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In deze Apoforèta over eten 
gaat het natuurlijk niet alleen 
over het eten zelf, maar ook 
over het bereiden ervan. Eén 
leraar mag dan echt niet 
ontbreken: Meneer Righolt. Hij 
is niet mediaschuw en steekt 
zijn voorliefde voor koken zeker 
niet onder stoelen of banken, 
want 5 jaar geleden deed hij 
mee aan het programma Over 
de Kook.  
10 vragen over eten, koken en 
de deelname aan Over de Kook.

Waar ontstond uw liefde voor 
koken?
Op mijn 16e werkte ik in de 
bediening van een 
pannenkoekenrestaurant. 
Bedienen vond ik niet heel erg 
leuk werk en dat werd 
waarschijnlijk opgemerkt, want 
ik werd doorgestuurd naar de 
keuken. Afwassen. Ook niet heel 
leuk, maar beter dan bedienen. 
Op een gegeven moment vroeg 
de chef of ik kon koken. Ik was 
niet eens in staat om een ei te 
bakken, maar koken leek 
aantrekkelijker dan afwassen, 
dus ik zei ja. 
Met een beetje smokkelen en 
hulp hier en daar werd ik 
uiteindelijk pannenkoeken-
bakker. Daar deed ik mijn eerste 
kookervaringen op. Tijdens mijn 
studie heb ik ook gewerkt als 
kok. Dat was heel leerzaam, 
vooral op het gebied van 
timing, plannen en het 
overzicht in de keuken 
bewaren. Op mijn 21e reisde ik 
door Azië. Onder invloed van 
het lekkere Aziatische eten en 
de kruiden groeide mijn  

liefde voor koken verder uit. 
Het koken  begon echt te leven 
toen ik kinderen kreeg en elke 
dag een gezonde en lekkere 
maaltijd op tafel probeerde te 
toveren.

Hoe leidde deze hobby tot uw 
deelname aan Over de Kook?
Mijn schoonzus heeft me 
opgegeven. Dat had ik zelf nooit 
gedaan, hoewel ik het wel een 
leuk programma vind. Ik zag de 
deelname als een uitdaging. 
Over de Kook was een hele 
bijzondere ervaring. Je wordt 
continu van alle kanten gefilmd, 
staat in een kleine, onbekende 
keuken en het is enigszins 
stressvol. 
De makers van het programma 
willen naast geweldige 
kookkunsten ook emoties zien, 
dus ze maken het niet heel 
makkelijk voor de deelnemers. 
Beetje plagen hier,  saboteren 
daar en er zijn tranen op tv. Dat 
is de mindere kant aan het 
programma. Ik ging goed 
voorbereid de opnames in en 
dat resulteerde in goede cijfers. 
Een keer maakte ik een foutje 
door een te rijpe avocado te 
gebruiken, dat was jammer. De 
laatste dag was ik vergeten 
slagroom toe te voegen aan 
mijn ijs. Ik wilde niet voor heel 
Nederland voor lul staan, omdat 
ik het belangrijkste ingrediënt 
voor mijn ijs vergat toe te 
voegen. Ik moest het oplossen 
zonder dat iemand het door 
had. Uiteindelijk heb ik de 
slagroom in mijn koksmuts 
gestopt en ben daarmee naar 
de vriezer in de kelder gegaan. 
Geen camera die de slagroom
gezien heeft! 

Het ijs was heel goed gelukt en 
volgens mij heeft niemand iets 
doorgehad, dus mijn plan was 
geslaagd. Het dreigde nog bijna 
mis te gaan, toen ik ontdekte 
dat de vriezer op ontdooistand 
stond, (sabotage van het 
programma???) maar ik was er 
op tijd bij om het ijs te redden. 
Op een paar stressmomenten 
na was het een hele leuke en 
leerzame week. 

