
De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Dit verliep telkens 
corona-proef: met afstand, online, binnen de familie, … Tijdens de lessen Nederlands 
leerden ze enkele technieken. Zo ontdekten we dat we best geen ja/nee vragen stellen. 
Tijd om de leerstof toe te passen en enkele mensen aan de tand te voelen. We kozen 
voor mensen met een leuke hobby, een speciaal beroep, enz. Geniet van onze schrijfsels! 

Wat waren je hobby’s van vroeger? 

Sinds mijn 7 jaar was ik actief als atleet in het atletiek. Ik 

was vooral gespecialiseerd in de disciplines sprinten en 

verspringen. In 2014 werd ik Provinciaal kampioene 60m 

sprint. Deze sportieve hobby heb ik lang gecombineerd 

met modellenwerk. Toen ik steeds meer werk kreeg als 

model stopte ik met atletiek. Momenteel ben ik nog 

steeds model, hoewel ik me wel meer focus op mijn 

studentenjob en mijn studies. 

 

Op welk niveau had je deze hobby’s? 

Ik deed beide hobby’s op professioneel niveau. Ik was 

aangesloten in een atletiekvereniging en was model bij 

verschillende agency’s (=modellenbureau’s). Zowel in het 

atletiek als modellenwerk heb ik verschillende wedstrijden 

en prijzen gewonnen. 

 

Hoe oud was je bij je eerste tv-opname? 

Het klopt dat ik als model niet alleen fotoshoots deed, 

maar ook reclamespots en figuraties. Mijn eerste opdracht 

was in 2007, toen ik vier jaar was. Dat was voor de film 

Aanrijding in Moscou. 

 

Op welke leeftijd wou je graag beginnen als model? 

Ik had geen ambitie om model te worden, ik was er niet 

bewust met bezig. Dus ik had geen leeftijd voor ogen 

wanneer ik model wou zijn. Deze hobby is er vanzelf 

gekomen met hier en daar een fotoshoot. Mijn eerste 

fotoshoot was in 2008 voor Promo Fashion (Het vroegere 

Bel&bo). 

Vanwaar de interesse voor het modellenwerk? 

Ik had vooraf geen specifieke interesse in het modellenwerk. 

Toen mijn mama me inschreef voor verschillende opdrachten 

vond ik die fotoshoots steeds leuk. Van daaruit bleef ik actief in 

dat wereldje en werd ik vaker het gezicht van verschillende 

merken en winkels. 

 

Aan welke show nam je vorig jaar deel? 

In 2020 nam ik deel aan Queen of The Models. Uiteindelijk 

werd ik Princess, een naam die werd gegeven aan de tweede 

plaats. 

 

Welk gevoel had je toen je in de top 3 eindigde? 

Trots, opgelucht en gelukkig. Gedurende dat hele jaar heb ik 

steeds mijn best gedaan, het beste van mezelf laten zien en me 

steeds 100% voor de opdrachten ingezet. Toen mijn naam als 

tweede werd afgeroepen overheerste het gevoel van gelukkig. 

Later ook opgelucht, het was een zeer intensief jaar en het was 

fijn om dat jaar af te sluiten met een tweede plaats. 

 

Welke deuren heeft dit voor jou geopend? 

Mijn 2de plaats zou me veel nieuwe opdrachten kunnen 

geleverd hebben, maar ik heb de keuze gemaakt na 14 jaar 

model te zijn om mijn carrière af te sluiten. Nu ik 18 jaar ben 

wil ik focussen op andere dingen, zoals mijn studies. 

 

Welke hobby’s zou je willen doen buiten model? 

Het atleet zijn heb ik steeds enorm leuk gevonden, als de 

techniek en conditie er nog zouden zijn zou ik die hobby 

meteen hervatten. Het lijkt me ook leuk een helemaal nieuwe 

hobby uit te voeren, ik denk dan aan toneel of musical. 

 

Welke tips kan je geven voor mensen die in jouw voetsporen 

willen treden? 

Blijf op ieder moment jezelf. Verander nooit voor iemand, ook 

niet als je daarvoor een grote modellenopdracht kan krijgen. 

Als je dan toch een grote opdracht krijgt, blijf met je beide 

voeten op de grond. En als laatste, koester de mensen rondom 

jou die je steunen in eender welke hobby. 

RAYNA DENOOZE 



Hoe heet jij, kun je jezelf even voorstellen? Dag Elias, ik 

heet Peter Van Acker en ik ben 45 jaar. Ik ben gescheiden 

en heb twee kinderen, Elise en Elias. Ik woon momenteel 

samen met Kathleen en Jens. Ik heb 15 jaar bij Defensie, 

Landcomponent, constructiegenie gewerkt en ik werk 

momenteel bij de lokale politie. 

Hoelang ben je al bij de lokale politie? Ik ben sinds 2009 

bij de lokale politie.  

In welke politiezone ben je tewerk gesteld? Ik heb een 

opleiding gevolgd van 1 jaar en ik ben vervolgens naar de 

lokale politiezone  Brakel gegaan. De politiezone heet PZ 

Brakel – Horebeke – Maarkedal – Zwalm. Ik ben er 

begonnen in de functionaliteit interventie.   

Welke functionaliteiten zijn er binnen de lokale politie? 

Binnen de lokale politie zijn er 7 functionaliteiten. De 

wijkwerking, interventie, verkeer, lokale opsporing en 

onderzoek, onthaal, openbare orde en politioneel 

slachtofferbejegening. Dit zijn de functionaliteiten bij de 

lokale politie die in elke politiezone terug te vinden is. 

In welke functionaliteiten werk je? Ik heb 10 jaar in de 

interventie gewerkt. Ik werk momenteel in de wijk en de 

politioneel slachtofferbejegening. De wijk is mijn 

hoofdtaak, politioneel slachtofferbejegening doe ik twee 

weken per twee maand. Wij zijn dan, van dan bereikbaar 

en terugroepbaar.  

Waarom ben je over gegaan van interventie naar de wijk? Ik 

ben overgegaan van de interventie naar de wijk Brakel centrum 

omdat ik dichter sta bij de bevolking. Bij de interventie doe je 

101 oproepen en binnen de wijk is je dagtaak zeer 

uiteenlopend en zelf in te plannen.  Binnen de wijk is de 

mogelijkheid om mijn tijd met mijn gezin beter te combineren 

met mijn arbeidstijd. Het is ook rustiger bij de wijk, je hebt 

meer tijd om de bevolking te woord te staan wat bij de 

interventie niet was. 

Hoe verplaats jij je als wijkagent? Ik verplaats mij hoofdzakelijk 

met de fiets binnen het centrum van Brakel. Ik kan mij zo 

sneller verplaatsen en ben beter aanspreekbaar voor de 

bevolking. Mijn wijk is qua oppervlakte niet heel groot doch 

heb ik, vergeleken met mijn drie collega’s van het wijkteam 

oost, de meeste inwoners. Tijdens de wintermaanden en in 

mijn avondshiften verplaats ik mij met een voertuig type 

Peugeot partner. Ik deel dit voertuig met mijn drie collega’s 

van de wijk. 

Wat zijn de taken van een wijkagent? Hij is het aanspreekpunt 

tussen de burger en de politie. De wijkagent doet 

schooltoezicht aan de scholen binnen zijn wijk. De wijkagent 

bemiddeld ook tijdens burenruzies en tracht een oplossing te 

zoeken om uit het conflict te geraken. De wijkagent volgt ook 

mensen met voorwaarden en vrij onder voorwaarden op in 

opdracht van het Parket Oudenaarde. Deze mensen worden 

elke drie maanden opgevolgd en er wordt een verslag 

neergeschreven voor de justitieassistent zodat de voorwaarden 

kunnen versoepelt of verstrengd worden. De wijkagent schrijft 

ook de nieuwe burgers in die verhuizen nadat ze zich 

ingeschreven hebben via de dienst bevolking. De wijkagent 

werkt nauw samen met alle gemeentediensten. De wijkagent is 

ook aanwezig op festiviteiten zoals wielerwedstrijden, 

kermissen, markten, enz... De wijkagent controleert ook 

nieuwe bedrijven binnen zijn wijk. Hij kijkt ook na of het echte 

bedrijven zijn of fictieve bedrijven. De wijkagent voert ook 

parket opdrachten uit. De wijkagent doet ook de na opvolging 

van de interfamiliale moeilijkheden binnen zijn wijk en doet de 

hercontactname van het slachtoffer en de verdachte. De 

wijkagent heeft dus een brede waaier aan taken.  

Welke taken doe je graag? / Welke taken doe je minder 

graag? De burenruzies doe ik het minst graag. De burger 

verwacht een pasklaar antwoord en wil liefst geen water in de 

wijn doen. Als er na bemiddeling geen oplossing uit de bus 

komt worden beiden doorverwezen naar de vrederechter. De 

vrederechter neemt dan een beslissing en meestal wordt de 

wijkagent dan terug gecontacteerd waarin het ongenoegen 

wordt geuit. Dit is dus niet leuk want jij hebt de beslissing niet 

genomen. De inschrijvingen doe ik heel graag. Je komt in 

contact met de burgers die vertellen over hun werk of vrije tijd. 

De gesprekken zijn altijd gemoedelijk. Je geeft de mensen veel 

informatie mee en je hebt een tevreden gevoel als je bij de 

mensen vertrekt. 

PETER VAN ACKER 



Welk vak geef je en waarom? Ik geef Frans omdat ik het altijd al een 

heel mooie taal vond en ik ging heel vaak met mijn ouders op reis 

naar Zuid-Frankrijk waar ik het land leerde kennen en appreciëren. 

Ook hou ik van Franse boeken en gedichten. 

  

In welke school geef je les? Het Sint-Franciscusinstituut in Sint-Maria 

Oudenhove. 

  

In welk leerjaar geef je les? In het derde en het zesde middelbaar 

  

Hoe lang ben je al leerkracht? Ik ben begonnen als mijn dochter 4 

maanden oud was. Dat was op 1 september 2007. 

  

Als je opnieuw een job zou  kiezen, zou je dan opnieuw voor 

leerkracht kiezen? Leg uit. Ik denk het wel maar ik zou ook graag tolk 

willen zijn. Een tolk is iemand die vertaalt wat andere mensen 

zeggen. 

  

Wat moet je allemaal doen als leerkracht? We moeten eerst en 

vooral lessen voorbereiden, les geven en toetsen opstellen en 

verbeteren. Dat is nog niet alles. Ik stel bijvoorbeeld ook de 

uurroosters voor de collega’s op tijdens de maand augustus en 

organiseer de reis naar Parijs. We moeten vaak vergaderen, helpen 

bij kaas-en wijnavonden, toezicht doen op de leerlingen als collega’s 

ziek zijn, examentoezichten doen, oudercontacten en nog zoveel 

meer. 

  

Wat is het minst leuk aan je job? Examentoezichten. Dan lopen we 

de hele voormiddag rond in een lokaal zonder iets anders te kunnen 

doen want we moeten er op letten dat leerlingen niet spieken. 

