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Huldeblyk aan ons ouers 
OOR PA, MA, DIE GELDMAKERS EN 
HULLEDAE ... 

"Vadersdag en Moe
dersdag - my kind dis 
net nog twee dae wat 
ingestel is om geld te 
maak." 

En ek lag heimlik in 
my mou, want ek weet 
tog, dat hy die boeke wat 
ons vir hom verlede jaar 
op V adersdag gekoop bet, · 
twee keer deurgelees 
bet 

Ag, en ons bet al lim
kill' opgehou om sjoko
lade te koop, want hy dee! 
dit met niemand nie en 
eet al weke daaraan -
asof dit nou geld is wat 
moet hou, jy weet!! Bui
tendien se Ma dit laat net 
sy bors tot in sy maag 
afsak. 

J a, my Pa is nou nie 
juis gepla oor Vadersdag 
nie ... 

Ma is nogal 'n bieqie 
sensitief oor Moeders
dag, alhoewel sy dit nooit 
se nie ... 

Toe ons laasjaar van 
Moedersdag vergeet bet, 
bet Ma stywe-siekte ge
had (vir 'n voile twee 
weke!) en by die huis was 
dit nag - stikdonker 
nag! 

Hierdie jaar bet ons vir 
haar reukwater by die 
apteek gekoop, hiliu ap
teek en sy sal darem ge
lukkig wees tot die einde 
van die maand - wan
neer sy die rekening kry. 

Eintlik pia iets my oor 
Vadersdag en Moeders
dag. As jy mooi daaroor 
dink - van die driehon
derd vyf en sestig en 'n 
kwart dag in die jaar is 
daar net twee wat ons 
amptelik aan ons Pa's en 
Ma's wy. 

Jy sien dis nou bier 
waar ek die sin vir besig
heid in twyfel trek. Hoe
kom bet julie nie elke dag 
van die jaar 'n Vadersdag 
of Moedersdag gemaak 
nie? 

Dink net, honderd 
twee en tagtig en 'n vyf 
agtste dag per jaar in 
Moedersdag en 'n hon
derd twee en tagtig en 'n 
vyf agtste dag per jaar 'n 
Vadersdag - ek meen, 
n6u praat ons mos be
sigheid! 

Maar aan die ander
kant, Ma sal dan seker 
haar rekening by die ap
teek sluit, of iets, en waar 
gaan ek met my "sala
ris", geld kry vir al daai 
boeke!? 

(Nee deug, ek hoop nie 
'n sakeman lees hierdie 
artikel nie!) 

Sjoe! Ek sal dit nou 
maar nie-amptelik 
maak: Honderd twee en 
. . . nee! Driehonderd vyf 
en sestig en 'n kwart 
Vader-en-Moedersdag 
per jaar! 

Want se nou net, ons 
bet bulle volgende jaar 
nie meer by ons nie ... 

NS: Ek dink die sake-
Wei, dit was of dit, of manne is "great"!, bulle 

daardie siekte! En wat vir hou ook nie van die Ara-
'n keuse is dit nou? biere nie. 

Ma's, Ma's en nogmaals 
Ma's 

Jy weet, 'n ma is 'n 
snaakse ding. Sy doen 
dinge (vir jou) wat an
der mense nooit sal 
doen nie. 

Vat nou maar vir tan
nie Elma, Barend se rna. 
Hoe vroeg staan sy nie 
elke oggend op om Ba
rend se broodjies en sy 
worsies en sy koekies en 
sy pasteitjies en sy vrugte 
en sy koffie, kortweg, 
Barend se proviand vir 
die dag, voor te berei 
nie? 

(Wonder wat betaal 
die tannie aan kos, elke 
maand? Haai nee, wag, 
nou raak ek darem te 
persoonlik!) 

En stel jou nou voor: 
jou rna hou skool by Boys 
High, sy kyk nie eers na 
Affies se eerste span nie, 
maar omdat jy in die 
negende span van Affies 
speel, is sy die vurigste 
ondersteuner van die 
Negende span - of wat 
se ek alles, Garnette? 

Miskien kan mens die 
Affies eerder verstaan as 
jy eers die tannie Petro's 
en die Magrietjies en die 
Veras en die Thea's, 
Jeanette's, Sylvia's, 
Erika's, Helen's, Marie's, 
Magda's, Bettie's, 
Anna's, Elsie's en die 
Affie-ma's verstaan. 

Alhoewel ons so lief is 
vir ons Ma's, weet ons en 
party voogonderwyse
resse dat die rna's wat 
dan die skeurstrokies van 
die omsendbriewe so in 

die Martjie's en Lana's en 
Veronica's en Chalet's 
( wat ander mense ons 
Ma's noem) belangrike 
roUe speel.... 

Maar op die ou end is 
almal tog lief vir bulle. 
Hulle motiveer ons rug
byspelers, bulle kon
troleer ons akademiese 
prestasies, bulle werk vir 
die Appelkas- Jy weet, 
eintlik, is 'n rna soos 'n 
donkie: 'n wonderlike 
ding! Want vir haar is ek 
die wonderlikste ding ... 
sy verstaan s6 alles: 

my krom bene - pa se 
voorgeslagte se skuld, 

my swak prestasies -
die onderwysers se 
skuld, 

my swak maniere -
my swak vriende se 
skuld; 

my duur klere - die 
mode se skuld: 

my hiiltslapery - die 
baie huiswerk se skuld; 

my rokery - die se
nuwees se skuld ... 

Ai, wat is 'n rna? 'n 
Wondersoete besker-
mer ... 

die wasmasjiene gooi, Ma Elna Gildenhuys 
Of... of ... , of die legio "a/weer" besig met kos 
ander stories, waardeur maak. 

Mevv Magdie de Kock, Petru Rheeder, Jeanette van der Linde. 

Ons se 
dankie 

Die gebod se: Eer jou 
vader en jou moeder. 

Baie van ons Affies 
besef nie wat ons ouers 
vir ons beteken nie, en 
baie van ons ouers weet 
nie hoe dankbaar ons 
Affies is nie. 

Hiermee wil ons net 
dankie se vir al die dan
kies wat ons ouers nooit 
boor nie: 
e Dankie vir u,verdraag
saarnheid 

e bankie vir u liefde 
e Dankie vir u vertroue 
in ODS 

e Dankie dat Pa en/of 
Ma geld verdien om in 
ons lewensbehoeftes te 
voorsien. 
e Dankie datu ons na 'n 
skool soos Affies ge
stuur bet 
e Dankie vir 'n familie. 
e Dankie aan ons He
melse Vader vir ons 
ouers. 

Efesii!rs 6:1: "Kinders, wees as gelowlges aan julie ouers gehoorsaam, want dit I 
is wat God van jou vereis". 

Matriek 
kultuuraand: 
kind tot 
volwassene 

---:x~ ·o· .. , .. • ' · .~· 

Ek wens ek was .. . 

Ons - die kinders van vandag. 

Die bekwame moeders mevv Muller, Winter en 
Van Schalkwyk. 

Anna-Lynne Marais. 
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Ons nooientjie kry 'n maat 
Op 14 April bet mev 
Marike de Klerk en 
mevv Marais en Fiss
mer AHMP tydens 
saalopening besoek om 
Susanna Elisabeth 'n 
handgemaakte, outen
tieke Voortrekkerpop, 
aan bulle te oorhandig. 

Aangesien daar verle
de jaar te veel omstre
denheid rondom die 
Groot Trek-fees gewentel 

het, het meeste skole is 'n vergestalting van 
besluit om dit nie te vier hierdie ideaal. Sy is 'n 
nie. Tussen al die Dias- inspirasie vir elke Affie 
en Hugenote-feesvie- om die Voortrekkerdog
ringe was daar in elk ter, van honderd-en-vyf
geval ook nie tyd nie! tigjaar gelede, se suiwer

Maar mev de Klerk, en heid en opregte lewens
'n span flukse dames, het wandel na te streef. 
besluit om hierdie jaar Saarn met hulle brons 
iets van hierdie belang- Nooieljie, word hierdie 
rike herdenking by Af- nuwe Alfie in hul rnidde 
fiedogters tuis te bring. verwelkom. 
Susanna Elisabeth en 
haar porseleinvriendinne - Marthali Brand 

Kaalvoet oor die 
(Of enige ander 

Drakensberg ... 
bergreeks) 

Ons is reccies en ons is 
sterk ... 

Dit is die nie-arnpte
like leuse van Affies se 
stapklub. Die arnptelike 
leuse lui: Studeo et Cus
tudio - leer en bewaar. 
Hierdie waarde pryk op 
die Voetslaanklubwapen 
besonder gelukkig om as 
gedra mag word. 

In die verlede bet so 
een of twee verdwaalde. 
vroulike vlermuise saam 

gestap. Die me1sies het 
egter besluit dat 1989 die 
jaar van die vroulike mar
telaar gaan wees, want 
hoe rowwer die staproete 
raak, hoe groter word die 
"skoner" ledetal. 

Timbavati sal seker 
onthou word as die op
windendste uitstappie, 
hierdie termyn waar
volgens wagstaan 'n 
"moet" was. Op hul beurt 
bet Helena en Deidre 

Revue '89 
Bagasie vir elke stasie 

weer bewys dat "Kruger 
se neus" in die Wolkberg, 
nie ontembaar is nie. 

"Enige meisie wat wil 
aansluit by die AHS.Stap
klub; moet 'n 100 mm by 
80 mm kleurfoto, van 
haar en haar bond, met 
haar aansoekvorm by die 
klubbestuur inhandig -
Die beoordelaars se be
slissing is fmaal en geen 
korrespondensie sal ge
voer word nie!! 
-Werner Stoc:khotT 

Bondels en bondels bagasie 
Maar- Wiuirheen dan, Gehasi? 

