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Vroeg opstaan, was toe nie verniet nie!
Koortoere is vinger-lek-lekker
Carli de Bruin en Chanie Burger
Berthold Aurbach sê nie verniet
dat musiek die siel skoonwas
van alledaagse stof nie. Elke
Woensdag- en Vrydagoggend
van elke skoolweek, oefen
Diamantveld
se
skoolkoor
getrou om 6:15. Om deel te wees
van enige koor leer ‘n mens
ontsaglike deursettingsvermoë
en selfdissipline… veral vir
tieners wat baie graag eerder
sou wou laat slaap, of sou wou laf
wees saam met hul vriende. Elke
kooroefening neem ure se stilsit
en konsentrasie.
Tydens 5-6 Mei volg Hoërskool
Eldoraigne, Pretoria, Diamantveld
se trotse voorbeeld en organiseer ‘n
koorfees waarby verskeie skoolkore
van die gebied opgetree het.
Ons is vroeg per bus weg vir

die kort uitstappie wat meer as
die moeite werd was om van deel
te wees! Om te lag en te gesels,
saam met die mense wat die liefde
vir sing saam met jou deel, is iets
besonders. Met al die pret op die
bus, is die langpad lag-lag en singsing sommer vinnig verby.
Aan die begin van die toer was
die koorlede bekommerd oor die
gedagte om by vreemde mense
vir die nag tuis te gaan. Gelukkig
het die koorlede van Hoërskool
Eldorainge
almal
gerusgestel
met hul gasvryheid. Jéan-Wayne
Clements sê: “Ons gasfamilie was
baie oulik, vriendelik en het ons soos
hul eie kinders in die huis behandel.
Ons het dadelik tuis gevoel!” Baie
van die koorlede het steeds kontak
met hul Eldorente-families.
Die koorlede se goeie uitvoering
is te danke aan juffrou Ford en

tannie Margreet se toewyding en
tyd om die skool se koor in die vroeë
oggendure af te rig. Ané Janse van
Rensburg sê: “Ons tyd saam as koor,
word gesien as kwaliteittyd en ons
het geleer om mekaar te ondersteun
en as ‘n span saam te werk.” Die
koor het ook die voorreg gehad
om juffrou Hugo as ondersteuner
in die gehoor te hê. Dit het beslis
die koor aangemoedig om meer as
hul bes te gee! Dankie aan juffrou
Schreuder vir die reël van die toer
en haar geduld met ons.
Van onnodige stres, na pret,
lawwe liedjies wat in jou kop
vassteek en oor en oor deur almal
gesing word, asook ‘n heerlike Spurete, is die koortoer definitief een vir
die boeke wat vir altyd onthou sal
word. Anwill Botha som die ervaring
op in een woord: “Vinger-lek-lekker!”
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Kostentkaperjolle
Agter die “skerms” by Wildeklawer
Christelle Groenewald (ouer)
Ouers is ‘n skool se grootste
hulpbron. Goeie ouers, wat besef
dat saamstaan en jou kant bring
nie net tot voordeel van die
belangrikste instelling in jou kind
se lewe is nie, maar ook by jou kind
‘n trots en werksetiek inskerp.
Gelukkig het DHS baie sulke ouers,
soos ons nou weer gesien het tydens
die Wildeklawer Skoletoernooi. Ouers
wat besef dat elke sent wat inkom, ‘n
sent minder uit hulle eie sak beteken.
Weke voor die tyd word daar
fyn aan elke worsbroodjie en elke
druppel pannekoekdeeg beplan. Wat
doen ander skole sonder ‘n juf. Christa
de Villiers? Sy weet doodeenvoudig
net alles en vat net alles raak en vas.
Net ‘n plesier om haar in aksie te sien.
Dan breek die dag aan… Voor
sit die “Tillkappers”. Hulle hou kop
en bedien en skree bevele vir die
“Runners”. Die “Runners” hol na
die “Fabriek” en wedywer daar vir
die vinnigste pannekoek, want die
“Tillkappers” raak ongeduldig, want
die “Affies-tannie” voor hulle raak
ongeduldig as sy moet wag vir haar
tien pannekoeke, twaalf sosaties en
ses Diet Cokes…

Me. Christelle Groenewald, beheerliggaamlid
(kultuur).

Foto: Verskaf

Die “Fabriek” is ‘n byenes van
georganiseerde chaos. Pannekoeke
word gebak by die tonne, broodjies
gesmeer of gesous, en monde praat
aanmekaar tussen dit alles deur. “O,
is jy nou Janco se ma…” Of “Hoorhie,
kla jou kind ook so oor die nuwe
juf. ...?” Groot probleme word klein
gepraat en geklets, en nuwe vriende
word gemaak. Soos ‘n worsmasjien
spoeg die mengelmoesfabriek netjies
verpakte broodjies, worsbroodjies,
pannekoek, vetkoek en vele meer uit.
Dan die “Braaiers” agter by die
vuur. Hulle sweet van die reuse vure

DHS se eerste rugbyspan in die wedstryd teen HTS Middelburg tydens die
Wildeklawer rugby- en netbaltoernooi.
Foto: Verskaf

wat heeltyd gestook word, ten spyte
van die koel herfswindjie. Met presisie
word die roosters gepak en op presies
die regte tyd omgedraai en afgehaal.
Man, kan die manne nou vir jou braai,
en dit sonder ‘n druppel “Met Eish”.
Daar was ouers wat van vroeg tot
laat op hulle pos was, lank nadat hulle
skof verby was, omdat hulle gesien
het dat dit rof gaan of omdat hulle
aflos net eenvoudig nie opgedaag
het nie. Om name te noem sal
dom wees, maar ‘n voorbeeld wat
vermelding verdien, is Hillmarie van
der Linde. Sy het Saterdag heeldag
met ‘n pan in elke hand staan en
pannekoek bak. Maandagoggend
vroeg bel sy baie verskonend en vra
of hulle haar asseblief sal verskoon.
Haar man, Wian, was vroeg die
oggend in ‘n ernstige motorongeluk,
en ten spyte van die skok en chaos
in haar persoonlike lewe op daardie
stadium, bel sy nog om verskoning
te maak. Sulke ouers maak ‘n mens se
bloed trotsblou.
Aan Alten Oosthuizen en sy knap
OOV-span, wel gedaan. Juf. Christa
de Villiers, jy is ‘n ster. Baie dankie aan
elke ouer wat hul kant gebring het.
Sonder julle was daar niks nie.

