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Lieve USG’ers, 

Jullie	hebben	er	even	op	moeten	wachten,	maar	we	zijn	
terug	met	de	nieuwste	editie	van	de	APO!	Tegen	de	tijd	dat	
jullie	dit	lezen,	zitten	jullie	waarschijnlijk	met	je	neus	in	de	
boeken,	te	stressen	voor	de	toetsweek.	Pak	deze	APO	er	
dan	even	bij	en	houd	een	korte	pauze	van	je	leerwerk,	
ontspanning	is	tenslotte	ook	belangrijk.	
Het	thema	van	deze	gloednieuwe	editie	is	sport.	Met	de	lage	
temperaturen,	regenbuien	en	donkere	dagen	die	bij	het	
seizoen	horen,	staat	sporten	bij	velen	minder	hoog	op	de	
planning.	Toch	is	er,	ook	in	de	winter,	genoeg	te	doen	om	
jezelf	in	beweging	te	houden.	In	deze	editie	testen	zo’n	
winterse	sport,	interviewen	we	sportieve	leraren	en	leggen	
we	je	sportdilemma’s	voor	om	eens	even	goed	over	na	te	
denken.	Daarnaast	mogen	ook	in	deze	editie	natuurlijk	de	
roddels	en	quotes	niet	ontbreken.	
Met	de	kerstvakantie	in	aantocht	is	kwintaal	3	ook	bijna	
aangebroken,	wat	betekent	dat	we	onze	redactie	weer	
zullen	gaan	uitbreiden.	Na	de	vakantie	zullen	we	een	mailtje	
rondsturen	met	meer	informatie,	maar	voor	iedereen	die	
houdt	van	schrijven,	tekenen,	fotograferen	en	opmaken,	we	
zouden	het	heel	leuk	vinden	als	jullie	de	redactie	komen	
versterken!	
Veel	leesplezier	en	alvast	een	fijne	vakantie	allemaal!	
 	
Liefs	namens	de	redactie,	
Maud	de	Ruiter	en	Emma	van	Gils	
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WIELRENNEN

De bocht om, heuvels, klimmen
Renners gaan van start, spanning door het hart.
Wielen spinnen, krachtige trappen, alles om te winnen
Beter, sneller, meter voor meter
Helling op, dalen in, niet op stop
Etappes, ronden, kansen.
Ritten, harder sprinten
Iedereen de bocht door gieren
Uiteindelijk maar eentje die kan zegevieren
Eentje die staat op dat podium,
Eentje met het gevoel van,
FIETSEN

 - Joep Moens
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Juffrouw Test: sporten 
	
De	meest	beoefende	sport	op	het	USG	is	hockey,	maar	wat	zijn	er	nog	meer	voor	
mogelijkheden?	Juffrouw	Test	checkte	er	drie.	
	
Juffrouw	Test	onderzocht	sporten	die	niet	direct	heel	bekend	zijn	bij	leerlingen	van	het	USG.	
Hockey	en	tennis,	die	sporten	kennen	we	wel,	juffrouw	Test	verbreedde	haar	blik.	De	drie	
sporten	die	ze	testte,	zijn:	
	
• ballet	
• krav	maga	
• voetbal	
	
	
Ballet	
Ballet	is	de	verzamelnaam	voor	een	sport,	waarbij	dansen	centraal	staat.	Vanuit	posities,	op	
verschillende	soorten	muziek,	in	figuren,	alleen	of	in	groepen.	Er	zijn	verschillende	soorten	
ballet,	zoals	jazz,	klassiek	en	modern	ballet.	Het	is	een	sport	voor	zowel	jongens	als	meisjes	
en	ballet	ziet	er	misschien	elegant	en	speels	uit,	het	kost	heel	veel	kracht	en	
lichaamsbeheersing.	
	
Klassiek	ballet	is	de	oudste	vorm,	ontstaan	in	Frankrijk	in	de	zeventiende	eeuw.	Het	heeft	
strenge	regels,	onder	andere	over	lichaamshouding,	uitgangsposities	en	opbouw	van	een	
choreografie.	Klassiek	ballet	wordt	gedanst	op	klassieke	muziek.		
	
Jazzballet	is	een	vrije	manier	van	dansen	die	qua	structuur	lijkt	op	klassiek	ballet	maar	is	
gebaseerd	op	populaire	muziek	zoals	jazz,	rock	en	hiphop.	De	bewegingen	en	de	muziek	zijn	
losser	en	er	worden	elementen	uit	verschillende	dansstijlen	gebruikt.		
	
Modern	ballet	is	een	podiumdans	zonder	vaststaand	bewegingspatroon.	Een	beweging	fout	
doen	bestaat	hier	niet:	in	deze	dansvorm	is	improvisatie	belangrijk.		
	
Ballet	is	iets	voor	jou:	
-als	je	van	spieren	kweken	houdt	
-als	je	van	dansen	houdt		
-als	je	van	muziek	houdt:	opera,	pop,	jazz,	modern…	
-als	je	muzikaal	bent	
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Krav	maga		
Deze	zelfverdedigingssport	is	afkomstig	uit	Tsjechië	en	Israël.	Krav	maga	is	het	Hebreeuwse	
woord	voor	contactgevecht.	Bij	krav	maga	leer	je	hoe	je	jezelf	moet	verdedigen	in	gevaarlijke	
lichamelijke	situaties,	een	gevecht	of	overval	bijvoorbeeld.	Training	vindt	vaak	plaats	in	
setting	die	een	realistische	situatie	nabootst,	een	ontvoering	bijvoorbeeld,	of	een	aanval	met	
een	vuurwapen	of	mes.	Verder	wordt	op	verschillende	locaties	getraind:	buiten	en	binnen	
en	op	verschillende	soorten	ondergrond,	zoals	gras	en	steen.	Er	zijn	verschillende	niveaus.	
Krav	maga-beoefenaars	worden	onderverdeeld	in	leeftijd		(jeugd,	tieners,	volwassenen)	en	
binnen	die	categorieën	op	niveau	(1,	2,	3	etc.).	Elk	jaar	is	er	een	examen,	waarna	de	sporters	
een	niveau	omhoog	kunnen.	
	
Krav	maga	is	iets	voor	jou:	
-als	je	jezelf	goed	wilt	kunnen	verdedigen	
-als	je	houdt	van	een	heel	intensieve	sport	
-als	je	ontwikkelde	spieren	wilt		
-als	je	houdt	van	conditietraining	
	
	
Voetbal	
Voetbal	is	een	populaire	populaire	balsport,	waarbij	twee	ploegen	van	elf	spelers	proberen	
de	bal	in	het	doel	van	de	tegenstander	te	krijgen.	De	bal	mag	met	ieder	lichaamsdeel	
gespeeld	worden,	behalve	de	armen	en	handen.	Meestal	wordt	met	de	voet	gespeeld	en	
gekopt,	dat	is	als	de	bal	wordt	aangeraakt	met	het	hoofd.	Spelers	mogen	de	bal	niet	
afklemmen.	De	enige	die	dat	wel	mag	is	de	keeper,	wiens	taak	het	is	te	voorkomen	dat	de	
tegenpartij	de	bal	in	zijn	doel	kan	krijgen.	Voetbal	wordt	buiten	gespeeld	op	(kunst)gras,	een	
veld	is	tussen	de	100	en	120	meter	lang	en	tussen	de	64	en	75	meter	breed.	Er	bestaat	ook	
voetbal	binnen,	dat	heet	zaalvoetbal.	Die	variant	heeft	iets	andere	regels	maar	is	voor	95%	
hetzelfde	als	voetbal	buiten.	
	
Voetbal	is	een	sport	voor	jou:	
-als	je	van	conditietraining	houdt	
-als	je	van	buiten	sporten	houdt	
-maar	ook	van	binnen	of	van	allebei!	
-als	je	het	leuk	vindt	om	samen	te	werken	of	dat	juist	te	leren	
-als	je	een	sociaal	type	bent	
	
	
Tess	Steffers	
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Apoforeta invulverhaal: 
Alle _________ (fruit of groente soort) er nog aan toe! Het is weer sportdag en jij vindt 
dat natuurlijk super _________(bijvoeglijk naamwoord). De hele dag is vol gepland met 
allerlei leuke dingen: eerst beginnen jullie met een potje _______ (balsport) met een 
____________ (soort tuingereedschap). Dan gaan jullie _______ (gekste sport die je ooit 
hebt gespeeld) en als laatst eindigen jullie met __________ (eerste cijfer van je                
telefoonnummer) kilometer hardlopen. Je hebt natuurlijk je sportiefste outfit          
aangetrokken:  een neon-___________(kleur) legging en een top met __________(dier) – 
print, zodat we wel op iemand uit de jaren ________(laatste 2 cijfers van je telefoon-
nummer) lijkt. 

