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Voorwoord
Door onze lieftallige schipper: Mette

Lieve zeeverkenner, ouder of andere lezer,

De eerste Paulariteiten van het jaar is een feit en daarmee ook mijn 
eerste voorwoord als schipper van de Paulus. 
Met veel plezier kan ik eindelijk zeggen dat het winterwerken er voor 
dit seizoen helemaal op zit, de boten staan weer mooi in de lak en ook 
het houtwerk is weer bestand tegen weer en wind. 
Met z’n allen hebben wij in maart een poging gedaan om maar liefst 
2 weken eerder het water op te gaan dan eigenlijk de planning was. 
Maar helaas kwam de Siberische beer het land binnen en bracht de 
gevoelstemperatuur tot ver onder nul en lag er in de sloot een dik-
ke laag ijs. Gelukkig begonnen de temperaturen weer op te lopen 
en kwam de lente eindelijk dichterbij, de zeilen werden gemarld, de 
masten en zwaarden gemonteerd, de schoten uit de knoop gehaald, de 
grondpinnen bevochten en tenten gecontroleerd, het zeilseizoen stond 
namelijk voor de deur!

De eerste zeilzondag betekend niet alleen dat de winter definitief 
voorbij is en de kwartieren een fantastisch gevuld avondprogramma 
neerzetten, maar ook dat bij de staf de grootkamp kriebels beginnen 
op te spelen. Het terrein is bevestigd, de dagen zijn al ingedeeld en 
het thema al gekozen, het enige wat nog rest is het bedenken van de 
spellen en het wachten op die ene dag, die ene dag in juli waarop we 
de motoren starten, de boten losgooien en met z’n allen op pad gaan. 
Maar voordat het zover is staan er nog een hele hoop andere leuke 
dingen op het programma. Eind april vieren we met al onze leden dat 
we maar liefst 75 jaar bestaan en gaan we met zn allen een weekend 
naar …… (ooh nee, dat is nog geheim). 

Ook strijden wij in mei wederom weer om de Kaagcup tegen scout-
inggroepen uit de gehele regio en daarbuiten. Gelukkig is dit niet het 
enige wat wij op het water zullen doen, elke zondag worden de boten 
klaar gemaakt en maken we met z’n allen de wateren onveilig. 

Voor nu kijken we uit naar de eerste zomerse zeildag waarop de jassen 
uit kunnen en we kunnen genieten van de warmte van de zon. 

Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit!

Heel veel liefs van de schipper,

Mette Hamers 
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Verslagen Herfstweekend
De inkopen voor een 5 sterren gerecht

Alles wordt uitgelegd en mijn hart klopt in mijn keel
Na al dat werk van vandaag wordt het mij een beetje veel
We moeten boodschappen doen in een zeer korte tijd
Ik denk dat door al deze stress mijn hart toch wel even lijd
Ik besef me dat het spel allang is begonnen terwijl ik was afgeleid

We racen naar binnen en we proppen en proppen
Door al de aandacht die we trekken draaien alle koppen
Dat doet er niet toe, nu moeten we kopen
Krijgen wij betere ingredienten, laten we het hopen

Als eerst komt het fruit en we zijn gelijk in stress
Er zijn aantrekkelijke aanbiedingen en dus is plots ons hele kookplan verpest
We gaan voor de frambozen en stoppen ze in het karretje
En we kopen nu ook voor een toetje ookal was dit niet ons orginele plannetje

Snel lopen we door naar de taartbodemschappen 
Hier moeten we vliegensvlug huismerkproducten pakken
Daarna hebben we voor in de bodems chocola nodig 
Maar hier meer dan 50 cent voor betalen is natuurlijk overbodig

In een toetje zijn slagroom en poedersuiker natuurlijk niet te missen
Dus bij onze ingrediënten zaten die er al snel tussen (Rijmt niet helemaal maar 
moet er mee door)
We hadden uiteindelijk ook nog geld niet uitgegeven
Dus voor de zekerheid namen we de suikerwafels ook nog even 

Uiteindelijk was het een perfect gerecht 
En nu heb ik alles wat ik wou zeggen gezegd 
Ookal wou ik ook nog even zeggen dat wij hebben gewonnen met het gerecht om-
dat ons groepje geweldig was.

