
Waarop word die 
meeste geld 

by HSB 
spandeer?

Sien die roete 
van HSB se 
splinternuwe 
hindernisbaan

Covid-19: die rede waarom die 
hele wêreld tans op hete kole sit. 

Die naam alleen bring by baie mense – mees-
tal onnodige – gevoelens van angs, paniek en 
vrees op.

In ‘n poging om die verspreiding van die 
virus te beperk, het die staatspresident 
van Suid-Afrika, pres. Cyril Ramaphosa, 
aangekondig dat skole landswyd op Woensdag 
18 Maart sal sluit en eers weer ná die Paas-
naweek sal heropen. 

Sondagaand 15 Maart het pres. Ramaphosa 
tydens ’n televisiepersverklaring die Covid-
19-virus as ‘n nasionale ramp in Suid-Afrika 
verklaar. Met die verklaring van ‘n nasionale 
ramp kon noodstelsels aan die gang gesit 
word om die impak van die virus te verlig. 

“As ons vinnig optree, kan ons die gevolge 
van die virus in ons land beperk. Die pandemie 
kan ons nader aan mekaar bring. Ons reageer 
as ‘n verenigde nasie. Almal sal moet help,” 

was die woorde van die president.
Volgens owerhede het die virus teen die 

einde van 2019 by ‘n mark in die stad Wuhan 
(in die Heibei-provinsie van China) ontstaan.

Dié virus word deur menslike kontak ver-
sprei. Dit kan longontsteking veroorsaak met 
simptome wat koors en moeilike asemhaling 
insluit. 

Teen saktyd van hierdie koerant was die 
wêreldwye getal mense wat positief getoets 
het vir die virus 167 571. Die goeie nuus is dat 
76 596 mense al van die virus genees is.

Alhoewel daar teen Sondag 15 Maart slegs 
61 bevestigde gevalle van die Covid-19-virus in 
Suid-Afrika was, versprei fopnuus en paniek 
oor die koronavirus vinniger as die virus self. 

Grootskaalse paniek word wyd en syd deur 
middel van valse WhatsApp-boodskappe 
versprei. 

Prof. Devon Pillay, ‘n professor in sosiologie 
aan die Universiteit van die Witwatersrand 
in Johannesburg, sê oor die fopnuus: “Dit is 
heeltemal normaal vir mense om iets te vrees 

wat onbekend is. Ekonomiese markte wankel, 
ondernemings en skole sluit en mense word 
onder kwarantyn geplaas. Hoe meer oningelig 
jy is, hoe meer word hierdie valshede ‘n nage-
maakte werklikheid wat dan uit paniek en 
onkunde verder versprei word. Wat nou moet 
gebeur is dat mense na gesondheidsowerhede 
en ingeligte bronne moet luister en verant-
woordelikheid neem vir hulself en kwesbare 
mense soos bejaardes, kinders en mense wat 
met immuniteits- en asemhalingsprobleme 
sukkel.”

Hoërskool Bonnievale se skoolhoof, mnr. Jo-
han Els, sê dat dit belangrik is om bewus van 
die gevare te wees en die voorsorg te tref wat 
menslik moontlik is, maar dat dit nie wenslik 
is om slapelose nagte te hê oor iets waaraan jy 
niks kan doen nie.

Verder sê hy, “Daar is nie tans enige mid-
del beskikbaar om die virus te voorkom nie. 
Die belangrikste taak wat ons tans het, is om 
paniek te voorkom en om goeie higiëniese 
gewoontes te vestig.”

Skole koes vir Korona

Voorwaarts
Hoërskool Bonnievale Skoolkoerant R11,00 
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Drink jy 
Coke? 

Of is dit dalk 
gif?

Beste Digitale Skoolkoerant in SA (Netwerk24)

Al l i s on
Four ie

Maskers sal dalk leerders se toekoms wees as die Korona-virus na skole versprei, maar op hierdie stadium is dit glad nie nodig nie.  |FOTO: Suzan Wentzel
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– gans te giftig
Coca-Cola, oftewel 
Coke, les oor meer as 
200 lande die dors van 

miljarde mense, maar besef die 
wêreld werklik watter vermomde 
bestanddele dié drankie bevat?

Volgens dr. MJ Wegmann in 
Huffington Post, kan drankies 
soos Coke, wat baie suiker bevat, 
tot talle skrikwekkende gesond-
heidsprobleme lei. Dit sluit in: 
diabetes, lewerskade, tandbederf, 
osteoporose, nierprobleme, hart-
siektes en swak spysvertering.

Die Wêreldgesondheidsorga-
nisasie stel voor dat ‘n persoon 
nie meer as ses teelepels byge-
voegde suiker per dag inneem 
nie. Dit sluit kos en drankies in. ‘n 
Enkele blikkie Coke bevat reeds 
tien teelepels suiker. Navorsers 
stem saam dat so ‘n hoë suikerin-
name baie gevaarlike gesond-
heidsrisiko’s inhou.

Coke is ‘n koeldrank wat deur 
The Coca-Cola Company ver-
vaardig word. Dit is in die 19de 
eeu deur John Stith Pemberton 
uitgevind en is oorspronklik as 
medisyne gebruik.

By die bekendstelling van die 
drankie was Coke se twee belang-
rikste bestanddele kokaïen en 
kafeïen. Dit is waarvan die naam 
“Coca-Cola” afgelei is. Teen die 
tyd dat kokaïen in 1914 onwettig 
verklaar is, het die maatskappy 
vars kokaïenblare vervang met 
bewerkte kokaïenblare wat nie 
kokaïen bevat nie.

“Die inname van ‘n klein hoe-
veelheid kafeïen is nie so sleg vir 
‘n mens nie en kan selfs gesond-
heidsvoordele inhou,” berig Life-
hack.org. Volgens Lifehack bevat 
een blikkie Coke egter verskriklik 
baie kafeïen. Hulle berig dat dít 
baie sleg is vir jou gesondheid.

Behalwe vir die lys van bestand-

dele op ‘n blikkie Coke, is die 
resep van die natuurlike geurmid-
dels ‘n groot geheim. Alhoewel 
‘n verskeidenheid eksperimente-
rende resepte al gepubliseer is.

Coke (veral suikervrye Coke) 
bevat ‘n sekere hoeveelheid as-
partaam. Volgens Lifehack is dit 
‘n plaasvervanger van suiker wat 
breinselle verwoes en versla-
wing veroorsaak. Sommige berig-
te stem nie hiermee saam nie. 
Hulle sê dat aspartaam dieselfde 
hoeveelheid energie as suiker het 
en dat dit nie só nadelig is nie.

Volgens ‘n verslag deur Poonam 
Jain van The Southern Illinois Uni-
versity School of Dental Medicine, 
het ‘n eksperiment die skokkende 
uitwerking van Coke op ‘n tand 
gewys. Hulle het ‘n tand vir 48 uur 
in Coke laat lê. Aan die einde van 

die eksperiment was die tand 5% 
ligter van gewig as tevore. Dit is 
‘n bewys dat Coke ‘n baie hoë pH 
(suurvlak) het wat sleg is vir jou 
tande.

Coke is deesdae ‘n bekende 
oplossing vir die verwydering van 
roes op voorwerpe soos motor-
batterye. Dit word ook gebruik 
om vuil oppervlaktes mee skoon 
te maak en om ontslae te raak 
van oordonderende reuke. Wil jy 
regtig iets drink wat só baie fos-
forsuur bevat?

