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Eens moet de laatste keer zijn

De laatste keer wordt ondergewaardeerd. 
Waar er genoeg uitdrukkingen zijn over de 
eerste keer, waar iedereen het altijd heeft 
over de eerste schooldag, de eerste kus, 
heeft niemand het ooit over de laatste keer. 
En dat terwijl ik daar dit jaar zo ontzettend 
op gefixeerd ben.
Er zijn ook veel laatste keren, zo in de 
zesdeklas. Dit is bijvoorbeeld mijn laatste 
Apoforeta. Ik heb mijn laatste keer gym 
gehad tegen de tijd dat je dit leest. De laatste 
tas die ik voor deze school zal gebruiken is 
langzaam aan het stukgaan (alhoewel ik dat 
niet zo erg vind, want dan is het ook niet 
zo zonde als hij aan het einde van het jaar 
buiten aan de uitgehangen vlag hangt). Wan-
neer je dit leest is ons trouwens een laatste 
keer bespaard gebleven, dan hebben we het 
einde van de Mayakalender namelijk over-
leefd! Maar met al die laatste keren is het 
hoogtijd voor een kleine flashback:

Toen wij in de vierde klas zaten hebben 
we de Apo overgenomen, want er was toen 
geen redactie meer. Althans, bijna niet meer. 
Met een groepje bouwden we de redactie 
op. We hielden sollicitaties, bedachten een 
logo, we zochten een drukker en ikzelf 
ondertekende iedere mail met:

Met vriendelijke groet,
Namens de Apoforeta,

Laura Schat, hoofdredactrice. 

Oh, wat was ik daar trots op, de eerste 
maand! Maar na drie jaar is er een nieuwe 
hoofdredactrice en een jongere redactie, 
met een goed humeur en een frisse blik. Een 
deel van de zesdeklassers uit de redactie 
stopt. Ik ook, wat betekent dat ik meer tijd 
omhanden heb, bijvoorbeeld om mijn laatste 
jaar echt te beleven. En sentimenteel bedenk 
ik me nog wat laatste keren…
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Dit is het dan: de eerste editie voor mij als hoofdredactrice, maar ook de laatste editie voor 
een deel van de redactie als zesdeklassers.
Laura, je hebt samen met wat vrienden deze schoolkrant weer uit het slob getrokken en 
opnieuw opgebouwd. Bedankt voor al het werk en plezier dat je erin hebt gestoken, we 
hebben genoten van jou als hoofdredactrice! Sander en Jesper, bedankt voor jullie inzet, 
plezier en vernieuwende stukjes!
Deze editie staat in teken van het nieuwe jaar en nieuwe kansen; het verleden laten voor 
wat het is en we zien de toekomst met frisse moed en een kritische blik tegemoet.
Want ook binnen de redactie zal er een hoop gaan veranderen komende tijd: weggaande 
(bestuurs)leden,  nieuwe leden die een steeds grotere rol gaan spelen, ik als nieuwe 
hoofdredactrice en een ietwat aangepaste koers van deze schoolkrant. Al gaat er dus heel 
wat veranderen; ik heb er zin in!
Leun achterover en geniet van deze APO, boordevol met jouw favoriete rubrieken!
 
Namens de redactie,
Benthe de Ridder

Inleiding
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Je bent zelf een goed voornemen
  Door: Joelle Schut

Ja lieve mensen, nog maar zo’n 330 dagen en dan is het alweer 5/12! *stress* 
Alleen al bij de gedachte dat ik wéér een periode vol pepernoten, extra kilo’s, gedichten en 
originele surprises moet doorkomen, raak ik in paniek. 
Hoog tijd voor een goed voornemen!
Want wie heeft dat nou niet? Eeh, hier zit er één! 
Zelf doe ik er nooit aan, want ik weet nu al dat het me gewoon niet gaat lukken om dit jaar 
op tijd te beginnen (zeg maar 11/11, mooie datum) aan mijn surprise en gedicht, en later 
truffelpepernoten (als er iemand een award zou moeten krijgen voor het niet-misselijk 
eten aan deze dingen ben ik het wel) te gaan eten. Niet andersom, aangezien ik me dit jaar 
schuldig had gemaakt aan het eten van de eerste pepernoten van het jaar in oktober. Terwijl 
ik altijd roep dat ik het belachelijk vind dat die dingen zo vroeg in de winkels liggen… 

Ondanks mijn aversie tegen goede voornemens maak ik er voor de lol altijd een paar op 
oudejaarsavond, precies op tijd naar mijn idee. 
• Minder pepernoten eten!
• Op tijd naar bed gaan als ik de volgende dag naar school moet, zodat mijn gemiddelde 
nachtrust iets langer is dan 6 uur!
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Hieruit kan ik concluderen dat ik niks heb aan goede voornemens. 
Ach, nieuw jaar, nieuwe kansen, dan ga ik nu verder aan m’n chocoladeletter en de net 
aangeleverde zak overgebleven kerstkransjes. :)
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Ram (21 maart t/m 20 april):
Beste Ram,
Het is winter! Een beetje sneeuw, allerlei decemberfeesten, en jij zit nog steeds bin-
nen. Een winterdipje is iets menselijks, maar blijf er niet in hangen! Er is een heel 
nieuw jaar om van alles te ondernemen en een nieuwe start te maken. Hang in there! 
Volgend jaar wordt alles beter.

Stier(21 april t/m 21 mei):
Beste Stier,
Je wordt miljardair en heel gelukkig. Je school stopt nu en je krijgt een topbaan als 
zanger(es) aangeboden! Zo denk je erover, maar kom terug op aarde! Positief zijn 
is een goede eigenschap, maar niet alles gaat vanzelf. Probeer je positiviteit te laten 
bijdragen aan dingen die je doet, maar onthoud dat je wel je best moet blijven doen. 
Wie weet wat er volgend jaar gebeurt….

Tweelingen(22 mei t/m 21 juni):
Beste Tweelingen,
Dit jaar brengt je veel goeds, mits je hard je best doet. De acties die je uitvoert zullen 
sneller succesvol zijn en dat kun je goed gebruiken. Probeer te genieten en je vooral 
te richten op je band met vrienden. Dat zullen ze waarderen en jij zal er ook blijer 
van worden. Vergeet niet je tanden te poetsen! Je tanden zijn een zwakke plek de 
komende periode.

Kreeft(22 juni t/m 23 juli):
Beste Kreeft,
Het uiterlijk is een belangrijk punt in het menselijk bestaan. Een eerste indruk blijft 
meestal wel een half jaar hangen. Dan kan je het dus niet verprutsen! Gooi al die 
casual outfits weg, ren naar de stad en haal een nieuwe garderobe. Zo is er nooit meer 
iemand die je raar aankijkt. Veel succes!

Leeuw(24 juli t/m 23 augustus):
Beste Leeuw,
Het komende jaar brengt voor jou: techniek. Heb je er ooit eens aan gedacht bij het 
Technisch Team te gaan? Je hebt er aanleg voor! Je bent geïnteresseerd in gadgets, 
maar probeer niet al je geld er aan uit te geven. Er komen nog genoeg momenten 
waarop je al dat geld goed kunt gebruiken!

Maagd(24 augustus t/m 23 september):
Beste Maagd,
Je vindt het soms moeilijk om je te uiten. Veel mensen begrijpen je niet, waardoor je 
heel vaak boos wordt. Probeer je gevoelens eens op een doek te zetten. Gebruik je 
creativiteit, want je hebt er talent voor! Je hoeft natuurlijk niet alleen maar te schil-
deren, muziek of fotograferen is ook creativiteit. Het zal je opluchten!
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Weegschaal(24 september t/m 23 oktober):
Beste Weegschaal,
Of je leven nou saai is of niet, het is er wel. En daar mag je best van genieten! De 
komende periode zul je je misschien nog wel vaak vervelen en veel tijd in school 
steken. Daar valt wat aan te doen!  Ga op een sport of kies een andere vereniging. 
Spreek af met vrienden… Samen huiswerk maken is ook een optie. Veel plezier!

Schorpioen(24 oktober t/m 22 november):
Beste Schorpioen,
Er komen een aantal punten in je leven waarop je belangrijke keuzes moet maken. Nu 
is zo’n punt! Of het nou gaat om je school, gezondheid, hobby, etc., nu moet je eraan 
beginnen. Neem daar de tijd voor, probeer niet alles heel snel te willen doen. Een 
goede keuze heeft tijd en ruimte voor nadenken nodig. Neem die tijd, overleg dingen, 
en dan komt alles goed!