Καλυψσω: Tomas
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Verslagen Herfstweekend

Herfstweekend

Nou we gingen dus op Herfstweekend. Als eerst moesten we spellen doen voor 
geld, tijd en spullen om een gerecht te maken later die dag. Bij de eerste post 
moesten we pepers en kattenvoer eten. Dat was verschrikkelijk. Bij de post daarna 
moesten we blind het verschil proeven tussen verschillende merken cola en chips. 
Dat was bijna onmogelijk. En bij de laatste post moesten we blind babyvoeding 
proeven, dat was super smerig. Daarna gingen we slepen naar de slaapplek en 
daar waren allemaal  speeltoestellen, dus iedereen ging spelen. Toen gingen we 
overheerlijke kip kerrie eten. Ik heb oprecht nog nooit zulke lekkere kip kerrie 
gegeten. Hij was precies goed niet te slijmerig of te waterig. Gewoon perfect!!!! De 
gene die dat gemaakt heeft mag dit zeker vaker maken!

xx – sassy Sofie

Ηλιανθοζ/1700: Sofie

Herfstweekend

Ik vond het een leuk en gezellig herfstweekend met veel leuke spellen en op-
drachten. En een leuk thema.
Het cijfer vind ik een 9

Δορον/1659: Jens
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VERSLAG HERFSTWEEKEND 2017 

INLEIDING

Zoals elk jaar zijn we dit jaar ook weer op herfstweekend geweest (verrassing). Herfstweekend heeft altijd een 
dubbel gevoel. Het gevoel van het einde omdat het winterwerken bijna gaat beginnen. Maar ook het gevoel 
van een nieuw begin wat voortkomt uit het feit dat het het eerste kamp van het nieuwe groepsjaar is. Nu ik 
terugblik op dit kamp was bij mij het tweede gevoel overheersend en dat vind ik een positief gegeven.

DAG 1

Het weergaloze trompetgeschal klonk om 9:30 in de ochtend bij het clubhuis van de zeeverkenners. Alle 
junioren wachtten met smart op de staf tot zij met hun sketch de groepjes bekend zouden maken. Toen dat 
eenmaal gebeurd was werden de boten ingeladen. Helemaal klaar om te vertrekken waren we.
Toen iemand erachter kwam dat de accu van de plof gedurende de week leeggelopen was. Die moest dus 
opgeladen worden met de andere plof en daardoor zijn we veel tijd verloren. Eenmaal echt vertrokken schoot 
de ARGO als een speer langs de posten. Er werden pepers gegeten. Baby potjes geraden en merken van in-
grediënten geraden. Het kon bijna niet misgaan voor deze geweldige bak. Helaas was dat toch het geval. We 
werden 5e,4e en 3e. Alsnog helemaal niet slecht maar ook niet echt waar we op gehoopt hadden.

Vol goede moed stormden we de supermarkt in en toen begon het brainstormen. Wat moesten we nou voor 
het geringe budget van 5 EUR0 in elkaar gaan flansen wat ook nog eens een goede indruk moest maken op 
de strenge jury. Er werden suggesties geroepen als kant en klare lasagne, een Mona pudding of zelfs een bak 
potgrond. Uiteindelijk was het hele (bijna dan) groepje eruit en verlieten ze de supermarkt. Onder wild en 
onsportief gedrag van de andere groepjes moesten de helden naar de boten lopen. Maar uiterst sympathiek 
als Casper was trok hij zich er niks van aan. Omdat hij wist dat hij de juiste keuze had gemaakt.

Na een sleep vol onwetendheden kwam het gezelschap aan op de locatie waar de nacht doorgebracht zou 
worden. Het was een enorm complex met luxeartikelen als een vaatwasser, meer dan twee wc’s en nooduit-
gangaangeverlampen. Oke die laatste hoort misschien niet helemaal in dat rijtje thuis maar voor sommigen 
was het heel aanwezig gedurende de nachtrust. Toen we zelf gegeten hadden werd voor onszelf tijd om te 
gaan kokkerellen. Ik zal dan nu mijn geniale ingrediënt voor ons gerecht waarmee we de jury omver hebben 
geblazen bekendmaken (tromgeroffel). Een maaltijdsalade. Ik zal nu het gehele kookproces voor u uitleggen. 
Als eerste moet de maaltijdsalade goed gemixt worden met alles behalve de dressing, die moet er laten pas 
op. De tweede stap is om de salade in een donut achtige vorm neer te leggen let op: in het midden van het 
bord moet dus een lege ruimte zitten. Die gaan we namelijk gebruiken om de goedkope nacho’s in neer te 
leggen. De manier waarop die in het gat komen te liggen maakt niet zo heel veel uit maar ik vind het zelf het 
mooist als de punten een beetje naar boven wijzen. In het midden van de nacho’s komt een kwak mosterd. De 
laatste stap is om de dressing mooi over de rand salade let op: niet over de nacho’s of mosterd te schenken. 
Als al deze stappen goed worden moet het uit komen te zien als een meesterwerk als deze. (voor het speci-
fieke gedetailleerde ingrediëntenlijstje wordt u doorverwezen naar mozes)

Νηρηιδε/531: Casper
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Met dit gerecht hebben we de andere groepjes verpulverd. Behalve Bregje maar die hadden ook alle voor-
gaande spellen gewonnen.

