
Amptelike skooltydskrif van Hoërskool Stellenbosch | Maart 2020 

Ons vertel meer oor die “rebranding” 
van Hoërskool Stellenbosch



Redakteursbrief

Redaksie

Twiiiinnntig-twintig... XXXX... 
2020... Twintig-Twintig... Twee-
duisend-en-twintig...  Twee-nul-
twee-nul...
Nee, ek is beslis nog nie ge-
woond daaraan nie...
Verlede jaar hierdie tyd het 
dit vir my gevoel asof die jaar 
2020 nooit sal naderkom nie. 
Toe die skooljaar hierdie jaar 
eers begin, was dit so vol op-
winding dat die jaartal nie kans 
gekry het om by my in te sink 
nie.
Die jaar is afgeskop met die 
verwelkoming van ‘n wonder-
like groep graad 8’s. Daarna 
was dit swemgala, kleuresport, 
koorkamp, die bekendstelling 
van die splinternuwe gesig van 
Hoërskool Stellenbosch, inter-
skole en graadkampe.
Dit was iewers tussen al hierdie 
opwinding dat die gedagte my 
getref het: Ek is in matriek.

Ek is in die jaar tweeduisend-
en-twintig waarna ek al so lank 
uitsien.
Ek het met ‘n ander gemoed 
elke aktiwiteit, elke geleentheid 

en elke oomblik gesien as ‘n 
moontlike “laaste”... en dit is 
tóé dat ek weereens besef in 
watter merkwaardige plek ek 
myself bevind. 
Indien jy hierdie uitgawe lees 
as ‘n Stellie, hoop ek dat jy 
sal kan terug kyk en sien hoe   
bevoorreg jy is om hierdie  
geleenthede te hê. Indien jy 
hierdie uitgawe lees as ‘n ouer, 
hoop ek dat jy trots sal wees 
op jou kind se keuse van hoër-
skool. Indien jy vir die eerste 
keer hoor van Hoërskool Stel-
lenbosch met hierdie uitgawe 
van die Stelloskoop, hoop ek 
jy raak opgewonde om te hoor 
dat so ‘n merkwaardige plek 
bestaan.
Ek hoop jy geniet die eerste 
kwartaal van 2020 se terugflitse 
saam met my!
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2019 se 
Toppresteerders
Elise le Roux
(94,3%)
Die beste stukkie advies 
wat ek aan die jonger 
grade en matrieks kan gee, 
is: Hou dit gebalanseerd. 
Moenie ophou met alles 
onder die indruk dat jy 
die jaar gaan “fokus op jou 
akademie” nie. Wanneer 
jy kwaad is vir wiskunde: 
Gaan boks. As jy iets nuut 
soek om oor te stres: Poog 
om jou bestuurslisensie te 
kry. 
Lus om stout te wees? 
Gaan sing koor (matriekre-
bellie 2019). Neem ook deel 
aan jou laastes. Wanneer jy 
so besig is, leer jy ook hoe 
om jou tyd te bestuur en 

jou skoolwerk vinnig en 
effektief te doen. Moenie te 
veel stres nie, jy sal oorleef 
(as jy eers oor die eerste 
groot spoedhobbel, naam-
lik die Junie-eksamen, is).

Marina 
Schoeman 
(89,8%)
Ek beveel definitief 100% 
aan dat jy elke dag jou 
huiswerk doen, veral 
Wiskunde en Skeinat. Dit 
maak dit hope makliker 
om te begin leer vir toetse 
en eksamens as jou boeke 
volledig is. Dit is ook ’n 
waarborg dat jy darem al 
een keer deur die werk is 
en dit verstaan en nie dan 
nog hoef te sukkel om iets 
te ontsyfer nie. Dit vermin-
der jou stres en laat nie die 
werk soos ’n berg voor jou 
lê nie. Om by te bly maak 
’n reuse verskil, so doen 
maar elke dag jou deel 

en moenie bang wees om 
vrae te vra in die klas nie. 
Wees gebalanseerd - werk 
wanneer jy moet, maar 
maak ook tyd vir sport/
kultuur of aktiwiteite wat 
jy geniet, al is dit om koffie 
te gaan drink saam met ’n 
vriendin. 

Lize du Toit 
(89%)

“We think, mistakenly, that 
success is the result of the 
amount of time we put 
in at work, instead of the 
quality of time we put in.” 
-Ariana Huffington
My stukkie advies aan die 
jonger grade is definitief 
om seker te maak dat 
julle kwaliteittyd aan julle 
skoolwerk en buitemuurse 
aktiwiteite bestee. Dit 
word algemeen aanvaar 
dat sukses behaal kan 
word indien jy genoeg tyd 
aan ’n sekere dissipline 
spandeer. Daar is beslis 
baie waarheid in hierdie 
stelling opgesluit, maar ’n 
suksesvolle matriekjaar, 
of bloot die abstrakte idee 
van sukses oor die alge-
meen, is nie net die som 
van die hoeveelheid ure 

wat daaraan bestee is nie. 
Streef eerder daarna om 
kwaliteittyd aan jou skool-
werk te bestee, en gebruik 
die ekstra tyd wat julle 
het om meer interessante, 
gebalanseerde en belese 
individue te word. Baie 
sterkte vir die skooljaar 
wat voor julle lê, en benut 
elke geleentheid wat julle 
ontvang!

Albert 
Grobler 
(86,5%)
Mense was altyd kwaad 
vir my as ek gesê het dat 
ek die dag voor ’n toets 
begin leer het en hulle 
het dit afgelag omdat 
hulle my nie geglo het nie. 
Alhoewel ek die dag voor 
die toets my handboek vir 
die eerste keer oopgemaak 
het, het my leerproses al 
op die eerste dag van die 
eerste kwartaal begin. Ek 
voel my resep vir sukses 
is dat ek aandagtig in die 
klas geluister het. Ek het 
opgelet, deelgeneem aan 
klasgesprekke en effektief 
my tyd in die klas gebruik 
om te leer, sodat ek nog 
steeds tyd gehad het om 
sport te beoefen en te 
sosialiseer sonder om die 

aand na ’n sokkie nog tot 
na 3 uur met huiswerk te 
sit. En aan almal wat aan ’n 
legio aktiwiteite deelneem 
- seniors veral - effektiewe 
tydsbestuur is jou beste 
maatjie; sonder dit, gaan 
jy dit nie maak nie. Sterkte 
met 2020 aan my Stellies-
familie en alle voorspoed 
vir julle!

Anja Venter

Welkom

Hoërskool Stellenbosch het 2020 afgeskop met sewe 
nuwe onderwysers deel van die familie. Anja Venter 
het  bietjie meer gaan uitvind oor waar elkeen vandaan 
kom en wat hulle eerste indrukke van Hoërskool Stel-
lenbosch is.

by die juweel van die Boland

Waar het Meneer 
grootgeword en waar 
was Meneer op skool?

Ek het in Sasolburg groot-
geword en het daar gebly 
totdat ons laas jaar na Strand 
verhuis het. Ek was by Afri-
kaans Hoërskool Sasolburg.

Wat is Meneer se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
My gunstelingplek in die skool 
op die oomblik is die rug-
byveld. Ek sal nooit moeg raak 
vir die mooi berge wat ons 
skool omring nie. Ek kan die 
heeldag daar staan en na die 
berge kyk.

Watter vakke gee Me-
neer als?
Geskiedenis, RTT en kodering

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Stellenbosch is uniek in die 
sin dat mens nie in ‘n boksie 
geplaas word nie. Passie word 
nie ingeblik nie.

Hoekom het Meneer 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Ek dink nie jy besluit om 
‘n onderwyser te word nie, 
onderwys kies jou. Ek was na 
skool by ‘n mediese firma en 
‘n skoolhoof van ‘n plaaslike 
skool in Sasolburg het my 
gekontak en gevra of ek IT wil 
aanbied by die skool. Dit was 
17 jaar terug. 

Meneer Emiel Nel

TOE

NOU
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Juffrou Lida Malherbe
Waar het Juffrou 
grootgeword en waar 
was Juffrou op skool?
Ek het grootgeword in Stel-
lenbosch en was in Hoër 
Meisieskool Bloemhof.

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Hier word leerders die voorreg 
en verantwoordelikheid van 
vryheid gegee, wat maak dat 
kinders baie vinniger volwas-
se raak en hul eie toekoms kan 
bepaal as by ander skole.

Watter vakke gee Juf-
frou als?
Afrikaans en Engels FAL

Wat is Juffrou se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
Die koffiewinkel… Nee, ek 
grap! Die feit dat geluk die 
eerste gedagte is wat jou tref 
wanneer jy met enige van die 
leerders of personeel gesels.

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Ek het ‘n absolute rolmodel 
van ‘n Afrikaansjuffrou gehad 
in my gr.11- en matriekjaar, en 
ek het eintlik toe al geweet ek 
wil soos sy wees. My ma was 
ook ‘n onderwyser vir 33 jaar - 
jy kan seker maar sê ek het by 
die skool grootgeword!

Juffrou Veronica Bell
Waar het Juffrou 
grootgeword en waar 
was Juffrou op skool?
Ek het in Newcastle, Kwa-
Zulu- Natal, grootgeword. Ek 
was in Hoërskool Newcastle 
vir my eerste drie jaar van 
hoërskool en het aan Hoër-
skool Voortrekker in Pieter-
maritsburg gematrikuleer.

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Ek is absoluut mal oor Hoër-
skool Stellenbosch bloot 
omdat my kinders gelukkig 
is in die skool. Die skool het 
‘n ontspanne tog geordende 
atmosfeer waar elke leerder 
hulself kan ontdek, sonder 
om in ‘n vooropgestelde 
boksie te moet pas. Ek hou 
ook daarvan dat daar minder 
leerders is.