Als je dan eindelijk aankomt op het sportveld, zie je een schouwspel wat je nooit zult 
vergeten: aan de ene kant van het veld doen _________ (docent latijn) en  ____________ 
(docent aardrijkskunde) samen stretchoefeningen in hun ____________(soort             
zwemkleding), terwijl aan de andere kant ____________(strengste docent)       iedereen 
loopt te commanderen. Ondertussen zitten  ___________ (conrector) en ___________ 
(docent geschiedenis) samen een ____________(vieste drankje ever) aan de bar te       
drinken met wat leerlingen. Het ziet er wel leuk uit maar je voelt je een beetje _______
(emotie). Tot je    ineens aan de overkant het ____________(bijvoegelijk naamwoord)    
jongen/meisje van de wereld ziet, terwijl hij/zij aan het ____________(werkwoord) is. 
Holy _________(voorwerp), die wil jij natuurlijk wel ff ____________(werkwoord)! Je wilt 
meteen naar hem/haar toe maar natuurlijk houdt ____________ (docent wiskunde), die 
_____________(vreselijkste fashiontrend ooit) draagt, je weer tegen. “Hoho, ga maar eens 
heel snel 10 keer ___________(sportoefening) doen!” Met je  ________(lichaamsdeel)        
helemaal bezweet, kom je dan eindelijk bij je crush aan. “_________________(het laatste 
wat je hebt gegoogled)” zeg je tegen hem/haar en van de schrik gooi je ook nog eens 
je waterfles over zijn/haar ____________(lichaamsdeel) heen. Je crush begint spontaan te 
____________(werkwoord), maar gelukkig is hij/zij niet ___________(emotie). “Wil je 
mee  _________(vreemde sport) doen?” Natuurlijk wil je dat! Dit zou zomaar nog eens 
een leuke sportdag kunnen worden…. 
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Nieuwe docenten  
We begonnen deze keer niet alleen met een nieuw jaar, maar ook met een heleboel nieuwe docenten. 
Maar wie zijn deze nieuwe docenten nou precies en wat kunnen we van ze verwachten (behalve het 
lesgeven :))? We hebben twee van onze nieuwe leraren kunnen interviewen, meneer Ramcharan, 
docent Frans en mevrouw Jonkman, docent wiskunde.  

Meneer Ramcharan 
Wat vindt u het leukste aan het USG? 
“Het leukste aan het USG vind ik de sfeer. Ik heb ook op twee andere scholen gewerkt, maar het is 
hier echt een warm nest.” Over het contact met de leraren is hij ook meer dan tevreden, zo vertelt 
meneer Ramcharan dat de leraren allemaal behulpzaam zijn. “Als nieuwe docent is het erg fijn dat 
iedereen gewoon af en toe vraagt hoe het met je gaat. Het contact met de leerlingen verloopt ook erg 
goed (over het algemeen), je weet als zowel leerling als leraar wat je aan elkaar hebt.” Verder 
beschrijft meneer Ramcharan andere aspecten die onze school maken tot wat het is en komt hij tot de 
conclusie: “Ik heb geen idee wat ik het leukste vind, maar ik ben super enthousiast over alles wat er is 
en wat er nog gaat komen.”   
  
Wat vindt u anders of bijzonder aan deze school? 
“De vele vrijheden die de leerlingen krijgen vallen me op. Zo zie je een leerling vanwege een bepaald 
programma bijvoorbeeld drie weken niet en de andere keer weer wel. Het is wel even wennen aan wat 
de leerlingen wel en niet mogen, maar uiteindelijk hebben deze vrijheden ook iets heel moois. Zo 
kunnen de leerlingen allemaal doen wat ze het leukste vinden, waar ze goed in zijn en vooral alles 
meepakken wat belangrijk voor ze is.” 

Andere werkervaring? 
“Ik heb stage gelopen op een christelijke school in Ede en ik heb veel ervaring opgedaan, maar het 
was daar toch wel wat conservatiever, wat strikter, zo moest ik bijvoorbeeld lezen uit de bijbel. Omdat 
ik zelf er niet in geloof en er dus geen verstand van heb nam ik steeds wat actueels om te behandelen. 
Ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel geïnteresseerd in andere geloven en daarom wilde ik dit wel 
ooit meemaken.” Ook vertelt hij dat hij twee jaar heeft gewerkt op de school waar hij zelf als leerling op 
gezeten heeft, het Minkema College. “Wel awkward in het begin om bij je oude docenten in de 
lerarenkamer te zitten. Mijn collega’s vonden het erg jammer dat ik weg ging, maar achteraf is dit een 
hele goede keuze geweest.” Dat hij nu op het USG werkt, hebben we te danken aan het toeval en 
mevrouw Van den Broek. Wat hij wilde doen voordat hij besloot om leraar te worden was iets heel 
anders: “Ik wilde altijd geneeskunde studeren, maar na twee keer niet toegelaten te zijn gaf ik het op 
en omdat ik op mijn middelbare school heel erg geïnspireerd werd door mijn docenten om Frans te 
doen op gegeven moment dacht “Hoe ga ik mijn leven leven zonder Frans?” besloot ik Frans te 
studeren en docent te worden.” 

Is er iets waar u naar uitkijkt op het USG? 
“Ik kijk er erg naar uit om mentor te worden en een eigen klas te hebben waar ik goed mee bezig kan 
en die ik verder zou kunnen begeleiden. Er is ook zoveel mogelijk hier op school zoals de commissies 
en de buitenlandreizen. Zet mij overal maar voor in!”  

Heeft u nog geheime talenten?  
“Ik zou het niet zo snel weten, maar ik speel een klein beetje gitaar, hoewel ik dat meer een hobby dan 
een talent zou noemen. Ik vind dansen ook erg leuk, als ik met vrienden bijvoorbeeld naar een club of 
zo ga dan ben ik wel de eerste die losgaat. Ik kan wel een beetje bewegen zeg maar. Koken zou ik wel 
een talent noemen en verder ben ik wel goed in talen, zoals Frans, Spaans en een beetje Duits.”  

           apoforeta.com                                8

http://apoforeta.com
http://apoforeta.com
http://apoforeta.com


apoforeta.com �9

Mevrouw Jonkman 
Wat deed u voordat u naar het USG kwam?  
Mevrouw Jonkman vertelt dat ze hiervoor les gaf op het Leidsche Rijn College, ook als wiskundedocent. 
“En toen ben ik hier naartoe gegaan.” 

Wat vindt het leukste aan het USG tot nu toen? 
“Is dat een meerkeuze vraag?” 

“Ik vind het lesuur van 45 minuten heel fijn, want toen ik op het Leidsche Rijn college werkte, duurde een 
les een uur, da’s een groot verschil.” 
Merkt ze een een verschil in hoe leerlingen tijdens een les van 45 minuten zijn? “Nee, het tempo van een 
les is gewoon hoger.” Ook vindt ze het leuk dat de hele school gymnasium is en vindt ze het fijn dat het 
USG niet zo’n grote school is, omdat je dan elkaar vaker tegenkomt. “Als er iets is, als ik iets nodig heb, 
heb ik altijd iemand binnen een halfuur gevonden. Hier is het zo geregeld.” 

Is er nog iets waar je naar uitkijkt om te doen of mee te maken op het USG? 
“Ik hoorde vandaag dat er een klassenstrijd…, nee schoolstrijd is. Ik heb daar al heel veel leuke verhalen 
over gehoord. Ik weet eigenlijk nog niet precies wat het is, maar dat is volgens mij heel leuk. En 
ouderavond, ik vind het heel leuk om iemands ouders of verzorgers te zien.” Vooral naar de voor haar 
nieuwe dingen hier op het USG kijkt ze uit: de eerder genoemde schoolstrijd en evenementen van 
verschillende leerlingverenigingen, zoals de Amoravond en de toneelvoorstelling van Lampomene. “Ik 
ken natuurlijk ook nog niet zo veel mensen hier, dus het lijkt me heel leuk om mensen in een andere 
hoedanigheid te zien, in plaats van op een stoel in de klas.” 

Kan niet zonder…? 
“M’n fiets. Ik zou er niet aan moeten denken met een bus of zo naar school te moeten. Dus een fiets.” 

Heeft u nog geheime talenten? 
Met “Als ik ze vertel zijn het dus geen geheime talenten meer”, probeert Mevrouw Jonkman heel slim 
onder onze vraag uit te komen. “Nee, oh wat erg, nee ik heb helemaal geen geheime talenten, ik ben 
echt de saaiste docent op school!”  

Wij vinden dat na deze twee gezellige interviews reuze meevallen en hopen dat we jullie een goede 
indruk hebben kunnen geven van twee van USG’s nieuwe docenten. 

Hasti Ansari & Mia Lodder
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Het budget voor de Olympische Spelen is in 2020 ongeveer €22,2 miljard. 
 

Om een slagzwaard te maken van het ijzer uit bloed van je vijanden, moet je 359 
mensen doden. 

 

 
Bij de Nederlandse ambassade in Moskou hebben twee Siamese katten 30 kleine 

microfoons gevonden van Russische spionnen. 
 

In Dubai zijn er jaarlijks ‘Government Games’ voor werknemers in dienst van de 
overheid. 

 
De Griekse filosoof Chrysippus heeft zich letterlijk doodgelachen. 

 
‘The Avengers’ waren een groep Joodse huurmoordenaars die Nazi criminelen 

opspoorden en executeerden na de Tweede Oorlog. 
 

Videogames helpen je brein te trainen in snel beslissingen maken. 
Elke keer dat je knippert, heeft je brein een klein dutje. 

 
Elke dag worden er meer iPhones verkocht dan dat er baby’s geboren worden. 

 
De gemiddelde golfbal heeft 336 kuiltjes. 

               

                                                                                                                                                                               Amani Maniran 
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TOP 10: ONBEKENDE SPORTEN 
Door Wessel van der Zanden


Stokpaardrijden 
Deze sport is in 2017 bekend geworden. Je moet (op je stokpaard!) rennen, springen 

en andere dingen doen die een paard normaal doet.  