Later, vee) later Iaai ODS op 
oom Jannie met sy hoepelbeen en 
speel ons wegkruipertjie agter Little 
Boxes. It might be Barcelona Spain 

or even Can-Can Paris 
en net, net dalk Bles se W(v)aal 
Transvaal. 

Maar .•. 
Die "trein" vertrek. 

Jimmy Brown word opgelaai en 
Die "Naughty lady van Shady Lane" 
amper afgelaai! 
By Bokbekstasie verby 
tot Romantic: Stop die reis vertraag ... 
want Timothy klim op en -
die Locomotion gebeur 
Timothy klim weer af 
maar toemaar - Don't worry, be 
happy! 

MAAR - wat is 'n huis sonder 'n 
moeder-
en 'n tuin sonder skreeuende 
"babies": 
Daar's Katrina Katryn en Henketie 
Hein en Piet Pietertjie Pyn 
en Susara Steyn, Waltertjie Wyn en 
Marina Maryn. 
Oe!. Dis BAlE. 
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N etbal 'n fees by S portweni 
Sou jy deur 'n meisie se dagboek blaai wat op 
Sportweni was, sal jy die volgende inskrywings in 
rooi en in hoofletters sien! 

Vrydag 24 Maart: 
N ege opgewonde netbal 
entoesiaste vertrek na 
Margate vir 'n week van 
afrigting en opwinding. 
Met nege ure se ry agter 
die blad, bet Port Shep
tone se Seunskoshuis 
soos 'n paradys gelyk, 
maar met die eerste oog
opslag van ons karners, 
en knipmesbeddens bet 
ons geweet, die week 
voorspel net een groot 
fees. 

Saterdag 25 Maart: 
N a die oggend van harde 
verwelkomingswedstryde 
is ons gekies om teen 
die afrigters die vertoon 
wedstryd te speel. Hier 
het ons alreeds getoon dat 
ons nie ligweg opgeneem 
moet word nie, (veral 
Parkies hetdit beset). Die 
middag het ons die dorp, 
eetplekke en strand op 
borings geneem en gou
gou het Margate tekens 
van 'n nywerheidsom
wenteling getoon. Onge
lukkig wou 'n haai ons 
ook persoonlik welkom 
heet, maar ons het be
hoorlik op die water na 
veiligheid geloop. Die 
aand al het ons the nag
lewe besoek en voorwaar 
'n "ball" gehad .. of is dit 
nou gesien! Die aand is 
met 'n skouspelagtige 
vuurwerkvertoning afge
sluit. 

Sondag 26 Maart: N a 
'n warm stampvol kerk
diens het ons weer gaan 
lywe natrnaak. 

Maandag 27 Maart: 
Die ure van . sweet en 
harde oefening het aan
gebreek. Ons was elfens 
·uitgeput, maar dit is toe
geskryf aan die humidi
teitsverskil en aanloklike 
gewink van blou vingers 
van die see. Daar is nie 
net netbal gespeel nie, 
daarvoor het die borge 
beslis gesorg. Saans, ge
wapen met skeerroom 
en tandepasta, bet die 
hele span en juffrou 
McClean( s) die karners 
gepatroleer. Dit was 'n 
gr66t koshuis en niemand 
bet dit beter geweet as 
Mareli, Zelda, Stepha
nie, Retha en Luzanne 
nie. Aan die ontbyttafel 
bet ons ons moeg gelag 
oor al die gebeure saans 
en daar was telkens 
iemand anders wat onder 
verdenking gestaan bet. 

Donderdag 30 
Maart: Die finale! Daar 
was gekeer, gespring en 
gedoel vir 'n vale! Na die 
Sandveld W esselsbron 
wedstryde bet ons met 
bloukolle en bloedneuse 
Menlo Park aangedurf, 
en bulle kaf gedraf in die 
semi-finale. Die Affie
span was as die wenspan 
aangewys met speelsters 
soos Eloise, Riana, Step
hanie, Zelda, Rene, 
Retha, Cindy en Mareli. 
Trots was ons beslis ge
wees, veral toe Riana, 
Stephanie en Rene as van 
die beste spelers aange
wys was! 

* Wat is die toppunt van spoed? 
- As jy vinnig omdraai en in jouself vasloop. 
-As jy om 'n lamppaal ry en vir jou eie remligte stop 
- As jou agterwiele jou voorwiele verby vat 

Die aand het ons borre
lend om 'n strandvuur 
liedjies gesing ... en na 
gebeure van die verlede 
geluister. Ons was ook 
besonder gelukki om as 
die meisies met die na
tuurlikste voorkoms en 
mooiste bene uitgesonder 
te word deur die rugby
seuns wat ons getrou 
onded;teun het. 

Hegte vriendskaps 
bande is ook gesmee ver
al met Henneman en 
Dundee . .. N a dese sal 
Harrismith ons ook nie 
vergeet nie veral as bulle 

deur skeerbesmeerde ge
sigte na die Affies kyk. 
Sonder juffrou Des 
McClean sou die week 
ook maar net nog 'n week 
gewees. 

Haar besondere jeu
dige gees en belangstel
ling het ons deurentyd 
aangespoor tot beter. 
Retha se man ·wat ons 
maar gedielid herwaarts 
en derwaarts rondgery 
bet en in haar goeie inspi
rende woorde, baie, baie 
dankie. Ons bet Affies 
sien wen!! 
- Zelda Pretorius 

Die vere maak die voel 

Onderwyseresse verwag van skoliere: 
Om die grasie van 'n swaan; 
die vriendelikheid van 'n mossie; 
die sterkte van 'n arend; 
en die nagtelike ure van 'n uil te he -
en party onderwyseresse verwag van so 'n voel 
om op die kos van 'n kanarie te !ewe. 
- Anoniem 

Wynand Oli
vier, Affies se 
eie volkspeler! 

Stil en beskeie gaan 
Wynand Olivier (16) 
voort om op ons land en 
volk se trotse tradisie 
van volksdanse voort te 
bou. Daar is egter so 
min mense wat nog 
daaraan deelneem dat 
'n mens wonder of bier
die kleurryke tradisie 
kan voortbestaan. 

Wynand het begin om 
aan volkspele dee! te 
neem van so vroeg as st. 3 
af. Hy kom uit 'n huis wat 
deur die jare aan volks
danse deelgeneem bet. 

Met die jare se opleiding 
en volgehoue entoesias
me bet Wynand dit reg
gekry om gekies te word 
vir die Transvaalse Volks
danse grqep. Hierdie eer 
bet hom verlede jaar so
wei as die jaar te beurt 
geval. Hierdie groep van 
14 seuns en dogters is 
uitgenooi om 'n kursus in 
die Kaap by te woon. Die 
kursus staan bekend as 
die Pellisierweek. Hier 
ontvang die dansers nie 

net verdere opleiding nie, 
maar word ook in leier
skap opgelei. 

Wynand bet reeds 
twee medaljes (in st. 5 en 
8) ontvang. Hierdie me
daljes het by op 'n Junior
en Senior Volksdanse 
kompetisie ontvang. Hy 
ontvang binnekort sy der
de medalje. 

Later die jaar gaan 
daar moontlik 'n paar 
volksdansers gekeur 
word om 'n oorsese toer 
mee te maak. Ons hou 
duimvas dat by hierdie 
span haal. 

Wynand se: "Ek is 
trots om te kan se ek's 'n 
Affie wat volksdanse 
doen." Met hierdie en
toesiasme is daar 'n toe
koms vir Volksdanse in 
ons land. 

Die wat Wynand ken, 
weet hy dans nie net nie 
maar weet dat hy 'n ware 
Affie is met 'n veelsydige 
deelnarne aan sport- en 
kulturele bedrywighede. 
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'n 
Nee! Beslis nie 'n hokkie
of rugbybal nie. Dis 'n 
anderste hal die. Dis 'n 
hal net vir Atties en Skat
ties - die jeugbal. 

Hierdie puik instelling 
van die Junior-Stadsraad 
het vanjaar groot verteen
woordiging vanuit Affie
land ontvang. Geeerd 
was die agbare raadslede 
beslis, Of hoe, Liezel? AI 
was die spoggeleentheid 
geopen met die vasgehak
te grammofoon-sinnegie 
van: "The best man for 
the job is a woman," bet 
die Affies dit terdee ge
niet. Dis ook vir 'n goeie 
saak gehou: Liefdadig
heid ... en ook sommer 
net vir die gesonde be
trekkinge tussen leerlinge 
van verskillende skole. 

Die geleentheid is by
gewoon deur dogters en 
seuns van skole oor die 
hele Pretoria. Affies was 
ook in groot getalle teen
woordig. Die oorwinning 
oor Boys High vroeer die 

Jeugbal 
dag, is toe goed gevier. Sy 
edele, .raadslid Christiaan 
van der Merwe het ook 
toe sommer s6, lekker 
v66r rnan en muis, vir 
Affies gelukgewens! Die 
Affie-manne het gejuig en 
is uitdagend en minag
tend aangegluur. Om ai
Ies te kroon, is die junior 
onderburgemeester van 
AHMP en Chris Steyn 
van Affies, boono·p aan
gewys as die naaswen
ners in die besgeklede
paartjie kompetisie. (Ek 
se n6g dis 'n lieg, ne 
Rachel!) 