DAG 2

De tweede dag was er weer enige vertraging met het vertrekken van de plof. Maar wel minder. We sleepten 
naar de chaotische binnenstad van Leiden waar om de laatste punten gestreden ging worden. Maar eerst 
lunch natuurlijk. De opdrachten waren foto’s nadoen, een brood verkopen en een verhaal reconstrueren wat 
in mijn ogen een makkelijke opdracht was omdat er geen goed of fout bestond in dat spel. Dat bleek achteraf 
pas wel zo te zijn. Na een hectische sleep terug naar de loods werd een poweruitlaatvandeboten op touw gezet 
en we hebben het op het nippertje gered. Daarna restte ons nog een mogelijkheid om punten te scoren. Een 
nieuw format voor een tv-programma te bedenken. Wilt u een samenvatting van het format van ons groepje 
begin dan met het lezen van het stuk hierboven.
Uiteindelijk hebben we (compleet onterecht) niet gewonnen en dat maakt ons (en vooral mij) heel verdrietig.
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Paulus Cuisine
Onder leiding van topchef Gordon Ramsay zijn er prachtige gerechten gemaakt 
door alle groepsleden. Deze stellen we in dit artikel tentoon.

“L’insalata di Thomas“ is een klassieke 
italiaanse salade. Dit gerecht lijkt haast 
saai, maar het scala aan subtiele smaken 

maakt het een gegarandeerd succes.

“Murron’s American Dream“ heeft het 
voor elkaar gekregen om een klassiek 

amerikaans gerecht in een nieuw jasje te 
steken. “It’s simply delicious!“

“Bruschetta Sophia“ spat van trots voor de 
italiaanse keuken. De ingredienten, met 
hun klassieke kleurencombinatie, zorgen 

samen met het knisperende brood voor een 
haast Roomse ervaring. 

“Breggie’s dessertdroom” gebruikt de 
meest zoete frambozen, zachte chocola 

en donzige slagroom om te zorgen dat je 
helemaal in de wolken belandt. Alsof er 

een engeltje over je tong piest!
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Paulus Cuisine

“キャスパーのサンサラド“ is, vanwege 
de mooie zon die zich in het midden open-
baart, een prachtige interpretatie van de 

Japanse keuken. 凄い 0_o

Een van de meest lastige dingen aan koken 
is het gerecht kiezen. Toen Maria zei dat 
ze “gewoon mn vaders stamppot“ wilde 

maken, was Thomas in shock.

De spanning kan hoog oplopen in de ke-
uken. Sofie was woedend vanwege het 

opstandige gedrag van Ties en dwong hem 
te zeggen dat hij een “dom broodje“ was.
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Litertature Lovers

Ik vond het een leuk en gezellig herfstweekend met veel leuke spellen en opdrachten. 
En een leuk thema. Het cijfer vind ik een 9

Thijs Maarten Domien Busschots en Cas Joan Schutte zijn fanatieke boekwurmen. In deze 
rubriek analyseren ze hun favoriete literaire werken.Vandaag wordt het oog geworpen op 
“Herfstweekend“, het meest recente werk van J. De Mol.

Door zijn mening in verleden tijd te stellen, be-
nadrukt Jens de temporale verankering van een 
mening. Vanwege het lineair verloop van tijd, en de 
fysieke aard van ons bestaan, zijn meningen alleen 
representatief in hun originele temporale context. 
De menselijke ervaring wordt beïnvloed door het 
referentiekader wat zich door de voorafgaande 
levenservaringen heeft gevormd. Jens zou herfst-
weekend dus op een andere manier ervaren 
wanneer de exacte reeks gebeurtenissen hem op 
een ander moment in zijn levenspad zouden zijn 
gekruist.  Door het bovengenoemde concept in zijn 
stuk te verwerken, maakt Jens een toespeling naar 
het lot en de futiliteit van ons menselijk bestaan.

