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"Hy's die viae" Dis doodstiL .. Veraf kan 
Stadig kruip die ~ee jy die stadsverkeer hoor 
groen bondetljies teen die druis ••• 
maste op. As die een vlag "Ontplooi die viae" 
nie vinniger as die ander Behendig trek Tobie 
gehys was nie, sou ek nie die tou, en soos 'n ret\n-
geweet het watter een die boog waterval vou die 
landsvlag is nie. seskleur voor ons oop. 

AFRIKAANSE BOER SEUNSKOOL 
AFRIKAANSE BOER MEISIESKOOL 

Tweede Kwartaal1994 

Terwyl die skoolvlag sy Die koor begin sing: "God Dit het tyd geword om 
voorbeeld volg, kon ek nie st\en Afrika". Dan kyk ek saam te staan, soos ons en 
help om die vierkleur . om my. Alma! regop en die Galle ook 'n vreemde 
daarin te sien nie ... En tier... en trots, selfs al sou maar hegte band het. 
skielik skiet dit my te sommige van hulle dit nie Soos op die vorige twee 
binne: dis ons vlag daardie! wou erken nie. "Die Stem", "vlagdae" (die eerste hy-
Stadig maar seker groei ons stem, dawer oor die sing van die Unievlag op I 
daar 'n trots. Dis ons s'n. land, en steeds is daar Junie 1928, en die finale 

mense wat onmin stook. 

stryking daarvan op 26 vergeet nie, en die vlag (by 
April 1994) is foto's ge- elke ideate Affie) sal bly 
neem wat die dae vir ewig om ons aan 'n ryke stukkie 
in die anale sal laat voort- geskiedenis van ons skool 
leef. Ons, wat al 'n stukkie se bestaan te herinner ... 
van ons lewens onder die Nkosi sikelel i Afri-
oranje, blanje, blou geslyt kaans. 
het, sal dit verseker nooit 

Koor neem oor Toefsrugby 
Die afgelope jaar het Af- Groot Naam geword. nie 'n Groot Naam is nie, die Affies kan 50 sing! 
ties op nog 'n terre in 'n Dis nou nie dat Affies maar wie het nou kon dink (Vervolg pJ) 
----------------------------------------.• Saterdag, 1l Junie - nog 

Sing 
saam! 

Affies het in 1994 nie 
die Nuwe Suid-Afrika 
by die agterdeur laat 
insluip nie, maar ons 
het (ssos altydl) die 
situasie op 'n unieke 
manier verwelkom. 

Dit het begin by die 
koor wat uitgenooi is 
om by die nuwe presi
dent se inhuldiging te 
sing. As een van die 
twee kore wat gekies 
is om blanke kore by 
die banket te verteen
woordig, het die Affie
sang die gaste se 
koppe saam met 
Waterkloof en Ham
manskraal se kore 
laat draai en kon hulle 
die skool verteenwo
ordig by een van die 
belangrikste gebeure 
in die land se nuwe 
begin. 

Die koor is ook deur 

CNN International 
genader om hul 
klanke op internasion
ale ore te laat val. 

Die koor was egter 
nie al wat gedeel het 
in die feestelikhede 
nie, want op 31 Mei 
het elke leerling in die 
skool (wat aanwesig 
was) gesien hoe die 
nuwe vlag gehys 
word nadat die vlag
paal vir meer as 'n 
maand sonder 'n 
wapperende blanje
blou gestaan het. 

Die einde van 'n era? 
Vir seker! Maar vir 'n 
skool wat sinoniem is 
met tradisie en leer
linge wat kan aanpas, 
le die toekoms vol 
uitdagings. Nou kan 
ons ook sing: God 
seen Afrika, ons vir 
jou, Suid-Afrika! 

Denice Smith is een van twee Suid-Afrikaners 
wat gekies is om in 'n wereldkoor te sing. Ons 

sien uit daarna om dit te hoor, Denice! 

Die nuwe Vlag - 'n Geskiedkundige Oomblik! 

'n belangrike datum op 
die sport en kultuurka
lender van Affies: die 
tradisionele stryd teen 
die Sou ties. Voor die wed
stryd was die statistiek 
sterk vir die Affies, wat 
onoonvonne in die liga is, 
maar uit ondervinding 
het die manne nie na 'n 
maklike stryd uitgesien 
nie. Boys' High speel rug
by soos die Engelse leeus. 
HuUe gee niks om vir die 
provinsiale wedstrydjies 
nie, maar haal aUes uit 
vir die toets - die 86ste 
sedert 1923. 

Die hoofwedstryd was 'n 
baie goeie verteenwoordi
ging van die rugby van die 
dag. Harde rugby, mooi 
hardlooprugby wat enige 
oue van dae sal heririner 
aan die Springbok-rugby se 
goue era: die dae van Man
netjies Roux, Danie Ger
ber en ander Springbokke. 
Rugby wat enige man trots 
sou maak. 

Die eindtelling moes na 
regte meer gelyk gewees 
het, maar die Wit Bulle het 
daarin geslaag om 19-3 
voor te loop toe die eind
fluitjie blaas - nog 'n oor-

-Q Harley 

winning wat die Affie maak het, een moeiliker vir 
voorsprong een meer ge- Boys' High om in te haal. 

Vlnr: Mnr At Oosthuizen (afrigter AHS), J Biddulph (afrigter 
PBHS), Deon Strydom (kaptein AHS), Naas Botha (gasspre

ker), en Colin Kult (kaptein PBHS) 

BEURSWENNER 
AHMP se Franse onderwyseres, mev 
Anne-Marie de Munnik het 'n studie
beurs van die Franse Ambassade ge-

wen om 'n maand lank na Frankryk te 
gaan. 

Baiegeluk! 



KULTUUR 
KOS KRAAl (WEER EENS) KONING 

- Ria van Wyk -

LATYNDAG 
- Zelmari Coetzee -

Latyndag 1994 was 
weer soos gewoonlik 
'n dag om na uit te 
sien. Die Affies het 
hierdie jaar die 
gebeure van die pa
wiljoen af gade ge
slaan, maar besluit dat 
ons meer van 'n 
aktiewe lewe hou -
volgende jaar sal julie 
ons dus weer op die 
verhoog sien! Vroeg
dag al het ongeveer 
800 Latynleerlinge in 
die amfiteater van UP 
saamgetrek om te kyk 
hoe hulle mede-lede
in-verdrukking vir een 
dag soos hulle 
Romeinse "voorouers" 
probeer optree . Die 
tema van die dag was: 
"Tunc et nunc" -- vir 

die wat nie weet nie: 
"Toe en nou" . Met 
groot oorspronklikheid 
en styl is die verskil
lende tye se vervoer, 
troues, partytjies en 
hospitale uitgebeeld 
en is daar meegeding 
vir 'n gesogte eerste 
prys. Die middagete 
was eg Romeins -
sonder sout en koud. 
Die Romeine het 
immers nie Buffalo 
seesout (vervaardig in 
"see how they run" 
fabrieke of mikro 
golfoonde gehad nie.) 
Na 'n interessante dag 
weg van die skool
banke af , het die 
Latiniste huiswaarts 
gekeer, b ly dat ons 
"nunc " leef en nie 
"tunc" nie. 
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Akpolvasvra 
- Carina Boshoff -

Op Vrydag, 6 Mei, het 
die jaarlikse Akpol
vasvra, hierdie jaar 
oor Ernst van 
Heerden, plaasgevind. 
Hierdie jaar het slegs 
twee st 9-spanne 
deelgeneem, sodat 
die matrieks hierdie 
groot klomp werk ge
spaar kon bly. Na baie 
harde leer- (of 
leeswerk) en selfs die 
opoffering van 'n st 9-
sokkie, het die Affies 
soos altyd hulle goed 
van hulle taak gekwyt. 

As daar 'n prys 
toegeken sou word vir 
die oorspronklikste 
antwoorde van die 
aand, sou die Affies 
los hande wen - daar 
sou nie eers kom
petisie in sig wees nie! 
'n Bonus was natuurlik 
die digter wat die 
geleentheid bygewoon 
het. Ons hoop vol 
gende jaar se st 9's 
sal hierdie jaarlikse 
instelling net soveel 
geniet! 

