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Het leven zoals het is: Sint-Hendrik Deinze 

‘Ik ben teruggekeerd 
naar mijn eigen school’ 

 
Seth en Maléna interviewden mevrouw Karla De Ruyck, de directeur van de derde graad op 
onze school. Ben je benieuwd naar haar verhaal? 
 
Werkt u graag op Sint-Hendrik? 
 
Ja! Moest ik ‘neen’ zeggen, dan zou dat wel erg zijn. Absoluut, want ik heb zelf ook ruim 20 
jaar les gegeven en dat heb ik dan eigenlijk stopgezet omdat ik het wel zag zitten om iets 
anders te gaan doen, namelijk directeur te worden, maar enkel en alleen als het op deze 
school was. Dit is de school waar mijn eigen kinderen én mijn man naartoe geweest zijn. Ik 

ben eigenlijk als meisje naar de Maricolen 
geweest. Maar dat is wel heel lang geleden. Die 
meisjesschool en de jongensschool zijn later met 
elkaar versmolten. Dus ik ben eigenlijk een beetje 
teruggekeerd naar mijn eigen school. Ik ben ook 
van Deinze, ik ben hier geboren en heb heel lang 
gewoond in Deinze. Ik voel mij hier thuis en ook op 
deze school ben ik heel erg graag. 
 
Wat vindt u zo speciaal aan deze school? 
 
Ik denk dat wij, ik hoop dat ik dat mag zeggen, aan 
de ene kant het heel belangrijk vinden dat 
leerlingen goed onderwijs krijgen. Daarmee 
bedoel ik op niveau, als ze straks zullen verder 
studeren dat we ze toch al veel hebben 
meegegeven, zoals bagage zeg maar. Maar ik vind 
het even belangrijk dat wij proberen, en ik hoop 
dat wij daarin slagen, van leerlingen ook een 

beetje een thuis te geven. Bijvoorbeeld als leerlingen een probleem hebben dat we daar naar 
luisteren, dat we proberen te helpen. Dat we aanmoedigen, dat we elkaar moeten helpen. 
Dat we ook als school ook wel een aantal projecten laten gebeuren die wij heel belangrijk 
vinden. Ik denk ook aan een leerlingenraad wat ook heel belangrijk is of ik vind het ook 
belangrijk dat we naar toneel, films en cultuur kunnen gaan, een tentoonstelling. Dus we doen 
ook dingen die we belangrijk vinden naast de les. Andere scholen doen dat waarschijnlijk ook, 
maar ik vind dat wij wel een heel groot hart hebben voor onze leerlingen. 
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Wat was uw droomjob als u kind was? Was dat al directeur worden van een school? 
 
Nee, dat was nog niet mijn droomjob. Ik wou wel graag in het onderwijs staan. Dat heb ik al 
van heel jong geweten. Ik hoor toch nog altijd van mijn nichtjes en neefjes dat ik altijd 
schooltje wilde spelen en ik ook eigenlijk zo spelend voor een klas stond om iets uit te leggen. 
Ja, het is misschien een saai antwoord, maar ik heb nooit echt van iets anders gedroomd dan 
met jongere mensen samen te werken en les te mogen geven. Ik heb dus dat gedaan en 
daarmee ben ik heel blij. 
 
Heeft u hier collega’s die meer zijn dan ‘een collega’? 
 
Ja, toch wel. Natuurlijk is het misschien een beetje gevaarlijk om namen te noemen, want ik 
ben natuurlijk directeur van iedereen. Laat me zeggen dat er hier mensen op deze school les 
geven die ik al kende van vroeger, die ik al kende van de tijd voor ik directeur ben geworden. 
Sommigen kende ik al van toen ik zelf nog kind was, waar ik dus een beetje samen mee 
opgegroeid ben. Je hebt dus mensen die dichter staan omdat je die al veel langer kent, maar 
ik probeer wel om iedereen hier thuis te laten voelen. 
 
Heeft u ook in een andere graad gestaan? 
 
Ik was ook in de 1ste graad directeur, in 2002 was dat. Dan ben ik begonnen als adjunct 
directeur. Wij hebben 3 directeurs en dus wij volgen elk een graad op. Toen ik begon, was ik 
dus directeur in de 1ste graad, maar dan is een van de andere directeurs op pensioen gegaan 
en heb ik zijn plaats ingenomen. Dan is meneer Caron erbij gekomen en die heeft dan de 1ste 
graad op zich genomen. Ik ben dan naar de derde graad gegaan. 
 
Seth De Schrijver, Maléna Verhaeghe 
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Het leven zoals het is: Sint-Hendrik Deinze 

‘Stress voor de eerste dagen 
op een nieuwe school!’ 