Watter vakke gee Juf-
frou als?
Ek werk in die musiekdepar-
tement en gee viool, sang 
en klavierlesse. Ek gee ook 
die komposisieklasse vir die 
matrieks.

Wat is Juffrou se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
Verseker die musiekdepar-
tement! Daar is nie net be-
voegde onderwysers nie, 
maar hulle elkeen is won-
derlik om mee te werk. En 
natuurlik elke leerder wat 
verby my stap en groet met ‘n 
glimlag.

Juffrou Cara la Grange
Wat is Juffrou se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
Die gange, altyd ‘n glimlag en 
‘n groet kom jou tegemoet.

Waar het Juffrou 
grootgeword en waar 
was Juffrou op skool?
Ons het in Franschhoek 
gewoon tot ek 8 is en toe trek 
ons Somerset-Wes toe!

Watter vakke gee Juf-
frou als?
Sang-en klavierlesse vir indi-
viduele leerders, Musiekkom-
posisie, Gehoor, asook Skep-
pende kunste.

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Die vertroue en verhoudings 
wat gebou word, is vir my baie 
spesiaal.

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Ek wil graag my kuns deel 
met jongmense; só kry ek die 
geleentheid om jong volwas-
senes te sien floreer.

TOE

TOE

TOE

NOU
NOU

NOU

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Onderwysers is “molders of 
dreams” en dit is vir my ‘n 
voorreg om deel te wees van ‘n 
persoon se ontdekkingsreis en 
ontwikkeling om sy/haar pas-
sie in die lewe te ontdek!

Juffrou Lida Malherbe
Waar het Juffrou 
grootgeword en waar 
was Juffrou op skool?
Ek het grootgeword in Stel-
lenbosch en was in Hoër 
Meisieskool Bloemhof.

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Hier word leerders die voorreg 
en verantwoordelikheid van 
vryheid gegee, wat maak dat 
kinders baie vinniger volwas-
se raak en hul eie toekoms kan 
bepaal as by ander skole.

Watter vakke gee Juf-
frou als?
Afrikaans en Engels FAL

Wat is Juffrou se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
Die koffiewinkel… Nee, ek 
grap! Die feit dat geluk die 
eerste gedagte is wat jou tref 
wanneer jy met enige van die 
leerders of personeel gesels.

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Ek het ‘n absolute rolmodel 
van ‘n Afrikaansjuffrou gehad 
in my gr.11- en matriekjaar, en 
ek het eintlik toe al geweet ek 
wil soos sy wees. My ma was 
ook ‘n onderwyser vir 33 jaar - 
jy kan seker maar sê ek het by 
die skool grootgeword!

Juffrou Cara la Grange
Wat is Juffrou se gun-
stelingdeel van ons 
skool?
Die gange, altyd ‘n glimlag en 
‘n groet kom jou tegemoet.

Waar het Juffrou 
grootgeword en waar 
was Juffrou op skool?
Ons het in Franschhoek 
gewoon tot ek agt was en toe 
trek ons Somerset-Wes toe!

Watter vakke gee Juf-
frou als?
Sang-en klavierlesse vir indi-
viduele leerders, Musiekkom-
posisie, Gehoor, asook Skep-
pende kunste.

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Die vertroue en verhoudings 
wat gebou word, is vir my baie 
spesiaal.

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Ek wil graag my kuns deel 
met jongmense; só kry ek die 
geleentheid om jong volwas-
senes te sien floreer.

TOE

TOE

NOU

NOU
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Juffrou Jeanette Joubert
Watter vakke gee 
Juffrou als?
Lewenswetenskappe

Waar het Juffrou 
grootgeword en 
waar was Juffrou op 
skool?
Ek het grootgeword tussen 
Worcester se pragtige berge 
en wingerde en was in 
Worcester Gimnasium.

Wat is Juffrou se 
gunstelingdeel van 
ons skool?
My pragtige groen lab en 
die kinders wat elke dag 
daar instap.

Hoekom het Juffrou 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Hoërskool was van my lek-
kerste jare en ek het be-
sonderse mentors gehad. Die 
Here het daardie saadjie in 
my hart geplant om ‘n Juf-
frou te word!
Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders 
as ander hoërskole?
Hoërskool Stellenbosch kies 
om ‘n unieke verhouding tus-
sen onderwysers en leerders 
te kweek wat die dinamika 
van die skool heeltemal 
anders maak as enige ander 
skool.

TOE

NOU

Meneer Marlon van Zyl
Waar het Meneer 
grootgeword en waar 
was Meneer op skool?
Ek het grootgeword in Preto-
ria en was in Afrikaanse Hoër 
Seunskool (Affies)

Hoekom is Hoërskool 
Stellenbosch anders as 
ander hoërskole?
Hoërskool Stellenbosch is 
anders, want dit gee jou die 
geleentheid om uit te vind wie 
jy is.

Watter vakke gee Me-
neer als?
Ekonomie, EBW en LO

Wat is Meneer se gun-
stelingdeel van ons 
skool?

My gunstelingdeel is dat die 
mense in die skool nederig 
is en dat almal mekaar reg-
verdig behandel. Jy sien nie 
sommer dat iemand voorkeur 
bo iemand anders kry nie.

Hoekom het Meneer 
besluit om ‘n onder-
wyser te word?
Die grootste rede hoekom ek 
‘n onderwyser geword het, is 
toe ek my lewe vir Jesus gegee 
het, het ek Hom gevra wat ek 
met my lewe moet doen en 
toe ervaar ek Hy sê onderwys.

TOE

NOU

Juffrou Michelle Lamprecht

Watter vakke gee 
Juffrou als?
Fisiese Wetenskap en 
Wiskunde

Waar het Juffrou 
grootgeword en 
waar was Juffrou 
op skool?
Ek het in Pretoria groot-
geword en was in Hoër-
skool Eldoraigne.

Wat is Juffrou se 
gunstelingdeel van 
ons skool?
My gunstelingdeel van 
Hoërskool Stellenbosch 
is die uitsig. Die eerste 
dag toe ek uitstap en julle 
staan in rye met Simons-
berg so agter julle, was 
dit een van die mooiste 
prentjies wat ek al ooit 
gesien het. Dis asof julle 
aan die voet van die hemel 
skoolgaan! En ook die 
skoollied! Julle sing mooier 
as enige skool waarby ek 
al  was.

Hoekom is Hoër-
skool Stellen-
bosch anders as 
ander hoërskole?
Hoërskool Stellen-
bosch is anders as die 
ander skole, omdat die 
fokus verskuif word 
vanaf sukses en pres-
tasie na ‘n ruimte waar 
elke leerder aangemoe-
dig word om sy per-
soonlike beste te lewer. 
Leerders word geleer 
om anders te dink, en 
buite die norm te leef- 
koorsing is cool!

Hoekom het Juf-
frou besluit om 
‘n onderwyser te 
word?
Ek het besluit om ‘n 
onderwyser te word, 
omdat ek ongelooflik 
baie van skool hou. Ek 
het ‘n groot passie vir 
skeinat, al was dit nie 
altyd so nie. Op skool 
was dit vir my baie 
deurmekaar en moeilik 
en toe op universiteit 
het ek besef hoe cool 
wetenskap eintlik is. 
Ek het geweet ek moet 
dit met skoolkinders 
gaan deel en dit vir 
hulle makliker maak!

TOE

NOU

Juffrou Michelle Lamprecht

Watter vakke gee 
Juffrou als?
Fisiese Wetenskap en 
Wiskunde

Waar het Juffrou 
grootgeword en 
waar was Juffrou 
op skool?
Ek het in Pretoria groot-
geword en was in Hoër-
skool Eldoraigne.

Wat is Juffrou se 
gunstelingdeel van 
ons skool?
My gunstelingdeel van 
Hoërskool Stellenbosch 
is die uitsig. Die eerste 
dag toe ek uitstap en julle 
staan in rye met Simons-
berg so agter julle, was 
dit een van die mooiste 
prentjies wat ek al ooit 
gesien het. Dis asof julle 
aan die voet van die hemel 
skoolgaan! En ook die 
skoollied! Julle sing mooier 
as enige skool waarby ek 
al  was.

Hoekom is Hoër-
skool Stellen-
bosch anders as 
ander hoërskole?
Hoërskool Stellen-
bosch is anders as die 
ander skole, omdat die 
fokus verskuif word 
vanaf sukses en pre-
stasie na ‘n ruimte 
waar elke leerder 
aangemoedig word om 
sy persoonlike beste te 
lewer. Leerders word 
geleer om anders te 
dink, en buite die norm 
te leef- koorsing is 
cool!

Hoekom het Juf-
frou besluit om 
‘n onderwyser te 
word?
Ek het besluit om ‘n 
onderwyser te word, 
omdat ek ongelooflik 
baie van skool hou. Ek 
het ‘n groot passie vir 
skeinat, al was dit nie 
altyd so nie. Op skool 
was dit vir my baie 
deurmekaar en moeilik 
en toe op universiteit 
het ek besef hoe cool 
wetenskap eintlik is. 
Ek het geweet ek moet 
dit met skoolkinders 
gaan deel en dit vir 
hulle makliker maak!

TOE

NOU
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Indien mens vir enige 
leerder van Hoërskool 
Stellenbosch vra om 
vir meneer Van Velden 
te beskryf, kom daar 
gewoonlik een of 
ander teenstelling 
as antwoord. Dit is 
absolute bewyse dat 
hierdie geliefde Geskie-
denisonderwyser nie 
daarvan hou om in ‘n 
boksie geplaas te word 
nie. 

