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SCHOOLTASSEN

Hip, chill of
toch handig

E

nkele decennia geleden
was het simpel: ging je
naar de middelbare
school, dan kreeg je een
grote lederen schooltas.
Bijna elke brugklasser sleepte zo’n
zelfde stugge tas vol boeken door
de schoolgebouwen. Later, mits je
een beetje bij de tijd was, liepen
scholieren met een canvas-boodschappentas, een groene pukkel of
een Kipling-rugzak. Want dat was
pas hip!
Tegenwoordig is er een enorme verscheidenheid aan tassen, maar ook
tegenwoordig zijn nog duidelijk bepaalde trends zichtbaar. De onvervalste hit van nu, vooral onder de
meiden, is de westernbag. Een stevige tas (doorgaans van leer) met diverse vakken en een schouderriem.
Ook populair: een grote chique
handtas, meestal van de winkelketens H&M of Primark, bij voorkeur te dragen met de twee hengsels aan de binnenkant van de elleboog. Het overgrote deel van de
jongens houdt het bij een rugzak,
meestal van het Amerikaanse merk
Eastpak. Met het liefst de schouderbanden zo lang mogelijk, zodat tijdens het fietsen de tas op de bagagedrager kan staan.
Hiernaast een beoordeling van de
echte kenners: acht vmbo-leerlingen van Niekée in Roermond.

Tot halverwege de jaren tachtig was het
simpel: ging je naar
de middelbare
school, dan kocht je
moeder een leren tas
voor je. Jaren later
viel je uit de toon als
je geen rugzak meezeulde.
Tegenwoordig zijn er
geen ongeschreven
regels meer.

De postmanbag

De rugzak
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Tino van Dijk (13) uit Roermond was de enige jongen in de klas die afgelopen jaar geen rugzak had. „Ik
vond deze wel leuk. Hij is ook wel fijn.” Schoolspullen, iPad, klapper, eten en drinken, alles past erin. „Alleen is de tas soms erg zwaar, vooral omdat je hem aan
één schouder moet dragen.”

„Ik vind deze tas echt bij mij passen. Van Eastpak, echt
Amerikaans. Ik houd van deze kleuren; donkerblauw
en zwart. Echt chill.” Wat Rasjhaan Wade (13) uit
Roermond ook belangrijk vindt: je loopt ermee in
evenwicht. „Want hij is soms wel zwaar en dan vermink je met een rugzak minder snel je schouders.”

De weekendtas

De reporterstas

De rugzak

De handtas

Het nadeel van deze weekendtas
van het Kruidvat, vindt Gina Celeska (14) uit Roermond, is dat je
hem verplicht in de hand moet
houden. Maar: alles past erin.
„iPad, boeken voor wiskunde, natuurkunde en biologie, schriften,
etui, borstel en telefoon.” Ook de
kleur vindt Gina wel leuk. „Ik wil
geen felgroen of zo, want ik ga niet
voor schut lopen.”

De rode Adidas-reporterstas is vooral erg handig, vindt
Rachel Selder (13) uit Roermond. In het voorvak passen
haar sleutels en eten en drinken. Maar helemaal perfect
is de tas niet: ze is een beetje klein. „Het is soms echt
proppen.”

Sayda Zelihsen (13) uit Roermond begon haar
schoolcarrière met een westernbag. „Maar daar paste
niet alles in en die ging halverwege het schooljaar kapot. Deze rugzak is niet supermooi, maar er past veel
in en ik kan hem op mijn rug dragen, dus hoef ik hem
verder niet vast te houden.”

„Voor ongeveer 40 euro gekocht bij de H&M”, zegt Anne Teunissen (14) uit Roermond. „Gewoon omdat ik
hem leuk vind. Al die andere tassen zijn niet mijn
smaak.” Alles past erin, alleen de gymspullen gaan er
niet bij. Op de dagen dat ze gym heeft, neemt ze daarom een westernbag mee naar school.

De zebrawesternbag
„Mijn moeder vond deze tas met
zebraprint erg leuk en heeft hem
voor me gekocht”, zegt de Sittardse
Choënne Gielen (13). „Ik vind
hem ook leuk en er past ook veel
in: iPad, klapper, schriften, etui, enzovoort. Je kunt hem omhangen
en in de hand dragen. Erg makkelijk. En als ik naar school fiets, zet
ik hem voor in mijn mandje.”

De westernbag
„Ik vind de tas er leuk uitzien, en hij is best fijn. Hij is
van leer, dus gaat niet snel kapot.” Michelle Groels
(13) uit Linne is blij met haar bruine westernbag, die
circa 100 euro kostte. Nadeel: „Met deze tas moet ik al
het gewicht aan één arm dragen. Dat is erg vermoeiend. Er past wel altijd alles in, maar hij is wel
zwaar, ook zonder boeken.”

