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Lieve USG’ers, 
 
Inmiddels alweer 545 jaar geleden is het USG opgericht. Dit 

jaar wordt het 109e lustrum en dat betekent dat het tijd is voor 

een feestje! Het hele jaar zal dit gevierd worden en daarom 

staat deze editie van de Apoforèta ook in het teken van het 

lustrum en het verleden. We gaan back to the past... 
 
In deze uitgave van de Apo kan je terugkijken op het verleden 

met de leukste quotes van de afgelopen jaren en kan je met de 

get the look en de top 10 helemaal in oude sferen terecht 

komen. Ook het heden komt natuurlijk aan bod, met de 

nieuwste roddels en interviews met docenten en leerlingen. 

Als je zin hebt in iets minder serieus hebben we net als altijd 

ook het invulverhaal, de quiz en de dilemma’s. Daarnaast 

hebben we nog veel meer stukjes, maar eigenlijk is het te veel 

om op te noemen, dus daar kom je wel achter als je dit 

nummer gaat lezen. 
 
Voordat we verder gaan wil ik eerst Maud en Emma 

ontzettend bedanken voor hun werk bij de Apo. Eerst als 

schrijvers en opmakers, maar later ook als fantastische 

hoofdredacteuren. Maud en Emma, als jullie dit nog lezen 

tussen het drukke studeren door, heel erg bedankt namens de 

hele redactie. 
Nu is het aan mij de beurt om het hoofdredacteurschap op me 

te nemen en dat doe ik met veel plezier. Ik hoop dat jullie met 

net zo veel plezier deze Apo lezen! 
 
Liefs, 
Julia van Reenen 
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Hoi allemaal!! Wat leuk dat je de tijd neemt om de gloednieuwe editie van 

de Apoforèta te lezen! Even een kleine mededeling: 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden! 
 

Lijkt het jou leuk om met een heel team elk jaar prachtige edities van de 

Apo te realiseren, door te schrijven, te tekenen, te fotograferen of door 

vorm te geven? Geef je dan nu op! Iedereen is welkom. Het maakt niet 

uit in welke klas je zit en of je al ervaring hebt. Stuur een mailtje naar 

onderstaand e-mailadres met daarin je naam, je klas en welke taak jij 

graag op je zou willen nemen en wie weet mogen wij jou binnenkort bij 

onze redactie verwelkomen! 
 

apoforetausg@gmail.com 
 

Waar wacht je op! Uiteraard nog wel eerst even de Apo uitlezen :)) 
Tot snel! 

 

mailto:apoforetausg@gmail.com


5 
 

De tieners vs. de toeners 
 

 

Zaterdag 30 november vond aan de Ina Boudier-Bakkerlaan de reünie 
plaats van oud-leerlingen van het USG. 

 

De dag begon rustig. De lokalen met verschillende onderdelen, van 
natuurkunde bij meneer Gordijn tot het debat tussen de klas van ‘54 en 

Hybris, druppelden langzaamaan vol met bekende gezichten. Leerlingen 
die 65 jaar geleden over de gangen van het gebouw aan de 

Homeruslaan liepen, kwamen de nieuwe generaties tegemoet. In lokaal 
B0.01 vond er een discussie plaats tussen de klas van ‘54 en het huidige 
Hybris. Het lokaal zat bomvol toeschouwers. Niet alleen de klas van ‘54, 

maar ook een groot aantal andere oud-leerlingen namen plaats in het 
publiek. 

 

De oud-leerlingen hadden van tevoren de drie onderwerpen waar we het 
over zouden hebben opgesteld, namelijk: wat er te verstaan valt onder 

Klassieke Vorming, hoe de omvorming van analoog naar digitaal precies 
plaatsvond en wat de eventuele risico’s zouden kunnen zijn (en de 

beoogde winst) van de huidige vrijheid en autonomie. Uiteraard was het 
uitgangspunt steeds weer het contrast tussen Toen en Nu. 

 

Het eerste punt gaf welteverstaan aan dat de oud-leerlingen het gebrek 
aan centralisatie rondom de Klassieke Vorming opzienbarend vonden. 

Ze vonden dat er te weinig aan de grammaticale gedeelte van Klassieke 
talen werd gedaan en de focus zou teveel bij de cultuur liggen. Dit 

vonden zij een belemmering voor het gymnasiale onderwijs. De leden 
van Hybris reageerden echter vurig dat dit niet helemaal het geval was, 
beide onderdelen zouden afhankelijk van de toets, redelijk gelijkwaardig 

worden beoordeeld. 
 

Ook hadden de oud leerlingen kritiek op een ontbrekende 
saamhorigheid. Waar zij nog een sterk klassenverband hadden om op 
terug te vallen, lijkt het nu alsof dat bijna totaal is weggevallen, door de 
trend van individualisatie in het onderwijs. De leden van Hybris pleitten 
echter, dat de brede omgang leidt tot meer inzichten en ideeën. Dat zou 

goed zijn voor een brede ontwikkeling. 
 

Ook maakten de oud-leerlingen zich zorgen over de enorme 
toekomstgerichte houding in het huidige onderwijs. Waar zij niet verder 
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keken, dan het eindexamen, lijkt het alsof de leerlingen tegenwoordig al 
op 15-jarige leeftijd hun hele toekomst uit hebben gestippeld. Leden van 
Hybris hebben echter toegezegd dat we goede begeleiding krijgen van 

mentoren en decanen. 
 

Het tweede punt, dat misschien wel het grootste verschil met het 
verleden aankaartte, was de omslag van een analoog naar een digitaal 

wereldbeeld en hoe dit een verschuiving veroorzaakte als onderwijsdoel, 
van kennis naar competenties. Waar zij de huidige onderwijs flink aan de 

tand voelden, dienden de leden van hybris vlug van respijt dat deze 
competenties ons in het latere leven veel meer zouden benutten dan 

kennis alleen. 
 

Bij het bespreken van het derde en laatste punt, dat over de huidige 
autonomie van de leerlingen ging, lieten de Toeners duidelijk merken dat 
zij van veel minder vrijheid genoten dan de huidige generatie en dat dit in 

veel opzichten beklemmend, maar ergens ook rustgevend was. Zij 
vonden dat de huidige generatie zich met te veel bezighield om 

daadwerkelijk te kunnen genieten van het tienerleven. De leden van 
Hybris lieten hen echter weten dat dit wel meeviel (soms) en dat we het 

er met het huidige systeem goed vanaf brachten. 
 

Oud-leerling, oud-leraar en oud-rector van het USG meneer Marcelis 
sloot de discussie af met deze conclusie: 

“Uit de discussie van vandaag kunnen we concluderen, dat er veel is 
veranderd tussen 1954 en 2019 op het USG, maar verandering betekent 

geen achteruitgang.” “Er zijn veel veranderingen in de samenleving 
geweest, maar het gymnasium levert mensen die zelfstandig en 

nadenkend kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke 
veranderingen.” 

