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Beste leerlingen,
Bij het samenstellen van dit eerste schoolmagazine bereikte ons het vreselijke nieuws
dat Naoufal Mohammadi om het leven is
gekomen. Naoufal heeft vorig jaar eindexamen
gedaan op het Huygens en in juli zijn diploma
gehaald.
Voor jullie en docenten was op school een
kamertje ingericht met een foto van Naoufal en
een boekje waarin een berichtje voor hem en
zijn familie kon worden geschreven. De directie
heeft dit boekje aan zijn moeder gegeven.
Een aantal van jullie zijn gaan bidden in de
moskee voor Naoufal en zijn familie. Ook wij
wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte
toe in deze verdrietige tijd.

Op stap met Recreatie
Meer op blz. 6+7
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In dit nummer vind je zoals gebruikelijk berichten
en foto‘s over allerlei educatieve, toeristische,
maatschappelijke, culturele en sportieve
activiteiten op het Huygens College.
Als je het leuk vindt kan je foto‘s, tekst of
tekeningen inleveren voor het volgende nummer.
Veel lees- en kijkplezier.

Hoofdredactie
P. Schütt
E. van der Burgt
Vormgeving
E. van der Burgt
Met dank aan
C. roep
D. de Campos
P. Bongaerts
Samir, Kendwick en Zakaria (2A)
L. Kandel
R. van Halm
J. Romijn
Nidal en Merano (2B)
J. Leonhard
Dounia, Souraya, Kaoutar, Safae en
Vasco (3B2)
B. Schreuder
Ranya (1F)
Chichaira en Oualid (1D)
Alle redacteuren (1D)
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Contact
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HUYGENS COLLEGE
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020. 788 08 80
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Economie en Ondernemen op het Huygens

Op stap met Recreatie
door juf Roep

In het derde en vierde jaar
van het profiel Economie en Ondernemen
kiezen de leerlingen uit drie keuzepakketten.
Dit zijn Recreatie, Commercie of Fashion.
Bij Recreatie houden de leerlingen zich
bezig met toerisme en het organiseren
van allerlei evenementen.

Economie en Ondernemen op het Huygens
Speurtocht

Op maandag 7 en woensdag 9 november
organiseerden de leerlingen van Recreatie
speurtochten voor de leerlingen van leerjaar 1.
De lessen daarvoor hadden zij in groepjes
overlegd over een thema en de eersteklassers
op de hoogte gebracht. Met teksten als: ‘Let
op: wij hebben jullie mattie ontvoerd en alleen
door opdrachten uit te voeren kunnen jullie
hem terugvinden’, werden de leerlingen van
leerjaar 1 warm gemaakt voor de speurtocht.
Vervolgens speurden de eersteklassers
enthousiast door het Vondelpark en over het
WG-terrein naar aanwijzingen. Er werden
verschillende spelletjes gedaan om letters
te verdienen en aanwijzingen te krijgen. De
leerlingen van Recreatie ontpopten zich als ware docenten
en namen hun taak als begeleider zeer serieus. En ondanks
dat het koud was en woensdag zelfs regende, kunnen de
leerlingen terugkijken op een heel geslaagde activiteit!

Volendam

Op maandag 10 oktober zijn de leerlingen van Recreatie op
de fiets naar Volendam geweest. Veel leerlingen dachten dat
de docenten een grapje met hen maakten toen zij over deze
fietstocht begonnen. Dus toen de vrachtwagen de fietsen
kwam brengen, moesten sommigen wel even slikken.
Gelukkig waren er ook tandems voor de leerlingen die niet
zo goed konden fietsen of die niet zo’n goede conditie hadden.
Uiteindelijk viel het fietsen reuze mee en het was ook nog
eens prachtig weer. Onderweg leerden de leerlingen
bandenplakken van hun oude meester, meester Oussoren.
Ook werd er een stop gemaakt bij een kaasboerderij. Er was
maar één groep die even de weg kwijt was, maar na een
kleine omweg sloot ook deze groep weer aan.
Eenmaal in Volendam gedroegen de leerlingen zich als
echte toeristen door op de dijk de nodige selfies te maken,
een visje te eten en met elkaar op de foto te gaan in
klederdracht.
De terugreis naar Amsterdam ging helemaal snel: lekker
met de bus. Een ontzettend leuke dag met een ontzettend
leuke groep leerlingen!
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Engels op het Huygens

