
(Gholf) 

Christiaan (2011) wen sy eerste Meesters 
in die Europese Toer, die 2019 Estrella 
Damm N. A. Andalucia Masters in Span-

je.  Hy kwalifiseer vir die 2019 Britse Ope. 

aie dankie vir die positiewe terugvoer op die eerste uitgawe van die Oud-
KlofieKAN wat in die eerste kwartaal uitgegee is.  Indien enige van jou 
klasmaats nog nie die Oud-KlofieKAN ontvang het nie, verwys hulle 
asseblief na die Betrokkenheid-afdeling op ons webblad:  
www.klofies.co.za waar hulle kan registreer op die WaterkloofAlumni 

Databasis om die nuusbrief te ontvang.   
Ons het versoeke ontvang dat ons die nuusbief se naam moet verander.  Nadat ons 

‘n opname gemaak het is daar besluit om die nuusbrief se naam na te 

verander. Ons hoop julle geniet hierdie uitgawe. 
Groot nuus is die Klofies se verjaarsdagvieringe wat in die week van 9 tot 13 Septem-
ber plaasgevind het.  Oudhoofde, sowel as oudhoofseuns en –dogters het die feeste-
like gebeure bygewoon. 

  (Akademie)  

Wildu slaag sy PhD Chemiese 
(Metalurgiese) Ingenieurswese met 
lof in 2019.   

OUD-KLOFIE NUUS 

IN DIE KOLLIG 

Daantjie Badenhorst:   

Daantjie “Dinamiet” 

ARTIKELS 

• Henk Deist:   

         Van Pretoria tot in    

         Nederland 

• Landis Lategan:   

         Mnr. Waterkloof    

         1991...die eerste Mnr.   

         Waterkloof 

• Pieter, André en Jan-

neman Malan 

         Malan-broers blink uit   

         op die krieketveld 

2019...IN OËNSKOU 

FOTOBLAD 

• Van toeka tot nou 

• Kloof hou vejaarsdag 

REGISTREER 

MARTIENS

(Akademie)  

Nicholas (2015) is deur die CEFIM 
(Carl Emily Fuchs Instituut vir Mikro-
elektronika) by Tukkies as een van 
die top drie presteerders in sy groep 
en graadprogram in 2019 aangewys.

 (Hokkie) 

Miecke (2016) is lid van PUKKE se 
hokkiespan wat die Varsity Cup 2019 
gewen het. 

 

(Fietsry) 

Reinardt (2007) neem hierdie jaar aan 
sy vyfde Tour de France deel.  Hy het 
ook derde in die Grand Prix of Aargau 

Canton in Switserland geëindig. 

 (Krieket) 

Hardus (2007) speel in die 2019 IPL vir 
die Kings XI Punjab.   

 (Tennis)  

Amoré (2017) studeer aan Essex 
University.  Sy is 110 uit 883 op die 
LTA University ranglys.  Sy behaal 
’n  tweede plek in die Universiteit 
se Newcomer of the Year. 

 (Netbal)  

Tinita (2017) is in die University Sports 
South Africa (USSA) 2019-span op-
geneem .   

 (Sang)  

AJ (2010) is lid van die geestelike 
groep S1 wat die Ghoema 2019 vir die 
Beste Geestelike Album verower het.



aantjie “ inamiet” 

Vir Daantjie was die ‘vreemde tale-aand’ ‘n 
hoogtepunt tydens sy skoolloopbaan.  As 
rasieleier in matriek, het Daantjie die inter-
huisatletiek,  asook die oorwinnings met die 
interhoëratletiek, baie geniet.  In Daantjie se 
woorde:  “Daarby was die oorwinnings wat 
die skool elke jaar behaal het vir my iets 
besonders omdat dit die skool as een van 

Pretoria se grotes gevestig het.” 

Me. Van der Westhuizen was van standerd 
sewe tot matriek Daantjie se Duitse 
onderwyseres.  Die liedjies wat hulle in die 
klas gesing het was vir hom besonders.  Hy is 
net spyt dat hulle nooit die Duitse nasionale 
volkslied geleer het nie.  Naas tale was 
geskiedenis Daantjie se gunstelingvak en het 
hy goed daarin presteer.  Me. Reyneke het 
het hulle van die begin af voorberei vir die 
matriekeksamen deurdat die formaat van die 
vraestelle met die matriekvraestelle 

ooreengestem het. 

Toe Daantjie in standerd 6 was, was die skool 
net twee jaar oud.  Daar was nog nie eintlik 
tradisies nie.  Sekere tradisies is eers later, 
nadat hy matriek geskryf het, gevestig en 
Daantjie is jammer dat hy daardie tradisies 

gemis het. 