Die Affies het twee 
groot groepfoto' s van bul
le laat neem by "Smac
kie" , Affies se eertydse 
worsbroodjiekoning en 
ACSV-beskermheer. Sy 
meesterwerke het baie 
aandag geniet, want vo
rige Affie-matriekaf
skeide se foto's het as 
voorbeelde teen die 
mure gepryk. 

Behalwe vir 'n klein 

rotter wat skeerroom, 
pleks van gewone room 
eet, was die kos besonder 
lekker. (Wonder wie was 
die spyseniers - vir ons 
matriekafskeid natuur
lik.) Die tussengereg was 
net moeilik om te eet en 
dit het maar slurperig 
afgegaan. Toe die musiek 
begin, was lank, kort, 
maer en vet, op die dans
baan. Behalwe vir 'n paar 
zotte wat in kringe gedans 
het, het almal lekker ge
"twostep" en gewals. Dit 
het eers maar 'n bietjie 
broekskeur gegaan, maar 
later was dit lekker jolig 
en is daar gedans dat die 
sweet getap het - aitsa 
klere of te nie. 

Nat-nat is almal voor 
twaalfuur huis toe. 'n 
W onderlike aand en ge
leentheid is met 'n lekker 
koppie koffie afgesluit en 
veilig in pa en rna se huis 
is daar 'n hond-uit-'n
bos-uit geslaap. 
- Zoll 

Briewe 
Briewe . 

Vriendelike band 
besig om te spat! 

As daar iets is wat die 
Affies grief, is dit 'n 
meisie wat feministies
verby is. Sulke meisies 
(?) veroorsaak dat die 
samewerking wat daar 
tussen AHMP en AHS 
is, verder en verder afge
breek word. 

Daar is niks mee fout 
om 'n feminis te wees nie, 
maar dan moet dit nie 
deur 'n sin soos: "the best 
man for the job is a 
woman" voor 'n klomp 
seuns oordryf word nie. 
So 'n uitlating is genoeg 
om die hele band van 
vriendskap tussen die 
twee skole af te breek. 

Kom ons probeer om 
"Ek sien haar wen ... " en 
"laatdaar Jig wees", op 'n 
mooi manier bymekaar te 
bring en op 'n mooi ma
nier, so te hou. 
- Anti-feminis 

Waar is die 
boomspanne? 

Geagte Meneer, die Re
dakteur, 

Ons almal weet tog dat 
die rugbywedstryd teen 
Boys High die hoogte
punt van ons tradisie is, 
en dit is. 

Nou wil ek weet, wat 
bet van al die "Guns
ton" -en "Boom" -spanne 
geword? 'n Paar jaar ge
lede bet amper die hele 
skool aan hierdie spesiale 
dag deelgeneem, en die 
gees was puik! 

Moet my nie verkeerd 
verstaan nie, die gees was 
vanjaar nog beter; maar 
daar was net agt oop 
spanne. Die Galle kon 
kwansuis nie meer span
ne volmaak nie, maar 
bulle is dan meer as 
ons! 

Is die tradisie nie juis 
dat almal deelneem nie, 
tot die laagste boom- en 
Gunstonspan? Miskien 
sal die Galle volgende 
jaar weer tien spanne he, 
altans ek hoop so. Dit 
was immers elke jaar ook 

my voorreg om die Galle 
aan te vat, behalwe van
jaar. 

Nogtans was dit 'n 
wonderlike dag. Vyfdui
send mense by skolerug
by moet iets met tradisie 
te doen he ... 

Affies, Boys High -
moeilie laat die tradisie 
oppervlakkig word nie! 
- Anoniem 

Liewe Stroom-op 
Ek heta/ myou hartjie 

by baie mense probeer 
uithui/, maar wat is die 
nut? Niemand tuister 
mos na 'n ou standerd 
sessie nie. Ek is mos 
maar net nog een van die 
menigte onnodig siete in 
Affietat:d. 

As jy na ete na jou 
kamer toe gaan, hoor jy 
net: "Standerd ses, gaan 
roep vir Nellie". Dan 
weer: "Servooeess, ag 
bring vir jou arme ma
triek 'n koppie koffie!". 
"Lutzi", "Jaa, Lady Di
di ek weet u tas is nog 
onder maar ek het hok
kie gehad", "Trot, soek 
vir my iets om te eel, ag 
'seblief, hierdie plek teer 
my uit!" Ai, dit maak my 
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moede/oos. Nesjy nog so 
lekker op jou bed le voor 
jy moet gaan swot, want 
die hope akademiese 
verpligtinge roep, is dit 
weer van vooraf: " Trot, 
Knoffe/, Spot, Kuijie!". 

Tetkemale wit jy met 
jou matriek gaan praat 
oor een of ander pro
bleem, maar dan ty sy 
aan swotkoors of sy is in 
die wolke want JC het 
gebel, Hanno stuur groe
te en Ribbens is uit die 
eerste rugbyspan en DJ is 
weer in. Ons is mos net 
goed vir sekere dinge: dis 
koffie maak voor en tee 
maak agter! 

Dierbare koshuisma
trieks, dink asseb/iefaan 
die standerd sesse wat 
moeg van die skoot af 
kom, geskok oor die te
/eurstellende punte en 
dan nog rondgestuur 
word deur mense net 'n 
paar jaar ouer as ons. 
Wees 'n bietjie genadiger 
en Loon assebtief meer 
simpatie. Julie is nie a/ 
mense met probleme nie, 
ons s'n is partykeer nog 
groter! 
Senuweewrak van Wes
huis 
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Humor- Louis Koen 

Dan vra bulle nog hoe
kom sy 'n "Heks van 
Eastwick" is? Natuurlik 
omdat haar besem besig 
is om uit te brand. Rede; 
sy jaag rond agter mat
ricks aan. 

Die afgelope paar 
weke, was 'n nagmerrie 
vir al wat 'n "vrot zot" is. 
As gevolg van "vir ander 
sake gebruik" ( matriek
eksameninskrywingsgeld), 
het die hare gewaai - Of 
eerder, is die matrieks 
deur verskillende tower
spreuke vervloek. Klink 
"jou dooi mossiebrein
selle" en "jou eenvoudige 
vrot zot" en "pleks jou 
rna jou kleintyd doodgele 

Dorette Boshoff 

het", bekend, dan was j:y 
beslis laat met j6u in
skrywingsgeld en bet jy 
dit beslis op ander plekke 
bele ... 

Die arme Heks se 
klere, het selfs brandmer
ke soos wat sy haar vir 'n 
klomp "rotters" afsloof 
en sy sukkel voort om 
Afrikaans in "sekere" 
breinselle met 'n "onse
kere" woordeskatkennis 
in te kry. 

AI wat bulle, die son
debokke, kan se, is: jam
mer juffrou en dankie 
juffrou. (Skynheilige tor
re ... ) 

- Zoll en sy trawante 

- Mnr Jackie Kruger 

Mnr HSJ (Jackie) 
Kruger is op 21 April 
1941 gebore. Sy verbin
tenis met die Afrikaanse 
Hoer Seunskool strek 
reeds vanaf die vroee vyf
tigetjare. Hy matrikuleer 
in 1958 aan die gesogte 
skool waar hy prefek was 
asook 'n ACSV- en De
batsbestuurslid. 

In 1967 verwerf mnr 
Kruger die BA LLB
graad aan die Univer
siteit van Pretoria. Hy 
was ook die voorsitter 
van die Juridiese Ver
eniging. 

Hierdie dinamiese 
man word in 197 4 verkies 
as Provinsiale Raadslid 
vir die kiesafdeling Rissik 
en in 1981 word hy as 
ondervoorsitter van die 
Raad verkies - tot en 
met die ontbinding van 
die Raad aan die einde 
van Junie 1986 behou hy 
die portefeulje. 

Hy kies vir hom 'n nooi 
Kolver, uit Linden maar 
gou is sy ook 'n volbloed 
Affie. Mev Nita Kruger is 
'n vriendelike en bekende 
gesig by Affies. Hul het 
ses kinders - Liesl en 
Alanne was op AHMP 
en Karin is tans daar in 
standerd nege; Stefan 
matrikuleer in 1988 aan 
die AHS, Kolver is tans 

in standerd agt en Jackie 
kom in 199 3 Affies toe. 

Mnr Jackie Kruger 
word in 1983 op die Be
stuursraad van die Afri
kaanse Hoer Seunskool 
verkies. In 1985 word hy 
as ondervoorsitter ver
Ities en vanaf 1-986 is hy 
die voorsitter van die 
Bestuursraad waar hy 
talle projekte van stapel 
gestuur het. Op die Raad 
bewys hy weer eens dat 
hy 'n man van sy woord is 
- 66k 'n man van die 
daad. Hy laat geen steen 
onaangeraak om dinge op 
Affies te vergemaklik 
nie. 

Mnr Kruger is die stig
terslid en eerste voorsit
ter van die Oud-Affie 
Bond. Hy is ook trustee 
van die Afrikaanse Hoer 
Seunskool Trust en ex
officio Bestuursraadver
teenwoordiger op die 
Alec Roberts Trust wat 
die Oos-Transvaalse 
plaas bestuur, wat aan die 
Afrikaanse Hoer Seun
skool en Pretoria Boys 
High School, geskenk is. 

Hy is ook lid van die 
Skoolraad van Pretoria
Sentraal en dien as ver
teenwoordiger van die 
Afrikaanse Hoer Seun
skool, Pro-Arte en Aka
sia Laerskool. 

- Rachel Kruger en Mindie Rischmiiller 
Om met prof. Liesbeth Botha te kon gesels was voorwaar 'n wonderlike 
ervaring. Ten spyte van al haar prestasies bly sy 'n nederige en spontane mens 
en was sy gretig om ons meer van haar jare op Affies te vertel. 