Ons St. 8's 
is vreeslik 
vriendelik 

... Mag maar 'n man 
wees 

... moet 'n goeie sin vir 
humor he, maar nie 
vir haar eie grappe 
lag nie 

... moet meer as een 
keer per jaar afwe
sig wees sodat die 
kinders darem 'n 
bietjie kan rus 

... moet my nie by 'n 
fliek groet nie 

... moet my 'n kans gun 
om iets te se 

... moet my as haar wit
broodjie beskou 

... moenie te onreg-

verdig wees nie 
... moenie altyd die

selfde goed se soos: 
"in die eerste instan
sie", "reg", "dankie, 
dames", ens nie 

... moenie op een plek 
in die klas bly staan 
of sit nie 

... mag nie koffie in die 
klas drink en ons 
Ius maak nie 

... moet rook as sy van 
plan is om op die 
kinders te skree 
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St 6-pouse 
- Liesel Bosenberg -

Op Dinsdag, 24 Mei 
1994, het al die st 6e 
laer getrek by die 
grasperk langs die 
Musiekhuis. Onder die 
bekwame Ieiding van 
die voogprefekte is 'n 
perfekte sitsirkel 
gevorm en is aller
hande lekkernye 
uitgedeel onder die st 
6e en gewigsbewuste, 
uitgeteerde prefekte. 

Soos te wagte het die 
seniors met die uitge
soekte deli katesse 
weggeloop (die swart
woud- en kaaskoek 
verdien spesiale ver
melding) . Dit was 'n 
uiters geslaagde 
samekoms; groeps
gees is gebou en elke 
sessie het ten minste 

'n tjip 

Junior 
Rapportryersdebats

kompetisie 

- Carina Boshoff -
"Julie kan nou maar 
gerus luister! " Affies 
het weer bewys dat 
hulle nie net pu ik 
atlete en vinnige 
swemmers kan ople
wer nie, maar ook uit
stekende debat
teerders. Op Sater
dag, 7 Mei, het Hanlie 
du Pless is en Liezl 
Kritz inger, die 
seniorspan, asook 
Carina Boshoff, Ciska 
Joubert, Marise Blom 
en Sunel du Toit, die 
twee junior spanne, 
aan die Junio r 
Rapportryersdebats-

kompetisie deelge
neem. Hierdie kom
peti sie verg harde 
werk en baie navor
sing . Ten spyte van 
strawwe kompetis ie 
het Hanlie en Liezl, 
die streeksuitdun 
gewen. Carina en 
Ciska het ook hulle 
debat gewen. 

Ons wens Hanlie en 
Liezl, asook die span 
van AHS baie sterkte 
toe met die volgende 
rondte. Laat daar lig 
wees waar ek haar 
sien wen! 



jaar, bet 'n wisseltrofee 
ontvang en is reeds op 'n 
seereis as deel van sy 
prys. Aan boord van die 
SA Sederberg sal Evert 
se bootvaart vanaf Dur
banhawe tot Tilburg
hawe in Engeland, drie 
weke duur. 

Hy sal op die reis navi
gator en stuurwerk doen 
waarvoor hy dan ook 'n 
stuurmansertifikaat sal 
verwerf. Baasseeman, 
Evert, is verbonde aan die 
Vlootbond se opleidings
eenheid Devanport. 

Evert het 'n taak saam
gestel oor die beroepe ter 
see in die Suid-Afrikaanse 
Maritieme gemeenskap. 
Hy het ook navorsing ge
doen oor die tradisies in 
die handels- en militere 
vloot in Suid-Afrika. 

Reeds in standerd sewe 
het Evert by die vlootka
detkorps aangesluit. Hy het 
sy belangstelling van sy 
vader, ook betrokke by die 
Vloot en die jare wat hut 
by die see gewoon het. 
Evert het reeds drie kur
susse gedurende Desem
bervakansies op Saldanha 
en Simonstad voltooi. 

Die vlootkadetkorps is 'n 
vrywillige organisasie wat 
onder die bestuur van die 
Vlootbond van Suid-Afri
ka staan. Hoewel albei die 
organisasies onafhanklik 
van die Suid-Afrikaanse 
Vloot funksioneer, kry 
hulle baie ondersteuning 
van die vloot. 

Belangstellendes in die 
vlootkadetkorps kan Neil 
Batsy (Devanport) 333-
6391 kontak. 

Vanafbll baie moed geverg om m dte Maar noudat bulle harte verwert. 
koor te sing. Mense wat verower het, sit hulle nie • Hulle is uit al die deel-

Voor 1991, toe die koor musiek maak, is tog im- stil nie. nemers uit bogenoemde 
die eerste keer aan die Di- mers verfynd! * Hulle was onlangs die kompetisie vir die tweede 
rekteurs deelneem en Maar dinge het baie van Noord-Transvaalstreek se agtereenvolgende keer uit
tweede kom, was dit tab- toe af verander. Baie serti- wenners in die Seunskoor genooi na die ATKV Gala
hoe om koor te sing. AI- fikate, 'n Direkteurstrofee Direkteurskompetisie. konsert wat hierdie jaar in 
hoewel dit hier in die Iaat, en twee Goue ATKV- * Hulle het 'n Goue ser- Kaapstad gehou word 
laat tagtigs besig was om toekennings later, is die tifikaat in die Landswye saarn met 7 ander kore van 

Ute K.oor, wat nterate 
jaar die Direkteurstrofee 
verdedig, was nog nooit so 
gereed om presies dit te 
doen nie. Nie net om te 
bewys dat Affies nie net 'n 
akademiese of sport of kul
tuurskool is nie, maar ook 
om musiek te bevorder, en 
God daardeur te eer ... ----------------------t te verander, het dit steeds Affie-seunskoor: prestige. ATKV-koorkompetisie regoor die land. 

r-------------------------~~~r---------~----~~----~----------------------

Versoek: Moenie op die logo loop nie. 
Reaksie: Nou ~ ons maar daarop. 

Winkelspruit '94 
Frans Malan 

Tydens die vakansie gee dat Jesus Christus 
bet 'n stuk of dertig soos 'n vriend geword 
van die seuns en het wat alles saam met 
meisieksool se leer- jougeniet. AanHomdie 
tinge die Winkelspruit eer vir Winkelspruit. 
ACSV -kam p byge- ...---------------~ 

woon. God bet (werk
likheid geword) deur 
die Here en veral diep
liggende seer is deur 
trane been genees -
selfs by die hardste 
van die seuns. 

Die fisiese aktiwiteite 

:DIB GBBS 
VAH'H 

Johandries Combrink 

Daardie sagte, warmgevoel 
vir jou skool, daardie onbe
derfbare "gees", daardie 
wit om jou bes te lewer -
daar is die gees. 

--------------------1 was net so opwindend: 

Jy kan die ;,;ees in die 
skoolgeboue. soek. Jy kan 
dit in die skoolkleure en 
wapen soek. Jy kan dit in 
die tradisie en gesk
iedenis soek. Jy kan dit by 
die skoolhoof of 
eerstespankaptein gaan 
soek. 

Jy kan soek totdat jy blou 
word. Jy kan dit selfs by die 
dirigente soek! Jy sal die 
gees nie kry nie - nie in die 
bekers of trofee nie. 

Dis dit wat die ware Af
fie in jou laat uitkom - daar 
op die rugbyveld of pawil
joen. Dis dit wat jou daar
die knop in die keel gee, 
wanneer die vlag die laaste 
keer gehys word. Dis dit 
wat van jou 'n kampioen 
maak, 'n persoon met integ
riteit, 'n ware ambassadeur 
van Affies. Dit is onbetwis
baar - die Affie-gees. 

Wiskunde-olimpiade 
In die Ou Mutual Wiskunde-olimpiade het sewe Af

fies na die tweede ronde deurgedring: Jac Joubert, Leon 
Beukes, Cobus Potgieter (st 7), Willem Kuys, Charles 
More, Andre Nolte en Waldemar Sauer. 

Daar was 24,126 deelnemers; 14,245 aan die senior 
kompetisie en 9,881 aan die junior kompetisie- slegs 
I ,000 senior en 500 junior leerlinge dring deur na die 
tweede ronde! 

