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Affies wen Direkteurs Tennisl 

Die Afrikaanse Hoer Seunskool, Pretoria, bet na sy oorwinning teen Hoi!rskool 
Randburg (5-I) die gesogte Direkteurstrofee vir tennis, sedert die instelling in 
1982, vir die tiende keer verower. 

Alhoewel 5 van ons 'n rondomtalie vir die 
seuns die Noord-Trans- beste st 5-laerskoolten
vaal-skolespan verteen- nisspelers of st 5-dubbel
woordig het en die Suid- spelers in die vooruitsig 
Afrikaanse-skolekompe- gestel. 
tisie gewen het, kon slegs Ons Sterre 
4 van die spelers vir ons 
eerste span speel. 

Ten einde tennis ver
der by Affies te bevor
der, is dit DV ons voor
neme om volgende jaar 
meer spanne vir die Di
rekteurstrofee in te 
skryf. 

Ons tradisionele sport
dag teen Grey Kollege is 
her-ingestel en sal DV 
volgende jaar op 24 April 
te Bloemfontein plaas
vind. 

Met 'n borgskap van 
Standard Bank word 
wedstryde teen ander 
orovinsies in die vooruit
sig gestel of anders word 

Garreth Williams 
* Tweede op die Suid
Afrikaanse Ranglys. 
0/18. 

* Onlangs saam met sy 
dubbelmaat die Orange 
Bowl in die VSA ge-
wen. 
* Nommer een van die 
Noord-Transvaal A-sko
lespan. 
.. Suid-Afrikaanse Weer
mag kampioenskappe ge-
wen. 
* "Nationals" Tennis 
Tournament in Durban 
gewen. 
* Lid van die Suid-Afri
kaanse Skole A-span. 

Jaco Keyser 

* Vyfde op die Suid
Afrikaanse Ranglys, 
o/16. 
* Lid van die Noord
Transvaalse Hoerskole 
A-span. 
* Lid van die Suid-Afri
kaanse Skole B-span. 

JP van der Walt 
* Lid van Noord-Trans
vaal Hoerskole span. 

Kolie van Zyl 
* Suid-Afrikaanse 0/14 
Nasionale Kampioen. 

* Het Suid-Afrika ver
lede Augustusmaand in 
Japan verteenwoordig. 
* Lid van Noord-Trans
vaal Hoerskole span. 

Stephanus de Swardt 
* Lid van Noord-Trans
vaal Hoerskole span. 

Jaco Keyser, Stephanus de Swardt (kaptein), mnr VanDuyn, 
JP van der Walt en Garreth Williams. -

Foto: David Louw 

Goed, Beter ••• Therese 
- Franel Ie Grange 

Kultuur bet nog altyd 'n 
belangrike rol by Allies 
gespeel, en ons is trots 
op ons Ieerlinge wat op 
hierdie gebied presteer. 
'n Prestasie soos die van 
Therese Westhoff, ver
dien egter spesiale 
vermelding. 

Therese het vanjaar as 
Transvaalwenner in Nas
sau en dle Raad vir We
tenskap en Tegnologie se 
Afrikaans Olimpiade, uit 
die stryd getree. Daar
mee saam het sy ook 
vanaf 'n dertiende plek, 
wat sy verlede jaar behaal 
het, na vyfde in die land 
opgeskuif. 

Dis egter nie net buite 
die skool wat Therese 
Affies se naani hoog hou 
nie. Sy het in Oktober, 
tydens die jaarlikse pre
stasiebekroningsaand, ook 
ondermeer met twee tro
fees (vir volgehoue pres
tasie in Afrikaans en 

Mev van Schalkwyk ("Gamaliel'J en Therese. 

Engels) en talle boek- weeg van standaard Afri
pryse weggestap. kaans na 'n wyer, meer 

Therese sal in April 
volgende jaar weer die 
Afrikaansweek by UOVS 
bywoon, en daar die ge
leentheid kry om bekende 
digters en prosaskrywers 
te ontmoet, en van ken
ners op die gebied van 
drama, draaiboekskryf, 
taal en toneel te leer. 

algemene spreektaal 
waarin aan alma! ruimte 
gebied sal word. Juis 
daarom is die Afrikaans 
Olimpiade, met sy hoe 
standaarde van groot 
waarde in die toekoms 
van ons taal. Ons wens 
Therese aile sterkte toe 
vir die Afrikaansweek en 
die olimpiade volgende 
jaar. Wie weet? Dalk kan 

In die toekoms, voor- ons volgende jaar met 'n 
sien Therese 'n wegbe- Iandswye wenner spog! 

- D Visser 

Op Saterdag, 19 Sep
tember 1992, is die so
veelste episode in die 
suksesverbaal, "Ek sien 
haar wen", geskryf. 
Moet egter vir geen 
oomblik dink dat bier
die episode maar net 'n 
deel van statistiek was 
nie. Allies se eerste bo 
15-tennisspan bet ge
skiedenis gemaak deur 
die Direkteurstrofee vir 
dogters vir die eerste 
keer te verower. 

Die vorige Saterdag 
het dieselfde span 'n 
naelskraapoorwinning 
oor W esvalia behaal. Dit 
het as motivering vir bulle 
gedien om bulle absolute 
bes te !ewer teen Hoer
skool Linden in Johan
nesburg in die eindrond
te. Ten spyte van die feit 
dat twee van die speel
sters matrikulante was en 
die vorige aand (en in 
sommige gevalle die og
gend van die wedstryd 
self) bulle plig gedoen bet 
deur die matriekafskeid te 
vier, kon die Lindeniete 
nie bond haaraf maak 
teen die Affies nie. 

Heelwat Affies bet op
geruk om bulle span te 
ondersteun - twee bet 
selfs nog met die blomme 
van die vorige aand se 

Matriekafskeid in bulle 
hande by die wedstryd 
opgedaag. (Annie het 
darem tyd gehad om van 
haar " tuxedo" ontslae te 
raak) . .Al die speelsters se 
rna's was teenwoordig en 
een sussie bet tydelik 
waargeneem as " ball 
girl". 'n Hele aantal per
soneellede onder Ieiding 
van mej Venter bet ook 
die speelsters kom on
dersteun. 

AI vier speelsters, 
Amelia van der Merwe, 
Christine Liebenberg, 
Renee Greyvenstein en 
Ronel Spijkerman, bet 

Die Afrikaanse Hoi!r Seunskool bet ander skole in 
Transvaal die Ioef afgesteek in vanjaar se Sasol 
Wiskunde-olimpiade. 

Die skool was vanjaar 
die algehele wenner. 

En om alles te kroon, is 
die beste senior en die 
beste junior presteerders: 
in Affies: ·Theo van· 
Wyk. 

( st 9) was die beste senior 
en Jac Joubert (st 7) die 
beste junior. 

Altesame 72 skole in 
Transvaal bet vanjaar 
deelgeneem en sowat 750 
Ieerlinge bet bulle laat 
inskryf. 

Groei 
Danksy die nuwe bede
ling en Mode I C toon die 
Allies · 'n ongekende 
groei. 

Alma) wat graag na 
Affies wil kom, word nou 
nie meer deur onrealis
tiese grense verhoed om 

'n Affie te word nie. 
Die skool vir alma! -

toppresteerders sowel as 
die gemiddelde leerling. 

Die ongekende be
langstelling bet tot gevolg 
dat daar ook in 1993 'n 
nuwe koshuis beplan 
word. 

soos Wimbledonkam
pioene gespeel. Die dub
belhandrughandhoue, 
voorarmhoue, afslane en 
bodraaihoue wat bulle 
gespeel bet, sou selfs vir 
Steffi Graff en Monica 
Seles jaloers gemaak bet! 
Hulle teenstanders kon 

vier speelsters met 'n puik 
vertoning! Dit was 'n 
plesier om na julie wed
stryde wat in so 'n goeie 
gees gespeel is, te kyk! 
Affies se trotse tennis
tradisie duur voort! Ons 
sien uit na 'n volgende 
opwindende episode! 

slegs een wedstryd net- r---------
net inpalm. Dit was ook 
net nodig om een rondte 
dubbelspelwedstryde te 
speel aangesien die Af
fies toe reeds as 00!::' 
tuigende wennen~ uit die 
stryd getree bet. 

Baie geluk aan mej 
Van der Merwe en die 

Die stralende Merle 
Woudstra het op 19 Ok
tober die toekenning vir 
"suiwerheid van le
wenswandel, toewyding 
en lojaliteit dag na dag" 
ontvang. Geluk Merle
ons sienjou ook vorentoe 

wen! 

BINNE 

Heinrich Rogers 
pll 
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BRAVO - bier kom die 
prefekte '93! 
- Therese Westhof 

"Waar is julie prefek
tekamp?" wou een van 
ons mede-skoliere weet. 
Toe sy boor dis by die 
Emmarentia Gelden
huyskampterrein, bet 
haar gesiggie geval -
dis dan so ... dood daar. 

Dooierigheid het ons 
nerens gekry nie. Doods
heid onder die prefekte is 
in die hussies uitgesing, 
uitgeeet of doodeen
voudig uitgeslaap! 'n 
Paar lewendige groepe 
soos die moorddadige 
Rambo's (roekelose Af
fie-Meisies Beskermings
organisasie) en die kuise 
Riel-susters, het dadelik 
die aandag getrek in tref
fende spandrag. 

N a skokkende "ysbre
kers" waar ons onder 
meer uitgevind het dat 
Frane! graag 'n kat en 
Magdel 'n mier wou 
wees, het ons onder Iei
ding van mev Greeff ons 
selfbeelde ondersoek. 
Warm drankies en sang 
het voor "ligte uit" ge
volg. 

"Ligte uit" is 'n baie 
misleidende term. "Elek
triese ligte uit en flitsligte 
aan" sou meer korrek 
wees. Middemagtelike 
speelparkuitstappies en 
watergeweeruitstappies 
was aan die orde van die 
nag. Toe mev Jessen 
uiteindelik wakker word 
van die rumoer en Anne
Marie, Elmien, Larine en 
Marelie (du P) op Marelie 
se bed aantref, was Anne
Marie reg met haar ver-

skoning: "Maar, Juffrou, 
ons kry koud!" 

Saterdagoggend in die 
lesingslokaal is ons deur 
die briljante ontwikke
lingskonsultant, mnr An
dre Keun, voorberei op 'n 
jaar van prefekwees en 
kodewoorde, (soos BRA
VO, KPA's en Soler). 

Die middag het ons 
gaan afkoel in die koue, 
bloue waters van Maroe
la en na aandete en aand
godsdiens was dit kon
serttyd. Die RAMBO's 
was elk 'n "kragvrou" 
watjy nie mag "wantrou" 
en 'n intimiderende waar
skuwing is gerig aan aile 
watergeweerterroriste. 
Oris het ge-"ag shame" 
vir die Rooi Rosies en die 
stoute Wolf in die disko. 
Ouma is ge-OMO in die 
wasmasjien - gelukkig 
het die held betyds op
gedaag om haar en Rooi 
Rosie te red. N a vele 

beraadslaging is die Riel
susters as wenners van 
die toneelkompetisie 
aangewys. Hul aktuele 
program, "Blanche se 
kaarte" op die Riel-be
taalkanaal, het ondersoek 
ingestel na die sosiale 
toestande in Flen
tersdorp. Rosie (Riel) -
mej Turksvybloeisel '92 
- het vertel van die groot 
liefde in haar !ewe - oom 
Eugene se seun en mev 
dr Reyntjie (Riel), die 
nederige burgemeesters
vrou, het meer vertel om-

trent hierdie metropool 
van die toekoms. 

