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Onkeerbaar!!" 
- Affie Seuns stap weg met louere op amper aile gebiede -

- Quentin Harley -

Affies bet styl. Hulle neem Jeel met styl, bulle wen met styl en bulle verloor met styl. Hulle bet 'n Jryfkrag, 'n wit om Jie beste te gee, en 
juis hierJie eienskap van hierJie JooJnormale seuns is besig om vrugte af te werp. 

Krieketspan. Sewe Affies 
speel in die span: Nico
laas Alberts, Pieter van 
Rooyen, John Jones, 
Burgert Kloppers, Robert 
van Wyk en Gideon du 
Preez en Come du Ples-

Atlete dwing 
skare op aandag? 

Toe Affies die Inter
boer atletiek aan die begin 
van die j aar so oortuigend 
vir die derde agtereen
volgende jaar wen, het 
ons al klaar geweet: 
"Hier kom 'n ding!". Toe 
Affies met soveel gees die 
Direkteurstrofee, ook vir 
die derde maal, wen, het 
Transvaal geweet: ·' Af
fies, die gevreesde". Toe 
die uitslae van die Top 
Tien bekendgemaak is, 
het Suid-Afrika geweet: 
"Affies, die Eerste!" 

Diejaar 1993 is in baie 
opsigte 'n historiese jaar, 
maar vir Affies se atletiek 
was dit Namakwaland na 
die reen. Prestasies? 
Geesbeker Interhoer; 
Seunskompetisiewenners 
Interhoer; Direkteurs
trofeewenners Seuns. 
Die jaar 1994? Met die 
onlangse Radio Algoa/ 
Spoomet Top Tien Atle
tiekbyeenkoms het die 

sterre van. volgeride jaar 
hul staal gewys. Affies 
het met 'n volle 1 315 
punte voor Zwartkop, as 
die beste span in Suid
Afrika geseevier. 

SA se top tennis
skoal = 11 uit 12 

Die seuns het weer, 
oudergewoonte, groot 
opslae gemaalc in die 
Skole Tennis. Die Direk-
teurstrofee het al 'n be
kende gesig geword, aan
gesien hy nou vir die elf de 
keer in twaalf jaar sy 
staanplek hier kom soek 
het. 

Vroeg reeds het die 
seuns vir opskudding in 
die tenniskringe gesorg. 
Die eerste, tweede, o/ 15 
en o/14 spanne wen Grey 
toe ook teen aile ver
wagtinge in met 8-1, 5-4, 
9-0 onderskeidelik. 

Affies was ook goed 
verteenwoordig op die 
SA Tennis Skole week. 
Jaco Keyser, Kolie van 
Zyl, Kevin Delport, JP 

Drie Direkteurstrofee vir Affies: Pierre Lombaard 
met die koortrofee, Jaco Keyser met die tennistrofee 
en Graham Esterhuizen met die atletiektrofee. Neels 

Hattingh met die rugbytrofee. 

'n Onvergeetlike seisoen vir 
die eerste hokkiespan! 

Na so ' n suksesvolle sei
soen as wat Jie eerste 
bokkiespan bierdie jaar 
beleef het en Jie onJer
steuners met entoesias
me gevolg bet, is Jit 
amper 'n antiklimaks 
om al Jie opwinJing te 
probeer neerskryf. 

Onder Ieiding van Rika 

- Ria Potgieter 

du Preez het die span 
vroeg in die jaar al met 
hul plan van aksie begin 
en baie hard geoefen. N a 
hul eerste oorwinning in 
'n vriendskaplike wed
stryd, was hulle slagge
reed vir die liga. 

Elke week moes nog 'n 
skool die onderspit delf: 

Girls' High, W aterkloof, 
Menlopark- noem maar 
op. So tree Affie as li
gawenners uit die stryd. 

Deurgaans het die sa
mespel tussen spanlede 
beindruk en ons voorspe
lers het doele geskiet wat 
die Affies na hulle asems 
laat snak het. 

Intussen het heelparty 
speelsters plekke in die 
Noord-Transvaalse span
ne behaal en Riette Laas 
is gekies vir die Spring
bok B-span. 

In die Noord-Trans
vaal finaal het ons eerste 
span die titel aan Menlo
park afgestaan, net om 
die Parkies 'n paar weke 
later van hulle Direk
teurstrofeedroom te ont
neem. Die naelbyt wed
stryd en skitterende oor
winning sal sowel speel
sters as ondersteuners 
lank onthou. Daama het 
Affies Bergsig in die fi
naal gewen. Vir die eerste 
maal was die eerste hok
kiespan in die Direk
teursfinaal. 

Hoewel Pietersburg 
met die louere weggestap 
het, het Affies elke oom
blik doelgerigte hokkie 
gespeel. N a die wedstryd 
en dus aan die einde van 
'n onvergeetlike seisoen, 
kon die Affie-ondersteu
ners ons skoollied met 
trots sing. Doe zoo 
voort, eerstes! 

van der Walt, lvor Sa- gingsgeleentheae soos die 
vage, Christiaan Pieterse TOD-Musiekfees in 
en Richard Butler het Krugersdorp opgetree, en 
Noord-Transvaal ver- het stadig maar seker in 
teenwoordig. die harte van hulle gehore 

Gareth Williams maak ingekruip met hulle Ie
ook weer opslae en speel wendige en vriendelike 
in die Wimbledon Junior vertolking. 
Dubbelfinaal en wen Die koor word ook 
saam met sy maat die goed verteenwoordig in 
Orange Bowl . Junior die Noord-Transvaal 
Dubbels . Jeugkoor, waarvan nege 

Koor sing Affie-koorlede, lede is; 

harte oop ... Krieket: 6 uit 7 
Ons seunskool, slegs 

drie jaar oud, het hierdie 
jaar die vrugte van al die 
harde werk gepluk. N ad at 
hulle twee maal die naas
wenners in die Direkteurs
trofee seunskorekompeti
sie was, het die seuns, vir 
die eerste maal die gesog
te koortrofee saam huis. 
toe gebring. 

Deur die jaar was hulle 
ook nie stil nie. Hulle het 
hierdie jaar in Oos-Vry
staat en Bloemfontein 
gaan toer, het 'n AHS 
koorfees in die Musaion 
aangebied (nog 'n eerste), 
het by verskeie uitnodi-

spanne wen hul 
liga's 

Nicolaas Alberts ( st 7) 
het reeds van vroeg in die 
jaar die weggebaan vir 
ons krieketsterre toe hy 
vir die Suid-Afrikaanse 
Skole o/15-span sy slag 
gewys het. Hy is ook 
gekies vir die Noord
Transvaal B-Nuffieldspan 
en gaan saam met Deon 
Strydom, die kaptein van 
die span, Desember, hul 
slag wys. 

Die Affies speel ook 'n 
leidende rol in die o/15 
Noord-Transvaal Skole 

~s. • 
Rugby kraal 

koning 
Die rugbyspanne het 

vanjaar 14 van die 18 
liga's gewen en was die 
naaswenners in twee an
der liga's. Die eerste span 
is die N oord-Transvaal
kampieon. Die o/15-span 
het in die Noord-Trans
vaalse eindronde verloor. 
Die rugbyspanne het 90 
van hul 99 wedstryde 
gewen, 5 verloor en 4 
keer gelykop.gespeel. Af
fies se spanne het 2 592 
punte aangeteken en slegs 
461 punte afgesta:an. 
So bet die Skepper ons 
talente gegee, en so bet 
ons Jaarmee gewoeker, 
soJat Hy wat op Jie 
troon sit, nie beJroef sal 
wees nie, maar, soos oor 
Jie eerste Jig kan se, 
"Dit is GoeJ" ... 

Olimpiade Presteerders 
In die afgelope Afrikaans Olimpiade het Therese Westhof(links) 'n derde plek en 

Liese! Rosenberg (regs) 'n agtiende plek behaal. Baie geluk! 

Marilet Ferreira- wen
ner van die Junior Wis

kunde Olimpiade. 

LEES 
BINNE 

~· p.1D 

........ u ........ .... 



KULTUUR 
Hollywood "beware"
hier kom die sesse! 

- Marenet Jordaan 

Wat he! muise, 
nonne, dwergies en 
oermense in 
gemeen? 'n 
Sprokie ... of 'n riller? 
Nee .. .Die standerd 6-
toneelaand! I 

Op 13 Augustus het 
die sesse hul ware 
kleure gewys. Met 'n 
eie draaiboek, eie 
regie, eie dekor en 
eie akteurs het hulle 
vier baie uiteen
lopende en oorspron
klike tonele op die 
planke gebring. Na 
ure se geswoeg en 
sweet het die groot 
oomblik eindelik 
aangebreek. Die 
aand is deur die 
Afrikaanse toneel
groep met "Die-doen
dit-self-Frankenstein
monteer-stel" 
geopen. Hierdie 
ervare aktrises het 
die ys gebreek en die 
st sessee kon met 
meer selfvertroue en 
"uiterlike" kalmte 
begin. 

Eerste aan die beurt 
was 6A met 
"Kaasgrille en 
Muisfrille". 

Hulle is gevolg deur 
6D se ,;Nonsens!" . 
Na pouse het 6B her
vat met hulle weer
gawe van "Alice in 
Fantasieland". 
Die aand wat met 'n 
aardbewing begin 
het, het met 'n kli
maks geeindig toe 6C 
"Romeo en Juliet in 
die oertyd" aangebied 
het. 

Aan die einde van die 
aand kon almal 
"dress for success" 
en dink hulle is kaas, 
want niemand se 
harde werk was ver
lore blare in die wind 
nie en baie se drome 
het waar geword. 

Die beoordeelaars se 
beslissings was soos 
volg: gesamentlik 
eerste: "Romeo en 
Juliet indie oertyd" en 
"Nonsens!". 

Na hierdie suk
sesvolle Vrydag, die 
dertiende, is niemand 
meer bygelowig 

· nie ... veral nie die toe
komstige Hollywood
sterre nie! 
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Die Pouseboom'"oorlog 
• Annelet Jordaan 

Etke pouse ~jt die 
Affies oor die hele 
skoolterreirl versprei 
en gewoonlik sit 
alma! altyq.ap die
selfcte plek. Dit 
gebeur ooksoms dat 

meer as .. eengroep 
dieselfde boom 
uitkies a.~ ru$Piek. 

Daar is so 'n pouse-: 
boorri by die Ianing, 

deur 'n groep st. 

Opvoedkundig: 'n Ete 
saam met 'n moderne Romein 

- Ria Potgieter 

Hoe ken jy een van 
die uitgesoekte 
groepie wat die 
Romeinse ete byge
woon het, uit? Is dit 
dalk aan die feit dat 
sy desperaat probeer 
om haar rna se laken 
soos 'n toga te laat 
lyk of is dit dalk dat 
sy aanle (by 'n tafel , 
natuurlik!)? Mees 
waarskynlik omdat sy 
baie vroliker lyk as 
ander Affies wat 
midde in 'n bedrywge 
week is. 

Woensdagaand, 13 
Oktober, het die 
Latiniste die aand 
saam met hulle gaste 
op swierige, eg
Romeinse wyse 
genie!. Party 
standerdgroepe het 

die meer tradisionele 
disse soos "flamink
tong" bedien terwyl 
ander verkies het om 
'n tikkie ltaliaanse 
variasie by te voeg. 

Die st neges het 
gesorg vir die ver
maak en die aanslae 
van 'n onwillige 
bandspeler op 
spraaksame wyse 
afgeweer (Ja, Venus 
het ook 'n binneste!) . 

Joannie het bewys 
dat sy 'n behendige 
skut is met die R4-
watergeweer. Ook 
dat sy 'n voorliefde 
het vir bewegende 
teikens. 