“Ek was bly dat ek kon deel wees van ‘n 
groep wat ‘n groot aandeel in die skool se 
geskiedenis sou hê”, want die skool was nog 
net twee jaar oud toe hy by Hoërskool 
Waterkloof ingeskryf is.  Wat Daantjie 
 opgeval het, was dat daar nog nie ‘n ma-
triekgroep was nie.  Hulle groep was die 
laaste standerd sesse wat nie deur matrieks 
ontgroen is nie. 
By Hoërskool Waterkloof het Daantjie geleer 
dat jy te midde van teleurstellings en te-
rugslae moet vasbyt.  
 

aantjie by die werk... 
Na sy skoolloopbaan het Daantjie 
eers verpligte diensplig verrig en 

daarna het hy aan die Technikon van Pretoria 
Joerrnalistiek gaan studeer.   
Daantjie kon egter nie sy praktiese jaar 
voltooi nie en moes sy studies staak.  Hy het 
by die publikasie-afdeling van die Staats-
drukkery gaan werk en na veertien jaar is hy  
as subredakteur by ‘n koerant aangestel.  Na 
drie en ‘n half jaar het hy ‘n skeidingspakket 
aanvaar en het hy by ‘n internet-
diensverskaffer gaan werk.  Vandag is hy  ‘n 
vryskutjoernalis wat oor musiek en motors  

“Jy begin altyd 
onder in die lewe 
en wees tevrede 
met wat jy het.” 

BO:  Daantjie Badenhorst 

 

skryf.  Dit het gemaak dat hy ’n reis tussen 
Pretoria en Kaapstad in ’n Toyota Hilux kon 
onderneem  -  ’n hoogtepunt in Daantjie se 
loopbaan. 
 

aantjie by die huis... 
Daantjie het sy vrou Yolanda by die 
Staatsdrukkery ontmoet.  Sy het 

inligting nodig gehad vir ‘n hofsaak wat sy 
teen haar werkgewer aanhangig gemaak 
het...en natuurlik het Daantjie haar gehelp en 
die inligiting vir haar gegee.  Sy het die hof-
saak gewen...sonder die hulp van ‘n proku-
reur.  Daarna het hulle van mekaar vergeet, 
maar weer deur ‘n gemeenskaplike vriendin 
kontak gemaak, en is uiteindelik nege 
maande later getroud. 
Daantjie en Yolanda is met twee kinders, Dirk 
(15) en Suzanne (12) geseën. 
Op ‘n vraag of Daantjie nog kontak met sy 
skoolvriende het, antwoord hy dat hy deel is 
van ‘n groep manne wat saam in matriek was 
wat ten minste een keer ‘n jaar saamkuier.  
Hy het deurentyd kontak behou met Carel 
van Vuuren, maar het die laaste ruk beter  
met onder andere Tiaan Vermeulen, André 
Jooste, Werner Gilfillan, Johan Kense, Lou 
van der Wateren en Frikkie Senekal bevriend 
geraak.   
Daantjie sê hy en Werner le Roux, wat vroeër 
vanjaar oorlede is, was tot sy dood goeie 
vriende.  Hy moes ook twee ander skool-
vriende, John Brink (2011) en Johann Cronjé 
(2017) aan die dood afstaan.  Sy enigste 
vriendinne van skooldae af met wie hy nog 
kontak het is Retha van Wyk (Pieterse) en 
Adele Snyders (Smit). 
Vir ontspanning luister Daantjie graag musiek 
en kyk sport en rolprente.  Hy is ook baie 
bedrywing op sosiale media.  Daantjie se 
stokperdjies is hoofsaaklik musiek.  Hy is deel 
van hulle gemeente se voorsanggroep en hy 

is ook lid van die Voortrekkers. 

Daantjie het in sy lewe geleer dat mens altyd 
onder in die lewe begin en dat jy tevrede 
moet wees met wat jy het.  Dit is nie belangrik 
om báie vriende te hê nie, maar eerder om 
die régte vriende te hê.  Daantjie het ook 
geleer dat jy nooit ‘n permanente besluit moet 

neem wanneer jy ontsteld is nie. 

‘Vir die goeie en die slegte sien ek kans 

omdat Christus my bron van krag is’  -  

Filippense 4:13 (Die Boodskap). 

IN DIE KOLLIG 

Daantjie Badenhorst, ook bekend as Daantjie Dinamiet Badenhorst, is bekend 
as ‘n Suid-Afrikaanse vasvrakampioen, joernalis en outeur.  Hy het bekendheid 
verwerf deur reeks 24 van die baie bekende en immergewilde musiek vasvra-
kompetisie, Noot vir Noot te wen.  Daarna het hy ook in 2005 Flinkdink, ‘n Afri-
kaans algemene kennis vasvrakompetisie gewen. 

aantjie  matrikuleer in 1985 aan 
Hoërskool Waterkloof.  Hy het nooit 
op mededingende vlak aan sport 

deelgeneem nie.  Die naaste wat hy daaraan 
gekom het was toe hy in matriek ‘n rasieleier 
van die Puma-span tydens die interhuis-
atletiek was.  Kultuuraktiwiteite was egter sy 
passie.  Hy was lid van die Franse-klub, die 
skoolkoor en ‘Martiens’, die destydse skool-

koerant. 