 
Heidelinde en Nurah interviewden twee leerkrachten die nieuw zijn op onze school: 
dhr. Jari Sterk en dhr. Jasper De Jaeger. Samen vertellen ze over hun eerste maanden op 
Leiepoort Campus Sint-Hendrik. 
 
Hoe zijn jullie op Leiepoort Campus Sint-Hendrik beland? 
 
Meneer De Jaeger: Ik zocht naar werk in het onderwijs en vond een online vacature. Kort 
daarna dan werd ik gecontacteerd door deze school en mocht ik op gesprek gaan. De 
zoektocht naar werk ging dus eigenlijk vrij vlot. 
Meneer Sterk: Ik heb hier vroeger op school gezeten. Daarna heb ik een lerarenopleiding 
gevolgd. Tijdens mijn tweede jaar studeren heb ik hier ook stage gelopen. De directie kende 
mij al een beetje van vroeger en vroeg of ik wou solliciteren om hier aan de slag te gaan. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor 
jullie vak(ken)? 
 
Meneer De Jaeger: Eerst studeerde ik 
lichamelijke opvoeding en dat ging 
eigenlijk heel vlot, maar om leerkracht 
L.O. te worden moet je ook heel veel 
wetenschappelijke vakken doen en die 
gingen helemaal niet goed. Toen heb ik 
besloten om een ander vak te kiezen, 
een vak dat ik zelf graag deed en graag 
wil geven: geschiedenis. 
Meneer Sterk: Ik heb Frans en Engels 
gestudeerd omdat ik graag reis en ik vind 
het belangrijk om meerdere talen te 
spreken en te begrijpen. Ik vind het ook heel tof om mij in het buitenland te kunnen uitdrukken 
in het Frans of Engels. 
 
Waar hebben jullie gestudeerd en waarom daar? 
 
Meneer De Jaeger: Na het middelbaar ben ik eigenlijk meteen naar de universiteit van Gent 
gegaan om L.O. te studeren. Daarna ben ik overgegaan naar geschiedenis. Dus eigenlijk ben ik 
de hele tijd op Universiteit Gent gebleven. 
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Meneer Sterk: Ik ben ook begonnen aan de Ugent omdat ik eerst graag vertaler-tolk wou 
worden. Als snel merkte ik dat de vakken niet echt mijn ding waren. Alles was heel theoretisch. 
Ik miste het praten. Dan ben ik begonnen met de lerarenopleiding. Als vakken koos ik Engels 
en Frans. En daarna eigenlijk meteen beginnen werken. Dus eerst was het UGent en de 
lerarenopleiding was bij mij aan Arteveldehogeschool. 
 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om leerkracht te worden? 
 
Meneer De Jaeger: Ik vond het altijd wel leuk om met kinderen en jongeren te werken. 
Vroeger ging ik ook graag naar school. Het was fijn om bij vrienden te zijn. 
Meneer Sterk: Ik wou altijd iets doen met jongere mensen. Daarom heb ik ook even met het 
idee gespeeld om sociaal werk te doen, bijvoorbeeld bij het VCLB. Toen ik vroeger zelf les 
kreeg, beeldde ik me in dat het ook wel leuk zou zijn om zelf voor de klas te mogen staan. 
 
Wat vonden jullie van de eerste maanden op deze school? 

 
Meneer De Jaeger: Tot nu toe zeer positief. De sfeer 
zit goed en de leerlingen zijn echt leuk. Ook dankzij 
de goede collega's voor geschiedenis die mij helpen 
en ondersteunen gaat het vlotter dan verwacht. Eerst 
had ik wat schrik: nieuwe boeken, alles voorbereiden, 
toetsen maken, werken met Classroom … Een keer de 
routine er is, begrijp je het allemaal wel beter en gaat 
het werk wat sneller. 
Meneer Sterk: De eerste maanden waren heel 
positief. We hebben ook veel toffe collega's en ook 
goede leerlingen. Ik kom graag naar school. De eerste 
weken was het vooral een beetje zoeken omdat er na 
de lesuren nog heel wat extra werk is: vergaderingen, 
lessen voorbereiden, toetsen opstellen en 
verbeteren … Nu begin ik meer te merken dat het 
soepeler verloopt. 
 

 
Hadden jullie stress voordat jullie naar school kwamen? 
 
Meneer De Jaeger: Ik had al een jaar les gegeven in Spanje, dus ik dat jaartje ervaring had ik 
wel al. Voor mij was het eigenlijk vooral fijn om nu gewoon in het Nederlands les te kunnen 
geven. Neen, ik had eigenlijk niet veel stress, misschien een beetje gezonde zenuwen (lacht). 
Meneer Sterk: Ik had er niet zoveel stress voor zeker omdat ik hier op school heb gezeten. 
Daarom ken ik ook een groot aantal van mijn collega’s. Het was wel een beetje raar om terug 
te komen als een leraar. Alleen de eerste twee dagen had ik wel wat stress omdat ik niet wist 
waar de lokalen waren of dat de leerlingen wel leuk zouden zijn, want dat weet je nooit op 
voorhand. Na een aantal dagen was de stress direct over. 
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Welke van jullie vakken geven jullie het liefst? 
 
