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Totsiens,maar nie vaarwel!

Hoërskool Diamantveld groet hul skoolhoof,
Mev. Mareth Hugo

Jandrè du Plessis

Mev. Hugo groet Hoërskool Diamantveld met
die wyse woorde van Mahatma Gandhi: My
wens vir elke Diamantvelder is om eerlik, sag
en vreesloos te wees.
Mev. Hugo het einde Julie vanjaar die
onderwystuig neergelê na veertig jaar se
onderrig, wat op sigself ‘n fantastiese prestasie
is. In hierdie berig wil ons graag eer betoon aan
hierdie merkwaardige dame wat diep spore
nalaat in die onderwyswêreld, en meer spesifiek,
Diamantveld.
Sy het groot geword op Ganspan, ‘n klein
dorpie naby Warrenton, en matrikuleer aan die
Hoërskool Vaalharts. Haar pa was self ‘n skoolhoof
en haar ma ‘n onderwyseres. Die onderwysbloed
vloei verseker baie sterk in haar are. Haar pa
,‘n afgetrede Lewenswetenskap-onderwyser
by Diamantveld, dien as haar mentor. Met
aftrede was Mev. Hugo Diamantveld se mees
gekwalifiseerde personeellid. Met haar HOD
nagraadse diploma, ontvang sy die prys as die
beste student in haar prakiese onderwys. Mev.
Hugo het haar meestersgraad in Opvoedkunde
CUM laude verwerf.
Vir drie-en-dertigjaar jaar het Mev. Hugo deel
gevorm van Hoërskool Diamantveld. Gedurende

haar tyd by DHS was sy intensief betrokke by
vier sportkodes, verskeie kultuuraktiwiteite
en Diamantveld publikasies. Iets wat haar
baie na aan die hart lê, is netbal en met goeie
rede. Sy het vir baie jare ‘n groot rol gespeel in
netbalafrigting op provinsiale en nasionale vlak
en ook die administrasie wat daarmee gepaard
gaan, behartig.
Onder haar leiding tree die 0/19 netbal
skoolspanne, een-en-vyftig keer as ligawenners
uit die stryd. Haar raad aan ons netbalspelers en
–afrigters: “Mens moet nooit tevrede wees met
niks minder as die heel beste nie.” Doen gereelde
remediëring en streef altyd na perfeksie.” Sy het
verseker die kuns van netbal speel en -afrigting
bemeester.

Haar groot doelwit wat sy nagestreef het die
dag toe sy haar amp opgeneem het, was om
die korrekte kanale te skep waardeur ouers
en onderwysers kan beweeg om probleme so
spoedig as moontlik op te los. Hierdie kanale
het sy met dawerende sukses ingestel en die
hantering van klagtes, komplimente en kwessies
aansienlik vergemaklik.
‘n Langtermyn ideaal en doelwit wat Mev.
Hugo graag verder sou wou uitbou is om die
Baccalareus toelating tot naskoolse opleiding
te verhoog. Dit is alreeds ‘n uitstekende 87%,

maar nog nie goed genoeg volgens haar
nie. Inderdaad ‘n sprekende voorbeeld van
uitmuntende prestasie karakter in aksie. Sy en
haar man verhuis na McGregor, ’n klein dorpie
naby Robertson, in die Wes-Kaap. Haar planne
vir haar aftrede is om leesstof, waarvoor sy nooit
tyd gehad het nie in te haal, vertaalwerk en om
vir elke kleinkind ‘n trui te brei. Dis duidelik dat
sy nie eers tydens haar aftrede gaan stil sit nie.
Ons sal Mev. Hugo altyd onthou as ‘n stylvolle,
waardige dame wie se optrede altyd van fyn
opvoeding getuig het. Integriteit, eerlikheid,
respek en liefde aan haar naaste, het verseker
voorrang geniet in haar lewe. Haar sukses in alles
wat sy aanpak kan toegeskryf word aan haar
stewige gewortelde waardestelsel. Sy was vir
ons almal ‘n voorbeeld van ‘n waardegedrewe,
doelgerigte Christen.
Mev. Mareth Hugo, Hoërskool Diamantveld is
u innig dankbaar vir u onbaatsugtige diens. U
het ‘n nalatenskap agtergelaat wat ‘n blywende
invloed op ons skool sal hê.
ONS SALUEER U!

Foto: Christiaan Cloete
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Van die Redaktrise
Carli de Bruin

Daar is ‘n tyd van kom en ‘n tyd van
gaan…
Met die verloop van tyd, het ek
deur my hoërskoolloopbaan besef,
dat ons as leerders die tyd op skool as
vanselfsprekend aanvaar het. Almal
wil net klaarmaak met skool, maar die
werklikheid is, ons weet nie wat wag
vir ons daar buite in die wye wêreld
nie. Almal het ‘n prentjie in sy of haar
kop van hoe dinge veronderstel is om
te wees en ook van “die lewe na skool”.
Hoe fantasties gaan dit nie voel om
onafhanklik te wees, met geen reëls
en op ons bootjies na Kammaland
nie!Eendag gaan ons terugverlang na

die prentjie uit ons verlede en wens dat
ons nog net een dag, as ‘n skoolkind
kan spandeer… sorgvry, sonder enige
verantwoordelikhede én onder ons
ouerhuise se dakke. Daar waar ons
veilig en geliefd voel…
In ‘n oogwink is my tyd as skoolmeisie
en Aitsa-redaktrise verby, en kan ek met
dankbaarheid in my hart sê dat ek niks
sou wou verander nie. ‘n Groot dankie
aan my mentor, Juffrou Leola Victor,
wat in my geglo het en altyd daar was
om hand by te sit as ek sou vasbrand.
My dank gaan ook aan al die
onderwysers, aan wie die matrieks
van 2017 ‘n hele paar ekstra gryshare
besorg het.
My raad aan al die leerders is: geniet
ons skool, geniet jou kindwees en lewe

met oorgawe!
Mede matriekulante, ek wens vir julle
‘n oorvloed vreugde en hope sukses
op jou ontdekkingsreis wat voorlê.
Opregte vriende op wie jy altyd kan
staatmaak. Entoesiasme om elke
uitdaging met ywer aan te pak en die
mooiste drome vir jou toekoms.
Ons is trots om te sê dat ons leerders
van Hoërskool Diamantveld kon
wees. Klippe wat geslyp is tot blink
diamante… sommiges nog ietwat
ongeslyp, maar ‘n diamant bly ‘n
kosbare eldelgesteente.
Dit is met ‘n swaar hart dat ek my tuig
as redaktrise van die Aitsa neerlê.
Ek groet jul, vir oulaas.
A POSSE AD ESSE

Ané Breytenbach
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Foute is ‘n bewys dat jy probeer

Het jy misluk, of het jy net ‘n klomp opsies gevind
wat nie werk nie?