‘Martiens’ is  na die skoolhoof, mnr. Martins 
vernoem.  Daantjie het hoofsaaklik die 
grappe saamgestel en hier en daar ‘n artikel 
geskryf.  Hy het ook resensies van nuwe 
langspeelplate geskryf en gereeld ‘n 
“Onderwysers Top 20” saamgestel.  “Ek kry 
vandag skaam oor sekere liedjies wat ek aan 
onderwysers gekoppel het,” sê Daantjie.  
Uiteindelik het hy besef hy weet eintlik niks 

van joernalistiek nie.   

Daantjie het ‘n liefde vir tale gehad en het 
daarom Frans en Duits as vakke geneem.  In 
standerd 8 moes hy egter tydens die 
‘vreemde tale-aand’  tussen die Franse 
toneelstuk, ‘n verwerking van Aspoestertjie, 
en die Duitse item kies.  Daantjie het die 
Duitse item, wat uit Duitse volksliedjies en –

danse bestaan, gekies.  



 
Henk Deist is sedert Augustus 2017 die Hoof Uitvoerende Beampte van Atterbury Europe in 
Leiden, Nederland.  Hy was vanaf April 2003 tot Februarie 2014 Hoof van Hulpbronne 
Finansies by Rand Merchant Bank.   

enk Deist het in 1987 aan Hoër-
skool Waterkloof gematrikuleer.  
Gedurende hierdie jaar was hy ook 

hoofseun van die skool. 

 

koolloopbaan 

Henk sê hy het sy skoolloopbaan 
geniet.  Hy het akademies goed pres-

teer, maar op sportvlak het hy nie verder as 
die Interhuis gevorder nie.  Hoogtepunte 
was sosiale aktiwiteite soos die skool se 
“sokkies” en “veldflieks”. 

Hy onthou die atletiek- en Interhoërbyeen-
komste.  Toe hy in graad 8 was, was die 
skool in die ‘D-bond’ van die atletiek en toe 
hy in matriek was (1987) was die skool ‘A-
bond’-wenners!  In Henk se woorde:  “Dit 
was spesiaal.” 

Sy registerklas was ook dieselfde groep van 
graad nege tot matriek.  “Dit was ‘n baie 
lekker groep kinders  -  baie uiteenlopend  -  
van ’nerds’ tot ’cool’ kinders, maar ons het 
goed oor die weg gekom,” sê Henk.  Hulle 
was selfs vir ’n  naweek Dikhololo toe! 

Die matriekafskeid en “after party” is baie 
goeie herinneringe vir Henk. 

Mnr. Martins, die skoolhoof, was vir Henk 
baie spesiaal.  Mnr. Martins was ‘n 
uitstekende hoof vir die beginjare van Hoër-
skool Waterkloof.  1987 was mnr. Martins 
se laaste jaar by die skool.  Hulle het nog 
gegrap oor hoe die skool sonder die hoof én 
die hoofseun gaan oorleef! 

 

oopbaan 

Die 1987 was die laaste ma-
triekgroep wat kon gaan studeer 

voordat ons twee jaar weermag toe moes 
gaan.  Die kinders van vandag weet 
waarskynlik nie meer wat die Suid-
Afrikaanse Weermag is nie. 

Henk het B. Com (Rekeningkunde) by Tuk-
kies studeer en as ’n “CA” gekwalifiseer.  Hy 
het vir drie jaar sy klerkskap by Deloitte in 
Pretoria gedoen.   

ARTIKEL 

Teen die einde van sy klerkskap in 1994 is 
verpligte weermag afgeskaf. 

Tydens sy klerkskap het hy sy Meestersgraad 
in Belasting voltooi en vir vier jaar in die 
Belastingafdeling van Deloitte gewerk. 

‘n Vriend het Henk aangeraai om by ‘n 
“aksepbank” of “beleggingsbank” te werk, en 
so begin hy toe in 1994 by BoE Merchant Bank  
werk en gebruik  so sy belastingkennis deur  
aan die begin in eiendomsfinansiering te werk, 
maar van ongeveer 2001  was  BEE in die 
mynbousektor al hoe meer aan die orde van 
die dag.  BoE Merchant Bank het Patrice 
Motsepe gehelp met die verkryging van An-
gloGold se Vrystaat-goudmyne en daar het hy 
met hierdie tipe transaksies begin werk . 

In 2003 is BoE Merchant Bank deur Nedbank 
oorgeneem wat tot baie veranderinge gelei 
het .  Rand Merchant Bank het Henk genader 
om in die mynbousektor met die fokus op 
swart bemagtigingstransaksies te kom werk.  
Henk het van 2003 - 2014 by Rand Merchant 
Bank aan verskeie belangrike swart bemag-
tigingstransaksies gewerk, asook in pro-
jekfinansiering in Afrika, Indië en China.  Teen 
2009  het Henk  aan iets anders begin dink, 
want “ek het begin voel ‘I have seen it all’ in 
die mynbou– en bankwesesektore”. 

