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11 november 2021 - Waste Battle 2

‘Je murken dat elkenien der sin oan hie’
De Waste Battle op RSG Magister
Alvinus zit er weer op. Ruim vijftig
tweedejaars vwo-leerlingen hebben
vorige week keihard gewerkt om te
bedenken hoe we zwerfafval kunnen
voorkomen.

Jongeren
strijden tegen
zwerfafval
In de Waste Battle strijden
leerlingen van het voortgezet
onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân in groepjes tegen
elkaar wie het beste idee heeft
om zwerfafval te voorkomen.
Leerlingen van RSG Magister Alvinus, CSG Bogerman en Aeres
bedenken in een driedaags project vernieuwende oplossingen
om zwerfafval tegen te gaan.
De ideeën worden beoordeeld
op originaliteit en uitvoerbaarheid door een jury die bestaat
uit vertegenwoordigers van
bedrijven, instellingen en de
gemeente Súdwest-Fryslân.
Partners
De Waste Battle Súdwest-Fryslân wordt mede mogelijk
gemaakt door gemeente
Súdwest-Fryslân, Rabobank
Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs, Donker Groen, Omrin en
Jumbo Kooistra.
Jury Battle 2
De jury op RSG Magister Alvinus
bestond uit Jelle Brouwer (Museum
Hindeloopen), Gerrit van Oene
(Roelofsgroep), Elske v.d. Kooi
(Omrin), Evert Salverda (Oerol),
Irma de Haas, Anneroos Zaagemans, Akke Hofstee (GGD), Jos
Smit (ondernemer), Jorrit Bax
(Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland), Sjoerd Joustra (Gemeente
Súdwest-Fryslân), Coert Winkel
(Politie).
Finale
Donderdag 16 december vindt
de finale van de Waste Battle 2021 plaats in Sneek. De
winnende teams van Bogerman,
Magister Alvinus en Aeres presenteren dan hun ideeën aan de
jury met een van de collegeleden
van gemeente Súdwest-Fryslân
als voorzitter. In de krant van
donderdag 23 december komt
een verslag van deze eindstrijd.
Social media
Volg de Waste Battle op www.
wastebattle.nl, Twitter, Facebook. Waste Battle SúdwestFryslân is een initiatief van
Gooitske Zijlstra (gooitz) in
samenwerking met Ane Norder
(Norder Advies).

Aardrijkskundeleraar Doeke Faber
kijkt met een goed gevoel terug. ,,De
Waste Battle tsjinnet in goed doel
en it wiene gewoan prachtich moaie
dagen”, zegt hij enthousiast. Dit
kwam volgens hem vooral doordat de
organisatoren, Ane en Gooitske, en
juryleden zo positief waren. ,,Je murken dat elkenien der sin oan hie. Dy
positive enerzjy namen de bern oer.”

Structuur

Faber vond het belangrijk om de
structuur erin te houden. ,,Sa bleau it
behapber.”
Die structuur viel Ane Norder ook op.
Hij organiseerde de battle samen met
Gooitske Zijlstra. ,,Doeke hold him
hiel krekt oan ’e tiden. Der siet echt
line yn. En troch dy struktuer wie it
nivo hiel heech.” Verder vond Norder
het fijn dat de leerlingen in een rustige omgeving konden presenteren.
,,Dat ferhege it nivo fan ’e pitches ek
o sa.”

Samen creatief

Faber vond het mooi om te zien hoe
goed de leerlingen samenwerkten.
,,Se moasten ek wol, oars krigen se it
wurk net op ’e tiid ôf.” Hij was verrast
door hun creativiteit. ,,Se betochten
in soad ideeën, echt ‘out of the box’.”
Norder vult aan: ,,Ien groepke koe

Een van de opdrachten tijdens de Waste Battle is het verzamelen van zwerfafval in de buurt van de school.
(Foto Doeke Faber)
mar net kieze mei hokker idee se
fierder woene. Dat betsjut dat se der
goed mei dwaande wiene.”
En of ze er goed mee bezig waren!
Faber: ,,Der wie sels echt kompetysje,

foaral yn ’e klaslokalen. Sa fan: hoefolle stjerren hat dy en sitte wy noch op
it goede spoar?”
Maar, er kunnen maar twee de winnaar zijn. De Troepgroep en de Waste

Warriors zijn de winnende teams. ,,Ik
fyn it wol moai dat wat yntrovertere
learlingen wûn hawwe. Se stiene dêr
te pitchen foar de klasse… prachtich
om te sjen!”

Bij winst wordt een idee werkelijkheid
Het is dit jaar een jubileumjaar: 5
jaar Waste Battle! Dat betekent dat
we al vier winnaars hebben gehad.
We pakken er één uit: in 2017 won
team The Green Core van RSG
Magister Alvinus. Het team bedacht
een lespakket met de toepasselijke
naam ‘Les is more’.

Team The Green Core kwam
in 2017 met het winnende
idee, een lespakket voor
leerlingen op de basisschool.
Na een pilot reikten ze een
bijzondere prullenbak uit aan
de winnende klas.

Jonge kinderen

Bente van der Sluis, Claudia Kroes,
Janieke de Vries en Marthe Baalbergen maakten in 2017 het verschil
bij de finale van de Waste Battle.
Zij bedachten een lespakket voor
basisschoolkinderen. Hun idee richtte
zich op jonge kinderen. Zo konden
kinderen al jong, op een positieve manier, leren dat je afval in de prullenbak
moet gooien.

Idee uitgevoerd

‘As in idee ek noch
útfierd wurdt, dan is
de Waste Battle pas
echt slagge’

The Green Core kreeg een cheque
van 4.000 euro, geschonken door
de sponsoren. Met dat geld hebben
ze hun idee uitgevoerd. Vorig jaar
hielden ze een pilot op een aantal basisscholen en sloten ze hun project af.
Bij de pilot konden de deelnemende
klassen een prullenbak winnen met de
mooiste tekeningen erop geprint.
Initiatiefnemer Gooitske Zijlstra kijkt
er met een goed gevoel op terug. ,,Dy
groep is foar de nije groepen in foar-

byld! En foar ús is it fansels ek super:
je berikke in soad learlingen mei de
Waste Battle, mar as in idee ek noch

útfierd wurdt, bygelyks yn it ramt fan
in maatskiplike staazje… dan is de
Waste Battle pas echt slagge!”