Onder andere die 
Beatles (vanself-

sewes; neges en 
matrieks as ideale 
vesting uitgekies is. 
Nie een van die 
groepe was bereid 
om die .rriinste te 
wees nie en elke 
pouse het die vonke 
gespat. 

Net voor die oorlog 
bloedig kon begin 
raak, het Kodesa 3 'n 
aanvang geneem. 
Daar is besluit dat die 
sewes en matrieks 
die boom sal deel, 
terwyl die neges tbt 
volgende jaar sal 
wag om hulle reg
matige ~ienctom . op te 
eis. As daar vOigende 
jat;tr ~k~te iq ~aardie 
rigting klap, moenie 
pan~~~rig~ niet 
g;s ne~ nog 'n pouse.: 
boorri-oorlcigl 

Mej. Visser 
voor die 

Latyn-aand 
sprekend Caesar se 
gunstelinggroep) het 
die musiek vir die 
dans verskaf. 

Na so 'n ontspan
nende aand moes 
almal erken dat die 
Romeinse manier vir 
die moderne mens 
steeds vol moont
likhede is. 

Betowerende afskeid 
deur oorwerkte st~. neges 

-Ria van Wyk 

.. Std 6 English Poetry 
Evening .. 
- Liane Mulder 

Vraenige 
(meelewende) st.9-
meisie of sy die 
Matriekafskeid sal wil 
oorhe en haar ant
woord salluidkeels 
"NEE!" wees! 
Waarom? Om die 
eenvoudige rede dat 
"harde werk" soms 
baie harder kan wees 
as wat 'n mens dink. 

Die st.9-kuns-leerlinge 
olv mev Els het hard 
aan die werk gespring 
met die dekor. 

Die ouers het ver
gaderings gehou en 
mev Mieta van Vuuren 
het menige van haar 
klasse begin met: 
"Sorry girls, I hate 
interrrupting your 

English class again 
but..." 

Uiteindelik hetVrydag 
17 September aange
breek. Die spanning 
het hoog geloop. 

Nadat die st. neges 
sommer vroeg-vroeg 
al Rautenbachsaal toe 
is en vir 'n paar harde 
ure gewerskaf het, is 
die saal omgetower in 
'n Arabiese stad en 
Alladin het voor in die 
saal . op sy towertapyt 
gesweef. 

Toe die eerste gaste 
opdaag, het die st. 
nege-bediensters (wat 
self swierig uitgevat 
was) na hul asems 
gesnak. Die matrie 
dames het onherken-

baar mooi gelyk. Die 
funksie het begin. 

Na smaaklike kos (en 
nagereg) is die dans
baan geopen. 

Verlietde paartjies het 
in die rondte gesweef 
en heelwat onder
wyseresse het hul 
staal gewys deur 
onder manlief se arm 
in te kruip en soos 'n 
wafferse Aspoestertjie 
om die dansbaan te 
dartel. 

Moeg maar meer as 
tevrede, het die st. 
nege-meisies, ouers 
EN matrieks die aand, 
wat definitief baie 
ander oortref het, aan 
die slaap geraak. 

"Romeo, o Romeo, 
wherefore art thou, 
Romeo?" Vir menige 
normale jong 
Afrikanertjie sou 
hierdie woorde net 
verwarring bring, 
maar Boertjie, staan 
terug in jou spore 
want hier kom die 
Affie-sessies, hulle 
Engelse kortverhale 
en die "Std 6 Poetry 
Evening"! 

Enige Engelsman se 
mond sou letterlik 
oopgehang het as hy 
die 27e Oktober in 
Meisieshoer se LO
saal was. Die st 
sesse moes hul eie 

Engelse verhaal skryf 
en dit dan groeps
gewys voorlees aan 
die gehoor. Dit was 
voorwaar iets om na 
te luister - al die 
idees en inisiatief wat 
duidelik uit die stukke 
geblyk het, verseker 
ons dat daar nooit 'n 
tekort aan skrywers 
of toneelspeelsters in 
die toekoms gaan 
wees nie. Die 
musiek, toneelspel 
en selfvertroue 
waarmee die aand 
aangepak is, het dit 
'n wengeleentheied 
gemaak en 'n ervar
ing waarby elke st.6 
baa! gevind het. 

STROOM-OP - Desember 1993 

Vier-skolekonsert 
- Zelmari Coetzee 

Vier-skole - nie net 'n 
naam nie, maar 'n 
geleentheid. 'n 
Geleentheid waar al 
die meisies vir die 
vioolspelers kyk, en 
die seuns ... nou ja, 
wie sal weet wat 
hulle gedink het? 

Die vier-skole was 
hierdie jaar by AHS 
aangebied en seuns, 
"girls", "boys" en 
meisies het in hulle 
menigtes opgedaag. 

Die drie aande was 
uitstekend aangebied 
met blomme, sang en 
orkeste. Die 
hoogtepunt van elke 
aand was egter die 
massakoor en -orkes. 
Met die klanke van 

"Beauty and the 
Beast" en die 
Hallelujakoor het elke 
aand 'n klimaks 
bereik met 'n 
"encore" daarby. 

Donderdagaand was 
daar 'n partytjie vir 
die orkeslede na die 
tyd, maar ongelukkig 
moes 'n paar vroeer 
loop en het hulle die 
helfte van die kos en 
koeldrankvoorraad 
saam met hulle 
geneem. Tussen 
Skeinat- en 
Biologiehandboeke 
deur het almal die 
aande terdee genie!. 

Dankie Seunshoer ! 
Julie verdien 'n 
pluimpie vir die een. 

Affiool 
- Madri Bleeker 

28 Augustus was nie 
net 'n dag vir 
Direkteurstro-fee
hokkie en 'n naweek 
vol prefektepret nie, 
maar ook 'n lekker
eet -baie-koop
oggend. 

In die teetuin is die 
st. sesse vir die 
eerste keer in hul 
lewe bedien. (Daar 
was net nie genoeg 
standard neges om 
die teeblare te lees 
om te voorspel wat 
die res van 1993 vir 
ons inhou nie.) 

Die matrieks is aan 
die matriekbal herin
ner - nie deur Affie
ouens nie, maar deur 
die gepaste musiek 
wat die hele dag 
gespeel is: 

Die ponieritte was 
genotvol vir die Affies 
en die amper-Affies. 

(Vir lg sorg die stal
letjie by die skou.) 

Vars groente is 
verkoop. Die wortels 
bevat baie "vita-mind" 
vir skoolgaan - nou 
nie dat ons almal 
donkies is nie! 

Van perels (bykom
stighede vir die 
matriekbal) tot bekers 
(met Attie- (s)preke) 
is verkoop. Die van 
ons wat 'n bietjie ouer 
(of dalk 'n bietjie 
mooier) wou lyk, is 
keurig gegrimeer. 
Almal wat nie 'n 
skildery kon bekostig 
nie, het 'n draai 
gemaak by die wit
olitanttafel. 

As jy die hele dag 
kon wegle aan 
sosaties en wors
broodjies, wie wou 
dan op 'n ander plek 
wees? 

Wenners van Tuks se Menseregtedebat: 
Liezl Kritzinger, Wenette Jacobs en 

Hanlie du Plessis 
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Artie presteerders 

Jac Joubert Dux-leerling in standerd agt staan met 
Die Wenner Trofee vir die beste akademiese prestasie 
in die skool. Hy het ook reeds 'n tweede goue medalje 
vir sy uitsonderlike prestasies ontvang. In die lands
wye Wiskunde en Afrikaans olimpiades eindig hy 
telkens onder die Top-presteerders. Die Archimedes
toekenning vir die beste prestasie in Wiskunie en 
Natuur- en Skeikunde word ook (leur hQm verower. 

Pierre Lombaard, het 'n silwer medalje vir sy derde 
plek op die Geskiedenis-olimpiade gewen. Slegs agt 
van die 2 000 leerlinge wat ingeskryfhet, het medaljes 
gewen. Prof F Bergh, Departement Geskiedenis UP, 
oorhandig die toekennings van Die Suid-Afrikaanse' 

Akademie vir Wetenskap, Onderwys en 
Kuns aan Pierre. 

Volle erekleure 

Volle skoolerekleure is aan die vyf voorlopers toegeken - elkeen 'n uitblinker op sy 
gebied. Affies is trots op sy boofseun, Richard Butler, wat deur sy akademie, sportbydrae, 
kulturele insette 'n waardige en navolgenswaardige Ieier was. Hy betook 'n goue medalje 
vir volgeboue prestasie ·ontvang; die Pretoria Boys' High Trofee vir goeie verhoudinge; 
die Alsydigheidstrofee en die AHS Trofee vir Leierskap. 

Richard Franklin, Stroom-op Redakteur, is die akademiese uitblinker van die Dux-skild en 
Trofee vir Beste Akademiese Prestasie; 'n vyfde goue medajle vir briljante werk gelewer, 
Richard geniet ook landswye erkenning vir sy vierde plek in die Rekenaar-olimpiade en 
Wiskunde-olimpiades. Hy word ook bekroon met die Ambassadeurstoekenning deurdat hy 
ons naam so hoog gehou het op die N asionale kompetisies. 

Pierre de V Lombaard, onderhoofseun, Kultuur Victor Ludorum, silwer medalje wenner, 
derde in die land in die Geskiedenis-olimpiade, uitmuntende spreker, koorleier, ACSV-Ieier. 
'n Paar van hierdie Christen-voorloper se talle prestasies. 

Theo van Wyk, tweede beste akademiese presteerder sedert st 6; Wiskunde-olimpiade uit
blinker, sportrnan van formaat en onder die Top 20 in die landswye Afrikaans~olimpiade en hy 
ontvang die Trofee vir die Beste Handhawer van Afrikaans. 

Albert van Niekerk, onderhoofseun, en puik spies gooier wat sy merk gemaak het op die 
Suid-Afrikaanse en ander atletiekbyeenkomste. Silwer medalje wenner vir puik prestasies op 
akademiese en sportgebied. 

Presidents
verkenners 

Die Transvaalse Voor
trekkers is vanjaar 145 
Presidentsverkenners 
ryker, waarvan twee ook 
uit Affies kom: Danie 
Bredenkamp en Schalk 

Burger. 

Beste Kadetafdeling 
Die Afrikaanse Hoer Seunskool bet weereens die gesogte 
Trust-Bank Skild, vir die Beste Kadetafdeling in Noord
Transvaal, verower. 

Evaluering word gedoen t.o. v. 'n kadetafdeling se adminis
trasie, logistiek, opleiding en personeelontwikkeling. Affies 
het aan aldie kriteria voldoen waaraan die bestuur van 'n Top 
Kadetafdeling gekenmerk word. 

Die verantwoordelikes is: dr P Edwards (Hoof), maj At 
Oosthuizen (KA Bevelvoerder), It P le Roux (adjudant 
adffiinistrasie), It D Jordaan (kwartiermeester) en It M 
Myburgh (skietafrigter). 

Seuns breek nog 'n rekord! 
WENNERS! 11 Affieseuns in die Noord-Transvaalse Jeugkoor 

- Quentin Harley -

Elf Affieseuns bet aan
staande jaar die beson
dere voorreg om in die 
Noord-Transvaalse Jeug
koor te sing. Ses van 
bulle is nuwe koorlede, 
'n rekord. 

Hulle is John North, 
Jan-Hendrik Beetge, 
Quentin Harley, J aco 
Beetge, Phillip van der 
Walt; J;mro Grey, Ser
vaar Brits, Pieter Lotte
ring, Jose Alfredo, Riaan 

Ferriera en Jan-Hendrik 
Harley. 

