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Aitsa

2000 Diamante skitter onbevreesd
17 Jaar gelede het mense die draai van die eeu met vrees ingewag
Vele mense sal nog onthou hoe hul die horlosie op die 31 Desember 1999 met ‘n bevreesde hart dopgehou het. 
Doemprofete het voorspel dat die wêreld net soos Aspoestertjie se sprokie sou eindig om twaalf uur. Die wêreld 
het egter om 12:01 dié nag aangehou met draai en die sterre het 
aanhou skyn. Die nuwe eeu is egter 
steeds waaksaam ingewag. 
Niemand het geweet wat die 
eeu sou inhou nie. Deel van 
die onbekende was die Y2K 
generasie, al die kinders wat 
in die jaar 2000 gebore is.
Volgende jaar betree die 
Y2K generasie matriek. Vir 
Hoërskool Diamantveld is 
dit ‘n unieke, eerste ervaring. 
Die Y2K generasie word gek-
enmerk deur hul vreesloosheid, 
talente en avontuurlus. Hulle 
het groot planne vir Diamantveld 
en wil graag ‘n positiewe verskil in 
mense se lewens, Diamantveld en die 
wêreld maak. Dan gaan hul 
natuurlik ook soos ware Diamante die toe-
koms onbevreesd aandurf.

Wen!  Sien  binne

Diamante   wat   skitter 

Vuurvlieggie   se   eerste   woorde 

Diamantveld 

sportsterre  gee  raad

Alecia Brits

Marné Sciocatti

Wilmi Stassen

Van  n  Moontlikheid

 tot n  Werklikheid

Alle Foto’s sonder onderskrifte is verskaf.

‘

‘
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Aitsa spog met nuwe b(l)aadjie
Uit met die ou klere en in met die nuwes
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Die Aitsa bestaan al sedert 1975 en elke uitgawe sedertdien was ‘n pragtige 
kunswerk en ‘n reuse sukses. Ek skryf al sedert graad 8 vir die Aitsa en het ‘n liefde 
vir elke vreugdevolle, hartseer, snaakse en verslaggewende woord wat daarin 
verskyn het, ontwikkel. Ek het die voorreg gehad om die Aitsa van 1989 onlangs 
in my hande te kon hou. Dit was ‘n ongelooflike reis terug in tyd en een waarvoor ek  
dankbaar sal bly. 

Ons kan egter nie vir altyd konserwatief wees nie en dit was tyd om ‘n nuwe b(l)aadjie by die 
Aitsa se klerekas te voeg. Die nuwe redaksie het nie net die Aitsa danskoene afgestof nie, 
maar het aan dit ‘n pragtige nuwe paar verskaf. Nou kan die Aitsa opnuut na hartelus trippel.
Die Aitsa het ‘n nuwe b(l)aadjie omgeslaan, maar dit is steeds vol Diamantveld-trots. Om ‘n 
nuwe b(l)aadjie in die onbekende om te slaan, is angswekkend, maar ons gaan dit vreesloos 
aandurf in ons nuut gepoleerde stapskoene.

WEN
WEN groot pryse en maak geskiedenis as die 
SELFIE koning of koningin in Diamantveld

•	 Skryf jou selfie vanaf die eerste dag van 
volgende jaar in. 

•	 Dit kan ‘n groep of enkel selfie wees.

•	 Die enigste voorwaarde? Jy moet in jou 
skoolklere wees.

So laat jou breinselle werk, oefen daardie glimlag en vind uitdagende plekke om jou 
wenselfie sommer vandag nog te neem!

Alecia Brits



Instagram vs Facebook
Twee baie bekende sosiale middele, onder alle 
ouderdomsgroepe... Watter een van die twee 
deelnemers is die gewildste?
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Juffrouens

M
e. A

nche E
ngelbrecht en haar verloofde, M

nr Tobie K
noetze

M
e. Jankow

itz en haar seuntjie, D
iederick

Juffrou Nadia se tweede babatjie 
Is dit ‘n dogtertjie of ‘n 
seuntjie?
Dit is nog ‘n seuntjie! 

Wat is die kleur van die 
babakamer?
Op die stadium nog grys.