Annika van Staden

Almal het al iewers die bekende
woorde, ‘Foute is net ‘n bewys dat jy
probeer’, of, ‘Almal maak foute, dis
net ‘n tydelike terugslag’, gehoor.
Dan maak jou maag sommer ‘n paar
draaie en jy rol jou oë, want daardie
woorde is ‘n bekende cliché wat al
van die begin van tyd af gebruik is
en amper nooit enige hulp aan jou
verleen of jou beter laat voel het
nie. Die vraag is egter, skuil daar
wel waarheid agter hierdie woorde,
of val dit doelbewus op dowe ore?
Hulle sê dat die wat heuning
wil eet, steke moet verdra. Ons
glo partykeer dat die suksesvolle
mense die ‘lekker-lewe’ op ‘n goue
skinkbord ontvang het, wat wel nie
altyd die geval is nie. Van die wêreld
se bekendste name, onder andere

Thomas Edison, Walt Disney, J.K
Rowling en Albert Einstein moes
eers watertrap voor hulle kon
swem. Hulle het talle foute begaan
en selfs in armoede geleef voordat
hulle ‘n deurbraak kon maak. Wat as
jou naam volgende op daardie lys
kan verskyn?

Natuurlik
kan
nie
alle
mense eendag miljoenêrs of
wêreldberoemdes
wees
nie,
maar harde werk is, volgens talle
suksesvolle mense, die sleutel. Of
jy nou ‘n wiskundige, kunstenaar
of boer wil word, daar gaan altyd ‘n
paar klippe in jou pad wees. Jy moet
net aanhou probeer om hulle weer
weg te rol. Rome is nie in een dag
gebou nie.
So, ‘n bietjie motivering vir
die strawwe kwartaal: wanneer jy

daardie toetsresultate wil opskeur,
of nie die eerstespan haal nie, is
dit nie die einde nie. Daar is wel
waarheid in elke cliché. Hoekom
anders sou dit so baie gebruik word?
Alle mense maak foute, slegs ‘n
paar leer daaruit. Party mense soek
maniere, ander soek verskonings.
Volgende keer as daardie toets se
punte vrot lyk, onthou dat sukses
baie maal op mislukkings gebou
word en dat wanneer jy wel sukses
bereik, dit tien maal soeter sal wees
wanneer jy onthou hoe hard jy
daarvoor gewerk het!
“Anyone who has never made a
mistake, has never tried anything
new.”
- Albert Einstein -

Grafika: Internet
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DHS: Tradisies Vergaan

Uit die mond van ons ervare matrieks
Mieke Brits
Hierdie jaar was daar omtrent
‘n gegons onder die matrieks, van
die tradisies wat verlore gegaan het
nadat hul as graad 8’s, hul klippe
moes begrawe. Goeie waardes en
respek teenoor mekaar is beslis ‘n
tradisie wat volhoubaar is in DHS,
maar wat van die “kleiner” tradisies?
Veral die tradisies wat onder die
senior leerders
as besonderse
tradisies beskou word.
‘n Badkamer is ‘n plek waar
niemand in rye wil staan en wag
nie. Heel moontlik knyp jy al vir
twee periodes lank. Daarom word
die junior en senior badkamers
van mekaar geskei. Die senior
badkamers is altyd beskou as
“verbode terrein” vir die juniors. As
‘n graad 8 en 9 leerder, het jy dit nie
durf waag om jou voete daar te sit
nie. Indien jy wel die moed gehad
het om dié terrein te betree, moes
jy gereed wees vir ‘n vuil kyk of
twee. Dit klink dalk na ‘n belaglike

en onbenullige ‘tradisie’, maar dit
dui op respek teenoor die senior
leerders.
Die kortpad na elke klas is
verseker die pad deur die vierkant
in die middel van die skool. Ja, die
sementblok waar geen junior ‘n
paar jaar gelede hul voete kon sit
nie. Geen leerder word toegelaat
om deur die voorportaal die kantoor
binne te gaan nie. Jy, as junior,
moes teen die muur plak om by die
kantoor uit te kom, waar seniors,
met een woordelose kyk, juniors
kon laat twyfel of dit ‘n wyse besluit
was. Juniors, in jou graad 10 jaar
sal dit jou beurt wees om deur die
vierkant te stap. Tot dan, respekteer
asseblief die tradisie en stap maar
die langpad kantoor toe.
Op die amfiteater was elke senior
se sitplek bespreek. Hulle het twee
jaar daarvoor “betaal” deur op die
plaveisel of klippies te sit. Deesdae
word geen plek meer bespreek vir
die matrieks nie, want wie eerste
daar aankom, het ‘n sitplek, al

beteken dit dat die matrieks soos
groentjies op die plaveisel moet sit.
Ons het ons deel gedoen. Vir nou is
dit eers julle beurt.
Dan is daar die kwessie van ‘n
matriek in die ry by die snoepie.
Dit word die ‘matriek-snoepie-ry’
genoem, en is slegs vir die matrieks
se gebruik. Deesdae bestaan die
tradisie glad nie meer nie, en word
die matriekleerders net eenvoudig
eenkant toe gestoot en gestamp.
Die matrieks voel dat hul
matriek-regte in ag geneem moet
word en dat die juniors die nodige
respek moet toon. Die tyd stap aan
en julle beurt om seniors te wees,
kom nader. So staan asseblief in
die lang badkamerrye, voel soos ‘n
oortreder in die vierkant en sit soos
die Mandrill bobbejaan, met blou
boudjies en ‘n kwaai gesiggie, op
die harde plaveisel. Wees trots op
ons ‘kleiner’ tradisies en bou voort
daarop.

Apie Sien!
Apie Doen!

Spotprent: Paul Henry

Die volgende matrieks: Lene’ de Winnaar, Jolize de Jager,
Melissa Niemand en Lizanne Lensly sê dat DHS se tradisies
moet bly!
Foto: Mieke Brits
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Hoop is ons antwoord!
Cimé Vermeulen
Spreuke 22:6: Gee leiding aan ‘n
jongmens oor hoe hy moet leef
en hy sal ook as hy al oud is nie
daarvan afwyk nie.
Die
Verenigende
ChristenStudentevereniging (VCSV) van
Suid-Afrika, is ‘n organisasie wat
al sedert 1896 leerders in skole lei
in hul verhouding met God, met
die doel om gesonde Christelike
waardes by leerders te vestig, as
fondament waarop hul, hul lewens
kan bou. Die VCSV voldoen aan die
beleid van godsdiens in skole, deur
op ‘n billike, nie-diskriminerende en
vrywillige basis te handel.
Weekliks, elke Woensdag tydens

pouse, woon 650 of meer DHSleerders, vrywillig, VCSV by. Dit is
hier waar nuwe hoop in hul harte
gekweek word, hier waar hul krag
kry, waar hul kan droom en gló in
dit wat onmoontlik lyk, waar hul
verdraagsaamheid leer, waardes
vaslê en uitreike na mense in die
gemeenskap organiseer.
#Imagine is ‘n VCSV strategie om
Suid-Afrika se morele kompas te
versterk en leiers met integriteit,
deernis, toewyding en geloof vir die
toekoms te kweek. Dit word jaarliks
deur sowat 12 000 tieners regoor
die land bygewoon. Tydens hierdie
kamp word jongmense geleer om
op te staan en uit te staan.
VCSV
bring
jongmense