Agter: Jac Joubert, Charles More, Cobus Potgieter. 
Voor: Michael Gorden, Willem Kuys. 

Afwesig: Leon Beukes en Andre Nolte. 

L uister ... bel ... en 
siedaar! 

Daan Lessing bet deur 
slegs goed te luister die 
Pretoria Bemarkings
kollege en Radio Thks 
kompetisie gewen -
R300 vir hom en RlOO 
vir die skool. 

Daan kon die twee di
plomas wat deur die 

Pretoria Bemarkings
kollege aangebied word, 
reg benoem en het die 
antwoord "ingebel". 

Die luister na die ad
vertensie bet vir hom 'n 
sakgeldjie in die sak ge
bring. 

puik weer het vir ure se 
genot op die strand ge
sorg, terwyl die geor
ganiseerde groepspele 
spangees aangewakker 
bet. 

Elkeen wat die kamp 
bygewoon het, moet toe-

Waldeman Sauer is onder 
die veertien beste leerlinge 
wat aan die tweede rondte 

van die Rekenaar-olimpiade 
gaan deelneem. 

Nee, daar is net een plek 
waar jy die gees sal vind -
in die hart van elke Affie. 

The Mission 
Doel: Bevegting van die Nare. WHG-virus (Wiskunde Hoer Graad) 
Metode: Naarstigtelike deurnagtelike inwinning van kennis. 

Die preftkte en hu/le 
ouers het vir dr Ed

wards 'n verjaardagtee 
gegee. Wonder net wat 
gaan met die wyn ge-

beur? 

Waameming: Tonne Optimisme loop uit in totale mislukking (sien diagram A en B - aangeheg). 
Gevolgtrekking: Baie ouers sal nooit bulle seuns se Wiskunde-vraestelle sien nie ... (sien veral diagram B) 
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Oud-Affie van die Kwartaal Meester-
BLACKIE SWART 

Mnr Blackie Swart (gebore 9 November 1938) bet aan die einde van 1957 
aan die Afrikaanse Hoer Seunskool gematrikuleer. 

Sedert 1958 bet hy ar
gitektuur aan die Uni
versiteit van Pretoria 
studeer en in 1963 was 
hy vir drie maande op 'n 
studietoer (onder Iei
ding van prof Strauss 
Brink) na Italie." Die
selfde jaar is hy ook uit
gesonder met die Fa
kulteitsprys vir die beste 
vyfde jaar student vir 
Ontwerp en Boukon
struksie. 

Reeds in 1965 word 
mnr Swart lid van die 
Instituut van Suid-Afri
kaanse Argitekte, en 
van die Jan van Wyk 
Argitekte span, waar hy 
dan ook later vennoot 
geword bet. 

Talle buitelandse stu-

Briewe 

Affie
onder

steuners 

die toere is ondemeem 
soos die ses maande na 
Italie, Griekeland en 
Spanje om die Middel
landse See Argitektuur 
met paralelle in Suid
Afrika te bestudeer 
(1965); die studie van 
hoe geboue in Amerika 
(1969), die Industriele 
Argitekteur in Switser
land is bestudeer (1973). 
In 1976 is die "Habitat 
Forum"-kongres in Van
couver, Kanada byge
woon. 

Mnr Swart het reeds 
in 1977 referate oor 
Kleurlingbehuising ge
lewer, en oor die rol van 
die argitek in die daar
stelling van 'n woon
huis. Hy was vir jare 

voorsitter van die Stu
diegroep van Pretoria se 
argitekte, en lid van die 
Sentrale Pleinkornitee. 

Mnr Swart word ook 
hoog aangeslaan as ken
ner van Ontwerp en was 
reeds vanaf 1978 ek
steme eksaminator vir 
finale jaar Ontwerp. In 
1987 is hy die Assessor 
vir Energie Doeltref
fende Ontwerp (geborg 
deur Evkom). 

In 1979 het hy sy eie 
praktyk - Blackie Swart 
Argitekte begin en vir 
homself naam gemaak. 
Hierdie oud-Affie het 
ook sy kennis en gewig 
stewig agter Affies se 
nuwe koshuis ingegooi. 

Die eerste he/fie van 
1994 is reeds geskie
denis, en danksy u nog 
'n dee/ van Affies se 
trotse en roemryke ver
/ede. 

Elke Affie, u as onder
steuners, ouers, /eer
linge en oud-leer/inge 
se ondersteuning, aan
moediging, lojaliteit, 
harde werk en a/ die 
positiewe insette ten op
sigte van die skoollewe, 
verdien weer eens 'n 
groot dankie. 

Arnold oorhandig 'n Affie-briewemessie aan dr Al
berts , hoof van die Nuwe Wending-skoal, nadat To
bie die tjek vir die skool se leerlinge oorhandig het. 

A I ons suksesse kan 
voor die noue saam
leef-en-werk-band se 
deur gele word. Die 
fondsi nsame I i ngspro
jekte het die ruim harte 
van die Affie-gemeen
skap onderstreep - ons 
kon omtrent R/,900 vir 
Kindersorg en R2,660 
vir die Nuwe Wending
skoal oorhandig. Dit wil 
gedoen word! Daarvoor 
se die Standerdraad en 
personee/: baie dankie! 

St 6B se wenkoek vir die meeste geld ingesame/ 
vir Kindersorg. 

Ons sien uit na die 
laaste dee/ van die jaar 
en hoop om u alma/ ook 
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by die Wildfees te sien. 
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Se vir alma I 

Ope dog: 
Voornemende 

sesse 
Woensdag, 

17 Augustus 
om 14:00 

in skoolsaal 

Argitekspraktyk benadering: 
Blackie Swart Argitekte beskou die personeel as sy belangrikste 

bate. Om die rede word gesonde en innige verhoudings in 'n atmos
feer van openhartigbeid gehandhaaf. Goeie menseverhoudings bring 
mee dat die praktyk as 'n eenheid fungeer. Een spanlid word nie as 
belangriker as 'n ander beskou nie en elkeen se bydrae word geag. 
Senioriteit is nie iets wat afgedwing word nie, maar is eerder ge
grond op spontane wedersydse respek. 

"Die platvonn is nou gevonn om 'n potensiaal in Suid-Afiika te 
ontsluit tot ongekende voorspoed. Daarvoor is individuele 
motivering, toegewydheid en lojaliteit nodig. Ons gaan 'n opge
wonde tydvlak binne." 

~ .. ,... 
-~ .. , 
......__ .Y 

kampioene 
Mnr Bennie Kotze en sy vrou, Hanlie, bet op 15 
en 16 Mei aan die eerste Mrika Meesterkam
pioenskappe in Durban deelgeneem en kan nou 
as meesters die eerste keer intemasionaal kom
peteer. Die Wereld Meesterkampioenskappe 
vind volgende jaar in Buffalo in Amerika plaas. 

Mev Hanlie Kotze bet die hoogspring met 'n 
hoogte van 1, 74m gewen, 'n nuwe Suid-Afrikaanse 
rekord. 

MnrKotze hetdie400 m(49,7 sek)endie 400 m 
hekkies (54,8 sek) gewen en daarmee twee nuwe 
Natal rekords opgestel. 

Luister en jou siel 
sallewe 

Die leuse van David 
Livingston: "Ek bet be
sluit om nooit op te hou 
voordat ek my doel be
reik en by die end van 

!' 

die ingeslane weg aan
gekom het nie" - Deur 
'n onwankelbare val
harding en geloof in 
God bet hy oorwin. 

··~ ~------

- Bewaar jou waardes -
Enkele gedagtes deur mnr Renier Schoeman, LP, 

Adjunkminister van Onderwys op 16 Junie 1994 
"Die Regering van Nasionale Eenheid, het besluit dat vanjaar gebruik moet word om spesiaal die Idem te 
plaas op die belangrikheid van 'n gesonde leerkultuur in aldie onderwysinrigtings van Suid-Afrika .... Wat 
Suid-Afrika nou nodig het, is 'n jeug wat die meeste gaan maak van die onderwysgeleenthede wat vir bulle 
voorsien word, sodat ons goed ontwikkelde mense kan he wat ons land vorentoe kan neeDL Vorentoe op 
ekonomiese gebied, vorentoe op die gebied van menseregte, en vorentoe op 'n pad van vrede en versoening. 