Wanneer word die baba 
gebore?
Rondom 18 Desember.

Wat is die oulikste persent 
wat juffrou al ontvang het vir die baba?
Die oulikste (wat my vorige kind baie 
besig gehou het) is ‘n jolly jumper.

Danica Valkenborgh

Juffrou Anche trou!
Wanneer is juffrou se troue?
9 Desember

Waar trou juffrou-hulle?
By Bona-Bona, tussen Wolmaraanstad en 
Klerksdorp.

Wat is die kleurskema van die troue?
Mint groen

Hoe lank is Juffrou-hulle al verloof?
Van verlede jaar Desember

Hoe het Juffrou se 
verloofde Juffrou gevra 
om te trou?
Op die plaas, onder 
sy gunsteling boom, 
hy het op sy knieë op 
‘n piekniek kombers 
gegaan.
Danica Valkenborgh

Foto verskaf deur: M
icke E

ngelbrecht

Foto verskaf deur M
icke E

ngelbrech

Senior Komitee en Koshuis Hoofleiers van 2018 vat die leisels oor
Nuwe voete in ou skoene

Agter: Stephan Immelman; Victor Hugo; Rudolph Fourie; Armin de Villiers

Middel: AJ vd Merwe; Pieter-Gys de Kock; Benu Meintjes; Jan-Hendrik Louw; Nelius Oosthuizen

Voor: Mariné Vos; Ju-Mari Olivier; Judith Hauptfleisch; Alexa Beukes; Tharien vd Walt; 

 Helé de Jager; Alecia Brits; Janneke Pienaar

Victor Hugo; Rudolph Fourie; Janneke Pienaar; Micke Engelbrecht
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Diamante wat skitter
Diamantveld se talent-skatkis is propvol blink Diamante
Nelia Roux, Rita van Niekerk, Ju-Mari Olivier en 

Alecia Brits
Nelia Roux en Beátha Groenewald het 

vanaf 3-7 Oktober, onderskeidelik in drie 

kategorieë, by die Kyalami Equestrian Park 

in Johannesburg aan die SANESA-perdry 

kompetisie deelgeneem.  

Robert Summers het aan die BWF World Juniors toernooi  

vanaf 9-22 Oktober by Yogyakarta in Indonesië pluimbal gaan 

speel, waar hul span een-en-dertigste uit vier-en-sestig spanne 

geeïndig het.

Erlank Barnard, Dianlo Stoltz, Connie Ferreira, Sybrand Brink, Theron van 

der Merwe en Dylan Douglas is ingesluit by die Noord-Kaap krieketspanne 

wat gedurende Desember aan Krieket Suid-Afrika se nasionale toernooie 

gaan deelneem.
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Diamante wat skitter
Chanie Burger, Frikkie Burger en Jodi Botha het in Pretoria, by Hoërskool 

Garsfontein, aan Radikale Redenaars deelgeneem en algeheel tweede 

geeïndig.

Lambert Cronjé, Charlie Louw, 

Leon Pienaar, Jannie van 

Niekerk, Marco van Straaten en 

is as o/18 spelers vir die 7’s Rugby 

toernooi gekies wat tydens die 

Oktober vakansie in Mauritius 

deelgeneem het. Hulle het die 

rugbytoernooi in Pretoria by 

Champion of Champions, as 

die wenners van die Bowl Final, 

afgesluit. 

Lerissa en Alecia Brits het aan die International Science Fair van 2017 

deelgeneem. Lerissa behaal ‘n silwer medalje en is uitgenooi om haar 

projek weer volgende jaar te verteenwoordig. Alecia ontvang ‘n goue 

medalje, ‘n prys vir die beste projek in die kategorie Mikrobiologie, 

asook ‘n R50 000 beurs by die Universiteit van Stellenbosch. 

Casidi Bloem het Suid-Afrika by die 

International ARTS Talent Showcase in 

Amerika verteenwoordig. 

DJ Meyer het 

gedurende die Oktober 

vakansie aan die 

Kaalvoetwaterski 

US Nationals in Fort 

Lauderdal, Amerika, 

deelgeneem. Hier het 

hy agtiende op die 

wêreldranglys geeïndig 

en drie medaljes 

verower.  