Boogschutter(23 november t/m 22 december):
Beste Boogschutter,
Muziek is jouw aanleg. Je vindt het heerlijk om de hele dag muziek te luisteren, maar 
je speelt het net zo lief. Heb je er ooit aan gedacht om eens wat van je talent te laten 
horen op een Amoravond? Probeer vooral niet je talent te onderdrukken, want hoe 
“niet cool” het dan ook mag zijn, als je er lol in hebt is het goed.

Steenbok(23 december t/m 20 januari):
Beste Steenbok,
De komende periode zal voor jou in het teken staan van dieren. Je wil misschien graag 
een huisdier, doet een project over dieren, of vind het gewoon heel leuk. Probeer hier 
wat mee te doen. Je hebt tijd nodig om te relaxen, want de banden met je familie 
kunnen op scherp komen te staan. Onthoud dat je familie toch wel belangrijker is dan 
dieren.

Waterman(21 januari t/m 18 februari):
Beste Waterman,
Het leven is als sterke thee: soms bitter, maar daardoor wel heel smaakvol. Je moet 
niet bang zijn om risico’s te nemen dit jaar. De bitterheid geeft namelijk wel de 
spanning die dit jaar nodig heeft. Probeer iets totaal nieuws en laat het over je heen 
komen. Ga op zoek naar nieuwe vrienden, en wees succesvol!

Vissen(19 februari t/m 20 maart):
Beste Vissen,
2013 is geen ongeluksgetal, zo mag je er niet tegen aankijken. Het vuurwerk van het 
nieuwe jaar is om de boze geesten te verjagen, en ze komen echt niet ineens terug om 
jou te pakken! Geniet van dit prachtige jaar, het zal je veel voorspoed brengen. Kleine 
tip: doe eens wat voor je familie, ze zullen het zeer waarderen.

Door: Margot Mendel
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Jasper en Anna (beiden 4e) worden wel heel vaak samen gespot... Wat heeft dit te 
betekenen?

Heeft Laura (6e) een oogje op Remco (6e)? Is hij soms haar byronic hero? 

Lukas uit 1B speelt nog steeds met bayblade....

Niels (6e) heb je Novè nog gebeld? Wel doen hè!

Wat bloeit er tussen Quinten (3D) en Willemijn (3D)?

Sommige leerlingen uit 1B eten practicum materiaal

Martijn (3D) heeft een oogje op Saskia (3D)

Maartje (6e) en haar vriendje Victor (6e) zijn wel erg vaak op dezelfde dag ziek. 
Toeval, of gezellig samen spijbelen?

De “liefdes”-verhoudingen in de 4e zijn weer flink opgeschud na de AB’s van af-
gelopen weken… Emile en Jeantine kunnen daar volledig over mee praten…

Heeft Benthe (2e) soms een oogje op haar neef?

Charissa en mevrouw Praagman zijn zwanger!

Christiaan (5e) is Beyza (4e) niks voor jou?  

Het schijnt dat Aram (5e) tijdens de Franse uitwisseling een liefde voor de 
paardensport heeft ontwikkeld. 

Eva en Joris (beide 6e), alleen zakelijk of ook privé?

Roddelsssss....
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Waarom altijd goede  
voornemens?

Goede voornemens: bijna iedereen maakt ze, en bijna niemand 
houdt zich eraan. Waarom maken zoveel mensen ze, en waarom 
houdt bijna niemand zich eraan? En waarom maken zoveel mensen 
ze als ze zich er toch niet aan gaan houden? 

Waarom maken mensen goede voornemens? 
Mensen hebben doorzettingsvermogen nodig om een goed voornemen 
vol te houden. Meestal is dat er wel, maar niet genoeg. Dan 
kan een nieuw jaar met nieuwe kansen net dat ene duwtje zijn 
dat nodig is. Het kan ook zijn dat je op oudejaarsavond 
terugdenkt aan het oude jaar. Wat heb je meegemaakt, wie heb 
je leren kennen, welke fouten heb je gemaakt - dat soort 
dingen. Dan bedenk je ook wat je het komende jaar anders wilt 
doen. 

Waarom mislukken goede voornemens? 
Dat kan komen doordat ze een paar uur voor het nieuwe jaar 
worden gemaakt en er dus niet goed over is nagedacht. Het kan 
ook komen doordat er andere dingen in je leven komen, dingen 
waar je liever je tijd in stopt omdat ze op dat moment net wat 
belangrijker zijn. Onverwachte wendingen in je leven die meer 
aandacht nodig hebben dan een goed voornemen.

Zijn goede voornemens dan gedoemd te mislukken? 
Natuurlijk niet, zolang je maar wilt lukt het ook. Het lukt 
wel sneller om je aan een goed voornemen te houden als je er 
goed over nadenkt, het graag wilt en het niet te moeilijk 
maakt voor jezelf. Als je dan ook nog wat doorzettingsvermogen 
en geduld hebt, komt het helemaal goed!

Iedereen veel succes met goede voornemens bedenken, maar je 
moet onthouden: als iedereen zichzelf accepteert zoals hij of 
zij is, zijn er geen goede voornemens nodig! 

Faye Speijers
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Juffrouw Test:

    LIEBOLLEN 

Nederlanders eten op oudejaarsavond gemiddeld vijf oliebollen en drie appelflappen. 
Dat is best veel. Uiteraard is het erg belangrijk om lekkere oliebollen in huis te hebben, 
aangezien het maar één keer per jaar oudejaarsavond is en je dan wel moet kunnen ge-
nieten. Om jullie een handje te helpen is Juffrouw Test door de provincie gereisd en heeft 
zij op drie plekken oliebollen gegeten, en vervolgens beoordeeld. De perfecte oliebol 
is niet te vet, redelijk zacht, groot genoeg (gewoon omdat het kan), en heeft lekkere 
krentjes. Natuurlijk is de smaak ook van groot belang. 

1. Slotlaan Zeist Oliebollenkraam
2. Hornbach Nieuwegein Oliebollenkraam
3. Castellum Houten Oliebollenkraam

En de winnaar is….. de Oliebollenkraam aan de Slotlaan in Zeist met een mooie 9,5! 
Dus ren, spring, vlieg naar deze kraam en koop een zak gevuld met verrukkelijke oliebol-
len. Juffrouw Test wenst iedereen een geweldig nieuw jaar, en geniet ervan!

                                                           

                                                                                Robin Zorge
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Malala, heldin van Pakistan
Malala is een meisje dat al vaker in het nieuws is geweest. Ze woont in Mingora, een gebied in 
Pakistan. Pakistan wordt geregeerd door de Taliban, een extreem gewelddadige Islamitische guer-
rillabeweging die meerdere gebieden onder de duim houdt.  Het leven onder de Taliban is niet 
zoals in het westen. De Taliban werd oorspronkelijk opgericht om Arabische landen te bevrijden 
van corruptie en geweld, en dit lukt de organisatie. Zo regeren de aanhangers van de Taliban ook 
Afghanistan, een land dat veel geleden heeft onder deze twee dingen. Veel Afghanen zijn blij met 
de Taliban, maar het blijft niet zo goed gaan. De Taliban is zeer islamitisch en duldt geen andere 
geloven. De televisie, de radio, muziek en ook internet worden gecensureerd. De groep wil dat men 
leeft volgens hun interpretatie van de Koran en de Sharia. Ze vinden dat mannen baarden moeten 
dragen en vrouwenrechten worden bijna helemaal afgeschaft. Zo mag een vrouw niet naar school, 
en moet zij binnenshuis werken, waardoor er een tekort aan gezondheidszorg en scholing ontstaat. 
Ook mogen vrouwen geen nagellak dragen en niet zonder man naar buiten. Als je een van deze 
dingen toch doet staan hier zware straffen op. Dit kunnen lijfstraffen zijn, zoals slaag krijgen en, in 
het geval van nagellak, vingertoppen afhakken - maar je kan ook gelijk vermoord worden. Dit alles 
om vrouweneer te bewaken, zo zegt de Taliban.

Het eerste wat mij opvalt, terwijl ik dit onderzoek en opschrijf, is het feit dat ik alles bijna gelijk 
in verleden tijd wil opschrijven. Jammer genoeg  is  het geen verleden tijd. Wat hier staat gebeurt 
nog steeds, en niet alleen in Afghanistan, maar ook in andere landen zoals Pakistan, het land waar 
Malala Yousafzai woont. Zij schrijft al sinds 2009 een blog op de site van de BBC, in de vorm 
van een dagboek, waarin ze vertelt hoe het eraan toe gaat in Pakistan. Dit is gevaarlijk, want er is 
censuur op media en op het uitbrengen van zulke informatie. De Taliban wil namelijk een positieve 
indruk maken, zodat ze geen problemen krijgt met de rest van de wereld. Ik heb twee stukjes uit 
Malala’s blog gehaald die mij raakten: 

I am afraid - 3 January 2009
“I had a terrible dream yesterday with military helicopters and the Taliban. I have had such 
dreams since the launch of the military operation in Swat. I was afraid going to school because the 
Taliban had issued an edict banning all girls from attending schools. Only 11 students attended the 
class out of 27. The number decreased because of Taliban’s edict.
On my way from school to home I heard a man saying ‘I will kill you’. I hastened my pace... to my 
utter relief he was talking on his mobile and must have been threatening someone else over the 
phone.”