Sondagoggend se buite
lug-oggendgodsdiens sal 
nog lank onthou word. 
Namens al die prefekte 
aan a! die juffrouens 'n 
GROOT dankie. Mej 
Visser se kos is aangewys 
as die beste kampkos ooit 
en elke bussiebestuurder 
sou met groot gemak die 
SBOP-toets geslaag het. 
Net een wenk: Anne
Marie, onthou om vir die 
volgende kamp twee 
slaapsakke in te pak! 

Veldskool: Sommerreg of 
Sommer-sleg? 

Volgens gerugte is Som
merreg, Sommer-sleg. 
Veldskool word dus 
vanselfsprekend as "ver
bode" beskou. Maar 
hierdie opvatting bet 
verander vandat die 
st S's bevind bet dat 
Veldskool wei 'n fees 
kan wees. 

Sedert sienswyses oor 
Veldskool 11ewysig is, 
wor, _ skreeusnaakse fo
to's deur die skool gesir
kuleer en Veldskoolgan
gers getuig gretig van 

- Wenette .Jacobs 

allerlei ervarings. Daar
uit kan afgelei word dat 
daar, naas die vele ver
pligtinge by die veld
skool, ook tyd ingeruim is 
vir pret en plesier. Tel
kens wanneer ons wind 
en weer moes trotseer, 
was daar stomende storte 
as beloning. 

Die koor is na hut 
debuut tot bederf met 
roomys. Op elke denkba
re manier, ook op die hin-
demisbaan, het ons 
vriendskapsbande met 

belowende ballerinas, 
kunstenaars en aktrises 
gesmee... en ook met 
Moeder Aarde kennis 
gemaak! Selfs die litteria
baan het vir ons voordeel 
ingehou, want na dese is 
enige Wiskundeprobleem 
kinderspeleljies. Ten spy
te van 'n poging wat 
aangewend is om die kos 
onvergeetlik te maak 
(groen mieliepap en pienk 
melk) was ons alma! 
taamlik uitgehonger by 
ons tuiskoms. Vir die 

hongerpyne was daar ten 
minste 'n snoepie so dan 
en wan. Die veldskool
personeel se kinders kon 
in die ledige uurtjies die 
verlange na "goeie ge
selskap" stil ... 

Ons doen graag 'n 
beroep dat alma! die ge
leentheid wat die veld
skool bied sal aangryp om 
Affies ook daar te gaan 
verteenwoordig. Jy sal 
nie spyt wees nie! 

- Sommerreg: toe nie 
so sleg! 

Ja, Mal 
Kyk net 
wat doen 
hulle met 
'n mens se 

Jntwerpersklere 
op 

Veldskool! 

Marie 
-Melanie Riding 

Marie-Louise du Toit is 
'n ambisieuse jong da
me van Brooklyn (Pre
toria). Haar skoon
heidsloopbaan bet aan 
die begin van 1992 'n 
aanvang geneem by die 
agentskap "Model 
Mangement". In hierdie 
jaar betsy reeds die baie 
gesogte titel van "Mej 
Hoerskole" behaal. Sy 
was ook 'n finalis in die 
"Mej Jakaranda"-kom
petisie. 

By Affies ken ons· 
Marie-Louise lank reeds 
as 'n landloper. Hierdie 
aktiwiteit is 'n belangrike 
stokperdjie - so belang
rik dat sy in 1991 Noord
Transvaalkleure daarin 
verwerf het. 

Marie-Louise, liefheb
ber van vlootblou en wyn
rooi ("navy" en "ma
roon") en aanhanger van 
Mark Harmon, is 'n baie 
veelsydige persoon wat 
nie net op die bogenoem
de gebiede presteer nie. 
Sy het reeds erekleure vir 
akademie, kultuur en land
loop verower en sy is 
ook op die Ererol van 
Unisa vir klavierpresta
sie. 

Die kleurvolle, inte
ressante Affie het 'n prag
tige ideaal in die !ewe: 
" Om sukses te behaal in 
dit wat ek doen en om 
gelukkig te wees." 
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Koorontbyt 
- Hanlie du Plessis 

Sit mooi meisies, asem- tige kitaarmusiek gevolg. 
rowende klere, 'n Okto- Die hoogtepunt was 
beroggend en ' n goeie egter die modeparade. 
doel bymekaar. Wat kry Gesoute modelle (ons 
jy? 'n Suksesvolle von- eie!) het klere van die 
kelontbyt! Op 31 Okto- studente van die Techni
ber bet die Affie-koor 'n kon, Zoot en W oolworths 
modeparade en ontbyt gemodelleer. Van sport
gehou om fondse in te drag tot formele aanddrag 
samel vir bulle oorsese was smaakvol en treffend 
toer volgende jaar. en het die gaste na hulle 

Soos gewoonlik was asems laat snak. 
die koorma's hulle en- Die 270 gaste se ont
toesiastiese self en het die byt het heerlik gevonkel 
gasvrouens hulleself oor- met sjampanje en geregte 
tref met lieflike gedekte soos varkworsies, pizzas 

1-------------1 tafels wat aan die Lente en gebraaide tamaties. 

Die Avonture 
van'n 

bedienster 
in 

Hollywood 
- Dame Etna Effe-rich 

(alias Therese 
Westhot) 

Gedink Tom Cruise en 
Nicole Kidman is die 
mooiste paartjie in Hol
lywood? Nou ja, liefie, 
dan moetjy jou algemene 
kennis opknap. Vrydag
aand 18 September is 
Hollywood (a Ia Onder
stepoort) ingeneem deur 
die sterre van die Ne
gentigs. 

Matrieks is in die don
ker afgelaai deur rna en 
pa (ja, ons het gesien!) en 
in die kollig deur die rid
der in sy wit Honda Bal
lade. Ons, die bedien
sters, opgetooi in swart, 
wit en SKELpienk het 
gesnak na ons asems toe 
die dames en hul metge
selle die saal betree. 

Eerstens volg toe die 
pizza-as-voorgereg-maar 
-geen-matriek-wil-he
nie-avontuur. Danksy die 
geniale optrede van so
wat negentig bediensters 
is die aand gered en nie 'n 
krummeltjie het verlore 
gegaan nie. 

Tussendeur voorge
reg, hoofgereg, afdek en 
liefies verduidelik dat 
daar NIE Coke beskik
baar is nie, moes etlike 
bediensters verklaar hoe
kom dit nou a! presies die 
tweede keer is dat hulle 'n 
rugbymetgesel se elm
boog stamp. 

Eintlik kan ons nie kla 
nie - in een aand het ons 
'n beter modevertoning as 
in twee jaar op TV gcsien 
en dan moet ek darem 
byvoeg: die kos was 
voortreflik! 

'n nuwe betekenis gegee 
het. Die oggend het begin 
met 'n paar werke deur 
die koor en 'n verwerking 
deur ldalette du Plessis 
en Sonika Mentz. Later 
het 'n monoloog en prag-

Koorma's is nie net mu
sikaal nie - hulle is ook 
kokke duisend! As bier
die die begin is van die 
fondsinsamelings, kan ons 
maar net droom dit gaan 
eindig. 
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Affie presteerders 

Volle erekleure 
Volle skoolerekleure is aan hierdie agt voorlopers toegeken- elkeen 'n uitblinker op sy gebied. Affies is trots 
op die balanseerde groep presteerders. Jan-Hendrik Kruger sal vera/ onthou word vir sy musiektalent, 
akademiese prestasie en bekroning as !deale Affie. Stephanus de Swart en 'n tennisraket is sinoniem, tog weet 
ons hy is ook 'n uitmuntende redenaar. Jaco Purchase (onderhoofseun) het 'n puik krieket- en rugbyrekord, 
Johan Nel (onderhoofseun) se redenaarsvernuf en veelsydigheid het hom talle trofee in die sak gebring. Die 
hoof, dr P Edwards, self 'n presteerder en voorloper. SJ de Beer (hoofseun) 'n veelsydige sportman, 
kultuurhandhawer, Ieier en brughouer. Anton Gi/denhuys en sy puik akademiese prestasies dien as voor
beeld. Char/ de Klerk, die Noodhulpman en fietsryer. Craig Franklin sal vera/ onthou word vir sy 

ongelooflike skermprestasies. S/egs enke/e kenmerke van die wenners! 

Kultuurkoning 
- Johan O'Kelly -

Johan Nel is die Kultuurkoning van die jaar. Hy is 
die enigste Affie wat gereken kan word as 'n waar
dige opvolger vir die legendariese Luan Kloppers. 
Luan is in 1988 nie-amp.telik aangewys as die 
Kultuurkoning. Daar is toe besluit om nie weer so 'n 

Dux-leerling 

Paul Potgieter die st 10 akademiese dux-leerling. 

SJ de Beer het te aile tye 'n navolgenswaardige voorbee/d gestel en as hoofseun 
respek afgedwing. Hy ontvang onder andere die Leierskaptrofee, die Afsydig
heidstrofee, die Pretoria Boys High Trophy en volle skoo/erekleure. Voorwaar 'n 

wenner! 

Ideate Affies 

Jan-Hendrik Kruger en Stroom-op se redakteur, Johan O'Kelly 
is die bekroonde !deale Affies. 

kans te laat verbygaan nie en elke jaar 'n Affie .----------------------...J 
amptelik uit te sonder as 'n Kultuurkoning. Hierdie LeI. e rko rp s '9. 3 
toekenning geskied jaarliks omdat Kultuur nie 
tydgebonde is nie. 

Johan het vanaf st 6 uitgeblink as 'n kulturele reus, 
maar het ook gebalanseerd gebly deur aan verskeie 
sportsoorte dee! te neem en het ook akademies boge
middeld presteer. Hy het aan redenaars, koorsang, de
batte en toneel deelgeneem. Hy is ook tans die sanger 
van 'n "Rock" -groep. Op sportgebied het hy ook uitge
styg en is al sedert 1990 lid van die Noord-Transvaalse 
Gholfspan. Sy beste voorgee was 'n "0". 

AI sy beste prestasies: 
Sport: junior en senior rugbyspanne; Interhoerswem
spanlid; kaptein eerstespan, Noord-Transvaalse 
Gholfspan 1990 tot 1992. 

KULTUUR 
Redenaars: wenner van 4 uit die 5 interne redenaars
kompetisie sedert standerd 6; 1991- 1992: wenner 
van die Drama- en Spraakgilde redenaarskompetisie 
1992; wenner van die Noord-Transvaalstreek in die 
A TKB-kompetisie en 'n algehele derde plek in die 
Transvaalstreek. 
Debat: wen die Junior Rapportryers kompetisie 1991 
- 1992, in die Noord-Transvaalstreek, saam met 
Nico Barnard. 
Koorsang: 5 jaar lid van AHS se koor en die 
onderleier in 1992. Hy was 4 jaar lid van die Noord
Transvaalse Jeugkoor en was hoofseun van hierdie 
koor in 1992. 
Ton eel: 1992 wenner van die Dramuk-aand saam met 
Nico Snyman. Neem vir die eerste keer deel aan die 
Direkteurstrofeekompetisie vir toneel. 

Tydens die prysuitdeling het Johan met verskeie 
toekennings weggestap. Hy dee! die Alsydigheidstro
fee met SJ de Beer; en ontvang die Eeufeesskild as die 
Beste Uitbouer van Afrikaans en is die Kultuur Victor 
Ludorum. Johan ontvang ook volle skoolerekleure. 