Dit is dus so duidelik soos daglig 
dat Coke glad nie goed is vir jou 
nie. Met al die gesondheidsrisiko’s 
en vreemde bestanddele wat 
verband hou met dié gewilde 
drankie, is die voordele van Coca-
Cola maar net ‘n Coke-druppel in 
die emmer.

He inr i ch 
Wentze l

Water bly maar die beste koeldrank.                                                           |Grafika: Suzan Wentzel

Hoërskool Bonnievale 
(HSB) het is 17 Febru-
arie 2020 opgetof, die 

rooi is tapyt uitgerol en geskiede-
nis is gemaak. Dit was ‘n eerste 
vir HSB: ‘n opedag.

Daar was byna 100 voornemende
ouers en gr. 7-leerders van die  
                        direkte gemeenskap
                           en buurdorpe
                           Baie was beïndruk 
                          met HSB se aan-
                             bieding van ver-
                              skeie sport-
                               soorte en akti-
                                 witeite. 

                               Daar was                 
                                  verskeie 
                                    stalletjies 
                                     in die 
                                    

skoolsaal opgerig, waar die be-
soekers ook ontvang is met tee 
en koffie. 

Die verskillende sportsoorte 
soos rugby, netbal, swem en 
krieket is uitgestal met die 
voorgeskrewe uitrustings wat vir 
elkeen benodig word. Daar was 
ook ‘n kulturele stalletjie wat die 
skoolkoerant, Voorwaarts, ver-
teenwoordig het.

Nadat mnr. Johan Els (skoolhoof 
van HSB) met die besoekers ge-
sels het, is hulle in groepe verdeel 
om die skoolgebou en die klaska-
mers te verken. In elke klaskamer 
het die betrokke onderwysers 
kans gehad om die besoekers 
meer oor hulle vak te vertel.

Die mening van verskeie onder-
wysers is dat daar volgende jaar 
‘n groter verskeidenheid stal-
letjies moet wees, wat byvoor-
beeld noodhulp en musiek insluit.

Me. Leana Rodrigues se mening
is dat vroeër en meer intensiewe 
bemarking, deur byvoorbeeld 
plakkate teen lamppale, mense in   

buurdorpe reeds lank voor die sal 
tyd bewusmaak van dié geleent-
heid.

Mnr. Johan Els se mening is 
dat, aangesien dit HSB se eerste 
opedag was, die konsep nog 
vreemd is. Hy en sy kollegas is 
van mening dat die geleentheid in 
die komende jare nog sal groei en 
sal bydra tot die trotse status van 
die skool.

Nehemia Miles, ‘n leerder van 
Riviersonderend, sê: “Die opedag 
was baie lekker en interessant. 
Die swemstalletjie was baie 
oulik en het my aandag getrek. 
Die Fisiese Wetenskappe-klas 
was interessant en opwindend; 
‘n onderwyser het selfs ‘n paar 
eksperimente gedoen.” 

Die opedag is deur mee. Leana 
Rodrigues, Michelle van Zyl en 
mnr. Valen van Heerden gereël.

Mar lé
Oos thu izen

Skandeer hier om 
na die video te kyk 
wat mense na die 
opedag gelok het.

Mnr. van Heerden besig met 'n eks-
periment.           |FOTO: Adele de Wit

Bonnies verkoop 
ys aan Eskimo's

Die hoërskoolrede-
naars het Dinsdag 
25 Februarie 2020 

hul gehoor beïndruk met hulle 
entoesiasme en vurige argu-
mente.

Die hoërskoolredenaars het in 
die skoolsaal plaasgevind. Daar 
was tien leerders wat deelge-
neem het, agt in Afrikaans Huis-
taal- en twee in die Engelse Ope 
Kategorie. 

Die beoordelaars was me. An-
namie Jonker, mnr. Kevin Godfrey 
en me. Sascha van Schalkwyk.

Daar word nie aan die einde 
van die eerste rondte ‘n wenner 
gekies nie. Wenners word eers 
aan die einde van die tweede
rondte gekies. Albei rondtes 
se punte word saamgetel 
voordat ‘n wenner gekies word. 
Die tweede rondte sal later 
hierdie jaar plaasvind.

Anja du Plessis (deelnemer in 
gr.10) sê: “Ek het dit baie geniet, 
die beoordelaars was baie vrien-
delik en regverdig. Almal was
ondersteunend en daar was ‘n 
positiewe atmosfeer. Ek sal enige 
tyd weer deelneem. Ek dink dis 

'n goeie manier vir leerders om 
betrokke te raak en om hulle 
vaardighede te verbeter.”

Juffrou Leana Rodrigues lewer 
haar opinie oor die aand: “Die  
aand was ‘n sukses met baie 
goeie toesprake. Die redenaars 
doen regtig moeite met aktuele 
en inspirerende onderwerpe. Ons 
hoop om in die toekoms meer 
toeskouers te hê wat die aand 
bywoon, want ek is 
van mening dat 
enige iemand iets 
met hulle kan 
saamvat uit ‘n 
toespraak.” 

Allistair Oerson (gr. 11) praat 'n 
hond uit 'n bos. 
            |FOTO: Heinrich Wentzel

Ben-Care l
van  N iekerk

Is Coke Bonnies 
se gunsteling-
koeldrank?

Ja

Nee 

Hoeveel suiker bevat die  
oorspronklike Coke-smaak?

CSV vat 
vlam!
Die CSV van 

Hoërskool 
Bonnievale (HSB) 
se vuur het be-

hoorlik vlam gevat binne die 
eerste paar weke van die nuwe 
skooljaar. Entoesiastiese hoër-
skoolleerders kon in die saal 
op die dag van die eerste CSV-
litnumperiode gesien word.

Daar is ’n drastiese toename 
in die aantal leerders wat nou 
deel is van die CSV. Die getalle 
het omtrent verdriedubbel vanaf 
laasjaar. Die rede hiervoor is 
skynbaar dat leerders nou nie 
meer R10 hoef te betaal om aan 
te sluit nie. Die CSV het ander 
alternatiewe gevind om geld in 
te samel, soos die Laerskool 
Speletjiesdag wat op 30 Januarie 
gehou is. 

“Ek geniet die CSV baie en ek 
leer elke keer iets nuuts,” is die 
woorde van Carla Geldenhuys, ’n 
gr. 8-CSV-lid. 

Daar vind elke week lessies 
plaas en elke derde litnum-
periode is ‘n CSV-periode.

‘n Lofsangaand (Worship) is al 
onder die knie en nog een word 
later gehou. Fliekaande en uit-
reike wag in die toekoms. 

Ade le
de  Wi t

258 leerders is gevra of  Coke 
hulle gunstelingkoeldrank is.

64%

36%

 300 ml-blikkie:

 400 ml-botteljie:

 2 liter-bottel:

Watter 
berigte is 
baas op 
Voorwaarts 
Aanlyn?
1. Noord-Kaap    
    infiltreer 
    Bonnievale

Juf. Milize 
Symmington 
is die nuwe, 
tydelike LO-
onderwyseres. 
Luister na haar 
stemopname.

2. Graad 8's met 
    ope arms 
    ontvang

Die graad 
8's van
2020 is 
verwelkom. 
Lees meer 
daaroor.

3. Jeugweek 
    2020: 'n 
    Belewenis!

Lees meer 
oor die 
Jeugweek 
wat deur 
die N.G. 
Kerk Van-
derMerwe 
gehou is.

4. Sit... 
    KARPLAKS!

Die stoele 
by HSB gee 
die een na 
die ander 
mee. 