Meneer Van Velden 
se onderwysloopbaan 
het begin in die Kaapse 
Vlaktes by Hoërskool 
Bonteheuwel en daarna 
is hy na Barrydale se 
laerskool toe. Hy het 
in 2013 by Hoërskool 
Stellenbosch aangesluit 
waar hy vir die volgende 
sewe jaar saam met 
die leerders geleer en 
gegroei het. Ons as 
Hoërskool Stellenbosch 
wil graag terug kyk en 
dankie sê vir die bydrae 
wat Meneer in ons skool 
gelewer het. 

Meneer Van Velden 
was in sy sewe jaar by 

“Rustig, maar energiek… Nie 
heeltemal formeel nie, maar 
ook nie informeel nie… Byna 

geen organisasie nie, maar tog 
is daar struktuur…”

Vaarwel, Van Velden

Hoërskool Stellenbosch 
by ‘n verskeidenheid 
van aktiwiteite be-
trokke. Jy het hom 
gesien langs die rug-
byveld, krieketveld en 
op die geespawiljoen. 
Dit was ook meneer Van 
Velden wat die naam 
verander het van GOSH! 
(Geestelike Organisasie 
van Stellenbosch Hoër) 
na ‘n meer ontspanne 
naam: Koffie Kringe.

Saam met sy koshuis-
ervaring, sal meneer 
Van Velden vir Koffie 
Kringe as ‘n hoogtepunt 
ag. Dit was by hierdie 
plekke ná skool waar 
mens die meeste deel 
van die leerders se lewe 
en ‘n groter bydrae het 
tot hulle groei.

Ons sal vir altyd vir 
mnr Van Velden onthou 
vir sy mostertkleurige 
broeke en dit sal nog 
lank wees voor “Yes, 
Champs!” en “O, Chut” 
ophou weergalm in die 
gange by kamer 339.

Jani Badenhorst

Hoërskool Stellenbosch is pro-aktief 
Mnr Van Velden het hier by HSS werklik gesien dat 
voorkoming baie beter as genesing is. Hy glo dat die 
vaardigheid om toekomstige probleme te voorkom 
baie belangrik is vir enige leier en dat Hoërskool 
Stellenbosch ‘n goeie taak doen om die vaardigheid 
by onderwysers en leerders te kweek.

“Kommunikeer in subteks” 
Dit is dikwels belangrik om te kan weet wat iemand 
bedoel sonder dat hulle dit direk vir jou sê. By 
Hoërskool Stellenbosch sal daar byvoorbeeld vir 
jou gesê word: “Ons vertrou jou om die regte besluit 
te neem,” terwyl daar eintlik bedoel word: “Leer vir 
jou Wiskundetoets!”

Dit is nie altyd moontlik om ten volle in 
beheer te wees nie 
Dit is ‘n ander vorm van braaf wees om oor te gee 
aan die oomblik. Meneer Van Velden verduidelik dit 
natuurlik met ‘n metafoor: Dit is soos ‘n brander-
plankryer wat absolute genot vind in die brander 
wat hy nie kan beheer nie. Dit gaan oor aanpas-
baarheid.

Die leerder kom eerste
Die groot verskil tussen Hoërskool Stellenbosch en 
ander skole is dat afbrekend praat ‘n absolute “last 
resort” is. Daar word altyd twee of drie keer oor 
‘n saak gedink voordat ‘n leerder beledig word en 
dít is wat bydra tot die spesiale verhouding tussen 
onderwyser en leerder in Hoërskool Stellenbosch.

As jy vir mnr Van Velden vra 
wat die dinge is wat vir hom 
uitgestaan het van Hoërskool 
Stellenbosch, sal jy sien dat 
dit alles dinge is wat hy self 
ook beoefen het:

Meneer Van Velden en sy wonderlike 
gesin wat diep in ons harte ingekruip het 
in die tydjie wat hulle in Huis du Preez 
gebly het.

Daar is altyd tyd vir ‘n prettige oomblik. 
Hier is meneer Van Velden en Ulrich 
Gaum besig om pret te hê in die saal.

Meneer Van Velden en sy vrou.
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Op Dinsdag, 11 Febru-
arie 2020 sit die Stellies 
met groot opgewonden-
heid, maar ook met on-
sekerheid en wag vir die 
groot bekendstelling…

Meneer Retief se 
woorde: “Ons is spesiaal, 
maar hoekom?” het by 
ons almal vasgesteek. 
Vanaf die eerste dag 
wat ek by hierdie skool 
aangekom het, kon ek 
agterkom dié skool is 
spesiaal. Maar die vraag 
bly hoekom?

Die antwoord is nie 
eenvoudig nie. Ek glo 
dit is iets wat jy eerste-
hands moet beleef om 
dit regtig te verstaan. 
Tog het die kinders van 
Hoërskool Stellenbosch 
dit baie goed verwoord 
in ‘n meningsopname 
oor hoe hulle Hoërskool 
Stellenbosch beleef. 
Woorde soos uniek, 
familie, waardes, aan-

pasbaarheid, “amazing”, 
integriteit, divers, vry-
heid en innoverend is

die hooftemas wat 
uit die meningsopname 
geneem kon word.

Die tema wat vir ons 
almal uitgestaan het, is 

dié van familie.
‘n Familie wat nou 

verbind is deur hulle 
sportklere. Ons het 
ons wit en swart 
sporthempies verruil vir

vernuwe herkenbare 
rooi hempies, met ons 

“geheime familie taal”, 
ons wapen op ons 
bors, naby ons hart. Met 
groot trots het ons in 
ons nuwe sporthempies 
by die saal uitgestap 
om ons nuwe wapen te 
aanskou. Uit volle bors 
het ons die bekende 
skoollied met ‘n nuwe 
lied in ons hart gesing. 
Soos een man het die 
Stellies opgekyk soos 
die nuwe vlag al hoër en 
hoër gehys word.

Deur die kanonskoot 
het ons nie net die dorp 
laat weet dat daar iets 
merkwaardig by Hoër-
skool Stellenbosch ge-
beur nie, maar ook dat 
hierdie merkwaardige 
dag ingegraveer is in 
Hoërskool Stellenbosch 
se geskiedenis as die dag 
wat die Stellies vir die 
wêreld wys wie hulle is.

Jana Fourie

’n Ronder skild. Die vorm is nou 
meer gerond sodat daar ruimte is 
om al die elemente op die wapen 
beter te spasieer. Die geel agter-
grond vorm nou ook ’n duidelike 
raampie om alles. Op die ou skild 
was alles effens beknop en is die 
drie kastele amper teen die bo-
kant van die raam vasgedruk.

Skoner skrif. Die lettertipe op 
die skoolwapen is van ’n serif-
styl (letters met daardie klein 
steeltjies aan die punte) na 
sans serif (letters sonder ekstra 
versiering) verander. Op digitale 
skerms word illustrasies en let-
ters dikwels verklein (om bv. op 
’n selfoonskerm te pas) en serif-
letters raak dan moeilik leesbaar. 

Platter, eerder as ronder. Die 
heraldiese elemente op die 
wapen – die lint, blare en kastele 
– is nou “plat” eerder as driedi-
mensioneel, sodat dit duideliker 
vertoon en makliker verklein kan 
word. Platter ontwerpe werk oor 
die algemeen beter op digitale 
skerms. (Volkswagen het byvoor-
beeld ’n paar maande gelede sy 
bekende VW-simbool van drie- na 
tweedimensioneel verander.)  

Duideliker kleure. Die drie 
kleure (rooi, geel en swart) is ge-
standardiseer sodat hulle mekaar 
aanvul waar dit saam gebruik 
word. Die rooi is byvoorbeeld 
effens ligter gemaak, sodat swart 
letters duidelik daarop vertoon. 
Kyk gerus hoe dit agterop die 
nuwe sporthempies lyk.

Die leuse bo. “Semper Altior” is 
na die oop ruimte aan die bokant 
van die skoolwapen geskuif. Dit 
beteken immers “Altyd Hoër”. Dit 
is nie op ’n lint geplaas nie en rus 
op boonste vlak van die wapen.

Stellenbosch as fondament. Die 
woord Stellenbosch verskyn nie 
op die oorspronklike skoolwapen 
nie (maar is wel bo-aan die 
wapen op die skoolbaadjie). Dit is 
nou op die lint onder geplaas as 
“fondament” van die skoolwapen, 
nes Stellenbosch die “fondament” 
van ons skool is. Ons skool is 
geanker hier, en ons het waar-
skynlik die beste ligging binne 
Suid-Afrika se mooiste dorp, ’n 
bate van onskatbare waarde. 

Die eikeblare word ’n takkie. Op 
die oorspronklike skoolwapen is 
die akkerblaar aan weerskante 
soms met ’n veer verwar en die 
enkele akkertjie by elk deur 
die blaar oorskadu. Dit is nou 
uitgebrei tot ’n takkie met ’n 
duideliker blaar en drie akkers. 
Dit groei na bo – simbolies van 
skool se lewenskrag, samesyn en 
onderlinge ondersteuning. 

Drie kastele. Dit is ontleen aan 
die familiewapen van die dorp 
se stigter, Simon van der Stel. ’n 
Kasteel simboliseer heraldies ’n 
stewige vesting, in hierdie geval 
die tuiste wat Hoërskool Stellen-
bosch vir al sy leerders bied.
 
Sertifikaat. Die opgerolde perka-
ment op die ou skoolwapen is 
vereenvoudig tot ’n sertifikaat, 
die simbool van opvoeding en 
akademiese voortreflikheid. Dit 
word in die middel van die skool-
wapen geplaas en is die enigste 
element in wit, want dit is die 
kern van wat ons doen. 