Diamante wat skitter
Kansa Matrieknooi van 2016: Lintle Makapela 

(1ste van links) Eerste prinses: Miance-Lee Vos (2de 

van links)  Kansa Matrieknooi van 2017: Seugnet 

Pelser (3de van links) Tweede prinses: Chaunees 

Abbott (4de van links) 

Die Suid-Afrikaanse Junior Olimpiese Gimnas, Rinske-Mari du Plooy, ‘n 

graad 8 leerling, het tydens die Gracia Fair Cup in Budapest, Hongarye, 

die eerste plek in die Suid-Afrikaanse Junior span verwerf en ook agt-en-

twintigste uit agt-en-dertig gimnaste geeïndig.   

                            

SP Viljoen, ‘n kranige graad 8 tennisspeler, het in Augustus 

aan die Universal Tennis toernooi in New Orleans, Amerika, 

deelgeneem en die toernooi gewen. Hy is ook uitgenooi om 

aan die Masters in Potchefstroom deel te neem. Hier het hy 

elfde in die in die toernooi geeïndig, wat hom agste op die 

Suid-Afrikaanse o/14 rangleër plaas. 
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Willie Britz, ‘n oud-leerder, is onlangs 

gekies vir die Barbarians-span en het 

op 4 November 2017 teen die All Blacks 

in sy Diamantveld rugby eerstespan 

sokkies gespeel. Dit was ‘n groot eer 

vir Hoërskool Diamantveld.                            

Corni Coetzee het die gesogte JP Auret toekenning ontvang 

vir haar uitsonderlike prestasies op akademiese-, kultuur-en 

sportgebied. Sy het ook goeie leierskap deur die jare getoon.

Anja Lubbe en Charles Williams is aangewys as die sportvrou en 

sportman van 2017. Hierdie leerders het soos ware diamante 

geskitter. 
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‘n Blink aand vir geslypte Diamante
‘n Sprokiesmatriekafskeid en ‘n emosionele laaste skooldag

Wilmi Stassen

Die matriekafskeid was waarlik ‘n 

aand wat lank in die geheue van 

die matrieks van 2017 sal wees.

Voor die matrieks hulle oë kon 

uitvee, was dit al tyd om pakke te 

kies en die laaste verstellings aan 

die rokke te maak. Die spogaand, 

het soos altyd, met paartjies wat 

met unieke karre by die skool in ry 

begin en dan saam die rooitapyt 

afstap, na ‘n sprokiesmooi saal. 

Chandré Ludick sê: “Dit is die aand 

waar die paddas in prinse verander 

en die aand saam met hul prinsesse 

kan geniet.” 

Die matriekafskeid was beslis vir 

baie ‘n hoogtepunt, maar die dag 

waarna die meeste uitgesien is, 

was hulle heel laaste skooldag 

– uitstapdag, soos dit onder 

Diamantvelders bekend staan. 

Adel Vermeulen vertel graag 

die volgende: “Ons matrieks se 

laaste dag is ‘n dag waarna ons 

met ongeduldige afwagting 

en opgewondenheid uitgesien 

het. Toe die oomblik uiteindelik 

aanbreek, het die realiteit 

ingesink.” ‘n Nóg blinker toekoms 

wag op elke geslypte Diamant. 
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vuurvlieggie vat voor
Diamonds, julle gaan my nou nie glo nie!

Maar eerste dinge eerste! My naam is 

Vuurvlieggie. Ek skinder graag, daaroor sal ek 

nie lieg nie. Jy sien my hier en jy sien my daar.

Wie sal weet waar het jy my gewaar?

So gepraat van oulik, kyk wie is ons nuwe paartjies:

Hierdie paartjies is soos aanhouers wat wen; (voorspelbaar, vervelig en klou soos kopluise)!

Kom ons kyk wat is skindernuus in Diamantveld

Glitter  is op die rakke (oral en ontyding) vir die wat dit wil lees , en sommer ook vir DIE wat dit NIE wil lees nie!

 ‘n Mens het mos nie eintlik ‘n keuse nie!