Hoe kijkt u achteraf terug op 
uw deelname? Spijt?
Nee, totaal geen spijt. Ik kijk er 
nog steeds positief op terug. Ik 
heb veel geleerd van Robert 
Kranenborg, technieken en 
trucjes, maar vooral om puur en 
eenvoudig te koken. Ook heb ik 
veel over mezelf geleerd. 
Ik was me er tijdens de 
opnames heel erg van bewust 
dat alles gefilmd werd. Elke 
opmerking zou te zien kunnen 
zijn op tv. De week na de 
opnames begon ik op het USG. 
Ik wilde niet meteen een 
verkeerde indruk maken door 
slechte grappen op tv, dus ik 
heb me ingehouden en de 
redactie heeft me gespaard. 
Gelukkig. 

Wat waren de reacties van 
leerlingen, van collega’s, van 
uw gezin?
Het gerucht dat de nieuwe 
geschiedenis- leraar te zien was 
in een kookprogramma op tv, 
verspreidde zich snel door de 
schoolgangen. Dit kwam mijn 
bekendheid op school alleen 
maar ten goede. De leerlingen 
waren heel positief en 
enthousiast.

Koken met meneer Righolt



Bij collega’s oogstte ik naast 
positieve reacties ook veel 
bewondering, dat ik de 
opnames wist te combineren 
met een gezin en een baan… 
Ze hadden zelf niet bedacht dat 
het geen live programma was. 
De opnames waren in de 
zomervakantie, voor het werk 
op school begon. 
Mijn kinderen vonden het 
vooral heel grappig dat ze me 
op hetzelfde moment thuis en 
op tv zagen. Zij hadden eerder 
dan enkele collega’s door dat 
het geen live programma was. 

Wat vindt u van koken op 
school? 
Ik vind het heel leuk om met 
leerlingen te koken. Tijdens de 
uitwisseling met Brno heb ik 
een kookworkshop gegeven. Ik 
heb ook wel eens op een 
studiedag met het horecateam 
voor alle leraren gekookt. Ooit 
speelde ik met de gedachte om 
op school leerlingen te leren 
koken, om ze voor te bereiden 
op hun studententijd. Dit 
realiseren bleek lastig omdat er 
nogal een aantal praktische 
vereisten zijn, zoals genoeg 
materialen, ruimte om te 
kunnen koken, geld etc. Niet 
echt handig voor op school, 
maar wie weet..

Heeft u ooit een carrière als 
kok overwogen?
Toen ik onderzoek deed op de 
universiteit en dagenlang alleen 
in een kamertje zat, heb ik daar 
wel eens over nagedacht. Met 
een vriend heb ik toen gekeken 

of we een restaurant konden 
beginnen of een eetcafé 
konden overnemen. Dit is er 
echter niet van gekomen. Als 
we realistisch gingen nadenken 
over de investeringen die het 
zou vereisen, de onzekerheid 
van de horeca die het met zich 
mee zou brengen en de tijd die 
er in gaat zitten, kwamen we 
snel tot de conclusie dat het 
plan geen werkelijkheid zou 
worden. Het is ook niet te 
combineren met een gezin. Het 
is goed om een hobby een 
hobby te laten zijn en daarnaast 
ben ik heel tevreden met mijn 
werk als leraar.!!

Is uw omgeving blij met deze 
hobby?
Ja, dat denk ik wel. Het heeft 
het integreren in het dorp waar 
ik sinds kort woon makkelijker 
gemaakt. Op feestjes duik ik 
altijd achter de barbecue en 
dan maak je met iedereen een 
praatje. Ik vind het ook leuk om 
te koken op feestjes en om er 
werk van te maken met kerst. 
Mijn kinderen vinden het heel 
leuk om samen te koken. Nu in 
mijn nieuwe huis hebben we 
een heerlijke, grote keuken, 
waar samen koken nog beter 
kan. En ze genieten hopelijk van 
het eten dat ik maak.. 

De hamvraag: Wat is uw 
favoriete en minst favoriete 
gerecht?
Heel lang nadenken…
Het lekkerste eten vind ik vis, 
maar alleen als het perfect 
gegaard is. In restaurants is dat

vaak net niet het geval, dus daar 
bestel ik het niet. Aziatisch eten 
vind ik ook heerlijk.
Er is niet echt een gerecht dat ik 
niet lekker vind. Kant-en-
klaarmaaltijden en dingen uit 
pakjes, nepsmaakjes. Dat is echt 
afschuwelijk.