Door het herfstweekend niet enkel als 
gezellig of leuk te beschrijven, maar 
een combinatie van die twee, maakt 
dhr. Mol gebruik van een schijnbaar 
pleonasme. Een stijlfiguur wat gewoon-
lijk als grammaticaal foutief bestem-
peld zou worden, maar in dit geval als 
een subtiel maatschappelijk commen-
taar fungeert. Dhr. Mol stelt namelijk 
dat plezier en gezelligheid elkaar niet 
per definitie impliceren. Zelfs uit de 
meest onheilzame situaties kan men 
vertier extraheren. Een vergelijkbare 
toespeling wordt later in de zin gebruikt 
wanneer dhr. Mol spreekt over “veel 
leuke spellen en opdrachten”.

Als cijfer kent dhr. Mol het herfstweekend een 9 toe. 
Men kan makkelijk concluderen dat de esthetiek 
van het cijfer 9 onherroepelijk te verbinden is aan 
de verschijning van een kikkervisje. Dit fungeert als 
metafoor voor geboorte en het nieuwe leven, iets wat 
normaliter geassocieerd wordt met de lente. Door 
hiernaar te verwijzen in een met de herfst geasso-
cieerd stuk, probeert Jens onze gedachtes te sturen 
richting het proces dat vooraf gaat aan de conceptie: 
de liefde. Impliceert dhr. Mol, door met een dierlijke 
metafoor te verwijzen naar de liefde, dat ook dieren, 
ondanks het missen van de neocortex, in staat zijn 
liefde te voelen?

Het stijlfiguur “ellips” wordt hier gebruikt 
om op literaire wijze de divisie tussen het 
desbetreffende thema en het program-
ma te onderstrepen. Geeft dhr. Mol hier 
scherp kritiek op de missende cohesie 
tussen beide onderdelen? Of was het de 
intentie om zijn stelling doormiddel van 
isolatie extra kracht bij te zetten? Ener-
zijds is het begrijpelijk dat het absurde 
verband tussen een professionele top chef 
inclusief team en een groep van 40 onder-
ontwikkelden onder leiding van een ado-
lescente allochtoon, verbijstering oproept 
bij dhr. Mol. Anderzijds komt de energie en 
passie in dit stuk als oprecht over. Het zou 
immers wonderbaarlijk zijn als dhr. Mol, 
met negatieve associaties met zijn onder-
werp, zo een literair meesterwerk had 
geschapen.
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Wall of Fame
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Het Succes van de Sintactie
De Sintactie was dit jaar weer een enorm succes: er is namelijk ongeveer 4100 euro opgehaald! 
We bedanken alle Sinten, Chaffeurs, Schminkers en natuurlijk ook pieten enorm hiervoor, en we hopen dat jullie 
van deze kleine terugblik genieten!

Een selfie mét de schipper?! Wow! Hier ziet u een Mozes in zijn 
natuurlijke habitat

En hier eentje buiten zijn comfort 
zone...

Is make up voor jongens tegenwoor-
dig een ding? Jens kan het in ieder 

geval wel hebben!

Oef... Soms snap je wel waarom de 
kinderen bang zijn

Zo, dus je doet aan Judo? Doe maar 
eens voor op de Piet!

The finishing touch: een feest voor 
schminkers, een nachtmerrie voor de 

pieten

Politieke discussies zijn geheel de 
vermijden als je glimlach maar breed 

genoeg is

De Sintactie is natuurlijk nooit com-
pleet zonder de klassieke garagefoto!

Deze chauffeuse is niet onder de 
indruk... 

Pietjes in alle kleuren en maten

De hulpsinterklazen zijn er helemaal 
klaar voor
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Column
Door de altijd enthousiaste: Tibo

Winterweekend 2018

Het thema van dit wnterweekend was Goede getijden slechte geti-
jden. Eerst dacht ik: wat een raar thema... maar uiteindelijk was het 
heel erg leuk! Hier volgt een verslag:

We zouden de eerste scène opnemen, maar het script was weg... 
dus moesten we het gaan zoeken in de stad. Dat deden we door 
foto’s doorgestuurd door de stam in het echt te zoeken. En dat 
ging heel erg goed! Bijna een beetje te goed! De stam dacht dat we 
valsspeelden en stuurde ons een foto van een kerk in Maastricht. En 
wij maar zoeken... 🙁 uiteindelijk was de laatste foto een deurknop 
van de loods. Toen lag het script daar. Toen gingen we de eerste 
scène opnemen: een gezellig café. Toen we daarmee klaar waren 
gingen we filmen op locatie. Alphen aan de Rijn. Daar gingen we 
heen op de fiets. Maar we moesten de ‘navigatie’ volgen (ingespro-
ken berichten door de stam) maar dat ging fout en verdwaalden 
we... toen kwamen we heel laat aan. Daarna gingen we eten. toen 
was het tijd voor reclame en moesten we die zelf bedenken. Die 
avond gingen we de tweede scène opnemen: Schwarzenegger werd 
gedood... toen gingen we lekker een film kijken. 