Eenwieler hockey 
Je zit op een eenwieler en je hebt een hockeystick. Je moet (net als bij normaal hockey) de 

bal in het doel van de tegenstander zien te krijgen.  



Speedskiën 

Bij speedskiën moet je met ski’s en stokken een zo hoog mogelijke snelheid behalen. Deze 
sport wordt sinds de jaren 60 beoefend. Het record staat op 255 km/u !




Schaakboksen 

Dit spel gaat als volgt: de ene ronde moet je schaken, de volgende ronde boksen.  
Je wint door de ander schaakmat te zetten, of door de ander knock-out te slaan! 




Cyclobal 
Cyclobal is de sport waarbij je op een fiets zit en met een bal bij de tegenstander in het doel 

moet scoren! Klinkt lastig... 



Modderworstelen 

Het modderworstelen werd bekend in de jaren 30. Dit spel wordt gespeeld door mannen en 
vrouwen.




Voltige 

Het spel voltige is paardrijden, maar dan in combinatie met acrobatiek! Er staan mensen 
op het bewegende paard acrobatiek te doen! 

Geocaching 
Bij dit spel is de bedoeling dat de ‘zoekers’ met hulp van een gps of telefoon een 

bepaalde ‘cache’ (verstopplaats) vinden, die zich ergens op de wereld bevindt.  



Lacrosse 
Dit spel wordt gespeeld met 10, 12 of 6 spelers. Iedere speler heeft een stick, met een soort 
netje erin. Hier past de bal in. De bedoeling om door middel van de bal in de stick te leggen, 

te scoren bij de tegenstander.  



Tikkertje 
Deze sport was erg onbekend, totdat er een filmpje van een wedstrijd werd gepubliceerd. 
Het spel wordt gespeeld op een stuk grond met obstakels, waar de tikker 30 seconden de 

tijd krijgt om de ander te tikken.
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FILMRECENSIE 
A Simple Favor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een thriller gecombineerd met een komedie. Het klinkt als een bijzondere combinatie. Toch 

wordt het in ‘A Simple Favor’ vrij aardig uitgewerkt. Met Blake Lively (Gossip Girl) en Anna 
Kendrick (Pitch Perfect) in de hoofdrollen lagen de verwachtingen hoog. 

 
De film gaat over de nette, overenthousiaste schoolpleinmoeder Stephanie (Anna Kendrick), 

en de mysterieuze Emily (Blake Lively). De twee raken in een onverwachte vriendschap 
verwikkeld door middel van hun zoontjes, die elkaar ontmoeten op school. Emily en 

Stephanie zijn elkaars tegenpolen. De een impulsief, de ander alles gepland. Wanneer 
Emily verdwijnt en Stephanie achterlaat met haar zoontje, blijkt dat de twee elkaar minder 

goed kennen dan gedacht. 
 

Stephanie besluit, samen met Emily’s man, op zoek te gaan naar Emily en deelt haar 
bevindingen vloggend op internet (‘Hi moms!’). Er ontstaat een intense zoektocht, waarin 

Stephanie zich zowel dingen realiseert over Emily als over zichzelf. Hoe dieper ze graaft, hoe 
meer nare dingen ze ontdekt. 

 
‘A Simple Favor’ lijkt in eerste instantie op elke andere thriller. De film begint rustig, maar 

heeft een mysterieuze ondertoon. Al snel blijkt echter dat het geen film als alle andere is. De 
film is eigenzinnig, raar en humoristisch. De combinatie tussen Kendrick in een nerderige rol 

als en Lively in een arrogante werkt perfect. Wanneer tegen het eind van de film de 
plotwendingen zich blijven opstapelen, wordt er toch afbreuk gedaan aan het verhaal. Er 

komen een heel aantal verhaallijnen samen, die los van elkaar helaas niet heel ver zijn 
uitgewerkt. De mooie outfits en Franse soundtrack maken dan toch wel een hele hoop 

goed. Ben je in de stemming voor een vermakelijke, grappige film, met een spannende 
ondertoon. Dan is dit een aanrader. 

 
3,5 van de 5 sterren 

 
 

Emma van Gils 
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#fitgirls 
 

Als ik mijn Instagram open, is er geen ontkomen meer aan. Duizenden foto’s 
van fitgirls zweven rond op mijn tijdlijn. Wanneer je op #fitgirls zoekt, krijg je 

11,4 miljoen foto’s te zien. Ondertussen heb ik toch nog maar even een zak 
chips opengetrokken. Nee, fitgirl zijn is niks voor mij. 
 

Meiden in mooie sportkleren, die before en after foto’s laten zien van hun 
transformatie. Ze lopen hard door de mooiste bossen en over de mooiste 
stranden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het eten, er komen 

ook genoeg foto’s voorbij van prote�ne shakes en a�ai bowls. Het lijkt te 
perfect om waar te zijn. Misschien ben ik stiekem een beetje jaloers. Ik stop 

mijn half lege chipszak weg en google de beste tips voor het aannemen van 
deze levensstijl. Langzaam maar zeker kom ik er achter dat fitgirl zijn echt 
niet zo leuk is als het er uitziet op de foto’s. Het is hard werken en je hebt 

veel doorzettingsvermogen nodig. Dan weet ik het zeker, ik ben hartstikke 
tevreden dat ik geen fitgirl ben.  

 
Het zit namelijk zo, ik sport wel hoor. Twee keer per week sleur ik mezelf naar 
het hockeyveld. Meer voor de gezelligheid dan voor de vordering van mijn 

hockeycarri�re. Als ik dan weer naar huis fiets en de bootcampclubjes in het 
park spot, rijd ik er glimlachend langs. Nee, dat is niks voor mij. En wat betreft 

eten, ik probeer een semi gezonde levensstijl aan te houden, maar sommige 
dingen gaan toch wel echt wat te ver. Neem nou die �bergezonde nakd repen, 
die gaan er dus echt niet in bij mij. Geef me dan maar gewoon een salade. En 

op zijn tijd een pizza gaat er dan ook echt wel in. Ik ben tenslotte toch geen 
echte fitgirl. 

 
Tevreden met de conclusie van mijn onderzoekje plof ik weer neer op de bank. 

Ik open Instagram en kijk tevreden naar de duizenden fitgirls op mijn tijdlijn. 
Het lijkt zo perfect, maar ik weet wel beter. Glimlachend pak ik mijn zak chips 
er weer bij. Morgen ga ik vast wel weer sporten. Maar ik kan niks beloven.  
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Quotes 
	

	

"Vonden	jullie	het	examen	wiskunde	ook	zo'n	belediging	op	je	intelligentie?"	-	mnr.	Welleweerd	

	

“Met	“ik	weet	het	niet”	kun	je	geen	oorlog	winnen.”	-mevr.	Reinink	

	

“Zebrapaden	zijn	voor	watjes”	-	mnr.	Poelstra	

														 	

"Naja,	maar	zes	absent	van	de	negen.	Valt	nog	best	mee."	-	mnr.	Kleijne	

	

“Je	hebt	toch	wel	een	leven,	hè?”-	mnr.	Winkler	

	

*Tijdens	een	debat	over	het	klimaat:*	Mnr.	Derksen	(PVV):	“Wat	is	überhaupt	het	klimaatprobleem?”	
Miss	Berk:	“You	are.”	

	

"Nou,	de	volgende	keer	gaan	we	het	gif	drinken."	-	mnr.	Landman	
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Deadlines. Grappig. Hoe hard ik het ook pro-
beer, ik kan nooit aan deadline werk ontsnap-
pen. Het lijkt alsof ik altijd wel wat beters te 
doen heb dan vooruit werken. Iets beters dat 
meestal tussen games, Netflix en deadlines, die 
ik vergeten was, in zit. Dat laatste verandert on-
geveer 80% van de keren in A. doen alsof ik 
ziek ben, B. een smoes verzinnen en die in een 
formele,  beleefde e-mail zo stom mogelijk we-
ten te  presenteren, of C. youtube kijken tot ik 
de deadline opnieuw vergeten ben. (Nog 
éééén      filmpje.)  

 

Maar uiteindelijk moet je er toch aan geloven, 
en dan moet je opeens een heel boek aan 
Griekse woordjes leren, een half geschiedenis 
boek schrijven, of een column schrijven. 
(Opeens wordt het duidelijk waar ik mijn        
inspiratie vandaan haal).  

 

Vervolgens moet je checken of     
eventuele groepsleden hun deel ook 
af hebben (Not) en hun stukjes ook 
schrijven. Allemaal in één avond, of, 
mocht het één van de vergeten  
deadlines zijn, in de pauze. Maar goed, 
uiteindelijk loopt het meestal goed af. 
Dan heb je dat avondje Netflix wel  
verdient. Alleen maar hopen dat je  
ondertussen geen deadline vergeten 
bent. 

- Liam Burke 

     Column– Deadlines  
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Waterman 
21 januari-18 februari 

Vissen 
19 februari-20 maart 

Ram 
21 maart-20 april 

Stier 
21 april-21 mei 

Tweeling 
22 mei-21 juni 

Kreeft 
22 december-23 juli 

Leeuw 
24 juli-23 augustus 

Maagd 
24 augustus-23 september 
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Weegschaal 
24 september-23 oktober 

Schorpioen 
24 oktober- 22 november 

 

Boogschutter 
23 november-22 december 

Steenbok 
23 december-20 januari 
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Ik denk dat bijna iedereen op onze school me-
vrouw Mostert wel kent, waarschijnlijk als bio 
docent maar ook als de conrector van de onder-
bouw. Wat velen van jullie niet zullen weten 
is dat zij ook nog een echt verborgen talent 
heeft, namelijk…. voetbal. Wij hebben op onze 
school gewoon een oud-speelster van het Neder-
landse vrouwenvoetbalelftal. Hoe is dit zo ge-
komen?  