WHO‘S

ROGER?
Klas 2A is druk bezig met het schrijven
van brieven, het inzamelen van leuke
spullen en geld voor een pakketje
aan iemand over wie ze veel gehoord
hebben, maar die ze nooit persoonlijk
hebben ontmoet. Ze hebben de
brieven in het Engels fraai versierd en
Zakaria heeft zelfs een t-shirt met zijn
naam, Roger, laten drukken.
Samir vertelt: ‚Toen de juf op vakantie ging
in Brazilië, heeft ze een jongen ontmoet. Hij
heet Roger en is 19 jaar. Hij heeft geen geld
en bijna geen familie. Hij leeft op straat. Hij
heeft een klein hondje, maar zijn tante wil dit
hondje niet in huis
en daardoor kan
hij ook niet meer
naar haar toe. De
juf heeft hem toen
zoveel mogelijk
geholpen. En nu wil
ze hem nog meer
helpen, samen met
ons. Hij is nu in Sao
Paulo.‘
En hij vertelt verder.
Kendwick en Zakaria
vullen hem aan:
‚De juf heeft hem
beloofd haar oude
telefoon te sturen.
Dan kunnen wij met hem skypen. Hij wil graag
Engels leren, omdat hij naar Europa wil komen.
Als we Roger Engels leren, leren we er zelf
ook weer van.‘
British Engels vindt Samir maar een irritant
accent: ‚Amerikaans Engels is leuker, veel
uitspraken zijn grappig. Ik heb dit geleerd door
naar films te kijken.‘ Kendwick: Ja, British
Engels is veel netter, beleefder.‘ Juf de Campos
vindt het geen probleem als er met andere
accenten wordt gesproken. De grammatica is
grotendeels gelijk. Dus Engelse schrijftaal kan
iedereen lezen. ‚Engels is Engels‘, zegt ze.
8
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Stage op het Huygens

Klas 2A had veel vragen over het leven van
Roger dat zo anders is dan hun leven. Hij
zwerft van dorp naar dorp, omdat er veel
criminaliteit in de grote steden is. Hij wil daar
niets mee te maken hebben. Waarom gaat hij
niet naar school? De juf heeft uitgelegd dat
hij vanaf jonge leeftijd al voor zijn eigen geld
moet zorgen om te overleven zonder ouders.
Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen in
Brazilië, dus geld van de overheid krijgt hij
niet. Het is ook niet normaal dat je naar school
gaat als je in de favela‘s (sloppenwijk) van
Sao Paulo opgroeit. Slechts 20% van de
kinderen gaat naar de middelbare school. De
leerplicht in Brazilië is van 7-14 jaar.
Een paar jaar geleden heeft een groep van
vijftien Huygens leerlingen dit zelf gezien.
Met een paar docenten zijn ze naar Brazilië
gereisd en hebben kinderen ontmoet die in
de favela‘s van Recife wonen. Ze hebben met
deze kinderen samengewerkt aan een fototentoonstelling. Het resultaat hiervan is nog
steeds te zien op de
eerste verdieping
van het Huygens
College.
Het pakketje is klaar
en opgestuurd.
Damian heeft er
nog slippers aan
toegevoegd, en
Sara geeft heel veel
loombandjes met
een apparaatje. Dit
kennen ze nog niet
in Brazilië. Roger
maakt sieraden
die hij op straat
verkoopt. Dus wie
weet gaat hij dankzij Sara een nieuwe rage
in Brazilië veroorzaken. Roger weet nog van
niets, behalve dan van de telefoon. De juf
heeft gehoord dat hij bezig is met het regelen
van zijn papieren en geld spaart om richting
Europa te komen. Hij neemt contact op zodra
hij bij een vriend is met een telefoon.
Wat ze allemaal hopen is dat het Roger lukt
om hier naartoe te komen. Samir hoopt zelfs
dat hij de buurman van de juf wordt. ‚En‘,
voegt hij hieraan toe, ‚als dat niet lukt, dan
zou het supertof zijn als wij bij hem op bezoek
kunnen in Brazilië.‘

Maatschappelijke stage
Alle tweedejaars
hebben twee dagen stage
gelopen bij een vrijwilligersorganisatie. Het was fantastisch
om te zien hoe ze andere mensen
op allerlei manieren hebben geholpen
en een leuke dag bezorgd.
Namens al deze mensen:
Hartelijk dank.