VERHOUDINGSMedikasie wat voorgeskryf kan word vir ons seuns is definitief Kalsium (en sommer bottels vol daarvan).  Is 

hoofseun Dolf, Gert-André, Ferdinand en Jannie dalk “arm-af” of “been-af” soos Armin?  Mens weet nooit wat die 

rede tot aandag is nie, maar as jy moet pyn, dan moet jy pyn.  Speler van die jaar hou sy naam hoog, en stel nie 

teleur nie.  “Topdawg” se vuiste klap oor ou liefde!  Oulik man, oulik!

En laaste maar nie die minste nie, wil ons baie geluk sê aan ons Diamonds got Talent wenner, Rikus Pieters (ons eie 

Bok van Blerk).   Dingetjie, hou ons naam hoog en jou CD pryse laag!

Tot volgende keer...

25 Oktober 2017

Chané & Slakkie

Marné & Justin

Sybrand & Melandi

Morné & Marilie

Mari-Nel & Anrich

Charles & Myra
Rayden & Heleen

Willie & Karla

Lambert & Kiara

Zander & Elzé
Dirkie & Talita

Rudolph & Mirka
Danelle & Victor

Akkie & Dunroe!  (DIE TWEE 

GYM NET SAAM)

Vuisslaan oor liefde
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Kom ons kyk wat is skindernuus in Diamantveld Hallo julle lekke mense , Vuurvlieggie hierso. 

Julle wens seker ook al die eksamen verby. Maar dis nou eers tyd vir boeke vat. 

Wie van julle was by River Xtreme? Waar was dit lekker? Blykbaar in Douglas was dit lekker. Is dit nou 

Diamantveld se nuwe uithang plek? Klop by die opsitkerse se rivierhuis aan, vir gratis reis en verblyf.  Tydens 

River Xtreme skrop Dolf Nes(T) . 

Dolfie is nie net goed in kolf nie. Baie geluk aan ons netbalster van die gemengde netbaltoernooi . Jy en 

Dianlo sal definitief die eerstespan maak in 2018 , dogters 0/19. Meisies, neem kennis , julle het kompetisie.

Ek het ń kriekkie hoor Kriek…Goose het ń nuwe flooze . 

Tot volgende keer… 

Vuurvlieggie 

04 november 2017
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Nuwe liefde: Charl en Tessa Brigitte en Ryno 
Charlene en Rohan 

Gelukkig het van ons Matrieks sakke vol geld vir hulle buitemuurse aktiwiteite op matriek vakansie, 
aangesien hulle geverf en geveer by robotte geld gebedel het.

24 november 2017

Matrieks, gaan groot op 

julle vakansie. Sien julle by 

Kimberley@Sea 

AKA Mosselbaai. 

Het jy geweet?
Die krae op mans se hemde kon gewoonlik afgehaal 
word - dit was om geld te spaar op die koste van 
wasgoed, want die kraag was die deel wat die meeste 
skoonmaak benodig het.
 
 

Het jy geweet?
Gebakte bone word nie einklik gebak nie, maar 
gestoom.
 
 

Dubbel D:



aitsa grappe

April 2017 • Prys: R15Desember 2017 Desember 2017Vermaak | 10

Lise Fölscher

Het jy al Stevie Wonder 

se kinders gesien? 

Toemaar, hy ook nie!

Pick-up Line: 

(Dankie Mnr. Muller)

Stap na ‘n meisie toe, kyk 

haar in die oë en sê, “Ek 

is nou hier. Wat is jou 

tweede wens?”

Dom vrae wat mense vra:
1. As jy met jou oë toe lê:  “Slaap jy?” 
Nee, ek probeer sterf.
2. Iemand bel op jou landlyn by die huis. 
“Is jy by die huis?”
Nee, ek is by die bushalte.
3. Jy kom uit die badkamer en is nog nat. 
“Was jy in die bad?” 
Nee, ek het in die wasbak geval.
4. Wanneer jy op die grondvloer staan in 
‘n hysbak. “Gaan jy op?” 
Nee, ek wag vir my woonstel om af te 
kom vloer toe.
5. Jy staan met ‘n bos blomme voor jou 
vriendin. “Is dit blomme?” 
Nee, dis wortels.