Meneer De Jaeger: Ik geef maar één vak: geschiedenis. Uiteraard had ik ook graag L.O. 
gedaan. Als die moeilijke wetenschappelijke vakken er niet waren geweest, was ik 
waarschijnlijk L.O.-leerkracht geworden. 
Meneer Sterk: Voor mij is het moeilijk om tussen Engels en Frans te kiezen omdat ik het allebei 
graag geef. Ik denk misschien nog net iets liever Frans omdat er veel toffe woorden zijn. Ik 
geef ook graag Engels omdat je bij Engels vaak eens echt spontaan over iets kan praten en 
omdat het niveau van een leerling bij Engels vaak iets hoger ligt dan Frans. Ik heb niet echt 
een voorkeur. Sommige dagen geef iets liever Frans en andere dagen dan weer Engels. Het 
hangt vaak ook af van het onderwerp van de les. 
Ik geef ook nog moderne talen Frans in het tweede jaar. Moderne talen Frans gaat over de 
cultuur in Frankrijk en ook de taal zelf. Dat vak geef ik heel erg graag. Het is niet altijd even 
makkelijk met de afwisseling, want als ik net vier uren Frans heb gegeven en dan onmiddellijk 
Engels gebeurt het soms dat ik beide talen door elkaar haal, met bizarre zinnen als gevolg. 
 

Heidelinde Defoort en Nurah Nkundabanyanka 
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Het leven zoals het is: Sint-Hendrik Deinze 

Rara, wie ben ik? 
 
Kan jij raden van welke leerkrachten of schoolmedewerkers Mirte leuke en interessante 
weetjes verzamelde? Haal de beste speurneus in jezelf naar boven! De oplossing vind je op 
het einde van dit e-zine. Succes! 
 

DE WEETJES: 
 
Persoon 1 
- Ik heb nog techniek gegeven, maar nu geef ik enkel wiskunde. 
- Ik heb twee lieve zonen op de wereld gezet. 
- Iedere dag kan ik de zeelucht opsnuiven. Dat is zeer gemakkelijk als je aan zee woont. 
- Ik luister graag naar muziek en zelf speel ik als instrument dwarsfluit. 
Rara, wie ben ik? 
 
Persoon 2 
- Ik ben een grote fan van superhelden en weet dus veel van Marvel en DC. Daarnaast hou ik 
ook van alles wat met horror en gruwel te maken heeft. Hoe bloederiger en enger de film of 
het boek, hoe beter! 
- Een vraag over Harry Potter? Dan kan je zeker bij mij terecht! 
- Ik had ooit een eenmalige, kleine gastrol in de soap Familie. 
- Londen en New York zijn mijn favoriete steden. 
Rara, wie ben ik? 
 
Persoon 3 
- Ik ben deel van een drieling. 
- Mijn dochter is geboren met 11 tenen. 
- Ik speel al 26 jaar voetbal en won ooit de gouden schoen in het provinciaal voetbal. 
- Ik ben grote fan van reggaeton muziek (bv. Daddy Yankee). 
- De Mont Ventoux (berg in Frankrijk) heb ik al twee keer opgelopen. 
Rara, wie ben ik? 
 
Persoon 4 
- Ik ben recent papa geworden van een dochtertje. 
- Oorspronkelijk ben ik een West-Vlaming, maar ik ben uitgeweken naar Oost-Vlaanderen. 
- Ik vergader elke maandag met meneer Caron. 
- Ik help de leerlingen dag in dag uit. 
- Ik ben een supporter van SV Waregem. 
Rara, wie ben ik? 
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Persoon 5 
- Ik heb tot mijn 18de in Bokrijk gewoond. 
- Ik heb dol op gezelschapspelletjes, ik heb er thuis wel zo’n 200 en er komen er alleen nog 
maar bij! 
- Mijn eerste job was zwemleraar, maar in het zwembad was ik ook redder. 
- ‘Thuis’ daar kijk ik altijd naar als ik de afwas aan het doen ben. 
- In 1999 heb ik met mijn cello mogen optreden voor koning Filip (toen nog kroonprins Filip). 
Rara, wie ben ik? 
 
Persoon 6 
- Ik rij in een mooi rood autootje. 
- De Efteling is echt mijn lievelingsplekje. 
- Boeken voor volwassenen lees ik eigenlijk niet zo graag, geef mij maar een leuk jeugdboek! 
Die Amerikaanse- Britse series zijn echt mijn favoriet. 
- Ik speel ook 4 instrumenten: saxofoon, orgel, piano en een beetje klarinet. 
Rara, wie ben ik? 
 

