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Aan die begin van ’n mens se 
matriekjaar, is ’n gunstelingvraag 
om gevra te word: “Hoe is matriek 

sover?” Meeste mense antwoord dan dinge 
soos “lekker” of “besig” sonder om twee 
keer te dink, maar 2022 kwartaal 1 kan nie 
net in een woord opgesom word nie.

Die eerste twee weke was ongelooflik 
besig, maar dit is mos hoe dit gewoonlik 
gaan aan die begin van elke jaar. Toe week 
3 en 4 kom en als net so besig raak, het 
ek regtig begin paniekerig raak, want my 
akademie het hopeloos te min van my tyd 
geniet en my ma het my kamer daagliks 
aan my beskryf as “’n varkhok”. My kamer 
is tans steeds versier met hopies klere en 
ek kry steeds te min tyd om te doen wat ek 
graag sou wou, maar ek voel darem asof ek 
die ritme van my matriekjaar gevind het. 

In hierdie rowwe eerste kwartaal het ek 
agtergekom (wel, eintlik het Meneer Keet 
vir my uitgewys) dat mens soms meer 
stres as wat mens dink, en dat ek nie juis 
die uitsondering is nie. Ek was altyd onder 
die indruk dat ek baie min stres, totdat ek 
uitgevind het dat kroniese naarheid en 
onverklaarbare maagpyne bekende tekens 
is van stres.

 Met die verloop van die kwartaal het 
my stresvlakke net al hoe meer gestyg en 
ek het al hoe swakker presteer totdat ek 
my eerste blokdag tydens die toetsreeks 
gehad het. Daardie enkele dag af, nou wel 
in die middel van die toetsreeks, het my 
soveel gehelp om net bietjie te ontspan en 
asem te skep, en dit is toe ek agtergekom 
het hoe belangrik dit is dat mens na 
mensself omsien. 

Ek sien gereeld mense op sosiale media 
wat getuig van die belangrikheid van “self-
care”, maar ek het nooit regtig daaraan 
aandag gegee nie. Nou is ek bereid om 
selfs my Wiskundehuiswerk te los vir die 
oggend voor skool om net ’n uur se tyd 
vir myself te hê. Jan van Riebeeckers, 
ek wil julle baie graag aanmoedig om 
dieselfde te doen. Prioritiseer jouself en jou 
geestesgesondheid, al moet jy hier en daar 
’n vak se huiswerk uitstel vir die volgende 
oggend. ’n Mens presteer beter as ’n mens 
nie so oorweldig voel nie, en ’n klein bietjie 
ekstra stres nou kan ’n mens baie stres 
spaar in die langtermyn. 

Tot volgende keer!

Mila Fourie

Ons kuier by die ‘paartjie van die kwartaal’



AKADEMIE

32   ONZE JAN  |  UITGAWE 1

Daar is ’n ou Chinese spreekwoord 
wat lui : “Om ’n taal te leer is soos 

om nog ’n venster te hê waardeur jy 
na die wêreld kyk.”

Van kleins af is taal een van die 
eerste fokuspunte in ’n kind se onderrig. 
Eers kom die alfabet en storieboek op 
die kleuterskoolmat lees. Stories vertel 
en eenvoudige sinne skryf volg vinnig. 
Mondelinge en opstelskryf is volgende. 
So leer ons deur die jare om effektief 
te kommunikeer en ons gedagtes en 
emosies tot die beste van ons vermoë 
aan ons medemens oor te dra. 

Ons tale en kulture is 
wat ons verbind met 
die geslagte voor en 
na ons.

Taal as vak in 
skole is nog altyd 
van kardinale 
belang. In Suid-
Afrika is leerders 
bevoorreg genoeg 
om van laerskool af 
al in minstens twee 
tale, gewoonlik ’n 
huistaal en Engels 
as addisionele taal, 
Engels as huistaal en 
’n ander addisionele 
taal, skool te gaan. 
Hier by Hoërskool 
Jan van Riebeeck 
het ons ook die 
geleentheid om van 

graad 8 af Engels as huistaal te neem. 
Hoekom stop ons egter by net Engels 
en Afrikaans as tale aanbied?

Baie hoërskole in Suid-Afrika bied 
tale soos Frans, Spaans of Duits as 
vakke aan. Dit beteken dat leerders die 
geleentheid het om na skool in Europa 
te gaan werk of reis en nog ’n taal het 
om in te kommunikeer. Ons leef egter 
tans in Suid-Afrika, ’n taalryke land met 
elf verskillende amptelike tale. Dit mag 
dalk net meer voordelig wees om tale 
soos isiXhosa, Setsotho of isiZulu op 
skoolvlak aan te bied. Deur inheemse 
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Kayla Stoffberg,
toppresteerder van 2021

MARI SWANEPOEL

KAYLA STOFFBERG SE 
SLEUTEL TOT SUKSES IS 
HARDE WERK… EN VASBYT!

DIE INPERKING SE IMPAK OP 
HAAR STUDIES:

Sy erken dat die inperking 100% ’n 
ramp was. “Ek moes drie maande se 
werk in een maand afhandel en ek het 
e-posse ontvang oor uitstaande werk 
waaraan ek nie eers geraak het nie. Ek 
was akademies op my swakste tydens 
die inperking, wat baie gevaarlik was, 
want dit was juis die punte waarmee 
ek ’n voet in die deur moes kry by 
universiteite. Ek moes baie vinnig 
my sokkies optrek en my doelwitte 
evalueer, en ek is so bly ek het, 
andersins sou ek nie my droomkursus 
nou kon doen nie.”

DIE MEES UITDAGENDSTE 
VRAESTEL:

Sy het die Wiskunde (tweede vraestel) 
en die Rekeningkunde (eerste vraestel) 
die uitdagendste gevind en behoorlik 
gesit en kopkrap by beide vraestelle. 
“Ek het gedink dat ek 100% gereed 
was vir albei vraestelle totdat ek die 
vraestelle begin deurlees het. Dit was 
’n groot verrassing. En dis nie lekker om 
dié soort vraestelle raak te loop in jou 
éindeksamen nie, maar jy vererger net 
die situasie deur paniekerig te raak.”

DIE VRAESTELLE WAT SY DIE 
MEESTE GENIET HET:

Snaaks genoeg het sy die Fisika- 
vraestel baie geniet omdat sy dit 
verstaan het, maar sy kan nie 
dieselfde sê vir Chemie nie. Die Engels 
Eerste Addisionele-vraestel was 
ook maklik aangesien daar gedigte 
waarvan sy gehou het, gevra is. 

’N BIETJIE MEER OOR KAYLA:

Sy is mal oor sport en het vir 12 jaar 
lank karate gedoen. Sy spog met ’n 
swartbelt wat sy in graad 10 verwerf 
het. Sy doen al lewensredding vanaf 
graad 2 en is ’n gekwalifiseerde 
lewensredder. In graad 12 was sy deel 
van die meisieshokkie eerstespan. In 
2019 het sy aan die Argus, die bekende 

fietsrykompetisie, deelgeneem en ’n 
totale afstand van 109km af gelê. Sy 
het die vasbyt en vasberadenheid 
wat sy tydens die resies opgedoen 
het, gebruik om haar te help met haar 
studies. Haar stokperdjies sluit in verf, 
om tyd in die natuur deur te bring en 
watersporte soos waterski, swem en 
branderplankry, en sy erken dat sy spyt 
is dat sy haar stokperdjies tydens haar 
graad 12-jaar afgeskeep het.

HAAR ADVIES AAN JAN VAN 
RIEBEECKERS IS:

“Kry studiemetodes wat wérk. Die 
grootste lokval waarin ek geval het 
in vorige akademiese jare, is om te 
dink herlees en omkring is voldoende. 
Kry aktiewe leermetodes wat vir jou 
werk sodat jy regtig kan toets of jy die 
werk ken, soos om byvoorbeeld ou 
vraestelle uit te werk, of soveel van 
’n hoofstuk se inhoud neer te skryf en 
dit daarna te merk om te sien hoeveel 
jy werklik kén. Dit spaar ook tyd op 
die langtermyn. Nog advies wat ek 
wens ek vroeër geweet het, is die 
belangrikheid van ’n studieplan MET 
BREUKE INGESLUIT. Dit voorkom 
uitbrand (burnout in Engels) en maak 
dat jy net kan fokus op die taak voor 
jou. So dus, beplan, vat gereelde 
breuke (jy gaan dit nodig hê), en 
handhaaf goeie studiemetodes. En 
laastens, doen fisiese oefening elke 
nou en dan. Dit maak ’n groter verskil 
as wat mens sou verwag.”

HAAR SLEUTEL TOT SUKSES:

“Harde werk en vasbyt. Hou net aan 
en aan en aan. Dis al wat ek eintlik 
maar gedoen het. Hou aan, al is dit 
hoe moeilik en onplesierig, want 
toekomstige-jy is afhanklik van die 
keuses wat jy nou maak. Moenie bang 
wees om vrae in die klas te vra nie, 
veral as jy met iets sukkel. Luister in 
klas, doen jou deel en onthou ook om 
iets lekker so nou en dan te doen.” 

Ons weet dat hiérdie Jan van 
Riebeecker se toekoms blink!

Kayla Stoffberg, ons 
topprestreerder in die 
2021-matriekeksamen het 

verlede jaar met 7A’s geslaag en ’n 
bielie van ’n gemiddeld: 93%. 

Sy studeer tans B.comm 
Internasionale Besigheid aan die 
Universiteit van Stellenbosch.

Sy het Wiskunde, Engels 
Eerste Addisionele Taal, Fisiese 
Wetenskappe, Rekeningkunde en 
Inligtingstegnologie (IT) as vakke 
geneem. Haar gunstelingvak was 
beslis Rekeningkunde. “My mede 
klaslede het dit vreeslik aangenaam 
gemaak en dit was vir my ’n veilige 
spasie om vrae te vra sonder enige 
oordeling,” het dié slimkop gesê. 

KAYLA HET AL AAN DIE 
BEGIN VAN DIE JAAR KRITIES 
BEGIN DINK AAN HAAR 
EINDEKSAMEN. SY HET HAAR 
REKORDEKSAMEN BENADER 
ASOF DIT DIE EINDEKSAMEN 
WAS EN DIT HET VIR HAAR AS 
’N GOEIE OEFENLOPIE GEDIEN 
VIR WAT VOORLÊ. 