‘n Universiteitsvriend, entrepreneur Louis van 
der Watt, het in 2013 vir Henk gekontak en 
gesê hy soek iemand om Atterbury Property 
Holdings in Europa ui te brei.  Op 1 Maart 
2014 het Henk met hierdie reis/avontuur 
begin…”dit is nog ‘n storie om op sy eie te 
vertel,” sê Henk.   

In Augustus 2017 het die Deist-gesin sak en 
pak Nederland toe verhuis vanwaar Atterbury 
se Europese besighede bestuur word.  Hulle 
woon tans in Voorschoten, Nederland, so 45 
minute per trein suid van Amsterdam. 

ersoonlike hoogtepunte 

‘n Skoolvriend het Henk aan sy vrou, 
Diana (wat medies studeer het), 

voorgestel.  Hulle sal  April 2020  al  25  jaar  
getroud wees en het twee dogters,  Nadia (17) 
en Nicola (15) wat hulle skoolloopbaan in Ne-
derland gaan voltooi en dan êrens oorsee 
gaan studeer. 

(Henk is dol oor musiek en was selfs vir ‘n 
tyd lank na skool ‘n ‘DJ’...hy ontspan die 
lekkerste met musiek, vriende, ‘n lekker ete 
en ‘n goeie glas wyn. 

Hy glo die hoofkomponente van sukses, oor 
die algemeen en ook sy eie sukses, is 
outydse “harde werk”… lang ure van 
toewyding en fokus, asook die neem van 
verantwoordelikheid.  Niemand spring 
moeilikheid, probleme en tragedie vry nie.  
“Dis nie òf nie, net wanneer en hoeveel jy 
kry,” sê Henk, en “dan kom harde werk en 
verhoudinge ter sprake om daardeur te 
kom.” 

oodskap aan Hoërskool  

Waterkloof 

Henk sê sy kinders vra hom gereeld 
“wanneer gaan ek hierdie ooit gebruik?”  -  
met verwysing na vakke waarvan hulle nie 
hou nie en ook nie glo dat hulle dit ooit gaan 
gebruik nie.  Henk is van die opinie dat ’n 
verskeidenheid vakke  verskillende dele van 
die brein stimuleer en nodig is vir die     
ontwikkeling van die brein. 

“Die verhoudings wat jy bou en die ervar-
ings by die skool  -  om te kompeteer, saam 
met mense te werk, sukses te ervaar, te-
leurstelling te ervaar  -  is wat skool ‘n waar-
devolle leerskool vir die lewe maak  -  vir 
enige plek in die lewe,” sê Henk, “nie die 
akademiese inhoud van vakke en watter 
vakke jy neem nie.” 

Henk se boodskap aan Hoërskool Water- 
kloof is om ‘n instelling te wees waar 
kinders hulleself kan leer ken en wees, ‘n 
goeie selfbeeld kan bou en goeie verhoud-
ings kan bou sodat hulle gereed kan wees 
vir die lewe na skool.  Die inhoud van skool-
vakke verander met die tyd, nie dít nie.   

 

Skool moet ‘n instelling wees 
waar kinders hulleself leer 
ken en kan wees, ‘n goeie 
selfbeeld kan bou en goeie 
verhoudings kan kweek. 



die eerste mnr. Waterkloof  

at het jy na skool gaan 
doen?    

 Landis sê sy punte was op skool 
nie te goed nie, maar die Here was 

hom baie genadig.  Hy het eers Grafiese Kunste 
aan die Technikon van Pretoria studeer, maar 
na sy eerste jaar het hy opgeskop, want hy het 
besef dat hy eintlik net van skilder hou (hy skil-

der vandag nog) en nie van grafiese kunste nie. 

Die reëling wat hy met sy ouers gehad het was 
hy moes ‘n derde van sy studies self betaal 
omdat hy opgeskop het.  Hulle wou hom leer 
dat geld nie aan bome groei nie en wanneer jy 

iets begin, moet jy dit klaarmaak. 

Landis het toe B.Com Bemarking– en Be-
sigheidsbestuur deur Oxford Brooks studeer.  
Nadat hy sy graad verwerf het, het hy begin 
werk en in die aande nagraads by Tukkies 
Besigheids– en Stelsel Analise studeer.  Voor-
waar ‘n  besige  man!   Hy  werk  sedert  2007  
vir die “IQ Business Group” en Nedbank is een 

van sy kliënte. 

‘Ek dink die hoogtepunt van my loopbaan was 
toe ek besef het ek verdien nou genoeg om te 
kan trou,’ sê Landis, met drie uitroeptekens 

agterna!   

ns delf ’n bietjie in sy per-
soonlike lewe 

Landis is  met Janice Mclaren getroud, 
‘ n o u  n a t u u r l i k  m e .  L a t e -

gan...ystervrou!’,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janice vat nie nonsens nie, nie eers van Landis 
nie.  Hulle is al amper 20 jaar saam en daarvan 
is hulle al 15 jaar getroud.  Hulle het drie 
kinders...twee seuns en ’n dogtertjie...Daniel 

(14), Migael (12) en Gabriella (6). 