Die Jeugkoor, wat 
hierdie jaar sy vyftiende 
veijaardag vier, staan on
der Ieiding van een van 
ons voorste Suid-Afri
kaanse dirigente, mej Ria 
Nel. Onder haar geoe
fende oor het die wenkoor 
a! telkemaal die jeugkore 
afdeling van die Roode
poort Eistedfod gewen. 
Die koor toer elke jaar, 
waarvan 'n paar ook a! 

oorsee was. Volgende 
jaar toer die koor dan ook 
na Europa, wat 'n onge
looflike belewenis be
hoort te wees. Optredes 
by die W eense Koorfees 
en die Beierse Koorfees 
word reeds gefina!iseer. 

Die seuns het net weer 
bewys dat nie net ge
mengde skole kan sing 
nie, maar dat 'n klomp 
seuns dit somtyds beter· 
doen ... 

Koerantkompetisie 
Beste sportfoto, derde 
plek: Chari Auret. Beste 
foto, derde plek: Ian 
Roux. Beste nuusberig, 
vierde plek: Lou Hof
meyr. 

ENGLISH EVENING 

English poets and writers 
- Jac Joubert 

Wie se Affies kan net 
Afrikaans praat? Ty
dens 'n Engelse aand op 
Dinsdag, 17 Augustus 
bet Atlies getoon dat 
bulle nie vir bulle En
gelssprekende ewekniei! 
agteruit boef te staan 
nie. 

Gaste is op oorspronk
like werke wat deur die 
leerlinge self geskryf en 
voorgedra is, verras. 

Die kunstenaars was: 

St 6: Cobus Potgieter, 
Ryno Jacobs en Retief 
Burger. Juniors: Andreas 
Laubscher en Jac Jou
bert. Seniors: Arno Coet
zee en Arnold de 
Swardt. 

'n Unieke item is ook 
deur Johan "Scrooge" 
Schoeman gelewer. Dr 
Edwards het die verrig
tinge met 'n kort bood
skap afgesluit - in albei 
landstale (hoe dan an
ders?) 

T:i'JWHojmeyr, redenaar van;ormaat, Affies se beste 
spreker en woordvoerder. Hy het onder andere die 
volgende toekennings verwerf Eeufeesskild vir sy 
eerste plek in die Interne Senior Redenaarskom
petisie; Rapportryerstrofee vir die Beste Kultuuruit
bouer; die Affie-woordvoerder trofee en 'n silwer 
medalje vir sy uitsonderlike prestasie. Lou het ook 
deur sy skryftalent vierde gefndig in die landswye 

koerantkompetisie beste berig kategorie. 

Wenvreugde 

Hoofseuns 

Agter staan ons vertrekkende hoofleiers by dr Ed
wards: vlnr Pierre Lombaard (onderhoojseun), Ri
chard Butler (hoofseun) en albert van Niekerk 
(onderhoofseun). Voor is die nuwe hoofleiers: Arnold 
de Swardt (onderhoofseun), Tobie Meyer (hoofseun) 

en Grant Esterhuizen (onderhoofseun). 

SKRYFBEHOEFTES 
WAAR? SNOEPIE 

Potlode, penne, 
kartonne, skere ens. ~..., _ 

I . &fS;: 

KOM ONDERSTEUN ~ 
DIE SKOOL 

I 
I 
I 
I 

I 
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REDAKSIONEEL 

Oud-Affie van die Kwartaal 
Dr Gerrit Viljoen klas te gee! dige Affie-leerlinge, kan 

V: En watter onder- u net kortliks vir ons se 
wyser het die grootste en hoe, in u opinie, die 
blywendste indruk op Affie-seuns verander 
u gemaak? bet vandat u op skool 

voile moet benut. 

-Andre duPlessis- Willie Wessels V: Dr Viljoen, u is 'n 
man van vele prestasies; 
kan u drie lewenswaar
hede noem wat Affies by 
u tuisgebring het en wat 
u gehelp bet om daardie 
prestasies te bereik? 

van 
verslaggewers was 
afgelope kwartaal 
voorreg om met oud
minister doktor Gerrit 
Viljoen 'n onderhoud te 
voer na sy besoek aan 
Affies. 

V: Dr Viljoen, as u 
terugdink aan u skool
jare by Affies, watter 
drie dinge (insidente, 
tradisies, ens.) kan u die 
heel beste van Affies 
on thou? 

A: Ek sou se die inter
hoerskole atletiek was 
een van die hoogtepunte 
van die jaar, aangesien 
skole vanoor die hele 
PWV-gebied, byvoor
beeld Helpmekaar, Hei
delberg Volkskool, Hoer
skool Monument, daar 
teenwoordig was. 

'n Verdere hoogtepunt 

was ook die akademiese 
hoogtepunt wat teen die 
einde van my matrielgaar 
bereik is. Ons het ook 
debatte met Boys High 
gehou, en boonop in En
gels, omdat hulle nie be
reid was om ons in Afri
kaans aan te vat nie! 
V: Dr Viljoen, wat sou u 
se was die onnutsigste 
ding wat u aangevang 
het toe u op skool 
was? 

A: Wei, my laaste pak
slae was toe ek in st 9 
was, by die LO-onderwy
ser, mnr Prozeski (ou 
"Prof' soos ons hom 
genoem het). Ek het tee
gepraat, en ek is met 
Swart Piet, 'n stuk swart 
tuinslang, lelik uitgelooi . 
Ons st 8A-klas was ook 
so onnutsig dat die onder
wysers gestaak het en 
geweier het om vir ons 

A: AI die onderwysers was? 
bet groot indruk op my A: Ek bet nie genoeg 
gemaak, vera! die st 9- en met die seuns gedagtes 
matriekonderwysers. As gewissel om te kan oor
ek sou moes uitsonder, deel nie, maar ek dink tog 
sal ek die Latynonder- dat die seuns se voor
wyser, mnr Lubowski, koms baie min verander 
"Lubow", baie promi- bet. 'n Mens kan egter 
nent stet, omdat hy so 'n sien dat die seuns van 
dinamiese onderwyser vandag baie meer voor
was. As persoon het hy 'n dele geniet. Die posisie 
geweldige indruk op my van Affie-seuns verskil 
gemaak. 'n Ander onder- ook in die opsig dat daar 
wyser was mnr Piet vandag baie meer be
Swart, die Wiskunde-on- roepsmoontlikhede is. 
derwyser; hy kon Wis- lets waarvan ek wei 
kunde vir 'n klip voer, oortuig is, is dat die Affie
maar ook bloed uit 'n klip seuns ook vandag baie 
slaan as 'n mens nie jou belang stet in die politiek, 
plig nagekom het nie. net soos ons in ons tyd 

V U bet onlangs 'n belanggestel het. Oor 
besoek aan die skool aspekte waarin ons be
gebring. Is daar enige lang gestel het, byvoor
aspekte wat u opgeval beeld die Staatsteater, is 
bet wat teenswoordig ek egter nie seker wat die 
bestaan en wat nie in u houding vandag is nie. Ek 
dae so was nie? weet ook dat ons elke 

A: Nee, ek wil eerder geleentheid wat homself 
se, behalwe die geboue- voorgedoen het, aange
struktuur, die saal wat gryp bet - ek is egter 
nuwer is, het die voor- geneig om te se cjat die 

• koms van die skool, van kinders van Pretoria 
binne en buite, my amper deesdae bederf is, en mis
laat skrik hoe eenders dit kien nie alle geleenthede 
lyk soos die skool wat ek aangeryp nie, en ook nie 
ervaar het. Wat in Affies meer besef watter voor
egter geweldig verander regte hul geniet nie. 
het, is die koshuis wat V: Doktor, as u Affie
nou baie groter en beter wees in een woord moet 
toegerus is. Ook die ter- - opsom, hoe sou u dit 
rein, die sportvelde, het beskryf! 
ongelooflik verander, A: Ek kan dit nie in een 
omdat die rugbyveld in woord doen nie, maar ek 

A: Ek sou se sis
tematiese en gereelde 
harde werk, spangees en 
samewerking, en die uit
leef van Afrikanerskap is 
die drie lewenswaarhede 
wat ek by Affies geleer 
het, en wat vir my be
langrik is. 

V: Wat sou u Affies 
toewens vir die toe
koms? 

A: Dat Affies vir die 
Afrikanerseuns sal inspi
reer en toewys om met 
groter selfstandigheid 
hulle kultuur te handhaaf 
en om hulle beroepskeuse 
te beoefen, en om 'n besef 
te toon van die aangry
pende veranderings wat 
gaan plaasvind. En dat 
ons 'n verantwoor
delikheid het om die no
dige dinge te doen sodat 
ons onsself ten spyte van 
die veranderinge, kan 
handhaaf. 

V: Dr Viljoen, watter 
kernboodskap met die 
oog op die toekoms sou 
u vir die huidige Affies 
wil gee? 

A: Die kernboodskap 
van gesonde selfvertroue 
en toegewyde inspan
ning. 

Kerkafsluiting 1993 

ons tyd vol gate was en dit kan se dat Affies vir my Die onderhoud het ons 
gevaarlik was om rugby as 'n geheel saamgevat toegelaat om slegs 'n blik 
op daardie veld te speel. kan word in harde werk op die /ewe en denke van 
'n Mens kan sien dat die en toewyding; ook om hierdie uitsonderlike 
skool baie welvarender geleenthede ten voile te persoon te kry. Die Affies 
is, maar van sy fisiese benut, maak groot dee! wens dr Gerrit Viljoen 
voorkoms het baie min van Affie-wees uit. Omdat voorspoed toe, en sal die 
verander. jy as gelowige die ge- wense en raad wat aan 

Amir Zarrabi-

Een vir een verlaat bulle 
die kerk. Wat laat bulle 
agter? 'n Skool vol 
roemryke tradisies waar 
bulle geslyp en voor
berei is vir die dag. Hul 
kinderskoene en vrien
de met wie bulle vyfjaar 
lank oorwinnings en 
nederlae, vreugde en 
hartseer beleef bet en 
onbreekbare bande van 
vriendskap en kame
raadskap gesmee het. 
Wat stap bulle tege
moet? Die grootmens
lewe met nuwe uitda
gings. 'n Nuwe wereld 
waarin bulle self potjie 
sal moet krap. 

vir jou as gelowige in 
God 'n toekoms sal 
wees. V: Na aanleiding van leenthede wat uit genade ons gegee is, ter harte 

u waarneming van hui- aan jou gebied word, ten neem. 
Die koor het na prof ~:....:.:~:::~~~~~=---=::.:...:~:....2:~::::~~~~~~-iiiP}.~~~~~ 

Hofmeyer se boodskap I 
tot die luister van die 
geleentheid bygedra en 
gewys hoekom hulle die 
jaar reeds soveel toeken
nings verower het. Teen 
die tyd dat die ma
trikulante die kerk begin 
verlaat het, was die emo
sie reeds te vee! en moes 

- ' .,.-.__, . .., 

Boyz 
Die metamorfose was maar al te 

nie net die ouers nie, JuiJelik. Dis hoe ons "men" 
J Murray van Schalkwyk 

swaar aan die trane geworJ het. Die tema "Boys 2 en Jie sterk kontraste was 
sluk. men" was Jus ook oral in Jie oral sigbaar. 