Kayla was baie verbaas oor haar 
eerstegraadposisie en vertel dat 
dit vir haar “’n totale verrassing” 
was. Sy het glad nie verwag dat 
sy so goed sou doen nie. Tydens 
haar matriekvakansie, net voor sy 
haar resultate sou ontvang, het 
sy reeds begin om alternatiewe 
universiteitsplanne op te kook omdat 
sy nie verwag het dat sy goed genoeg 
presteer het nie…

tale aan te leer sal leerders meer leer 
oor ons eie land se kulture en tradisies 
terwyl ons ons grysstof oefen.

Om twee- of meertalig te wees is 
soos kos vir die brein. Die konstante 
skuif wat leerders moet maak tussen 
tale help met ontwikkeling en verhoog 
konsentrasie en luistervermoë. Dit 
kan help met analitiese sowel as 
kreatiewe denke en gee leerders die 
geleentheid om met mense buite hul 
gemeenskap te kan kommunikeer. 
’n Addisionele taal in skole bied ook 
vir leerders wat dalk nie uitblink in 
Wiskunde of Wetenskap nie, maar 
meer taalkundig bedraad is, die 
kans om hul sterkpunte te verbeter.  
Indien daar nog ’n taal as vak by ons 
skool aangebied sou word, sal dit as 
keusevak vanaf graad 10 beskikbaar 
moet wees.

Ek het by van ons Jan van 
Riebeeckers gaan hoor hoe hulle 
oor hierdie saak voel. Die algemene 
reaksie was dat dit iets is waaruit ons 
leerders kan baat – veral as dit nog’n 
Suid-Afrikaanse taal is. Dit sal help 
om meer persoonlike verhoudings met 
die mense in die gemeenskap te bou. 
Dit is iets wat ons leerders sal help om 
hulle horisonne te verbreed en uit ’n 
nuwe oogpunt na die wêreld te kyk.

Tale is so ’n enorme deel van wie 
ons as mens is. Dit is belangrik dat 
dit soveel as moontlik op skoolvlak al 
bevorder word.

Die Wiskunde-departement is behoorlik aan die gons
en boonop EKSPONENSIEEL aan die groei. Hou so aan!

     #Jan
 Somme
       is
somme
  vet
pret!

PEET KARSTEN

“Asof Wiskunde in skooltyd nie al klaar genoeg van ’n maagpyn is nie? 
Nou wil hulle dit nog buitemuurs ook doen!” Dit mag dalk die algemene 
reaksie wees wanneer mense van die nuwe Wiskundeklub by die 
skool hoor, maar dit is beslis iets wat klubvoorsitter, Johann Jordaan, 

wil verander. Met behulp van sy slagspreuk Jan kwadraat + Riebeeck 
kwadraat = Fun kwadraat het hy daarin geslaag om oor die 45 lede te 
werf om deel te word van #JanSomme. Dit is een van die 33 nuwe klubs 

wat by die skool gestig is en sonder twyfel een van die gewildstes.
Johann word ondersteun deur ondervoorsitter, Gerard Snijders. 

Saam wil hulle ’n verskil maak aan hoe leerders oor Wiskunde voel. 
Die doel is nie net om leerders se Wiskunde te bevorder nie, maar 
om dit op ’n prettige manier te doen en ’n passie vir Wiskunde 
onder leerders te kweek.  

#JanSomme het baie planne in die pyplyn. Onder andere sal daar 
weeklikse samekomste, uitdagings en kompetisies wees - alhoewel 

dit klaarblyklik tans agter geslote deure plaasvind. Ek verneem ook dat 
daar aan ’n Pi-dag beplan was vir 14 Maart (aangesien dit 3.14 is soos 

die nommers van pi). Dit het ongelukkig nie plaasgevind nie aangesien 
dit tydens die toetsreeks was. Hulle hoop om wel hierdie inisiatief volgende 
jaar aan te bied. Daar sal ’n kompetisie (met pryse) wees om te sien wie die 
meeste desimale syfers van pi kan noem, sowel as wie die vinnigste ’n pie 
(pastei) kan opeet.
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Ons Afrikaansweek van die 
afgelope kwartaal was beslis ’n 
bedrywige en plesierige een. Dit 

was ’n week waar ons werklik ons taal 
kon vier en die pret daarvan ten volle 
kon beleef. Die program het gestrek 
van gassprekers en werkswinkels tot 
blokraaikompetisies en prestige kaas- 
en wynaande.

Maandagoggend is die Jan van 
Riebeeckers vriendelik gegroet deur die 
verfraaide skoolgebou. Stringe vlaggies 
het vrolik oor die Rooiplein gewapper 
en helder plakkate en Afrikaansweek-
kunswerke het die gange versier. Tydens 
die saalperiode het vermaaklikheidster 
Elsabé Daneel met ons kom gesels 
oor effektiewe kommunikasie en ons 
hoofleiers as uitstekende (en uiters 
tragiese) voorbeelde gebruik. Die 
Afrikaansweek se aandprogram het 
Maandagaand afgeskop met die Praat- 
en Skaterspogspel en is Dinsdagaand 
deur die Blokraaister-kompetisie gevolg.

Die Jan van Riebeeckers het deur 
die week die voorreg gehad om na 
skrywers en digters soos Elridge Jason, 
Ashwin Arendse en André Trantaal  te 
luister. Tydens hierdie geleenthede is 
die prag van Afrikaans in sy vele vorme 
uitgelig en is soveel wyshede gedeel. 
Donderdagaand was die ouers en 
onderwysers omtrent in trane toe ons 
eie leerders se fenomenale skryfkuns 
by die Kaas-en-wyn Pronkaand 
voorgelees is. Die Jan van Riebeeckers 
gaan nog diep spore in die wêreld van 
Afrikaans trap!

Die hoogtepunte van die week was 
natuurlik die kletsrym, dans- en sangjol 
wat Vrydagoggend plaasgevind het 
en Spoegwolf (Spoegwolf!) wat die 
aand op ons eie skoolverhoog opgetree 
het. Die gees en energie was by albei 
geleenthede absoluut tasbaar en is nie 
iets wat ons gou weer sal ervaar nie.

Afrikaans is ’n taal wat ons op soveel 
maniere verbind. Dit is ’n beskrywende 
taal wat bestaan uit woorde soos 
heuning en holderstebolder en wat 
’n mens net kan laat glimlag. ’n Groot 
dankie aan me. Schwartz en haar 
uiters toegewyde en hardwerkende 
span dat ons die geleenthied kon kry 
om hierdie taal van ons te vier. Die 
week was omtrént ’n partytjie. Aitsa!

AKTUEEL

Afrikaners is plesierig, dit 
kan julle glo. Hulle hou van 
partytjie en dan maak hulle so! 

LENÉ VORSTEREk het met ’n paar van die top 3-akademiese kandidate van 2021 gesels om 
uit te vind watter studietegnieke en eksamenwenke handig te pas kom in die 
mees stresvolle van eksamentye. Indien jy graag wil weet hoe ons topleerders 

sukses bereik, neem gerus kennis van die volgende waardevolle studiewenke:

TOPEKSAMENWENKE VAN
ONS EIE TOPPRESTEEREDERS

Sjoe, ek voel nou skoon opgewonde en geïnspireer om my alles in hierdie 
jaar se eksamens te gee! Ek hoop alle Jan van Riebeeckers sal baat kan vind 
by die wonderlike wenke wat ons akademici met ons gedeel het…

Afrikaansweek 
is plesierig!

Mari Swanepoel
(Graad 9, 2021) 

- Kry genoeg slaap, mik vir ongeveer 
8 tot 9 uur – dit is belangriker as om 
al die werk te ken. Dit is beter om 
eerder vars en helder te kan dink as 
wat jy deurnag studeer om al die 
werk te leer en gevolglik nie ’n oog 
kan oophou die volgende dag nie.

- Begin omtrent ’n week voor die 
vraestel te hersien, let op in die klas 
en neem soveel notas as moontlik. 
Maak seker dat jy al die inhoud 
verstaan – vra indien nie.

- Moenie te lank aaneen leer nie. 
Sodra dit voel asof jou brein begin 
afskakel, neem ’n kort breuk, 
ongeveer 15 minute en stap om die 
blok of gaan draf. Probeer om nie in 
hierdie breuke op sosiale media vas 
te haak nie.

Dawid Agenbag
(Graad 11, 2021)

- Dit begin in die klas. Fokus in die 
klasse en luister aandagtig na wat 
die onderwyser sê.

- Nadat jy ’n stukkie werk op ’n dag 
behandel het, som dit op en gaan 
elke dag daardeur.

- Wanneer jy leer, moet jy die werk 
oorskryf en dit hardop vir jouself lees 
- soos jy dit sal skryf.

- Laastens: leer baie hard.

Peet Karsten
(Graad 9, 2021)

- Let altyd op in die klas – jy sal die 
werk makliker kan leer by die huis.

- ’n Mens leer beter as jy 
gebalanseerd leef, moenie ophou 
oefening doen en uitkom tydens 
eksamens nie.

- Kyk vroegtydig hoeveel werk daar 
is vir elke vak sodat jy weet wat 
om te verwag.

Layla Erasmus
(Graad 9, 2021)

- Werk vir jou ’n rooster uit sodat jy 
genoeg tyd aan elke vak kan bestee..

- Moenie die moeilikste vakke vir 
laaste los nie!

- Begin vroegtydig leer en maak 
vooraf seker jy het al die nodige 
materiaal byderhand sodat jy nie 
later rondskarrel nie.

- Herhaling en oefening is die geheim.
- Maak seker jy kry genoeg vars lug, 

oefening en slaap.

Cavan McKeown
(Graad 11, 2021)

 
- Met die meeste van my vakke wat 

redelik prakties is, het ek oor die 
algemeen minder leerwerk as ander. 
Terwyl ons besig is met ’n spesifieke 
onderwerp, gaan dink ek oor 
hoekom dié onderwerp juis belangrik 
is, en hoe dit prakties toegepas sal 
word. Dit vergemaklik my leerproses 
as ek reeds ’n bietjie agtergrond oor 
die inhoud het.