 

As gesin bring hulle tyd  vir ontspanning saam deur.   
Naweke is hulle die heeltyd in mekaar se geselskap 
en braai en rugby is maar hulle ’ding’.  Hy skilder ook 
nog steeds en dit is tot ’n groot mate deel van sy 

ontspanning. 

As jy vir Landis oor lewenslesse uitvra, is alles ge-
baseer op sy liefde vir Jesus en dat ‘Jesus hom (ons) 
baie liefhet, en dat mens net op hom kan staatmaak, 
op niks en niemand anders nie.’  Hy maak nog baie 
foute in sy lewe, maar gelukkig het ons ‘n genadige 

Vader.  Sonder Hom is alles tevergeefs. 

In hulle huis sê hulle altyd:  ‘’n Lategan gee nooit 
moed op nie.  Ons “fight” tot die einde toe.  En as jy 

val staan jy op en “fight” verder.’ 

oodskap VIR DIE SKOOL 

‘Geloof.  Geloof is meer as net ‘n aksie of ‘n 
strewe.  Geloof is ‘n persoon wat, sonder 
geloof, geen doel sou gehad het nie.  Geloof 

is Jesus.’ 

Hoërskool Waterkloof bou nie net in geloof nie maar 
in Jesus.  Die skool se leuse kon net sowel gewees 

het:  ‘Ons bou in Jesus’. 

Daar is geen einde aan die hoogtes wat Hoërskool 
Waterkloof kan bereik indien die skool met dié 

toekomsvisie vorentoe gaan nie. 

NELVUURVRAE 
Landis moes vining op sy voete dink… 
 

BRAAIVLEIS OF PIZZA 
…….vir seker braaivleis...ek is mos ‘n  
boerseun……. 
 

BLOU BULLE OF LEEUS 
…….eina!  Blou Bulle, maar het baie respek vir die 
Leeus...net NOOIT WP nie…….. 
 

BOSVELDVAKANSIE OF SEEVAKANSIE 
…….seevakansie……… 
 

KOFFIE OF TEE 
…….koffie!  Sommer BAIE koffie……… 
 

SOMER OF WINTER 
…….somer…….. 
 

RUGBY OF KRIEKET 
…….rugby……… 
 

KAMPEER OF BED-EN-ONTBYT 
…….bed-en-ontbyt……..  

ARTIKEL 

Landis Lategan...die 

eerste mnr. Waterkloof 

andis Lategan het in 1991 aan 
Hoërskool Waterkloof gematriku-
leer, of soos ons daardie tyd gesê 

het, standerd 10 geslaag.  Hy kan nie ‘n 
spesifieke hoogtepunt uitsonder nie, maar 
as hy aan iets moet dink, sal hy die dag 
toe hy in 1987 as Druppel by Hoërskool 

Waterkloof ingestap het, vir altyd onthou. 

Landis sê hulle het “great” onderwysers 
gehad, maar die onderwyser wat hy die 
meeste geniet het, was mnr. Faan van 
den Berg (“mnr. Kolonie”).  Hy was een 
van die snaaksste onderwysers en hy 
was altyd vriendelik!   ‘Hy kon vrek hard 
pakslae gee, en ek het omtrent elke week 
een gekry,’ sê Landis, ‘ek wou net nie by 
hom pakslae kry nie.  Hy kon nie so mooi 
mik nie, so jou stuitjie was soms lam- 
geslaan,’ sê Landis tong in die kies.  Maar 
die een ding wat hy die meeste van mnr. 
van den Berg bewonder het, is die feit dat 
hy almal dieselfde behandel het  -  al was 

jy een van die stoutes. 

Landis het baie van die “sing-alongs”, 
Dinsdagaande op die pawiljoen, gehou.  
Daar is dan aan nuwe liedjies gewerk en 
geoefen.  Almal was daar en die “dress 
code” was pajamas.  Baie van hulle het 
soos narre gelyk, maar die gees was 
ongelooflik!  As almal kliphard saamskree, 
kon mens dit vir seker kilometers ver 

hoor. 



 ie Malan-broers, Pieter (2007), André (2009) en Janneman 
(2014)  is drie broers wat met ‘n uitsonderlike kriekettalent geseën 
is.  Al drie het op skool vir Hoërskool Waterkloof se eerstespan op 
die veld gestap, en al drie maak nou hulle merk in hetsy provin-
siale óf nasionale spanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ndré het ‘n semi-professionele kontrak by WP en speel vir 
hulle.  André speel tans in Noord-Ierland vir ’n klub met die naam  
Civil Services Northern Ireland (CSNI) in die Northern Premier Liga 
van Krieket Ierland.  Hy kom in September terug en sal dan weer 
vir WP in die Krieket Suid-Afrika-kompetisie speel.  

