UIT HET VAK

Bert van de Weerd
een leven lang
lichamelijke opvoeding

De afgelopen jaren hebben we
enkele interviews gedaan met
collega’s die een lange staat
van dienst hadden. Ze werkten
allemaal veertig jaar of langer
in het vak. Ook in de komende
tijd willen we aandacht blijven
geven aan die die-hard-collega’s.
De eerste uit de rij is Bert van de
Weerd. We doen het echter wel
anders. We laten personen uit de
naaste omgeving aan het woord
over hoe zij Bert beleven.
REDACTIE HANS DIJKHOFF

W

ie is Bert eigenlijk? En hoe is
het allemaal zo gekomen Dat
kunnen we het best te weten
komen van zijn vrouw Jolanda.
Bert is op 12 maart 1951 geboren in Ede. Na zijn
lagere school is hij naar de mulo gegaan, gezakt,
jaar overgedaan en geslaagd. Toen naar de havo.
En daarna naar de ALO in Arnhem. In die tijd
moest je nog in militaire dienst voor achttien
maanden. Daar kon hij beginnen als sportleraar.
In december 1975 kwam Bert uit dienst en
ging toen met openbaar vervoer van de Veluwe
naar Middelharnis op Goeree Overflakkee. Na
vier uren gereisd te hebben had hij zijn sollicitatiegesprek met dhr. Van Hoorn en bestuur.
Hij was nog daar toen hij te horen kreeg te zijn
aangenomen, hoe snel kan het gaan. De fam.
Van Hoorn nodigde Bert uit om mee te eten en
daarna reisde hij weer terug naar de Veluwe.
In januari 1976 is Bert begonnen op de CSG
Prins Maurits (PM) en is zijn loopbaan in het
onderwijs begonnen.
Hij gaf toen nog aan iedere leerling les, iedere
leerling is door z’n handen gegaan. Eerst had de
PM alleen nog de mavo, maar de school groeide


Bert met dochter Kaja
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als een leerling van Bert en was daarna zijn eerste collega, net zijn jongere broertje. Zo voelde
dat en dat was voor Bert in zijn laatste schooljaar toch een vreemd gemis.

Wat zeggen de collega’s?
LO-Collega Jacob Holwerda
Bert ziet altijd mogelijkheden om buitenschoolse activiteiten te organiseren zoals ski-reis, schaatsen en triatlon. Verder is hij drijvende kracht achter het invoeren
van BSM bij ons op school. Zijn energie en enthousiasme werken aanstekelijk. Gedreven tot de laatste dag en
altijd vanuit de gedachte leerlingen een leven lang te
motiveren voor sport en bewegen.
Tijdens oudercontacten, komt hij leerlingen tegen
waarvan hij de opa of oma lesgegeven heeft. Bert heeft
grijs haar, maar heeft een jonge geest. Ik hoop dat ik
zo fit oud kan worden.


Altijd stimulerend

en er kwam een collega LO bij.
De school groeide verder. Er kwamen meer LO
collega’s bij. Tja en wie eerst zijn leerling was,
werd nu zijn collega; heel mooi. Nu zijn ze met
zeven man sterk.
Na al die jaren geniet Bert nog steeds van het
lesgeven. Elke dag weer of geen weer gaat hij
naar school, een gedeelte met de auto de rest
met de fiets. Zo fietst hij iedere schooldag toch
nog z’n ruim 35 km. En dat vindt Jolanda best
wel stoer.
Ze vroeg hem pas nog hoe het straks moet als
het einde schooljaar daar is en het erop zit? Hij
kijkt er wel naar uit om met pensioen te gaan
maar hij gaat het ook missen: de leerlingen en
z’n sectie LO.