  

Wat is het leukste deel van je job? Het gevoel hebben dat je de 

leerlingen iets hebt bijgebracht. 

  

Mocht je minister van onderwijs zijn, wat zou je dan veranderen 

aan het onderwijs? Leerkrachten moeten heel wat dingen doen die 

ook niets te maken hebben met het lesgeven zelf. Mocht de minister 

meer geld geven aan het onderwijs dan zou er meer geld zijn voor 

bijvoorbeeld toezichten, materiaal en kleinere klassen. De 

leerkrachten zouden zich op die manier veel beter kunnen 

concentreren op het les geven zelf en de kwaliteit van het onderwijs 

zou verbeteren. 

Voor de politie heb je gewerkt bij Defensie, 

Landcomponent, constructiegenie. Wat deed je 

daar en waarom de overgang naar de politie? Ik 

heb 15 jaar gewerkt als werfleider bij de 

constructiegenie. Ik was er onderofficier. In het 

begin was ik verantwoordelijk voor kleine 

werven zoals het aanleggen van paden en 

parkings binnen Defensie. Enkele jaren later 

werd ik verantwoordelijk voor grotere werven 

zoals het aanleggen van sportterreinen met 

looppistes, betonwegen en afbraak van 

gebouwen. De laatste 3 jaar voor ik bij de politie 

begon was ik verantwoordelijk voor alle werven 

die door het peloton werden uitgevoerd. Dit 

hield in dat ik de uitvoeringstermijnen moest 

laten respecteren, het vooropgestelde budget 

niet te laten overschrijden en ervoor te zorgen 

dat de juiste man op de juiste plaats te werk 

gesteld wordt met de juiste machine. Ik ben na 

15 jaar met spijt weggegaan omdat ik weinig 

thuis was en dit enorm woog op mijn familiale 

situatie. Ik deed het werk heel graag maar ik heb 

gekozen voor mijn gezin. Bij de politie werk je in 

ploegen en dichter bij huis. Bij de politie moet je 

niet op buitenlandse missie van 4 of 6 maanden 

in oorlogsgebied zoals Kosovo of Afghanistan. Je 

wordt iets ouder en het avontuurlijke werd iets 

minder aantrekkelijk, daarom de overstap. Ik 

ben heel tevreden met de job als wijkagent en 

heb tot op heden veel voldoening van mijn werk 

als wijkagent.  

Dank je wel voor dit interview! 

KATRIEN 
HOSSELAER 

Wie heeft jou 

geïnspireerd om 

leerkracht te worden? 

Meerdere leerkrachten uit 

het middelbaar onderwijs. 

Mijnheer Frans De 

Staercke was mijn 

leerkracht Frans en dankzij 

zijn goede lessen kreeg ik 

ook zin om les te geven. 



Ik deed mijn interview met hoofcommissaris Koen. Hij 
vertelt jullie iets meer over de politie en zijn zone. 
  
Waarom heeft u voor dit werk gekozen? Politie heeft mij 
altijd al geboeid. Al van toen ik in de lagere school zit heb 
ik er altijd al van gedroomd om politie te worden en dat is 
altijd zo gebleven. Als ik dan rechten ben gaan studeren 
ben, had ik nog altijd interesse om politie te worden. 
Omdat je als politiecommissaris niet alleen bezig bent met 
de regels te volgen. Maar ook dat je met mensen mag 
werken en dat vind ik wel tof. 
  
Wat heeft u moeten studeren om baas te worden? Na de 
lagere school in het middelbaar heb ik latijn, wiskunde 
gestudeerd. Daarna heb ik rechten aan de universiteit 
gestudeerd van Gent. Dan heb ik ook nog bij de politie 
moeten studeren. IK heb voor commissaris te worden op 
de nationale school voor officiers gestudeerd in Brussel, 
dat was een opleiding van anderhalf jaar. Tot slot om 
hoofdcommissaris te worden heb ik een opleiding van één 
jaar moeten doen. 
  
Wat is het spannendste dat u al eens heeft meegemaakt? 
Vroeger heb ik wel veel spannende dingen meegemaakt, 
zoals: een achtervolging. 
  
Hoeveel mensen worden er ongeveer op een dag 
opgepakt? Dat is moeilijk om te zeggen, want onze 
politiezone is vrij rustig. Maar vorig jaar hebben we op een 
hans jaar 64 mensen opgepakt. 

Wat doet u eigenlijk allemaal op uw werk? Als 
hoofdcommissaris heb ik de leiding in onze politiezone, zodat 
alles een beetje goed verloopt en ook dat alle politie mensen 
als een team goed kunnen samen werken. Dat is het gene waar 
ik vooral moet voor zorgen. Zodanig dat wij de veiligheid van 
de inwoners in onze politie zone kunnen garanderen. Daarom 
hebben we veel vergaderingen. 
  
Wat doet u het meest op uw werk? Het meest dat ik doe op 
mijn werk is: vergaderingen, papierwerk. Dus eigenlijk veel 
bureauwerk. 
  
Hoeveel politieauto’s heeft u ongeveer? Bij ons in de 
politiezone hebben wij 29 politieauto’s. Dat zijn politieauto’s 
met blauwe strepen op en een zwaailicht. Maar wij hebben ook 
auto’s die eruitzien als gewone auto’s, daar kan je wel een 
zwaailicht op zetten. We hebben ook een mobiele 
kantoorwagen. Dat is eigenlijk een kantoor op wielen. Als er 
dan iets gebeurt kunnen we met de kantoorwagen snel ter 
plaatse komen. We hebben ook een flitsauto, waar we dan 
mensen kunnen flitsen de verkeersdienst. 
  
Van waar tot waar loopt uw zone? De politie zone waar ik 
werk telt vier gemeentes. Dat is de Pinte, Gavere, Nazareth, 
Sint-Martens-Latem. 
  
Kunt u iets meer vertellen over de verschillende rangen? 
Bij de lokale politie zijn er ongeveer 5 rangen. Je hebt de 
agenten van de politie. Dat zijn de mensen die het verkeer 
regelen. Daarna hebben we de inspecteurs van de politie. Dat 
zijn de politie mensen die rondrijden in de politieauto’s, als je 
de politie dringend nodig hebt en je belt naar het 
noodnummer 101, dan komen die bij jou snel ter plaatse om 
jou te helpen. Dan hebben we de hoofdinspecteurs. Zij zijn 
verantwoordelijk een groep/team van inspecteurs. Zij zorgen 
dat alles binnen hun team goed verloopt. Dan heb je de 
commissarissen van de politie. Dat zijn eigenlijk de leiders, die 
zijn meestal verantwoordelijk voor hun dienst. Tot slot heb je 
dan nog een hoofdcommissaris. Dat is het gene dat ik dan doe. 
Dat is dan de eindverantwoordelijke, naast mensen in politie 
uniform, zijn er ook mensen die ons ondersteunen. We 
noemen dat burgerpersoneelsleden. 
  
Hoeveel werknemers heeft u ongeveer?  
Zo hebben wij in totaal 92 mensen die bij ons werken. Maar op 
dit ogenblik tellen we er maar 80. Omdat er een aantal op 
pensioen zij gegaan. 

KOEN 
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Ik deed een interview met Frederik De Keyzer en stelde 

hem een aantal vragen over zijn beroep. 

Wie ben je en wat is je beroep? Ik ben Frederik De Keyzer 

en ik ben onderofficier bij de medische dienst van het 

leger. 

Hoe ben je op het idee gekomen om beroepsmilitair te 

worden? Ik had geen zin meer om naar school te gaan en 

ik dacht als ik bij het leger ga dan mag ik op oefening gaan 

en moet ik niet meer studeren. Dus ik heb mij dan 

ingeschreven om de examens te doen. Dat is dan gelukt 

maar ik heb dan uiteindelijk meer gestudeerd dan ervoor. 

Ben je blij dat je voor dit beroep hebt gekozen? Ja, zeker 

en vast. Het is een tof beroep en er is veel afwisseling. Je 

kan heel veel doen. Het is zoals de Scouts maar dan voor 

volwassenen. 

Welke studies heb je gedaan en waar? Ik ben begonnen 

op de militaire school met de studies van elektronica en 

radiohersteller na een aantal jaren was ik dat beu en heb 

ik extra bijgestudeerd voor medische beeldvorming.  

Moet je als militair op buitenlandse missies en waar ben 

je dan geweest? Ja, maar moeten, ja en nee. Ze vragen 

altijd naar mensen voor missies en als je je dan kandidaat 

stelt en verkozen wordt mag je op buitenlandse missie 

gaan. Ik ben al 3 keer op missie geweest. Mijn eerste keer 

was naar Albanië. De tweede en derde keer ben ik naar 

Afghanistan gegaan maar 2 keer naar een verschillende 

plaats. De eerste keer ben ik naar Kandahar gegaan en de 

tweede keer Mazar-i-Sharif gegaan 

Met wie moet je dan op buitenlandse missie gaan? Meestal 

met Belgische collega’s, met hoeveel we gaan is afhankelijk van 

het soort missie.  De eerste keer waren we met 400 Belgische 

militairen. De  tweede keer waren we maar met 4 Belgische 

militairen. Toen waren er veel buitenlandse militairen. 

Voornamelijk Amerikanen. De derde keer waren we maar met 

3 Belgische militairen. Onze collega’s waren voornamelijk 

Nederlanders en Duitsers. 

Wat is het spannendste dat je al hebt gedaan in het 

buitenland? Eigenlijk is alles wel spannend. toen ik in Albanië 

was hebben we opdracht gedaan en moesten we naar de grens 

met Kosovo daar moesten we observeren en op een bepaald 

moment werden we beschoten. De eerste keer in Afghanistan 

was ook spannend, toen waren we het doelwit van vijandelijke 

raketten. 

Moet je dan ook de training doen van een militair als je bij 

het medische zit? Ja, wij moeten zelf nog extra training doen. 

Standaard moet je een basistraining doen. Dat is dan schieten 

met de wapens, tactiek van hoe je je moet bewegen op het 

terrein.  

Ook krijg je informatie over de landen waar je naartoe gaat 

zodat je de geschiedenis een beetje kent. Als medisch militair 

moet je ook nog weten wat je moet doen bij een gewonde.  

Wat mis je als je op missie bent? Belgisch eten dat mis je het 

meest. Familie natuurlijk ook wel maar je bent altijd bezig met 

collega’s. Je hebt weinig vrije tijd dus je mist de sfeer van thuis. 

Dus gewoon ’s avonds in de zetel zitten met je vriendin 

misschien een filmpje kijken. Maar toch vooral het eten want 

de ene dag is het zeer lekker op missie maar de andere dag is 

het precies hondenvoer maar dat eet je dan toch want anders 

heb je honger. 

Wat doe je als eerste als je thuiskomt? Buiten goeie dag te 

zeggen tegen m’n vriendin is dat een pakje friet gaan eten 

want je hebt een lange tijd geen Belgisch eten gehad dus dat 

smaakt dan wel. 

