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Werkswinkel vir Skoleredaksies 
Op Vrydagmiddag, 20 Maart bet tien Ames, vyf seuns en vyf meisie.s na Johannesburg afgesit. Die groot 
trekpleister was rile goud nie, maar 'n werkswinkel vir die redaksies van skoolkoerante. Hierdie kursus word 
deur die Junior Rapportryerskorps, in samewerking met die departement van kommunikasiekunde van die 
Randse Afrikanse Universiteit en die dagblad, Beeld, aangebied. 

Die kursus, die jaarlikse hoogte
punt vir skoleredaksies, strek oor 'n 
tydperk van twee dae. 

Met die intrapslag is ons oor die 
teoretiese sy van die joernalistiek 
ingelig. Hodfredaksielede van Beeld, 
het hierdie lesings waargeneer,n. 

Na verversings en verdere lesings, 
het die kursusgangers kans gekry om 
na die koshuise te gaan. Na . 'n 
smullekker aandete, is hulle na die 
SAUK geneem. 

Affies... Verraaiers? 
Hulle se ODS verswak. Hulle se ODS gaan agteruit. Hulle se daar is nie meer gees ni'e. Hulle se ODS is net tevrede 
met tweede en derde plekke. Hulle kritiseer waar en wanneer bulle kan, maar bulle doen niks om dit wat bulle 
kritiseer te verbeter nie. Hulle is .•. verraaiers! 

W aarom beweer Stroom-op dat drie jaar gelede. Hoeveel jaar speel 
A flies vandag vol verraaiers is? Affies nie nou al in die eindronde vir 
Affies is vandag 'n goeie skool, maak die Administrateursbeker in tennis 
geen fout nie en Affies doen sy deel nie? Hoeveel provinsiale ·kleurver
op aile gebiede, en sy naam is werwers Hewer Affies nie elke jaar op 
dwaarsoor Suid-Afrika bekend. nie? Hoe ver vorder Affies nie in 
W aarom beweer sekere sogenaamde redenaarskompetisies nie? Hoeveel 
"Affies" dat ons. skool besig is om skole lewer in ses jaar twee Spring
agteruit te gaan? As die kern van bokke en drie junior Springbokke in 
enige instansie so voel oor daardie sport op terwyl hul nog op skool is? 
instansie, is dit logies dat die Hoeveel skole kan spog met dieselfde 
inst(:lnsie agteruit sal gaan. Maar die. uitslae as wat Affies die afgelope vyf 

. feit bly staan - Ames gaan nie jaar gehad het? Ek belowe u dat daar 
agteruit nie! min skole, indien enige, is wat hierdie 

In die verlede het Affies meer 
interhoer atletiekbyeenkomste gewen 
as vandag, maar in rugby het Affies 
ook maar soms verloor en soms 
gewen. Swem het Affies altyd teen 
Boys High verloor in die 1950's en 
eers later jare het Affies se tennis 
vooruitgegaan. Van die vyf keer wat 
Affies die Administrateursbeker in 
rugby gewen het, was een keer slegs 

prestasics ewenaar. Sedert vroeer 
jare het die aantal onderskeidings en 
akademiese prestasies net toegeneem 

. en nie afgeneem nie ( G aan kyk maar 
na die ererolle ). Die feit bly staan dat 
Affies sy merk maak op elke gebied 
moontlik. 

As Affies se prestasies ontleed 
word, sal gesien word dat in die 
meeste sportsoorte of ander aktiwi
teite, Affies altyd ver vorder in die 

1igas ofkompetisies en al wen ons nie 
altyd nie, behaal ons meestal 'n 
tweee of derde plek. Hoe kan daar 
dan mense wees wat se dat Affies 
agteruitgaan? Oor die algemeen 
gesien vaar Affies aan alles wat hy 
deelneem gemiddeld beter as enige 
ander skool. Affies is 'n skool wat 
beter presteer as wat hy behoort te 
presteer en daarom moet ons tevrede 
wees met wat ons kry en nie kla 
omdat dit· te min is eri dan niks 
daaraan doen nie, maar ons moet ook 
.strewe om n6g beter te vaar. Dit sal 
egter nooit gebeur as ons nie eens 
tevrede is metal ons prestasies nie en 
kla oor 'n tweede plek in baie dinge 
terwyl sekere skole 'n eerste plek in 
een ding kry en 'n laaste plek in 'n 
ander. Ons moet aanvaar dat ons nie 
altyd kan wen nie, maar ons moet 
tevrede wees as ons nie alles kan wen 
nie, en dan nog streef om altyd beter 
te doen, sonder om altyd terug te kyk. 

Vanjaar se gees was lanklaar so 
goed, danksy die matrieks. Op die 

MY EN. J-0-=--u-----:s=--A--=-------. oomblikdradie matrieks die skool en 
sonder die res van die hele skool se 

"' hulp kan bulle nie berge versit nie. VAN MORE? Affies, die matrieks vra julie, die 
·· • matrieks beveeljulle, hulle eis dit van 

DR FL. IP SMIT julie datjulle as Affies bulle sal help 
om hierdie skool te dra, ookvolgende 
jaar as bulle nie meer daar is nie, om 
van hierdie skool, die beste in die Dr Flip Smlt maak die stelling dat ult 24 miljoen mense in die buidige 

Suid-Afrika, slegs 18%, d.w.s. 4~ miljoen, Blank is. Ten opsigte van die 
huidige groeikoers sal die Blanke teen die jaar 2000 slegs 12% van die 
bevolking uitmaak. En steeds in die tendens dat Blanke skole leer word, 
trouens daar is meer Nie-Blankes op skoolbanke as die hele Blanke 
bevolking van Suid-Afrika. Die Blanke matrikuleringsyfer is gelyk aan 
die van die Nie-Blanke. 

Op die oomblik word die Blanke 
deur wette beskerm, maar hoe gaan 
die Blanke hom self handhaaf in die 
toekoms? Dr Smit gee 'n paar 
oplossings: 

1. Hy se eerstens dat die draer 
van die Afrikaanse T aal suiwer 
gehou sal moet word. Bereidwilligheid 
om te deel is egter noodsaaklik - hy 
wat nie deel nie, verloor alles. 

2. Hy noem dat 'n konsolidasie in 
gronddeelname belangrik is. Hierin 
sal arbeidsbronne en waterbronne 
gedeel moet wor-d. 

3. Hy onderskryf wedersydse 
respek teenoor mede Suid-Afrikaners 
veral ten opsigte van kultuurverskille 

om sodoende menseverhoudinge te 
verbeter. 

4. Die Blanke moet geloofbehou. 
God het 'n taak in Suid-Afrika beskik 
en sal ons nie onnodig kruppel maak 
nie. 

·Dr Smit sluit af: Ek vrees nie die 
toekoms nie. Ek plant borne omdat 
ek in die koelte wil sit en·my kinders 
die vrugte wil laat pluk. Soos in die 
gelykenis van "die Saaier" sal 
sommige saad op die harde grond 
van bevooroordeling val, tussen 
distels van kwaadwilligheid, maar 
daar is goeie gesindhede en hierdie 
deel vna die saad sal hortderdvoudige 
oeste lewer! 

land, die beste in die wereld te maak. 
Kom "boys", saam met die meisies 
kan ons en sal ons die ander wys wat 
in ons steek, maar as ons nie elke 
keer wen nie, gaan ons nie op 'n hoop 
sit en se: "Affies gaan agteruit nie" , 
maar ons gaan dit aanvaar as deel 
van die !ewe, vorentoe kyk en die 
toekoms met moed tegemoet storm, 
om elke keer bo uit te kom. 

Affies, jy is die kern van ons volk, 
jy is die simbool van Afrikaans en die 
Afrikaner, jy is die skool met die 
grootste Afrikanertradisie in die 
land, jy is die skool wat ander laat 
bewe; jy is die skool wat alma! b\!ny, 
jy is dit wat elke Affie laat trots voel, 
jy is die opvoeder van duisende 
mense en baie geslaagte, jy is die 
skool in Pretoria, jy is "die" skool in 
transvaal, jy is die skool in Suid
Afrika, jy is die skool in die wereld! 
Affies, jy is bo, en bo sal jy bly! 

Baie opgewonde oor die vooruitsig 
dat bulle die een of ander televisieheld 
in die gange gaan raakloop, het die 
leerlinge met die verkenningstog 
begin. 
· Die groepie ·is dikwels geamuseerd 

aangekyk as hulle met groot oe en 
uitroepe van verwondering 'n nuwe 
vertrek betree het. 

Die vertrekke waar die redigering 
gedoen word, het hulle soos 'n 
magneet aangetrek. 

Die nuusateljee was een van die 
hoogtepunte. Gesofistikeerde ap
paraat en die sinchronisasie daarvan 
is grootliks vir die sukses van so 'n 
produksie verantwoordelik. 

Hierna het die radio-ateljees aan 
die beurt gekom. Die leerlinge is 

.onder andere in die " Monitor"" 
ateljees rondgewys. 

Na die besondere uitstappie is 
hulle na 'n n6g interessanter afdeling 
van die wereld van kommunikasie 
geneem. Dit was naamlik na die 
hoofkantoor van Beeld in Johannes
burg. 

Na 'n praatjie en skyfievertoning 
oor die koerantbedryf, is bulle na die 
"fabriek" van die koerant - die 
drukpers - geneem. Die leerlinge 
kon sien hoe 'n koerant letterlik voor 
hul oe groei. 

Laataand is hul elk, met 'n vat's 
koerant, wat eers die volgende dag op 
straat sou verskyn, terug koshuis toe. 

Saterdagoggend het die redaksie
·lede onderhoude met personeellede 
van die RAU gevoer. Hierna het 
hulle die berigte geskryf wat uiteinde
lik in hul eie koerantjie gepubliseer 
sou word. 

Die rniddag was alma! vlytig aan 
die werk by Beeld se kantore. 

Skuins na vyf is die pret gepas 
. afgesluit, toe elkeen hul eie koeran
tjie, vars van die drukp~rs, in 
ontvangs geneem het. 

Die drukkersink vloei noli sterker 
as ooit in die leerlinge se are en bulle 
is vasbeslote om hulle nie eers deur 
die drukkersduiwel van stryk te laat 
.bring nie! 

Prefektekomitees 
Besield deur mej Holtzhausen en mev Baardman bet die prefekte va1. 
1981 ' n spiksplinternuwe indeling gekry. Benewens hul ander pligte, 
word die prefekte nou in komitees verdeel. Die onderskeie komitees bet 
hul eie funksies en mikpunte. 

Die prefekteraad bly soos voorheen 
bestaan. Hul funksie is om leerlinge 
wat herhaaldelik oortree uit te roep 
en te vermaan. Die raad bestaan uit 
die hoofprefek, Hanilelise Brand, 
die twee vise-hoofprefekte - Nerene 
van Rooyen en Magda Viljoen en 
nog twee prefekte: Susan Nel en 
Randu Burden. 

Die dissipliner-en-welsynkomitee 
is verantwoordelik vir projekte vir 
liefdadigheid en ekstra dissipline in 

· die skool. Die lede is Susan Nel, 
voorsitster, Isabel, Truda, Alet, 
Ichte, Nerina, Solet en Arnette. 

Die verfraaing van die skool, 
voorsieniilg van blomme, opruiming 
van terrein is·die verantwoordelikheid 

-van die Omgewing en Blommekomi
tee. Hier doen Estha, voorsitster,' 
Randu, Karen Nel, Marianne M, 
Lize; Gisela, Annemarie, Christane 
en marianne Osterhoff hul deel. 

Die finansiele komitee behartig 
die finansies van die prefekte, wat vir 

liefdadigheid ens aangewend word. 
Zelda is die knap voorsitster met 
Cheryl, Carlien, Marguerite, Manana 
en Madelein as lede. 

Ons kultuurlewe word bevorder 
deur die lede van die kultuurkomitee. 
Louise is die voorsitster, met Susan 
Barnard en Solet as lede. 

Ons sportiewe prefekte van die 
Sportkomitee sien toe dat alles glad 
verloop met sportbeoefening. 
Marieke, ons kranige swemster is 
voorsitster, met Marianne Osterhoff, 
Jeanne en Elnemarie as lede. 

Coria W olmarans staan aan die 
·hoof van die Vervoerkomitee wat 
vervoer reel vir belangrike sport- en 
kulturele byeenkomste. Haar mede
lede is Corne Kilian. Hanlie en 
Lidia. 

Met hierdie nuwe tradisie wat 
ingestel is, poog die prefekte om 'n 
sterk prefektekorps op te bou om 
Affies te rigsnoer. 
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Redaksioneel 
Heil die Affies! 
Ja, ja, Affies!! 
Affies die eerstel 
Affies gevreesde!! 
Waarom se die wereld so? 
Afrikaans bly altyd boll 
Wanneer 'n mens so vroeg in die jaar al met trots en tevredenbeid 
kan terugkyk op ons skoolaktiwiteite wat reeds plaasgevind bet, 
kan 'n mens nie anders as om te besefdatdaargrootdinge vir Affies 
voor die deur Ie nie. Dan dink 'n mens onwillekeurig terug aan die 
puik gees en feesatmosfeer wat op die pawiljoen die botoon gevoer 
bet wanneer die A flies dit be trek bet om ons puik atlete toe te juig en 
toe te sing, vera) tydens Inter boer. Die onderlinge samewerking 
tussen die seuns en meisies waarmee ons opnuut by Pilitcb kennis 
gemaak bet, skep hoe verwagtinge en goeie vooruitsigte vir die 
toekoms. Met so 'n eenbeid as basis kan dit nie anders as om goed 
met Affies te gaan nie. 

Ek dink ons kan voorwaar met selfversekering en trotse 
afwagting ons skool se prestasies in die komende termyn dopbou, 
veral met die oog op die naderende rugbyseisoen. 

Kom ons staan saam en gee betekenis, waarde en gesag aan die 
-woorde van ons kreet deur met ons dade dit uit te bou. Dan, en dan 
aileen, sal Affies steeds die beste bly. 

Redaksioneel 
Ja, ons verloor toe, maar ek sien 

haar wen!" Hierdie wyse woorde, uit 
die mond van 'n wyse vader het mej 
Holzhausen kort na die lnterhoerby
eenkoms begroet. 

die atletiek? · W aarskynlik weens die 
pow ere belangstelling wat daar dees
dae in aile skoolaktiwiteite te bespeur 
is. 

~. ~s . Nbt· 01< 
CHA~Ffffie 

W at die wyse vader waarskynlik 
hiermee bedoel het, is dat alhoewel 
ons swak gevaar het in die atletiekaf
deling, ons die eerste plek in die 
toeskouerkompetisie ingepalm het. 

W aarom het ons so swak gevaar in 

Dis nou tyd dat ons op ons 
jarelange tradisie moet voortbou -
en dit nie afbreek nie! Die onbetrok
kenheid moet hok geslaan word. 
Kom nou Affies, maak volgende jaar 
geskiedenis en verlaat Pilditch metal 
die trofee. 

