vader wilde dat ik nog maar een 

jaartje verder ging op het gymnasium omdat ik alleen 
dan mijn, als kind uitgesproken, beroepskeus kon waar-
maken: iemand worden als Jan Cottaar'.
Wacht eens, merkt de SNeL-Binder redacteur op, juist 
in dat jaar liepen er toch ook voor het eerst meisjes 
rond op het SNL, en de Pius was om de hoek; hoezo, al 
die jongens? 'Klopt! Maar een jongensklas is en blijft 
een jongensklas en voor de klassenavonden gingen we 
niet in zee met de Pius, maar met het verderop gelegen 
Fons Vitae. Daar ging een heuse keuring mee gepaard: 
we gingen dan kort tevoren met een klein comité door 
de gangen van het Fons en wezen de leukste (knapste) 
klas aan. Die kwam dan ook echt op de bewuste avond 
langs! Uiteraard vond ik het leuk om in die selectie-
commissie te zitten'.

Terug naar het onbehagen. Kees stond daarin niet 
alleen. De zomer van 1969 (Flower Power en nog veel 
meer uitingen van verzet tegen de gevestigde orde) 
kon niet zonder gevolgen blijven… Nu wil het toeval 
dat Kees juist in deze zomer koos voor een fietsvakan-
tie langs Nederlandse jeugdherbergen samen met twee 
klasgenoten, namelijk Paul Nekeman en Kees Hansen. 

Voor de ingewijden hoeft niets meer te worden uitge-
legd…

Laten we het vriendelijk de brainstorm-zomer noemen. 
Op de fiets, je praat over school, over de regels op 
school, over de sfeer, over de gang van zaken in het 
algemeen. Die orde en tucht, is dat wat we willen? 
NEEN! Een revolte wordt geboren. 'Nou zo heftig hoef 

je het niet te omschrijven', zegt Kees, 'bier, muziek en 
meisjes vonden we die zomer toch echt de belangrijk-
ste dingen.'
Kees gaat dus nog een jaar naar het SNL, in 4 Gym in 
het meest 'warme' jaar in de geschiedenis van de 
school. Tijdens dit schooljaar 1969-1970 trilt zowel het 
SNL als de Nederlandse maatschappij in zijn geheel op 
haar grondvesten. Overal wordt aan de poten van de 
stoelen van het gezag geknaagd. Haren worden niet 
meer afgeknipt en groeien tot aan of over de schou-
ders. Kees en vele anderen (van wie Kees Hansen en 
Martijn Heuer de meest beruchte vertegenwoordigers 
zijn) komen hard met het gezag in aanraking en roe-
pen na allerhande schermutselingen uiteindelijk een 
soort noodlot over zich af. Dit noodlot is een koers 
naar afscheid. Voor de één recht-toe-recht-aan, voor de 
ander met de zachte hand via een list of een valkuil 
van de school(leiding). In ieder geval moet Kees met 
een grote groep oproerkraaiers en metgezellen in 1970 

rechtsomkeert. Het zijn er meer geweest dan wij als 
leerlingen toen in de gaten hadden. Myrakel zal dit 
nog eens uitzoeken, de uitstroom van vier- en vijfjarige 
Nicolasianen zònder diploma in 1970 is dusdanig groot 
dat het alsnog vragen oproept. Want wat waren het nu 
echt, die revolutionaire acties? Een sprekend voor-
beeld, het staat Kees nog precies voor ogen. Op woens-
dag 6 mei, de dag van de beroemde Europacupfinale 