“De enige constante op het USG in al deze periodes, is dat het een 
school is die maximale uitdaging biedt aan de leerlingen. Deze school 

stelt je in staat om het beste uit jezelf te halen.” 
 

Een hele mooi afsluiting van deze discussie, waarna er nog lang werd na 
gekletst in het lokaal en in de aula, onder het genot van een hapje en 

een drankje. 
 

 
 

 

Daniel Kunenborg en Hasti Ansari 
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Nostalgie 
 

Nostalgie, heimwee naar vroeger. Het kan door iets 
kleins komen, bijvoorbeeld een oud schoolschriftje of 

een foto. Denkend aan die goede oude tijd zonder 
huiswerk komen er weer allemaal herinneringen naar 
boven, fijne en iets minder fijne. Als je dan bezig bent 
ontdek je dat je moeder een map heeft bijgehouden 
met alle foto’s van de basis- en middelbare school. 

Daar doorheen bladerend zie je van alles, van 
werkboeken tot tekeningen, van oude rapporten tot 

sportdag medailles. Na een tijdje rondkijken zie je ook 
je oude etui, met een paar potloden en een gummetje 
dat naar aardbei ruikt. Na een lange zoektocht vind je 

op je laptop ook nog een paar filmpjes van vroeger. 
Maar dan komt er een magister-melding binnen, die 
zegt dat je je huiswerk niet hebt gemaakt…en je bent 

weer terug in het heden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tristan van Rossem 
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QUOTES 
Omdat dit nummer van de Apo de lustrumeditie is, geven we hieronder een kleine 

‘throwback’ naar de leukste quotes van de afgelopen jaren. 

 
 
 
 
 

“Nee, het is niet de som die niet klopt, jij klopt niet!” 
- van Bergeijk 

 

 
“Ik heb ook ooit botox gedaan, maar het is allemaal weggezakt” 

- Kers, liefkozend over buik wrijvend 

 

 
“Edelgassen, dat zijn de Paris Hiltons onder de elementen” 

- Verweij 

 

 
Vd Nieuwenhuijzen “Voor ik leraar werd, deed ik bureaupolitiek” 

LI: “Was het leuk?” 
Vd Nieuwenhuijzen : “Zo leuk dat ik leraar ben geworden…” 

 

 
“Heb je dat eens, dat je in een meterkast zit en je afvraagt waar al die elektriciteit 

vandaan komt?” 
- Gordijn 

 

 
*Veel vuurwerk* “Oh, het Boni heeft pauze…” 

- Kers 

 

 
“Er zijn hier drie dingen die niet werken: jullie brein, het internet en de 

klimaatplannen!” 
- Reinink 

 
 

LI: ”Meneer, is dat van u?” 
Desar: “Ja, dat is mijn persoonlijke rol glittertape!” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hasti Ansari 
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Top 10  

meeste nostalgische muziek van de 00s generatie  

 

Elke lustrum komt er weer 5 jaar bij de ‘leeftijd’ van onze school. De leerlingen blijven komen 

en gaan, generatie na generatie. Zo kan het zijn dat misschien jouw ouders of zelfs jouw 

grootouders nog op het USG gezeten hebben. En net zoals elke generatie een eigen 

kledingstijl heeft, heeft ook elke generatie eigen muziek. Sommige nummers blijven voor 

altijd, andere nummers zijn puur van onze generatie en zullen met ons ook verdwijnen. Dit 

gezegd hebbende hier komt ie dan, de top 10 meest nostalgische muziek van de 00s.  

 

1. Drank en Drugs – Lil Kleine en Ronnie Flex  
Toen dit nummer uitkwam dacht iedereen eerst zo van wtf is dit, maar toch bleef 

iedereen het luisteren. Nu kent ongeveer iedereen de tekst.  

Dit nummer is begin geweest van de carrière van Lil Kleine en Ronnie Flex. En hierna 

waren ze ook niet meer stoppen. Lil Kleine brengt de albums New Wave, WOP en 

Alleen uit, en scoort meerdere nummer 1 hits. Maar ook Ronnie is lekker bezig. Sinds 

2012 stond Ronnie Flex met maar liefst 37 tracks en samenwerkingen in de Single 

Top 100. Zij twee zijn voor mij het begin geweest van het luisteren naar rapmuziek.  

 

2. De Vlieger – André Hazes  
Dit nummer dat in 1992 werd uitgebracht door André Hazes is naar mijn mening een 

van de beste kroegnummers die er is. In ander nummer genaamd “het land van” van 

Lange Frans en Baas B (wat overigens ook echt een top nummer is) staat de zin: 

“Kom uit het land waar Andre Hazes over honderd jaar in elk café nog steeds de 

baas is”. Deze zin zegt al genoeg. Niet alleen André Hazes heeft ons zeer 

memorabele muziek gebracht, ook zijn zoon André junior heeft een paar goede 

meezingers geproduceerd.  

 

3. Mamma Mia en Dancing Queen – ABBA 
Of je ze nou kent door de film Mamma Mia of omdat je ouders het leuk vonden om 

ABBA op te zetten in de auto. Er zijn maar weinig mensen die deze muziek niet 

kennen. Naar mijn mening zijn de nummers van ABBA ook heel tijdloos, ook nu nog 

kan je prima dansen op deze muziek.  

 

4. Op een onbewoond eiland – kinderen voor kinderen  
Dit nummer van kinderen voor kinderen overstijgt generaties. Je opa en oma, je 

vader en je moeder en waarschijnlijk ook je eigen kinderen zullen dit nummer nog 

kennen.  
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5. Piano Man - Billy Joel 
Ook dit nummer is uitgebracht ver voordat wij geboren zijn en ook dit nummer is vrij 

tijdloos. Om de een of andere reden wordt ik altijd een beetje nostalgisch van dit 

nummer. Als ik luister krijg ik gelijk zin om iets leuks te gaan doen met mijn vrienden.  

 

6. I got a feeling - Black Eyed Peace  
Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar toen ik moest gaan bedenken welke 

nummers ik op deze lijst wilde zetten kwam deze gelijk in me op. I just got a feeling, 

haha.  

 

7. Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego  
Zomer 2011, dat is het enige dat ik hier over kan zeggen. Volgens mij kent niemand 

de letterlijke tekst en weet al helemaal niemand wat ze eigenlijk zingen, maar deze 

kan echt niet ontbreken. 

 

8. Waka Waka – Shakira  
Wat een heerlijk nummer is dit toch. Dit nummer dat geschreven is voor het 

WK van 2010 blijft en een echte klassieker!  

 

9. Baby – Justin Bieber  
Justin Bieber, de droom van elk tienermeisje dat geboren is tussen 1995 en 2007. 

Zodra dit gedraaid wordt op een feestje zal iedereen in ieder geval het couplet 

kennen. Behalve Baby heeft Bieber nog heel wat andere bekende nummers 

gemaakt.  