 - Hersiening is ook belangrik, selfs al 
skryf jy dit nie oor nie. Wanneer ek 
byvoorbeeld besig is met huiswerk, 
blaai ek ’n bietjie terug, kyk deur die 
notas en probeer myself herinner 
hoekom die begrippe nodig is. 
Dit verwys dus weer terug na my 
eerste punt.

Ella Basson
(Graad 11, 2021) 

- Gee jouself genoeg tyd om deur die 
werk te gaan, ten minste twee dae 
om vir ’n vraestel te leer of te hersien.

- Die beste manier om te verseker 
dat ek die werk ken, is om te maak 
asof ek dit aan iemand anders 
verduidelik, of om dit werklik aan 
iemand anders te verduidelik…

Adrian Huysamen
(Graad 10, 2021)

- Gebruik verkorte studiemateriaal. 
Som jou inhoud op ’n enkele bladsy of 
flitskaarte op om makliker te hersien.

- Verwag die onverwagse. Probeer 
vrae identifiseer wat jou in die 
eksamen van stryk af kan bring om 
jou angs te verminder.

LINELLE DU TOIT

Neem kennis!
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Dit wil vir my voorkom of die 
pandemielewe vir die tieners 
van vandag te min raak om 
hul mee besig te hou… 

Ons het almal waarskynlik 
iewers hierdie kwartaal 
gehoor van een van die nuwe 
Instagram accounts wat deur 
leerders geskep word. Daar 
is die “meme”-profiel wat 
grappies oor die alledaagse 
gebeure van Jan van 
Riebeeckers uitbeeld en mee 
spot. Dan is daar natuurlik die 
gewilde account wat foto’s van 
kinders publiseer wat in die 
klas slaap. Hierdie het die skool 
al heelwat geraak, naamlik dat 
leerders nie meer in die klas op 
hul arms mag lê nie. Onlangs 
is daar nuwe accounts met 
dieselfde idee geskep. Daar is 
selfs al ’n skinder-account en ’n 
account van foto’s van mense 
wat eet! Sekere van hierdie 
profiele speel met vuur, want 
min mense sal dit waardeer as 
hulle ’n foto van hulself geplaas 
sien sonder hul  toestemming, 
nog minder ’n foto van hulle 
wat ’n groot hap uit ’n heerlike 
toebroodjie neem.

Die vraag wat almal eintlik 
wil vra is dit: hoe lank gaan 
hierdie treintjie nog ry? Al 
die accounts word anoniem 
bestuur, so wanneer die 
leeders uit die skool uit gaan, 
sal dit platval. 

Kom ons vermy eerder 
hierdie platforms met 
verkeerde indrukke van ons 
skool en help eerder om die 
trotse boodskap van JvR uit 
te dra.

Die VRL-week 2022 was weer 
eens vir ons leerderleiers ’n 
hoogtepunt. Die week het 

afgeskop vroeg Maandagoggend, 7 
Februarie, met ons VRL en MR wat vir 
die eerste keer vanjaar vergader het. 
Die vroeg opstaan was vir almal ’n 
pyniging, maar beslis die moeite werd. 

Dinsdag was dit tyd vir die 
jaarlikse VRL-opleiding, wat altyd ’n 
groot hoogtepunt is. VRL-voorsitter, 
Cavan McKeown, het hierdie 
geleentheid van leer en geesbou 
onder die VRL-leerders gelei. Daar 
is gesprekke gevoer en verwagtinge 
gedeel vir die jaar 2022. 

Daarna was dit tyd vir die spanbou-
aktiwiteite en almal se vooruitsig - die 

Greenwashing is wanneer 
besighede misleiende of vals 
inligting aan hulle klante verskaf 

oor hoe omgewingsvriendelik hulle 
produk is. ’n Voorbeeld is die besigheid 
BP (beyond petroleum) wat sonpanele 
op hulle vulstasies sit en sê dat hulle 
meer volhoubaar is, maar hoe kan ’n 
oliemaatskappy wat koolstofdioksied 
in die lug vrystel, volhoubaar wees?

Voorbeelde van besighede 
wat skuldig bevind is aan 
greenwashing,  is: Volkswagen, 
Nestlé, Coca-Cola, Starbucks, 
waterbottelieringsmaatskappye, en 
“fast fashion” handels-merke soos 
H&M en Zara.

Dit is ’n poging om ons as 
verbruikers te laat glo dat ’n 
besigheid meer doen om die 
omgewing te beskerm en wat hulle 
werklik doen. Die rede hieragter 
is eenvoudig: GELD. Besighede 
weet dat hulle meer produkte gaan 
verkoop as dit omgewingsvriendelik 
is. Hulle spandeer baie geld om 

te adverteer dat hulle produkte 
omgewingsvriendelik is, terwyl hulle 
die minimum doen om dit meer 
omgewingsvriendelik te maak. 

Jay Westerveld, ’n 
omgewingskundige, het met die term 
greenwashing vorendag gekom in 
1986 na aanleiding van die “save the 
towel”-beweging in die hotelbedryf. 
Hotelle het bordjies in die gastekamers 
geplaas wat gaste aangemoedig het 
om hulle handdoeke weer te gebruik 
as deel van ’n “omgewingstrategie” 
terwyl die strategie in werklikheid 
ontwerp is om geld te spaar en by laer 
elektriesiteit- en waterkoste te baat. 
Produkte word ge-“greenwash” deur 
massiewe bemarkingsstrategieë waar 
produkte hernoem en herverpak word. 

AKTUEEL

Hey Ralph,

Please see adjustments below:

“I am happy with the design, but forgot 
to menon that we should put my email 
address on as well. 
( )monicapple1@icloud.com
Is it possible to frame the cake image 
with a bit of so� focus so that it does 
not have a straight visible line, please?”

groot muffins en ystee (spesiale dankie 
aan tannie Sanette hiervoor). Leerders 
se kommunikasievaardighede is 
hier getoets, waar hulle tekeninge 
moes oorteken deur te luister na hul 
spanmaat wat dit probeer verduidelik. 
Dit was ’n goeie manier om leerders 
te motiveer om in ’n span te werk en 
sorg altyd vir pret en ’n gelag. Die 
IGO-leerders het soos verwag hier 
koning gekraai. 

Die besige program het 
Woensdag voortgegaan. Die 
leierskapskemerkelkie vir VRL, MR 
en hul ouers het om 18:00 by die 
Welgemeend plaasgevind. Dit is 
’n glansgeleentheid waar ons met 
ons leiers spog en hulle beloon vir 

hul harde werk. Leiers het ook almal 
die kans gekry om hul menings te 
deel oor vrae soos: As jy R1 miljoen 
op die skool moes spandeer, wat 
sou jy doen? En as jy jou huis moes 
ontruim, wat is die eerste ding wat jy 
sal saamneem? Hul antwoorde het 
beslis almal vermaak. Die funksie is 
afgesluit met almal wat saam kuier 
en heerlike verversings.

Die VRL-week was dalk net drie 
dae lank, maar die leerderleiers se 
teenwoordigheid stop nie daar nie. Die 
VRL wil vanjaar ’n positiewe energie 
oor die hele skool versprei en elkeen 
laat welkom voel.

Leiers van 2022: ons sien uit na die 
pad vorentoe saam met julle!

Kloksgewys Simon van den Berg,
Timoné Joubert, Stephan Griesel,

Zaheer Marney, Lara-Lisa Senekal,
Luca Zulch,  Elle Nortje, Frederich Erasmus, 

Liezel Snijders, Mienke Herbst,
Peet Karsten, Cameron Carelse,

Dawid Agenbag, Adrian Huysamen

VRL-WEEK

@JanvanRiebeeck is op 
#Instagram!?

was ’n fees 

Kyk uit vir woorde wat nie ’n duidelike 
betekenis het nie, soos “volhoubaar” 
en “omgewingsvriendelik”.

Wanneer ’n besigheid jargon 
of ingewikkelde inligting op hulle 
verpakking plaas wat slegs ’n 
wetenskaplike sal kan verstaan.

Geen bewyse nie.
Besigheide lê slegs klem op die 

positiewe aspekte van hulle produkte 
en sê dan niks oor die negatiewe 
aspekte nie.

Besighede fokus dikwels op ’n klein 
positiewe aksie wat gewoonlik niks 
doen om hul omgewingsvoetspoor 
te verbeter nie. Bv. Oliemaatskappye 
wat Dawn-skottelgoedseep skenk om 
besmette diere skoon te maak nadat hul 
hul eie produkte in die see gestort het.

Besighede mag dalk ’n nuwe 
verandering in hul produk adverteer, 
terwyl dit sy negatiewe uitwerking 
ignoreer. Starbucks het byvoorbeeld 
’n strooitjielose deksel ingestel om 
plastiekbesoedeling te verminder, 
maar die deksel bevat meer plastiek as 
die ou deksel en strooitjie saam.

Produkte word ge-“greenwash” 
wanneer besighede bewerings maak 
wat tegnies waar is, maar irrelevant 
is tot hulle omgewingsimpak. Bv. 
Indien daar op ’n produk staan dat dit 
“CFC-vry” is, maar CFC’s is verban… 
Nog ’n voorbeeld is wanneer daar op 
vullissakke staan dat dit herwinbaar 
is. Vullissakke word juis gebruik om 
jou vullis in te gooi en beland op 
stortingsterreine.

Onthou die doel van greenwashing 
is om jou te oorreed om produkte 
te koop en as jy een ding moet 
onthou wat jou sal help om nie vir 
greenwashing ‘te val nie’, dan is dit die 
volgende: “Jy kan nie die aarde red 
deur goed te koop nie!”

         H O E  O M
G R E E N W A S H I N G 

U I T  T E  K E N :

PEET KARSTEN

MARI SWANEPOEL
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ANONIEM ANONIEM

9

Ja, ek is terug! Ek weet net 
’n handjievol van julle sal my 

onthou na my amper 3-jaar hiatus, so 
laat ek myself weer aan julle voorstel; 
ek is JanOndergronds, die skool se 
persoonlike posduif en soms kritikus.