5. Lofsang eggo 
    in skoolsaal

Lees oor 
die lof-
sangaand 
wat die 
CSV aan-
gebied 
het. 

Skandeer hier om al die 
berigte te lees op 
hsbvoorwaarts.co.za
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Skrikkelbal: eens-in-elke-
vier-jaar-geleentheid 

Ligte, musiek en op-
gewonde Hoërskool 
Bonnievale-leerders: 

die eerste Skrikkelbal is op 21 
Februarie 2020 gehou.

Die sosiale komitee van die VRL, 
wat die Skrikkelbal georganiseer 
het, het besluit om dié jaar dinge 
‘n bietjie anders te doen. Hulle het 
dit goed gedink om die Valentyns-
bal te verruil vir ‘n Skrikkelbal. 
2020 is ‘n spesiale jaar, omdat dit 
vanjaar ‘n skrikkeljaar is, ‘n spe-
siale gebeurtenis wat net elke vier 
jaar plaasvind. 

 ‘n Onherkenbare skoolsaal 
met dekor wat uit die boonste 
rakke was, het almal gegroet. ‘n 
Kreatiewe en elegante fotohoekie  
het ‘n groot impak op die leerders 
gemaak. Die atmosfeer was 
aansteeklik en orals was daar 
mense wat met groot glimlagte 

rond geloop het. 
Magita Theron (gr. 9), ‘n leerder 

van Hoërskool Paarl Gimnasium,  
praat oor haar ervaring by die 

Hoërskool Bonnievale-dans: “Dit 
het my verwagtinge oortref. Daar 
was ‘n goeie variasie musiek en 
die kos was baie lekker; ek het dit 

vreeslik baie geniet.”
Beurtkrag was egter ‘n groot 

hindernis wat oorkom moes word. 
Daar was gebruikgemaak van bat-
teryligte en klanktoestelle om die 
beurtkrag te bestuur. Kreatiewe 
blommerangskikkings en liggies 
was op elke tafel om die saal te 
versier. 

Buiten die dekor was die 
paartjies die hoogtepunt. Die ka-
meras het wild geflits om al die 
oomblikke vas te vang. Die klere-
drag was semi-formeel en elke 
leerder het beslis hulself oortref. 
Die leerders het omtrent gespog 
met hulle stylvolle klere. 

Tyrese Thousand (gr. 8) het die 
volgende gesê oor sy heel eerste 
hoërskooldans: “Dit was verskrik-
lik lekker, ek het nuwe vriende 
gemaak en ek het gehou van die 
musiek. Ons het lekker gedans, 
ek dink die aand was ‘n groot 
sukses.”
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An ja
du  P les s is

Aanvanklik was party leerders skepties oor die Skrikkelbal, maar op die ou 
end was dit 'n groot sukses                                                |FOTO: Janke Brink

Hoe lyk die Bonnie-
beursie?
Hoërskool Bonnievale (HSB) is ‘n nie-winsgewende organisasie. Daar 
word gemik om die uitgawes en inkomstes presies gelyk te hou.

Chr is t i aan
de  Wet
‘n Kilometer buite die mooi Bon-
nievale ry jy verby die rioolwerke. 
Die lug is skoon, maar  jou ge-

dagtes oor wat alles by die rioolwerke gebeur, 
is nie. 

Ons draai af op die grondpad, met die mooi 
berge in die agtergrond, parkeer op ‘n netjiese 
groen grasperk en word begelei na die ge-
boue. Die lug is sowaar nog steeds vars.

Ek is bevoorreg om ‘n onderhoud met Nel-
son Vece te kon voer. “Ek het in die gebied 
grootgeword, was in BPS op skool en het aan 
Ashton Sekondêr gematrikuleer. Ek het deur 
my werk indiensopleiding gedoen en ‘n N2 en 
-3 ver-werf by Boland Kollege.”  

Ná so ‘n halfuur se toer deur die rioolwater-
suiweringsaanleg kom ‘n mens agter watter 
belangrike werk dit is. “Hierso word al die ge-
meenskap se riool verwerk en gesuiwer sodat 
dit veilig weer in die rivier gepomp kan word. 
As daar ‘n fout kom in die sisteem, sal dit baie 
probleme in die gemeenskap veroorsaak.”

“So ‘n werk verg baie deursettingsvermoë en 
verdraagsaamheid, want daar word baie van 

jou verwag; die hele gemeenskap is boonop 
afhanklik van jou.” 

Nelson se daaglikse roetine bestaan uit: 
“Eerste kyk en luister ek vir enige foute of 
ongewenste klanke. Daarna doen jy ‘n deeglike 
inspeksie by die inlaatwerke en die chloorgas, 
om seker te maak dat die toerusting of ap-
parate nie skade opgedoen het nie en dat alles 
nog reg is. Daarna kyk ek of al die damvlakke 
reg is en inspekteer die oorvloeisel se kleur.” 
Die res van sy dag word opgeëis deur die 
neem van monsters en observasies.

As ek luister na hoe hy die hele proses 
verduidelik, wonder ek: hoekom word daar 
neergekyk op so ‘n werk? Ons hele gemeen-
skap is tog so afhanklik van sulke mense wat 
hulle werk reg moet doen, “[en] met die water-
skaarste gaan sulke werke al hoe belang-
riker word.”

Wanneer ek vir hom vra of hy ooit gril vir die 
rioolwater, antwoord Nelson, “Al waarvoor ek 
gril, is as daar ‘n blokkasie is en dit 
moet skoon gemaak word. Ek raak 
nooit aan die rioolwater self nie.”

Nelson sê dit is juis een van die 
grootste uitdagings vir hom as 
rioolwerker: “Mens is heeltyd 
in isolasie van die res van die 
samelewing en hoe die 
mense van buite oninge-
lig en min kennis het oor 
my werk. Hulle weet ek 
werk met rioolwater, 
maar weet nie dis ‘n 
baie belangrike werk 
vir die gemeenskap 
is nie.”   

Met soveel 
negatiewe konno-
tasies aan sy werk 
gekoppel, vertel 
Nelson dat ‘n 
mens amper jou 
werklus verloor.  
Die een ding wat 
hom laat opstaan 

elke oggend, “is die feit dat ek ‘n permanente 
werk en vaste inkomste het."

Ek kyk om my rond terwyl ons op die 
grasgroen grasperk staan. Dit is rustig  en 
stil, ‘n kilometer buite Bonnievale. Die 
veiligheidsheining, gevolg deur lemmetjies-
draad wat die rioolplaas omhein, beklemtoon 
Nelson se woorde “in isolasie van die res van 
die samelewing”. Die omheining is om diere 
en mense uit te hou en bewaar die duur toe-
rusting teen skelms.  

“Water is noodsaaklik vir die samelewing en 
ons kan nie daarsonder nie. Ons moet na ons  

                          mense kyk, want daar is 
                                plekke waar die riool in die
                                   strate loop.” 
                                    Dis interessant hoe so 
                                      belangrike werk vir die
                                         samelewing, tog so ‘n 
                                        ondankbare werk in 
                                            die samelewing is.

Wat skuil in die 
pyplyne?

Kitsfeite:
Verjaarsdag:
8 Januarie
Droomkar:
Golf R8
Gunstelingkleur:
Geel en Groen
Bluebirds of United:
United
Oggend- of aandmens:
Aand
Gustelinghuistaak:
Grassny en huis netjies hou.