 Hoe bent u begonnen met voetbal? 

‘Het begon allemaal in Arnhem, waar ik vandaan 
kom. Hier voetbalde ik altijd met de jongens 
uit de buurt op een plein met allemaal garage-
deuren er omheen. Meer dan eens werd zo een 
garagedeur als goal gebruikt, zoals je kunt 
begrijpen werd dit alleen niet zo gewaardeerd 
door eigenaren. Hierom zijn mijn vrienden en 
ik meerdere keren verjaagd. Niet dat dit iets 
uitmaakte, want de volgende dag kwamen we ge-
woon weer terug en werd een andere garagedeur 
tot goal omgedoopt.  

Toen ik ongeveer acht jaar oud was verhuisde 
ik samen met mijn ouders naar Wageningen. Ook 
hier bleef ik voetballen, op school, op 
straat, maar hier was ik niet de enige. Op de 
school waar ik op zat waren ook meisjes die 
het leuk vonden om te voetballen, toen ze   
zagen dat ik dat ook vond, vroegen ze me of ik 
bij hun club wilde komen:  de ‘’Go Ahead - 
Victoria Combination’’, of terwijl GVC    
meisjesvoetbal.  

Hier speelde ik een aantal jaar toen de KNVB 
met het idee kwam om voor elke provincies een 
eigen selectieteam op te richtten en die   
vervolgens allemaal tegen elkaar te laten spe-
len. Ik werd gescout voor het selectieteam van   
Gelderland, en later voor het team van dis-
trict oost.  

Toen ik 17 was ben ik gescout voor het Neder-
lands vrouwenvoetbalelftal. Er bestond toen 
nog niet zoiets als Nederlands meisjesvoetbal-
elftal onder de 17 of dergelijk, dus ik kwam 
daar als broekie van 17 tussen allemaal dames 
van 24-25. Met dit team heb ik een aantal   
interlands gespeeld, en vervolgens in 1984-
1985 hebben we meegedaan aan het eerste WK 
voetbal voor vrouwen in China.’ 

 

 

Hoe was het om aan zo een WK mee te doen? 

‘Het was fantastisch!’  

Hoeveelste zijn jullie uiteindelijk geworden? 

‘We zijn uiteindelijk in de kwartfinales er 
uit gegaan.’ 

Waarom juist voetbal? 

‘Voor mij waren er twee belangrijke redenen: 
als eerste vind ik alles wat met een bal te 
maken heeft geweldig. Het hoog houden, de 
techniek die je gebruikt om de bal onder    
controle te houden. Het feit dat jij die bal 
beheerst. Ten tweede ben ik een echte 
teamplayer. Het samen met een team bedenken 
van een tactiek om je tegenstanders te     
verslaan vond en vind ik fantastisch.’ 

Welke positie speelde u? 

‘Ik ben van voor naar achter gegaan. Ik begon 
als rechtsbuiten, toen ben ik naar het midden-
veld verplaatst. En ik ben geëindigd als cen-
traal achter.’ 

Wanneer en waarom bent u gestopt met voetbal? 

‘Op mijn 23e heb ik tijdens een wedstrijd mijn 
kruisbanden gescheurd. Hier ben ik toen ook 
aan geopereerd, maar de beschadiging was te 
ernstig om nog in het Nederlands elftal te 
kunnen spelen. Wel kon ik nog op clubniveau 
spelen. Ik ben toen gaan spelen bij de    
voetbalclub PUCK in Deventer, vervolgens ben 
ik hier ook nog trainster van een team ge-
weest. 

Later toen ik achter in de 20 was heb ik mijn 
kruisbanden nog een keer gescheurd en toen was 
het klaar! Dit is ook de reden geweest dat ik 
10 jaar geleden gestopt ben met gymles geven, 
want een keer tijdens het geven van een les 
zijn ze nog een keer gescheurd. Mijn dokter 
heeft toen gezegd; “Paula je kunt er beter mee 
stoppen!” In totaal ben ik vijf keer aan mijn 
knie geopereerd.’ 

Wat bent u toen gaan doen? 

‘Ik ben van 2000-2003 assistent bondcoach ge-
weest van het Nederlands vrouwenelftal. Hier-
mee ben ik nog veel op reis geweest naar in-
terlands, daarom was ik veel van huis. Was dit 
ook de reden dat u gestopt bent? ‘Ja, ik had 
toen een gezin met drie kleine kinderen en 
wilde meer thuis zijn en tijd voor hun hebben.  

Interview met Mevrouw Mostert 
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Heeft u nu nog veel contact met uw oude team-
genoten? 

‘Niet heel veel meer, maar mijn oude maatje 
uit het team Sarina Wiegman, zij is nu   
bondscoach van het Nederlandse vrouwen elftal,  
belde me een paar jaar geleden op en vroeg me: 
“Paula ze hebben me gevraagd om assistent 
bondcoach te worden, moet ik dit doen?’’ Ik 
heb haar toen gezegd dat ze het zeker moest 
accepteren. Verder heb ik niet veel contact 
meer, maar altijd als ik oude teamgenoten van 
mij tegenkom, op tv bijvoorbeeld, vind ik dat 
altijd ontzettend leuk.’ 

Zijn u kinderen eigenlijk ook gaan voetballen? 

‘Nee mijn dochter en jongste zoon zijn allebei 
gaan hockeyen en mijn oudste zoon deed aan  
atletiek. Mijn dochter heeft voetbal nog wel 
geprobeerd, maar vond dit uiteindelijk toch 
niet leuk en is dus gaan hockeyen.’ 

Wat vond u hier van? 

‘Super stom natuurlijk, haha. Nee ik vond het 
belangrijk dat ze een sport deden die ze leuk 
vinden. Ook vond ik het leuk dat mijn jongste 
zoon en dochter beiden voor een teamsport  
hadden gekozen. Zelf heb ik ook nog een paar 
jaar gecoacht bij mijn dochter haar team.’ 

Lara Kelder  
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SPORTDILEMMA’S 
  

Ook deze keer leggen we weer een aantal dilemma's voor die eigenlijk 
onmogelijk zijn, want ze zijn beide (on)aantrekkelijk. Probeer maar 
eens te kiezen tussen deze sportdilemma's... 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Altijd hockeyen met een voetbal 

OF 

altijd voetballen met een hockeybal 

Nooit meer op skivakantie  

OF 

nooit meer op zomervakantie 

Lid van een sportschool 

OF 

van een sportvereniging 

Altijd je moeder langs de lijn  

OF 

altijd je vader 

Teamsport 

OF 

individueel 

Nooit meer zelf sporten  

OF 

nooit meer sport kijken 

Eén dag geen telefoon 

OF 

één week niet sporten 

 
Elke dag sportkleren aan naar school 

OF 

altijd sporten in normale kleren 

Binnen sporten met 30 graden  

OF 

buiten sporten met onweer, regen en hagel	

Elke dag één uur sporten  

OF 

één keer per week een hele dag sporten 

Nooit meer sporten en super dik zijn  

OF 

heel veel sporten en super dun zijn 

Altijd een goal maken maar niet winnen  

OF 

nooit scoren en altijd winnen 
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Quotes 
	

	

“Dus	dames,	stuur	geen	nudes,	maar	begin	aan	de	opdrachten”	-	mnr.	Kieviet	

	

“Daarom	zijn	kleine	kinderen	schattig,	anders	worden	ze	verstoten	door	hun	ouders	en	gaan	ze	
dood”	-	mnr.	Van	der	Heijdt	

	

"Er	zijn	altijd	jongens	die	Turks	Fruit	willen	lezen	vanwege	de	seks."	–	mediathecaresse	

	

"Waar	is	Werkhoven?	Oh,	zwerfkatten	aaien	zeker."	-	mevr.	Acoca	

																									 	

“Dit	stukje	gaat	over	ziekteverwekkers,	zoals	bijvoorbeeld	Feyenoord	supporters”		-	mnr.	Van	der	
Heijdt	
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What’s	in	your	bag?	
																																			feat.	meneer	Van	Rijsewijk	

	
Groot	of	klein,	rugzak	of	
schoudertas,	netjes	of	
rommelig.	Elke	docent	
heeft	een	andere	tas,	
waarin	de	dagelijkse	
benodigdheden	en	wie	
weet	wat	nog	meer	
worden	meegenomen.	In	
deze	editie	vroeg	de	
Apoforèta	hen	weer:	
‘What’s	in	your	bag?’		
	
		
Deze	keer	keek	ik	na	een	
blokuur	gym	op	
Kampong	in	de	tas	bij	
gymdocent	Emiel	van	
Rijsewijk.	Zo	keurig	als	
deze	sportieveling	
eruitziet,	zo	rommelig	is	
zijn	tas.	Spullen	liggen	
kriskras	door	elkaar:	
een	banaan	naast	een	
iPad,	sokken	op	zakjes	
soep,	opladers	bij	
keelsnoepjes	en	pennen,	
heel	veel	pennen.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Staat	die	rommelige	
inhoud	symbool	voor	
je	karakter?	
‘Vind	je	’m	rommelig?	Ik	
vind	het	wel	meevallen.	
Maar	ik	ben	wel	een	
beetje	een	rommelaar,	
dus	misschien	zegt	het	
wel	iets	over	mij.	Netjes	
ben	ik	in	ieder	geval	
helemaal	niet.	Maar	de	
inhoud	mag	er	dan	een	
beetje	slordig	uitzien,	
het	is	wel	praktisch,	
functioneel	en	nuttig	en	
ik	kan	alles	vinden.	Dat	
vind	ik	veel	belangrijker	
dan	een	keurig	
geordende	tas.	Toch?’	
	