Alhoewel almal seker- Jekor en "Oukse" kelners te Die aanskoulike geregte sou 
sien: spierwlt tekkies, enige lets selfs Keith Floyd belangstellend 

lik reikhalsend uitsien na van netsrybroeke tot "bag- laat opkyk. Die verskeidenheid 
die dag wat ons nie mee gy's", en Jan Jie "taksiJo"- vandiebuffetetesouinenigefyn-
rop die skoolbanke hoef baaJjie bo-oor; aanJhemp met proewer se smaak geval bet. 

wit, rooi, groen .. . 
Voltage 2000 bet musiek ver

skaf, en Richard en Annelie bet 
die dansvloer geopen. Elegante 
pare bet begin om grasieus oor 
die vloer te beweeg. Sommige 
onderwysers bet 'n traan of twee 
aan die snesie afgestaan, en 
skielik besef ons dat dit binne-

'n stylvolle strik or Jas. Die Maar beiangriker was die 
te sit nie wil elkeen die traJisionele blom is Jeur weli- matrieks met bulle mooie mei- kort ons beurt sal wees. 
hartseer oomblik vrys- ge bosse balonne vervang. Le- sies. As erewag het ons opgelet Vir die matrieks was dit 'non-
pring om weg te breek van wensgrootte poppe met aanJ- hoe bulle die portaal betree bet: vergeetlike aand wat lank on thou 
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Nu;,ve 
Terreinbestuurder 

.. "' 
Oom Brian en tannie Rhoda Grantham het onmid
dellik dee/ van Ajjies geword. Ons waardeer dit 

baie. 

Affies verrys tot 
nuwe hoogtes 

- Jacques Malan 
Hierdie jaar het Allies leerlinge weg te wys nie! 
sy naam nie net uitge- 'n Spesiale fondsin
bou nie, maar ook op- sameling word geloods 
gehou tot nuwe hoogtes. waarby enige belangstel
Die splinternuwe kos- lendes, maar vera! oud
huis wat in November Affies betrek sal word. 
voltooi word, sal die Die gedagte is dat elke 
koshuisbevolking met 'n matrikulantgroep 'n ka
verdere 116 "brakke" mer borg. Daar is nog 
kan aanvul. twee ander skemas wat 

Die kompleks wat individuele- asook groep
waarskynlik "Oud-Atiie skenkings (byvoorbeeld 
Koshuis" sal heet, spog Eerste Rugbyspan 1986) 
met 61 kamers, elk met behels. Gedenkplate met 
ingeboude klerekaste en die name van die sken
lessenaars- om nie eers kers sal by elke kamer
te praat van die televisie, deur aangebring word. 
tafeltennisblad, rekenaar, Enige persone wat 'n 
Coke-masjien en selfs 'n bydrae wil maak of ver
snoekertafel wat vir die dere navrae het, kan met 
ontspanningslokaal oor- die Hoof in verbinding 
weeg word nie! tree. 

Die twee geboue wat Die reaksie sover was 
onderskeidelik twee en verstommend: mnr JB 
drie verdiepings hoog is, Roode, 'n oud-Affie wat 
kos sowat R1 miljoen en in 1964 gematrikuleer 
is opgerig om voorsiening het, en alreeds die ge
te maak vir die toene- denksirkel voor die skool 
mende aantal aansoeke geborg het, het onder
wat die skool sedert neem om RSO 000 oor die 
Augustus 1992 oorval. volgende vyf jaar aan die 
Die skool was genood- skool te skenk - bene
saak om ingrypende wens die R25 000 wat hy 
maatreels te tref aange- alreeds vanjaar bygedra 
sien daar alreeds vanjaar het! 
vier klaskamers en 'n Dalk net so verbasend 
studiesaal aan die ou is die feit dat 310 van 
koshuise afgestaan moes volgende jaar se 825 Af
word. Noudat die nuwe fie-seuns koshuisbrakke 
koshuis opgerig is, hoef sal wees - 'n ongeloof
Affies nie meer honderde like 40%! 

Maar hulle is goed op 
die onbekende toekoms 
voorberei omdat die an
ker van hul lewens, wat 
in die erediens bevestig 
is, 'n rotsvaste een is wat 
hulle deur a! die lewen
storme sal dra. Uit die 
Woord is weer beklem
toonw at die groep manne 
al die jare by die huis en 
skool geleer het naamlik 
dat 'n mens nie kan se hoe 
die toekoms sal wees nie, 
maar wei weet dat daar 

Jrag het teen Jle mure gepry..; aandpakke, mini's, effebaadjie, sal word .. . 
'n skool vol kamerade, 1-------------------------------t·l Dr Pierre Edwards (hoof), Bernard Roode (oud-Affie 
vriende saam met wie jy EXPO 1989), mnrJohan B Roode (skenker en uitvoerende 
vyf jaar se lief en leed voorsitter Genjood), dr Daan de Klerk (Bestuurs-
gedeel het. liggaam voorsitter) en mnr Wi/lem van Heerden 

Aan die matrieks van Amir Zarrabi (Bestuursliggaamlid). 
1993: die agterblywende Donderdag, 12 Augustus. Die Affies het hulle op die 
Affies wens julie net die 'n Saal vol Oltsende liggies. gebiede uitstekend van hut 
beste vir die jare wat Elektriese .trade. Ontptor- taak gekwyt. Daar was iets 
voorle toe en ons weet dat rende chemikaliee. van alles - van elektroniese 
julie A flies se Jig met trots slangetjies-en-leertjies tot 
die toekoms sal indra. Eienaardige konstruksies geweerskoonmakers en bnie 

Redakteur: Quintin Harley. 
Akademiese redakteur: Murray J van Schalk
wyk. 
Kultuuredakteur: Andre du Plessis. 
Sportredakteur: Chris Swart. 
Verslaggewers: John North, Jackie Kruger, 
Johandries Combrink, Hanke Kriel, Amir Zar
rabi, Pieter Steyn, Willie Wessels, Jac Joubert, 
Jacques Malan, Walter Dunn, Scrooge. 
Hooffotograwe: Hendrik van den Berg en Coe
nie de Villiers. 

en kontrepsies. J a, dit was van strooitjies en spaghetti. 
weer sulke tyd - Affie- Onderhoude is ook met die 
expotyd! finaliste gevoer om hulle 

Alma! moes deelneem. kennis aangaande hul onder
Party ouens het dit natuurlik werp te toets. Die beoor
ernstiger opgeneem as an- delaars het harde bene ge
der, maar op die ou end kon kou, maar op die ou einde tog 
Affies nietemin spog met 'n daarin geslaag om 'n groep 
uitstekende uitstalling. Die finaliste uit te wys om deur te 
doel van die Affie-Expo is gaan na die Noord-Trans
om as 'n uitdun te dien vir die vaal Expo. 
Noord-Transvaal Expo en 
uiteindelik die landswye 
Expo-uitstalling. 

Die klem by Expo val op 
navorsing en die realisering 
van nuwe, kreatiewe idees. 

Ook hier het die Affie
manne hul akademiese talent 
gewys en die volgende me
daljes is verower: 

Brons: Theo Gerdener, 

Thinus van der Linde. 
Silwer: Lukas Swart, 1--------------------

Dolf Smook, Andre du Ples
sis, Gerhard du Toit, Quen
tin Harley, Jackie Kruger, 
FP Dave!, Jaco Prinsloo. 

Good: Arie Kuys; W al
demar Sauer, Cobus Pot
gieter. 

Cobus Potgieter verwerf 
ook die prys vir die beste 
siviele ingenieurswesetaak. 

Die drie goue medal
jewenners het deurgedring 
na die landswye Expo wat 
gedurende die Oktober
vakansie plaasgevind het. 
Waldemar Sauer het met sy 
"modulere musiek" 'n brons 
medalje verwerf. Cobus Pot
gieter het met sy "Sterkte 
van materiale en strukture" 
'n silwer medalje verwerf. 

Ons groet ons 1993 
redaksie. 

God's rykste seen. 
r~--

' Vir 1994! 
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Skryfbehoeftes
koepon 

5% Afslag op aile aankope, 
toon net die koepon. I 
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Liewe Matriekredaksie. • • Marelie du Plessis -
Kultuurvrou van die kwartaal 

- Hanlie du Plessis 

Kerkafsluiting 
- Karlien Franken 

"Woorde kan dit nie geneem het. Saam 
beskryf nie" is al so 'n het ons almal met 
cliche, maar dit is oorgawe ons stemme 
regtig moeilik om die verhef tot die Gewer 
absolute prag van die van aile goeie dinge. 
suiwer klanke en har-
moniee wat ervaar is Alhoewel die jong 
tydens die kerkaf- sopraanstemme van 
sluiting, te verwoord. die matrieks lig en 

suiwer was, was 
Op Woensdag 20 hulle harte swaar. 
Oktober 1993 is die Om afskeid te neem 
jaarlikse kerkafslui- was nog nooit maklik 
ting gehou, waar die nie, wat dan nog te 
Affies (wat soms met se van 'n plek so 
nagtegale verwar kan besonders soos 
word onder die be- Affies wat al 'n deel 
kwame Ieiding van van jou menswees 
mev Kruger) afskeid geword het. Die 
van die matrieks emosie hartseer het 

Niksvermoedende st. 5'e 

Stroomlangs 
Affies word asb. ver
soek om meer dinge 
te doen waaroor 'n 
mens kan skinder. 

*'n Sekere st.9-leer
ling wonder oor die 
manlike vorm van 
ballerina. Sy verkies 
om anoniem te bly, 
maar Stroomlangs 
noem net vir interes
santheid dat haar van 
met 'n "Z" begin. 
*'n Uiters hoogge
plaaste persoon in 
die koshuis het 'n 
visioen gehad van 
haar pos in die 
koshuis in '94. 
Raadpleeg Joannie 
vir inligting oor jou 
toekoms. 
*Stroomlangs wonder 
of Christelle van 
Niekerk volgende 
jaar vir die univer
siteit se mense gaan 
wys wat daar in haar 
steek en of sy haar 
Speedo gaan saam
neem ... 
*Baie geluk aan 
Elmien Vorster wat 
twaalf skooljare lank 
nooit een dag afwe
sig was nie. 'n Mens 
wonderhoeveelkan-

didate daar sou wees 
wat twaalf jaar lank 
ALLE periodes byge
woon het... 
*Stroomlangs won
der of mej van 
Rooyen al haar pro
blame opgelos het... 
Anchen, daar is 
ander maniere om 
ouens se aandag te 
trek as om pons op 
hulle uit te gooi. .. 
*Stroomlangs 
verneem dat mev Els 
nie 'n twee sekon
dereel nie, maar 'n 
twee minutereel in 
druk verkeer hand
haaf. Sy wag twee 
minute by 'n stop
straat en dan ry sy. 
Die paneelkloppers 
beskou haar glo as 'n 
gewaardeerde klant. 
*Die st.9-Latiniste 
verkies glo "non
alkoholvrye pons" ... 
• Daar is sprake dat 
'n nuwe koerant in 
Affies die lig gaan 
sien (nav Radio 
Pretoria) met 'n 
moontlike naam 
"Stroomaf in 
Pretoria" ... 

Na 'n suksesvolle 
Stroom-opjaar, kan 
ons net se koerante 
vol dankies en tik
masjiene volliefde. 
'93 se matriek 
Stroom-oppers was 
vir ons almal 'n groot 
inspirasie en ons 
gaan julie bydraes en 
humor geweldig mis! 
Julie mag maar nog 

spontaan uiting gekry 
in die vorm van trane. 

Die ouers en onder
wysers het van onder 
af gekyk en gesien, 
geluister en gehoor 

vryskutwerk vir ons 
doen! 

Marelie, 'n spesiale 
dankie aan jou wat 
so 'n groot bydrae 
gelewer het om 
Stroom-op nuut te 
maak! 'n Mens sal 
nog jare lank jou 
bydrae in Stroom-op 
kan sien! 

If' 

wat al die Affies 
namens die matrieks 
sing: AHMP, ons 
salueer jou! Dankie 
vir vyf goue jare! Jy is 
onlosmaaklik deel 
van ons bestaan! 

Tradisiehoekie 
- Wenette Jacobs 

Definisie van 'n 
Affietradisie: 'n 
"Vriendelike verpligt
ing" sonderkop of 
stert. 