Voor7.Vinr):LouHofmeyr, Louw Matheus, Albert van Niekerk (onderhoofseun), Richard Butler(hoofseun), Pierre Lombaard (onderhoof
seun), Cornel Pretorius, Graham Esterhuizen. Middel: Cornel Stander, Kepler Geertsema, Phillip Snyman, Richard Franklin, Steven 
Louw, Barry de Lange, Moorees de Beer, Neels Hattingh, Hendrik Nell, Retief Herbst. Agter: Rudolf Bohmer, Theo van Wyk, Hylton 

Cruse, Renier Volschenk, Michael Maritz, Char/ de Klerk, Johan C Preller en George Heuer. 



4 REDAKSIONEEL 

---Kadetinspeksie 
Affies se jaarlikse Kadetinspeksieparade was 'n reuse sukses. 

- Cornel Stander -

Reusagtig omdat die 
hele skool betrokke was 
tydens 'n mobiele parade 
waartydens Minister 
Roelf Meyer, Minister 
van Staatkundige Ont
wikkeling, die funksiona
ris was. 

rende Direkteur van On
derwys, dr K Paine. 

'n Uiters suksesvolle 
parade, omdat 'n taak wat 
met Affie-seuns aange
pak word, altyd op 'n skit
terende eindresultaat uit
loop. Die Affies het dan 
met harde en getroue oe
fening uit aile oorde, die 
TOD so wei as die SAW, 
net groot lof ontvang vir 
die wyse waarop ons ons 
trots vir ons Kadette, ons 
skool en ons land uitge
beeld het 

Oom Christo Badenhorst was vanaf 1948 tot 1952 'n leerling aan die 
Afrikaanse Hoer Seunskool waar by dan ook prefek was. Hy bet hom as onder
wys~r bekwaam en was die adjunkhoofvan Hoerskool Wonderboom toe by in 
1978 na die Schoemansdal veldskool toe is, vanaf 1979 was by vir jare die hoof 
by Veldskooi-Waterval Boven. 

Onder die Baie Be
langrike Persone wat die 
parade bygewoon het, 
was. brig G Opperman, 
Bevelvoerder Komman
dement Noord-Noord
Transvaal en die Uitvoe-

---Kadetorkes ---
Tyden~ die jaarlikse 
Kadetkompetisie bet 
Affies behoorlik onder 
die Oos-streek se trofee 
geoes. Die trofee ver
ower, is: die beste orkes, 

die netste orkes en die 
Beste Kadetafdeling. 

'n Algehele tweede 
plek is ook deur die orkes 
behaal tydens die daarop
volgende Kommande-

ment Noord-Transvaal 
finale kadetkompetisie. 

Rudolf Labuschagne 
het as tamboermajoor 
tydens beide kompetisies 
'n tweede plek verower. 

Die kadetorkes was 
bevoorreg om deur mev 
Hough, die huidige Ad
ministrateursvrou, uitge
nooi te word na 'n m6-
remark wat in die tuin van 
die Administrateurswo
ning aangebied is. Die 
optrede van die orkes het 
net die hoogste lof en 
waardering uitgelok. 

Op Saterdag, 24 Ok
tober het die orkes op uit
nodiging deelgeneem aan 
die eerste Nasionale Su
perliga Kadetorkeskom
petisie. 

Hy was vanaf st 6 'n 
lid van die ACSV enjare 
lid en sekretaris van die 
Transvaalse Hoofbe
stuur. As Voortrekker..~ 
hy die silwer juk en 'n paar 
ordes verwerf. Hy bring 
ook sy kant as TO-lid 
waar hy sekretaris en 
voorsitter van takbesture 
was en tans die sekretaris 
van die Belangegroep 
Veldskole. 

Reeds op Affies het 
oom Christo erekleure vir 
atletiek verwerf. Hy het 
ook rugby, krieket en ten
nis gespeel. 

Dit is nie verniet dat die groepie so gelukkig lyk nie, om die trofee vir die beste 
orkes, die netste orkes en die Beste Kadetafdeling te verower is knap gedaan. Op 
diefoto is 'n tevrede oom Koos Bronkhorst, mnr Jordaan, mev Irene Labuschagne, 
Rudolf Labuschagne (tamboer-majoor), mev Kretchmar, dr Edwards en 
majoor Oosthuizen. 

Die eerste plek wat die 
orkes in die konsert afde
ling van die kompetisie 
ingepalm het, was genoeg 
om die beoordelaars te 
oortuig dat die Affie-ka
detorkes deel moet vorm 
van vier orkeste wat in 
April 1993 aan die 
Kaapstadse fees sal 
deelneem. 

Tydens oom Christo 
se besoek, het hy weer 
eens bevestig dit was, is 
en sal altyd 'n voorreg 
wees om 'n Affie te wees. 
Hy se ook tradisie kom 
tot sy reg as jy 'n Affie of 
oud-Affie is en dat dit 
vandag nog by Affies 
aangetref word. Dit maak 
AHS uniek en 'n trotse 
skool. Hy vertel ons meer 
oor wat was: 

Kerkafsluiting 
- Cornel Stander -

Donderdag - 22 Oktober: die Affie-skoolterrein is 
verlate, maar oorkant die straat is een van A flies se 
mooiste tradisies besig om homself te herhaal ... 

Dit is natuurlik die 
jaarlikse Kerkafsluitings
diens in die Pretoria-Oos 
kerk waar daar van die 
matrikulante afskeid ge
neem word. Reeds met 
die instap was alma] met 
emosie gevul, aangesien 
ons weet hoe moeilik dit 
is om afskeid te neem van 
'n goeie vriend. 

se samesang van "God 
bly met u" sal nog lank 
onthou word. 

Teen die tyd dat die 
matrikulante begin uit
beweeg het, was daar nie 
meer 'n droe oog tussen 
die ouers te bespeur nie, 
en die drie blourokkies 
wat teenwoordig was, het 
behoorlik die pas aange
gee. Ons eie Pavarotti, 
die koor en orkes het luis
ter verleen aan 'n mooi 
afskeid. 

Oud-onderwysers 
" Pale Roux en dr Gert 

Potgieter! Reuse, nee ko
losse in die onderwys. 

· Twee mense wat sonder 
weerga respek en agting 
afgedwing het Selfs die 

Gaan jy dalk Kaap toe volgende jaar? Daar's oud-Affies 
dwars oor die land. 

In Augustus 1992 het die AHS-Ondersteunersklub 'n 
tak in die Kaapprovinsie gestig. 

Jacques Pietersen 
(huis) (02231) 78675 (fax) (02231) 88-2551 

(werk) (021) 439-3903 

mees selfvoldane, ver
waande, groot-meneer, is 
tot nederige onderdanig
heid gedwing in hulle 
teenwoordigheid. Veral 
dr Potgieter, altyd die 
perfekte rolmodel: statig, 
hoflik, nederig, regverdig. 
En wanneer hy jou ver
maan of getug het, vir een 
of ander onheiligheid, en 
sy gesigsuitdrukking op 
sy ernstigste was, kon jy 
maar na die vonkel en 
deernis in sy oe kyk om te 
besef hy het jou nog 
steeds lief! 

Oom Stickles Rede
linghuys was die vise
hoof. Die feit dat 'n ere
boog op die terrein na 
hom vernoem is, spreek 
boekdele. Oom Stickles 
het 'n seun geken en was 
'n onderwyser duisend. 

Mnr Amos. Lubowski 
(Oom Lubo) was 'n groot 
man ... By die twee me
ters en ek wonder of sy 
om trek nie groter was nie. 
Hy was 'n taalman: La
tyn, Duits, Engels ... en 
soos die jare aangeloop 
het, het elke Affie nog 'n 
paar ekstra tale ontdek 
wat hy konsuis kon praat! 
Sy groot lyf en 'n stem, 
wat soos 'n ruising uit 'n 
grot geklink het, was ge
noeg om jou tot die mees 
opgevoede kreatuur op 
aarde te dwing. 

Byname was volop! 
Daar was Aap en Hond 
en Muis en Varkie en 
Mac-boggom en Kees -
'n hele wildsplaas vol. 
Dan nog Soppies en 
Gangster en Sopie en 
Kriek en Pan en Pis
tool ... te veel om op te 
noem. 

tower die aangenaamste 
herinneringe op. 

Ou skoolmaats ... 
Daar was die grotes: 

Willie van Niekerk (mi
nister); Kees van Dyk
horst (hoofregter); Lo
thar N eethling (genl 
SAP); die Meulenaars 
(Meulmed); Ernst de 
Jong (vermaarde kun
stenaar) so ook Louis 
Steyn - gaan kyk maar 
na die mosaiekwerk by 
die dieretuin se akwa
rium! Daar is nog so baie: · 
die chirurge, die pro
fessore, die predikante, die 
advokate! 

En dan ons gewone 
jafels. Die ouens wat skool
gaan 'n daaglikse avon
tuur kon maak: Samuel 
Laubsher wat kon lag en 
lag en lag totdat jy en 
almal saamlag dat die 
trane loop en g'n mens 
weet waarom nie! Zip van 
Zyl wat ons dirigent was; 
Mel van Vuuren met sy 
trekklavier; Dippies -
saggeaarde Dippies en 
tere vriend - - van Dip
penaar en Reynecke. 
Uitblinker sportrnanne: 
Lex Jordaan, 'n naelloper 
van formaat; Louis 
Schmidt, Springbokrug
byspeler; Chris Basson 
wat elke denkbare onhei
ligheid wat in 'n koshuis 
gepleeg kon word, gelni
sieer of verbeter het! 
Vaughan Badenhorst wat 
'n skare seuns met sy 
liegstories (verbeeldings
vlugte) kon besig hou: 
veri ore skatte; wit gorillas 
in die diepste woude van 
Afrika, ens. ens. 

Daar's te veel om te 
noem; die heimwee Ie 

ver' Gebeurtenisse 
Die jaarlikse kerkaf

sluitingsdiens in die Oos
kerk. Die meisies wat so 
mooi kon sing daar op die 
galery: " Onse Vader ... 
" Ons seuns wat ook so 
graag wou sing .. . in die 
kerk. En toe kom mev 
Coetzee! "Jesus, vreug 
van ons verlange. " St 6e 
en 7's is soprane; st 8's is 
alte; st 9's tenore; st lO's 
basse. Ons oefen ses 
maande lank - en ons 
gaan sing - in die kerk: 

Die koor se weergawf< 
van "Non Nobis Domi
ne" het niemand in twyfel 
gelaat waarom hulle hier
die jaar reeds soveel toe
kennings ingepalm het 
nie. Dr PJ de Beer het in 
sy treffende boodskap 
daarop gewys dat jy nooit 
die belangrikheid van 
vriendskap moet onder
skat nie. 

AI die oefen tydens 
sangperiodes en pouses 
(teen sommige se wil!) 
het definitief vrugte afge
werp, en die skool en koor 

Soos die matrikulante 
een vir een uitgestap het, 
het 'n deel van Affies 
losgebreek wat moeilik 
vervang gaan word. Ma
trieks '92 - die Affies wat 
agterbly, wens julie alles 
van die beste toe vir die 
toekoms, en hoop julie sal 

" Jesus vreug van ons 
verlange" - en die mei
sies tjank - dae lank. 
Affies se seuns is tevrede 
- hulle het gesing - in 

Affi es g roet 1992 Rr;e::::::d==a:;;;k;;;::;s:=i:e::;;;:;;'ie::~=~::;~:;::~=e:n='~=·n a=d'=ew=n a=e~::;;ke;;:g:=~ ::::;;d;:i::e k=e=rk=!=A::;;;Im:;:;:;a:;l;;se=d=it=w::;as 

net soveel sukses smaak IJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W 
daarbuite, as wat julie in 1-
die vyf jaar by Affies 
ervaar het. 

TON EEL 
- Arno Coetzee 

Op een toetsrugby Sa
terdag bet 8 van die 
AHS toneelgroep lede 
by die Hoerskool Men
lopark se skoolsaal aan 
die ATKV landswye 
Toneelkompetisie deel
geneem. Die uitslag is 
nog onbekend. 