Die VCSV bestuurslede van 2017.

bymekaar en leer hul, dat ongeag
hul pyn of verlede, daar altyd hoop
en vryheid in Jesus is.
Dit is presies waarom VCSV in
ons skole moet bly, beslis ook in
Hoërskool Diamantveld! Ons almal
streef na hoop. Hoop vir ‘n beter
dag, hoop vir ‘n beter toekoms,
miskien net hoop om deur die dag
te kom! Waarvoor wag jy? Hier is
jou antwoord… VCSV! Kom, dat ons
die hoop in ons harte vermeerder
en met ander kan deel! Ons hoop
gaan beslis nie net in die stof gaan
lê nie, want ‘n hoopvolle mens is n
positiewe en dankbare mens!

Foto: Carli de Bruin
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Kansa: Relay for life

Hoop, ‘n vierletter woord wat aan die 4000
kankervegters ‘n doel gee om te leef

Lerissa Brits
Danksy die KANSA Relay for
Life, wat die afgelope kwartaal
plaasgevind het, is hoop na
talle kankervegters regoor SuidAfrika versprei. Juf. Ferreira en
haar span het Diamantveld trots
verteenwoordig en het die harte
van duisende mense diep geraak.
Hoop gaan hand aan hand met
liefde en geloof. Tydens die KANSA
Relay for Life maak die vrywilligers
dit duidelik dat hulle werklik omgee.
Hulle was bereid om hulle tyd op te
offer, ter wille van ‘n groter doel.
KANSA Relay for Life is
‘n prettige dag. Dit het
al
vroeg
die
oggend begin:
Diamantveldverteenwoordigers

het drie stalletjies opgeslaan: een
vir die Landsdiensgroep, een vir die
VCSV-groep en een vir die Kansa
vrywilligers. By hierdie stalletjies
is vele lekkernye verkoop. Na die
verkope afgehandel is, het al die
kanker-oorwinnaars rondom die
Skaats Plaza gestap.

voltooi, hoe beter vaar jou span.
‘n Oud-leerling, Johan Haarhoff,
het spesiaal sy hare vir ‘n paar
jaar laat groei. Tydens die KANSA
geleentheid, het hy dit afgeskeer
om eer te betoon aan sy ma, wie
kanker oorleef het.

Tydens hierdie staptog het die
mense plakkate omhoog gehou en
voluit saam gejuig. Daar was talle
mense wat regdeur die dag op die
verhoog gesing en gedans het. Die
kanker-oorwinnaars het ondere
andere, joga gedoen, om hoop te
gee aan mede-kankervegters. Die
res van die aand het die groepe
mense hul tyd spandeer,om soveel
rondtes as moontlik om die Skaats
Plaza te stap. Hoe meer rondtes jy

Diamantveld se Kansa-verteenwoordigers het meer gedoen as om
net hulle tyd op te offer. Hulle het
hulle harte oopgemaak vir mense
wat hulle nie eers ken nie en vir elke
glimlag op daardie dag, was hulle
verantwoordelik vir ‘n vlammetjie
van hoop in iemand anders se lewe.
Trots Blou - soos altyd!

Oud-leerling, Johan Haaroff , het vir twee en ‘n halwe jaar lank besluit om sy hare te groei en het dit die aand aan KANSA geskenk.
Foto’s: verskaf
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Baie het hier geëet en oorleef
Ané Breytenbach
Wat dink jy as jy die woord
“koshuis” hoor? ŉ Huis vol kos?
Die plek waar jy vry kan wees
van enige reëls, en die gekerm
van jou ouers? Ek is jammer,
maar die koshuislewe is nie
altyd maanskyn en rose nie.
Koshuislewe is nie vir sissies nie.
Ek het in 2013 my plek in die
koshuis ingeneem as ŉ bang graad
aggie met oë so groot soos pierings,
vlinders wat in my maag rondvlieg en
ŉ hart wat vinniger as Usain Bolt op
ŉ 100m klop. In graad agt kry mens
ekstra swaar. Dit is ‘n emosionele en
stresvolle ervaring, maar jy leer om
as ŉ span te werk, om saam te staan
en om daar te wees vir jou medegraad agts. Graad nege, die jaar wat
jy nie weet waar jy inpas nie, maar
dit vlieg verby en voor jy jouself kan
kry, is graad 10 verby en is jy klaar
met graad 11.

Koshuisbrood maak ysters groot!
Daardie woorde is baie waar. In
die koshuis leer jy om kos te eet
wat jy nog nooit in jou lewe geëet
het nie. Die kos is nie altyd van die
lekkerste nie, en daarom is daar
altyd brood. Mense mag dalk dink
die koshuiskinders is ondankbaar,
(dalk is dit so?), maar om dieselfde
kos jaar na jaar te eet kan nogal
eentonig raak.
Moenie die Lady Macbeth
van koshuislewe vergeet nie. Die
beminde opstaanklok. Jou moed
sak sommer in jou skoene as sy
praat en jy weet jy sal jou moet roer
anders is jy laat vir skool.
As ‘n koshuisbrakkie leer ‘n mens
baie. Verantwoordelikheid (party
leer dalk net stadiger as ander), om
selfstandig te wees, om ander se
behoeftes bo jou eie te plaas, om
onselfsugtig op te tree en om jou
medemens lief te kry. Die beste
ding wat koshuislewe jou kan leer

is, dat as die ”tannies“ van jou hou,
kry jy meer kos as die ander!
Ek is nou matriek en ek raak
nostalgies as ek terugdink aan
al die dinge wat ons oor die jare
aangevang het. Die herinneringe
wat ek het, is van die snaakstes en
bestes wat ek ooit sal hê. Jy het
vriendinne wat by jou staan deur dik
en dun. Vriendinne wat jou wakker
maak wanneer jy nie jou alarm hoor
nie, vriendinne wat jou laat lag en
wat saam met jou huil. Vriendinne
wat sussies geword het.
Met al sy goeie en slegte dinge
kan ek sê dat ek lief geraak het vir
die koshuis en die koshuislewe,
maar ek moet bieg... niks kom naby
my ma se kos en my eie bed by die
huis nie.