DHS se eerste netbalspan in die wedstryd teen Hoërskool Rustenburg
tydens die Wildeklawer rugby- en netbaltoernooi.
Foto: Verskaf
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Moenie met dié Diamonds ‘n argument begin nie
Die rep en roer van redenaars
Frances van der Merwe
Die kinders wat kwetter soos
voëltjies en altyd die meeste praat
in die klas kan nie net praat nie.
Hulle kan ook redeneer.
Redenaars is ‘n passie en is nie so
maklik soos wat dit lyk nie. Dit is baie
soos om mondeling te praat, maar net
3 keer langer en moeiliker. Jy moet
‘guts’ hê om voor al die mense ‘n 5
tot 7 minute oorredende toespraak te
maak. Party van die redenaars is ook
maar aan die skamerige kant, al lyk dit
nie so nie. Hulle oefen baie hard om
die gehoor en beoordelaars van hulle
standpunt te oortuig. Elke toespraak
bestaan uit argumente wat deur
bronne ondersteun word.
Leerders van Diamantveld het
op 14 Mei 2016, deelgeneem aan
die semi-finale rondte van die ATKV
se redenaarskompetiesie. Die ATKV
is ‘n organisasie wat deur baie hoë
standaarde onderskryf word. Daar is
twee kategorieë vir hoërskoolleerders
in die kompetisie, naamlik: voorbereid
en onvoorbereid. Die leerders wat
onvoorbereid praat, het slegs een
en ‘n halfuur om ‘n toespraak van 5-7
minute voor te berei. Dit wil gedoen
wees. Drie van ons leerders het in die
Top 5 geëindig wat voorwaar ‘n groot
prestasie is.
Hulle is Jandré du Plessis
(Onvoorbereid – 3de in die NoordKaap), Frances van der Merwe
(Voorbereid – 3de in die Noord-Kaap)
en Guilmore le Breton (Onvoorbereid
– 5de in die Noord-Kaap). Frances van
der Merwe het ook aan die Radikale
Redenaarsfees deelgeneem en 89%
behaal.
Dit is opmerklik dat al hierdie
wenners uit 2016 se graad 8-klas kom.
Hier kom ‘n ding wat dopgehou moet
word. Met soveel talent sal dit in die
toekoms met ons redenaars net goed
gaan.

DHS se grootpraters sit die rede in redenaars.
Agter: Frances van der Merwe (Voorbereid – 3de in die Noord-Kaap), Jandré du Plessis (Onvoorbereid
– 3de in die Noord-Kaap), Frikkie Burger (Onvoorbereid), Janelle Badenhorst (Onvoorbereid)
Voor: Guilmore le Breton (Onvoorbereid – 5de in die Noord-Kaap), Lerissa Britz (Onvoorbereid),
Corni Coetzee (Onvoorbereid).

Foto: Verskaf
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Op julle merke, gereed, SHAKESPEARE!
Die laggende spul van DHS se toneelgroep
Anwill Botha
‘n
Dramatiese
skop,
‘n
verstommende blok, hierdie
aksiebelaaide
produksie
is
waarvoor Diamantveld lankal
wag! Harde werk kweek sukses...
Twak, ek sê harde werk kweek
helde. Sonja Serfontein en
die Groot Kaas is sekerlik ‘n
produksie wat vir ‘n lang tyd op
almal se lippe gaan wees. Van
unieke benamings, skuilname,
karakterseienskappe reg deur tot
die rekwIsiete stel hierdie groep
doelgerigte akteurs en hulle
tegniese span glad nie teleur nie.
Mev. A. Prinsloo se harde werk
en tyd wat sy opoffer, wys in die
toneelspel en perfeksie van die
akteurs en die tegniese span.
Hierdie jaar is daar twee produksies naamlik: Bosmanewales
en Sonja Serfontein en die Groot
Kaas. Hulle geniet die “oepsies” en
“floppies” op die verhoog verskriklik
baie. Vir van hulle voel dit asof elke
oefening heeltemal anders is as die
vorige een. Die idee wat in hulle kop
geskep was van toneel, is die beeld
wat tot vandag toe in hulle koppe
vassteek! Hulle sê dat alhoewel

hulle nie dieselfde erkenning kry
wat die akteurs kry nie, maak al die
genot en vermaak wat aan hulle
verskaf word, terwyl hulle werk, dit
die moeite werd!
Bosmanewales se tegniese span
praat ook bietjie oor die “agter-dieskerm” werk wat hulle doen.
Watter karakter is die mees
unieke persoon in die toneel?
• Maruzaan: Werner (Anwill)
• Jana: Petri (Dexter)
• Hes-Mari: Carli (Janneke)
• Frances: Hanneke (Mieke)
Wat geniet jy die meeste van
die oefensessies?
• Maruzaan: Om vir die karakters
te kyk en te lag as hulle hul
naam krater maak
• Jana: Die kere wat ons lag oor
snaakse foute wat die akteurs
maak en niks voel ooit dieselfde nie
• Hes-mari: JP en Delwin se
snaaksighede en meneer Albie
se lag
• Frances: Janneke se lag
Wat is jou motivering om die
“agter die skerms” werk te doen?
• Maruzaan: Sien drama uit n
ander perspektief, dit voel
anders as om in die gehoor te

wees
• Jana: Ek hou nie daarvan om in
die kollig te wees nie
• Hes-Mari: Om nie soos Delwin
en JP te wees en my naam met
‘n plank te slaan nie.
• Frances: Ek voel dis ‘n stappie
in die regte rigting, ek wil ook
graag eendag daar sit
Beskryf jou taak in die toneel in
detail.
• Maruzaan: Klank. Ek kry
verskillende klanke wat in
toneel gebruik word, speel
daarmee tot dit ons pas en
gebruik dit dan om die toneel
‘n baie realistiese gevoel te
gee!
• Jana: Verhoogbestuurder. Ek is
in beheer van die verhoog se
dekor en almal se rekwisiete.
• Hes-Mari: Ligte. Ek skakel ligte
aan en af en kry verskillende
kleure ligte soos byvoorbeel
blou en rooi ligte om die
verskillende buie en emosies
te help uitlig.
• Frances: Souffleuse. Ek volg die
toneelteks en indien iemand
hulle woorde vergeet dan lees
ek hulle woorde vir hulle.