Die toneelgroep het 
bestaan uit Wimpie Ste
vens, Johan Nel, Arno 
Coetzee, Hendrik (Smo
key) Beetge, Albert 
Meets, Pieter Fourie en 
Bernard Helberg onder 
Ieiding van mnr Potgie
ter. 

Die Affie-ondersteunersklub het 'n suksesvolle rekenaarkompetisie geloods om 
fondse vir die skool in tesamel. Op Vrydag, 30 Oktober het mnr De reck Coetzee en 
Marius Labuschagne namens die Ondersteunersklub R S 000 aan dr Edwards 

oorhandig. 
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REDAKSIONEEL ... REDAKSIONEEL ... REDAKSIONEEL ... 
Junior Stadsraad 

- Wenette Jacobs 
Op 21,22 en 23 Septem
ber was dit weer tyd vir 
die gebruiklike vier
skole-konsert, die jaar 
te Girls High. 

Met die winterseisoen 
agter die rug, waarin daar 
met ons eweknie ander
kant die spoor swaarde 
gekruis is op die hokkie
en netbalbane, was daar 
nou 'n oproep tot same
werking. Dit was egter 
makliker gese as gedaan 
- die groen baadjies was 
mos ook betrokke ... 

Die weke van swoeg en 
sweet met repetisies wat 
gevolg het waarin ons 
stampe en stote moes 
verduur, was egter alles 
die moeite werd, want die 
musiekfees, wat boof
saaklik uit koorsang en 
sanggroepe bestaan bet, 
was 'n oorweldigende 
sukses. Dit was egter die 
massakoor wat om die 
beurt deur Boys High se 
"Dixie band" en 'n ge
sarnentlike sirnfonie-or
kes begelei is, wat die 
kollig gesteel het. Daar
van bet die applous met 
die "encore" getuig! 

Na afloop van die ver
rigtinge was daar 'n guide 
geleentheid om begte 
vriendskappe, selfs oor 
taal- en kleurgrense been 
te sluit. 

Ons sien met groot ver- · 
wagting uit na 1993 se 
herontmoeting, die keer 
duskant die spoor. .. 

Deurgrond my, o God, deurgrond my, deurgrond my en ken my hart - Kerkaf
sluiting '92 

Halt! Stuit! 
Lees bier! 

- Sunelle Swanepoel 
Meisies dril glo beter as 'n gewoonte wat sekere 

In 
Memoriam 

Nici Fouche 

Die van julie wat dink 
die Junior Stadsraad is 
'n sosiale instansie, of'n 
lang naam vir niks doen 
nie, het die kat aan die 
stert beet. Dit is eintlik 
'n organisasie waar die 
jeug van Pretoria iets 
doen vir mekaar en die 
gemeenskap. 

Dit bestaan uit 33 lede 
met 3lede van elke skool. 
Die laaste Dinsdag van 
elke maand kom die Stads
raad dan ook bymekaar 
om projekte te bespreek 
en te organiseer. Hierdie 

seuns (met geen verwy- pelotonne maklik na 'n Riana het die Junior 
sing na liggaamsbou klomp springmielies in Stadsraad se jeugoes 
nie!), omdat ons koor- 'n pot kan laat klink. Skrywerskompetisie 
dinasie beslis beter is. Maar dit daar gelaat... gewen. Van haar gedigte 
Maar moenie dink 'n Vir enige suksesvolle bet al in ons jaarblad 
meisies-drilpeloton is 'n peloton is daar net twee verskyn. 
klomp feministe wat die vereistes: aldie lede moet Riana het grootgeword 
seuns (manne?) se in- links van regs kan onder- op George tot sy haar in 
drukwekkende for- skei en (die belangrikste) haar st 7-jaar moes aan-
masies probeer na-aap al die lede moet bereid pas by die !ewe in die 
nie! 0 nee, ons het ons wees om hard te oefen. Jakarandastad. Sedert-
eie identiteit (al word Daar is darem niks so dien is sy 'n Affie. 
ons op-die-plek-ruspo- lekker soos wanneer jou 1-----------1 Sy vertel dat alles by 
sisie in sommige kringe hele peloton 'n vorm per- die Laerskool Qutenikwa 
as "komieklik" eerder fek voltooi nie! AHM het begin het. Op laerskool se 
as "oorspronklik" af- so 'n staatmaker peloton jy gedigte open w~rd dan 
gemaak(. Ons het ook wat, al kon bulle nie op gevra om iets selfte skryf. 
(siende dat ons nie so die Noord-Transvaalse Sy skryf al vandat sy 
sterk is nie) die slim kompetisie met die louere .tdein is gedigte ( dikwels 
plan beraam om nie ons wegstap nie, tog Affies se agter in haar skrifte ). Van 
voete in te STAMP nie- naarn boog gehou het. haar gedigte is ook in die 

---------~-------------------4 Die Latyndag op 7 
Augustus 1992 was 

laerskool se koerant ge
publiseer. 

Sy skryf in beide lands
tale. Engels is nie vir haar 
'n probleem nie, "maar 'n 

Totsiens, M atriekredaksielede! 

Anina, Corlie, Therese, Christelle, Elrica, Sunelle, Amelia, Esther, Michelle, 
Margarethe, Marika, Idalette, Talitha, Annie. 

Kultuurredakteur: Frane! le Grange. 
Sportredakteur: Marga van der Merwe. 
Verslaggewers: Hanlie du Plessis, Wenette Jacobs, 
Annelet Jordaan, Karin Jordaan, Elmien Kraarnwin
kel , Ria Potgieter, Melanie Riding, Jacoba Schutte, 
Therese W esthof. 
Spotprentredakteur: Annelene Kammer. 
Fotograwe: Karin Zeeman (hooffotograaf), Nadine 
Bober, Leani de Kock, Marleen Zarrabi . 

weereens 'n feestelike 
hoogtepunt op die ka
lender. Vanjaar het die 
Universiteit van Pre
toria en die Klassieke 
Vereniging van SA in eg 
olimpiese gees, die 
Romeinse spele op 
Seunshoer se "olim
piese" sportveid aan
gebied. 

Die gode sou beslis 
goedkeurend afgekyk het 
op die massas in bulle 
toga's wat om 12:00 in 
die middel van die veld 
aangetrek bet vir die 
"pompa" om die veld met 
bulle skoolwapens en 
leuses in Latyn. Die olim
piese vlam is aangesteek, 
verwelkominge en toe
sprake afgehandel en die 
spele kon begin, (nadat 
alma! eers gou vir mid
dagete uiteen is). 

Die res van die verrig
tinge was leersaarn en 
interessant. Daar was 
boksgevegte, Griekse 
danse, bloedige gladia
torgevegte, vasvra-wed
stryde, 'n sang-item en 'n 
strydwaresies. 

Die organiseerders 
van die jaarlikse SPQR
dag vir hoerskole in 
Transvaal, het weereens 
vir 'n heerlike Latyndag 
gesorg. 

Deesdae is daar by die 
meeste mense 'n ewig
durende stryd om soos 
die Perfekte Mens (be
staan daar ooit so-iets?) 
te lyk - aantreklik, 
atleties, goedversorgd 
en slank... nooit, ooit 
eers effentjies oorgewig 
nie. In tydskrifte, TV
programme en flieks 
word hierdie maer 
mense as die ideaal uit
gebeeld en word geen 
ruimte gelaat vir die 
meer stewig geboude 
mens of selfs persoon 
wat oorgewig is nie. 

En dit is bier waar die 
probleem begin. Vera! 
tienermeisies wil van bul
le "massas" vet ontslae 
raak, gewoonlik met kits
diete. Christa (skuil
naarn), 'n gewese ano
rexialyer, se dat sy net op 
'n dag besef het dat sy te 
"vet" is. Sy het drasties 
begin gewig verloor. 
Haar vriendinne bet haar 
toe begin komplimenteer 
oor hoe goed sy lyk. 
Christa het begin dink dat 
sy seker vreeslik vet was 
as alma! dan nou se sy 
word mooi maer - en sy 
bet aanhou gewig ver
loor... Christa het ses 
maande aan bulemie gely 
voordat iemand dit uitge
vind bet. 

- Hanlie du Plessis 

jaar is daar beelwat suk
sesvolle projekte geloods. 
Die jaarlikse jeugbal en 
gewilde Interskole Sok
kie het skoliere regoor 
Pretoria gelok en waar
devolle fondse vir die 
Stadsraad ingesarnel. 

Die Junior Stadsraad 
doen egter ook baie vir 
welsynsorganisasies. 

-Gedurende die jaar het 
lede van Elandspoort tot 
Pretoria-Noord geswoeg 
en gesweet om eekhorin-

kies te verkoop ten bate 
van gestremde kinders. 

Alboewel alma! dit nie 
besefnie, verteenwoordig 
die Stadsraadlede die 
leerlinge in bulle skool. 
Die ideaal is dat kinders 
van verskillende skole 
mekaar sal leer ken op 
byvoorbeeld ons "volley 
ball"-dae. 

As daar weer 'n munt
legging of koekverkoping 
is vir die Junior Stads
raad, sit 'n handjie by en 
help sodoende om ons 
jeug te bou. 

- Ria Potgieter 

mens kan jou beter in 
Afrikaans uitdruk want 
'it's closer to home'." 

Riana wil volgende 
jaar 'n bietjie die wereld 
platreis. Sy gaan eers op 
'n kibboets werk en daar
na gaan sy Turkye, Egip
te, die Griekse eilande en 
Europa besoek. Hierdeur 

- Marelie du Plessis 
Dit het vir 'n ruk beter 

gegaan, maar toe begin sy 
al meer oefening doen en 
al hoe minder eet. Uitein
delik was sy 'n anore
xialyer wat 'n skrale 40kg 
geweeg het. 

Anorexia se kom
plikasies het reeds inge
tree. Sy het gedurig koud 
gekry (selfs in die somer) 
as gevolg van die feit dat 
sy geen liggaarnsvet ge
had het nie. Nier
probleme het rugpyn ver
oorsaak en lewer
probleme het haar hande 
en voete gee! gekleur. 
Talle ander emstige 
komplikasies het ook in
getree. 

Christa se ouers het 
geraas, gepraat, gedreig 
en gesmeek, maar sy kon 
nie ophou nie. Uiiein
delik is sy deur die aoKter 
gedreig dat sy hospitaal 
toe gestuur sou word as 
sy nie weer begin eet nie. 
Daar word alles van jou 
weggeneem- besoekers, 
klere, haarborsels, tan
deborsels ... 

Christa het stadig 
maar seker weer met die 
hulp van haar ouers begin 
gewig optel. Sy was egter 
op 'n emosionele wip
plank - die een dag bly 
en gelukkig omdat sy 
weer eet en gesond word, 

wil sy graag baie mense 
leer ken. 

Dis duidelik uit ons 
gesprek dat mense en 
menseverhoudings vir 
Riana baie belangrik is. 
Sy wil graag rondreis, 
mense leer ken. En as 'n 
mens kyk na die spontane 
persoon wat so opreg 
gesels, weet jy sy sal. 

die ander dag hartseer en 
depressief omdat sy ge
wig optel. 

V andag is sy na 'n lang 
stryd amper weer gesond 
en kan sy raad gee aan 
ander. Haar raad aan 
meisies wat dalk wil op
hou eet, is dat dit nie die 
moeite werd is nie. Vol
gens haar is dit soos om 
verslaaf te wees - jy kan 
nie vanself ophou nie. 
Sodra jy pro beer, raak jy 
depressief. Die enigste 
uitweg is om met 'n be
troubare persoon te 
praat. 