Afrikaans Eksamenflaters
1. Nog ‘n belangrike uitvindsel was die 
bloedsomloop. Dit het verhoed dat jou 
bloed stilstaan, wat stilstuipe veroorsaak.
2.Egipteland word bewoon deur 
mummies en hulle het almal op hulle 
hero-gleuwe geskryf en vir hulle pappies 
gewys. Hulle het in die Sarah-woestyn 
gewoon en het waterbeurte gehad van 
die min reën. Die klimaat was só erg dat 
al die inwoners op ander plekker gebly 
het, en net naweke huistoe gekom het 
om sandkastele te bou.
3.Noem 6 diere wat spesifiek by die 
Arktiese Sirkel voorkom.
4 Ysbere en 2 Robbe
4.Wat sal jy doen as jy net een uur oor 
het om te lewe?
Ek sal in hierdie klas sit, want dit voel 
altyd soos ‘n ewigheid. 

Dankie Ma!
Ma het my geleer hoe om te bid:“Jy 
moet bid dat daardie kol op die mat uit 
is as ek vanaand by die huis kom.”

Sy het my geleer oor plantkunde:
“Lyk dit vir jou of geld op my rug 
groei?”

Sy het my van die weer geleer:
“Dit lyk asof ‘n helse orkaan jou kamer 
getref het!”

Sy het my die wetenskap van osmose 
geleer:
“Hou jou bek en eet jou kos!”

Sy het my geleer van humour:
“Hou aan lag, dan gee ek jou iets om 
oor te huil ook!”

Sy het my jaloesie geleer:
“Daar is duisende arm kindertjies wat 
ouers soos joune begeer.”

Sy het my geleer dat daar ‘n plek en ‘n 
tyd vir alles is:
“As julle mekaar wil vermoor, gaan 
doen dit buite. Ek’t nou net hier 
skoongemaak!”

Sy het my wiskunde geleer:
“Sit jy alweer en tanne tel?”

Chuck Norris en Tyd het ‘n 

wedloop gehardloop. Die 

resultaat? Tyd hardloop 

nogsteeds. 

Is jy lawa? Want jy 

magma!

Hoe hou jy ‘n rave party in 

Nigerië? Jy plak ‘n brood teen 

die dak vas.

Wat is die definisie van 

‘n onderwyseres? Iemand 

wat vroeër gedink het sy 

hou van kinders.

Het jy gehoor Chuck 

Norris is dood? Maar hy is 

nou beter.

Wat is die definisie 
van teenspoed? 

Wanneer ‘n mooi meisie 
met ‘n bikini aan op die 
strand verbystap en die 
wind waai sand in jou 

oë.

Die hele aand 
lank is die klant in 

die restaurant 
besonder veeleisend 
en die kelner moet 

net draf. Skielik hoor 
die kelner ‘n harde 

slag en die man wuif 
hom nader.“Kelner,” 
sê die man, “daar lê 
my eier nou op die 
vloer. Wat moet ek 

nou doen?” “Kekkel, 
meneer, kekkel!”

Ek weet nie hoekom 

nie, maar elke keer 

as ek by KFC instap, 

kry ek hoendervleis.
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Reëls: Vir die voëls?
Maak die vere die voël? 
Alecia Brits en Ju-Mari Olivier

Skoolreël: Daar word geen bolla’s of die kleur van hare toegelaat nie. Tesame met dit, mag daar slegs 
een vlegsel op ‘n meisie se kop wees, dit wil sê geen kantvlegsels nie. Seuns word nie toegelaat om enige 
modieuse style te dra nie.

Vir die reël: m.a.w. haarreëls 
moet streng nagekom word.

Goue Middeweg Teen die reël: m.a.w haarrëels 
moet gebreek word.

Haarreëls verseker dat almal netjies 
lyk en dit skep ‘n eenvormige beeld.
Dit dra by tot goeie dissipline in die 
klaskamer.
Dit help dat alle leerders oor 
dieselfde kam geskeer word.

Die style moet toegelaat word, maar 
binne ‘n bepaalde raamwerk. 

Almal lyk dieselfde en jy kan nie jou 
uniekheid uitleef nie.
Die style lyk steeds netjies.
Die style verseker leerders se gemak. 