Ja	hoor,	vind	ik	ook.	En	
het	is	wel	een	mooie	
tas!	
‘Ja,	mooi	hè?	Heb	ik	van	
mijn	oude	mentorklas	
gekregen.	Ze	vonden	
mijn	vorige	tas	een	
beetje	skeer,	haha!	Die	
had	ik	ook	al	weer	een	
paar	jaar,	dan	gaat	zo’n	
tas	aftakelen.	Dit	is	een	
sportieve	rugzak,	past	
wel	bij	mij	hè?	Mijn	oude	
mentorklas	kende	mij	
goed.’	
	
Wat	gaat	er	iedere	dag	
mee	in	je	tas?	
‘Mijn	lunch,	heel	
belangrijk!	Brood,	fruit,	
een	soepje,	soms	nog	
wat	te	snacken.	En	mijn	

laptop,	iPad,	telefoon,	
die	behoren	tot	mijn	
basisuitrusting.	Die	
vergeet	ik	nooit.	Wat	ik	
wel	regelmatig	vergeet,	
zijn	mijn	sleutels,	maar	
daar	kom	ik	dan	gauw	
genoeg	achter.	Zonder	
mijn	sleutels	kan	ik	niet	
naar	het	USG	komen,	ik	
kom	met	de	auto	
namelijk.	Mijn	sleutels	
zijn	dus	het	enige	waar	
ik	voor	omkeer	als	ik	ze	
vergeten	ben.’	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Geen	overige	
kostbaarheden	in	je	
tas?	
‘Ik	vind	die	apparaten	
kostbaar	genoeg!’		
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Factor	30?	
‘Ja,	als	gymdocent	sta	ik	
veel	buiten	in	de	lente	
en	de	zomer	en	dan	pak	
je	nogal	wat	zon	mee.	Ik	
smeer	me	altijd	in	met	
zonnebrandcrème,	zo	
verbrand	ik	niet.’	
	
En	hoe	zit	het	met	die	
pennen?	
‘O	ja,	ik	heb	geen	etui,	
dat	vind	ik	niet	handig.	
Maar	ik	heb	wel	veel	
pennen,	stiften	en	
andere	dingen	om	mee	
te	schrijven.	Hoewel	
mijn	tas	er	volgens	
sommige	mensen	dus	
slordig	uitziet,	vind	ik	
het	irritant	als	die	door	
mijn	hele	tas	slingeren	
en	niet	voor	het	grijpen	
liggen.	Dus	houd	ik	ze	bij		
elkaar	met	een	
elastiekje.	Dat	is	erg	
handig,	vind	ik	zelf.	Dat	
ik	er	ook	een	vork	bij	
heb	gestoken	voor	als	ik	
een	salade	of	iets	anders	
uit	een	bakje	mee	heb	
voor	mijn	lunch,	vind	ik	
echt	een	meesterlijke	
vondst.’																																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Interview	en	foto’s:	Tess	
Steffers	

	

‘Mijn	pennen	houd	ik	bij	
elkaar	met	een	elastiekje,	
zo	slingeren	ze	niet	door	
mijn	hele	tas.	Een	
meesterlijke	vondst,	vind	
ik	zelf!’	
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QUIZ 
Jaja, daar zijn we weer met een nieuwe quiz! Deze quiz gaat over… je raadt het al… sport! 

We gaan in deze quiz uitzoeken welke sport het meest bij jou past! Aan het eind staat hoeveel punten 
elk antwoord waard is. Tel die punten bij elkaar op en je vindt de uitslag. Ben je er klaar voor? Dan 

gaan we beginnen!  
 

 
 

1. Ben je wel eens opeens heel boos? 
A) Ja. IS DAAR IETS MIS MEE?!  

 
B) Nee. Nooit. Ik schat de situatie altijd al perfect in. Ik houd mijn hoofd koel in elke situatie. 

C) Alleen als ze niet doen wat ik wil. 
 

2. Wat is jouw kwaliteit? 
 A) Ik kan heel goed zien.  

B) Ik heb een perfect richtingsgevoel. Ik kan naar elk lokaal op school zonder een plattegrond. 
C) Ik kijk, ik overweeg, mensen begrijpen meestal geen bal van mijn hersenkronkels. 

 
3. Wat vind je het leukst? 

A) Zoeken naar mijn sleutels die ik altijd kwijt ben. 
B) Iedereen omver beuken in een drukke gang. 

C) Een papiertje in de prullenbak gooien van twee meter afstand.  
 

 4. Welk cadeau kies je als je jarig bent? 
A) Tomtom 

   B) Een bal 
C) Nerf pistolen 

 
5. Op welk dier lijk je het meest? 

  A) Een uil 
C) Een hagedis 

 
6. Waar kun je absoluut niet tegen? 

A) Als twee dingen die bij elkaar horen niet bij elkaar liggen . 
B) Als iets niet lukt. 

C) Verdwalen 
 
 

Vraag 1:  A: 3  /  B: 1  /  C: 2 
Vraag 2:  A: 3  /  B: 2  /  C: 1 

Vraag 3:  A: 2  /  B: 3  /  C: 1A) Tomtom 
 

Vraag 4:  A: 2  /  B: 1  /  C: 3 
Vraag 5:  A: 1  /  B: 2  /  C: 3 
Vraag 6:  A: 1  /  B: 3  /  C: 2 
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9 punten of minder: Bowls 
Bowls is een sport die erg bij jou past! Bowls is een van oorsprong Engelse sport, waarbij je probeert afgeplatte 

ballen zo dicht mogelijk naar de doelbal te laten rollen. Hiervoor heb je dus tactiek en inschattingsvermogen nodig. 
Uit deze test is gebleken dat jij dat zeker wel hebt, dus dat is helemaal geen probleem voor jou! 

 
 

Tussen 10 en 13 punten: Oriëntatieloop 
Jij bent een echte oriëntatieloper! Bij een oriëntatieloop is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk van de ene plaats 

op de andere komt. De route moet je zelf uitstippelen. Deze sport kun je alleen doen, maar ook samen in 
estafettevorm. Bij deze sport heb je een goed richtingsgevoel hebben, maar je moet ook hard kunnen rennen. Jij 

bent iemand die dat zeker kan, dus waarom zou je het niet eens een keer uitproberen? 
 
 

14 punten of meer: Kleiduivenschieten! 
Ik zie het al. Diep in jou zit een echte kleiduivenschieter! Kleiduivenschieten is een sport waarbij je op een groot 

open veld een soort frisbees probeert kapot te schieten. Je vrienden wisten het altijd al: dat agressieve zit er bij jou 
wel in. Dat is ook wel nodig, want dit is wel een sport voor mensen met pit.  
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Hockey, voetbal en tennis. Bijna iedereen kent deze sporten eigenlijk wel. In het 
thema van deze Apo (sport) wilden we juist graag nieuwe/bijzondere sporten 
laten zien. Dus hebben wij een aantal minder bekende sporten opgezocht en 
een foto ervan in de RaRaRa… gezet. Nu aan jullie de taak; zoek bij elke sport 
de goede naam!  

Natuurlijk is er weer een prijs te winnen, een heerlijke koek uit de kantine naar 
keuze. Zodat je na het sporten (want je bent natuurlijk geïnspireerd geraakt 
door deze Apo) lekker even kan uitrusten met een koek ;)

RaRaRa
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GET THE L..==.K 
VOETBALSUPPORTER 

Als je een bepaalde club support wil je dat natuurlijk wel laten zien. Hoe kun je dat nou het beste 
doen? Volg deze tips en je bent er helemaal klaar voor om bij de volgende wedstrijd jouw club aan 
te moedigen in stijl.

 


1 Zorg dat je een T-shirt hebt van jouw club. Dit kan het echte tenue zijn, maar ook gewoon een 
T-shirt in de kleuren van jouw club.

 


Het is altijd handig als je iets hebt om extra hard mee te klappen. Dit kan zo een waaier zijn, 2 
maar ook van die ukelele handjes. Hierdoor kun je als jouw club scoort het hele stadion omver 

klappen.  

 

3 Deze tip is heel makkelijk uit te voeren. Het enige wat je hoeft te doen is 
met schmink twee strepen op je gezicht te zetten. Stel je voor, de kleuren van 
jouw club zijn rood en wit, dan zet je eerst een rode streep op je wang en 
daaronder een witte. Doe dit op de andere wang nog een keer, en klaar is kees!

 

Om jouw club extra goed aan te moedigen, kun je een spandoek maken. Je 4 
hebt hiervoor een oude doek en verf nodig. Schilder hiermee de vlag, het logo 

of de slogan van jouw club erop.


FITNESSLOOK 
Het is weer eens zo ver: je gaat naar de sportschool. Je hebt de moed verzameld om te gaan, 
maar wat ga je aantrekken? Je wilt niet in je oude joggingbroek, maar ook niet een broekje dat zó 
kort is, dat het gewoon niet kan. Wat nu? We hebben een aantal tips, waardoor jij binnen no time 
een goede sportoutfit hebt!