 

10. I kissed a girl – Katy Perry  

Misschien niet eens per se dit nummer, maar gewoon van Katy Perry wordt ik 

nostalgisch. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger uren naar videoclips op 

YouTube kon kijken. Vooral omdat er nog niet zoiets als Netflix of Spotify bestond, 

dus er was niet echt veel anders te doen. Maar van al die honderdduizend videoclips 

die ik gezien heb zijn die van Katy Perry me het best bijgebleven. Oh, wat vond ik die 

geweldig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Kelder 
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Invulverhaal 
 

 

 

______(titel invulverhaal)  
 
_____(Ouderwetse uitroep), nu is het genoeg! Je hebt net gehoord dat 
______(naam van je jongste vriendin) verkering heeft met ______(acteur uit 
saaiste Nederlandse serie), en dus al een date heeft voor het aankomende 
lustrumfeest van school. Natuurlijk gun je het haar, maar jij wil ook graag een 
vriendje/vriendinnetje! Je besluit de hulp van je klasgenoten in te schakelen. 
''Volgens onderzoek,'' zegt ______(de grappenmaker van de klas),''moet je 
_____(derde cijfer van je telefoonnummer) vriendjes hebben gehad, voordat 
je de ware tegenkomt. Je had liever _____(huisnummer) vriendjes gehad 
voordat je de ware ontmoette. ''Kan ik iets doen om hem vandaag al te 
ontmoeten ?'' vraag je. Het feest is immers morgen al. ''Natuurlijk wel,'' 
mengt ____(je leraar wiskunde) zich in het gesprek. ''Je kunt een oproepje 
plaatsen in de _______(naam van krant) of op de eerste jongen afstappen 
met ______(kleur van je trui) haar. ''Je moet zo hard mogelijk _____(geluid 
dat een boerderijdier maakt) dat jij je bijna in je slokje _____(merk 
afwasmiddel) verslikt. ''Is er echt geen andere manier ?'' vraag je. ''Ik weet 
wel iets,'' zegt ______(het laatste meisje dat jou volgde op insta). Met een 
____(taal) accent fluistert ze je iets in het oor. Je moet wel even _______(iets 
wat je op de wc doet) als je haar plan hoort. Jij hebt namelijk het lef van een 
_____(dier dat kleiner is dan je vuist). Toch zet je dapper door en ga je op de 
tafel staan in de ______(plek waar jij je pauze doorbrengt). ''_______(titel van 
een Merol liedje)'' roep je superhard. Tot je schrik draait niet _____(naam van 
je crush) zich om, maar ________(naam van de kleinste persoon uit je 
klas).''Bedoel je mij, mijn _____(soort snoep)?'' vraagt hij. Je schud zo hard 
'nee' dat je gezicht _____(kleur van je vaders auto) wordt. ''Of bedoelde je 
mij ?'' vraagt ______(naam gymleraar). Je begint spontaan te 
_______(dansstijl) op de tafel en ______ (manier van bewegen) keihard weg. 
Waarom heb je ook  ______ (degene uit je klas die altijd stinkt) of ________ 
(degene uit je klas die zich gedraagt als een kind van 7) afgewezen? Wat een 
________ (bijvoeglijk naamwoord) dag! Kon je nu nog maar back to the 
past….. 
 

Mara Dudink 
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Lieve lezers, 
 
Hierbij een kleine aankondiging over de leerlingenraad. De leerlingenraad is  
de vereniging van het USG waarbij de leden discussiëren over allerlei zaken binnen school. 
De leerlingenraad is als het ware de brug tussen leerlingen en de schoolleiding/docenten. 
Wij denken mee over grote onderwerpen, maar helpen ook onze mede-leerlingen met 
problemen of vragen.  
 
Als leerling heb je rechten en plichten en daarom is er een document waarin dit beschreven 
staat. Dit document heet ‘het leerlingenstatuut’. Aan ons was vorig jaar de taak om deze 
statuten op te stellen. Op dit moment zijn we bezig met de laatste stappen van het proces, 
maar het is bijna klaar! Zodra het document definitief is, zullen we het bekend maken, zodat 
alle leerlingen weten wat we wel/niet mogen. 
 
Het afgelopen jaar is er een ludieke actie georganiseerd. Dit is een actie vanuit school waar 
de leerlingen een klein beetje worden verwend. We hebben aan iedereen ijsjes uitgedeeld 
om de zomervakantie in te luiden. Dit jaar gaat er zeker weer een soortgelijke actie 
plaatsvinden en wederom ligt de verantwoordelijk van organisatie bij de leerlingenraad.  
 
Dit jaar wordt het 109ste lustrum van onze school gevierd. Dit betekent dat onze school al 
545 jaar bestaat! Dit moet natuurlijk gevierd worden en ter celebratie heeft de 
leerlingenraad samen met de feestcommissie een lustrumcommissie opgesteld. Eén van de 
activiteiten van deze commissie was het bedenken en de verkoop van de USG-pockies. De 
rest van het jaar mogen jullie nog veel meer leuks verwachten van deze commissie! 
 
Binnenkort komen in de mentorlessen van de klassen 1-3 een paar leerlingen uit de 
leerlingenraad vertellen over de vereniging. Plannen van de school worden dan besproken 
en er wordt gevraagd om de meningen van alle leerlingen. Verder zullen we ieders vragen en 
problemen bespreken, dus als je iets hebt, bespreek het vooral met ons!  
 
De leerlingenraad representeert alle leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Heb 
jij een vraag of probleem, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar ons e-mailadres 
(leerlingenraadusg@gmail.com) of stuur een berichtje via instagram (usgymleerlingenraad). 
 

Liefs, de leerlingenraad 
 
 

 

 
 
 

 
 
  

 
  

mailto:leerlingenraadusg@gmail.com
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Interview 
Met meneer Ramcharan en mevrouw Verhagen 

 

Vandaag spreek ik met meneer Ramcharan en mevrouw Verhagen. Ik denk dat de 
meeste leerlingen wel weten van hun relatie. Ik heb een interview met ze over hun 
relatie, hoe het gaat, en wat ze er nog van verwachten. 

 

1. Hoe is het allemaal begonnen? 
“Het moment van de eerste kus was op de avond van het schoolfeest bal masqué. We 
kenden elkaar al van de Nico´s (de nieuwe collega’s). We waren van tevoren al wel 
een beetje aan het appen en sindsdien hadden we al wel contact. Maar op het 
schoolfeest begon het met het daten. Daar waren we al samen aan het dansen en 
daarna gingen we nog samen de stad in. We kusten elkaar bij mevrouw Verhagen 
thuis.” 
 

2. Hoe lang hebben jullie nu al een relatie? 
“We hebben vandaag officieel vier maanden!” (inmiddels meer dan 8 maanden, het 

interview is aan het begin van het jaar afgenomen. Red.) 

