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De middelbare school, kortweg de miba. Daar ga je 
de komende 4 tot 6 jaar naartoe. Dikke shit hoeft 
dat niet te zijn, maar vette pret ook niet. Het wordt 
van alles wat: blubblub, hiephoi, somberdays en 
gloriedagen. Duizenden boterhammen zul je er 
doorheen jagen, duizenden vragen beantwoorden 
- mondeling en schriftelijk - en misschien word je 
verliefd. 

Je krijgt te maken met rare vogels en soms met een 
ellendige pestkop, maar de meeste mensen die je 
zult ontmoeten, ook je leraren, zijn heel geschikt. 
‘Nous verrons’, zeggen de Fransen, we zullen zien.
Om alle nieuwigheden te tekkelen (tackelen) en 
vooral ook om een buffer te hebben, is dit boekje 
voor je gemaakt. Stop het in je zak of tas. En vragen 
ze: ‘Wat zoekie?’, dan zeg je: ‘M’n Brugboekie.’ 

Er staat van alles in: zoenoffers, spreekbeurthints, 
een dagboek, een danscursus, adviezen voor sinter-
klaasrijmen en lijstjes die altijd van pas komen als 
je in je hoofd wat plek vrij hebt. En niet te vergeten 

nleiding
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6 Brugboekie

je PIP, je Persoonlijk Identiteits Paspoort, zodat je 
altijd zeker weet wie je bent. Maak er een mooi jaar 
van. En lief zijn.
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‘Boemfris’ betekent: geweldig, cool, super. Veel 
oude en nieuwe woorden uit de jongerentaal heb-
ben die betekenis. Hier een klein lijstje. Maar er 
zijn nog wat open plekken. Vul ze in met bestaande 
woorden of verzin nieuw boemfrisse woorden.

oemfris

1 baat
2  baggervet
3  beest
4  beestig
5  bèresjiek
6  _______________
7  _______________
8  boemtakkielauw
9  boombastic
10  brace
11 bruut
12 cool
13 croftig
14 da bomb
15 de bom
16  dierlijk

17 dope
18  fatjes
19  _______________
20 flokke
21 freaky
22 freeze tha
23 fruitig
24 gaaf
25 _______________
26 gers
27 glur
28 gortig
29 goudgers
30 _______________
31 heersend
32 heftig
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8 Brugboekie

33 het doet
34 _______________
35 kenk
36 kippetjong
37 knal
38 kraak
39 _______________
40 maddish
41 marginaal
42 masterlijk
43 moddervet
44 _______________
45 niet te doen
46 pimpelijk
47 retestrak
48 shabang
49 shibby
50 shizzel

51 _______________
52 ske-blinkie  
53 _______________
54 soepadoepa
55 _______________
56 spang
57 stifte
58 te oostblok
59 trippel boem
60 trops
61 vers
62 vet
63 vetcool
64 vodjes
65 wreed
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Er zitten twee koeien in een dakgoot hun veters te 
strikken. Komt er een slok koffie voorbij die vraagt: 
‘Zeg, mogen jullie hier überhaupt wel naar muziek 
luisteren?’ ‘Hoezo’, vraagt de ene koe, ‘is dit een 
eenrichtingsweg?’
 

Er zitten twee...
 

in de schoolkantine
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10 Brugboekie

Welke broek of broeken mis je in dit rijtje?

oordenboek

baggy
bakkersbroek
bermuda
boxershort
camouflagebroek
crashjeans
denimbroek
drollenvanger
fitnessbroek
golfbroek
gymbroek
harembroek
heupbroek
hipster
hotpants
housebroek
jeans
joggingbroek
kniebroek
koersbroek
legging

matrozenbroek
paardrijbroek
plusfour
pofbroek
pyjamabroek
regenbroek
ribbroek
rijbroek
rokbroek
safaribroek
skibroek
slobberbroek
spijkerbroek
sportbroek
tennisbroek
trainingsbroek
tuinbroek
werkbroek
worker
zwembroek

Brugboekie 2e DEF.indd   10 18-08-10   10:02



11

Gametaal is vooral Engelstalig. Dat komt omdat 
‘gamen’ (ook een Engels woord, maar afgeleid van 
een heel oud (Hoog-)Duits woord - gaman - dat 
‘plezier’ betekent) een internationale bezigheid is. 
Grenzen bestaan bij gamen en tussen gamers niet. 