 


1(Voor de meisjes): Zorg dat je een goede sport-bh aanhebt, hierdoor zitten alle 
sport T-shirts en sporttops gelijk beter.

 


Het bovenstuk moet uiteraard lekker zitten, maar niet te warm zijn. Ga daarom 2 
voor en los hemd of sport T-shirt.


 
3 Koop een sportlegging of een sportbroekje waar nog een soort broekje onder 
zit. Dit ziet er prima uit en zit ook nog eens comfortabel.


 

Goede schoenen zijn heel belangrijk. Investeer dus in een goed paar schoenen. 4 

Deze kun je trouwens ook gebruiken voor binnengym en andere binnensporten.

 
5Maak je look af met zweetbandjes en je bent klaar om naar de sportschool te 
gaan.

 


Door Lara Kelder 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In dit nummer van de Apo staat de eerste editie van onze nieuwe rubriek, waarin wij 
sporten uitproberen. Dit zijn heel veel verschillende sporten, maar allemaal zijn ze 
een beetje onbekend of niet vaak gespeeld onder jongeren. Voor deze eerste editie 
moesten we natuurlijk wel een fantastische sport kiezen om mee te beginnen. Na on-
geveer vijf seconden te hebben nagedacht met de redactie waren we het allemaal 
eens. Wij wilden gaan curlen!!! 

Na contact te hebben gezocht met de curling club van Utrecht, was de dag dan einde-
lijk daar. De dag waar de halve redactie zo ongeveer van had gedroomd.  

Met een groepje van uiteindelijk zes mensen zijn we op pad gegaan naar de curling-
baan.  

We werden meteen begroet door Frédérique Urlings, lid van de curling club Utrecht 
en onze geweldige instructeur. Allereerst kregen we een beetje uitleg over wat curlen 
precies is en hoe het spelletje gaat. Al vrij snel mochten we de sliding proberen (in 
onderstaande foto’s een klein stappenplan).  

 

Stap 1: 

Zet je rechter 
voet (of linker  
voet als  links 
bent) in de     
houder.  

Stap 2:   

Je andere voet op het 
ijs en diep door je 
knieën.  

Stap 3:              
Langzaam je       
linkervoet       
vooruit schuiven 
en je  rechter-
been strekken.  

Stap 4:  

Je rechterbeen zo ver       
mogelijk uitstrekken en  zo 
diep mogelijk door je      
knieën. Hoe beter je dit 
doet, hoe verder je         
doorglijd. 

Dit is de beweging om de steen het ijs op te       
duwen en om ervoor te zorgen dat die richting 
‘het huis’ gaat (oftewel de cirkels waar je wil dat 
de steen komt, omdat je dan punten kan           
krijgen). In kleine stapjes hebben we geoefend 
hoe dat precies moet en hebben we ervoor         
gezorgd dat we de balans   hielden, wat              
overigens vaak nog moeilijk was. 

 

 

 
 

 

▀▄▀▄▀▄                  ▄▀▄▀▄▀ 

Daarna gingen we oefenen met het bezemen. Meestal het     
eerste onderdeel waar mensen om moeten lachen, maar      
eigenlijk nog best moeilijk. Je moet namelijk op het glad-
de ijs een steen achterna rennen en tegelijkertijd heel 
hard             bezemen om ervoor te zorgen dat de steen be-
ter op zijn doel af gaat. Dit multitasken zorgde in het be-
gin ook wel voor wat moeilijkheden, maar uiteindelijk 
zijn we echte bezem-           kampioenen geworden. De 
schoonmakers van het USG       kunnen wel plaats voor 
ons maken. 
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Van links naar rechts: Auke, Mara, Joep, Tess, Lara en Frédérique 
Liggend op de grond: Julia 
 
 
Voor de volgende edities van deze rubriek staan nog een aantal hele leuke sporten op 
ons lijstje. Heb jij ook een sport die wat onbekender is, maar wel super leuk? Laat het 
ons weten en stuur even een mailtje naar  apoforetausg@gmail.com en wie weet gaan 
wij jouw sport ook wel uitproberen! 

Nadat we alle basistechnieken hadden geleerd, heb-
ben we teams gemaakt. Team geel (Tess, Mara en       
ikzelf) tegen team rood (Lara, Auke en Joep). Omdat 
we niet zo veel tijd meer over hadden, deden we een 
verkorte versie van een echte wedstrijd. We speelden 
2 keer 8 stenen per team. Ieder team speelt dus om en 
om een steen, totdat de 16 stenen in totaal op zijn. 
Dan ga je de andere kant weer op terug en speel je 
weer om en om een steen. 

De eerste set was hartstikke spannend. De ijsbaan liep niet 
helemaal recht, waardoor we eerst het ‘ijs moesten lezen’. 
We moesten dus kijken naar hoe de steen met de draaiing 
(wat ook nog een hele techniek is) reageerde op het ijs en 
hoe we ons dan moesten aanpassen. 

Uiteindelijk moesten we helemaal in de hoek richten om de 
steen enigszins in het midden te krijgen. Ook de snelheid was 
nog een dingetje. Sommigen speelden veel te hard, anderen 
juist veel te zacht. Uiteindelijk lukte het steeds beter en         
kwamen er een aantal stenen mooi in de buurt. Helaas nog   
geen enkele echt in het huis, totdat team rood  de laatste steen 
speelden. Prachtig in het huis, oftewel team rood had de eerste 
set met 1-0 gewonnen. 

Voor iedereen die niet kan wachten op ons volgende verslag van een curling-
excursie, of iedereen die stiekem toch ook wel benieuwd is om deze fantastische 
sport een keertje zelf te doen, ga vooral naar www.curlingclubutrecht.nl en probeer 
het zelf! Het was een hele leuke ervaring en iedereen is zo enthousiast geworden dat 
we het allemaal nog een keertje willen doen.                                                                                       
Ook willen wij Frédérique Urlings en curling club Utrecht bedanken voor deze              
prachtige belevenis en tot de volgende keer!! 
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Wat bloeit er op tussen Dimitry (5e) en 
Ilayda(5e)?

Heeft Douwe(6e) zijn zinnen gezet op een 
vijfdeklasser?

Kon Eva(6e) niet kiezen tussen Mees(6e) en 
Olav(6e), dus koos ze beiden?

Zal de vlam tussen Lukas(5e) en Twink(5e) 
ooit doven?

Op welke meisjes is Berend(3e) verliefd?

Wat is de status van de relatie tussen Eli(4e) 
en Minie(4e)? Hoeveel meiden uit de 3e en 4e heeft 

Loet(5e) gefixt op schoolfeesten?

Wat is er gebeurd op de wc bij Tinne(4e)?

Durft Lucas(2e) niet uit te spreken dat hij 
Phoebe(3e) nog steeds leuk vindt?

Hebben Quinten(3e) en Gijs(3e) beiden 
een oogje op Seraphine(3e)?

Wat spookt Maurits(3e) uit met 
tweedeklasser?
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De wedstrijd 
	
het	hartgeklop,	de	zenuwen	
de	belangrijkste	wedstrijd	
het	moment	van	je	leven	
in	het	heetst	van	de	strijd	
	
de	fans	zijn	aan	het	schreeuwen	
de	wedstrijd	is	begonnen	
de	punten	stromen	binnen	
maar	gaan	ook	snel	verloren	
	
dan	is	het	rust	
en	je	team	staat	heel	ver	achter	
iedereen	is	ongerust	
het	kan	en	moet	veel	beter	
	
de	tweede	helft	is	moeilijker	
en	gaat	te	snel	voorbij	
je	scoort	en	scoort	en	scoort	nog	meer	
je	bent	weer	bijna	bij	
	
en	in	die	laatste	paar	minuten	
hoor	dan	het	geschreeuw	
hoor	dan	alle	mensen	
die	trots	zijn	als	een	leeuw	
	
Ingezonden	door	Sander	van	Rossum		

           apoforeta.com                              31

http://apoforeta.com
http://apoforeta.com
http://apoforeta.com


apoforeta.com �32

Op de koffie bij 

   Meneer Poelstra  
Amani Maniran en Hasti Ansari 
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Voor de één Ruben, voor de ander de blonde 
bomengod. Voor sommigen is het Poelie, 
maar we kennen hem allemaal wel als me-
neer Poelstra. Wat niet iedereen echter weet 
is dat meneer Poelstra vroeger zelf 6 jaar op 
het USG heeft gezeten en dit nu zijn 6e jaar is 
als docent op het USG! Als Apoforèta ging dit 
ons niet voorbij en natuurlijk hebben wij hem 
hierover dan ook gesproken.  
 
Was er een verschil in eerste schooldag als 
leerling en als docent? 
Ja, een héél groot verschil. Mijn eerste 
schooldag als leerling was namelijk vrij dra-
matisch. Ik was vrij zenuwachtig en toen heb 
ik misschien meer dan één keer overgegeven. 
Ook in het klaslokaal, dus toen heb ik een 
flinke indruk achtergelaten bij m’n eerste 
schooldag, ja. Welleweerd was toen mijn 
mentor dus die weet dat waarschijnlijk nog 
erg goed. 
Toen ik hier voor het eerst kwam als docent, 
viel het hartstikke mee. Heel veel docenten 
kende ik nog en die vonden het hartstikke 
leuk dat ik hier weer was. Althans, dat zeiden 
ze. Ik voelde me dus wel welkom en op m’n 
gemak. De lessen gingen ook wel oké.  
 
