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Junior Burgemeester  
van Pretoria - bl. 7

Wat ‘n jaar! Net voor middernag het elke liewe Klofie en 
personeellid op 31 Desember 2019 ‘n verwagting van 
dit wat 2020 vir hulle sou inhou, gehad. Dalk was dit om 
die eerstespankaptein te wees, wat jou span hierdie jaar 
na oorwinning sou lei. Of dalk wou jy hierdie jaar die een 
redenaarskompetisie na die ander inpalm. Miskien het jy 
verwag om as die tafeltenniskampioen uit die stryd te tree. 
Hoe dit ook al sy – 2020 het beslis alle verwagtinge oortref. 
Niemand het gedink dat 2020 ons as gevolg van ‘n pandemie 
in ons huise sou indwing nie. Covid-19 was in Januarie nog net 
‘n spotprent waaroor almal grappe gemaak en gelag het. Die 
konsep van ‘n grendeltydperk was in Maart nog volksvreemd 
en het by die meeste Klofies vrees, frustrasie en verwarring 
gekweek - vreesgevoelens oor akademiese prestasie, die 
toekoms en die virus self, was ‘n algemene verskynsel. 
Frustrasie oor sport- en kultuurgeleenthede wat tot niet 
gemaak is en die magteloosheid wat daarmee gepaardgegaan 
het, was net so algemeen. Dit was asof ons moes toekyk hoe 
‘n jaar stadig maar seker wegsyfer soos branders wat oor die 
strand rol. 
Dan ook die verwarring oor ‘n klomp dinge, soos hoe Teams 
werk en oor die president se toesprake. Elke keer is dit asof die 
president met ons Uno speel en die “plus vier”-kaartjie neersit. 

Saam met hierdie vreemde, frustrerende en verwarrende 
konsep van ‘n grendeltydperk was daar ook ‘n paar ander 
vreemde gebeure wat hul kop uitgesteek het. Rou eiers het 
skielik ‘n nuwe doel gekry en party mense wil nooit weer die 
woord “piesangbrood” hoor nie. Almal is skielik fiksheids- en 
gesondheidskenners en tuisgimnasiums was die “inding”. 
Boonop het die meeste seuns op Sarah Cameron van die 
Netflix-reeks, Outer Banks, verlief geraak.
Tog, ten spyte van al hierdie nuwe konsepte en leefstyle, het die 
belangrike menslike faktor “sosiale interaksie” tekortgeskiet. Dit 
het egter nie die Kloof gekeer om vooruitstrewend te wees nie. 
Akademie het volstoom voortgejaag. Covid het ook nie Kloof se 
sporthelde gekniehalter nie. Aanlyn oefeninge het vir hope pret 
gesorg en so ons sporthelde fiks gehou. Die kultuurdiere het 
ook vir Covid gelag en alle grense oortref deur aanlyn koor- en 
orkesoptredes na die verhoog te bring. Klofie-redenaars het ook 
koning gekraai deur vir die aanlyn beoordelaars te wys dat die 
maskers nie hul stem sal stilmaak nie.
So was Kloof lag-lag steeds die grenslose skool wat die stiltes 
verpletter het met vooruitstrewende uitnemendheid. Covid-
wie? Die virus moet oppas, want hier kom die Kloof – together 
standing tall shoulder to shoulder (met sosiale distansiëring 
natuurlik) to answer the Klofies’ call.

2020 was in kunstenaars en musikante se boeke ‘n groot 
tragedie. Hul kon slegs deur middel van ‘n rekenaarskerm saam 
musiek maak en die kunste laat leef. Ons skool se orkes, koor en 
dansdepartement het egter nie teruggedeins vir ‘n uitdaging nie. 
Hul het ‘n musiekvideo van Christopher Tin se Baba Yetu opgeneem 
om uiteindelik weer dié pragtige musiek te vier.

Hierdie reuseprojek het met ‘n hoëkwaliteit-opname begin, wat 
die koor- en die orkeslede tuis opgeneem het en die bekwame 
dirigente, mnr. Gert Pottas en mnr. Eddie Clayton, daarna 
saamgevoeg het. Die proses om só ‘n opname aanmekaar te sit, 
was totaal en al ‘n nuwe ervaring. Agter toe deure, oorfone in hul 
ore en kameras op hulle gerig, het die Klofies hul instrumente 
afgestof en stemme opgewarm, diep asemgehaal en die rooi 
knoppie gedruk. Die beste weergawes is na die dirigente gestuur. 
Hierna moes die dirigente die perfekte kombinasie van dinamiek, 
toon, kleur en klank meng. Die finale produk is genoeg om jou 
asem weg te slaan.

Die opname van die musiekvideo was glad nie ‘n eenvoudige taak 
nie. Tog laat ‘n warm, pragtige dag van samespel tussen sang, 
instrumente en dans elkeen met hoendervleis. Die dag was vol 
opwinding wat gewissel het van ‘n gesellige videograaf tot die 
samesyn tussen die talentvolle kultuurleerders van Hoërskool 
Waterkloof. ‘n Bewys hiervan is toe die tromspeler speel-speel 
deuntjies tydens die ruskans begin speel het en ‘n saksofoon kort 
daarna in volle harmonie gevolg het!

Alhoewel dit ietwat uitdagend is om dans op gras te bemeester en 
by die musiek se veranderende ritmes en toonhoogtes aan te pas, 
het die dansers – van die boog tot die rugbyveld – hul uitstekend 
van hul taak gekwyt. In pragtige blou rokkies is daar sierlik saam 
met die koor en orkes gedans. 

Die finale produk is die toonbeeld van wêreldklas. Dit herinner 
ons aan alles wat ons  in die grendeltydperk gemis het. Die 
samewerking van elke deelnemer het daartoe gelei dat die doef-
doef van musiek, na die stilte van ‘n pandemie, weer warm in ons 
harte klop.

Gaan na https://digitv.co.za/#/video/27703/33569/Vod vir die Baba 
Yetu-video.

Baba Yetu-skouspel
Danielle Arnoldi en Lourie Bosman

Christine Geertsema

Lize-Marie Smit as solis van die Baba Yetu-verwerking
- Foto: Digitv -
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Klofies>Covid-193
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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Hoe som ‘n mens ‘n onvergeetlike, 
onvoorspelbare en uitdagende jaar soos 2020 
op? As jy deur die lens van elke Klofie kon kyk, 
sou jy ‘n unieke prentjie sien wat nie in ‘n kort 
paragraaf uiteengesit kan word nie. 
Matrieks, die ink waarmee jy jou laaste slotsin 
van 2020 en jou skoolloopbaan moet skryf, is 
besig om op te raak, terwyl die nostalgie van wat 
kon wees, van wat was en wat nog sal wees in 
die kurwes van jou hart en in die trane op jou 
wang hulle verskyning maak. Dít is waar jou 
mooiste herinneringe, jou wense en jou drome 
opgesluit word; wat hierdie boodskap nie ‘n 
totsiens maak nie, maar eerder ‘n dankie. 
Dié jaar is met swaarkry, verlies en mislukkings 

gebrandmerk, maar ek wil hierdie hoofstuk met 
satynlint toedraai en onder jou kussing bêre 
sodat jy altyd in oorwinning kan droom, want dié 
jaar is jou oorwinningsjaar, Kloof. 
Nostalgie is niks anders as ‘n diep waardering 
nie. Ek glo dat ons na hierdie jaar sal terugkyk 
met diep waardering vir die lesse wat ons geleer 
het en al die triomfantlike of teleurstellende tye 
en elke “ons het dit gemaak”-oomblik wat ons 
beleef het.
Ek wil die lewenslus in elkeen van julle vir 2021 
aanwakker. Of die jaar nou opwindend soos die 
begin van jou grootmensjare óf vreesaanjaend 
soos jou eerste tree in die hoërskool gaan wees - 
gaan lê op die naat van jou rug en droom in kleur, 

terwyl die somerson jou herinner waarom jou 
menswees so nodig is. Die wêreld het jou, die 
jeug, nou meer as ooit nodig om nie net in wit en 
swart te droom nie, maar om jou ongeëwenaarde 
idees onder die sonstrale te laat ontdooi. 
Koester elke geleentheid wat jy ontvang en 
onthou dat jou tydlyn nie altyd liniêr sal wees nie, 
maar dat Jesus die ritme van jou hart ken en jou 
pad reeds volmaak beplan het.  
My wens vir jou, Kloof, is om geluk in die klein 
dingetjies te vind. ‘n Skaterlag deur die gange of 
‘n koppie warm tee op ‘n Sondagmiddag en om 
altyd die wonderwerk van jou eie kloppende hart 
raak te sien! 
Hoërskool Waterkloof, Klofies, wees gegroet! 

Euléne

Redakteursbrief

Hoërskool Waterkloof

Leany Holtzhausen

Na ‘n verrassende verlengde vakansie het Kloof na ‘n heel nuwe 
“normaal” teruggekeer. Leerders is aangesê om in lyn met hul plakkers 
te bly, die badkamer het ‘n waglys en vriende word aangemoedig om 
mekaar te elmboog om hul liefde en ondersteuning te betoon. Dit is 
duidelik dat daar nog baie onsekerheid oor die nuwe “normaal” is. 
Daarom het ek vir die Klofies gevra wat hulle van die nuwe Covid-reëls 
dink. 
Die volgende terugvoer is ontvang:

•  Ek voel dat die sosiale afstande tydens pouse nodig, maar oneffektief is, 
omdat leerders dit nie nakom nie. Dinge is meer georganiseerd en ek wissel 
makliker, maar ek voel dat leerders nie die badkamerreëls nakom of sosiale 
afstande tydens wisseling handhaaf nie. As ek een reël kon byvoeg, is dit dat 
slegs die matrieks die jaar skool toe moet kom terwyl die res aanlyn skoolgaan.  
Lodewyk Grobler (gr. 12)

•  Ek dink dat sosiale distansiëring tydens pouse nodig is om almal se 
veiligheid te verseker, maar ek dink egter dat sosiale afstande beter 
gehandhaaf kan word. Badkamer- en trapreëls word nie nagekom nie en die 
vloei van kinders word vertraag. Leerders, ten spyte van dié reëls, loop steeds 
baie op mekaar en met hul maskers onder hul neuse. Dit moet aangespreek 
word.  Die reëls, wat in plek gesit is, maak wel ‘n verskil.   
Kiara Hudson (gr. 11)

•  Ek verstaan dat die reëls nodig is, maar dit veroorsaak dat ons laat vir 
klasse is. Om die probleme op te los, sou ek die verpligte rigtings deur albei 
rigtings op die trappe en brug weer toe te laat, omdat daar genoeg spasie 
in albei rigtings is. Die onderwysers doen hul bes en stel ‘n voorbeeld vir die 
leerders.   
Dané Bouwer (gr. 10)

•  Ek voel dat die sosiale afstande tydens pouse effektief en nodig is. Die reëls 
wat in plek gesit is, werk. Ons hande word by elke klas gesaniteer en dit is 
‘n goeie ding. Sosiale afstande word nie tydens wisseling gehandhaaf nie en 
die badkamerreël werk nie. Ons mis soms ‘n hele pouse, omdat ons by die 
badkamers wag. Die nuwe trapreëls veroorsaak ook baie ongemak. Om dit 
te verlig, sou ek twee rigtings op die brug toelaat: die linkerkant vir K-blok toe 
gaan en die regterkant vir C-blok toe gaan.  
Leandri Dormehl  (gr. 9)

•  Dit voel goed om jou hande by die klasse te saniteer nadat jy by die vorige 
klas miskien aan iets gevat het. Die badkamerreëls werk, aangesien ek nog 
nie meer as twee op ‘n slag in die badkamer gesien het nie. Die verpligte 
rigtings by die trappe en brug werk goed. Die afstande tydens pouse word nie 
gehandhaaf nie en dat almal net by hulle klasse wil uitkom. Personeel moet by 
die trappe toesig hou aangesien die meeste oortredings daar plaasvind. 
Renard Theunissen (gr. 8)

Laat jou stem tel

Redaksie 2020
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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GRAAD 12
Danielle Arnoldi

Euléne Bornman (Redakteur)

Leshan Curlewis

Carla Dippenaar

Zoë du Rand

Carina Meyer (spotprent)

Elani Smith

Louwrens Strydom

Estian Vermaak 
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Roché Bloem

Angelique Bloemhof

Lourie Bosman
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Me. Annuska Pretorius (proeflees)

Mnr. Gareth Harris (foto’s)

Me. Janneke Vahrmeijer (foto’s)

BLADUITLEG:
Camouflage Visual Solutions

Matrieks groet

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
www.nashua.co.za

Regte mense. Regte Oplossings.

Nashua het ‘n reeks Persoonlike Beskermingstoerusting:

• Weggooibare en herbruikbare gesigskerms
• Weggooibare handskoene
• Handsaniteerders
• Skanderingstermometers

Bly veilig met Nashua
Behou skoolkontinuÏteit deur afwesigheid te voorkom! Verseker dat u leerders gesond 

bly deur hulle met Nashua se persoonlike beskermingstoerusting te beveilig.

sales@nashuapmb.co.za
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Ons groet die onnies:
Juf. Hantie de Villiers                                                       
Juan de Wet    

Sagte hande, sagte hart, 
entoesiasme en ‘n huppel 
in haar stap. Na 23 jaar 
by Kloof tree een van ons 
gunstelingjuffrouens, juf. 
Hantie, af. Sy het die Klofies 
in vakke van Wetenskap 
tot Gasvryheidstudies en 
Toerisme gehelp. Hoërskool 
Waterkloof sal haar en die 
wonderlike reuke uit haar 
kombuis regtig mis.
Wat is Juffrou se 
gunstelingresep? 
Ek het nie ‘n gunstelingresep nie, want ek eet aan alles ewe 
lekker. Wat ek wel weet, is waaraan ek glad nie my mond sal 
sit nie: insekte en reptiele. Ek was nog nooit so honger nie.

