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Op een enkele uitzondering na zijn alle jongens van 6WA, jaargang ’77 – ’78, geboren in het jaar 
1960. Wiskundig gezien staat het daarom ook vast dat in 2010 iedereen uit deze klas 50 jaar zal 
worden. Meer reden hadden wij niet nodig om nog eens samen te komen. 
Om dit heuglijke feit extra in de verf te zetten, hadden we er deze keer voor gekozen om het iets 
uitgebreider te vieren dan alleen maar enkele pintjes te gaan drinken in een Herentalse bruine 
kroeg. Vandaar dat we het idee hadden opgevat om met de klas opnieuw op “schoolreis” te gaan. 
 

Zoals het op een schoolreis hoort, werd er reeds ’s morgens vroeg om kwart over acht verzamelen 
geblazen op het basketbalpleintje achter het college. Twaalf jongens hadden deze uitnodiging 
aanvaard. Helaas had Bert op het laatste moment moeten afmelden wegens ziekte. Voor de 
meesten was dit een verrassingsreis omdat vooraf niet was bekend gemaakt waar we naartoe 
zouden gaan en welke activiteiten er op het programma stonden.  
Zo werd onmiddellijk bij aankomst iedereen al een vragenlijst onder de neus geduwd. De 
bedoeling was dat men de gestelde vragen zou beantwoorden met waar of onwaar. Hierbij 
moesten punten worden ingezet die telkens werden opgeteld of afgetrokken al naargelang het 
gegeven antwoord juist of fout was. 
De eerste vraag was of Maurits voor halfnegen op het basketbalpleintje zou toekomen of niet. Dit 
was uiteraard een regelrechte weggever en iedereen zette volop punten in op onwaar. De 
volgende vraag die meteen moest beantwoord worden was, hoeveel ex-leerkrachten er aan deze 
schoolreis zouden deelnemen. Op deze vraag werd al voorzichtiger omgegaan met het inzetten 
van punten. 
Iets over halfnegen vertrokken we richting station, weliswaar zonder Maurits, die nog niet was 
komen opdagen. Gelukkig zagen we bij aankomst in het station dat Maurits reeds ijverig bezig was 
aan het loket om tickets te bestellen. Even later kwam dhr. Jos Dercon, onze klastitularis, in het 
station aan en als laatste deelnemer kwam dhr. Jan Cools, onze leerkracht Frans, het gezelschap 
vervolledigen, waarmee het juiste antwoord op de tweede vraag meteen gekend was. 
 

Enkele minuten over negen zette de trein zich in 
beweging en werd onze schoolreis definitief op 
gang geschoten en werden er prompt enkele 
flessen Cava ontkurkt en uitgeschonken. Omdat de 
wagons in 2de klasse redelijk vol zaten trokken we 
onze stoute schoenen aan en hebben we onszelf 
getrakteerd op een ritje in 1ste klasse. De 
conducteur van dienst had begrepen dat hij dit 
feestelijk gezelschap best ongemoeid liet en kneep 
dan ook een oogje dicht. 
In Berchem aangekomen, sprongen we uit de trein 
en zetten we de wandeling in naar onze eerste 
plaats van bestemming, hierbij vakkundig begeleid 
door onze eigen 6WA securitydienst onder leiding 

van Marc en verder bestaande uit Maurits, Bene en Wim. Reeds tijdens deze wandeling door 
enkele straten van Berchem kon Jan Cools, onze gids van de dag, zich niet inhouden en verschafte 
hij uitleg bij enkele interessante straatnamen, typische bouwstijlen van gevels, kerkgebouwen enz. 
Toeval wou dat we zelfs langs zijn geboortestraat passeerden. 
Ondertussen had Maurits ons feilloos tot op onze eerste afspraak gebracht, m.n. tot bij Tom 
(6MTWi 1996) en Veerle, respectievelijk de broer en schoonzus van Bene. Hier waren we te gast 
op een mini-ochtendconcert, dat door Veerle werd gebracht op haar vleugelpiano in haar 

Patrick, Wim en Rudi reizen 1ste klasse en genieten 
van een glas cava. Rudi heeft zelfs een extra glas! 



daarvoor speciaal ingerichte “concertkamer”. Als 
klassiek geschoolde pianiste vertolkte ze eerst twee 
korte klassieke werken, een van de “Lieder ohne 
Worte” van Felix Mendelssohn en “Je te veux” van 
Eric Satie. Daarna speelde ze een tweetal bekende 
pop-rock nummers uit onze jeugdjaren (Stairway to 
Heaven  van Led Zeppelin en Uptown Girl van Billy 
Joel). Diegene die het snelst deze nummers kon 
herkennen, kreeg  vijf extra bonuspunten toegekend 
voor de vragenlijst van de dag. Luc en Dirk gingen 
met deze punten aan de haal. Dit miniconcertje was 
zonder meer schitterend en werd door iedereen 

bijzonder geapprecieerd. Na het optreden werden we zelfs nog vergast op een stukje cake met 
een glas frisdrank of cava erbij. 
Dank u wel Veerle en Tom voor dit fantastisch onthaal. We komen graag nog eens terug! 
 