FREDERIK DE KEYZER 



NICKY EVRARD 
Beste lezers, ik ga vandaag Nicky Evrard interviewen. 
Nicky Evrard is een Belgische doelvrouw bij AA Gent 
Ladies en de Red Flames (de nationale 
vrouwenvoetbalploeg van België) Veel leesplezier! 
 
Vraag nummer 1: waarom ben je keeper geworden? Ik heb 
altijd op het veld gestaan, dus als veldspeler, want mijn 
papa stond ook op het veld, maar op een dag toen ik 12 à 
13 jaar was, was onze keeper geblesseerd en dan mocht ik 
dan ter vervanging in het doel staan en dan heb ik tot de 
leeftijd van 16 jaar afwisselend op het veld en in het doel 
gestaan, en toen ik 16 jaar was heb ik dan beslist om altijd 
in het doel te staan. 
 
Vraag nummer 2: hoe ben je begonnen? Ik ging altijd mee 
naar de voetbal met mijn papa en ik vond het wel leuk, ik 
was ook altijd aan het voetballen en aan het spelen met de 
bal, terwijl mijn papa aan het voetballen was. En omdat ik 
het zo leuk vond hebben we mij toen ook ingeschreven en 
dan ben ik blijven voetballen. 
 
Vraag nummer 3: hoe oud was je toen je begon? Ik denk 
dat ik al vanaf ik kon lopen met een bal aan het spelen was, 
maar ik denk dat ik me heb ingeschreven in een ploeg toen 
ik 6 jaar was ongeveer. Dat is dus al een hele tijd 
ondertussen. Want ik ben nu 26 jaar, dus ik ben al 20 jaar 
aan het voetballen. 

Vraag nummer 4: wie is jouw grootste voorbeeld? Mijn grote 
voorbeeld is Thibaut Courtois. Ik vind dat een supergoede 
keeper en hij speelt al heel lang in internationale clubs. 
 
Vraag nummer 5: welke match is jou het meest bijgebleven 
en waarom? Dat was een match in Noorwegen, het was een 
vrij lastige wedstrijd, ik vond dat ik de ploeg lang heb kunnen 
rechthouden, uiteindelijk zijn we wel verloren, maar dat vond 
ik niet zo erg en na de wedstrijd heb ik veel leuke 
complimenten gekregen. 
 
Vraag nummer 6: in welke landen ben je al gaan voetballen? 
In België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, 
Noorwegen, Amerika, Armenië, Kosovo, Albanië en Turkije… 
dat is het zo een beetje. 
 
Vraag nummer7: kan je veel trucjes met de bal en welke? Oh 
trucjes, ja ik kan wel veel trucjes met de bal. Ik vind dat leuk 
om te doen. Ik heb er heel veel maar ik ga mijn leukste 
zeggen: de akka, reisje rond de wereld, ik kan heel lang 
jongleren, de bal rond zijn as draaien en de schaarbeweging. 
 
Vraag nummer 8: Heb je een mooiste truitje en welk? Ons 
truitje bij de Red Flames is helemaal in het zwart met een 
klein beetje blauw en dat vind ik het mooiste en leukste 
truitje om mee te spelen. 
 
Vraag nummer 9: hoeveel keer hebben jullie meegedaan aan 
het EK en WK? We hebben 1 keer meegedaan aan het EK 
maar nog niet met het WK, maar volgende zomer doen we 
nog eens mee aan het EK in Engeland. 
 
Vraag nummer 10 en de laatste vraag: wat wil je nog 
bereiken in voetbal? Het EK dat er aan komt deze zomer zou 
ik heel graag willen spelen, vorig jaar zat ik op de bank, dus nu 
zou ik echt graag willen spelen en ik zou graag ooit in 
Engeland voetballen bij een topclub of een ander land, maar 
zo echt bij een topclub voetballen, dat is wel wat ik zeker nog 
zou willen doen. 



DIDERIEK DE BRUYNE 
Ik deed mijn interview met een imker! 
 
Welke hobby doe je, kan je het uitleggen? Ik ben imker. Dit 
betekent het houden van bijen. Het is echter veel ruimer 
dan dat. De geboorte van een bij gebeurt in 4 stappen, net 
zoals bij een vlinder. Het begint met een eitje dat later een 
larve wordt en dan verpopt waarna de bij wordt geboren. 
Er zijn ook 3 verschillende verschijningsvormen: zo heb je in 
de zomer bij een volwaardige bijenkast om en bij de 45.000 
werksters, 1 koningin en enkele honderden darren. Bijen 
zijn slimmer dan je denkt. Zo kunnen kleuren zien zoals: 
geel, blauw, wit en ultraviolet (een soort blauw dat wij niet 
kunnen zien). Ze kunnen via een bijendans een 
locatiegebied doorgeven. Ze produceren was-plaatjes en 
bouwen raten met grote nauwkeurigheid en houden het 
broednest op een constante temperatuur van 36 °C. Dit zijn 
slechts enkele aspecten. Voor de geïnteresseerden zijn er 
massa’s info via boeken en internet. 
 
Waar doe je deze hobby? We hebben via familie een klein 
stukje bos gekocht met ruime veiligheid afstand voor 
buren. De meeste mensen zijn niet zo zot van bijen als ik. 
 
Wat doe je daar nog allemaal? We houden daar ook nog 
kippen en planten bomen en bij-vriendelijke planten. 
 
Waarom wou je dit doen? Naar aanleiding van een boek 
gelezen te hebben uit de bibliotheek, ben ik mij gaan 
verdiepen in de bijzondere wereld van die diertjes. 
 
Hoelang doe je deze hobby al? Eigenlijk ben ik in 1998 al 
eens gestart met de hobby toen ik nog thuis woonde. Maar 
door omstandigheden ben ik toen gestopt. In 2005, nadat 
het stukje grond te koop kwam, is mijn interesse terug 
aangewakkerd. Mijn partner en ik besloten het bosje te 
kopen en daar mijn bijenkasten te plaatsen. 
 
Wat heb je hier allemaal voor nodig? Als basis heb je 
natuurlijk een bijenvolk nodig. Als je interesse hebt in de 
imkerwereld, is het aangewezen om je aan te sluiten bij de 
imkersbond. De voorzitter of andere leden kunnen je dan 
helpen aan een bijenvolk. Ook heb je een bijenkast nodig. 
Deze kan je aankopen net zoals andere materialen in de 

gespecialiseerde zaken vb. Het Bijenhof. Verder heb je nood 
aan beschermkledij en een beroker. Dit is een klein bakje 
waar je wat takjes van rozemarijn of zo in verbrand. Deze 
maakt dan rook om de bijen te kalmeren tijdens het werken in 
de kast. Best schaf je ook een slinger aan. Deze heb je nodig 
wanneer je de honing oogst. 
 
Wat vind je leuk aan deze hobby? Het bijenleven is zo 
fascinerend en complex dat het nooit saai is. Je kan je ook 
mateloos verdiepen in technieken en procedures. Zo bestaan 
er tientallen boeken over koninginnekweek of het bestrijden 
van ziektes. 
 
Wat moet je hier allemaal voor doen? Je begint best met een 
cursus te volgen bij een imkersvereniging. Die helpen je aan 
bijen en staan je bij als je vragen of problemen hebt. 
 
Welk doel heb je hierbij? Vooral een positieve inbreng 
realiseren aan de natuur vind ik interessant. Met de verkoop 
van mijn lekkere honing, bied ik een gezonder alternatief van 
zoetigheid aan. 
 
Hoeveel kost je hobby? Je kan deze hobby zo duur maken als 
je zelf wil. Een bijenvolk kost om en bij de 80 Euro. Voor een 
complete bijenkast zal je al gauw 150 Euro betalen. Je moet je 
kast ook voorzien van raampjes en ingesmolten was. Alles kan 
ook zelf gemaakt worden, maar dan moet je je wel houden 
aan de correcte afmetingen. Ik heb ervoor gekozen om mijn 
bijenkasten zelf te maken, maar dan moet je er wel veel 
energie en tijd insteken. Ander materialen om te oogsten, 
zoals een slinger kun je aankopen maar kan je ook via de 
imkersclub huren voor bepaalde tijd. Deze apparaten kunnen 
een grote kost zijn, want die zijn voor hygiënische redenen 
steeds gemaakt van Inox. 
 
Hoeveel tijd besteed je aan de bijtjes? In de winter hoef aan 
de bijen weinig te doen. Vanaf begin april, wanneer de 
kersenbloesems bloeien worden de honingzolder bijgeplaatst. 
Vanaf dat moment tot de 21ste juli is de drukste periode. Op 
die dag wordt een laatste keer geslingerd. Daarna bereiden de 
bijen zich langzaam voor op de winter. In die tussentijd mag je 
gauw rekenen op 2 uur per dag per 10 volkeren voor 
verzorging en herstellingen. Er wordt 2 maal per jaar 
geslingerd, honing verzameld, dan mag je toch rekenen op 
een weekend werk met 2. 
 
Hoeveel brengt je hobby op? In het begin ga je meer 
onkosten maken dan dat je winst kan maken. Je moet enkele 
grote uitgaven doen en dan brengen de bijenkasten ook nog 
niet zo veel honing op. Natuurlijk moet je apparaten maar één 
keer moet aanschaffen. Als je bijenvolken gezond zijn, kan je 
er een mooie hoeveelheid honing oogsten, maar winst 
maken, ga je waarschijnlijk niet doen. Een imker is niet echt 
bezig met winst maken. Het gaat er vooral om, om de natuur 
een beetje te helpen en om de mensen gezonder te maken. 
 
Met deze wijze woorden bedank ik je voor dit interview 



BENJAMIN DE STAERCKE 
Hoe ben je directeur geworden? Eerst was ik heel wat jaren 

leerkracht economie. Nadien werd ik begeleider van 

leerkrachten. Zo leerde ik vele andere scholen, leerkrachten 

en directeurs kennen. Ik kreeg zo interesse om ooit 

directeur te worden, alleen kwam dit misschien enkele 

jaren vroeger dan verwacht. 

 

Op welke school ben je directeur? Hoeveel leerlingen en 

leerkrachten zijn er op jouw school? Ik ben directeur in het 

Hartencollege in Ninove. Dit is een secundaire school. Op 

onze school zitten er ongeveer 950 leerlingen en werken 

ongeveer 100 mensen. De meeste medewerkers zijn 

leerkrachten natuurlijk. Maar we hebben ook een vijftal 

mensen die werken op het schoolsecretariaat. We hebben 

een eigen drukkerij en op de computerdienst werken een 3-

tal mensen.  

 

Wat zijn de 2 belangrijkste dingen waar je als directeur 

goed moet in zijn? Op een school werk je niet met 

machines of gereedschap, maar wel met mensen. Het is dus 

belangrijk dat je leerkrachten kan motiveren door van jouw 

school een fijne werkplaats te maken. Wanneer 

leerkrachten graag komen werken worden de lessen fijn en 

leerrijk en komen ook de leerlingen graag naar school. Als 

directeur moet je ook veel beslissen. Dit is niet altijd 

gemakkelijk. Gelukkig heb ik een goed team dat me helpt 

om de juiste keuzes te maken. 

