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E en losse zwartgrijze jog-
gingbroek, felgele sneakers
eronder en een soepel

rood shirt. Groep 8-leerling Te-
rence heeft vandaag zijn makke-
lijke kloffie aan. ,,Een spijker-
broek zit strak om je benen. Dat
leidt af en toe een beetje af,’’
vindt hij, net als zijn klasgeno-
ten. Het gehalte trainings- en
joggingbroek is op deze zonnige
dinsdagochtend opvallend hoog.
,,Maar niemand heeft uiteinde-
lijk zijn huispak aangetrokken.
Ik denk dat ze dat niet durfden,’’
zegt Terence.

In de klas is het muisstil. De
kinderen storten zich vol over-
gave op taal en rekenen. Ze
hebben het advies van juf Karen
opgevolgd: bijna allemaal zitten
ze op een stukje kauwgom te
kauwen. ,,Dat is wel lekker hoor,’’
vindt Terence. Tussen de taken

door mogen de kinderen een
nieuw stukje nemen.
Terence begint relaxed. Oké,
geeft hij toe, natuurlijk is hij een
beetje zenuwachtig. ,,Maar de
uitslag telt niet echt. Dan kan je
makkelijker een antwoord gok-
ken.’’ De relaxte sfeer valt ook juf
Karen op. ,,Andere jaren waren
de meeste kinderen behoorlijk
gespannen, maar nu valt dat
reuze mee.’’
Terence heeft het havo-advies al
in zijn broekzak. Hij weet ook
dat hij na de zomer naar een
middelbare school in buurge-
meente Den Haag gaat. ,,Het
Segbroek College. Daar heb je
een sportopleiding,’’ legt hij uit.
De scholier traint in de jeugd-
selectie van de Haagse voetbal-
club ADO. Hij hoopt profvoetbal-
ler te worden en weet dat Het
Segbroek rekening houdt met
zijn trainingen.

De uitslag van deze cito-toets zal
daar niets aan veranderen. ,,Het
advies kan toch niet meer lager
worden,’’ verklaart Terence. Toch
doet de scholier wél zijn best.
Zijn tactiek: de vragen goed
lezen. ,,Ik had het moeilijker ver-
wacht,’’ constateert hij na afloop
tevreden. ,,Het rekendeel was
wel lastig. Voor sommige som-
men moest je lang de tijd
nemen.’’

De taalopdracht over het
reukvermogen van honden
vond Terence juist erg leuk.
Daarvoor moest hij vragen be-
antwoorden over een stukje tekst
én kwam zijn tactiek goed van
pas.
De scholier heeft nog 2 dagen
voor de boeg. Maar als hij al cito-
stress had, is die na de eerste
dag verdwenen als sneeuw voor
de zon.

POELDIJK |De kop is
eraf. De leerlingen
van Brede School
Westhof in Poeldijk
hebben de eerste dag
van de cito-toets erop
zitten. En eigenlijk
viel die toets best
mee, vindt de 11-ja-
rige Terence van den
Berg.
ELLEN VAN GAALEN

CITO | Eerste dag in relaxtere sfeer dan vorige jaren
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Terencetrektvoordetoets
zijnmakkelijkekloffieaan

N Geen maatpak, wel voluit in
de schijnwerpers: Bram Mosz-
kowicz presenteert zichzelf in
het politieke perscentrum
Nieuwspoort. FOTO PHIL NIJHUIS

Een jaar geleden hakte Hero
Brinkman de knoop door. ,,Ik
heb lang getwijfeld, maar er
waren zo veel mensen die aan
me trokken. ,,We missen je in
de politiek, hoorde ik steeds. En
ik erger me zo aan…’’
De OP is de vierde partij die
Brinkman dient. Eerder was hij
actief voor de PVV, de DPK
(7500 stemmen) en de OBP
(8000 stemmen).
Het nieuwe gezicht, naast dat
van Brinkman: Martine Gaas-
beek (42), vorig jaar nog op
plaats vier van de VVD in Oude
IJsselstreek. ,,Ik kreeg steeds
meer moeite met de VVD,’’ ver-
telt ze. ,,Ondernemen is niet
leuk meer. Het geregel, de las-
ten… Ze duwen het de kleine
ondernemer door de strot. Toen
ik Hero’s verhaal hoorde, dacht
ik: hier wil ik me voor inzetten.’’
Het programma van de OP
leest als een wilde verlanglijst.
De btw naar 19 procent, brand-
stofaccijns met 25 cent om-
laag. Voor de zzp’er: een betaal-
bare werkloosheidsverzekering
en een structurele belastingaf-
trek van 40.000 euro. Hard
nodig, zegt Gaasbeek. ,,Veel
zzp’ers zitten net boven de ar-
moedegrens.’’

Waar haalt u in hemels-
naam het geld van-
daan?
Brinkman: ,,Van de over-
heid. Er is nog zo veel bu-
reaucratie in dit land.
Ik zie ruimte om
zo’n 30 miljard te
bezuinigen op de
overheid.’’

30 miljard... Dat
kan maar op één
manier: massa-

ontslag voor ambtenaren.
,,Ja, het gaat pijn doen. Maar
als ik moet kiezen tussen het
betalen van een overbodige
ambtenaar en het stimuleren
van een ondernemer, dan kies
ik voor het laatste.’’

UUww ccvv lliijjkktt ddaatt vvaann eeeenn ppoollii--
ttiieekkee ggeelluukksszzooeekkeerr..
,,Ik zou eerder zeggen: het toont
dat ik wat in m’n mars heb.
Voor de OBP had ik 3 maanden
de tijd tot de verkiezingen om
een partij op te zetten! Noem
mij een voorbeeld van iemand
die dat sinds de Tweede We-
reldoorlog gelukt is. Noem één
voorbeeld. Als je dat niet kunt,
zijn we volgens mij klaar.’’

EErr zziijjnn eeeenn ppaaaarr ppiijjnnlliijjkkee iinn--
cciiddeenntteenn rroonndd uu ggeewweeeesstt..
DDaatt bblliijjfftt aaaann uu ppllaakkkkeenn..
,,Ik heb een streep gezet onder
het verleden. Het gaat ook he-
lemaal niet om mij. Dit gaat om
de ondernemers. Ik ben maar
een kleine rader in dit geheel.’’

ZZiijjnn eerr iinnmmiiddddeellss nniieett vveeeell
ttee vveeeell ppaarrttiijjeenn??
,,Dat is juist goed. Vind je dieren
belangrijk? Is een partij voor.
Zie je achter elke boom een
moslim? Ga naar Geert. En ik
zie ruimte voor een onder-

nemerspartij. Kijk naar de pei-
lingen: VVD, CDA en D66
halen bij de volgende verkie-

zingen geen meerderheid. Stel
nou dat wij twee zetels halen…

Dan hebben we een prach-
tige kans om iets voor el-

kaar te krijgen. Nee,
er komt dan geen
minister Brinkman.
Ik doe dit niet voor

het pluche.’’

HeroBrinkman,nu
voordeondernemers
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