I may not go to school again - 14 January 2009
“I was in a bad mood while going to school because winter vacations are starting from tomorrow. 
The principal announced the vacations but did not mention the date the school was to reopen.
“The girls were not too excited about vacations because they knew if the Taliban implemented their 
edict [banning girls’ education] they would not be able to come to school again. I am of the view 
that the school will one day reopen but while leaving I looked at the building as if I would not come 
here again.”
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In deze twee stukjes beschrijft Malala hoe de regels in werking treden. Ze mag eigenlijk niet naar 
school, en dit vind ze heel erg. Mensen zijn bang, zo beschrijft ze, en de spanning is om te snijden. 
Ze beschrijft hoe iemand een ander bedreigt, is dat de vrede die de Taliban brengt?
Malala doet steeds meer om aandacht te vragen voor Pakistan, om de schreeuwen om hulp te laten 
horen, maar dit kan ze niet ongestraft doen.  Ongeveer een maand geleden werd ze in een school-
bus in haar nek geschoten, daarvoor ligt ze nu in het ziekenhuis. Ze kan niet praten en moet meer-
dere operaties ondergaan. Is dit hoe het de heldin van Pakistan moet vergaan? 

Ondertussen is Malala’s werk niet voor niets geweest. Mr Brown, VN-gezant voor het onderwijs 
en oud premier van Engeland, is naar de hoofdstad van Pakistan (Islamabad) gegaan om daar te 
spreken over haar als een “baken van hoop”. Ook is er mede dankzij hem een petitie overhandigd 
- met daarop al miljoenen handtekeningen - over toegankelijk onderwijs voor iedereen.  Malala 
zelf is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ook is er een dag (10 november) naar haar 
vernoemd, Malala-dag.  

Door: Margot Mendel
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Ben jij klaar voor het nieuwe jaar? Heb jij 
alles in huis voor een geweldige winter? 
Test het en kijk welk wintertype jij bent!

Test: Ben jij winterproof?

1.  Jij houdt je altijd aan je goede 
voornemens.

A. Altijd!
B. Alleen als het me uitkomt.
C. Goede voornemens? Die maak ik niet 
eens!

2.   Het is winter, dat betekent:

A. Sneeuwballen, schaatsen en kerst.
  B. Bevroren handen, rode neuzen en 

hele dikke sjaals.
C. Kou, kou en nog eens kou!

3. Het grootste voordeel aan de winter is:

A. Dat je buiten zoveel kunt doen.
B. Heeel veeel warme chocolademelk!
C. Voordelen? Die zijn er niet.

4. Jij bent een koukleum.

A. Helemaal niet.
B. Met dikke sokken, jas, wanten, sjaal en 

muts valt het mee.
C. Ja, enorm!

5. Jouw favoriete feestdag is:

A. Eerste kerstdag.
B. Oud en nieuw.
C. Midzomernacht.

6. Waar ben jij in de winter?

A. Buiten, in de sneeuw.
B. Binnen, voor de tv.

C. Op Ibiza!

7. Er ontstaat een sneeuwballengevecht! 
Wat doe jij?

A. Naar buiten, pas maar op voor mij!
B. Hmm, ik doe mee. Als ik maar niet 
ingepeperd word.
C. Shit! Ik kijk naar de dichtstbijzijnde 
vluchtroute.
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Meeste A’s?
Jij bent 100% winterproof. Je 
gaat dansend het nieuwe jaar 
tegemoet en de winter is jouw 
lievelingsseizoen. Jij bent de hele 
winter buiten te vinden en geniet 
van elke dag met sneeuw. Jou ho-
even we niets meer te vertellen! 

meeste B’s?
Jij komt de winter door met up’s en 

downs. Alle kou is voor jou niet nodig, 
maar je ziet ook de voordelen van dit 

seizoen. Kijk wat er allemaal te doen is en 
ga eens schaatsen in de buurt!

meeste C’s?
Winter? Jou niet gezien! Het 

liefst hou jij dan een winters-
laap, en word je pas wakker als de 

zon weer doorbreekt. Je haat de 
sneeuw en de kou, sneeuwballen 
gooien zit er voor jou niet in. Het 

is duidelijk: je hebt een winterdip! 
Wat jij moet doen is wachten tot 

de lente aanbreekt. Dan verdwijnt 
jouw dipje als sneeuw voor de zon!

door: Pien de Ruiter
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APUS
Een nieuwe rubriek! De naam Apus staat voor paradijsvogel; bijzonder getalenteerde USG-ers die hun 
opwachting gaan maken in de apoforeta!

Een nieuw jaar, nieuwe kansen en... Nieuw talent! Nou ja, deze dames zijn eigenlijk hun hele leven al geta-
lenteerd. Maar nu zij beiden de sporttop bestormen, wordt het tijd voor een interview.

Paspoort:

wie: Laurien Leurink
jaar: zesde
talent: hockey
traint: 15 uur per week

Laurien hockeyt al vanaf haar vijfde bij Kampong. Ze is als eerstejaars D meteen doorgestroomd naar de C1, 
werd geselecteerd voor het district en zat in het Nederlands B en A, waarmee ze twee keer Europees kampi-
oen is geworden. Deze zomer mocht ze meetrainen met jong oranje en nu mag ze op trainingsstage met het 
Nederlands elftal. Tijd om wat meer te weten te komen over deze talentvolle dame!

5x kiezen

Stijn van Roosendaal of Max Caldas?
Max Caldas, want Stijn is heel erg gericht op het winnen en het behalen van, en ik heb hem nu al 2 jaar. En 
Max is iets nieuws, ik denk dat hij professioneler is en dat Stijn af en toe ook nog wel eens kan vergeten dat 
je ook maar een persoon bent die al in 6 gymnasium zit. Max die ken ik nog niet, dus daarom zou ik op dit 
moment liever Max kiezen. (Voor de niet-hockeyers, Stijn is de coach van Kampong D1 en Max die van het 
“grote” oranje.)
 
Blauw veld of groen veld?
Ik vind een groen veld fijner, het blauwe veld is heel erg stuiterig. En ja, ik speel eigenlijk al mijn hele leven 
op een groen veld. 

Aanvallen of verdedigen?
Aanvallen, ik ben sowieso op het veld meer een aanvaller. Ik heb het eerste jaar in dames 1 verdedigd, dat 
is ook leuk. Maar ik ben meer van het aanvallen, lekker acties maken en naar voren gericht zijn. Ik speel nu 
vooral midden-midden.

Tijdschrift of boek?
Boek, ik denk dat je je in een boek veel meer kan inleven en ik vind lezen ook heel leuk, als ik er de tijd 
voor heb.

Blauw-wit of oranje?
Wit, dat kan je met veel combineren.
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En verder...

Heb jij een ritueel voor de wedstrijd? 
Ik heb altijd ruitjes sokken aan, heel hoog, tot over mijn knieën ongeveer. En ik was eerst heel erg van het 
ritueel, van als je ‘s ochtends niet twee broodjes eet dan gaat het nie
t goed, maar nu niet meer, alleen de sokken.

Wat gaat er mee in je koffer naar Zuid-Afrika?
Heel veel sportkleren van het Nederlands team die ik net gekregen heb en een paar  normale setjes maar 
voor de rest heel veel sportkleren waarschijnlijk. We mogen maar 20 kilo mee, dus dat is sowieso al heel 
weinig. O, en de ipad waar ik alles op kan doen, maar dat zal wel alles ongeveer zijn.
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APUS
Paspoort:

wie: Floor Vrijenhoek
jaar: zesde
talent: zeilen
traint: 15 uur per week

Floor vaart al vanaf haar vierde. Na het behalen van haar CWO’s (zeildiploma’s) is ze op haar elfde gevra-
agd voor de selectie groep van de KWVL (Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht). Met die groep 
heeft ze de nationale selectie’s gedaan en zo heeft ze zichzelf uiteindelijk geselecteerd voor de Kernploeg 
(Nederlands zeilteam voor de optimist). Na de optimist heeft ze 3 jaar Laser 4.7 gevaren, maar sinds twee 
maanden vaart ze in een andere boot: de 470. Zowel in de optimist als in de laser heeft ze verschillende EK’s 
gevaren. Afgelopen jaar heeft ze het EK zelfs gewonnen. Reden genoeg om deze kanjer te interviewen!