Na so ’n lang ruk weg kan ek weer 
met nuwe oë na die skool kyk en sjoe, 
maar dit gaan woelig hier! Meneer 
Rademeyer is nou al meer as ’n jaar 
met ons, en saam met hom ook al die 
veranderinge wat hy meegebring het. 
Ek is baie beïndruk deur die meeste 
daarvan, en dit klink asof sy moeite 
effens te min waardeer word. Ek het 
selfs nou die dag by ’n oudleerder 
gehoor dat sy baie aangenaam verras 
is toe sy een van die twee opedae 
bygewoon het en al die verbeteringe 
kon sien. Niemand kan met my stry 
wanneer ek sê die nuwe trappe lyk 
pragtig en modern nie. 

Nou, spesifiek aan my mede Jan 
van Riebeeckers: ek dink nie julle 
kom agter dat die skool en al die 
veranderinge wat aangebring word, 
nie meer net oor jou gaan nie. Dit 
is alles deel van ’n bemarking-/

uitbreidingstrategie en van julle is besig 
om die plan lelik in die wiele te ry. 

Liefste matrieks, miskien moet 
julle ophou om die onderwysers te 
terroriseer en begin fokus op julle 
studies. Hierdie jaar skryf julle drie 
eksamens en het slegs drie kwartale 
om al die werk gedoen te kry, 
waarvan een nou reeds verby is. Ek 
stel voor julle kyk met nuwe, dankbare 
oë na julle ongelooflike onderwysers. 

Aan die graad 11’s wil ek graag 
dieselfde boodskap oordra, maar dit is 
definitief nie al nie. Jy is veronderstel 
om skool te geniet, ja, maar dit is 
definitief nie ’n partytjie nie en moet 
nie in dié lig gesien word nie. Ek hoor 
ook by my kollega, Skelmpie, van al 
die drama in julle graad en mens sou 
verwag dat graad 11’s darem bietjie 
meer volwasse is as dit wat ek hoor. 
Nog ’n wenk aan julle: ’n skorsing 
lyk nie goed op jou aansoek tot 
universiteit of kollege nie.

Die graad 9’s en 10’s se gedrag 
staan my ook glad nie aan nie. As 
jy wil stout wees, doen dit tog weg 
van die skool af en as jy dit wel by 

adlouw@tiscali.co.za

076 682 8008

021 462 3156

2 Clare Street, Gardens, Cape Town

OnCanterbury ClareStreetGardens carserviceonclare

CAR WASH | PANEL & SPRAY
MECHANICAL REPAIRS | AIRCONDITIONING

Complimentary Diagnostic Scan 
and car wash

with every Service booked

Valid from 1 April till 30 June

die skool doen, moenie so dom wees 
soos om dit op sosiale media te plaas 
nie. Ek stel ook voor julle los maar die 
middels vir die volwassenes, want 
julle weet duidelik nie hoe om dit te 
hanteer nie. 

Steggies, ek hou nie vreeslik baie 
van wat ek nou gaan sê nie, maar 
julle is die enigste graad wat goed 
genoeg is om die ongelooflike 2022 
graad 8 kreet, geskryf deur julle MR, 
te verdien. Ek het baie hoop vir julle en 
sien uit om te sien wat julle in matriek 
maak. Onthou wel julle plek, en moet 
my nie teleurstel nie. 

Ten spyte van al my kommentaar, 
is daar ook ’n paar asemrowende 
hoogtepunte om na op te let. Die 
meeste van hulle is reeds in hierdie 
tyskrif gepubliseer, so ek gaan nie 
nou verder daarop uitbrei nie. Dit 
was lekker om julle weer aan te 
spreek, en ek hoop kwartaal 2 gaan 
selfs beter as die eerste.  

Tot volgende kwartaal

Jan Ondergronds

Liewe Lesers

Liewe Jan van Riebeeckers
Welkom terug by Ommiehoekie! Ek 
hoop julle is net so bly om my te sien 
soos ek vir julle. 2022 het omtrent 
met ’n bang begin, so kom ons spring 
sommer onmiddellik weg.

Ek dink almal in die skool het al 
agtergekom, maar die liefde blom 
omtrent onder die matrieks. Die eerste 
om te noem natuurlik, ons paartjie 
van die kwartaal: Arno en Elmarie. Al 
die matrieks sal getuig van dié twee 
se noue band en enige iemand kan 
sien hulle koppe is op dieselfde vlak. 
Natuurlik het ons ook vir Kayla en 
Grobbies wat nou al vir hoe lank saam 
is? Teen dié tyd dink mens regtig aan 
hulle as een. Ek sien die vonke spat 
weer tussen ons onderhoofleiers, en 
Thea en Cavan is nog steeds net so 
onder-die-radar soos altyd. Hulle raak 
vir my by die dag ouliker saam, veral 
as ek so luister na al hulle aktiwiteite 
buite skool. Ek hoor ook ons het ons 
eie redaksie-paartjie. Wie sou kon dink 
dat skryf ’n ‘couples actvity’ sou wees? 
Abigail het blykbaar ’n Paul Roos-
mannetjie ingetrek, en ek sien gereeld 
op Nilla se Instagram foto’s van haar 
en haar blonde kêrel. 

En moet tog nie vergeet van ou 
Neil en sy graad 9-meisietjie nie! Ek 
wonder waar hy die tyd kry in sy 
besige matriekskedule om kinders van 
dieselfde ouderdom as sy suster op te 
pas? Dis wel nie die eerste keer wat 

ons ’n paartjie van so ’n aard sien nie, 
maar ons sal maar moet wag en sien 
hoe dit uitspeel.

Dit lyk asof dit net so deurmekaar 
gaan in die graad 11’s se 
liefdeslewens soos in die huidige 
oorlogsones in Europa. Daar is wel 
nog hier en daar stabiele kolle tussen 
al die gespartel. Simon en Tiana is nog 
net so oulik soos altyd, en Emily en 
Johann sal die De Freitas-familiebraai 
bietjie minder ongemaklik maak. 
Dankie daarvoor, julle twee. Gerard lyk 
vir my steeds ongemaklik met Liezel 
en Stef se vriendskap, maar Daniël 
Strydom mag dalk net verligting 
bring. Ai, Liezel, dit moet baie moeilik 
wees om soveel aandag te probeer 
balanseer. Die nuwe Gim seuna lyk 
asof hy sy hande vol het met al die 
meisies wat oor hom kwyl. Ek self sien 
nie heeltemal hoekom mense hulle 
spoeg so wil mors nie, maar dis seker 
nie my plek om te oordeel nie. Ek deel 
mos net die skindernuus. Ek wonder 
ook soms waar op aarde Kiara tussen 
al die drama tyd maak om die einste 
Paul se geselskap soveel tydens pouse 
te geniet…  

In graad tien lyk die liefde maar rof. 
Lukas en Mira is omtrent die enigste 
paartjie wat ek regtig wil uitlig. Is 
hulle nie te oulik saam nie? Ek wil baie 
graag hoor by Peet en Nicola wat 
alles daar doer in Yzerfontein gebeur. 
Moet asseblief nie terugstaan om ’n 
paar stories met ons te deel nie. En 

as enige van julle kan by bly by Lucan 
en Chané se stories, laat my maar 
asseblief weet, want ek sukkel. Stef lyk 
asof hy baie gretig vir ’n sekere graad 
11-dame drukkies gee na skool, en ek 
kon sweer ek sien iets aan die broei 
tussen Emma en Elridge. Verder is 
daar ongelukkig nie veel nie.

Ek is eerlikwaar lus om die 
graad 9’s geheel en al oor te slaan. 
Die meisies kry mos hul kans by 
JanOndergronds. Ek kry wel vir 
Stephan jammer wat net nie kan 
byhou met die graad 11’s nie. Miskien 
moet hy maar Zaheer se raad vat en 
by JanDans aansluit om vir Carla van 
haar voete af te slaan. Zaheer klink 
wel self nie te suksesvol in die spel 
van liefde nie. Sterkte daar, manne.

Graad aggies, ek weet nie of ek 
dit net miskyk en of daar regtig niks 
aangaan nie, maar dit lyk maar droog, 
jong. En selfs al was daar iets om 
oor te skryf, weet ek nie so mooi of 
ek my kreatiwiteit sou wou mors op 
laerskool-liefdestories nie.

So, Jan van Riebeeck, daar het julle 
dit. The tea has been spilt. Hou my 
op hoogte, sodat ek die skool ingelig 
kan hou. En moet tog nie te kwaad 
raak oor wat jy hier lees nie, toe? Dit is 
immers alles waar.

You know you love me, xoxo

Skelmpie 

Ommiehoekie

Meneer en 
Mejuffrou

Jan van Riebeeck
SIEN ’N ONDERHOUD MET

HULLE IN KWARTAAL 2

Skelmpie is weer op die loer om te sien watter Jan van 
Riebeeckers die laaste tyd vir mekaar ogies maak...

Ons MR op pad na die Paul Roos Leierskapsdinee

9
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DRAMA AS VAK:
onderhoud met juffrou Lotriet
VIDA ENGELS 

Die leerders in ons skool se belangstelling in drama het 
onlangs gestyg en daarom het ek met die graad 8’s se 
drama onderwyser, juffrou Lotriet, ’n onderhoud gevoer.

Juffrou Lotriet, wie eintlik ’n Engelse juffrou is, het 
besluit om ook Drama te gee, omdat sy Drama Tegnies by 
Stellenbosch studeer het. Sy stel veral baie belang in hoe 
die Griekse Teater ontstaan het, en hoe dit die beginsels 
van vandag se drama vorm.

Sy besef dat die Dramawerk meer tyd vat as wat 
’n mens sou verwag, alhoewel dit tegnies onder die 
sambreelvak SK val, maar sy is van mening dat dit eerder 
as ’n vak op sy eie gesien moet word. Gelukkig deel die 
meeste van die kinders haar opinie hieroor; hulle werk 
hard en neem die vak ernstig op. Daar is natuurlik hier en 
daar kinders wat dit nie so ernstig opneem nie, en so ook 
nie hard werk nie, maar sy hoop dat hierdie kinders gou 
meer geïnteresseerd in die vak sal raak. 

Juffrou Lotriet is mal daaroor om vir die graad 8’s drama 
te gee; sy sien dit as ’n opvoedkundige manier van speel. 
Sy verwys ook daarna as ’n manier om jouself te leer ken 
en om uit jou gemaksone te kom. Dit leer ook mense die 
belangrike vaardigheid om vir jouself te kan lag. In haar 
eie woorde is dit “’n jol!”