Die skool se naam. Die skool 
se naam word voortaan ook in 
’n sans serif-font geskryf, met 
“Hoërskool” effens kleiner as die 
trefwoord “Stellenbosch”.

Maar wat is nou eintlik anders?

*Kliek op die nuwe skoolwapen vir ons nuutste bemarkingsvideo

Die nuwe klere word vir die 
skool gewys. Foto: Tolken Media

Saam met die trots van Suid-
Afrikaner-wees, kom die trots 
van Stellie-wees! Foto: Tolken 
Media

Die drumline het gehelp om die 
atmosfeer te skep.
Foto: Tolken Media

Rafeeqah oorhandig ‘n dank-
baarheidsgeskenk aan Saramien 
Dekker wat die inisiatief vir die 
“rebranding” geneem het. 
Foto: Tolken Media

Juffrou Barnard lyk net so mooi 
in die nuwe rooi hempie! 
Foto: Tolken Media

https://youtu.be/XwjsmJ1mls0
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uperstellies vlieg hoog!

René Kotzé

Graad 8 Trollieresies Foto: Anika Kotze Vuil koshuis Graad 8’s Foto: Nicola Goosen

Ons almal ken daar-
die vreesaanjaende 
gevoel. Daardie gevoel 
wat jy kry as jy jou 
voete by die deur 
van jou nuwe skool 
sit. Alles is vreemd; 
jy ken niemand nie 
en boonop is jy baie 
vreesbevange. Ons 
almal weet hoe dit 
voel om ‘n graad aggie 
te wees. Vir die nuwe 
groep leerders was 
alles nog nuut op 14 
Januarie, maar in die 
eerste twee dae het 
hulle mekaar deur 
ysbrekers leer ken en 
sommer gou-gou die 
skool ook leer ken. Vir 
die Donderdag het 
min maar uitgesien, 
want die legendariese 

spaghetti-geveg het 
hulle reg in die oë 
gestaar. Twee dae se 
spaghetti, malvalek-
kers, suur melk en 
piesangs is saam in 
‘n drom gegooi en 
gereed gemaak vir 
die graad agts. Terwyl 
die matrieks nostal-
gies sit en toekyk, 
het die graad agts 
mekaar met spaghetti 
besmeer, minwe-
tende dat meneer 
Malan hulle streng 
sou aanspreek oor 
die gemors wat hulle 
gemaak het. Dikmond 
moes hulle dit skoon-
maak, maar die les 
was duidelik: Moet 
nooit net dadelik iets 
doen wat iemand vir 

jou sê nie, al weet jy 
dis nie reg nie. Ná al 
die grillerige gemors 
in die hitte kon hulle 
lekker afkoel met ‘n 
waterglybaan wat aan 
hulle voorsien was. 
Ná al Donderdag se 
genot het die Super-
stellies baie uitgesien 
vir Vrydag. Die hele 
week bou op tot die 
lang Vrydag. In die 
dag het hulle boe-
resport gedoen, die 
matrieks heerlik in 
die saal bederf en is 
aan die res van die 
skool voorgestel deur 
hulle konsert. In die 
aand was hulle bang 
gepraat deur die 
spookhuis en hulle 
sal definitief nooit 

weer dieselfde na die 
agterkant van die saal 
kyk nie. Daarna het 
die Stelliefisering-
seremonie plaas-
gevind waar elke kind 
hulle skoolbaadjie en 
dagboekie ontvang, 
wat hulle amptelik ‘n 
Stellie maak. Uitein-
delik kon hulle na 
‘n lang uitputtende 
week huis toe gaan.
Die week was nie net 
vol pret en sports nie, 
maar baie lesse is ook 
daarby geleer. Of dit 
nou samewerking of 
vertroue is, die Super-
stellies het duidelik 
geleer hoe om ware 
superhelde te word. 

Stellie Bucket List

Koshuis Graad 8’s voor Huis Du Preez        
Foto: Nicola Williams

Koshuisverwelkoming by Kwikspar

Graad 8’s wat lekker leer sokkie   
Foto: Nicola Goosen

Gaan koop ‘n Roelf by die snoepie. Vir 
R32 is die ham-, kaas-en-spekpanini 
met slaptjips sommer ‘n hele maaltyd.

Gaan na jou graadbraai toe en leer 
ken jou graad en maak nuwe vriende.

Bou ‘n verhouding met al jou onder-
wysers en moenie bang wees om vir 
hulle te sê as jy sukkel met werk nie.

Gaan vir ‘n oudisie vir die koor en 
maak meneer Kritzinger se hart bly.

Geniet jou gate uit en woon al die sok-
kies en Shaves by.

Gaan vir ‘n oudisie vir die drumline. 
Miskien het jy ‘n talent vir ritme hou 
waarvan jy nooit geweet het nie.

Klim uit jou gemaksone en gaan op 
die Afrika-toer om al die verskillende 
lande en kulture te leer ken.

Woon ten minste een van die skitte-
rende produksies by Maynardville 
saam met juffrou Kruger by.

Gaan oefen jou redeneringsvaar-
dighede by die debat wat deur juffrou 
Van der Merwe aangebied word.

Neem deel aan Mnr en Mej HSS in jou 
graad 11 jaar.

Verken die Verenigde State en leer 
meer van die kleurvolle Amerikaners 
op die Amerikaanse uitruilprogram.

Neem aan die winterinterskole deel, 
al speel jy nie ‘n sport nie, gaan net 
vir die Stellie-gees.

  As jy ‘n bal kan skop, gaan probeer 
uit vir HSS se sokkerspan en nie net 
vir rugby, netbal of hokkie nie.

Neem deel aan tennis, krieket en 
swem.

Gaan toets jou logiese denkwyse en 
gaan speel skaak saam met meneer 
Mostert.

Maak ‘n draai by die Koffie Kringe 
wat elke Dinsdagaand in meneer Van 
Velden se klas gehou word.

Gaan spring in die swembad na elke 
swemgala.

Moenie bang wees om jouself te 
wees nie. 

Opgestel deur René Kotzé
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gr8 kamp

Die graad neges het 
uitgesien na ‘n paar dae 
van spanbou en inte-
ressante gesprekke toe 
hulle op 19 Februarie 
vertrek na Wortelgat 
naby Stanford.

Daar was fantastiese 
kos en opwindende akti-
witeite soos swem in die 
lagoon en ‘n draagbaar-
staptog deur die gebiede 
rondom die terrein. 
Daar was verseker nie ‘n 
tekort aan kopkrappers 
wat jou hard laat dink 

Rustig vir die Lyf. 
Takserend vir die brein.

Christian Cloete

Emma Joubert

Die kamp is afgeskop 
met ‘n paar ysbrekers, 
spankrete, ‘n talent-
kompetisie en ‘n sokkie 
tot middernag. Na ‘n 
eerste aand van min 
slaap, het die graad 
agts die tweede dag vol 
energie aangepak. Die 
dag was lank en warm. 
Ons het afgekoel deur 
lekker te gaan swem, 

‘n Graadkamp vol sterre

nie. Teen die einde van 
die kamp het almal jou 
probeer omkoop as jy 
geweet het “waarmee jy 
maan toe gaan” of “ hoe 
die maan lyk”. Dít alles 
in wonderlike, gerieflike 
fasiliteite en saam met 
die uitstekende span 
fasiliteerders. Die hele 
graad is dankbaar dat 
ons ons graadkamp kon 
bestee het in gemaklike 
Wortelgat.

maar wat ons wel nie 
besef het nie, is dat daar 
‘n groot uitdaging vir 
die aand wag... Ons het 
die nagmars met ang-
stige harte aangepak en 
geëindig met ‘n nagruim 
vol sterre.
 Ongelukkig moet alle 
goeie dinge tot ‘n einde 
kom. 

Met baie bagasie, vol busse en vrolike 
kinders het die graad agts Woensdag, 
19 Februarie vertrek op hulle eerste 
Stellie-graadkamp by die Voortrek-
kerkampterrein in Wemmershoek.

Met baie bagasie, vol busse en vro-
like kinders, het die graad agts se 
graadkamp, Vrydag, 21 Februarie, op 
‘n onvergeetlike noot geëindig.

Die graad 9-groep op die laaste dag van die kamp. 

Kirsten en Aniska in die aandlug.

Die eerste graadkamp van jou hoërskoolloopbaan 
is natuurlik ‘n wonderlike geleentheid om nuwe 
vriende te maak!
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Back 2 Basics hou die 
graad 10’s besig!

“Parade, parade, AANDAG!”

Van ‘n modderige 
weermag-hindernisbaan 
tot human foozeball 
en om al jou vertroue 
in ‘n dun toutjie te sit, 
was die graad 10-kamp 
een vir die boeke. Daar 
aangekom in Grabouw 
op 19 Februarie het al 
die graad 10’s besef dat 
daar maar min blaas-
kanse gaan wees. Som-
mer binne die eerste uur 
het hulle weggespring 
met woelige aktiwiteite. 
Toe skemer aanbreek, 
was die spanningsvlak-
ke maar hoog. Almal het 
geweet wat volgende 
kom: Die skrikwek-
kende lifeline-aktiwiteit. 
Met net ‘n dun toutjie 
wat jou keer om in die 
pikdonker woud ver-

lore te word moes jy 
jou bestemming bereik. 
En natuurlik was daar 
mense langs die pad wat 
veroorsaak het dat jou 
broek nie droog sou bly 
nie. 