Wat was die grootste kombuisflop wat Juffrou al ervaar 
het? 
As die krag afgaan en jy is in die middel van die bakproses! 
Kan jy jouself indink wat die resultaat gaan wees? By die skool 
is dit ‘n groot uitdaging as dit tydens ‘n praktiese les gebeur.

Wat is Juffrou se motto? 
Om swaarkry met lekkerkry klaar te kry!

Wat is Juffrou se toekomsplanne? 
Ek sal na Kloof verlang en alles aanpak wat ek altyd gelos 
het vir eendag! Natuurlik sal ek ook meer aandag aan my 
kleinkinders skenk. Ek gaan ook handwerk doen, lees, reis, 
tuinmaak en gholf speel totdat ek later moet rolbal speel. 

Watter boodskap wil Juffrou vir die Klofies gee? 
Kloof was goed vir my en kan ook vir jou goed wees, maar jou 
gesindheid speel ‘n rol. Gebruik geleenthede wat op jou pad 
kom en maak die beste daarvan. Jy kan trots wees op so baie 
aspekte van die skool. Kloof sal altyd in my hart bly. Ek sal die 
skool se doen en late volg en sodoende altyd trots deel van 
Kloof bly.

----------

Juf. Marita Roode                                                        
Leany Holtzhausen    

Almal ken vir juf. Roode: 
haar liefde vir Wetenskap 
en haar passie vir hokkie. 
Ongelukkig sal Kloof 
binnekort die legendariese 
juffrou wat hierdie jaar 
aftree, moet groet.
Wat is die vreemdste 
verskoning wat Juffrou 
al ontvang het vir 
huiswerk nie gedoen 
nie? 
“My ma het my rooster 
verkeerd gelees; sy het 
my Biologieboek in die plek van my Wetenskapboek ingepak.” 
- ‘n Graad 8-leerder se verskoning.

Wat was die hoogtepunt van Juffrou se loopbaan?                
Daar was baie. Die ekstase op die gesiggies van ‘n hokkiespan 
wanneer hulle na hul harde werk uiteindelik ‘n Noordvaal-
trofee kon vashou; om benoem te word as die skool met 
die beste Wetenskapmatriekuitslae in die land en om met 
uitstekende onderwysers en doelgerigte Klofies te werk.

Wat het Juffrou oorspronklik na Waterkloof gelok?  
Ons was besig om ons huis in Moreletapark te bou toe ek 
besluit het om ‘n kans te waag en aansoek te doen vir die 
departementshoofpos vir Fisiese Wetenskappe. Dr. Christo 
Becker het my net na middernag op 1 September 2004 
geskakel met die nuus dat ek aangestel is – dit was ‘n 
wonderlike verjaarsdaggeskenk.

Wat is Juffrou se toekomsplanne?                                               
Om baie tyd saam met my man, kinders en kleinkinders deur 
te bring. My man hou daarvan om besig te bly en ek sal graag 
saam met hom op sy uitstappies wil gaan.

Wat sal Juffrou die meeste mis?                                                                      
Om omring te wees met entoesiastiese en vrolike jongmense.

Wat sal Juffrou die minste mis? 
Expo!

Is daar ‘n boodskap wat Juffrou vir die Klofies wil gee? 
2020 is ‘n vreemde, onvoorspelbare jaar waarin elke Klofie 
opnuut gestalte moet gee aan die leuse van Hoërskool 
Waterkloof: “Ons bou in geloof”.

----------

Me. Tears Modise                                                                  
Redaksie  

Die personeel sal me. Dikeledi 
Modise, beter bekend as Tears, 
as ‘n nederige en hardwerkende 
persoon onthou. Sy groet die 
skool na 12 jaar se getroue 
diens. Sy het ten spyte van 
gesondheidsprobleme nooit 
oor haar dagtaak gekla nie, 
maar met ‘n glimlag die 
personeelkamer, kombuis en 
badkamers laat blink. 
Tears verlaat ons met goeie 
herinneringe van die skool, 
en is baie dankbaar vir die respek waarmee sy behandel is. 
‘n Hoogtepunt vir haar was die omgee-kombers wat na die 
afsterwe van haar man deur van die damespersoneel vir haar 
gehekel en aan haar oorhandig is. 
Ons wens me.Tears Modise ‘n rustige aftrede, goeie gesondheid 
en spesiale tye saam met haar kinders en kleinkinders toe. 

----------

Mnr. Fraser Parker                                                       
Dalen Lombard

Kloof, dit is met ‘n swaar hart 
dat ons mnr. Fraser Parker groet. 
Na agt jaar se uitmuntende 
onderwys en omgee, kom mnr. 
Parker se avontuur by Hoërskool 
Waterkloof tot ‘n einde. Mnr. 
Parker is in ‘n bevorderingspos 
as adjunkhoof by Hoërskool 
Oos-Moot aangestel.
Wat sal Meneer altyd van 
Waterkloof onthou? 
Die uniekheid. Waterkloof het sy 
eie manier van dinge doen.

Wat is die eienaardigste verskoning wat Meneer al vir 
afwesighede gehoor het? 
Toe ‘n leerder gevang word en hy sê: “Ek was nie lus vir skool 
nie, toe nooi ek maar ‘n paar maats om die dag saam met my 
deur te bring.”

Wat is een lewensles wat Kloof se leerders vir Meneer 
geleer het? 
Dat alles moontlik is, as jy die dinge wat jy doen in geloof doen. 
Die kinders probeer om die skool se leuse: “Bou in geloof” uit te 
leef. Vriendelikheid kos niks nie, al is dit net ‘n glimlag.

Het Meneer ‘n boodskap vir Kloof? 
My boodskap aan elke Klofie is om jou uniekheid te behou en 
net jouself te wees. Elkeen se omstandighede is verskillend - 
omvou dit en leef jou geloof ten volle uit. Kloof is spesiaal en sal 
altyd wees. Die leuse sê eintlik alles: BOU IN GELOOF. Dit was vir 
my ‘n voorreg om deel van Hoërskool Waterkloof te wees. 

----------

Mnr. Solly Chauke
Danielle Arnoldi   

Met ‘n seer hart groet ons die 
agter-die-skerms hardwerkende 
en merkwaardige man wat 
ons skoolgronde vir 19 jaar 
lank silwerskoon laat blink 
het. Te danke aan mnr. Solly 
Chauke was ons skoolbanke 
altyd uitgepak en die saal 
skitterskoon en gereed vir 
gebruik.
Deur sy jare as werknemer 
by Hoërskool Waterkloof kon 
hy die oprig van die koshuis, krieketklubhuis, astro en die 
kenmerkende boog ervaar … en natuurlik hoe die kinders 
eksponensieel vermeerder het! Hy noem ook dat hy goed oor die 
weg gekom het met die leerlinge en wedersydse respek as ‘n 
waardevolle lewensles tydens sy tyd by die skool geleer het.
In sy vrye tyd geniet hy dit om te draf en tyd saam met sy 
familie deur te bring. Hy is baie betrokke by die kerk en 
passievol oor die Woord van God.
Solly se grootste droom is om eendag die Kruger Wildtuin of die 
see te beleef aangesien sy paaie hom nog nooit buite die grense 
van Gauteng geneem het nie. Hy het sy lewe lank hard gewerk 
vir dinge wat baie van ons as vanselfsprekend aanvaar.
Hy los ook ‘n boodskap aan die leerders om altyd aan te hou 
werk, nooit lui te wees nie en nooit moed op te gee nie. 
Ons wens hom sterkte toe vir sy pad vorentoe en bedank hom vir 
jare se toewyding en harde werk wat nie altyd raakgesien word 
nie. Hy is juweel wat vir altyd na aan die skool se hart sal lê!

----------

Mnr. Wiam Grimes                                                                    
Louwrens Strydom  

Na vyf jaar verlaat ‘n voorslag 
op die atletiekbaan en in die 
EBW-klas Kloof. Ons groet mnr. 
Wiam Grimes.
Waarom het Meneer gekies 
om die privaat sektor vir die 
onderwys te verruil? 
Ek kom uit ‘n onderwysfamilie 
en dit was nog altyd in my kop 
om ‘n onnie te word. Ek het aan 
die einde van 2014 besluit om ‘n 
nuwe beroep aan te pak omdat 
ek gevoel het, ek kan ‘n groter verskil in mense se lewens maak 
as ‘n onderwyser.

Waar was Meneer op skool? 
Ek was nog my hele lewe lank ‘n Klofie.

Wat was vir Meneer die lekkerste by Hoërskool Waterkloof? 
Die leerders by Klofies is iets spesiaal. Dit was ‘n groot voorreg 
om met hulle te werk. Die Klofies het ongelooflik baie potensiaal 
en goeie werksetiek wat jy nie by alle skole kry nie. Ek het dit 
ook baie geniet om saam met die personeel te werk.

Meneer het in beide die onderwys en die privaat sektor 
ervaring. Waarom sal Meneer die jeug aanmoedig om 
onderwys as ‘n beroep te kies? 
Onderwys is ‘n baie spesiale beroep. Jy kry elke dag die 
geleentheid om ‘n verskil in iemand se lewe te maak. Die 
onderwys gaan nie net oor jouself nie. Daar is nie ‘n beter 
gevoel as om iemand te help om sy volle potensiaal te bereik nie 
– soveel te meer as die persoon nie van sy talent bewus is nie.

Het Meneer enige interessante staaltjies? 
Ja, ek onthou hoe ons in my skooljare tydens die atletiektoer 
op die dakke van Durban North College geklim het om 
waterballongevegte te wen. Rugbytreintoere was altyd ‘n goeie 
geleentheid vir ‘n bietjie soet-stout wees. Tydens die Belgiese 
uitruil het ons ‘n aand in London uit die hotelkamer geglip om 
London in die aand te verken. As onnie mag ek nie uitpraat nie. 

Wat is Meneer se toekomsplanne? 
Ek wil eendag baie graag in bestuur ingaan en om dit te doen, 
moet jy leer hoe verskillende skole werk. Ek gaan dus volgende 
jaar na Affies toe en word deel van hulle EBW Departement.

Waar kom Meneer se liefde vir atletiek vandaan? 
My liefde vir hardloop kom van my ouers af. Beide my ouers 
hardloop. Ek het van ‘n jong ouderdom af langs die pad gesit by 
wedlope soos die Comrades en die Two Oceans.

En die liefde vir Ekonomie en Rekeningkunde? 
Ek hou baie van inligting. Van jongs af het ek koerant gelees om 
van wêreldgebeure te leer. Hoe dié gebeure die ekonomie raak, 
het my baie geïnteresseer.

ONNIES

Hoërskool 
Waterkloof se 
Wetenskap 
Departement is 
maklik een van die 
bestes in die land. 
Talle bekwame 
onderwysers werk 
hard saam om 
wêreldklasonderrig 
aan hulle leerders 
te verskaf en om 
seker te maak dat 
hulle met gemak 
slaag. Daar is egter 
ook baie wat agter 
die skerms gebeur. 
Me. Linda Mogolane 
werk al ‘n volle 13 jaar by die skool en met haar hulp 
verloop die praktiese komponent van die vak sommer 
klopdisselboom!

How would you spend an off day at home? 
I spend my off days by completing university assignments 
and going to church on Sundays.

What are your plans for the future?          
I want to become someone great, wonderful, excellent 
and powerful. I would also like to become a lecturer at a 
university.

What are your plans for the holiday? 
I will be writing my UNISA exams.

What is your honest opinion on Waterkloof as a school?                                                                                                                                  
I think it is the biggest school in our country with a 
committed principal and teachers. 

Lourie Bosman

ONDERHOUD MET:

Me. Linda Mogolane

Linda Mogolane
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Tears Modise
- Foto verskaf -

Hantie de Villiers 
- Fotograaf: Miracles Photography -

Solly Chauke  
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Marita Roode
- Fotograaf: Miracles Photography -

Wiam Grimes
- Fotograaf: Miracles Photography -

Fraser Parker 
- Fotograaf: Miracles Photography -
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ONNIES

Onnies met nuwe bondels vreugde:

Juf. Anell van der Walt  
en Suané                                                       
Angelique Bloemhof    

Op 29 Maart 2020, 
tydens ‘n uitdagende 
inperking, is juffrou Anell 
en haar man met ‘n 
wonderwerkie, Suané, 
geseën.
Beskryf die gevoel toe 
Juffrou haar vir die 
eerste keer vashou. 
Dit was oorweldigend en 
iets wat woorde nie kan 
beskryf nie. Ek was net 
baie dankbaar teenoor 
ons Here dat ek die 
voorreg het om haar mamma te wees.

Wat is vir Juffrou die spesiaalste oomblik met Suané en wat 
is die oulikste ding wat sy doen? 
Toe sy die eerste keer hardop gelag het en sy gee die lekkerste 
drukkies. As ek haar bad, maak sy ‘n “sterretjie,” sy skop haar 
arms en bene stokstyf en lag dan lekker vir haarself.

Wat was die grootste uitdaging om ‘n baba tydens die 
inperking te hê? 
Dat ek nie my ma by my kon hê nie. Suané se oumas en oupas 
het haar op sewe weke vir die eerste keer gesien. Dinge werk 
egter altyd uit soos dit moet. Ek leef net elke oomblik voluit 
saam met daardie klein lyfie.