Elna van Niekerk (Redaktrise) 

'n Kykie in die 
toekoms 

MET bewondering kyk ek na 
die ruim pawiljoen met die 
blou en groen raamwerk. In 
die gloed van die middagson 
sien ek die swart, nuutge
verfde nommers op die spier
wit sitplekke. Ek sit my 
spykerskoene op die onderste 
trappie van die pawiljoen neer, 
en ek wonder of die seuns al 
die apparaat uitgedra bet 
Skielik bulder die stem van 
mnr Fraser: "Kom julie larn
sakke, die Afrikaanse Hoer
atletiekspan beter begin op
warm!" A, dink ek, ek hoop 
J aco is vandag bier, hy bet my 

belowe hy sal vir my 'n prent 
bring van Reinard Schiel in 
aksie. Ek begin draf saam met 
die ander draf. Dis 6ns veld 
hierdie, groei die besef in my, 
en 6ns span, al veertig meisies 
en veertig seuns, en met nuwe 
opwinding weet ek: Affies 
gaan Menlopark uit die aarde 
uit hoi. Terwyl ons heerlik met 
mekaar gekskeer, dink ek met 
dankbaarheid terug aan 'n 
keerpunt, lank gelede, 25 
Februarie 1981 ... 

'n AH.M.-idealis 

Affie-seuns skaam vir Affie-meisies? 
Jal Dis defnitief die gevall Kyk net wat bet op Interhoer 
gebeurtlAfrikaanse Hoer Seunskool, bet die tweede plek 
behaal en Afrikaanse Hoer Meisieskool bet • • . die seuns 
"afgetrek" na 'n powere sesde plek. Dis gewis 'n skande en 
ODS sal lets bferaan moet doen. 

begin oefen om volgende jaar 
fikste te wees en opdaag by 
die oefeninge! 

Daar was hierdie jaar soms 
01eer onderwyseresse tee~ 
woordig by die 6efeninge as 
dogters (persentasiegewys) en 
dit is nogal tragedie, nie 
waar nie? Sien ek 

haar wen? 
DIE skoot klap ... vir 'n oom-
blik is daar stilte . . . die atlete 
trek weg. Spykerskoene klap 
op die tartanbaan. 'n Vae 
druising is in jou are tenyyl jy 
inasem - en uitasem. Erens 
hoor jy: "Affies, Affies, Affies 
. . . " Jou asem brand ... jy 
probeer hardloop tot ver bo
kant die sterre. Uiteindelik is 
die atlete by die 300-meter 
merk. Elke spier in jou lig
gaam werk saam. Die moor
dende, vinnige pas op die 
reguit pylvak nader. Jou bene 
voellam, jy bet lankal vergeet 
wat is asem. AI wat jy weet, is 
dat jy uitsak. Jou moed breek 
byna as die lOOm- pylvak 
voor joule, enjy is heel agter. 
Jy bet geen asem meer nie, 
geen enkele stukkie krag nie, 
geen stukkie moed meer nie,. 
net 'n wil. 

Stadigaan begin jou bene 
. outomaties beweeg. AI vin
niger en vinniger en jy word 
gedra deur "Affies, Affies, 
Affies ... " Jy is nie laaste nie, 
maar nie eerste nie, en so 
tussendeur die pyn en die 
snakke na asem wonder jy: 
"Sien jUlie haar wen?" 

Ons kan praat en praat 
maar dit moenie by woorde 
bly nie. lets moet daaraan 
gedoen word deur ELKE 
meisie. Nie net die wat aan 
alles deelneem en oral is nie, 
maarALMAL. 

Wat van 'n winteroefen-· 
program? Ons moet nou al 

,--
Reels: 

Daar is niks fisies 01et ons 
01eisies verkeerd nie en as ons 
wil, kan ons AFFIES weer die 
skool 01aak wat dit was! 

lvette Kruger lOD) 

WEDSTRYD 
1) Voltooi die onderstaande vormpie metal die antwoorde 
2) Plaas die vormpie in 'ri koevert met 20c inskrywingsgeld 
3) Skryf bo-op "Vir jou Juffrou"-Wedstryd. 
4) Handig die koevert in by mev Louw in kamer 20 

-- ----'--------

S) Die inskrywings moenie later as 1 Mei 1981 ingehandig word nie. 
6) Die wenner van die gelukkige hoek, nl; " VirjouJuffrou" salop Maandag4 Mei 1981 aangekondig word! 

1 Knip uit 

1 Naam: 

Ouderdom: ______ _ 

Standerd: _ _____ _ 

Antwoord die volgende vra: 

1) Wie is die skryfster van die hoek ''Vir jou Juffrou?" 

2) Hoekom neem jy deel aan die wedstryd? 
(Nie meer as 20 woorde nie) 

I I 

1 3) Dink jy dit is die moeite werd om so 'n boek te kan besit? --- - - ------ ---- 1 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ I 

STROOM-OP- APRIL 1981 

Stroom-op: 
Redaksie 

1981 
Redakteur: Gey van Pittius 
Sub·Redakteur: Stefan Nell 
Kultuur: Roelf du Plessis 

Gerduan de Munnik 
Sport: Emil Kuschke 

Chris van der Merwe 
Advertensies: Deon du Preez 

Mel Mentz 
Foto's: Corne Botha 

Coenraad Olivier 
Addisioneel: Marius Coetzee 

Willie Koen 

AHles en die 
rampfonds 

MEJ HOLTZHAUSEN het namens 
die personeel en leerlinge van die 
Afrikaanse Hoer Meisieskool 'n tjek 
ten bate van die Rampfonds aan mev 
Rina Venter oorhandig. 

Mev Rina Venter is die presidente 
van die SAFV. N a die oorhandiging 
het sy iets meer oor die SAFV vertel. 

Mej Holtzhausen was baie in haar 
skik o01dat mev Venter in 'n sekere 
sin ook 'ri Oos-Vrystater is, terwyl 

· Affies, · veral die juniors, die 
volgende nuus gretig aangehoor nie: 
Ja, waarlik! Sy het 'n seun in st 8 in 
die Seunskool. Die jongeheer Venter 
sal in sy spoor moet trap, of hoe? 

HIERMEE wil die Stroom-op re
daksie graag vir mej Honck baie 
gelukwens 01et haar aanwysing as 
een van die 160 geakkrediteerde 
ondeiwysers( -esse) in Transvaal. 
Ons is trots op u! 
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l:KULTUUR ----7 L · , AH.M ___________ __ ___ -·--·- -···-- . ····---- __ / eterskursus te , 
Amajuba fees 16- 17 Januarie 

Vyf Atlle¥ was bevoorre~ ou1 die uawcek van 17 - 18 f 'ebruarle ale 
Am,Yubafees te V()lk&rllil byte woun. Ons I~ veraJuel de11r mnr \Ill uaev 
Edward•· Ons bet ''dliiCJIIUUI lu die teutdurp wat aan die vuet van 
Aru~ubaa qf¥eri¥ 1 .. Vrydaaonend au• 'n beeflike braalvh:ifi, bel onw die 
verrlaniu&e In die aruOteatet byaewoon. Ole bera Amajuba b ~a deur IIIJhl 
vh' dle pllbllek verll& om dle bele sla& uh hl beeld. Na 'n beerllke 
~uppl\:lt()ffie, bet ons bedwaartll 1ekeer. 

Vroeg die volgende oggend, nad;:lt gesel:ok<~p ver:~kat'. Na die optog ht:~ · 
onli kolle ha~ub~Jrger~t as ontl>yt ons 'n paar allndenkiugs g~:koop. 
genutl.ig bet, het ons die berg bestyg, 
Sooli die b!U'"er 100 jaar vantevore. 
Onli hel at die gesJQedkuwJige plekke 
up dill berg be:~igtig. Ons was dan ook 
toei;kouen> tot Sy b:l.!ele die S~aatt;
president, mnr MMais Viljoeu, 'u 
gedenJ(plallt wal Qle hele 11lag nitgt--
beeld het, onthul het. 

Dit: Middag het Pllli n11:t dill iikuol 
:;c; v;umdel in 'n Vclande!Pptug 
dllclgt:neem. Die ugtt:nnekaa~ nooien · 
Ui..:s v aH die Or141ue Uoi:h Me!ii&:$kool 
in Bloemfonli:in bet dit: nodige 

Ongeveer vier-uur het ons die 
terugpad huis toe aa~lgepak. Om; h~t 
egter eers 'n draai by 0 Nea!'ii Cot· 
tage gemaak. Daarnil hilt uQS aa~ldet:e 
gelluttig, en ongeveer 22h30 bet ons 
moeg m~tar tevrede in Pretorif;t aa11· 
g~:kom, ons gedagteii nog vol van die 
me!kwaardige gebeure. Weer eens 
wil om• net vir •uu:: en m~:v Edwards 
hartlik blldank vir 'n feet! van 'n 
nawllek. 

Noord· Transvaalse 
Jeug_orkes 

llie N?urd· l'r<~tlll\l.tahi~: Jto:&Ulot·kcll 
UUI~th:luuaatk bctt·"e• · 

Onder leiuiug van dlt ·hekwa1ne 
diliglltlt, M~tjoor Naude aurger, 
belloort die urkcs weer groat hoAgtes 
tc bllJeik 

Mlti041' aurger, Wilt Vf\}~Jer 11411 die 
Ondcrwylikulle~c van Pretoria ver~ 
bow:le Willi , i:s uou in die ~tieu~ Villi die 
Suid Afrika<mlle L.eer en. wei by die 
Lciirorkeli 
Atfi~:~ he~ weer sy kant "curing en 

!.laar is tanii I t AtTic::; in die ork.e11. 
Dil i~ die 4c astereen vol~em:lc ja~:~r 
die ~n.JoiS~ verteenwoordigen!le 

groep uit die ~kole in Prei:Oria en 
Noord -'l'nmsvaal, Voorwaar 'n puik 
Plc:;tasie. 

Die 61:ke~ bcplan otlk. om later 
vanJ11ar in die nuwe S(uatstcuter in 
Prcturia op tc tn:e eu snag~ w•lrd 
reeds hard gcoeten aan werke van 
Mozart, Schubert, Bizet, Weber en 
lllldere. 

Stroom up wcu~ !lie Noord-Tra~tS· 
va!ilse Jeugorke~ all!: voorlipoe!:l toll 
vir die res van !:lie s~:i!ioeu . Mil& imlli: 
nos veh: ho•>~lepLml~: bereild! 

Engelse Debat 
Op Vryll•jJiu•d ~ M"IH'l I~ 1p balo lnto.-~UIUlte deb1U by die S~&mlkool 
IJCb(lu. Pie t111ni w"a "Eq111tl Rlaltt1 t'or Womep.u 

Twee piin..:le liprekerll moe:; !.lie wat l>eshlll-11 he~ llit Francois Themu, 
teuui be~preek. Die ma">iekpaneel ~van Sctlorlbie en Friill~ C~mije .. 
h~;~1 be~tl.a~«l uit P~&ul-Conatant Smit, AI iiiili du~ $prel>ers het hau.: ~oe1e 
Gerduun de Muni1ik en Gerrie Nel. toeliptake gei~Will en !:lie geboor he~ 
Hulle Willi teen gelyke reitll vir pml>h::me ollei'Vin!:l om ~lie VIJ\lr· en 
vroue. mtqele v~tn die h:.ma leen mehar op 

Teenoor tndlil was aie junii!rp!lntlfll te weeg ~eu einde 'n oplol!llin& te vind. 

10~ in my siel 
OlOCI) 
llii ek 

ropre volg op giBter en vandas 
;dills is dieselfdc 

nes ek 

Deur middel van !>llbtiele indpk 
~in!l!iie en !!iellmndi~e tdhre~ing vp.n 
die ~eet,~tiUidera het dii': mli~i'ie'
p.Ule¢1 Llitt:itutelili. gel!eevier. 'nlieftige 
vloerbllSpie!lir!¥ h~:t oak plii!i~geyin!:l 
en lede van die t~enoortsest~lcle 
¥~~~~~i hi:t ook hullr.: glidlli~.::t i.li~se · 
ijpl'ellk. Ss;lfs olan!ler4 "l':sse ht:t aan 
die vloerbesprekiq~ deelgenet:m. 

Oq1 die a~d 'n bletjie op w heldllr, 
i$ mw~ie!Qte~ls Slllewer de4r Evan 
Scoombie en Geniulln de Munnik. 

Atlies wil gntag vir Roelof du 
Plessi:~, die debatsvereniging, ~:~.1 die 
sprekers en deelnemer~ har~lil~ be441lk 
vir die uiw1·s leenuune en inwr~;ssanw 
clebttt. 

Afrikaanse Debat: 
Vrydag 7 Februarie 
Op Vrydag~au!J dh: seweulle J'&:I:Jruarie bel~~~ AirJ~am1e D~:ba,1be~tu11r 'n 
praefuemh•s Jllldo~:n. ll«llll wuu die debat lllO i~:tw1d andlln Jilt4ak. 

Pie O!ld~rwerp Willi : Het moord, 
l.!ou~1 en sr14t01•ele in die me<tia 'n 
invloed 'i>p .-lie jierbental!ie mi~dude 
W4~ in S.A. ~cplcc!S wo1J? Eers was 
dilai IWe!.l iuleiden!:l.: tpe~pra~e um 
die verskiUendc ~landpt.nitc I!H te lig. 

DU!!illil i~ -!11ar'n j!CQeellc v;m '11 
lihu g..:wys waawa ·die twee ~Pilllilc 
d!tn die opiP:>$iug van di1.1 komplot in 
die t'ilw mue~; ~~:e . , 

Die nvee sp<~une het b~:sta11n !lit 'n · 
mutriek en 'u stanaent 9-!lpan, wat 
~een m<:kaar meeseoiog het. 

Pi.;; film i~ '"bllgclei''dc"r mei~ic " 
litcmme wut almal ;n h~ C prol:leer 
uercik bet. Onderwyl die meisie:. in 
hL411e k.ompeti~ie bwokke was, mpes 
die spanne clie;; film probeer vemaan 
en tllrlieltdertyd ook. nog die komplot 
in die film oplos. 

TPe !JOU~e l!UHlnllck, hi':~ dt111r 'n 
rn!lrkbar,;: &ug van vertigti;Jg deur die 
gehoor gegaan. Gedurende pouse i~ 
J4ar druk aan ~Jie upio:.:;in!!ISCWei~ 
Vcf:;keic oploiisings hct aan dill li!l 
gckom, m~tar het weer pl11tgevul 
ween~ onvoldoencte (lcwylie. Uitcin· 
J.:lik:, gl.lwapen milt wat elkt: $pan 
beskou bet a:; die reg~ oplossing, he! 
lmlle weer lwlle vh~l-ke in~Jeneem 

Nadat die verp~ilhmdc oplouing11 
ilan die g¢hovr voprgele is, is die re~ 
Viill die film gi.lwy~. Beide oplossing 
was in 'n groot mate konek gewees. 
Hierna i:. d.-ar tot ~tl)mllling porgc
gal!n en met 'n oo,weldigcnde 
meerderheid i& be~luit dat die media 
nie 'n merkw11ardige rol speel in die 
perse!Hasie mi~uade in S.A. het nie. 