KIES UIT: 

 
 

  

  
Mirte Craeynest 
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In Deinze en omstreken 

40 jaar bestaan Radio Tequila 
 
Heb je je ooit al afgevraagd wat de mensen van de radio allemaal doen? Waarom ze voor 
een job bij de radio hebben gekozen? Wij gingen op 24 oktober 2021 naar de enige echte 
radiozender van Deinze, namelijk radio Tequila, om een antwoord te krijgen op al onze 
vragen. Hiervoor interviewden we Peter De Martelaere. 
 
Hoe is radio Tequila ontstaan? 

 
Radio tequila is ontstaan op 11 april 1982. Dat 
wil zeggen dat we volgend jaar 40 jaar worden. 
Het is opgericht door vier vrienden die 
eigenlijk al betrokken waren bij een andere 
radio, ik dacht in Olsene. Die vrienden zijn dan 
een eigen radio begonnen op de berg in 
Kruishoutem. Daar verbleven we 1 jaar, in een 
tuinhuisje aan het tennisterrein. Na een paar 
jaar zijn we dan verhuisd naar de locatie waar 
we nu zitten: Bredestraat 107 in Deinze. We 
zitten hier ondertussen al 20 jaar.  
 

Waar komt de naam eigenlijk vandaan? 
 
Ze zijn met die vriendengroep van vier op zoek gegaan naar een passende naam. Ze hebben 
een aantal voorstellen gedaan. Uiteindelijk kwamen ze bij een nummer van de Champs. Ik 
denk dat dat een nummer van 1958 was. Als je dat nummer eens zou opzoeken, zal je de naam 
Tequila meerdere keren horen passeren. Uiteindelijk dachten ze van: “Ja, Tequila is eigenlijk 
een perfecte naam” en we hebben er ook direct al een melodie bij. Dus vandaar de naam 
‘Radio Tequila’. 
 
Wie werkt er zoal bij radio Tequila? 
 
Wij zijn momenteel met een 40-tal mensen. We zijn allemaal vrijwilligers en hebben altijd onze 
zelfstandigheid als radio behouden. Het zijn ook nog altijd de vrienden van toen die zaken 
organiseren om de radio overeind te houden. 
 

Wat moeten jullie zoal doen? 
 
Bijvoorbeeld op een zondagmorgen beginnen wij om 8 uur. Emile (een radiopresentator die 
je misschien ook kent van Joe) presenteert dan van 8.00 uur tot 10.00 uur het live-programma 
Goal, dat voornamelijk gaat over sport. Hij beslist ook de muziekkeuze en bereidt ook de 
teksten voor. Het programma tussen 10.00 uur en 12.00 uur heet Up-to-date. Dat programma 
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wordt door mij (Peter De Maertelaere) gepresenteerd. Hierin komen veel socio-culturele 
verenigingen aan bod met telkens een viertal gasten in de studio. 
 
Welke genres van muziek spelen jullie zoal? 
We draaien een beetje van alles, maar laat ons zeggen dat 
het voornamelijk Engelstalige muziek is. De man die de 
platenkeuze maakt, werkt altijd rond een thema. 
 
Welke doelgroep luistert er vooral naar radio Tequila? 
Onze doelgroep begint vanaf 30 à 35 jaar tot 60 à 70 jaar. 
We zijn geen hitmakers voor de jongeren en gaan niet 
constant top 30 muziek draaien op onze radio. 
 
Organiseren jullie ook evenementen of radio-acties? 
Ja, we organiseren redelijk veel evenementen. In de 
zomer doen we een grote fietstocht. In februari doen we 
een wandeling en in december is er een quiz. Op 
oudejaarsavond organiseren we een groot feest in de 
Brielpoort dat specifiek bedoeld is voor de jeugd. We 
doen eigenlijk een beetje van alles. En natuurlijk doen we ook mee aan de Warmste Week. 
 
 
Marie-Julie Goemaere en Elise De Scheerder. 
 
 
Met dank aan radio Tequila en ook aan DJ Judith Verzele die ervoor zorgde dat we ‘live in de 
ether’ konden gaan. Het was een fantastische beleving! Je kan ons trouwens zien op de 
Facebookpagina van Radio Tequila onder video’s ‘Marie-Julie & Elise op bezoek’. 
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In Deinze en omstreken 

Grootvader als burgemeester 
 
Lucas interviewde zijn grootvader, beter bekend als voormalig burgemeester van Deinze: 
Jacques De Ruyck. 
 
Waarom wilde je burgemeester worden? 
 