Serve the City organiseert
vrijwilligersprojecten.
Mathilde heeft namens
deze instantie voor het
Huygens de meeste
stageplekken geregeld.

Be the movement
‘Be the Movement‘ geeft een groep van ongeveer 60
leerlingen van het Huygens College de opdracht om
een heuse fundraiser te organiseren voor dakloze
jongeren in Brazilië.
Roger (zie vorige bladzijde) heeft de docent en de leerlingen
geïnspireerd om meer te doen voor dakloze jongeren. De
dag begon met een skypesessie met Roger. Jazeker, hij heeft
inmiddels alle spullen van klas 2A ontvangen.
Ik ben Nidal uit klas 2B en ik heb mee gedaan met het project
Be the Movement bij juf de Campos. We werden in groepen
verdeeld en ik zat in de groep ‘Feel the music‘ en heb hele
leuke dingen gedaan. Ik heb samengewerkt met Jeroen van
Waarden. Hij deed vorig seizoen mee met Idols en heeft me
hele leuke dingen geleerd, zoals nieuwe akkoorden en we hebben hele leuke dingen gedaan. We
zijn van plan een liedje te coveren om
geld in te zamelen voor Roger.
Ik ben Merano uit klas 2B en ik heb ook
mee gedaan aan het project Be The
Movement. Ik zat bij het groepje ‘Event
management‘. In dat groepje heb ik
bijvoorbeeld geleerd hoe je goed moet
communiceren en hoe je goed een
stappenplan kan maken. Het is ook voor
het goede doel. Roger is iemand uit
Brazilië zonder ouders die graag naar
Europa wil komen dus nu proberen we
hem te helpen zodat hij hier zijn sieraden
kan verkopen. Misschien kunnen wij
hem zelfs opzoeken in Brazilië dat zou
echt leuk zijn.
Huygensschoolmagazine
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Stage op het Huygens
Amsta beusemaecker
De Beusemaecker is een veilige en
beschermde woon- en leefomgeving voor
48 jonge mensen met dementie, en 12
mensen met het syndroom van Korsakov.

Art Zuid
Stichting Art Zuid is een culturele organisatie
opgericht met als doel een tweejaarlijkse
beeldententoonstelling van wereldklasse
te organiseren. ARTZUID stelt de beelden
tentoon op de groene lanen, zodat iedereen
er dag en nacht langs kan wandelen.

Huygens leerlingen hebben meegeholpen in de
dagbesteding. In de gezamenlijke woonkamer
hebben de leerlingen spelletjes met de bewoners
gedaan. Er werd zelfs gedanst. Op de foto staat
Esma Nur (2B) te dansen met een meneer die
na afloop vroeg: ‚Wil je met me zoenen?‘.

Huygens leerlingen hebben een eigen kunstproject bedacht en de volgende dag uitgevoerd
met groep 6 van de 2e Daltonschool. De tweede
groep heeft hetzelfde gedaan voor bejaarden.

Vondelpark
Het Vondelpark is een prachtig park dat
door vrijwilligers wordt onderhouden. Op
diverse plekken in het park zorgen vrijwilligers
voor de groene aankleding en zorgen ze
ervoor dat het park er mooi en schoon
uitziet.
Huygens leerlingen hebben in weer en wind een
ochtend meegeholpen de openbare speeltuin op
te ruimen. Ze moesten hard doorwerken om het
warm te krijgen.

BOOST, Gastvrij Oost

Protestantse Diaconie
De Protestantse Diaconie Amsterdam maakt onderdeel uit
van de Protestantse Kerk Amsterdam en zet zich in voor een
rechtvaardige en vriendelijke samenleving. De organisatie
ondersteund, samen met vele Amsterdammers, dak- en
thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam of wat armer
zijn. Zo laten ze zien dat je er niet alleen voor staat.
Huygens leerlingen hebben geholpen in de winkel van de sociale
kruidenier. Een groep heeft gefilosofeerd met de pastor en de lunch
gemaakt. Ook hebben een paar leerlingen pakketjes gemaakt voor
kinderen elders in de wereld.
10
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BOOST Ringdijk in Amsterdam Oost is de tijdelijke
nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en
buurtbewoners om elkaar te leren kennen en
samen programma’s te ontwikkelen die kunnen
helpen om mee te doen in de samenleving.
Huygens leerlingen hebben samen met kok Eyad –zelf
net pas 3 maanden in Nederland – een lunch voorbereid
en klaargemaakt. De gasten voor de lunch zijn vluchtelingen
die ’s ochtends eerst taallessen volgen bij BOOST.
De leerlingen begonnen de dag door met de kok
boodschappen te gaan doen. Ook tafeldekken, serveren
en opruimen hoorden bij de activiteiten. En natuurlijk
mochten ze zelf ook mee-eten. Dit project was een leuke
manier om kennis te maken met de wereld van vluchtelingen
en andere culturen.
Huygensschoolmagazine
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Loopbaanoriëntatie op het Huygens