Die voorvereiste vir sukses 
van die proses van onderwys 
en opvoeding, is of dit 'n 
leerkultuur behels! 

Wat behels 'n sogenaam
de leerkultuur? Dit is in 
die eerste instansie 'n kul
tuur waar onderrig en leer 
ongehinderd kan plaas
vind; waar ook kulturele 
en geloofswaardes inge
skerp word en geleenthede 
geskep word vir die ont
wikkeling van die lig
gaam, vir gesonde sosiale 
ontwikkeling en die ont
luiking van 'n eie individu
ele identiteit. 

'n Leerkultuur behels 'n 
stabiele ouergemeenskap 
wat mede-verantwoorde
likheid vir 'n skool en sy 
welsyn aanvaar en aan die 
skool op a lle rle i wyses 
ste un verleen, soos op 

voorbeeldige wyse die 
geval is met Afrikaans 
Hoer. 

'n Ware Ieerlingkultuur 
is slegs moontlik waar die 
onderwys vry is van desta
biliserende politieke krag-
te. 

Die stabiele kern van 
suksesvolle onderwys wat 
wei bestaan, moet behou 
en benut word en natuur
lik waar nodig oordeel
kundig aangepas word om 
veranderende omstandig
hede te akkommodeer. Die 
uitdaging van die onmid
dellike toekoms is om op 
gebalan seerde wyse dit 
wat werk in die onderwys 
en die toets van regverdig
heid en billikheid de ur
staan, te behou en te benut. 

Daar is talle wyses waar-

op daar uitgereik kan word 
na mede Suid-Afrikaners 
wat smag na vrede en nor
maliteit in hulle daaglikse 
!ewe, ook op onderwyster
rein, en ek hoop dat Afri
kaans Hoer as 'n toon
aangewende Afrikaner 
Onderwys-inrigting hierin 
steeds 'n voorbeeld sal stel. 

En terwyl ons uitreik na 
ander tale en kultUre, moet 
ons ook opnuut vir mekaar 
se dat ons eie taal en kult
uur, ons geloof en waardes, 
al is dit beskerm deur die 
Grondwet, nie vanself sal 
voortleef en bloei nie. Ons 
moet dit self dra en ywer
ig bevorder. Wees dank
baar oor julie voorreg om 
in julie Moedertaal onder
wys te ont-vang; daar is 
geen beter leennedium nie. 

Ook dit is deel van julie 
leerkultuur. Bewaar dit. 
Ook julie kultuur- en 
geloofswaardes wat hier 
aan julie voorgehou word 
en dee! van julie opvoed
ing is - ook dit is deel van 
julie leerkultuur. Julie 
standaarde is net so kos
baar. Werk aan die behoud 
daarvan omdat 'n mens net 
ander kan ophef as jy nie 
self terugsak nie! 

Ontwikkel julie poten
siaal maksimaa l, want 
voor j ulle Ie daar groot 
uitdagings in die nuwe 
Suid-Afrika. E lkeen van 
julie in hierdie saal kan 'n 
verskil maak aan hoe die 
nuwe Suid-Afrika gaan 
lyk. Carpe diem - gryp die 
dag en maak Suid-Mrika 'n 
beter plek vir elkeen om in 
te woon." 
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KULTUURVROU VAN DIE KWARTAA 

Naam 

BESKRYWING VAN HOUER/DESCRIPTION OF BEARER 
SIGNALEMENT DU TITULAIRE 

Name WENETTE JACOBS 
Nom 

Plelc en datum van JCboorte 
Plac:c and date of binh 
Lieu et date de naissance · .. 

SUIO-AFRJKA 
SOUTH AFRICA 02-09-1976 

m 
Lengte} Kleur van oC! BLOU Woonplelc SUII>AFRIKA · ¥:1r 1,55 Colour of eyes Residence 

Couleur des ye~.oA Domicile SOUTH AFRICA 
Geslag v Identiteitsliommer 
Sex 
Sexe 

Identity number 
Le nu~ro de Ia carte d'identite 7 6 0 9 0 2 4 0 7 0 

BESTEMMING: VLAANDERE 

.:PsesiAsi·e·;··ai'siE·L~wei\i·N·EiivAN vLA)Uv;s~ ........... .. 
SUID-AFRIKAANsE""t(iil.iuiTR.STIGTiNG ................ -.......... . 
.. .. ........... E.Lu·i<·eN··s·-r·E·R·i<iE:!························ ··························· 

Portret van bouer 
Photograph of bearer 

Photographic du titulaire 

Uitgereilc te} 
Given at 
Delivre a 
Datum} 
8:~: J 993-09- 2 8 

tensy dit bernieu word h unless renewed 
a moins de renouveUement 

0 ol7 
' 

u~•••••~ 
Dir~lct~ur-gelll!rQQ./ 
Director-Gelll!ral 
Directeur-glniral 

REDAKSIE '94 
Redaktrise: Hanlie du Plessis 

I I 

Subredaktrise: Wenette Jacobs, Ria Potgieter. 
Verslaggewers: Elmien Kraamwinkel, Ria van 
Wyk, Liesel Bosenberg, Marlize Mare, Karin 
Jordaan, Karlien Franken, Zelmari Coetzee, 
Carina Boshoff, Annelet Jordaan, Madri Bleeker, 
Liane Mulder. 

Vakansiedae 
- Die jonge kanonne -
("The young gonners" 

Bo, Slick en Sims) 

Dit was lank, lank 
ge!ede in die wilde 
woeste van die 
akademie. Die son het 
al hoog geglimmer toe 
ons, die jong kanonne 
wat toe nog die vlak
tes van verdriet geter
roriseer het, die Affie
"saloon" die middag 
van 26 April verlaat 
het. Ons was be
dwelm deur chemiese 
drankies wat nie met 
spysverteringskanale 
wou akkordeer nie. 
Braaf het ons ons 
ysterperdjies opgesaal 
en die missie was 
duidelik: daar moes 
met die huiswerkmon
ster afgereken word. 

Gewapen met Parker
kalibers het ons die 
lang tog aangepak na 
die Grot van Versug
ting. Ons was vasbe
rade - ons sou nie met 
ons laat mors nie. 
Staedler-"messe" is 
geslyp en vitamienpille 
is gedrink. Ons ... was 
voorbereid. 

Baie gevare en 
onweerselemente is 
getrotseer: die Berge 
van Beproewing, die 
Riviere van Differen
siasie en die Winde 
van Verandering. 
Uiteindelik het ons 
voor hom gestaan: hy 
was groot en lelik en 
'n knoffelwalm het om 
hom gehang. "You 
seem like decent fel
lows! I hate to ki ll 
you!" het hy te midde 
van knoffeldampe 
gehyg. Voordat hy ons 
weer kon verknoffel, 
het ons ons Rollerball 
Parkers uitgepluk 
(kaliber 343-1881 (Tel: 
huis) en vinnig gevuur. 
Danksy die super
soniese snelle herlaai
aksie het ons vinnig 
met hom afgereken. 
Ons het ons "Ultra 
Cool Raybans" opge
sit en soos die helde 
wat ons is in die 
sakkende son wegga
lopeer ... 

Die einde 

Spotprenttekenaars: Tanya Potgieter, Andri 
Greeff. 
Fotograwe: Marleen Zarrabi, DaSilva Pietersen, 
Nadine Bober, Germari Pieterse. 

Esther Liebenberg 
het ook goed presteer 

in die Vlaamse 
Opstelkompetisie 

Foto's is soos rooi
wyn - dit word al 
beter met die tyd . 

(1960} 

RlD!KSIO~lll 

Boetie, sy's 'n perskeblom ... 
(1960- Sosiaal van AHM en AHS) 

Mev Mieta van Vuuren 
is die tipe mens wat 
van 'n houtpop 'n 
Pinnochio kan maak. 
Wat verwag 'n mens 
dan anders van 'n vol
bloed oud-Affie? 