5x kiezen

Creatief of muzikaal?
Creatief, want ik ben helemaal niet muzikaal - ja, meezingen onder douche, meer niet. Maar als ik iets moet 
bedenken voor een creatieve opdracht dan kom ik er meestal wel uit.

Zoet of zout?
Zoet, snoep is het lekkerste, chocola en koekjes enzo. Ik ben niet zo van de chips, ik heb veel liever snoep.

1 mans zeilen of 2 mans zeilen
Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik eerst heel lang 1 mans heb gevaren maar nu sinds een paar maanden in 
de 2 mans zit. 2 mans is wel gezelliger, maar ik weet het niet. Daar kan ik niet tussen kiezen.

Windkracht 3 of windkracht 6
Windkracht 3, ik ben niet zo zwaar dus dan is het wat fijner als je minder wind hebt, want dan gaat het meer 
om de snelheid en om de tactiek. Windkracht 6 is vooral doorbikkelen.

Op tijd of te laat
Meestal te laat, maar ik streef natuurlijk naar op tijd!

En verder...

Bestaat er nog meer naast school en zeilen?
Ja, mijn vrienden natuurlijk en mijn familie en op dit moment heb ik het kiezen voor een opleiding, maar 
goed dat is natuurlijk ook school. Ik vind het ook lekker om gewoon thuis een filmpje te kijken of zo. En 
voor de afwisseling hockey ik af en toe ook nog. Maar dat is gewoon leuke dingen doen ernaast, en een 
beetje de balans vinden tussen zeilen en lol hebben. 
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Denk je dat het beoefenen van jouw topsport je zal helpen in je maatschappelijke carrière?
Ja dat denk ik wel, want je leert heel erg de discipline. Als ik wat af moet hebben op school bijvoorbeeld, 
(dat gaat tegenwoordig iets minder goed...) maar dan weet je nou, ik heb er dan de tijd voor, ik ga vrijdag, 
zaterdag en zondag varen, dus ik moet het dan nu doen. Dat ga je dan ook goed inplannen. Voor toetsweken 
maak ik ook altijd goede planningen en die streef ik ook echt na.

Wat is jouw mooiste moment (in de topsport) tot nu toe? 
Dat ik Europees kampioen ben geworden denk ik. Dat is gewoon, je werkt zo hard ergens voor en als je iets 
dan bereikt, dat gevoel is zo cool het geeft gewoon zo’n cool gevoel. Dat is gewoon heel mooi en dat is ook 
de reden dat ik er nu mee doorga. Ik dacht eerst, ik doe het dit jaar iets rustiger aan zodat ik goed de tijd bes-
teed aan mijn eindexamen. Maar toen dacht ik: oké, ik moet hiermee doorgaan. Als je zoiets eenmaal gehad 
hebt dan dat is zo vet.

Door: Pien de Ruiter
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Vrees Me / Tahereh Mafi

Tahereh Mafi debuteerde op haar 23e bij HarperCollins. Haar eerste boek, Vrees me 
(Shatter me) stond in Amerika al volop in de schijnwerpers en is nu in Nederland 
uitgegeven. Tahereh heeft voor haar debuut, taal en lay-out op een heel bijzondere 
manier gebruikt.
Het boek speelt zich af in een futuristische wereld. Landen bestaan niet meer, de 
samenleving is ontwricht en de natuur is totaal van slag.  Juliette (17 jaar, ik-
figuur) zit opgesloten in een zwaar bewaakte psychiatrische inrichting. De reden 
dat ze opgesloten is zit in het feit dat haar aanraking dodelijk is.  Het Herstel, het 
heersende regime, wil haar speciale ‘gave’ gebruiken om de totale macht over de 
wereld te veroveren. Dan krijgt Juliette  een nieuwe celgenoot, Adam, die haar de 
moed geeft om terug te vechten.
Het boek is geschreven vanuit de hoofdpersoon. Het taalgebruik is bijzonder, met 
veel kleurrijke metaforen.  De stijl is heel apart met de doorgehaalde zinnen (de 
dingen die Juliette denkt, maar niet wil denken). Je volgt de gedachtegang van een 
psychisch totaal beschadigd meisje.
Spannend is het daarbij ook. Het komt langzaam op gang maar dan word je ook 
meegesleurd in alle gebeurtenissen. Het einde is verrassend.
En dan nog de kaft: gelukkig heeft de uitgever gekozen voor dezelfde spectaculaire 
uitvoering als de oorspronkelijke uitgave.  Een betoverend, hypnotiserend oog dat je 
blijft volgen en je bijna dwingt  het boek te lezen.

Ellez Hartman (mediatheek)
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Raar ? Maar waar!
Door: Geert de Vries

Geen schoolkrant is compleet zonder een ’’raar maar waar’’-pagina. Deze nieuwe rubriek 
begint deze Apo. Lees meer over gekke wetten en andere rare weetjes: 

Wist je dat…
•	 …	je	in	het	Engelse	parlement	niet	dood	mag	gaan?

•	 …	je	in	York,	Engeland,	een	Schot	mag	vermoorden	als	hij	een	pijl	en	boog	bij	zich	
draagt?	Deze	wet	stamt	uit	de	periode	toen	York	was	bezet	door	de	Schotten	tijdens	hun	
onafhankelijkheidsoorlog in de 13e eeuw.

•	 ...	je	in	Colorado	niet	onder	invloed	paard	mag	rijden?

•	 …het	hoogverraad	is	om	een	postzegel	met	de	koningin	van	Engeland	te	verscheuren	
(in	Engeland	zelf)?

•	 …	de	wereld	niet	vergaat	op	21	december	2012?	Wetenschappers	hebben	geen	reke-
ning	gehouden	met	de	schrikkeljaren	en	nu	is	het	ergens	in	de	22e	eeuw.

•	 …	je	een	agent	mag	uitmaken	voor	“koeienlul”?	Officieel	bestaat	dit	niet	en	mag	je	er	
dus ook niet voor worden bestraft.

•	 ...	het	in	Pennsylvania	verboden	is	om	buiten	op	straat	op	je	koelkast	te	gaan	slapen?

•	 …	je	op	Hawaii	een	boete	kan	krijgen	voor	het	niet	hebben	van	een	boot?

•	 …	de	best	betaalde	muzikanten	die	van	U2	zijn?	Ze	komen	uit	Ierland	en	dat	land	
heeft het moeilijk. De regering klaagt ook dat ze te weinig belasting krijgen van de band. 
U2	heeft	zijn	‘vestiging’	in	Nederland	vanwege	de	lagere	belastingen

•	 …	Albert	Einstein,	de	briljante	natuurkundige,	op	de	middelbare	school,	voordat	hij	
die	voortijdig	verliet,	een	4	stond	voor	natuurkunde?
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Een nieuw jaar. Nieuwe kansen, nieuwe voornemens en..? Een nieuwe look!
Met je uiterlijk kan je veel kanten op, wees dus niet bang je kleding, haar of 
make-up drastisch te veranderen. Alles kan! Bijvoorbeeld iets stoers, of juist iets 
romantisch… Deze twee sterk verschillende stijlen hebben wij toegepast op twee 
prachtige roodharige meisjes uit onze redactie: Pien en Robin. Kijk maar even 
mee!

Door: Suzanne Schuurman & Loïs van de Water

Metamorfose
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“Stoer, edgy 
& stijlvol”



Pien

De visagist: “Bij een stoere,
edgy look als deze heb je twee 
keuzes: je zoekt het 
opvallende in de kleuren óf in de 
vormen. Omdat bij het rode 
haar van Pien felle kleuren vaak 
vloeken, ga ik voor een opval-
lende vorm, eyeliner wel te ver-
staan! Ik gebruik een zwarte gel 
eyeliner (Maybelline New York) 
en een precies kwastje voor een 
lijn die naar de ooghoek steeds 
breder toeloopt, om uiteindelijk 
in een wing omhoog te gaan. 
Naast de wimpers zet ik de wen-
kbrauwen ook wat aan, maar niet 
te veel want de aandacht moet bij de eyeliner bli-
jven. Dan nog wat foundation (Rimmel London), blush (Catrice) en lippenstift 
(ELF). Het was overigens nog een behoorlijke opgave om een lippenstift te 
vinden die goed stond bij Pien’s haarkleur…”







Robin

De visagist: “Als je streeft naar een romantisch, lief gezicht, is het ontzettend 
belangrijk om alles rustig en natuurlijk te houden. Te beginnen met de huid; 
die moet egaal en glanzend zijn zonder te opgemaakt te lijken. 
Dit doe ik door een dun laagje foundation 
(Rimmel London) aan te brengen met 
een kwast waarvan de haren ver uit 
elkaar staan – zo krijg je minimale 
dekking. Een gezonde gloed op de 
wangen bereik ik met een blush 
(HEMA) en daar overheen een 
highlighter (Sephora). Wat 
mascara (L’Oréal Paris), nude 
lippenstift (Rimmel London) 
en lipgloss (Sephora), en je
ziet eruit als een prinsesje! 
Vergeet niet de T-zone 
(voorhoofd, neus en kin) 
af te poederen (Rimmel 
London), zodat je gezicht 
niet gaat glimmen – 
want da’s dan weer 
minder lief & romantisch. 