In 1975 word Liesbeth 
Botha 'n standerd sessie 
by AHMP. Sy erken dat 
sy aanvanklik 'n bietjie 
rebels was oor die ge
dagte van net meisies. 
V andag is sy egter bly dat 
sy haar skoolloopbaan 
bier voltooi het. Liesbeth 
was 'n ware uitblinker
vera! op akademiese ge
bied. Sy onthou vera! 
haar Latyilklasse by die 
entoesiastiese mev. Ma
rie Schoeman. Wiskunde 
en W etenskap was haar 
gunsteling vakke op 
skool. Alhoewel mans 
oor die algemeen beter 
presteer in die vakke, 
meen sy dat dit nie is oor 
bulle slimmer gebore 
word nie, maar seuns 
word definitief meer ge
stimuleer in die spesifieke 
rigtings. Een ding wat sy 
in Affies geleer het, was 
dat dit nie vir 'n vrou 
nodig is om terug te staan 
vir mans nie. Vrouens 
kan ook die beste wees. 
Liesbeth het op die Afri
kaanse Debatsbestuur 
gedien, was deel van die 
Stroom-op Redaksie en 
was 'n prefek in standerd 
I 0. Buite die skool het sy 
altviool geneem en 
muurbal gespeel. Sy het 
in 1979 rriet sewe onder
skeidings gematrikuleer. 

Dit is egter nie die 
einde van die storie nie. 
Liesbeth skryf by Tuk
kies in waar sy as die bes
te eerstejaarstudent in elek
troniese ingenieurswese 
aangewys is. Afgesien 
van haar studies was sy 
ook baie lief vir die so
siale sy van die univer
siteitslewe. In 1983 be
haal sy die graad B Ing 
( elektronies) met Iof. 
V oor sy na Arnerika ver
trek het, het sy ook haar 
meestersgraad in 1985 
met lof behaal . 

In Augustus 1985 ver
trek Liesbeth na die VSA 
vir haar doktorale studie. 
Sy het gedink alles sou 
maklik wees maar vertel 

Prof. Liesbeth Botha 

dat dit vir haar 'n groot 
skok was toe sy in Ame
rika aangekom het Skie
lik was haar rna, pa en 
vriende nie meer daar nie. 
AI die "ondersteuning
stelsels" waaraan sy ge
woond geraak het, was 
weg. Sy moes maar aileen 
regkom. 

Daar was so baie dinge 
wat gedoen moes word, 
voordat sy regtig met 
haar studies kon begin. 
Maar Liesbeth het bo 
uitgekom. 

Om aan een van die 
tien beste Universiteite 
vir ingenieurswese in die 
VSA te kon studeer, is 
voorwaar 'n uitsonderlike 
prestasie. Dit was harde 
werk, het Liesbeth aan 
ons vertel, maar tog het sy 
dit baie geniet. Sy het ook 
baie goeie vriende ge
maak na wie sy nou soms 
verlang. Aanvanklik was 
sy bang dat sy nie " slim 
genoeg" sou wees om 
oorsee te kon studeer nie. 
Sy was verras om te vind 
dat Suid-Afrikaanse 
Universiteite glad nie in 
die skadu van die beste 
van Amerika se Univer
siteite staan nie. Lies beth 
het haarself deeglik be
wys deur die beste te vaar 
in die kwalifiserende ek
samen vir nagraadse stu
die in die departement 

elektriese en rekenaarin
genieurswese aan die 
Carnegie mellon- Uni
versiteit van Pittsburg, 
Pennsilvanie. Sy doen 
haar doktorale navorsing 
oor optiese dataverwer
king en op 14 F ebruarie 
doen sy haar "tesisver
dediging" voor vier ek
saminatore. Sy keer in 
Maart vanjaar terug na 
Suid-Afrika met 'n PhD 
agter haar naam. 

Sy vertel dat haar ont
vangs in Suid-Afrika 
wonderlik was en sy vind 
dat mense haar opoffe
rings waardeer en respek
teer. Op die oomblik is sy 
mede-professor in die de
partement van elektro
niese en rekenaar-inge
nieurswese by tukkies. 
Behalwe dat sy die enig
ste vrou is wat nog op die 
vlak in elektroniese in
genieurswese aan Tuk
kies aangestel is, is sy een 
van die jongste dosente in 
jare wat as mede-profes
sor aangestel is. Lies beth 
geniet dit veral om met 
die studente te werk en 
daarby hied dit haar baie 
tyd vir navorsing. 

Prof. Liesbeth Botha is 
voorwaar 'n uitsonderlike 
mens. Affies wens haar 
alles van die beste vir die 
toekoms. Mag ons haar 
steeds sien wen! 







Pro Arte of 
Pro Affies? 

Sowat twee ure nadat 
ons vakansie verlede 
termyn·begin bet. was 'n 
paar van ons kuns
leerlinge op pad om 
iets te vermag, wat alles 
verniet sou wee.s 

Mnr Roux en Louis 
Nel, Jasper Daniels, Wil
lie Niewoudt, Koert de 
Villiers, Louis Koen, Jan 
van Graan, Deon My
burgh, Bertus Booysen, is 
aangese, oftewel, gevra 
om hut kreatiwiteit op 'n 
modeagentskap se muur 
tot uitdrukking te laat 
kom. Hulle het die Vry-

dagmiddag na skool hul 
idees slegs met hout
skool uitgele. 

Die volgende oggend 
was alma! in 'n goeie luim 
om die " kleurvolle" dag 
aan te pak. N adat die 
verf, wat heelwaarskynlik 
uit die 19e eeu dateer het, 
geinspekteer is, het die 
"kunstenaars" besluit om 
nuwes te gaan koop. Die 
Affies was in kompetisie 
met hut buurskool, Pro 
Arte wat heelwat kon
stanter as die Affies ge
werk het, en wat spoedig 
klaar was. Die skool wat 
wen, sou Rl50 kry om 

onder die kinders te dee!. 
Deur die dag is alma! 
gewaarsku oor wat die 
Munisipaliteit se reaksie 
die volgende week sou 
wees! 
, Die uitslag aan die 
einde van die dag was 
baie teleurstellend en dit 
was gelykop. Elk van ons 
het darem 'n skrale R8 in 
die sak gesit. 

Alma! het die dag ge
niet, en as 'n ware onder
vinding beskou wat nou 
lank in die geheue sal bly. 
bly. 

Alles verniet. 

Professionele kreatiwiteit of "cool" kreatiwiteit? 

Europa, bier kom ons 
London, Parys, Avig
non, Rome, F lorence 
die sneeuwit Alpe in 
Switzerland, Belgiese 
sjokolade, affodille en 
tulpe in Oostenryk. Bon 
Voyage! Europa, bier 
kom ons! 

Opgewonde, maar met 
'n ietwat .hoi kol op die 
maag, vertrek drie Affies 
op 19 Maart na Luxem
bourg. Vir drie weke lank 
sou hulle die hele Europa 
deurreis en platloop in 
hul tuiste op wiele. 

In hulle luukse hotel in 
Londen het hulle die 
asemrowende uitsig ge
had van die " Tower 
bridge" met rooi busse en 
swart taxi' s wat een vir 
een verby ry. Met 'n 
middag vry vir inkopies 
soek bulle na Oxford
straat en kom toe na 'n 
halfuur agter dat hulle 

reeds in Oxfordstraat 
staan. 

In Frankryk het hulle 
tog te lekker met die 
Franse Afrikaans "ge
praat" en opgegaan met 
die Eifeltorihg vir 'n pa
noramiese blik 6or die 
stad. In die strate van 
Rome het hulle heerlik 
gesmul aan ltaliaanse 
roomys en in Pisa die 250 
trappies van die toring 
opgehardloop. 

Die pret gaan voort in 
Oostenryk en Switzer
land waar hulle hul 
sneeupakke aantrek en 
die sneeu invaar. Hulle 
het sneeumanne gebou, 
sneeugevegte gehou en 
die wat te koud gekry het, 
kon warmsjokolade en 
"pommes frites" in die 
koffiekroeg bo-op die 
berg geniet. 

Met 'n vaart op die 

Ryn en ' n heerlike buf
fetete, het hulle die toer 
met 'n bietjie heimwee in 

,... 
Erens bet ons 
tog iets geleer 

.•. toe trou Saul mos met 
Miranda en trek bulle 
"Bos" toe. 

Maar die trouplanne 
het begin by die vendusie 
toe Saul en Josef op die 
bed gebie het Vir Saul 
was die bed 'n liksens om 
vir Miranda in die hande 
te kry. Na die huwelik 
raak Miranda "oorge
wig" en kry sy toe vir 
Cali ban. 

Met Caliban se elfde 
verjaarsdag trap die 
grootvoete hom. (of dis 
wat bulle gedink het). 
Omdat bulle nie seker 
was nie, gee Saul vir die 
speurder Motsamai 'n 
olifanttand sodat hy moet 

ingaan op die saak. Mot
samai was nie baie opti
misties om te begin werk 
nie want hy het ons geglo 
dat dit in die bos spook
dit was natuurlik Pros
pero. 

Toe Motsamai 'n week 
lank op Oupoort se spoor 
was, kom die swerms en 
wis sy spoor uit. Mot
samai gaan klop aan vir 
raad by die Caledonner
maar hy was by Kate en 
dus laat bulle die saak 
daar tot daar weer lisen
sies uitgereik word. Hulle 
groet toe vir Bertien en 
gaan terug na die vader in 
die Bos. 
- PJ en Jakoos!l!! Apies op die Balies? 