W act 'n aangeu1uue, Jec::a·ov1nlHl en hatea·e~~aaHt:leh:ukua·su* Wllil !iiJ nle wat op l 6 t:u t 7 Januarh: deur die prefekte, 
khud~aptelaul ep under kapleins vau die anelsie· eu lieauuokool bya.:woon is. 

Na .-lie opening~gtbect en 'n 
klavienhJet twee leerlinge het Han
neUse alma! op haar pittige manier 
verwelkom. ProfPG Net vanUPhet 
die woord gevoer oor: "Het die 
ge11kiedeni:~ nog 'n plek iu die 
toekoms van Suid-Afrika?" 

'n Mllll~ het tot die gevolgtrekking 
gi.lkom dat geskiedeis wei 'n baie 
belcmgrike rot sp~:el in die toekoms 
vau on:; land. Prof Net het die 
voorbeel't geueem van 'n ketting 
waarvan al die skakels inmekaar 
skakel. Sodra llen deel van die 

Truk besoek die 
Meisieskool 

Op 'n trietwige, bhuaselblou Maandal'oaaeua bet Truk 111: operagroep die 
•nei11les kum verrus. vier a1U1ger11, Wllaronder Oeorgll Kot., hili up kumlese 
WY$11 uiur~:lnel~ uh ~pera$ eo open*es op1evoer. 

Yvmmc Joubet t het hullil mee:Her
lik up die khwici· b~C:gelei. 

ReliUS~ic wounat4urlik met sy wit 
lyf die kalklig van die sw4rtgcklccte ~ 
ge:~el5~ap ws:gstccl. Daar is t:gter 
pitti~e upmt:rkings uor ta.>m ~e111a11k 
en hy het me~ 'n laus~e luap uan liY 
not Jie vcrltqo~ ve1laut 

Hannelil$e is ook nie met 1 Uli gelaat 
nie. Sy het aan die l«a:ate ~cdeclte 
VIUI 1-!ie pro1Jfalli deelgeneern en koo 
naar oe lik.aar~ van haar me!.lesptlcrs 
sc ler:>e aautrcklildteid weghou. 
Ver al sy oe hct haar hart vinnigcr Ia at 
klop! 

D~tnk.ie Trnk, 011s sien uit Jia jul 
volgende besoek.! 

geskiedenis ontbreek, is daar 'n swak 
plek in ~lie ge~;kiedenis en veral 
tollkoms van o11s land. Uy hilt 'n baie 
intere$sante uitgangspt.mt gllhad. 

Vroeg die S~tterdagolliend is 
wereld- en landsprot>leme deur 
groepe van lien kursusgangers elk, 
bespreek en ontleed. Voorbeelde 
hiervan was: !.lie stryd om die gees 
van die mens, volker-vel'houdings in 
Suid-Afl'ika, Ekonomie van die 
Repupliek van Suid-Afrika, Leh:rs 
bet nie m~:er voeling met die volk nie. 

autw,xwde wat gegee is was 
byvuorbeeld da~ die hedendaagse 
num~> te gemaklik lewe en 'n gebrek 
a<m deurt~etl.ingsvermoe bet. Oor 
volkere-verhoudings is daar gese dat 
elke rass!:gmep wil bellrs en dat 
boiSillgs ontstaan as ge.volg van 
ver:;killt:nl.!e kulture en ontwtkke-

. lingspyl. 

Hierdie bespreiUngs was onder 
Ieiding van ds Straltsil, mur Chris 
Fis111er en mnr Johan GeeHsema. 

Na 'n welverdiende verpo:;iug w.as 
dr Fhp sm,~ va11 Jic RGN aan die 
wow·J our; ·'Stuppe tot sinvolle 
ourh:wiug iu SuidAfrilca". 

Die afsluiting bet om balftwaalf 
plaa:igevind ~:n moeg maa~· verryk is 
die kurs11sgaugers liuis toe. 

INTERHOER 1981 
JJhtdn4c:llk br~:ek Wo.ell5daa aan. PU kriu~<~l. Ia¥ lin ahnal pr~tlll aelyk 
vuut die saal. Twa4lf bu••f!l w•a vlr die AffU~S lUll bul na Plldh~:h I.e 
mwm. Oit.~ ~ae van treinry ht nrby en die uu:e•le v~tn uo~ vuel ontevre!le, 
•Uai4f die i.ta.nh l• ru:t 1u upwhulend. J)le AFHES 1-uaak Jie bt.:•te Vllll die 
•leate ~aif~, 

Die ili.lel.. twt noel'-vmeg at 
vertrek ~~~ ncem al il!lel. Kon-kPrt 
kyk. hlllle llil die he~ pf t:l•u~r nie dalli
"' 'n l>u~> vol bloues lillng~:kom het 
nil;. On11 kort bulle un..terlil-il!lning en 
on~ Wr.let ~ornmer hullc ga11n !lit vir 
Pili. ~~:e! Aet hulle nit:!l'l! 

Die c1:r~te bests;lliilg hio4e:; h~~ 
a~u~Sei'.am ilfl hulle begiu die p11wiljoen 
¥PI ~e p11k. No~ 'n bu~ en no~ een en 
no!$ een. Ons begin ~w:yl'cl of da111 
gt:nc~es plek op qie p<~witioen S!liUl 