Die 6e Junie was 'n 
aand waarvoor vyf 
skole, nl Affies, Pro 
Arte, PretoriaTech
nical High, Willowridge 
High en The Glen 
High bleed - volgens 

Engelse Toneel 
- Karlien Franken -

die cliche - gesweet 
het, breinselle gerek 
het en toe, uiteindelik 
het die beoordeelsdag 
aangebreek. 

Met hulle "The 
Dreammaker" het 
Pierrette en Pierret 
almal in hierdie fan
tasie betower. Met Pro 
Arte aan die woord 
het almal regop gesit 
met die man en vrou 
wat oor meer as net 

Matriekbal 
- Marlize Mare -

koeitjies en kalfies 
gesels het in 'n meer 
as doodgewone taal. 
Die verrigtinge het 
glad verloop en Pro 
Arte se eienaardige 
paartj ies is met die 
louere bekroon . Die 
Affies het waardig uit 
die stryd getree met 
hulle derde plek. Almal 
wat bygedra het tot die 
sukses van hierdie 
toneelaand, verdien 'n 
klop op die skouer. 
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VIR SHELDON: 
'N WOERIE

DOEOIE 

- Elmien Kraamwinkel -
My 

Blindvorsman 
(met apologia aan 
"Biinkvosperd") 

Gelukkig vir die Affies 
en onderwyseresse is 
dit nie verpligtend om 
al elf die nuwe land
stale by aile geleent
hede te gebruik nie, 
anders sou: 
- pouse nie bestaan 

het nie (met slegs 
een landstaal , word 
pouse al klaar korter 
gemaak agv al die 

- Na Alrita se keppie
"boost" hoef geen 
meisie meer groen 
van jaloesie te wees 
oor AHS se skool
drag nie ... 

- Biologie-onderwyse
resse word benodig 
as die beoordelaars 
vir die "Victrix 
Atrium" ... 

- Mej Venter, ons sou 
graag meer van die 
skryfbehoeftestaaltj ie 
wou hoor ... 

- Mev Uys het iewers 
gehoor dat die Affies 
partykeer op hulle 
ore sit - toe hou ons 
maar staande saal. .. 

- Esther Liebenberg is 
nog steeds baie 
opgewonde oor die 
Vlaamse kom
petisie ... 

- Ons het 'n nuwe 
Picasso in Affies ont
dek - pasop vir Anthia 
en haar Tippex .. . 

-Stroomlangs hoor 
mnr en mev Snyman 

afkondigings) 
- Affie Artes dalk vyf 

weke , of dalk vyf 
maande lank moes 
wees ipv die aan
vanklike vyf dae 

- mej Venter glad nie 
by die SAUK kan 
aansoek doen nie 
(nav die Russiese 
Comrades-wenners) 

- Boerneef verward 

h.et besluit dat die per
soneelkamer sal 
doen ... 
-Die tweede span 
beweer dat 
Waterkloof nog die 
ordentlikheid het om 
kinders te koop - die 
eerste hokkiespan 
VAT net speelsters ... 

-Die prefektekamer 
het uiteindelik sy 
Zappit-in-die-G itti
blik ... 

-Hanlie doen navraag 
oor lesse in die wer
king van elektriese 
apparaat. .. Les een 
sal handel oor die 
aanskakel van mikro
fone voordat dit klank 
deurlaat...Die 
Matrieks wonder ook 
of haar van eendag 
duPlessis gaan bly ... 

-"Aloha" aan mev van 
Schalkwyk ... Stroom
langs hoor dat sy 
reeds 'n uitnodiging 
ontvang het om die 
Bahamas te besoek .. 

KOMPETISIE 

rondgetjank het agv 
naamverwarring 
("Farmer cousin"?) 
- mej Niebuhr nie net 

twee maande uitge
werk het aan die 
nuwe rooster nie, 
maar heelwat Ianger 
aangesien st 6 en 7 
nog agt nie-eksamen 
vakke by sou gekry 
het. 

-Kakebenia en die 
Koekkluksklan -

0 , ek het 'n man 
'n mooi sterk man 
en ek gaan om hom te 
vang 

en ek bel Rent-A-Gent 
want ek het net 'n sent 
dit is "rent one get one 
free" 

as ek hom wil he 
het hulle gese 
dan moet ek hom 
gaan haal 

en ek vang toe 'n bus 
wat ek ampertjies mis 
en gaan kry hom by 
Pretoria-Sentraal. 

- Mev. Snyman 
- Die personeelkamer 
- By fakkellig 

My droom- ou 

St6e 

St 8's 

~ 
"'ott 
In 

~ H~k 
wttJ I 

s e
goed 

Mej Niebuhr: 
• Julie kan maar die 

deur toemaak. (!!!) 
Mev Pienaar: 
• Dit is nou Grieks, 

maar dit sal later 
Duits word. 

Mev Uys (en Alrita): 
•If you don't keep 

quiet, I'll smash your 
face! 
Alrita: 
I get your man very 
sorry, ma'am! 

Mev du Toit (nog 
steeds): 
• Staan dat ek julie kan 

groet. 
Mej Kruger: 
• Ek gaan jou in die 

kamertjie toesluit! 
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VIR FANIE: 
SUIKER

MAMMIES 

St7's 

DEON? 
"BALLADE VIR 
'N ENKELING" 

St 9's en matrieks 

oern·,titf 
UIT 
dit \ 
~~. 

Stel jou voor. • • 

... Airita sonder 'n 
mond 

.. Anneke sonder haar 
ma 

... Emma sonder ver
skonings 

... Denise sonder 'n 
stem 

... Christel Botha son
der die "Pick-up 

... Jean Els sonder 
water 

. .. mev van Vuuren 
sonder "Are you with 
me, girls?" 

... mev Jessen met 
blonde hare 

... Nanette sonder 
Christiaan 

... mev Muller rig 
bal 
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· · f he Revenge of the Nerds 

KRIMS XV-tal NERDS XV-tal 

Sportsaal akademies 
ingelyf 

NOTE 
BENE 

'n Bekende onderwy
ser van die Afrikaanse 
Boer Seunskool is 
aangekla vir kuiken
moord op 'n jong, on
skuldige proefstu
dentjie. Die student is 
vroeer gereeld in die 
snoepiemagasyn
meester se klas opge
merk. 

Die identiteit van die 
kuikenmoordenaar is 
soos volg saamgestel: 
om en by 5.9, blond 
(natuurlik), bekend vir 

sy "polly-shorts" en 
neongeel sonbril. Ry 'n 
Uno Fire! Baie goeie 

Die nuwe sportsaal wat 
verlede jaar in Desember 
voltooi is, is op 'n ietwat 
gedempte toon ingelyf. 
Die bykans 400 standerd 
sewe en agt leerlinge le 
bulle eksamens daar af. 

Volgens hierdie groep 
"bevoorregtes", sou hulle 
dit anders wou gehad het, 
maar behalwe vir die ef
fense koue was dit darem 
heel "gemaklik" en 'n hele 
"nuwe ervaring". 

Die lokaal is vir hierdie 
doel aangewend omdat dit 
die onderwysers se toesig 
oor die leerlinge tydens ek
samens aansienlik verge-
maklik. 

kennis van die anatomie Groot bedreiging vir 
van die aardoppervlak, enige persoon onder 55 
veral berge en dale. 'n kg. 

Ja, daar is nou nog 'n 
tradisie voor die Boys' 
High "game". Die 
Nerds teen die Krims. 

Die Kriteria: 
* moet goed inpas by 

die span (en sy naam) 
mag nie die volgende 
dag in 'n wedstryd teen 
Boys' High speel nie. 

* moet in matriek 
wees. 

Dit bet dan ook so ge
beur... Die spanne is 
saamgeflans en bet selfs 
een keer geoefen voor 
die groot stryd ... ( ons sal 
natuurlik ook nie bard
op noem dat die anne st 
9-sesdespannetjie teen 
die Nerds verloor bet 
nie ... ) 

:111:111:111:111:111 

Die spanne is op die 
veld. Die "cool" 
skeidsregter (by mag nie 
in een van die twee 
groepe val nie) blaas die 
fluitjie ... en die bal trek 
jou werklik deur die lug! 