Buiten die min slaap, hoe ervaar Juffrou die wonder van 
ma-wees? 
Elke oomblik saam met haar en my man is ‘n geskenk uit die 
Hand van God. Om haar mamma te wees, is die grootste voorreg 
wat ek nog ooit gehad het. 

----------

Juf. Johandri Kriek en Lisa                                                      
Zelda Steynberg

Op 10 Julie 2020 het 
juf. Johandri Kriek dit 
reggekry om met haar 
kennis van diere, die 
ooievaar na haar huis te 
lok en toe was daar ‘n 
nuwe kriek - Lisa Kriek. 
‘n Bondeltjie vreugde en 
‘n grendeltydgeskenkie.
Wat is Juffrou se beste 
raad vir nuwe Klofie-
ouers? 
Volg jou eie instink, elke 
ma en pa doen hul bes. 
Moenie na te veel mense 
se raad luister nie. Dit 
veroorsaak net dat ‘n mens in jouself twyfel.

Hoe voel Nicholas oor sy nuwe sussie?  
Nicholas is mal oor haar en sê net heeltyd hoe hy haar gaan 
oppas.

Waarna sien Juffrou die meeste uit? 
Om met Lisa te gesels en geheime te deel.

Wat is haar gunstelingspeelding? 
Haar eie handjies.

----------

Juf. Bonnie Joyce en Johan                                                                  
Roché Bloem  

Klein Johan of Haney, 
soos juf. Bonnie hom 
noem, het tydens die 
pandemie vir die Joyce-
gesin baie vreugde 
gebring. Hy was werklik 
die silwer randjie om ‘n 
donker wolk. 
Kan Waterkloof oor ‘n 
paar jaar ‘n sportman 
of ‘n kultuurdier 
verwelkom? 
Akademie eerste. Ek 
wil graag my seuns 
gebalanseerd grootmaak, 
maar as ek na hulle kuite 
kyk, glo ek sport sal 
sterk in hulle are vloei.

Hoe voel Juffrou daaroor dat Johan tydens die pandemie 
gebore is? 
Dit was ‘n groot voorreg dat ons gesin tydens die pandemie 
elke dag by mekaar kon wees. Daar was baie tyd om ons 
gesinsbande te versterk. Dit was wel moeilik om huis skoon te 
maak en na twee seuntjies te kyk. 

Was daar ‘n oomblik wat Juffrou gewens het die tyd moet 
stilstaan? 
Ja, net voor ek moes terugkom skool toe. Ek en my seuns was 
onafskeidbaar. Dit was vir my baie moeiliker om Johan by die 
dagmoeder af te laai.

Hoe het Juffrou se oudste op die nuwe boetie gereageer? 
Robey is baie lief vir sy boetie en wil hom heeltyd vashou. 

Wie staan snags op? Juffrou of Juffrou se man? 
Ons het met die eerste baba reeds ‘n reël gemaak, slegs ek 
staan op, maar my man maak die kos in die huis. Hy is ‘n 
master chef!

Juf. Mariska van den  
Berg en Mieke
Juné Jordaan  

Op 3 Maart 2020 is 
daar ‘n nuwe prinses 
met potblou ogies en 
die mooiste dimpels in 
die Van den Berg-gesin 
gebore. Juf. Mariska 
van den Berg is nou 
‘n mamma van twee 
pragtige kinders, Mieke 
en Wihan.
Wat was die eerste 
ding wat deur Juffrou 
se gedagtes gegaan 
het toe Juffrou uitvind 
dat Juffrou ‘n mamma 
van ‘n dogtertjie gaan 
wees? 
Die eerste ding waaraan ek gedink het, is hoe geseënd ek is om 
‘n dogtertjie en ‘n seuntjie te hê.

Wat is Juffrou se grootste droom vir Mieke? 
My grootste droom vir haar is dat sy die selfvertroue sal hê om 
enige taak in die lewe aan te pak.

Met watter lewenswysheid sal Juffrou graag wil hê moet 
Mieke die lewe aanpak? 
‘n Mens se antwoord is altyd op jou knieë.

Hoe het Mieke Juffrou se uitkyk op die lewe verander? 
Dogtertjies veroorsaak dat ‘n mens met sagte oë na die wêreld 
en na ander mense kyk.

----------

Juf. Michelle van der  
Merwe en Aila                                                                   
Juan de Wet  

Op 13 Maart 2020 het 
Aila ‘n nuwe, 
helder lig na 
die Van der 
Merwe-gesin 
gebring toe sy 
besluit het om 
haar gesiggie 
uiteindelik, as 
die eerste Van 
der Merwetjie, te 
wys.
As Aila ‘n 
superkrag 
moet hê, wat 
sal dit wees? 
Sy sit self in 

die middel van die nag haar mobile bokant haar kot 
aan en ons weet nie hoe sy dit regkry nie. So, ek sal sê 
telekinese.

As watter filmkarakter sou Juffrou haar beskryf? 
Boss Baby. Vandat sy gebore is, is sy die baas in ons 
huis.

In watter vakke hoop Juffrou sal sy presteer? 
Vir my is tale en wiskunde belangrik. Verder wil ek hê dat 
sy eendag vakke moet kies wat sy sal geniet! Dit maak 
nie saak wat nie.

Wat is die storie agter haar naam? 
Haar naam beteken “Ligbringer”. Ons het baie lank vir 
haar gewag en nou is sy die lig in ons lewe.

----------

Juf. Jean-Mari Redelinghuys 
en Niécke                                                    
Zoë du Rand    

Op 21 April 2020, te midde 
van ‘n wêreldwye pandemie, 
is ‘n klein wonderwerkie 
gebore. 
Wat is Juffrou se 
dogtertjie se naam? 
Niécke is die Griekse 
godin van oorwinning. Ons 
dogtertjie kan en sal enige 
iets oorbrug!

Wat was Lumé se reaksie 
toe julle die eerste keer vir 
haar vertel dat sy ‘n sussie 
kry? 
Van dag een af het Lumé 
net absolute vreugde en 
verwondering vir háár 
babatjie!! Sy sê elke dag vir Liewe Jesus dankie vir die voorreg 
om Niécke by ons te hê!

Is daar iets wat Juffrou na die eerste baba geleer het? 
Ek het geleer dat ‘n rustige mamma ‘n rustige baba het.

Wat is Juffrou se grootste wens vir Niécke?                                             
Ek wens dat God haar sal seën met liefde, genade, wysheid, 
geluk, aanvaarding, vergifnis, GELOOF, hoop en blydskap!

----------

Mnr. Eddie Clayton en Lexi
Dalen Lombard  

Daar is ‘n nuwe minor in 
die orkes-gesin. Op 15 
April 2020 het mnr. Eddie 
Clayton en sy vrou Zita se 
gesin van drie, ‘n gesin 
van vier geword toe klein 
Lexi die wêreld vir die 
eerste keer gegroet het.
Wat is een ding wat 
Meneer van baba-
grootmaak gemis het? 
Daardie eerste gummy-
smile in die oggende 
wanneer sy wakker word. 
Dit word nooit oud nie.

As Lexi een komponis 
kon ontmoet, wie sou dit wees? 
Definitief Tchaikovsky, dit is beslis haar gunsteling.

Watter instrument sal Lexi moontlik bemeester? 
Dalk klavier of tjello, aangesien sy die lang vingers daarvoor 
het.

Meneer se hele gesin is musikaal. Sal Lexi die laaste lid 
van die Clayton-band wees? 
Daar is ‘n klein moontlikheid van nog ‘n lid. Ons het die 
hoofsanger, die drommer en die violis. Daar is dus nog twee 
plekke om te vul: klavier en kitaar.

Juf. Bonnie Joyce met Robey en Johan
- Foto verskaf -

Juf. Anell van der Walt en Suané
- Foto verskaf -

Juf. Mariska van den Berg en Mieke
- Foto verskaf -

Juf. Jean-Mari en Niécke
- Foto verskaf -

Mnr. Eddie Clayton se vrou Zita en Lexi
- Foto verskaf -

Juf. Johandri Kriek se Lisa
- Foto verskaf -

Juf. Michelle van der Merwe se Aila
- Foto verskaf -

4 HOËRSKOOL WATERKLOOF KLOFIEKAN

Klofiekan 2020_02.indd   4Klofiekan 2020_02.indd   4 2020/11/20   07:502020/11/20   07:50



ONNIES
Onnies trou:
Juf. Heike Ellis: Pasgetroud en ingeperk 
Juf. Heike is op 14 Maart, net voor die inperking, getroud.
Ansònel du Toit    

Wat was Juffrou se 
gunstelingoomblik van die 
troudag? 
Die oomblik toe die deur tydens die 
seremonie oopgaan. Ons het op my 
skoonpa se plaas getrou en ek het 
die opgewondenheid in my man se 
oë gesien.

Het Juffrou ‘n something old, 
something new, something 
borrowed, something blue vir 
Juffrou se troudag gehad? 
Ja, ek het.

Something old: ‘n Foto van my en 
my strooimeisies. 
Something borrowed: Goue 
kerkklokke. Ons het op ‘n lodge 
grootgeword, waar my ouers 
naweke troues gedoen het. Ek het 
altyd agter my ma gestaan as sy die 
kerkklokke lui voor die bruide by die 
kerk instap. Sy het die kerkklokke al 
die jare vir my bewaar. 
Something blue: My kousband 
gemaak deur Nico van The Boys. 
Something new: Pamela, wat ook in 
die snoepie werk, het vir my oorbelle en ‘n knippie vir die troue gekoop.

Watter superheld beskryf Juffrou se man die beste? 
Deadpool.

Watter liedjie beskryf julle verhouding die beste? 
Rooiroos van Gerhard Steyn.

Op watter liedjie het Juffrou-hulle die dansbaan geopen? 
Come Away van Sons of The East.

Waar het Juffrou se man die groot vraag gevra? 
Hy het my op die Tower Bridge in Londen gevra.

Hoe het julle ontmoet? 
Ek het Quinton (my man) in 2010 ontmoet. Ek was toe 16 jaar oud hier by Hoërskool Waterkloof 
en hy was 18 jaar oud in Affies. Ons het mekaar deur vriende ontmoet.

----------

Juf. Ida van der Neut haak die knoop deur                                                      
Danielle Arnoldi

Ons loer ‘n bietjie in by juf. Ida – nou 
me. Van der Neut – om meer oor 
haar nuutgevonde liefde uit te vind!
Wanneer, hoe en waar het Juffrou 
hom ontmoet? 
Om presies te wees, 26 November 
2018. Ons was van die gelukkiges 
wat op Tinder ontmoet het.

Hoe het hy Juffrou gevra om te 
trou? 
Ons was verlede jaar in die Junie-/
Julievakansie by St. Francis en hy 
het my daar gevra om te trou.

Wat is van Juffrou se 
gunstelingherinneringe saam met 
hom? 
Daar is so baie, maar na al die 
onsekerheid met die pandemie 
en die grendeltydperk was ek 
baie dankbaar en verlig om hom 
uiteindelik na vyf maande wat hy in 
Irak was, te sien. 

Wat is sy beste en swakste 
eienskap? 
Hy is baie geduldig en altyd 100% 
eerlik, al is die nuus ook hoe sleg - veral die vyf maande in Irak toe ons elke keer gedink het 
hy sou kon huis toe kom. Soms dink ek hy werk te hard en is te ernstig met tye, maar dit is nie 
noodwendig ‘n slegte eienskap nie.

Wat beplan Juffrou-hulle vir die wittebrood? 
Ons sou al gedurende die grendeltydperk getrou het, maar moes die troue uitstel. Ons het nou 
net ‘n klein seremonie gehou met tien getuies en gaan na die groter troue Kaap toe.

Wat is Juffrou se gunstelingaktiwiteit saam met hom? 
Op hierdie stadium is ons tyd saam baie beperk omdat hy in Irak werk so al drink ons net saam 
koffie wanneer hy hier is, is dit lekker!

Beskryf Juffrou se man in een sin. 
Hy is beslis ‘n gentle giant.
Wat is Juffrou se grootste droom vir die toekoms? 
As dit deel is van die Here se plan vir ons, sal ons baie graag kinders wil hê.

Mnr. Duan Viljoen se troue: Beter as ‘n 
sprokiesverhaal
Juné Jordaan  

Eendag, nie so lank gelede nie, het 
een van ons onderwysers se eie 
sprokiesverhaal begin. Mnr. Duan 
Viljoen is op 7 Oktober 2020 met sy eie 
prinses, Meriza, getroud.
Waaroor was Meneer die meeste 
bekommerd?  
Of al ons gaste die troue sou kon 
bywoon.

Wat was vir Meneer die hoogtepunt 
van die troue? 
Toe ek Meriza uiteindelik by die kerk 
sien instap - daar was trane...

As Meneer die troudag in een sin 
moes beskryf, wat sou dit wees?  
Dit het my verwagtinge oortref, maar 
dit is alles in ‘n oogwink verby.

Watter geur was die troukoek? 
Vanilla, sjokolade en wortelkoek bo-op.

Waar het die troue plaasgevind? 
In Limpopo by die Tsékama Wedding 
Venue.

Op watter liedjie het Meneer-hulle 
die dansbaan geopen?  
Honderd duisend maal deur Elandré, want die lirieke pas by ons lewe en wat ons vir mekaar voel.

Wat is die snaaksste trougeskenk wat julle gekry het? 
Ons het vyf stelle messe en vurke gekry, nadat ons ‘n geskenkregister opgestel het.