 ieter en Janneman is beide by die Cape Cobras gekontrakteer  
en speel vir hulle.  Hulle was in Indië met die draaibalkamp en 
beide sal na afloop van die kamp by die Suid-Afrika A-span 
aangesluit het. 

 ieter het vanaf 2007 eersteklas krieket vir Titans en Norterns 
gespeel.  Hy het ook vir verskeie Engelse klubs op die veld gedraf.  
In 2015 is hy in die Westelike Provinsie se groep vir die 2015 Afri-
ka T20-beker ingesluit.  Gedurende die 2016-17 Sunfoil 3-dag 
bekerreeks is hy as die voorste lopiemaker aangewys.  In Oktober 
2017 het hy sy 25ste hondertal in eersteklas krieket  vir die Cape 
Cobras teen Warriors aangeteken.  Hy was ook die voorste lopie-
maker in die 2017-18 Momentum Eendagbeker. 
In Junie 2018 is hy  in die Cape Cobras-groep vir die 2018-19-
seisoen opgeneem en in September 2018 in die Bolandgroep vir 
die 2018 Afrika T20-beker.  Gedurende die 2018-19 CSA 4-Dag 
Franchise Series het hy sy 30ste honderdtal in eersteklas krieket  
aangeteken en hy was die voorste lopiemaker vir die Cape Co-
bras.   
 
 
 
 
 
 
 

IN DIE KOLLIG 

 ndré is in die Noordwes-groep vir die 2016 Afrika T20-beker 
ingesluit.  Hy word aangewys as die Noordwes Dragons Speler van 
die Jaar vir die 2016-17-seisoen.  Hy is as kaptein van die Westelike 
Provinsie groep vir die 2018 Afrika T20-beker aangewys. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 anneman is in die Noordwes-groep vir die 2016 Afrika T20-beker 
ingesluit.  Gedurende die 2017-18 CSA Provincial One-Day Chal-
lenge-toernooi en die 2017-18 Sunfoil 3-dag bekerreeks is hy as die 
voorste lopiemaker aangewys.  In Junie 2018 is hy opgeneem in die 
Cape Cobras-groep vir die 2018-19-seisoen en in September 2018 in 
die Westelike Provinsie-groep vir die 2018 Afrika T20-beker.  Hy is in 
die laasgenoemde toernooi as die voorste lopiemaker vir die Wes- 
telike Provinsie aangewys.  Vir die eerste uitgawe van die Mzansi 
Super League T20-toernooi is hy  in die Cape Town Blitz-groep op-
geneem. 
In Februarie 2019 is hy in die Suid-Afrikaanse Twenty20 International 
(T20I)-groep vir die reeks teen Pakistan ingesluit.  Hy het sy T20I-
debuut vir Suid-Afrika op 3 Februarie 2019 teen Pakistan gemaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janneman het tydens die Cape Cobras-franchise se prysuitdeling 
drie toekennings verwerf.  Hy het die ‘Young Player of the Year’-, 
‘Players Player of the Year’- en ‘Cape Cobras Player of the Year’-
toekennings verwerf. 
 



 
                                AFRIKAANS  OLIMPIADE 

                      Een leerder word as die provinsiale wenner van       
                 Gauteng in die Junior Afrikaanse Olimpiade   

              aangewys.  Sy behaal nasionaal ‘n tweede plek. 

             AFRiKAANS  REDENAARS 

Vier Klofie-spanne wen by die Van Huysteens Oratorsfees. 

Drie leerders dring deur na die nasionale rondte van die ATKV-

redenaarskompetisie. 

Een leerder wen die Goue Tong en Golden Tongue, een leerder 
wen die Golden Tongue (onvoorbereid) in Engels.  Twee spanne 
wen onderskeidelik die Afrikaans onvoorbereide en Engels on-
voorbereide spanredenaars.  ‘n Leerder eindig tweede in Afri-
kaans onvoorbereid en ‘n ander leerder eindig derde in Motive- 

ringstoespraak. 

AFRIKAANSE DEBAT 

Twee leerders is deur na die ATKV-debat se semifinale rondte. 

AFRIKAANS EKSPO 

Twee leerders het puik tydens die Internasionale Afrikaans-
Ekspo presteer.  Die een leerder verwerf ‘n goue sertifikaat en 

die ander leerder verwerf twee goue sertifikate. 

DANS 

Die matriekgroep het aan die Dance World Cup deelgeneem en 

gekwalifiseer om in Kroasië deel te neem. 

Die Dansakademie het vier danse gehad wat na die landswye 
finaal van die die danskompetisie “Dans in jou Taal’ deurgedring 

het. 

ENGELS EN TWEETALIGE REDENAARS 

Die graad 12-Engels span en die graad 9– en 10—Tweetalige 
spanne is as wenners by die Van Huysteens Oratorsfees 

aangewys. 