Links: Anwill Botha, Janneke Pienaar en JP van
Niekerk tydens ‘n oefening van Bosmanewales.

Foto: Hanneke Joubert
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Geluk is nie ‘n lysie nie

Lag-lag lewe is nie eintlik só onmoontlik nie
Janelle Badenhorst
Geluk is miskien nie ‘n ewig
ontwykende illusie nie, maar
partykeer voel dit darem maar
deksels naby daaraan. Nes jy
dink jy’s amper daar na jy nog ‘n
item van jou “dan sal ek gelukkig
wees” lysie doodgetrek het (meer
vriende, laer BMI, jou droomou
sedert 2012) besef jy, dat dit nie
voél of jy nader is nie. Jy hou aan
doodtrek aan daardie lysie, beter
punte, deel van die VRL, maar
“geluk”, “innerlike vrede” of wat
ookal jy dit wil noem, blyk soos
spookwater op die horison te
wees.

Geluk is nie ‘n lysie nie. Dis ook
nie ‘n reis nie. Dis ‘n vinnige ja of nee
besluit. Sê jy ja of nee daarvoor om
ander mense te probeer verstaan
en nie af te skiet nie, sagter met
jouself om te gaan en om weer te
kyk na al die “detail” in die dinge
wat jy as vanselfsprekend aanvaar?
Die moeilikheid kom in deurdat
niemand vír jou gaan probeer
verstaan of sien nie. Dit is niemand
se verantwoordelikheid behalwe
jou eie om te sorg dat jy gelukkig
is nie. Moet dus ook nie toelaat dat
ander mense besluite vir jou maak
oor wat jou behoort gelukkig te
maak of nie. Jy’s die enigste een
wat 24/7 met jou eie emosies moet

saamleef.
In hierdie tyd van die jaar wat
voorlê, waar die lewe so besig raak
dat jy net moet vasklou terwyl jou
voete agterna sleep, is dit belangrik
om te weet wat belangrik is.
Daardie “lysie” is belangrik, maar
nie die belangrikste nie. Wat jou
vriende, ouers en almal anders
van jou dink is belangrik, maar nie
die belangrikste nie. Jou toekoms
is belangrik, maar ook dít is nie
die belangrikste nie. Sorg dat jy
gelukkig is. Na my mening is dit jou
héél grootste verantwoordelikheid.
‘n Ongelukkige mens kan mos nie
ander gelukkig maak nie, of hoe?

Grafika: P. C. Henri

Redaksielys
Janelle Badenhorst (Redakteur), Carli Beukes (Assistent-Redakteur), Carli de Bruin, Chanie Burger ,Frances van der
Merwe, Anwill Botha, Alecia Brits, Jana van der Linde, Charlize Swanepoel, Chriselle Smit, Tjoepie du Toit, Corni
Coetzee & Ané Breytenbach.
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Die Graad 10-vlisse

Die iewat verwarrende lewe van die nuwe seniors

‘n Vlis (oftewel ‘n metaforiese gr. 10.)

Alecia Brits
“ ‘n Vlis is wat jy is…jy is nie meer vis
nie, maar jy is ook nog nie vleis nie.”
Die
beroemde
skrywer
Annemarie Coetser het die wyse
woorde gespreek. Daar is nie ‘n
beter manier om ‘n graad 10 leerder
te beskryf nie. Ons is almal vlisse.
Ons is nie meer die spartelende
verskrikte graad agt vissies wat
twee jaar gelede in die vreemde
waters van Diamantveld verdwaal
het nie, maar ons is ook nog nie vleis
nie…(dit is nou die matrieks…hulle
sien hulself as volwasse, gespierd en
sexy.)
Ons het ons skubbe die eerste

Foto: http://darksilvania.deviantart.com/art/The-Fishycow-286836968

keer begin verloor toe ons die
kruisies op ons vakkeusse vorms
moes trek. Die belangrikste
geleentheid was egter toe ons
die eerste keer wettiglik ons
kleintoontjie oor die stoep kon
steek en in die vierkant kon trap.
Ons almal weet dat alle juniors elke
nou en dan met ‘n skelm uitdrukking
op hul gesigte oor die vierkant draf,
maar dit is onwettig gedoen en tel
nie. Ons het aansien gekry en elke
keer as ons (nou wettiglik) deur die
vierkant stap, word ons herinner
aan ons nuutgevonde senior status
en verloor ons ‘n skub.
Ons is egter nog nie vleis nie.
Ons kyk steeds op na die seniors.

Elke keer as ons ‘n nuwe uitdaging
of probleem, dikwels meer
probleme as uitdagings, oorkom
kry ons ‘n ekstra ietsie om die bene
by. Stadig maar seker verander
elke probleem in ‘n uitdaging. Dit
is tog waaroor senior wees gaan…
om as verantwoordelike, volwasse
spiertiere die wereld in te vaar.
Soms wil jy net ‘n vissie wees en
wegkruip, maar dan moet jy vleis
wees en die straf vat. Dan loop ‘n
matriek verby wat kleiner is as jy en
dwaal jy langs ‘n graad aggie verby
wat langer is as jy, en is jy van voor
af weer deurmekaar. Die lewe van ‘n
vlis is ook nie aldag maklik nie…
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Ses van die bestes!

