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Voorwoord
Spleen
Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Godfried Bomans - Michel Van der Plas – Friedrich Torberg

Dit is de derde editie van de poëziewedstrijd Óscars van de poëzie. Met meer dan 800 inzendingen is
ook deze editie opnieuw een succes. Dit maal was het thema humor. Eerlijk gezegd bleek dat niet
gemakkelijk te zijn. Poëzie is al moeilijk, maar goede humor lijkt nog moeilijker en de combinatie ervan
meer dan zeldzaam. Toch hebben onze leerlingen er het beste van gemaakt en het was moeilijk om
een keuze te moeten maken tussen al de parodiëen, satires, limericks, spotgedichten en ander werk.
Ik zou iedereen willen bedanken die deze poëziewedstrijd mogelijk heeft gemaakt. Mijn bijzondere
dank gaat naar de juryvoorzitters en hun collega’s die op de verschillende scholen deze wedstrijd
gepromoot en geleid hebben. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Lieven Afschrift (juryvoorzitter
Economie en IT), Roel Verwaeren (juryvoorzitter Techniek en Engineering), Lieven Aelbrecht
(juryvoorzitter Welzijn en Maatschappij) en Katrien Dierick (juryvoorzitter Eerste graad). Ik wil ook alle
collega’s bedanken die hun leerlingen de uitdaging gegeven hebben om in hun lessen een gedicht te
schrijven. Voorts bedank ik Lieven Aelbrecht voor de oorkondes en Lieve De Witte voor de
boekenprijzen van het Davidsfonds afdeling Dendermonde. Uiteraard dank ik ook het directiecomité
en Algemeen Directeur Hans Vanhulle voor de ondersteuning.
Ten slotte wil ik alle leerlingen bedanken die aan deze wedstrijd deelgenomen hebben en wens ik
namens de jury alle laureaten proficiat. Jullie hebben het de jury lastig gemaakt om maar één winnaar
per graad te kiezen. Allemaal hebben jullie ons met jullie gedichten kunnen ontroeren. Weet dat je de
gave van het woord hebt en laat jouw nominatie een begin zijn om iets met jouw schrijftalent in de
toekomst te doen. Wij geloven alvast in jouw talent.

Koen Van Cauwenberge
Voorzitter van de wedstrijd De Óscar van de Poëzie

LAUREATEN EERSTE GRAAD 2018

Jong Talentprijs Eerste Graad

Vanochtend heeft de wekker ’t weer vertikt om me te wekken.
Nog snel een koek van de ontbijttafel meegepikt
en in al die haast mijn broek vergeten aan te trekken.

Snel naar boven,
de hond had op de trap geplast.
Natuurlijk ben ik uitgeschoven,
mijn hoofdje recht op de zware eiken kast.

Mijn hersencelletjes vragen nu tijd om te bekomen
Daarom stak ik alvast
wekker en hond in de kast
en heb een weekje verlof genomen.

Kiara Waegeman

Jong Talentprijs Eerste Graad

Leerkrachten

Leerkrachten pushen ons over de grenzen.
Daardoor willen we hen soms verwensen.

Taken een heel schooljaar lang,
toetsen maken ons niet bang.

Examens toch wel drie keer per jaar.
Ja, elke keer zijn we de sigaar.

Maar is de zomervakantie eindelijk daar,
staan we toch lachend met bloemetjes klaar…

Kato Willekens

Derde prijs Óscar van de Poëzie Eerste Graad

Zeg, ken jij pastagekke Rita
die lustte keigraag margherita
ze mocht niet van pa
die verkoos chocola
niemand zijn zin, het werd pita

Kenji Van Ingelgem

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Eerste Graad

TEATIME

Het maken van een gedicht
brengt geen lach op mijn gezicht.

Woorden dansen op en neer
mijn ogen doen zelfs zeer.

Van lange zinnen
komen maar enkele woorden binnen.

Maar… wanneer de leraar plots z’n thermosfles op tafel zet
en het woord TEATIME zegt
dan schiet ik in de lach
omdat ik dit niet aankomen zag.

Een beetje humor in de les
neemt weg al mijn stress.

Pieter De Burggrave

Winnaar Óscar van de Poëzie 2018 Eerste Graad

Alleen thuis

Zaterdag
Ouders uit huis
Gamedag
Mijn hart aan het spel verloren
Studeren kan mij nu niet bekoren
interactie – strijd – spel
Uitstekend in mijn vel
Ik val aan, verover
Ouders komen thuis
GAME OVER !

Michiel De Cock

LAUREATEN TWEEDE GRAAD 2018

Laureaten Tweede Graad (in alfabetische volgorde van de titel)

Al heel m’n leven gewacht
Al heel m’n leven gesnakt
De drang naar jou
Die dreef mij in het nouw
Jij hebt mij ingepakt
Ik heb je daarvoor aangepakt
Jij bent een echte bloedzuiger
Jij bent mijn nieuwe stofzuiger

Yanick De Roock

Er was eens een soldaat uit Laken
Hij had last van braken
Hij nam de pil
Dus toen kreeg hij dril
Van het braken kwam kraken

Jasper Vanneste

Hé, ik ken jou

Kom je op tv?
Of zing ik jouw liedjes mee?
Ben jij die slimme professor?
Nee, je bent die lieve monitor.