w"e!', 111<!1\r ons tM on~ lllii~>SII 
!ll:m•"at - ahual pa~ in. On~ ;~H 
~~~~.s~:o Menlut~Mk eu Yi:iW~ltl~buq~. 
etl Ji~ :;poor on~o neltH>:O:f 14iUI om vir 
hulle te wy$ wie ons i~ . Meulopark :oc 
1 800 le~Jrhng~ sit b1u1kva~ HH die 
helll eer~~e tcepouse, 111~"~ ~~o:~;u di~;; 
l~al!te ~eepo1.1s~ . .. ! 
· Die atlete lewer hulle l>es~c . 
Salome Klupper l>reck di~ 0/13 
&cwis~too~ r~ikurd, en t. K IPpp!lr 
kwalifil.leer vir N. Tv I. proewe! asonk 
( l) S. Klapper, (l) l M~lherb .. ( 3) 
A Net (4ft::: van Zyl(5) N Ju ~oit(6) 
E llll Pr~:es en (7) M du Plessis. 

flie sou begin al hoe skllrp..:r en 
waoner woid, maar 'n wit h!ll:\lji~: iii 
op elke AFFIE se ~op . Hulle sal 
mul!.lik i.lc~Jrgaan vir Tafel berg sc wit 
)deel.ljie. - Ell toe! - aic 4iriJCOh:!! 
Die Aff'lES kry 'n ~weedc <ll!i.:m! 
Die dirigente vertoon puik en wr
skadu die ander dirisente by V~f· 

Die blo!l skaar rys sool! e~p VfP\1 
omhoog !4S een van an~ ll'!~kers 
presteer. Die litl'Y't op die Lil!Jil i!l 
hewig en die insp!uming WYH rQQi op 

die gesig~e, die oil ~1-ruk Viin va:obc · 
radenheid. llier val 'n atl~;et en dal!l 
begewe een se moc4 hom llli~M met 
een blil~-1lil i.lie Wllifl\lfllnde Aff'Jt:S 
~Y jy lliiWil mocd. 

~ll~e ;;k.ool kry 'n ~ans orn tud 
~tkoollied te sing. Toe MEISJES 

. HOBRops~aan met nulle lmningsblou 
rokldes en wit hempies raak die 
PildHch~tadion stil. ·'EK SIBN 
HAAR WEN" ~:~trek in doodse stil4: 
001 ~re~plia, en d.-n juig ' 'AFFJES 
ORA DlE llLOlJ '' uit800 dogtl:rs · 
kelt. Pte mense wat liit aanschuu1 
hct, :>itl iJH ll>li:S hhlk omhou. 

OH"ind~:lik liie alhl~Wt:itlupel! -
die AFFII:::S en uirigente k1y h11l 
i.lerd~;: a~ent llfl met nuwe kr11g sppor 
hul Iii~: •nlele aan w~t met nu~er 
uw•iatief '11 laiist .. pvg1ng a~+nwend. 

Diitl die ~r~n oomblik! Menloparl< 
luy al ..tie bekerll!, llehi!IW~< cen wat 
AHS KRY. Maar Ei:!N beker hi nAg 
uit..~taandc: ·- die GEESUEKElt! , 

Stilte vir 'n minum. 
"' WunJcrboom derde, Voonrek

kerlm!.)jS~e 1weedc. 
Stith~ vir i.wec minute. 

9 ;;Tus:>en AHMP en AHS- wie 
gaan dit weeti? ... "Sal !lie didgente 
Vijll Jill AFRlKAANSE HOER . . . 
MEISlESKOOL . .. " Hy wou nag 
iet~ se maai die AFFlES ra11t. buite 
hulleselL en met tn~ vierd~ a~teau 
w~~ hulle st.ep kall jy h1-1lle ~l 
Qrl\.h:rkam di~: Magalie~bei'!W hoor! 
U.•lk nadat aim'" we a Is, sins en 11\8 
die vrolike A,FFlES nog. 
lll 'n !lekere matriekbu~ het ek 

~Sewoni!er, waar ''on~ olleli" ... nog 
e gees kry .. . van elke sessie tot elke 
mnalriek het hafir deel bygedra enck 
diuk elke~:n i:. ll>lU v iill vooraf truUi 
•>Ill 11\ Af'FJE tt: w~:es! 

. Met die aankom~ by onil skool Qet 
die AFflBS elln··llllll verdw}l•l, ml4~1' 
dit GEES het agtt:r«'ebly l>inm:: !lie 
blou hekkll VIUI ons likool. 

Ailn elke arrigter: ons PAN~ u, 
en a11n elke AFFIE en elke diligent 
en SPESIAAL aan elke ATLEET 
wat haur bes ~edoen he~· Paie 
UAN~IE! O~~tlloujykam tweedll en 
d~:nt~: vii jaijselt~ mjl~ jy n~:em deel 
vir j1lU s~ool -vir AHMS. Ons sal 
die lnterh~, van 1981 nog liP\~ 
anthvul 

Te•" bqt •-tn 
amiUnq 

Tears bHt still smilil!Q 
Why t~e le~t~? , 
The l~!lr~· far.. the darkne~$. swdn~ss 
und paifl fur 111~ !IIIW~ 
Why the smile? 
It is J~; Ill? hqpp.inen qf t~e P~W 
anfl ~ lij~ full of hrigM lighfed lamps. 
411 o/lh.t: past. 
anq bath.lf.lr a mather "''d a fflther 
w11a shur¢ wiriJ !Is ~lithe W'lrriflf, 
h(lpp 'y memiJries ana pain. · 
'i'hey wif/ stt!ilfi upon goad work 
ami PW llappin~$$, v!Jr sUifshine, 
b1u th~v will aho shed teat:. 
far (Jjll: pf!ins, aw r«in. 
J'hai i~' •du• tiw11 can /Je 
Tear~ b1<1 still sn11'1ing. 
Our Sunshine cm(i Our :ffpm 
with misty claufts befarf /.IS· 

Ku+zene Mqre St 9A 



4 STROOM-OP APRIL 1981 

LOV 1981 Kunsklub 
Kuns by Affies is seker die 
belangrlkste kultuurpunt in die 
skool. Onder Ieiding van mnr J R 
Deichmann is daar vanjaar weer 
eens 'n kunsklub wat uitjuniors en 
seniors bestaan. 

In sy vierde bestaansjaar raak die LOV 'n gevestigde liggaam in Affie
sport. Die liggaam is gestig met die doel om hulp te verleen by die LO
klasse, by interne sportbyeenkomste en om die sportfasiliteite, in 
besonder die gimnasium, in stand te hou. Die samewerking tussen bulle is 

soos wat dit eintlik in die hele skool 
'¥erwag word, en almal werk saam in 

n baie aangename en 'n goeie gees. 
Mnr Deichmann bied aan ons baie 
verskillende kuns-temas, waarin som
mige leerlinge spesialiseer, en oor die 
algemeen bulle basiese kennis opknap. 

V roeg in die jaar is die lede van die 
LOV van 1981 deur die leerlinge 
aangewys. Elke standerd het twee 
verteenwoordigers en vanjaar is 
Deon du Preez (voorsitter st 10), 
Nicky Nel (Onder-voorsittter st 9), 
D Oosthuizen (sekretaris st 9), J 
Vosloo st 9, M Boy ens st 8, J Maritz 
st 8, E Raath st 7, P duPlessis st 7, E 
van Schalckwyk st 6 en W van Dyk 
st 6 as verteenwoordigers van die 
onderskeie standerds aangewys. 

Op 1 Junie 1979 is 'n nuwe era in 
Affie-sport ingelui, toe die skool se 
gimnasium naby die swembad oop
gestel is. Daar is 'n toenemende 
belangstelling in die belangrike dee! 
van 'n seun se liggaamlike oefening. 
Die programme in die gimnasium is 
met die medewerking van 'n bekende 
gimnasium-eienaar in die stad, mnr 
G Mare, opgestel. Ons wil ook 

ACS 
Die opkomste by die A C S V is 
bevredigend, maar die kan beslis 
verbeter. Daar word weeklik ver
gaderinge gehou en die A C S V is 
ook al vanjaar deur die reisende 
sekretaris besoek. Genoemde per
soon bet dan ook met die A C S V
bestuur 'n vergadeirng gehou. 

Ons hartlil'.e dank aan mnr Van 
,der Spuy wat aan die hoof van die 
A C S V staan en baie opoffer om 
sake reg te Iaat verloop. 

Ons wil ook graag aile leerlinge, 
maar in besonder die st 6'e en nuwe 
leerlinge, uitnooi om die vergaderinge 
op W oensdae in die saal by te woon. 

KADETORKES 
1981 

Na 'n lang gespook, is die orkes 
weer gereed vir optredes. Alboewel 
daar ongeveer tien nuwe orkeslede 
is, beteken dit nie dat die orkes 
enigsins verswak bet nie. 

'n Vol jaar met optredes en 
kompetisies Ie voor. Saterdag 14 
Maart 1981 was reeds die begin 
daarvan toe die orkes reeds die 
oggend vroeg na Eersterus vertrek 
bet vir hul eerste optrede, waar daar 
aan 'n optog van ongeveer twee uur 
deelgeneem is. 

Saterdag die 28 Maart 1981 is 
reeds een van die hoogtepunt vir die 
orkes, die Jooloptog, waar die orkes 
saam met die trompoppies van Tuks 
voor in die optog vanafBronbergkerk 
tot op Kerkplein gaan loop. 

Nog baie oefening en opofferings 
sal nog gemaak moet word, maar 
alles word met nuwe moed en ywer 
aangepak en die vrugte hiervan sal 
sekerlik gedurende die jar gepluk 
word. 

J. Naude 

PIGLY-WIGLY 

Wegneem etes 
Kry by Pigly- Wigly 
die lekkerste, 
langste en grootste 
"footlongs" in 
Preton·a 
B.v Pigly- Wigly 
Kry jy waarde 
vir jou b' :"/d . .. 
vra maar enige 
koshuisleerling! 

hiermee die res van die Affies wie 
nog nie lid van die gimnasium 
geword bet nie, nooi om bulle as lede 
in te skryf. 

Verder beplan die vereniging onder 
andereookomdm.v. 'nbekenderug
byskeidsregter die voomemende 
Affie-rugbyspelers die nuwe en 
veranderde reels voor"te hou. 

As gevolg van die besondere 
belangstelling in die kunste is Affies 
se standaard baie hoog. dit is te 
danke aan mnr Deichmann wat ons 
klub streng volgens kunsreels lei, en 
orals help waar by kan. AFFIES SE 

'GESKIEDENISKLUB SKAAK 
Die aesldedealsldub was op l Maart so bevoorrea om ds P J 
Olllen, van die Hervormde Gemeeate, pretoria, as oas 
eerste spreker te be. Hy bet oas oor die baie aktuele 
oaderwerp: "Die Modeme mens en Vrybeld'', toepspreek. 
Aanpslen by self noa bale jonk Is, kon by dltbale duldellk vir 

Affies gaan vajaar weer 3 spanne in die liga inskryf. Die bywoning by die 
oefeninge is beeltemal bevredigend ten spyte van atletiek· en 
rugbyoefeninge. Dit is net jammer dat skaak nog nie sy regmatige plek op 
die sportbierargie van Affies inneem nie, omdat dit deur die ander 
sportsoorte verdring word. 

ons ulteenslt en saamvat. Hirschom en mev Senekal. 0ns 
Ons hoop om in die ioop standerd agts bekende geskied-

van die jaar nog 'n paar kundige plekke in Pretoria sal 
spreeksters te kry, o.a. mev M besoek. Die klub staan onder 
Malan wat oor die parraatheid die bekwame Ieiding van mej 
van die Suid-Afrikaanse dog- Hirsbom en mev Senekal Ons 
ter · sal praat en Lonette standerd verteenwoordigsters 
Duncker wat ons meer om- is: Annalet Mulder (st 8) en 
trent die weermagopleiding op Marianne Osterhoff ( st 9 ). 
George sal 'Vertel. Die ma- lebte Marais (Voonltster 
trieks beplan ook nog 'n Gesldedenlsldub) en Mar
uitstappie na die effektebeurs guerlte Poolman (SeJrretar. 
in Johannesburg, terwyl die se. Geskiedenisldub). 

'n . F eesjaar vir die 
Voortrekkers 

Affies bet vanjaar weer een van sy 
sterkste spanne in baie jare, en ons 
bet groot verwagtinge vir die jaar wat 
voorle. Affies se krag het na vore 
gekom toe by gelykop teen Grey 
Kollege gespeel bet. Grey Kollege 
was verlede jaar die topskaakskool in 
Bloemfontein, en 4 van bulle huidige 
spanlede bet verlede jaar die Vry
staatse span by die Suid-Afrikaanse 
kampioenskappe verteenwoordig. 

Dit is verblydend om te sien dat 
die matrieks ook op skaakgebied 
bulle deel hydra, wat weerspieel 
word deur die feit dat vyf van die 
eerste span se lede in matriek is. 

Die skaakvereniging wil graag aile 
belangstellendes uitnooi om bulle 
slag te kom toon en ook vir mnre Van 
der Spuy en Marais hartlik bedank 
vir hul belangstelling, Ieiding en 
opoffering by die skaak. 

Skei-Natldas: 

Mev Randall: "Wat is hund se 
reel? 

Affie: Elke bond kry sy dag, 
juffrou. 

6) 'n Man vervies hom vir 'n 
paartjie wat agter hom in die fliek sit 
en praat. Op die ou end draai hy 
woedend om: "Ek isjammer, maar 
ek kan nie 'n woord hoor nie." 
"Regtig," antwoord die ander man 
verontwaardig "en wat hetjy te make 
met wat ek vir my vrou wil s~?" 

7) Jannie: "Ma, mag my en 
Hennie gaan swem?" 
Ma: "NeeJannie,disekenHennie." 
Jannie: "Huh? Wat dan van my?" Op 30 Sept. 1931 is die Voortrekkerbeweging gestig. Vanjaar, 50 jaar 

later, bet ons as jong Afrikaners aile rede om trots te wees op hierdie 
voortreflike jeugbeweging. 

Die doelstellings van die Voortrek
kers behels onder andere die insker
ping van die Christelike geloofby die 
jeug, uitbouing van die Afrikanerkul
tuur, goeie leierskap, bewaring en 
waardering vireie bodem; gewoontes 
van waameming; ondersoek, waar
dering, seltbehoud en om diensvaar

Met die verkryging van spesiale 
onderskeidingstekcns verkry 'n mens 
'n :;root algemene kennis. 'n Mens 
leer ook die waarde van diens en die 
genot om bnlikbaar te wees. Ons is 
trots om vanjaar dee! te he aan die 50-
jarige bestaan van die V oortrekkers 
en sien uit na al die avontuur en 
feestelikhede. 

' 'Do it the Roman way'' 

digheid te ontwikkel. 
Ek en my maats vorm die 

Springbokspan. Ons is 'n heel 
bedrewe klomp en het a! menige 
kampe saam deurgemaak, asook 
staptoere, o. a in die Drakensberge. 
Ons is baie dankbaar teenoor ons 
offisiere vir al die kennis wat ons 
opgedoen het oor enigiets van 
algemene veldkuns tot rotsklimteg
nieke. 

Sersant: J y bly net daar sit! 
Dawic, sit! (dee! van dialoog). 

Danie: Mnr, ek weier dat 'n st 8 vir 
'n matriek se wat hy moet doen! 

Dawie oefen nog aan sy laggie -
hy sukkel so 'n bietjie. 

Mnr: Jako, weetjy hoekomjy daar 
lag? 

Jako: Ja mnr. 'Mnr bet gese ek 
moet! 

Later 
Mnr: Jako, jy l'loeg gelag bet. 

Jako: Ek het geprobeer mnr. Ek 
sal dardie dag lag mnr. 

Mnr: Nee Jako, nou! Jy moet voor 
die spieel jou laggie gaan oefen 

Jako: Ja goed mnr. 

Wat sou Vergilius hiervan se? 

Latynvertalings: Matriek s'n: 
"Somnus se tweeting 1s gedra, 
waarvan die een boring was en die 
ander 'n glansende olifant." 

Die regte een: "Daar was twee 
j poorte by Somnus, waarvan die een 

I 
van boring gemaak was en die ander 
..:en van glimmerde ivoor." 

·. · Wat sal Vergilius hiervan se?! 

"Ag nee, al welilr"De Bello Troiano". Dit is'n uitroep watelke Latlnis van 
standerd agt tot aan die begin van standerd nege meer as een maal 'n week 
desperaat uiter. 

W at professor Gonin besiel bet 
om elke voomemende Romein die 
stryd te laat stry, sal net by weet. 
Maar stry sal ons stry! AI is dit met 

GANNETTIE 

'n Groot, donker ou het op 'n leierskursus 
een Saterdagoggend vroeg, 
'n klein donker nooientjie, 
toevallig ontmoet. 

Dit het moeilik gegaan, 
vera/ vir hom. 
Sy was soos 'n kwaai perdebyt.iie ... 
gevaarlik om by te kom. 

Seunsvriende het hy goed verstaan, 
maar sy was anders . .. 
Hy moes probeer en eksperimenteer, 
en uiteindelik het hy die slag geslaan. 

Hy was 'n oulike ou. 
Sj weer baie slim. . 
A/bei prefekte - goed uitgedink 
Sake vorder toe sommer baie gou 

Ganettie 

Sy gedagtes het begin dwaal, 
Sy werk is afgerammel. 
Soggens voor skool het hy soos 'n mot om 'n kl:rsvlam 
om die nooientjie gemaal. 

Sy het haar periodes deurgedroom. 
Haar werk was afgeknoei 