Vertel ons meer van Meneer se vrou. 
Raponsie, Sneeuwitjie en Jennifer Aniston is niks, in vergelyking met my vrou nie! Sy hou my lewe 
interessant en ek kan nie glo sy’t my gekies nie! Die Here het geweet dat niks beter as PERFEK vir 
my gaan werk nie. Dit is presies wat sy vir my is!

ONDERHOUD MET: JUF. ANNEMIE KLOPPER

Covid-19 vat nie ‘n kans met 
Kloof se mediese span nie
Cilliers Diedericks

Kom ons wees eerlik, niemand van ons 
hardloop drie keer om die rugbyvelde uit 
vrye wil nie. Dit is uit pure vrees om nie ‘n 
kans met juf. Annemie te vat nie. Net so 
was daar nie plek vir Covid-19 om ‘n kans 
te vat by Hoërskool Waterkloof as gevolg 
van juf. Annemie se goedgeoliede sisteem 
nie. 

Vir ons is dit dalk ‘n frustrerende proses 
om elke oggend op Scadsys ingeteken 
te word, gesaniteer te word en dan jou 
temperatuur in te lees. Probeer egter ‘n 
bietjie om aan die ander kant te staan en 
byna 300 kinders per keer se temperatuur 
te lees of met saniteerder in die wind en 
weer te spuit. ‘n Mens kan werklik net 
respek vir juf. Annemie en haar span hê.

Wat is die grootste uitdaging wat Juffrou 
tydens die Covid-19-tydperk teëgekom 
het? 
Die grootste uitdaging het in die aanpassing 
gelê. Daar was groot onsekerheid oor hoe 
dinge nou gaan lyk en angstigheid oor “wat 
word van my verwag?”.  Die eerste paar 
weke was maar moeilik by die hek, want 
almal moes eers leer hoe die proses werk. 
Ons grootste swaarkry was die koue en die 
vroeë oggende – 05:00 soggens in die winter 
was pikdonker en onmenslik koud. Ons is 
dankbaar vir die somer!

Wat is die snaaksste situasie wat Juffrou 
in dié tydperk by die skool ervaar het? 
Persone wat toegang tot die terrein wil verkry 
en vir my vra: “Weet jy wie ek is?” 

Dit is ook baie snaaks as ons in die wind en 
weer staan en die kinders sê: “Maak asb. 
gou, dit is koud.” 

Hoe dink Juffrou sou Kloof Covid-19 tien 
jaar terug hanteer het?          
Dit sou baie stadig gegaan het sonder Wifi of 
Scadsys.

Wat sou Juffrou sê kon Kloof, in terme van 
die prosedure, beter doen? 
Ek dink ons het ons bes gedoen. 

Wat voorspel Juffrou vir volgende jaar?                                                                                                                                
Ek voorspel niks nie! Ek benader dinge soos 
volg: “Plan for the worst and if it doesn’t 
happen, what a score.”
Wat kan Juffrou uit die Covid-19-tydperk 
neem wat positief is? 
Almal kan nou Scadsys op hulle selfone 
gebruik! Geen meer verskonings as hulle 
QR-kodes vir gimnasiumbywoning moet 
skandeer nie!

Baie van ons dames het tydens die 
grendeltydperk kans gekry om ‘n bietjie tot 
ons kurwes toe te voeg; sou Juffrou sê dat 
ons nou meer of minder van Juffrou het?     
Grendeltydperk het geen effek op my kurwes 
gehad nie - no more and no less! Ek het die 
tyd goed benut deur aan my MSc te werk en 
saam met my gesin te kuier. 

Wat is die ongemaklikste situasie waarin 
Juffrou as gevolg van Covid-19 was?                                                             
Hierdie onderhoud! Grappie. Die situasie 
is eerder oorweldigend as ongemaklik; die 
aanhoudende navrae en vereistes was ‘n 
uitdaging. Elke dag begin ons van voor af, ek 
voel soms ek wen nie.

Juf. Annemie Klopper
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Juf. Heike en haar man, Quinton.
- Foto verskaf -

Juf. Ida en haar man, Pieter.
- Foto verskaf -

Juf. Jean-Mari se Niecke
- Foto verskaf -

HOËRSKOOL WATERKLOOF KLOFIEKAN 5

Klofiekan 2020_02.indd   5Klofiekan 2020_02.indd   5 2020/11/20   07:502020/11/20   07:50



KLOFIES

Mooi, mooier, 
Klofie-dames
Roché Bloem

ONDERHOUD MET:

Celia-Marié van Zyl
Covid-19 kry hierdie Klofie nie onder nie
Carla Dippenaar 

Die Covid-19-pandemie het die wêreld op 
sy kop gedraai. Die werklikheid is dat die 
virus ook mense naby aan ons geaffekteer 
het. Ons gesels met Celia-Marié van Zyl, 
‘n matriekleerder wat die stryd teen 
Covid-19 moes aanpak. 

Watter aspek van jou Covid-19-ervaring 
het van jou verwagtinge verskil? 
Ek het gedink dat die oomblik wat ek 
Covid-19 kry, ek dadelik sou weet ek het die 
virus, maar eintlik dra jy die virus al vir twee 
weke voordat jy enigsins begin sleg voel.

Watter invloed het Covid-19 op jou 
emosionele welstand gehad?  
In die begin was ek baie bang en onseker oor 
wat hierdie virus aan my lewe en my gesin 
kan doen, maar deur dit alles het ek geleer 
om te vertrou dat alles sal uitwerk, al is ek nie 
altyd in beheer van my omstandighede nie.

‘n Mens hoor dat Covid-19 in party gevalle 
jou smaak- en reuksintuie aantas. Het dit 
met jou gebeur?       
Ja, dit was die vreemdste simptoom. Die 
badkamer en die kombuis het presies 
dieselfde geruik en pizza het soos rubber 
geproe. Ek dink nie dis waar dat jy nie kan 
ruik nie, jy kan wel net een tipe reuk ruik. Ek 
dink dis seker hoe Covid ruik.

Jou gesin het almal Covid-19 gehad. 
Watter aanpassings moes julle maak? 
Ons het onsself vir meer as ‘n maand en 
‘n half van die buitewêreld en winkels 
afgesonder. Toe ek uit die hospitaal kom, was 
ek nie meer gewoond aan hoe besig die stad 
is of hoe baie karre daar op die pad is nie. Ek 
het heeltemal aangepas om nie van winkels 
en die stadslewe afhanklik te wees nie.

Vertel ons meer van jou ervaring in die 
hospitaal?                                                                                                                               
Dit was die eerste keer wat ek alleen in die 
hospitaal was omdat geen besoekers by 
die hospitaal toegelaat is nie. Ek moes na 
myself omsien en alleen deur alles worstel. In 
daardie tyd het die verpleegsters regtig soos 
my eie ma na my omgesien.

Hoe het jy steeds aan die strawwe 
akademiese vereistes van matriek 
voldoen? 
Toe ek siek geword het, het ek besluit maak 

nie saak waardeur ek gaan nie, niks sal 
my doelwitte beïnvloed nie. Matriek is ‘n 
situasie van nou-of-nooit. Die dag toe ek 
hospitaal toe is, het ek met my skooltas by 
die hospitaal ingegaan en regtig hard probeer 
om met die werk by te bly. Ten spyte van 
alles het ek nog steeds baie goed gedoen in 
my rekordeksamen en geleer dat enige iets 
moontlik is as jy regtig wil. 

Hoe het Covid-19 jou uitkyk op die lewe 
beïnvloed?   
Voor Covid het ek, en ek dink ons almal, ‘n 
rustige lewe gehad waar jy nie aanpassings 
aan jou lewe hoef te gemaak het nie. Ek dink 
omdat ‘n pandemie juis ons lewens in ons 
matriekjaar kom bemoeilik het, het ek geleer 
om harder as ooit te werk sodat niks, nie eers 
‘n pandemie, my kan keer om al my harde 
werk in goeie matriekuitslae te omskep nie. 
Ek het definitief ook geleer om oor ander se 
gesondheid om te gee, want my aksies as ek 
onverantwoordelik sou optree, sou iemand 
anders se gesondheid beïnvloed.

Het jy enige raad vir toekomstige Covid-19-
pasiënte?                                                          
Ek dink die beste raad wat ek kan gee, is dat 
as jy positief getoets word, is dit jou plig om vir 
mense met wie jy onlangs in kontak was, te sê 
dat jy Covid het. Moenie net aan jouself dink 
nie, dink ook aan ander mense se gesondheid, 
want hulle het die reg om te weet.

Celia-Marié van Zyl
- Foto verskaf -

Megan Katzke 

Liefde is essensieel!!
Shani Prinsloo en Dillon Verwey is een van die 
paartjies wat bo die uitdagende omstandighede 
van die Covid-19-pandemie uitgestyg het.  Die 
liefde blom en geen pandemie kon hulle 
gevoel vir mekaar binne grense plaas nie!

Wat het jy van die ander persoon 
tydens lockdown geleer? 
Shani: Dillon is baie kreatief, vandaar sy 
verskillende haarstyle tydens lockdown. Ek 
het ook besef hy hou beslis meer daarvan om 
persoonlik en nie per Whatsapp te gesels nie.
Dillon: Shani het ‘n voorliefde vir snaakse 
video’s en foto’s. Ek kon nie wag om te sien 
wat sy elke dag aanstuur nie.

Watter positiewe invloed het die 
lockdown op jul verhouding gehad? 
Shani: Lockdown het ons gedwing om mekaar 
weer te waardeer.
Dillon: Gedurende lockdown kan jy niks 
wegsteek nie. Shani het nie voorgegee nie, sy 
was wie sy regtig is. 

Watter negatiewe invloed het lockdown 
op jul verhouding gehad? 
Omdat lyftaal en gesigsuitdrukkings verlore gaan, 
is dit makliker om die ander persoon tydens ‘n 
telefoongesprek mis te verstaan. 

Wat het jy die meeste van die ander 
persoon gemis?                                                             
Shani: Ek het Dillon se lewenslustige 
persoonlikheid en humorsin gemis. 
Dillon: Ek het Shani se glimlag en oulike giggel die 
meeste gemis. Ek kon ook nie sien hoe sy bloos as 
ek vir haar ‘n kompliment gee nie. 

Shani en Dillon  
- Foto verskaf -

Die gange van Hoërskool Waterkloof is al 
platgeloop deur vele skoonheidsikone soos 
Anja van Zyl (finalis van Mej. Suid-Afrika 
2010), Melinda Bam (Mej. Suid-Afrika 2011), 
Anzelle von Staden (finalis van Mej. Suid-
Afrika 2018), Chantelle Pretorius (finalis 
van Mej. Suid-Afrika 2020) en ons huidige 
ster, Anika Geyser, wat tot by die top 10 van 
die Sarie Nuwe Gesig-kompetisie van 2020 
gevorder het. Chantelle Pretorius het die 
kroon van Mej. Waterkloof 2013 gedra en 
was in 2020 deel van Mej. Suid-Afrika 2020 
se finaliste. 

Hoekom het jy besluit om vir Mej. Suid-
Afrika in te skryf? 
Mej. Suid-Afrika is die een kompetisie in 
Suid-Afrika wat ‘n platform skep waar ek jong 
meisies en vroue kan inspireer en aanmoedig 
om hulself te aanvaar net soos hulle is. ‘n 
Deel van my het dit nog altyd oorweeg om in 
te skryf en aangesien ek hierdie jaar weens 
die Covid-19-pandemie nie vir my modelwerk 
kon reis nie, het ek besluit dat dit tyd is om 
uiteindelik die stap te neem.

Wat is jou lewensleuse? 
Jy kan nie ‘n verskil maak indien jy heeltyd 

probeer om ‘n punt te bewys nie. Ons moet dus 
altyd oop wees om te luister en van ander te 
leer. Jy sal ook ‘n groter verskil maak as jy nie 
heeltyd jou opinie op ander probeer afdwing 
nie.

Wat het jy sover tydens jou Mej. Suid-Afrika 
reis geleer?  
Dat ek myself nie met die ander finaliste moet 
vergelyk nie en dat almal uniek is. Ons is daar 
om by mekaar te leer en my doel is om myself 
te wees en elke oomblik te geniet.

Het jy tydens die proses enige negatiewe 
kommentaar gekry? 
Die modelbedryf is baie veroordelend en 
niemand huiwer om presies vir jou te sê wat 
met jou verkeerd is nie. Ek het op die harde 
manier geleer dat jy nooit almal tevrede kan 
stel nie. Jy moet self besluit dat jy waardig is 
en jy moet kies om jouself lief te hê.

Wie het jou deur die opwindende tyd 
ondersteun? 
Die wete dat God in beheer is, maak my 
sterk. Al wat ek kan doen, is om die paadjie 
te stap en ek vertrou die Here om my deur die 
proses te lei. My familie en vriende is ook baie 
ondersteunend.

Chantelle Pretorius
- Foto verskaf -

Anzelle von Staden
- Foto verskaf -

Anika Geyser
- Foto verskaf -

Anja van Zyl
- Foto verskaf -

Melinda Bam
- Foto verskaf -
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KLOFIE-LEIERS

Kloof se trots -  
Pretoria se nuwe togadraer
Junior Stadsraad – Cilliers Diedericks 
“Great leaders don’t set out to be a leader 
… they set out to make a difference.  It is 
never about the role, it is always about the 
goal.” Die Junior Stadsraad van Pretoria 
is ‘n niewinsgewende organisasie met ‘n 
visie om die jeug van Pretoria te verenig en 
die gemeenskap te dien. Deur uitreike en 
geleenthede soos die jeugbal, ‘n nagmark 
en ‘n kreefdag word baie jongmense 
bereik en ondersteun. Die nuutste verkose 
burgemeester, Cilliers Diedericks, is ook ‘n 
Klofie in eie reg!  