Wat vindt u van de Hello Fresh 
hype op dit moment? 
Ik snap dat het voor sommige 
gezinnen erg handig is. Je eet 
gezond, vers en gevarieerd, 
zonder dat je het zelf moet 
kopen en bedenken. Ik vind het 
zelf helemaal niks omdat de 
creativiteit van het koken dan 
weg is. Ik doe altijd zelf mijn 
boodschappen en vind het leuk 
om te bedenken wat we gaan 
eten, om iets origineels te 
verzinnen. Dat kan niet als 
bijvoorbeeld Hello Fresh dat al 
heeft bepaald. 

Tot slot: Wat is er zo leuk aan 
koken?
Het leukste vind ik dat je zelf 
bereid wat je lekker vindt. De 
vrijheid die het met zich 
meebrengt, de ontdekkingen 
die je kunt doen door smaken 
en ingrediënten te combineren. 
Creatief zijn met eten. Maar ik 
maak het niet te ingewikkeld. 
Verse ingrediënten, pure en 
eerlijke smaken zijn genoeg. 
Koken als Jamie Oliver: degelijk 
en praktisch.!
!

      Veerle Schyns  







Anna Konijnendijk



    
Jouw%levendige%karakter%heeft%een%

sterke%behoefte%aan%afwisseling.%Je%zit%

vol%fantastische%plannen%en%voelt%aan%

dat%het%tijd%is%voor%iets%nieuws.%Met%

doorzettingsvermogen%en%daadkracht%

kan%jij%alles%bereiken%Weegschaal.%

Geloof%in%jezelf!

Hoewel%de%tijd%steeds%sneller%weg%lijkt%te%

tikken,%groeit%jouw%to#do%list%met%de%dag.%
Al%deze%taken,%plannen%en%projecten%

maken%echter%niet%dat%er%geen%plezier%mag%

worden%gemaakt.%Zoek%een%balans%tussen%

vrije%tijd%en%verplichtingen!%Je%zult%zien%

dat%je%hier%veel%voldoening%uit%haalt.%

Gisteravond%werd%je%plotseling%

overspoeld%door%een%golf%van%creativiteit.%

Dergelijke%ingevingen%heb%jij%wel%vaker,%

maar%vaak%blijken%dingen%makkelijker%

gezegd%dan%gedaan.%Groot%denken%kan%

geen%kwaad,%maar%onthoud%voor%deze%

keer%ook:%hou%het%klein.

Zuchtend%heb%je%afgelopen%week%toch%

maar%weer%je%winterjas%uit%de%kast%

getrokken.%Deze%sobere%tijd%van%het%jaar%

vind%jij%als%energieke%vis%maar%niks%en%dat%

laat%je%merken.%Kijk%echter%ook%eens%naar%

de%positieve%dingen%om%je%heen.%Je%zal%zien%

dat%je%daar%veel%kracht%uit%kan%putten!

Het%liefst%zou%je%de%hele%dag%in%bed%blijven%

liggen.%Dat%komt%doordat%de%maan%deze%

maand%te%vinden%is%in%de%dromenzonde%

van%jouw%horoscoop.%Iets%dat%ook%zorgt%

voor%een%boost%van%creativiteit%en%
dynamiek%in%je%liefdesleven.%Maak%hier%

gebruik%van!

De%stilte%van%de%herfst%doet%langzaam%

maar%zeker%zijn%intrede,%zo%ook%in%jouw%

persoonlijke%agenda.%Het%lijkt%wel%alsof%er%

de%komende%tijd%niks%leuks%meer%op%de%

planning%staat.%Geen%zorgen%Steenbok,%

bewaar%je%geduld.%Het%tegendeel%zal%waar%

blijken%te%zijn!

De%afgelopen%dagen%voel%jij%futloos.%Je%

lichaam%schreeuwt%om%rust.%Het%is%

duidelijk%tijd%om%eens%lekker%met%een%

kopje%thee%op%de%bank%te%gaan%zitten.%Laat%

de%boel%de%boel%en%neem%tijd%voor%jezelf.%

Morgen%is%er%weer%een%dag!