Meisies wat vermoed 
dat bulle vriendinne dalk 
aan anorexia ly, moet met 
bulle daaroor praat. As 
bulle vriendinne nie wil 
gaan hulp soek nie, moet 
bulle self vir 'n verant
woordelike persoon ver
tel, al wil bulle vriendin 
met die probleem dit nie 
so he nie. 

Ons moet meer bewus 
raak van mense en ander 
se probleme raaksien. 
Moenie stilb:y omdat dit 
makliker is as om be
trokke te raak nie! Wys 
dat jy omgee! 

Meisies wat daaraan 
dink om op te hou eet, 
onthou: jy speel nie net 
deur 'n "paar" maaltye 
oor te slaan nie- jy speel 
metjou LEWE! 
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HUMOR ... HUMOR ... HUMOR ... HUMOR ... HUMOR ... HUMC 

Wat het Romy Robert
son, Leani Schaffner en 
Marie-Louise du Toit 
met mekaar in ge
meen? 

J a, Marie en Leani 
was albei Mejuffrou 
Hoerskole, Leani en 
Romy was op een of 
ander stadium Mej Va
lentyn en aldrie het inge
skryf vir Mejuffrou Tie
ner. 

En verder? Kom, raai! 
Goed, daar is die ooglo
pende - aldrie is jou 
tipiese maar mooi lang
been nagmerrie, maar die 

- Jacoba Schutte 

ooreenkoms waarvan ek 
praat is iets heeltemal 
anders . 

Die "in gemeen" het te 
doen met die feit dat om 
hulle te kry om iets oor 
hulle skoonheidstitels te 
se, feitlik ontmoontlik is. 

Spaanse inkwisisie 
Marie het aangesluit 

by 'n modelagentskap na 
'n kursus vroeer die jaar 
- hulle het haar inge
skryf vir Mej Hoerskole. 
Romy is deur die hoof 
van 'n modelagentskap 
voorgekeer in die straat 
en van daar af het die 

sprokie ontvou (hou 
"Tropical Heat" dop ). 
Leani se st 6-klas het haar 
ingeskryf vir Mej Valen
tyn. 'n Dee! van haar prys 
was 'n kursus - so het sy 
dan ook by 'n mo
delagentskap betrokke 
geraak. 

Nou weet ek daar mag 
dalk sekere individue 
wees wat deur geknersde 
tande wil noem dat 
"skoonheid van binne 
kom ... " A an hierdie si
niese hoopvolles wil ek 
net een ding se: "Ofjy het 
dit, of jy het dit nie ... " 

van 
volgende gebeur, skakel 
dadelik die brandweer: 

Hanlie se stem raak 
we g ... 

Suzanne S gaan val
skermspring ... 

E~ \-\t"l AL.le> VIR bte; 
Mfi1"1EK.~F~~, b ,'N RoK1 
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Toneel
Toneel 

- Frane! le Grange, 
Wie't gese standerd ses
se kan nie toneel speel 
nie? En dis nie al nie. 
Hierdie klomp skryf en 
belig, grimeer en be
klank sommer self to
nee!. Geen wonder die 
standerd 6-Afrikaanse 
toneelaand was vanjaar 
so 'n groot sukses nie! 

Die vyf standerd ses
klasse het elk hulle eie 
toneel geskryf en op die 
planke gebring. Daar was 
'n episode uit "Orkney 
Snork nie", 'n ma-Lerine het nie 'n bus

kaartjie nie ... 
Edwine het niks om te 

doen nie ... 

Op veldskool word die poppies van die kragvrouens 
Gegee: Sirkel P met 
koord RT 

Gevra: Bereken AGD 

triekafskeid van 'n ander 
kleur, 'n insiggewende 
gesprek in die koshuiseet
saal, die avonture van 
"Rustelose Rooikappie" 
en 'n "Oerwoudstorie" 
uit "The Jungle Book" 
wat eindelik as waardige 
wenner uit die stryd ge
tree het. 

Uschi leen vir iemand 
"Raai wie het vanoggend eiers vir ontbyt gehad!" geld ... 

Wie is hierdie miste
rieuse vrou? Sien 'n voor
aansigfoto in die volgen-

de Stroom-op! 

Eienskappe van ons ideate man 
(Gese soos net 'n st 6 dit kan se) 

- Hy moet die verhouding kan ly 
- Sy oortollige hare moet afgeskeur word 
- Sy hare moet skoon wees 
- Hy moet gebou wees 
- Hy moet na iets lyk 
- Hy moet 'n sin vir humor he, maar nie te vee! nie 
- Hy moet sagte hande en sagte Iippe he 
- Hy moenie groot voete he nie 
- Hy moet 'n bietjie borshare he 
- Hy moet wit bevolk wees, maar bruin gebrand 
- Hy moet baie, baie geld he 
- Hy moenie geheime hou nie 
- Hy moet warm arms he 
- Hy moet my stoel uittrek en terugstoot 
- Hy moet toelaat dat ek eerste in die deur loop 
- Hy moenie haarsproei gebruik nie - dit maak sy hare hard 
- Hy hoef nie 'n Affie-ou te wees nie 
- Hy moenie altyd soos 'n seekat aan jou wil klou nie 

geskei ... 

Kerkafsluiting 

Aan humor was daar 
nie 'n tekort nie, en die 
standerd sesse het die 
aand beslis net so veel as 
hulle gehoor geniet. Ons 
wens hulle van harte ge
luk met hulle harde werk, 
en 'n suksesvolle toneel-

Daar is altyd 'n eerste 
keer! 
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Die K uns uitblinkers 
Ter herdenking aan die Stigtingsdag, 14 Augustus 
1875, van die Genootskap van Regte Afrikaners 
bet die Afrikaanse Hoer Seunskool 'n muntleg~ 
ging gehou. 

Nadat die seuns aan- 'n lewende en nog steeds 
gehoor het dat Afrikaans groeiende taal is, het elk-

Nog 'n uitdaging 
Die oorskakeling na 

die Model C staatson
dersteunde skool het talle 
mense beangs en onseker 
gelaat, maar eie aan die 
Affie-tradisie word bier
die nuwe uitdaging met 
entoesiasme tegemoet 
gegaan. 

elkeen 'n ondememing 
onderteken om die myl
paal in die anale van die 
geskiedenis te verewig. 

As leerlinge en perso
neel van die Afrikaanse 
Hoer Seunskool onder
neem ons om: 

een die geleentheid gekry 
om sy bydrae te !ewer tot 
die voortbestaan en ont
wikkeling van Afrikaans. 

Affies, as die eerste 

Afrikaanse skool van ons 
land, !ewer dan die by
drae deur die insameling 
aan die Stigting vir Afri
kaans te skenk. 

oor (vlnr): Martin Maree, Eric Roan, Werner Bekker. Op Maandag, 3 Au
gustus het die skool 'n 
gedenkplaat onthul en 

e die Christelike gees en 
karakter van ons skoal te 

handhaaj en uit te bou · 
e die erekode van o~s 
skoal te aile tye uit te 
leef; 
e die uitdagings van die 

toekoms met geloof en 
waagmoed aan te pak. 
e Jou fig salons dra tot 
ver oor ons wye Suid
Afrika. 

Agter: Corne Wessels, dr P Edwards, mnr J Raux, Jacques du Toit, Ste
phanus Brits. 

St 6 & 7 
Meriete Toekenning: Martin Maree (st 7) 
Eerste plek: Eric Roon (st 6) 

St 8, 9 & 10 
Meriete Toekenning: Werner Bekker (st 8) 
Meriete: Jacques du Toit (st 9) 
Meriete: Come Wessels (st 10) 
Eerste plek: Stephanus Brits (st 9) 
Pryse: Kunsmateriaal vir die meriete wenners en die 
eerste prys was 'n boekprys oor Suid-Afrikaanse 
Kuns. 

Die Afrikaanse Hoer Seunskool pro beer altyd om 'n 
gesonde balans tussen akademie, sport, kultuur 
ontspanning te handhaaf. 

wenner 
Transvaal: Afrikaanse 
Hoer Seunskool - 426. 
St 7 Afdeling: Afrikaan
se Hoer Seunskool -
132. 

Individuele wenners: 
St 9: Theovan Wyk(le); 
St 7: Jac Joubert (le) en 
Leon Beukes (7e); st 6: 
Arie Kuys (9e); 

Latyndag '9 2 
- Andre Janse van Vuuren 

Lectori salutem. Skole 
vanoor die hele Trans
vaal bet die jaarlikse 
Latyndag by Affies by
gewoon. Met die Olim
piese Spele nog vars in 
die geheue, bet die La
tyners besluit om 'n eie 
spele in die kleine, eg in 
die tradisie van OHm
pie, te hou. 

Die dag is ingelei deur 
'n reuse "pompa" . Onder 
Ieiding van musiek (onder 
andere Beethoven se 9e 
simfonie), bet die "popu
lus" , geklee in "tunicas", 
van aile streke deelge-

jaar besondere groot 
hoogtes bereik. Hut bet 
vanjaar in Bloemfon
tein as een van die agt 
beste kore in die land in 
bulle onderskeie kate
goriee aan die Gala
konsert van die ATKB 
deelgeneem. 

Hul bet ook deurge
drmg na die Direkteurs
trofee finaal vir seuns
kore. 

Die koor neem ook 

neem aan die reuse op
tog. 

Hiema bet die spele in 
alle ems begin. Uitgerus 
met ysterskilde en tama
tiesous, het die "gladia
tores" mekaar aangevat, 
Latynse danse is opge
voer en dobbelspeletjies 
is gedemonsteer. Die 
hoogtepunt was die resies 
met Romeinse strydwa's 
wat agter mensperde in
gespan was. 

Met al die gegewe was 
sukses " ipso facto", en 
kon ons mekaar groet met 
'n " Salvalere amici." 

elkejaar aan 'n besondere 
aand dee!: hierdie aand in 
Affie-taal staan bekend 
as ons Vierskole aand. 
W aar die vier enkelge
slagskole AHS, AHM, 
Boys High en Girls 
High 'n musiekaand 
aanbied. 

Die hoogtepunt is eg
ter wanneer die leerlinge 
van al vier skole ( onge
veer 350) die aand afsluit 
met 'n massakoor en or
kes. 

Modeparade 
- Johan Cronje -

Praat van modeparades en die meeste mense dink 
aan mooi klere en beeldskone meisies wat dit mo
delleer. Bitter min mense weet egter hoe baie harde 
werk dit verg, soos die ouens wei uitgevind bet. 

Voorbereidings het a! W at gebeur het, is ge-
'n week voor die groot skiedenis. Ek kan net se 
dag begin. Daar is elke dat alma! dit terdee geniet 
aand geoefen en hard het, en dat Affies groot 
gewerk, wei as jy dit naam gemaak het. 
harde werk noem om Almal verdien dank vir 
saam met tien beeldskone hul dee! bygedra om van 
dames rond te loop. die modeparade 'n sukses 

Saterdag, 8 Augustus. 
Die groot dag het aange
breek. Ons was vera! 
senilweeagtig omdat ons 
tot op die stadium, nog 
nie eens eenkeer die sto
rie geoefen het sonder om 
foute te maak nie. 

te maak. Vera! die rna's, 
sonder hulle sou niks 
moontlik gewees het nie. 