Hoekom Christen-wees? 1
1 

Grootprater: Ek het. my 
!ewe begin met niks an-

Hoekom poog so baie Christene om ander te oortuig 
om Jesus as Saligmaker aan te neem, deur bulle met 
die bel bang te maak? Watse motivering is dit? Die 
Christene wat dink dit is die grootste rede om jou 
!ewe aanJesus te wy, is op 'n dwaalspoor. Dit is alles 
goed en wei, ja. 'n Mens wil nle braai nie, want dit 
sal mos nie lekker wees nie. Maar dit is 'n bewys van 
'n mens se veldtog, wat definitiefnie 'n Christenper
soonlikheidseienskap moet wees nie. 

Die troepies wat- vir sterf, en dan die dood 
ons land op die grens veg (he!) te oorwin, het Hy 
en dan sterf, word vereer die pad vir ons oopge
vir bulle grootste opoffe- maak om dit 66k te doen. 
ring: dis waarskynlik die Jesus het onder geen ver
grootste getuienis van pligting gestaan om dit te 
patriotisme wat 'n mens doen nie, maar te midde 
aan sy land kan bewys. van foltering en ver
Maar die troepie het tog soekinge het Hy as mens, 
nie blind teen die vyand met God se bystand, die 
ingegaan nie, en het alles dood · oorwin. Alles uit 
in sy vermoe gedoen om pure liefde vir die mens. 
sy !ewe te behou. Maar N a ons Hom s6 seerge
Jesus h~t nie die dood maak en bespot het 

wees nie soveel te meer 
om soos baie dit stet: " Vir 
iets onsigbaars" lief te 
wees. Maar later weet 'n 
mens jy kan iets vertrou 
wat jou oe nie sien nie, 
want ons weet Jesus 
!ewe! Net so kan ons nie 
alles glo wat ons oe sien 
nie. Satan is in 'n volle 
oorgawe om ons van 
Hom af weg te rokkel, 
maar as ons nie wil nie, 
sal Hy nie toelaat dat 
enigiemand ons uit Sy 
Almagtige hand ruk nie! 

I ders as my verstand om 
op straat te maak nie. 
Verveelde luisteraar: 
Wat 'n klein begin! 

Geharde Affie-roker: 
lemand wat kon skeer 
sonder om sy sigaret vol 
skeerroom te kry. 

Dom Affie I: Ek het 
vannag gedroom dat ek 
my huiswerk gedoe'n het. 
Dom Affie 2: Ek kan sien 
jy lyk moeg. 

Vivit Lingua 
Latina! 

probeer vermy nie: hy het Om 'n Christen te 
doelbewus daarheen be- wees is 'n uiters per- Vir die plebs onder ons, 
weeg, en het homself soonlike saak. Niemand was die 26ste Mei, net 
n66it probeer red ofver- kangeforseerwordomvir soos al die ander, 'n 
dedig nie. Want deur te iemand anders lief te doodvervelige dag. Die 

·-----l Latynkinders bet dit 

van muisieshoer gelewer 
en hulle het hulself puik 
van hul taak gesing. Baie 
praatjies is deur profes
sore gelewer oor hoe om 
lewe in Latyn te blaas en 
die nut van Latyn in 'n 
beroep. 'n Baie komiese 
toneelstuk (in Latyn) het 
kinders laat skater oor die 
pittighede wat daar kwyt
geraak is. Soms het hulle 
ook geskater op die ver
keerde plek. Kato Oden
daal is verkies as Meisies
hoer se verteenwoordiger 
van die Junior Latynver
eniging. 

Se wie? 
1. Die Hoof 

2. Dr Edwards 

3. Mev Stotlberg 

4. Mej Botha 
5. Mev Fires 
6. Mnr Potgieter 

7. Negendes 
8. Pule 
9. Klamp 

10. Knoets 

: "Ons moet dit vir mekaar 
se ... " 

: "Ek's bly jou pa bet dit vir 
jou gelees. Kom ons vat ' n 
eenvoudige voorbeeld ... 
die res is geskiedenis ... " 
"Hoekoin skryfjy die huis
werk af, jy doen dit tog 
nooit." 
"Ag, Eleanore ... " 
"OK boys ... .'' 
"Ek sal vir jou ' n sn .. t
klap gee." 
"Aaaaaaabl" 
"Weed" 
" Ek sal jou by die poorte 
sien." 
"Stoei hom. Hoek toe, 
hoek toe!" 

hut harte afgesluit, maar 
groot was die vreugde toe 
die vliegtuig op Jan 

Smuts land en die kaartjie 
by die ingang se Welkom 
tuis! 

heel anders beleef. Be
wapen met togas bet 
bulle 'n lang en uitput
tende tog na Tukkies 
aangedurf om te gaan 
kyk hoe leef Latyn. 

Tukkies se amfiteater 
het ontwaak in ' n histo
riese gebeurtenis en oral 
het Latiniste rondge
dwaal en oor allerlei in-
tellektuele dinge gepraat 
Middagete is genuttig op 
eg-Romeinse wyse 
(hamburger en skryfies) 
en daarna kon bulle aanle 
om getrakteer te word 
met Carmina Latina 

Die spesifieke nom
mertjie is deur ses muise 

Na alles verby was het 
hulle terug gegaan huis 
toe met 'n gesuste gewete. 
Latyn leef omdat Lati
niste leef. Ons is mos 
maar die " elite" . 
- Finis 

Jan-Lodewyk bet 
gevra 

of (sy foto) 
asseblief op 
elke bladsy 

mag verskyn. 

Verskoon tog! 
Die man is 'n ware 

Affie! 
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Akpol '89 
Het julie al ooit gehoor 
van vyf st.9-meisies wat 
deurnag hard geswoeg 
en gesweet het om die 
skryfter MER se werke 
onder die knie te kry? 

Wei, Affies het hierdie 
vyf deelnemers aan die 
jaarlikse Akpolvasvra
wedstryd gehad. Vir die 
van julie wat nog nie weet 
nie, Akpol is 'n vasvra
kompetisie wat jaarliks 
vir 'n paar uitsoekskole 
deur die Suid-Afrikaanse 
Polisie aangebied word. 
Hierdie jaar is die skryf
ster MER se pragtige ver
hale en outobiografie be
handel en op 29 April het 
Mindie Rishmuller, Rac
helen Susan Kruger, Anna
Lynne Marais en Fran
ces Burger vol kennis en 
optimisme by die Hoer
skool Wonderboom op
gedaag vir die stryd. Die 
aand is begin deur 'n 
halfuurlange vraestel wat 
deur die onderskeie 

spanne in verskillende 
lokale voltooi is. Daarna 
het alma! na die saal 
beweeg waar die punte-
telling sou geskied. 
Spannende oomblikke 
het nou vir die Affies, 
ondersteun deur mevv. 
Van Schalkwyk en Van 
der Merwe, aangebreek. 

Gelukkig is die ys ge
breek deur 'n pragtige 
konsert met verskeie 
items wat die puntetel
lings voorafgegaan het. 
Aan die einde van die 
aand is daar vir groot 
vermaaklikheid gesorg 
deur die lees van komiek
like antwoorde wat in die 
vraestelle opgeduik het. 
Dit het op die ou end 'n 
reuse suksesaand blyk te 
wees en met baie meer 
ondervinding het die Af
fies huiswaarts gekeer. 
Volgende jaar is hulle 
weer daar om Affies se 
naam hoog te hou! 
- Frances Burger 

Voor: Pule Beukes, mev Veldsman. (redenaars) 
Agter: Zol/ Herman, Jaco du Toit (afwesig: Adrian 
Dreyer). 

-----------------: 

Voor: Phillip Blom, Mev Steyn. 
Agter: Danie du Toit, Louis Botha (afwesig: Kobus 
Botes). 

Johann Botha -
spreker. 

Woorde van ge
lukwense aan: 

Mev. Bosman wat 
weer eens haar staal 
gewys het deur die Com
rades te hardloop. 

Mevv. Rautenbach en 
du Plessis met hut nuwe 
babas. Ons hoop hulle 
bring u groat vreugde. 

Mejj. Elsen de Beer 
met hulle nuwe status
die van verloofde dames! 

Stet jou voor •.• 
I. Barend Gildenhuys sonder sy "halfloaves" en sy 

sakkie vrugte. 
2. Jacobus Dreyer met 'n onderskeiding in Duits. 
3. Jan-Lodewyk sonder 'n mikrofoon. 
4. Arnold Vorster in die Stroom-op ... 
5. 'n Matriekleerling sonder 4 LO-periodes per week 

(Vryheid, gelykheid en broederskap). 
6. Die o/19 A-muurbalspan wat 'n wedstryd wen. 
7. Murray in die "army". 
8. Meisieshoer wat iets wen. 
9. Godzilla sonder tande. 

10. 'n Goeie sokkie by die Meisieskool. 
11. Mnr Du Plessis wat jou betyds laat loop. 
12. Mnr Prinsloo sonder 'n middelpaadjie. 
13. Mnr Greyling sonder sy kam. 
14. Mnr Kruger met "stove pipes". 
15. Mnr Fris Chris met anoreksia. 

AHM Engelse spanne 
oorheers redenaarsfees! 

'n Afrikaanse skool wen die Engelse spankom
petisie •.. klink dit ongewoon? Dit is ongewoon, 
maar hierdie jaar het AHM se st.6 en 7 -spa nne die 
Engelse spankompetisie van die SA spraakgilde 
gewen, en die st.8-span, die junior tweetalige trofee. 