Dit was 'n bloed
dorstige stryd (maar 
baie dorser as die bloed 
deel) en die spanne bet 
met en sonder mnr 

Kriek se besondere be
moeiens (by moes maar 
swaar gesien het met die 
"shades" wat by by die 
Nerds gekry bet: om
koopgoed). 

Waar was ek, ... o, met 
en sonder mnr Kriek se 
blaaswerk (lnteendeel, 
die Krims bet baie meer 
as by geblaas) .. . met en 
sonder mnr Kriek se 
bulp, punte aangeteken. 
Dankie tog, volgende 
sin! 

Toe, in die dood
snikke van die stryd ('n 
paar stukkies pragtige 
rugby later) was die 
Nerds een punt voor: 16-
15. En met 'n pragtige 
lopie, druk die Krirns 'n 
drie - wat nie tel nie .. . 
want die vlagman betsy 
landsvlag geswaai ... 

Dit wys jou - akade
mie sal altyd seevier, of 
hierdie jaar in elk geval! 
Volgende jaar sal bulle 
maar twee Krim-spanne 
teen mekaar moet laat 
speel ... daar is nie ge
noeg "Nerds" nie! 

:111:111:111:111:111 

Die wedstryd ook ge
sien, geboor, gepraat... 

uit 'n ander verslagge
wer se waarnemings! 
Andre du Plessis won
der... 

Dit wil blyk asof die 
88,97% gemiddeld wei 
die Nerds tot oorwinning 
gelei bet, maar daar was 
ook emstige bedenkinge 
oor die skeidsregter se 
sig (aldus die belaglike 
sonbril) en sy onparty
digbeid ( oorbandiging 
van R20-note in die 
Wiskundeklas- Arnold!) 
Die feit bly staan dat 'n 
mens tog met bebulp van 
Trig en differensiasie 
driee kan druk. 

Verder wil dit ook lyk 
asof Boys' High van die 
kragmeting van die eeu 
geboor bet, maar onge
lukkig bet bulle net bie
tjie laat opgedaag om 
die wedstryd te sien. Hul 
entoesiasme kon gesien 
word aan die drie jong 
latte waarvan die Affies 
veel meer. gesien bet as 
gewoonlik. .. Nadat daar 
bietjie oor-en-weer ge
sing is, is die dag goed 
afgesluit, en die afwag
ting van Saterdag se 
slagting het begin ... 

Stilte voor die storm. Koegelbabe?? 

Wralt 

Affies 
Wildfees 

aangebied deur 

Afrikaanse Hoer Seunskool 
en 

Afrikaanse Hoer Meisieskool 

Saterdag, 13 Augustus 1994 
Kaartjies: R 60.00 per volwassene 

R 30.00 vir leerlinge 

Dit sluit 'n onvergeetlike spyskaart, wyn, mampoer en eksotiese tafel, 
byvoorbeeld gebraaide mopaniewurms, gerookte pofadder, gemarineerde 
krokodil in. Daar sal stalletjies wees waar Affie-wyn, tuisgemaakte ge
bottelde konfyt, atjar, kerriegroente ens. te koop aangebied sal word. 

Vir verdere navrae kontak mev Louwtjie Venter by 344-3805 

! 
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Mini-land-
loop: 

wat •n fees! 
- Karin Jordaan -

Hokkie •g4 

Afrikaans Hoer 
Meisies se hokkie 
is van 'n hoe stan
daard en uit die 
boonste rakke! 
Ons hokkie-aan 
hangers spog al 
te graag oor ons 
buitengewone 
prestasie , nl dat 
sewe van ons 
bekwame 
hokl:iespeelsters 'n 

- Liane Mulder -

plek in die Noord
Transvaalse 
hokkiespanne kon 
losspeel. Die 
speelsters is: 
Marleen Zarrabi en 
Suzaan Cullen in 
die o/18A-span, 
Anel van Niekerk 
en Alma Meyer in 
die o/18B-span en 
Tanya van Niekerk 
en Anne-Marie de 

Jager in die 0/18C
span . Brigitte 
Boardman hat die 
o/16A-span gehaal 
en Antoinette 
Cullen die o/15A
span. Namens die 
Stroom-op-redak
sie en al die Affies 
wens ons hierdie 
speelsters baie 
geluk! Ons is baie 
trots op julie! 

10 

groan •poly-short:" 
en NIKE-tekkiest 
Die roete was 
darem nie te uitput
tend vir selfs die 
moegste (luiste?) st 
9 of kortste st 6 nie. 
Die verrigtinge was 
binne 'n uur afge
handel (dalk 'n 
nuwe rekord!) en 
almal is fikser en 
fermer huis toe. Ek 
is seker die 
matrieks is nou nog 
groan om die kiewa 
van jaloesiel 

Ons is amper aan 
die einde van 'n 
strawwe seisoen 
en dink terug aan 
at die pret en ple
sier, neerlae en 
prestasies. 
Niemand hou van 
neerlae nie, maar 
die mooi span
gees wat aange
vuur word deur die 
hokkie
tradisie van span
praatjies, is 'n 
eienskap wat ons 
aanspoor om neer
lae in oorwinnings 
te omskep. Affies 
se hokkie is 'n 
sport vol gees - die 
soort gees wat net 
in die harte van die 
Affies kan floreer. 
Baie dankie vir 'n 
onvergeeflike 
seisoen! 

g 
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Vlnkel en Koljander -
die een speel tennis soos die ander . .. 

- Madri Bleeker -
Tydens die 1994 net
balseisoen was dit 
weer eens duidelik: 
wen of verloor, Affies 
bly bo! Dit is te danke 
aan die FElT dat ons 
nie net puik netbal
speelsters het nie, 
maar ook entoe
siastiese onder
steuners en gees
driftige afrigters. 

Die seisoen het afge
doel met onder 
andere 'n Simba-laer
skole-netbaldag. Dit 
was 'n groot sukses 
en toekomstige net
balsterre het dit baie 
geniet. 

Die eerstes het die 
seisoen vol entoe
siasme aangepak met 
'n toer na Bloemfon
tein in die 
Aprilvakansie. Daar is 
baie hard geoefen en 
spelpatrone is uitge
werk (en ingeoefen!). 
Dit het handig te pas 
gekom in die kragme-

tings teen verskeie 
spanne. Die toer is op 
'n hoe noot afgesluit 
deur 'n toernooi op die 
Saterdag. AI hulle 
ondervinding het 
gesorg dat Affies se 
naam hoog gehou is. 

Terwyl sommiges van 
ons soggens kon bly 
le het, het die netbai
Affies alreeds punte 
aangeteken. In die 
eerste wedstryde was 
die opposisie net-net 
te sterk en Affies 
moes die knie buig. 
Die afrigters se aan
moediging en moti
vering het verseker 
dat Affies in elke 
wedstryd net beter 
gevaarhet. 

AI die netbalspeel
sters het hulle goed 
van hulle taak gekwyt. 
Ons kan egter die vol
gende speelsters uit
sonder wat Noord
Transvaalse Kleure vir 
netbal verwerf het: 

Danielle Geldenhuys 
en Suzaan Myburgh. 

Aan al die net
balspanne: baie geluk 
met welverdiende ocr
winnings! AI die ure op 
en om die baan was 
die moeite werd. By 
die ter perse gaan van 
hierdie berig was die 
o/13A-span nog 
onoorwonne . 
N etba Is p.ee Is ters, 
Affies is trots op julie! 

Die Matrieks speel netbal 
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Fisio- Uiteindelik ook Hokkie 
''freaks'' 

Waar sal 
ons sonder 

Sonnet 
wees? 
Chris Swart 

Ons sal graag hierdie 
ge/eentheid wil gebruik 
om vir Sonnet Meyer 
(Fisioterapeut onder 
Loftus) vir alles (en nog 
wat) te bedank vir wat 
sy vir meer as die helfte 
van Affie-/and se sport
gedrewe gemeenskap 
beteken. 

Waar sou ons sander 
haar wonderhande ge
wees het? Hier word 'n 
sekere groep uitge
sonder; die AHS eer
stespan. Groot manne 
wat skrik vir niks, wil
der as die duiwel in die 
sprokies. Maar raak so 
mak soos lammetjies. 