Haar gedagtes altyd ver ... 
Haar hart was aan 't bloei. 

Hy het saans deur die koshuis gedwaal. 
Sy hart en gedagtes was ver 
Die dae en aande in die koshuis 
was skielik eensaam, somber en vaal. 

Is dit kalwerliefde, oj. .. 
Dui dit dalk op dieper dinge? 
Ons hoop die hartseer bly weg! 
En Julie twee se paad}ie, altyd reg! 

trane, ongekende woede en versteek
te woordelyse. 

En is die vreugde groot as 'n mens 
uiteindelik die woorde "fabulae 
finis" onderaan les XXV lees! Sulke 
geleenthede kan ons ook nie onge
siens verby laat gaan nie- en ons bet 
dit gevier! 

Maandag 2 Maart bet 'n pragtige 
koek in die vor:n van Helena van 
Troje se kop, in die Latynklas le en 
wag . . . Dit was geen probleem vir 
die sewe honger Romeine nie! 
"Ciburn celeriter edimus" 

Aan juffrou Visser wat ons 
toegelaat bet om die periode vreetsaam 
deur te bring- dankie. U is 'n ware 
Rome in! 

St 9-Latynklas. 

Tipiese 
segoed 

LAGEERS 
1) Met die Curriebeker-eind

wedstryd stap 'n kaalvoetseuntjie na 
die hoofpawiljoen, kaartjie in die 
hand. 
Die kaartjie-ondersoeker kyk verbaas 
na die duur kaartjie en die klein 
seuntjie. 
"Nou toe nou, jou pa is seker baie 
ryk. W at doen by?" 
Seuntjie: "Hy soek hom op die 
oomblik dood na sy kaartjie, Oom." 

2)'n Baie ryk man bestel drie(3) 
swembaddens vir sy tuin. Toe die 
werkers met die graafwerk begin, vra 
sy vrou ontsteld: "Wie bet nou drie 
swembaddens nodig?" 
"Ons" · antwoord haiu man. "Een 
met warm water as dit koud is, een 
met koue water as dit warm is en een 
sonder water vir ons gaste wat nie 
kan swem nie." 

3) "Maar Pa, ek wil rerig nie 
Amerika toe gaan nie!" 
" ·Bly stil, en swem " 
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Die jaar van gestremde 
Die diskoteek se ligte ., 
Flikker elke nag, 
maar tussen a/ die mense 
sit ek aileen en wag. 

Die mense ska"el om jou 
die windjie waai ook koud, 
sal iemand soms net help 
a/ is ons soms ook oud? 

Sien ju/ ons ooit raak 
waar ons hier sit en dink, 
as ju/ nie eers geriewe 
geskik vir ons wil dind? 

Dit is vanjaar die jaar van die 
gestremde. In die verlede is daar 
soveel ophef gemaak van die "ge
sondheidsjaar" en ook die "J aar van 
die Kind". Duisende plakkate het op 
straat verskyn en baniere het oral 
gepryk. Almal het skielik gesondheids
bewus geword en verskeie "trim
parke" is aangele. Miskien was dit 'n 
goeie ding, maar gaan dit hierdie jaar 
dieselfde geval wees met die gestrem
de? ' 

Alhoewel ek nie self ges.trem is 
nie, het ek wel baie vriende wat in 
hierdie posisie verkeer. Sommige 

Koor - 1981 
Aangesien seuns net kan kompel as bulle sing en dit na 'n ou os met 'n 
seer tand se gebrom klink as 'n matriekseun sing, bet Affies 'n koor tot 
stand gebring en die teendeel te bewys. 

Die sogenaamde sessies van die 
skool, nl die onderhoofseun, prefekte, 
veskeie eerstespanspelers, atlete, 
geverderde musikante en die be
kendes by die skool, het kom 
aansluit. Manne met harde baarde en 
ook die met melkbaard. Growwe 
stemme en· fynes. Niemand het 
geweet wat met bulle gaan gebeur 
nie. 

Mev Smit het met 'n ystere hand 
die seuns tot orde gebring en bulle jou 
laat verstaan dat ons bier was om te 
sing. Met die beginslag het net die 
musikante uit volle bors gesing. Die 

ander het gou gevolg en dit was p'n 
valse gebulder sonder dissipline. 
Mev Smit het net geglirnlag en ons 
laat voortgaan. Hoe meer ons 
geoefen het, hoe beter het dit geklink 
en kan ons, nou onsself met eer 'n 
koor noem. 

Harde oefening sal nog volg, maar 
aan die einde salons kan temgkyk en 
se dat 1981 'n jaar van groot dinge 
was en dat dit met sukses afgehandel 
is. 

B. Heinemann 
lOB. 

tydelik, ander permanent. In ons 
daaglikse handel en wandel is ons al 
so egoi'sties dat ons die gestremde nie 
eers meer opmerk nie Ons tref hul 
wei op straathoeke, in die skool, in 
busse, op kantoor, voorwaar oral 
aan. Het u aldie smekende oe van 'n 
verlamde gesien wat oor 'n besige 
straat probeer kom? Kan u die smart 
begryp wat die gebruik van u bene of 
selfs algehele verlies van beheer oor 
u liggaam gaan behels? Kan u uself 
voorstel om die sensasie van gehoor 
of visie te verloor? - Nouliks! 

Afgesien van emstige liggaamlike 
gestremdheid het hierdie moedige 
mense nie gaan le nie. Met moed, 
durf en daad pak bulle die taak aan 
om weer nuttige onderdele van die 
same Iewing te word, al word bulle dit 
nie altyd gegun nie! As ons vir 'n 
oomblik eerlik wil wees, sal ons moet 
erken dat sommige van ons onge
maklik of selfs vies voel in die 
geselskap van 'n gestremde persoon. 
In my eie lewe moes ek op my tande 
byt en my sieklike afgryse in gestremd
heid in my sak steek en doodwerklike 
pogings aanwend om die persone te 
aanvaar. Nadat ek die eerste stap 
geneem het, het 'n hele nuwe, 
opwindende wereld vir my oopge
gaan, nl die oorwinnarswereld van 
die ambisieuse, ywerige gestremde 
persoon; 

Hulle werp alles in die stryd om 
weer opnuut te begin "lewe" en te 
funksioneer in die samelewing. Dit is 
ondenkbaar dat hulle soms deur 
verrotte jeugdiges met hul "sieldike 
normes en waardes" - want dit kan 
nouliks as normes beskou word -
gespot, fisies aangerand . of selfs 
beroof word. Kan die regdenkende 

op hul besondere, beskeie wyse. 
Doen uself 'n guns en gaan 

vanaand op u kniee en dank die 

Vader vir gesondheid, vryheid van 
beweging, krag en !ewe! 

Evan Schoombie 

1952 GESKIEDENIS 
REGEER 1981 

PROF JOHAN HEYNS 

Diegene wat se dat geskiedenis net vir fosielagtige bistorici is, word deur 
profHeyns oor die vingers getik. Hy beskou die geskiedenis as 'n handeling 
waarby die mens betrokke is met die oog op 'n doel. Dit is die mens se 
"antwoorde" op sy aanspreeklikheid van 'n Godgegewe taak. Hy gee 'n 
kort opsomming van die Suid-Afrikaanse geskiedenis vanafl652. Hierin 
le die professor klem op die kommunikasie-behoefte wat lei tot die 
ontwikkeling. van 'n nuwe taal. Dreigemente wat hierdie eie skepping 
bedreig lei tot 'n behoefte om dit wat eie is te bewaar. En dan volg die 
Groot Trek as "antwoord" van 'n nuwe volk aan die Suiderpunt van 
Afrika. En so vleg die "antwoorde" van die mens deur die Suid
Afrikaanse geskiedenis. 

Prof Heyns onderskryf: Ons ge
skiedenis is gebind aan ons bodem, 
gebind aan ons mense, gebind aan 
ons taal, gebind aan 'n eie godsdiens. 
Indien dit die geval is, dan is 
geskiedenis mos nie iets wat 'n mens 
agterlaat nie! Maar jy dra dit saam 
die toekoms in. Dis dee! van 
menswees, dis dee! van volkwees. 
Hierdeur hoef die mens nie agter te 
bly met geskiedenis nie. Die nuwe 
situasies waarvoor die mens te staan 
kom, hou egter verband met die 
geskiedenis. Dis kabels in 'n eeue 

"antwoorde". Nou, in 1981 kom 
nuwe situasies oor die volkspad. Die 

. geskiedenis het fondamentele riglyne 
gegee en Suid-Afrika is nog nie op 'n 
ashoop gegooi nie. Dis 'n goddehke 
geleentheid, nie verleentheid nie. 
Elkeen staan in 1981 voor 'n 
uitdaging om s6 geskiedenis te maak 
dat ons nageslag gevorm word op ·n 
waardevolle skakel in die ketting 
vanaf 1652. Sukses sal atbang of 'n 
eie kultuur sterk geno:.-:; gebou het 
aan 'n stewiv;e ketting. 

lang ketting. Prof Heyns sluit af: Ek neem dus 
In die verlede was daar verkeerde die geskiedenis saam die toekoms in. 

--------------------------! dit toelaat? Sal God dit duld? 
OGGENDVIR 

'N ST 6! MY EERSTE DAG 
OP HOERSKOOL 

Die vegters staan gereed. Die kanonne reeds gelaai, masjiengewere 
wag, 'n Ruk, 'n donderende lawaai, oorlog .. .! 

Soos 'n vetgesmeerde blits, pyl ek 
uit my bed! "Die oorlog het begin" 
eggo dit deur die lang koue gang van 
die koshuis. Ekduikondermy bed in, 
maar dan is daar geen skote meer nie. 
Ek loer uit my "skuiling". "Is die 
oorlog dart so gou verby?" Verbaas 
staar my kamermaats na my. Dan 
onthou ek, dit is maar net die 
koshuisklok . . . Dan spring ek op, 
want 'n nuwe dag wag, 'n nuwe jaar .. 

Waar's die saal?" Twintig trappe 
op, twintig trappe af en soos 'n muis 
in 'n doolhof hardloop ek heen en 
weer. Soos 'n fontein in 'n woestyn 
staan hy voor my - die saal. Net 
betyds stap ek saam met die ander 
"Blertse" die saal binne. Hard en 
luid sing die meisies die skoollied. 
Met 'n mond vol tande staan ek daar 
en maak toe maar later my mond oop 
en toe, soos 'n vis op droe grond! "Ek 
wens ek het die skoollied geken", 

maal dit deur my gedagtes - 'n 
Rukkie later koets ek net betyds agter 
een van die borne vir 'n matriek. Baie 
tevrede met myself draai ek om, 
maar weer eens tref die ongeluk my. 
ek kyk vas in 'n ander matriek, 
"goeienaand, ag ek meen, goeie 
more Juffrou Ka ... Re ... E" Die 
matriek se oe vlam "Wat is my 
naam, Blertz?" bulder sy. My hare 
rys en hoendervel kruip oor my "J uf. 
. .. Alba" Val dit my meteens by en 
verlig stap ek weg. 

Die aand le ek in my ou harde 
koshuisbedjie. Dun straaltjies "kro
kodiltrane" biegel oor my wange. 
Buite speel die maan rustig deur die 
borne, die nagwindjie sing haar 
trooslied en verlangs huil 'n bond. 
Vir oulaas maal dit deur my "Wat 
wag op my?" 

Marietjie du Plessis St .6A 
(Goebels) 

Ons Televisiesterre 
Wie bet gese Affies kan net op akademi~se of rugbygebied uitblink? 
Sekerlik iemand wat nie bewus is van Aflies se potensiaal in die 
vermaaklikheidswereld nie. 'n Paar van ons onderwyseresse en leerlinge 
bet nie verniet vanjaar hul debuut op die kykkassie gemaak nie. 

Vroeer vanjaar het ons talentvolle 
sangonderwyseres, mev De Villiers, 
in die program, "Serenade", opgetree. 
Hier het sy met groot sukses van hoor 
eie komposisies gesing. 

Op een van Kraaines se talent
aande het Kobie Lemmer een van 
mev De Villiers se komposisies 
gevoelvol vertolk. 

Ons alombekende mej Honck het 
saam met twee ewe bekende Affies , 
Gey van Pittius en Nerene van 
Rooyen, 'n suksesvolle bespreking 
oor Shakespeare se drama: "Mer
chant of Venice~'. gevoer. Deur die 

drama 6m te woe!, voor- en dandele 
van Shakespeare se dramas as 
voorgeskrewe werke te bespreek en 
die karakters te ontleed, het die drie 
'n lewendige reaksie by die kykers 
ontlok. Dit kan egter nie agterwee 
gelaat word dat mev van Schalkwyk 
'n belangrike aandeel aan die skryf 
van die teks gehad het nie. 

Graag wildie Stroom-op-redaksie 
en aile Affies die bogenoemde 
"televisiesterre" baie geluk wens·. 
met hul puik optredes. Aile sukses 
word hulle ook vir bulle toekoms in 
die vermaaklikheidswereld toege
. wens. 

W eet u dat daar feitlik gladnie vir 
die gestremde voorsorg getref word 
nie? Hoe geboue word opgerig 
sonder hysers. Sommige geboue het 
stelle trappe, maar geen aanloop vir 
rolstoele is aangebring nie. Miljoene 
rande word jaarliks spandeer op 
reuse geboue en sentra. Is dit te veel 
gevra om voorsiening te maak ir die 
gestremde? 

Ek het die voorreg gehad om 'n 
lied te skryf vir 'n televisieprogram 
oor die gestremde en na 'n insigge
wende onderhoud met 'n gestremde 
dame het my oe opnuut oopgegaan 
vir hul probleem in 'n onbelangstel
lende, afgelose samelewing. 

Afgesien van al die gespot en 
teenkanting wat hul moet verduur, 
bly hul staan en dien die samelewing 

Die opstaanklok lui skril. Ek kyk by die venster uit- dis koud en nat. 0 
gaats! ak moes een van die matrieks al 'n balfuur gelede wakker gemaak 
bet! En nou? Ag wat, ek sal maar wag en sien wat kom. 

Traag begin ek aantrek. Onver
wags kon 'n stoomtrein in ons kamer 
ingestorm - dis die matriek wat ek 
moes wakkergemaak het! Sy raas en 
gaan te kere omdat ek haar nie 
wakker gamaak het nie. N ederig 
maak ek verskoning. Die trane is 
naby, want hoe kan ek nou help as ek 
nie die wekker gehoor het nie? Maar 
nouja ... 

Ek besef ek sal nou moet wikkel 
om klaar te kry, want ek moet nog 

juffrou x se bed gaan opmaak en haar 
skoene skoonmaak. Ek is dankbaar 
as die waarskuwingsklok lui en ons 
darem vir 'n rukkie in vrede gelaat sal 
word. Aan etenstafel gebeur nog die 
ergste. Ek vergeet om die matrieks te 
groet, ek gooi die melkbeker om en 
ag, al's loop verkeerd. Maar om te 
dink - so word oils ware Affies en 
koshuisbrakke! 

Milada Swanepoel 
St 6 A 

ONTGROENING 
Bang, bibberende, bedroi! blertse bekruip daagliks bewend die onbekende, blou hekke. Groot, onseker oi! volg 
die verhewe "Juffrouens" se handelinge nederig-gereed om hut afte ~laafvir hul "dierbare" matrieksl Hierdie 
nederige, gedienstige uitvoering van pligte deur st 6'e is te danke aan 'n kursus in intensiewe verwelkoming te 
Affies. 

N adat al wat blertsagtig voorkom, 
verhoor is en hul pleidooi gelewer is, 
is hulle die reuse eer aangedoen om 
vir 'n proeftydperk van 'n voile week 
en 'n half in die hooggeeerde 
geselskap van die seniordames deur 
te bring. 

Gedurende die tweedeweek is aile 
blertse wat nie te atleties verkeer het . 
nie, ingespan om hul talente en 
gawes voor kritiese Affie-oe ten toon 
te stel. sodoende moes bulle gekeur 
word vir Affies - of gedoem vir die 
Vrystaat. 

Dit was voorwaar verbasend om 
die verskeidenheid talente van die 
nuwe blertse te sien. Die wat nie 