'n Paar Affietradisies: 
*Spaarsaamheid: 
Affies mors NOOIT 
kos nie 
*Die "apartheids
beleid" by sosiale 
geleenthede 
*Keppies seevier van 
kop tot tone, meer 
presies, tot by die 
maag - ons eet dit 
selfs in die vorm van 
keppiebrode 
*Op verjaarsdae 
bestrooi ons ons 
vriendinne behoorlik 
met blomme sodat 
hulle stewig aan die 
saal se mat vas
geanker is net vir 
ingeval hulle dit oor
weeg om flink en 
gretig op die staan 
met die lees van hulle 

naam 
*Ons spraak- en 
refleks-organe is 
gekoppel. Nie net 
praat ons spontaan 
as ons gaan sit nie -
gesprekke met hoer 
gesag laatons 
instinktief op aandag 
spring, terwyl 
besprekings oor die 
eksamen ons letterlik 
op ons kniee dwing. 
* Oop strande: van
dat ons swembad 
herstel is, word selfs 
eende in die baaiplek 
toegelaat 
*Om te stut - hetsy 
met die kerkafsluiting 
of om in jou 
matriekafskeidskep
ping te pas. 

Mbv al hierdie 
gewoontes en 
gebruike verseker 
Affies se tradisies 'n 
ryke erfenis vir die 
nageslag! 

Haar geliefkoosde 
kos is pizza en Coke. 
Kleur? Affieblou na-
tuurlik! Sy luister 
graag na Cat 
Stevens en 
Alphaville. Agter die 
Affie le daar genoeg 
kultuurprestasies om 
'n menigte van ons te 
laat snak na ons 
koorasems en gryp 
na ons Stroom-op-
penne - verreweg 
genoeg prestasies 
om Marelie du 
Plessis ons kul-
tuurvrou van die 
kwartaal te maak. 

Gedurende haar vyf 
hoerskooljare het sy 
die "gewone" (?) 
prestasies soos 
spanredenaars vanaf 
st. ses tot matriek en 
vier erekleurebalkies 
behaal. Verder het sy 
in die koor gesing 
vanaf st. sewe, drie 
jaar op die 
Afrikaanse debats-
bestuur gedien en 
was sy in st. nege die 
voorsitster van die 
Geskiedenisklub. 

In 'n meningspeiling 
wat onder die welbe
lese, goedingeligte, 
alwetende, oulike st. 
agts gedoen is, het 'n 
paar interessante 
dinge uitgebroei. Die 

lemand wie se 
van met 'n uzu 

Liezl Kritzinger 

begin ... 

- Marlize Mare 
Liezl Kritzinger -
noem hierdie naam 
en almal weet van 
wie gepraat word. 
Liezl is Affies se eie 
beroemde persoon
likheid wat agv haar 
uitmuntende 
prestasies al op 
GMSA en in die koe
rante Beeld en 
Rekord verskyn het. 
Liezl is klaarblyklik 
nie net 'n redenaar 
nie, maar ook 'n baie 
belowende aktrise. 
Met die afgelope 
Pretoriase 
Musiekfees, het sy 
uitstekende simbole 
behaal. Sy het dan 

ook nie minder as 
5A++-simbole, 7A+
simbole en 2 A-sim
bole op die 
Musiekfees verwerf 
nie. Sy is regtig 'n 
Affie op wie ons kan 
trots wees! 

Haar liefde vir voorskyn getree by 
geskiedenis is baie die Prestasiebekro-
duidelik. Sy was nie ningsaand toe sy en 
net vanjaar die top Sonika Mentz 
matriekleerling in ("Sonelie en Marika") 
hierdie vak nie, maar ons meegevoer het 
sy het ook laas jaar met 'n onvergeetlike 
aan die "Young "Unforgettable". 
Historians 
Conference" deelge- Maar waarvan hou 
neem. Daar het sy as Marelie regtig? Van 
streekwenner uit die skryf! En dit het sy 
stryd getree en goed en gereeld 
deurgedring na die gedoen as redaktrise 
Transvaaluitdun. Nog van Stroom-op. Sy 
'n hoogtepunt van word ook al op groter 
haar st. nege-jaar joernalistieke vlak 
was toe sy so stil-stil erken, nl. Beeld se 
en skrywende 'n rubriek "Deurloop" 
derde plek behaal het waarin hulle op 
in Rapport se nasio- Maandae jongmense 
nale Jong se rubrieke publiseer. 
Sakeskrywerskom- Marelie het onlangs 
petisie. Affies se naam en 

pen daar hoog 
Nodeloos om te se gehou! 
was Marelie se 
matriekjaar die Ons wens Marelie 
"grande finale" van 'n geluk met haar uit-
indrukwekkende stekende prestasies 
hoerskoolloopbaan. en haar aandeel 
In die Matriek-revue daarin om Strpom-op 
het lank vergete dra- '93 keer op keer 'n 
matalent weer na sukses en verrassing 
vore getree. Haar te maak. 
verhoogpersoon- Ons hou die Perdeby 
likheid het weer te en die pers dop, 

Vredesdagmeningspeiling 
- Karin Jordaan 

vraag wat aan hulle 
gestel is, lui: "Dink jy 
dat die vredesdag 
wat gevier is enige 
goeie gevolge gehad 
het?" 4 7% het posi
tief geantwoord, 45% 
negatief en 8% was 
draadsitters. 
(Diegene wat nie 'n 
mening het nie sal 
altyd met ons wees.) 
Uit die opmerkings 
wat geskryf is, het die 
gedagte dat dit 'n 
goeie begin was 

waarop daar nou 
daadwerklik voortge
bou moet word en 
dat vrede onder 
alma! wei 'n moont
likheid is, na vore 
getree. Die 
negatiewe mening 
neig na duisternis. 
Hulle sien geen lig 
nie. Dit sal dalk 'n 
goeie idee wees as 
ons nie alma! 
stroomop probeer 
swem nie, maar lie
wers stroomaf. 

REDAKSIE '94 
Redaktrise: Hanlie du Plessis. 
Subredaktrises: Wanette Jacobs, Ria 
Potgieter. 
Verslaggeefsters: Elmien Kraamwinkel, Liese! 
Bosenberg, Marlize Mare, Karin Jordaan, 
Karlien Franken, Zelmari Coetzee, Carina 
Boshoff, Annelet Jordaan, Madri Bleeker, Liane 
Mulder. 
Spotprenttekenaars: Tanya Potgieter, Andri 
Greeff. 
Fotograwe: Marleen Zarrabi, Da Silva 
Pietersen, Nadine Bober, Germari Pieterse. 







HUMOR 

. Wat elke 
hond.,..~ie

naar moet 
weet. 

- Liesel Bosenberg 

*Eike hond behoort 'n 
paar basiese 
opdragte te kan ver
staan soos: "Nee!", 
"Sit!", "L€l!" en "Haai, 
nie op die mat nie!" 

*Dit is raadsaam om 
die koerant altyd in 
die oggend vroeg te 
lees. 

*Dink daaraan dat 'n 
hond slaap nodig het 
as hy moeg is (byna 
altyd). Sy bestaan is 
nie maklik nie - hy 
voer 'n hondelewe. 

Uit "Hoe om met neu-
rotiese honde saam 
te leef." 
- L. Bosenberg 

*As jy naby my;js, 
voel dit asof my reti
na spasmatie$ Op jQU. 
fokusseer~ 

"As ek jou sien. ~ 
my metakarpalebene 
jou vingers klelie 
(hande). , 

• As jy met ftlY praat, 
raf!k my ~gus 
dr()og en v~ <lt ~ 
my. soJare p~eXqs• ftlY 
maag~tes 
laat rappel. 

swe.-n ~ie ~~e. 

ro<sd::~>l:o\.ctat, . , 
S~- -

Maar Boe..ne& 
is nab~ e.-, ""'"'"' 
wal;~r. 

H!::l 5aaf'\ "'5\:;e,
~'n bu.s. \n .•• 

'* ~ swar\c """-?. 
'Nee..; Epo\~ .._ 

8 

Liewe Susaar ... die kolom vir mense 
wat hul probleme wil oplos ... 

Liwi Susaar Liewe Susaar Liewe Susaar 

lk hit nou alankal mie Ek moet oor vier dae Hoe raak 'n mens 
oeg op 'n noggal ouli- Matriekafskeid toe vinnig van vulkaniese 
ki ou, mar hei sinn gaan, maar "zits" ontslae? 
mei net glattie rakie. ongelukkig pas ek 
Wat moet ik doen? nog nie in my rok nie, Samurai Pizza Cat 

want hy span te styf 
Avgeskeebde oor my bobene. Het Liewe Samurai Pizza 

jy enige raad? Cat 
Liewe Avgeskeebde 

Dikkedye 
Sit 'n pleister oor en 

Krij hom soe gou as Liewe Dikkedye se jy het jou kop 
mogentlik bei 'n oog- gestamp. Die knop 
arts. Dalk kort hui 'n Sny dit af en dra dit sal baie natuurlik lyk. 
bril. as 'n mini. 

The good, 
the uhm ... uhm 
... and the good! 

STROOM-OP - Desember 1993 

My ideale man· ·n st.6 se droom 
Hy moet oa: 
* nie "afgeskeurde" 
hare he nie - waar
voor het 'n mens dan 
hare gekry? 
*nie soos 'n gorilla lyk 
met bosse op sy 
bene sodat jy vir sy 
vel moet soek nie 
*'n bree borskas he 
waarop ek kan le 
wanneer ek hartseer 
is 
*Romeo en Juliet se 
"balcony scene" met 
gevoel kan voordra 
*oudmodies wees 
sonder deftige krulle 
en penne 
*nie 'n merk aan sy 
ringvinger he nie 
*'n spierwit glimlag he 
wat deur 'n mens se 
liggaam sny terwyl sy 
blonde hare deur die 
lug waai 
*nie 'n vreeslike bos 
hare h9 nie, maar 
darem ook nie 'n aan
loopbaan vir vliee nie 
*armspiere he wat so 
hoog soos appels 
staan 

*"Brut - the essence 
of men" dra 
*nie te veel borshare 
he nie want dan gril 
ek my dood 
*bruin oe he met dim
pels 
*iets wees met 
maniere 
*iemand wees wat 
jou laat voel dat net 
hy jou naam reg kan 
uitspreek 
*nie net van homself 
wil praat nie 
*"dieodorant" gebruik 
*elke Sondag saam 
met my gaan 
piekniek hou 
*"aftershave" dra 
wanneer ons uitgaan 
*nie skaam wees om 
skottelgoed te was 
nie 
Dan is daar ook die 
pessimiste: 
"As dit by mans kom, 
los my uit! Mans is 
*&%$*@ ! 
Laat ons eerder vol
gende keer iets se 
oor: "My ideale 
PERD!" 

'n Ware Affie-bus ... wat al 'n paar keer gebreek het ... 

•n Stroom-op-erekode . 
- 'n Pseudo-idealis 

1. Artikels word op omgewingsvriendelike papier geskryf en binne drie 
dae na 'n betrokke gebeurtenis ingehandig. 

2. AI gaan dit woes, kou ons nie ons penne pap en foes. 
3. Moenie te veel by die bladuitleg eet nie. 
4. Moenie kreatief probeer wees terwyl jy 

M-Net kyk en koffie drink nie. 
5. Moenie jou artikel elke 5 minute aan jou rna voorlees nie. 
6. Moet asb. nie hierdie kode ernstig opneem nie. 

~n St.9 - leerlins na een van mej. Niebuhr se toetse 
Netjiese hare 

Bioplus-oe vol beloftes 

k---1-fJt---- 'n Onseker maar brawe 
glimlag 

'n Vinniger kloppende pols 

'n Toe knopie 

Sterk spiere om vinnig te 
skryf (en sodat die pen nie 
tydens 'n bewerasiesessie 
val nie) 

Lang naels vir die 
matriekafskeid. 