Feesten op het Huygens

Study-experience

door meester Leonhard

Op donderdag 27 oktober zijn alle leerlingen
uit leerjaar 4 per bus op uitje geweest naar
de studie-experience in Zaandam. Het werd
vooral een gezellige middag waar leerjaar
4 zich van zijn beste kant heeft laten zien.
Een dik compliment hiervoor!
Uiteraard had de middag ook een doel,
namelijk een eerste oriëntatie op de vervolg
studie. Er waren flink wat ROC’s vertegenwoordigd, maar wat zij lieten zien was niet
heel bijzonder te noemen. Een gemiste
kans! Desondanks werd er druk genetwerkt
en waren vooral de gratis hapjes en
‘give aways’ in trek.
Hoogtepunt voor veel leerlingen was de
wedstrijd hoog houden bij ROC sport waar
Yassine uit 4k1 de bal dik 400 keer hooghield en de beste van de dag bleek. Ook
Stephan uit 4k1 bleek over een bijzonder
goed uithoudingsvermogen te beschikken.
Hij werd de winnaar laphangen bij de stand
van de landmacht. Verschillende andere
leerlingen bleken ook geschikt te zijn voor
deze opleiding en gingen in militair uniform
met volledige bepakking op de foto (blz. 2 -3).

Huygens YouTube kanaal
Op dit kanaal vind je een heleboel filmpjes over het Huygens College.
Ook over de Study-experience en het schoolfeest. Like it!
12
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Feesten op het Huygens
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Kunst op het Huygens

Kunst op het Huygens

SMART bij CKV

Dit is wie wij zijn

Alle derdejaars
basisleerlingen zagen de
dansvoorstelling SMART van
theatergroep Aya in jeugdtheater
De Krakeling. Het is de eerste
danshappening in Nederland
waarbij je verplicht je
iPhone of Android
gebruikt.

25 november:
presentatie ‚Dit is wie wij zijn‘.
Alle eerstejaars hebben bij diverse
vakken aan dit kennismakingsproject
gewerkt. De leerlingen schreven verhalen
en raps. En er gaat gedanst worden in
een decor van schilderijen met
zelfportretten. Hier alvast
een preview.
Ranya (1F)

KLASSENRAP
(om niet te vergeten)

Waar gaat de voorstelling over
volgens 3B2?
Dounia: ‘Dat we niet verslaafd moeten worden aan
onze telefoons‘.
Souraya: ‘Dat social media leuk zijn‘.
Kaoutar: ‘Dat je moet opletten wat je op social media
plaatst en hoe je met je telefoon om moet gaan‘.
Safae: ‘Dat het belangrijk is om een telefoon te hebben, omdat je bereikbaar moet zijn‘.
Vasco: ‘Dat je verslaafd kan raken aan je mobiel en
dat je geen contacten meer hebt in het echte leven‘.

KLASSENRAPRefrein
Ik ben op school met m’n matties
Ik ben school en ik heb les
Ik ben op school voor m’n toekomst
Ik ben op school en doe m’n best
Ik ben op school met m’n matties
Ik ben school en ik heb les
Ik ben op school voor m’n toekomst
Ik ben op school en doe m’n best
de morgen
Ik ben op de goede weg
Op weg naar goede cijfers
Ja ik doe m’n best
Goede morgen
Ik ben op de goede weg
Op weg naar goede cijfers
Ja ik doe m’n best

Gichaira (1D): We hebben een zelfportret gemaakt en
we hebben de dingen die we leuk vinden op de achtergrond gezet. En toen hebben we het geschilderd. We
gingen foto’s maken voor de zelfportret die gingen we
overtrekken met inktpapier Dat noem je carbonpapier.