Public Speaking Com
petitions are regarded as 
boring, but ask any of the 
girls who participated, 
and you'll get a totally 
different answer. Wor
king out a speech based 
on the topic of a book by 
Lewis Carol or "The 
world around us ... " can 
actually be a lot of fun. 

Yet when you have 
only about 30 hours in 

which to work out a 
speech, prepare it, and 
present it, the best way 
out seems to get cold feet 
and cancel. 

Tog het die ST8's nie 
geswig voor die versoe
king nie. Onder hierdie 
omstandighede moes die 
span 'n 15 minute twee
talige span-toespraak 
uitwerk onder die opskrif: 
"With apoligies to Neil 

Amstrong, a giant leap 
for mankind ... " Na 'n 
dag van harde werk, opof
ferings van mev van 
Straaten en entoesiastie
se hulpverlening van mej. 
Elize van Wyk, kry hulle 
'n A+, wen die tweetalige 
spankompetisie, en word 
gekomplimenteer oor hul 
besondere tweetaligheid. 

Afrikaanse Hoer Mei
sieskool was the only 
school with three winning 
teams, and it certainly 
looks as if our orators 
have a brigh future ahead 
of them. 
-Dorette BosbotT 

AHS se koor op wenpad! 
Van die begin van die 
jaar af, bet mnr Du 
Plessis en mej Naude 
alles ingespan om van
jaar 'n groot sukses van 
die koor te maak. 

Gedurende die naweek 
van 20-22 Januarie het 
hulle afgeskop met 'n 
kamp naby Roodeplaat
dam, waar ongeveer twin
tig seuns die weer, die 
koue, seerkele en die 
onderwysers getrotseer 

het Week na week het 
hierdie bittereinders ge
oefen, maar die vrugte 
was soet! 

Na 'n optrede tydens 
'n saalopening is begin 
om afte werk, en ook met 
resultate. Die koor het by 
die Pretoriase Musiek
fees opgetree waartydens 
hulle 'n onverbeterlike 
A++ verwerf het. 

Almal sien uit na die 

Affiepresteerders: 
Ons eerste tennisspan 

het gewys wat in hulle 
sleek toe hulle Water
kloof verslaan het in die 
Noord- Transvaalse 
eindrondte van die Hy
perama tennistoernooi. 
Baie geluk aan Minette, 
Raleen, Helanie en Re
nee. Ons is trots op julie. 

Baie geluk aan lone 
Pretorius en Jolize van 
Schalkwyk met hut ver
kiesing tot die Junior 

Stadsraad. Mag julie 
ook daar Affies se naam 
hoog hou. 

Riana en Stephanie 
van Vuuren is gekies vir 
Noord- Transvaal net
bal. Baie geluk. Julie is 
twee staatmakers. 

Geluk aan Rentia 
Muller en Linda Bester 
met hut verkiesing tot die 
Noord- Transvaal B
span vir hokkie. Ons is 
trots op julie! 

KULTUUR 0 KULTUUR! 
Die gedagte bet onlangs 
ontstaan dat die Affies 
meer gekultiveerd m~et 
raak. En nou, so bet 
iemand besluit, moet 

daar elke Vrydag 'n 
seun in die saal optree 
- Voorwaar 'n goeie 
idee! 

Affies se koor was 

Jaco du Toit en Cornel Wasserman tokkel die 
klawers. 

res van die jaar waar die 
koor aan die Dramuk
week in September gaan 
deelneem, kompetisies 
soos die Afrikaanse 
Kunswedstryd en die Eis
teddfod, en dan die grand 
finale by Boys High die 
laaste aand van die der
de kwartaal. 

Die redaksie wens die 
koor en die afrigters 
sterkte vir die jaar toe. 

Renee Uberholzer en 
Phillippa Barnard. 

eerste qp die lys en het 
elke Affie oor met hul 
suiwer klank bekoor. 
Cornel Wasserman en 
Jaco du Toit bet die 
week daarop met bul 
duet, of "medley'' soos 
bulle dit noem, opgetree 
en elke Affie was bein
druk met bierdie won
derlike gawe wat bulle 
ontvang bet Ook bet 
Jaco de Witt met sy 
hobo opgetree. 

Geskiedenis is ook 
gemaak toe Meisies 
Hoer se stryk Enssem
bly die saalopening ge
open het, ook vir 'n 
groot oplewing gesorg. 
Baie dankie dat bierdie 
mooi instelling ook in 
Affies inslag gevind 
het 
v= 

G. Garner en A 
Beukes 
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M usiekrubriek 
Maak net Mozart musiek? 
Baie jong mense sug moedeloos as bulle die woord 
musiek boor. Die name van Bach, Beethoven, 
Mozart en Haydn kom in hul gedagtes op en 'n 
algemene indruk van musiek word verkry -
vervelig, outyds en oninteressant 

Dis egter glad nie waar totjou beskikking het, is 'n 
nie, want wat bulle ver- paar strykintrumente, 
geet, is dat musiek nie net blasers en hier en daar 'n 
Beethoven en Bach is nie, trom of twee. Dalk wou 
maar ook George Mi- die einste komponis die 
chael, Aha, die soge- vyfde simfonie nie deur 'n 
naamde "heavy metal" klassieke orkes nie, maar 
en "country". Gaan lui- met 'n tipiese heden
ster bietjie mooi 1Ift jeu daagse jazzorkes uitvoer, 
nuutste langspeelplaat maar so gevorderd was 
Of dit nou 'n Afrikaanse die tegnologie nog nie. 
ligte liedjie of die nuutste Hy moes sy musiek aan
popnommertjie is, in pas by sy tyd en om
meeste herken jy tog 'n standighede. 
kenmerkende ritrne, 'n As jy dus volgende 
mooi melodie, met 'n keer na jou pa se gun
interessante begeleiding. stelling operamusiek of 
Alles net musiek in ver- die kerkorrel Sondag in 
skillende tydperke, ge- die kerk luister, moenie 
skryf deur verskillende sug nie. Dink eers 'n 
mense vir verskillende bietjie na, luister daarna 
geleenthede. as musiek wat in 'n vorige 

' n Komponent wat in 
ag geneem moet word, is 
die beskikbaarheid van 
instrumente. Verbeel jou 
jy is Beethoven en jy leef 
in die 18de eeu. AI watjy 

eeu geskryf is en waar
deer dit daarom. Gou sal 
jy agterkom dat dit tog nie 
so verskriklik is nie en dat 
jy dalk volgende keer 'n 
bietjie Ianger sal luister 
na Mozart en Kie. 

Affies by die Musiekfees 
V anjaar het Affies 

weer sy stempel afgedruk 
tydens die Pretoria Mu
siekfees wat in Mei en 
Junie gehou is. 

Vokaalsolo's: 
Hier het vera! Etienne 

van der Nest en Jan
Lodewyk puik presteer en 
'n hele aantal A's en A+ 
ingebring. Ook die kwar
tet, Etienne van der Nest, 
Johan Vermeulen, Ro
bert Wilke en Dirk Hoff
man, het 'n A+ gekry vir 
'n puik vertoning. Jomar 
Barnard en Anton Beu
kes het ook onderskei
dings ontvang. 

Koor: 
Die koor het as geheel 

met 'n dubbel A++ weg
gestap na 'n manjefieke 
vertoning wat onder an
dere Suikerbossie en All 
in the April Evening in
gesluit het. 

Klavier: 
Jaco du Toit het as 

veelsydige Affie 'n B+ in 
sy rrioderne klavierver
werking ontvang en saam 
met Cornel Wasserman 
'n A++ vir 'n duet op 
twee klaviere. W at 'n 
puik vertoning. 

Affies stry met woorde 
Op 29 April bet twee 
Affie-debatteerders, 
Renee Oberbolzer en 
Phillippa Barnard, aan 
Rapportryers se de
batskompetisie deelge
neem. 

Hulle moes bewys dat 
Afrikaanse Hoerskool
leerlinge voldoende 
weerbaar teen drankrnis
bruik is. Na intensiewe 
navorsing en harde werk 
was bulle voorbereid om 
hulle saak teen Hoer
skool Hercules te stel. 

Die uur-lange debat 
het soos blits verbyge
vlieg en toe het die kort 
wag (wat soos 'n uur 
gevoel het) vir die uitslag 
begin. Die Affies het as 
wenners uit die stryd 
getree - nie net in hulle eie 
debat nie, maar ook as 

Wat kry jy in 'n hout
werkonde~ser se ore? 
- Boomgom of harpuis. 

Wiskundejuffrou aan 
Liezel Pieters: W at is 2 
X 5? 
Liezel: "The best man for 
the job is a woman!". 

algehele wenners van die 
uitdunrondte. Hulle moet 
nou volgende bewys dat 
die Afrikaanse jeug nie 
verantwoordelikheid vir 
Afrikaans aanvaar nie. 
- Phillippa Barnard 

Truk 
toneel

geselskap 
Die Standerd nege en 

tien voorgeskrewe boeke 
vir Afrikaans en Engels 
word elke jaar deur Truk 
toneelgeselskap opge
voer. Die eerste Junie 
was weer so 'n dag. 

Di~ Truk-toneelgesel
skap het beslis weer vir 
baie pret en vermaak 
gesorg. Van die Caledon
ner met sy wordende bles, 
varke, skape en hoenders 
tot die verleidelike Mi
randa het almal laat le 
van die lag. Werke wat 
opgevoer is was o.a. 
"Animal farm", "Kringe 
in 'n bos", "Die Storm", 
"Dias" en "Die Cale
donner" . 