We werden gewekt en kregen ontbijt op bed. In de ochtend was de 
begrafenis van Schwarzenegger. Toen gingen we zwemmen dat was 
heel gezellig. Die avond was het bonte avond. 

De volgende ochtend was niet heel anders dan de meeste. Daar-
na gingen we de nieuwe app uittesten: een spel waar je geheimen 
moest verzamelen. Dat deed je door te dobbelen. Als laatste fietsten 
we terug en werd de winnaar bekend gemaakt. 
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QUIZ: WELKE WINTERWERKTOOL BEN JIJ?

JE NIEUWE KLASGENOOT BLIJKT EEN FLINKE HOTTIE 
TE ZIJN. JE BFF’S KENNEN HEM ALLEEN NOG NIET… 
WAT DOE JE?

A. Je wil dat hij zich thuis voelt dus je stelt hem gelijk aan 
de squad voor. Sharing is caring!

B. Je claimt meteen een plekje naast hem en gooit 
al je charmes in de strijd. Je vriendinnen hoeven daar 
natuurlijk niets van te weten.

C. Je gaat asap met hem appen. Je wil natuurlijk wel 
weten wat er achter dat mooie gezicht schuilt 😉😉

D. Je matcht hem gelijk met Claire! Die chick is echt toe 
aan een leuke boy.

JE VRIENDIN LAAT JE TROTS HAAR NIEUWE HAIRCUT 
ZIEN. DRAMA-ALERT: HET STAAT HAAR 
VERSCHRIKKELIJK! WAT ZEG JE TEGEN HAAR?
A. Je bemoeit je er niet zo veel mee, het immers haar 
kapsel. Als zich mooi voelt is dat meer dan genoeg!

B. Nadat je van je lach bent bijgekomen, vraag je waar 
de verborgen camera is. Niemand wil er toch zó uitzien?!

C. Je zegt eerlijk dat je zelf geen fan bent, maar dat je 
het snapt als ze aan iets nieuws toe is. Een beetje uit-
proberen kan ook geen kwaad.

D. Je ziet meteen mogelijkheden om met wat nieuwe 
outfits haar kapsel er helemaal uit te doen springen. Dit 
valt nog te fixen!!

JE HEBT EEN MOVIE NIGHT MET JE BFF EN ZE BLIJKT 
HAAR PORTEMONNEE  VERGETEN TE ZIJN. WAT DOE 
JE?
A. Geen probleem! Jij schiet het wel even voor, dat is 
waar vriendinnen voor zijn.

B. Je dumpt haar voor de leukste jongen uit de rij. Jij wilt 
gewoon een leuke avond hebben en kan er niks aan 
doen dat je BFF haar portemonnee vergeten is. 

C. Je wilt wel een dealtje sluiten voor wat sappige rod-
dels.

D. Je vindt het geen probleem om voor haar te betalen, 
zolang ze je maar wel gewoon terug betaald.

OP EEN FEESTJE WORDT JE BENADERD DOOR EEN 
SUPER KNAPPE BOY, MAAR JE HEBT WEL SLECHTE 
VERHALEN OVER HEM GEHOORD. WAT DOE JE?

A. Je houdt hem op een afstandje, dat soort badboys zijn 
echt niets voor jou.

B. Je bent nooit bang geweest voor een avontuur, kom 
maar op!
 
C. Je bent wel in hem geïnteresseerd, er moet een reden 
zijn waarom hij zich zo gedraagt en jij bent dying to 
know.
 
D. Je gaat eerst even naar je vriendinnen toe om hun 
mening te checken, daarna kijk je wel hoe de avond 
loopt. 

JE HEBT LAATST HEEL UITGEBREID GEFLIRT MET EEN 
LEUKE JONGEN, MAAR VANDAAG KOM JE ER INEENS 
ACHTER DAT HET DE BAE IS VAN EEN VAN JE 
BESTIES. WAT DOE JE?
A. Je schaamt je enorm en negeert die jongen voortaan. 
Tegen je vriendin durf je ook niks te zeggen omdat je 
bang bent haar te kwetsen.