‘n Bietjie meer oor DHS se nuwe onderwysers
Carli de Bruin en Jana van der Linde
Môre Juffrou! Môre klas!
Regop staan, sit neer jou tas!
-Tradisioneel
Aan die begin van 2016 het
Hoërskool Diamantveld ses nuwe
damesleerkragte verwelkom. Die
leerders moes gou leer, “wat juffrou
sê, is wet!” en het elkeen van die
onderwyseresse diep in elke leerder
se hart gekruip.
Alri Prinsloo het op Maties
gestudeer. Vandat sy ‘n klein
dogtertjie was, het sy altyd skool
gegee vir al wat maatjie is op die
plaas! Sy sou graag ‘n dokter wou
word, maar sy kon dit nie verwerk
dat mense seer- en swaarkry nie.
Onderwys was dus die beste
roeping vir haar!
As skoolkind het Juffrou Alri
gereeld by die skoolswembad
ingebreek
vir
‘n
nagtelike
swemsessie.
Diamantveld se leerders is
vir haar uniek omdat hulle ‘n
plattelandse gesindheid het, en
respek het vir ouer mense en hul
mede-leerders.
Juffrou se raad aan die leerders
is: “Believe in yourself and you will
be unstoppable”. Sy raai die meisies
aan dat dit aanvaarbaar is om
krulhare met ‘mouse’ te tem en dat
hulle nie hul harte moet verloor op
‘n klomp paddas nie, en dat hulle
eerder moet wag vir hul prins!
Ongelukkig verlaat sy ons en
vergesel sy haar man wat in Frankryk
gaan rugby speel. Bon voyage!
Nadine Dames het drie
jaar op die Pukke, en vier jaar by
Tukkies geswot. Haar voorliefde
vir sport was die rede waarom sy
onderwys geswot het, sodat sy

haar liefde vir sport kan uitleef. Om
‘n fisioterapeut te word was haar
eerste keuse, maar ongelukkig het
haar Wiskundepunte nie aan die
vereistes voldoen nie.
Juffrou Dames het heelwat
stokperdjies beoefen voor haar
seuntjie se geboorte maar deesdae
is daar net tyd om saam met haar
man gholf te gaan speel.
Die feit dat Diamantveld ‘n
Afrikaans gedrewe skool is en ‘n
eenheid vorm met minders kinders
per klas maak die skool vir haar
uniek.
Die stoutste ding wat sy as
skoolkind aangevang het, was om
‘n brandende klapper, in die klas, na
‘n juffrou te gooi.
Juffrou Dames se raad aan die
leerders is: “Don’t grow up, it’s a
trap”.
Lotte Nickola het haar
studies in Karlsruhe in Duitsland
voltooi. Sy is Diamantveld se
Duits onderwyseres wat vir twee
jaar, deur die “Zentralstelle fur
Auslandsschulwesen” organisasie
na Suid-Afrika gestuur is.
Haar droom was om ‘n skrywer
te word en sy het toe besluit dat die
onderwys goed genoeg is vir haar!
Juffrou Lotte sê dat sy heelwat
Afrikaanse woorde verstaan en kan
gebruik. Die graad agts se missie is
om vir haar Afrikaans te leer praat,
maar sy sal dit eerder nie waag om
die woorde te gebruik nie omdat sy
nie die betekenis daarvan ken nie!
Juffrou Lotte sê: “ As a child I
never did anything mischievous
because I see myself as a very
boring person!” Leerders wat by
haar klas het, stem natuurlik glad
nie saam oor die feit dat sy dink sy
is “boring” nie!
Juffrou Lotte se raad aan die

leerders is, dat hulle baie bevoorreg
is dat hul skool ‘n derde taal aanbied
en dat sy beslis weer sal kom
kuier! Sy dink die uniforms wat die
leerders dra, ‘n gevoel van eenheid
skep en dat die goedgemanierde
leerders haar ervaring vir haar baie
aangenaam maak.
Anche Engelbrecht was
ook ‘n Puk. Haar passie vir netbal
het haar oortuig dat onderwys
die beroep vir haar is. Tussen al
die netbaloefeninge en skoolverpligtinge, kry sy darem tyd om
gholf te speel.
Juffrou Anche sê dat, die ergste
kattekwaad wat sy as skoolkind
aangevang het, die dag was
toe hulle die skoolbus met ‘n
“paintballgeweer” geskiet het.
Sy sê die die feit dat Diamantveld
gesien word as ‘n “klein” skooltjie,
maak die skool vir haar uniek. Haar
eerste Wildeklawertoernooi was
haar hoogtepunt van haar tyd by die
skool, omdat alles so georganiseerd
en vlot verloop het!
Juffrou Anche wil net vir die
leerders sê: “Leef jou lewe voluit
met baie entoesiasme, dan sal enige
moeilike taak met gemak voltooi
kan word!”
Sonnette de Kock het by
Kovsies studeer en haar liefde
vir kinders het haar keuse om ‘n
onderwyseres te word sommer baie
vergemaklik! Haar kleinkinddroom
was om ‘n sportvrou te word, maar
as gevolg van beserings kon die
droom nie bewaarheid word nie.
Sy is baie lief vir diere en tot die
spinnekoppe in haar huis word in
vrede gelaat.
Op skool was sy maar ‘n ‘pliggie’
en het as deel van haar graad
agtklas, die juffrou uit haar eie klas
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Juffrou De Kock sê wat haar
ervaring by Diamantveld meer
spesiaal maak, is dat die omgee
en kameraadskap tussen die
personeel vir haar besonders is en
dat Diamantveld beslis baie oulike
leerders het.
Juffrou De Kock se raad aan
die leerders is: “Gebruik elke
geleentheid ten volle.”
Elmi Burger was ‘n student
aan die Puk op Potchefstroom. Sy

het onderwys as beroep gekies
omdat sy graag ‘n verskil wou maak
en wou belê in ander mense se
lewens.
Juffrou Burger sê: “Diamantveld
se Afrikaanse kultuur staan vir haar
uit en is een van die min skole wat
nog daarmee kan spog! Die skool
bied baie geleenthede na elke
leerder se behoefte. As ‘n leerder
nie sportief is nie, kan hul met
gemak inskakel by kultuur en ander
aktiwiteite.”
Juffrou Burger het baie goeie