So lag-lag het alma!, 
soos Langenhoven sou 
se: "die swaarkry, met 
lekkerkry klaargekry.'' 
- Rachel Kruger 

Die mensdom word in twee groep verdeel: die gene wat 
hulle brood in die sweet van hulle aanskyn verdien en 
die ander groepe wat aan hulle sakdoeke, waaiers en 
koeldrank verkoop. 
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Top 10 flieks/ onnies 

1. Mnre Deysel en Van 
Tonder 

Twins 

2. Mnre Van Rooyen en C 
Kriiger 

Dirty · Rotten Scoun
drel 

3. Mnr Die Hoof Kruger 
4. Mnr Visagie 
5. Mnr Swart 

Platoon Leader 
Missing in Action 
The Fly 

6. Mev Steyn 
7. Mnr Du Plessis 

A fish called Wanda 
Rainman 

8. Mevv Van Vuuren, Le. 
Roux, mej Botha 

Witches of Eastwick 

9. AI die onderwysers Alien Nation 
10 ..... 

St. 8's stet jou voor ••• 
1. Salooms sonder Ockie 
2. Marie met heel kouse 
3. Sylna met haar boeke by die skool 
4. Lisa betyds in 'n klas 
5. Melissa M. met ' n pennesakkie 
6. Mome en Misa sonder hulle 'IMAGES' 
7. Eone ... 'n BROMPOT? 
8. Dominique met 'n laaanng rok! 
9. Cornelia Ianger as 'n meter 
10. Nadia met swart hare 
11. Jeanette sonder Alet (of A1et sonder Jeanette) 
12. Juanita sonder 'n besering 
13. Friedie wat dop 
14. Wilna wat stilbly in Geskiedenis 
15. Jolize sonder haar stadsraad! 
16. Gerra sonder haar AKSENT. 

Matriek segoed! 

Sona: Ek het gister net eenkeer gebel. 
Pof: Ek kon nie gister my huiswerk doen nie. 
Marthali: Dit maak my so kwaad ... 
Lidia: Kyk net hoe het ek toe gelyk. 
Liezel: Meantime, back at the ranch. 
Marelize: Haai, nee julie. 
Mareli: Ken jy die een van? 
Winke: Maak oop die vensters. 
Nelia: Se net gou weer ... 
Carmen: Ek het Sondag 7 aartappels geeet- dit is nie 
my broer se skuld nie. 
Freda: Ek het besluit wat ek gaan"swof'. 

Affie se pa: My seun het vandag sy uitslae gehoor. Hy 
het weer 'n C. U.M. gekry. 
Ander Affie se pa: C.U.M. Laude? 
Affie se pa: Nee, Cum Back. 

Lastige ou: Wat moet ekjou gee vir net een soentjie? 
Nooientjie: Narkose. 

Animasie-pret 

Rooikappie: Mej. Venter 
Die sewe dwergies: Mev. Bosman (Booysen) 
Mej. Bezuidenhout 
Mev. Bethune-Williams 
Mev. Kotze 
Mev. van Straaten 
Mev. Bodenstein 
Goue Lokkies: Mej. Vink 
Slapende Skoonheid: Mev. Coetzee 
Liewe Heksie: Mej. Geer 
Tinkerbell: Mej. E1s 
Robin Hood: Mev. Raath 
Tweety: Mev. Elmi Kruger 
Maja: Me·'· du Toit 
Flo (Andy Capp): Mej. Greeff 
Wilde Willemien: Mev. Kruger (Tik) 
Krabbe!: Mev. Prinsloo (Kuns) 
Bennie Boekwurm: Mev. van Vuuren 

Kat-Kritiek 
Ek verbeel my. Tog nie .. .! 'n Blerts son piets my 
streep-streep soos ek 'n tamaai Katsprong maak. 'n 
Nuwe kwartaal - en ek het baie tyd gehad om 
kattekwaad te bedink •.•. 

Wulps toegewol voor 
my liewe "lab", vergaap 
ek my. Waar is die ma
trieks dan? Dan skrik ek 
myself katswink! Die 
bedremmeld-beduiwelde 
aura wat my tref; laat my 
besef - matriekdepres
sie. Net gou my lyfskraal 
maak! 

Eers my stram voor
bene uitrek, 'n astrante 
wikkel agtertoe en ek kan 
begin opdoilie. 'n Paar 
ordentlike lekke later, is 
ek uitgevat op pad na die 
bokkie. 'n Gans nuwe 
aanskyn, ne. So met 'n 
skamele straaltjie son wat 
op die stroompie skaats, 
voel ek in my (hoeveel 
lewens het 'n kat?) se
wende hemet. Totdat die 
ysige blink-bleek streep 
dwarsoor my lyf, my in 
vier spore laat stol. Dis 
asof iemand my pels ver
keerd om street, so gril ek. 
Ek begluur die moeds
willige kind ombe
skaamd-uitdagend. Sy 
lag net oop mond. Snoet
in-die lug wip ek my stert 
parmantig, maar sluip 
liefs katvoet weg. 

Langs die saal bondel 
en verstrengel arms en 
bene, en ek is net betyds 
om te sien hoe groot 
stukke plat brode in 
gapende monde verdwyn. 
Die oondvars aroma laat 
my snor omkrul en ek 
trippel speels rond, son
der om voorbarig te pro
beer lyk. Dis egter 'n 
vasbeslote doelgerigtheid 
waarmee die laaste brood 
verkwansel word. Dit be
teken net een ding -
matriekafskeidfonds 
(st.9's) versus Pokkel. 
Wat 'n katastrofe! 

Later. Salig gesus deur 
welverdiende stilte en 
wede, droom ek. Babsie. 
W reed word ek tot die 
ware, klipperige koue 
sement geruk deur 'n 
gekattemaai uit die saal. 
(Dit maak enige Kat 
groen van jaloersie). 
"Don't worry, be 
happpyyyy ... " Ek en 
Babsie wat eintlik vete
rane op die gebied is, 
word misken. Dit is net 
stank-vir-dank. Of is ek 
nou katterig ... ? 

As juffrou Geer 
verlief raak: 

Jou houding is so tier en regop soos die van 'n 
proetbuis in 'n kolfstaander en in jou rondebolfles
ogies. swart soos swawelkristalle, straal 'n lig wat my 
herinner aan magnesium wat in swawelsuur brand. 

As jou blik, sterk positief gelaai met liefdeslading op 
my rus, is ek magteloos soos 'n geisoleerde noordpool 
in 'n magnetiese veld. 

My ou Broomdampie, my affiniteit vir jou is groter 
· as die van chloor vir waterstof en aangesien jou liefde 
direk eweredig is aan myne, dink jy nie ons kan 'n 
chemiese reaksie vorm nie? 
Met liefde 
Janneman 

AS is verbrande bout. .. 
... as besorgheid 'n stroopdruppel was, was mev Miiller 
'n blik Maple Syrup 
... as oulikheid 'n suikerkorrel was, het ons mev Elmi 
Kruger se seuntjie al lankal opgevreet. 
.. . as dierbaarheid 'n splinter was, was mev Van Zyl 'n 
boom. 
... as humor 'n gletser was, was mev Winter die 
suidpool. 
... as uithouvermoe 'n sent was, was mev Bosman 
skatryk. 
... as aerobiese ofening 'n haar was, was mev Lombard 
'n persiese kat. 

Hoeveel keer het dr 
Edwards by die kuipe 
aangedoen op pad (ge
skiedenis maak) - Dur
ban toe? 
100 keer... 3 keer vir 
water... 2 keer vir nuwe 
tekkies ... en 95 keer om 
die pad te vra. 

9 
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101 Maniere om 'n man te vang 
- Ragil Kreer 

Metode een sal indien 
dit reg benader word die 
gewenste uitwerking he. 
Hierdie meto.de word die 
kontaklensmetode ge
noem, dit beteken nie dat 
kontaklense 'n vereiste is 
vir hierdie manvangpro
ses nie, maar wat wei van 
nut sal wees, is goeie 
toMelspel. Dit werk as 
volg: Sorg dat die regte 
persoon in die nabyheid 
is (bjnne boor- en sigaf
stand). Begin dan naar
stiglik op die grond rond
soek en kruip. In meeste 
gevalle sal die betrokke 
party van die teenoor
gestelde geslag vra watjy 
soek, kyk dan diep in sy 
oe en glimlag op jou 
tragiesste terwyl jy hom 
vertel van jou " verlore 
kontaklense". So kan 'n 
nuwe " kameraadskap" 
tussen julie twee ont
staan. W aarskuwing: 
Brekers vermy meisies 
met kontaklense. 

Die tweede metode is 
heelwaarksynlik beperk 
tot meisies met goeie 
(baie goeie) selfbeelde. 

Hoofstuk 1 
Die metode is eenvoudig, 
maar verskriklik gevaar
lik! Volgens metode twee 
word die pootjie-tegniek 
gebruik. Kies jou slag
offer noukeurig uit asook 
die omgewing. Vermy 
klipperige, harde sement
gebiede, gebruik verkies
lik 'n grasperk of matbe
dekking. Sodra die slag
offer verby loop, pootjie 
hom net eenvoudig en 
glimlag nonchalant as hy 
jou verbaas aangluur. Be
gin die gesprek ( wat van
selfsprekend sal volg) 
deur te se: " Ek woujou al 
lanka! ontmoet hef'. 
Daarna sal die houding 
van die slagoffer ' rt dras
tiese wending inneem -
betsy positief of negatief. 
Hierdie metode is nie 
altyd suksesvol nie, veral 
in die geval van die 
" gesneuwelde held". 