Grafika: Internet
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Die Toekoms: Hoe lyk joune?
Corni Coetzee
Op skool sukkel ons om by
alles uit te kom. Ons moet leer,
aan ekstra-kurrikulêre aktiwiteite
deelneem, ons vriende, ouers en
onderwysers gelukkig hou en dan
ook nuwe ondervindings opdoen.
Ons wil nie graag ons werk afskeep,
iemand teleurstel of uitmis op die
pret nie. Wanneer sal beplanning vir
die toekoms ook ‘n prioriteit word?
Vroeg in graad 11 word mens al
gebombardeer met vrae oor wat jy
wil studeer na skool en word daar vir
jou gepreek oor hoe belangrik jou
graad 11 punte is. Al daardie vrae en
preke laat jou weer met jou eie vrae:
Wat wil ek word? Moes ek al besluit
het? Wanneer moes ek daaraan ook
dink? Daar is nog so baie tyd vir die
groot besluit.
Wanneer jy sit met die vraag:
“Wanneer is die beste tyd om te

begin dink oor jou toekoms?”, is die
antwoord eintlik heel eenvoudig.
NOU. ‘n Mens is nooit te jonk om te
droom oor wat jy eendag wil bereik
nie. Of jy nou in graad 8, 9 of 11 is,
dit is nooit te vroeg om te dink oor
wat jy in graad 12 of na matriek wil
bereik nie.
As jy egter nou in graad 11 is en
nog nie weet wat jy wil doen nie, is
dit ook nie die einde van die wêreld
nie. Moenie te veel druk op jouself
plaas om nou dadelik ‘n besluit te
neem wat jy dalk later gaan berou
nie. Daar is nog meer as genoeg tyd
om te besin oor die toekoms. Vir
nou- geniet jou jonkwees, neem aan
alles deel en moenie op iets uitmis
nie! Wie weet, dalk kry jy êrens
langs die pad jou antwoord. Party
paaie word immers net ontdek deur
verkeerde afdraaie...

?

Soek jy ‘n pleister vir jou hart?
Die prys van gewildheid
Chanie Burger & Danelle Jacobs
Weet jy wie jy is? Hou jy daarvan
om grense te oorskry? Faal jy
onder groepsdruk? Beïnvloed
ander jou besluitneming? Hoe
belangrik is gewildheid vir jou?
Wanneer mamma se bloedjie,
wat beskermd grootgemaak is,
sy eerste biertjie drink, weet hy
waar sy limiet is?
Ons almal weet watter invloed
jou ouers op jou kan hê of watter
ideale hulle op jou kan af forseer:
verwagtinge soos goeie akademiese
standaarde, om uit te blink in sport
en om soms jou sosiale lewe op sy te
skuif vir ‘n aandjie tuis saam met die
familie. Hierdie verwagtinge plaas
druk op jou, daarom voel dit soms
nodig om te rebelleer en die grense

te toets om jouself te vind, maar
ongelukkig kan jy meer verloor as
vind.
Goeie vriendskappe is waardevol
vir jou menswees. Vriende kan
jou maak of breek. Soms val jou
lewensfiets se wiele af en jy faal
onder groepsdruk, want hoekom
sal jy wil anders wees? In vandag se
lewe doen mens enige iets om nie
‘n buitestaander te wees nie. Gaan
jy saam met jou naweekmaatjie in
die vuur spring? Brandewyn het nie
brieke nie, of hoe sê mens? Slaan
die brieke aan! Spyt kom mós altyd
te laat.
Daar is niks verkeerd om iemand
spesiaals in jou lewe te hê nie, mits
dit nie ten koste van jouself is nie.

Die groot gevaarligte moet flikker
wanneer jy die persoon in die spieël
nie meer herken nie. Daar is nie
iets fout met goeie blootstelling of
gesonde balans nie, maar jy moet
besef wanneer genoeg, genoeg is.
Moenie jou menswaardigheid
skend om in te pas nie. Moenie dat
verwagtinge jou lewe oorneem nie.
Tieners plaas dikwels te veel druk
op hulleself en dit kan lei tot hulle
eie ondergang. Leef jou lewe as ‘n
unieke individu. Wie is die ware jy
agter jou naweekmasker?
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HOKKIE

HOKKIE

RUGBY

NETBAL

Foto’s: Louis Botha,
Hanlie de Villiers (rugby),
verskaf (netbal & hokkie)
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KUBERKOPIES VIR DIE TOEKOMS
‘When the going gets tough,
the tough goes online shopping’
Jana van der Linde
Dit is wat mense deesdae regoor
die wêreld doen. Ek weet ek is nie
die enigste een wat ‘n winskopie
aanlyn kan weerstaan nie. Dink net :
jy lê in jou bed, ’n beker koffie in die
hand en met die ander hand kies jy
‘n aanloklike item op een of ander
webtuiste. Jy spaar dus brandstof
deur nie jou motor te gebruik nie.
Jy sukkel nie om parkering te kry nie
en jy hoef ook nie in nors kassieres

se gesigte vas te kyk nie. Dit klink
mos wonderlik?
Volgens Donovan Marais van
Sage Pay, is aanlyn-aankope relatief
veilig mits jy die regte protokol volg
en jou gesonde verstand gebruik. Vir
die persoon wat ‘n 8:00 – 5:00 werk
het, hou dit beslis hope voordele in.
Vliegtuigkaartjies, reisbesprekings,
tegnologie, boeke en musiek kan na
ure gekoop word. Dit maak verseker
die lewe vir ‘n mens makliker. Sekere
supermarkte lewer tuis af en met

die druk van ‘n knoppie, verskyn
hulle weeklikse kruideniersware op
die kombuistafel.
Jy kan dus self besluit of jy die
waters wil toets van kuberkopies.
Dalk het jy al daarvan gebruik
gemaak, maar onthou altyd dié
goue reël: as dit té goed lyk om
waar te wees, dan is dit tien teen
een die geval.

Hier is ‘n paar wenke vir kuberkopers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al is dit hoé frustrerend, lees altyd die bepalings en
voorwaardes.
Kyk ten minste een keer ‘n week na jou bankstate.
Moet nooit jou pinnommer verskaf nie.
‘n Veilige webadres begin gewoonlik met https://
Maak seker daar is ‘n klein ‘secure’ slotjie ikoon op
die webwerf se adresbalkie.
Kyk uit vir swak grammatika en spelfoute, want dan is
die produk heel moontlik nagemaak of vervals.