Wat is jou visie as Junior Burgemeester vir 
die Junior Stadsraad vir 2021? 
Eerstens dat individuele raadslede toegerus 
sal word met die vaardighede en selfvertroue 
om groot projekte aan te pak. Tweedens dat 
ons 64 raadslede mekaar sal leer verstaan en 
ware vriende sal maak ongeag ons verskille. 
Derdens dat ons genoegsame fondse sal 
kan oorbetaal aan ons begunstigdes wat die 
Kinderkankervereniging insluit. 

Siende dat die lede van verskillende 
skole afkomstig is, hoe het jy jou eerste 
vergadering ervaar? 
My eerste vergadering in graad 10 was 
oorweldigend. Ek kon byna niemand se naam 
onthou nie. Tans is vergaderings ‘n hoogtepunt 
in my week. 

Wat is jou plan om die lede van die Junior 
Stadsraad van verskillende skole as een 
groep te laat funksioneer? 
Dit is eenvoudig om kinders van verskillende 
skole en agtergronde saam te bind, wanneer 
jy die persepsies wat hulle van mekaar het, 
afbreek en ‘n gesamentlike doel formuleer. 

Is jy positief oor die jeug van vandag?  
Ek is baie positief oor die jeug omdat ek 
soveel tieners met ongelooflike potensiaal 
ken. Deur die stadsraad het ek ook gesien 
dat entrepreneurskap, kreatiewe idees en 

bestuursvaardighede nie net tot een skool, of 
een deel van die samelewing beperk is nie. Ons 
generasie is die toekoms en ons moet dit besef. 

As jy iets vir die jeug in Suid-Afrika kon 
verander, wat sou dit wees? 
Ek sou graag wou sien dat die jeug hulself 
losmaak van die vooroordele van die verlede. Ek 
sou graag wou sien dat leiers en bestuurders op 
meriete alleen aangestel word en dat ons baie 
meer moeite sal doen om mekaar te hoor en te 
verstaan. 

Wat sal jy wil agterlaat as jou termyn verby 
is? 
Ek wil graag wys dat talent te veel erkenning 
kry en dat konstante, harde werk te min krediet 
gegee word. Ek wil wys dat jong Afrikaners, 
veral seuns, wanneer hulle die geleentheid kry, 
absolute staatmakers is wat hul werk betyds, 
georganiseerd, korrek en met passie kan doen. 

Cilliers, mag jy diep voetspore trap en mag jou 
droom om die wêreld ‘n beter plek te maak, 
gedurende 2021 waar word! 

Ané Hartzer

Cilliers Diedericks: Junior Burgemeester
- Foto verskaf -

Om invloed te hê, is een ding, maar om 
ander te kan beïnvloed en om aan positiewe 
verandering te help bou … dít is leierskap!  
Dit is ons nuwe hoofseun en hoofdogter vir 
2020/2021:  Cilliers Diedericks en Christine 
Geertsema.

2020 is ‘n vreemde jaar. Hoe voel dit om op 
‘n ander wyse as die normale verkies te 
word? 
Cilliers: Alhoewel die Klofieraadkamp hierdie 
jaar anders was, het dit steeds vir ongelooflike 
herinneringe en ‘n spesiale groepsgees gesorg. 
Dit maak nie saak hoe ons die aflosstokkie 
ontvang het nie, maar eerder hoe ons die res 
van die resies voltooi.

Christine: Ek het gevoel soos ek vermoed Ester 
gevoel het toe sy as koningin aangewys is. ‘n 
Warboel van emosies waarvan dankbaarheid en 
angs deel was. 

Wat is jou strategie om samehorigheid in 
die skool te vestig siende dat ons minder 
kontak as graadgroepe het en nou in ‘n 
nuwe normaal moet lewe? 
Cilliers:  Die graad met die fenominale gees, 
die graad 11’s, sal die pad lei. Gesamentlik kom 
nuwe kaperjolle en uitstekende vlagparades.

Christine: Om ‘n mentaliteit van “ek hoort ook 
hier,” te skep. Dis belangrik vir my om die skool 
se waardes en beloftes na te streef. 

Oor watter kwaliteite en karaktereienskappe 
moet ‘n goeie hoofseun/hoofdogter beskik 
om jou van ander te onderskei? 
Cilliers:  Toewyding om vir ‘n volle jaar konstant 
te werk sonder om entoesiasme te verloor. Om 
jou mede-skoliere opreg te dien en om beide 
raad en kritiek met grasie te absorbeer. Dis 
inderdaad die omtrek van die hart en nie die 
kop nie, wat tel. 

Christine: Jy moet iemand wees vir wie niks 
ooit te veel is nie. Iemand wat die onmoontlike 
in die oë kyk en daarvoor oogknip. Die 
belangrikste is om die Here jou topprioriteit te 
maak en nie aardse opinies na te strewe nie. 

Watter eienskappe van Hoërskool Waterkloof 
sal jy as die beste beskou? 
Cilliers:  Die drie G’s: Geleenthede: Ek weet van 
geen skool wat soveel aktiwiteite aanbied nie. 
Groei: Tradisie sal behoue bly, maar by Kloof 
is dit nie ‘n verskoning om te stagneer nie. 
Geestelik: Ons skool erken God, nie net in ons 
leuse nie, maar ook in ons dade.

Christine: Waterkloof is kontroversieel, maar 
revolusionêr. Ons is die toonaangewende skool. 
Ons doen dinge anders. 

Wat is jou verwagtinge vir die eerste 30 
dae van 2021?  
Cilliers:  ‘n Wolkbreuk van Druppels!

Christine: Hope gees, hope pret en min slaap.

As julle as hoofleierspan ‘n naam moet 
kies om julle van ander hoofleiers te 
onderskei, wat sal dit wees?  
Cilliers:  Macaroni and cheese! Ons is ‘n 
goeie kombinasie saam, maar kan ook apart 
werk!

Christine: Excelsior, wat hoër en verder 
beteken! 

Een woord wat jou beskryf? 
Cilliers:  Olifanteter: Ek is nie bang om ‘n 
groot taak bietjie vir bietjie aan te pak nie.

Christine: Beslis meelewend: Ander mense se 
geluk is vir my van kardinale belang. 

As jy ‘n towerstaf sou hê, wat sou jy aan 
die skool verander? 
Cilliers:  Ek sou addisionele grond vir 
‘n swembad, ‘n ekstra krieketveld en 
onderdakmatriekparkering aankoop. 

Christine: ‘n Huiswerkperiode, wat 
as ‘n amptelike akademiese periode 
geïmplimenteer word. 

In watter advertensie op televisie sal jy 
graag wil wees? 
Cilliers:  Ek wil in ‘n Bar-One-advertensie 
wees, omdat hulle altyd die Bar-One so 90 
grade kan afbyt. Presies reghoekig sonder 
enige tandmerke. Ek probeer dit al van kleins 
af, maar sonder sukses!

Wie sal jy die graagste wil wees, Tom of 
Jerry?
Christine: Tom. Ek bewonder sy 
vasberadenheid al van kindsbeen af. 

Verbeel jou jy is in die film Aladdin en die 
genie-karakter gee jou die keuse van drie 
wense.  Wat sou jou drie wense wees? 
Cilliers: Warren Buffet-vlak kennis oor die 
aandelemark. Om alle meisies se koppe 
ten volle te verstaan! ‘n Kopie van die 2021 
matriek-eindeksamenvraestelle.

Christine: Eerstens vir ‘n massiewe huis 
by die see. ‘n Plaas in die Karoo. Dan wens 
ek dat almal besef dat hul enige wens in ‘n 
droomrealiteit kan omskep.  

Daar word gesê dat die beste leermeesters 
hulle is wat jou wys waar om te kyk, maar nie 
vir jou vertel wat jy moet sien nie. Dit is Kloof 
se eie C2-span … ‘n span wat nie net die 
werk gedoen kry nie, maar met ‘n warm blou 
hart elke Klofie se belange op die hart dra.

Hoofleiers 2021: C2 Cilliers en 
Christine - ‘n Span soos min! 
Ané Hartzer

Hoofleiers 2021: Christine en Cilliers
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

ONS HUIS IS WAAR ONS HART IS … BY HUIS 
KLOOFSIG
Wat maak Kloof se koshuis uniek? 
Ruben: By Huis Kloofsig verander vriende in 
broers en susters omdat ons so ‘n klein koshuis 
is. Ware vriendskappe, wat lewenslank sal hou, 
word gesmee.

Charlize: Huis Kloofsig is ‘n plek waar almal 
iemand is. Dit is ons huis weg van ons huis af. 
Hier by Huis Kloofsig staan ons as ‘n familie 
saam. 

Wat is spesiale oomblikke wat die 
koshuisleerders saam ervaar? 
Ruben:  Wanneer dit in die somerseisoen baie 
reën, is dit koshuistradisie om in die  waterpoele 
op die sportgronde te speel. Die wenner loop 
gewoonlik met ‘n grass burn en bragging rights 
weg.

Charlize: Kaskardag! Verlede jaar het ons na 
‘n lang dag van pret teruggekom na ‘n heerlike 
spitbraai.    

Wat is jou visie as hoofseun/-meisie vir 
2021? 
Ruben: Ek wil graag die koshuis op die 
kaart plaas – daarmee bedoel ek dat die 
koshuisleerlinge in alle opsigte deelnemende en 
betrokke Klofies sal wees!

Charlize: My visie is om die koshuis te sien 
groei. Ek sal graag meer tradisie wil inbring en 
geskiedenis maak. 

Hoe sien jy jou rol om die skool se kultuur uit 
te leef en te bevorder? 
Ruben: ‘n Doeltreffende leier lei deur sy 

voorbeeld. 

Charlize: Ons moet dieselfde waardes wat ons 
in die skool het, elke dag buite die skool uitleef. 

Wat het die koshuislewe jou geleer, wat jy 
ook in die toekoms sal toepas? 
Ruben: Die koshuislewe leer ‘n mens om 
onafhanklik te wees en om vooruit te beplan. 

Charlize: Dit het my geleer om geduldig te wees 
en saam met my medemens te werk. 

Wat is jou gunstelinggereg? 
Ruben: Die heerlike plaatkoekies met roomys, 
vrugte en stroop wat tannie Ciska, David en die 
res van die kombuisspan voorberei. 

Charlize: Definitief die kookkos!  Dit herinner 
my altyd aan my huis.  

Gee vier woorde wat jou beskryf. 
Ruben:  Passievol, betroubaar, perfeksionisties, 
go-getter.
Charlize: Lojaal, hardwerkend, toekomsgerig, 
optimisties. 

Huis Kloofsig is duidelik in goeie hande. Hou aan 
bou aan die Kloof-familieboom!   

Koshuishoofleiers 2021: Ruben en Charlize
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Koshuishoofseun en -hoofdogter 2021:  
Ruben Sutherland en Charlize du Plessis 
Ané Hartzer
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Verkiesingsprosesse in Hoërskool Waterkloof … 
demokraties of nie?
Kristen Erasmus en Jana Gous

“Die stemproses is onregverdig!” Woorde wat elkeen 
van ons al gehoor óf gesê het nadat die uitslag van 
nog ‘n skoolverkiesing bekend gemaak is. Steek 
daar egter enige waarheid in hierdie stelling? Die 
verkiesingsprosesse by Hoërskool Waterkloof, 
soos ook in elke ander skool, is ‘n baie omstrede 
onderwerp. Die Klofiekan het ondersoek ingestel om 
agter die kap van die byl te kom en die omstredenheid 
eens en vir altyd stop te sit.
Die verkiesingsprosesse wat dikwels as onregverdig 
beskryf word, is dié van die Klofieraad, die VLR 
en Mnr. en Mej. Waterkloof. Vraelyste om meer 
oor die persepsies van die leerders rondom die 
verkiesingsprosesse uit te vind, is uitgestuur 
waarop 170 graad 10’s en 11’s sowel as 50 graad 
12’s gereageer het. Gedetaileerde inligting oor die 
stemprosesse is ook deur die onderwysers betrokke 
by die Klofieraad, die VLR en Mnr. en Mej. Waterkloof 
verskaf.

Wat is demokrasie? 
Eerstens moet die definisies van demokrasie en regverdigheid 
verstaan word. Volgens die HAT word demokrasie gedefinieer 
as: “’n Stelsel waarin almal gelyk is en die reg het om te stem, 
besluite te neem” asook “Beheer deur verteenwoordigers wat 
deur die mense van ‘n land verkies is”. Regverdig se definisie is: 
“Reg; volgens wat iemand verdien.”

Die Verteenwoordigende Leerderraad 
Die meerderheid van die steekproefleerders het vir die VLR 
gestem. Volgens die vraelyste is van die redes waarom van die 
leerders nie stem nie, omdat hulle dink die VLR is reeds voor die 
tyd gekies en hulle voel hulle stem sal nie ‘n verskil maak nie. 

52% van die leerders dink die stemproses vir die VLR is nie 
regverdig nie en die meerderheid dink dat almal nie ‘n gelyke 
en regverdige kans het om tot die VLR verkies te word nie. 
54% van die leerders dink die VLR-verkiesing is definitief ‘n 
populariteitskompetisie.