Alcohol in 2013
Het jaar gaat zo voorbij. Hier een feestje, daar een feestje en ondertussen hard leren voor je toetsen. Aan 
het eind van het jaar denk je misschien: ‘Heb ik eigenlijk wel goede voornemens? Hmm, wat is er dit jaar ei-
genlijk allemaal gebeurd?’ Dan komt alles weer voorbij: al die feestjes, vrienden en het al of niet leren voor 
toetsen. Dan kom je tot de conclusie dat je je niet alle feestjes nog even goed herinnert - wel de grappige 
verhalen over je die je achteraf hoorde, toen je weer nuchter was.

In 2012 klonken er veel berichten over de alcoholleeftijd. De regering leek een kant op te wijzen: de 
leeftijdsgrens gaat nu ook voor bier en wijn naar 18 jaar. Nu vraag ik me af, met een heleboel anderen: wat 
is er nou uiteindelijk veranderd? Op de site van de rijksoverheid staan deze wijzigingen:

• Jongeren onder de 16 zijn strafbaar wanneer ze in de openbare ruimte (kroeg, winkelcentrum, etc.)  
 alcohol bij zich hebben.
• De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwakke en sterke alcoholische drank.
• Verkopers die in twaalf maanden drie keer betrapt worden op verboden verkoop, verliezen hun 
 vergunning.
• De gemeentes houden toezicht op de naleving van deze wet, in plaats van de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit.

Voor ons zijn dat dus weinig grote veranderingen. De gemeente Utrecht heeft een paar punten waar 
aandacht aan besteed zal worden in 2013. Ze beginnen natuurlijk bij iets, waar we veel komen: sportve-
renigingen. De gemeente zal trainingen geven aan de mensen achter de bar over ‘bewust schenken’ en 
alcoholconsumptie bij jeugdactiviteiten wordt geschrapt. Ten tweede worden de supermarkten geïnformeerd 
en gecontroleerd. Als laatste worden ‘Happy Drinks’ als alcoholvrij alternatief aangeboden. De site (www.
happydrinks.nl) ziet er in ieder geval veel belovend uit. Ze doen er in ieder geval hun best op om ons aan te 
spreken, gezien de namen. Wat dacht je van ‘Seks op de fiets’, ‘Danger’ of ‘Boswandeling 2.0’?

In 2013 zal de regering weer naar nieuwe kansen grijpen om het alcoholbeleid aan de passen. Nog steeds 
wil ze de leeftijdsgrens naar 18 halen. Ik zie de berichten al voor me: “Toch 18 jaar voor alcohol vanaf 
1 januari 2014…” Blijft het bij veel woorden en kleine veranderingen, of zetten ze nu door?
Ik ben benieuwd.
        Door: Femke Bergenhenegouwen
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Quotes

Kieviet: “En de rest van de groep mag gaan kijken naar de ademhaling van 
vogels, want die is ÜBERCOOL!”

Korpel tegen ll met mobiel: “Ja, lever maar in! Muts.”

Landman citeert Seneca: “’Socrates geneerde zich niet om met kleine kinderen te spelen. 
... Oh, dat klinkt wel heel dubieus.”

Ll1: “Mevrouw, heeft u de website van Peter R. de Vries wel eens bezocht?”
Reinink: “Nee dank je, ik heb een leven.”

Righolt: “Ik heb nog geprobeerd om een geschiedenisfilm te kijken om jullie daar meer over 
te vertellen, maar toen zag ik dat Mama Mia op tv was, en dat was natuurlijk veel leuker. Dus 

het is er niet van gekomen.”

Ll: “In welke zin verschilt het anglicisme van het Rooms-Katholieke geloof?”
Righolt: “Je mag scheiden.”

27



van	der	Meulen:	“Heren	staakt	het	bombardement!	Als	het	geen	precisie	bombardement	is	mag	het	
niet!”

Landman:	“Je	vibrator	gaat	af ’’

Kieviet	aan	begin	van	de	les:	“Ja,	dames	en	heren,	de	voorstelling	gaat	beginnen!	Langzaam	neemt	
het	geroezemoes	af.	

Langzamer... 
Langzaaaamer.......

Oké,	luisteren	allemaal!!”

Van	Lier:’’	Let	je	op?’’
Ll:	“Nee”

Van	Gisbergen:	“Ik	heb	straks	bezoek	dus	ik	moet	zo	als	een	scheet	naar	huis!”

Reinink:	“Lullen	en	werken	gaat	niet	tegelijk”
Leerling:	“dat	doen	leraren	toch?”

Landman:	“Wat	is	er	zo	moeilijk	aan	te	laat	te	komen?	Oh	wacht…”

Verweij: “Alle zijgroepen eindigen op -yl, naar onze Grote Leider Kim Jong-il”
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Van	Sprakelaar:	“Wat	doet	die	Lama	hier?”

Verweij:	“Fosfaat	is	inmiddels	verboden	omdat	het	de	diertjes	aan	de	oppervlakte	liet	zinken.”

Ll1:	“…	En	ze	zag	er	verschrikkelijk	uit!	Grijs	haar	en...”
Kers:	“Hoho,	niet	iedereen	met	grijs	haar	ziet	er	verschrikkelijk	uit?!”

(Kers:	“Zit	ik	hier	met	m’n	vijftig	tinten	grijs...”)

Wolters:	‘‘Jongens,	doe	jullie	bijbel	eens	weg.’’

Verweij:	“Jongens,	jongens,	hebben	jullie	dan	echt	niks	beters	te	doen	dan	mij	te	irriteren	op	de	vroege	
ochtend?”

Bosman (bij NLT sterrenkunde): “En dit is dus op zo’n moment de afstand tot de zon, als ik daar zo 
lekker in m’n badpak lig...” 

Leerlingen: “NEEEEE NIET NADENKEN”
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Leerling	(tijdens	les	over	hypotheekrenteaftrek):	“Dat	aftrekken	klinkt	natuurlijk	heel	aantrekkelijk…”

	Leerling	(tijdens	wiskundeles,	er	staat	‘afronden	max.	op	2	dec.’	op	het	bord):	“Huh	meneer,	wat	
bedoelt	u	met	2	december?”

van Gisbergen: “Ik heb ook een zweepje naast mijn bed liggen”
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        Skyfall
Filmrecensie: Alessia de Wit

Geheim agent James Bond keert terug met 
een nieuw verhaal. Hij neemt zijn fans 
mee in een wereld vol met Bondschurken 
die de meest kwaadaardige plannen 
verzinnen om de wereld in hun macht te 
krijgen. Maar Bond laat dat niet zomaar 
gebeuren en doet er alles aan om hen te 
vernietigen.
007 Skyfall is een prachtige actiefilm, 
vol met actie, en er komt absoluut 
nooit een saai stukje voor. Het verhaal 
begint met James Bond (Daniel Craig) 
die een van zijn vele vijanden achterna zit. Als hij eenmaal 

op een rijdende trein aan het vechten 
is, gebeurt er iets vreselijks met Bond. 
Hij wordt namelijk…

Als James dan eindelijk weer is 
teruggekeerd, blijkt het dat er nog 
meer problemen zijn en de MI6 hem nodig 
heeft. Er is iemand die het 
hoofdkwartier van de MI6 probeert te 
hacken, en die zo probeert de wereld in 
zijn macht te krijgen. Agent 007 lijkt 
geroepen voor dit klusje en gaat zoals 
altijd de uitdaging aan. Na een test die 
hij moet doen om weer op pad te kunnen 
gaan als geheim agent, komt hij in een 
van de lastigste situaties ooit…

Natuurlijk zit er in de James Bondfilm 
ook een romantisch gedeelte. James 
ontmoet in een casino een vrouw 
(Berenice Marlohe) die in de gaten 
wordt gehouden door de mensen van de 
vijand. Iedereen waarmee ze op een 
verdachte manier praat wordt vermoord 
door haar zogenaamde ’bodyguards‘. 
James probeert in de film haar te 
benaderen en vraagt haar om hem naar 
het hol van de schurk te brengen.