Wat sê die leerders:
Teen die reël:
“Dit is absolute nonsens. Jy kan dan net sowel al jou hare afsny as jy niks met dit mag doen nie. Vlegsels en bolla’s is in elk 
geval baie netjieser en mooier as net ‘n poniestert.”
- Esmarie Posthumus
Vir die reël:
“Ek persoonlik glo dat skoolreëls ‘n vaste grondslag, wat elke leerder behoort te volg, gee. Dit skep orde, maar dwing dit 
nie af nie aangesien almal dit alreeds onwetend volg.”
- Nelius Oosthuizen 
Wat sê die onderwysers?

Teen die reël:
“Ek vind nie fout met die haarstyle nie. Ek wil net graag weet waarom tienermeisies outydse haarstyle, soos bollas, 
verkies.”
- Juffrou van Wyk
Vir die reël:
“Comb overs se probleem is dat daar geen standaard is nie en daarom lyk dit dikwels onnet. Daarom voel ek dat die 
skoolreëls gehandhaaf moet word. As jy die pinkie gee, gryp kinders die hele hand.”
-Meneer Louw
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Resensie  Vir die Voëls 
Frances van der Merwe

Doen jouself ‘n guns en gaan kyk hierdie puik fliek.  Vir die Voëls is ‘n 

romantiese komedie wat my hartsnare letterlik geroer het. Dit is gebasseer op ‘n 

ware verhaal wat in die laat sewentigs afspeel. Die reggiseur is Quetin Krog en die 

skrywers is Tina Kruger, Quentin Krog en Sean Roberts Daniels . Dit is ‘n wegholtreffer 

wat my letterlik op my stoel se punt laat sit het. Hierdie fliek handel oor Irma Humpel  

(Simoné Nortmann) en Sampie De Klerk  (Francios Jacobs) se hobbelrige paadjie na die 

kansel. Sampie het aangehou om by Irma vlerk te sleep ten spyte van haar gebrek aan 

belangstelling. 

Dit is ‘n storie oor die stryd teen jouself en hoe om te keer dat jou emosionele bagasie 

jou geluk kelder. 



Jandré du Plessis

Vir ongeveer dertig jaar was 
Suid-Afrika in ‘n volskaalse 
oorlog betrokke aan die grens 
van Suidwes-Afrika  (huidige 
Namibië) en Angola. ‘n Oud 
leerder van Diamantveld, wat 
een van net 199 soldate was, 
het die Honoris Crux Dekorasie 
vir sy dapperheid ontvang. 

Johan Christian Gericke (Roes)  
Terblanche matrikuleer in 1976 
aan Hoërskool Diamantveld. 
Hy voltooi die uitmergelende 
Spesiale Magte seleksie in 
1977 en word daarna na 5 

Verkenningskommando oorgeplaas. Op 25 Junie 1980 lei hy ‘n peloton van twintig man opsoek na 
die vyand. Hulle maak toe spoedig kontak met vyf van die vyand en dood een. Terwyl hy hierdie 
verdediging lei, word die peloton deur ‘n groter groep van twee kante af aangeval. 

Sersant Terblanche het kalm die verdediging volgehou, maar toe sy groep se ammunisie begin opraak 
en die peleton omsingel word, het hy gevra dat helikopters hulle uit die oorlogsone neem. Terselfdertyd 
het vyandelike mortiere op hulle losgebrand en een van sy soldate is gewond.

Terblanche het toe lokvalle opgestel totdat die 
helikopters arriveer. Van ongeveer 200 vyandelike 
soldate is ongeveer veertig gedood wat grootliks aan 
Roes se aggressiewe verdediging in die gesig van die 
oorweldigende vyandelike magte toegskryf kan word. 
Hiervoor is die Honoris Crux aan hom toegeken.

In 1996 sluit Roes Terblanche sy ongelooflike loopbaan 
in die Spesial Magte as ‘n Luitenant-Kolonel af. 
Ongelukkig is lt.kol. Terblanche in 2003 oorlede en hy 
sal vir sy braafheid onthou word. 