Bonnievale se rioolwatersuiweringsaanleg.                                                                                                                                          |FOTO'S: Christiaan de Wet
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Nelson Vece, die rioolwerker wat, ten spyte van sy werk, positief  bly.
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R a che l le  
du  Preez

Hindernisbaan bou speel-
speel spiere

Buig die verandering van die 
skoolkurrikulum die knie voor 
Baäl of is dit ‘n nuwe besem wat 

skoonvee? Aan die einde van 2019 is die Nasio-
nale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidver-
klaring (NKABV, beter bekend as CAPS) vir die 
eerste keer sedert die raamwerk se debuut in 
2013 hersien. 

Die aangepaste kurrikulum behels verande-
ringe aan die hoeveelheid formele assesse-
rings wat deur leerders voltooi moet word. 
Hierdie veranderinge volg nadat onderwysers 
(hoofsaaklik van die taalvakke) vir jare lank 
besware geopper het rakende die groot hoe-
veelheid assesserings wat onderrigtyd ver-
minder het.  

Die formele assesserings het wel verminder, 

maar mnr. Pieter Brink, onderwyser van Le-
wenswetenskappe by HSB, noem dat sekere 
verwikkelinge egter steeds in die pad van 
meer onderrigtyd staan. Sekere kwartaaltoet-
se en praktiese eksamens van hierdie vak 
sal nie meer hoef afgelê te word nie. Die 
belangrikste hiervan is dié wat gewoonlik 
in die besonderse kort vierde kwartaal sou 
plaasvind. Dit word egter vervang met drie 
informele take per week, asook bykomende 
verslae oor vraestelle wat onderwysers moet 
opstel. Die finale uitkoms hiervan is dat die 
tyd wat gespaar is met die vermindering van 
formele assesserings, weer gebruik word vir 
die voltooiing van die nuwe take. 

Die aanpassings van die NKABV sluit ‘n 
werksbeplanning vir die gr. 11’s se eerste 
kwartaal van Fisiese Wetenskappe in, wat net 
Fisika dek. Tog word daar van hulle verwag 

om aan die einde van kwartaal 1 ‘n toets oor 
beide Fisika en Chemie te skryf. ‘n Formele 
assessering wat in die verlede uit twee toetse 
sou bestaan (elke toets tel 50 punte en neem 
‘n uur elk) is nou verwerk na een toets wat 75 
punte tel en ‘n skryftyd van 'n uur en ‘n half 
vereis. By HSB, en vele ander skole, is daar 
egter net een uur op ‘n dag beskikbaar vir 
sulke toetse wat nie tydens eksamens plaas-
vind nie.

Die aantal formele assesserings van die gr. 
4’s se taalvakke het halveer, en die hoeveel-
heid assesserings in Afrikaans van die hele 
hoërskool het verminder.

Geen veranderinge is aan die gr. 12’s se 
kurrikulum aangebring nie, aangesien die 
Nasionale Senior Sertifikaat-vraestelle reeds 
opgestel is teen die tyd wat die vernuwings in 
plek gestel is.

Musiek-manewales
Ma r ia nna 
Jonker

Almal luister musiek. Maar watter toestelle werk die beste? Adele de Wit het ondersoek ingestel.

Hoërskool Bonnievale 
het in 2020 ‘n splin-
ternuwe toevoeging 

gekry: 'n hindernisbaan.
Die baan bestaan uit balansbal-

ke, ‘monkey bars’, springblokke, 
optrekpale, ‘n hindernisbaan en 
klimtoue. Daar is genoeg spasie 
tussen apparate om kort-afstand-
naelope te doen.

Alles is gebou uit houtpale, her-
wonne buitebande en tou. 

Volgens mnr. Johan Els (skool-
hoof van HSB) was daar nie veel 
van ‘n begroting vir die baan nie 
en moes daar staatgemaak word 
op die gemeenskap se onder-
steuning. Sewe plaaswerkers en 
‘n voorman se hulp is vir twee 
dae deur mnr. Oubaas van Zyl (‘n 
HSB-ouer) aangebied en ERAM 
het materiaal vir die baan geborg. 

Die skool se terreinbestuurder, 
mnr. Wictor Herbert, het ook ‘n 
groot rol gespeel om die baan te 
bou en in stand te hou. 

Die konstruksie van die baan 
het in 2019 begin en is binne 
twee maande voltooi. Tydens die 
Desember-vakansie van 2019 was 
daar leerders  wat klaar die baan 
in gebruik kon neem. “Dis presies 
wat ons wou hê toe ‘n buitebaan 
op ons harte druk,” sê mnr. Bos-
hoff.

“Daar is te veel seuns om in ‘n 
binne-gimnasium te huisves. Ons 
het die baan gebou sodat groter 
getalle leerders kan oefen,” sê 
mnr. Rian Boshoff, Hoërskool 
Bonnievale se jeugmentor, rugby-
afrigter en ‘n oudrugbyspeler.

Volgens mnr. Boshoff kan 
leerders fiks en sterk word deur 
op die apparate te speel en pret 
te hê. Hy hoop ook om so veel 
moontlik leerders te betrek, van 
die rugbyseuns tot die netbalmei-
sies. Leerders wat voorheen ná 
skool of op naweke verveeld in die 
strate rondgeloop het, kan nou hul 
streke op die baan uithaal

Die baan is gebou om die 
kinders beter sportmanne en 
-vroue te maak en daar word 
gehoop om teen die komende 
wintersportseisoen reeds resul-
tate te sien.

“‘n Gesonde liggaam huisves ‘n 
gesonde gees”. Dit is die leuse 
van die baan.

Wat is die 
baan se naam?

KNERSVLAKTE

Johané (gr. 11) met haar oefen-
handskoene wat sy gewen het. 

Kurrikulum krap om
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Balanspaal

3
Boksspronge

5
Springbalke

6
Sit-ups

8
Push-ups

11
Trappies

2
Monkey bars

4
Pull ups

7
Dips

9
Touklim

10
Tyreflip

DIE KNERSVLAKTE SE ROETE:
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Oorfone nie 
kat in sak

Die Beats-oorfone het verskeie 
voordele en nadele.

Een nadeel is dat dit maklik uit jou ore 
val. Dit begin ook jou ore irriteer wan-
neer jy dit lank inhou. 

Aangesien dit binne-in jou oor is, is dit 
onhigiënies. Die klank kan ook skade 
aan jou oordromme veroorsaak aan-
gesien dit naby jou oorkanaal is. 

Deesdae kan ‘n mens ook soortgelyke 
koordlose oorfone koop, wat bekend-
staan as AirPods. Maar die meerder-
heid van ons, wat nie die hoë pryse (tot 
R3 000!) daarvan kan bekostig nie, sit 
maar eerder en sukkel met die draad 
wat aan alles vashaak.

Daar is darem ook voordele aan die 
Beats-oorfone, soos die klank wat baie 
duideliker is as ander soortgelyke oor-
fone. 

Dit kan maklik oral saam met jou ge-
neem word en dit neem omtrent geen 
spasie nie. Dit is ook die goedkoper 
opsie (R740 by Pc Link Shop) uit die drie 
produkte op hierdie blad omdat dit die 
kleinste en eenvoudigste is. 

Jy hoef ook nooit te sukkel met bat-
terye wat pap raak nie.

Iets wat hierdie produk het en nie een 
van die ander nie, is die feit dat jy jou 
musiek kan deel met die mense rond-
om jou. 

As jy nie omgee om so elke nou en 
dan aan iets vas te haak of om jou mu-
siek te deel nie, sal ek hierdie aanbe-
veel.