ENGELS OLIMPIADE 

Twee leerders verwerf ‘n goue sertifikaat tydens die De Beers 

English Olympiad. 

EXPO VIR JONG WETENSKAPLIKES 

Drie Klofies neem aan die International Science Fair deel.  Twee 

verower elk ’n silwer medalje en een verower ’n goue medalje. 

GESKIEDENISKOMPETISIE 

Vier Klofie-leerders wen die Distrikskompetisie en eindig alge-
heel vierde in Gauteng in die (NHC) National Heritage Council se 

kompetisie. 

GEOGRAFIE OLIMPIADE 

Kloof het die toppresteerder in graad 11 in die South African 
National Geography Olympiad opgelewer.  Hierdie leerder was 

dan ook algeheel sewende in die land. 

INNOVERING  -  MODIRAGATSI INNOVATION  

COMPETITION 

Twee Klofie-dogters wen die Modiragatsi Innovation Competi-

tion. 

KOEKBAKKOMPETISIE 

Kloof se twee koekbakspanne het ‘n eerste en tweede plek  
tydens ‘n koekbakkompetisie wat by ‘n sjefskool in Johannes-

burg aangebied is, behaal. 

LUGVAART 

Vier graad 12-leerders het hul privaat vlieënierslisensies by Blue 

Chip Vliegskool verwerf. 

ROBOTIKA 

Een Robotikaspan verower silwer en die ander brons tydens die 

Gauteng-Noord Expo se Robothon. 

Twee spanne verower goud tydens die Gauteng-Noord Grot-

toBot-kompetisie en dring deur na die SAYESS-kompetisie. 

SPELLING  BEE 

Nege Klofie-leerders, agt seniors en een junior, kwalifiseer vir die 
provinsiale rondte van hierdié kompetisie. 
Vier leerders dring deur na die nasionale finaal en een leerder 

verwerf ‘n silwer medalje. 

SKRYFKOMPETISIES 

Een leerder is as een van die Top 30-leerders in die BEELD in 
Onderwys se Kreatiewe Skryfkompetisie in die Afrikaans 
Huistaal-afdeling aangewys. 
Twee Klofies se poësie, asook drie Klofies se prosatekste, is in 

die POORT-bundel opgeneem. 

VASVRAKOMPETISIES 

Twaalf leerders het aan die nasionale finaal van die Algemene 

Kennis Olimpiade deelgeneem. 

Die Junior Stadsraad van Pretoria se Vitaekomitee het ‘n inter-
skole algemene kennis vasvrakompetisie aangebied waartydens 
Kloof se span tweede geëindig het. 

‘n Leerder het na die Blitsbrein Junior Finaal deurgedring. 

WETENSKAPOLIMPIADE 

Vier leerders is gekies om aan die tweede rondte van die Weten-
skapolimpiade deel te neem.  Die graad 11-span is aangewys as 
die algehele nasionale wenners, en die graad 10-span is alge-
heel tweede. 
Twee graad 12-leerders is gekies vir die Suid-Afrikaanse Olimpi-

ade spanne wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig het. 

WISKUNDE 

Een leerder behaal landswyd die eerste plek in die graad 10-
kategorie by die UP Wiskunde kompetisie. 
Een leerder wen die gesamentlike prys vir hoofrekene in graad 8 
tydens die Distrik Wiskunde Olimpiade. 
Klofies het vier topfinaliste in Gauteng in die Burger, Beeld en 
Volksblad se Wiskunde kompetisie. 
Vyf leerders is genooi om Gauteng-Noord by die ASSA Suid-

Afrikaanse Wiskunde Spankomeptisie te verteenwoordig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMENGDE KOOR 

Die koor verwerf goud by die ATKV-Applouskompetisie se streeksuit-    

dunne. 

MUSIEKDEPARTEMENT 

Vier Klofies is as lede van Simfonia Juventi gekies.  Een Klofie is vir 
die Johannesburg Youth Orchestra, en nog ‘n Klofie is vir die UP 

Simfonie-orkes gekies. 

TONEEL 

Verwerf verskeie toekennings tydens die ATKV-Tienertoneel. 

ATLETIEK 

Kloof eindig derde by die PUK A-Interhoër, tweede by die A-Bond 
Interhoër, eerste by die PUK B-Interhoër, eerste by die Uitsig 
Aflosbyeenkoms en dertiende by die Tuks Top 10-byeenkoms. 
Kloofatlete wen twee goue medaljes by die ASA Suid-Afrikaanse 
Kampioenskappe en een goue en een bronsmedalje by die SA Skole 

Kampioenskappe. 

BERGFIETS 

Kloof eindig algeheel sesde in die Gauteng-Noord provinsie na 
afloop van die SPUR Skole MTB en tien fietsryers verteenwoordig 
die skool op die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe waar ons algeheel 

tiende in die land eindig. 