 

3. Mvr. Verhagen, wat vindt u het 
leukst aan mnr. Ramcharan?  
“Er zijn een hele hoop dingen leuk 
aan deze man. Ik vind het leuk dat 
hij me altijd aan het lachen kan 
maken en hij zegt altijd precies de 
goede dingen op de juiste 
momenten.” 
 
4. Mnr. Ramcharan, wat vindt u 
het leukst aan mvr. Verhagen? 
“Mevrouw Verhagen zegt altijd 
wat ze denkt en wat ze vindt. 
Zoals als zij vindt dat ik geen leuk 
shirt aan heb zegt ze: ‘doe uit!’.  
Ze is heel lief en erg positief over 
alles en ik vind haar echt heel 
mooi, dat trekt ook wel aan.” 
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5. Jullie zijn ook samen op vakantie geweest, waar naartoe was dat en was het een 
leuke vakantie?  
“We zijn wezen interrailen naar Barcelona, toen zijn we een week daar gebleven. 
Daar hebben we aan het strand gelegen en gerelaxt. Daarna zijn we nog een week 
naar Griekenland geweest. We hebben niet de haren uit elkaars hoofd getrokken dus 
de relatie test is geslaagd! We hebben veel leuke dingen gedaan zoals lekker gechilld 
en uit eten geweest.” 
 
6. Lukt het tot dusver een beetje om privé en werk te combineren? 
Mv. Verhagen: “Ja op zich wel, hier is hij gewoon meneer Ramcharan en thuis is hij 
Jarrish.” 

Mr. Ramcharan: “Tara zit in de A-vleugel en ik zit in de B-vleugel dus we zien elkaar 
niet zoveel op school en als we elkaar zien dan lachen we even naar elkaar.” 
 

7. Hoe vaak zien jullie elkaar buiten werk, en wat doen jullie dan zoal?  
“Best wel veel, ik denk bijna elke dag wel. Maar we wonen ook dicht bij elkaar. Dan 
koken we voor elkaar en we leren ook elkaars vrienden kennen. We gaan binnenkort 
ook bowlen met een vriendengroep.” 
 
8. (Aan mevrouw Verhagen) Wat valt er aan meneer Ramcharan te verbeteren? 
“Dat hij normaal gaat ontbijten, hij ontbijt niet zo goed. Hij neemt altijd zijn ontbijt 
mee naar werk. Een ontbijtje op bed zou een goede verbetering zijn!” 
 
9. (Aan meneer Ramcharan)  Wat ziet u graag anders aan mevrouw Verhagen? 
“Mevrouw Verhagen moet goed lunchen ‘s middags want ze zorgt niet zo goed voor 
zichzelf en ik moet haar telkens herinneren. Dan zeg ik: ‘Taar, ga eens lunchen’.   
Nee, onze eetgewoontes zijn niet heel goed.” 
 

10. En tot slot, hoe zien jullie de toekomst voor als een koppel en wat willen jullie 
nog bereiken in jullie relatie?  
“De volgende stap is misschien wel samenwonen? 

Wij plannen het allemaal niet zo in en als het goed voelt dan doen we het. Wij willen 
ook wel kinderen (met elkaar).” 

                  

BONUSVRAAG: Hebben jullie koosnaampjes voor elkaar? 

Mr. Ramcharan: “Ik noem haar soms wel schatje of Taar, en heel soms wel eens ma 
chérie.” 

Mv. Verhagen: “Ik noem hem eigenlijk alleen maar gewoon schatje.” 

                                                                                                                          

Cesar Priem 
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Rarara… 
 

In de afgelopen 545 jaar heeft onze school in verschillende gebouwen gezeten, maar weet jij 

in welke volgorde? Zet onderstaande foto’s op de goede volgorde, van oud naar nieuw, en 

maak kans op een koek uit de kantine! Als jij denkt dat je het weet, mail dan je antwoord 

naar apoforetausg@gmail.com met het antwoord, je naam en je klas en wie weet ben jij wel 

de gelukkige. Dan kan je de rest van de Apo uitlezen onder het genot van een heerlijke 

koek! 

 

1.  2.  

 

        3.       4.  

 

        5.  

 

 

 

Julia van Reenen 

mailto:apoforetausg@gmail.com
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Roddels 
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd tussen Willem en Emmelot? (5e) 

 

Wie uit de zesde heeft een oogje op de zusjes van Luc (6e)? 

 

Welke vijfdeklasser heeft een relatie met de ex van haar zusje? 

 

Heeft Linde stiekem een oogje op Jeroen (1e)? 

 

Kan de superlijm tussen Lisette en Tijn (5e) door een breekijzer nog doorboord 

worden? 

 

In welk meisje uit 1F zijn alle jongens geïnteresseerd? 

 

Hoe hoog tilde Pim het been van Seema op? (4e)  

 

Is Casper (6e) echt zo aantrekkelijk als de mythe verteld? 

 

Wat is er allemaal gebeurd tussen Tom, Annick en Eva? (5e) 

 

Is Siem (4e) zijn gezonde verstand aan het wegroken?  
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Filmrecensie 
 
Op zaterdagmiddag liep ik een extreem 
lege bioscoopzaal binnen (want ja, de Lion 
King draait al sinds Juli). Aangezien ik de 
oudere versie van de Lion King nog nooit 
had gezien was het voor mij compleet 
nieuw. Als je de film ziet denk je beslist dat 
de dieren echt zijn, maar dat is niet zo. Het 
is zo realistisch geanimeerd dat er bijna 
geen verschil te zien is.  
 
Het verhaal gaat over Simba, een jonge 
leeuw en zoon van leeuwenkoning Mufasa. 
Hij kijkt op tegen zijn vader en neemt zijn 
koninklijke bestemming ter harte. Dat 
bevalt Mufasa's jaloerse broer Scar 
absoluut niet en hij smeedt samen met een 
groep hyena's een plan om zowel Mufasa 
als Simba uit de weg te ruimen, zodat hij 
zelf de macht kan grijpen. Met alle 
gevolgen van dien. 
 
De film is bijna gelijk aan de oudere versie, 
er zitten een paar veranderingen in. 
Natuurlijk zit de klassieker zoals Hakuna 
Matata erin. In de Engelse versie  
spreekt Beyoncé de stem van  
Nala in. (Vriendinnetje van Simba) 
 
Er zitten vrolijke delen en  
minder leuke delen in de  
film. Uiteindelijk komt het  
bij Disney-films altijd goed  
en loop je niet met een  
treurig gevoel de  
bioscoop uit. 
 
4,5/5 sterren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophia van Holst 
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Leerlingvereniging:  

Lampomène 
Ik wilde wat meer weten over Lampomène en Liam wilde mij daar gelukkig wat over vertellen: 

 

 

Wat voor vereniging is Lampomène? 

Lampomène is de toneelvereniging van school. We zijn met ongeveer 20 à 25 personen en er hangt al 

een veelbelovende sfeer ;) 

Waarom zit je bij Lampomène? 

