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Ian Spaans wint het grootste jeugdtoernooi ter wereld!
In dit nummer:
Volgende week: P.1
het eerste PC
Westerbeek

Ian uit klas 3 heeft op
7 februari het grootste
jeugdtoernooi, het
BAUHAUS Dutch Open
Darts ’ gewonnen.
Onze vliegende
reporter Daan Overveld
interviewde ‘onze’ Ian.
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Daan Overveld in gesprek met dartkampioen Ian Spaans

Volgende week: het eerste PC Westerbeek Schaaktoernooi!
De posters met de pouleverdeling hangen al een tijdje in de school: het eerste echte PC
Westerbeek Schaaktoernooi komt eraan! Iedereen die zich heeft ingeschreven is dinsdag 14
maart om 13.10 uur welkom in lokaal 006 voor de instructie. Wees op tijd! Al luisterend mag
je je boterham eten.
Natuurlijk is het een vriendschappelijk toernooi, maar dat betekent niet dat je het niet
serieus kan nemen. De leerlingen van 6 vwo zijn al enkele weken druk bezig te trainen om aan
de top te komen. Jullie laten die schaakbeker toch niet aan jullie neus voorbijgaan! Dus ga in
je vrije tijd gerust even oefenen.
Om jullie even op weg te helpen zijn hier nog een paar tips:
Schaaktactieken maken volgens veel beroemde schakers zo’n 80
procent van het leerproces uit, dus zijn ze erg goed om te oefenen. Tactieken zijn gratis te oefenen op de volgende site:
http://nl.chesstempo.com/chess-tactics.html
Een goed begin is het halve werk! Het is dan ook aan te raden
om openingszetten te bestuderen.
Tijdens een schaakwedstrijd heeft elke speler vijf minuten om
alle zetten te doen. Dit wordt bijgehouden door middel van een
schaakklok. Het is handig om deze te downloaden op je mobieltje en alvast aan de tijdsdruk te wennen.
Om snelle zetten te doen en om kramp te voorkomen, kun je
vooraf aan de wedstrijden even wat vingerstrekoefeningen
doen.
En de belangrijkste tip: heb veel plezier!

En wij hebben afscheid genomen van Rick
De redactie van onze schoolkrant Pleysier Courier was natuurlijk
nieuwsgierig waarom Rick weg gaat en vond tijd hem een aantal
vragen te stellen:
Wanneer ben jij begonnen op deze school? Nu bijna veertien
jaar geleden.
Waarom wilde jij op deze school gaan werken? Ik kwam hier
zelf regelmatig in mijn eigen middelbare schooltijd. Toen kon ik
hier bijles krijgen van verschillende docenten. Ik vond deze
school toen een hele fijne uitstraling hebben: iedereen mocht
zijn wie hij was en werd geaccepteerd.
Welke vakken gaf jij bij ons op school? Nu alleen nog maatschappijleer, maar door de jaren heen heb ik meerdere vakken
gegeven zoals geschiedenis, nas, aardrijkskunde en koken.
Wat vind jij leuk aan deze school? Het leukste aan deze
school is dat iedereen hier zichzelf kan zijn.
En waarom ga jij weg? Na veertien jaar ben ik toe aan iets anders.
Waar ga jij nu werken? Ik ga werken als docent bijzondere doelgroepen op het ROC Mondriaan
En wat ga jij daar precies doen? Ik ga daar verschillende vakken geven, maar blijf gelukkig ook maatschappijleer geven en
ik word coach van de leerlingen.
Wil jij zelf ook nog iets zeggen? Ik heb hier bijna veertien jaar met heel veel plezier gewerkt! Ondanks dat ik het leuk en
spannend vind om een nieuwe uitdaging te starten, ga ik deze school ook wel heel erg missen.