Die vere maak beslis nie die voël nie
Mart-Marie de Wet
Ongelukkig maak die vere vir
tieners wél die voël, veral onder
die swaard van ‘in-wees’ en die
druk wat daar deesdae oor hul
koppe hang.
Jy is wat jy aantrek, hoe jy jou
hare dra en dan natuurlik ook
die tegnologie wat jy gebruik.
In sommige gevalle sien mense,
as gevolg van die groepsdruk
waaronder tieners deesdae gebuk
staan, dikwels nie die ware jy nie,
slegs die uiterlike, maar nie die
innerlike “JY” nie. En dit is juis die
innerlike “JY” wat jou die mens
maak wie jy is.
Ek wil graag aan julle bewys dat
jou uiterlike en die tegnologie wat
jy gebruik, nie ‘n invloed op tieners
se selfvertroue hoef te hê nie en
ook nie hoe jy jouself as persoon

sien nie.
Die eerste geheim van ‘n tiener
met selfvertroue, lê in die keuse
van die klere wat hy of sy dra. As
jy as tiener in die spieël kyk en hou
van wat jy sien, pak jy die dag met
daardie
goedvoel-selfvertroue
aan. Die persoonlike keuse van jou
kleredrag gaan gepaard met die
keuse van jou haarstyl vir die dag en
dit het alles ‘n invloed op ‘n mens
se selfvertroue. As ‘n mens goed
voel het mens hope selfvertroue en
kan die dag net goed verloop. Dra
jy nog jou hare in ‘n stywe bokstert,
perfek gekam, netjies en uit jou
gesig? Hoekom nie? Solank jy die
dag in die spieël kan kyk, trots en
tevrede is op die beeld wat jy sien
kan jy gerus met pronkvere deur die
dag loop en spog.

Tegnologie speel ongelukkig
ook ‘n groot rol in tieners se lewens.
Dit gaan nie meer oor of jy dit het of
nie, maar watter tipe tegnologie jy
gebruik. Hoe duurder jou slimfoon
en hoe meer bekend die maak van
die slimfoon is, hoe meer beïndruk
is jou maats.
Tieners is ‘n snaakse spesie. Hul
enigste behoefte is om in te pas en
soos die res te wees en tog net nie af
te steek by hul vriende nie. Al is dit
hoé moeilik, vergeet van ‘in wees’,
wees eerder jou eie EK, uniek en net
jouself.
Volg Dr. Seuss se raad: “Wees
jouself en sê wat jy dink, want die
mense wat saakmaak gee nie om
nie en dié wat omgee, maak nie
saak nie.”
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Suid-Afrika se Waterkrisis
Ju-Mari Olivier
Drip, drip, drip… jy lê heel
gemaklik en die geluid van ‘n
waterstroom sus jou aan die
slaap…
Water, H2O, Aqua – hierdie
sinonieme is verantwoordelik vir
die lewe van plant, mens en dier.
Tans sit Suid-Afrika met ‘n groot
water probleem, ‘n besonderse taai
tameletjie.
Kan jy jouself indink: Oorlog as
gevolg van ‘n watertekort.
Tans beleef ‘n derde van die
wêreld, ‘n droogte en volgens WWF

sal twee derdes van die wêreld in
2025 met dieselfde krisis sit. Uit
die 70% water waaruit die aarde
bestaan, kan ons slegs 1% gebruik.
Die water wat ons vandag
gebruik is slegs water wat oor die
jare herwin is. Die hoeveelheid
water op die aarde bly konstant en
kan dus nie vermeerder of vernietig
word nie. Die probleem is egter dat
water nie eweredig oor die aarde
versprei word nie. Tans is Suid-Afrika
se gemiddelde reënval per jaar 492
millimeter, wat te min is vir die
groeiende bevolking van ons land.
Verder kan die blaam ook op die

swak infrastuktuur, om die water op
te gaar en te bespaar, geplaas word.
Daar is egter ook ‘n ou gesegde
wat lui dat die lewe taai is, maar dit
beteken nie dat die lewe nie lekker
is nie. Nes enige taai tameletjie wat
gekou moet word, is die begin soms
moeilik, maar as Suid-Afrikaners
saamstaan, kan ons ‘n verkil maak
deur water te bespaar en dié in droë
gebiede, soos die Wes-Kaap, so veel
as moontlik te ondersteun.

Hier volg ‘n paar interesstante feite oor die waterkrisis in Suid-Afrika volgens die Aquazania:

1.
37% van
drinkbare water
word vermors in
Suid-Afrika a.g.v.
pype wat nie
reggemaak
word nie.

2.
Teen 2030
sal daar nie meer
aan die mens se
behoefte aan water
voorsien kan
word nie.

3.

4.
Die huidige

“Water shedding”
is ‘n realiteit.

droogte is die
ergste in die laaste
2 dekades.

WATER
is

Lewe
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Eksamentyd: Feite en Flaters
Rita van Niekerk
Diamantveld is beslis nie ‘n
uitsondering wanneer dit kom by
foute wat in eksamenvraestelle
gemaak word nie. Hier volg ‘n
paar snaakse voorbeelde wat op
verskeie onderwysers se gesigte
ŉ glimlag gesit het:
Ekonomie:
V: Beskryf wat die ekonomiese
“boom” is.
A: Die boom is iets wat sonlig en
water nodig het.
Toerisme:
V: Noem ‘n voorbeeld van die
groot 5.
A: Die toeris.
Lewenswetenskap:
V: Waar word die eilande van
Langerhans gevind?
A: Die Atlantiese Oseaan.
Engels:
V: Wie is die Pope?
A: Die persoon wat
verantwoordelik is vir die musiek
revolusie.

Die gunsteling flater waaroor
baie onderwysers nog lag, is die
een waar ‘n leerder haar vraag
in Wiskunde met flaterwater
uitgewis het, omdat sy nie die
vraag kon beantwoord nie.

Wêreldwye eksamenflaters:
Rekenaarstudie: graad 12
V: Waarom moet
rekenaargebruikers gereeld
rugsteunkopieë maak?
A: Sodat hulle nie rugpyn kry nie.
Wiskunde: graad 8
V: Wat is regoorstaande hoeke?
A: Dit is hoeke wat vir mekaar
kyk.

Geografie:
V: Hoe word dou gevorm?
A: Die son skyn op die blare en
dan sweet hulle.
Geografie: graad 9
V: Wat is die ewenaar?
A: Wanneer meneer naar is en ek
ook naar is, dan is ons ewenaar.
Geskiedenis: graad 8
V: Waarom is die Mona Lisaskildery so baie werd?
A: Omdat sy ‘n mooi vrou was.
Afrikaans:
V: Vertaal in Afrikaans: “I beg
your pardon?”
A: Huh?

Wiskunde: graad 9
V: Gee die formule om die
oppervlakte van ‘n sirkel te
bepaal.
A: Paai straal kordaat.

Afrikaans:
V: Wat noem ons iemand wat
velle looi?
A: ‘n Onderwyser.

Geografie: graad 10
V: Hoe het berge ontstaan?
A: Deur baie sterk winde.