Ik ben bij Lampo gegaan, omdat ik acteren leuk vind en ik ben erbij gebleven vanwege de sfeer en het 

groepsgevoel. En omdat het gewoon ongelooflijk vet voelt om zo’n stuk in elkaar te zetten en dan 

ook echt op te voeren. 

Hoe vaak repeteren jullie en hoe zien de repetities eruit? 

We repeteren één keer per week, twee uur lang. Gedurende het jaar richting de voorstelling zijn er 

meer repetities. Ze bestaan uit acteertraining, vooral in het begin van het jaar. Maar ook 

brainstormsessies, opdrachtjes en kleine stukjes schrijven en opvoeren. Soms komen die kleine 

stukjes later nog van pas op het stuk. Gedurende de repetities bouwen we langzaam een stuk op. Het 

is belangrijk dat je je 100% inzet. Als je je maar 50% inzet, moet een ander 150% geven en dat kan 

gewoon niet.  

Kan je al iets vertellen over de voorstelling van dit jaar? 

Nee, sorry, ik kan over de inhoud nog niets zeggen. Ik kan wel vertellen dat we groot gaan uitpakken 

in verband met het lustrum. Er komen ook zangers en dansers aan te pas. Het zal opgevoerd worden 

in de schouwburg.  

Wat vind je daarvan? 

Ja, ik vind het echt heel vet. Ik heb het zelf nog niet gedaan en voor zo’n groot publiek staan lijkt me 

echt gaaf. 

 

 

 

 

 

Jytte Bakker 
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Get the look 
 
Aangezien de school dit jaar 545 jaar bestaat, hebben we deze keer besloten om ook een 
back to the past “Get the look” te maken! In deze editie laten we je zien hoe je ook met oude 
tweedehands kleren (en dus niet alleen maar Tommy) een kek outje te maken. 
 
 
Stap 1: Op naar de tweedehands kledingwinkel, of duik je eigen kledingkast in! 
Die ene broek of dat ene shirtje dat je nooit meer draagt, kun je misschien wel 
weer leuk maken! Misschien heeft je moeder of je oudere broer/zus nog wel 
wat kleding die je kunt gebruiken. Kortom: keuze genoeg!  
 
 
 
Stap 2: DIY - hiervoor moet je vooral je eigen creativiteit gebruiken, maar wij hebben voor  
jullie een paar thrifting-trends neergezet waar je inspiratie op kunt doen:  
 

1. De ripped-jeans. Je ziet het 
eigenlijk overal: jeans met 
scheuren en gaten voor veel te 
veel geld, terwijl je dit eigenlijk 
makkelijk thuis met een normale 
broek na kunt doen. Het enige wat 
je nodig hebt is een schaar en een 
naald en de broek waarin je graag 
gaten wilt hebben. Knip een lijn 
waar je het gat wilt hebben en haal 
dan met een naald de blauwe 
draadjes van de broek tussen de 
witte draadjes uit, zodat je alleen 
de witte draden overhoudt. 
Hierdoor krijg je het mooie 
gescheurde effect. Gooi dan je 
broek in de was en klaar is kees!  

 
2. Crop-tops. Al die grote oversized t-

shirts of truien die te lelijk zijn? Dat 
los je heel makkelijk op! Het enige 
wat je ervoor nodig hebt is een 
schaar. En knippen maar! Let wel 
goed op dat je het shirt niet te kort 

knipt, want in de was 
kan het vaak nog iets 
korter worden. Als je 
het zonde vindt om in 
de shirts/truien te 
knippen kun je dat ook 
heel makkelijk oplossen: 
maak er een knoop in! Ziet er 
ook nog eens heel stylish uit! 

 
 

3. patches van dingen die jij leuk 
vindt (het kan van alles zijn: van 
een gekke kat tot bloemetjes en 
letters). Het enige wat je nu nodig 
hebt, is een strijkijzer om de 
patches op je shirt/trui te strijken. 
Een andere optie is transferpapier. 
Dit kun je bij de meeste 
kantoorwinkels wel halen. Hiermee 
kun je op het internet een plaatje 
uitkiezen, het uitprinten op het 
transferpapier en dit vervolgens 
ook met een strijkijzer op je 
shirt/trui strijken! 

 
4. Verf. Wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet terugkomen is dat kleding (met name 

schoenen, maar ook jeans) geverfd worden. Leuk om te doen en het ziet er ook nog 
eens leuk en origineel uit! 

 

 
 
Stap 3: Maak je outfit compleet! 
Geen outfit is natuurlijk compleet zonder wat verdere accessoires. 
En ook deze kun je tweedehands krijgen, denk bijvoorbeeld 
aan tassen & riemen. Zo wordt die saaie broek toch ineens een heel trendy 
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Dilemma’s 
 

 

 

 

Je ontbijt elke ochtend met een blikje kattenvoer of je moeder koopt de rest van je leven kleding voor 

je 

 

 

Je kunt alleen zien in het donker of je spoilt altijd het einde van films en boeken 

 

 

Je gaat kwijlen als je iemand aantrekkelijk vindt  of je moet het speelgoed van spelende kinderen kapot 

maken 

 

 

je mond staat altijd open of je praat de hele dag aan een stuk door 

 

 

er hangt altijd wc-papier uit je broek of je mag nooit meer je tanden poetsen 

je verslikt je bij elke slok die je neemt of als jij drinkt moet iemand anders je drankje vasthouden 

 

 

je mag alleen spullen van het onderste schap   in een winkel kopen of je moet een pakje boter in een 

keer opeten 

 

 

nooit meer internetten of zeeziek worden bij het zien van water 

 

 

als je niest moet dat in iemands gezicht of je moet van een familielid 100 euro stelen en je geeft het 

niet meer terug 

 

 

je steelt van een zwerver of je moet elke week een brandweer alarm af laten gaan in een openbare 

ruimte 
 
 
 
 
 
 

Sophia van Holst 
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Leerlingvereniging: 

Fibli 
 

Allereerst willen wij het bestaan van FiBli aankondigen! FiBli is de nieuwe literatuur 

vereniging van het USG. Iedereen die van lezen houdt en over boeken wil praten, 

discussiëren, debatteren, schrijven of wat dan ook is welkom bij ons! Ook mensen die willen 

begrijpen waarom mensen nou zo veel van lezen houden (omdat ze er voorheen een 

slechte relatie mee hadden) kunnen bij ons terecht! Hierbij ons eerste review, om je alvast 

een kleine kijk te geven op wat wij onder andere doen.  

Interesse? Stuur een mail naar Fibli.usgym@gmail.com 

 

 

 

ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE - Anthony Doerr 

 

As Doerr hits the road off with this book, he lets his imaginations run wild as they succeed in 

encapsulating your mind and taking you with them. As the pages turn, you get to look from 

the perspectives of a lot of strong contrasted characters, a blind French girl, an orphan 

german boy and a nazi officer…  

 

The story takes place during World War II. It jumps back and forth in not only time, but also 

in perspective, switching between multiple characters whose storylines are just slightly 

interwoven throughout the book: Marie-Laure, a blind french girl who fled from Paris with her 

father, Werner Pfenning, a german orphan and radio expert in a mining town in Germany, 

and a few others. Werner grew up with his sister, fascinated with a radio that tells them 

stories from places they’ve never seen. It broadcasts a science program from France which 

teaches him, and this fascination leads to his expertise in technology - and his enlistment in 

the German army. Marie-Laure’s father worked at the Museum of Natural History, and when 

they flee they take a most valuable and dangerous jewel from it with them to her uncle’s 

house at sea.  