Het u iemand nodig? 
'n Ma (vir 'n koshuis
kind), 'n suster, 'n 
/iefdesberader, iemand 
om die druk "op 'n Af
jietiener vir jou te ver
lig, of dalk net 'n blonde 
ontvangsdametjie (D 
2000)? Kontak Sonnet. 
En o ja! Jy moet natu
urlik 'n spierbesering 
he! 

Met die besigheid 
gaan dit goed ten spyte 
van die knou wat sy 
gekry het noudat nie
mand meer in skooltyd 
mag gaan nie. ("Kom
aan manne, akademie 
bo!) 

Sonnet, ons dra die 
volgende op aan jou: 
"Touch me now, with 
your gentle healing 
hands ... ! 

Amir Zarrabi 

Dinsdag, 22 Maart, net voor die huistoegaanklok lui, kom die afkondiging: "Daar is vanmiddag 'n 
hokkie-oefening vir aile belangstellendes". So, en op die geskiedkundige dag word Affie-hokkie 
gebore ... 

Aanvanklik was daar 
maar sowat 20 wat vir 
die oefening opdaag. AI 
was die vaardighede 
nog nie daar nie (en al 
is daar baie met die hok
kiestok in die rugbyveld 
"geploeg" en "geskof
fel"), bet die entoesias
me vir die gebreke ge
kompenseer ... 

Die afrigter is mev 
Aryna Edwards, wat vir 
Suid-Afrika in die 
groen en good op die 
hokkieveld uitgedrafhet 
en ook later as SA-keur
der haar slag gewys bet. 
Mej Anette Haverson 
staan haar by. Sy speel 

vir Harlequins se eerste 
hokkiespan en was ook 
in die Suid-Mrikaanse 
Skole Hokkiespan. Die 
afrigters bet gou-gou 
gewys waarom hut suk
ses behaal bet - talent en 
oefening en nogmaals 
oefening. Die manne bet 
gou besef : fiksheid, 
goeie voetwerk, "tackle" 
en "pass" is van groot 
belang ... 

Na omtrent 'n maand 
se oefening, bet die 
groot dag aangebreek: 'n 
hokkiewedstryd teen 
Boys' High (se vierdes). 
Affies moes hulself be
wys en na 'n naelbyt
stryd en vyftig minute 

later, kon hut van die 
veld stap met die telling: 
I elk.In die weke wat 
gevolg bet, bet die spe
lers meer vaardighede 
aangeleer en ingeoefen. 
Holle speel ook verskeie 
wedstryde teen skole 
soos Hillview, CBC, 
Swartkop, Willowridge 
en Erasmus van Bronk
horstspruit. Alhoewel 
net enkele van die wed
stryde gewen is, bet die 
spelers waardevolle on
delVinding opgedoen en 
bet die spel week na 
week verbeter. 

Affies se eerste en 
tweede hokkiespanne 
maak ook op 11 Junie 

geskiedenis toe Affies en 
Boys' High vir die eerste 
maal in die geskiedenis 
van die twee skole, 'n 
amptelike wedstryd teen 
mekaar speel. Die wed
stryd bet dan ook saam
geval met die jaarlikse 
tradisionele rugby krag
meting tussen die twee 
skole. 

Baie dankie aan dr 
Edwards dat daar nou 
ook vir die hokkiespe
lers die geleentheid ge
bied word om hulle ta
/ente te ontwikkel. Wees 
verseker - dis nie die 
laaste wat daar van Af
jies-hokkie gehoor sal 
word nie. 
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Yshokkie 
Dougie Coetzee, bet 
reeds in die North 
Stars se eerste yshok
kie ligawedstryd teen 
die Vikings van Boks
burg vier doele 
aangeteken. 

Kenners beweer dat 
daar nog baie van die 
Affie gehoor gaan word. 
'n Bewys van sy talent: 

by bet ses keer probeer 
om die skyf in die doel
hok te kry en vier keer 
geslaag - 'n seldsame 
gebeurtenis. 

'n Ander yshokkiespe
ler van wie daar kennis 
geneem moet word, is 
Jonathan Rademeyer (st 
9). 

Jonathan Rademeyer 

Noem dit, 
Affies doen dit 
en oorwin dit 

Enkele kleurverwerwers wat reeds die louere 
ingeoes bet. 'n Paar afwesiges op die foto, is be
sig om hul prestasies verder uit te bou. 

Die uitblinkers speel in provinsiale en nasionale 
spanne: rugby, krieket, tennis, tafeltennis, sagte
bal en gholf. Onder die groep is ook swemmers, 
jeugorkeslede, jeugkoorlede. Judo, karate, twee 
kamp, driekamp, yshokkie, onderwaterhokkie en 
noem dit, is verteenwoordig. 

AHS Basketbal Rugbykonings bobaas! 
Het baan- wil speel! 

Wit Bulle 
Rugby-uitslae spreek boekdele 

Mnr Francois De sel 

Span Gespeel Gewen Gelykop Verloor Uga Punte Punte Punte Uga 
punt vir teen venldl poslsie 

Die afgelope jaar bet almal gewoond begin raakaan die enonne 1e 7 7 0 0 14 l43 66 177 
le 6 6 0 0 1l 167 37 130 nuwe sportsaal op die wal van die A-veld. Die opgewonden-
3e 6 5 l 0 11 167 18 149 

held oor die reus wat net so uit die niet opgerys bet, was veral 
4e 6 6 0 0 ll 169 0 169 

vanuit al die baslretbal geesdriftiges se geledere. Uiteindelik 5e 3 3 0 0 6 81 l4 57 
ons eie plek waar ons vrye toegang bet en nie weggejaag gaan 6e 1 1 0 0 l 36 0 36 
word soos elders in die stad nie. oi16A 6 6 0 0 ll ll8 ll 116 

Helaas! "Niemand word toegelaat sonder 'n onder-wyser se toesig o/168 3 3 0 0 6 9l 10 8l 
o/15A 6 6 0 0 l l ll6 41 185 nie" 
o/158 6 6 0 0 ll l03 16 187 ""Meneer, wie gaan toesig hou, Meneer, en wanneer, Meneer". 
o/15C 4 4 0 0 8 81 17 65 

''Niemand op die oomblik nie, daar moet nog 'n afrigter gesoek oll5D 1 0 0 l 0 5 15 -10 l 
word" o/l4A 6 6 0 0 1l l34 8 ll6 1 

"Maar wanneer?" o/148 6 6 0 0 1l l65 0 163 
"Binnekort" ( 4 maande gelede ). o/14C 5 4 0 8 139 10 119 
Mense selfs, die BLOU het al 'n afrigter en bulle speel heerlik in o/14D l 0 1l l O -8 l 

ons nuwe saal, en ons moet "inslip". o/13A 6 4 0 l 8 78 50 l8 1 

Asseblief as enige Allie van enigiemand weet van 'n afrigter, o/138 3 3 0 0 6 8l 7 75 

baat weet asseblief die nodige gesagstrukture. Kom ons benut 18 83 76 2 5 154 2409 351 2058 15xle 
ons geriewe en geleenthede. 3x2e 



Deon Strydom chnsswart 

Stroom-op gee bierdie 
kwartaal besondere er
kenning aan Deon Stry
dom vir sy uitsonderlike 
rugby-prestasies. Beoor
deling op hierdie meriete 
son-der hom ook dan uit 
as Sportman van die 
Kwartaal. 

Ons het 'n paar vrae aan 
hom gestel: 

SO: Deon, waar het dit 
alles begin? Vertel ons bie
tjie van jou laerskoolrugby. 

DS: Ek het die eerste 
keer as losskakel in gr 1 vir 
die laerskool Rimdhart uit
gedraf. Ek het eers in st 4 
en 5 begin losvoor speel 
(flank). In 1989 is ek ge
kies om die Transvaal XV
tal op die Cravenweek te 
verteenwoordig .. 

SO: Wat sou jy as die 
beste ding wat tot dusver 
met jou gebeur het beskou? 

DS Definitief toe my 
ouers my Affies toe ge
stuur het. Dit het vir my 
rugby en ook vir my as 
mens baie beteken en dit 
sal altyd 'n baie groot rol 
in my benadering tot die 
lewe speel. 