Wat zie je er goed uit!
Je hebt zo een prachtige huid!
Wauw, wat een geweldige stem!
Is het van op de radio dat ik je ken?

Je hebt zo een schattige lach.
Ben je een model? IK zie dat in één oogopslag.
Wat een knappe kledingstijl!
Doe je je nagels met een vijl?

Er begint weer een nieuwe dag.
Tof dat ik je weer eens zag.
Toen trok ik mijn jas aan
En ging van bij de spiegel vandaan.

Lotte Stallaert

Medicijn

Ik vertel en grap, ijsbrekend,
warm of koud, grappig of pijnlijk?
Anders voor iedereen
Verschillende grenzen,
tussen lachen en verdriet
Tranen van vreugde
Spottend maar helend

Humor mijn medicijn

Stan Vermeer

school

Zoveel mensen ’s ochtends vroeg
Altijd doe ik iets mis, zeg me nooit
Meer dat de kabouters het hebben gedaan.

Tovenaars, elfjes, feeën,
Ik hecht er geen belang meer aan.
Maar ik wist al na een jaar
Dat heksen echt bestaan.

Yana Maes

Jong Talentprijs Tweede Graad Economie en IT

Donald Trump eet iedere dag kaviaar
En het liefst in zijn peignoir en nadien gaat hij wandelen op het trottoir
Donald Trump eet iedere dag kaviaar
Bezoekt zo nu en dan zijn tower en heeft het voor mekaar
Donald Trump heeft het zwaar
Zit op sociale media, twitter met een smile van hier tot daar
Donald Trump heeft het zwaar
Bodyguards van hier tot daar
Donald Trump is nen Sjansaar

Michiel Peirelinck

Jong Talentprijs Tweede Graad Talen en Exacte Wetenschappen

LIEFDE

Ik hou van jou
Jij van je gsm
Ik trouw met jou
Jij met je gsm
Jij brak mijn hart
Ik jouw gsm

Denia Baert

Jong Talentprijs Tweede Graad Techniek en Enigineering

Liefste,

Elke dag ontmoeten we elkaar,
soms vroeg, soms laat,
af en toe zelfs een beetje raar.
Je kijkt me aan met je witte lippen,
Heel even ga ik zelf aan het strippen.
Nooit had ik gedacht je dit te zeggen,
jij, ik, wij twee,
o wat zie ik je graag mijn liefste WC!!!

Ibe Van Damme

Jong Talentprijs Tweede Graad Welzijn en Maatschappij

Pubers

Echte pubers… dat zijn mijn vrienden en ik
en door ons pubergedrag heel gevoelig voor kritiek.

In onze kamer is geen orde, maar ze ligt overvol
omdat we opruimen liever uitstellen tot na de lol.
Onze mama’s zagen en klagen: ‘jullie zijn te lui!’,
maar wij noemen dat liever een hormonale bui.

Facebook, snapchats en luide muziek
maken ons ondeugend en er wordt al eens gefluisterd over romantiek.
Ruzies kunnen plots uit het niets ontstaan,
maar die zijn snel weer gedaan.

Bij verdriet zijn we er wel voor elkaar met een knuffel en wat troost,
liever ook met McDonalds dan met een magere toast.

Niet alleen voor ouders, maar vooral voor ons een verwarrende periode,
een hoofd plots vol puistjes en geen geld voor nog meer fashion-mode.
Maar samen lachen we heel wat af,
we zijn bijzonder, lief en bijna nooit laf.

Als pubers samen begrijpen wij vooral elkaar,
want sinds dan doen onze ouders soms heel erg raar…

Imani Ackermann

Derde prijs Óscar van de Poëzie Tweede Graad

De man van mist

Er was eens een vent,
Hij kende iedereen,
Maar toch was hij zo alleen.

Toen kwam er een vrouw,
Ontstaan uit de ochtenddauw.
Hij was zo gelukkig,
Maar wat hij niet wist,
Was dat hij zelf bestond uit mist.

De vrouw van dauw en de man
Van mist zullen beiden verdwijnen.
Ze weten alleen nog niet wanneer.
Dat hangt af van het weer.

Lotte Verschueren

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Tweede Graad

Oscar groet ’s morgens de dingen

Dag gastje met de plank op het web met de app
wrap, wrap
dag ‘Fatboy’ naast de desk
dag Big Mac op de desk
dag gamerke-game met de cap
en
dag gamerke-game met de cloud
cap en cloud
van het gamerke-game
hello world
Daa-ag Game
dag coole game
dag statussymbool gameconsole op dool

Marte Vandeweyer

Winnaar Óscar van de Poëzie Editie 2018 Tweede Graad

Niet zozo in de Olmense Zoo

De Olmense Zoo sluit zijn deuren
Omdat er de laatste tijd nogal rare dingen gebeuren.
De verzorgers hebben zich over de dieren verwonderd
Want echt alles liep daar in het honderd.