pragtig kon sing nie, kon asemrowend, 
sekure danspassies uitvoer of oortui
gend dramatiseer. Die res kan alma! 
ewe gediensti snik-snik of kap-kap. 

Na die uiters suksesvolle drama-. 
sang- en danspogings is die finale 
beslissing gefel. Die blye tyding dat 
al wat blerts is-net-net-die Vrystaat 
vrygespring is, is met jubelkrete 
aangehoor. Tesame met die nuus lui 
die doodsklokke van intensiewe 
verwelkoming" in die meerderheid 

.matrieks .se ore . . . 

Leierskursus: 1981 
Vanjaar is die jaarlikse leierskapkursus weer eens aangebied en dit is by 
die meisieskool gehou. Leiers vanaf st 7 - I 0 was teenwoordigend van albei 
skole. Die funksie bet op 'n Vrydagaand in aanvang geneem toe Stoffel en 
Hannalise albei iets gese bet. Die oorspronklike spreker wat sou gepraat 
bet, kon nie kom nie en prof Heyns van die Universiteit van Pretoria is 
gvra om te praat oor die rol van geskiedenis vir die toekoms. Hy bet kort 
en kragtig gepraat en tot almal se verbasing was die opening van die 
kursus baie gou verby. 

Saterdagoggend vanaf agtuur tot 
twaalfuur moes alma! weer by die 
saal van die meisies aangemeld (in 
skoolklere natuurlik) om die kursus 
voort te sit. Hiedie keer is alma! in 
groepe ingdeel onder die bekwame 
Ieiding van ds Strauss en elke groep 
het vrae ontvang vaarwoor die Ieier 
van elke groep skriftelik sy groep se 
antwoorde moes terugrapporteer. 
Almal het hierdie geselskansie deeglik 
benut. Daar was ook 'n pouse 
waartydens koeldranke gratis aan-

gebied is. Mettertyd het die einde 
van die kursus tot almal se verbasing 
aangebreek en alma! is uitmekaar. 

Oor die algemeen was die kursus 
geslaagd behalwe dat daar klagtes 
was oor die politieke kleur wat die 
besprekings later vrae gekry het 

Verder was dit 'n sukses en Stroom
op bedank alma! wat dee! daaraan 
gehad het. 

R du Plessis 
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AFFIES· 
WENNERS 
VAN DIE 

GEESBEKER! 
Daar is beslis 'n goeie gees wat sy 
vrolike bakkies veral by sportby
eenkomste wys in die Afrikaanse 
Hoer Meisieskool teenwoordigl 

Dit is bewys toe die meisies die 
gesogte sangtrofee - die tweede 
keer in sy driejarige bestaan- op die 
jaarlikse interhoeratletiekbyeeukoms 
te Pilditch verower het! 

Die dirigente het asemrowend 
vertoon. So chic soos modelle uit 
"Vogue" het hulle koel, selfversekerd 
en sonder helikooters of 'n massa 
slawe, hul verskyning gemaak. Al
hoewel hulle stil-stil aangestap gekom 
het, het almal hulle raakgesien. Hulle 
bet onmiddellik ingespring en begin 
dirigeer. Hulle moes egter nie soos 
die ander Affies slegs die son trotseer 
nie, maar ook met hoe spykerhakke 
(en bye!) rekening hou. 

Die Affies het die skare so 
belndruk toe hulle tydens teepouse in 
'n netjiese blou blok bly sit het, dat 
daar deur vyandige partye geglo is 
dat onderwyseresse tussen hulle 
versteek gesit het (skuldige gewetes?) 

Veral die matrieks het die dag 
uitgekap. Dit was immers hulle 
laaste (?!) Interhoer. 

Aan ons broers 'n woordjie van 
bedanking. J ulle weet net nie hoe 
verruklik julie op die pawiljoen 
vertoon het nie! Die netjiese groen 
blok het deurentyd as ons aansporing 
gedien. As julie nie in die koelte gesit 
het nie, sou julie gewis die sarigbeker 
met ons gedeel het! (Red) 

"Valentine's day" 
WEI.., WEU Wie'tgese Affie 
ouens kan nie ook sentimen
teel raak nie? Toemaar 
meisies, bulle kan! Dit kan 
sekere meisies, veral kosbuis
brakkies, goed bewys. By 
aanskoue van hul V alentyns
kaargies, is bier en daar 'n sug 
van loutere vreugde gegee. 
Sommige meisies bet skoon 
'omgetiep', om dan net met 'n 
gebeimsinnige glimlaggie en 
sterre in haar oe, weer die 
kaargie te "omhels". Menige 
ure is kopgekrap om uit te vind 
wie die Valentino dan kan 
wees. Ek wonder net of die 
seuns darem ook so 'n bietjie 
gesug bet . . . of bet bulle 

~blveoo• 

Affies gevreesde!! 
Affies ons kreet lui·" Affies die eerste· Affies Gevreesde" en dit is voorwaar 'n kreet om op trots te wees! Maar 

' . ' "Affi G d "? D't h t . hoe waar is dit? Hoeveel waarheid steek daarin as ons met aile mag skree: 1es evrees e • • e m 
Meisieshoer net hoi woorde geword en wie bet dit hoi gemaak? Ons!l 
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Met 
Apologie: 

MejDe Waal 

Mev Randall 

Die onbekende Onnie 

St 9 Skeinatklas 

Affie op Maandag 

Affie op 'n Vrydag 

Affie watnie 'n vraag 
beantwoord nie 

Kosbuis-Affie 

-Die een wat deur die nag 
ons pret beloer 
en laaste lag 
is skoppensboer. (E. Marais- Skoppensboer) 

-Dit is vir my so wonderlik 
hoe, uit die stille nag, 
die ste"etjies gebore word 
sommerso uit die dag. 

(Wonderlik - van Bruggen) 

-Ek sien uit hierdie vlaktes rys 'n draak 
wat oor kriebos en tamboekie waak 

(Mynstellasies - Mocke) 

-Ons slaap in die rus van die eeue gesus 
ongesien, ongehoord. 

(Die Vlakte - Celliers) 

-Die osse stap aan deur die stowwe 
geduldig, gedienstig, gedwee; 
die jukke, al drukkend hul skowwe 
hul dra dit getroos en tevree 

-So, storrr tot die stand van hut sterwe 
bly ieder 'n held van die daad ... 
hul bene, na swoee en swerwe, 
le ver op die velde verlaat .. . 

-Nog sug die wind. 

Die riete tril. 
Die grassaat beef, 
dan is hul stil. 

(Die Ossewa - Cilliers) 

-Wat is'die slaap 'n woedersoete 
ding! 

(Slaap- Malherbe) 

Ek hoef maar net die naam ------------------------------------------, 
'Menlopark' te noem om hierdie 
bewering te staaf. Menlopark is 'n 
skool waarmee op elke sportgebied 
rekening gehou moet word. In 

, atletiek, swem, hokkie en rugby is 
daar deurentvd die wete dat Menlo
park 'n sterk sportskool is en die 
vrees om teen die Parkies te verloor. 
Vir die Jnterhoeratietiekbyeenkoms 
het ons al kl aar die houding 
ingeneem dat " Mcniopark tog weer 
sal wen, so hoekom probeer ons dan 
hoegenaamd deelneem." Affies, d1t 
is nie wat ek beskou as "Affies 
Gevreesde" nie, maareerder" Affies 
Bevreesde"! 

Kom ons wend nou 'n daadwerklike 
poging IN DIE MASSA aan om 
Affies se naam weer op sportgebied 
te hers tel. W aarom moet ons so 
sukkel om 'n atletiek- of swemspan 
saam te stel? Waarom moet ons 
kinders smeek om hokkie-oefeninge 
in die winter !Jyte woon? Waarom sit 
die dagskoliere gemaklik agteroor en 
se: "Ag, die Koshuis sal ons maar 
verteenwoordig"? Dit is juis daar 
waar ons moet begin en besluit om in 
die toekoms so voltallig en ENTOE
SIASTIES as moontlik aan alles 
dee I te neem en funksies by te woon, 

Kom nou, Affies. Ons het al talle 
kere bewys dat ons iets kan doen as 
ons wil. Kom ons roei die " Affies 
Bevreesde" Ul\ en skep weer 'n 
" Affie Gevreesde" om op trots te 
wees. As ons nou almal hard daaraan 
werk, kan ons onsself gaandeweg 
versterk en opbou; en meer nog, as 
ons noli begin oefen kan o:1s 
volgende seisoen verwag om die 
resultate te sien wat ons al hoe nader 
sal bring aan ons doe!. Ons leuse is 
nie verniet "Ek sien haar wen" nie, 
of hoe'?! 

'n Bekomrrierde Affie 

ST. 9-PREFEKTE 
Soos almal (hopellk) weet. is bier in Affieland nie net spiesaooien, hoogsprlnaen en 
wennen(?!) wat bulle dinge op "Old McDonald" se wysi~ doen nie- bier is ook bedrywiae st. 
9-prefekte. 

Dis net jammer (en 'n groot 
skande) dat die belangrike 
skoliere blykbaar taamlik on
bekend is en meestal slegs 
.deur hul prefektespeldjies en
baadjies uitgeken word as 
vreesaanjaende, emosielose 
prefekte wat slegs die sin
snedes: "MAAK TOE JOU 
KNOPIE!!" en "W AAR'S 
JOU KEPPlE!!?" ken! 

Alboewel dit miskien baie 
onheilspellend en gevaarlik 
klink, is hulle in werklikheid 
doodnormale, vriendelike en 
gawe Affies (miskfen net 'n 
bieijie flukser en soeter!), wat 
'n baie belangrike taak in ons 
skool verrig. Oat die leuse en 
wagwoord onder bulle 'be
trokenheid' is, is nie te betwy
fel nie. (Ek droom maar net 

van die wonderlike dag wan
neer die bele skopl se wag
woord 'betrokkenheid' sal 
wees.) 

Vergeet egter 'n bietjie van 
a1 bul pligte en maak so 'n 
bieijie nader kennis met bulle. 
Jeanne is natuurlik, op grond 
van baar boekprys verlede 
jaar, die skeik:undige onder 
bulle en Annette die taal-

. k:undige ( Afrikaanse & Engel
se ). Nerina, Lize en Marianne 
is ons sangeresse en Nerina 
ook die pianiste. Marianne is 
vanselfsprekend ook 'n beldin 
in die Matieks se oe. ('k 
wonder hoekom!). Solet en 
Christane is die kosbuisver
teenwoordigsters en Solet ook 
die Latinis. Truda en Made-

lein is die finansiele eksperts. 
Madelein is ook die skerpskut. 
Anna-Marie is die rooikop, en 
as eertydse snoepiebearnpte 
het Gisela nie juis bekend
stelling nodig nie. Mariette . is 
die alles-in-een een! 

Hulle is natuurlik almal 
baie betrokke ·by sport en 
ander buitemuurse aktiwiteite. 
Hulle is ook gewild by die 
nasie bier oorkant die straat 
. . . (Veral party - ek sal 
liewer nie name noem nie 
... ) . 

So terloops ... 'n paar 
toekennings: 
Kwaaiste van die termyn: 
(oop vir kompetisie) 
slankste van die termyn: 
Jeanne 
Skrywerigste van die termyn: 
So let 
Jongste van die termyn: 
( vars van die kleuterskool): 
Truda 
Snaakste van die termyn: 
Madelein 
Sportiefste van die termyn: 
( 1 ste plekke ): Madelein, 
Truda, Marianne, Jeanne 
(2de plekke: die res) 

Aan al twaalfvanjulle wens 
ek aile voorspoed toe vir die 
res van die jaar, en .. . 
DANKIE!! 

, 'n Bewonderares in st 9 

Allies 
se 61e 

bestaansjaar 
Dit was 'n trietsige dag, nie net wat 
die weer betref nie, maar ook wat 
met party leerlinge gebeur bet ... 

Ten spyte van al hierdie dinge wat 
gebeur het, was dit ook een van die 
verjaarsdae wat seker onthou sal 
word. Die gebruiklike sarnekoms 
tussen die meisies en seuns bet nou 
wei nie plaas gevind nie, maar daar 
was ander dinge wat daarvoor 
gekompenseer het. 

Die tradisionele vorm van ver
jaarsdagviering is ook so 'n bietjie 
verander toe ons i p v 'n groot 
seremonie op die pawiljoen te he, 
reusagtige vrugtefees gehou het. Die 
oggend het meneer Malan, een van 
Affies se oud-Hoofseuns en met 'n 
groot Affie-geskiedenis ten opsigte 
van sy farnili~ ons hom toespreek. 
Hy betons ook duidelik laat verstaan 
dat as hy in beheer van sake was ons 
beslis nie die besondere dag skool 
sou gegaan bet nie. N atuurlik was die 
Jeerlinge baie ingenome met bierdie 
stelling, maar nouja . . . 

Die dag het daar weer eens 'n 
besondere gees tussen die leerlinge 
geheers en die begin van 'n nuwe 
dekade van Affies is goed begin 
terwyl die herinneringe aan die 
verlede ons weer tot dankbaarheid 
ges:tem het. · ' · 
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Interhuis
atletiek 

Die interhuis-atletiek was soos gewoonlik een van die hoogtepunte van 
die skooljaar. Die byeenkoms was van hoogstaande gehalte en puik 
prestasies is gelewer. 

Om individtiele prestasies uit te 
sonder, sou onredelik teenoor die 
ander wenners wees, want om in 
Affies 'n eerste plek op die atletiek
baan te behaal, is al reeds 'n 
uitsonderlike prestasie. Tog wonder 
ek of 'n mens ooit sal vergeet hoe 
Alex die 100 m-naelloop, te midde 
van die nat omstandighede, in 'n 
pragtige tyd gewen het, of Stoffel se 
rekords in die styfwerp en gewigstoot 
Of wie sal ooit vergeet hoe stil die 
tussen die koshuismanne was · toe 
Adriaan Maarschall sierlik oor die 
dwarslat geseil het om die bestaande 
hoogspringrekord met 'n voile 7 em 
te verbeter en die chaos wat daama 
losgebreek het? 

Koshuis het weer eens korte mette 
met die ander spanne gemaak, en dit 
het weer vir ons daarop gewys dat 
war ook al, dit noodsaaklik is om 
saam. te staan, en as 'n eenheid te 
slaan. Hartbeeste was tweede, met 
Koedoes derde en die Elande laaste. 

Die geesbeker is gedeel deur die 
Koedoes en die Koshuis. Dit was 

veral in die Koshuisgeledere waar 'n 
paar belowende liedjieskrywers en 
sangers na vore getree het. Ons sal 
maar nie name noem nie, ne Wash? 

Ten spyte van die reen het ons 
almal 'n heerlike dag gehad. Ons se 
groot dankie aan elkeen wat bygedra 
het om die interhuis-atletiekbyeen
koms 'n groot sukses te maak. 

KOSHUISMATRIEKS 
SEGOED 

Koshuis
kaskenades~ I I 

W AT IS die ergste? Om ru uit jou 
droompies geruk te wo~d deur 'n 
koshuisklok wat 2 verdiepings (wei, 
dit klink so) ver val, I uur die nag, of 
om saggies gewek te word deur 'n 
standerd sessie wat krokodiltrane 
produseer. Snaaks hoe die verlange 
erger word hoe ouer die nag word! 

Toemaar sessies, dit het met ons 
ook gebeur hoor! 

. Een ding is seker, 'n koshuis is die 
avontuurlikste plek om na te verhuis. 
Hier bebeur BAlE opwindende, 
interessante, fantastiese, lewendige 
dingetjies ... vra maar enige matriek! 
Komaan Affies, dis tyd om weg te 
breek nou, 'n Koshuis vol opwinding, 
koshuis gee nou die pas aan . . . 

'n Koshuismatriek 

9 

Interhuisswem 
- Die koshuis 

blink uit 
Op Maandag 2 Februarie bet die kosbuis weer eens sy spiere vir die ander 
spa nne gebult. Dit was toe die kosbuis die interbuis swemgala gewen bet. 

Die gala het op 'n hoe en 
spannende noot begin in die kompe
tisie onder al vier die spanne was 