 

As the story unfolds, amities are formed, alliances are obliterated and enmities emerge. If 

you want to be transferred into a time of chaos, and if you want to put this spell on yourself 

deliberately, run to the nearest book store and get yourself this jewel! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aurelia Devrient en Hasti Ansari 

mailto:Fibli.usgym@gmail.com
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Seizoenen 
 

De vier seizoenen, 
Door Vivaldi gedirigeerd, 

Lente en Zomer zonnig en warm 
Herfst en Winter nat, 
De rest laat me koud 

 
De vier seizoenen, 
Komen en gaan, 

Geen enkel moment 
Dat deze stilstaan, 

Constant bewegende 
 

De vier seizoenen, 
Laagseizoen en Hoogseizoen, 

Tulpenseizoen en Mosselseizoen, 
Eigenlijk zijn ’t er veel meer dan vier, 

Allen op hun eigen manier 
 

De eigenlijk meer dan vier seizoenen, 
Ieder apart, geen enkel hetzelfde, 

Maar toch één geheel, nooit individueel. 
 

Joep Moens 



What’s in your bag? 
Mvr. Acoca 

Cesar Priem  23 

 

Groot of klein, rugzak of 

schoudertas, netjes of rommelig. 

Elke docent heeft een andere tas 

waarin de dagelijkse 

benodigdheden en verder van alles 

en nog wat mee worden genomen. 

In deze editie is de Apoforèta terug 

met de vraag: ‘What’s in your bag?’ 

Deze keer vroeg ik aan mevrouw 

Acoca of ik een kijkje in haar tas 

mocht nemen. Nou, wat daar 

allemaal uitkwam! Van handcrème 

tot agenda en van zakdoekjes tot 

etui. Er leek geen einde aan te 

komen.  

Eerst kwamen de boeken eruit. Het 

waren meer boeken dan ik bij me 

had, maar misschien hoort dat ook 

een beetje bij een docente 

Nederlands. Whiteboardstiften 

waren ook van de partij. Heel 

handige, je kunt er mee schrijven en 

met de dop kun je er ook mee 

wissen. Vervolgens kwamen de 

lustrum-waterfles , de agenda en 

brood voor de pauze tevoorschijn. 

Al gauw kwamen ook het etui 

(vermoedelijke inhoud: pennen), 

telefoon en nog een los schriftje uit 

de tas. Dan een brief van de 

gemeente Utrecht. Ik heb geen idee 

wat die daar te zoeken heeft. 

 

 

Verder is er ook nog een tijdschrift: 

ONZE TAAL. Met een stukje: ‘Het 

schoolvak Nederlands: écht zo 

saai?’. Tja, ik ga daar geen 

uitspraken over doen in de 

Apoforèta aangezien mevrouw 

Acoca dit waarschijnlijk ook leest. 

Verder is er ook nog een schoolpas 

aanwezig. Is ook handig. 

 ‘Oh, er is ook nog een voorvakje’. 

Oh ja, natuurlijk, ook nog een 

voorvakje, daar kan niet heel veel in 

zitten. Het begon met de zakdoekjes 

(heel leuke, met olifantjes erop), de 

handcrème, mintjes en plakband 

volgden al snel. Nog wat 

haarspelden en pillen, waarschijnlijk 

paracetamol. Verder zijn er ook 

oordopjes, handig voor lawaaierige 

leerlingen en als laatste een 

haarelastiekje. 
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Juffrouw test 
 
Juffrouw, wat is nou de manier om een tussenuur te spenderen? Moet ik op m’n telefoon 
zitten, socialisen, schoolwerk maken of iets compleet anders? Nou, wij zijn hier deze vraag te 
beantwoorden. In dit kwintaal hebben wij meerdere uren gestoken in het testen welk van 
deze opties ons het meest gelukkig maakt. Daarbij hebben we elke optie een cijfer gegeven 
op schaal van 1-10 
 
Schoolwerk; 2,5 
Beginnende, nadat we op een maandag een aantal uur aan slag waren gegaan met Frans 
MO’s, waren we verveeld, moe en depressief. Deze symptomen zijn echter te verklaren; het 
was een maandagochtend, dus moe zijn was zo ongeveer de enige optie; de pure depressie 
kwam van het feit dat onze halve jaarlaag aan het skiën was terwijl wij op school zaten. En 
de verveling? Dat is een direct gevolg van het Frans MO zelf.  
 
Beweging!; 5,5 
Een schamele voldoende… tijdens een tussenuur dansjes voor gym voorbereiden en acro-
ultieme-vluchtelementen oefenen is een soort van fijn? Doorweekt in je kleren stappen is 
een groot nadeel, tezamen met het feit dat het wederom een maandagochtend was. Wij 
concludeerden dat maandagochtenden vooral voor slapen zijn en niet voor school. 
 
Eten, heel veel eten; 7,5 
Wanneer je het eerste begint en het negende eindigt, is een tussenuur best fijn, vandaar dat 
wij hem hadden geïnvesteerd in veel eten en pauzeren. Suiker en vet is voor iedereen aan te 
raden en zeker ‘the way to go’ wanneer de rest van je dag bestaat uit talen. Enige 
minpuntje; voor de mensen met een minder riant banksaldo zijn er 2 opties. Meeliften op de 
bijbaan van je vrienden of het ‘op dieet zijn’ en niets kopen. 
 
De stad in; 8  
Deze optie is alleen te doen bij 2 of meer tussenuren, je investeert wat tijd, maar hetgeen 
dat je terugkrijgt geeft veel voldoening. Slenteren door de stad en doen alsof het vakantie 
haalt je algehele gedachtegang van school, ergo de perfecte manier om een tussenuur te 
gebruiken. Waarom dan geen 10? Het blijft een tussenuur, wat betekent dat je of later had 
kunnen beginnen, of vroeger had kunnen eindigen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joep Moens & Auke van Schoot 
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Quiz 
 
 
Het is winter, jij… 
A. Gaat zo snel mogelijk overal kerst en winter inkopen doen. 
B. Maakt het jezelf gemakkelijk en zoekt een leuk Kerstfilm op Netflix 
C. Begint met leren voor de toetsweek want die is al bijna, vind jij tenminste 

 
Het begint te sneeuwen, jij…. 
A. Belt je beste vrienden voor een giga sneeuwballengevecht, zin in!! 
B. Gatver sneeuw daar word je veel te koud van en je wordt helemaal nat want iedereen 
            houd ervan om jou in te peperen. Jij blijft lekker binnen 
C. Ja doei, sneeuwballengevecht ik heb wel betere dingen te doen in m’n leven 

