
         Na de examens 

 

         Nadat op 23  mei  de  examens  voorbij  waren  en  de  stress 

         verdwenen was, was het tijd voor  het  eerste  feest.  Meteen 

         dezelfde avond nog was er een barbecue en feest georganiseerd 

         rond het thema van dit jaar "Beach", hoewel daar op die avond 

         nog weinig van  te  merken  was.  Vanaf  8  uur  konden  alle 

         eindexamenleerlingen   naar   een   bekende   dansschool   in 

         Oosterhout komen om zich eens flink uit te leven.  Vlees  was 

         in grote hoeveelheden aangevoerd en er was dan ook genoeg  te 

         eten. Hierna gingen de meesten richting bar en  dansvloer  om 

         zich op de muziek uit te leven. De bieromzet bereikte  enorme 

         hoogten en de geluidsboxen draaiden op  volledig  volume. Van 

         school waren zelfs nog  enkele  mensen  waaronder  W.  en 

         Meneer van E. aanwezig. Deze moesten echter eerder weg,  want 

         deze arme zielen moesten  de  volgende  dag  natuurlijk  weer 

         gewoon werken. De rest ging nog even door tot  ongeveer  half 

         twee en verliet toen, niet altijd helemaal  rechtlopend  meer 

         het feest. 

 

         Op  31  mei  was  het  tijd  voor  de   grote   klapper,   de 

         eindexamenstunt. Dit jaar  was  hij  georganiseerd  rond  het 

         thema: "Beach." Al ruim voor het begin van de  stunt  om  elf 

         uur  werden  de  deuren  dan  ook  grondig  gesloten  om   de 

         leerlingen  zoveel  mogelijk  binnen   te   houden.   Om   de 

         overbelasting van doktors en tandartsen tegen te gaan moesten 

         leerlingen, die hier naar toe wilden eerst een briefje bij de 

         conrector gaan halen. Om tien voor elf werd er  eerst  onrust 

         in de school gestookt, door lawaaierig de klassen naar buiten 

         te  sturen.  Nadat  enkele  leraren  nog  snel   het   gebouw 

         verlieten, kon rond kwart over elf de  examenstunt  beginnen. 

         Eerst  kwamen  er   Capoeira   dansers.   Zij   voerden   een 

         Braziliaanse dans uit. Deze bestond uit  vechttechnieken  die 

         als dans gecamoufleerd waren. Na deze flitsende  demonstratie 

         kwam even later Bob de Rooy langs. Voorzien van bril en  veel 

         gel in het haar voerde hij daar een aantal  liedjes  op.  Hij 

         had duidelijk meer ontzag dan de leraren op het Frencken want 

         iedere keer als hij naar leerlingen toe liep, renden deze van 

         hem weg. Samen met "vrijwillige" leerlingen danste  hij  over 

         het schoolplein. Ook meneer O. mocht even meedoen.  Het 

         geheel werd beëindigd met het songfestivalliedje:  "Vlieg  met 

         me  mee  naar  de  regenboog."  Hierna  kwamen  dan  nog   de 

         resultaten van de  Nederlandse  jury.  Duitsland  kreeg  geen 

         punten. 

 



         Vervolgens was het tijd voor de leraren. Ook deze keer  waren 

         er weer een aantal leraren  bereid  om  mee  te  doen  en  de 

         leerlingen zo te vermaken. Het begon allemaal met een badmode 

         show. Een uit leerlingen bestaande jury  mocht  punten  geven 

         aan de leraren,  die  er  allemaal  zoveel  mogelijk  "beach" 

         probeerden uit  te  zien.  Vrolijk  dansten  meneer  H. 

         R.,   F.,   Van   E.,    M.,    S., S., Van B. en mevrouw V. en Van  W. 

         over het podium. Meneer F.  liet  zijn  borsthaar  eens 

         even zien en won dit onderdeel samen  met  meneer  R. 

         overtuigend. Daarna begon  de  echte  afvalrace.  De  leraren 

         moesten limbodansen. Bij  een  hoogte  van  1.20  meter  kwam 

         iedereen nog wel onder het touw door, maar al snel  werd  het 

         moeilijker. Nadat het touw rond de 1 meter  stond  bleven  er 

         nog vier kandidaten over. Nadat aan  de  leraren  de  prijzen 

         uitgereikt waren, ging het door naar het zwembad. Al  staande 

         op een plank, die over het zwembad liep was het de  bedoeling 

         om de ander in het water te duwen door hem flink om  de  oren 

         te slaan  met  een  plastic  bal  gevuld  met  lucht.  Meneer 

         M. en Van E. namen het op  tegen  leerlingen,  die  wel 

         eens graag een leraar wilden slaan.  F.  en  R. 

         probeerden inmiddels gauw weg te gaan, maar moesten er  later 

         toch aan geloven. Ze namen het tegen elkaar op  en  belandden 

         allebei in het water. Hierna was het 1 uur geworden en konden 

         de leerlingen naar huis. De  poorten  gingen  open.  Voor  de 

         eindexamenleerlingen ging het allemaal nog wat langer door en 

         was er een feest, dat tot ongeveer drie uur duurde. 
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