B. Die jongen vond je duidelijk leuk, dus je gaat er ge-
woon voor. In liefde en oorlog is alles toegestaan

C. Je vertelt je vriendin wat er gebeurd is en stelt voor 
om het met z’n drieën uit te gaan praten.

D. Je schrikt van wat je hoort en verteld meteen aan je 
vriendin wat er is gebeurd. Voortaan blijf je bij die jongen 
uit de buurt.  Je moet wel je imago hoog houden.

Heb je een scherpe tong, stalen zenuwen en ben je een echte bad bitch? Of heb je het niet zo 
op het ruwe, en ben je een gevoelige, zachte meid? Find out wat voor winterwerktool jij eigenlijk 
bent!
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MEESTE A: KWAST MEESTE B: 
SCHUURPAPIER

Dé ideale schoondochter: dat ben 
jij! Of het nou voor je pianoles, je 
cijfers of de boekenclub is: jij zorgt 
er altijd voor dat alles netjes af is. Je 
hebt je leven helemaal op orde en 
maakt je ook nergens zorgen over. 
Als je zo doorgaat eindig je miss-
chien nog wel met Zac Efron  😍 

Je vriendinnen vinden het wel jam-
mr dat je vaak de girls’ night out 
mist, dus
probeer eens uit je comfort zone te 
stappen en je leven een nieuw likje 
verf te geven!!

MEESTE C: KRABBER
Jij bent zóó’n hair fashionista!! 😱 �
               
Het liefst ben je elke avond met je 
BFF’s lekker je haar aan het doen 
(terwijl je roddelt over de booyyzz 
natuurlijk). 
Mooi zijn is niet je number one pri-
ority, maar je pakt natuurlijk wel elke 
kans om te shinen ;p.  Je vriendin-
nen zullen er altijd op kunnen ver-
trouwen dat jij het beste in hun naar 
boven brengt.

Een echte party-girl: jij gaat elke 
avond #lit 😜👯👯👯

Je moeder is misschien geen fan 
van je pikante dansmoves, maarja: 
“girls just wanna have fun”! Life is 
too short is je motto, en daar leef 
je ook naar. Waar zijn school, slaap 
en gezondheid voor nodig als je 
ook gewoon lekker kan feesten? 
Het wordt niet altijd gewaardeerd 
als je er met de hottie van je bestie 
van door gaat, maarja: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt XD

MEESTE D: STAAL-
BORSTEL

Jij bent een echte die-hard! 
Je opmerkingen hebben vaak scherpe 
randjes en dat zorgt soms voor wat 
drama, maar je drive naar de onder-
liggende lagen leidt toch altijd tot een 
happy end 😉 😉. Je ke nt al je vrie ndinne n
supergoed en niemand kan iets voor je 
verbergen. Vergeet alleen niet dat 
sommige deuren gesloten moeten 
blijven. Jij vertelt je crush ook niet alle 
details over dat ene maandelijkse 
dingetje…
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1. Rolex - Ayo & Teo•Rolex
2. All Star - Smash Mouth 
3. Elle Me Dit - Ben L’Oncle Soul 
4. Traag - Bizzey 
5. Captain Jack - Short Mix
6. Can’t Hold Us - feat. Ray Dalton
7. Gucci Gang - Lil Pump
8. Bloed Zweet En Tranen - Andre Hazes 
9. Badman Ollo - Bizzey 
10. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey 
11. 1-800-273-8255 - Logic 
12. Kleine Jongen – Lil’ Kleine 
13. La La La Gehaktbal - Evert Baptist 
14. Shooting Stars - Bag Raiders 
15. Swimming Pools (Drank) - Kendrick Lamar 
16. Rockstar - Post Malone, 21 Savage 
17. VROOM - Famke Louise 
18. Op Me Monnie - Famke Louise 
19. In Amsterdam - Sevn Alias, Maan 
20. Unforgettable French Montana 
21. Congratulations - Post Malone 
22. You’re Welcome - Dwayne Johnson 
23. One Dance - Drake 
24. Drunk in Love - Beyoncé 
25. Partition - Beyoncé 
26. Pretty Hurts - Beyoncé 
27. Blijf Bij Mij -Ronnie Flex, Maan 
28. Man’s Not Hot - Big Shaq 
29. 4x Duurder - Lil’ Kleine 
30. Zomer in Nederland - Rapper Sjors 
31. Feel It Still - Portugal. The Man 
32. D Rose - Lil Pump 
33. Boss - Lil Pump 
34. Xo Llif3 Tour (Fca Remix)King Cash
36. FEEL.- Kendrick Lamar 
37. POWER - Kanye West 
38. Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra 
39. Swalla - Jason Derulo, Nicki Minaj 
40. Krantenwijk - Lil’ Kleine, Boef 
41. Louis Vuitton - Armoo 
42. Ass Like That - Eminem 
43. Hand In Hand, Kameraden - Jacky Van Dam 
44. Love Is An Open Door - Kristen Bell 
45. Viva La Vida - Coldplay 
46. Narcotic - Liquido 
47. Take On Me a-ha 
48. Africa - Toto 
49. Sterrenstof - De Jeugd Van Tegenwoordig 
50. Pompeii - Bastille 
51. September - Earth, Wind & Fire 