Die meisies moet be
dank word vir hulle opof
fering en geduld. Die 
oggend was 'n groot suk
ses en sal vir lank ont
hou word. 

nette 
"Die Afrikaanse Hoer Seunskool huisves die 

aantreklikste, gaafste, en netjiesste seuns 
in en om Pretoria. " - Onbekende tiener meisie 

Die onafuanklikste Buro vir Algemene Menings
verskil Opnames, (DOBAMO), se mees onlangse 
bevindings toon dat Affie-seuns die gewildste van 
aile skoolgaande kreature onder skoolgaande tie
nermeisies is. Verder bet DOBAMO se top analis ' n 
dokument saamgestel wat die " hierargiese orde" in 
die Affie-geledere, volgens die normale tiener
meisie, akkuraat uiteengesit. STROOM-OP bet 
ingestem om hierdie dokument te publiseer. 
Vir elke Affie-aan- meisies wat wei van hulle 

hanger se aandag weet, dui daarop dat dit 
Hierdie dokument be- eintlik 'n geheime broe-

vat die hierargiese orde derskap onder die Affie-
wat in die Afrikaanse seuns is. Veldklarinet 
Hoer Seunskool bestaan. Fairbanks en Johan Nel 
Hierdie orde is egter nie is die leiers van hierdie 
afgelei deur die Affie- kultus. 
seuns of die Affie-onder- Ordegrootte nr 1: 
wysers te ondervra nie, Die hou-dit-nie-ge-
maar uit die menings en heim-dat-jy-nie-'n-joller-
denkpatrone van die a!- is-nie-tipe. Wanneer 'n 
gemene tienermeisie, meisie een van hierdie 
soos in die uithoeke van manne in die hande kry, 
Pretoria gevind. gebeur een van twee 

W anneer 'n meisie dinge: 
haar keuse maak, is dit a. Sy word deur haar 
gewoonlik uit een van die mede geslagsgenote en 
volgende kategoriee: deur die Affie-groep ge-
Ordegrootte or 00 respekteer. Hierdie ver-

(Boom); houdings werk:gewoonlik 
Baie min meisies kon s6 goed dat hierdie twee 

identifiseer met hierdie uiteindelik trou, bulle kin-
groepie. Die onbedui- .ders matrikuleer dertig 
dende antwoorde van die jaar later ook aan Affies. 

Verbeel jou 
Mnr Heyns: met 'n regte baard. 
Oom Frikkie: op 'n motorfiets met 'n Doberman. 
Mnr Chris Kriiger: met 'n los Bermuda. 
Mnr Oosthuizen: in 'n pak klere. 
Mnr Burger: die wereldberoemde mezzo-sopraan. 
Mnr Purchase: sonder 'n blou oog. 
Mnr Van der Walt: sonder vellies. 
Mnr (ou) Myburgh: sonder 'n mooi, jong en lang 
student. 
Mnr Net: gee klas in die hoofgebou. 
Mnr Koegelenberg: sonder 'n gym en 'n "image" . 
Oom Gerrit Mare: se 'n "r" . 
Dr Edwards: sonder 'n verlede. 
- 'n u-draai in Kerkstraat?? 

s-
b. Sy kom agter dat bier
die Affie eerder rugby sal 
wil kyk as om na die 
staatsteater te gaan. 
Hierdie verhoudings 
werk gewoonlik net in die 
jare wat Affies nie die 
NTvl-kampioene is nie. 
Affies wat van voorneme 
is om eendag die paadjie 
te loop, kontak vir Chari 
Boomker vir gratis klas
se. 

Ordegroote nr 2: 
Die dik-kontaklens-

en-pienk-leer-onder
broek-Affie-nerd. Onge
lukkig is baie meisies 
imuun teen hierdie we
sens. Menige meisie was 
al spyt dat hulle 'n Affie
sokkie bygewoon het -
nou het elke nerd ·n 
"crush '' op haar. 

Vir verdere inligting 
oor die streng keurings
vereistes vir hierdie klas
se, kontak vir Jaco Pur
chase·, Rudi Louw of Ju
rie Wessels. 

Ordegrootte nr 3: 
Die sout-van-die-aar

de-Affies, die manne wat 
saak maak. Stefan Shires 
en Rudy Gunter val in 
hierdie klas. AI is hierdie 
die laagste ordegrootte in 
Affies, is dit hulle wat so 
gesog onder die skoner 
geslag is. Geen klasse is 
beskikbaar om jou een 
van hierdie manne te 
maak nie; jy is een of jy 
is nie! 

Hoe om ' n Affie-man 
te vang: 

Word 'n aanhanger 
van rugby, die meeste 
Affies verkies ekstra 
rugbyklasse b6 die ge
selskap van die teenoor
gestelde geslag. As jy die 
rugbyreels ken en ver
staan, verdubbeljou kan
se. 

Expo-wenners: Ajfie-seuns het weer soos in die verlede uitstekend op Expo '92 pres
leer! Kobus Jooste en Schalk Burger het gesamentlik 'n goue medalje verower in 
die streekskompetisie, en deurgedring na die finaa! te UOVS. Richard Franklin 
het 'n sib~er"!edalje verower i~ ~ie streek. Danie Bredenkamp het 'n goue medalje 
verower zn d1e streekskompetlSle, en boonop weggeloop met die L andboutoeken-

ning in die Nasionale Kompetisie. 
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Ons eie Gary Player 
Martin Maritz (st 7) 
met 'n voorgee van een, 
bet reeds 3 senior en 7 
junior gholftitels op sy 
kerfstok. 

Sewe pilare waarop rugBy rus
hoe dit bydra tot karaktervorming 

Op 12jarige ouderdom 
het hy die Magaliespark 
Senior Klubkampioen 
geword en het hierdie titel 
·n tweede keer in 1991 
verower. 

Hy het SA in 1991 by 
die Topolino Wereldtoer
nooi in San Remo, ltalii!, 
vir kinders onder 14 jaar 

. verteenwoordig. Vroeer 
vanjaar het hy die Pre
toria Buitenklub se senior 
sowel as junior klubkam
pioen geword en ook die 
gesogte Gary Player 
gholftoernooi vir spelers 
onder 19 gewen. 

Martin het nog vele 
meer titels deur sy gholf
loopbaan ingepalm en as 
gevolg hiervan is hy 'n lid 
van die Noord-Transvaal 
o/ I8-gholfspan en is hy 
ook gekies as een van die 
finaliste in die Pretoria
streek van die Young 
Achiever Award I992. 

Die krieket bet vanjaar 
groot welslae behaal 
deur byna al die ouder
domligas te wen: o/14 
A, o/14B, o/15B en die 
tweede span. 

- Rudolf Bohmer -
Die eerste span het in 

die Noord-Transvaalfi
naal met 'n paaltjie ver
loor. 

Omdat die kompetisie 
en opponente verminder 

het, is daar ook teen 
Engelse Hoerskole ge
speel . Talle hoogtepunte 
is bereik en Stefan Shires 

Nuffieldspan 

T Vorster (kaptein), mnr E Prinsloo (afrigters) en SJ de Beer (onderkap 
wenners eerste liga E-area. 

M nr D Potgieter en Gerhard Beukes o/ 15 B span
kamptein lyk ewe gelukkig oor hul segetog in Noord-

Swem 
Johannes Erasmus. 

Koor 

Transvaal. 

Skerm 
Craig Franklin, 
Booysen. 

Krieket 
Stefan Shires, N icolas 
Alberts. 

Redenaar 
Johan Nel. 

mee. 
'n " Goeie verloorder" 

is 'n "gewoonte verloor
der". "Sukses word nie 
bepaal deur die aanta1 
kere datjy wen nie, maar 
deur die aantal kere wat 
jy opstaan, nadat jl ge
val het". 

Dissipline 
Onderskei tussen: 

- se1fdissip1ine; 
- groepsdissipline of span-
dissipline; 

Selfdissipline 
'n Selfgedissiplineerde 

Pieter Smith, Johan Nel, 
Robert Wilke, Jan-Hen
drik Kruger, Nico Soy
man, Jan-Hendrik Beet
ge, Johan Roux, Johan
nes du Plessis, Hendrik 
Nell, Jaco Beetge, John 
North, Quintin Harley, 
Philip van der Walt. 

Musiek 
Jan-Hendrik Kruger, Ja- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
co de Wit. I 

Landloop 
Sakkie Venter. 

Tennis 
Gareth Williams, Jaco 
Keyser, JP van der Walt, 
Kolie van Zyl , Stephan us 
de Swardt. 

Rugby 
Travors Jobe, JP du 
Plooy, Renier Vol
schenk. 

Skaak 
Johan Steenkamp. 

Kuns 
Gerhard van Schalkwyk, 
Andre Moolman, Ste
phan Brits, Pierre Lom
baard. 

Sagtebal 
Sheldon Heuer, Stephen 
Louw, George Heuer, 
Bossie Swanepoel. 

Tweekamp 
Johannes Erasmus, Hen
drik Trynou, Carl Hol
ding. 

Tweekamp 

Willem Roos st 6 bet 
op Saterdag, I Novem
ber op Palaborwa deel
geneem aan die SA 
Tweekamp kampioen
skappe hardloop en 
swem. 

Willem behaal tydens 
die byeenkoms 'n vierde 

plek in die hardloopitem 
met 'n tyd van 6:37 en 
'n vierde plek in die 
swemitem met 'n tyd van 
I : II. 

Hy verower die algehe
le eerste plek. Knap ge
daan! 

mens dwing respek af. 
Van belang is: 
- goeie slaap-, eet- en 
drinkgewoontes; 
- om te oefen wanneer 
ander nog slaap; 
- om te werk wanneer 
ander al speel. 

Groepsdissipline 
Ora by tot groepsgees, 

samehorigheid. Om bin
ne die reels van die span 
of skool te bly. Ek kan nie 
by oefening opdaag wan
neer ek so voel nie, terwyl 
die hele span vir my sit en 
wag nie. 

Fiksheid 
Onderskei tussen: fi

siese fiksheid en gees
telike fiksheid. 

Fisiese liksheid 
Vermy daardeur bese

rings, siektes wat verhin
der dat jy presteer. So 'n 
terugslag kan verhoed 
word. 

Geestelike liksheid 
Dit wat ons in die 

onderbewussyn program
meer. Henry Ford het 
gese: "Whether you 
think you can, or whether 

you think you can't, 
either way you're right. " 

Godsdiens 
Fil4: I3 "Ek is tot alles in 
staat deur Christus wat 
my krag gee" . JOB leer 
ons hoe om terugslae te 
verwerk. 

Lojaliteit 
K week integriteit. Son

der lojaliteite sal jy nie 
besef dat jou spanmaats, 

kollegas ook op jou staat
maak, soos jy op bulle 
nie. 

Sukses 
Sukses kweek sukses. 

Henry David Thoreau se: 
" As 'n mens met vertroue 
beweeg in die rigting van 
jou drome en probeer om 
die lewe te lei wat jy ten 
doel stel, word dit be
kroon met sukses" . 

Sagtebal 
- Rudolf Botha 

Affies bet weer beson
der goed in sagtebal pre
steer. Die o/16- en o/19-
spanne bet hul Iigas 
gewen. 

Die o/ 16-span het on
gelukkig in die halfein
dronde van die Noord
Transvaal finaal met een 
punt teen Hartebeespoort 
verloor! 

lndividue wat presteer 
het en vir die Noord
Transvaalspan gekies is, 
is George Heuer ( o/ I9) 
en Sheldon Heuer 
(o/ 16). 

Die Suid-Afrikaanse 
kampioenskappe is van
jaar in Desember in Oos
London. 

Tweede Rugbys;:>an wen 
Noord-Transvaal Drie 

Drieectrukkompetisie 

Artie atlete doen dit weer 
Affies bet weer uitste
kend presteer by die 
Rentmeester Hoerskole 
Atletiekbyeenkoms te 
Waterkloof Hoerskool. 

By die byeenkoms 
word daar 'n algehele 
senior (o/ 16, o/I7) en 
junior ( o/ I4, o/ I5) asook 
ouderdomsgroepkompe
tisies gehou. 

