
3 VMBO: London eat your heart out, Brighton it is!  

‘Vanochtend bereikte ons het schokkende nieuws dat op zaterdagavond aanslagen hebben 
plaatsgevonden in de binnenstad van Londen. Hoewel op dit moment pas een eerste stroom 
berichten naar buiten komt en in de loop van de dag(en) verdere duidelijkheid zal ontstaan 
over gebeurtenissen en gevolgen, hebben wij als directie meteen overleg gevoerd.’ 

En zo abrupt werd de aanstaande Londenreis afgebroken. Een tikkeltje (begripvol) 
ontredderd zat de organisatie wat te mijmeren over de vermorste uren. Al snel werd dit 
gezien als een kans om nieuwe wegen in te slaan. De bus en overtocht was tenslotte al 
geregeld. Kamperen bij Robin Hood in Nothinghamshire, rondjes over de ‘magic roundabout’ 
in Swindon of naar Sea World gaan in Brighton gevolgd door het fenomenale uitzicht over 
Brighton afgesloten met een Ghost walk in Brighton. Het werd het laatste. 

Alsnog werd de Londense aanvangstijd aangehouden en woensdag ochtend (0:30 uur) 
stonden veel kinderen met evenzoveel ouders popelend van ongeduld te wachten op de 
bus. Het was een dagreis, dat bracht het gigantische voordeel met zich mee dat er geen 
rolkoffers vol kleren, haardrogers, etc. meegezeuld hoefde te worden. Iedereen werd drie 
keer gecontroleerd om zijn ID te laten zien en dat was allemaal snor, behalve die ene leerling 
die een McDonalds voordeelpas had. We besloten het er op te wagen. 

Ook al was het ontzaglijk vroeg. De stemming was bijzonder opgewekt en alleen Giovanni 
moest af en toe tot de orde worden geroepen. Maar naarmate de bus dichter bij Calais 
kwam werd het steeds stiller op één leerling na….. De paspoortcontrole verliep nagenoeg 
vlekkeloos, alleen één leerling had geen reispilletjes ingenomen en MeNeervoort behaalde 
zijn badge voor het schoonmaken van de bus. Ja er zit een verband tussen die twee zaken. 
En één leerling werd met zijn McDonalds voordeelpas het Britse Koninkrijk binnen gelaten. 

De meeste leerlingen hadden nog nooit een bootreis meegemaakt. Sommigen vonden de 
veerpondjes over de maas al ruig zat en wisten niet wat ze meemaakten. Golven zo hoog, 
wind zo hard, slingeren en stampen dat de boot deed. We waren de haven nog niet eens uit. 
Eenmaal het ruime sop gekozen viel het wel mee. Een echte import Zeeuw aan boord wist 



nog te vertellen dat dit nog meevalt. Mevrouw Steegh vond het helemaal niet meevallen. 

Na twee uur geslapen te hebben konden in Brighton eindelijk de benen worden gestrekt. De 
langste onder ons deden er nog een halve dag over om het gevoel in de benen terug te 
krijgen, want de beenruimte in de bus was van dien aard waar zelfs Ryanair zich voor zou 
schamen. 

Brighton zelf was zonovergoten met achter de boulevard een aangenaam klimaat. De 
boulevard was wat winderig waar een windjack niet zou misstaan. De eerste attractie was 
Sea World. Een semi-interactief aquarium waar je inspiratie voor het avondeten kon opdoen 
en links en rechts een beest mocht aanraken. Leerlingen werden gelokt om naar de Sea 
World show te gaan, omdat haaien het zouden opnemen tegen dolfijnen. Niets van dit alles. 
Alleen zeeroggen zo groot als eettafels, haaien zo lang als meneer van Uum en Verhorevoort 
en zeeschildpadden zo groen als meneer Dekkers achter de oren is, werden gevoerd met 
kroppen sla. Majestueus, dat wel. 

Mevrouw Knuiman en MeNeervoort waren druk doende elkaar het zeeleven aan het 
uitleggen, de bidsprinkhaankreeft aan het bewonderen voor zijn 
polypolariseerbaarheidsperseptiewaarnemingen toen ze gebeld werden, omdat de rest al 
buiten stond. ‘Maar we hebben nog een half uur, vraag maar aan meneer Assel’ werd er nog 
gestameld. ‘Niets mee te maken’, was het barse verweer. Teleurgesteld dropen ze af naar 
het strand waar inderdaad iedereen stond te wachten om naar i360 te gaan. i360 is een 162 
meter hoge toren waar een glazen donut om gebouwd is die omhoog wordt getakeld. Een 
soort vrijeval toren, maar zonder vrije val. Bij binnenkomst werd er streng gecontroleerd op 
niet toelaatbare goederen. Jassen 
en tassen werden geleegd en 
iedereen kreeg persoonlijke 
aandacht van de beveiliger om 
gefouilleerd te worden. Één rij was 
langer en voornamelijk bevolkt 
door de vrouwen. Bij nadere 
inspectie bleek de beveiliger van 
die lange rij ontzettend te lijken op 
Orlando Bloom.  Maak zelf uw 
oordeel (zie foto). Omhoog 
getakeld en wel gaf een wijds 
uitzicht van Worthing tot de Seven 
Sisters. Het. Was. Fantastisch. 