Burgemeester wens je te worden. Het zijn in feite de burgers van de stad Deinze die je een 
groot aantal voorkeurstemmen geven totdat er voldoende zijn om voorgesteld te kunnen 
worden als burgemeester. Een burgemeester wordt in feite genoemd door de hogere 
overheid. 

 
Hoelang ben je burgemeester geweest? 
 
Van 1 januari 2001 tot 31 december 2011. In totaal ben ik 11 
jaar burgemeester geweest. Dat is dus behoorlijk lang. Voor 
ik burgemeester was, ben ik eerst een aantal jaren schepen 
van cultuur en jeugd geweest. Daarvoor ben ik ook nog nog 
12 jaar gemeenteraadslid geweest. Het grootste deel van 
mijn leven bestond dus uit politiek. 
 
Was dat je enige job? 
Nee, ik was en ben nog steeds advocaat. Die job beoefen ik 
ondertussen 50 jaar met veel plezier. 
 
Wat waren je taken als burgemeester? 
 
Ik moest o.a. de gemeenteraad leiden, het schepencollege 
voorzitten, bouwvergunningen geven … En heel wat andere 
belangrijke beslissingen nemen. 
 
Wat vond u het leukste aan burgemeester zijn? 
 
Het leukste is wel dat je veel contact had met de burgers van 
de stad Deinze. Je werd ook veel geïnviteerd voor activiteiten 
(bv. ergens gaan eten). Altijd fijn! 

 
Lucas Ameloot 
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Op onderzoek 

Het leukste vak op school? 
 
Kyara en Arthur interviewden 60 eerstejaars om een antwoord te zoeken op de vraag welk 
vak op school het leukste is. Ook werd onderzocht welke vakken leerlingen minder leuk 
vinden, welke vakken het moeilijkste zijn en voor welke vakken het meest moet 
gestudeerd worden. 
 
Het leukste vak 
 

 
 
Engels en taal & media zijn het populairst op Sint-Hendriks Deinze. Wel 10 leerlingen kozen 
voor Engels en taal & media. 
 
Enkele reacties en meningen: 
 
- Taal & media: ‘Taal & media is een vak waar je al doende heel veel leert zonder dat je het 
beseft!’ 
- Engels: ‘Het is een leuke leerkracht. Ik speel veel games, dus ik leer heel snel Engels en het 
is gewoon een leuke taal die ik wil leren spreken.’ 
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Keuzegedeeltes 
 
Negen leerlingen kozen voor Latijn, 15 voor taal & media en 7 leerlingen kozen wetenschap. 
 
Enkele reacties en meningen: 
 
- Latijn: ‘Ik heb een leuke leerkracht, het is zeer leerrijk en ik vind het heel interessant.’ 
- Wetenschappen: ‘We mogen super leuke proefjes doen.’ 
- Taal & Media: ‘Je moet niet constant stilzitten, je mag zelf kiezen hoe je dingen maakt zoals 
je eigen artikels en vlogs. De leerkracht begeleidt en helpt. 
 
De minst gekozen vakken 
 
Enkele reacties en meningen: 
 
- Beeld: ‘We moeten alles doorsturen via Google Classroom en soms vergeet ik dat.’ 
- Nederlands: ‘Ik vind het gewoon niet zo tof.’ 
- Aardrijkskunde: ‘De aarde interesseert me niet zo veel, ik leer er niet graag voor.’ 
- Frans: ‘De taal is moeilijk, ik moet er veel voor doen.’ 
- Godsdienst: ‘In het lager mochten we veel meer praten over onze gevoelens, nu niet meer 
zo vaak.’ 
 
De moeilijkste vakken 
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De meeste eerstejaars vinden Frans het moeilijkste vak. 
 
Enkele reacties en meningen: 
 
- Frans: ‘Het is een compleet andere taal, Ik moet er veel voor doen, maar de leerkracht is 
wel heel leuk!’ 
- Beeld: ‘Ik vind beeld het moeilijkste, ik kan niet zo goed tekenen en je moet steeds alles 
doorsturen via Classroom.’ 
- Muziek: ‘We moesten een rap maken waarin je jezelf voorstelt, ik had een gebrek aan tijd 
en vond het ook zeer moeilijk om een goede beat te vinden.’ 
- wiskunde: ‘Ik heb veel buizen voor wiskunde en dat komt doordat ik de leerstof niet goed 
begrijp, het is steeds meer en meer leerstof. In het lager was het dan ook allemaal een stuk 
makkelijker.’ 
 
Voor welk vak studeren we het meest? 
 
Frans, Nederlands en natuurwetenschappen kwamen als ‘winnaars’ uit de bus. 
 