Hoogtepunten
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Als collega’s verhalen vertellen over Bert zit
er een grote gemene deler in. Ze hebben het
allemaal over zijn passie om de leerlingen
een leven lang bewegen bij te brengen en de
manier waarop hij dat doet. Zo stond hij aan
de wieg van enkele belangrijke ontwikkelingen
op de CSG Prins Maurits. Het zijn meteen ook
hoogtepunten in zijn loopbaan. Het starten van
de BSM-groep en daarnaast het starten van de
skiweek met een groep leerlingen in de voorjaarsvakantie.
Het is voor Bert een passie om kinderen op een
leuke manier wat kennis mee te geven om bezig
te zijn met bewegen. Wat ook niet onvermeld
mag blijven is op de valreep het verlies van z’n
maatje/collega Christiaan Huizer. Ook hij begon
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LO-Collega Wilbert Bakker was eerst leerling en
later collega van Bert. Hij beschrijft hem dan ook
vanuit die twee perspectieven.
Bert, meneer van de Weerd voor mij in die tijd, was in
de tweede klas mijn LO-docent. Wat me nog bijstaat
is zijn optimisme en energie voor iemand van zijn
leeftijd. Want hij was al vroeg grijs en was dus toen in
mijn ogen een oudere man. Hij was niet vaak boos en
zaken zoals gymkleren vergeten werden vaak opgelost
door een sessie opdrukken of een paar rondjes lopen
in de zaal.
In havo 4 en 5 kreeg ik hem voor BSM. Dit was het
eerste jaar dat dit vak op onze school gegeven werd en
hij had hier een groot aandeel in van het uitschrijven
van modules tot aan kampen, wedstrijden bezoeken en
andere uitjes organiseren. Deze twee jaar BSM vond ik
geweldig. Mede hierdoor heb ik ook de keus gemaakt
om aan de Calo te gaan studeren.

Andere rol
Sinds dit jaar ben ik een collega van Bert. En eigenlijk
is hij vrij weinig veranderd: fietst nog steeds elke dag
15 km naar school op en neer, nog steeds even enthousiast, en houdt nog steeds van een dolletje. Naast de
verplichtingen van ons vak vindt hij het niet erg om
in zijn eigen tijd sportieve uitjes en activiteiten voor de
leerlingen te organiseren. Ik hoop dat ik op zijn leeftijd
nog steeds zo fit en zo positief in het leven mag staan.
We gaan je missen Bert, bedankt voor al die jaren!
LO-collega Theunis v.d. Berge
Bert doet alles vol overgave. Of het nu het organiseren van een klassenmiddag is, waarbij hamburgers
gebakken worden op het strand, of het regelen van een
cadeau voor een collega die wat te vieren heeft. Bert
doet het met passie! In de gymzaal is het niet anders.
In zijn ogen zie je vaak een twinkeling als hij zijn
leerlingen ziet bewegen, gedreven moedigt hij ze aan!
Heel bijzonder daarbij is dat Bert tegelijkertijd een
zekere rust uitstraalt.
Een van de betere eigenschappen van een docent is
leergierig zijn. Hoewel Bert een ellenlange staat van

dienst heeft vliegt hij jonge collega’s steevast aan met
vragen als: ‘Wat heb je voor leuke nieuwe ideeën van
de academie meegekregen? Wat kan ik van jou leren?’
LO-Collega Wilko Hanzen
Bert is een enthousiaste man die na veertig jaar
fulltime LO-docent te zijn nog steeds met plezier en vol
overgave voor de klas staat. Waar ik het meeste respect
voor heb is hoe hij zich buiten zijn reguliere lessen
inzet voor het vak en dan denk ik aan de schaatsmiddagen/avonden, skiën, surfen etc. Vaak zie je dat
docenten die tegen hun pensioen aanlopen zich buiten
de lessen om niet meer zo inzetten; dit is bij Bert zeker
zeker niet het geval. En welke collega organiseert klassenavonden voor de ouders van zijn mentor leerlingen?
Bert is een collega waar ik met bewondering naar kijk.
LO-collega Gertjan Lodder
Zo’n 8-9 jaar geleden werd ik een LO-collega van Bert.
Wat mij van de beginperiode is bijgebleven is dat Bert,
op dat moment ook nog de sectieleider van ons vak,
mij op een rustige en vriendelijke warme manier hielp
om mijn weg binnen ons vak/school te vinden. Niet
bemoeiend, hij liet mij vrij, maar op de juiste momenten had hij oog voor me. Dat heeft hij altijd zo gedaan.
Sinds januari 2014 ben ik de sectieleider van de groep
geworden en ook op dat gebied heeft hij passend oog
om adviezen of overdenkingen mee te geven. Altijd met
als doel er met z’n allen beter van te worden.
Bert is altijd goed voorbereid, in zijn werk, in zijn
organisaties, e.d. Soms is Bert zo bezig dat hij bij mij
soms over komt als iemand die helemaal in zijn eigen
ding opgaat. Hij is enthousiast, brengt dat ook over
op de leerlingen en doet veel voor/mee. En dat op die
leeftijd! Fantastisch! Hij is er echt voor iedereen binnen
onze school.