Vervolg rap klas1D
Welkom op het Huygens. We zijn hier om te leren.
We willen wat bereiken, in deze harde wereld.
De jongens en de meisjes, we willen afstuderen.
Zodat iedereen blij is. Kom me feliciteren.
Naar school. Naar school. ...Ik heb geen pistool
maar m‘n rugtas. We rappen met de hele brugklas.
1-2-We doen het met z‘n allen, daarom lukt dat.
Oualid (1D): We maakten een zelfportret en het was heel
Weet niet waarom u zich druk maakt juf, maar…
leuk toen we klaar waren met tekenen gingen we verven.
Toen we klaar waren met verven moesten we het eerst
laten drogen. En daarna konden we het versieren.
16
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Sport op het Huygens

Een goed begin is het halve werk
Door onze redacteuren uit klas 1D

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Het was zover: De eerste dag

AMSTERDAM. BMX is hartstikke populair
en super spannend om te doen. Leerlingen van
de sportklas gaan jaarlijks naar een baan om de
trucjes te oefenen en te racen.

van school. We gingen met alle eersteklassers
naar de Funsportdag bij sportpark Ookmeer.
Ik vond de funsportdag heel leuk, vooral het vliegende
tapijt. We moesten ook met een hele groep op een
springkussen klimmen. We gingen steeds tegen andere
eerste klassers racen. En als je won met touwtje trekken
mocht je over een mat met zeep glijden.

Dit jaar schitterde een van hen. Een fanatiek BMX‘er
die als het even kan, iedere dag op zijn fiets zit. Lees
meer over hem en BMX‘en op de volgende pagina.

Sporten na school

Er waren een heleboel springkussens. Ik vond die ene
opblaastunnel waar je doorhhen moest glijden leuk,
omdat het heel grappig was.

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Een aantal Huygens leerlingen
sporten al bij een vereniging of fitnesscentrum. Hartstikke leuk en bovendien goed voor
je conditie. Wil je meer of uitproberen wat je
leuk vindt? Dan kan je meedoen aan
Topscore, een naschools programma op
school en in de Vondelgym.

Voetballen met rokjes vond ik een beetje leuk.
Voetballen is wel mijn hobby, maar door de rokjes
was het wel moeilijk om te voetballen.

Ik vond het leuk, maar
ik kende de kinderen
uit mijn klas nog niet.
Sinds toen leerde ik ze
kennen.
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Trainers van Topscore hebben in de gymlessen
promo‘s gehouden voor streetdance en basketbal. De
derde keuze van Topscore is zaalvoetbal voor meisjes.
In een programma van 15-20 weken worden de
leerlingen voorbereid op de danscompetitie of een
voetbal- of basketbaltoernooi. De danscompetitie
wordt gehouden in Club Air en is vorig jaar gewonnen
door het Huygens team! Het voetbaltoernooi heeft
de belangstelling van Ricardo van Rijn en Gregory
van de Wiel. Zij zijn er een groot voorstander van dat
iedereen, en zeker jongeren, gaat sporten. Zij komen
de leerlingen dan ook graag aanmoedigen.
Topscore Fit is een speciaal programma voor leerlingen
met een leefstijl zonder sport. Hiervoor worden
leerlingen geselecteerd. Zij gaan dan elke maandag
van 15:30-17:00 uur trainen onder begeleiding van
een persoonlijke coach van de Vondelgym en Arie
Boomsma zal daar zeker ook te vinden zijn.
Gelijktijdig kan je bootcampen in het Vondelpark
(bij slecht weer in de Vondelgym). Je kan je opgeven
bij de gymdocent. Ook docenten en de directeur mogen
meedoen. Dus als je juf van Halm of juf de Campos
een keer in actie wil zien…

Het was een topdag,
gewoon geslaagd,
want ik hou van sport.
18
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Je kan je nog opgeven voor de bootcamp die ook onder
begeleiding van een trainer van de Vondelgym wordt
georganiseerd. Het is een traject van 8 tot 10 weken
en compleet gratis. In diverse parken in Amsterdam
kan je als je een stadspas hebt, van maandag t/m zondag meedoen. Kijk even op de site voor de tijden per
park: www.speelkwartier.club
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BMX hero
Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Orlando, 13 jaar, uit klas 1C

vertelt vol enthousiasme over hoe hij vliegt
op zijn BMX. Op de Olympische spelen zagen
we BMX’ers tegen elkaar racen. Hij doet een
andere vorm waarbij het gaat om de trucjes,
zoals street, free-style en dirt.