Skoon kouse 

·n Selfversekerde houdin2 

Na: 
Hare penorent van skok en 
sommer heelwat minder 

!1!::-v--M.--- Dinkplooie 

fQ-.Y.-#--- Beloftes van 0% 

oo-P+---- 'n Stresverrasing 

Volslae verbasing (selfs 
Hanlie raak stil) 

Vervroegde tekens van 
koronere trombose 

"Oop" knoop vir die vloei 
van bloed na die brein 

1 Okg maerder geskrik 

'n Vinnige stresmetabolisme 
vervroeg en vervinnig groei 
van beenhare. 

Kouse vuil geskop van frus
trasie. 

Hande in 'n spasma van die 
'---------- "baie" skryf . .. naels, watter 

naels ? 
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PREFEKKAMP Tien uit Tien vir 
die "Underdogs" -Scrooge-

As gevolg van 'n gebrek 
aan kennis van leier
skap, moes al die pre
fekte op 'n kamp gaan. 
Die bussie se bestuur
ders bet hulself darem 
goed gedra en ons bet 
geen ernstige probleme 
met bulle gehad nie (be
halwe dat ons so paniek
bevange was dat ons 
sitvlakke gate uit die sit
plekke gehap bet). Met 
ons aankoms, bet ons 
eers net rondgedwaal en 
geoefen om met mekaar 
te raas! · 

Die volgende dag het 
ons opgestaan nog voor
dat die haan kon "kr ... " 
se. Ons het 'n paar lesings 
aangehoor en na 'n moe
derlose middagete, is ons 
rivier toe. Ek mag dit nie 
eintlik vir iemand se nie, 
maar ons het eintlik gaan 
delf vir goud. Mnr Visa
gie het gese ons moet dit 
geheim hou, want ons wil 
daarmee 'n mikrogolf
oond, 'n videomasjien en 
M-Net vir die prefek
tekamer koop. So bly 
asseblief stil daaroor ... 

Sondag het aange
breek en almal was opge
wonde oor die verkiesing 
van die hoofseuns. Mnr 

Deysel het ons mae weer 
vol kos geprop en ek moes - Chris Swart 

vir drie ure die pappot Hoe kry jy die beste uit 
uitskuur. Hoekom ek al- 'n Affie? Sit hom in 'n 
tyd agter die skottelgoed span en maak die oppo-
beland, weet niemand nP-nte die gunsteling. 
nie! Ons het so 'n biegie AMOK! Met fenominale 
oor ons skool gesels en al prestasies breek hy re-
die tradisies ( raai wie kords links en regs. 
hierdie praatjie aange- Geskiedenis het hom-
hied het?) Na middagete, self herhaal met 1993 se 
het ons alma! by ons Matriekgroep. 'n Groep 
tafels gaan sit. Die groot ('n span) wat in die ver-
oomblik het aangebreek. lede nie regtig kon spog 
Ons moes stem vir die r--====-.......... ----:~---:------::-:--=-------:---::~;;--------. met uitermatige akade-
hoofseuns. Tussen elke miese prestasies of kul-
stembriefie deur het ons tuurdeelname nie, het 'n 
bietjie "gevolley-ball" metamorfose ondergaan 
om die tyd vinniger verby van en in een van die beste 
te kry. Ons was alma! bly Matriekgroepe in deka-
toe ons boor wie gekies 
is. 

des ontaard. As ons ge
liefde Dok self erken dat 
dit sover net so 'n goeie 
jaar is, as sy matriekjaar, 
is bulle beslis hul sout 
wercl. 

Onverdeelde lojaliteit 
en oorspronklike inisia
tief het gesorg dat Affies 
se gees pot tot oorkook toe 
gestook is. Ons kan alma! 
opreg trots voel en seker 
wees dat bulle in hierdie 
ontstabiele tyd 'n bate vir 
die samelewing sal word. 

VIVA MA TRIEKS. 
En sterkte st 9's! 

Die onderwysers wou 
voor ons ry, net gou teen 
ons potjie "volley-ball" 
speel, maar toe W emer 
terugkom van die bad
kamer af, het bulle gou 
aan 'n verskoninkie ge
dink om daaruit te kom. 
Mnr Potgieter se been 
was glo seer, maar ek het 
hom gesien toe hy skelm 
"hopscotch onder die 
borne gaan speel het..." 

Hier volg die beskry
wing van die "skuilieste" 
Allie van hierdie kwar
taal. Kyk of jy kan uit
maak wie dit is ... (sy 
naam is eros versteek 
tussen die woorde). 

Verbeel jou .. (St 8's) 

Sondagmiddag laat het 
ons by die skool aange
kom, huis toe gegaan en 
stil gebly ... 

Lang swart, gekrulde 
hare, was altyd een van 
sy opvallendste ken
merke. Na 'n sekere aan
kondiging oor hom, het 
iemand dit amper plat op 
sy kop afgesny. 

Oranje is glad nie sy 
kleur nie, vera) nie veters 
nie. Maar gelukkig het sy 
skoene nie veters nodig 

Tower Jansen. 

- Quentin Fourie sonder hare. 
- Leon Beukes met 'n tattoo. 
- Basjan se "busomie" ry nie vir hom weg nie. 
- JJ met vlegsels. 
- Klein Samie sonder sy "image" agter hom. 
- Jaco Burger sonder sy "zol". 
- Mnr Dyer is skatryk! 
- Amir rook voor skool. 
-Michael Meyer met 'n 12 jaar-skoolbesoeksertifi-
kaat. 

Flieks 
-------------------; nie, want hy dra graag 

So, as jy slim is, sal jy 
sy naam probeer kry, 
want as die "skuilie" ou 
eers los kom, dan verkort 
hy almal se lewens met 
ses maande. 

- Mnr Dyer en sy vrou: Haunted Honeymoon. 
Die Duitsers is op ons! apostelplakkies. 

U re lank kan hy by sy 
radio le en na "The Tien Duitse leerlinge besoek ons skool 

- Mej E Botha- 1------------------------------1 

'n SonJerlinge groep 
bet op 'n goeie Jag ons 
skool ingevaar. Die oe 
en nekke (vera) Jie stan
JerJ sesse s'n) bet be
hoorlik geJraai. 

Meisies met neusringe, 
seuns met "oorbelle" en 
die vreemste kleredrag! 
"Skeer bulle dan nie bulle 
onderarmhare nie!?!" 
wou een van die standerd 
sesse verontwaardig 
weet. Wat het ons hier? 

Ontspan, dit was net 
die tien senior Duitse 
leerlinge vanaf Thiirigen, 
Schlewig-Hosltein en 
Hamburg wat 'n opstel-

kompetisie, gereel deur 
Onderwys en Kultuur, 
gewen het, met die prys 
om Suid-Afrika te be
soek. 

Dit was interessant om 
te hoor dat slegs 'n klein 
persentasie van die Duit
se-skoliere die Abitur 
( universiteitstoelatings
eksamen) afle. Wiskun
deklasse in bulle "gym- . 
nasium" (akademiese .,. 
hoerskool) is ook nie vee! 
groter as sestien leerlinge 
nie! 

Hulle, maar ook ons, 
sal die besoek nie maklik 
vergeet nie. 

En Magnolia se stem roep ••• 

- A du Plessis 

Vir die ongeoefende oog 
bet die oggend van 20 
Augustus soos die weg
spring van die Comra
des marathon gelyk. 
Dog, met nadere onder
sock, is vasgestel dat dit 
miskien die wegspring 
van die Artie-Comrades 
kon wees. Ook nie. 

Maar vra maar enige 
Affie (behalwe natuurlik r~~~~~~~~~=;=~~~~~~~==~ 
een .. . ), en hy sal vir jou 
se dat dit die lekkerste 90 
minute van die jaar was. 
Nadat Stroom-Op met 
sekere persone gaan 
praat het, is ons verseker 
dat die uitbarsting geen
sins beplan was nie - dit 
het bloot begin met 'n 
onskuldige geesvangses
sie na pouse. N adat die 
Affies die geroep van 
Magnoliadal, en toe die 
Trimpark gehoor het, was 
die gort gaar. 

Die afstand na Mag
nolia is in 'n rekordtyd 
afgele. Daar is bosberaad 
gehou en besluit dat die 
Trimpark ook 'n besoekie 
nodig het, aangesien die 
Affies dit gans en a! te 
lanklaas besoek het (laas 
in 1990). 

N adat die oproerlinge 
bulle stemme dik gemaak 
het by die Trimpark, is 
die terugtog na Magnolia 
aangepak. Daar het die 
terugkerende hardlopers 
'n bose onderwyser ge
vind (Stroom-Op is gevra 
om nie name te noem 
nie). 

Na afloop van die hele 
gedoente, is berigte ont
vang dat sekere onder
wysers hul tee gedurende 
die eskapade geniet het, 
terwyl ander weer tot 
rasemy gedryf is. Dit laat 
'n mens wonder of dr 
Edwards weer die skool 
in mnr Du Plessis se 
hande sal laat ... 

-John North 
Die NoorJ-Transvaalse 
Vereniging vir Jie her
lewing van Jie MiJ
deleeu. 

Hierdie betreklik nuwe 
vereniging beywer hom 
vir die uitbreiding van 
kennis aangaande die 
Middeleeue, en le vera! 
klem op die beskawende 
invloed wat dit op die jeug 
van vandag het. 

Affies word goed ver
teenwoordig by hierdie 
vereniging aangesien vier 
st 9-Affies op die bestuur 
dien. Hulle is John North 
voorsitter, Pieter Gro
bler en Jan-Hendrik 
Beetge beide onder voor
sitters en Andre du Ples
sis tesourier. 

Die organisasie is deur 
mnr Christo Bonkel ge-

stig en is nog in sy begin
stadiurr .. Dit is ongeluk
kig 'n geslote veeniging, 
maar lede word op uit~ 
nodiging gewerf. 

Die volgende onder
werpe word gereeld be
spreek en die beskawende 
aspekte daarvan word 
dan ook ondersoek: So
siale stande en verhou
dings: familie verhou- 1 

dings, musiek en ander 
kunste (boustyle ), sport 
en ontspanning en groeps
gedrag. 

Vind gerus meer uit 
aangaande die vereniging 
by die bestuur, en moenie 
bekommerd wees nie want I 
daar is geen bepaalde 
religieuse of politieke on- i 

derstorminge nie! 

van die dag 
Mnr Carel Kriek 

Wiskunde laat 
'n mens gaap ... 

Maak: eie Wiskunde stel
lings; 
Glo in: lag vir eie grap
pies; 
Praat: vingertaal; 
Drink: graag; 
Drank: ha ... ha · ... 
Eet: graag; 
Voertuig: fiets ... 

- Mnr Vander Walt: Bud Spencer. 
- Mnr Visagie: Robocop 
- Dr Edwards: Clitlhanger. 
-Mev Van Zyl: Jurassic Park. 
- Mej Botha, Mev Coetsee, Mev le Roux en mev 
Roux: The Golden Girls. 
- Anoniem 

Hoe hanteer jy situasies? 
Ons is nou wei nie almal 'n Terminator wat onsself uit pro
bleme uit kan skiet Of slaan nie. Ek en jy is itet gewone ster
flinge wat in werklikheid in moeilike situasies beland. Vraag 
is, hoe tree Affies op in tye van 'n klein "probleempie". 

I. Jou meisie se jou af. Jy oo• 

a. dink aan die ander bokke op die berg; 
b. ry ' n paar borne om met jou "skateboard"; 
c. koop vir jou 'n "Playboy" en se: "Aag, dis maar die Jewe"; 

2. Wat saljy doen asjy vir 'n dag Staatspresident moet wees? 
Jy sal 0000 

a. die Beste van die saak maak; 
b. 'n wet opstel teen "floressend"-veters; 
c. baie water drink en heel dag in die "jy weet waar" bly. 