 
De allernieuwste Apo is uit, jij…. 
A. Begint gelijk te lezen misschien staan er wel leuke to do tips voor de winter in 
B. Legt m op de stapel van andere dingen die je nog moet doen dan kom je m vast nog 
            wel een keer tegen. Je hebt er nu geen zin in 
C. Gooit m gelijk weg, daar raak je afgeleid van, niet handig 

 
Het is zomervakantie, jij… 
A. Verheugt je alweer op de winter, nog maar een half jaar, valt best mee toch 
B. Geniet ontzettend van de vakantie en van de warmte, lekker luieren terwijl je het niet 
            koud krijgt 
C. Kan niet wachten tot de nieuwe boeken binnenkomen, alvast doornemen voor 
            volgend jaar, misschien alvast wat leren 

 
Het is september, jij… 
A. Checkt elke ochtend hoeveel dagen het nog is tot Kerstmis, 86,85,84 
B. Hebt niet eens door welke dag in de week het is, veel te druk met andere dingen 
C. Vraagt aan de docent of hij/zij de toetsstof voor de Kerst toetsweek al weet 

 
Sinterklaastijd komt er aan, jij… 
A. Irriteert je kapot aan alle winkels die hun Sinterklaas troep veel te lang laten liggen, 
            opsodemieteren die zooi, waar blijven de kerstkransjes 
B. Hoopt dat je voor Sinterklaas een uur langer Netflix tijd krijgt 
C. Maakt je ontzettend druk over alle opdrachten die je nog moet inleveren en spendeert 
            heel Sinterklaasavond op je kamer 

 
Je zit midden in je toetsweek, jouw 24 uur ziet er als volgt uit… 
A. Toets, winkelen, eten, winkelen, beseffen dat je morgen toets hebt, beseffen 
            dat  Kerst belangrijker is, slapen, laat opstaan, een uur naar de lichtjes in de 
            kerstboom staren, toets 
B. Toets, Netflix, Eten, Netflix, slapen, Netflix, eten, normale tijd opstaan, Half uur 
            leren,  Toets 
C. Toets, leren, leren, eten, leren, leren, eten, leren, slapen, extreem vroeg opstaan, 
            leren, leren, ontbijten op de fiets, toets 
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Meeste A:  
Jij houdt ontzettend van Kerst en vooral de aanloop er naar toe, jij vindt het leuk om ‘s 
middags als het langzaam donker wordt alle winkels langs te struinen en overal te kijken of 
er wat leuks te vinden is. 
 
 
 
Meeste B:  
Je hebt wel zin in Kerst maar voor jou is de winter veel te koud, jij blijft liever binnen om te 
relaxen en het jezelf gemakkelijk te maken. Want ja waarom zou je ook. 
 
 
 
Meeste C:  
Jij bent een ontzettende stresser, je begint weken van te voren met het leren voor de 
toetsweek en nog steeds heb je het idee dat je nog zoveel moet doen en je eigenlijk te laat 
bent begonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sophia van Holst 
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QUOTES 

Omdat dit nummer van de Apo de lustrumeditie is, geven we hieronder een kleine 
‘throwback’ naar de leukste quotes van de afgelopen jaren. 

 
 
 
 
 

“Ik ga nu doen wat ik al drie jaar doe. Ik ga jouw onvermogen om kritisch naar jezelf te 
kijken uitlachen” 

- Righolt 

 

 
Van Rijsewijk: “Bad hair day? Ik heb een bad hair life!” 

Baron: “O. My. God” 

 

 

 
*Vuilniswagen staat buiten* “Kijk de bruggerversnipperaar staat weer klaar!” 

- Kers 

 

 
“Dan nemen we een groot… en volumineus persoon zoals LI1, en een wat kleinere 

leerling, zoals LI2” 
- Gordijn 

 

 
“Kale mannen hebben meer testosteron, dus eigenlijk ben ik een mietje” 

- Kieviet 

 

 
“Je bent zo onopvallend als een banaan” 

- Humke 

 

 
Ll: “Sorry, I’m late, I was outside, smoking” = 

Berk: “People used to say to me: “Kissing you is like licking an ashtray” so good luck 
with your love!” 

 

 
“Domheid is dominant, kijk maar om je heen” 

- Vd Heijdt 
 

 

 

 

Hasti Ansari 
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Fun Facts 
...Over het USG 

 

 

Het USG bestaat 545 jaar 

 

Onze school is opgericht op 4 december in 1474 

 

In de 16e eeuw werd er alleen aan jongens lesgegeven 

 

Eerst heette de school: de Hieronymusschool 

 

In 1578 werd de Hieronymusschool gekozen tot 

Stadsschool 

 

Wopke Hoekstra (minister van Financiën) heeft op het USG 

gezeten 

 

De school was pas een gymnasium in 1876 

 

Het USG heeft in 5 gebouwen gezeten 

 

De film First Kiss (2018) is hier opgenomen 
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Dilemma’s 
 

Al het geld dat je ooit cadeau heb gekregen blijkt een lening te zijn die je terug moet 

betalen of als je een klef koppel ziet, moet je je er tussen wringen en om een kusje 

vragen 

 
Je moet alle klinkers heeeeel lang uitspreken of je hebt maar één dag weekend 

 

Je mag alleen nog maar pasta, pizza en panini eten of je praat altijd met een zwaar 

Italiaans accent 

 

Je hebt een telefoon van 1 meter 60 of als het regent, zing je altijd ‘singin’ in the 

rain’ (zelfs als je binnen bent) 

 
Je moeder koopt zonder overleg al je kleding voor je of je mag alleen maar 

boodschappen doen bij een tankstation 

 

Er woont een haan op je nachtkastje of je praat Engels als Louis van Gaal 

 

Als je iemand aantrekkelijk vindt, ga je kwijlen of als je een sirene hoort, doe je alsof 

je dood bent 

 
Elke beslissing in je leven wordt bepaald door het opgooien van een munt of je mag 

nooit meer gebruik maken van internet 

 

Je vliegreizen zijn gratis of de plastic soep verdwijnt 

 

Je hebt de kleding- en haarstijl van toen je 12 was of als iemand langer dan 3 

seconden aan het woord is, begin je er doorheen te neuriën 

 

 

Julia van Reenen 



 

30 
 

Roddels 
Hoe vaak heeft Ole (5e) met Maartje (6e) gezoend? 

 

Heeft Ruben stiekem een crush op Lavendel (2e)? 

 

Waarom draagt Tom (5e) handschoenen tijdens het gamen?  

 

Heeft Meike een crush op Ben (2e)? 

 

Worden Boris en Lois meer dan vrienden? (4e) 

 

Speelt er iets tussen Thijs en Anna (2e)? 

 

Is er beef tussen de leerling-verenigingen Choros en Lampo? 