V6 op excursie naar Amsterdam
Op dinsdag 31 januari zijn wij, de leerlingen uit 6 vwo, samen met onze mentor Henk en lerares Truusje een middagje naar
Amsterdam geweest. Tijdens dit uitje hebben we het Anne Frankhuis en het Multatulimuseum bezocht.
Nadat we vanaf Amsterdam Centraal naar de Dam waren gelopen, vervolgden wij de reis langs de grachten, waarna we
langs de Westerkerk bij het Anne Frankhuis aankwamen.
Dit museum is gebouwd rondom het beroemde Achterhuis waarin Anne Frank en een aantal medeonderduikers verbleven
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al vrij snel gingen we naar binnen, waarbij onze bagage werd gecontroleerd, en konden
we alle verzamelde museumobjecten, filmfragmenten en natuurlijk het achterhuis zelf zien. Het was best indrukwekkend,
alle bezoekers waren ook heel erg stil, er werd weinig gesproken.
In het Multatulimuseum was dat wel anders. Na slingerend langs de grachten aangekomen te zijn bij het museum, belden
we aan, waarna we hartelijk ontvangen werden in het kleine geboortehuis van Multatuli.
Hier werden we rondgeleid langs allerlei voorwerpen die een rol speelden in het leven van “de grootste schrijver van Nederland”, zoals de conservatrice van het museum beweerde. Vooral de mogelijkheid tot discussies en de gigantische verzameling uitgaven van Max Havelaar, het beroemde boek
van Multatuli, maakten dit museum naar mijn mening
tot een succes.
Aan het eind van een best vermoeiende middag, gingen we weer met de trein naar huis.
Door Quido van Winden, V6

Slingerend over de grachten kwamen wij plotseling dit
beeld van Multatuli tegen!
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Nu Tamara er weer is, hebben we afscheid moeten nemen van Patrick
De vervanger van Tamara, Patrick Grimbergen, die Duits gaf in de tijd dat Tamara zwangerschapsverlof had vertrekt
nu, daarom willen de leerlingen en docenten hem graag iets meegeven.
De leerlingen van klas 2F wilden niet dat Patrick vertrok daarom hielden zij een handtekeningenactie waarbij zij 102
handtekeningen ophaalden. Ze hadden als argument dat Patrick zowel wiskunde, Duits en rekenen kan geven. Maar
helaas staan er nu geen vacatures voor die vakken open. De leerlingen van 2F waren niet de enigen die iets deden voor
Patrick ook de leerlingen van 2C gaven hem flessen met zijn favoriete frisdrank.
Vrijdag de 17de was de laatste les van Patrick en nu hebben we weer les van Tamara.
Door Jan de Vries

2F houdt eigen verkiezing
Nederland mag volgende week naar de stembus,
maar klas 2F had geen zin om te wachten. Ze organiseerden echte presidentsverkiezingen, inclusief
campagnes, stembiljetten en stempassen.
De twee presidentskandidaten Lucas en Ruben uit
2F hadden ruim een week nodig om hun campagne te
voeren: posters, filmpjes, lange speeches, alles passeerde de revue. Hun docent Duits Patrick testte
drie dagen van te voren ook nog eens de talenkennis
van de kandidaten, door een soort verkiezingsdebat
te organiseren. In het Duits natuurlijk! Dinsdag 24
januari was het zover. Na een week lang allemaal
dingen geregeld te hebben, konden de kinderen naar
de ''stembus''. Alles was aanwezig, van kinderchampagne en stroopwafels tot stempassen en stembiljetten. De kandidaten hadden eerst nog even de tijd
om de aanwezige kinderen en docenten te overtuigen
waarom híj president moest worden.

Annette is onze nieuwe docente maatschappijleer
Lokaal 105 is dus niet meer het lokaal van Rick, maar is
nu het lokaal van Annette geworden.
Annette heeft jaren op een andere middelbare school
gewerkt en heeft er bewust voor gekozen naar onze,
speciale school te komen. Zij heeft er enorm veel zin in
en is deze week al begonnen met haar lessen.

Toen de uitslag binnen kwam, kreeg het begrip ‘to
close to call’ een geheel nieuwe betekenis, want de
uitslag was precies gelijk! Een tweede stemronde
wees echter uit dat Lucas de nieuwe president van
het door 2F verzonnen land Arcanië was. ‘President’
Lucas, gefeliciteerd!
Van de redactie:
En, vond je het leuk deze schoolkrant te lezen? Wij hopen
van wel!
Misschien heb jij ideeën gekregen voor de volgende
krant? Een leuk, interessant onderwerp waar wij aandacht
aan kunnen besteden, een mooie, grappige tekening, misschien is er nog iemand die kan dichten? De schoolkrant is
er voor en door leerlingen, dus vinden wij het geweldig als
jullie ons jullie ideeën laten weten. Mail ons! Het adres is:

Redactie:
Jan de Vries
Quido van Winden
Michael de Jong
Daan Overveld
Aike Zeewuster
Nick van den Berg
Truusje van der Pauw
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Ian Spaans uit 3A heeft vorige week het jeugdtoernooi van de Dutch Open voor darten gewonnen. Daan, de vliegende reporter van de Pleysier Courier, sprak met hem.
Gefeliciteerd nog met je overwinning. Heb je de beelden al teruggezien? ''Ja, ik heb ze al wel teruggezien,
op tv en YouTube inderdaad.''
Probeer eens te omschrijven wat je dacht toen je op matchpoint stond.
''Ja, die gozer miste uiteindelijk zeven pijlen, en dat waren matchpoints in zijn voordeel. Het was een hele spannende leg, we waren allebei super zenuwachtig, en op een gegeven moment mist hij zijn dubbels precies op het
juiste moment. En dan ben ik aan de beurt. Ik mis dan net mijn eerste pijl, en hij stond gelukkig net op 3, en dat
is heel moeilijk uit te gooien. Zijn eerste pijl ging nog in de 1, maar daarna moest hij dubbel 1 gooien, en dat lukte
hem niet. Dus toen dacht ik wel dat dit mijn kans was, en die moest ik gewoon pakken.''
Had je dit verwacht? ''Nee, totaal niet. We kwamen eigenlijk binnen in zo'n sfeer van 'we zien wel hoe het
gaat', gewoon niet opgeven en lekker je spel blijven spelen. En op een gegeven moment ging het zo goed..... Zelfs
ik stond verbaasd.''
Hoe zag die ene dag er voor jouw precies uit? ''Nou, het was heel druk, want we stonden eerst in de hal, en
daar stonden heel veel dartbanen, en volgens mij waren er 200 jeugdspelers. Maar in het begin sta je dus nog
helemaal niet op dat grote podium, dus je moet de hele dag gaan gooien. In het begin duurde het ook nog eens
heel lang, dus je stond dan ook heel lang te wachten tot je weer een keer kon gooien. Maar er kwam dus ook een
moment dat je na vijf minuten weer moest gaan gooien. En dan kom je dus steeds verder, en op een gegeven moment ga je dan die grote zaal in….''
Wat heb je na de overwinning gedaan? ''Ehh.... Nou, geslapen. Ik was helemaal kapot, we waren heel laat thuis,
maar we waren zó blij. Dat ene moment dat je beseft dat je hebt gewonnen, dat is zo apart, dat is....ja, geweldig.''
Dus het is best laat geworden? ''Ja, zeker.''
Het darten zelf dan. Wanneer ben je ermee begonnen? ''Nou...... eigenlijk tien maanden geleden. Toen kocht
ik een dartbord voor mijn verjaardag, en toen begon ik ook veel meer te gaan trainen. Dit is ook pas mijn tweede
toernooi dat ik ooit heb gespeeld.''
Wat vind je zo leuk aan darten? ''Het is gewoon leuk en simpel spelletje om te spelen. Ik vond het altijd
leuk.....een pijl in dat bord gooien weet je, best gek natuurlijk, maar ja, het is gewoon simpel, en ik vond het hartstikke leuk om te doen, en ook om het op tv te kijken.''
Hoe vaak train je? ''Ik denk elke dag wel twee uur.''
Hoe gaat zo'n training in zijn werk? Is het vooral oefenen met techniek, of komt er ook iets lichamelijks
bij kijken? ''Nou ja, het is gedeeltelijk wel fysiek, want je moet natuurlijk je tunnelvisie behouden als je goed
wil concentreren op het dartbord....''
Hoe bedoel je 'tunnelvisie'? ''Eigenlijk is het gewoon je focus op het dartbord houden, dus dat je jezelf een
beetje van de rest afsluit, zodat het echt 'jij en het dartbord' is''.
Heb je al doelen gesteld voor dit jaar? ''Nou ja.... Dankzij dit toernooi kwam er eigenlijk meteen iemand van
de dartbond, en hij heeft me eigenlijk meteen ergens ingeschreven.''
Mag je door de winst van de Dutch open nu ook aan grotere toernooien meedoen? ''Ja, want door dit toernooi heb ik een ticket gekregen voor een toernooi in Engeland. Daar spelen eigenlijk alle mensen die dit jaar een
toernooi hebben gewonnen.''
Waarom zouden meer mensen moeten gaan darten denk je? ''Het is leuk, en ook makkelijk om te volgen. Je
ziet natuurlijk wel eens dat mensen in de kroeg voor de grap een pijltje gooien. Je hoeft er niet per se goed in te
zijn, maar als je maar plezier hebt.''
Ten slotte: Moet je een beetje goed kunnen rekenen om te kunnen darten?
''Ja, dat is wel belangrijk. Ik oefen er zelf ook wel op. Het is best wel lastig, maar je moet wel rekenskills hebben om op een goede finish uit te komen.''
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