Menere van der Linde, Zandberg, Beket en Louw doen geheime spioenwerk vir mev. Hugo.

raad aan die Diamantvelders. Sy sê
dat gemiddeld nie ‘n opsie is nie.
Jy moet opstaan en uitstaan! Die
besluite wat ‘n leerder tydens hul
skoolloopbaan maak, het ‘n besliste
invloed op elkeen se toekoms.
“Moenie wag tot Graad twaalf
voordat jy besluit om te begin leer
nie. Begin vandag!”
Diamantveld kan trots wees op
hul nuwe onderwyseresse, want
ses van die bestes is bygevoeg
tot die skool se bekwame
onderwyserskorps!

Foto: Verskaf
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Wanneer dit koud raak, begin ons dans
Herfsdans ‘n groot sukses
Charlize Swanepoel
Hoekom sal mens by die huis sit
en vir jou ouma tee aandra as die
blare buite val? Die herfsdans het
beslis ons gemoed opgekikker
in die lig van die aankomende
koue. As jy dit misgeloop het, het
jy soveel meer as net dansende
tieners gemis - smeulende Spurburgers, ‘n fotohoekie waar jy en
jou vriende die fokuspunt is en ‘n
geleentheid om vir die res van die
skool jou “country” kant te kom
wys! Volgens Eoina Loots was dit ‘n
lekker aand met ‘n “casual” tema.
Daar was egter ook ‘n negatiewe
noot of twee. “Jy moes jou eie
suurstof saambring!” meen JanWillem van Niekerk. Baie stem met
hierdie uitspraak saam (200 asems na
‘n sessie op die dansbaan raak nogal
een te veel met slegs een oop deur!)
In hierdie opsig is daar wel ruimte
vir verbetering en ‘n behoefte aan ‘n
bietjie vryheid buite die saal, maar dit
het niemand ondergekry nie.
Fanie Griesel, die nuwe DJ, meen

Gawie Redelinghuys, Zander Boshoff, Werik van Zyl, Hendrik Smit (bekend as Smittie) en WS
Coetzer by die fotohoekie van die Herfsdans.
Foto: Verskaf

dat ons skool beslis ‘n natuurlike
manier van vasdans het en glo dit is
hoe ons saam moet kuier! Maak seker
dat jy nie die volgende dans misloop
oor jy verkies om tee aan te dra nie.
Gaan loer ook in by die fotohoekie
en staan ‘n kans om in die Aitsa te
verskyn!

Dit is ‘n fees om ‘n
koshuiskind te wees!
Chriselle Smit
Die koshuis stel nooit teleur as dit
kom by opwindende situasies nie.
Van “slip n slides” en harde musiek
in die gange , graad 8 meisies
wat Imke se bloed laat borrel en
meneer Holtzausen se ewige stryd
met oriënteringstradisies in die
koshuis, tot stokkiesdraai tydens
studies en ligte wat altyd te laat
afgesit word.
Koshuiskinders is ook die kinders
in die skool wat sekerlik die heel
meeste kerm (as die vleis nie taai is nie
is daar te veel hoender.)
“Hoekom is jy so moeg?”

- “ Ek’s in die koshuis, Ma “
“Hoekom is jou huiswerk nie
gedoen nie ?”
- “Ek’s in die koshuis, meneer “
“Hoekom is jy laat vir skool ?”
- “Ek’s in die koshuis, juffrou “
Alhoewel koshuiskinders soms die
koshuis misbruik, partykeer verpes of
soms net niks goeds te sê het nie, is
dit hulle huis vir 5 uit die 7 dae van die
week.
Die koshuis is definitief die hart
van Diamantveld.
• Wenk: MOET NOOIT VOOR ‘n
KOSHUISKIND EET NIE. HULLE IS ALTYD
HONGER!

Zander Boshoff en WS Coetzer sien iets op die
horison. ‘n Mooi meisie miskien?
Foto: Verskaf
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Graad 11’s wys “ander kant” van skool
Spookroete jaag menigte Diamond ‘n skrik op die lyf
Chriselle Smit
Die gedaantes wat al vir jare by
Diamantveld spook, het omtrent
die leerders ‘n skrik op die lyf
gejaag op die spookagtige
Donderdag. Omtrent die hele
skool was vol spoke, vanaf die
gimnasium tot in juffrou De
Villiers se verbruikersklas. Party
leerders het weggehardloop,
ander het geskree, ‘n paar het
‘n stukkie grond gekoop en
ander het eenvoudig geweier om
die klaskamers binne te gaan.
Almal kan getuig dat die senior
meisies badkamer se spoke oor
die jare net erger geword het.

(Die bangmaakfilms wat in die
Cerffsaal gewys is, het natuurlik
die leerders alreeds doodbang
gehad, nog voor hulle met die
spookroete begin het).
Dis egter nie net die leerders
wat hulself boeglam geskrik het nie.
Een van DHS se mansonderwysers
(anoniem, om sy reputasie te spaar)
ly egter nogsteeds aan selfbeeldprobleme nadat die kinders groter
vir hom geskrik het as die spoke en
hy was nie eers in ‘n kostuum nie.
Buiten die oorverdowende gille, ‘n paar stukkende knieë en ‘n
magdom nagmerries was die aand
groot pret.

Frankenstein se kleinkind het gesig kom wys.

Foto: Verskaf

Hierdie drie bloedige gedaantes het ook hul deel gehad in die
bangmaakaksie.