Sommige gamers gebruiken heel bewust niet de 
gametaal uit de begintijd van het gamen. Ze willen 
zich daarmee neerzetten als ervaren gamers, die 
niets moeten hebben van newbies of noobs (begin-
ners). Flauwekul natuurlijk, want iedereen is ooit 
een newbie of noob geweest.

Een (oud) kenmerk van gametaal is dat letters 
vervangen worden door cijfers. Dat is de zoge-
noemde ‘leetspeak’ ook aangeduid als l33t (een 
‘e’ kan met een 3 worden weergegeven). ‘Leet’ is 
afgeleid van ‘elite’, waarmee verwezen wordt naar 
de kleine groep (de elite, de happy few) die met 
gamen begonnen is. ‘Leet’ kan trouwens ook nog 
genoteerd worden als l337, omdat de ‘t’ in leetspeak 
gelijkstaat aan 7. Sommige letters kunnen ook met 
verschillende cijfers worden weergegeven. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de G, die gelijkstaat aan een 

amen
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12 Brugboekie

6 of een 9. In leetspeak zijn ook nog diverse andere 
tekens te gebruiken als vervanger van letters, zoals 
|{ voor de K en [ ] voor de O.

Natuurlijk zijn er ook allerlei woorden die een 
game-betekenis hebben of zelfs speciaal voor het 
gamen of voor en door gamers zijn uitgevonden, 
zoals: guild, backfragger, ropafan, teamkiller, cam-
per, baselamer. Ook afkortingen zijn heel gangbaar, 
maar die wijken niet veel af van wat gebruikelijk is 
in de sms-taal en msn-taal: atm = at the moment, 
imba (imbalanced = te sterk), ffs (for fuck’s sake), 
thx (thanks).
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Sommige woorden horen bij vroeger toen je nog op 
de basisschool zat. Hier zijn er drie; het vierde kun 
je zelf invullen. Lijst ze in, hang ze op, maar gebruik 
ze niet meer.
 
1.	 meester
‘Juffrouw’ kun je nog wel heel goed gebruiken, 
maar ‘meester’ niet meer (meester Wim, meester 
Paul, meester Louis, meester Fred, enz.). Je bent 
uitgemeesterd. Maar ‘master’ kan juist wel heel 
goed. Dat kom ook voor in MC (master of cere-
monies), een belangrijke wijkfunctie onder jon-
geren en in het verlengde daarvan op feestjes. 
DJ’s zijn soms MC’s of hiphoppers.
 
2.	 speelplaats
Vanaf nu, zei de dichter, is de wereld je speel-
plaats. De speelplaats op de basisschool heet 
op je nieuwe school het schoolplein; maar in de 
pauzes zul je meestal in de kantine zitten. 
 

ier schoolwoorden  
om te vergeten
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14 Brugboekie

3.	 ikke,	ikke
Op de basisschool wilde je een vraag van de 
meester of juffrouw soms heel graag beantwoor-
den. Je stak dan je vinger op en riep heel gretig: 
‘Ikke, ikke.’ Dat is nu verleden tijd. Het liefst hoop 
je dat de leraar of lerares jou nooit een vraag zal 
stellen en nog liever geef je helemaal nooit een 
antwoord.

4.
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Kijk goed naar de volgende woorden. Die ko-
men vrij veel voor en ze worden heel vaak fout 
gespeld. Kijk er vandaag en morgen naar en 
volgende week nog twee keer. Dan is de kans 
groot dat je ze nooit meer fout spelt.

1.  origineel
3.  onmiddellijk
4.  uittreksel
5.  A4’tje
6.  interview
7.  pyjama
8.  T-shirt
9.  hopelijk
10. stiekem
 

op-10 van vaak fout 
gespelde woorden
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Aanvullijstje met tien andere woorden 
die vaak fout gespeld worden. Welk 
woord is correct?
Op bladzijde 125 vind je de antwoorden, 
maar probeer het eerst zelf.
 
11. abonnee, abbonnee
12. akkoord, accoord
13. achtien, achttien
14. aggressie, agressie
15. baby’s, babies
16. seks, sex
17. liniaal, lineaal
18. kopij, copy
19. spagetti, spaghetti
20. portemonnee, portemonee
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