En was u een brave leerling? 
Ik was een brave leerling, ja. Ik had altijd 
mooie cijfertjes, praatte niet te veel in de les, 
huiswerk meestal in orde. Ach, [dat soort 
leerlingen] moesten er wel bij zijn. Deed lek-
ker toneel, dat soort dingetjes.  
 
Er hangt beneden in de kantine daar nog 
een poster van, van Ifigeneia. 
Ja, dat is wel top. [Ifigeneia] was mijn eerste 
keer Lampomène. Toen was ik de visagist van 
Menelaos. Dat was een hele kleine rol, maar 
ja, je moet iets doen. 
 
 
 

Zat u naast Lampomène bij een andere 
vereniging? 
Volgens mij niet. Ik heb drie jaar 
Lampomène gedaan. Twee jaar heel erg 
leuk en goed, dus Ifigeneia was heel erg 
leuk met een leuke groep en daarna heb 
ik nog in Atalanta gespeeld, dat was ook 
heel leuk. Daarna was het lustrumstuk in 
2010 en dat was dramatisch. Het was 
echt schandalig, eigenlijk. Ten eerste was 
het zonder audities, omdat ze vonden 
dat aangezien dit het lustrumstuk was 
iedereen mee zou moeten kunnen doen, 
maar dat betekent dus dat dat je een 
nogal gemengde groep krijgt met men-
sen die het ook wat minder serieus na-
men dan bijvoorbeeld anderen. Wat ook 
nog lastig was, was dat er een ambitieus 
plan werd dat, op een gekke locatie. Het 
was namelijk bij het Spoorwegmuseum 
en er lopen van die bruggen daarboven 
en telkens was er een andere scène op 
een andere brug. Het publiek kon het 
helemaal niet meer volgen. Uiteindelijk 
was niemand verstaanbaar en het was 
één grote chaos. Het was echt zonde. Ik 
heb nog wel gelukkig twee leuke jaren 
gehad bij Lampomène.  
 
Wat was uw slechtste vak? 
Ik was sowieso helemaal geen bèta, dus 
wiskunde vond ik moeilijk, economie 
vond ik lastig. Ik haalde het wel allemaal 
prima, dus dat was allemaal niet zo 
moeilijk. Voordat je vakken mocht       
kiezen, had ik in de derde klas natuur-/
scheikunde, nask, dat vond ik echt lastig. 
[Dat vak] trok me ook helemaal niet. Ik 
had les van meneer Verweij, was       
hartstikke leuk, hij doet het ook al 40 
jaar, hij is er nog steeds.  
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40 jaar is het record wat ik zou kunnen        
verslaan als ik door zou blijven werken tot aan 
mijn pensioen. Alleen dan kan ik van hem   
winnen, maar [of ik nog zolang door ga      
werken] weet ik nog niet. Het ligt er natuurlijk 
ook aan hoe deze school zich gaat                
ontwikkelen. 
Het idee is dat de school het onderwijs meer 
richting studieweek toe wilt trekken, dat het 
meer de leerling richt zelf zijn leerproces        
en –omgeving inricht. Ik vind dat op zich wel 
een leuk idee, maar ik ben bang dat je dan als 
docent eerder een studiecoach moet worden, 
in plaats van docent. Ik hoop dus dat daar een 
mooie middenweg kan ontstaan, dat zou het 
beste zijn.  
 
Aangezien het thema van deze sport is,       
oefent u nu nog een sport uit? 
Ik heb toen een tijd op honkbal gezeten, twee 
jaar geloof ik. En nu niets. Ik heb er ook        
helemaal geen tijd voor; toetsen maken,       
nakijken, les voorbereiden. Kost allemaal ge-
noeg tijd, vind ik. Ik vind mezelf nog best jong, 
wat betekent dat veel van mijn vrienden nog 
in het studentenleven zitten en als ik daar dus 
mee om wil gaan, dat kost dan ook weer tijd. 
Om dan te gaan sporten, dat komt later dan 
nog wel als ik het nodig heb.  
 
En is het bij het uitgaan met vrienden ook dat 
u gaat dansen, want wij hebben een video   
gezien van uw skills tijdens de Griekenland-
reis.  
Echt uitgaan met dansen, dat gebeurt nog wel 
vrij zelden, maar dan doe ik wel mijn pasjes. Ik 
ben al zolang ik mij kan herinneren groot fan 
van Michael Jackson en een groot deel van die 
aantrekkingskracht is natuurlijk het dansen. 
Dus al sinds kleins af aan heb ik hem na lopen 
doen. En dan doe ik dat nog steeds lekker na, 
bijvoorbeeld in de disco in Delphi.  

U heeft weinig tijd om te sporten, maar 
heeft u wel andere vrije                                
tijdsbestedingen?  
Ik speel graag videospelletjes op mijn   
Nintendo Switch, dat vind ik erg leuk, ik 
lees graag boeken en ik ga best vaak naar 
een café met vrienden. Elke donderdag is 
er bijvoorbeeld een bijeenkomst van mijn 
oude studievereniging waar ik bij heb    
gezeten, Laverna, in Amsterdam en daar 
zitten nog heel veel mensen die ik ken, 
dus daar ga ik vaak heen. 
 
Tijdens het interview vroegen wij meneer 
Poelstra of hij nog iets voor de APO wilde 
tekenen. Misschien een onbekende sport 
uit de oudheid. Zo kwamen wij terecht bij 
de Olympische Spelen van het USG. 
 
Had u ook de Olympische Spelen in uw 
eerste jaar op het USG? 
Ze vinden dat [tegenwoordig] helemaal 
niet leuk. De leerlingen van mijn          
mentorklas hebben daar helemaal geen 
zin in. Discus werpen, speerwerpen, ik 
vond dat hartstikke spannend. 
 
Zijn er dingen veranderd op het USG als u 
nu terug kijkt? 
De lespraktijk is erg veranderd. Nu doen 
docenten dingen als gedifferentieerd    
lesgeven, er zijn smartboards, dat is     
enorme verandering. De lessen zelf, die 
zijn wel echt anders, maar de sfeer op 
school en de activiteiten, zoals de   
schoolstrijd, dat was er allemaal al. Dat is 
maar voor een deel veranderd. 
 
En was er dan tijdens de schoolstrijd ook 
al cantus zingen? 
Die ken ik al twaalf jaar, zeker. Ja, het is 
eigenlijk een draak van een lied, maar het 
is het school lied. Het hoort erbij. 
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Wij hadden andere mensen gevraagd wat zij 
nog zouden willen weten en het meest   
voorkomende was of u nog een ‘hair care         
routine’ heeft. 
Nou, ik gebruik altijd de --Andrélon Volume 
Shampoo. Zeker, alleen die koop ik dan niet 
zelf, maar die koopt mijn vriendin altijd voor 
mij en die staat er, dus die gebruik ik. Oh, en 
elke dag kammen natuurlijk, dat is ook        
belangrijk.  
 
We hadden nog gekeken in de oude         
jaarboeken (zie voorpagina) en in de eerste 
klas had u veel korter haar.  
Ja, in de eerste klas had ik stekeltjes. Ik wilde 
eigenlijk altijd al lang haar, maar mijn vader 
vond het in eerste instantie te meisjesachtig 
en ik had ook een hoog stemmetje toen ik die 
leeftijd had en [mijn vader] dacht dan van 
nou denkt iedereen dat [Poelstra] een meisje 
is en was naar voor hem. Toen ik eenmaal in 
de tweede zat, mocht ik het zelf wel weten, 
dus toen nam ik lang haar en ik was daar    
tevreden mee, klaarblijkelijk.  
 
Waarom hebt u eigenlijk voor klassieke talen 
gekozen? 
Ik was sowieso best goed in, het waren twee 
van mijn beste vakken, en ik vond het heel 
interessant en leuk om mee bezig te zijn. Ik 
had goede docenten die dat ook op een leuke 
manier wisten te brengen. Ik heb heel lang les 
gehad van Patrick Nieuwenhuyse, die is van 
voor jullie tijd, die is in 2010 weggegaan, 
maar ik heb ook nog les gehad van Stefan 
Landman, die heeft mijn eindexamenjaar aan 
mij lesgegeven. Toen werd het tijd om iets te 
kiezen wat ik ging studeren en ik had EM/CM 
gedaan, dus ik had ook bedrijfskunde of zo-
iets kunnen studeren, maar ik zag mezelf daar 
niet elke dag me bed uit komen om dan iets 
te gaan doen wat ik helemaal niet leuk vind, 
ook al verdien je er veel mee.  
 

Klassieke talen had echt mijn interesse en 
was mijn passie. Om dáár dan elke dag 
mee bezig te mogen zijn, dat leek mij wel 
wat en dan óók nog in een leuke             
omgeving als USG op een interactieve   
manier met een klas waar je het leuk mee 
kan hebben, dat zag ik wel zitten. Ik vind 
het hier nu ook echt heel erg leuk. Het 
enige wat naar is al dat nakijkwerk en al 
dat geregel. Vergaderen heb ik ook zo’n 
hekel aan.  
 