  

Wat vind jij als directeur belangrijk om een goede 

leerkracht op jouw school te zijn? Wij proberen voor onze 

leerlingen een uitdagende school te zijn. Dit betekent dat 

een goede leerkracht veel moet weten zodat hij heel veel 

kan uitleggen, voorbeelden geven en leuke weetjes kan 

vertellen. Op die manier kan de leerkracht de leerlingen 

wat extra uitdaging geven. Wat in het leerboek staat is vaak 

de basis en de theorie, wat een leraar daar nog bij vertelt 

maakt de leerstof plots veel boeiender. Een leerkracht 

moet ook streng kunnen zijn, maar ook vaak begripvol. 

Streng genoeg om leerlingen hun grenzen te doen 

verleggen. Begripvol omdat sommige leerlingen soms wat 

extra tijd nodig hebben om iets te leren of het ook eens wat 

moeilijker hebben. 

Welke leuke momenten heb je al meegemaakt op school? Ik ben 

nu 2 jaar directeur. Door Corona was het doorheen die 2 jaar 

soms niet altijd even leuk. Veel activiteiten en uitstappen die naar 

school gaan leuk maken vielen weg. Vorig jaar vielen zo de 100 

dagen voor de leerlingen van het 6e jaar weg. Tot de leerkrachten 

enkele weken later zelf een onwaarschijnlijk fietstocht met leuke 

tussenstops en opdrachten hadden georganiseerd voor de 

leerlingen. Voor de leerlingen was dit fantastisch. Als directeur 

vond ik dit ook geweldig van mijn team! 

  

Wat vind je moeilijk aan jouw job? Als directeur moet je veel 

beslissen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben allemaal 

een eigen mening. Als directeur moet je daarom heel vaak 

uitleggen waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt. Dit vind ik 

wel eens vermoeiend. Voor sommige leerkrachten en leerlingen 

was het ook even door Corona heel zwaar. Ik vind het moeilijk dat 

ik deze leerlingen en leerkrachten niet altijd even goed kon 

helpen. 

  

Hoe zorg je ervoor dat je alle namen van de leerlingen en 

leerkrachten kan onthouden? De namen van de 950 leerlingen 

onthouden is heel moeilijk, al zijn er wel leerlingen die ik al wat 

beter ken, bijvoorbeeld omdat ze in de leerlingenraad zitten. De 

namen van de 100 leerkrachten kende ik wel vrij snel, ook al was 

dat door de mondmaskers toch ook wel een grote uitdaging. 

 

Mocht je minister van onderwijs zijn, wat zou je willen 

veranderen? Twee dingen die in het onderwijs ontbreken zijn tijd 

en geld. Leerkrachten staan te vaak onder tijdsdruk om alle 

leerstof te zien, waardoor er te weinig tijd is om leerlingen zelf te 

laten ontdekken, zelf proefjes te laten doen of lessen eens op een 

veel creatievere manier te geven. Net zoals in elke sector is er 

ook in het onderwijs veel te weinig geld om schoolgebouwen en 

meubilair te vernieuwen en bijvoorbeeld de speelplaats wat 

groener en duurzamer te maken.  

 

Welke Corona maatregelen hebben jullie op jullie school 

moeten nemen? Net zoals in alle scholen dragen onze leerlingen 

natuurlijk mondmaskers in de klas. Wat leerlingen ook niet zo fijn 

vinden is dat alle ramen steeds open staan om goed te 

ventileren.  Uitstappen konden niet doorgaan en heel wat sport- 

en andere activiteiten vielen weg. Dit zijn maar enkele van de 

vele vervelende maatregelen. Gelukkig is het nu aan het 

veranderen. In de paasvakantie gaan er hopelijk leerlingen op 

skireis en gaan andere leerlingen naar Italië, Parijs en Londen. 

Onze leerlingen van het 6e jaar doen ook nog een 2-daagse 

fietstocht van Ninove naar de zee. Ook schooluitstappen en 

klasdagen beginnen we terug volop te plannen. We hopen echt 

dat er geen nieuwe Coronagolf meer komt dit schooljaar. 

  

Hoeveel uren moet je als directeur van een school werken? 

Deze uren tel ik niet op. Ik weet dat het er veel zijn. Ik werk wel 

graag, al moet ik toegeven dat dit soms ook wel eens wat minder 

fijn is voor mijn gezin.  Dit is dus zeker een werkpuntje … 



De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Dit verliep telkens 
corona-proef: met afstand, online, binnen de familie, … Tijdens de lessen Nederlands 
leerden ze enkele technieken. Zo ontdekten we dat we best geen ja/nee vragen stellen. 
Tijd om de leerstof toe te passen en enkele mensen aan de tand te voelen. We kozen 
voor mensen met een leuke hobby, een speciaal beroep, enz. Geniet van onze schrijfsels! 

Veel jongens en meisjes houden van voetbal en dromen ervan 

om net zo goed te worden als Ronaldo, Messi of Neymar. Toch 

is het goed om met beide voetjes op de grond te blijven en te 

kijken naar voetbalhelden dichtbij huis. Zo kwam ik terecht bij 

Bram Van Eerstvelde, middenvelder bij Olsa Brakel. 

Hoe is jouw voetbalcarrière begonnen? Mijn voetbalcarrière 

is begonnen door mijn papa. Mijn papa was vroeger ook 

voetballer, hij was zelfs trainer. Hij nam me eens mee naar 

een voetbalveldje. Hij vond dat ik ook moest beginnen 

voetballen en zo is eigenlijk alles begonnen. Eerst voetbalde ik 

2 jaar bij Deftinge, dan heb ik 3 jaar bij Zottegem gevoetbald 

en daarna ben ik 5 jaar naar AA Gent gegaan. Vanaf de U16 

ben ik naar Olsa Brakel gegaan. Ondertussen is het al mijn 

zevende seizoen bij Olsa. 

Waarom voetbal je zo graag?  Ik voetbal graag omdat het 

mijn passie is. Mijn eerste woordje dat ik zei was ‘bal’. Dat was 

al een teken. Ik ben er 24 op 7 mee bezig. Het is gewoon leuk 

om te doen. 

Wat is je beste positie als voetballer en wat moet je daar 

juist doen? Mijn beste positie is op het middenveld: 6, 8 of 10. 

Ik doe het alle drie graag. Wat je zeker moet doen is veel 

lopen, kijken waar je medespelers zijn, goed inspelen, 

controles verzorgen, overzicht houden op het veld, maar het 

belangrijkste is een goede conditie hebben. Je moet 90 

minuten aan een stuk volle gas kunnen doorgeven. 

 

Hoe ziet een week eruit als voetballer bij het eerste elftal 

van Olsa Brakel? Onze eerste training van de week is op 

dinsdagavond. Dat zijn meestal trainingen van twee uur. De 

tweede training is donderdagavond en de laatste training is 

zaterdagochtend: om 8.30 uur beginnen we dan. Op zondag 

hebben we onze competitiewedstrijd. Wij spelen in de tweede 

amateurreeks, dat is de vroegere vierde klasse. Die namen zijn 

allemaal een beetje veranderd door Voetbal Vlaanderen. 

Voetballen is jouw hobby, maar wat doe je daarnaast in het 

dagelijkse leven? In het dagelijkse leven ben ik student. Ik 

studeer lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Het 

doel is om leerkracht LO te worden, dat zou ik heel graag doen. 

Daarnaast zou ik ook graag een hondenkennel openhouden. 

Naar welke voetballer kijk je op en waarom? Cristiano 

Ronaldo! Hij heeft het meeste bereikt in zijn hele leven. Hij is 

ondertussen 36 jaar en hij heeft nog altijd een lichaam van 

iemand van 20. Hij traint heel veel, hij is er altijd mee bezig en 

ik denk dat hij een voorbeeld is voor velen. Hij toont dat je als 

voetballer de lat hoog moet leggen. Je moet alles uit je 

voetbalcarrière halen. 

Af en toe zien we jou opduiken in een filmpje van CEMI. Hoe 

ben je in contact gekomen met hen? Om een lang verhaal kort 

te maken: die zijn naast het huis van mijn vriendin in Zwalm 

komen wonen. Ze hebben eens aangebeld bij ons omdat ze 

een filmpje wouden maken met mijn vriendin haar zus. Zo heb 

ik hen leren kennen. 

Wat is de mooiste herinnering als voetballer? Tot nu toe is dat 

mijn periode bij AA Gent. Ik heb van mijn 11 tot 16 jaar bij AA 

Gent gespeeld. Dat was een heel leerrijke, leuke en toffe 

periode, maar ook lastig want je had 4 trainingen per week. Als 

kleine jongen was dat niet altijd gemakkelijk maar wel heel leuk 

om te doen. Nu bij Olsa heb ik mijn eerste contract gekregen, 

dat is ook een heel mooi moment. 

Hoe ziet de toekomst als voetballer er uit voor jou? Als ik geen 

blessures krijg dan zie ik mij echt wel groeien. Ik zou wel graag 

bij Olsa Brakel blijven spelen. Ik zou ook graag zelfs kapitein 

worden. 

Welke tips heb je om een goede voetballer te worden? Heel 

hard werken, heel hard trainen. Er veel mee bezig zijn, gezond 

eten en vooral letten op wat je eet. Luisteren naar de trainers. 

Je kan veel leren van iedereen die je tegenkomt. Probeer alles 

op te pikken wat je tegenkomt! 

BRAM 



Mijn peter is een bijzonder sterke man die twee beroepen 
beoefent én zeven dagen op zeven werkt. Wat voor werk 
doe jij? In het weekend werk ik als arbeider in een fabriek en 
tijdens de week ben ik tuinman. 
 
Is er iets bijzonder aan je werk? Wat bijzonder is aan mijn 
werk als arbeider is dat ik in het weekend twee keer 12 uur 
na elkaar werk. De meeste mensen werken 8 uur maar ik 
moet 12 uur aaneensluitend werken. Op weekdagen werk ik 
niet als arbeider maar als tuinman. 
 
Wat vind jij leuk aan je werk? Aan mijn werk als arbeider 
vind ik het leuk dat het niet lang duurt en dat het maar 2 
dagen per week is. Het boomsnoeien vind ik heel leuk omdat 
ik dan buiten kan zijn in de natuur en met veel mensen in 
contact kom. 
 
Wat vind jij niet leuk aan je werk? Tijdens de week als het 
regent, sneeuwt en koud weer is dan vind ik het niet leuk. 
Dan voelt het werk als heel zwaar en ik ben heel moe. In het 
weekend is het algemeen minder leuk want dan kan ik niet 
bij mijn kindjes zijn. 
 
Wanneer werk je? Tijdens de week van 8:00 ’s morgens tot 
17:00 ’s avonds en in het weekend van 5:00 ‘ s morgens tot 
17:00 in de avond. 
 