Foto: Hans Lensink

Twee jaar geleden mocht hij voor zijn verjaarsdagspartijtje kiezen tussen klimmen in de klimhal of
BMX’en. Het werd het laatste. Vanaf dat moment
ging hij zo af en toe BMX’en. Nu gaat hij, als het even
kan, iedere dag trucjes oefenen op zijn fiets.

Winnen door samenwerken

Op zaterdag krijgt hij 2 uur les. De training begint
met de hele groep op een grasveld. Dan worden ze
verdeeld en gaan de goede BMX’ers naar boven, 3
meter hoger. ’Daar ga je in volle vaart naar de jumps’,
zegt Orlando, ‘en dan vlieg je hoog. In het begin moest
ik agressief aan het stuur trekken om in de lucht te
komen. Nu fiets ik harder en gaat het automatisch. Ik
vlieg zo 3 meter in de lucht en als ik de landing zie,
dan druk ik het stuur omlaag.

Ik vlieg zo
3 meter
in de lucht.
De allereerste keer kreeg ik een gek gevoel in mijn
maag, maar ik ben nooit bang geweest. Ik ben wel
heel vaak gevallen. Ik heb er nog littekens van. Ik heb
nog nooit iets gebroken, het allerergste was een
gekneusde teen. O ja, ik heb ook nog mijn pols
gekneusd.’
De vaste plek waar Orlando heengaat is Griffioen
Outdoor Ookmeer. Deze baan is dichtbij zijn huis.
Hij gaat ook graag naar andere plekken zoals de
Marnixpoel in de Marnixstraat en soms gaat hij met
zijn ouders naar Zaandam (A8), Doetichem (Bikepark SFA) of Eindhoven (040).
Als je meer wil weten over BMX‘en, dan kan je met
je vragen naar Orlando.

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. De Marouane Memorial is een
jaarlijks terugkerende sportdag die is opgericht
ter nagedachtenis aan ALO-student Marouane
Malouk. Hij overleed in maart 2010 plotseling
aan de gevolgen van een hersentumor. Vijf ALOstudenten organiseerden deze zesde editie voor
300 brugklassers van verschillende scholen uit de
Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw-West.
En klas 1E was erbij. Zij waren als klas uitgekozen
omdat ze in de eerste periode het minste verzuim van
leerjaar 1 hadden.

Foto: Hans Lensink

Melody zegt over de dag: ‘Ik vond het een leuke
sportdag omdat de klas leuk en sportief samenwerkte.
Het was erg gezellig. Bij alle sport onderdelen deden
we goed mee. We waren zo blij om te horen dat we
gewonnen hadden, dat was echt een feestje. Met trots
naar school met de tram en met de beker!‘.
En Victor leefde erg mee, ook al kon hij er niet bij
zijn: ‘Ik vond het jammer dat ik die dag ziek was
maar ik wist dat we zouden winnen! Onze klas is lekker
sportief en fit! Dit is de derde keer dat we winnen! Ik
was verbaasd toen ik op school aankwam en
iedereen mij het goede nieuws vertelde!‘.

20

Huygensschoolmagazine

NOVEMBER 2016

Huygensschoolmagazine

NOVEMBER 2016

21

Sport op het Huygens

Sport op het Huygens

Freerunnen

Gespierde armen door squash
Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. In Squash City bij het

Centraal Station hebben de sportklassers
twee keer gespeeld. De eerste week zijn de

Geïnspireerd gingen de sportklassers het toernooi in.
Oualid uit 1D bleek de beste speler. Hij was de
gelukkige die met een t-shirt met de handtekening
van Nicol naar huis ging.