98% van die leerders dink daar is leerders wat goeie leiers sal 
wees en hulself beskikbaar stel, maar nooit tot die VLR verkies 
word nie. 74% dink die VLR behoort elke kwartaal vervang te 
word met ‘n nuwe VLR om soveel as moontlik leerders ‘n kans te 
gee om op die VLR te dien.

Die stemproses vir die VLR  
Vorige jare is leerders genomineer en moes hulle ook 
gesekondeer word om vir die VLR verkiesbaar te wees. Hierdie 
jaar het die proses ‘n bietjie anders gewerk as gevolg van 
Covid-19. Die leerders wat vir die VLR wou staan, het hulself 
genomineer deur op ‘n klaslys te teken as hulle verkiesbaar 
wou wees. Leerders se akademiese prestasie en debietpunte 
word ook in ag geneem. As ‘n leerder te veel debietpunte het of 
akademies uiters swak presteer, mag die leerder se naam nie op 
die stembrief verskyn nie. 

Die leerders in die graad stem dan elektronies en die leerders 
met die meeste stemme word tot die VLR verkies. Die aantal 
VLR-lede in ‘n graad hang af van hoeveel voogklasse daar in die 
graad is. Daar is twee VLR-lede per voogklas, plus twee ekstra.

Die VLR is die verteenwoordigende leerlingraad vir die graad. 
Die leiers van die graad word deur die graad self verkies. 
Onderwysers stem glad nie vir die VLR nie. Dit is die leerders 
wat die meeste deur ander leerders geken en raakgesien word, 
wat op die ou einde die meeste stemme kry en tot die VLR 
verkies word.

Die Klofieraad 
Volgens die vraelyste het die meerderheid van die 
steekproefleerders vir die Klofieraad gestem. Anders as vir 
die VLR-verkiesingsproses dink 54% van die leerders dat die 
stemproses vir die Klofieraad wel regverdig is, maar die oorgrote 
meerderheid (62% van die leerders) dink steeds dat almal nie ‘n 
gelyke en regverdige kans het om tot die Klofieraad verkies te 
word nie.

40% van die leerders is van mening dat die 
Klofieraadsverkiesing definitief ‘n populariteitskompetisie is, 
maar dit is minder as die aantal leerders wat dink die VLR-
verkiesing is ‘n populariteitskompetisie. Volgens 82% van 
die leerders is dit meestal van graad 8 af dieselfde leerders 
wat elke jaar op die VLR dien en uiteindelik tot die Klofieraad 
verkies word. 97% van die leerders dink daar is leerders wat 
goeie leiers is en hulself beskikbaar stel, maar wat nie tot die 
Klofieraad verkies word nie.

Vir 55% van die leerders het die bekendstelling van die 
nominante deur die sirkus van die vorige jare en hierdie jaar 
se aanlyn video’s glad nie hulle keuse vir wie om te stem 
beïnvloed nie. 56% van die leerders sê dat ‘n leerder se sosiale 
mediaprofiel ‘n groot rol speel wanneer hulle vir die Klofieraad 
stem.

Al hierdie resultate dui daarop dat die leerders nie objektief is 

tydens die hele verkiesingsproses nie, maar reeds voor die tyd 
besluit vir wie hulle gaan stem en geen ander leerders ‘n kans 
gee om hulle te oortuig om vir hulle te stem nie.

Die stemproses vir die Klofieraad 
Die nominasie van leerders vir die Klofieraad werk 
dieselfde as vir die VLR. Die stemming vind onder gunstige 
verkiesingsomstandighede plaas. Die stemproses vir die 
Klofieraad werk soos volg: Die graad 10’s en 11’s stem 
elektronies en die stembusse is net vir ‘n bepaalde tyd oop. 
Die stemme word deur ‘n rekenaarsisteem persentasiegewys 
uitgewerk, wat die moontlikheid van menslike foute uitskakel. 
Die graad 11’s se stemme tel 75% van die totaal, die graad 10’s 
se stemme tel 15% en die onderwysers se stemme, saam met 
die betrokkenheid van die leerder by die skool, tel 10% van die 
totaal.

Nadat die Klofieraad aangekondig is, word daar uit die top 
24-leerders (12 seuns en 12 dogters) van die Klofieraad ‘n 
stemlys opgestel en die hoofleiers word daaruit verkies. Dit is 
net die graad 11’s wat vir die hoofleiers stem. Hier tel die graad 
11’s se stemme nou 25% en die nuwe Klofieraad se stemme 
tel 75% van die totaal. Uiteindelik word die hoofseun en die 
hoofdogter deur die Klofieraad uit die hoofleiers verkies.

Die VLR-voorsitters word ook uit die top 24-leerders deur al die 
VLR-lede van die verskillende grade verkies.

Deel van die demokrasie van die stemproses is dat leerders 
navraag mag doen oor die uitslae nadat die Klofieraad bekend 
gemaak is, maar volgens die vraelyste het 64% van die leerders 
nie die vrymoedigheid om wel navraag daaroor te doen nie.

Alle aspekte van die stemproses is dus in plek gesit sodat die 
stemproses so demokraties as moontlik is.

Gevolgtrekking 
Uit al die bogenoemde resultate en inligting kan afgelei word 
dat die stemproses vir die Klofieraad wel demokraties en 
so regverdig as moontlik is, maar dat dit die leerders is wat 
die regverdigheid van die stemproses beïnvloed deur met 
vooropgestelde idees te stem. Ongelukkig word hul opinies 
meestal deur die kandidate se status, populariteit en profiel op 
sosiale media gevorm. Hulle gee nie vir alle leerders ‘n gelyke 
en regverdige kans om hulle te probeer oortuig om vir hulle te 
stem nie. Leerders besluit reeds vooraf vir wie hulle gaan stem 
en slaan nie veel ag op die sirkus of aanlyn video’s, wat juis in 
plek gestel is om die stemproses so regverdig as moontlik te 
maak nie. 

DINK JY DIE STEMPROSES VIR DIE 
KLOFIERAAD IS REGVERDIG?

DINK JY ALMAL HET ‘N GELYKE EN 
REGVERDIGE KANS OM TOT DIE 

KLOFIERAAD VERKIES TE WORD?

DINK JY DIE KLOFIERAADSVERKIESING 
IS ‘N POPULARITEITSKOMPETISIE?

IS JY BEKEND MET DIE HELE 
STEMPROSES VIR DIE MNR. EN MEJ. 

WATERKLOOF FINALISTE?

DINK JY DIE STEMPROSES VIR DIE VLR  
IS REGVERDIG?

DINK JY ALMAL HET ‘N GELYKE EN 
REGVERDIGE KANS OM TOT DIE VLR 

VERKIES TE WORD?

DINK JY DIE VLR-VERKIESING IS ‘N 
POPULARITEITSKOMPETISIE?

IS JY TEVREDE MET DIE 
STEMPROSES?
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INDIEPTEONDERSOEK / UITREIKE

Pligte en verantwoordelikhede van ‘n Klofieraadslid:

Hoofseun en hoofdogter:
• Die hoofseun en -dogter is onderskeidelik 

verantwoordelik vir die dissipline en pligte van elke 
Klofieraadslid en veral die onderhoofleiers.

• Hulle is ook oorhoofs verantwoordelik vir alle projekte 
wat deur die verskillende komitees aangebied word.

• Indien hulle as VLR-voorsitter en ondervoorsitter verkies 
word, het hulle ‘n sitting op die beheerliggaam en moet 
hulle alle pligte en verantwoordelikhede daaromtrent 
nakom.

• Die hoofseun is verantwoordelik vir die algemene 
voorkoms en dissipline van die skoolseuns. Hy is ook 
saam met die dirigente vir die goeie gees in die skool 
verantwoordelik.  

• Die hoofseun is ook die voorsitter en/of 
geleentheidsheer van enige vergadering of byeenkoms 
waar die Klofieraad betrokke is.

• Die hoofdogter is verantwoordelik vir die algemene 
voorkoms en dissipline van die dogters van die skool. 
Sy moet ook daarna streef om vir die dogters ‘n goeie 
voorbeeld te wees van hoe ‘n dame behoort op te tree. 

• Sy is saam met die sekretaresse verantwoordelik vir 
al die administratiewe werk van die Klofieraad, bv. 
roosters, agendas.

• Die hoofseun en -dogter moet mekaar deur hulle 
termyn ondersteun en saam ‘n gemeenskapsprojek 
doen.

Hoofleiers:
• Die hoofleiers is hoofsaaklik verantwoordelik vir die 

uitvoering van die pligte van die Klofieraadslede in hulle 
komitees.

• Hulle is ook verantwoordelik vir enige projekte wat hulle 
komiteelede aanpak.

• Indien ‘n hoofleier as VLR-voorsitter, ondervoorsitter 

of sekretaris verkies word, het hulle ‘n sitting op 
die beheerliggaam en moet hulle alle pligte en 
verantwoordelikhede daaromtrent nakom.

• Die hoofleiers moet die hoofseun en hoofdogter met al 
hulle pligte ondersteun.

• Die hoofleiers is verantwoordelik vir die vergaderings 
van hulle komitees.

• Elke komitee is verantwoordelik vir twee projekte tydens 
hulle termyn – een groot en een kleiner projek.

• Hulle moet leiding neem in die onderskeie komitees 
van die jonger grade se VLR in samewerking met die 
VLR-voogde.  

Klofieraadslede:
• Die Klofieraad is hoofsaaklik verantwoordelik vir die 

algemene dissipline en orde in die skool.
• Hulle is ook verantwoordelik vir sekere projekte wat aan 

hulle toegewys word in hulle verskillende komitees.
• Klofieraadslede is verantwoordelik vir terreindiens en 

enige soortgelyke take wat aan hulle toegewys word.
• Hulle is verplig om alle vergaderings by te woon.
• Hulle moet die hoofseun en hoofdogter, asook 

die hoofleiers met die uitvoering van hulle pligte 
ondersteun.

• Daar word van ‘n Klofieraadslid verwag om aan die 
verwagtings te voldoen wat deur hom/haar geskep is. 
Hulle moet in hul matriekjaar volhoubaar deelneem aan 
aktiwiteite en nie hulle skool in die steek laat nie.

VLR-voorsitters:
• Die VLR-voorsitters is verantwoordelik vir die dissipline 

en pligte van elke VLR-lid van die skool.
• Hulle is oorhoofs verantwoordelik vir alle projekte wat 

deur die verskillende grade se VLR aangebied word.
• Hulle het saam met die hoofseun en hoofdogter 

sitting op die beheerliggaam en moet alle pligte en 
verantwoordelikhede daaromtrent nakom.

Mnr. en Mej. Waterkloof 
Die vraelys oor Mnr. en Mej. Waterkloof is net aan die graad 
12’s gegee. Volgens die vraelys dink die meeste van die 
steekproefleerders dat hulle bekend is met die stemproses vir 
die finaliste en die meerderheid van hulle (63%) is tevrede met 
die stemproses.

Die verkiesingsproses het hierdie jaar verander. Vorige jare 
het die matrieks sowel as die onderwysers gestem en die 20 
finaliste, 10 seuns en 10 dogters, met die meeste stemme is 
dadelik aangewys. ‘n Onderwyser se stem tel net soveel as ‘n 
matriek s’n. Die stemproses vir 2021 se Mnr. en Mej. Waterkloof 
werk anders. Die matrieks stem vir 20 seuns en dogters, waarna 
die top 20-seuns en top 20-dogters aangekondig word. Daarna 
word daar onderhoude deur ‘n eksterne paneel met elkeen van 
die 40 leerders gevoer en na die onderhoude word die finaliste 
aangekondig, 10 seuns en 10 dogters. Elke finalis moet ‘n 
liefdadigheidsprojek voorlê. In die verlede was dit die matrieks 
wat die kandidate ingestem het. Dié met die meeste stemme het 
uiteindelik as die finaliste op die verhoog verskyn.

Op die aand van Mnr. en Mej. Waterkloof is daar eksterne 
beoordelaars wat besluit wie die finale wenners is.

Algemene gevolgtrekking 
Daar bestaan sonder twyfel ‘n persepsie dat die stemprosesse in 
die skool onregverdig is. Hierdie mening word egter veroorsaak 
deur ‘n gebrek aan kennis oor hoe die stemprosesse en sisteme 
werk. 

Die oplossing vir hierdie probleem is dat leerders meer ingelig 
moet word oor presies hoe die stemproses werk. So sal hulle die 
versekering kry dat hul stemme wel ‘n verskil maak. Dit maak 
die hele proses dadelik meer geloofwaardig. Leerders moet dit 
ook ernstig opneem en verantwoordelik stem eerder as om net 
vir hul vriende of die populêrste leerders te stem. Die verskeie 
leiers speel ‘n groot rol in die skool en ‘n mens moet mooi dink 
vir wie jy stem, want jou stem maak werklik ‘n verskil. 

Daar is bevind dat die stemprosesse by Hoërskool Waterkloof so 
regverdig as moontlik is. Die bal is inderdaad in die leerders se 
hande.

Covid-19 het ons skole, ons gemeenskap en die wêreld soos ‘n ramp getref en die 
manier waarop ons dinge doen vir ewig verander. Alle wintersport is gekanselleer en 
dit het baie swaar op ons Klofies se harte gelê, maar met ‘n masker en ‘n botteltjie 
handontsmettingsmiddel, was ons vasberade om nie die Klofie-uitreik af te stel nie. 

Ten spyte van die Covid-19-pandemie, het juf. Alexandra Dreyer en haar eerste 
dogterstennisspan dit goedgedink om vir die inwoners van die Dierebeskermingsvereniging 
en die personeel ‘n stukkie van die Klofies se omgeeharte te wys. Van die koringkleurige 
terriër tot die vrolike bont budgie, het die Klofies beslis ‘n paar sterte laat swaai toe hulle op 
twee geleenthede met sakke vol kos, skryfbehoeftes en liefde by die DBV opgedaag het.