Waaroor gaan Hairspray?
Tracy Turnblad, ’n tiener met al die regte bewegings, is versot op die Corny 
Collins Show. Elke dag ná skool hardloop sy en haar beste vriendin, Penny, huis 
toe om die program te kyk en kwyl oor die warm Link Larkin, tot Tracy se ma, 
Edna, se ontsteltenis. Nadat een van die sterre van die program vertrek het, 
hou Corny Collins oudisies om te sien wie die volgende tiener sal wees. Met die 
hulp van haar vriend, Seaweed, word Tracy gekies, wat die bose danskoningin 
Amber Von Tussle en haar ma Velma kwaad maak. Tracy besluit toe dat dit nie 
regverdig is dat swart kinders net een keer per maand (op “Negro Day”) op die 
program kan dans nie, en met die hulp van Seaweed, Link, Penny, Motormouth 
Maybelle, haar pa en Edna, gaan sy integreer die show... onder om haar ‘doe’ 
te duik. 

#JanKennis blokraai
Mila Fourie
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Dwars
3 'Area 51' is in hierdie 

Amerikaanse staat 
4 Die land wat roomys 

uitgevind het 
9 Persoon wat die Stille 

oseaan benoem het 
10 Grootste 

tegnologiemaatskappy in 
Suid-Korea 

12 Krishna is 'n god in 
hierdie geloof 

13 Die van van die twee 
tennisster-susters, 
Serena en Venus 

14 Land met die langste 
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stiefsusters 

2 Die naam van die Beatle 
wat met Yoko Ono getrou 
het 

5 Aantal meter in 'n 
Olimpiese swembad 

6 Die skaarsste M&M kleur 
7 Die eenhoring is die 

nasionale dier van hierdie 
land 

8 Die dier wat die hardste 
geluid maak 

11 Dier op die Porsche logo 

KUNS EN KULTUUR KUNS EN KULTUUR

Monoloog in stereo

Ek het nou al elke genre
en elke instrument probeer;
met elke draadjie in jou radio
gespeel en gesteur,
maar met die volume knoppie
binne sig, maar buite bereik-
stel jy net my smekende stem al hoe sagter
al skree ek op my hardste:
tot my eie onsekerheid die woorde verwrong 
en verdoof-
slaan jy net jou ore met eie lirieke toe
en ek voer dan met ’n onversoenbare klankstelsel,
’n monoloog in stereo

Dit was ’n voorreg om die 
kunsuitstalling “Giving Direction: 

Figuration, Past and Present” 
aangebied deur Strauss + Co. in ons 
eie Welgemeend by te woon.

Mia Borman van Strauss + Co. het 
’n groep van ons Hoërskool Jan van 
Riebeeck-leerders deur die uitstalling 
geneem en baie interessante inligting 
oor die kunswerke en die kunstenaars 
met ons gedeel. Sy het ook gepraat 
oor identiteit; hoe mense hulself sien 
en hoe hulle deur ander gesien word.

Die uitstalling het bestaan uit werke 
in verskeie media en uit verskillende 
tydperke. Historiese, tradisionele, 
moderne en kontemporêre kunswerke, 
geskep deur internasionaal-erkende 
kunstenaars van regoor Afrika.

Soos die titel van die uitstalling 
aandui, is die fokus op die menslike 
figuur en die diverse interpretasies en 
uitbeelding daarvan. Die kunswerke is 
so uitgestal dat ’n mens die invloede 

KUNSUITSTALLING BY WELGEMEEND, 14-20 FEBRUARIE 2022

VIDA ENGELS

“GIVING DIRECTION: FIGURATION, 
PAST AND PRESENT”

(Mari)te toekenning 
vir ons Kultuur 
Persoon van 2021!
LENÉ VORSTER

Wie ken die klassieke kitaar, is ’n 
kunstenaares van formaat en kan 
boonop nog ook pirouettes op haar 
pointes doen? Ons eie wonderlike en 
uiters interessante Mari van der Merwe 
natuurlik! Mari is vroeër dié kwartaal 
as die veelsydigste kultuurpersoon in 
Hoërskool Jan van Riebeeck aangewys 
en dit is duidelik hoekom. 

Met haar flinke vingers speel sy 
al graad agt musiek en betower 
gereeld haar gehore met haar kitaar 
se klanke. Mari doen ook al vanaf 
gr.10 Ontwerp as vak buite die 
skool. Haar bronboek en projekte 
weerspieël haar unieke, prettige styl 
en persoonlikheid, sowel as haar 
liefde vir kuns, musiek en die see. 
Haar liefde vir die kunste ontwikkel 
al van kleins af en sy oorweeg dit na 
skool as studierigting. Oor naweke 
kan sy gereeld in ’n kunsgalery 
met ’n koffie in die hand of in haar 
duikpak tussen die bamboes in 
Kampsbaai gesien word. 

Mari doen ook al van vierjarige 
ouderdom af ballet en het in 2018 
haar pointe skoene verwerf. Sy en 
nog Jannies dans later vanjaar op 
die planke in hulle balletklub se 
produksie van Three Wishes for 
Cinderella. Dít wil jy nie misloop nie, 
Jan van Riebeeck!

In tipiese 73 Questions with Vogue-
styl het sy vir ons ’n paar vrae 
beantwoord.
HAAR GUNSTELINGFILM? Ferris 
Buellers’ Day Off. Nostalgie natuurlik.
IETS WAARSONDER SY NIE SAL 
KAN LEWE NIE? Die see!
HAAR GUNSTELINGKUNSMEDIUM? 
Sê maar gemengde media, want dít 
kan ek nie besluit nie...

Mari is duidelik ’n baie talentvolle 
Jan van Riebeecker wat nog groot 
dinge in die kunste gaan bereik. 
Hou haar dop!

 

MARTIN VAN BERGEN

van die historiese en tradisionele werk 
kan sien in moderne en kontemporêre 
werke. ’n Groepie tradisionele figure 
wat uit hout gekerf is (Kongo, Malawi, 
Mosambiek) staan byvoorbeeld voor ’n 
houtskooltekening van ’n soortgelyke 
figuur deur Deborah Bell (Suid Afrika.)

Dit was indrukwekkend om 
kunswerke in soveel verskillende 
media en style saam te sien: swart 
en wit foto’s, pragtige tapisserie 
in sy, hiperrealistiese skilderye, 
beeldhouwerk in klip, hout en brons. 
Bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars 
soos Irma Stern, Gerard Sekoto, 
George Pemba en William Kentridge 
was ook deel van hierdie uitstalling. 
(Gaan kyk gerus op Strauss + Co. se 
webtuiste na die katalogus van die 
kunswerke wat hier te sien was.)

Dit was wonderlik om hierdie unieke 
uitstalling te kon ervaar en weer te besef 
hoe bevoorreg ons is om ’n plek soos 
Welgemeend op ons skoolgronde te hê.

Wat ons kan verwag!
Die produksie tot dusver is 
op die oomblik van ons skool 
se grootste geheim. Op die 
oomblik van hierdie artikel 
skryf is die rolle en wie hulle 
tot lewe gaan bring steeds ’n 
geheim.  Maar… wat kan ons 
verwag? ’n Ensemble, dansers 
en natuurlik die hoofrolle.  Dit 
is definitief ’n vertoning om 
na uit te sien en nie een om te 
mis nie.  Hoop om julle daar 
te sien!

HANLI THERON
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MEME MEME

alle grappe is heerlik 
verskaf deur @jansegatGrapJanEn nou, vir ’n bietjie komiese verligting:
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Ons onthou almal die dae toe 
ons gewens het dat ons een 
van ’n tweeling was. Iemand 
met wie ons verjaarsdag kan 

deel en wat ’n beste vriend kan wees, 
maar is dit die realiteit daarvan? Steek 
daar meer in hierdie kinderdroom as 
waarvan ons bewus is?

MENSE MENSE

Bladsy geborg deur Herman Lategan (matriek 1983), Eerste redakteur van die Onze Jan

LINELLE DU TOIT EN HEIN GRIESELOnderwyser-triviaOnderwyser-triviaOnderwyser-trivia
Watter onderwyser(s)...

Bonusvrae:

1 ... (relatief nuut) was hoofseun op 
hoërskool sowel as lid van die 
studenteraad op universiteit?

2 ... is lief daarvoor om prettige 
leermetodes soos byvoorbeeld 
liedjies en raaisels in hul lesse te 
implementer?

3 ... het kinders wat tans skoolgaande 
in Hoërskool Jan van Riebeeck is?

4 ... het in die verlede Engelse klasse by 
’n skool in Hong Kong aangebied?

5 ... het vir ongeveer vier jaar by die 
Kruger Wildtuin gewerk?

6 ... het indrukwekkende kwalifikasies 
en werkservaring in die veld van 
ingenieurswese?

7 ... het ’n kitskosonderneming 
bestuur voor hy by die skool as 
onderwyser aangesluit het?

8 ... kan sewe verskillende 
musiekinstrumente bespeel, sing, 
en is ook ’n koorbegeleier?

9 ... het in 2015 in die Top 3 van die 
ATKV-Redenaarskompetisie 
geëindig, sowel as die titel van 

        Beste Ondersteunende Aktrise in 
die nasionale ronde van die ATKV-
tienertoneel ontvang? 

10 ... was deel van haar skoolkoerant-
redaksie as sportredakteur?

3 Hoeveel (en watter) vakke is me. 
Harvey in gekwalifiseerd om aan 
te bied?

         

1 Watter vak(ke) het Mnr. Keet 
aangebied toe hy voorheen as 
onderwyser by Hoërskool Jan van 
Riebeeck werksaam was?

2 Vir hoe lank het Mnr. Claassen 
in die Ooste skoolgehou voor hy 
teruggkeer het Suid-Afrika toe?

Ons het ’n onderhoud gevoer met 
Alexa en Juliette Lombaard om hierdie 
vrae te beantwoord. Twee mense 
met twee verskillende lewens, maar 
dieselfde familie, wat nog? 

Wel… nie veel nie, jy sal dink dat 
hulle twee verskillende lewens en 
voorkeure het, maar hulle is anders 
as ander tweelinge. Hierdie spesifieke 
tweelingpaar is op goeie voet (iets wat 
baie raar is met broers en susters onder 
andere) en deel selfs ’n kas… wat vir ons 
sê dat hulle dieselfde styl het.