Die volgende dag was 
glad nie minder besig 
nie. Die dag was vol 
opwinding, spanwerk en 
modder! Met die human 
foozeball het baie van 
ons bloukolle opge-

doen en die hindernis-
slagveld het definitief 
vir ons geleer dat mod-
der nie ‘n vriend is nie. 
Tydens die laaste aand 
was die vure heerlik aan 
die gang en die leerders 
het mekaar beter leer 
ken en nuwe verhou-
dings gevorm. Een ding 
wat die leerders geleer 
het, was dat daar net 
een groep graad 10’s van 
Hoërskool Stellenbosch 
is en as ons saamstaan, 
kan baie dinge bereik 
word. Die Back 2 Basics 
graadkamp was beslis 
een om te onthou. 
(Graad 9’s, julle moet 
volgende jaar beslis 
gaan.)

“Parade, parade!’’
Hierdie woorde weer-
galm steeds in my kop. 
Dit laat my dink aan die 
kamp waar ons meer 
vryheid gehad het as 
ooit tevore, vir die eerste 
keer in gemengde ka-
mers was  en kon wak-
ker bly tot hoe vroeg of 
laat ons wou. Ek dink 
aan die onvergeetlike DJ 
Viskop-danspassies wat 
om die vuur uitgehaal 
is en die arme siele wat 
in die stort was terwyl 
Henk onverwags ‘n 
laataandparade uitroep. 
En dan natuurlik al die 
adrenaliengevulde akti-
witeite...
 Jy kan maar weet, op 
hierdie kamp is daar 
drie tipes leerders: dié 

Back 2 Basics sorg elke jaar vir ongelooflike 
herinneringe.

Daar is vele wateraktiwiteite wat enige graad 10- 
leerder sal geniet.

Kompetisie word dikwels gebuik om die beste uit 
die graad 10’s te bring.

Die graad 10’s se konsentrasievermoë is uit-
gedaag op prettige maniere.

Andrea, Christo en Zoë geniet die aktiwiteite.

“A head full of fears has no place 
for dreams.”

Dit is die (gesensorde weergawe 
van die) woorde wat deur juffrou 
Bruwer se gedagtes gegaan het 

soos sy die drie sekonde lange val 
vanaf Dreunkrans op die graad 11-

kamp begin.

René Kotzé

Ester de Wet

wat weier om te spring, 
die wat sê hulle gaan 
spring en die wat... 
SPRING. (En dan ook 
natuurlik die wat nie 
kan swem nie!) Een ding 
is verseker: Spring sal 
jy spring! By die vier 
meter hoë Piet se Klip 
het elke liewe leerder 
twee keer afgespring 
(of is afgegooi). Jy kon 
egter self besluit of jy 
die strome wou aandurf, 
en ten spyte van die 
koue, onstuimige water 
het ‘n groot hoeveelheid 
leerders dit toe wél 
aangepak en was “almal 
in, almal uit.’’
 En dan natuurlik die 
HOOGTEpunt van die 
kamp: DREUNKRANS...
Hoe hoog is dit nou 

eintlik? Kan hulle ons 
dwing? Wat as ek op my 
maag land? Wie gaan 
werklik spring? Is ek 
dapper genoeg om te 
spring of is dit pure mal-
ligheid?
Al die pad van die kamp-
terrein af is dít die vrae 
wat deur ons koppe 
maal. Harte het vinniger 
begin klop hoe nader 
ons aan Dreunkrans 
gekom het. Die ys is wel 
gebreek toe Karla Nel 
en Muller Fisher, wat 
die volledige See-en-
Sand-kursus in Desem-
ber voltooi het, eerste 
gedemonstreer het. Om 
te kyk hoe iemand dit 
doen en om self op daar-
die klein rotspuntjie 
te staan, is egter twee 
verskillende dinge… Die 
entoesiastiese “1...2...3 
spring!” van Henk en 

die aanmoediging van 
die res van die graad, 
het my egter nie ‘n kans 
gegee om twee keer te 
dink nie. 15 meter, 2.2 
sekondes teen ‘n ver-
snelling van 9.8m.s-2!
Altesaam 39 graad-elfs 
het uiteindelik gespring.
Dit was ‘n ongelooflike 
ervaring.
In slegs twee aande, 
na omtrent 26 km se 
stap, yslike branders 
aandurf, sterk strome 
en hoë kranse, laataand 
PT en die vroegoggend 
parade in die misreën 
saam, het See-en-Sand 
dit reggekry om ‘n reeds 
hegte graad nog nader 
aan mekaar te bring.
 "Parade, parade, aandag 
alle graad-tiens!" Hier-
die is beslis ‘n kamp wat 
jy nie wil misloop nie.

‘n Groep graad 11-meisies op Hermanus se strand.
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Na vier jaar se wag en 
uitsien, kon die klas van 
2020 uiteindelik hulle 
laaste graadkamp van 
hulle skoolloopbaan 
ervaar.
Rondom halfeen 
Woensdagmiddag, die 
19de Februarie, was die 
matrieks lankal nie meer 
in die klasse waar hulle 
moes wees nie. Almal 
het óf vinnig hulle ouers 
buite gekry wat hulle 
sakke kom haal het óf 
hulle was in die saal óf 
hulle was klaar by die 
busse.
Gelukkig is Simonstad 
nie te ver van Stellen-
bosch af nie. Binne ‘n 
oogwink was die ma-
trieks by die kampplek 
genaamd Rocklands. 
Sommer daardie eerste 
middag al het die meeste 
van ons afgestap na die 
strand toe om die mid-
dag daar deur te bring.
Woensdagaand het ons 
‘n groepsessie gehad 
waar ons ‘n paar belang-
rike punte saam be-
spreek het oor ons as ‘n 
groep. Een van die vrae 
wat ons gekry het, was: 
“Wat onthou ons van ons 
matrieks en hoe wil ons 
onthou word?” Die tema 
wat sterk deurgekom 
het by meeste se ant-
woorde was dat ons 
onthou moet word as 

‘n eenheid en ons gees 
moenie vergeet word 
nie. Daar moet ‘n leemte 
wees wanneer ons die 
skool verlaat.
‘n Ander vraag wat ons 
gekry het, was: “Wie is 
ons en wie was ons nog 
altyd?” Ons is ‘n unieke 
groep wat bestaan uit 
diverse persoonlikhede, 
maar tog weet ons hoe 
om vir mekaar te veg 
wanneer dit nodig is.
Ontbyt was agtuur 
die volgende oggend. 
Meeste van die matrieks 
het direk na ontbyt 
vertrek om die dorp en 
omliggende dorpe te 
gaan verken. Een van die 
dinge waarna die ma-
trieks altyd die meeste 
uitsien van die graad-
kamp is die vryheid. 
Die matrieks het die 
hele Donderdagoggend 
vir hulself gehad om te 
doen wat hulle wil. Som-
miges het na museums 
toe gegaan terwyl ander 
net die uitsig van die see 
in ‘n restaurant gaan 
geniet het. Ander het 
weer besluit hulle is lus 
vir swem.
Almal moes rondom 
halfdrie en kwart voor 
drie die middag weer 
terug wees by die kamp-
terrein sodat ons kon 
deelneem aan aktiwi-
teite. Die aktiwiteite het 

boogskiet, byl gooi en 
dromme speel, ingesluit. 
Dit was groot pret.
Daardie aand was ons 
“talent show”. Jani en 
Nicola het ‘n fantastiese 
liedjie vir ons gesing 
wat elke matriek se 
hart warm gemaak het. 
Tamre en Mateo het vir 
ons gesing en die dra-
maleerders het ons so 
bietjie gewys wat in ‘n 
dramaklas gebeur. Een 
van my gunstelingoom-
blikke van die aand was 
toe die matrieks as een 
groep All of Me van John 
Legend saamgesing het. 
Ek dink dit is veilig om 
te sê dat almal hoen-
dervleis gehad het na 
dit. Meneer Malan het 

ons bekendgestel aan 
Tuinslang, ons a capella-
groep wat bestaan uit 
van die seuns en meneer 
Malan self. Dit was nou 
een vir die boeke gewees.
Vroeg Vrydagoggend 
was almal klaar gepak 
en reg om huis toe te 
gaan. Dit was nie lank 
voor die busse daar 
aangekom het nie. Ons 
moes totsiens sê aan die 
beeldskone, koel Simon-
stad en die pad na die 
warm Stellenbosch toe 
aandurf.
Die graadkamp van 2020 
was absoluut wonderlik 
gewees en sal definitief 
vir verskeie redes nie 
gou vergeet word nie.

Simon(stad) sê...

‘n Groep matrieks sing saam met Manfred Peter-
sen in Kalkbaai. Foto: Werner Snyman (Wenk: Kliek 
op die foto om een van Manfred se liedjies te hoor.)

Githa Smit

Larah, Caylee, Te-
meeco, Lauren en Adri 
in Kalkbaai.

Chumani en Lee maak 
reg om te vertrek.

‘n Groep matriekmeisies met die pragtige uitsig 
vanaf die kampterrein by Rocklands in die agter-
grond.

laaste koorkamp is. Of 
dit nou vyf of net een 
jaar van ‘n koorlid wees 
is, het die ervaringe, 
familiegees, Kritz-grap-
pies en natuurlik “loch 
no mond” in ons harte 

ingekruip.
Met die aan-

breek van die 
laaste oggend 
is ons moeg en 
die stemme is 
nêrens te vinde 
nie. Ten spyte 
hiervan, hou 
ons konsert vir 
ons ouers om 
te pronk wat 
ons die af-
gelope naweek 
geleer het. Ge-
lukkig is hulle 
ons familie, 

en moet hulle lief wees 
vir ons, gee nie om wat 
uitkom nie. Na nog  ‘n 
smullekker middagete, 
laat elkeen ‘n deeltjie 
van hulself by die kamp 
agter in klipvorm. Toe 
is dit terug op die bus, 
magies vol en ogies 
toe, terug op pad na die 
werklikheid. 