Affies het aanvanklik 
gegaan met die doelwit 
om net in die ouderdoms
groepkompetisies te pres
teer. Daarom is daar 'n 
Junior A-span (o/ I5) en 
'n Junior B-span (o/16) 
ingeskryf. Elke span het 
uit 6 lede bestaan en die 

- Grant Esterhui
zen-

Grant gaan ook in De
sember die Suid-Afri
kaanse Judospan op die 
Internasionale Judokom
pieonskappe in Frank
ryk verteenwoordig. 

- Mnr H Kotze 

Elke atleet het meer as 
sy oeste gedoen en uitein
delik het elke span werk
lik uitstekend presteer. AI 
die spanne het hul ouder~ 
domsgroepkompetisies 
gewen en ook algeheel 
presteer. Die Junior A
span was tweede en die 
B-span vierde. Die senior 
B-span wat net uit o/ 16 
atlete bestaan, het vriend 
en vyand verras en die 
algehele senior kom
petisie gewen. Die B
span het 'n derde plek 
behaal. 

Die beste I 0 presta-

I . Riaan Olckers, gewig
stoot o/ 15, I8,92m, 
1180; 2. Werner Boov
sen, 80m H, o/14, 11·,6 
sek, 1025; 3. Mans Min
nie, gewigstoot, o/ 15, 
I6,75m, 965 ; 4. Ger
hardt Moller, 80m H, 
o/ I4, 1I ,9 sek, 945; 5. 
Lourt-ns Visser, hoog
spring, o/ 15, I,85m, 910; 
6. Sheldon Heuer, ge
wigstoot, o/ I6 , 14,34m, 
905; 7. Michael Maritz, 
diskusgooi, o/ 17, 
50,50m, 900; 8. Servaas 
Britz, verspring, o/ 16, 
6,56m, 890; 9. Albert 
van Niekerk, spiesgooi, 
o/ 17, 61 ,86m, 885 ; 10. 
Ben Moodie, 300m H, 
o/ 17, 39,7 sek, 860. 
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SPORT ... SPORT ••• SPORT ... SPORT • •• SPORT ... SPORT ... 

Die 
..._Rentmeesterwenspan!_. 

Die Hokkiebokkies maak 
hul merk 

Interhoer was skaars 
verby of die standerd 
sesse het, gewapen met 
bulle hokkiestokke aan
gemeld vir bulle eerste 
oefening. Dit het egter 
baie gou geblyk dat 
hokkie speel nie spele
gies was nie. 

Onder die bekwame 
Ieiding van mej Meij en 
mev Greeff is daar twee 
keer 'n week hard ge
oefen. Aan die begin het 
dit maar sukkel-sukkel 
gegaan met al die nuwe 
vaardighede wat aange
leer moes word, maar 

- Annelet Jordaan 

gou-gou is van die nuwe 
tegnieke bemeester. 

In die eerste wedstryd 
teen Swartkop het dit nie 
met alma) ewe goed ge
gaan nie, maar elkeen het 
iets geleer. Na twee kwar
tale het die sesse eindelik 
voor ons aartsvyand te 
staan gekom: Menlopark! 
Die Affies het ook nie op 
hulle laat wag nie en die 
vyand gou-gou gewys hoe 
die spel nou eintlik ge
speel moet word. 

In die derde kwartaal, 
toe die hokkieseisoen al 
vir die meeste speelsters 
verby was, het die bit-

tereinders onder die sesse 
nog aangehou om te 
oefen, maar van toe af is 
daar regte hokkie op die 
groot hokkieveld gespeel. 
Met die eerste wedstryd 
het dit baie goed met die 
Affies gegaan, maar met 
die tweede wedstryd nie 
heeltemal so goed nie. 
Aan die einde van die 

· eerste kwartaal was dit 
selfs vir die dapperes te 
warm om verder te 
oefen. 

Die Hokkie-Bokkies 
sien uit na nog 'n opwin
dende hokkiejaar in 
1993! 

A.f]ies se drie Springbokke op wie ons baie trots is: Natasha Crous, Marna Venter 
en Jean Els. 

Vaarwel, 
Wind 

en Weer 
- Elmien 

Kraamwinkel 
Ten spyte van die ge
rugte dat daar 'n gimnas
tieksaal gebou gaan 
word, was die meeste 
van ons uiters verras toe 
ons na die Julievakansie 
stene en sement in plaas 
van die beroeps
leidingsklas aantref. Te 
danke aan die bestuurs
raad, wat die afgelope 
twee jaar fondse inge
samel bet, was ons LO
saal in wording. 

Ons stoutste ver-
wagtinge is oortref toe 
ons reeds teen die einde 
van Augustus die koue 
oggendluggie op die hok
kieveld vir die ruim saal 
se hitte kon verruil en vir 
die meeste van ons was 
dit die belangrikste. Dis 
per slot van sake geen 
grap om die eerste twee 
periodes op 'n winters
oggend buite rood te hard
loop nie! Gelukkig het 
dit intussen somer ge
word, maar te oordeel 
aan die gille van plesier 
uit die LO-saal, het geen 
Affie die begeerte om 
terug te keer hokkieveld 
toe nie! 

Mini-Oiimpiade 

Is die hokkieseisoen 
verby? 

Hokkie 
op 

Laerskool 
Twee van ons oud-leer
linge, Erma Barrie en 
Wilna Stals, het hierdie 
jaar begin om die st 5-
meisies van Pretoria-Oos 
Laerskool 'n bietjie tou 
wys te maak in verband 
met hokkie. Hierdie pro
jek het sommer 'n dub
bele doel gedien - hulle 
het met hulle entoesiasme 
ook 'n paar Affies byge
werf vir 1993! 

Op Vrydag, 3 Septem
ber, bet Meisieshoer 'n 
mini-olimpiade as in
leiding tot die komende 
atletiekseisoen gehou. 
Spanne van regoor die 
wereld het ingeskryf, 
onder andere 'n span uit 
Amerika asook 'n Nieu
Seelandse rugbyspan 
wat 'n uitmuntende 
"Haka" as voorverto
ning gelewer bet! Dan 
was daar ook 'n won
derlike, uitmuntende, 
fantastiese, intelligente, 
geesdriftige groep wat 
die "Groen Beweging" 
verteenwoordig bet en 
"Osoon-vriendelik" as 
leuse voorgehou bet. 

AI die standerds, be
halwe die matrieks, (bul
le was besig met brein
uitputting in die saal) 
bet sommer vrolik begin 
saamsing (skreeu?), of 
sommer net gesit en kyk 
en tjoepstil gebly, of hoe 
st agts? (Haai siestog, 
bulle was nog moeg van 
die veldskool.) In elk 
geval, niemand kon die 
singpas volhou wat die 
"Groen Beweging" mee 
begin het nie, al het die 
st 6e moedig probeer -
oefen maar nog so 'n 
paar jaar! Veral Afri
kaanse Iiedere van ouds 
(hoe warm klop mev 
Van Schalkwyk se hart 

Stroom-op sou 
graag die 

volgende 
mense 

wou gelukwens: 
Riette Botha - met haar volgehoue deelname aan 
"mud wrestling". 
Franelle Grange- wat die Springbokspan vir onder
waterhokkie net-net gemis het. 
Ragie Riel (Sonika) - wat die "Goue Skei" vir 
"Jukskeivrou van die Jaar" verower het. 
Ursula Reyneke - wat as die belowendste varswa
terhengelaar van Magnoliadal aangewys is. 
Thea Futtcher - die rodeo-kampioen wat die bul by 
die horings wou pak. 
Elize Barnard en Liesl Davel- uitblinkers in " sumo 
wrestling" vir die gesofistikeerde individu. 

- Marelie du Plessis 

nou!) het aftrek gekry, 
byvoorbeeld Iiedjies 
soos "Ken jy ta' Mos
sie", "Afrikaners is ple
sierig" en vele ander. 
Dis tog jammer dat die 
aankondiger die beson
dere groep afgeraai het 
om weer in stemme te 
probeer sing - met nog 
so 'n halfuur se oefening 
sou almal wei by die
selfde toonaard uitge
kom bet! 

Die baan- en veld
items het ook groot ge
not verskaf. Alhoewel 
die 80 meter soos 200 
meter gevoel bet en die 
150 meter soos 400 me
ter, het alma) bulle ·bes 
gedoen om bulle klasse 
te ondersteun. Ook die 
vlugbalwedstryde was 
heerlik. Veral sommige 
juffrouens bet bulle erg 
ingeleef en allerhande 
krete geskree (mej Kru
ger?) of sommer kinders 
met swak simbole afge
dreig. (Ons noem liewers 
nie name nie, mev 
Muller!) 

Die driebeenresies 
het die gebiel.( rondom 
die wenpaal . soos 'n 
slagveld laat ' lyk met 
span pare wat oral op die 
grond gele het, bulle 
enkels vasgehou het en 
van die pyn gekreun het. 
'n Mens moet egter 
Magdel en Linette van 

die "Groen Beweging" 
se fenominale resies 
noem. Toe 'n ander span 
by die wenpaal aankom 
en dag bulle bet gewen, 
was die tweetjies allank
al uitgerus. 'n St 8 uit 
die VSA het 'n indruk- -· 
wekkende 80 meter ge
hardloop met die vlag al 
wapperend agter haar 
aan. Die verrassende 
talent onder die st 6e in 
die naellope bet veral 
die st 9's beindruk (met 
ander woorde st 6e, 
daar's hoop vir julie!) 

Nog 'n uitstekende 
item wat vermeld moet 
word, is die akrobatiese 
handstande wat deur 
mev Muller gelewer is 
- enige olimpiese be
oordelaar sou 'n "10" 
aan haar toegeken het! 

Aan die einde van die 
dag is 6D, 7B, SA en 9A 
as die onderskeie wen
klasse aangewys. Na
tuurlik bet die "Groen 
Beweging" (die st 9's, 
wie anders?) die geesaf
deling gewen. Die dag is 
afgesluit met die skooi
Iied (wie't so hoog begin 
sing?) en daarna bet 'n 
paar kinders die res van 
die skool se blikkies 
opgetel ... Gelukkig was 
daar viral die passiewes 
'n hele naweek oor om te 
herstel van al die 
spierpyne! 

Betsie Ellis is een van die veelsydige sportvrouens in 
Ajjies. Sy het onlangs haar Noord-Transvaalkleure 
in sagtebal verwerf Sy speel tweede span hokkie, sF 

neem dee! aan spiesgooi en skyfwerp en vir 
ontspanning aan perdry. 



12 STROOM-OP- Vierde Kwartaal 

Sportman» van die Kwartaal «Sportvrou 
Travers Jobe - Rentmeester-Atletiek Marna Venter 

Deur Johan Nel 

"Hard, boog en suiwer". Dis die sleutel tot Affies se 
sportman van die kwartaal, Traver Jobe- se sukses 
in die lynstane. 

Dit is ook 'n beproefde leuse, want Traver het hom 
in 1992 uitgesonder as nie net die beste voorspeler m 
Affieland nie, maar ook as Rugbyspeler van die Jaar. 
Om as sportman van die kwartaal aangewys te word, is 
nietemin 'n uitsonderlike prestasie as in ag geneem 
word dat dit die derde en vierde kwartaal is, wanneer 
die hoofsportsoort krieket is. 

Maar, "Rome is nie in een dag gebou nie", en 
Traver is 'n lewende voorbeeld van die waarheid van 
hierdie gesegde. Hy speel reeds elfjaar rugby, en erken 
dat dit soms maar swaar was. "Vera! in die begin", se 
hy. "My eerste wedstryd was 'n nagmerrie dit was 
vreeslik deurmekaar, en ek kan nie baie onthou daar
van nie". Maar dit was die begin van 'n lang en baie 
suksesvolle rugbyloopbaan, wat nog ' lank nie verby 
is nie. 