Die meesterbrein agter die uitreik, juf. Alexandra Dreyer, het in ‘n onderhoud vertel dat die 
idee om die DBV te besoek, ontstaan het as gevolg van die behoefte om ‘n spanbou-aksie 
te reël as ‘n plaasvervanger vir die afgestelde toere en wedstryde. Die span is in twee 
groepe gedeel om die DBV op twee afsonderlike dae te besoek en het minstens twee uur 
met die diere en die personeel deurgebring. “Ek en die meisies was mal oor die diere en 
het dit vreeslik geniet,” vertel juf. Dreyer.

Die Klofies het weer eens bewys dat niks hulle gees kan demp nie – nie eers ‘n pandemie 
nie! Nes ons eerste dogterstennisspan kan jy ook ‘n verskil by die DBV maak, deur elke 
dier se basiese behoefte aan kos en liefde te verwesenlik. DBV-Centurion het tans ‘n groot 
behoefte aan ‘n stofsuier om die omgewing waarin die diere gesond word en gehuisves 
word, so skoon as moontlik te hou. Ons bedank ons eerste dogterstennisspan en juf. Dreyer 
wat die beste van ‘n slegte situasie gemaak het, deur aan die gemeenskap en aan dié wat 
dit die meeste nodig het, terug te gee!

Dis lente op die Klofie-plaas!
Met koue tone, warm koffie en die prentjiemooi sonsopkoms het die Klofies Kaalvoetdag 2020 
gevier! Op Donderdag 27 Augustus het Kloof om 06:00 reeds met opgewonde stemme gegons. 
Ons is met koffie en vars muffins bederf. Die matriekleerders is met ‘n volgepakte program en die 
gaskunstenaar Refentse op die pawiljoen vermaak! Ja, musiekkonserte (met sosiale distansiëring, 
natuurlik) is toe wel nog moontlik. Die ander grade het die oggend in hul voogklasse die 
regstreekse uitsending met behulp van DigiTV geniet. Kloof het weer eens gewys dat hulle harte 
warm klop met sakke en sakke vol klere wat aan Helpende Hand geskenk is.  Dankie, Kloof, vir 
julle omgeeharte en ‘n onvergeetlike oggend. Daar is nie ‘n beter manier om die winter af te sluit 
nie!

Elani Smith

DBV-uitreik: Covid keer nie die 
Klofies se warm harte nie
Euléne Bornman

Nadia en Carla Gouws
- Foto verskaf -

Klofie-donasies
- Fotograaf: Carla van Staden - - Fotograaf: Marli Viljoen -

Refentse sing ons harte warm
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Interessante feite
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AKADEMIE

Wêreldklasuitvinding

‘n Baadjie en ‘n handskoen? Hierdie twee woorde dra oënskynlik nie veel betekenis nie. Maar 
wanneer jy dieper grawe en twee kampioen-Klofie-spanne se expo’s bestudeer, word die 
betekenis van ‘n baadjie en ‘n handskoen na iets fenomenaal getransformeer.

Dit is met die Modiragatsi-kompetisie van 2019, aangebied deur die NWU, waar alles vir 
baanbrekers Berlie Roodt en Carli Swart begin het. Deelnemers moes ‘n probleem in hulle 
omgewing identifiseer en ‘n oplossing daarvoor vind. Berlie en Carli het navorsing oor kinders 
met outisme gedoen. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat kinders met outisme nie werklik 
‘n alternatief vir angsverligting het nie. Hulle het ‘n baadjie ontwerp wat kinders met outisme wat 
angsaanvalle kry, kan help. 

Dit werk so: die kind sal ‘n bandjie dra, soortgelyk aan ‘n slimhorlosie, wat die  hartklop monitor. 
Wanneer die kind se hartklop baie hoog raak, sal die bandjie ‘n sein na ‘n klep op die baadjie 
stuur. Die klep sal outomaties oopmaak om die baadjie met lug te vul. Die baadjie sal dan 
diepdrukterapie op die kind se spiere uitoefen, ‘n tipe terapie wat op kinders met sensoriese 
integrasieprobleme toegepas word. Die Puffer Jacket verlig simptome van angs en paniekaanvalle. 

Carli en Berlie is by die Modiragatsi-kompetisie as wenners gekroon. Verder het hulle ook aan die 
Noord-Gauteng Expo en die SAYESS Expo deelgeneem. Hulle het weer eens met goud weggestap 
en het gekwalifiseer om aan die Global Youth Science and Technology Bowl Expo in Hong Kong 
deel te neem. Dié kompetisie wat deur die Hong-Kongse Federasie vir jeuggroepe gereël word, 
het hierdie jaar aanlyn plaasgevind. Berlie en Carli het die eerste prys in die biologie- en chemie-
afdeling ontvang. Hulle is dus die wenners van ‘n internasionale kompetisie! 

Hulle sal graag die baadjie wil ontwikkel tot ‘n werkende baadjie, maar daar is baie regstappe wat 
eers geneem moet word omdat kinders met outisme so ‘n kwesbare groep is. Die NWU het hulle 
gehelp met die vervaardiging van hulle eerste werkende prototipe.  Berlie en Carli het ook op Die 
Groot Ontbyt sowel as eNuus met hulle projek verskyn. Kry solank hul handtekeninge, want voor jy 
jou oë kan uitvee, is hulle wêreldberoemd met hulle innoverende Puffer Jacket-uitvinding. 

Die tweede groep uitblinkers is Amy Vockerodt en Tiaan Langenhoven in graad 9. Hulle het 
deurgedring na die finaal van die Modiragatsi Expo, Noord-Gauteng Expo en die SAYESS Expo met 
hulle LED-motorwaghandskoen. Volgens Amy en Tiaan, kla hulle ouers gereeld dat hulle saans 
sukkel om motorwagte behoorlik te sien. Dit is waar die idee ontstaan het om ‘n LED-handskoen te 
ontwerp wat motorwagte meer sigbaar sal maak vir motoriste in die aand. 

Die handskoen bevat LED-liggies wat van kleur verander om aan te dui of dit veilig is om jou 
parkeerplek te verlaat. Hulle het verskeie prototipes gebou en getoets. Amy en Tiaan het ook 
aan die internasionale Global Youth Science and Technology Bowl Expo deelgeneem, wat aanlyn 
plaasgevind het. Hulle het eervolle vermelding vir hulle projek ontvang. Op 24 Julie 2020 het hul 
met Ruben Delmage op die GROOTfm 90.5-program, “Slat die Pad”, oor hulle innoverende expo 
gesels. Amy en Tiaan wil graag hulle idee patenteer, die handskoen meer bekostigbaar maak 
en uiteindelik hierdie handskoene vervaardig. Hou hierdie spasie dop, binnekort is die beeld van 
karwagte met verligte handskoene ‘n nuwe Suid-Afrikaanse fenomeen.

Die jaar 2020 het vele uitdagings gebring. Met hierdie jaar se 
expo is die rolle omgeruil en het die leerders proefkonyne vir 
‘n virtuele expo geword.

Elk van die deelnemers moes ‘n PowerPoint en ‘n video van sy 
of haar taak instuur. Die take met die meeste potensiaal is dan 
vir verdere beoordeling aangestuur. 

Ons skool ontvang vyf goue toekennings. Al vyf hierdie 
leerders is gekies om aan die internasionale SAYESS-
kompetisie, wat virtueel in Desember plaasvind, deel te neem. 

Jean-Mari Pelser in graad 8, algeheel derde, het nagevors of 
die tipe alkohol in saniteerders ‘n invloed op die effektiwiteit 
daarvan het. Liesel Smit in graad 10 eindig onder die top 10. Ruan Posthumus, Renard Theunissen 
en Ruan Malan ontvang goud.

Handro gebruik WiFi vir meer as Netflix!

In die grendeltyd het Handro Myburg in graad 9 meer gedoen as om net Netflix met sy WiFi te kyk. 
Hy het gekyk wat die invloed van hoë frekwensie 5G WiFi op die fotosintese van plante is.

Handro het virtueel in Maleisië deelgeneem waar hy die jongste van vier sleutelsprekers was wat 
oor The mindset of participants taking part in international expos, gepraat het. Hy is ook genooi om 
in Oktober aan die Macau Innovation Expo in China deel te neem.

Zelda Steynberg

Klofies woeker weer eens by die 
Wiskunde-, IT- en RTT-olimpiades
Deelnemers aan die jaarlikse 
Wiskunde-, IT- en RTT-olimpiades het 
beslis 2020 se  struikelblokke met hul 
sakrekenaars en sleutelborde die hoof 
gebied!

Verskeie bobaaswiskundiges het vanjaar 
aan die South African Mathematics 
Foundation (SAMF) se jaarlikse 
Wiskunde Olimpiade deelgeneem. Die 
olimpiade het ‘n gevorderde begrip van 
Wiskunde getoets. Alle deelnemers 
moes meer as 50% in die eerste rondte 
behaal om tot die tweede rondte te 
vorder. Die top-100-deelnemers van 
regoor Suid-Afrika het dan na die 
finale rondte deurgedring. Vanjaar het 
twee van Waterkloof se vernaamste 
Wiskunde-breine, Cassie Pelser en 
Michael Dreeckmeier, die derde 
rondte gehaal. 

Van die sakrekenaar tot die skootrekenaar het die Klofies die skool trots gemaak! Verskeie IT-leerders 
het aan die IT Olympiad deelgeneem waartydens hulle ingewikkelde wiskundige probleme deur 
middel van programmering moes oplos. Vyf leerders van Kloof was belese genoeg om tot die tweede 
rondte deur te dring. Hul vaardighede in 
Wiskunde en Inligtingstegnologie mag 
nie onderskat word nie!

In die moderne wêreld kan die rol 
van rekenaars nie genoeg benadruk 
word nie. RTT-leerders van Hoërskool 
Waterkloof het aan die Applications 
Olympiad deelgeneem waar hulle 
hul vaardigheid met rekenaars kon 
tentoonstel. Die olimpiade bestaan uit 
twee rondtes waartydens deelnemers 
se kennis oor RTT breedvoerig getoets 
word. As gevolg van die Covid-19-
pandemie is die finaal nie soos 
gewoonlik in Kaapstad gehou nie, maar 
in elke provinsie. Justine Barwise 
is vanjaar as die algehele wenner van 
die nasionale olimpiade aangewys. Sy 
stap met R10 000 en ‘n trofee wat haar 
rekenaarvernuf bevestig, weg.

Louwrens Strydom

Breine flits soos blits
Die grendeltyd was vir almal ‘n moeilike tyd, maar 
hierdie jaar se Blitsbrein Junior Kompetisie het ‘n 
lekker uitdaging in ‘n uiters vervelige tyd gebied. Die 
kompetisie het leerders gemotiveer om hul algemene 
kennis op te skerp en te sien hoeveel interessante 
brokkies inligting hul breine kan stoor.

Die Algemene Kennis-kompetisie is deur Netwerk24, 
in samewerking met Beeld, Die Burger en 
Volksblad aangebied. Die uitdunrondte het op 10 
Julie plaasgevind en is aanlyn gehou. Daar was 
‘n maksimum van ‘n 100 vrae wat beantwoord 

moes word. Deelnemers het twintig minute gehad 
om soveel as moontlik van die vrae korrek te 
beantwoord. Geen aanlyn soekfunksies en ander 
hulpmiddels is toegelaat nie.

Vier Klofies: Marco Coetzer en Lize Erasmus in die 
graad 8- en 9-kategorie en Rochelle van der Vyver 
en Kristen Erasmus in die graad 10- en 11-kategorie, 
was deel van die top-60-finaliste en het tot die 
finale rondte wat op 15 Augustus plaasgevind het, 
deurgedring. Hierdie keer het die deelnemers veertig 
minute gehad om ‘n maksimum van 150 vrae korrek 

te beantwoord. Elke deelnemer moes op Zoom 
inskakel terwyl die vrae beantwoord word, as ‘n 
verdere maatreël wat in plek gestel is om te verseker 
dat geen kullery plaasvind nie.

Die vrae het gehandel oor uiteenlopende onderwerpe 
soos: die ministers van Suid-Afrika, die presidente 
van verskillende lande en geografiese rekordhouers 
soos die grootste eiland of bergreeks.

Dit is nie net die Klofies se atlete wat ‘n 100 meter 
in ‘n rekordtyd kan afblits nie … ‘n hele paar topfiks 
Klofie-breine blits ‘n 100 vrae ook in ‘n rekordtyd af.

Kristen Erasmus

Handro Myburg
- Foto verskaf -

Expo-uitblinkers 

Cassie Pelser en Michael Dreekmeier
- Foto verskaf -

Justine Barwise
- Foto verskaf -

Carli Swart en Berlie Roodt
- Foto verskaf -

Amy Vockerodt en Tiaan Langenhoven
- Foto verskaf -

Carla Dippenaar
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FOUR WALLS
My first apartment had four walls.  Each one was decorated 
with paintings of hope and promises of a bright future hidden 
beneath the wooden floor panels.  I would dance along each 
corridor of the building with careful steps – not to disturb the 
peace within the heartless fallacies of bricks and stone.

This was my safe haven, my shelter, a surreal place where the 
soft rays of the sun would kiss my shoulders every morning 
– reminding me of my fragile mortality.  I built myself a home 
that I was sure I would never leave, a foundation capturing the 
whimsical dreams of a child.  A home where my heart could 
undeniably be itself and my soul would find eternal rest.