Op 7 Februarie rond-
om 13:00 vertrek die 
Hoërskool Stellenbosch 
Seniorkoor na Wolseley 
toe vir ons jaarlikse 
koorkamp. Onder 
leiding van meneer Krit-
zinger, maak die koor 
daardie naweek musiek 
en word ‘n familie.

Vir die matriekgroep 
van 2020 was dit die 
laaste jaarlikse ontsnap-
ping na ons huisie tus-
sen die berge. Soos wat 
ons van die bus afklim, 
groet ons die bekende 
swembad, eetsaal en 
natuurlik ons ou vriend, 
Travis, wat daar rond 
pik. Sodra almal ‘n bed 
het, begin ons oefen in 
die saal. ‘n Mens kan dit 
nog nie musiek maak 
noem nie, want almal 
probeer nou eers hulle 
noot opspoor.

 Die koorkamp 
bestaan uit baie oefen-
sessies waar die stem-
groepe hulle parte apart 
aanleer en dan kom 
almal saam, net om te 
besef dat hulle dit van 
voor af vergeet het. 
Ons pouses bestaan uit 

swem, geselsies, mid-
dagslapies, vir daardie 
toets probeer leer en 
natuurlik die lekkerste 
perkses verorber wat 
die kamp altyd vir ons 
gee. Jou dryfkrag vir 
musiek maak, is dat die 
stemgroep wat die beste 
sing, eerste kan eet. Die 
alte het dié prestasie vir 
die eerste keer in jare op 
die eerste aand al bereik, 
maar ons kla nie, want 
daar is altyd genoeg van 
die smullekkerkos dat 
mens ‘n tweede keer kan 
gaan skep. Met vol ma-
gies slaap meeste van 
ons soos klippe.

Sing, sing, probeer 
uitvind wat jou noot 
is en sing verder. Na ’n 
hele dag se oefening, 
vind ons jaarlikse kon-
sert plaas. Elke stem-
groep ontvang ‘n liedjie 
van ons repertoire en 
moet dit verwerk in ‘n 
opvoering. Trane het 
van ons wange af gerol 
soos wat ons gelê het 
van die lag vir “Alte 
anoniem”, die verskeie 
parodieë van meneer 
Kritzinger en die koor 

se eie “bachelore”. Die 
konsert stop wel nie 
daar nie: Die nuwe lede 
moes deelneem aan ‘n 
”gameshow” om hul ken-
nis van die koor te toets. 
Na een laaste geheime 
tradisie 
ver-
welkom 
almal 
mekaar in 
die koor 
as familie. 
Drukkies 
en trane 
loop oor 
en op die 
einde 
beland al-
mal in die 
swembad 
tydens 
daardie 
laaste aand. Meneer 
word ook verplig om  
sy jaarlikse koorkamp-
swemmetjie te onder-
gaan. Ons word droog 
rondom die vuur en sing 
almal saam, vanaf Vader 
Jakob tot Bohemian 
Rhapsody. Deur die loop 
van die aand raak die 
matrieks se oë mistig 
met die besef dat dit ons 

Ons word 
droog rond-
om die vuur 
en sing almal 
saam, vanaf 
Vader Jakob 
tot Bohemian 

Rhapsody.

Jana Basson

https://youtu.be/nPmmmtCNfIs
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 Op 6 Februarie 2020 het 
Huis du Preez die nuwe 
skooljaar afgeskop 
met ‘n lekker koshuis 
“social”. Koshuiskinders 
hou duidelik baie van 
sokkie. Die kinders het 
‘n kans gehad om vir 
een aand van die week 
te vergeet van die stres 
van skool en om net die 
aand te geniet met hulle 
mede-koshuisbroers en 
-susters. 
Mens kon sien die graad 
agts het hulle eerste 
dinee verskriklik geniet 
en het tot laataand nog 
gedans in die saal en 
selfs beter as sommige 
ouer koshuiskinders 
gesokkie.
Die graad 11’s was in 

beheer van die dekor, 
beplanning, bediening 
en vermaak vir die aand. 
Die dekor was uit die 
boeke mooi te danke 
aan juf. Shani,  juf. 
Nienaber en die graad 
11’s se handewerk. En 
met die vermaak is ons 
net weereens daaraan 
herinner hoe baie talent 
in ons leerders lê. 
Kinders kon almal hul 
unieke klerestyl kom 
wys en pragtige foto’s 
neem saam met hul 
vriende.
Die aand het geheel 
baie goed verloop en 
ek is seker die koshuis-
leerders sien baie uit na 
die volgende een.

Huis du Preez skop 2020 reg af

Nicola Goosen

Jani BadenhorstDie somer sorg altyd vir die mooiste dinee-foto’s.

Toe die inwoners van 
Huis du Preez  aan die 
begin van 2019 by die 
koshuis instap, was dit 
asof hulle in ‘n splin-
ternuwe gebou instap 
met nuutgeverfde mure, 
nuwe banke en pragtige 
geometriese patrone 
wat die tafels versier. 
Dít was egter net die be-
gin van ‘n lys opgrade-
rings wat einde 2019 en 
begin 2020 plaasgevind 
het.

Die grootste veran-

Wano sukkel om afskeid te neem van die ma-
trasse waarop hy al vir vier jaar slaap. 

Die verpakking was 
amper 'n groter missie 
as die matrasse self.

Kaylin en Catherin sit 
gelukkig op hul nuwe 
matrasse.

Partykeer het kos-
huisleerders die behoefte 
om bietjie uit hul pa-
troon te beweeg. Watter 
beter geleentheid as 
Varsity-rugbywedstryde 
is daar? Sodra Maties tuis 
speel, word die reëlings 
getref dat die inwoners 
van Huis du Preez die 
universiteit van hul keuse 
kan ondersteun vanaf 
die pawiljoen. Somtyds 
word die geselskap meer 
geniet as die rugby self, 
maar elke keer sorg vir 
hope opwinding!

dering in elke koshuis-
leerder se slaapkamer 
was beslis ‘n splinternu-
we matras. Op 15 Okto-
ber 2019 het 180 nuwe 
matrasse en oortreksels 
die ou sponsmatrasse 
van die koshuis vervang. 
Elke hand beskikbaar 
het gesorg dat die ou 
matrasse afgedra is na 
die ontspanningsaal en 
elke bed ‘n nuwe ma-
tras kry. Daardie aand 
het die hele koshuis 
gaan slaap met beide ‘n 

Al beter en beter!

Geen beter 
ondersteuners 

as Huis du Preez

opgewon-
denheid 
en tevredenheid in hul 
harte.

Verder, onder juffrou 
Nienaber se hande, is 
die koshuisforum ook 
geleidelik opgegradeer 
na ‘n studiespasie met 
agt rekenaars (verskaf 
deur die skool) en afge-
sonderde studiespasie 
vir leerders wat inter-
nettoegang nodig het 
vir studies of take. Daar 
is ook genoeg spasie vir 
groepwerk en ekstra-
klasse wat na skool 
aangebied word.

Die nuutste en groot-
ste opgraderings is 
egter die pragtige nuwe 
badkamers. Vir die 
eerste maand van 2020 
moes koshuisleerders 
klaarkom met byna die 
helfte van die gewone 
badkamergeriewe, maar 
die wag was definitief 
die moeite werd! Vier 
van die koshuis se gange 
het nou die pragtigste 
nuwe, skoon badkamers. 
Die stortspasie is baie 
groter en die gordyne is 
vervang deur baie meer 
praktiese deure. 

Mens kan met oor-
tuiging sê dat die 
opgraderings aan Huis 
du Preez beslis sorg 
vir ‘n gemakliker en 
meer huislike leef-
wyse. Baie dankie aan 
meneer Cruywagen en 
die Beheerligaam wat 
soveel tyd en geld aan 
die kwaliteit van kos-
huislewe spandeer. 
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‘‘Dis altyd die Afri-
kaanssprekende wat 
terug staan as iemand 
wat Engels praat die 
gesprek betree,’’ sê 
juffrou Elaine Burger 
tydens ‘n onderhoud 
met betrekking tot 
interskole en die tema 
daaragter, ‘‘En hoekom 
moet dit so wees? Dit 
beteken dat daar ‘n taal 
is wat voorkeur kry, of 
dit nou Engels is of nie.’’

Maar nou is die 
vraag, hoe en wat doen 
ons hieraan? Taal is ‘n 
abstrakte konsep. Mens 
kan dit nie sien nie, 
mens kan nie daaraan 
vat nie, en mens kan dit 
ongelukkig ook nie proe 
nie. Wat die onderskeid 
tref tussen tale, is die 
effek wat dit op ons 
mense, ons gemeenskap 
en op jóú as individu 
het. Dis hier waar Afri-
kaans egter stofwolke 
in die Engelsman se 
teekoppie skop. 

In die onderhoud 
met juffrou Burger was 
een van die hoofpunte, 
die spreekwoordelike, 
“brug-funksie” van Afri-
kaans. Dis ‘n taal wat 
mense saambring en dis 
‘n taal wat strek van die 
Kaap se kus tot diep in 
die Karoo. Dis die taal 

waarin jy hartseer is en 
dis die taal waarin jy 
gelukkig is. Dis die taal 
waarin jy met jou ma 
praat en die een waarin 
jy veg vir dit wat reg is. 