Afgelopen%tijd%leken%veel%dingen%in%jouw%

leven%een%beetje%rommelig%te%verlopen.%

Maar%geen%zorgen%Stier,%je%krijgt%de%kans%

om%alles%recht%te%zetten.%Helderheid%en%

stabiliteit%zijn%op%komst.%Geloof%in%je%eigen%

kracht%en%durf%of%je%gevoel%te%vertrouwen!

Keuzes%maken%is%niet%iets%waar%

tweelingen%goed%in%zijn.%Beslissingen,%

groot%of%klein,%het%liefst%stel%je%ze%uit.%Maar%

zelf%weet%je%stiekem%ook%wel%dat%het%zo%

niet%werkt.%Wees%duidelijk%naar%je%

omgeving%en%naar%jezelf.%Nu%is%de%tijd%om%

knopen%door%te%hakken,%dus%wees%

standvastig%en%neem%een%besluit!

Zelf%leg%je%de%lat%hoog.%Je%probeert%aan%alle%

verwachtingen%te%voldoen%en%iedereen%te%

helpen,%want%mensen%teleurstellen%is%niks%

voor%jou.%Ambitie%is%een%prachtig%iets,%

maar%lieve%maagd,%denk%ook%aan%jezelf!%

Met%een%mix%van%zelfvertrouwen%en%

fantasie%zul%jij%alles%gedaan%krijgen!

De%sterren%hebben%het%je%de%afgelopen%

dagen%erg%moeilijk%gemaakt,%waardoor%je%

erg%op%jezelf%gefocust%bent%geweest.%

Vergeet%echter%niet%in%je%vrienden%te%

blijven%investeren.%Zij%zullen%er%altijd%voor%

je%zijn%om%je%te%steunen!

Van%alle%sterrenbeelden%ben%jij%het%meest%

gepassioneerd.%Het%dagelijkse%leven%

beleef%jij%met%volle%intensiteit.%De%

activiteit%van%Mars%en%Pluto%zorgen%voor%

een%adrenalineOkick%in%jouw%omgeving.%

Nu%is%het%tijd,%lieve%kreeft:%waag%die%gok%

en%ga%uitdagingen%aan.%Living%on%the%edge.%

weegschaal
23%september%–%

22%oktober

schorpioen
23%oktober%–%

20%november

boogschutter
21%november%–%

20%december

vissen
19%februari%–%

20%maart

waterman3
21%januari%–%

18%februari%

steenbok
21%december%–%

20%januari

ram
21%maart%–%

20%april

stier
21%aprilO%22%mei

tweelingen3
23%mei%–%20%juni

maagd
23%augustus%–%

22%september

leeuw3
21%juli%–%

22%augustus

kreeft
21%juni%–%20%juli

Pien de Ruiter



whats in your bag ?
Wij$vroegen$leraren$om$hun$tas$speciaal$voor$de$APO$te$legen$en$de$meest$typische$
dingen$te$benoemen$of$toe$te$lichten.$Kortom:$what’s$in$their$bags?$

kieviet zorgt voor opschudding bij 

de A-werkplekken door een tafelblad te 
vullen met biologiemateriaal, een schijnbaar 

geliefde regenbroek, de klassieke groene 
tablet en diverse glutenvrije goederen. Op de 

vraag of hij nog iets te toe lichten heeft: 
‘’Ehh.. Nou ik vind deze regenbroek altijd wel 
leuk, check deze.’’ Houdt de bewuste broek 
voor de benen: ‘’Die doe je alleen om bij de 

voorkant van je benen, dus dat ventileert wel 
lekker.’’