Zou je het werk kunnen volhouden tot aan je pensioen? Dat 
is te zien of ik op pensioen kan op mijn 65, dan denk ik dat dit 
zal dat lukken ook al is het een heel zwaar beroep. Als ik 
maar op pensioen kan als ik 75 jaar oud ben, dan denk ik dat 
het niet zal lukken want dat is misschien een beetje te oud 
om nog in de bomen te werken en klimmen. 
 
Welk materiaal heb je nodig? In het weekend heb ik geen 
materiaal nodig want ik krijg iedere dag materiaal van mijn 
baas: veiligheidschoenen, werkhandschoenen en kledij. Dat 
is eigenlijk meer dan genoeg om mijn job uit te voeren. Voor 
mijn werk in de tuinen heb ik heel veel nodig zoals 
veiligheidsschoenen, veiligheidsbroek, helm, veiligheidsbril 
en veel werkmateriaal. 

Stijn Vandenberge 

Had je vroeger nog een andere job (zo ja welk)? Ja, hoor! Ik 
heb 10 jaar als opvoeder met kinderen gewerkt. Deze 
kinderen hadden het moeilijk en waren soms een beetje 
anders. Na die 10 jaar ben ik veranderd van job. 
 
Wat doe je als je thuis komt? Ik doe eerst mijn vuile kleren 
uit, dan ga ik me wassen. Daarna is het tijd voor het gezin of 
om te sporten. 
 
Ontmoet je veel mensen tijdens je werk? In de week 
ontmoet ik veel nieuwe mensen waarbij ik hen bomen ga 
snoeien. In het weekend zie ik minder mensen. 
Dank u om dit volledig te lezen en ik hoop dat het boeiend 
was! 

Ik ben Aline De Laeter en dit is mijn interview met Axelle 
Priem, ze vertelt graag wat meer over haar hobby. 
 
Wat is jouw hobby? Mijn hobby is cosplay, maar ik ben ook 
vrijwilliger bij een kattenasiel. Dit wil zeggen dat ik kittens en 
katten opvang als het asiel vol zit. 
 
Wat is cosplay precies? De letterlijke betekenis is eigenlijk 
Costume Play. Dit houdt in dat je een personage kiest en het 
kostuum zo goed mogelijk probeert na te maken. Normaal 
gezien moet je u dan effectief gedragen zoals dat personage, 
maar dit doe ik niet. 
 
Waarom en wanneer begon je hiermee? Ik doe dit ongeveer 
9 jaar en ben ermee begonnen omdat ik vroeger naar 
conventies ging samen met mijn vriendin, we hadden door 
dat als je in kostuum ging dat je dan tegen verminderde prijs 
binnen mocht. Mijn eerste kostuum heb ik wel niet zelf 
gemaakt maar gekocht. Toen bleek dat we het dan nog leuk 
vonden en zijn we zelf kostuums beginnen samenstellen. 
 
Doe je dit samen met iemand, en zo ja met wie en wat is 
jullie band? Ik doe dit samen met mijn beste vriendin, eerst 
deden we dit in een groep maar nu is het enkel wij nog. We 
zijn niet altijd als team verkleed, het kan ook dat we 2 
losstaande personages zijn. 

Axelle Priem 



Hoe kom je op de inspiratie om een kostuum te creëren? Ik 
kies gewoon een personage dat ik zelf leuk vind maar het 
moet ook doenbaar zijn en het hoeft niet letterlijk te zijn, bv 
Pumba van de Lion King is een dier dus dit is redelijk 
moeilijk. Dan gaan we inspiratie gaan opdoen door naar de 
cultuur in Afrika te kijken en maken we gebruik van de 
kleuren van het personage om hem te vertolken. 
 
Naar welke evenementen ga je? Dit zijn voornamelijk 
conventies en cosplayfestivals (die zijn buiten). Je hebt 
bijvoorbeeld: Made In Asia, Facts, Elftopia en Cosplay en 
Manga Festival in de Japanse tuinen. 
 
Kun je een voorbeeld van 1 van je laatste kostuums geven? 
Mijn laatste kostuum was een Lolita. Dit is eigenlijk een 
Japanse kleding stijl. Het draait vooral om schattigheid. Zie 
foto hieronder. 
 
Heb je al inspiratie voor een volgend project, en zo ja wat 
gaat het worden? Ja hoor, My Little Pony. Hier ben ik 
ondertussen al meer als een jaar aan aan het werken. Ik ga 
Prinses Luna creëren en mijn vriendinnen doen Prinses 
Celestia en Twilight Sparkle. We zijn hier allemaal volop aan 
bezig nog. 
 
Heb je al prijzen gewonnen met cosplay? We hebben 
momenteel nog niet meegedaan aan wedstrijden maar er 
zijn wel redelijk wat wedstrijden errond. Maar daar zijn hele 
strenge regels aan verbonden, je moet elk stukje volledig 
zelf gemaakt hebben en zover zijn wij nog niet. 
 
Welke vaardigheden heb je best nodig om cosplay te 
doen? Ik heb een opleiding visagiste gedaan dus dat komt 
sowieso heel erg van pas, en dan heb ik ook nog een privé 
opleiding gevolgd bij een gepensioneerde naaister om zo 
mijn vaardigheden ook wat bij te scherpen. We maken ook 
gebruik van tutorials op Youtube, die komen erg van pas. 

Hallo Klaas ik heb gekozen voor jou omdat ik 
wielrennen/crossen heel leuk vind om te doen en te kijken. 
 
Op welke leeftijd ben je begonnen met crossen? Eigenlijk 
ben ik begonnen op de weg te koersen toen dat ik 13 was 
voor dat heb ik altijd atletiek gedaan. 
 
Waar was je eerste crosswedstrijd? Mijn eerste 
crosswedstrijd dat weet ik niet meer maar mijn eerste cross 
op de weg was in Ruiter dat is een deel gemeente van 
Roeselare. 
 
Op welke leeftijd stond je voor het eerst op het podium? 
Toen ik 16 jaar was bij de nieuwelingen heb ik voor het eerst 
op het podium gestaan. 
 
Wanneer ben je prof geworden? En bij welke ploeg? Ik was 
24 jaar, mijn laatste jaar belofte, moest ik eigenlijk prof 
worden. Ik had toen 5 keer gewonnen bij de profs tot ik te 
horen kreeg dat ik klierkoorts had dus ik had een heel jaar 
niet kunnen crossen En ik was prof geworden bij Telenet VDA 
dat noemde zo vroeger. 
 
Waar ben je voor het eerst Belgisch kampioen geworden? In 
2013, dat was in Mol aan het Zilvermeer eigenlijk niet echt 
een favoriet maar ik heb eigenlijk die wedstrijd op een mooie 
manier kunnen winnen. 
 
Wat was je mooiste overwinning? Ja een beetje zoals de 
vorige vraag: de eerste maal Belgisch kampioen in Mol dat is 
altijd iets speciaal, ook een hele speciale trui de Belgische trui 
die heb ik een heel jaar kunnen aan doen, je weet niet wat er 
dan op je afkomt. 
 
Met welke crossers kon je het goed vinden? Met de 
Nederlandse crossers Lars van Der Haar en Mathieu van Der 
Poel Ik en Mathieu en Lars hebben ook nog op een afgesloten 
circuit gedrift en daarom kennen we elkaar goed omdat ze 
ook van auto’s houden. 
 
Wat was je verste cross? Dat zal in Amerika geweest zijn, Ik 
ben een paar keer naar Amerika geweest in Last Vegas en dan 
ook het wk in Lowie Ville die heb ik ook in Amerika gereden. 
In Lowie Ville in 2015 was ik 2de op het wk daar. Naast Sven 
Nys die was eerste. 
 
Wat doe je de dag van vandaag? Ik ben ondertussen al 4 jaar 
gestopt met crossen, ondertussen geef ik ook al 4 jaar les in 
het volwassen onderwijs: 4 avonden in 1 week. Daarnaast 
geef ik volwassen fietsen herstellen, daarnaast geef ik ook nog 
wat kampjes mountainbike kampjes. Ik doe ook dingen bij 
sport Vlaanderen. In Brugge geef ik iedere vakantie wel een 
kampje. 
 
Wat is je mooiste herinnering aan je profperiode? Ja in de 
eerste plaats van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dat 
is iets waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb daar mooie en 
goede herinneringen aan. Maar natuurlijk 2 Belgische titels is 
natuurlijk wel het mooiste. 

KLAAS VANTORNOUT 



De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Dit verliep telkens 
corona-proef: met afstand, online, binnen de familie, … Tijdens de lessen Nederlands 
leerden ze enkele technieken. Zo ontdekten we dat we best geen ja/nee vragen stellen. 
Tijd om de leerstof toe te passen en enkele mensen aan de tand te voelen. We kozen 
voor mensen met een leuke hobby, een speciaal beroep, enz. Geniet van onze schrijfsels! 

Dit is mijn interview met opa Rudy. 

Wat was je job? Ik werkte bij de federale politie, als 

functionele leidinggevende veiligheidsassistent in 

Oudenaarde. 

Waar heb je die job overal gedaan? In het begin was dat 

in Brussel op het Poelaertplein, in het bekende 

justitiepaleis en daarna in het nieuwe justitiepaleis van 

Gent, om te eindigen in de rechtbank in Oudenaarde. 

Uit wat bestond je uitrusting? Mijn uitrusting die bestond 

uit het politie uniform, een kogelwerende vest, een 

wapengordel met pepperspray, handboeien, een 

telescopische wapenstok, een vuurwapen en een radio 

met oortje. 

Wat is het gevaarlijkste dat je ooit hebt meegemaakt? 

Wat het gevaarlijkste is is nogal moeilijk te zeggen. Je 

moest elke keer bewust zijn van het risico dat je liep want 

het kon altijd verkeerd aflopen. Wij kwamen elke keer met 

criminelen in contact en dan weet je nooit hoe het kan 

uitdraaien. 

Hoelang heb je die job gedaan? Deze job heb ik 15 jaar 

gedaan. 

Wat waren je vorige jobs? Ik ben gestart als zwemleraar, 

redder aan de gemeente van Ternat. Daarna ben ik 

overgestapt naar de functie van operationeel agent bij de 

civiele bescherming. Toen ik in een bevorderingsexamen 

slaagde moest ik overstappen naar een kantoorjob 

. Dat lag mij niet zo ze, ik deed liever operationeel werk. Ik heb 

dan een examen meegedaan voor justitie, waar ik voor 

slaagde. Om dan uiteindelijk over te stappen naar de federale 

politie in Oudenaarde. 

Hoelang ben je al getrouwd? Wel hoelang ik al getrouwd ben 

met oma Pia? ik ben 8 jaar getrouwd met haar en hopelijk kan 

ik nog heel lang met haar samen zijn. 

Welke huisdieren heb je? Ik heb al zo’n 7 jaar mijn 

geadopteerde greyhound Macpie, dat is een echte lieverd he. 

Dan heb ik ook nog een achttal vogeltjes waar ik tracht mee te 

kweken. Ik heb ook nog vissen, zowel binnen in een aquarium 

als buiten in een vijver. 