Volgens juffrou 
Burger is die fokuspunt 
van die banier nie net 
die woorde “Afrikaans 
is Groot” nie. Die fokus-
punt is die leeu. Die leeu 
stel trotse, Afrikaans-
sprekende mense voor. 
Enige persoon weet 
dat jy nie ‘n leeu kan 
stilhou nie, en daarom 
moet mense besef dat 
hulle ons ook nie kan 
stilhou nie. Hoe meer 
ons onderdruk word 
en hoe meer instansies, 
skole en die samelewing 
Afrikaans gaan probeer 
stilmaak, hoe harder 
gaan ons brul. 

Die gevolge van ons 
brul moet nie beskou 
word as negatief of 
afbrekend nie. Ons brul 
kom van diversiteit 
en verskillende agter-
gronde, maar Afrikaans 
maak ons een. Ons brul 
vir ‘n samehorige gevoel 
van familie en trots. 
Help ons om jou moe-
dertaal te red. Help ons 
om Afrikaans GROOT 
te hou. 

Ronel Sauerman

Suid-Afrikaanse vlag op pawiljoen 
Foto: Christian Cloete 

Rasieleiers doen stunts Foto: Christian Cloete

Nuwe HSS vlag Foto: Christian Cloete

Rasieleiers ontvang 
hul trofee by meneer 
Pellissier 
Foto: Christian Cloete

Meisies o/14
Anja van der Westhuizen
 100 m Finaal 2
 400 m Finaal 2
 200 m Finaal 3

Zoë de Vries 
Verspring Finaal 3 

Emma van der Merwe 
 Verspring Finaal 2 
 Hoogspring Finaal 2 

Isabella Eksteen
 Gewigstoot Finaal 3 

HS Stellenbosch Aflos A 
4X100 m Aflos Finaal 2

Leerders in die Kaapse 
Klopse gees. Foto: 
Christiaan Cloete

Toppresteerders
Baie geluk aan elkeen van die volgen-
de leerders wat ‘n 1ste, 2de of 3de 
plek behaal het by atletiekinterskole 
op 12 Februarie.

Meisies o/15
Mia van der Merwe 
Diskusgooi Finaal 1

Cay-Leigh Carolissen 
 3000 m Finaal 1
 800 m Finaal 1
1500 m Finaal 1

Enamari Goldie
 800 m Finaal 3

Aydin Conry 
300 m Hekkies Finaal 3
 Hoogspring Finaal 3
90 m Hekkies Finaal 3

Karli la Grange  
Spiesgooi Finaal 1

Anika Schwenke 
Driesprong Finaal 2

HS Stellenbosch Aflos A
 4X100 m Aflos Finaal 3

Die dirigente maak 
gereed vir ‘n gees-
belaaide dag in juffrou 
Burger se kantoor. 

Meisies o/17
Stella Botha 
Verspring Finaal 1
100 m Finaal 3
100 m Hekkies Finaal 1

Christi Noades 
800 m Finaal 1
1500 m Finaal 2

Charlise Prins 
Gewigstoot Finaal 1
Diskusgooi Finaal 2

Anika Cloete 
Spiesgooi Finaal 2

Lian Bell
Spiesgooi Finaal 3

HS Stellenbosch Aflos A
 4X100 m Aflos Finaal 3

Meisies o/19
Miya Hartogh  
Verspring Finaal 1
Hoogspring Finaal 1

Tamre Fredericks 
Verspring Finaal 2
 Driesprong Finaal 1

Angelica Kruger
Gewigstoot Finaal 2

Phebe la Grange 
800 m Finaal 3
1500 m Finaal 2

Larah Adams 
100 m Finaal 3

Maria Jacobs
Hoogspring Finaal 2

Pippa Zwiegelaar
Spiesgooi Finaal 2 

HS Stellenbosch Aflos A
4X100 m Aflos Finaal 1

Seuns o/14
Martienus Blom 
400 m Finaal 2

Gideon Lamprecht 
1500 m Finaal 1

Cainen Erwee
100 m Hekkies Finaal 3

Seuns o/15
Handré Nel 
100 m Hekkies Finaal 1

Matthayo September 
3000 m Finaal 3
1500 m Finaal 2

Seuns o/17
Munro Adonis 
100 m Finaal 3

Emile Silvis 
Spiesgooi Finaal 2
Hoogspring Finaal 3

Estiaan Jordaan
Gewigstoot Finaal 1

Zane Döman
Diskusgooi Finaal 2
Gewigstoot Finaal 3

JJ Lombard 
Spiesgooi Finaal 3

Seuns o/19
Stefan Horn
Diskusgooi Finaal 1
Spiesgooi Finaal 2

Wano Katjiri 
3000 m Finaal 1
800 m Finaal 3
1500 m Finaal 2

Cian Voster
Hoogspring Finaal 3

‘‘Afrikaans is bloot net ‘n taal wat deur ‘n verskeiden-
heid rasse, kulture en gelowe gepraat word en daar 

moet ‘n plek daarvoor wees.’’ - Juffrou Burger

*Kliek op "Afrikaans is GROOT" om juffrou Burger en Dominic se 
onderhoud op Die Groot Ontbyt te sien.

https://youtu.be/xn_canoI7PM
https://youtu.be/xn_canoI7PM


28 29

Aktueel Aktueel

Sjokoladegala
Die jaar se swemsei-

soen het afgeskop met 
ons jaarlikse gala wat ‘n 
soet smaak in jou mond 
gelos het.

Die Sjokoladegala 
is vanjaar op 24 Janu-
arie vir die eerste keer 
geïmplimenteer. Dit 
werk as volg: Vir elke 
lengte wat jy swem, kry 
jy ‘n sjokolade. Daar was 
feitlik meer mense wat 
die jaar deelgeneem het 
as laas jaar.

Dit was ‘n warm dag 
gevul met gees en baie 
goeie swem! Daar was 
verskeie rekords wat 
gebreek is.

Die dag is afgelsuit 
met ‘n aflos tussen 
die onderwysers en 
matrieks, waar die 
matrieks met trots 
gewen het; elkeen ‘n Bar 
One ryker. Die gala was 
ook ‘n geleentheid vir 
ons swemafrigter, juf-
frou Nienaber, om nuwe 
talent op te spoor uit 
die graad agt-groep. Die 
gala het ook gedien as 

proewe vir die gereelde 
swemmers. Die swem-
mers wat gekies is vir 
die swemspan is hard 
aan die werk en swem 
alreeds elke Donderdag 
‘n gala teen die Boland 
se skole.

Die swemgala het 
geëindig met die tradi-
sionele inspring in die 
swembad van almal! 
Onderwysers, swem-
mers en toeskouers 
spring almal in en 
geniet die koel water en 
goeie vriende.  

Swem, 
Jannie, 
Swem!

Hoërskool 
Stellenbosch 
se swem raak 
al sterker!

Hoërskool Stellen-
bosch het hierdie jaar 
omtrent gespat met 
ernstiger swem. 

Ons het deelgeneem 
aan verskeie galas 
waaronder een by Hoër 
Meisieskool Bloem-

hof en een by Hoër 
Meisieskool Paarl was. 
Dit was heerlik vir 
die leerders om te kan 
meeding teen ander 
skole en te kan sien 
waar hulle lê teenoor 
ander goeie swem-
skole. 

Swem is een van die 
sporte by Hoërskool 
Stellenbosch met die 
uitdagendste oefentye. 
Leerders begin reeds 
om 6:00 in die oggend 
oefen en moet daarna 
met nat hare aanmeld 
by die skool teen 7:30. 

Dankie aan elke 
leerder wat getrou 
swem bywoon en hard 
in die water oefen. 

‘n Oorverdowende 
klap weergalm deur 
Hoërskool Stellenbosch 
se sportgronde en ‘n dag 
vol opwinding en gees 
word afgeskop!

Sand word opgeskop 
deur Stefan Horn se 
plofkrag. Gras word 
uitgetrap deur die sole 
van ‘n vasberade Munro 
Adonis en hekkies word 
omgegooi deur die 
spoed van Handré Nel!

Hoërskool Stellen-
bosch se grond kriewel 
met rooi, swart, wit en 
geel wat hul hart en 
siel in hulle items sit. 
Op 29 Januarie, sit die 
son hoog in die lug so 
ook die kinders se gees. 

Atlete word aangemoe-
dig en sonbrandmiddels 
word uitgeleen. Met 
musiek 
wat jou 
voete 
wikkel en 
glimlagte 
wat aan-
steeklik 
is, kan 
‘n mens 
nie help 
as om 
deel te word van die 
Stellie-gees nie. Boonop 
het die Omgeekomitee 
haarkleursel verkoop 
en opgesproei in die 
skool se helder kleure 
om die CANSA-projek te 
ondersteun. Deelname 

Hoe rooier, hoe mooier
“Alle atlete op julle 

merke…”

“Gereed”

was een van die dinge 
wat in elke Stellie se kop 
vasgevang was. Spiese 
en diskusse is tegelyk op 
die veld myle ver gegooi.

Een oomblik spring 
jy hoog en die volgende 
oorhandig jy die aflos-
stokkie aan jou span! 
Elke atleet se deurset-
tingsvermoë het deur-
geskyn en ons is baie 

trots op 
elkeen!

Die 
dag het 
suksesvol 
afgeloop 
en die 
Kleure-
sport 
is op ‘n 
hoë noot 

afgesluit met die belofte 
dat ons die volgende 
dag sal hoor watter span 
die wenner is. (Die Rooi-
span!)