Bose 
Klank-sonbril
haal nie paal

Headphones
hou die troon

Die toekoms is hiér met die slim sonbril 
van Bose. Maar die toekoms is ook duur, 
want hierdie bril kos R4 500 by Takealot.
com.

Die Bose-klankbril sal jou oë beskerm 
terwyl jy met gemak na musiek kan 
luister. 

Net jy kan die musiek hoor; dus gaan 
jy niemand steur nie. 

Dit is ook higiënies, want dit kom 
nie eens naby jou oor nie. Dit is baie 
gemaklik, want dit sit soos ’n normale 
sonbril. 

Die klank is baie duidelik. Dit werk met 
bluetooth en jy kan selfs daarmee bel. 

Jy kan vir lank na jou musiek luister 
voordat die battery se lewe uithardloop. 
En die groot bonus: ‘n mens kan dit ook 
as gewone sonbril gebruik. 

Die lense lyk egter nie asof dit baie 
goeie kwaliteit is nie. 

Die klank is besonders, maar som-
mige agtergrondinstrumente kan nie so 
goed gehoor word nie. Ongelukkig kan 
die bril nie die klanke van die wêreld 
rondom jou uitdoof nie. 

Nog ‘n nadeel is dat dit lank neem om 
die batrery te herlaai. Die ore van die 
bril is taamlik lywig en kan oor ’n sekere 
tydperk ongemaklik begin raak. Jy kan 
net die kabel gebruik wat jy bygekry het, 
so as dit weg is sit jy met 'n krisis.

Ek voel die Bose-klankbril is ’n goeie 
idee, maar persoonlik voel ek daar kan 
nog eers aan hierdie produk én sy prys 
geskaaf word.

Volgens my is Beats Studio 3 Over-Ear 
Headphones die beter keuse as dit by 
oorfone kom. 

Die oorfone sit baie gemaklik en ste-
wig aangesien dit bo-oor jou kop gaan. 
Dit kan dus ook nie so maklik afval nie.

Maar die een groot struikelblok: dit 
kos ‘n allemintige R6 499 by iStore!

Ten minste bring die prys baie 
voordele. Die klank is vanuit ‘n ander 
wêreld. Jy hoor elke instrument in die 
agtergrond baie duidelik in plaas van 
net die sanger en die hardste instru-
mente. Jy kan ook die wêreld rondom 
jou uitdoof, want die oorfone keer am-
per alle klank van buite af. 

Daar is ook só baie opsies, soos ver-
skillende kleure, patrone en groottes. 

Ongelukkig het hierdie produk ook 
sy nadele. Hoe groter die luidspreker-
gedeelte, hoe laer is die kwaliteit van 
die klank omdat dit dalk te groot is vir 
jou oor. Dan kan daar moontlik klank 
deurkom en dit kan ander mense steur. 

Dit neem ook baie pakplek op en is nie 
iets wat jy sommer maklik saam met 
jou kan dra as jy dit vir ‘n rukkie nie wil 
gebruik nie.

Ek sal die Beats Studio 3 Headphones 
definitief aanbeveel – ás jy dit kan 
bekostig.
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Watter animasie-karakters is 
HSB se onderwysers?

Mnr. Francois 
Hattingh: 

  Johnny Bravo

Juf. Michelle 
van Zyl:
Bubbles

Mnr. Rian 
Boshoff: 
Tigger

Juf. Mari Boshoff:
Minnie Mouse

Juf. Surita Brink:
Dory

Mnr. Lourentius 
Kirstein:

      Yogi Bear

Me. Karla 
Feuth:
Bambi

Mnr. Albert van Zyl:
Fred

Juf. Githe van 
Loggerenberg:

Barbie

Juf. Dricka Lourens:
Anna

Me. Janie 
Wentzel: 

Daisy Duck

Juf. Sané 
Nel: 

Shira

Juf. Karlien 
Oosthuizen:

Flora

Mnr. Valen van 
Heerden: 
Peter Pan

Mnr. Stefan Prins:
Homer

Juf. Aletta Els:
Road Runner

Mnr. Johan Els:
Mufasa

Juf. Leana 
Rodrigues:

Aspoestertjie

Me. Alma 
Hamersma:
Mr. Krabs

Juf. Suzaan Jordaan:
Velma

Juf. Jacqui 
Barnardt:

Wanda

Juf. Carli 
Wüst:

Kim Possible

Hy het baie 
selfvertroue 
en is baie ge-
determineerd. 
Fisiese ooreenkom-
ste sluit in die hare 
sowel as die 
armspiere.

Sy is optimisties, gaaf 
en vriendelik. Sy is 
plat op die aarde. Sy 
maak ook altyd seker 
dat die mense om 
haar gelukkig is.

Hy is gelukkig, kom-
peterend, energiek, 
vriendelik en hy gee 
om vir ander. Hy 
probeer altyd om die 
mense rondom hom 
op te beur.

Hy baie lief vir sy 
familie en vriende. Hy 
het ’n passie vir kos-
maak. Nes Remy, sal 
hy nie opgee 
voordat hy sy doel-
witte bereik het nie.

Hy is ’n wyse, ge-
determineerde, 
eerlike en kragtige 
leier, nes Mufasa. 
Hy is ’n lojale leier 
wat die mense om 
hom met die grootste 
respek behandel.

Sy is baie intelligent, 
nes die Road Runner 
en kan enige iemand 
wegstap, want sy is 
vinnig soos die Road 
Runner.

Hy is baie avontuurlustig 
en is die meeste van die 
kere vreesloos, nes Peter 
Pan. Hy is eintlik nog ’n 
kind van hart ,wat die 
lewe as ’n avontuur sien.

Sy is optimisties 
en gaaf. Sy het ‘n 
hart  van goud en 
  is altyd bereid om 
 iemand in nood te 
help, nes Dory.

Mnr. Darius van 
Loggerenberg: 
Wreck-it-Ralph

Hy gee om vir ander 
en is dapper in uit-
dagende situasies. 
Hy is baie lief vir 
die mense naaste 
aan hom.

Sy is optimisties, lojaal 
en het ’n suiwer en 
liefdevolle hart. Sy is 
’n gedetermineerde 
persoon wat bereid is 
om enige iets vir die 
mense om haar te 
doen.

Sy is ’n gawe en 
 vriendelike 
   persoon. Sy is 
     plat op die aarde 
     en het ’n goeie  
   oog vir modes.

Hy is koel en kalm in 
          uitdagende 
          situasies. Hy 
hanteer elke situasie 
met die nodige erns.

Sy is gaaf en vrien-
delik nes Bubbles. 
Sy is ook baie lief 
vir diere.

Sy is pragtig, gaaf en 
vriendelik. Sy het ’n 
hart wat oorloop van 
omgee vir ander.

Sy is optimisties 
en vol deernis, nes 
Wanda. Sy gee om 
vir ander, veral vir 
haar eie familie.

Sy is ’n ongelooflike 
intelligente persoon. Sy 
word deur die mense 
om haar gerespekteer 
vir haar intelligensie en 
haar vermoë om uitda-
gende situasies onder 
druk te hanteer.

Sy is nes Bambi: 
geduldig en lojaal. 
Sy is baie gaaf en 
vriendelik.

Sy hanteer die 
skool se geld 
met baie sorg, 
nes Mr. Krabs.

Hy is intelligent en 
hy geniet dit om 
tyd saam met sy 
vriende en familie 
te spandeer.

Sy is, lojaal 
en gee om vir 
ander. Sy is ook 
dapper en het ’n 
sagte plekkie vir 
kinders.