Hulle is bly om te sê dat hulle deesdae 
goed oor die weg kom en baie min 
baklei. Dit was wel nie die geval toe hul 
nog in die laerskool was nie; hulle het 

gereeld baklei, en hulle ma moes hulle 
soms help om weer oor die weg te kom.

Al is hulle haarlengtes amper 
teenoorgesteldes, word mense heeltyd 
deurmekaar met watter een van hulle 
wié is. Hulle noem dat selfs mense wat 
hul al lank ken, en na aan hul is,

hul name partykeer omruil!
Dit irriteer hulle ’n bietjie wanneer 

mense heeltyd vra wie ouer is. Ons 
kan vir julle die antwoord op hierdie 
“dringende” vraag gee, en dan hoef 
hulle nie weer gevra te word nie. Alexa 
is 1 minuut ouer as Juliette, maar dit is 
regtig nie vir hulle belangrik nie.

Terwyl daar kinders in die wêreld is 
wat wens om hul verlore tweeling te 
ontmoet, kan ons nou sê dat julle twee 
keer moet dink. 

Wil jy werklik ’n klerekas en ’n gesig 
elke dag met ’n ander persoon deel? 
Verwar word met die ander persoon? 
Tensy jy nie vir ’n toets geleer het nie en 
jou slimkoptweeling het, maar shhh… 
moet nie vir juffrou of meneer sê nie!

Alexa en Juliette is ’n mooi 
tweelingpaar, maar elkeen ook ’n sterk 
individu in haar eie reg!MIA SCHREUDER EN VIDA ENGELS

Vinkel en
Koljander!

Wie het die eerste “move” gemaak of 
eerste van mekaar begin hou?
Ons vriendskap het so saam-
saam begin met ’n colab van twee 
vriendegroepe. Ons altwee was 
toe van die begin af baie gemaklik 
met mekaar en het mekaar se 
geselskap baie geniet. Na een sosiale 
Saterdagaand met vriende het ons 
duidelik gesien dat hierdie meer gaan 
word… kort daarna het ek (Elmarie) 
eerste erken dat ek van Arno hou toe 
hy op pad bus toe was…

Beskryf jul perfekte dag saam uit?
Die perfekte-, droomdag vir ons sal 
wees om vroeg die oggend ’n tawwe 
gym sesh in te sit, om daarna ’n lekker 
oggend saam met vriende te geniet en 
daarna beach toe gaan om heelmiddag 
te swem en in die son te bak. Daarna 
sal ons cool outfits aantrek en iewers 
uitgaan vir verversings en seker maak 
ons is betyds by die huis om ’n nuwe dis 
te probeer maak gevolg deur ’n movie.

Wat was julle eerste indruk van 
mekaar toe julle eerste ontmoet het 
en hoe het dit verander deur die jare?
Elmarie: My eerste indruk van Arno in 
graad 8 was dat hy een van die cool 
kids was en deel was van die classic 
brunette boy-groep, maar die lang 
getande een. Aan die einde van graad 
10 kon ek hom eers leer ken en toe 
besef ek hoe erg funny hy is en toe 
later hoe sweet hy actually ook is. My 
indruk van hom het verander oor die 
jare, want ek kon sien hoe ’n persoon 
so goed met mense kon wees sowel as 
aan hulself werk en ontwikkel.

Arno: Vanaf graad 8 tot 10 het 
ek Elmarie en haar vriende as 
baie intimiderend gesien met hul 
volwassenheid. Ek’t vir die heel eerste 
keer vir Elmarie ordentlik ontmoet in 
graad 10 toe ek haar vriendegroep join 
en het dadelik gedink dat sy die een 
was met die funny jokes en energie; ek 
was dadelik aangetrokke daarna en dit 
het my altyd ’n vet smile op my gesig 
gegee. Elke dag het ek iets nuut geleer 
van haar, soos hoe baie sy omgee vir 
ander en wat sy sal doen om ander te 
help, al is dit nie maklik vir haar nie. 

Watter liedjie herinner jou aan die 
ander? Arno: Can’t stop, RHCP
Elmarie: F song, deur Strawberry Guy 

Watter celebrity couple beeld julle 
verhouding die beste uit: 
A-Romeo en Juliette
B-Mr and Ms Smith
C-Ross en Rachel?
Antwoord: B

Wat is een woord om julle liefdestorie 
op te som? Smooth (nie-problematies)

As watter dier sal julle mekaar se 
persoonlikhede beskryf?
Arno: Cheetah; sy’s erg vinnig en baie 
gevaarlik. 
Elmarie: Pandabeer; hy’t ’n sagte hart 
en eet baie.

Watter klein jakkalsies is daar in julle 
verhouding? Dikwels hou ons besige 
skedules en afstand, aangesien Arno 

in Melkbos bly, ons weg van mekaar 
en dit kan soms uitdagend wees. Ons 
is dus baie keer afhanklik van digitale 
kommunikasie soos deur WhatsApp 
en daar’s baie keer ruimte vir mis-
kommunikasie :(

Wat is die spesiaalste geskenk wat 
julle al van mekaar ontvang het? 
Arno: Elmarie het vir my op 
Valentynsdag die mooiste kaartjie 
gegee met ’n goeie waterverftekening 
van my gesig en binne-in was ’n klein 
hartvormige Google Maps-boekie met 
al die locations van ons hoogtepunte 
in ons verhouding. Van al die duisend 
geskenke was hierdie die kreatiefste en 
spesiaalste.

Elmarie: Arras het vir my 17de 
verjaarsdag vir my 17 kreatiwe 
geskenke gegee waarvan die laaste een 
die beste was. Ek is oor die algemeen 
nie ’n baie materialistiese persoon nie, 
maar hierdie was spesiaal. Hy’t vir my 
’n silwer ring van ’n brander gegee wat 
vir my baie beteken het aangesien die 
see vir lank my alles was en steeds so ’n 
groot rol speel in my lewe.

As julle enige advies aan nuwe 
paartjies kan gee, wat sal dit wees?
Ons sal sê een van die heel belangrikste 
dinge in ’n verhouding is om met 
mekaar goed te deel wat pla, al klink dit 
onbelangrik of onnodig in die oomblik. 
Om ’n gesonde verhouding te behou, 
moet jy jouself kan blootstel en met 
eerlikheid en respek mekaar ondersteun.

DEUR LARA-LISA SENEKAL

PAARTJIE VAN
DIE KWARTAAL: 

Arno en ElmarieArno en ElmarieArno en ElmarieArno en Elmarie
ANTWOORDE 1) Mnr. Rademeyer 2) Me. Serrao 3) Me. Schwartz, Me. Turkstra, Me. Harvey 4) Me. Meyer

5) Me. Olivier 6) Mnr. Klink 7) Mnr. Henning 8) Me R du Toit 9) Me van der Walt 10) Me van Rensburg

BONUSVRAE 1) Natuurwetenskappe (graad 8 en 9), Lewenswetenskappe en Wiskundige geletterdheid
2) Vyf jaar 3) 4: Ingenieursgrafika en -Ontwerp, Visuele Kunste, Ontwerp, Engels Huistaal
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MENSE MENSE

Vanjaar het die nuwe graad 8-groep (steggies) hier by Jan 
van Riebeeck aangesluit. 

Soos ons almal seker weet, het hulle deur so baie ervarings 
gegaan dat hulle al die VRL leer ken het, hulle besondere 
skoolbaadjies ontvang het en ook die onderwysers leer ken het! 

So… ’n mens sal nou seker vra: “Was daar enige slegte 
gebeure wat in hul kort tydjie hier al plaasgevind het?”

Die kort en kragtige antwoord van die graad 8’s was “Ja!”... 
maar hoe so?

Ek het by die graad 8’s gaan uitvind watter onderwysers hul 
die meeste vrees én waarom… en hier is die uitslag!

ONS HET ’N KLOMPIE KNAP NUWE ONDERWYSERS 
WAT VANJAAR BY ONS AANGESLUIT HET.
Die Onze Jan-redaksie het gaan inloer…

Me. Ella van Rensburg
Dié nuwe gawe taaljuffrou kom 
oorspronklik van Bellville af, maar het 
so ’n bietjie van ’n geskiedenis hier 
by Jan van Riebeeck...haar oupa was 
hier skoolhoof gewees. Toe sy besluit 
het sy wil onderwys studeer, het haar 
geskiedkundige verbintenis aan die 
skool dit vir haar maklik gemaak om te 
kies waar sy wil werk. Sy het eintlik nog 
altyd geweet sy wil onderwys probeer.

Sy hou ook van die motiverende 
woorde van ons leuse, wat almal 
aanmoedig om hulle passie na te jaag, 
maak nie saak wat dit is nie. Juffrou 
het haar Vertaling en Redigering 
Honneursgraad by Stellenbosch 
verwerf en dit is geen verrassing dat 
haar gunstelingvakke op skool taal en 
kuns was nie.

Hierdie liefde word weerspieël in 
haar naweke: op Saterdae stap sy 
graag in die berg, besoek ’n kosmarkie 
of woon ’n opelugvertoning by. Sy 
het ook ’n kat, Mia, waarmee sy haar 
tyd deel. Sy het ook al waaghalsige 
dinge soos bungee jumping by die 
Bloukransbrug (216m!) aangedurf. Dié 
juffrou skrik vir níks nie!

Mnr. Wilbur Kastoor
Meneer Kastoor het ook net hier in die 
hartjie van Kaapstad skoolgegaan. 
Dié oud-Jan van Riebeecker het in die 
koshuis gewoon (en hy was hoofseun 
van die koshuis!) en het in Atlantis 
grootgeword. Daarna het hy sy studies 
aan die Universiteit van Stellenbosch 
gaan voltooi. 

Daarna aanvaar hy ’n pos by ’n 
hoërskool in Atlantis en sien skoolhou 
as ’n nuwe uitdaging. Hy sê dat hy van 
onderwys hou omdat jy dadelik die 
vrugte van jou werk kan pluk. 