Met natgeswete lywe 
en moeë, maar trotse 
gesigte het Stellies die 

aand afgesluit met ‘n 
heerlike gesinsbraai. 
Die kinders het ont-
span en heerlik gesok-
kie voor die koshuis 
in die maanlig, terwyl 
die ouers gebraai en 
die onderwysers leer 
ken het. Moet ook nie 
vergeet van die lyndans-
oomblik toe elke kos-
huiskind en atleet hul 
heupe geswaai het op 
“Hey Macarena” nie! 
Daar was selfs ouers 
langs die kant wat hul 
litte losgemaak het tot 
hul kinders se komiese 
verleentheid! Die dag 
was ‘n goeie begin vir 
die 2020 atletiekseisoen 
en ons is baie opgewon-
de om te sien wat die 
jaar vir ons inhou...

Ons sê baie geluk aan 
al die atlete met hul uit-
muntende prestasies en 
baie dankie aan elkeen 
wat dié dag spesiaal 
gemaak het!

Sempior Altior!

Adelé Kotzé
Nina du Plessis

Dit mag dalk net die laaste keer wees wat die 
matrieks so sorgvry met skoolklere en al in ‘n 
swembad kan spring.

Maak gereed vir swem-
aksie! Foto: Christian 
Cloete
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Melodi Buirski

Melodi Buirski het 
hierdie jaar aan drie 
skietklubkompeti-
sies deelgeneem. Sy 
het uitstekend pre-
steer in die ligte ka-
liber met vele goue 
en silwer medaljes, 

Maretha Burger
Maretha Burger het 

absoluut stof in ten-
nisspelers se oë geskop 
met haar bedrywighede 
hierdie kwartaal. 

Maretha het hierdie 
kwartaal die geleentheid 
gekry om as “ball girl” 
by die Match of Africa 
te werk. Hier was sy 
saam met Roger Federer, 
Bill Gates, Rafael Nadal 
en Trevor Noah op die 
baan tydens die dubbels 
wat hulle teen mekaar 
gespeel het, asook die 
wedstryd tussen Federer 
en Nadal.

Na die Match of Africa 
het Maretha aan die 
African Junior Cham-
pionships deelgeneem 
wat hierdie jaar in Suid-
Afrika aangebied is. Hier 
is sy as die vyfde beste 

tennisspeler in Afrika 
aangewys.

Sy het ook deel gevorm 
van die Suid-Afrikaanse 
meisiespan wat derde 
geëindig het en die Suid-
Afrikaanse gemengde 
span wat die algehele 
wenners was.

Maretha het sy ook aan 
3 ITF (International Ten-
nis Federation)-toernooie 
in Potchefstoom deelge-
neem waar o/18-spelers 
van regoor die wêreld 
meeding.

Met die eerste toer-
nooi het Maretha in die 
kwarteindrondte met 
haar enkels geëindig en 
in die semi-finaal met 
haar dubbels.

Met die tweede toer-
nooi het sy in die finaal 
gespeel met beide haar 

Seunstennis

Hoërskool Stel-
lenbosch se eerste 
tennisspan het 
eersteprys gekry in 
die Curro Durban-
ville-tennistoernooi. 
Baie geluk aan 
Duther Theron, Deon 

asook een brons 
medalje. Baie geluk 
met jou uitstekende 
prestasies, Melodi. 
Ons hou saam met 
jou duim vas dat jy in 
die Suid-Afrikaanse 
skyfskietspan kom!

Toerien, Eric Bakker, 
Marc Poggenpoel en 
Strauss Viljoen met 
hierdie wonderlike 
prestasie en dankie 
vir die ure se oefe-
ning wat julle insit.

enkels en dubbels. Dit is ‘n 
uitstekende prestasie!

Dit was egter nie die 
einde van Maretha se ten-
nisprestasies nie! Sy het 
hierdie jaar deelgeneem 
aan die Future Women’s 
Open. Hierdie ope word 

gesien as die eerste 
stap om op die interna-
sionale ranglys van die 
World Tennis Associa-
tion te kom. Maretha 
het hier teen topspelers 
van regoor die wêreld 
deelgeneem.

    Uitsonderlike        Prestasies
Debatspanne

Hoërskool Stellen-
bosch se debatspanne 
het uitstekend 
presteer in die ATKV-
debatkompetisie. 
Daar is vyf spanne 
deur na die semifi-
naal. Baie geluk aan 
Valerio Costa en 
Louise Meyer, Walden 
van der Walt en Anja 

Lukas Botha
Lukas Botha het 
Hoërskool Stellen-
bosch blootgestel 
aan ‘n monderne 
multi-sport, “Laser 
Run”. 
Hierdie sport 
bestaan uit vier 
rondtes van 400m 
(d.w.s. 1600 in 
totaal) waar jy by 
elke rondte op ‘n 
afstand van 10m 
moet skiet na ‘n 
teiken. 
Lukas se beste tyd 
is 8min. Hy het 
‘n tweede posisie 
in die Wes-Kaap 

behaal en ‘n 12de 
posisie in Suid-
Afrika. Dit is ‘n 
voorreg om ‘n 
leerder in ons 
skool te hê wat so 
uitmuntend pre-
steer en die skool 
blootstel aan 
nuwe sportsoorte!

Venter, Chumani 
Komsana en Dominic 
Southon, Christian 
Cloete en Rheba la 
Grange en Samuel 
de Wet, Bouwer van 
Niekerk en Jean 
Retief en Isabella Ek-
steen. Sterkte vir die 
volgende rondte!

Hoërskool Stellenbosch het hierdie jaar weer-
eens uitstekend presteer in die Boland-kom-
petisie. Daar is leerders van ons skool deel van 
beide die Bolandspan (A-span) en die Boland 
Distrikspan (B-span). Hulle het ook uitste-
kend presteer by die Weskaap Interprovinsiale 
Kampioenskappe: 

Bolandspan
Cay-Leigh Carolissen 1ste plek in die 1500m en 
3000m D 0/16
Handré Nel 1ste plek in Paalspring S o/16 en 5de 
plek vir 100m hekkies

Boland Distrikspan
Tiaan Smit 2de plek vir Paaslpring S o/19
Karli la Grange 7de plek vir Spiesgooi D o/15

Boland Prestasies

Tiaan Smit

Handré Nel

Karli la Grange Cay-Leigh 
Carolissen
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Sport

Hoërskool Stellen-
bosch se rasieleiers 
het hierdie jaar vir die 
eerste keer seuns deel 
gemaak van die span! 
Of dit nou die aan-
wins van mannekrag 
is en of dit nou meer 
talent en harder 
oefening was, ons 
rasieleiers het hierdie 
jaar ontplof! Hulle 
het Saterdag, 7 Maart 
deelgeneem aan die 
eerste spankompe-
tisie van die jaar van 
die Western Province 

Majorette and Cheer-
leading Association 
by Laerskool Groote 
Schuur. Hulle het aan 
beide die “all-girl” en “co-
ed” kategorieë deelge-
neem. Die “all-girl” span 
het hul kategorie gewen 
en die “co-ed” span het 
‘n derde plek behaal. 
Hierdie leerders het kop 
gehou onder baie druk, 
en ten spyte van ‘n paar 
wankelrige oomblikke, 
hulself uitstekend van 
hul taak gekwyt.

Rasieleiers

Kom in die hokkie-gees!
Hoërskool Stellen-

bosch het hierdie jaar 
vir die eerste keer ‘n 
Stellies Premier Hokkie 
Liga (SPHL) aangebied. 
Met hierdie toernooi 
is die hokkiespelers 
van Hoërskool Stel-
lenbosch in spanne van 
ses verdeel. Elke span 
het spelers van elke 
ouderdomsgroep gehad, 
meisies en seuns apart. 
Die eerste rondte van 
wedstryde (wat slegs 18 
minute lank was) was 
‘n rondomtalie, waarna 
die beste vier spanne 
deurgedring het na die 
semifinaal en daarna 
‘n finaal. Vanaf 24 tot 
28 Februarie het die 
leerders mekaar leer 
ken op die astro en in 
die hokkie-gees gekom.

Die waarde van 
hierdie toernooi strek 
verder as wat mens 

aanvanklik dink. Dit 
bied vir die leerders die 
geleentheid om die roes 
van hul vaardighede af 
te krap of selfs nuwe 
vaardighede aan te leer 
van ouer grade voor die 
seisoen amptelik begin. 
Die spelers kon weer 
gewoond raak aan die 
gevoel van op die veld 

wees en die geleentheid 
vir nuwe spelstrategieë 
is geskep. In hierdie 
opset is dit ook maklik 
om te sien waar die 
potensiaal lê van spelers 
wat minder ervare is en 
natuurlik het dit ook 
gedien as “lusmakertjie” 
vir die seisoen wat 
voorlê.

Moenie vergeet van 
die skeidsregters nie. 
Enige leerder wat in die 
seisoen as skeidsregters 
wou optree, kon in ‘n 
gemaklike spasie die 
vaardighede aanleer.

Die matriekraad het 
hul visie vir hierdie jaar 
opgestel met die doel 
om deelname in Hoër-
skool Stellenbosch aan 
te moedig. Dit is ‘n abso-
lute voorreg om onder-
wysers in die skool te 
hê wat help om leerders 
se doelwitte te bereik. 
Daarom word meneer 
Carpenter se inisiatief 
van hoë waarde geag. 
Hy het, tussen al die 
ander voordele van 
die toernooi, besef dat 
hoe vinniger mens die 
jonger grade deel gaan 
maak van die sport, hoe 
meer deelname gaan 
jy kry. En wat ‘n sukses 
was dit nie!

Die seunswenspan van die SPHL met spankap-
tein, Graeme Cherry, wat die trofee met trots lig.

Jani Badenhorst
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