baie straf. Sommer van vroeg af was 
die punteverskil tussen die spanne 
maar wynig. Daar is naels gebyt, 
gesing en geondersteun van aile 
kante. 

Uiteindelik en bra na aan die 
einde, het dit duidelik geword dat die 
tweestryd om die eerste plek tussen 
die Koedoes en Koshuis gele het. 
Daar is besef, "dis nou of nooit" en 
albei spanne het alles in die stryd 
gewerp. Toe die aflosse aartbreek, 
was die Koedoes 'n skrale ses punte 
voor die Koshuis, maar die Ko~huis 

se 0/15, 0/17 en 0/19 aflosse het 
die knoop deurgehaak en die Koshuis 
kon weer eens met 'n eerste plek 
loop. 

Of dit nou die saamstaan, saambly 
of koshuiskos is wat hierdie puik 
prestasie, die eerste keer in-7 jaar, 
teweeggebring het, kan 'n mens nie 
met sekerheid se nie, maar met die 
klank van "Ons is die koshuismanne, 
gee pad die ander spanne" ... in die 
agtergrond,. besef'n mens opnuut dat 
saamstaan of eendrag mag maak. 

Aan die Koshuisswemspan en 
mnr Brooks, baie geluk. Aan die 
Koedoes, Elande en Hartbeeste -
die uitdaging vir volgende jaar staan! 

Aksie: Mieliespluk 
~al ditjou verbaas om 04h00 AHM se kombi in die straat te sien? Dit sal 
JOU nog weer verba as as jy weet daar is elfMatrieks in wat op pad is om ... 
te gaan mielies plukt 

Vir die afgelope 15 jaar kom daar 
!llerdie tyd van die jaar, 'n klomp 
Jongmense op Dr A J Erasmus se 
plaas byeen vir 'n mieliepluk-aksie. 

En was daar nie aksie nie!! Hetjy 
al kwar_t oor vier in die oggend donkie 
gery? Ons het wei, en daar bet mej 
De W aal haar ruitersvemuf tentoon 
gestel. 

By die mielielande het dinge 
aanvanklik maar voel-voel gegaan 
om die mielies in die donker in die 
hande te kry. Soms het dit maar 
moeilik gegaan, party kon nie ecrs in 
die lig tussen 'n mielieplant en 
kakiebos onderskei nie. 
Party het natuurlik vergeet da ~ die 
aksie ... mieliepluk was, vera! n:dat 
daar ontdek is dat AHS se koshu:5-
prefekte ook in die omgewing besig 
was. Dis die dat Mej De W aal 
naderhand opgemerk het dat sommige 
baie vinnigerpluk as ander ... In die 
verband wonder ek hoe dit kon 
gebeur dat Stoffel se bril gebreek het. 

Toe die dag breek,..het ons genoeg 
mielies gepluk om die koshuis 'n 
maand lank op 'n stewige mielie
dieet tc sit!! 

Lorna Marx: Goebbels, ek sal jou klap, meisiekind! 
Sonja Coetzer: Julie hardloop nie in die matriekvleuel nie. 
Nerene van Rooyen: St 6, ek skryfmore Afrikaans en het nog niks geleer 

nie. 
Sonja Smith: Ek bring n6u my ordemerkeboekie! 
Gina Pienaar: Stuur vir my 'n St 6! 

KOSHUISMATRIEKS 
SE TOP 20 

Wat is 'n 
Koshuis 
- Std 6? 

'N KOSHUIS - st 6 het altyd 
iemand om te groet. Gelukkig is bulle 
nooit ledig nie- die matrieks ken die 
spreekwoord "ledigheid is die duiwel 
se oorkussing". Hulle kan ook die 
onmoontlike in die kortste tyd 
moontlik doen - dus onmiddellik! 
Die onmoontlike doen bulle dan ook 
altyd met 'n bree glimlag wat van oor 
tot oor strek. Die koshuis st 6'e sal 
ook altyd ftks wees - weer eens aan 
die matrieks te danke. 

Loekie Erasmus: Spas, maak gou met my koffie, ek wil dit nie vir ontbyt he 
nie. 

Lorna Marx 
Marlene Potgieter 
Rene Solomon 
Loekie Erasmus 
Gina Pienaar 
Alba Langley 
Renee Seegers 
Sonja Smith 

Mariene Potgieter: St 6, hardloop na my kamer en kyk of die lig af is, en as 
ek om die draai kom, moet jy terug wees. 

Amanda Kleynhans: St 6 kyk of daar 'n brief vir my is. 
Esprance de Bruyn: Lekker lalies! 
Alba Langley: Goebels jy is d eur die haal ge . . . 
Rene Seegers: St 6, het jy Vir my 'n paar tennisballe? 

Anel Moller: St 6, maak styf toe die deur. 
Ingrid de Loor: St sesse, julie is dood. 

NAWEKE VAN'N 
KOSHUISAFFIE 

Nerene van Rooyen 
Esprance de Bruin 
Amanda Kleynhans 
Sonja Coetzer 
Anel Moller 
Ingrid de Loor 

Hoe .gelukkig is ons generasie, wat tans deel van die koshuis uitmaak om 
gereeld 'n naweek te kan kryl 

Ek was in st 6 maar het toe slegs 
vier keer per termyn huis toe gegaan. 
Hoe aaklig was dit toe nie! Ek was 
dan so vreemd, verward en so 
beskree deur 'n enorm matriek dat 
ek gewens het Ma williewer 'n biegie 
die riem vir bulle wys! 

Nou sit ek in matriek. J uffrou weet 
ook al as dertien bedrewe mtriek
dogters haar kMtoor binnestap bulle 
alweer 'n "gunsie" wil vra, 'n groot 
gunsie. 

Baie dankie Juffrou dit maak ons 
weer???? vir die rooi baksteengebou . 
. . die kolonie waar alma! van ons 
soos miere saamwerk en saam woon. 

Liefdegies 'n. gawe 
Matriek 

"Follow our footsteps" 

STEL 
JOU VOOR 
Loekie sonder haar spies. 
Gina sonder haar 'kit bag' 
Alba sonder haar geraas 
Hannelie sonder drama 
Lynette sonder Liquifruit 
Kotie sonder haar ordemerkboek 
Mona sonder haar looks 
Pottas sonder haar humeur 
Pikkie sonder haar beskuit 
Anita sonder haar ideaal 
Karin V sonder haar tekkies 
Linda sonder haar naam oor die interkom 
Louise sonder 'n drukkie 
Karin R ·sonder. haar. ' .'heroes''· 

The Jazz Singer 
Love thy neighbour 
Take thallook of your face 
Run like the wind 
Finocchio 

- man on the moon 
Rock me 
Lady 
Video killed the Radio Star 
Mammy Blue 
D.I.S.C.O. 
Great Balls of fire 
Don't cry for me Arge1 
The winner takes it all 

Die Koshuis - standerd sesse is 
dus eintlik fantastiese kreature -
maar bulle matriek-juffrouens is nog 
steeds 'die beste! 



The life and times 
of Michael 

On!le llpou a tilue til !if~ was a man who alway• .:'H•hl be found in the kit~:heu at parties. He alway~ said a h:,t uf 
tbln&fi aU out of lo\le with paulun to his sirlt'a·h:ud who~tlllutte was Lucille. SuuaeUnu:s there were teiU'$ on the 
telephone wbeq he ealled he4' after she tuhl blm "Calle me". 

He was a ro~k-a-billy-rebel who Micbaei told him to taie: 1.ha1. 
was heartache for her because i>ihe look off his face and he told Michael 
was only a ~ubstitute. She was to 11hut llP his face. Michael accused 
dreatning like a woman in love who him of a suspicious mind and ~old hi 
was upside dowu when he phoned tha~ he diloin't like his blue suedt 
her and asked her H Free me". She ~hoe~; which he had tQ hold on to. He 
was crying because it hurt too nluch trh:d to escjlpe auf.! in a minute he 
and all she could hear was the bun- was flying too high down Baker 
buzz of ~he telephone. Then she Stree~ like greased lighming. They 
listened to a band playin¥ on the radio . \ion't trdk anymore. 
a song called love on l.he rocks aucl While Michael wa11 in l.he mood 
she cried. for da11cing, he sat waiting in the h!lt 

Thi!i man's name was Michael, ~u·~•mer nightthinking he will always 
who rowed a boat aslwre in A1neric11 wait for her. Nllw York by night was 
a few Yl'll~h ba~,;k . He had other swarming with midnight dinamo's 
girlfriend!i alst) lllte Samantha, Desiree, who couldn't stop the mu~ic and still 

"some girls''! and said "Boy o' boy". 
She fell in hir~ annslike a trojan horse 
and she said: ~'My life's in good 
hanl:ls',' . She also told him she had 
never taved a mau, but was born to be 
alive and was ready for starting over. 
He said uoh Ciiral" that's more than 
I cay say" and then he lci~sed her. 
When he told her ~'you~ re the one 
!hat I want'' she said "follow me". 

~It 
'I l 
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Gloria, Heidi, l..-iefste Madelein, holding on, he drank a milkshllkt. 
Sproegies and Qt'ler love cormections. A lady wh11 wat; shadow dancing 
One pay he W~li stain' alive dancing knocked his !Pass house uver l:;tut 
in the city whe11 he fo,md a me&sage he told her he was alright. When he 
in a bottle given to him by a (le) saw the hHly ill black he immediately 
Freak, looking like the man on the Uwught of Mama Te1nbus w~:dcting 

Forty diiYfi lat.i;r the night f!'lver of 
that night burned in him like great 
ballll of fire and he curse~ that crazy 
little thing {.:£illect love. He thought of 
sailing away on the Rivcrii of 
aabylon to San f'ranciaco bay bu~ 
the bras~ in hi~:> p~)cket reminded him 
uf ~he ballac.t he had written to L.ucy 
JordiUl, his new girlfticnd, and he 
knew h~;: would never lave that way 
again. He was tired of toeing the line 
and wished thal his lnmgry heart 
couli:J be tak~:naway by :;ome nlii~ic, 
t\1 Rome when~ flO floi)ywo~H.t uwvie 
was CiiUSe for celebration. When he 
felt wilherin~ heights he l.hought of 
Ra~pul:in and a boat on the river and 
a lot of things out like a vanishing 
lady death took a chance ol) him an>! 
h~: tumc:ll · to s~-ane. His h~st words 
were: l' So yo11 win at~aill" . And so, 
another om: hit the ~u~t. 

'n Fabel vir 
moun, whh.:h read ''I'll m~:et you at when she married a nusch man and he 
midnight' ' . Lheu a mutna 11i pay who j(ep~ {>n smiliug althou!P.t•e hated th~;: 

H oirskoolkleuters was lmuwn ali the coward of tl1e mu:>ic Sunday's Monday's and Tues-
Co\lnty asked if he was all Tigln. daf&. As she nw to hun he thousht 

Wa.t in is 
en 

wat uit is 
In dinae: 

Leerlin¥slisensie 
Shaddap y~)\.11 face 
Om k~ikers vir ctie mci~ie~ i~: Uil~!n 

tu~sen pedodes 
Die ~'tjpk'' lied 
Aparie "iiilli( ~Oil¥S'' 
···Two-step" 
Best\.lllf sonder lisen&ie 
TV 
Elektronie~e hqrlo~ie~> 
Momrtletse · 
Meisie~ 
Voorlilnins 

Ru~JbY 
11Nd hoor'1 ell 1'ja hour" 
Tradisiu 
l'late 
10.~ vir die 100 m 
Pine Nut 

The very distin&Jii~hed 111dge sat 
down the dent1~t'~ eli air: "Ou yuu 
promise to pull tO~ tooth, ~he whole 
tooth and nothing but the too!l\" . 
--~~----·-·-·-·~ 

Hoclmm het Van der Merwe ~Y 
seun Secunda II genoem? 

The "foot" of the future. 

Vakat)~tiehuise 
Matriek in 2 ja1.1r. 
Suii:l-Afrika 
''Fre11ch kiss" 
Stmum·op 
LO 

R du Pie~~~~ 

Lank. lank aelede In 'n kleht c!orpie ver, V&;t hie.-vandlum bet lli:jll 

hlwo•aers gewuon wat aldie anderlnwoner5 &etemui•eer bet. Hullel.:r 
was 'n padd" wat eend~t8 uh die moerali buhe 4le dprp verskyn he* enl~ter 
die dlktatorie11e bewind ooa·sonet:m het. Nhmumd het <H~It daal'inse•hu•a 
om bom van ~Y troon te verwyder atie eJl by was 'n •·eate dlktator. 

---~ ~· · ~------~\J~---~,_. 

Wet.i;llskap 
Melsie~>~ool se ~eestll)ker 
Ottd!liW,YSers 
Die son lltmi~el 

Verhoudings. • • 
Pili CO 

Mozar~ 
Men:hant of V cnh:e 
Menlopark 

Hierdle I&' Jtj.-r vap vorboudlll•• (pee M•uiaPPe, OJU beduol 
Poll nl~ M&:&~t"pacle 1dol Jy weet moa vau beter). By lntorbQ¥r 
W4& dle be•ondel'o Jlill dtd4ollk. Die oonproua d.-rvan1 

Palla~ 
Vak~ore 
S~oolhoof~e 
Overk:min 
la~yq 
St 6'e 
Piete 
Studeer 
Sk:ool 
Zimb~bwe 
Rob~:rt Mugabe 
Jimmy (;artj:r 
Mutrie~ in l jaar 
SWJ\1:'0 
Ge Kcm;tcn 
Ek!iamen 
Bcri~w skryf vir S~momcop 
Toet$e 
Pebatte 
Leier~lmrs~lliiiC 

Kom oalS. bojin by die 
~pk.lllslie YIW A..H.M. en, 
A,. U.S. Sell:erli~ nie die LA
'fYNk.la&se nie, boor. Pie 
qprsprons · dai!fvan kan terug
aevoer word na 'n Pnilrnlalf!: 
Valentyqskal!Aiie en 1,10t 10 n 
onskuldige miker wat ali be
danldng wo•·d de \.If die ma- . 
trieklaty!Udasse aan mekaar 
&estuur is. En die blollQekoppe 
aster b.ienUe c.mtik~diae 81}· 
baar? . . Mari~Wne en 
l1o~;:piesl on is seker nikli 
mimlel' ~~~ u:s (!U. dan (lOk met 
die hO(>hnlm ~ be!Pn uie. Hy 
he' al 'n lang en sienunillc 
bei~Utll!itelUns in 1Uu:f~:4 !!hoe 
lu·iJlge'' aau !lie kant Vlilt die 
;~t:nult ( ne So•\i~J'!). 

Am!lnda, G!lwic en t\.nnette, 
Ra.nhm en Alex, E11ter en Rolf, 
Iehto en ~o~ pvind word. 

Esprance spiti ha~r dees-
dae toe op lenste {j"" m~ut, ek 
bedoel IIUl& dlnp soo11 p14le). 
S\.liillll stem ~alml. 'n lang man 
m.U hw kntet.Mal!Ul, 1kie11, 
ok bo®el maar lam!!! 

Pa...- it n~ttuurlik liUJc
naamde ''helde'' wat lieiu'et4-
rt:lile!i •anlikiU' QUi hl41le be
Wt.>lldera~U&klub · to harttoer: 
Onder bidie tel (hMte)btekm 
t~O(l& Oey, ~1, Ma:nu'li en 
(wat.ey-wuey . .. !) M~tar~ 
sck.illk (eo ~, j~ mli Vaal~yn 
tU.t: e1u~ tu uoem JUe!) 

N0" is dit seke.- vir m11er 
ruem•e dqidelik W~itrum dtJIU' 
~''' 'n pntsverhouding tuase11 

K "detperiAi-te 
'n Mercede~ 

Auder faktt.>n: wa~ die W.~: twee skole- en v!}ral die 

lia!>kleb 
Kleutersk:ool 

"0,1Ciu Verhouding'' po.11Hief m~tui~kklafl!le, h!er11 . , · . . 
bl;iuvloed, k~W by Safety en f.JQiuer ~l1lf.U1 

.._~ .... "'··~--~---- . ~ .....,._,__.......~~-~ll--... 
11PIESE 5~P:GO.ED 
Me.i H~JlJ.Lhauii~;;u : •'Hilofprefek, waar's dh; tce,lwwadiishei.tspr)'s'/11 
Mev l:hi4Hlman: "Mucnie jnu TOO 7.8. hui~ we IIC<I:Ill uii:F' 
Mev Picil<la•; .. Jull~ llHt<tli: net j•>lletjies. (~ ~~~ a au 1\IC\ julle werk." 
M\i.i UPnck: ''Nuh!A!y wri,es poetH aboi4~ Uh~ir t.nsbacl!-1 and wife:.>. 4JtiY 

1,1b01H tlwir lnn:r:..'' 
Mej .. Craus: '' t:ik iikh:tjlllh.: vu 'n flick , LUMbkiCUS Iii \lillllOi!frol. 11 

l\1ev Ncl: ' ·TI'e~ 11it d<~•H<ilc oqrtrc~tll~i! Julie lvlatiiek~ iQ ~l"p!" 
M~.:v Bel.Hid.:nriiHll .. '' As jou vric;;ml JPil ~:cnd<~g Sun \':it}' h~t.: v;lt, k:yk. 'n 

bictiie na die litraalpatm~11i van \:li¢ !ivilm:." 
M;.;y Hefec: '· M"i~i~.;~ , jy ho~t ne~ !)etm:tuaL, li.ics h;g!'' 
M.::v Bossert: ' ' Lu~ hlen1tc jutfmu vh· jm1 nou in Ahil>ltmili vertcl: 

Wi~lfunde i:> muoi!" 
Mej Hir11chom: "Nou, men .. . s .. . st:, lui;;lcr, lui:>l ~,;r .. c .. c;; .. t:k wa15, wen~e! 