GHOLF 

Verskeie spelers neem op verskillende bane deel en behaal baie 

goeie prestasies. 

HOKKIE 

Al die A-spanne kwalifiseer direk vir Noordvaal. 
Veertien spelers word vir provinsiale spanne gekies. 
Een speler word vir die o. 18B-skolespan gekies. 
Die dogterspanne eindig algeheel derde by Noordvaal en vierde in 
die Noord-Gauteng Liga. 
Die seunspanne is algehele wenners van Noordvaal  en eindig alge-
heel vierde in die Noord-Gauteng Liga. 

Die o. 16A-seuns wen Noordvaal. 

KRIEKET 

o. 15A-span wen die Finsbury-reeks. 
Die eerste amptelike Kloof-Bash is aangebied. 
Tien krieketspelers is  in verskeie Northerns-spanne opgeneem. 
Mnr. Cobus Pienaar is as die hoofafrigter van die o. 17A-span 

aangewys. 

LANDLOOP 

Die junior- en seniorseuns eindig onderskeidelik vierde en derde  in 
die Pretoria Landloopliga, en die junior- en seniordogters eindig 
onderskeidelik sesde en vierde. 
Die seuns– en dogterspan eindig vierde by Noordvaal FInaal. 
Agtien atlete word vir die Gauteng-Noordspan gekies. 
Een atleet ontvang ‘n silwer medalje tydends die spankompetisie, en 
twee atlete ontvang goue medaljes. 

NETBAL 

Die o. 19A-span eindig vyfde tydens die Wildeklawer-toernooi. 
o. 15-, o. 17– en o. 18-spanne kwalifiseer om aan die Gauteng Kampioen-
skappe deel te neem.  Die o. 17’s en o. 18’s neem aan SA Top Schools 
deel en eindig onderskeidelik derde en sewende. 
Twee speelsters word  in die Gautengspan opgeneem. 
Vyf A-spanne neem aan die Twizza-toernooi deel en eindig algeheel der-

de. 

PERDRY 

Perdry skuif twee kategorieë op tot in Kategorie A waar ons ‘n derde plek 
verower. 
Vier-en-twintig ruiters het aan die Core League deelgeneem. 
Elf ruiters word vir die Gauteng-Noordspan gekies. 
Ses ruiters neem  aan Stadium Eventing deel. 
Een ruiter verteenwoordig Suid-Afrika in Nederland in Vaulting. 
Verskeie ruiters neem deel aan verskillende dissiplines en dertien ruiters 

word vir die Gautengspan gekies. 

RUGBY 

Nege spelers is vir Blou Bul-spanne gekies. 

Een speler is vir die SA Akademiespan gekies. 

SWEM 

Die A-swemspan het in die B-Bond deelgeneem en behaal ‘n algehele 
vyfde plek. 
Die B-swemspan het in die C-Bond deelgeneem en behaal ‘n algehele 

sewende plek. 

TAFELTENNIS 

Drie spanne is in die Gauteng-Noord ligas ingeskryf. 

TENNIS 

Sestien ligaspanne is vir die Gauteng-Noord A-liga ingeskryf. 
Drie spelers is  in nasionale spanne opgeneem. 
Die seuns– en dogterspanne behaal ‘n algehele derde plek by die Paarl 
Toernooi. 

Die seuns eerstespan wen die Absolut Menlo-toernooi. 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jy het hier ingestap as ‘n Druppel en na vyf jaar as Jong Volwassene jou laaste treë by Hoërskool Waterkloof 
gegee. Stap van vandag af nog ‘n paar treë saam met jou almamater en help om Hoërskool Waterkloof dié 

wêreldklasskool te maak wat die leiding  in opvoedende onderwys neem. 

WaterkloofAlumni streef daarna om oud-Klofies in voeling te hou met Hoërskool Waterkloof en om hulle  die 
geleetheid te bied  om in kontak met mekaar te bly. Ons hou julle op hoogte van skoolnuus en skep geleenthede 
waar oud-Klofies sosiaal met mekaar kan verkeer, asook sodat julle julle vaardighede en kundigheid met ons 

kan deel. 

Indien jy nog nie by WaterkloofAlumni geregistreer het nie, kan jy op die Oud-Klofie facebookblad of by die 

onderstaande skakel registreer: 

https://docs.google.com/forms/d/1Z538393EmKfUYzYvgd2UadqSJjwpP999v9OymtgrZ1I/edit  
 

 

 

REGISTREER NOU 

                                       

                WaterkloofAlumni 

 

 

                       

      elsana.denysschen@klofies.co.za 

Indien julle weet van Oud-Klofies wat presteer, of indien jy self presteer, stuur 
‘n epos na elsana.denysschen@klofies.co.za.  Ons hoor graag van jou en wil 

jou storie  met jou almamater deel. 

https://docs.google.com/forms/d/1Z538393EmKfUYzYvgd2UadqSJjwpP999v9OymtgrZ1I/edit