Wat zijn je hobby’s? Mijn hobby’s zijn het regisseren van 

amateur theater, vissen, muziek spelen, huisdieren en 

natuurlijk ook mijn kleinkinderen. 

Welke instrumenten bespeel je? Ik bespeel een bodhran, ken 

je dat? Dat is een soort Ierse trommel. Ik heb ook high spirit 

fluiten, dat is van de Indianen. En ik speel gitaar, tuba en 

keyboard of orgel. 

Bedankt voor dit gesprek! Nog een fijne dag. Graag gedaan. 

RUDY 



Kunt u je even kort voorstellen? Ik ben Filip Thienpont, ik 

ben 54 jaar en ben sinds 1 januari 2007 burgemeester van 

Merelbeke. Ik ben getrouwd met Ghislaine Van De Sype. 

Wat doet u als beroep? Ik was vroeger ambtenaar bij de 

eerste ministers Martens, Dehaene en Verhofstadt. Ik ben 

gestopt einde 2006 omdat ik verkozen werd als 

burgemeester. Dus eigenlijk ben ik op de dag van vandaag 

voltijds burgemeester. 

Welke studie heb je daarvoor gevolgd? Op mijn 18de ben 

ik politieke wetenschappen gaan studeren aan de U Gent. 

En in 1989 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de politieke 

wetenschappen. 

Welke andere beroepen heb je nog uitgeoefend voor je 

burgemeester werd? Zoals ik al zei ben ik medewerker 

geweest bij de eerste ministers in Brussel tussen 1990 en 

2006.  

Hoe kan je burgemeester worden? Dat is een goede en 

moeilijke vraag. Om burgemeester te worden moet je 

verkozen worden op een partijlijst en moet je je dus 

verkiesbaar stellen. Om de 6 jaar zijn er verkiezingen in 

een gemeente. Ik stond als nummer 1 op de lijst, wat wil 

zeggen dat je dan de belangrijkste persoon bent voor die 

partij, in mijn geval CD&V. Je moet voor je eigen dan wel 

reclame maken, wat we campagne voeren noemen, om 

zoveel mogelijk mensen in je gemeente voor jou te laten 

stemmen. Hoe meer stemmen je hebt, hoe belangrijker je 

bent. Natuurlijk om op die lijst te kunnen komen, moet je 

nog een pak andere dingen doen zoals met dossiers bezig 

zijn, weten wat je wilt doen in de toekomst voor je 

gemeente, mensen proberen te overtuigen om voor jou te 

stemmen, … Ook moet je partij de grootste zijn van de 

gemeente, zo maak je meer kans om burgemeester te 

worden. Daarna moet je de eed afleggen voor de Vlaamse 

regering en word je benoemd tot burgemeester. 

 

Wat doet u als burgemeester? Ik ben alle dagen op het 

gemeentehuis en moet heel veel handtekeningen zetten. Eén 

keer per week komen wij samen met het schepencollege, want 

je hebt ook nog 6 schepenen naast de burgemeester. We 

werken dan een ganse agenda af en nemen beslissingen over 

bv. een straat die moet afgesloten worden voor 

werkzaamheden, bouwvergunningen beoordelen, bossen 

aanleggen, ... Eén keer om de maand hebben wij ook een 

gemeenteraad: dat zijn alle verkozenen die samen komen en 

die ook op hun beurt beslissingen nemen, bv. om een nieuwe 

straat aan te leggen of als we een nieuw stuk grond willen 

aankopen, dan komt dit voor op de gemeenteraad.  Ik ontvang 

ook mensen die vragen of problemen hebben en niet goed 

weten wat ze er moeten mee doen.  Ik ben als burgemeester 

ook hoofd van de politie en de brandweer en zit regelmatig 

samen met hen. Ik heb ook regelmatig overleg met de 

gouverneur van de provincie. Wat ik ’s avonds en in het 

weekend ook doe is zoveel mogelijk mensen proberen te 

ontmoeten om te weten wat er leeft in onze gemeente. Want 

hoe meer mensen je kennen, hoe meer ze voor je kunnen 

stemmen. 

Waar ben je fier op in uw gemeente? Wij hebben de voorbije 

jaren het centrum volledig vernieuwd, auto’s kunnen 

ondergronds parkeren, we hebben parken aangelegd, we 

hebben een nieuw cultureel centrum en rusthuis gebouwd en 

zijn momenteel bezig met het aanleggen van een nieuw 

sportterrein. 

Wat zou er nog verbeterd kunnen worden in Merelbeke? Ik 

denk nog wat meer groen hier en daar, betere fiets -en 

voetpaden.  We zouden ook graag de tram hier laten rijden tot 

in Gent zodat de mensen de auto niet meer moeten nemen om 

naar Gent te gaan.  

Hoelang zou je nog burgemeester willen zijn? Die vraag hangt 

niet alleen af van mij, maar ook van de bewoners die moeten 

blijven stemmen voor jou. Uiteraard zou ik dat wel nog een 

tijdje willen zijn, maar ook niet meer te lang. Er zijn namelijk 

ook nog andere mooie dingen in het leven. Ik wil toch geen 

burgemeester zijn tot mijn 70 jaar. Dus graag nog een paar jaar 

extra, maar ook niet te lang. 

Wat doet u naast het burgemeesterschap? Heeft u hobby’s? 

Ja, wij hebben een mooi paard, Evita. Dat is mijn belangrijkste 

hobby. Wij verzorgen dat paard en proberen daar wekelijks op 

te rijden. Ik fiets ook graag met de mountainbike. Ik heb ook 

heel leuke neefjes en nichtjes die eens langskomen om bij het 

paard te gaan of een interview af te nemen. Ik ga ook graag 

naar de voetbal of naar de koers en hou ook van tuinieren.  

Bedankt voor het interview. 

FILIP THIENPONT 



Hallo Wendy Lee, fijn dat ik jou mag interviewen. Ik heb 

hier enkele vraagjes voor jou voorbereid en ik hoop dat 

je die kunt beantwoorden. 

Hoe ben je met je familie in België terecht gekomen? 

Mijn ouders komen van Hongkong dat een Britse kolonie 

was tot 1997 en in de jaren 70 verhuisden zij naar 

Nederland waar familie verbleef en daar zijn ik en mijn zus 

geboren. En toen ik 8 jaar oud was, zijn wij naar België 

verhuisd. 

Hoe was het om het naar school te gaan als bijna enige 

Chinese? Naast mijn zus, die 4 jaar ouder is dan mij, was ik 

inderdaad de enige Chinese op school. Ik was een brave 

studente maar moest ik iets willen mispeuteren dan ging 

dat heel moeilijk geweest zijn omdat ik direct opgevallen 

zou zijn. 

Welke studies heb je gedaan? Ik heb Latijn-Wiskunde 

gedaan in het middelbaar en dan heb ik een Master 

Politieke en Sociale Wetenschappen met optie 

Communicatie-Wetenschappen gedaan aan de 

Universiteit van Gent en ik heb dan ook een Master 

behaald in meertalige bedrijfscommunicatie. 

Wat doe je momenteel voor beroep? Ik ben 

Nederlandstalige woordvoerster van de FOD 

Volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en 

leefmilieu. Ik beantwoord dus de vragen van de pers en ik 

begeleid experten wanneer zij geïnterviewd worden door 

de pers. Ik ben ook crisiscommunicatie-coördinatrice. Dat 

betekent dat ik veel vergaderingen volg en overleg pleeg 

om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 

in de crisis. Ik werk ook veel samen met partners zoals het 

crisiscentrum Sciensano en het coronacommisariaat. 

Daarnaast valideer en herschrijf ik ook alle communicatie 

van de FOD. 

Waarom heb je hiervoor gekozen? Ik heb altijd heel veel 

interesse gehad voor taal en communicatie en ik vind het 

ook heel belangrijk om te kunnen werken voor het 

algemeen belang en om een zekere impact te hebben op de 

maatschappij. 

Welke talen spreek je allemaal? Nederlands is mijn 

moedertaal en daarnaast spreek ik ook Frans, Engels en 

Kantonees. Dat is een Chinees dialect. 

Wat is het leukste dat je al hebt gedaan op je werk? Ik ben als 

woordvoerster begonnen tijdens de pandemie. Dus ik heb 

voornamelijk aan telewerk gedaan. Ik heb wel al eens een 

studio bezocht en daar heb ik Raf Walschaerts aan het werk 

gezien. Raf Walschaerts ken je misschien beter als de helft van 

de Kommil Foo, dat is een groep die liedjes zingt. Wij hadden 

hem ingehuurd om kindertheater te maken in het kader van 

een campagne “lezen voor gebruik” waarbij wij waarschuwen 

voor de risico’s van chemische huishoudproducten, zeker bij 

kleine kindjes. 

Wat is het moeilijkste dat je al hebt gedaan op je werk? Mijn 

eerste interview voor de televisie vond ik toch wel heel 

spannend. Dus VTM is dan in het weekend bij mij thuis 

gekomen om te filmen en dat vond ik toch wel een beetje 

spannend. 

Wat was de impact van corona op je werk? Ik ben als 

woordvoerster begonnen in oktober 2020, dus in het midden 

van de pandemie, het was dus heel druk voor mij want alle 

journalisten hadden heel veel vragen over corona. Door corona 

werk ik ook nog heel veel samen met het crisiscentrum en het 

coronacommisariaat omdat ik op de hoogte moet zijn van alles 

wat er gebeurt rond corona. Door corona werk ik ook bijna 

altijd van thuis uit en dat is een beetje moeilijker om een 

nieuwe job te beginnen als je thuis zit en je je collega’s dus 

enkel via de computer ziet maar ik werk eigenlijk al heel lang 

voor de FOD in een andere functie en daardoor ken ik eigenlijk 

nog veel mensen van vroeger. 

Hoe wil je nog verder evolueren in je werk? Ik wil mij nog 

verder verdiepen in mijn rol als woordvoerster dus ik wil zoveel 

mogelijk actieve kennis hebben van alle verschillende 

thematieken in het FOD zodat ik niet altijd onze experten moet 

lastigvallen met alles. Ik wil een groter netwerk uitbouwen met 

experten en communicatoren zowel in onze organisatie als 

daarbuiten. Als de crisis op zijn einde loopt zal ik ook een 

evaluatie moeten maken van de crisiscommunicatie bij ons en 

bij de andere partners en het plan voorbereiden voor een 

eventuele latere crisis in te toekomst. 

Bedankt om dit interview met mij te doen. hopelijk nog tot 

een volgende keer om misschien opnieuw een interview te 

doen. 

WENDY LEE 



Twee jaar geleden moest mijn broer een interview doen voor 
het vijfde leerjaar met iemand die hem interesseert. Toen ik dit 
hoorde dacht ik direct aan Peter Baele, die leek me heel 
interessant omdat ik iets meer wou weten over zijn beroep. Ik 
hoop dat jullie hetzelfde denken. Veel leesplezier! 
 
Wat is jouw beroep? Operations manager bij Strukton. Wat wil 
dat zeggen: dat ik voor alles verantwoordelijk ben dat met 
projecten te maken heeft. Wij vernieuwen en repareren de 
treinsporen. 
 