Geen tijd echter om lang te blijven dralen, want om 11 uur stipt moesten we ons aanbieden aan 
de tramhalte van lijn 7 op de Grotesteenweg in Berchem. Daar werden we opgepikt door een 
speciaal voor ons gereserveerd tramrijtuig met 
opschrift “extra dienst”. Deze tram voerde ons 
gedurende iets meer dan 2 uur lang door Antwerpen 
langs allerlei interessante plaatsen en beziens-
waardigheden.  Jan Cools had vooraf grondig het af 
te leggen traject doorgenomen en had er geen 
enkele moeite mee om ons gans de rondrit lang van 
de nodige commentaar te voorzien. Deze originele 
manier om Antwerpen te bekijken bood toch wel 
extra mogelijkheden omdat we zonder probleem de 
afstand van Groenplaats naar Linkeroever en weer 
terug konden overbruggen. Op de terugweg van 
Linkeroever richting stadscentrum hadden we een 
prachtig zicht op de toren van de kathedraal. Vol 
bewondering en met enige ontroering zei onze gids dat we hierbij de mooiste toren ter wereld 
aanschouwden. Wie zijn wij om hem daarin tegen te spreken? 
 

Terug aangekomen op de Groenplaats was het 
hoog tijd geworden om een plaats te zoeken waar 
we onze zelf gemaakte boterhammen konden 
opeten. Vijf van de elf jongens hadden gebakken 
ei op hun boterhammekes gedaan. Wie dat 
geraden had, verdiende ook weer extra puntjes 
voor de vragenronde. Daar het een prachtige 
zonovergoten dag was, konden we ons installeren 
op het buitenterras van “de Vagant” in de 
historische Pelgrimstraat en daar bij een tas koffie 
of frisse pint nog wat nagenieten van de tramrit en 
het miniconcert. 
Rond twee uur in de namiddag was het tijd om 
onze tocht door Antwerpen verder te zetten. Dit 
keer nam onze gids ons te voet op sleeptouw voor 

Genieten van een mini concert, 
gebracht door Veerle op vleugelpiano 

 

Een rondrit door de stad in een speciaal afgehuurde 
tram. Jan Cools is onze gids. 

 

Een wandeling door de stad. Een prachtig 
binnenkoertje waar je zonder goede gids nooit zou 
passeren. 

 



een verrassende wandeling door de oude stad. Deze wandeling leidde ons vooral langs wat minder 
gekende binnenpleintjes, kleine steegjes, gebouwen en kerken. Opnieuw had Jan hierbij een 
onuitputtelijke bron aan informatie voor ons klaar en vertelde hij heel enthousiast en schijnbaar 
onvermoeibaar over standbeelden, architectuur, schilderijen en andere kunstwerken, historische 
feiten enz. Hij vestigde ook meermaals onze aandacht op smeedijzeren hekwerken die we 
onderweg tegenkwamen, die afkomstig bleken te zijn uit de ijzergieterij en smederij Van Aerschot 
uit Herentals. Onze wandeltocht eindigde in de Sint-Carolus Borromeuskerk, die op een Italiaanse 
piazza lijkt te staan. Dit was dan ook de uitgelezen plaats voor het nemen van een groepsfoto en 
om onze steengoede gids van de dag hartelijk te danken en een klein cadeautje te overhandigen. 
 

 
 

De groepsfoto voor de Borromeuskerk. Van links naar rechts ziet u: Marc Van Loy, 
Bene Janssens, Jos Dercon (onze klastitularis), Maurits Ceuppens, Luc Beerts, Wim 
Bierinckx, Marc Geentjens, Dirk Smeyers, Rudi Oltenfreiter, Marc Van Laere, Chris 
Leysen, Patrick Van Loock en Jan Cools (onze leerkracht Frans en gids van de dag). 

 

Na dit Antwerps cultuurbad was het tijd om de rest van de namiddag iets luchtiger in te vullen en 
zochten we een gezellige kroeg op. Met zijn allen rond enkele tafels gezeten werden opnieuw de 
vragenlijsten waarmee we de dag begonnen waren, bovengehaald en werd aan ieder van ons 
gevraagd om een straf verhaal te vertellen. 
Opnieuw dienden er punten ingezet te worden en moest ieder verhaal als waar of onwaar worden 
ingeschat. Dertien verhalen van allerlei slag (liefdesverhalen, confrontaties met politie, 
handtasdiefstal, vliegverhalen, …) passeerden de revue en werden naar best vermogen gewikt en 
gewogen. Na deze verhalenronde werden alle punten opgeteld en hadden we een winnaar. 
Niemand minder dan Luc Beerts, de piloot uit onze klas, scheerde de hoogste toppen en haalde 
het figuurlijke goud binnen met een eindscore van 73 punten. Marc Geentjens en Chris Leysen 
deelden de tweede plaats met 71 punten. 
Enkele bollekes verder was het stilaan tijd geworden om af te zakken naar het station en terug te 
keren naar Herentals. Het securityteam voerde nog vlug een extra check uit van het Antwerpse 
stationsgebouw en dronk nog snel een laatste pint in de stationsbar terwijl de rest van het 
gezelschap reeds had plaatsgenomen in de trein. 
 



In Herentals aangekomen ging het in groep richting 
restaurant “De Repertoire”, waar ook een aantal 
van de dames zich bij ons kwamen voegen om bij 
een heerlijke maaltijd nog meerdere verhalen en 
herinneringen op te diepen. De volhouders onder 
ons trokken daarna ook nog naar de Herentalse 
markt om daar in café Den Engel nog verder te 
genieten van deze speciale schoolreisreünie. 
 

We hebben vooral heel veel positieve reacties 
gehoord over deze prachtige dag en iedereen ging 
tevreden naar huis. Ondertussen smeden wij al 
plannen voor een volgende bijeenkomst en ook 
dan hopen we weer op een maximale deelname.  
Tot ziens! 
 

Wim Bierinckx 

 
 
 

Gezellig tafelen in restaurant De Repertoire. 

 