Mnr. Pieter Brink:
Remy

Sy het ’n goeie sin 
vir humor en ’n sterk 
persoonlikheid. 
Sy help altyd die 
mense om haar 
om take te voltooi.

Sy het selfvertroue, 
is optimisties en 
vriendelik. Sy is 
ook gaaf en be-
  hulpsaam, nes 
    Kim Possible.

Sy is gedetermineerd, 
intelligent en eerlik, 
nes Flora.
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Daar is elke week ‘n groep 
kinders wat weier om aan LO-
prakties deel te neem. Hulle 
“vergeet” kamstig keer op keer 
hulle klere.

Hierdie leerders sit lekker in die 
koel skadu van ‘n boom terwyl die 
res hulle doodmoeg oefen in die 
warm son.

Dit is egter opmerkend hoe 
deelname verhoog op ‘n vuur-
warm somersdag as daar 
geswem word vir LO. Dan onthou 
almal mos hulle klere…

Iets wat anders hierdie jaar 
is, is dat die hele graad saam 
LO-prakties doen. Dit is dus ‘n 
groter groep wat deelneem en 
die onderwysers sukkel nou nog 
meer om almal te hanteer. 

Ek hoop regtig dat 
vriende mekaar sal 
begin aanmoedig 
om deel te neem 
aan LO-
prakties. 

Ek hoop ook dat 
leerders sal besef 
hoe belangrik hulle 
fisiese gesondheid is. 
Dat hulle sal besef dat dit oorvloei 
na baie ander aspekte van hulle 
lewens, soos akademie en hulle 
emosionele welstand.

Ons moet begin om LO ernstig 
op te neem!

#anoniem

LO-PASSIEF 

 Hou spiere,   
 hou!

Almal kla altyd in hierdie 
           briewe, maar ek wil vir 
                   ‘n slag iets positief 
                     skryf. Daar is 
                     buitendien meer 
                       positief as negatief 
                         in ons skool. Ons 
                           moet dit net 
                           raaksien.
                             HSB het on-
                              langs ‘n nuwe 
                              hindernisbaan 
                  gekry. Ek dink dat die 

leerders nie vir beter kon vra nie. 
Dit is ‘n fantasiese hulpmiddel  

 vir die sportiewe leerders in ons  
 skool. Dit is die perfekte manier  
 om fiks te word vir die sportsei-
 soen. Hierdie baan help jou om 
 jou volle potensiaal te bereik 
 en só te wys wie jy regtig is. Die 
 hindernisbaan help jou om elke 
 moontlike liggaamsdeel te oefen.  
 Dit kan jou help om ‘n fantastiese 
 rugby- of netbalspeler te word, 
 maar jy móét oefen.

Jy mag dalk nie dadelik die 
 resultate vir jou harde werk 
 sien nie, maar aanhouer wen!

Stap daardie ekstra myl, want 
 ek verseker jou dat jou span dit  
 sal waardeer.

Dankie, HSB, vir dinge soos dié!

#Deaqon Lottering
Hou jou voete tuis
Die VRL-bestuurspan moet elke 
pouse polisie-polisie speel. Dit 
omdat leerders nie ‘n eenvoudige 
reël kan gehoorsaam nie.

Dit is ‘n alombekende reël dat 

niemand met skoolskoene HSB se 
netbalbane mag betree nie, want 
dit beskadig die oppervlak en ver-
kort die lewensduur daarvan.

Nadat leerders keer op keer 
hierdie reël oortree het, het ons, 
die VRL-bestuurspan, besluit om 
in te tree.

Ons het besluit om elke pouse ‘n 
bestuurspanlid aan diens te stel 
om kinders van die baan af te hou. 
Elke lid kry twee keer ‘n week ‘n 
beurt om dié taak uit te voer.

Dit is ‘n baie onaangename 
werk, want eerstens moet ons 
ons pouses opoffer en tweedens 
moet ons streng teen oortreders 
optree. 

Daar is egter steeds leerders 
wat nie binne die reëls kan hou 
wanneer ons ons rug draai nie.

Waarom moet ons altyd op die-
selfde aambeeld hamer? Trotse 
Bonnies kan mos reëls gehoor-
saam en hulle het beslis ore!

#noemmysommerpolisievrou

Gooi jou
 brief in die rooi 

posbus by juffrou
 Els se klas 

of e-pos dit na 

suzanwentzel@gmail.com

Kyk verby die slegte
REDAKTEURSBRIEF

Ek het nie eintlik ‘n lewensles om oor 
te skryf nie, maar wel ‘n storie. My 
storie strek vanaf graad 5 tot 8. 

In graad 5 was ek ‘n baie skaam 
seuntjie en was baie lui om te leer. Ek 
het ‘n lae selfbeeld gehad. Alhoewel 
ek toe slegte omstandighede gehad 
het, het ek tog drome gehad, soos 
om eendag ‘n akademiese balkie te 
verower en selfs net aan iets deel 
te neem by die skool waarop ek kon 
trots wees.

In graad 6 (2017) het ek myself be-
lowe dat ek daardie jaar hard gaan 
werk en probeer om my drome waar 
te maak. Ek het soms misluk, maar 
aangehou hard werk. Elke mislukking 
was vir my ‘n motivering om aan te 
hou. 

In graad 6 het ek vir juffrou Rauten-
bach (bekend as juffrou Emily-Ann 
Maddison) ontmoet, wat vir my Afri-
kaans as vak aangebied het. Op ‘n dag 
het ek voorbereide lees gedoen. Dit 
was die dag wat my hele lewe totaal

verander het. Daardie voorbereide 
lees het ek kliphard, met entoesiasme 
en vol moed voorgedra. “Jy kan deel-
neem aan die eistedfodd,” was juffrou 
Rautenbach se presiese woorde aan 
my.  

Daardie woorde sal ek nooit vergeet 
nie. Dit het my gemotiveer. 

In graad 7 het ek toe deelgeneem 
aan die Ratem-eistedfodd. Daar was 
verskillende skole wat deelgeneem 
het. Ek het ‘n gedig voorgedra. Ek het 
goud verower (bo 80%). Ek was dol-
gelukkig  al wou ek graag 90% gekry 
het. Ek het aangehou om eistedfodd te 
doen en aangehou my gedigte oefen, 
maar my fokus was meer op my 
akademie. 

Graad 8 was die jaar wat ek nie sal 
vergeet nie. In Wiskunde, waar ek 
gewoonlik tussen 60 en 70% gekry het, 
het ek dwardeur die jaar bo 80 gekry. 
Al my vakke het verbeter. Ongelukkig 
was my eerste kwartaal se gemiddeld 
onder 70%. Ek was baie teleurgesteld, 

maar het aangehou leer en hard werk. 
Tot my gemiddeld vir die tweede 
kwartaal 72% was en vir die derde 
kwartaal 80.

2019 was die jaar wat ek vir die 
eerste keer ‘n akademiese balkie 
verower het. Dit was ook die jaar 
wat ek vir die eerste keer 90% vir ‘n 
eidstedfodd gekry het en selfs vir die 
eerste keer in Gazette verskyn het. Ek 
het ook ‘n skoolbeurs ontvang. 

Dit het als gebeur omdat ek aange-
hou het en nie tou opgegooi het nie. 
Die gesegde “aanhouer wen” is ‘n 
gesegde wat jou kan help deur baie 
dinge.