Waarom heb je voor dit beroep gekozen? Lang geleden ging ik 
solliciteren bij Strukton en toen ben ik begonnen als werfleider 
en niet als landmeter waar ik voor gestudeerd had, uiteindelijk 
deed ik dat graag en ben ik daar gebleven. Nu ben ik 
langzaamaan gegroeid in het bedrijf en zit ik waar ik nu zit. 
 
Welke studies heb je daarvoor moeten doen? Ik heb 
gestudeerd voor landmeter. Zoals ik al gezegd heb bij de vorige 
vraag. 

PETER BAELE 

Welke vakken heb je nodig voor jouw beroep? Vooral 
wiskunde en veel vakken die je niet leert op school, zoals iets 
dat je moet leren door te werken. Mensenkennis en zaken die 
je pas leert door met mensen samen te werken. Maar toch 
vooral wiskunde en talen: Engels, Frans en Duits. 
 
Op welk vlak moest je nog bijstuderen? Dat van die mensen 
leren kennen, people manager, dat was wel iets waar ik voor 
moest bijstuderen. 
 
Wat is het boeiendste aan jouw beroep? Dat elke dag anders 
is, geen enkele is gelijk. 
 
Hoelang doe je het al? 25 jaar, dat hoor je niet elke dag. 
 
Hoeveel mensen werken er voor jou? Ongeveer echte 
werkmannen die buiten werken aan de sporen, honderd. 
Direct onder mij staan er dertig mensen die ook nog eens 
zeggen wat die werkmannen moeten doen en de werken 
moeten voorbereiden. 
 
Hoeveel leiders staan er nog boven jou? Hier in België 
eigenlijk nog maar één van onze firma. Nog één vrouw staat 
boven mij. 
 
Hoe hoog wil je nog geraken? Nog ééntje hoger dan, als het 
zou moeten, anders vind ik het wel goed. 
 
Hoe zie je jouw toekomst? Ik hoop dat het bedrijf mag blijven 
groeien en dat ze iedereen nog werk kunnen geven, zodat ze 
hun eten enzovoort kunnen blijven betalen en op reis kunnen 
gaan. Dat de economie goed blijft draaien, daar gaan we aan 
meehelpen. 



De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Dit verliep telkens 
corona-proef: met afstand, online, binnen de familie, … Tijdens de lessen Nederlands 
leerden ze enkele technieken. Zo ontdekten we dat we best geen ja/nee vragen stellen. 
Tijd om de leerstof toe te passen en enkele mensen aan de tand te voelen. We kozen 
voor mensen met een leuke hobby, een speciaal beroep, enz. Geniet van onze schrijfsels! 

Dag Jimmy. 

Dag Alexander 

Wat is je beroep? Mijn beroep is enerzijds muzikant en 

anderzijds ben ik leerkracht in de muziekacademie.  

Daar geef ik zangles en songwriting. Dat laatste betekent 

dat ik zelf liedjes schrijf. 

Hoe lang moest je studeren voor die job? Ik heb heel lang 

gestudeerd. Eerst heb ik vijf jaar voor ingenieur 

gestudeerd op advies van mijn mama. Na mijn studies aan 

de universiteit heb ik vijf jaar muziek gedaan aan het 

conservatorium. Dit is wat ik echt wou doen.  Nadien heb 

ik nog twee jaar bij gedaan om leerkracht te worden en 

dan nog twee jaar voor zang. In totaal heb ik even lang 

gestudeerd als een dokter. 

Welke richting moest je volgen? Tijdens mijn studies van 

muziek heb ik de eerste vier jaar heel veel notenleer 

gekregen en harmonie (akkoordenleer). Verder heb ik ook 

heel veel geschiedenis over jazz, pop en klassieke muziek 

gehad. Ik heb ook een opleiding als muziekproducer 

gehad, dit wil zeggen als je mij nu in een muziekstudio zet 

dat ik alles kan klaarzetten. Om les te mogen geven aan de 

muziekacademie moest ik ook nog heel veel zang volgen. 

Welke job wou je als kind doen? Als tienjarig kind wou ik 

graag gevechtspiloot worden. Op mijn zestien jaar  heb ik 

me dan ook laten testen of ik in aanmerking kwam om 

daar een opleiding voor te volgen. Ik was jammer genoeg 

niet fit genoeg om hiermee te kunnen starten. Daarna 

wou ik architect worden, maar ik mocht niet van mijn 

mama. Die wou dat ik ging studeren voor ingenieur, wat ik 

dan ook deed in eerste instantie. Nu ben ik wel blij dat ik 

muziek doe en niet in de lucht hang. 

Wanneer ben je begonnen met zang? Ik zong eigenlijk al van 

kleins af. Uren aan een stuk zong ik mee met de radio. Op 14 

jaar ben ik mijn eerste groepje begonnen, dan was het voor 

echt en waren we klaar om de wereld te veroveren.  Dus 

eigenlijk ben ik al dertig jaar bezig met zang en muziek. 

Hoe lang werk je per dag en op welke locatie? Ik werk in drie 

muziekacademies: Aalst, Gent en Ronse. Ik geef ongeveer per 

dag een zevental uurtjes les. Mijn dag van lesgeven begint in 

de namiddag, ik start om 16  uur in de namiddag en mijn dag is 

gedaan tegen 22 uur  ’s avonds. Als mensen gedaan hebben 

met naar school te gaan, komen ze naar mij voor de zangles. 

Heb je ooit al eens opgetreden, en dit ook in Brakel? Ja, ik kan 

het eigenlijk al niet meer tellen hoeveel keer ik heb 

opgetreden. Ik heb al in Brakel en Geraardsbergen een 

optreden gedaan en zelf  op Rock Werchter gestaan.  Ik ben 

ook al in de school Sint-Augustinus geweest met een workshop 

om leerlingen te motiveren om naar de academie te komen.  Ik 

heb  al met Clouseau samengewerkt en meegedaan als 

kandidaat voor België aan het songfestival. Verder nam ik 

reeds  verschillende platen op. Dit kost jammer genoeg veel 

centjes waardoor je telkens een tweetal jaar moet wachten om 

een nieuwe plaat te kunnen uitbrengen.   

Met welke grote programma’s heb je al meegedaan? Ja, ik 

heb reeds in verschillende programma’s meegedaan en 

gevraagd geweest oa bij: Villa Van Tielt, Ben Crabbé, Tom 

Testerom, het Songfestival en de Voice van Vlaanderen. In de 

Voice ben ik tot in de finale geraakt als laatste kandidaat van 

team Natalia.  

 

Wat is je lievelingslied? Ik heb heel veel liedjes dat ik graag 

hoor. Ik zing heel graag de liedjes van de The Beatles. Mijn 

grote voorbeeld is nog steeds Paul Mc Cartney. Verder ben ik 

ook een grote fan van Prince en Stevie Wonder, maar The 

Beatles zijn voor mij nog steeds de grote encyclopedie der 

popmuziek. Ik bewonder ze heel hard  hoe ze een liedje 

konden maken.  

Hoe lang ga je die job nog doen? Ik zing heel graag. Dus zolang 

ik graag blijf zingen en ik het fysiek kan, ga ik dit blijven doen 

zowel het lesgeven als op een podium staan. 

Hopelijk vond je het interview leuk en bedankt. Graag gedaan 

en ja het waren hele goede vragen. 

JIMMY COLMAN 



Vandaag interview ik Peter De Smet, hij is architect en gaat nu 
een paar vragen beantwoorden. Veel plezier met het lezen. 
 
Wat is je beroep en waar oefen je je beroep uit? Mijn beroep 
is architect en ik oefen mijn beroep uit in Gent. Dat is alleen als 
ik op het bureau ben maar als architect moet je veel naar 
werven en dat is een beetje overal. 
 
Wat is je functie binnen je bureau? Binnen het bureau ben ik 
bestuurder, dat wil zeggen dat al de mensen die op ons bureau 
werken, werken onder mijn leiding. 
 
Met hoeveel werken jullie daar? In totaal zijn we met 33 
personen. Een deel daarvan werkt voltijds of deeltijds op het 
bureau en een deel daarvan werkt van thuis uit. 
 
Wat doet een architect allemaal? Een architect moet ervoor 
zorgen dat de gebouwen ontworpen worden en daarna moet 
hij zorgen voor de opvolging tijdens de uitvoering van deze 
gebouwen. Dus eigenlijk heeft hij twee belangrijke taken. 
 
Hoeveel jaar moet je voor architect studeren? In totaal moet 
je na het middelbaar nog vijf jaar architectuuropleiding volgen. 
Maar als je als zelfstanding architect wil optreden moet je nog 
twee jaar stage volgen op een architectenbureau. 

PETER DE SMET 

 
Wat vind je zo leuk aan je beroep? Soms moet je veel 
vergaderen maar soms mag je ook ontwerpen en schetsen 
maken. Andere dagen loop je veel buiten op de werf en heb je 
veel sociale contacten. Dus dat is bijzonder afwisselend. 
 
Wat vind je minder leuk aan je beroep? Soms kunnen er ook 
problemen opduiken. Bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van 
de werken als de aannemer (dat is diegene die het gebouw 
uitvoert) niet exact doet wat je op je plan hebt getekend. 
 
Welke gebouwen ontwerp je? De gebouwen die wij 
ontwerpen zijn heel divers. Veel woningen, sociale woningen 
en appartementen maar ook renovatie en herbestemming van 
hoeves, kerken en andere gebouwen. 
 
Wat is het grootste gebouw waaraan je hebt gewerkt en 
hoelang heeft dat geduurd? Dat is de Sint-Baafskathedraal in 
Gent wat iedereen wel kent. Die restauratie en verbouwing 
heeft in totaal meer dan drie jaar geduurd. Dat is mede een 
gevolg van de coronamaatregelen. 
 
Waarom zou je je beroep aanraden aan anderen? Omdat het 
een zeer afwisselend beroep is waar je zowel goed moet 
kunnen tekenen maar ook veel sociale contacten kan hebben 
en uiteindelijk het resultaat ziet van hetgeen je hebt getekend. 



Beste lezers, als voetbalfan kwam ik bij mijn zoektocht 
naar een leuk interview uit bij een Brakels voetbalicoon 
namelijk Kevin Haezebroeck. 
 
Dag Kevin, bedankt dat u tijd wilde vrijmaken voor mij. We 
gaan onmiddellijk van start gaan met de eerste vraag. 
 
Wanneer ben je begonnen met voetballen en waarom? Ik 
ben begonnen toen ik 5 jaar was en vooral omdat mijn papa 
dit graag zou gehad hebben. 
 
Wat is je favoriete positie op het veld? Mijn favoriete 
positie is aanvallende middenvelder maar ik speel eigenlijk 
op elke positie graag zolang het maar op het middenveld is. 
 