Feijenoord-Celtic, verspreidt zich het gerucht, mede 
gevoed door een Telegraafartikel over de door de 
opstandige SNL-jeugd uitgeroepen Oranje Vrijstaat, 
dat de groep het handenarbeidlokaal oranje gaat schil-
deren. En daarbij het tegengerucht dat de politie het 
lokaal gaat bewaken. Zo was de atmosfeer, inderdaad 
rellerig, maar niet crimineel. Ruim voldoende voor 
paniek bij de schoolleiding. 'Ook weer zo iets', schudt 
Kees zijn inmiddels wat wijzere hoofd, 'we waren echt 
niets van plan die avond. De Europacupfinale op tv von-
den we veel belangrijker!'
Wie uit ons Myrakel-bestand gaat een boekje open 
doen over het van school sturen van de dissidenten? 
Hoeveel anderen naast Kees trof dit lot? Zijn eigen 
afscheid wordt bezegeld via één van de opportunisti-
sche acties van de school. Een proefwerk Grieks dat 
door (echte) ziekte van Kees niet kon worden gemaakt 
werd met een 0 beloond, zodat er als eindgemiddelde 
een 3 op zijn rapport verscheen, waarna leraar Lujber 

Op deze foto staan: Han Beentjes, Ger Bruin, Frank van Buuren, Adelbert Evers, Ronald van Gessel, Kees Hansen, Jos 
Kea, C. Kroon (Nederlands), Kees Loogman, Paul Nekeman, Ewald Pfeiffer, Tom van Schie, Ton van Schoonhoven, Eric 

Schopman, Arnold Slaghek, Gerard Smit, Ronald Stive, Jan Verlaan, Johnny Vermeulen en Jeroen Wassenberg
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zich, bij protest over dit onrecht, voor eeuwig in Kees' 
geheugen nestelde met de toevoeging: 'Jij? …Jij mag 
niks meer overdoen'.

Natuur rond de school
We praten nog wat na over de SNL-tijd. 
Vanzelfsprekend belanden we bij het onderwerp 
natuur. Natuur en SNL, bij dat gespreksthema is de dijk 
(tegenwoordig bekend als de Zuidas) nooit ver weg. 
Inderdaad, ook Kees Loogman heeft daar een heldere 
herinnering bij. Tijdens zijn eerste week op het SNL, in 
augustus 1966, komt biologieleraar Veltman het leslo-
kaal binnen, handenvol met 'groen'. Hij kiepert vervol-
gens de grote berg onkruid op de voorste tafel en zegt: 
'Ik ben Veltman. Eerst doen, dan praten. Determineren. 

Ga jullie gang!' Het schone lokaal verandert al snel in 
een gezellige groene rotzooi en het determineren 
levert Kees in ieder geval een steenraket op. Over die 
eerste biologieles heeft Kees trouwens recentelijk ver-
teld tijdens een lezing die hij hield in de Mozes en 
Aäronkerk. Ook het Beatrixpark, de voortuin van het 
SNL, komt ter sprake, vooral het verschijnen van een 
boek over het park. Kees, de natuurliefhebber zonder 
baard en geitenwollen sokken, gaat het bestellen en 
wie weet inspireert het tot een natuurwandeling rond-
om de school en lezen we er binnenkort op zijn websi-
te, Natuurgek.nl, meer over.

Cees Smit 

Examenfraude op SNL

In de vorige Binder deden we een oproep over een 'his-
torische examenfraude' op het SNL, gepleegd eind mei 
1967. Alle kranten in die dagen berichtten er over. 
Maar onze oproep leverde nog geen bekentenis(sen) 
op. En dat terwijl het volgend jaar precies veertig jaar 
geleden is. Oftewel: hét moment om schoon schip te 
maken en uw pensioen/vervroegde uittreding te halen 
zonder die ballast uit het verleden. 
Wat weten we inmiddels?
Dat 34 jongens uit de gymnasiumklas door conrector 
Verbruggen van studieverlof zijn teruggeroepen 'voor 
een onderzoek naar geruchten over fraude'. 
Verbruggen had gehoord, zo verhaalt de krant, dat de 
jongens op school elkaar verhalen vertelden over 
geslaagde pogingen om bij een leraar de examens 
Grieks en Latijn te bemachtigen. 'Daartoe hadden zij 
een tas van de leerkracht onderzocht'. De jongens die 
bij deze speurtocht waren betrokken, vertelden hun 
klasgenoten dat zij alles wisten van het mondelinge 
examen. Verbruggen wees ze er op dat alleen de 
geruchten al tot gevolg kunnen hebben dat de exa-
mens niet zouden worden afgenomen, of dat het exa-
mineren aan rijksgecommitteerden zou worden over-
gelaten. Verbruggen stuurde ze weg met de woorden: 
'wie iets te vertellen heeft, komt maar even bij mij'. En 
zie, enkele jongens meldden zich en gaven toe gesnuf-