Enkele reacties en meningen: 
 
- Natuurwetenschappen: ‘Je moet er heel wat specifieke begrippen en verklaringen uit je 
hoofd leren.’ 
- Frans: ‘Er zijn heel wat woorden die we moeten kennen. Ook is het niet makkelijk om de 
werkwoorden te vervoegen. 
- Nederlands: ‘Er zijn heel veel regeltjes, denk maar aan de hoofdletters, werkwoorden 
vervoegen, zinsleer en woordleer …  
 

Kyara Van der Tonnekreek & Arthur DuRoi 
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Op onderzoek 

Waarnaar kijk jij op Netflix? 
 
Morgane en Seyman waren benieuwd welke series op Netflix de leerlingen op school het 
beste vinden. Daarom deden ze een bevraging en verwerkten ze alle gegevens in een 
taartdiagram. Benieuwd? 

 
Top 5 
 
5: Cobra Kai, deze serie gaat over de vechtsport karate. Twee karategroepen (Eagle Fang en 
Cobra Kai) strijden om leven en dood. Zeker een aanrader als je van spannende series houdt! 
 
4: Friends, deze romantische komedie gaat over 6 vrienden die in Manhattan wonen. 
 
3: Outer banks, deze serie speelt zich af North Carolina en volgt het conflict tussen twee 
groepen tieners. Zeker een aanrader als je van mysteries houdt! 
 
2: La Casa de Papel, gaat over een mysterieuze man die zichzelf ‘El Profesor’ noemt. Hij 
organiseert samen met enkele misdadigers de grootste overval in de Spaanse geschiedenis. 
Heel spannend! 
 
1: Squid Game gaat over een spel dat zich afspeelt in Korea , er waren in totaal 456 spelers, 
maar er blijft maar 1 iemand over. Wie leeft en wie sterft? Zeker een aanrader als je van 
enge series houdt met een vleugje bloed! 
 
Populair 
 
We zien dat Squid Game met 30,9% het populairste is. Dit hadden we wel verwacht, omdat 
er in 4 weken tijd 111 miljoen mensen naar de serie gekeken hebben. Squid Game is ook de 
succesvolste serie op Netflix ooit. 
 
Seyman Zhekov, Morgane Torricella 
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Sport 

Voetballers zijn niets zonder 
trucjes! 

 
Als grote voetbalfan vertelt Arun iets over zijn favoriete voetballers en hun bekendste 
voetbalmoves. 
 
Neymar Da Silva Santos junior 

 
Neymar Da Silva Santos Junior is een bekende Braziliaanse voetbalspeler 
van 28 jaar die vaak linksbuiten speelt en op de flankaanval speelt. Hij 
begon eerst bij de voetbalploeg FC Santos begin 2009 tot 2013. Dan werd 
hij gevraagd voor Barcelona waar hij speelde van 2013 tot 2017, daarna 
werd hij gevraagd voor PSG (Paris Saint Germain) voor 36,8 miljoen euro. 
Neymar speelt bij PSG van 2017 tot 2025. 
 
 

 
Bekendste move: rocket filp 
Neymar gebruikt de rocket flip als hij in duel zit of niet voorbij de tegenstander kan. Hij doet 
dat door zijn voeten tegen de bal te zetten en dan naar voor te springen. In de lucht laat hij 
de bal los om ervoor te zorgen dat de bal over de persoon heen gaat. 
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Kylian Mbappe Lottin 
 

Kylian Mbappe Lottin is een Franse voetballer van 22 jaar, hij speelt als 
centrumspits of vleugelspits. Hij speelde pas als profvoetballer vanaf 
2015 AS Monaco. In 2018 had PSG (Paris Saint Germain) hem gehuurd 
voor 18 miljoen euro. Momenteel heeft hij daar een contract van 2018 
tot 2022. 
 
 
 
 

 
Bekendste move: the dragon back switch 
MBappe gebruikt het trucje vooral om de tegenstander te foppen. Hij doet eerst zijn been 
over zijn andere been en doet dan alsof hij op de bal trapt om de tegenstander voorbij te gaan. 
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Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro 
 
Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro is een Portugese voetballer 
van 36 jaar. Hij staat bij voorkeur linksbuiten en wordt beschouwd 
als de beste voetballer van de wereld. Zijn eerste profclub was 
Sporting Lissabon waar hij speelde van 2002 tot 2003. Toen werd 
hij gevraagd voor Manchester united van 2003 tot 2009. Ronaldo 
kon daar langer blijven, maar hij moest weg omdat hij de 
bondscoach uitschold. Daarna werd hij gevraagd voor Real Madrid 
waar zijn contract liep van 2009 tot 2018. Toen werd hij gevraagd 

voor Juventus. Hij speelde daar van 2018 tot 2021. Binnenkort trekt hij weer richting 
Manchester United voor een contract van 2021 tot 2023. 
 
Bekendste trucje: omhaal 
Ronaldo gebruikt de omhaal om te trappen. Hij schopt eerst de bal de lucht. Daarna springt 
hij zelf in de lucht om met extra kracht de bal hoger en verder te schoppen. 
 