Kyk na die voorbeeld van die skilpad 
en haas. Die skilpad was stadiger 
as die haas, maar hy het aangehou 
hardloop en stadig maar seker tot by 
die wenstreep gekom. Maar hy het vir 
haas gewen omdat haas moeg was 
van vinnig hardloop. Ek het myself 
geleer om aan te hou en vandag is ek 
‘n wenner.

Johnwi l l
H uds ing burg

So 'n maand terug kry my suster 
baie goeie nuus. Sy is haar laaste 
eksamen van haar lewe deur! 
Sy is nou 'n gekwalifiseerde CA 
(geoktrooieerde rekenmeester). 
Ons sal dit mos natuurlik moet 
vier. Sy wil my en my ma vat vir 
'n "high tea" by die Mount Nelson 
Hotel.

Toe ek vir my vriende vertel van 
dié uitstappie wat op my wag, is 
hulle amper meer opgewonde 
as ek. Ek het nie geweet die 
hotel se "high teas" is een van die 
bekendstes nie. Toe raak ek éérs 
opgewonde! Ek raak bang as ek 
die woorde "verkeer", "stad" of 
"Kaap" hoor. Hoe gaan my mond 
nie oophang by een van die spog-
gerigste hotelle in die land nie?

Nommer een op ons lysie was 
wat ons gaan aantrek. Dit kon 
mos nie ons gewone klere wees 
nie. Dit vra mos eintlik hakskoene 
en grimering van ons. Natuurlik, 
nes die duiwel dit wil hê, besef 
ek die dag voor ons gaan, dat die 
skoene wat ek nog heeltyd beplan 
het om te dra, gebreek is. Toe is 
my hele uitrusting in sy kanon.

Vrydagmiddag speel ek toe pop. 
Ek pas elke moontlike rok in my 
kas aan. Ek het net een ander 
paar hakskoene en een van die 
rokke moet werk. Uiteindelik kom 

ek toe op 'n rok af. Toe is ek reg 
om tee te gaan drink.

Saterdagoggend sesuur val ek 
en my ma in die pad. 

Ná ons eers vir me. Google 
Maps moes vra vir hulp, kry ons 
die pienk gebou met die gras-
groen grasperke. Hier is dit nou!

Ná ongeveer 100 m begin ek 
hinkepink loop. My voet glip uit 
my skoen uit. Al die gaste sit met 
hulle pinkies in die lug en hier 
stap ek verby met my skoen wat 
agterna klip-klap. 

Met 'n groot gesukkel is ek weer 
op koers. Ek fokus net op my sim-
pel voet wat uitglip. Ek kan myself 
nie indink hoe ek moet lyk nie.

Ons kom uiteindelik by ons tafel 
aan. Dit kyk op 'n groot fontein 
uit. Die grasperk is perfek gesny. 
Alles is in plek. 

Ons besluit ons elkeen gaan 'n 
pot tee kies. 

Die eerste pot kom. Ek weet nie 
eers of ek melk en suiker by die 
tee mag gooi nie. Is dit ooit hoe 
'n mens vanieljetee drink? Die 
kelner sê dit is reg. 'n Mens gooi 
eintlik net eers die melk in.

Ons kelner bring ons eetgoed. 
Daar is twee staanders. Die hap-
pies is presies uitgetel. Daar is 
presies drie van alles behalwe, 
die broodjies. So ons moet mooi 

kyk wat ons eet; ons wil nie me-
kaar se kos eet nie. Alles op die 
staander is uit die boonste rakke.

Voor ons ry, wil ek badkamer 
toe gaan. My skoene wil weer my 
dag bederf. In die gang raas hulle 
kliphard. Mense kan my van 'n 
myl af hoor.

Ons stap weer dieslfde roete 
terug kar toe. Ek sien nou eers 
die prentjiemooi tuin raak. Die 
bosse met die wit blomme wat 
so teen die paadjie af geplant is. 
Die potblou swembad met die rye 
swembadstoele. Die mooi hortjies 
van die kamers. 

Dit was alles aan die begin ook 
daar, maar ek het dit nie gesien 
nie. Ek het amper toegelaat dat 
my skoen my hele dag bederf.
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wedlope voltooi en daar het omtrent elf 
Sweedse aflosspanne deelgeneem. 

Slegs 82 kinders in die hele skool het nie 
ingeskryf nie. Maar deur die dag was daar 241 
gevalle, by die velditems alleen, waar leerders 
nie opgedaag het nie. 129 Gevalle vir Groen en 
112 vir Geel.

Watter impak het dit op die telling gehad? Nie 
so groot soos jy mag dink nie. Slegs die eerste 
vyf plekke van enige item ontvang punte. Dit 
beteken dat as 40 leerders inskryf vir dieselfde 
item, sal ten minste 35 van hulle nutteloos 
vir hul span wees. Nietemin sou deelname ‘n 

invloed op die gees van die dag gehad het en, 
mits dit vir die regte items was, ook die telling.  

Die Groenes het dalk voor die wenstreep 
gestruikel, maar in die water het hulle behoor-
lik koning gekraai. Hulle het die Geles oorrom-
pel met 272 punte teenoor 203 by die swem-
gala op 29 Januarie. Geles het egter ook hul 
oomblik in die water gehad toe Ruach Wessels 
(gr. 12) ‘n 30 jaar-oue vlinderslagrekord ver-
beter het.

Hierna het die matrieks van 2020 hulle laaste 
kleure-byeenkoms afgesluit deur in hul nag-
klere te swem.

Die dag van 
rekening vir 
die aartsvy-

ande Groen en Geel het op 
die 24ste Januarie 2020 
gekom. Geel het ‘n pragtige 
          telling van 1757 aan-
             geteken, waarby 
              Groen net nie kon 
byhou met hulle telling van 
1626 nie, en het so onoor-

wonne gebly vir die derde jaar in ‘n ry.
Die 24ste het begin toe die dirigente in hulle 

grandiose motors deur die gedreun van die 
skare verwelkom is. Hulle het hulle spanne 
gelei in hul krete en geesdriftige liedjies waar-
na hulle beoordeel is op algemene kreatiwiteit 
en indruk, dissipline, samewerking en hulle 
optog. Die paneel beoordelaars het bestaan uit 
mee. Mari Boshoff, Dricka Lourens en Annette 
Swanepoel.     

"Om die groot brag op die pawiljoen te hou 
was vir my ‘n groot stap in die regte rigting. 
Die Groenspan se entoesiasme was aansteek-

lik en die betekenis van die Geelspan se kreet 
het my opgeval – dit het my laat besef dat ek 
myself met groot opgewondenheid met die 
karakter van HSB vereenselwig,” was juf. Mari 
Boshoff se opsomming van die dag.  

In totaal was daar 264 lede van die Geelspan 
en 254 lede van die Groenspan vir die byeen-
koms ingeskryf. ‘n Ingeskrewe Geelspanlid 
was gemiddeld vir 2.77 items ingeskryf en ‘n 
ingeskrewe Groenspan lid vir gemiddeld 2.85 
items. 

32 Groen aflosspanne en 37 Geel aflosspanne 
het al die vorige dag hul                                  

Jean-Jacque
du  Preez

, ,gesond  gelukkig

Amy Geldenhuys (o.17) stoot gewig.
|FOTO'S: Fransél Viljoen

Jovani Fransman

Berig volg op volgende bladsy

Tweekamper stof 
weer trofees af

Alhoewel Hoërskool Bonnievale 
(HSB) se tweekamp die afgelope
  tyd klippe gekou het, is die ge-

talle stadig maar seker besig om weer te begin 
optel. Die Bonnies se pragtige uitslae by die 
Boland Tweekampbyeenkoms, wat op 22 Fe-
bruarie plaasgevind het, is ’n bewys hiervan.