April 2017 • Prys: R15Desember 2017 Desember 2017Aktueel | 12

Terugreis na die verlede
Diamantveld se brawe Oorlogsheld, Roes Terblanche

Het jy geweet?
Die menslike neus kan 50,000 verskillende 
reuke onthou. 
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Jou foute maak nie van jóú 
‘n fout nie
Aanvaarding is die sleutel tot geluk
Danelle Jacobs en Chanie Burger

Onsekerheid is deel van ons. Almal van ons hunker na 
aanvaarding. Die grootste menslike behoefte is om deur ander aanvaar te word, maar dit 
begin by jouself.

Op die webwerf, ministersworldwide.net staan dat jy slegs ander kan liefhê deur jouself op ‘n gesonde 
manier lief te hê. Indien jy jouself nie kan aanvaar nie, sal jy ongelukkig wees, aangesien jy nie van 
die persoon wie jy is, kan wegkom nie.  Die raklewe om jouself met ander te vergelyk is lankal verby. 

Wees tevrede met jouself en aanvaar jou tekortkominge. Jy is uniek en spesiaal met ‘n spesifieke doel 
in die lewe. Elkeen is geskep om ‘n verskil te maak. Die liefde vir ander begin by die liefde wat jy vir 
jouself het. Volgens die aanlynskrywer, Alta Strauss, is almal soos ‘n rowwe diamant - oneindig kosbaar 
en waardevol met ongelooflike potensiaal wat net wag om ontgin te word.

Kyk in die spieël - die wêreld het die persoon wat vir jou terugkyk meer nodig as wat jy dink. Jy mag 
dalk dink hy/sy is nie goed genoeg nie, maar jy maak dan ‘n reuse fout. Aanvaar jouself en leef met 
oorgawe. 
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Het jy geweet?
Die televisie was eers twee jaar na gesnyde 
brood, ontdek.
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Aitsa, kyk wie het kom kuier
Die skoolgrond ontaard in ‘n sirkus
Elcke Katzke

Uiteindelik het LOSLITDAG aangebreek. ‘n 
Kleurvolle prentjie het ons die oggend van Vrydag  
22 September, begroet. 

Tussen al die chaos deur, het die Animasie karakters 
mekaar uiteindelik ontmoet: Die Drie Blinde Muise 
vind vir Tinkerbell, die PowerPuff Girls ontmoet Alice in 
Wonderland, die Mad Hatter en verskeie Kaartmannetjies 

het kom 
kuier. 

Die Ouetehuis, afgestof en opgetof in hul beste 
kisgewaad, kierie en al, met hul staaa-dige pas, dra by 
tot die outentieke gevoel van die dag.

Aloha! groet verskeie Hawaiiërs, vrolik in 
reënboogkleurige stranddrag,met blommekranse in 
die hare. Lawwe, bont narre en toertjiemeesters met 
pruike en groot rooi neuse, was op hul stukke om van 
die dag ‘n onvergeetlike sirkus te maak!

‘n Menigte en magdom selfies is gekiek. Nog ‘n karakter? 
Nog net een foto asseblief! Selfs die “ou mense’’ was 
vinnig om die knoppies te druk.

Die dag se pret, vrolikheid en lawwigheid  is beeïndig 
met  boeresport 
op die rugbyveld, 
waartydens ons 
arme onnies die 
onderspit  moes 
delf teen die graad 
8 - 11’s wat op hul stukke was. Na al die pret en plesier, is ek seker 
dat almal vir meer pret-en-plesier dae by die skool sal stem. 

Het jy geweet?
Daar is ‘n McDonald’s op elke kontinent, 
behalwe in Antartika.



Annika van Staden

Op Donderdag, 19 Oktober, het 
oud en jonk hulself behoorlik 
op die hokkieveld bewys, met 
langverwagte wedstryde: die 
eerstespan hokkiemeisies teen 
die eerstespan netbalmeisies, die 
eerstespan hokkiemeisies teen 
die eerstespan hokkieseuns, die 
eerstespan rugbyseuns teen die 
eerstespan hokkieseuns en dan die 
toeskouersgunsteling, die mans-en 
damespersoneel teen die matrieks!