DOC. 147 - 1/1/2013
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Als hij eenmaal bij het hol van 
de vijand Silva (Javier Bardem) 
is, ontdekt hij zijn kwaadaardige 
plannen. De schurk denkt dat hij 
Bond te pakken heeft, maar Bond 
heeft altijd wel hulp achter zich 
staan. De schurk is gepakt, wordt 
naar het nieuwe hoofdkwartier 
gestuurd en alles is weer goed… 
toch?

Silva heeft dit gepland en Bond 
en de MI6 hadden niks door. De 

ontsnapping van Silva vond ik zo spectaculair en een 
van de beste scènes van de hele film. Silva heeft 
vermomd de bewaking uitgeschakeld om zo te 
kunnen ontsnappen. In een politie-uniform gaat hij 
met de metro naar het regeringhuis waar de baas van 
MI6 (Judi Dench) in gesprek is met de minister. Daar 
wil Silva de baas uitschakelen, maar Bond is er 
natuurlijk achterna gegaan en neemt haar naar het 
landhuis Skyfall.

Daar in het oude landhuis, waar ook een oude vriend 
van Bond woont, zijn ze tijdelijk veilig en bereiden 
ze zich voor op het gevecht. Het grappige van deze 
scene vond ik dat toen James het huis wou verlat-
en dat hij zei:”ik heb het hier altijd al gehaten.”                                                 
Maar zal het dan nog goedkomen met Bond en zijn 
missie?

Niet alleen de spectaculaire acties maar ook de 
manier van filmen vond ik geweldig. Hoe hebben ze 
bijvoorbeeld James op een trein gekregen?
De film is lekker lang! Drink niet te veel cola, 
want er zijn zoveel acties die eigenlijk de leukste 
delen zijn van de film zijn - en die mag je dan niet 
missen!



Van der Meulen VS de feestdagen
Ik was mij compleet onbewust van het verschijnen van mevrouw Van der Meulen 
(voornaam: onbekend, waarschijnlijk classified) op onze school, en ik merkte haar 
pas op toen mijn medejournalist mij wees op het feit dat zij bestond en mij ook let-
terlijk aanwees wie het was. Direct bleek het een goede keus voor een interview. Niet 
dat we erg de diepte in zijn gegaan met dit interview, maar het is leuk om te lezen… 
Hoop ik.

Doet u dit jaar weer aan goede voornemens?

Nee. En ook niet weer.

U doet nooit aan goede voornemens? En waarom niet?

Nee. Omdat je zeker weet dat je je op één januari voorneemt dat je je er NIET aan 
houdt!

U heeft het wel eerdere keren geprobeerd dan?

Nee, maar ik zie dat bij mensen om me heen. Dus goede voornemens, als ik ze al 
heb, die heb ik over het algemeen midden in het jaar.

Wat houden die dan zoal in?

Zoals altijd uiteraard minder eten, meer bewegen, liever te zijn voor iedereen, en, 
last but not least, minder verkeersboetes krijgen!

Maar waarom haalt u dan midden in het jaar wel?

Soms wel ja. Als ik ECHT iets wil, dan haal ik het. Daar is het midden van het jaar 
meer een tijd voor.

Waarom aan het einde van het jaar dan niet? Is het de overdosis oliebollen en 
appelflappen?

Als je net kerstvakantie krijgt, en je zit er lekker in, dan moet je natuurlijk je na-
tuurlijk wel eerst de restjes van je kerstdiner op maken… Een wijs man zei ooit: 
maandag moet je nooit met een dieet beginnen. Dan ben je gewoon niet in de stem-
ming, maar ik ben ’s winters sowieso eigenlijk niet in de stemming. 

U bent een zomerfiguur?

Ik haat sneeuw en winter. In het voorjaar liggen mijn stemming en voornemens een 
stuk beter!
Dus nu zijn we weer wat wijzer: niet etteren bij mevrouw Van Der Meulen, in ieder 
geval niet totdat de dagen weer zodanig lang zijn dat je met licht naar school kunt en 
met licht weer thuis bent.

Door: Jesper Tjoa
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Rondleiding
Weemoed	is	iets	voor	oude	mensen.	Als	ik	mijn	grootouders	bezoek,	krijg	ik	altijd	te	horen	hoe	anders	het	
zestig	of	zeventig	jaar	geleden	was:	de	tijd	dat	er	nog	geen	internet	was,	de	tijd	dat	niet	iedereen	constant	op	
zijn	telefoons	keek	en	alle	andere	mogelijke	clichés.	Toch	heb	ik	mezelf	er	echter	laatst	ook	op	betrapt,	dat	
eerste	gevoel	van	melancholie	als	ik	door	de	gangen	van	de	school	loop.	Over	een	half	jaar,	na	de	puinhopen	
van	het	eindexamen	en	de	LSD,	zal	ik	waarschijnlijk	bij	de	diploma-uitreiking	nog	een	blik	over	mijn	schoud-
er	werpen	en	die	grote,	lelijke	gangen	voorgoed	achter	me	laten.	Maar	hoe	zal	het	eruitzien	als	ik	hier	over	
tien	jaar	terugkom?	Of	twintig?	Of	als	ik	met	mijn	rollator	kom	binnenvallen?	

Ik	zie	het	al	helemaal	voor	me:
‘‘Goedemiddag,	vandaag	leid	ik	u	rond	door	het	gebouw	van	mijn	grootste	en	meest	gevreesde	jeugdherin-
nering.		Aan	de	buitenkant	ziet	u	een	scheef	gebouw	met	aan	de	overkant	een	Jumbo,	de	locatie	is	dus	zeker	
niet	verkeerd.	Eens	in	de	zoveel	tijd	zult	u	ook	te	maken	hebben	met	een	Bijbelkraampje	voor	de	deur.	Als	we	
door	de	alom	gehate	poort	het	heiligdom	betreden,	ziet	u	als	eerste	een	grote	trap.	Aan	de	balustrade	hangen	
twintig verschillende vlaggen met alle titels die we door de jaren heen hebben ontvangen. Links van u bevindt 
zich	de	kantine	van	deze	school,	ondanks	verwoede	pogingen	van	onze	enthousiaste	leerlingen	is	het	hier	nog	
steeds een broedplaats van  beschimmeld brood en grootverpakkingen. 

	 We	vervolgen	onze	tour	nu	langs	door	de	grote	gang,	aan	uw	rechterhand	ziet	u	veel	kluisjes	met	
krappe	gangen	en	rare	zitvlakken	langs	de	muur	opgesteld.	Ook	wil	ik	u	wijzen	op	de	volgehangen	pilaren	
met	affiches	voor	concerten	van	twee	jaar	geleden.	Op	deze	plek	is	verder	nog	een	georganiseerde	hoop	aan	
jassen	te	vinden.	Nee,	stop!,	die	toiletten	zou	ik	betreden	als	ik	u	was.	Een	paar	gangen	verderop	is	een	docen-
tentoilet,	dat	kan	ik	u	wel	aanraden.	

	 (…)	We	zijn	nu	beland	in	de	Callidus-,	Caligraphus-,	Cactus-,	of	iets	andersvleugel.	Hier	vindt	u	een	
ruimte	waar	leerlingen	trachten	hun	huiswerk	te	maken,	maar	dit	eindigt	meestal	in	een	eindeloos	bezoek	
op	Facebook	of	Twitter.	We	vervolgen	onze	weg	langs	een	aantal	lokalen,	oh,	zo	te	zien	zijn	alle	smartboards	
besmeurd	met	Permanent	Marker.	Veel	maakt	eigenlijk	niet	uit,	het	internet	ligt	er	toch	de	helft	van	de	tijd	
uit.	Als	u	mij	volgt,	gaan	we	nu	naar	de	volgende	verdieping.	We	zullen	gebruik	moeten	maken	van	dit	kleine	
trappetje;	zelfs	voor	u,	oude	mensen,	is	de	lift	niet	beschikbaar.	Pas	op,	hoor!	Oh	nee,	ik	zei	nog	zo	dat	de	
treden	smal	waren.	Achter	u	is	er	een	nooduitgang.	Gebruik	hem	maar,	het	alarm	gaat	toch	niet	af.