Dié byeenkoms is by Hoërskool Hugenote 
in Wellington aangebied. Tien van HSB se 
leerders het deelgeneem. Die sewe laer-
skoolleerders wat deelgeneem het, is: Renso 
de Wet, Anica Gerber, Ruan Gerber, Mia van 
Zyl, Lisa van Zyl, Mark Geldenhuys en Taetse 
Möller. Drie hoërskoolleerders het deelge-
neem: Nelius Möller, John-Ree Tamboer en 
Ruach Wessels.

Juffrou Sané Nel, die skakelonderwyser van 
tweekamp by HSB, sê: “Ek is baie trots op al-
mal wat gedurende die seisoen hard geoefen 
het, deelgeneem het en hul tye verbeter het.”

Ruach Wessels, ’n matriekleerder by HSB, 
het tydens die byeenkoms sy kompetisie in die 
o.19-seunsgroep uitgestof, wat vir hom ’n goue 
medalje verdien het. Hierdie prestasie het 
hom in staat gestel om vir die SA Tweekamp-
byeenkoms te kwalifiseer. Dié byeenkoms sal 
op 21 Maart 2020 te Oudtshoorn plaasvind.

“Dit was ’n baie lekker dag waarna ek baie 
uitgesien het. Ek was egter steeds op my 
senuwees as gevolg van die druk wat ek er-
vaar het om goed te presteer. Die druk wat ek 
ervaar het, het my gemotiveer om my beste 
te gee en beter te presteer. Dit het my ook 
gehelp om my tye te verbeter. Ek is baie bly 
dat die dag suksesvol was en dat dit so goed 
geëindig het,” het Ruach oor die dag en sy 
prestasie te sê gehad.

Janke
Br ink

Ses vir 
sukses

                                   Hoërskool Bonnievale  
                                      (HSB) se sportkomitee 
                                         het op Woensdag 19            
                                           Februarie ‘n prettige 
                                              krieketdag gereël.

                                                            
                                                            Ten 
                                                          spyte van 
                                                         ‘n warm 
                                                    somerson het 
                                               die leerder- en 
                                             onniespanne die 
                                               krieketdag met 
                                             passie aangepak.  
                                               Talle spelers is 
                                            die geleentheid  
                                           gebied om vir ‘n 
                                       slag, of selfs vir die 
                                 eerste keer, krieket te 
                              speel. 
                             HSB se skoolhoof, mnr. 
                           Johan Els, het hierdie uit-
                          daging aangepak saam met ‘n 
                             paar ander onderwysers, 
                                bekend as die Groot 
                                     Menere. Die spanlede 
                                      was: mnr.'e Johan Els,
                                         Darius van Log-
                                           gerenberg, Francois 

Hattingh, Wilhelm de Wet, Valen van Heerden 
en Lourentius Kirstein. Met 113 lopies is hulle 
as wenners van die dag aangewys.

Die All Stars het ‘n tweede plek behaal met 
106 lopies; “Jr. Latte” derde met 97 lopies; 

                    “Latte”, 69 lopies; “Die Morsers”, 
                       58 lopies;  “Kohuiskatte”, 48 
                        lopies; Die Juffrouens, 36 
                         lopies; en HS Meisies, 29 

lopies.
Jovani Fransman, wat die grootste ses 

geslaan het en Mayin Kuhn, wat 33 lopies ge-
moker het, het die dag op ‘n opwindende noot 
afgesluit. 

Michelle Tallie, spanlid van die HS Meisies 
is van mening dat dit kompeterend tussen die 
leerders en die onderwysers was. Dit was ook 
'n besonderse lekker dag vol opwinding vir 
haar. 

Volgens verskeie spelers en toeskouers was 
dit lekker om die onderwysers in ‘n ligte luim 
op die sportveld te sien en hulle sportgees te 
geniet. 

Juffrou Carli Wüst, wat saam met ander juf-
frouens in pienk die krieketveld met 36 lopies 
oorgeneem het, het gesê: “Ek dink dit is ‘n baie 
gesellige sport en dit is iets waaraan almal kan 
deelneem. Ek het die krieketdag baie geniet 
omdat dit die leerders en onderwysers inge-
sluit het en ‘n kans was om te sosialiseer. Dit 
was nie ‘n intimiderende omgewing nie. Selfs
dié wat nie kon speel nie het gevoel hulle kan 

                                                 probeer en nie 
                                                 simpel daaroor 
                                                 voel nie.”  

A l i ch a
la  Gran ge

 Ruan Meyer (gr. 12) moker die bal.
                                          |FOTO: Alicha la Grange

Wat het by die 
Wes-Kaap 
atletiek gebeur?
Johané Neethling (o. 17) het aan die byeen-
koms deelgeneem op 14 Maart. Sy het aan 
Diskus deelgeneem.
Die SA-span is eers ná saktyd bekendge-
maak, maar hou Voorwaarts se Facebook 
dop.,,
Ek het weereens besef watter groot 
voorreg dit is om my skool op provin-
siale vlak te verteenwoordig. Ek is nie 
heeltemal tevrede met my afstand nie. 
Al kom ek nie in die SA-span nie, is ek 
nog steeds danbaar vir my skool se 
ondersteuning en talente van die Here.

Ruach is besig om hard te oefen om weer 'n medalje van die SA's terug te bring.                                                                                               |FOTO'S: Janke Brink 
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 Rachelle du Preez (gr. 12) geniet die uitsig bo-op Tienuurkop ná die staptog. Sy kyk oor Swellendam uit.                                            |FOTO: Jean-Jacque du Preez

Galop, bergop!

Vyf dapper stappers 
van Hoërskool Bon-
nievale (HSB) het op 

Vrydag 13 Maart die Tienuurkop, 
so ses kilometer buite Swellen-
dam, aangepak. 

‘n Uitdaging was dit beslis. Eers 
drie uur ná hul aankoms kon die 
stappers, vier kilometer verder en 

1000 meter hoër, op die bo-punt 
inmekaarsak, waar hulle bedien 
is met ‘n pragtige uitsig en ‘n 
heerlike koel briesie. 

Daarna moes hulle weer die 
hele pad af stap.

Die leerders wat hulle uithou-
vermoë getoets het, was Rachelle 
du Preez, Anja Syfert, Marette 
Möller, Jean-Jacque du Preez en 
Christiaan de Wet.

Die aktiwiteit is gereël deur die 
VRL se Kultuurkomitee. Rachelle 
du Preez (gr. 12 en voorsitter van 
die komitee) sê: “Die staptog is 
‘n idee wat ek gekry het van ‘n 
vorige voorsitter en ek het gedink 
dit is ‘n uitstappie wat pret kan 
wees, jou kan uitdaag en motiveer 
om ander berge in jou lewe uit te 
klim.”

Een van die stappers, Anja Sy-

fert (gr. 12), meen: “Dit was moei-
lik, maar die moeite werd. ‘Immer 
voorwaarts’ letterlik in aksie.”

Mnr. Albert Van Zyl het die 
leerders as toesigonderwyser 
vergesel.

Die aktiwiteit was, volgens al die 
stappers, beslis iets om te onthou. 
Hulle voel dat, al was die deel-
name laag, dit dalk die begin van 
‘n nuwe tradisie by HSB kan wees.

Jea n- Ja cque
du  Preez

Sportkomitee 
     hou 

krieketdag
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