Gou-gou het baie deelnemers besef 
dat hokkiespeel makliker gesê as 
gedaan is. Welbekende rugby-en 
netbalsterre van die skool het onder 
die druk van die spel geknak, terwyl 
ander ‘n onverwagse oomblik in die 
kollig gehad het.

Baie van die personeellede het die toeskouers verbaas met hulle ratsheid en uithouvermoë. Talent kom toe nie met 
‘n vervaldatum nie!

‘n Paar ligte beserings was egter die goeie herinneringe werd. Aan die einde van die dag, met seer knieë en rûe van 
geboë hardloop in die warm son, het die eindtellings nie eintlik veel saak gemaak nie, dit was immers net vir die 
lekkerte. Almal was net gelukkig om met al hulle tande terug huistoe te gaan.

Een ding is egter seker- hokkiespeel sit nie in elkeen se broek nie!
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Stok en Bal laat talle val!
DHS se ‘Battle of the First Teams’- het almal op hul tone gehou

netbal pretdag foto’s

Foto’s verskaf deur:  Marné Sciocatti
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Noord-Kaap Hokkie 
ligawenners na 10 jaar!

Om buite jou gemaksone te leef, werp inderdaad vrugte af

Seunshokkie: Daniel Botha

“Respekteer jou seniors en jy sal met respek behandel 

word. Moenie dinge soos fiksheidsessies en die 

minimale ontgroening omwens nie, want elke ervaring 

gaan altyd vinniger verby as wat jy verwag het.”

Alecia Brits

Mart-Marie de Wet

Hier is dit, uit die perd se bek! Liezandré Auret, 

kaptein van die eerste meisies hokkiespan, gee 

raad aan die opkomende eerstespan-spelers van 

2018.

“Ons mikpunt vir hierdie jaar was om ons doelwitte 

na te streef, al het dit beteken dat ons gereeld ons 

grense moes verskuif, het ons met oorgawe gewerk 

om ons onsekerheid in selfvertroue te omskep”, 

sê Liezandré. Volgens haar was dit ‘n wonderlike 

en suksesvolle jaar wat toegeskryf kan word aan 

al die ure wat elke meisie ingesit het, asook Coach 

Nadine Dames se motiveringspaartjies. 

Sy vertel aan die Aitsa dat as sy oor die afgelope 

tien maande terug kyk, sy nooit sou kon dink dat 

haar span, vir die eerste keer in tien jaar, weer die 

Noord-Kaap hokkieliga sou wen nie. Met ‘n visie 

en ‘n doel, waarin hulle bly glo én werk het, tot 

die bitter einde, het hulle oortuigend in hulle doel 

geslaag. 

“Vir die toekomstige eerstespan hokkiespelers: 

bou voort op julle doelwitte en moet nooit opgee 

totdat jy dit bereik het nie. Dit verg konsekwente 

oefening, bloedsweet en trane, maar moenie 

bekommerd wees nie, jy is nie alleen nie. 

Met behulp van jou hokkie-susters, is enigiets 

moontlik”, vertel sy met trane in haar oë.

 “Aan volgende jaar se kaptein:  lei van die 

voorkant. Niemand verwag dat jy in alles beter 

moet wees nie. Doen alles tot die beste van jou 

vermoë, met die maksimum entoesiasme en 

vasberadenheid.”

Trots Hokkie. Trots blou. Trots Diamantveld.

Netbal: Jeanne Smith 

“In ‘n oogwink is vyf jaar se hoërskoolloopbaan verby 

en jy besef jy wou nog soveel meer doen. Die tye wat ek 

vir ewig sal koester is die tye wat ek saam met vriende 

op netbaltoere spandeer het.  Alle sterkte aan al die 

sportspanne van volgende jaar. Geniet elke oomblik.”

Chanie Burger

Rugby: Charles Williams 

“Geniet elke oomblik saam jou vriende, wen of verloor, geniet dit. Mens weet nooit wanneer dit jou laaste is 

nie en wees dankbaar vir alles wat jy van ons Hemelse Vader ontvang het. Al die talente sal jou nêrens 

bring sonder jou spanmaats nie. Ek laat jul met die volgende: “It’s not about the size of 

the dog in the fight, it’s about the size of the fight in the dog!”

Jandré du Plessis

sport

Matrieks gee raad