3. Jy word deur 'n reggisseur genader om in 'n groot tilmprojek 
op te tree. Jy .•. 
a. vra wat die ouderdomsbeperking gaan wees; 
b. vra of jy die hoofrol vertolk; 
c. kyk rond vir versteekte kameras. 

4. 'n Brand breek uit in die skool. Jy oo. 

a. sit 'n waaier aan; 
b. steek jou vuurhoutjies weg; 
c. steek al die brandblussers weg en slaak 'n sug van verligting 

5. Jou grootste vyand wen jou in 'n toets. Jy oo• 

a. sleep hom aan sy hare oor die vloer; 
b. probeer hom "frame" deur jou kripnotes in sy tas te sit; 
c. sleek sy las weg, soda! hy nooil weer kan leer nie. 

6. Jy "stick" jou vriende vir ete en kom daar agter jou geld is by 
die huis. Jy oo• 

a. verduidelik die saak reguit; 
b. gaan sit by ander mense wat ryk lyk; 
c. maak asof jy hulle nie genooi hel nie. 

7. Jou grootste popheld daag by die huis op. Jy .oo 

a. maak vir hom 'n tunatoebroodjie; 
b. se dat jy nie met poppe speel nie en dus nie 'n popheld het 
nie; 
c. 6yt 'n gat In sy been en vra vir hom hoekom sy CO's so " fliJ)
pen" duur is; 

· Gee 3 punte vir elke a 
Gee 2 punte vir elke b 
Gee I punt vir elke c 

Tussen 18-21 punte 
Jy lieg of jy jok. Jy is 'n mengsel van Brandon Walsh en mcGyver. 
m.a.w. jy is 'n klug. 

Tussen 12 en 18 punte 
Ek dink jy is eerlik genoeg. 'n Probleem skrik nie vir jou nie, maar 
jy skrik ook nie vir 'n probleem nie. Jy hou ook baie daarvan om 
kaassmeer met tamatiesous op jou brood te sit. 

Minder as 12 
Jy het 'n probleem. Sommige mense saljou dalk verwar met 'n nat 
mariebeskuitjie. Ruk jou reg en kom by. Kc:iop 'n spieel, dit 
kan help. 
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Mini-olimpiade- Vrydag 10 September Die Jean Els-bewonde
raarsklub maak graag 
die nuutste inligting oor 
hiardia merkwaardige 
persoon bekend: 

Hekse wat 
hoogspring, rug
byspelers wat vlugbal 
speel, 1960-hippies 
wat hekkies hardloop 
en lndiane wat 
gewigstoot? Wat 'n 
spektakel ! Dit is maar 
net 'n paar dol temas 
waarmee die meisies 
by die "pret"
Lentedag, Vrydag die 
1 Oe September, die 
atletiekdag aangepak 
het! In klasverband 
moes die meisies 
aantrek volgens 'n 
tema en dan moes 
aile kragte ingespan 
en saamgespan word 
om 'n mens se sport
mangees uit te leef. 
Deur hierdie pretdag 
is die nuwe (en soms 
nog verborge) talent 
vir die volgende 
atletiekseisoen ont
dek en is die nuwe 
lente terselfdertyd 
welkom geheet. Nav 
al die skokkende feite 
wat vandag in die 
media verskyn oor 

-Liane Mulder 

atlete wat opkikkers 
gebruik en rugbyspel- §. ··· .~ 

" (~ t!. .. 0 

ers wat stero'ides , -"' , • · 
aanwend om hulle 0 " 

prestasies te ver- f I 
beter, het hierdie (~ 
pretdag die volgende ~\)~· •.. • . 
vraag deur my ,;J Jl . 
gedagtes laat maal: A~ . ~ 
waarom gebruik hulle 
opkikkers en 
stero"ides as hulle hul 
wedloop of wedstryd 
met gees soos die 
Affies s'n kan aan-

pak?? Was hierdie 
dag nie 'n uitsonder
like maar prettige 

Toneelspeelsters van formaat: 
Die "Std 6 English Play"-wenners 

HIJllPfllS~ 
Alladin was hierdie 
jaar op sy towertapyt 
en die matriaks hat 
op hulle mooista 
gelyk tydans die 
Matriekafskeid. Die 
"genie" het egtar nie 

-~·'-...__..---~ 

---------"'..._;_ .. "----~-

*Jean was kapteine van 
die Junior 
Springbokspan by die 
Junior WAreld-be
kerkampioenskappe in 
Spanje. 
*Sy was die enigste 
Suid-Afrikaanse swam
mer wat tydens hierdie 
byeenkoms 'n brons 
medalje verwerf hat. Sy 
het ook 'n nuwe SA
rekord opgastel. 
*Die aflosspan waarvan 
sy 'n lid was, hat 'n Silwer 
medalje verower. 

Jean Els·hoekle 
Baie geluk, Jean! Ons 
sien saam met jou uit na 
'n nuwe seisoen! 

manier om die lente 
te begin nie?! 

Met seer harte se ons tot siens aan 
twee ware Affies - mev. van Straaten en mev. Nel 

Baie geluk aan die volgende Affies met uitstekende prestasies: 
Renee Greyvenstein (tennisbeurs aan Dallasuniversiteit in Texas) 

Engela van der Klashors (Tuks se onderwaterhokkiespan), 
Yolande Erasmus Noord-Transvaal korfbal). 

net in '93 sy versky
ning gemaak nie, 
maar ook 'n hale paar 
van ons onderwyse
ressa laat pronk op 
hul matriekafskeid. 

· Kyk of jy die hade by 

die verlede kan pas. 
Die inskrwings
vormpias moet asb. 
so gou as moontlik 
na voltooiing by K19 
ingehandig word. 

KORTLIKS ••• 
* Baie geluk aan Anne Stolz wat 

hierdle jaar weer uHgeblink het 
as toppresteerder van die sklet
span. 

* Ons senior landloopspan was 
hlerdle jaar die wenners van die 
Aflosbeker - ons hou dulmvas 
vir nog •n uHstekende seisoenl 

AHMP SKERMKLUB 

.. Die reuk .. 
- Madri Bleeker 

"Jy kom nie gou agter 
dat daar iets in die 
lug is nie. Eers as die 
Affie-Suid-Ooster 
waai , tref dit jou soos 
'n onvoorbereide 
toets. (Dit neem van
selfsprekend 'n bietjie 
Ianger om die neus
in-die-lug-dametjies 
te bereik.) 

Op kookkunsdae is 
"die reuk" effens 
verbloem. Mislukte 
pogings in die 
huishoudkundeklas 
dien gelukkig as 
rookskerm. 
Desnieteenstaande 
word ons konsen
trasie bevraagteken. 

"Die reuk" verhoed 
nie net die ontkie
ming van die paar 
pampoenpitte wat 

ons het nie, dit ver
nietig ook die osoon
laag! Hoekom sit die 
"Pick-up-society" nie 
hand by nie? 'n 
Onbillike vraag. Nie 
een van ons sal dit 
waag om ons hand in 
die vuur te steek nie. 

Watter doel dien die 
rooi en wit sperlint? Is 
dit om ons buite te 
hou (wat glad nie 
moeilik is nie!) of om 
"die reuk"-binne te 
hou? 

'n Ander vraag wat op 
almal se Iippe is: 
hbekom verbeterdie 
groei van die plante 
met behulp van .. :"die 
reuk"? 'n Eenvoudige 
oplossing: Dit is om 
in vars lug te kom! 



STAOOM-OP - Desember 1993 

Skaakmat 
- Jacques Malan 

1993 was inderdaad 'n 
uitstekende jaar vir Af
ties, wat ook in die skool 
se skaakprestasies weer
spieel word. 

Die A-span bet as oor
winnaars uit die A-liga 
getree en 'n vyfde van die 
Lubowski-toemooi bet 
uit Affies bestaan! Johan 
Steenkamp (st 8) deeldie 
eersteplek met 'n oppo
nent. 

Die wenners van die 
Affie-kampioenskap is as 
volg: st 10: PJ Spies; st 9: 
R Ackermann; st 8: Jac
ques Malan; st 7: W 
Grobbelaar en st 6: R 
Ackermann. Cobus Pot
gieter (slegs in st 6!) was 
die algehele wenner. 

Nie minder as ses van 

ons spelers word gekies 
om Noord-Transvaal 
Desembermaand op die 
Suid-Afrikaanse Kam
pioenskappe te verteen
woordig. Hulle is: J 
Steenkamp (A-span); J 
Malan (A en B); H Ma
lan (B); Leon Beukes (C); 
PH Spies en C Bezuiden
hout (reserwes). 

Gedurende die jaar bet 
AHS nie net 'n toemooi 
aangebied nie, maar ook 
daarin geslaag om Grey 
Kollege te oorwin en ons 
groot skaakstel in te wy! 

Mev Saayman bet 'n 
groot jaar vir die skaak
spelers moontlik gemaak 
en verdien die hoogste 
lof. 

SPORT 
AHS Atletiekaf

rigters presteer 

Die volgende onder
wysers behaal atletiek 
afrigterskwalitikasies. 

Mrir D Heyns - Ge
wigstoot Vlak I. 

Mev C Lottering 
Verspring Vlak I. 

Mnr E Burger 
Spiesgooi Vlak II. 

Mnr A Koegelenberg 
- Gewigstoot Vlak II. 

Mnr P le Roux- Mid-
delafstande Vlak II. I 

Mnr H Kotze - Hek- ~ 
kie Vlak III. 

Papiervliegtuing 
kompetisie: 

1. Hendrik van den Walt: 
derde plek in die o/16 
afdeling vir die vliegtuig 
wat die verste vlieg. 
2. Werner van der Wes
thuizen: vierde plek in die 
Bo/ 16 afdeling vir die 
vliegtuig wat die verste 
vlieg. 
3. Phillip van der Walt: 
tweede plek in die o/16 
afdeling vir die beste he
likopter wat kan vlieg. 

Die kompetisie is deur 
UP se lngenieurswese 
F akulteit geloods. 
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Nuffieldbestuurder in 
Personeelspan 
John North 

Afgesien van Jie feit Jat 
mnr Visagie 'n puik krie
ketafrigter is, en Jus aan 
'n hoe stanJaarJ ge
woonJ is, geniet by Jie 
krieket, en rig seJert 
1978 skoolspanne af. 

Hoogtepunte 

*In 1980 en '81 speel 
die eerstespan wat hy 
afrig, in die Oos-Trans
vaalfmaal vir die Direk
teurstrofee. 
* In 1983 rig hy die 
eerstespan van Potch
Girnnasium af wat onder 
andere vir Volkskool klop 
(wat spelers soos Stefan 
Jacobs en Lous Vorster 
gehad bet). 
*In 1987 en '88 wen sy st 
7 en 8 spanne die W es
Transvaal liga. 
* In 1990 behaal hy die 
prestasie om Affies se 
eerstespan af te rig, en 
wen die Direkteurstrofee. 

* Sy o/14-span wen in 
1992 die liga en vanjaar 
tree sy o/15-span onoor-

wonne uit die Noord
Transvaal liga. 

Hy betook in 1986 tot 
1988 as Wes-Transvaal 
o/15-keurder gedien, en 
tans is hy die Nuf
fieldkeurder vir Noord
Transvaal. Verder behaal 
hy hierdie jaar die beson
dere prestasie om as die 
bestuurder van die Nuf
field B-span gekies te 
word. 

Meneer Visagie se 
toewyding en harde werk 
werp goeie vrugte af en hy 
is beslis 'n aanwins vir 
Affie-krieket... 

Noord-Transvaal o/15-
krieketspelers: Pieter 
van Rooyen, Robert van 
Wyk, John Jones, Bur
gert Kloppers en Nico
laas Alberts, Gideon du 
Preez en Corne du Ples
sis (afwesig). 