  
 
Arun Yuma Caluqui Quilumbaquin 
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Cultuur 

Special effects in films 
In films gebeuren er vaak gekke dingen zoals explosies en geweerschoten. Die zaken kunnen 
ze moeilijk in het echt doen dus gebruiken ze allerlei trucjes. Maar wat zijn die trucjes nu 
eigenlijk? En hoe maken ze die? Dit zijn de top 3 coolste special effects en trucjes die ze in 
films gebruiken. 
 

Green screen 
Als je als scenarioschrijver een scène hebt in 
de ruimte kan je niet zomaar naar de ruimte 
gaan om daar te filmen. In zo een scenario 
gebruiken ze meestal een green screen. Een 
green screen is een doek met een chroma 
groene kleur. Als je een video/foto maakt 
waarbij jij voor zo een green screen staat, 
kan je in speciale programma's alle groene 
kleur weghalen en dan wordt de 
achtergrond transparant. Een green screen 
is chroma groen omdat die kleur niet 
voorkomt bij de mens en er zo geen 
menselijke delen worden weggehaald. 

 

Explosies 
Explosies in films zien er niet uit als explosies 
in de werkelijkheid. Explosies in het echt zijn 
niet vol met vlammen. In films gebruiken ze 
een paar trucjes om de explosies er veel 
groter, cooler en gevaarlijker uit te laten 
zien. In films gebruiken ze geen echte 
explosieven omdat die te veel schade 
aanrichten. Ze gebruiken zakken met 
benzine die ze in speciale potten steken die 
ze naar de camera richten. Ze gebruiken 
allemaal soorten ontvlambare stoffen en 
dan steken ze het aan. Het effect is een 
gigantische explosie met veel vlammen die 
er veel gevaarlijker uitziet dan zo een saaie 
normale bom. 
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In films komen er vaak geweerschoten in 
scènes. Aangezien ze mensen niet echt 
kunnen gaan neerschieten, gebruiken ze een 
paar trucjes. Ze gebruiken echte geweren 
die echt schieten, maar met losse flodders in 
plaats van echte munitie. Hierdoor krijg je 
nog steeds de flash en de knal die je van een 
geweer verwacht. De acteur wordt ook 
speciaal getraind hoe ze met geweren 
moeten omgaan. Het speciale trucje is de 
schade die de geweren veroorzaken. Ze 
doen dat namelijk met software. Een van de 
populairste is Adobe After Effects ze 
recreëren de brokstukken in die software en 
zo lijkt het levensecht. 

 

 
Juul De Graeve 
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Lifestyle 

Leuke haarstijlen voor 
verschillende sporten 

 
Selah en Lisa zijn op zoek gegaan naar mensen met verschillende sporten en stelden hen de 
vraag hoe zij hun haar stylen als ze gaan sporten. Ook geven ze nog een aantal tips en 
tricks hoe je je haar kan doen bij andere speciale gelegenheden. 
 

Haarstijlen voor verschillende sporten 

Basketbal 
Lotte: ‘Ik doe m'n haar in een lage staart om 
naar de basketbaltraining te gaan. Mijn haar 
zit dan niet voor m'n ogen en zit goed vast, 
ik heb er dan geen last van. Het is ook 
gemakkelijk om te maken en ik verlies er 
geen tijd mee. Ik kan het zelf ook gewoon op 
de basketbaltraining zelf doen, handig dus.’ 

 

Paardrijden 
Lisa: ‘Ik kan niet anders dan mijn haar in een 
lage dot, of lage staart doen. Soms moet ik 
het gewoon los laten omdat ik een tok aan 
heb.’ 

 

Volleybal 
Selah: ‘Als ik naar de volleybal ga, doe ik mijn 
haar bijna altijd in een hoge dot. Ik doe het 
ook soms in een staart of een lage staart. Je 
mag je haar wel niet loslaten, want dan heb 
je wel een grote kans dat je haar vast blijft 
hangen in het net, en dat wil je zeker niet!’ 
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Dansen 
Lupita: ‘Voor ik naar de dansles ga, doe ik 
gewoon meestal ook een gewone staart of 
ook soms een lage. Ik doe het nooit of zelden 
los, want dat vind ik niet echt handig om te 
dansen. Maar voor wedstrijden moet je het 
anders doen, iets specialer zodat gans de 
groep hetzelfde heeft.’ 

 
Voetbal 
Britt: ‘Ik moet elke dag gaan trainen, dus ik 
was bijna elke avond mijn haar. Als ik opsta, 
stijl ik mijn haar meestal, want mijn haar 
naturel vind ik zelf niet zo mooi. Ik doe er wel 
een product in zodat mijn haar niet kapot 
gaat van al dat stijlen. Als ik naar de training 
vertrek, doe ik mijn haar in een hoge staart 
en een haarbandje rond mijn hoofd. Dan heb 
ik er zeker geen last van.’  