Die rede waarom hy teruggekeer 
het na Hoërskool Jan van Riebeeck, 
is omdat hy geniet hoe tradisievas 
die skool is, asook natuurlik die ideale 
ligging. Hy is iemand wat voel dat 
’n dag nie klaar is voor jy iets nuuts 
ontdek het nie. Oor naweke sal hy 
eenvoudig met vriende êrens heen 
ry en nuwe plekke ontdek. Die mees 
eksotiese kos wat hy al geproe het, is 
die straatkos wat hy in Brasilië geëet 
het. Hierdie meneer hou van góéie kos.

Mnr. Renier Claassen
Meneer Claassen (die een met 
die indrukwekkende baard!) is 
die nuutste toevoeging tot ons 
Engelse departement. Hy is 
gebore hier in Kaapstad, maar 
het grootgeword en skoolgegaan 
in Hermanus. 

In sy kinderjare was hy bang 
vir niks en het baie roekelose 
dinge aangevang tot hy later 
meer rustig geraak het. Na 
sy studies in die regte op 
Stellenbosch, vertrek hy oorsee 
en gaan hou skool in Asië vir vyf 
jaar. Daar ervaar hy baie nuwe 
disse en ervaringe, soos toe hy 
met pylsterte in Indonesië gaan 
swem het. Toe Covid-19 getref 
het, het hy agtergekom hoe lief 
hy eintlik vir dié land is en keer 
terug. Van sy stokperdjies is 
swem in die see, skaatsplankry 
en hardloop. Selfs al is hy ’n 
buitelewemens, lê musiek hom 
baie na aan die hart en hy kan 
nie daarsonder lewe nie.

Me. Linda van der Walt
Me. Van der Walt het grootgeword 
in Pretoria en gematrikuleer aan 
die Hoërskool Zwartkop. As kind 
was sy so ’n bietjie van ’n wilde 
karakter: baie uitgelate, meen sy. 

Sy voltooi haar studies by die 
Universiteit van Potchefstroom. 

Sy het aanvanklik Regte studeer 
voor onderwys, maar het deur 
baie bloed, sweet en trane gegaan 
om haar passie vir onderwys 
te ontdek. Sy het ook studente 
vir lank getutor en het net nooit 
daaraan gedink om dit as ’n 
beroep te doen nie.

Deesdae is sy is meer van ’n 
binnenshuise mens en geniet dit 
om te lees, skilder en te brei in 
haar vrye tyd. Sy geniet ook die 
buitelewe en gaan klim gereeld die 
berge hier in die Kaap.

Me. Erna du Toit
Ons nuutste puik toevoeging tot ons 
Wiskundedepartement, me. Du Toit, 
kom voor as ’n avontuurlustige en 
gedrewe mens - en dit is sy beslis!

Me. Du Toit het grootgeword oor die 
hele Suid-Afrika, van Worcester tot ’n 
klein dorpie in die Vrystaat en sy eindig 
eindelik in Gauteng. Volgens haar was 
sy ’n vreeslike teruggetrokke kind, wat 
altyd die reëls gevolg het omdat sy die 
oudste van vier susters is. Soos sy ouer 
geword het, het sy eers ’n bietjie meer 
die water getoets en toe later sommer 
net ingespring. Sy het vir drie maande 
lank alleen in Suid-Amerika op ’n 
rugsaktoer gegaan en sommer die hele 
kontinent platgestap en soveel nuwe 
kulture leer ken.

Deesdae is sy, ten spyte van haar 
Wiskundekop, ook ’n kreatiewe siel 
wat verlief is op jazz- musiek en om 
met mense te kuier. Die een ding wat 
haar dadelik opgewonde gemaak 
het oor Hoërskool Jan van Riebeeck, 
is die energie wat al die leerders en 
personeel om mekaar het. Sy het 
reeds haar energie begin deel met 
ons leerders!

Me. Liesl Harvey
Die nuwe onderwyser waaroor die 
IGO-leerders net nie kan ophou 
praat nie! 

Sy het grootgeword regoor die 
land, vanaf Durban tot Pretoria, 
waar sy haar graad in Argitektuur en 
Onderwys behaal het. As kind was sy 
verskriklik skaam gewees, en kon selfs 
nie voor ander kinders mondeling 
praat nie. Van toe af het sy geleer dat 
mense nie so “scary” is soos hulle lyk 
nie. Daarna het sy en haar gesin in 
Taiwan gaan woon vir vyf jaar! Hulle 
het toe teruggekeer na Suid-Afrika en 
sy het weer begin skoolhou.

 Die rede waarom sy eintlik 
begin skool hou het, was ietwat 
van ’n ongeluk. Sy het ’n vriendin 
geregistreer vir onderwys, en toe 
sy later kyk, is sy self ook ingeskryf! 
Juffrou Harvey is ’n familiemens en 
ontspan graag saam met haar gesin 
en kyk TV-reekse of gaan ontdek 
nuwe plekke in die Kaap.

Me. Olivier
Sy is baie streng in haar klas en leerders voel 
bang as hulle verby haar loop omdat sy enige 
oomblik met hulle sal raas…

Me. Lotriet
Ek dink ons almal weet waarom die graad 
8’s vir haar bang is. Dit is die gevolg van haar 
skrikwekkende stem… sy is kwaai, maar ook 
vrolik. Gelukkig sal geen leerder ooit onvoltooide 
werk in haar klas hȇ nie!

En laaste, maar glad nie die minste nie:

Mnr. Rademeyer
Vanjaar het hy ook aangesluit as die graad 
8-Afrikaansonderwyser, maar baie leerders sȇ 
dat hy glad nie die “vibe” is nie en laat leerders 
eerder hul asem inhou as hy verby hul stap. 
Alhoewel die leerders bang is vir hom, is hy 
steeds een van die coolste menere!MIA SCHREUDER

Vir wie is die graad 8’s die

BANGSTE?BANGSTE?
01
02

03

STEFAN TURKSTRA
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Die matrieks was effe verras 
(en verward!?) toe hulle einde 

verlede jaar uitgevind het dat die 
matriekafskeid, of laat ek eerder sê, 
die ‘matriekdans’ hierdie jaar nie in 
September of Oktober soos gewoonlik 
plaasvind nie, maar sommer al in die 
eerste week van April. 

Alhoewel die eerste raaiskoot 
was dat dié aanpassing ’n 
voorsorgmaatreël is vir die geval dat 
nog ’n Covid-golf sy verskyning sal 
maak êrens deur die loop van die 
jaar, is die eintlike, heel verstaanbare 
rede natuurlik dat die matrieks op hul 
onmiskenbaar belangrike akademiese 
jaar kan fokus sonder om tussendeur 
die eksamenvoorbereiding tyd aan 
reëlings vir die dans hoef te bestee.

Daar is egter gemengde gevoelens 
in die graad oor die glansgeleentheid 
wat eintlik meer soos ’n kuier as ’n 
werklike afskeid klink. Dit is immers 
tradisie dat dit nader aan die einde 

van die jaar gehou word, en gewoonlik 
het die matrieks lekker lank om na 
dié geleentheid uit te sien en die 
opwinding te bou.

Vir diegene wat braaf genoeg is om 
’n medeleerder na die dans toe te vra, 
is dit ook nie juis die ideale situasie nie. 
Die dans wat nou vroeg in April gehou 
word, voorsien tog dalk ’n bietjie 
meer motivering, maar om te weet 
jy het net die eerste kwartaal om jou 
skoot te skiet kan vir sommige redelik 
angswekkend wees…

Dan is daar natuurlik ook die feit 
dat dit reg na die kort Maartvakansie 
is. Die matrieks gaan definitief by 
Kwartaal 2 instap met ’n kop vol 
gedagtes en vooruitsigte van die 
dans, en reeds is die hele eerste week 
daarmee heen. Die arme strome 
sukkel reeds om kop bo water te hou; 
ons sal maar moet sien hoe hulle nog 
’n middernaggeleentheid in hulle reeds 
propvol, slapelose skedule gaan inpas.

SOSIAAL SOSIAAL

Dié jaar ‘groet’ die matrieks sommer al vroeg
Een goeie aspek van die vervroegde 

dans, waaroor ek seker is die meeste 
van die graad sal saamstem, is dat die 
verligting van al die stres en spanning 
van die hope reëlings wat voor die 
tyd getref moet word vir die 7de April, 
baie meer waardeer sal word as die 
verligting wat dadelik met ’n rekord- of 
eindeksamen gepaard sou gaan indien 
die gewone tyd van ’n tradisionele 
matriekafskeid behou is.

Daar is wel een ding waaroor 
julle kan seker wees: die matrieks 
verwag die partytjie van die jaar om 
op te maak vir al die skooltyd wat hul 
geheue van die geleentheid moontlik 
kan verdof. So, graad 11’s, ek hoop 
julle is lekker hard aan die werk 
met julle voorbereidings vir hierdie 
besondere aand. 

Dis immers die hoogtepunt 
van elke matriek se skooljaar!

Van laerskooldae af droom ’n mens 
al oor jou matriekdans. Dis die 

John Hughes-filmaand met frilletjies 
rokke en hare wat stokstyf staan 
soos dit die lug in gekam is. Dis die 
aand waarop jy uiteindelik jou liefde 
verklaar aan daardie een wat al van 
graad agt af jou hart laat bons. Die 
pienk ooggrimering en sellofaan 
oortrekte skoolsaal… dankie tog 
matriekdanse lyk deesdae nie meer 
soos uit die 1980’s-Hollywood nie.

Soos die kwartaal tot ’n einde kom 
is ons matrieks in rep en roer oor dié 
dans wat vanjaar al op die 7de April 
plaasvind. Rokke, pakke, motors… 
en dié date natuurlik. Die matrieks is 
reeds besig om vinnig te spring vir 
metgeselle na die prestige aand.

Daniël Strydom het sommer al in 
Januarie met ’n bos blomme uit die 
ruigtes van die Welgemeendtuin 
gespring om vir Andrea te vra 
of sy hom sal vergesel. Obed 
het in een van juffrou Steyn se 
Lewenswetenskappe periodes die 
witbord laat sak om’n boodskap vir 
Emma te wys. Arno het met behulp 
van die pligsgetroue Steggies en 
die Tippex-vraagteken op sy bors 
vir Elmarie tydens’n sonnige pouse 
gevra. Dit is natuurlik elke keer’n 

enorme gejuig as die uitnodiging 
aanvaar word.