Foto: Verskaf

Dié drie bleek (gewese) dames het ‘n behoorlike rillings by almal se
ruggrate laat afloop.

Foto: Verskaf

Die “joker” en sy twee maats was die hoofkarakters in menigte Diamond
se nagmerries.
Foto: Verskaf
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Hardloop, hardloop, hardloop!
Julle sal my nooit kan vang, ek is die gemmerbroodman!
Frances van der Merwe
“Landloop is die sport wat werklik
toeganklik is vir almal. Van die
armste atlete kan deelneem
en vorder tot op die hoogste
internasionale vlak met die
minimum finansies en fasiliteite.
Dit is ook die natuurlikste vorm
van beweging en benodig
slegs onvoorwaardelike deursettingsvermoë
en
‘guts’
om te presteer. Dit is die
karaktereienskappe wat ‘n atleet
na aan die hart moet lê om in die
internasionale arena te presteer.“
Hierdie woorde begroet jou as
jy in Bloemfontein by Kovsies se
permanente landloopbaan wat aan
internasionale standaarde voldoen,
deelneem. Partykeer voel jy of van
Zola Budd se sweet nog daar moet
lê, want dit is dié sport wat Zola
beroemd gemaak het.
Dit is op hierdie baan waar twee
van DHS se Griekwa- landloopatlete
op 21 Mei aan ‘n interprovinsiale
byeenkoms deelgeneem het. Dréan
du Plessis het ‘n 12de plek uit 21

seuns onder-17 behaal met ‘n tyd
van 23:33 vir 6km, terwyl Frances
van der Merwe 10de uit 27 dogters
onder-14 geëindig het met ‘n tyd
van 17:19 vir 4km.
Landloop is ‘n sport wat op
‘n 2km baan plaasvind wat aan
vereistes soos heuwels en grondpad
of veldpaadjies met sand voldoen.
Die seisoen begin in April en eindig
met die SA Kampioenskappe in
September. Daar moet aan 4 liga
byeenkomste deelgeneem word en
die vereiste tye moet gehardloop
word.
Net soos vir die Gemmerbroodman, is hardloop die mees
natuurlike ding om te doen. Dit is
‘n noodsaaklike deel van elke dag
en die tyd wat baie vry voel en hul
kop skoonmaak van alledaagse
probleme. Frances sê sy verkies om
kaalvoet te hardloop en dra net
skoene as daar dorings is. Hardloop,
hardloop hardloop. Dié twee sal
julle nooit kan vang nie. Hulle is nes
die Gemmerbroodman!

Frances van der Merwe by die Interprovinsiale
Landloop van 21 Mei 2016.

Foto: Verskaf

Grafika: Internet
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Hokkie
Seunshokkie o/18-toergroep na Kovsies. André Visser is aangewys as beste binnespeler en Anwill Botha as beste doelwagter.

Foto: Verskaf

Rugbytoere
Rugbyseuns speel Suid-Kaap aan die brand
Tjoepie du Toit
Tydens die Maartvakansie was
die Diamonds rugbyseuns weer
op toer en het die Suid-Kaap en
Boland aan die brand gespeel met
eg Diamantveldrugby.
Die o/14- en o/15-spanne het
aan die Junior Kwaggaweek te
Hoërskool Outeniqua in George
deelgeneem. Met die 0/14-span
se eerste wedstryd teen Hoërskool
Brandwag wys die span wat
hulle werd is en wen met 22-12,
maar later verloor die span teen
Hoërskool Durbanville met ‘n
telling van 25-0. Op hul laaste dag
van die toernooi kom die span te
staan teen die grotes van Hoër

Jongenskool Paarl en stap met
seer lywe weg.
Die o/15-span wat ook op
George meegeding het, het ‘n
moeilike wedstryd teen Windhoek
Gimnasium gehad en 43-0 verloor.
Hul het moed bymekaar geskraap
en Hoërskool Tygerberg met ‘n
telling van 12-0 getrap.
Die o/16-span het hul stempel
in die Boland probeer afdruk.
Na ses rowwe dae van uiters
mededingende rugby te Paarl
Gimnasium, het die span teen
Hoërskool Nelspruit, Belville en
Centurion verloor.
Die eerstespan wou vanjaar
wraak neem na laasjaar se verloor

teen Potch Gimnasium. Die
eerstespan het Gimmies met 46-3
kafgedraf. Met hul goeie vertoning
word hul teen die tuisspan, die
Oakdalebulle in die hoofwedstryd
te Riversdal getrek. Die druk was
hoog en die span het geweet dat
ons teen een van die vyf beste
skole in die land meeding. Dit was
‘n kans om te bewys wie ons is, het
Bernard Jansen (kaptein), na die
nederlaag van 17-3 gesê. Op die
laaste dag wou die span hul 2 uit 3
rekord behou en Windhoek Gim ‘n
rede gee vir ‘n harde pad terug. Na
70 minute het Diamonds met 3524 oortuigend gewen en kon hul
tevrede huiswaarts keer.
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‘n Graad aggie, ‘n rakket en sukses in oorvloed
Robert Summers is katjie van die pluimbalbaan
Corni Coetzee
Hulle sê gif kom in klein pakkies.
Robert Summers is ‘n lopende
voorbeeld van hierdie gewilde
Afrikaanse sêding. Hy is ‘n kranige
pluimbalspeler wat stof in al die
ander spelers se oë skop as hy op
die baan stap.
Toe hy die 13de Mei 2002 gebore
is, het almal reeds geweet hy gaan in
sy ma se voetspore volg. Op agtjarige
ouderdom begin hy pluimbal speel
en op negejarige ouderdom word hy
verkies tot die O/13 Noord-Kaap span
wat die provinsie in Oos-Londen gaan
verteenwoordig.
‘n Jaar later (2012) begin sy
prestasies. Hy wen die enkels en
seuns dubbels vir O/11 en word dus
die nommer een seun op O/11 vlak in
Suid-Afrika. Sy volgende hoogtepunt
was toe hy in 2014 twee nasionale
titels verwerf het by die O/13 SuidAfrikaanse kampioenskappe in
Durban. Hy het die seuns enkels