Afrikaans:
V: Waarvoor staan die afkorting:
“t.o.v.”
A: Tot onder die voete.

Ek het die antwoord
sorgvuldig oorweeg en
besluit dit is reg... Juffrou sal net die vraag
moet verander!
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Skooltoere: Agter die skerms

Spoke,seuns wat skrik vir spinnekoppe en
skelm selfoonoproepe is maar net die
punt van die ysberg
Elcke Katzke & Lise Volscher &
Danica Valkenborgh
As jy dink dat daar op ‘n
skooltoer net sport of kultuur
plaasvind, dink WEER. Tydens
onderhoude met ‘n paar van die
toergangers, is die volgende
staaltjies uitgesnuffel…
Netbalgeite:
Een van hierdie talentvolle
spelers het gedink dat sy haar
kamermaats die lyding sou spaar
en ‘n windjie in die gang gaan los,
in plaas van in die kamer. Sy was
salig onbewus, terwyl sy so eenkant
staan, van ‘n gewilde gr.8 wiskunde
onnie, wat so naby verbygeloop
het, dat sy na haar asem moes snak!
Die kamer met die oranje
slaapsak… 02h30 die oggend.
Twee meisies het ‘n dringende
nood en hulle het baie braaf die
pad badkamer toe aangedurf. Die
pad na die badkamer was maklik,
maar die pad terug was ‘n perd van
n heel anderste kleur. Ewe skielik
het die ganglig onheilspellend
begin flikker, duidelike voetstappe
is in die leë gang gehoor. Toe hulle
uiteindelik by hul kamer uitkom,
het hulle verlig teen die deur gaan
staan, met hul harte wat nog in
hulle kele bons. Skielik word die
deur agter hulle oopgeruk. Soos
alle spookstories, het die een ook
‘n verklaring…die spook was maar
net een van hul kamermaats.

Hokkiegeite:
Seuns:
Dit is nie net meisies wat
spring as hulle spinnekoppe sien
nie! Een van hierdie seuns was so
vasberade om die boonste bed
te kry, dat hy direk in ‘n spinnerak
vol spinnekoppe ingeduik het.
Hy het vinniger as Usain Bolt daar
afgespring en na die meisies toe
gehardloop om ‘n blikkie DOOM te
kry. Hy was definitief nie ‘n tweede
Spiderman nie.

en hulle kamers met tandepasta te

Meisies:
Hokkiemeisies
is
blykbaar
rowwe bokkies. Hulle gooi mekaar
in die middel van die nag met
waterballone wat teen die einde
van die aand ‘n bietjie elektriese
energie bykry. Hulle het natuurlik
ook terg selfoonoproepe gemaak
wat veroorsaak het dat die
immergewilde Berta die lig gesien
het. Is daar iets wat ons oor “haar”
moet weet, meisies?

emmer yskoue water gegooi!

Tennisgeite:
‘n Onnie, wie vreeslik baie
die slagoffer van weggesteekte
koukies en boeke is, en wie se
bestuursvermoë gereeld die top
punt van bespreking is... Wat meer
kan ons sê?

die foon was nêrens te sien nie.

Rugbygeite
Hierdie manne hou van
moelikheid maak. Een van die
stories wat uitgekom het was, in
plaas van om te rus vir die volgende
dag se wedstryde, het hulle gedink
dat dit baie snaaks sou wees om die
ander span se beddens om te tiep

besmeer. Hulle het wel na die poets,
hul besittings vinnig opgepak en
hulself in hul kamers toegesluit,
omdat hulle bang was dat die ander
span sou wraak neem! Bespeur ons
dalk ‘n paar bangbroeke onder ons
kranige rugbyspelers? Asof dit nou
nie genoeg was nie, het hulle een
van die ander span se lede (wat in
hul badkamer kom stort het) met ‘n
Hoe kan ‘n rugbytoer nou
suksesvol wees sonder ‘n paar mooi
dames se selfoonnommers? Hulle
het toe van ‘n “sekere persoon” se
telefoon die nommers bekom. ‘n
Gewillige meisie was bereid om
haar nommer op die veelbesproke
foon in te tik, maar ongelukkig was
die foon gesluit en die eienaar van

Debatgeite:
Met die stories in die omloop,
lyk dit asof die debattoer sommer
groot pret was- seuns wat die
meisies se beskuit en koffie gaps en
‘n sekere kamer se badkamerreël:
“Let it go”. Dan is daar iemand wat
bang is vir gryshare wat aansteek,
03h00 in die oggend vrugteslaai
eet en selfs ‘n boemelaar wat vir ‘n
meisie ogies maak in KFC.
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Reëls: Vir die voëls?

Mag swaeltjies tydens skooltyd
op hul selfone kwetter?
Alecia Brits
Skoolreël: Die gebruik van selfone tydens skooltyd is verbode.
Vir die reël: m.a.w. Selfone is nie Teen die reël: m.a.w Selfone is Goue Middeweg
toelaatbaar
toelaatbaar
is.bewys dat die gebruik Skep
‘n reël
wat
hande
vashou
Die vraag
is of ‘n
goue
middeweg,
in
Die gebruik van selfone in die klaskamer ‘n
Ditverhouding
is al telkemale
hou egter ook vele voordele vir die van selfone in die klaskamer vele nadele toelaatbaar
hierdie eindelose
debat,
ooit niks
moontlik
is.
maak,
maar
meer
leerder en onderwyser in. Leerders inhou. Eerstens trek dit die leerders se nie.
Dalk moet leerders slegs toegelaat word
sal makliker van hul huiswerk onthou aandag van hul skoolwerk af en fokus om hul selfone te gebruik indien die
Dit belemmer
die leerkultuur
van Daar
baie
mense
in Leerders
in ‘n verhouding
moet
hul dus isnie op
die werk
wat inwat
die klas
betrokke onderwyser
hul toestemming
aangesien
die huiswerk
van die bord
ons hul
skool.
is Dit
en is ontwrigtend
nogsteeds mekaar
ondersteun om
‘n leerkultuur
gee? Onderwysers
moet
dan ook
met
selfone afgeneem kan word. Die verhoudings
behandel word nie.
gebruik van selfone in die klaskamer, vir presteer.
vir onderwysers as hul hul lesse moet te
toegelaat
skep. word om in sekere gevalle ‘ja’ te
privaat doeleindes, sal afneem indien onderbreek om weereens oor selfone te sê, sonder om leerders in die moeilikheid
Dit skep ‘n swak beeld van ons Almal weet in watter skool jy is. As twee mense mekaar respekteer
dit nie meer onwettig is nie. Tieners is preek. Dit kan natuurlik ook as ‘n teken te laat beland.
skool.
sal enige
optrede
buite die in ‘n verhouding, sal hulle nie
van disrespek
teenoor
die onderwyser
mos
‘gebore om teen die reëls te skop’! Dus
skool
ook
‘n
effek
op
die
se so optree dat die skool se naam
al bevind
Die meeste leerders gebruik dus hul beskou word. Studies het ook skool
naam
hê.
selfone om teen die reël te rebelleer, dat die herhaaldelike blootstelling aan ‘n skipbreuk lei nie.
bewustelik of onbewustelik. Indien daar
nie meer ‘n reël is nie, sal dit nie meer
so lekker wees nie. So sal leerders ook
verantwoordelikheid aanleer.

selfoon, kanker kan veroorsaak.