52. Let’s Groove - Earth, Wind & Fire 
53. You’ll Never Walk Alone - Lee Towers 
54. Angels - Robbie Williams 
55. Beauty And The Brains - Nielson 
56. I Will Always Love You - Whitney Houston 
57. I Believe I Can Fly - R. Kelly 
58. Lose Yourself - Eminem 
59. Titanium - David Guetta, Sia 
60. I Want To Break Free - Queen 
61. (I’ve Had) The Time of My Life - Jennifer Warnes 
62. Mambo No. 5 – Lou Bega 
63. Another One Bites The Dust - Queen 
64. We Will Rock You - Queen 
65. Electric Feel - MGMT 
66. Gangsta’s Paradise - Coolio 
67. Niggas in Paris - Jay-Z & Kanye West
68. Havana - Camila Cabello, Young Thug 
69. Shut Up And Drive - Rihanna 
70. Banana Pancakes - Jack Johnson 
71. The Final Countdown - Europe 
72. Toxic - Britney Spears 
73. HUMBLE.- Kendrick Lamar 
74. E.T. - Kanye West, Katy Perry 
75. Feel This Moment - Pitbull, Christina Aguilera 
76. 2U - David Guetta, Justin Bieber
77. Hey Ya! - OutKast 
78. Make It Bun Dem - Skrillex 
79. Hakuna Matata – The Lion King
80. Better Together - Jack Johnson 
81. Upside Down - Jack Johnson 
82. The Logical Song - Supertramp 
83. Single Ladies - Beyoncé 
84. Empire State Of Mind - Jay-Z, Alicia Keys
85. All Of The Lights - Kanye West 
86. Barbra Streisand - Duck Sauce 
87. Jump Around - House Of Pain 
88. Where Is The Love? - The Black Eyed Peas
89. Pop Style - Drake 
90. My My My! - Troye Sivan 
91. DNA. - Kendrick Lamar 
92. Pump It - The Black Eyed Peas 
93. Nikes - Jacin Trill, Bokoesam 
94. Gouden Koets - Jacin Trill, Bokoesam 
95. Coño - Puri, Jhorrmountain, Adje 
96. Testament of Rock - Astral Doors 
97. The Way - Annihilator 
98. Alright - Kendrick Lamar 
99. King’s Dead - Kendrick Lamar 

Paulus Playlist Poll
De offciële versies van deze nummers kennen jullie allemaal, maar hoe zou een cover gespeeld 

door de enige echte Paulusband klinken? Maak een top 5 en stem!
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Resultaten Jantje Beton
  gegokt  opgehaald    % van gegokt
Staf   
Mette  € -      € -    
Mozes   € 35.75   € 36.60  102.4%
Mulders € 6.66    € 58.80  882.9%
Bram  € 80.25   € 108.90  135.7%
Scott  € 100.00   € 138.84  138.8%
MiCas    € 20.00   € 7.20   36.0%
Bart  € 36.00   € 55.95  155.4%
Koen  € 63.00   € 57.59  91.4%
Anneriet€ 25.00   € 34.45  137.8%
   
Bootsen   
Bregje  € 65.40   € 147.95  226.2%
Casper  € 69.90   € 75.76  108.4%
Sofie  € 73.40   € 91.80  125.1%
Murron  € 90.00   € 130.00  144.4%
Floris P.  € 80.00   € 86.39  108.0%
Thijs  € 60.01   € 73.32  122.2%
Thomas  € -      € -    
   