Rope-skipping 
Camille: ‘Voor rope-skipping steek ik mijn 
haar in een dot voor verschillende redenen: 
als mijn haar in een staart zit, heb ik anders 
veel te warm in mijn nek en blijft je haar de 
hele tijd in je touw hangen. Voor wedstrijden 
moet iedereen hetzelfde hebben: 2 vlechtjes 
en onderaan toegebonden zodat dat het 
haar zeker goed vast zit.’  

 
Haarstijlen voor andere gelegenheden 
 

Dit is een simpele, maar leuke haarstijl. 
Je hebt hiervoor twee elastiekjes nodig en 
een krultang. 
Je maakt eerst de twee simpele vlechtjes  
vooraan aan je haar, aan elke kant één, daar 
kun je eigenlijk niets verkeerd meedoen. 
Dan krul je je haar met de krultang en steek 
je je vlechtjes langs achteren vast. 
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Voor deze haarstijl heb je 1 à 2 elastiekjes 
nodig. 
Je steekt je haar op in een hoge losse staart. 
Je draait je staart een paar keer rond en 
draait hem rond je elastiekje. Je steekt je 
knot vast met een tweede elastiek. 
Dan trek je je knot een beetje losser, 
en vervolgens krijg je dit resultaat. 

 
Voor deze haarstijl heb je twee elastiekjes 
nodig. 
Je deelt je haar in 2 delen, dan pak je een 
plukje vooraan. 
Dan deel je dat plukje in drie ongeveer 
gelijke stukken, zoals je een gewone vlecht 
zou maken. 
Dan leg je deze twee keer over elkaar en dan 
begin je elke keer een stukje haar dat nog los 
hangt bij te nemen en dan krijg je dit 
resultaat.  

Dit is een krullende staart. Voor dit heb je 
maar één elastiekje nodig. Je maakt een 
leuke losse staart in je haar en je steekt er 
een paar krulletjes in met de krultang. Je 
kamt de krullen er een beetje uit. Daarna 
trek je je staart een beetje losser. En heb je 
het eindresultaat. 
 

 
 
Selah Peeters en Lisa Schaubroeck 
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Lifestyle 

All I want for Christmas … 
 
Vind je Kerst ook soms wat saai? Lotte en Oone geven jullie een paar tips om Kerstmis 
helemaal gezellig te maken. 
 
Grappige kerst bladwijzers 
 
Benodigdheden:  
 
o kleurpotloden/ stiften naar keuze  
o stof voor een sjaaltje (4 cm lang, 1 cm breed) 
o houten ijsstokjes 
o wiebeloogjes 
o lijmstift 
o een paperclip 
 

 
Uitvoering: 
1) Kleur je ijsstok in een kerstfiguurtje naar keuze. 
2) Maak een stoffen sjaaltje in een tof kleur. 
3) Lijm de wiebeloogjes en het sjaaltje aan je stok. 
4) Lijm nu je paperclip aan de achterkant van je stok en laat het 
een 10-tal minuten drogen. 
 
Nu nog een lekker warme chocomelk in combinatie met een 
tof boek voor je bladwijzer en je bent er helemaal klaar voor 
om gezellig te lezen. 
 

 
Toffe kerstkaartjes  
 
Benodigdheden: 
o gekleurd A4-blad 
o schaar, lijm en balpen 
o versiering naar keuze 
 
Uitvoering: 
1) Plooi een gekleurd A4-blad in twee. 
2) Schrijf een leuk tekstje voor een persoon. 
3) Versier je kaartje hoe je wil met leuke decoratie. 
4) En geef het aan iemand voor een toffe kerst. 
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Sneeuwman op een stok 
 
Benodigdheden voor 5 sneeuwmannetjes:  
 
o 3 marshmallows 
o doosje oranje Tic Tac 
o 5 rode snoep sliertjes 
o 50 gram chocolade  
o 5 houten stokjes 
 
Uitvoering: 
1) Was eerst je handen. 
2) Neem een houten stokje en de marshmallows. 
3) Maak een gaatje in de marshmallows en steek het stokje erdoor. Doe dat met drie 
marshmallows. 
4) Steek dan de oranje Tic Tac in de bovenste marshmallow als neus. 
5) Daarna neem je de chocolade en smelt je die. 
6) Teken met de chocoladeoogjes en knoopjes. 
7) Doe daarna het snoepsjaaltje aan.  
 

   
 
 
Lotte Van Waeyenberg en Oone Therry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing ‘Ra ra ra, wie ben ik?’: 
1C - 2E - 3D - 4F - 5B - 6A 
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