SO: Wat geniet jy die 
meeste van Affie-rugby? 

DS: Die spangees, ka
meraadskap, veggees en 
die manier waarop gespeel 
word. Die · na-

tuurlik, Affie guts! 
SO: Jou prestasies op 

h<>erskoot? 
DS: Ek het agsteman in 

die o/14, o/15 en 16A
spanne gespeet en toe die 
afgetope twee jaar flank vir 
die eerstes. 

Deon is ook verlede jaar 
gekies vir die Noord
Transvaal A-span, en 
hierdie jaar val die beson
dere eer hom le beurl om 
die jong Blou Bulle as kap
lein op die Cravenweek te 
lei. 

SO: Wat is jou doel
witte? 

DS: Ek wil eendag 
Springbok-rugby en krie
ket speel. Ek wil dan net 
ook se ek het alles te danke 
aan my Skepper wat my 
krag gee en dankie vir die 
ouers wat my altyd onder-
steun. 

• Deon is nie net 'n uit
muntende rugbyspeler nie, 
maar lei ook die Nuffield 
krieketspan. Sy besonderse 
sportmangees en sy sterk 
spel, m&ak van hom 'n 
gewilde en navolgenswaar
dige sportman. 

Ons wens hierdie veel
sydige sportman en lojale 
Affie aile sterkte toe vir die 
toekoms en ons glo dat hy 
sy doelwitte sal bereik. 

Ronel 
Spijkerman is 
gekies om die 
Noord-Trans-

vaa/se 
Tennisspanne 

tydens die 
SA

Juniorkam
pioenskappe 
te verteen
woordig. 

Ons Noord-Transvaalse Hokkiespelers: 
Voor: Anc?l van Niekerk, Suzanne Cullen, 

Antoinette Cullen, Retha van Niekerk. 
Middel: Anne-Marie de Jager, Marleen Zarrabi. 

Agler: Alma Meyer, Brigitte Boardman. 

Wcdstrgd. .. punt... stcl 

Kevin hou die Direkteurstrofee nie verniet so besitlik 
vas nie. Eintlik is dit Affies s'n - ons het die trofee 

reeds II uil 12 keer verower. .. 
Met a/ die oorwinnings reeds op die termissterre se 

kerfstokke, is daar beslis goeie 'vooruitsigte vir die Di
rekteurskompetisie. 

Affie-tennisspelers 
maak skoonskip van 
die ligawedstryde en 
dring so deur tot die 
finale in die onder 15 
en bo 15 Iigas. 

Drie Affies maak deel 
uit van die sewe Noord
Transvaat Skole Ten
nisspan: Kolie van Zyl 
(nr 1), Kevin Del port (nr 
2) en Nico Pruis (nr 6). 
Hulle sal in die SA Ten
nis Skoleweek, ge
durende die eerste week 
in Julie, op Wanderers, 
hul slag wys. 

Hierdie tennissterre 
gaan van krag tot krag. 
Celliers Swart is die 
nommer 3 gekeurde op 
die o/14 SA ranglys. 

Kolie van Zyl is die 
nommer een gekeurde 

op die o/16 SA ranglys. 
Hy is deur die SATV 
Italii~ toe gestuur om 
ondervinding op te doen 
en punte bymekaar te 
maak om in 1995 op 
Junior Wimbledon te 
kan speel. 

Kevin Delport die 
nommer 16 o/18 
gekeurde op die Suid
Mrikaanse ranglys bet 
talle spe1ers tydens die 
Noord-Transvaal o/18 
Ope Tennistoemooi die 
loef afgesteek. As nom
mer 2 gekeurde lid van 
die Noord-Transvaal 
Skole Tennisspan, wen 
by die enkels en dub
bets; en met Suid-Trans
vaal se nommer 1 
gekeurde in Suid-Afri
ka, reken hy af. 

SuzaanMy
burgh en 
Daniel/e 

Geldenhuys 
isaltwee 

verkies tot 
die Noord
Transvaalse 
Netbalspan. 

Jean Els 

Jean het at hordes nog nie die houding 
kere die Stroom-op __ en die ondervinding 
gehaat en het at seHs nie." 
haar eie hoekie in die 
koerant gehad - daar 
is egter attyd iets 
nuuts om te vertel. Sy 
is beslis 'n waardige 
sportvrou van die 
kwartaall 

Hierdie lewensredder 
het 'n lys prestasies 
wat min mense kan 
ewenaar. Sedert 
Suid-Afrika se terug
keer tot die interna
sionale kompetisie, 
het sy ons land al op 
verskeie internasion
ale byeenkomste ver
teenwoordig - een 
maal in 1992 en twee 
maal in 1993. In 1994 
was sy 'n lid van die 
span wat aan die 
Wereldspele deelge
neem het. Oaar het sy 
'n algehete derde plek 
verower en die span 
'n vyfde plek - 'n puik 
prestasiel 

Toe ek Jean vra hoe 
ons lewensredders 
vergelyk met die van 
ander Iande, was 
haar antwoord: "Ons 
is sag -- ons is nie 
professioneel nie. 
Ons het die tye, maar 

Maar hoe hanteer sy 
die druk? Sy glimtag 
breed en verduidelik 
dat dit soms help om 
voor die TV te sit en 
"sleg te wees•. Sy 
dink haar ook in hoe 
sy deur die water duik 
en hoe sy dit teen 
haar voel. Vir haar is 
geluk duidelik om 
naby water te weest 

Jean het oorgenoeg 
toekomsplanne. Sy 
gaan volgende jaar in 
Betgie werk en daar 
op nasionate vlak 
deelneem om so nog 
ondervinding op te 
doen. 

'n Byvoordeel van 
Jean se lewensred
ding is dat sy baie 
kan reis: sy was al in 
Belgie, Holland, ltalie, 
Griekeland en 
Spanje. Van al hierdie 
Iande bly Belgie egter 
haar gunsteling. 
"Hulle dink soos ons, 
kuier tekker en hulle 
sing ook Sarie 
Marais!" 

Sterkte met alles wat 
jy nog beplan, Jean I 

Skerm in Rusland 
Dawie Booysen (st 10) en Marcus Norden (st 8) beide Suid-Afrikaanse 
Skennspanlede vir die o/20's. Hulle bet reeds vanjaar 'n draai in Moskou ge
maak, waar hul teen die Russiese skermspan geoefen bet 

Afgesien van jare- mer oorwinnings - en daar mers in die middernagte
lange isolasie en die snelle is beslis nog groot dinge te like ure deetgeneem het, 
verandering van skerm- kom vir Dawie. was weer groot pret. 
reels, het Suid-Afrika tog Marcus is 'n Noord- Die twee het beleef hoe 
uitstekend gevaar op die Transvaal Skermkampioen deursettingsvermoe en 
Junior Wereld kampioen- sedert 1993 en het reeds oefening deure kan oop
skappe vir Skerm in Mek- die Transvaalse Skerm maak en die wereld vir jou 
siko waar 48 Iande byeen Ope gewen, en derde ge- oople om te verander en te 
was. kom tydens die Suid-Afri- geniet. 

Die twee Affies het hul kaanse kampioenskappe in 
kant gebring: in die Sabel- Sabel. Sy Junior Spring
afdeling het Dawie 45ste bokkleure vir 0/17 en o/20 
uit 65 deelnemers geeindig deelname, is welverdiend. 
en Marcus 54ste. Dawie en Marcus het, 

Dawie het reeds sedert danksy hul skerm, kennis 
1992 Noord-Transvaal gemaak met Rusland se 
kleure; en het die Kaapse sneeu, armoede en die tel 
Skerm Ope in sahel en die nog op 'n telraam en die 
Natalse Skerm Ope in Rooi-Piein. 
Sabel en Degen gewen. Hy Meksiko-stad se wat
het tweede gekom op die ons-nie-vandag-doen-nie, 
Suid-Afrikaanse Skerm- doen-ons-more-sindroom 
kampioenskappe in Sabel toe hul vliegtuigkaartjies 
en derde in Degen en Flo- gesteel is, was 'n frustrasie. 
ret. Die oorwinnings is 'n Maar die kussinggeveg 
druppel in die oorvol em- waaraan meer as 200 sker-
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