De leerlingen werden naar het centrum gedirigeerd en zwierven ze uit om dankbaar gebruik 
te maken van de uren vrij tijd. Zara, McDonalds, Starbucks, Applestore, Victoria Secret, 
gewoon die typische Engelse dingen werden opgezocht en bewonderd. 

Na de vrije tijd gingen we de Pier op. Net als de Scheveningse pier, maar dan groter. Vol met 
gok- en speelautomaten. Ook kon er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de achtbaan, 
zweefmolen en nog een paar zweef draai dingen. De wind vernachelde het een beetje, want 
alles op het spookhuis en botsauto’s was gesloten. De leerlingen wisselden hun 40.000 
gewonnen punten in voor Sticky Hands. Ja… Dat was leuk…. Na 31.415 ritjes botsauto’s 
kroop de Venlosche equipe (op aandringen van timemanager meneer Assel) uit de 
botsauto’s en maakte zich op voor het avondprogramma. Eten. 

Een Engelse keuken werd gezocht en gevonden in Jamie’s Italian van Jamie Oliver (het bleek 



de grootse rekel te zijn van alle eetgelegenheden, maar daar straks meer over). Binnen 
enkele minuten werd er door leerlingen gebeld en bleek een leerling (die nog niet geslapen 
had) een heuse longontsteking te hebben opgelopen. Na medisch advies ingewonnen te 
hebben en een uurtje rust te geven bleek dit dé manier te zijn om van een longontsteking te 
genezen. De rekening werd gevraagd, want de Ghost walk stond te wachten en wat bleek.. 
10% extra betalen, want de groep (12 stuks op een restaurant waar er zeker 100 in konden) 
was te groot….. (red. nog nooit meegemaakt).   

De Ghost walk bleek achteraf iets te veel van het goede. Leuke spannende 
verhalen over geesten die rondzwierven. Konden het niet opnemen tegen een 
halve nacht slaap, een volle dag lopen en nieuwe indrukken opdoen.  
Zoals (ouders opgelet) de kleinsten op aarde al slapen voordat je de oprit af 
bent met de auto, zo was het stil in de bus nog voordat Brighton verlaten was. 
Alles ging voorspoedig tot Antwerpen, waar de gebruikelijke file stond en 
waardoor de chauffeur zijn rust moest pakken op een tankstation. Enkelen  
gingen nog een keer naar de WC, kochten een broodje, keken wat rond, kregen 
weer gevoel in de benen of schopten een bal in het gezicht van mevrouw 
Bouma….. gelukkig kon alles en iedereen het elkaar vergeven. Al met al kan wel 

gesteld worden dat Brighton een geweldige stad is 
die er zeker niet voor Londen onder doet. 

Gemoedelijk werd de rest van de donderdag vrij 
gegeven om weer op te laden voor de activiteit van 
vrijdag. MovieWòrk (kruising tussen Movieworld en 
Moviepark). 

De voorspelling waren bar en boos en er werd regen des doods 
afgegeven. Daardoor was het wel lekker rustig. Uiteindelijk viel 
het mee en net na het begin van de middag klaarde het weer op 
tot prachtig zonnig weer. Zelfs Paul Dekkers kwam even langs om 
zijn kracht te geven (zie foto). Dat was nodig, want enkele 

docenten hebben de dood in ogen gekeken met de echte vrije val toren (zie foto).  

Nietsvermoedend zagen ze de hoge toren aan voor een uitzichttoren net als in Brighton. 
Mooi. Leuk. Uitzicht. Daar houden ze van. Wel vonden ze het raar om zo in stoelen gegespt 
te worden. Vrolijk dat ze waren gingen ze omhoog om tot grote verbijsterende ontsteltenis 
de vrije val te maken. Wat een bedrog. Tevens ontstond er een groot raadsel omtrent de 
startrek achtbaan. Er moesten mensen gered worden die in een Borg Cube vast zaten. Na 
drie keer daarin gezeten te hebben zijn er nul mensen gered en was de achtbaan weer een 
stukje minder spectaculair geworden. Enkele leerlingen waaronder Giovanni hadden 
gigantische knuffels / een bal met een vacht gewonnen en dat moest mee de bus in. 
Gelukkig paste het allemaal in de bus en Giovanni heeft zijn roeping gevonden als steward 
waarin hij in het Nederlands en Engels feilloos uitlegde waar de nooduitgangen waren en dat 
de gordel aangetrokken diende te worden. Hulde. 

Leerlingen en organisatie oneindig veel dank voor jullie inzet, enthousiasme en humor. 

Team VMBO 

 

  

 