Bij welke ploegen heb je nog gespeeld? Ik ben begonnen op 
mijn 5 jaar bij Olsa Brakel. Toen ik 10 jaar was heb ik 2 jaar 
bij Eendracht Aalst gespeeld. Op mijn 12 jaar naar Lokeren 
gegaan voor 2 jaar. Daarna 1.5 jaar bij Club Brugge. 
Tussendoor speelde ik bij de jeugdploegen van de Rode 
Duivels. En momenteel zit ik terug waar ik begonnen ben en 
ben ik bezig aan mijn 15de seizoen bij Olsa Brakel. 
 
Hoeveel doelpunten heb je in je carrière gemaakt? Oeioei, 
dat is een moeilijke vraag omdat ik scoren zelf niet echt 
belangrijk vond. Ik denk dat ik nu ongeveer aan 100 
doelpunten zal zitten. 
 
Welk doelpunt vond je het mooist? Mijn doelpunt in de 
beker van België vorig jaar tegen Club Brugge. 
 
Wat eet je voor een belangrijke wedstrijd? Ik eet zelden of 
nooit pasta voor een wedstrijd. Meestal eet ik gezonde 
‘boerenkost’. Aardappelen met lekkere groentjes en een 
stukje vlees. 
 
Hoe vaak kun je de bal hoog houden? Zolang mogelijk tot 
het mij beu begint te worden. Ik vind het vooral saai om dit 
lang te doen omdat het steeds hetzelfde is. 
 
Wat is je favoriete voetbalclub buiten België? Mijn 
favoriete voetbalclubs in het buitenland zijn Barcelona, Real 
Madrid, Manchester City, Juventus, Bayern München en 
Ajax. 

KEVIN HAEZEBROECK 

Wat zijn jouw andere hobby’s? We zijn net begonnen met 
een padelclub in Brakel dus ik probeer af en toe een match 
padel te spelen. Maar aangezien ik 3 keer per week moet 
trainen en dan nog 1 match moet spelen in het weekend is 
er weinig vrije tijd voor andere hobby’s. 
 
Waarom stop je met voetballen dit jaar? Omdat ik wat 
meer tijd wil doorbrengen met mijn gezin. Ik ben 
ondertussen ook 35 jaar en vind dit een mooie leeftijd om te 
stoppen. 
 
Hoe denk je dat je ploeg het dit jaar nog gaat doen? Ik hoop 
dat we kunnen verder doen zoals we nu bezig zijn en 
eindigen in de top 5. We gaan er alleszins alles aan doen om 
zo hoog mogelijk te eindigen. 
 
Bedankt Kevin voor dit leuke interview en ik wens je nog 
veel succes! Hopelijk spelen jullie kampioen en kan je zo op 
een mooie manier afscheid nemen van Olsa Brakel! 

Beste lezers, ik heb een interview afgenomen met mijn 
nonkel en tegelijk onze meester Tim. Ik heb hem 
geïnterviewd omdat ik dat beroep later ook wil uitoefenen. 
Veel leesplezier. 
 
Heb je lang moeten studeren om meester te worden? Zo ja, 
wat moest je er allemaal voor doen? De opleiding tot 
leerkracht duurt drie jaar. Je krijgt info over alle vakken die 
jullie nu ook krijgen en moeten studeren. Daarnaast leer je 
ook alles van het denken van het kind: van baby tot dat je 
volwassen bent. Je leert hoe je leerstof moet overbrengen, 
hoe de hersenen werken, ... Wat je ook moet leren is een 
instrument bespelen. We mochten kiezen en ik heb blokfluit 
gekozen. Dat is omdat je muzische lessen moet geven. Je 
moet ook stage doen in verschillende scholen en leerjaren.  
 
Moest je grote toetsen afleggen? Ja, elk jaar moesten we 
twee keer examens afleggen, eens in januari en eens in juni. 
Je moest daarop slagen maar ook op je stage moest je 
slagen. Anders moest je herexamens doen of stages 
hernemen. 

MEESTER TIM 



In welke school heb je gestudeerd voor meester? Je hebt 
verschillende hogescholen waar je kan studeren voor dit 
beroep. Je kan het doen in Brussel, Brugge, Kortrijk 
enzovoort maar ik heb gekozen om in Aalst te studeren en 
dat is een iets minder populaire keuze, de meesten gaan 
naar Gent. Ik heb dat gekozen omdat ik goede vrienden had 
die daar ook gingen studeren. Zo konden we samenwerken, 
carpoolen, enz. 
 
Wat moet je allemaal doen tijdens een stage? Je moet 
lesgeven en toetsen afnemen en tonen dat je de kinderen in 
de hand kan houden en enthousiast genoeg bent. Je wordt 
daar ook altijd op beoordeeld. De klasleerkracht die op dat 
moment naar jou kijkt, beoordeelt iedere stap die je zet, elk 
woord dat je zegt. Elke les die je geeft gaan zij jou 
beoordelen, tips geven en zeggen wat je goed doet en waar 
je nog moet op letten. In die drie jaar tijd moeten zij een 
evolutie zien. Je krijgt daar ook punten voor.  
 
Hoelang moet je een stage doen? Dat wordt beslist door de 
hogeschool: in het begin zijn dat enkele dagen, daarna een 
week en vervolgens enkele weken of maanden. Je moet zelf 
een school zoeken waar je stage mag lopen. Ik heb onder 
andere in Ophasselt gestaan en in Steenhuize, maar ook in 
Lede, dat was wat verder, en in Lierde. Dus je moet u stage 
altijd in een andere school doen want iedere school heeft 
zijn eigenheid en werking. Zo leer je het meest. 
 
Dacht je eerst om in een andere school les te gaan geven of 
dacht je direct aan SAB? Toen ik begon met studeren voor 
meester dan wou ik heel graag dat ik ooit zou mogen 
lesgeven in SAB maar dat hangt af of er plaatsen vrij zijn en 
of er mensen op pensioen gaan. Ik wist niet hoe de situatie 
op onze school toen was. Ik had hier wel als kind gezeten 
maar toen ik in de hogeschool zat, wist ik niet hoe alles hier 
verliep. Toen ik afgestudeerd was ben ik gaan solliciteren bij 
SAB, maar voor september zochten ze niemand. Ik ben dan 
aan de slag kunnen gaan in Lierde, maar die werken sterk 
samen met Sint-Augustinus en in januari heb ik te horen 
gekregen dat er iemand op pensioen zou gaan in SAB en dat 
ze mij de kans wilden geven. Dus was ik super blij! Ik heb 
letterlijk een vreugdesprong gemaakt! 
 
Als je terugblikt op al die jaren al bij SAB: welke 
gebeurtenissen vond je het leukst, waar haalde je de 
meeste voldoening uit? We hebben al veel leuke dingen 
meegemaakt in onze school en die waren allemaal heel 
speciaal. We hebben een benefiet georganiseerd in 2014 
omdat een kindje van een collega heel ziek was. We hebben 
daar meer dan 17000 euro mee kunnen inzamelen. Ik 
haalde daar zoveel voldoening uit. Wij hebben ook 
meegedaan aan Carnaval Brakel. Wij hebben toen met alle 
collega’s een wagen gemaakt en we werden uitgeroepen tot 
“de beste Brakelse groep”. Met wedstrijden hebben we een 
bezoek van Clouseau, de Rode Duivels en Kaatje gewonnen 
en met heel de klas een strip bedenken en uitbrengen was 
ook echt super leuk. Het is ook fijn om jaren later oud-
leerlingen tegen de komen die zoveel leuks vertellen, of die 
zeggen dat ze door mij nu ook in het onderwijs zijn gegaan. 
Dat raakt mij wel. 

Heb je ooit al in een andere leerjaren gestaan, zo ja welke? 
Ik heb hier ook even in het derde leerjaar gestaan. Juf 
Caroline stond toen in het vijfde leerjaar en die stond daar al 
zo lang dat ze eens wou afwisselen en naar het derde 
leerjaar wou gaan. Zo zijn we gewisseld en ben ik uiteindelijk 
in het vijfde terechtgekomen. Ik doe dat vijfde super graag. 
Ik doe dit nu al 15 jaar. Is dat veel verschil van leerstof? Ja, 
dat is wel een groot verschil. Ieder leerjaar heeft zijn 
specifieke leerstof. Denk maar aan leren lezen en schrijven 
in het eerste leerjaar, de maaltafels in het tweede, cijferen 
in het derde, kommagetallen in het vierde, Frans in het 
vijfde, enzoverder. 
 
Hoe vind je het om familie in uw klas te hebben? Dat is de 
eerste keer en dat is toch wel speciaal. Het is natuurlijk 
anders, in de familie delen we vooral leuke, losse en zotte 
momenten en in de klas moet je daarnaast ook serieus zijn 
en zijn er veel meer regels. Ik vind het wel leuk en af en toe 
kan ik iets grappigs vertellen over de familiesfeer. Ik vind het 
wel belangrijk dat ik jou in mijn klas behandel zoals iedere 
andere leerling. In mijn klas is iedereen gelijk, familie of niet. 
Het helpt natuurlijk dat je een heel flinke leerling bent … Dat 
zit in de familie. 😊  
 
Heb je ambitie om directeur te worden? Waarom 
wel/niet? Op dit moment zou ik zeggen neen omdat ik heel 
graag les geef. De functie van een directeur is heel anders: 
je moet de school runnen en je bent veel meer bezig met 
het leiden van het team en de school en dan moeten er 
meer organisatorische dingen in elkaar gezet worden. Ik 
geef graag les en ik geef liever creatieve opdrachten en 
geniet van de interactie met mijn leerlingen. Zeg nooit nooit 
maar op dit moment niet, maar wie weet ooit later ...  
 
Moet je langer studeren om directeur te worden? Je moet 
eigenlijk nog een bijkomende studie doen, maar die kan je 
combineren met het lesgeven.  
 
Hoelang moet je werken voor dat u op pensioen moet 
gaan? Ik weet het eigenlijk niet, ik ben daar nog helemaal 
niet mee bezig, maar ik denk dat de leeftijd werd 
opgetrokken tot 67 jaar. Ik vind dat toch wel lang en denk 
niet dat je op die leeftijd nog even enthousiast voor de klas 
staat.  
 
Moest het u niet gelukt zijn om meester te worden, welke 
job zou je dan nu doen? Ik wou eigenlijk drie dingen graag 
doen: leerkracht, journalistiek en in de reclamewereld 
werken. Ik wou heel graag journalist worden omdat taal mij 
boeit en als kind deed ik graag schrijfopdrachten. Ik zeg ook 
al heel lang dat ik ooit eens een boek wil schrijven. 
Uiteindelijk heb ik er niet voor gekozen om journalist te 
worden, omdat er altijd zo een druk op zit om de artikels op 
tijd klaar te hebben voor de krant van de dag erna. Je moet 
dan ook altijd naar de grootsteden, verre afstanden, … Ik 
woog alle voor- en nadelen af en dan had ik toch een 
voorkeur voor het onderwijs. Ik heb jarenlang mijn 
journalistieke kriebel wel kunnen beoefenen door artikels en 
interviews te schrijven voor muziekwebsites. Heel leuk … 
maar niet zo leuk als het mogen lesgeven! 