Met die wete dat Matriek ’n besige 
en stresvolle jaar is, het Lucas 
sommer al in graad 8 vir Lasty gevra 
of sy saam met hom wil gaan. Lucas 
weet duidelik van vooruitbeplanning! 
Hein het vir Linelle’n spoor leidrade 
deur die skool gelos wat sy moes 
volg om eindelik die groot vraag 
gevra te kon word. Die matriekseuns 
raak duidelik baie kreatief met hul 
uitnodigings. Kry idees, Jan van 
Riebeeckers; die standaarde is hoog!

Die ouderliefdes Kayla en Daniël 
Grobbelaar gaan natuurlik al van dag 
een af saam na die matriekdans toe. 
Hoofleier, Cavan, het ook uiteindelik 
vir Thea gevra en Mila se orgidee 
van Joshua wat saam met haar 
uitnodiging gekom het, pronk op haar 
lessenaar. Ruben het Mari sommer 
een middag na skool met ’n ruiker 
blomme en die vraag verras. Vriende 
en geliefdes van buite gaan ook van 
ons matrieks na hul glansryke aand 
toe vergesel.

Hierdie spesiale dans gaan ’n  
pragtige en stylvolle aand wees en 
ons kan beslis nie wag nie. Daar 
is wel nog’n paar matrieks wat 
metgeselle soek… wie weet wat 

tussen nou en die 
dans op 7 April 
kan gebeur?

LENÉ VORSTER

DANIELLE BRAND

Ons skop die jaar af met ons 
jaarlikse Valentynsbal wat, soos 

altyd, ’n treffer was. Die tema hierdie 
jaar was “Valentynsbal in Japan” en 
ons het weer eens in Die Gat gedans. 
Die Gat is besonder mooi versier met 
blomme en lanterns, en die lug is 
gevul met liefde. Daar was aan die 
ingang van die plein versierings - en 
dit was interessant om sambrele en 
draakversierings te sien (wat eintlik 
meer ’n Chinese invloed is.)

Dit was oulik om al die paartjies 
saam te sien. Die liefde blom definitief 
hier by ons skool. Toe almal die 
musiek hoor, het hulle vinnig hulle 
hakskoene uitgeskop en gedans asof 
daar geen môre is nie, al het almal 
geweet hulle moet die volgende dag 
wakker wees in die Wiskundeklas. 

Die aand was nog jonk en almal het 
klaar hul dansmoves begin wys. Sjoe! 
Wie het geweet ons skool weet hoe 
om so goed te sokkie en te vasdans. 
Ek dink die #JanDans-klub sal baie 
beïndruk wees. Dit was ook verskriklik 
lekker om ’n paar van ons vriende wat 
buite die skool is, weer te sien. 

DIT WAS DIE PERFEKTE MANIER 
OM ONS 2022 AF TE SKOP MET 
HOPE PRET EN GEES… EN ONS 
KAN TOG NIE VERGEET VAN DIE 
LIEFDE NIE!

JAN VAN RIEBEECKERS

Dans in Japan

Stigtersdag
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De Goede Hoop is gekroon 
as die wenner van die 

gesogte Atletiekbeker vir 
2022 - hoe opwindend… 
veral vir die hopie matrieks 
wat al sedert graad 8 vir 
hierdie oorwinning hoop. 
Dit was nie maklik nie, 
maar met harde werk en 
uithouvermoë het ons tog op 
die ou end daar uitgekom.

Die “tradisie”, as ek dit so 
kan stel, van De Goede Hoop 
wat elke jaar sukkel om bo 
uit te kom is egter al langer 
by Hoërskool JVR as die 
matriekstrome. Dit is blykbaar 
die eerste keer in tien jaar wat 
die Hopies die atletiekbeker 
huis toe neem. Hoe’s dit vir 
geskiedenis maak?

Ek is redelik seker alle 
Jannies het al ten minste een 
keer die woorde ‘die Hopies 
gaan in elk geval verloor’ of 
iets in daardie lyn gehoor. 
Dit is tog niks meer as bloot 
’n ingesteldheid nie, of hoe?

 Soos wat lede van die 
DGH-huiskomitee vroeër 
dié jaar aan my opgemerk 
het, is hierdie woorde al 
’n ou en holruggeryde 
vooroordelingsbrokkie: 
“Die ingesteldheid van 
die Hopies wat elke jaar 
gaan verloor, dryf al in die 
gange rond sedert ons in 
2018 hier begin het, en 
dalk ook al baie jare daar 
voor. Ons is nou die enigste 
leerders oor in die skool van 
daardie jaar. Hoekom is 
daardie oortuiging steeds ’n 
onvermybare deel van die 
interhuis-dinamika?”

Dit laat my wonder: wat 
is regtig die oorsaak van die 
Hopies se slegte ‘streak’? Is 
dit hierdie ingesteldheid van 
die leerders se kant af wat die 
Hopies se gees laat verdof 
en die atlete ongemotiveerd 
laat voel? Of het die indeling 
van die leerders in die 
verskillende huise dalk iets 
daarmee uit te waai? 

Dalk is daar wel geen 
konkrete oorsaak nie, en dalk 
was die afgelope 10 jaar net 
ewekansige ongeluk vir De 
Goede Hoop. Ons sal tien teen 
een nooit weet nie. Kom ons 
hou duim vas dat die Hopies 
van die toekoms so kan 
aanhou en enige oorblywende 
negatiewe ingesteldheid kan 
vervang met gees, moed en 
hoop wat oorloop!

Jan van Riebeeckers het ’n gedruis 
agtergelaat en vanjaar by die 

interskole met ’n spogbeker gepryk! 
Die Interskole 2022 wat op 22 
Februarie by Coetzenburg plaasgevind 
het, was ’n groot sukses. 

Jan van Riebeeck het nie hierdie jaar 
met leë hande weggestap nie - ons 
het getriomfeer en trots weggestap 
met die persentasiebeker. 

Die persentasiebeker is ’n 
wisseltrofee wat toegeken word aan 
die skool wat die meeste punte per 
leerder verwerf het. Dit word bereken 
deur die totale punte wat die skool 
aangeteken het te deel deur die aantal 
leerders. Dit is die eerste keer dat 
hierdie beker toegeken is en Jan van 
Riebeeck gaan die eerste naam wees 
wat daarop verskyn. Ons het laas in 
2020 ’n beker gewen vir die beste 
0/19-seunsspan.

Ons spog nie net met ’n beker nie, 
maar ook met 16 goue medaljes, 17 
silwermedaljes en 13 bronsmedaljes! 

Ons skool het teen Hoërskool 
Stellenbosch, Worcester Gimnasium, 

SPORT SPORT
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Ons almal het êrens al ons skool se steratleet, Damian 
Bosch, om die baan sien flits. Dit is iets ongeloofliks 
om iemand so vinnig te sien hardloop. Hier kyk ons ’n 

bietjie agter die skerms na sy merkwaardige prestasies. 
Volgens Damian was sy eerste ervaring en die ontdekking 

van sy talent vir hardloop by die graad 8-interhuisbyeenkoms 
waar hy die 400m gehardloop het. Hy het sonder enige 
afrigting na WP gevorder! Van daar af was dit net 
aanhoudende deursettingsvermoë en harde werk om hom tot 
by die punt te kry waar hy nou is.

Sy grootste motiveerder is sy pa. Meneer Bosch is by 
elkeen van sy seun se wedlope om hom te ondersteun.

Damian se oefenprogram laat ons oë rek. Hy kry elke dag 
privaatafrigting en oefen soms met atlete van die Universiteit 
van Stellenbosch.

Damian het onlangs aan die SA-kampioenskappe 
deelgeneem nadat hy eerste in die Wes-Kaap in die 
400m én 800m geëindig het.

Ons is ongelooflik trots en verwag nog groot 
dinge van ons eie Jan van Riebeeck-sportster.

JAN VAN 
RIEBEECK 
TRIOMFEER EN 
STAP MET ’N 
BEKER WEG!

Charlie Hofmeyer, Hoërskool Vishoek 
en Curro Langebaan gekompeteer 
en algeheel ’n 4de plek behaal met 
713 punte volgens die interskole-
puntestelsel. Hoërskool Charlie 
Hofmeyr het met die atletiekbeker 
weggestap en Worcester Gimnasium 
het die geesbeker gewen.

Ons onderwysaflosspan het stof 
agtergelaat soos hul vir die wenpaal 
genael en maklik gewen het. Die 
aflosspan het uit mnre. Klink, Claassen, 
Geldenhuys en Henning bestaan.

Daar het 78 atlete deelgeneem. 
Damian Bosch (o/17) het die beste 
presteer met 824 punte op die 
ABSA-tabel vir sy 400m. Carla van 
der Berg het vir al haar items saam 
die meeste punte op die ASA-tabel 
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UITEINDELIK!
Hopies is die wenners… 

Ssshhhhh…. Hoor jy dit? 
Sssshhhhh... Luister mooi. 

Ddrrrrr.….. Voel jy dit? 

verwerf met ’n totaal van 2849 
punte vir haar 90m-hekkies en 
300m-hekkies, 200m en 100m.

Volgens mnr. Klink was die ‘Jan van 
Riebeecker van die dag’ Simonay 
Jacobs asook Cameron Vermeulen 
wat, ten spyte van hul kompetisie, 
steeds gewys het hoe ’n mens ’n 
wedloop klaar hardloop. Mnr. Griesel 
was van mening dat Frederich 
Erasmus die ‘Jan van Riebeecker van 
die dag’ was aangesien hy 2de in die 
400m is. Hy het die eerste plek met 
0,31 sekondes gemis! Die seun wat 
die 400m wen het, is aangewys as die 
beste junior baanatleet van die dag en 
Fredrich het net-net teen hom verloor. 
Meneer is van menning dat Fredrich 
die beker sou gewen indien hy 0,31 
sekondes vinnger gehardloop het.

Almal se gô was behoortlik uit na ’n dag van deelneem, sing 
en hitte. Die busse het eers 22:30 uit Stellenbosch vertrek, 
maar ons skool het nie met leë hande weggestap nie - en dié 
uitstappie sal vir lank nog ’n heerlike hoogtepunt bly!

Damian Bosch behaal groot atletieksukses
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