	 Op	deze	eerste	etage	zult	u	vooral	lokalen	vinden.	Kijk	maar	niet	te	veel	naar	binnen,	leraren	zullen	
veel	te	bang	zijn	dat	u	wat	denkt	over	de	huidige	lesmethodes.	Ik	weet	dat	het	verleidelijk	is,	al	die	films	zijn	
ook	zo’n	leuk	tijdverdrijf.	Als	we	wat	verder	lopen,	komen	we	bij	de	enige	rustige	plek	in	dit	gebouw,	de	me-
diatheek.	Hoewel	deze	oase	van	rust	soms	verstoord	wordt,	kan	ik	u	hier	een	plezierige	tijd	beloven.	U	kunt	
helpen	een	kerstboom	van	boeken	te	maken,	of	misschien	bent	u	in	staat	om	het	schoolsysteem	goed	te	laten	
functioneren.	Wel	moet	u	oppassen,	er	kan	hier	niet	openlijk	gedronken	en	gegeten	worden.	Ik	adviseer u de 
tafels	achter	de	boekenkasten	te	gebruiken.	

	 We	zijn	bijna	aan	het	eind	van	deze	tour	gekomen.	Heeft	u	trouwens	de	loslopende	docenten	opge-
merkt?	Pas	wel	op,	sommigen	kunnen	bijten	als	u	te	dicht	bij	ze	komt.	Probeer	ze	ook	zeker	niet	te	beledi-
gen.	U	vraagt	zich	natuurlijk	al	de	hele	tijd	af	waarom	ik	loop	zoals	Dr.	House,	nou,	ik	voerde	er	een.	Op	dit	
laatste	punt	wil	ik	u	nog	even	wijzen	of	deze	scheikundelokalen.	Alles	is	hier	tot	uw	beschikking,	maar	helaas	
moeten	we	door.	De	tijd	is	namelijk	alweer	voorbij,	en	u	heeft	maar	betaald	voor	een	half	uur.	Over	betaling	
gesproken,	beneden	bij	de	balie	is	er	een	mogelijkheid	tot	afrekenen.	In	deze	tijden	van	crisis,	en	zeker	op	
deze	school,	moeten	we	helaas	een	toeslag	vragen.	Maar	met	een	beetje	geluk	kunt	u	dat	vervangen	door	een	
bezem	te	pakken	of	een	muizenval	te	legen.	Ik	hoop	u	in	ieder	geval	een	fijne	rondleiding	te	hebben	gegeven,	
en	misschien	kunt	u	zelf	een	keertje	terugkomen.	Ik	ren	namelijk	nu	zo	snel	mogelijk	weg	naar	de	volgende	
fase	van	mijn	leven!’’	 	 	 	 	 	 	 	 	 Door:	Sander	Mulder
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De man achter de bierbuik
We kennen hem allemaal van zijn sarcastische toon en zijn trotse, bij zijn vak (Duits) 
passende bierbuikje… hoewel we dat bierbuikje na de feestdagen wel eens zouden 
kunnen gaan missen! We hebben het hier uiteraard over de 
alomtegenwoordige Guus  Kers, die met zijn sarcastisch-humoristische instelling de 
vervelende leerling altijd wel weer effectief op zijn plaats weet te zetten. Gewend om 
altijd de vragen te stellen voor de klas, waren vandaag de rollen omgedraaid. Het is 
geen diepte-interview dit keer, maar er kwamen zonder meer leuke antwoorden uit. 

Het thema is de feestdagen, en daarmee een nieuw begin. Bent u dit jaar nog 
van plan iets aan de feestdagen te gaan doen?

Niks bijzonders verder, ik krijg wat familie op bezoek, ik ga uitgebreid koken, maar 
ik ga niet op vakantie. Het wordt geen al te grote bijeenkomst.

Met het nieuwe jaar komen de nieuwe voornemens er weer aan… Heeft u nog 
iets op de planning staan?

Ik heb altijd iets op de planning staan, daar begin ik in januari al weer mee… Ik 
moet dit keer vijf kilo afvallen van mezelf.

Fantastisch. Gaat dat ook lukken?

Nou, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren vrees ik dat dat inderdaad een te-
rugkerend probleem is, ja.

Ik heb u ooit eens in de tweede of derde gevraagd of u nog zou aankomen in de 
feestdagen. U vond dat maar negatief klinken en zei dat ik het wat vriendelijker 
moet laten klinken. Dus bij deze, compleet neutraal: Gaat uw massa nog veran-
deren deze vakantie?

Mijn massa… nou, dat is wel een erg relatief begrip. Ik hoop dus natuurlijk dat het 
wat naar beneden gaat, ja.
Maar met al dat eten?

Dat is natuurlijk geen goede combinatie… Ik vrees inderdaad dat het wel eens 
niet zo goed met dat goede voornemen zou kunnen aflopen!
Bent u vuurwerkfan?

Nee, absoluut niet! Ik haat vuurwerk, van kinds af aan al!
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Vanwege ecologische standpunten?

Nee nee, ik vind het echter wel bizar dat mensen elk jaar klaar moeten staan om een 
oog te repareren ofzo… ik denk dan: neem een enkeltje naar een oorlogsgebied en 
ga daar lekker vrij rondlopen… maar nee, ik heb er echt helemaal NIKS mee. Ik 
steek het ook niet af… hoewel ik het wel eens als brugklassertje heb gedaan, maar 
daarna nooit meer.

Wat zijn uw verleden ervaringen met het kerstfeest?

Ik ben niet gelovig ofzo, dus ik heb er religieus gezien helemaal niks mee… wel 
leuk natuurlijk, maar waar ik altijd een beetje een hekel aan heb is die verplichte, 
geprogrammeerde gezelligheid, ik vind het ook geen probleem als ik alleen zou zijn. 
Mijn vrouw heeft ook wel eens gewerkt tijdens de feestdagen, dus ik verbind er niets 
speciaal emotioneels aan nee.

Door: Jesper Tjoa
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Stijlfiguur
Om te beginnen moet ik toch echt even zeggen dat de skatersstijl zijn beste tijd heeft 
gehad. De hoodies raken uit, net als de All-Stars en veel andere sneakers. Vans kun-
nen nog wel, maar dat zijn inmiddels ook wandelende tijdbommen. Zeker voor de 
mannen wordt de mode meer dandy: gebreide truien en broeken die nèt iets te hoog 
zijn. Gelukkig is deze look niet al te tuttig, want hij wordt vaak gecombineerd met 
ruige boots.
En wat betreft de dames: voor jullie draait het deze winter om rauw. Geen felle 
kleuren, beter draag je zwart, donkerblauw of grijs. En dan het liefst met studs.  Bij 
jullie  kunnen sneakers trouwens nog wel, maar kies dan voor de Nike Airmax. Je 
kunt ook gaan voor de lage instappers met goudkleurig barokdessin. Vind je dat te 
opvallend, dan zijn er ook enkellaarsjes met – ja, daar zijn ze weer - studs. Wat in 
elk geval helemaal niet meer kan, zijn de hoge UGG’s. En ja, ik weet dat dit al een 
tijdje zo is, maar wat ben ik blij dat we van deze lompe worsten verlost zijn. 

Als het over mode gaat, mag de mening van Olle Hoolboom natuurlijk niet ont-
breken, daarom  een interview met de stijlicoon van de school:

‘Laat ze maar lullen’

Wat betekent mode voor jou? 
Wat niet? Je eerste indruk is kleding. Je tweede ook, en je derde ook.

Denk je ook na over de indruk die je maakt op andere mensen?
Hoe bedoel je deze vraag? Als van: ben je onzeker? Of: denk je erover hoe je an-
deren kunt fucken met je kleding? Waarschijnlijk dat eerste. Kijk, ik vind het totaal 
niet interessant wat mensen van me denken, laat ze maar lullen. Ik heb toch een 
betere kledingstijl.

krijg je wel eens negatieve reacties op je kleding?
Soms. Die komen dan van die fantasieloze mensen. Dan zeggen ze: ‘Draag je dít? 
Draag je dát? Ó, wat ben je anders!’ En sommige ongecultiveerde figuren noemen 
me homo. Maar meestal zijn de reacties gewoon positief, hoor. Maar positief is niet 
altijd leuk. Negatief is veel grappiger.

Zie je wel eens mensen door de school lopen, van wie je denkt: wat heeft díe nou 
weer aan? 
Euh… 92 procent?