Vir die meer roman
tiese meisies onder ons is 
metode drie hoogs aan
beveelbaar. Baie belang
rik hier is dat jy jou plek, 
tyd en weersomstandig
hede perfek sal kies. 

~~Rokkies en Sokkies" 

Hoe die Affies groot 
word deur na hut rok
kies en sokkies te kyk ... 
St6 

Die sokkies word tot 
net onder die knie OfT 

getrek en die rok hang 
ook net onder die knie. 

Die teenstrydig 
Affie 

Karakterontwikkeling: 

St 6: 
Baie kort (kuif ook) 
Baie maer 
Bril ( twee keer te groot 
om baie geleerd te lyk). 
Tweede trompet: Blaas
orkes 
Gemiddeld: 90% + (IK 

· ook) 
Voedingswyse: Omni-
voor (let wei: OMNI) 
St 6C Klaskaptein (Nou 
nie dat dit veel se nie). 

St 7 en 8: 
geen data op rekord. 

St 9: 
Die metamorfose begin. 
Eerste universiteitskur
sus in elektronika sukses
vol voltooi. 
Nie weer klaskaptein 
nie. 
Voete en bene rek. 

-Laaste paar tekkies word 
finaal te klein. · 

St 10: 
Voete, bene en kuif rek. 
Weer klaskaptein, lOC. 
Leier van die tugkomitee 
van die Blaasorkes. 
9 vakke - laagste per
sentasie van 77% 
Daaglikse voedselin
name vermeerder tot die 
onmoontlike ( 1 na H2 
"loaf' per pouse). 
Ontdek die skool oorkant 
die straat (en die W ilgers, 
Menlopark, Silverton, 
W aterkloof, ens.) 
Breek 1,9 meter in leng
te. 

Wie is hierdie mis
terieuse persoon? (die 
feite is onrusbarend!!) 

St7 
Die sokkies word om

trent in die skoene in
gedruk soos ons dit om
rol dat dit byna soos 'n 
wors lyk. Die rok maak 
net die nodige toe en 
"blommetjie-skoene" is 
"in". 

St8 
Nou word ons groot! 

En kry ook sommer ver
stand Die sokkies word 
net een keer omgevou 
soos dit 'n dame betaam. 
Die rok hang 4 vingers 
bo die knie soos voor
geskryf Daar word baie 
aandag aan akademie 
gegee en die "cool" fase 
is nou verby. 

St9 
Hier gaan ons op met 

die rok. St. 7 word her
haal, maar die rok hang 
nou 'n hele 2cm Zaer! As 
jy regting "in" wil wees, 
druk jy al jou vetrolle
tjies in jou st. 6-rok in. 

StlO 
Nou het jy genoeg 

verstand om te weet waar 
jou rok moet hang. Aka
demie en skoolfunksies 
word eerste gestel. Baie 
aandag word aan die 
gewig geskenk. Afsprake 
is omtrent laaste op die 
lys. 

Plek: Enige rustige buurt 
of boomryke straatjie 
naby jou held se huis 
( maak seker dat hy jou sal 
sien). 
Weersomstandighede: 
Jakkels-trou-met-wolf
se-vrou-weer. 
Tyd: Net wanneer die son 
in perse en pienke teen 
die mistige horison sak ... 
Bykomstighede: Wasi
ge, wit klere en los hare. 
NB: 'n fiets(!) 
Wyse: Ry op jou fiets, 
met die laaste strale van 
die ondergaande son in 
jou los Timotei-hare, 
terwyl jy voel hoe " hy" 
jou bewonderend agter
nastaar. 
Resultaat Iemand wat 

j~~re~~k~~e~e~~~a~:~:: Ribbens wou graag 'n volbladfoto 
en wat berge sal versitom 

j~e~~n~~~tdat jy kim gehad bet maar ongelukkig was daar 
fietsry en pasop vir val, J b • 
di~7e~~i~ie e:~: b~:~ te vee . ertgte - Jammer! 
vangmetodes is beproef r-----------------.......::--,--------------------
deur betroubare proef
konyne. Stel dit gerus op 
die proef .. . Aile Voor
spoed! 

Wat se die een slak vir die ander een? 
Moenie so kruip nie, jy gaan nerens kom nie! 

I 

Affies se onnies by die 
haarkapper 

Haarkapper: Hoe moet ek u hare sny, mevrou? 
Mev. Net: AP. 

Mej. Venter: Het u iets vir grys hare? 
Haarkapper: Net die allergrootste respek, mejuffrou?! 

Haarskapper: U word grys, mejuffrou. 
Mej. du Plooy: Ek is nie verbaas nie. Maak gou! 

Haarkapper: Kan ek u hare sny, mevrou? 
Mev. Kruger (Engels): Nee! 

Top 20 
Oubaas 
Visagie 
Plastiek 
Fris Chris 
Krap 
Sakkie 
Speed-cop 

Klamp 

Voges 
Kleinhans 

Potgieter 
Mnr Swart 

Grey ling 

Bart 
Poerie 
Chuck 

'"' 

'Bad Medicine' 
'Living on a Prayer' 
'Ryk na die Sterre' 
'I want to be a Cowboy' 
'It ain't no Big Thing' 
'Let's do the Twist' 
'Briek dans' (Stop-stop, 
ek's 'n speed-cop!) 
'I'm the Eagle, your the 
Wind' 
'Living in a Box' 
'Bill Piston and The 
Twisted Camshafts' 
'Touchy!' 
'Reach out for the 
Medal' 
'Have you driven a Ford 
... Lately!' 
'Clap-clap Song' 
'Sugerman' 
'Mike and the Mecha
nics' 

Spesiale st 9-toekennings van 
die Termyn 

Elize: Fudge-koningin 
Corne: Ere-spook 
Cornelia de Ia Rey: Spraak- en dramagilde 
Anna-Lynne: Beste senuwees voor Duitse periodes 
Deline: Carmina Latina 
Nicky Cronje: Belowendste brildraer 
Linda B: Hokkiebokkie 
Yvette P: Sokkiebokkie 
Ann eke: Beste bydrae t.o. v. Biologic bekendstelling 
Amanda Pr: "Lorna Geer"-Skeinatstipendium t 
Suzanne: Geslaagde " Miss Chelsea" plaasvervanger 
Ingrid: "Kroniek van Perdepoort"-prys 
Rachel en Susan: Ere doktorsgrade in klasomruiling 
Christel: Mej. " Diet-Coke". 

Humor 
Die volgende pryse kan gewen word vir die beste 
grappe: 
I. 'n Opblaas veerpyltjiebord 
2. 'n Onderwater haardroer 
3. 'n Waterdigte teesakkie 
4. 'n Sambreel met gate in. 

Wat is 'n baba? (behalwe 'n st6) 
Kleinerige mensie met ' n yslike stem aan die bokant 

en geen sin vir verantwoordelikheid aan die onderkant 
nie! 
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AHS en PBHS 
Eerste span uitslae 

AtTie sport(s) 
AHSBH 

1923 v 3 4 1938 v 3 11 1959 v 6 11 
v 3 6 v 0 6 1960 v 11 14 
w 9 0 1939 w 8 0 1961 v 15 6 

1924 v 0 3 1940 w 6 5 1962 v 5 8 
v 3 11 1941 G 6 6 1963 w 6 5 
G 3 3 1942 v 3 13 1964 v 8 6 

1925 v 6 9 1943 v 0 19 1965 v 8 10 
v 9 14 1944 Nie gespeel 1966 w 16 11 

1926 v 0 7 1945 v 5 8 1967 v 12 15 
1927 v 5 6 1946 v 0 3 1968 v 13 14 
1928 G 0 0 1947 v 4 15 1969 w 22 5 
1929 v 0 3 1948 W II 0 1970 w 33 3 
1930 G 3 3 1949 v 0 6 1971 v 9 11 

v 4 11 1950 v 3 6 1972 w 10 9 
1931 G 3 3 w 11 6 1973 w 15 3 

v 6 7 1951 w 6 0 1974 w 6 0 
1932 w 8 0 w 11 6 1975 w 23 9 

w 10 0 1952 G 3 3 1976 v 9 19 
v 6 9 w 8 5 1977 w 18 7 

1933 G 0 0 1953 w 9 0 1978 w 36 3 
1934 v 3 11 v 3 9 1979 v 9 13 
1935 v 9 11 1954· w 8 0 1980 w 16 3 
1936 w 15 3 1955 w 12 3 1981 w 16 6 

v 0 3 1956 v 6 10 1982 v 10 17 
1937 w 11 0 1957 Nie gespeel 1983 w 12 6 

w 11 3 1958 w 6 3 1984 w 22 6 
1985 v 9 12 
1986 w 19 12 
1987 w 13 10 
1988 w 13 3 
1989 w 16 15 

AHS: Gewen 37 
Verloor 37 
Gelykop 7 

Ons krieketwenners 

Bloed op die toks! 

Ons verbintenis tot 
Staatmakerdiens 

beteken dat u 
die soort diens kry wat 
regtig vir u saak maak. 

By Volkskas is ons ahnal verbind om 
ons uiterste bes vir u te lewer. Ons 
noem dit Staatmakerdiens - dit wat u 

eintlik van u bank verwag. Staatma
kerdiens maak Volkskas anders as 
enige ander bank. 

U kan staatmaak op Volkskas - u eie bank! 

VoLKSKAS 8 A.'IK BEPERK (GEREt.OIS1'REERDE 8 A.'1K) REG No 78103306106 

n 

Blink is die tennissterre McCANN 206538/4 
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