Zo ging de airbag van het gordeldier open
En ging de wandelende tak tien kilometer lopen.
De kat kwam er elke dag aan met een kater
En de regenworm ging wandelen op de pier, langs het water.

De naaktslak showt er op maandag ondergoed.
Het luipaard werkt vol goede moed.
Het biggetje ging het varken uit.
De rups had vlinders in zijn buik.

Sommige dieren gingen naar een steakfestijn
Wat wel raar is als er ook stieren bij zijn.
Ook was er een probleem met de goudvis
Omdat zijn arm uit de kom is.

Er is ook een brilslag die online lenzen koopt
En een das die in een valstrik loopt.
Enkele met de dromedaris was niets mis
Alhoewel niemand begrijpt waarom hij nog steeds hier is.

Kato De Strycker

LAUREATEN DERDE GRAAD 2018

Laureaten Derde Graad (in alfabetische volgorde van de titel)

Badum tss

Je vertelt een grap, maar niemand die lacht.
Dan was hij toch niet zo goed als je dacht.
Badum tsss.. niemand die hem snapt.
Je vertelt hem nogmaals in de klas.
Oh nee, alleen de leerkracht die lacht.
#gênant
Uiteindelijk
is de lach meestal grappiger dan grap zelf,
blijf je die lachende emoji sturen terwijl je droog naar je scherm staart,
het toch hilarisch vindt, maar gewoon niet laat zien.

Jana Cassiman

De wereld

Onze planeet aarde, daar wil ik zijn
alles is daar zo mooi en perfect
geen oorlog en geen broeikaseffect
hongersnood kennen wij niet
en met zoveel natuurgebied
we hebben allemaal welgeteld evenveel geld
iedereen heeft een job en Afrika bovenop
O ja de aarde is perfect, dat heb ik zojuist ontdekt.

Lotte Vermeir

Humor?

Lach als het mag,
doe het goed als het moet.
Maak een grap als het kan,
daar is toch geen nadeel van.
Wel als hij is misplaatst,
misschien was hij overhaast.
Voor moest je het niet weten,
sommige willen hun kracht meten.
Maar een klap is geen grap.
Geen haat, maar praat.
Vandaag is de dag, dus lach!

Pieter Van Aerschot

Jong Talentprijs Derde Graad Economie en IT

Hier zitten we weer in de les
Te leren over een of ander congres
Waarom toch al die verdragen
De leerkracht is weer aan ’t zagen
Laat ons hopen op een dikke zes.

Fabio Van Doorslaer en Emma Eeckhout

Jong Talentprijs Derde Graad Talen en Exacte Wetenschappen

Mama en ik bolden naar Braken
Toen ze plots dacht aan haar dagtaken
Ze keerde weer om
Oeps, een ‘camion’
Ach, nu moet ze niet meer schoonmaken.

Lisa Mettepenningen

Jong Talentprijs Derde Graad Techniek en Enigineering

Wat is humor?
Lachen met bejaardengym
of lachen met een moslim?
Grappen over terreur
of lachen met een goede acteur?
Lachen we nu ook al met de kleur?
Humor loopt steeds meer uit de hand,
net als een hele grote brand.

Lennert Van den Broeck

Jong Talentprijs Derde Graad Welzijn en Maatschappij

Pinocchio
Met zijn lange neus
liep Pinocchio
tegen de lamp.
Glashard.
Die botsing
liet een groot
zwart kruis
achter
op zijn voorhoofd.
Dat krijg je.
Als je alles maar
uit je duim zuigt
of
uit je mouw schudt.
Maar pas toch op,
Pinocchio!
Nu valt er
uw aapje
ook
nog
uit.

Kim Vermeir

Derde prijs Óscar van de Poëzie Derde Graad

Ik vertel hier één van mijn geheimen.
Dat ik liever aan seks doe dan rijmen.
Toch lijken ze erg op elkaar.
Als de pen leeg is, ben je klaar

Olivier De Neef

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Derde Graad

In Vlaamse velden
liggen helden.
Maar zulke velden
vind je nog zelden.

In Vlaamse velden
staan geen poppies meer.
Het enige dat hier nog groeit
is het verkeer

Geen leeuwerik
vliegt hier nog in de lucht
door vervuiling
het land ontvlucht

In steden is geen dauw
de zonsopgang gloeit er niet
het land wordt grijs en grauw
Niemand die de Vlaamse velden nog ziet.

Felix Verleyen

Winnaar Óscar van de Poëzie Editie 2018 Derde Graad

Locker

Elke ochtend euforie
als ik hem daar maar weer eens zie
word ik toch o zo blij
de onderste is weer van mij

minuten drammen in de gang
boksen krijgen van bil tot wang
dat is toch de droom van elke student
omdat je er nog lang niet bent

En dan heb je hem eindelijk bereikt
Zodat je in je zakken reikt
Tot mijn grote vreugde is het alweer een feit
Die lockersleutel ben ik kwijt

Margot Stallaert