N a Traver sy standerd ses jaar aan die Hoerskool 
Heidelberg Volkskool voltooi het, is hy deur vriende 
oorreed om in 1989 na Affies te kom. 

In daardie jaar het hy die hoogtepunt in sy 
rugbyloopbaan bel.eef, toe hy lid was van die o/ 15-
span wat die DireKteurstrofee verower het. Reeds toe 
het hy die belofte getoon van speler wat letterlik en 
figuurlik groot hoogtes kon bereik. 

Maar, 'n man is nie 'n klip nie, en Traver het die 
vroulike sy van 'n gemengde skool gemis. Hy is in 1990 
weer terug na Heidelberg Volkskool, maar het gou sy 
fout agtergekom, en is hy 'n jaar later terug na 
Affies. 

In 1992 onderskei Traver hom as een van min 
spelers wat elke wedstryd wat die eerstespan gespeel 
het, 'n lid was van die span. "Dis ook die rede waarom 
ons nie so goed gevaar het as wat ons sou wou nie", se 
hy. "Ons het nie van die begin af spangebou nie, en 
daar was kort-kort te vee) veranderinge in sleutelposi
sies as gevolg van beserings. "Traver het hom verder 
onderskei, en is in Junie vir die Noord-Transvaalse 
hoerskole span gekies. Hy word verder ook gekies vir 
die Nampak-span, wat as 'n SA-skole B-span beskou 
kan word. 

- Kann Jordaan 

Op 16 Oktober bet bier
die gesogte byeenkoms 
plaasgevind. Agtien at· 
lete van Affies bet deel· 
geneem - een junior en 
twee senior spanne. An
ders as by ander byeen· 
komste bet dit nie bier 
saak gemaak oor die 
plek wat jy bebaal bet 
nie. Die aantal punte 
watjy op die Sasol-tabel 
bebaal bet, was be
langrik. 

In die Juniorspan was 
Mia Gerdener en Carla 
Germishuis die uitblin
kers, alhoewel die ander 

atlete ook goed gevaar 
het. Mia het in die 200 m 
hekkies 'n nuwe rekord 
opgestel. In die senior A
span het Anel van Nie
kerk die hoogste punte op 
die Sasol-tabel behaal, 
terwyl Linette Carstens 
en Anthea Cronje net 'n 
kortkop agter haar was. 
Die aflosspan het weer 
oudergewoonte laat 
spaander en behaal 910 
punte op die Sasol-tabel 
- voorwaar 'n voor
treflike prestasie! Ook 
ons senior B-span het stof 
in die ander skole se oe 
geskop. 

Die uitslae was soos 
volg: 

Juniors pan: 
le AHM 7315 
2e W aterkloof A 71 7 5 
3e: Oos-Moot 6975 
4e: Zwartkop 6780 
5e: W aterkloof B 6690 

Seniors pan: 
le AHM A 8100 
2e: AHM B 6785 
3e W aterkloof A 6650 
4e: Silwerton 6562 

Baie geluk! 
Affies het weereens 

hul staal gewys en ons is 
baie trots op die atlete. 

Ons tien is to s! 
Meisieshoer is vanjaar 
genooi om aan die lands
wye prestige byeenkoms, 
die Top Tien, dee) te 
neem. Skole word uitge
nooi op grond van hul 
prestasies in die vorige 
atletiekseisoen. Daar 
mag net 10 atlete in 'n 
span wees wat elk aan 2 
items deelneem. Met die 
puntetelling word daar na 
die beste 14 prestasies en 
die aflos gekyk. 

Die Top Tien atlete 
van AHM was: 

1 C <tria Germishuis 
o/15- 100m, 2.00 m. 

2. Sharon Lemmer 
0/15 - 200H, SOH 
(2de). 

3. Mia Gerdener o/ 15 
- 200H (2de), 80 H 
(3de). 

4. Anthia Cronje o/ 16 
- 300 H (le) 100m. 

5. Suzanne Cullen 
o/16 - 800 m (1e), 1500 
m (2e). 

6. Ant!! van Niekerk 
o/ 16 100m (2e), 200m 
(2e). 

7. Roelien Vorster 
o/17 - 100m (3e) 200 
m. • 

8. Susan Toerin o/ 1 , 
- 300 H (3e), Hoog
spring. 

9. Magdel Gerdener 
o/17 - 200m (1e) 400 
m (2e). 

10. Linette Carstens 
o/17 - 300 H (2e), 
Verspring (2e). 

--:- Mare1ie du Plessis 
Elizabeth vertrek. Omdat 
verskeie skole oppad Port 
Elizabeth toe opgelaai is, 
was spasie op die bus baie 
beperk. Gelukkig, as ge
volg van mej McLean se 
slinkse planne, het die 
Affies lekker gemaklik 
agter gesit ( ons hoor dat 
mev Greeff self baie ger
ieflik gele het). Toe breek 
die bus! 

Ons verneem darem 
dat die verlengde busrit 
die unieke geleentheid 
gebied het om hegte 
vriendskapsbande met 
die W aterkloof-seunspan 
te smee. Vrydagaand het 
die Affies pragtig gelyk 
by die openingsaand in 
hulle skoolklere, die enig
ste span was dit gebring 
het! 

Die volgende by die 
byeenkoms, was Anthia 

die eerste Affie wat deel
geneem het en daarna het 
die Affies laat waai! Van 
die 20 items waaraan 
daar deelgeneem is, was 
tien nuwe byeenkomste
rekords. Suzanne het die 
beste Affie-prestasie ge
lewer met haar 800 m in 
'n tyd van 2 min 10 sek, 
wat ook 5e beste presta
sie van die dag was. Die 
aflosspan het gewen en 
950 punte op die Sasol
tabel verdien! 

Uiteindelik is die uit
slae gelees en die Afri
kaanse Hoer Meisieskool 
het gewen! 

II :00 die aand het die 
atlete vir die eerste keer 
die naweek op die strand 
gekom! Die volgende dag 
het hulle die lang pad 
terug Pretoria toe aan 
gedurf. Baie geluk aan al 
10 atlete! 

Gedurende 1992 bet 
ons bewus geword van 
die talentvolle Affies 
onder ons wat Spring
bokkleure verwerfbet in 
onder andere lewens
redding, karate en tui
mel. Laasgenoemde 
Springbok, Marna Ven
ter, is as Stroom-op se 
sportvrou van die kwar
taal aangewys. 

Marna is soos almal 
weet, in standerd agt. Sy 
het begin gimnastiek 
doen toe sy ses jaar oud 
was, maar het rlit in stan
derd twee verruil vir tui
mel. En was dit 'n wyse 
besluit! 

In die eerste jaar al 
wen sy al haar kom
petisies en word sy gekies 
vir Noord-Transvaal. 
Haar standerd drie-jaar 
bestaan uit 'n strawwe 
wedywering tussen haar 
en 'n ander meisie. So
doende moes Marna 
soms haar eerste plek af
staan vir 'n tweede plek. 

Standerd vier )ewer 
Junior Springbokkleure 
en 'n oorsese toer op. Dit 
was 'n hoogtepunt voor-

dat sy in standerd vyf 'n 
operasie aan haar voet 
kry en dus glad nie kan 
tuimel vir 'n jaar lank 
nie. 

Marna kom in stan
derd ses na Affies toe, en 
gedurende die jaar word 
sy gekies as reserwe vir 
die Springbokspan. In 
standerd sewe word sy 
gekies as Springbok, 
maar as gevolg van ver
skeie redes kon sy nie 
saam op toer gaan nie. 

Hierdie jaar was sy 
egter gereed en toe sy 
weer gekies is as Spring
bok, het sy saamgetoer 
Nieu-Seeland toe om aan 
die wereldkampioen
skappe deel te neem. 
Daar verwerf sy 'n twee
de plek in haar ouder
domsgroep en 'n 9e alge
hele plek in die ope-af
deling! 

Marna gaan weer aan 
die SA-kampioenskappe 
deelneem hierdie jaar, en 
ons hoop dat sy sommer 
baie goed sal vaar! 

Affies is trots op ons 
Springbokke, en ons hoop 
dat Marna nog hoe hoog
tes sal bereik! 

Maar Traver se loopbaan is nog lank nie verby nie, 
en hy beplan om aanstaande jaar aan die Technikon 
Witwatersrand te studeer, waar hy dan hoop om vir die 
Transvaalse o/20-span gekies te word. Waarom 
Transvaal? Traver se dit is niks persoonliks teen dr 
Edwards nie, maar hy voel Transvaal speel beter 
rugby. 

Op Vrydag, 30 Okto- r.==================~====:==:===:=:========::;-
~;~es~~tde~~e~~~d~~~ Sportman van dt·e Jaar 
en mej McLean na Port 

'n Video, wat die beginsels en toepassing van noudhulp by skolerugbywedstry de 
demonstreer, is vroeer vandeesmaand by die Afrikaanse Hoer Seunskool bekendge
tel. Die Departement van Onderwys en Kultuur, die l'ransvaalse Onderwysdepar
tement, Edu Sport, die SANoodhulpliga, Panasonic en Smith en Nephew was 
betrokke by die vervaardiging van die video. Op diefoto is, van/inks, dr J van Dy k 
(hoof Jeugaangeleenthede by die Departement van Onderwys en Kultuur), dr 
Pierre Edwards (oud-Springbok-heelagter en hoof van die skoal), dr Ken Paine 
(Uitvoerende Direkteur van Onderwys in Transvaal), en mnr Ernst Viljoen (be
sturende direkteur van Edu Sport). Die Aj]ie Noodhulpspan en die rugbyspelers as 

akteurs, is in die video gebruik. 

Stefan Shires 
- Albert van Niekerk en Cornel Stander -

Van kleins af bet Stefan sy merk op die sportveld 
gelaat. In graad 2 bet by vir Laerskool Monu
mentpark se o/9 A-rugbyspan gespeel en in 1984 
was by lid van die o/11-span, wat 'n voorwedstryd 
vir die Jaguars teen die Gazelle gespeel bet. 

Reeds van standerd dfie af het hy vir sy skool se 
eerste krieketspan gespeel, en verwerf in standerd 5 
Noord-Transvaalkleure vir krieket. Met reg is hy as sy 
skool se Krieketspeler van die Jaar aangewys. 

Met sy aankoms in Affies, het hy dadelik sy merk 
gemaak deur vir die Afrikaanse Hoerskole o/ 15-
krieketspan gekies te word, en vanaf standerd agt speel 
hy vir A flies se eerstespan. Vir die volgende aantal jare 
is hy dan ook vir die PASKV -span gekies. In 1989 was 
hy dan ook lid van die super o/15-rugbyspan het 'n 
groot eer Stefan te beurt geval om vir die Nuffieldspan 
gekies te word. 

Behalwe vir sy prestasies op die krieketveld, is hy 'n 
kranige swemmer, en blink ook uit in gewigstoot en 
spiesgooi. 

Stefan skryf sy sukses toe aan sy geloof in sy Skep
per, harde werk, toewyding en wilskrag. 

Affies sal hom dophou en hoop vir 'n rooskleu
rige toekoms. 

Tipografies voorberei deur Wentzel Coetzer Drukkers, Tel 327505 en gedruk deur The Pretoria Naws (Ply) Ltd, Vermeulenstraat 216, Pretoria. Tel 3255382. 


	Desember 1992
	p002
	p003
	p004
	p005
	p006
	p007
	p008
	p009
	p010
	p011
	p012