Nicolaas Alberts in aksie. 

Affie atlete skitter 
- Chris Swart 

Affies atletiek beleef be
slis 'n bloeityJperk soos 
min. Waar ons in Jie 
verleJe eerJer bekenJ
gestaan het as 'n atle
tiekskool met min pres
teerJers, maar baie 
Jiepte, bet ons nou ge
wys Jat ons ook Top 
presteerJers bet. 

Affies wen die afgelo
pe twee Top 10 atletiek
byeenkomste oortuigend. 
Eers die N Tvl Hoerskole 
Top lO en Menlopark en 
daama die Landwye Top 
lO op die UPE-atletiek
stadion. By die Pretoria 
Hoerskole Top lO skryf 
Affies 6 spanne in. Die 
A-span wen die junior, 
die senior en die algehele 
kompetisie. Die beste 
seunsatleet van die by
eenkoms was Dirk Dirk
sen wat 'n uitstekende 
prestasie van 10,8 sek in 
die 80mH behaal bet met 
sy Sasolpunt van 1200. 

In PE wen Affies 
landwye die Top lO kom-

petisie met 'n ongelooflike 
totaal van 14 795 wat 'n 
gemiddeld van 996 per 
atleet is. Zwartkop was 
tweede met 13 480; Pie
tersburg derde met 13 
375, Grey College Vif:lrde 
met 13 040 en Paul Roos 
Gimnasium vyfde met 12 
600. Affies B-span eindig 
in die dertiende plek uit 
die 42 deelnemende 
spanne. 

Die beste prestasie 
was beslis Francois Stry
dom se nuwe SA-rekord 
in die 1 500m Hindemis 
vir o/ 17 seuns waar hy 'n 
tyd van 4.08,10 sek op
gestel het. 

Riaan Olckers was Af
fies se beste presteerder 
op die Sasoltabel met 'n 
afstand van 16,68 m in 
die o/16 gewigstootitem. 
Sy Sasolpunt was 1 f55. 

Affies verbeter ook 6 
byeenkomsrekords, wen 

12 goue, 3 silwer en 5 
brons medaljes. 

Graham Esterhuizen, atletiekkaptein, het groat rede 
om so trots te lyk. Sy atletiekspan het die skole 
atletiek oorheers en die trofee voor alma! se ~euse 
weggeraap. Hy was self in dieo/19 beste aflosspan, is 
vereer as die beste naelloopatleet. Onder sy bekwame 
Ieiding het Affies die Beeldtrofee vir Interhoerwen
ners, verower. Ook die Direkteurstrofee en Sasolwen
trofee. Hierdie beskeie, maar skitter Ieier, sal nog 

lank onthou word. 

Ranglys van die atletiekprestasies in die voorseisoen 900 en meer punte 
op die Sasoltabel verdien het 

I. Dirk Dirksen 80mH o/ 14 N Tvl Top 10 
2. Riaan Olckers GS o/ 16 N Tvl Top 10 
3. Francois Strydom 1500m Hin 0/17 SA Top 10 
4. Riaan Olckers DG o/ 16· SA Top 10 
5. Martin vd Walt 80mH o/ 14 Waterkloof 
6. Werner Booysen IOOmH o/ 15 SA Top 10 
7. Dirk Dirksen IOOmH o/15 SA Top 10 
8. Gerhardt Moller IOOmH o/ 15 SA Top 10 
9. Andre Viljoen IOOmH o/ 15 Sub Junior 
10. Lourens Visser 300mH o/ 16 Olimpiade 
II. Werner Boshoff 300mH o/ 16 SA Top 10 
12. Christiaan vd Watt 400m o/15 SA Top 10 
13. Christiaan vd Watt BOOm o/15 SA Top 10 
14. Grant Esterhuizen VS o/ 17 N Tvl Top 10 
15. Roezelt Jordaan HS o/ 14 Olimpiade 
16. Dirk Dirksen 200mH o/ 15 SA Top 10 
17. Werner Booysen 200mH o/15 SA Top 10 
18. Martinvd Walt 200m o/ 14 Boys High 
19. Jannie Cloete 3000m o/ 17 SA Top 10 
20. Chris van Rensburg SOmH o/ 14 NTvl Top 10 
21. Martin vd Walt vs o/ 14 Waterkloof 
22. Dirk Dirksen 200m o/ 14 NTvl Top 10 

Skyfskiet 

Johan en Leon Nel- Uitblinkers in Luggeweerskiet. 
Hulle het saam al meer as 80 goue medaljes op 

hulle kerfstok. 

10,8 sek 1200 
16,93m 1185 
4,08,10 ek 1150 
53,56m 1115 
11 ,4 sek 1090 
13,89 sek 1090 
13,89sek 1010 
13,89sek 1010 
13,7 sek 1000 
39,7sek 985 
40,0sek 960 
51,03sek 955 
1,59,60sek 955 
7,00m 945 
1,76m 935 
26,74sek 930 
26,79sek 925 
24,2sek 925 
8,53,0sek 920 
12,0sek 920 
5,87m 900 
24,4sek 900 

Gawie Joubert en Retief 
Burger het ook op die 
Gala medaljes verower. 

Swemoorwinning! 
Vryslagafloswenners! 

Die aflosspan wat tydens die jaarlikse Hillcrest Ope Gala, op 23 Oktober, die 
4 x SOm Vryslagaflos l'ir Hoerskole gewen het. Vlnr Paul Rathmann, Colyn 

Ackerman, Johannes Erasmus en Louw Fouche, die wenspan! 



NEELS 
HATTINGH 

-John North 
Neels Hattingh is as Stroom-op se Sportman van 
die Kwartaal gekies vir sy puik rugbyprestasies en 
ons bet toe aan hom 'n paar vrae gevra: 
Stroom-op: Neels, wat is 
die hoogste prestasie wat 
jy sover behaal het as 
rugbyspeler? 
Neels: Ek het Noord
Transvaal op die Craven
week verteenwoordig, en 
is toe vir die Transvaal 
Bondespan gekies. Ver
der was ek kaptein van 
die eerste rugbyspan. 
Stroom-op: Waaraan· 

rikste vir my is om die 
rugby te geniet. 
Stroom-op: Watter raad 
gee jy aan ander rugby
spelers en sportmanne? 
Neels: Jy moet dit waar
mee jy besig is tot die 
beste van jou vermoe 
doen, want jy kan net die 
beste verwag as jy jou 
beste gee. 
Stroom-op: Noudat jy 
klaarmaak met hoer
skool, het jy enige boop
skap vir die Affies }Vat 

cc Sportman 
Sportvroun 

Francois verpletter rekord 
- 'n Affie van wereldstandaard -

- Chris Swart & Andre du Plessis -

Francois Strydom bet die naweek van 25 Oktober op die jaarlikse 
Top Tien-byeenkoms die SA rekord in die I 500m met 6 sekondes 
verbeter. 

Van kompetisie was 
daar nie sprake toe Fran
cois rondte vir rondte 
teen rekordpas afgele het 
nie. Teen de einde van die 
3% rondtes, het hy die 
bestaande rekord van 
4:13,88 na 4:08,1 ver
beter - die enigste tyd 
onder 4:10 vir seuns o/17 
en ook die beste prestasie 
ter wereld vir 199 3! 

Van Francois se vorige 
prestasies vanaf o/6 
tjokkertjie: 

e 7 keer Noord-Trans
vaal kampioen; 

e verskeie Noord-Trans
vaal rekords; 'n Trans
vaalrekord en OVS re
kord: 

e 3 x Noord-Transvaal 
landloopkleure. 

skryf jy jou sukses toe? 
Neels: Harde werk bring 
'n mens ver. maar ek gee 
aile lof aan my Skepper 
vir die talente wat Hy vir 
my gegee het. Ek wil ook 
alie afrigters wat by Af
fies help om die hoe stan
daard van rugby te hand
haaf, bedank vir hulle 
puik werk. 

agterbly? . 1------------------------· ... •:------1 

Stroom-op: In watter 
spanne het jy sover op 
Affies gespeel? 
Neels: Ek het elke jaar in 
die betrokke ouderdoms
groep se A-span gespeel, 
maar dit was nooit van
selfsprekend nie. 
Stroom-op: Watter ide
aal het jy vir jou rugby
loopbaan? 
Neels: Ek wil graag een
dag vir die Springbokke 

maar die belang-

Neels: Aan elke Affie: 
gee alles en nog meer vir 
Aflies, want dis die moei
te werd. Onthou: dit wat 
jy vir Affies gee, kry jy 
dubbel terug. 

Affies is baie trots op 
Neels en wat hy alles 
bereik het, ons verwag 
om nog baie van hom te 
hoor. Hierdie dinamiese 
Ieier is een van Affies se 
navolgenswaardige sterre 
- hy is dan ook met die 
!deale Affie Trofee ver
eer. Ons wil hom ook aile 
sterkte toewens vir sy 
rugby- en akademiese 
loopbaan en hoop dat hy 
Affies se naam nog ver
der sal uitbou. 

N oord-Transvaal 
• gtmnas 

Edwine Gers. 

Affies se tennissterre, 
Direkteurstrofeewen

span: 
voor vlnr Kolie van Zyl, 
Jaco Keyser (kaptein) en 

Kevin De/port. Agter 
regs Jean-Pierre van der 
Walt, Ivor Savage, links 
agter, ondersteunende 

reserwe. 

S.A. Junior Netbalspan 

Liezle Vlok. 

RIETTE 
LAAS 

- Ria Potgieter 

NaJat enige hokkieonJersteuner of -speelster Jie 
opskrif gelees bet, is ek seker sy sal ook 'n paar 
asemrowenJe Joele weer kan boor klap. Elkeen sal 
moet erken Jat wanneer ons aan Jie einJe van Jie 
jaar vir Riette tot siens se, . ook ons hokkie
entoesiaste haar gaan mis". 

Hoewel dit vir baie 
Affies mag lyk ofRiette al 
van babadae af hokkie 
speel, het sy eers in st 6 
begin met mini-hokkie. 
(Hokkiebokkies, sien jul
Ie nou wat gedoen kan 
word?) Sedertdien het sy 
eers vir die o/15A-span 
en toe vir die eerste 
span gespeel. 

Dis nog lank nie die 
einde van die storie nie. 
Riette was vanjaar kap
teine van die Noord
Transvaalse A-span wat 
'n vierde plek in die Suid
Afrikaanse kampioen
skappe behaal het. Sy 
was ook lid van die senior 
Noord-Transvaalse B
span er~ is gekies vir die 
Skole Springbok B-span. 

Hokkie is vanselfspre
kend Riette se gunsteling
sport, maar sy neem ook 
dee! aan atletiek (ver
spring en lOOm) etV sy 

speel tennis. 
Ek het haar uitgevra 

oor hierdie seis0en en die 
eerste span. "Ons was 'n 
lekker span, vol gees ." 
Hokkie is harde werk, 
maar Riette het vertel w~t 
die lekkerste van oeL
ninge was. "Shuttles? 
(Sy lag lekker). Nee, 
maar om vir R.:ka te 
"tempteer" en dan te 
moet blomme koop om 
om verskoning te vra. 

Sy wil graag by TUKS 
gaan studeer om 'n bio
kinetikus te word. Haar 
ideaal is egter om groen 
en goud te· verwerf vir 
hokkie. 

Riette speel opwin
dende hokkie. Ons sien 
saam met haar uit na die 
dag wanneer sy haar 
droom kan waar maak en 
ons haar op TV 'n doe! 
kan sien skiet vir (Suid-) 
Afrika! 

Emri de Wit: wenner van 'n goue medalje op die 
Suid-Afrikaanse skermkampioenskappe. 
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