Wat sê die leerders?

Wat sê die ouers?

Wat sê die kenners?

Teen die reël:
“’n Selfoon trek my aandag af en
my gedagtes dwaal te maklik. As
ek toegelaat word om my selfoon
te gebruik, sal die versoeking om
op Whatsapp te wees, net te groot
wees.”
-Anoniem

Teen die reël:
“Selfone mag nie toegelaat word
nie, aangesien dit kinders se aandag
van hul skoolwerk aftrek. Dit maak
ook kinders meer vatbaar vir
kuberboelie.”
-Diamantveld ouer

Teen die reël:
“Dit is noodsaaklik om kinders toe
te laat om op hul werk te fokus en
hul teen ongerymdhede op sosiale
media te beskerm. Selfone moet
verbied word.”
-Volgens die Nasionale Vereniging
van die Skool Beheerliggame.

Vir die reël:
“Ek het my selfoon nodig om
inligting aan my ouers deur te
gee. Sommige onderwysers maak
ook van Whatsapp gebruik, om vir
leerlinge van reëlings te laat weet,
bv. die middag se hokkie-, rugby- en
netbalwedstryde. Dis onregverdig
dat ‘n mens moet kanse waag, om
jou selfoon “skelm” te gebruik, om
jou buitemuurse aktiwiteite te reël.”
-Anoniem

Vir die reël:
“’n Selfoon stel my in staat om altyd
met my kinders te kan kommunikeer.
As hul planne skielik verander, is dit
maklik vir hulle om my te laat weet.
Dit help om hul fisiese veiligheid
te verseker en verhoed ook dat ‘n
mens se middag in chaos verander.”
-Diamantveld ouer

Vir die reël:
“Dit is selfsugtig om selfone
te verbied
aangesien dit ‘n
noodsaaklike kommunikasie middel
tussen ouers en kinders is.”
Tim Gordon (Hoofuitvoerende
beampte van die Beheerligaam
Stigting)
“Die gebruik van selfone in die
klaskamer vir navorsingsdoeleindes,
help leerders om meer akademies
gemotiveerd te wees.”
- Olga Channing
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ASPIRASIE, INSPIRASIE EN PERSPIRASIE
Frances van der Merwe
Die woord sport is afgelei van
die Franse woord ‘desportes’, wat
rofweg as ‘ontspanning’ vertaal
kan word. Dit is presies wat die
fondament van alle sport moet
wees.
Die
Wildeklawer
Super
skoletoernooi, wat van 27 April tot
1 Mei in Kimberley plaasgevind het,
word volgens www.netwerk24.com,
as waarskynlik die grootste rugbyen netbaltoernooi in Suid-Afrika
beskou. Die toernooi was vanjaar
vir die vierde agtereenvolgende
jaar in Kimberley aangebied,
met Hoërskool Diamantveld en
Laerskool Newton as die twee
gashere vir meer as 87 skole en
tussen 3200 en 3300 spelers.
Altesaam 20 senior (o/19)
rugbyspanne, 12 senior (o/19)
netbalspanne, asook 48 junior
(o/14, o/15 en o/16) rugbyspanne
het by Hoërskool Diamantveld
se puik fasiliteite kragte gemeet.

Die toernooi vir laerskole het by
Laerskool Newton plaasgevind.
SuperSport het die Maandag se
o/19 rugbywedstryde vanaf 08:0017:00 uitgesaai.
Die Olimpiese
leuse ‘Vinniger, hoër, sterker’, het
die top sportspanne in die land
laat bloed sweet. Daar was al vir
weke voor die toernooi voorberei
en netjies gemaak by die gasheer
terreine. Elke terreinwerker verdien
‘n pluimpie hiervoor. Die personeel,
ouers en leerders het kliphard
gewerk om lip-lek lekker kos in die
snoepie voor te berei en te verkoop.
Hoërskool Diamantveld leerders
het hulle ten alle tye onberispelik
gedra en die sportspanne kom
ondersteun. Nuwe sportvriende is
gemaak en Diamantveld en Newton
was voorwaar ‘n vertoonvenster en
advertensie van die Noord-Kaapse
gasvryheid en skoolgees. Sonder
die afrigters en spanbestuurders
se toewyding, skeidsregters se
regverdigheid en noodhulpwerkers
se bereidwilligheid, sou hierdie

toernooi nie so ŉ groot sukses
kon wees nie. Wildeklawer was die
hoofborg van hierdie gewilde en
steeds groeiende toernooi.
Hoërskool Diamantveld se eerste
netbalspan se doelwit het van ŉ
moontlikheid na ŉ werklikheid
verander toe hulle algeheel vierde
in hierdie toernooi geëindig het.
Meer as 30 000 toeskouers van
heinde en verre het die toernooi oor
vier dae bygewoon. ‘n Ekonomiese
inspuiting van tussen R55 miljoen
en R60 miljoen het Kimberley
se gastehuise en restaurante se
kasregisters laat klingel.
Die uitstaande kenmerk van
hierdie uiters suksesvolle skole
sporttoernooi is die sportmangees.
Nelson Mandela het sportmangees
as volg verwoord: ‘Selfs as ‘n jong
seun, het ek my opponente verslaan
sonder om hulle eer van hulle weg
te neem’.