Ons kom by die ~14'eede dec! HW T:Jcggo-Sluwakye.'' 
Mev flart.man: 1' Poppa, waHt:l s.Jnmidjics skul4 el> Jou'! W!i<il ' ~ iiJU 

op~l.lri\lllillkic , hartjic'?~' . · . 
Mev Uiemian: ·' t.!!!.li,;:s, U1e la~ t perk.11.i i:. !llway;; :iO shod " . 
Mej De WAaL ' 'Oh, thi>sc gor~eO!IIi boys in Pie~ershl!l'~, boy! (Pity they are 

4>'> young.)" 
Mev S~;llolt:t : •· Phl4~1l bu}· y()ur pwn prumuP1 

· Ho!lkOilt lyk julh: ~~) kw!lili b julie l>w!ia4 \'if my'!" 
Mev .Randall: HMense, on~ i~ ugter! Hil..:kom i& file 1-l~ts ni!l uitjScv~:e pje!" 
M~v Luuw: HE~ wiiJu!le nie uitvanl!.l\ill, ~<k wit he jull~:moet vir rnylmm sel 

Wat 11~1 KPki V~:rsveld'l" 
Mej Visser: ''Nou go!ld, wie hel wei Caesar ge4,>en?" 
Matrick: <+Ek hoop nie al die onnies het die ambiS.ie om 'n a.ealu'!lditeerde 

annie te word nie! Aai, ai!'t 

VIr lets 
bultengewoons 

kom na 

by 

New Mu!:kl~;:rM!k £ '~mre 
8r<mkf!<n.fl StrM 
Nuw Muckli;illtiUk 
fRt."l'DRIA DQOI 
Tel: 48·8717 

Onder hom w~s onseveer veertig 
tiranne waarvan 'n paar se name vir 
die nase~las bewa~tr ~ebly het Die 
"waai$te een van ~tlrnal W!l:> 'n ~igaiir 
W!H al ctie inwoners ali liY broers in die 
verkleininsr~vorm bel!tempel he~, en 
op ahnal me~ 'n bulderende litem 
selikree het, sewoonJit Vltll!lf 111 hue 
ui~ykpqnt. Twe!ldens wat~ da11r 'n 
CSPilltf Wal teJeviaieiterre Willi V!)Ol"· 

~at tmlle beliluit het om ook 11ul 
fruratr~sie~ op die inwonep1 van 
hierdie onaelukke dm-pie w kom 
uithaal. Hulle naJne wali Kat, som~ 
ooi genoem Karel, en Heb., liOlllli 
met ~ie rnimter Plt~ilike liewe voor 
ha~tr naJ!.m. 

Pie dorp het Qok &)' eie >fWaar 
aehad wat iewoqrllik met s)l sereed
sk:ap~~C!lllie lluite die dorp in die 
mPeras gaan liWem he~. f>ie bak.liteell 
lln die IJOi het albei 'q beiiumh:re 
mu~ikale OPr gehad en bulle: het in die 
~orpie lie kadet- en simfonieorke$ 
a.elipeel. Die een het alty\i 1-iie ~Walltl 
~e &oreeQiiiap seleen t~rwyl .tie 
imder 'q li~tl1ebller ViUI die i1~4i$iek!l 
Willi ell $00~ 'u b~l!.~~eneri,e Caeliilf 
a.c:lyk l!et. Die lluk:l:lteen lie buunnan, 
wie se naam deur ..ti.: jar~ heen 
vergeet ill, w~s ook 'n groat tiran w~t 
lyf~traf toegedien het ~an ann11 
'-tll!ilu~l4ise inwoners van hier~ie 
jSt.:teistenle 1-iorpi~; . 

Lt~a$Wil~> w~l! ~ii~r 4ie t~l~tpj~tll 
IJJHter Jie l.itauie en onu!a~ hy ill04mlik 
mnd was en !tltyl.i n1.:~ balle l;lCi:ip~o~el 
het, hel 1Ji11 inw(iuers hom Ba.l 
geuo~<m. lly h~;~ ulty!J lli~: inwonelb 
beHce;o gemaa~ met ~Y putk !HtlliO 

~i~!.it;iie !!HIPPi: w11L ai~Y4 itte *h·•ptl 
v"'' v;,:~b!'l.:ldiugq,kheiu g~;i.lni h¢L. 

Dill l.i~hmgrik~tll Qi auu!l v au J1~o~ 
u(,gelu~ki~;.t.e Jorpte in ~ie weici<J 
ge~okieJc,.i~; i~ 1mu wn up!!eHue•n eu 
dili :JLorie Ill llP ~toii I:IC~lCI li\>Uil( 
l!i.:rJje trcurig.; 1-I'IIIS~Jj;.; Yli di~ 
rnensdorn vir altyd uehllht h:au Lly en 
mense in die toekoms 'n trallll VIIi! 
me!ielye Sill. he met die ongelukkige 
getei~terde inwoni;:rll van hientie 
verlate dorpie wat hul lewens in 
t.irannie en pyn moe!! slyt. 

M<m: "Dame, wat is 4ie winkcl ~>c 
n<~am't' 
Verlmop;sdamc: "Pick 'u Pay'' 
Man: "Olllike nailm. Ek ~al " PickH 
c11 jy mue~ "flat" 

Hoeveel hct jy vir jou Afrikqans 
h.iel.s by :Karel Kat getTy, Schul:(;je7 

Twee haue! · 
Nee man, hoevelll per~enf! 
Alpei was pe:rsent, ek: he~ nie vir 

bulle gevra nie. 
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SKERM '81 

Alex Thomson 
DAAR IS hierdie jaar weer met 
skerni by Affies begin. Mnr Van 
Wyk was so gaaf om vir ons 'n 
Engelse kampioen as afrigter te 
Jar om die afrigting waar te neem. 
Hy is mnr Ken Pearson, seker op 
die oomblik die beste afrigter in 
Said-Afrika. 

Op 15 Augustus 1963 is Alex 
Thomson in Suid-Mrika se dia
mantstad, Kimberley, gebore. 

Reeds op 'n vroee ouderdom bet 
hy na Pretoria verhuis, waar hy in 
1970 na die Laerskool Oost-Eind is. 
Alhoewel hy reeds vanaf graad een 
aan atletiek deelneem, bet Alex eers 
in st 3 begin om oorwinnings te 
behaal. Die hoogtepunt van sy 
laerskoolloopbaan was beslis toe hy 
die 80m Seuns 0/13 op interlaer met 
'n puik tyd van 10,3 sek gewen het. 

lOOm en 200m vir seuns 0/19. 
Sy beste tye vir die seisoen lyk 

soos volg: 
I) 100 meter, grasbaan, handtyd 

- 10,6 sek. · 
2) 200 meter, grasbaan, handtyd 

- 21,5 sek. 
3) 100 meter, tartan, elektronies 

-10,81 sek. 
4) 200 meter, tartan, elektronies 

-21,61 sek. 
Volgens ·Alex, was die grootste 

oomblik van sy loopbaan beslis sy 
oorwinning oor Van Vuuren te 
Overkruin en op dieselfde dag die 

oorwinning van AHS se 0/19 seuns 
in die Administrateursbeker kompe
tisie. 

Alex se verkiesing tot die Noor~
Transvaalse atletiekspan is nie net 
vir hom nie, maar ook vir Affies 'n 
groot eer. Dit hied ook aan hom die 
ideale geleentheid om sy reeds puik 
tye nader te bring aan die SA-rekord. 

Aan Alex, aile sterkte met die 
toekoms - gaan voort - dra Affies 
se naam hoog. 

Baie geluk!! 

Skerm is 'n redelike jong sportsoort 
in Suid-Afrika en ons is bevoorreg 
om so 'n ervare afrigter te he. Sy een 
doel is om 'n junior kompetisie in te 
stel vir skole. Ongelukkig word net 
een van die drie skermkunste aange
bied, nl die floret 

.Gedurende 1980 het Alex se 
talent na vore gekom toe hy op 'n 
byeenkoms te Overkruin 'n tyd van 
10,9 sek oor die lOOm vir Seuns 
0/17 gehardloop het. 

Gedurende die winterseisoen van 
1980, het Alex egter rugby gespeel 
en het hy eers in J anuarie 1981 sy 
aandag weer aan atletiek begin wy. 

Afgesien van al sy ander aktiwiteite 
het hy nogtans puik presteer in die 

Krieket 

Die klasse vorder goed en daar is 
baie belowende skermers. Twee jaar 
gelede bet Affies Coenraad du 
Plessis opgelewer wat 'n Springbok 
geword bet. Daar is beloftes van nog 
'n paar. Dit is 'n ope klub met 
leerlinge van Seunshoer, Meisieshoer, 
Boys High en verskeie laerskole. Die 
meerderheid is Affies en ons is bly 
om soveel geesdriftiges onder die 
Affies te .vind. Skermklasse is op 
Donderdaemiddae van 14hl 5 tot 
15h35 en kos R36 pertermyn. Almal 
is welkom, seuns en meisies. Daar is 
altyd plek vir uitbreiding. Miskien 
hetjy 'n verborge talent. Ons nooijou 
dus uitom ditte kom ontwikkel. Teen 
volgende termyn sal daar al seker 'n 
interskole kompetisie plaasgevind het 
en ons sal dan verslag kan doen oor 
hoe die Affies gevaar het 

Die Krieket van die Afrikaanse Hoer Seunskool staan die jaar op die 
drumpel van 'n groot sukses. Die belangstelling deur die Affies en die 
goeie opkoms na die krieketoefeninge lyk ontsettend belowend. 

N og 'n segetog 
na Grey 

Die jaarlikse mededinging teen Grey Kollege van Bloemfontein (om so 
ook ons vriendskapsbande te versterk en die Jig van Affies uit t~ dra) is 
soos vantevore op 'n hoe noot begin en op 'n nog boer noot afgesluiit. 

Die .lang pad is verwyl met sing en Ongetwyfeld was die uitslae nie so 
lag. 0 ja! Dan was daar ook nog mnr belangrik nie, maar die gees waarin 
Simpson en Brooks wat aan hut alles plaasgevind het, was bo aile 
leerlinge demonstreer bet wat laat- twyfel die wenner. 
nagte aan 'n mens se kaartspel doeil Ons se dankie vir ons ouers en 
- miskien meer geslepenheid as 'n onderwysers wat dit moontlik gemaak 
verbetering. So het bulle 'n hele paar bet, maar bowenal dank ons God wat 
yan ons 'n goeie les of twee geleer. die gewer is van aile gawes. 
Mel se simitblikkie was 'n onmisbare 
toevoeging tot die joligheid. 

Skyfskiet 1981 
Skyfskiet is 'n baie gesogte sport· 
soort by ons skool. Die skietbaan is 
nou vergroot van 6 na 18 skietgate. 
Tydens kadetperiode kry elke 
peloton die geleentheid om sy 
skietvernuf te toon. In die verlede 
kon beide die spanne nie hoe 
boogtes bereik nie, omdat nuwe 
gewere aan ons uitgereik was. Daar 
was ook maar weinig kans vir 
oefening. 

Virdiejaar 1981 wordgrootdinge 
voorspel. Die skuts ra!lk nou gewoond 
aan die gewere en die juniors toon 
vera! groot belangstelling. 

Sterkte vir 1981! 

In Bloemfontein is ons met ope 
arms ontvang. lets wat 'n indruk op 
,ons gelaat het, is die gasvryheid van 
die mense daar op die Vrystaatse 
vlaktes wat vanjaar lowergroen is. 

Die volgende dag is ons dou voor 
dag uit die vere. Ons was toe al baie 
Ius vir die bekvelders aan wie se 
demoraliserende praaqies (soos bulle 
gedink het; ons het meegevoel met 
bulle onkunde) ons blootgestel was. 
Sommige van ons het 'n laat nag 
gehad en dit het gelyk asof die Grey
manne ons blykbaar op so 'n slinkse 
wyse buite aksie wou stel. · 

'n Waardebepaling 
van Affies 

se rugbykrag 
Om ons goeie weerbaarheid te 

bewys, gee ek die uitslae waaroor ons 
die middag gedagtes oor die etenstafel 
gewissel het. Die tennis bet met 25 
wedstryde teenoor twee gewen; die 
golf het 2 Y2 - I Y2 gewen. Die skaak 
bet vyf elk gelykop geeindig, maar in 
die swem bet ons die onderspit 
gedelf. 

By Affies is dit nou maar eenmaal so, dat die geslaagdbeid van 'n jaar, 
gemeet word aan die prestasies op die rubbyveld. Met die doe), om 'n span 
saam te stel wat die Administrateunbeker in 1981 na sy regmatige tuiste 
te bring, is daar op 9 Maart grootskaalse proewe op Loftus gehou. 

Van twee-uur af, het die manne 
begin opdaag. Terwyl die proefspanne 
uitgelees is, het die spanning begin 

· toeneem. Twaalf proefspanne, 180 

rugbyspelers, bet in die wedstryde 
wat gevolg het, bulle harte uitgespeel 
om die een of ander afrigter se oog te 
van g. 

Nou, na die tweede reeks proerWed-
--------·---------------------1 stryde en die ergste seer al vergete, 

kan ons nou al 'n redelike mate 
bepaal wat hierdie jaar op die 
rugbyveld gaan gebeur. 

Menlopark is goed 
Wil julle BETER wees? 

Kom oelen saam met 
bale ander AHles om superllks 

vir enlge sportsoort te word 

SYNNYSIDE SYM 
Esselenstraat, oorkant lv!artin Jonker Motors 

Tel: 44-5344 
SL£GS RI.OO pm 

Die gees onder die rugbyspelers is 
puik; die moed, welskrag en deurset
tingsvermoe is daar, maar wat van 
die geestelike toestand van die spelers? 
Is elkeen van ons bereid om ons 
mede-speler aan te moedig en hom 
die nodige vertroue te gee wat hy 
beslis gaan benodig die dag as Affies 
in die Administrateursbekerfinaal 
speel? 
Affies is vanjaar in die bevoorregte 
posisie dat sy pak voorspelers van 
uitstaande gehalte is. Met Stoffel en 
Brink aan die voorpunt gaan hierdie 
agt menige span platvee. Affies het 'n 
briljante skakelpaar, en volgens my, 
sal die twee, nl Chris en Alex die 
kern van die span uitmaak. Die res 
van die agterlyn is werklik van puik 
gehalte, met miskien net 'n brobleem 
op heelagter. 

Met alles in ag geneem, dink ek 
dat 1981, net soos 1978 weer eens 
sal bewys dat Affies die werklike 
rugbykrag in Transvaal is. 

Ons het al 'n paar krieketwedstryde 
gespeel, en die uitslae was oor die 
algemeen oortuigende oorwennings. 
Party van die wedstryde het prag 
krieket opgelewer en dit is te danke 
aan mnr Hennie van Huysteen se 
puik afrigting en toegewydheid en 
ons wil hom al by voorbaat daarvoor 
be dank. 

Ons sien uit na die krieketseisoen 
later in die jaar en ons verwag dat 
daar prag krieket gespeel gaan word 
en dat die krieket vele verrassing vir 
die Affies en die publiek gaan inhou! 

GHOLF 
Vanjaar, in samewerking met 
Johannnesburgse skole, is 'n skole· 
liga gestig waar in Affies 'n span 
van ses ingeskryf bet. Die span 
bestaan uit: Frans te Groen, 
Martin te Groen, Marcell van der 
Walt, Gertjie Hugo, Jannie Jonek 
en Jaeo RoestofT. 

Ons neem vanjaar weer deel aan 
die Allied toernooi waarin ons die 
afgelope twee jaar so goed gevaar 
het. Ons wil graag vir Frans en 
Martins te Groen gelukwens met hul 
verkiesing as kaptein en sekretaris 
onderskeidelik. Met so 'n span is dit 
'n voldonge feit · dat 1981 'n 
suksesvolle gholtjaar sal wees en 
Menlopark weer op hul plek gesit sal 
word. 

WATER
POLO 

Wanneer daar gepraat word van sportsoorte wat minder belangrik geag 
word en waarteen gediskrimineer word, kan waterpolo altyd genoem 
word. By Affies is dit 'n sport wat besig is om uit te sterf. 'n Sport waarin 
Affies eens op 'n tyd die sterkste in. Pretoria was. Nou is Boys High; ons 
grootste vyande en Clapham die sterkste skole in waterpolo in Pretoria. 
Selfs die "skooltjie" oor die bult, Menlopark, is sterker as Affies in 
waterpolo. "Wat veroorsaak bierdie tendens?" kan 'n mens jou seker 
afvra. Hierop Is slegs een antwoord, en dit is belangstelling. 

W anneer daar geen onderwyser is 
wat W aterpolo aanbied op Affies nie 
kan 'n mens nie verwag dat Affies se 
Waterpolo van gehalte moet wees 
nie want almal wat wil speel, moet 
dan by klubs soos Hillcrest of 
Harlequins aansluit. Vanjaar moes 
Affies Grey Kollege aandurf met 'n 
span leke en die telling I 0-1 teen ons 

getuig daarvan. As daar nie binnekort 
iets gedoen word nie, gaan hierdie 
sportsoort by Affies wat as 'n 
gebalanseerde skool wat alles betref 
beskou word, uitstetf. 

Asseblief, moenie passief wees 
nie, wees behulpsaam en help hierdie 
edel sportsoort om weer sy regmatige 
plek in te neem. 
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