feld te hebben in de tas van de docent. Verbruggen 
besloot daarom geen disciplinaire maatregelen te 
nemen, maar lichtte wel de onderwijsinspecteur in.
Enfin, 'een kleine catastrofe' was voorkomen, het 
mondelinge examen vond normaal doorgang en 
een paar weken later was Ben Slijper (HBS-A) zelfs 
de duizendste SNL-leerling die z'n diploma behaal-
de. Ook dat feit kwam in de krant, wellicht in een 
poging de verloren reputatie weer op te vijzelen. 

Maar dit alles neemt niet weg dat we nog steeds 
niet weten wie er nu precies bij pater Verbruggen 
kwamen vertellen dat zíj het waren geweest. De 
vraag uit de vorige Binder wordt daarom herhaald: 
Wie waren het? Hoe ging het gesprek met 
Verbruggen? 
Kom op heren gymnasiasten uit 1966/1967! Was het 
Vincent? Dick? Wim of Maarten? Of Karel? Ruud 
misschien? Of toch Bernard? 

Reacties kunnen, natuurlijk ook anoniem maar lie-
ver met naam en toenaam, naar redac-
tie@myrakel.nl of naar het redactieadres [zie colo-
fon]. In de eerste Binder van 2007 zullen we deze 
fraudepoging op gepaste wijze vieren. 

Alexander von Humboldtprijs

Elk jaar reikt het Nicolaas de Alexander von Humboldtprijs uit voor het beste profielwerkstuk. Wie Humboldt was, 
kon u lezen in een vorige Binder. Er zijn Humboldt-prijzen voor havo en VWO. De prijsuitreiking vindt plaats 
tijdens de diploma-uitreiking. De prijswinnaars van het schooljaar 2005-2006 zijn: 

En wie denkt dat er tegenwoordig niet meer serieus gewerkt wordt op school: er waren nog eervolle 
vermeldingen voor profielwerkstukken over aliens, dyslexie, genetische manipulatie en xenotransplantatie en 
Queen Victoria. 

Havo

VWO

Winnaar

Tim v.d. Marel

Thijmen de Gooijer &

Jacquemijne v.d. Weiden

Onderwerp

Gaschromatografie

De relatie tussen het aantal

coïncidenties en de afstand

tussen de scintillatoren

Begeleidend docent

J.W. Voortman

J.Gerritsen &

O. de Gans

Geslaagd 2006

Layla Boulema 
Ghiselle Drieling 
Annamiek Elbers 
Tim Fransen 
Thijmen de Gooijer 
Luc van Haaren 
Joyce Hidding 
Anne-Maria van Hilst 
Lisette Koperdraat 
Stephanie Wong 

Gymnasium

Geslaagd voor je eindexamen? Van Harte Gefeliciteerd, dan ben je vanaf dat moment officieel oud-leerling. En 
behoor je tot de doelgroep van Myrakel. Per juli 2006 heeft de vereniging er 119 potentiële leden bij. 

Atheneum

Rosanne Anholt 
Sergio Babel 
Taviza Balraadjsing 
Vincent van der Bijl 
Arthur Boetes 
Kirsten Bohle 
Jolien Bruin 
Fareza Bunsee 
Frederik van der Does 
Giovanni Floor 
Ivo Haak 
Dylan van der Heij 
Wobbie van den Hurk 
Lana Kluit
Timo Laan
Jordan Lee
Aram Limpens 
Lucien Luijkx 
Bentinho Massaro 
Maaike Matulewicz 
Toufik M'Didech 
Monica Melchiori 
Charlotte Nillesen 
Kaveh Pourjalili 
Graciella Roosien 
Shanna Sardha 
Michael Sui 
Elden Tjong 
Sonja Veerkamp 
Reinier Verbeek 
Nicole Vergroesen 
Sarah van der Vlerk 
Stephan de Vos
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Aan dit nummer werkten mee