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Inmiddels is het veel te koud,
maar aan het begin van het schooljaar was het
heerlijk weer voor watersport.
Twee keer fietsten de leerlingen naar de Sloterplas.
De eerste keer begon op het land om het surfen
droog te oefenen. Maar al snel werden ze met een
boot naar het midden van de plas gesleept. En daar
moesten ze het verder zelf uitzoeken. Alleen met je
plank, het zeil en de wind.
Surfen blijkt moeilijker dan je denkt. Het ziet er zo
eenvoudig uit als een surfer over het water vliegt. Dat
viel dus tegen. Maar het was niet erg om zo nu en dan
in het water te vallen.
De sportklassers gingen alle kanten uit. Aan het eind
werden ze met de boot weer op sleeptouw genomen
en teruggebracht naar de surfschool.
22
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Door een van onze redacteuren

Squash is een racketspel dat door twee personen
in een gesloten ruimte wordt gespeeld en een klein
beetje vergelijkbaar is met het tennisspel, althans
in zoverre dat de spelers hier niet tegenover elkaar
staan maar naast elkaar en gebruik kunnen maken
van muren. Er is dan ook geen net gespannen en de
(zachte) bal wordt steeds tegen de tegenoverliggende
wand gespeeld. De bal gaat snel en mag maar 1 keer
stuiteren. Er wordt dan ook veel van het reactievermogen en de conditie van de sportklassers gevraagd.
Ze waren niet de enigen die aan het trainen waren.
Op een andere baan konden ze de kunst afkijken
van Nicol David. Zij heeft enorm veel toernooien gewonnen en is een tijd de nummer één op de wereldranglijst geweest. Deze kleine vrouw (1.63 m, 50 kg)
is één bonk spieren en razendsnel. Ze is geboren in
Maleisië en woont nu in Amsterdam. In Maleisië is ze
zo beroemd dat ze niet zonder beveiliging over straat
kan. Ze moet worden beschermd tegen opdringerige
fans en paparazzi.

Surfen

de meester is een iPad

technieken geleerd, de week erna was er een
squash-toernooi.

AMSTERDAM. Free Running is zo creatief

mogelijk van punt A naar punt B komen. Daarbij
trotseer je allerlei obstakels op verschillende
manieren. Door te springen, klimmen,
balanceren, zwaaien en hangen.
En vergeet de coole tricks niet!

Wist je dat...

De sportzaal is de perfecte plek om te oefenen. In
het Free Running Parcours train je vaardigheden om
over allerdaagse dingen als muurtjes, hekken, trappen,
buizen, banken, palen te springen, klauteren en rennen.
Hoe je dit moet doen, zien de leerlingen op de filmpjes
op een iPad. Per situatie wordt op verschillende
niveaus uitgelegd hoe je de obstakels kan nemen. Zo
kunnen ze hun eigen grenzen verleggen.

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. ...meester Gering alle sporten

tof vindt om te doen en om les in te geven?
En dat hij het meest houdt van spel?

Het begon met voetbal en daarna heeft meester Gering gebasketbalt. Inmiddels speelt hij weer
voetbal bij VVA Spartaan. Hij is fan van Twente. Zo
nu en dan gaat hij naar een voetbalwedstrijd, maar hij
speelt liever zelf. Op woensdagmiddag speelt hij een
potje zaalvoetbal met collega‘s op school. Het gaat er
fanatiek aan toe.
Turnen vindt de meester ook heel leuk. Op de
opleiding heeft hij dit gedaan, ‘maar dit is niet mijn

Ook naar de sportklas?
Het is nog mogelijk om je op te geven voor de
sportklas in zowel leerjaar 1 als leerjaar 2.
Leerjaar 1 gaat dit schooljaar nog indoor skiën,
schaatsen, tafeltennissen en naar MMA (Mixed
Martial Arts).
Leerjaar 2 heeft op het programma in ieder geval

sterkste kant‘. Snowboarden doet hij ook. In de
voorjaarsvakantie gaat hij naar Frankrijk of Oostenrijk
en tussendoor oefent hij op de indoorskibaan in
Spaarnwoude.

basketballen en ze gaan dit jaar voor het eerst op
sportkamp. De locatie is nog geheim. Er zullen veel
sportieve activiteiten worden gedaan.
Je hebt een eigen fiets nodig om naar de activiteiten
te gaan. En er zijn kosten aan verbonden. Hiervoor
krijg je een mooi Huygens trainingspak en
begeleiding door professionals op verschillende
locaties. Voor meer informatie en om je op te geven
kan je terecht bij meester Gering.
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Werkdagen eerstejaars in Drenthe

Meer foto‘s en verhalen op blz. 6 t/m 13..