Die bitter soet tragedie
(Slot van Volgverhaal)
Ané Breytenbach
Die donker sluier is swaar. Ek kry
nie die lig nie. Hoekom is dit so
donker? Waar is die lig dan? “Su,
kan jy my hoor?” Wat op aarde
maak hy hier? “Su.” Sy stem word al
hoe duideliker. Dit raak ligter. Die
donker begin weggaan. Sy stem,
sy woorde jaag die donker weg.
“Su’tjie, maak oop daardie mooi
blou oë van jou, asseblief?” sy stem
is vol kommer. Dis buitegewoon.
“Kom nou, Su’tjie. Ek kan sien jy
dink. Jou frons gee jou weg.” Die
sluier val weg. Die lig is skerp. My
ma. Ek onthou. My Mams is weg. Vir
altyd. Iemand het haar van ons af
weggevat. Iemand het my perfekte
familie in stukkies geskeur. “Ek weet,
Su. Ek is so jammer! Ek wens ek kon
alles beter maak.” Het ek dan hardop

gepraat? “Ja, jy het. Jy bloos darem
nog.” Ek voel hoe my trane oor my
wange rol. Jaco, die laventelhaan,
soos Mams hom genoem het, hou
my styf vas. Hy fluister kort-kort
vertroostende woorde in my oor.
Die klok lui. Ons moet klas toe. Hy
begin opstaan. “Jaco, bly, asseblief?”
hy sak weer neer.
* * * * * * * *
Dis nou al vyf maande sedert my
Mams van ons af weggeneem is. Jaco
is my steunpilaar. Ek was gebreek,
maar hy het my weer heelgemaak.
Arrogant en egosentries is hoe ek
hom sou beskryf, maar hy is nie
werklik een van daardie twee goed
nie. Hy is saggeaard, geduldig en
wonderlik. Hy laat my lag en maak
my gelukkig en Paps is mal oor hom.

Ek kan nie glo dat ek so blind was
nie. Jaco is my lig in die tonnel, en
wanneer ek by hom is, voel ek veilig.
Ek mis vir Mams, maar die pyn raak
al minder. Ek kan al oor haar praat
sonder om te huil. Dit is soos die
ou mense sê: “Wanneer iemand jou
lewe verlaat, sal daar iemand kom
om die las ligter te maak.” Niemand
sal ooit Mams se plek in my hart kan
vul nie, maar met haar dood het ek
liefde gevind. Haar dood is ‘n bittersoet tragedie.
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Classic Clashes: Diamantveld kraai koning
Jandrè du Plessis

Dié dag het in die week van
9-13 Mei vanjaar,aangebreek:
Classic Clashes teen Hoërskool
Noordkaap
Siende dat Kimberley oor so min
kompeterende skole beskik, het die
wedywering tussen die twee skole net
versterk. Hoërskool Diamantveld en
Hoërskool Noordkaap is nie net NoordKaap se beste rugby skole nie, maar is
ook van die beste en bekendste skole
in die land. Diamantveld het verseker
nie teleurgestel nie.
Die meisies se eerste hokkiespan het op
9 Mei almal se verwagtinge oortref deur
HNK oortuigend 5-0 te verslaan, vir
die eerste keer sedert 2011. Die eerste
seuns hokkiespan het ongelukkig 0-3
verloor. Ons jongelinge en klippe, die
o/14 netbal- en rugbyspanne, het hulle
goed van hul taak gekwyt en wen28-06

(Rugby), 36-10 netal onderskeidelik.
Die o/15 spanne het bo-oor hulle
opponente gehardloop en het die
volgende verstommende tellings op
die telbord geplaas: 37-10 (Rugby) en 2513 (Netbal). Stefan Swart het in hierdie
wedstryd drie keer agter die doellyn
gaan kuier onder luide toejuiging van
die eerstespan rugbyseuns. Die o/16
span wat verlede jaar 8-14 verloor het,
het verbete geveg en het hierdie jaar as
oorwinnaars, met ‘n telling van 27-15,
uit die stryd getree.
Die o/16 meisies kon ongelukkig nie
die knoop deurhaak nie en verloor
naelskraap 10-18. Die o/19B rugby en
o/17A netbal wen ook oortuigend hul
wedstryde: 29-10 en 28-4.
Die eerstespan netbalstryd was beslis
‘n hoogtepunt van skitterende spel.
Ons netbalmeisies het die opponente
behoorlik uit hulle skoene gespeel en
gee vir HNK ‘n ordentlike pakslae. Die

meisies het juffrou Anché Engelbrecht
se teiken van 30 doele oortref met
‘n finale telling van 33-10. Na ‘n dag
van opwinding, was dit tyd vir die
eerste rugbyspanne om mekaar te
pak in die hoofwedstryd. Ons eerstes
het verwoed geveg om hulle titel as
wenners te verdedig. HNK moes met
sweet en tande kners betaal vir elke
bietjie balbesit.
Ten spyte van hierdie uitstekende
poging, verloor ons 19-26 en het die
eerstespan as trotse Diamantvelders
van die veld afgestap en kon ons die
skoollied uit volle bors sing
Diamantveld het geskitter op hierdie
dag met nege van die twaalf wedstryde
wat gewen is. Volgens Mnr. Jannie
Louw, voorsitter van die SBL, bevestig
die resultate die nastrewe van ‘n
strategiese plan.

Die Hokkiebokkies maak geskiedenis
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Na 24 jaar is die oorwinning soveel soeter
Corni Coetzee

Die eerste dogtershokkiespan het
geskiedenis gemaak toe Diamantveld
vir die eerste keer in vier-en-twintig
jaar, as wenner van die Noord-Kaapliga,
uit die stryd getree het.
Vir ses jaar het dit vir die
Diamantvelders byna onmoontlik gelyk. ‘n
Dowwe lig het egter aan die einde van die
tonnel verskyn toe juffrou Nadine Dames
by Diamantveld aangesluit het. Met
ywerige oefening het die span die dowwe
lig verhelder.Die 2017 liga begin goed en
hulle wen vir Adamantia, Girls High en
Noordkaap 5-0. Dit het verseker dat hul
na die afhandeling van die ligawedstryde

onoorwonne eindig. Op 5 Augustus word

gelyk te maak. Die skare juig toe die

die eerste Noord-Kaap uitspele gehou

laaste bal oor die lyn rol. Diamantveld

om uiteindelik ‘n Noord-Kaap wenner

het gewen! Trane rol, hande klap en harte

te kroon. Die eerste dogtershokkiespan

klop. Vir die eerste keer in 24 jaar wen

het hul plek in die finaal verseker deur

Diamantveld die liga! Die eerstes was nie

vir Hoërskool Duineveld met 3-1 te klop.

die enigste span meisies wat geskitter het

17:10 skop die finaal teen Hoërskool

nie. Die o/19B en o/14A spanne het ook

Noordkaap af. ‘n Paviljoen vol Noordkaap

as ligawenners weggestap en die o/16A

toeskouers raas in die agtergrond, maar

en o/16B spanne het tweede geëindig.

niks kan die spelers in blou stuit nie. Hul

DHS se dogtershokkiespanne wen dus

optrede op die veld het getuig van trots,

drie uit die vyf ligas en eindig tweede

kameraadskap en vertroue in spanmaats.

in die onderskeie liga’s. Dit is dus veilig

Na ‘n rowwe 40 minute speel hul egter

om te sê dat Diamantveld dié beste

gelykop en is dit tyd vir ‘n “shoot out”.

meisie hokkieskool in die Noord-Kaap is.

Die telling is 3-2 vir Diamantveld en dit is

Welgedaan meisies. Verseker trots blou!

Noordkaap se laaste kans om die telling
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