 

Welke twee mensen uit de 6e proberen heimelijk hun relatie te verbergen? 

 

Hoeveel jongens proberen allemaal de aandacht van Isabella te krijgen? (6e) 

 

Vindt Eva (5e) de zittenblijvers misschien wel iets te leuk? 
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Horoscoop 
  

 
Waterman: 
Dit wordt een verwarrende periode 
voor jou. Je bent van alles kwijt en 
komt nogal verstrooid over. Probeer 
orde te scheppen in je leven, dan komt 
alles wel weer op zijn pootjes terecht. 

 
 
Ram: 
Dit wordt een radicale periode voor 
jou. Je bent even helemaal toe aan 
iets anders. Probeer dit wel in goede 
banen te leiden, anders kan het 
helemaal de verkeerde kant op 
gaan. 
 
 

 
Tweelingen: 
Er staat je een hele zware tijd te 
wachten. Probeer zo weinig mogelijk 
fouten te maken en wees behoedzaam,  

 
 
 
Vissen: 
Vorige maand was misschien wat 
onrustig, maar jij hebt je rust 
gevonden. Zowel in je sociale leven als 
op school breekt er een periode van 
stabiliteit voor je aan, geniet ervan, 
maar zorg ervoor dat je deze stabiliteit 
wel behoud. 
 
 
 

 
Stier: Dit wordt een erg verrassende 

maand voor jou. Je voelt dat je iets  
staat te gebeuren, maar je weet nog 
niet wat. Wees voorbereid, en 
misschien draait het dan uit op een 
enorme gelukstreffer. 
 
 

 
want dan is de kans groot dat jij je 
veilig door deze moeilijke periode 
loodst. 
 

 
 
 
 

 
Kreeft: 
Jij bloeit op in deze maand. Je humeur 
is altijd goed en daardoor wordt je 
omgeving positiever. Hou dit vast, 
maar pas op dat je goede humeur niet 
irritant wordt voor je medemensen, 
want zij hebben misschien meer te 
verduren dan jij. 
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Leeuw: 
Er breekt een periode van hoogte- en 
dieptepunten aan voor jou. Geniet van 
de hoogtepunten en leer van de 
dieptepunten, dan zal het geluk je 
toelachen. 
 
 
 

 
 
Weegschaal: 
Jij hebt even een emotionele periode. 
Je hebt de laatste tijd al je emoties 
opgekropt, en nu komt alles eruit. 
Praat erover met je vrienden en 
familie, want als alles er eenmaal uit is, 
zul je je enorm opgelucht voelen. 
 
 

 

 

 
Boogschutter: 
Voor jou zit er een fijne maand aan te 
komen. Alles gaat zijn gangetje en veel 
dingen gaan goed. Haal hier alles uit, 
want je weet maar nooit wat er 
volgende maand komen zal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Maagd: 
Jij droomt en fantaseert de laatste tijd 
veel. Dat is goed, maar vergeet niet dat 
dromen ook uit kunnen komen. 
Probeer ze waar te maken, en 
misschien krijg je wel de kans van je 
leven. De sterren staan gunstig voor 
jou. 
 

 
 
 
Schorpioen: 
Jij bent erg behulpzaam en staat altijd 
klaar voor anderen. Dat is een goede 
eigenschap, maar zorg dat je jezelf niet 

vergeet. Verwen jezelf eens, en het zal 
een positieve werking hebben. 

 
 
 
 
Steenbok: 
Een tijd van voorspoed staat jou te 
wachten. Je doet het goed op school, 
op je werk en in je sociale leven. Geniet 
ervan zolang het duurt, want het zou 
opeens kunnen omslaan als je even 
niet oplet. De sterren staan gunstig 
voor jou. 

 

 
 

Tristan van Rossem 
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Colofon 
 

Schrijvers: 
Auke van Schoot 

Cesar Priem 
Hasti Ansari 
Joep Moens 

Julia van Reenen 
Jytte Bakker 
Lara Kelder 
Loet Zagt 

Mara Dudink 
Marida van Hulst 

 
Opmakers: 
Cesar Priem 
Joep Moens 

Marida van Hulst 
 

Eindredactie: 
Julia van Reenen 
Marida van Hulst 

 

Hoofdredactie: 

Julia van Reenen 
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Achterwerk 
 
 
 
 
 
 
 
Beste achterwerk, 

 
Ik heb al een lange tijd een zieke crush 
op een meisje. Ze is perfect: knap, slim, 
grappig en heel lang (ik ben 2 meter 
lang). De vrienden van haar koppelen 
ons aan elkaar. Op het schoolfeest 
hebben ze ons laten schuifelen, ze leek 
er niet tegen. Ik heb haar een appje 
erna gestuurd en een gesprek gehad. 
We zijn daarna op een date geweest en 
het was leuk. Maar nu wil ze niet meer 
met me praten en is het heel erg 
ongemakkelijk op school. Kan ik daar 
wat aan doen? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Ongemakkelijk hertje 

 

 

Hee ongemakkelijk hertje, 

 
Wat vervelend zeg. Weet je waarom ze 
niet meer met je wil praten? Het klinkt 
alsof jullie een gezellige tijd hebben 
gehad, dus er zal vast een reden zijn 
waarom ze nu zo afstandelijk doet. 
Probeer haar even persoonlijk te 
spreken, zonder dat al haar vrienden 
erbij zijn. Zeg haar wat je voelt en 
probeer er achter te komen hoe zij zich 
voelt. Wie weet vindt zij jou net zo leuk 
als jij haar en kunnen jullie nog een 
keer gezellig op date gaan. 
Hopelijk gaat het goed en kunnen jullie 
een leuke tijd beleven! 

 
Liefs, het achterwerk 

 

 

 
Lieve apo,  

De laatste tijd is het steeds drukker op 
school. Ik moet goede cijfers halen 
voor de studie die ik wil doen later, 
maar ik wil ook naar feestjes gaan en 
afspreken met vrienden. Als ik dan toch 
huiswerk ga maken, vinden mijn 
vrienden mij niet meer stoer. Hoe moet 
ik kiezen tussen school en vrienden en 
hoe zorg ik ervoor dat ze me nog aardig 
vinden? 

 
Een hopeloze jongen 

 

 

Beste hopeloze jongen, 

 
Dat is zeker een moeilijk dilemma. De 
middelbare school is een tijd waarin er 
steeds meer om je heen gebeurd en 
dan moet je inderdaad keuzes maken. 
Hoe je je tijd precies moet verdelen is 
natuurlijk heel erg persoonlijk, maar 
doe vooral wat goed voelt. Zorg dat je 
je schoolwerk bijhoudt, maar maak ook 
plezier met je vrienden. Uiteindelijk 
komt alles goed, maar nu moet je 
gewoon genieten. Als jouw vrienden 
ook echte vrienden zijn, maakt dat ze 
niets uit, dus maak je geen zorgen.  

 
Liefs, het achterwerk 

 