Kwartieren   
Tomas  € 132.65   € 197.45  148.9%
Jonah  € 133.68   € 172.02  128.7%
Maria  € 25.00   € 20.30  81.2%
Max  € 27.55   € 37.10  134.7%
Ties  € 43.80   € 56.42  128.8%
Rutger  € -      € -    

 gegokt   opgehaald   % van gegokt 
 
Junioren   
Annika  € 20.95   € 59.79  285.4%
Anouk  € 85.35   € 132.51  155.3%
Carlijn  € 55.58   € 64.25  115.6%
Guido  € 76.50   € 32.50  42.5%
Guusje  € 85.35   € 101.34  118.7%
Jelmer  € 56.30   € 72.43  128.7%
Jens  € 75.00   € 194.80  259.7%
Jesper  € 83.70   € 151.69  181.2%
Jort  € 45.00   € 40.03  89.0%
Maarten € 91.35   € 96.16  105.3%
Michiel  € 70.00   € 89.20  127.4%
Niek  € 92.36   € 138.90  150.4%
Olaf  € 55.75   € 122.80  220.3%
Phyllis  € 85.00   € 133.16  156.7%
Robert  € 100.00   € 121.99  122.0%
Ruben  € 23.20   € 25.55  110.1%
Tibo  € 97.95   € 130.40  133.1%
Tijn  € 40.00   € 97.53  243.8%
Hugo  € 75.00   € 124.65  166.2%
Wytse  € 7.95    € 44.10   554.7%
Floris B.€ 95.35    € 105.40  110.5%
Daniël € -      € -    
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Foto’s Grootkamp
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Nawoord
Door de redactie

Droog u tranen!
Niet alleen de tranen van vreugde, die onbetwist naar boven zullen zijn ge-
komen bij het lezen van deze Paulariteiten, maar ook de tranen van verdriet, 
nu het einde in zicht is.

Vele maanden hard werk zijn in dit tijdschrift gestopt en we willen dus ook de 
junioren en de staf bedanken voor hun “enthousiaste en altijd stipte” bijdrage. 
We hebben genoten van jullie creatieve uitingen en kunnen ook niet wacht-
en totdat we jullie volgende stukjes mogen ontvangen. Daarnaast willen we 
Zermelo Roostermakers enorm bedanken voor al het printwerk dat ze gedaan 
hebben: zonder hun zat deze hele tekst nog gewoon op onze laptop!

Het bijzonder snelle, maar toch vaak zware winterwerken is voorbij, en we 
hebben deze paulariteiten de “zeilseizoen editie” genoemd om het feit dat 
we eindelijk weer het water op kunnen te vieren. De eerste voortekenen van 
de Lente openbaren zich al aan ons: de narcissen zijn vaak de eerste die hun 
knopjes boven de grond durven te steken. In de Leidse grachten weerspiegel-
en al kleine groene blaadjes aan de bomen en de eerste fanatiekelingen wagen 
zich al een vaartocht. Het is een zonnige dag, zonniger dan wat we gewend 
zijn deze dagen. Met de ogen toegeknepen zie ik de zeilboten over het wa-
ter glijden. De glinsterende schuimkoppen van reflecterend zonlicht plagen 
mijn ogen.  Het is stil op het water. De wind waait het geluid van klapperende 
zeilen onze kant op en wordt beantwoord door ruisende bomen. De wolken 
zweven langzaam over mij heen, maar het spektakel is te fel om te kunnen 
bewonderen. Nergens lijken mijn ogen een zacht rustpunt te kunnen vinden, 
tot ik ze afwend naar links. Daar zit ze dan, haar benen gekruist. Haar voeten 
rusten lichtjes op het zachte gras. De grassprietjes onder haar voeten vechten 
om hun kopjes onder haar zolen vandaan te krijgen en een glimp van haar op 
te kunnen vangen. Jaloezie wekkend streelt de wind door haar haren. Ook al 
waait het niet de goede kant op, lijkt het toch alsof ik de geur van haar sham-
poo kan ruiken. Ik richt mijn ogen weer op mijn vingers. Zachtjes speel ik op 
mijn gitaar. Onwetend dat zij mijn inspiratie is sluit ze haar ogen voor de zon, 
de wolken, de golven en al wat zich daarin bevindt. In mijn gedachten zing 
ik een melodieën over de akkoorden die ik speel. Langzamerhand krijgen ze 
een tekst die niemand ooit zal horen, maar hopelijk wel zal denken, of met 
een beetje geluk ook zal uitspreken. Ik weet in ieder geval dat zij ze verdiend, 
maar niet uit mijn mond.

Oeps…
-Scott en Cas