temesgen vist een 
regenjas uit zijn tas en vouwt hem glimlachend uit, hangt hem over 
een stoel: ‘’Een regenjas, ja, dat is wel typisch toch? Altijd 
meenemen!’’
Rommelt daarna verder in een schijnbaar lege tas. ‘’Oh kijk, die pen 
is gebroken, ja die heb ik toch allang niet meer gebruikt.’’ Vervolgens, 
enthousiast, na de voorgaande pen voor de foto weer in elkaar 
geschroefd te hebben: ‘’Oh kijk nog een pen! Nog een pen!’’
De echte meestervondst komt natuurlijk op het laatst: ‘’Oh oh een 
tissuepapiertje!’’  En dan na een korte stilte: ‘’Ja, dat was het wel zo’n 

van  Uum  ,trots, nadat wij hem geconfronteerd 
hadden met het feit dat wij via betrouwbare bronnen vernomen 
hadden dat hij een badeend met zich door het leven zeult: ‘’Ja 
hoor hier is ‘ie! Nou ja, ik ben lid van de D66, dus dit is ook een 

D66-badeend.’’ Stralend: ‘’Hij heet Alexander, van Alexander 
Pechtold.’’ En wat als u hem vergeet? ‘’Oh nee nee, ik heb hem 

aan mijn sleutel vastgemaakt. Maak daar ook maar een foto 
van, anders.’’ Kijkt vervolgens even naar zijn tas: ‘’Oh en ik heb 

ook nog een Volkskrant.’’  

Bedankt$heren,$voor$het$vertrouwen$in$onze$goede$bedoelingen$met$betrekking$tot$dit$arEkel$en$het$blootleggen$van$
grote$geheimen,$Essuepapiertjes$en$badeenden.$(en$beste$betrouwbare$bron,$Van$Uum$is$looking$for$you.)$

Merel Smid

beetje.
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“Dat is wel fun.” 
Kleijne 

“Shake your ass… move your ass!” 
Baron tijdens het maken van nieuwe groepjes 

“Ooh je hebt fancy chocola uitgezocht, niet van die pauperzooi die ik altijd koop!” 
Kootte 

“Trek jij je landingsgestel eens in!” 
Reinink tegen leerling die onderuitgezakt zit 

“Kan ik meer aandacht krijgen? Ja, zo ben ik gewoon.” 
Baron 

“Plassen jullie dan nooit in het bos?” 
Mastbergen 

“Waarom zou je iets nuttigs willen doen in je leven, als je ook uit het raam kan staren?” 
Kers 

Gordijn tijdens huiswerkcontrole: “Dit ziet er goed uit.” Leerling: “U ook meneer.” 

“Aan anderen denken? Niet doen.” 
Verweij 

 
 

“Ja, nu wordt het spannend; gemaskerde giraffen.” 
Kers 

 “Hebben jullie een docent met slechtere grappen dan ik?” 
Kleijne 

 “Dit gedicht vind ik eigenlijk niet zo mooi… Niet tegen meneer Gabreëls zeggen hoor!” 
Draaisma 

 “Bedankt voor het verpesten van mijn dag.” 
Baron 



 
 

“Dit is de Mount Rushmore van de Ku Klux Klan.” 
Righolt 

“Ik ben hartstikke dyslectisch, dus het maakt niet uit als je het verkeerd spelt.” 
Van der Heijdt over het woord ‘diffusie’ 

 

 

 
“En als je dan ook nog op significantie let… ja, dat is dan echt perfectie.” 

Kleijne 

“Ga nooit in tegen een vrouw die net is bevallen. Gewoon niet doen.” 
Clark 

“Ik heb zo een slechte dia over een maatschappelijk probleem.” 
Nieuwenhuizen 

“Jij komt uit Syrië, jij praat niet zo goed de logica.” 
Baron over iemand met verkeerde zinsbouw 

“Ik ben verdomme net klaar met studeren!” 
Poelstra over studiedag 

“Next time you’re in a pub, go to a girl and say: ‘I would outstare the sternest eyes, outbrave the heart most 
daring on the earth, pluck the young sucking cubs from the she-bear, mock the lion when he roars for prey, 

to win thee, lady.’ That’s how you pick up the chicks.” 
Clark over Shakespeare 

“Ja, ik zie je wel kijken: wat staat die man hier nou over toveren te praten!” 
Righolt 

“..en als je denkt: ‘the fuck is dit?’, moet je even een vraag stellen.” 
Zantinge 
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