Was er een reden waarom u het USG 
koos als leerling en waarom besloot u te-
rug te keren? 
Veel van mijn klasgenoten van de basis-
school gingen naar het Christelijk Gymna-
sium, maar dat was vooral de groep die ik 
echt stom vond. Dus ik dacht, ik wil ook 
wel naar het gymnasium, maar ik wil niet 
naar dezelfde plek als diezelfde groep 
naartoe gaat, dus ging ik naar het Stedelijk 
Gymnasium. Ik heb niet eens gekeken op 
een open dag ofzo, ik ging gewoon        
proberen en ik vond het dus erg leuk,    
behalve de eerste dag. Hoe ik het USG dus 
zie, is dat het een school is waar het     
mogelijk is om op je eerste dag gewoon in 
de klas over je nek te gaan en vervolgens 
je nog steeds geaccepteerd te voelen. Op 
andere scholen, neem ik aan, dat dat een 
flink stigma met zich mee gaat brengen. 
Het is gewoon een tolerante, prettige 
school met een goede sfeer. Ik ben ook 
nooit echt weggeweest. Het duurde 2 à 3 
jaar ofzo voordat ik weer terug aan de slag 
was. 
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In eerste instantie werd ik gevraagd terug te 
komen, [de school] wist dat ik Latijn en Grieks 
was gaan studeren en er was een eerste klas 
die nog een docent nodig had en toen zeiden 
ze van ‘Ruben, wil jij dat even doen? Het is een 
eerste klas en ik neem aan dat jij dat wel kan’ 
en toen ging ik dat doen. Daarna hebben ze mij 
bezig gehouden met steunlessen, ik denk dat 
ze mij gewoon in de buurt wilden houden voor 
als ik klaar was met studeren. Ik hoefde ook 
niet te solliciteren toen ik klaar was, het was 
eigenlijk wel duidelijk dat ik hier terecht zou 
komen.  
 
Ziet u uzelf wel eens terug in leerlingen in een 
klas? 
Ja, best vaak. De meeste leerlingen zijn eigen-
lijk ook wel het type dat ik was toen ik hier op 
school zat: rustig, niet super braaf, maar wel 
braaf genoeg, niet super opvallend, gewoon 
wat je vaak ziet. Dat herken ik meestal wel. 
 
Eerder noemde u dat Welleweerd uw mentor 
was, zijn er andere docenten die u toen had 
die nu nog hier werken? 
Ik heb dus les van Stefan Landman gehad,     
Alwine Reinink liep al rond. Ik heb geen les van 
haar gehad, maar ik vond haar doodeng, nu 
iets minder. Ehm… Fleur Zijp van Nederlands, 
die heeft ook mijn eindexamenpraatje            
gehouden. Ik was leerlingmentor van de     
mentorklas van meneer Gabreëls. Ik was toen 
trouwens leerlingmentor van mevrouw       
Lintmeijer, die dit jaar is begonnen met Duits 
geven. Guus Kers was er ook één. Mevrouw 
Blom was er. Ik heb les gehad van mevrouw 
Staes. We hadden toen nog mevrouw Tielens 
en mevrouw Staes.     Mevrouw Tielens was 
een wat oudere dame die wel heel hard kon 
vloeken, maar heel leuk was. Oh, mevrouw 
Werkhoven en mevrouw van Coevorden,     
mevrouw van Veggel. Echt best wel veel. 

Is dan nu uw zicht op die docenten     
veranderd toen u hier kwam werken? 
Ja, in eerste instantie wat mij verbaasde 
was dat tijdens leerlingenbesprekingen 
wat frustraties worden geuit. Dat kan je 
je wel voorstellen, maar ik dacht ‘dat 
doen docenten niet’, maar af en toe 
moet er iets gemeld worden. Verder 
niet.   
 
Was het vreemd voor u om van leerling 
naar docent te gaan en opeens samen 
te werken met die docenten? 
Het enige wat echt wennen was, was de 
docenten, dus mijn collega’s, dan bij hun 
voornaam te noemen. Dat was gewoon 
raar. Vroeger werkte hier ook een gym-
docent meneer van den Ingh, die werkte 
hier ook toen ik hier begon, alleen zijn 
voornaam is Adelbert. Ik vond het het 
lastigst om hem dan Adelbert te noe-
men, omdat ik hem heb leren kennen als 
meneer van den Ingh.  
Dat was dus even wennen, maar het zijn 
wel leuke mensen, dus dat is zo gebeurd. 
 
Hebt u nog een favoriete en minst favo-
riete docent? 
Van nu ik hier werk? Nee, daar doe ik 
geen uitspraken over. Mijn minst favorie-
te docent was een economiedocent die 
hier nu niet meer werkt, dus dat durf ik 
wel te zeggen, Eduard van Drooge. Hij 
was eigenlijk een zakenman en hij had 
het eigenlijk al gemaakt, maar hij ging 
dan voor de lol eventjes lesgeven, om 
zich bezig te houden. Het was een beetje 
zo’n arrogante vent, die zichzelf hele-
maal geweldig vond. Ik vond het vak niet 
interessant en ik vond die man helemaal 
niet sympathiek. Het werkte gewoon he-
lemaal niet.  
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Goede docenten, daar waren er een hoop van. Bij 
Stefan Landman was het zo dat ik het vak alleen al 
interessant genoeg vond, dus dat was makkelijk 
voor hem. Ik vond het ook altijd heel erg leuk om te 
les te krijgen van Mirjam Werkhoven en ik vond de 
lessen van Fleur Zijp ook leuk. Zij begon net en wij 
waren dan één van haar eerste klassen en dat was 
dan gewoon leuk, dat eerste jaar dat doe je dan sa-
men.  
In principe kan ik nu met al mijn collega’s goed op-
schieten. Er zit er geen bij waar ik van denk ‘dat is 
een stom persoon’ ofzo.  
 
Heeft nu nog een leuk verhaal voor ons over uw 
tijd als leerling? 
Ik weet nog dat ik een tijdje Erik Kamerbeek als 
mentor heb gehad omdat de mentor die ik toen had 
liever met moeilijkere kinderen dan hier wilde    
werken, dus die ging weg en we kregen dan een 
tijdje meneer Kamerbeek en dat vond ik wel leuk. 
Dat was een leuke mentor, precies de juiste verhou-
ding tussen intimiderend en vriendelijk.  
Ik weet nog heel goed dat we zaten tijdens         
mentoruur en ik zat gewoon een beetje te klieren, 
want het was mentoruur. Toen zei Kamerbeek van                   
‘Ah Poelstra, houd je mond of ik sleur je aan je lan-
ge haartjes de klas uit bla bla bla’. Dat vond ik wel 
grappig. Dat is nog steeds wel zijn stijl. 
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Amani	Maniran	
Anton	Bouwens	
Auke	van	Schoot	
Cato	Bartstra	
Donya	Kofeiti	
Elise	Mijderwijk	
Emma	van	Gils	
Hasti	Ansari	
Joep	Moens	
Julia	van	Reenen	
Jytte	Bakker	
Lara	Kelder	
Liam	Burke	
Mara	Dudink	
Marida	van	Hulst	
Maud	de	Ruiter	
Mia	Lodder	
Wessel	van	der	Zanden	

Hoofdredactie 
Emma	van	Gils		
Maud	de	Ruiter	

Eindredactie  
Maud	de	Ruiter	

Colofon 
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Hallo Twijfelaartje, 

Wat vervelend dat je zo’n moeite hebt met de toetsen! Als 
het echt goede vrienden zijn, zullen ze je zeker helpen en 
begrijpen. Dus zeg tegen je vrienden dat je moeite hebt met 
school en dat dat de reden is dat je je een beetje vreemd 
gedraagt. Als ze dit weten kunnen ze je ook helpen te 
zorgen dat je je niet zo gestrest voelt. Verder zou ik praten 
met je docenten, ouders en medeleerlingen. Zij kunnen je 
vast ondersteunen en tips geven! 

Succes!

Beste Apoforèta, 

Ik ben nu al een aantal jaar docent op het USG en 
ben dus ondertussen wel gewend om tieners te 

vertellen dat ze hun huiswerk moeten doen. Ik sta 
onder de scholieren bekend als een docent die nogal 

streng is wat betreft huiswerk. Ik vind het dan ook 
erg belangrijk. Als ik thuis kom zijn er nog een paar 
mensen die niet altijd evenveel aandacht aan het 

huiswerk besteden, namelijk mijn eigen kinderen. Ik 
merk dat ik de ‘strenge docent-houding’ volhoud als 
ik bij mijn eigen kinderen ben en ook dat zij dat niet 
erg waarderen. Hoe kan ik zorgen dat mijn kinderen 
me niet als hun eigen docent gaan zien zonder dat 

hun schoolresultaten naar beneden gaan? 

Groet, Desperate Docent 

Beste Desperate Docent, 

Het is inderdaad lastig om te wisselen tussen de rol 
van docent en ouder, maar het kan ook een 
voordeel zijn. Als docent weet je natuurlijk dat 
huiswerk wel erg belangrijk is. Dus leg aan je 
kinderen uit dat hoewel huiswerk maken niet altijd 
leuk is, het wel nodig is. Probeer ook te begrijpen dat 
het soms niet lukt om alles te doen. Zo kom je er 
ook achter hoe leerlingen huiswerk ervaren en kun je 
ook beter begrijpen waarom zij vaak niet alles 
afhebben! Als je kinderen dan nog niet hun huiswerk 
maken, kun je als ouder natuurlijk wel aandringen, 
maar vergeet niet dat zij ook zelf docenten hebben! 

Groetjes, Achterwerk 

achterwe
rk

Ook een vraag? Stuur ‘m naar apoforetausg@gmail.com 

achterwerk
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