en dubbels gewen en was die
naaswenner vir die gemengde
dubbels. Hy was dus die beste O/13
seuns pluimbalspeler in die land.
Tydens daardie toernooi was hy ook
kaptein van die Noord-Kaap span wat
die A-afdeling gewen het.
In Maart 2015 verwerf Robert
sy nasionale klere vir pluimbal met
sy verkiesing tot die O/15 SuidAfrikaanse pluimbalspan. Hy word
ook op 12 jarige ouderdom geskies
om Suid-Afrika te verteenwoording
by die “U/15 All Africa Continental
Badminton Championships” in Cairo,
Egipte tydens die April skoolvakansie.
Tydens daardie kampioenskappe
het hy ‘n brons medalje verower in
die seuns dubbels afdeling. In April
2015 is hy ook die wenner van die
SuperSport se Let’s Play-sport ster
van die maand en dring hy deur na
die SuperSport se Let’s Play-sport
ster van die jaar vir die Noord-Kaap
koerant en eindig tweede.
Gedurende Maart vanjaar het

Robert aan die O/17 Noord-Gauteng
ope kampioenskappe in Pretoria
gaan deelneem. Daar wen hy en sy
dubbelsmaat die gemengde dubbels
en dit op dertienjarige ouderdom.
Robert word weer verkies tot die
O/15 Noord-Kaap span, waarvan hy
kaptein was, en neem deel aan die
Suid-Afrikaanse kampioenskappe in
Durban tydens die Maart vakansie.
Tydens hierdie toernooi stap Robert
weg met die nommer een titel
in die land vir enkels, dubbels en
gemengde dubbels. Hy word met dié
prestasie ook die eerste Noord-Kaap
pluimbalspeler wat al drie hierdie
titels op O/15 vlak kon verower.
Tydens hierdie toernooi word hy
ook aangewys as die speler van die
kampioenskap.
Robert is voorwaar ‘n voorbeeld
van iemand wat nie sy drome opsy sal
skuif oor sy ouderdom of lengte nie,
maar hulle sal najaag en hard sal werk
om dit op die ou einde te verwesenlik.

(Vlnr) agter: William Plaatjies, Rudolph Hattingh en Pieter Brand (kaptein).
Voor: Hanita Esterhuizen, Danelle Jacobs, Juanique Botha en Robert Summers.
Hierdie pluimbalspelers het die Noord-Kaap provinsie by die 0/19 SA toernooi verteenwoordig wat
in Benoni plaasgevind het vanaf 9-16 Julie.

Foto: Verskaf

Robert Summers is kaatjie van die baan sodra
hy ‘n pluimbalraket in sy hand het.

Foto: Verskaf

Foto: Internet
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Willehonne
Tweede rugbyspan

Die 2de rugbyspan, die “Willehonne” voor ‘n wedstryd.

Wijan Smit
‘n Mens moenie dink omdat jy nie
eerstes gekry het na die proewe
dat jy nie goed genoeg is nie,
maar sien dit as ‘n geleentheid
om jou vaardighede en talent te
ontwikkel en waar beter as by die
tweedespan.
Dit is presies wat die spelers
van die jaar se tweedespan besluit
het hul gaan doen, ontwikkel en
die eerstespanspeler in sy posisie

hard te laat werk om sy posisie te
behou. Daar is ‘n hele paar spelers
wat reeds die jaar opgetrek is
eerstes toe en al hoe hul dit kon
regkry, was deur harde werk
by die tweedespan. Dit toon
karakter en deursettingsvermoë.
Eerstens is die gees van die
span belangrik, maak nie saak
hoe swaar en moeilik dinge raak
nie, die gees word altyd behou
en met ‘n regte houding van
glimlagte. Tweedens speel ons

Foto: Verskaf

vir mekaar en is bereid om vir
mekaar te bloei. Derdens speel
ons met trots en dit is vir ons
net so belangrik om die skool se
naam hoog te hou, soos by die
eerstespan. Laastens, maar nie
die minste nie, speel ons rugby
om dit te geniet.
Ons
het
die
bynaam
Willehonne gekry en as die
span se veggees in een woord
opgesom moet word, is
Willehonne perfek.

Foto: Internet

Aitsa • Julie 2016

Sport | 15

Die tweede netbalspan
Carli Beukes
Altus, Corras, Trevor, Mike en
Carel is van die skuilname van
ons skool se tweedespan.Hoe
vreemd dit ookal klink , dit is hoe
hulle hulself op die netbalbaan
bekendstel. Dit sal vir jou ‘n goeie
idee gee van die gees, pret en
avontuurlus wat in hierdie span
opgesluit is.

Om ‘n baan met hulle te deel kan
net interessant raak. Die span het
vanjaar baie goed gevaar en amper
al hulle wedstryde gewen. Hierdie
span is saamgestel uit vyf graad
11- meisies en vier matrieks, wat
beteken dat hulle beslis volgende
jaar gemis sal word. Hulle het ‘n
paar fiksheidsessies onder die knie
met juffrou Engelbrecht wat hulle
die jaar afrig. Hulle is ‘n baie hegte

span en het baie pret op die baan
gehad. Wen is nie al waaroor dit vir
hierdie span gaan nie, maar eerder
om dit te geniet. Met so ‘n positiewe
ingesteldheid is dit nie moeilik om
te glo dat hulle so goed gevaar het
nie. ‘n Aanhaling wat die kaptein,
Jonica Oosthuizen, baie gebruik het,
is :”Winners are not those who never
fail, but those who never quit!”

Agter die stokke: Die G.I.G.G.A.’s
Dogtershokkie 2de-span
Anè Breytenbach
Baie mag wonder oor die
vreemde naam: G.I.G.G.A. en
waarvoor dit staan. Die naam van
ŉ span spreek boekdele, veral
hierdie naam. Waarvoor staan
G.I.G.G.A.? Glo in God, gee alles.
ŉ Naam en “motto” in een.