En wat vind je dan het allerergst?
Kijk, sommige nerds zien er gewoon slecht uit, maar waar ik me écht aan kan 
storen is de Abercrombie & Fitch-kliek. Ze dragen allemaal hetzelfde. De kleding 
is van slechte kwaliteit en het is ook gewoon geen mode, het is al vijftien jaar niet 
veranderd, het is gewoon… Whùùùh. Sommigen halen het ook door de war met 
kak, maar het is gewoon Americano, het is groepsverkrachting. Het is tifuszooi, er 
staat alleen maar een merk op.
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En UGG’s?
‘UGG’s zijn lelijk. Ze mogen alleen gedragen worden door mannelijke surfers; Ik 
ben een man en ik surf, dus ik draag UGG’s, omdat ik na het surfen koude voeten 
heb. De hele wereld lacht ons uit dat we UGG’s dragen. Logisch ook: je helpt je 
voeten ermee naar de klote en betaalt er driehonderd euro voor.’

Draag jij eigenlijk dure kleding?
‘Hoeft niet. Wat ik koop is gewoon van de Zara of de H&M of zoiets. Het gaat mij 
ook niet om het merk, het gaat mij om de kwaliteit. Ja, oké, bij de H&M kun je geen 
zijden sjaaltjes of zo kopen, dat ligt niet in hun prijsgroep. Dan geef je gewoon wat 
meer uit, maar dan hoef je ook weer geen fucking Hermèssjaal van tweeëneenhalf-
duizend euro te kopen, alleen vanwege het merk.’

Heb je vroeger wel eens iets aangehad waar je je nu voor schaamt? 
‘Joggingbroeken. Eigenlijk vond ik ze toen ook al lelijk, maar ik droeg ze wel. Toen 
stond ik gewoon minder los van de groep.’

Nu ga je duidelijk je eigen gang. Op schoolfeesten kleed je je vaak erg opvallend. 
Waarom doe je dat?
‘Voor de fun. Kijk, weet je wat het is? Als ik naar dingen zoals festivals ga, dan gaan 
de mensen echt in de bontste kledij. Maar als er bij ons een feest is met een thema, 
bijvoorbeeld ‘Cowboys en Indianen’, dan gaat iedereen in een ruitenbloesje. Sta je 
daar dan met vierhonderd man in dezelfde kleding. Dat vind ik gewoon saai, dus ik 
zorg voor wat leven in de brouwerij.’

Wat vond je tot nu toe je leukste uitdossing?
‘De Morphsuit. Dat is een pak van een soort Spandex-stof dat je van top tot teen 
bedekt. Je kunt er alles in; erdoorheen kijken, drinken…’

Drinken?
‘Ja, je moet wel bier kunnen drinken, hè?’

Wat is zelfs jou te gek om aan te trekken?
‘Niks, ik durf alles aan te trekken. Alleen doe ik dat natuurlijk niet. Ik draag alleen 
wat ik mooi vind en wat ik wil.’

Waar haal je de inspiratie voor je kledingstijl eigenlijk vandaan?
’Ik denk gewoon aan een combinatie van Joris Broeders, Daniël Bets en een beetje 
rockster. Dan komt het wel goed.’

Vind je jezelf modieus?
’Ik ben gewoon heel erg zelfverzekerd, weet wat ik doe en wie ik ben... En ja, ik 
weet dat ik een goed gevoel voor mode heb.’

Door: Davine Deknatel
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~ WeBSITeS & BlogSpoTS ~
Haay allemaal!

Even voorstellen... Ik ben Robin, 4e klas, nieuw bij de APO en ik vind het erg leuk om mee te 
helpen met het creëren van een gezellige schoolkrant ^^ 
Op dit moment schrijf ik mijn eerste schoolkrant-column die vanaf nu in iedere APO zal  
verschijnen :3 Wat een historisch moment. 
Ik hou van bloggen, vormgeven, shoppen, filmkijken, muziek luisteren en nog meer wat niet 
gaat passen en/of interessant is voor in deze rubriek. Ik gebruik trouwens veel smileys :D
In deze column zet ik allerlei websites en blogs en vertel ik in het kort waarom ze zo awesome 
zijn. Onderaan elke column zet ik een rijtje met de websites van enkele leden van de APO.  
Waarschijnlijk zullen in iedere APO mijn nieuwste ontdekkingen komen te staan, maar voor nu 
zijn het vooral de websites die ik bijna dagelijks gebruik.

Er zijn heel veel sites waar ik blij van word en die ik ook gebruik als een soort van leuke  
inspiratiebron, zoals We Heart It. Dit zijn de links naar mijn pagina’s:
http://ginger-meets-indie.tumblr.com          Mijn blog: http://three-little-robin-birds.blogspot.nl
http://weheartit.com/smilelovehug
http://pinterest.com/happyinspi 
http://robin-zorge.polyvore.com 



Dan maak ik even een top 3:

1. Tumblr
Tja, gewoon supernice om alles te kunnen delen enzo. Filmpjes, bewegende plaatjes, 
quotes, berichten, muziek, foto’s… Ik vind het altijd fijn om veel vrijheid te hebben in mijn 
posts. Hier zie je mijn zelfgemaakte header: 
 

2. Pinterest
Hier hebben velen van jullie vast nog niet van gehoord. Het is een erg verslavende site. Als 
ik eenmaal erop zit, kan ik uren blijven pinnen. Het lijkt een beetje op We Heart It maar het 
is net wat persoonlijker. Ook op deze site kun je mensen volgen, en gevolgd worden. Je 
kunt plaatjes uploaden, repinnen, of toevoegen van internet met de ‘Pin it Toolbar’. 
Ja, het zijn alleen maar plaatjes. Klinkt saai, is het niet. Gewoon de moeite waard om eens 
een kijkje te nemen (:

3. Coeur Blonde
Dit is de geweldigste, meest inspirerende blog die ik ooit heb gezien. De twee 
ontwerpsters Pip & Elle hebben mij aan het bloggen gekregen. Ze houden van beeld, dus 
weer veel foto’s, en daar hou ik van :P Je kunt ze vinden op http://coeurblonde.com. 

Dat was het dan voor deze keer! 

*hugs* Robin 

http://three-little-robin-birds.blogspot.nl 
http://ginger-meets-indie.tumblr.com 
http://makeupyamind.wordpress.com  

 http://wideeyedprincess.wordpress.com 
40

http://three-little-robin-birds.blogspot.nl/
http://ginger-meets-indie.tumblr.com/
http://makeupyamind.wordpress.com/
http://wideeyedprincess.wordpress.com/


Samen met familie en vrienden telden we de seconden af
Tot 2012 zijn jaartje begaf

2012, wat is er weer veel gebeurd
Er werd gelachen, gevloekt en getreurd

We stonden hoog op de top of zaten diep in het dal
Maar uiteindelijk eindigt ook 2012 weer in geknal

Vuurwerk, drankjes en oliebollen zullen er weer zijn

We wensen elkaar vooraanstaand jaar weer een goed welzijn
Nieuwe voornemens worden weer verzonnen

Net zoals elk jaar is begonnen

En natuurlijk gaat het niet alleen om het feest, de voornemens of het geld,
Maar het gezellig samenzijn is het belangrijkste dat telt

Door:	Britt	Coopmans
41



42



Colofon
Hoofdredactie:
Benthe de Ridder

eindredactie:
Suzanne Schuurman
Niels Weggeman

onze schrijvers:
Alessia de Wi
Benthe de Ridder
Britt Coopmans
Davine Deknatel
Faye Spijers
Geert de Vries
Pien de Ruiter
Jesper Tjoa

onze fotografen:
Gemma Verven
Co Stokx
Loїs van de Water

onze tekenaars:
Alessia de Wit
Koen Leenaers
Merle Delen

onze vormgevers:
Geert de Vries
Loїs van de Water
Margot Mendel
Merle Delen
Niels Weggeman
Robin Zorge

 We hopen dat je ook aan 
deze APO weer veel 
leesplezier hebt beleefd!
 
Ook dit komende jaar zullen we 
nog veel van ons laten horen, 
maar we hebben hiervoor ook 
jouw hulp nodig. Dus: heb je 
nog toevoegingen zoals een 
mooi gedicht, een sprekende 
tekening, sappige roddels of 
hilarische quotes? (Je hoeft dus 
geen lid van de APO te zijn.) 
Stop ze vooral in de APO-bus 
naast de balie in de hoofdhal of 
mail naar:
apoforeta@hotmail.com

Tot slot: nog maar vijf weekjes 
en het is alweer vakantie! Dus 
houd de moed - met je goede 
voornemens in je achterhoofd 
- erin. Want o wat is het toch 
lastig om na deze twee weken 
vrij nog met een blij gezicht op 
school te verschijnen..

Namens de redactie een fijn 
2013!
Benthe de Ridder
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Joёlle Schut
Margot Mendel
Robin Zorge
Sander Mulder
Suzanne Schuurman
Femke 
Bergenhenegouwen
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