Ria de Bakker 
Mario Bennes 
Joost Kenter 
Patty Klein 
Koos van Langen 

Rene Leijen 
Kees Loogman 
Jos Mol 
Cees Smit 
Jan Wesseling
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Duane Marquez Duarte
David Martinez Caceres 
Simon van der Meer 
Anastasia Milshina 
Agnès Nederhof 
Kim Oerlemans 
Taina de Oliveira Lagoeiro 
Thirza Ostendorf 
Floris Pieterse 
Maarten Ramadan 
Yoshi Reinders 
Krishan Sampat
Giovanni Scarabello 
Michael van der Schoot 
Stefanie Simons 
Nic Steur 
Noor Stravers 
Emiel Tan 
Madhvie Kirthi Tedjai 
Maria Terpstra 
Joost van Veen 
Jimmy Veenboer 
Marvin van der Vegt 
Rowdy de Visser 
Linda de Vries 
Jeroen van Walsem 
Menno Weller 
Racky Westrik 
Cees van Wezel 
Guido Wolff 
Anna van Zadelhoff



De ‘Snelbinder’ is een uitgave van Myrakel, Oudleerlingen-
vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS te 
Amsterdam. Myrakel werd opgericht op 22 februari 1989.

Bestuur bestuur@myrakel.nl

René Leijen (voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl
Byzantium 14
3823 KL Amsersfoort
Tel. 06 - 413 769 74

Leon de Rooij (penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
Kitty Hamersma (secretaris) kitty.hamersma@myrakel.nl
Monique Reeders (ledenadministratie)

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Koos van Langen (lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl

Website Myrakel www.myrakel.nl
Website SNL www.nicolaas.nl

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap kost jaarlijks Euro 9,00 (met machtiging) of 

Euro 10,50 (zonder machtiging)
! Op de adresstikker staat je abonneenummer plus het jaar 

van je laatst betaalde contributie. Myrakel stuurt geen 
acceptgiro's!

! Betalingen s.v.p. op girorekeningnummer: 359877, t.n.v. 
Myrakel, Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.

! Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer.
! De incasso van de contributie wordt jaarlijks in 

februari/maart gedraaid. Een Myrakels getal (zie de 
adressticker!) van 2006 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet betaald is. 

Colofoon

Plaats voor Sponsors Plaats voor Sponsors

     

Didi Zegers   06-23.331 967

     

Werk saam  0488-412.887

     

Kerkstraat 69-71  info@werksaam.nl

     

6669 dc Dodewaard www.werksaam.nl

     

Werk Saam gaat met u op weg totdat u zelfstandig en    

     

evenwichtig uw weg kunt vervolgen. 

Samen op weg

Coaching

Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen 
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het 
gebruiken van hulpmiddelen. 

Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht. 
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis. 
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt 
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en 
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus. 
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis. 
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen. 

De website www.residexventures.com geeft een volledig overzicht 
van de portfolio's. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met 
Cees van Luijk, Paul Schröder, Greg Brown of Tom Paffen van Residex 
Ventures via 030 - 659 55 00 of info@residexventures.com.

RENDEMENT OP INNOVATIE
Alles begint met pionieren. Succesvolle uitvindingen en
bedrijven komen voort uit een combinatie van  goed 
ondernemerschap en durf kapitaal. Residex heeft als 
venture capitalist jarenlange ervaring met het
verschaffen van risiko kapitaal aan innovatieve bedrijven
in uiteenlopende sectoren en met gespecialiseerde teams. 

Participeren in jonge ondernemers is immers meer dan
het overmaken van geld. Portfoliobedrijven kunnen beschikken
over de kennis, kunde en karakters uit het Residex Venture 
Capital netwerk. Daarom zetten we onze portfoliobedrijven 
graag in de spotlight. Zij zijn de Residex Ventures voor-
beelden van Rendement op Innovatie.

gg

g

g

p

g