Onder bevel van afrigter
Matthew Christians, en onder die
leiding van kaptein Anchen Janse
van Vuuren en onder-kaptein
Jeanne-Marie Jacobs, is die meisies
reg vir enigiets, selfs om ŉ paar
poetse op die afrigter te bak, van die
vernedering van sy “verjaarsdag” by
Spur, tot ‘n foto van die slapende

Die lede van die 2de dogters hokkiespan oftewel die GIGGA’s na afloop van ‘n wedstryd.

prins in die bus na Upington.
“Die gees in die span is baie lekker
en mens kan met selfvertroue op
die veld gaan en weet almal sal altyd
hulle beste gee.” sê onderkaptein,
Jeanne-Marie Jacobs.
Baie sterkte aan die G.I.G.G.A.’s
vir al die ligawedstryde wat nog
voorlê.

Foto: Verskaf
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Hoog, Hoër … Twee meter!

Hoogspring is my “superpower.” Wat is joune?

Theo Senekal

Foto: Verskaf

Carli de Bruin
Theo Senekal is Hoërskool
Diamantveld se Hoogspringatleet
wat sy 2016 atletiekseisoen
afgesluit het met ‘n brons medalje
tydens die Suid-Afrikaanse Ope
Kampioenskappe in Bloemfontein.
Dieselfde kwalifiserende hoogtes,
tye en afstande wat gegeld
het tydens die ASA Junior- en
SA Senior Kampioenskappe, is
gebruik vir toelating tot die SA Ope
Kampioenskappe. Om ‘n medalje
in daardie koue en winderige
toestande te verwerf, was ‘n groot
prestasie.
“No heart has ever suffered
when it goes in search of its dream.”
Die aanhaling, deur Paula Coelho, is
ook Theo se motiveringsleuse.
Theo se atletiekseisoen het in
Oktober 2015 op ‘n hoogtepunt
begin, waar hy tydens die NWU Pukke
Top 30 Uitnodigingsbyeenkoms
in Potchefstroom, sy persoonlike
beste van 2.00m gespring het.
Dit het ook die byeenkomsrekord
geëwenaar wat in 2011 opgestel
is, asook die Noord-kaap Skole

Provinsiale Rekord van 1.96m.
Theo het die seisoen aan baie
ander byeenkomste deelgeneem.
Daar was ‘n paar byeenkomste wat hy
as persoonlike hoogtepunte beskou.
Op die Hoërskool Diamantveld
Uitnodigingsbyeenkoms, het hy
die onder 19 hoogspringrekord
verbeter, en sodoende het hy
gekwalifiseer vir die SA Skole- en
ASA
Junior
Kampioenskappe.
Op die Prestige Kollege Top 10
Uitnodigingsbyeenkoms te Pilditch,
is sy insluiting in die PUMA FINAAL
‘n prestasie! Ongelukkig het die
reën, hoër hoogtes beperk en het
hy en Chris Moleya dieselfde hoogte
gespring.
Chris Moleya is Afrika se nommer
een hoogspringatleet en dus Theo
se direkte kompetisie. Theo en Chris
het reeds in 2014, vir die eerste
keer tydens die SA Senior Skole
Kampioenskappe in Polokwane
as O/17 atlete, teen mekaar te
staan gekom. Van daar af het hul
gereeld teen mekaar gekompeteer
by kampioenskappe. Theo sê dat
daar al ‘n broederlike band gevorm
het tussen hulle twee. Theo word
gereeld deur Chris en sy afrigter,
oom Hugo Badenhorst, uitgenooi
na oefenkampe. Oom Hugo
was ook die bekende Springbok
hoogspringer, Hestrie Cloete se
afrigter.
Theo sê: “Aan die begin van
die seisoen was ek in top kondisie
en was dit ook duidelik in my
hoogspringuitslae, maar as gevolg
van‘n rugspier wat bly vasknyp het
tydens oefeninge en kompetisies,
was ek ongelukkig met my
spronge later in die seisoen. Die
tipe beserings kom gereeld voor

by hoogspringers, maar dit is geen
verskoning as jy op daardie vlak wil
deelneem nie. Jy moet net meer
gedissiplineerd oefen en luister na
jou liggaam se waarskuwings.”
Theo se pa, Theo Senekal Snr,
rig hom af vandat hy tien jaar oud
is. Hy is streng, maar weet hoe om
die beste uit sy atlete te haal. Theo
sê dat hy bevoorreg is om sy pa
langs hom te hê by bykans elke
byeenkoms. Harde woorde is al
gewissel tussen hulle, maar Theo
besef Pa Theo bly die afrigter, en
hy respekteer sy oordeel as dit by
afrigting kom. “Ja, ons word ook
soms emosioneel as dit goed gaan
die dag. Hy spot altyd en sê dat hy
net hooikoors het!” sê Theo.
Theo is genader deur die
Sol Plaatje Universiteit om daar
te gaan studeer en ook om sy
atletiekloopbaan by hulle voort te
sit. Sy mikpunt is om sy akademie
so te verbeter dat hy toelating kan
kry vir verdere Onderwysstudies
en sodoende sy hoogspringpassie
te kan uitleef. Sy doelwit is om
te kwalifiseer vir die 2020 Somer
Olimpiese Spele.
“Atletiek bruis in my are en ek sal
graag betrokke wil raak by afrigting.
Elke sprong bring sy uitdaging en
die gevoel van vryheid as jy oor die
lat kom, is moeilik om te beskryf!
Net ‘n hoogspringer ken daardie
gevoel … dalk is dit die ongeskrewe
reël wat ons bind!” sê Theo.
Op sy stil manier het Theo
Senekal sy merk gelaat op Hoërskool
Diamantveld se atletiek en het
hy hoë standaarde gestel vir die
hoogspringers wat in sy voetspore
moet volg.
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