Bert, iemand met een enorme staat van dienst, heeft
LO op de PM als allereerste opgestart en gaat het bijna
achter zich laten. Hij heeft in die zin ook al heel veel
betekent voor de gymsectie! Ernaast is Bert een fijn
mens in de omgang, heeft oog voor ons mens zijn!
LO-collega Daniel Huising
Op enig moment leek het ons leuk om met de scholentriatlon mee te doen. Bert wilde eerst een keer
gaan verkennen. Dus gingen we met z’n tweeën
naar Almere om een keer proef te draaien. Ik vond
het geweldig. Na afloop kwam ik Bert tegen die wat
minder enthousiast was: hij had lek gereden. Gelukkig
maakte de pastamaaltijd het toch nog een beetje goed.
Dus gingen we de jaren er na met een kar, een bus en
een klein groepje leerlingen meedoen. Bert vond het
evenement erg leuk, maar vond het jammer dat maar
zo’n beperkt groepje leerlingen mee kon doen. Daarom
organiseert hij nu elk jaar voor de school en met
behulp van de BSM leerlingen een eigen triatlon!
Ik hoop dat je de komende jaren energiek en fit mag
blijven. Ik nodig je bij deze uit om volgend jaar als
deelnemer mee te doen aan de PM-triatlon. Maar zorg
dan wel voor een goede fiets!
Naast de collega’s hebben ook zoon Bart en
dochter Kaja iets geschreven over hun vader.
Beiden waren namelijk ook leerling op ‘zijn’
school. Bart vertelt…
Je vader als leraar in de tweede klas. Het was even
wennen, want hoe gedraag je je? Leerling - leraar of
zoon - vader. Tel de puberteit daarbij op en je hebt een
leuke mix. Dat was het dan ook geworden, een mix.
Terugkijkend vind ik het jammer dat ik maar één jaar
heb mogen genieten van de speciale combinatie. Het
mooiste vond ik toch wel het vertrouwen dat er was.
Ik hoefde niet na te denken of het wel veilig was en ik
wel gevangen zou worden bij een salto of kastsprong.
Gewoon gaan!
Ook dochter Kaja blikt terug: De dag breekt aan
dat zijn dochter groter wordt en zelf op diezelfde school
terecht komt. En dan krijg je je vader als leraar? Is
dat niet raar? En hoe spannend de eerste les, wat ga je
zeggen? Meneer? Pap? Keuze was eenvoudig en ging
ik soort van terug in de tijd, gewoon even gymmen
met je papa en tja die vangt je toch wel. Als ik nu
terug kijk op alle jaren dat mijn vader lesgeeft, ben ik
een trotse dochter. En is hij voor velen een voorbeeld.
Iemand die zoveel plezier heeft in zijn werk.


De wereld op zijn kop

Toekomst?
Jolanda zegt: “Nu na bijna 42 jaar LO te hebben
gegeven, komt er een nieuwe periode aan. Ik
denk dat Bert altijd een bezige bij zal blijven.
Zoveel fietsen iedere dag gaat niet meer gebeuren... maar hardlopen, een marathon lopen,
trainen op de crosstrainer of de loopband in de
schuur? Ja, dat blijft hij wel doen...dat hoort bij
z’n leven”.
En zijn collega’s zeggen in koor: “Bert, we gaan
je missen!”.

Contact:
gj.lodder@csgpm.nl
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