Little did I know that the four walls I called home would 
become a metaphor for the destruction of temporary love, 
without any hope of a boundless forever.  Your limbs, that were 
merely a mosaic of laughter and love, became the four walls 
I would have stayed in forever.  I painted the walls you put up 
with the same fierce madness that Van Gogh painted the stars.  
In the shelter of your arms I found my home, but suddenly 
like a stray dog, I found myself homeless in the abyss of the 
unknown.

Oh, but I do still remember when your lashes languidly kissed 
the skin beneath your eyes and I started to sip my coffee 
slower just to be consumed by those stolen moments with 
you, sitting on my sun-drenched windmill.  I have never tasted 
something so sweet and thrilling as the laughter from your 
mouth.  The kind of laughter I hoped would fill all the broken 
places inside my aching heart. 

Every Sunday, as I peeked over the rim of my favourite book, 
I would steal a glimpse of your sun-kissed cheeks and slowly 
turn the page, as if I knew you would not last forever.  Those 
Sundays would curl up at our feet, as if there were not much 
more to do than to fall in love. I have never loved four walls 
more deeply than this.

“Your first apartment is just temporary,” my father used to 
say, “almost like your first love,” but I could stare into the 
deep seas of his eyes forever – even though drowning would 
have been inevitable.  I packed up all my satin farewells with 
broken promises in between and stored them somewhere in 
the basement of your heart.  With a suitcase full of untangable 
fantasies and a bundle of all the adjectives I never showed 
you, I left my temporary shelter when you destroyed the four 
walls I tried to build inside you.

As your eyes prepared to leave me at my doorstep, I realised 
that the strongest four walls I could ever build, the most 
comforting bed sheets I could ever lie between and the place 
where the warmth of the sunrays could be felt the most, could 
only be found within myself. That is exactly where my next four 
walls will be built.

Euléne Bornman

DIE HERINNERING
Reëndruppels dans teen die ruit van my hotelkamer se 
venster.  Ek staar voor my uit.  Die onstuimige branders skep 
‘n onheilspellende atmosfeer.  Die strand is leeg.  Ek loer 
vlugtig na my selfoon se skerm.  Die datum is 12 Desember.  
‘n Koue rilling gly teen my ruggraat af.

Die naarheid wurg my.  My handpalms is klam en my vingers 
tik senuagtig op die bedkassie.  Ek wil nie langer die bruisende 
blou monster in die gesig staar nie.  Ek draai my lyf vinnig 
weg.  My bewende hande haal die foto uit my beursie.  My 
vingerpunte streel sag oor die gesiggie.

Vir die eerste keer in ‘n lang tyd, waag ek om in my gedagtes 
na die verlede terug te keer.  Ek is broos.  Ek besef dat ek 
soveel kere van die verterende herinneringe weggeskram het.  
Ek dink terug aan dáárdie vakansie.

Ons kon nie wag om sandkastele te bou en om in die 
waterpoele te baljaar nie.  Met ‘n rooi emmertjie in sy hande 
en ‘n grafie in myne, het ons twee woelwaters soos blits 
oor die vuurwarm sand gehardloop.  My ma was in haar 
storieboek verdiep en my pa was geïrriteerd doenig met die 
strandsambreel.  Ek was besig om sorgvuldig patrone op ons 
sandkasteel uit te krap.

Almal se aandag was vir ‘n paar sekondes iewers anders.  My 
pa het ons nader geroep om sonbrandolie aan te smeer.  Ek 
het rondgekyk, maar Ruan was nie meer langs my nie.  Hoe 
het dit gebeur?  Ons het paniekbevange begin soek.  Die 
hordes mense, geraas en verwarring het my totaal oorweldig.  
Vrees het my verlam…

Die brullende branders het my weerloos en klein laat voel.  
Alles het te vinnig gebeur!  Ek onthou sy rooi emmertjie wat 
verlate op die strand gelê het.  Ruan was net sewe jaar oud 
toe hy in ‘n seestroom vasgevang is.  Die oseaan was ‘n 
bloeddorstige monster wat verwoesting oor my lewe gesaai 
het.  My ma se bloedstollende gille sny nou nog deur my hart.

Ek kyk weer na die foto in my hand.  Twee kinders se oë straal 
met vreugde.  Die seuntjie met die potblou oë en ‘n besproete 
neus klem ‘n rooi emmertjie in sy hande vas.  Die meisie langs 
hom se arms is bekermend om sy skouers gevou.

Daardie onbesorgde vreugde sal my nooit weer beskore wees 
nie.  Trane van verlies vul my oë.  Ek prewel saggies: “Ek mis 
jou, Boetie.”  Op 12 Desember, vyftienjaar gelede, het ek my 
beste vriend verloor.

Carla Dippenaar

UN MENSONGE
Le silence tombe sur la pièce. Nous sommes assis à la table 
dans la salle à manger. Je me retrouve parmi les menteurs 
que l’on appelle mes frères.

Évidemment, c’est l’un de mes frères qui avait commis ce 
crime, parce que je n’ai aucun souvenir d’avoir fait cet acte. Je 
connais davantage la vérité, moi : les mensonges dansent sur 
leurs langues. En plus, ils s’en réjouissent. La voix du cadet 
brise le silence lourd. Il nous dit qu’il ne l’aurait jamais fait car 
il était sage et sage. Alors, il ne l’aurait jamais fait. Lorsqu’il 
ment sincèrement, la lumière d’une menace s’allume dans ses 
yeux. Elle y demeure, et elle m’oblige de me taire. 

Mon père reçoit le mensonge comme une vérité et il hausse 
les sourcils. Il me demande d’un ton soupçonneux si un tel 
geste atroce avait été commis par moi. J’essaie de l’assurer 
que je n’avais joué aucun rôle dans ce crime. Néanmoins, il 
paraît que mes paroles rassurantes lui volent au-dessus de la 
tête. C’est tout en soupirant que je ramène les mains vers mon 
front. « Personne ne me croît jamais. »  

Malgré le fait que la scène du crime soit dans sa chambre 
à lui, c’est moi que l’on accuse. La scène du crime, c’est la 
chambre de mon frère cadet. Quant à moi, tout en cherchant 
la victime, je l’avais trouvée, elle, cassée et confinée dans son 
placard. Bien sûr, le fait que je l’avais trouvée témoigne de ma 
culpabilité. 

Le visage de mon père s’assombrit. Le feu dans ses yeux 
se transfère à sa voix dure. Le regard ardent m’accuse. Il 
me demande la raison pour laquelle je n’avais pas raconté 
la vérité. La colère remplit mon corps. Je m’exclame que la 
victime dont on parlait, avait été trouvée dans sa chambre : 
dans la chambre de mon frère. Quand ces paroles sortent de 
ma bouche, le doute, créé par les mensonges de mon frère, 
entre et s’installe dans mon cœur. Peut-être avais-je cassé le 
balai, après tout ?

Ce doute me hanterait pour longtemps : je suis néanmoins 
sûre que je suis innocente.

Karla Reinecke

Kreatiewe Klofies Die Klofies kan selfs onder eksamenomstandighede kreatief skryf. Ons deel graag drie opstelle wat gedurende die 
rekordeksamen deur Euléne Bornman, Carla Dippenaar en Karla Reinecke geskryf is, met julle.

Kuns: Geniet ons talentvolle Kuns-leerders se werke

Antwoorde van Wie se wenkbroue:1. Camryn Coetzee; 2. Christof van Veijeren; 3. Gaylin Wessels; 4. Estian Vermaak; 5. Isandri Liversage; 6. Shandon Botha; 7. Miné van Wyk; 8. Siverio Aggenbach; 9. Tiana Brink; 10. FA Brand
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AKADEMIE

Hoërskool Waterkloof is ‘n skool wat kan spog dat sy onlangse 
aanlyn klasse, in lyn is met die beste afstandonderriginstansies 
se standaarde. Die onderwyslandskap het inderdaad 
onherroeplik verander. Humoristiese video’s van onderwysers 
met prettige pantoffels, pajamas en peuters wat heen en weer 
in die agtergrond hardloop, het vir ligter oomblikke gesorg, 
maar of aanlyn skoolgaan hoegenaamd iets is om oor te grap, 
is debatteerbaar. 

Op 23 Augustus 2020 skryf prof. Susanna Loeb, ‘n 
opvoedkundige aan die Brown Universiteit, ‘n artikel in die 
Education Week-joernaal getiteld: How effective is online 
learning? What the research does and doesn’t tell us. Haar 
bevindinge kan in ‘n neutedop opgesom word: leerders wat 
sterk is in ‘n vakrigting doen selfs beter in aanlyn studies 
teenoor gewone kontaktyd in die klas. Die rede hiervoor is dat 
hul vinniger teen hul eie tempo kan vorder, ekstra tyd benut 
om interessante leeswerk buite die kurrikulum te bestudeer 
en vanself gemotiveerd was om op datum te bly. Die slegte 
nuus is egter dat die studies ook die teenoorgestelde bewys: 
wanneer leerders met ‘n agterstand begin, is aanlyn opvoeding 
definitief slegter as een-tot-een kontak. Gebrekkige toegang 
tot tegnologie is wel ‘n rede, maar prof. Loeb noem ook dat  
steurnisse tuis, swak selfdissipline en die afwesigheid van 
maats wat inspring en help verduidelik, ook deel van die 
legkaart is. Die feit dat hoofstroomonderwys in Suid-Afrika 
glad nie hiervoor gerat was nie, maak die respons van die 
onderwyserspan by Kloof, in letterlik ál die vakke, des te meer 
merkwaardig. In ‘n fraksie van die tyd wat dit die meeste 
ander skole geneem het, is lesse digitaal beskikbaar gestel. 
Vakke soos Wetenskap, waar moeilike en abstrakte begrippe 
verduidelik moet word, is veral ‘n tameletjie. Die Klofiekan het 
gaan uitvind waaraan ons onderwysers hul sukses met die 
aanlyn platforms toeskryf. Die Wetenskap Departement se 
fundi’s: juff. Marita Roode, Carin de Beer, Tharina van Aarde, 
Susan Theron, Christine Hare en dr. Annette van den Berg, het 
hul geheime formules vir ‘n wenkonkoksie gedeel.

Was Juffrou voor die pandemie met aanlyn platforms 
bekend?

Juf. Marita: Ek was glad nie met hierdie manier van skoolhou 
bekend nie!

Juf. Carin: Nee, glad nie … ek het nog nooit aanlyn klasgegee 
nie.

Dr. Annette: Ek het skaars geweet hoe Teams werk.

Hoe het Juffrou die oorskakeling van 
fisiese klastyd na aanlyn en weer terug 
ervaar?

Juf. Susan: Dit was ‘n baie spanningsvolle 
tyd omdat ons die tegnologie moes leer, 
planne moes beraam om dit prakties uit te 
voer en terselfdertyd moes seker maak dat 
geen kind agterraak nie. 

Dr. Annette: Ek moes sélf baie leer, maar 
was trots op elke nuwe ding wat ek met my 
rekenaar reggekry het. My predikantman 
moes ook aanpassings maak en ons het 
mekaar gehelp en aangemoedig! Om weer die 
kinders voor my te hê as ek klasgee, is baie lekkerder as die 
aanlyn metode!

Juf. Carin: Hoe ouer die kinders, hoe makliker was dit vir hulle 
om aanlyn klasse te bemeester. Die gr. 12’s het getrou gewerk, 
die gr. 11’s het meer uitgestel om video’s te kyk en die gr. 9’s 
het dit moeilik gevind. 

Juf. Marita: Ek het stemopnames gemaak en die werk 
geduldig en stadig verduidelik. Om dinge so tydsaam te doen, 
is nie in my aard nie. My dogter het ‘n toepassing afgelaai 
wat my baie gehelp het. Gelukkig het die graad 10’s nie baie 
praktiese werk gehad nie.    

Hoe is praktiese demonstrasies en laboratoriumwerk 
hanteer?

Juf. Christine: Ek het apparate en chemikalieë by my bure 
geleen sodat ek die eksperimente kon doen. My man het die 
video’s afgeneem. Ek het verder op YouTube vir ekstra video’s 
oor die werk gesoek.

Juf. Tharina: Ons het baie van Phet Simulations gebruik 
gemaak.

Hoeveel was die meeste boodskappe wat Juffrou per dag 
ontvang het?

Juf. Christine: 55 boodskappe en 300 foto’s van my graad 
12’s voor 18:00 saans wat bevestig dat hul huiswerk gedoen 
is … en dan moet ek dit weer delete!

Juf. Tharina: Baie! Ek het nie eens getel nie, maar minstens 
195 per dag.

Juf. Carin: Gemiddeld so drie boodskappe elke dag van ‘n 130 
leerders en dan nog die wat jy stuur om almal persoonlik te 
herinner. My foon was nooit stil nie.

Juf. Susan: Die minste was 120 per dag.

Wie is die geheime rekenaar-boffin onder die personeel?

Juf. Tharina: Juf. Salome Marran help my altyd as ek 
vasbrand.

Juf. Susan: Juf. Alinda Lange en mnr. SJ Naude het altyd 
gehelp!

Watter wenke kan aan leerders gegee word wat dalk weer 
met aanlyn klasse te doen gaan kry?

Juf. Tharina: Jy is gelukkig dat jy weer en weer na die video-
opnames kan kyk. Moenie alles in één dag probeer doen nie, 
vat hoofstuk vir hoofstuk. Doen die huiswerk self en moenie 
net jou memo afskryf nie.

Juf. Marita: Moenie moedeloos raak as jy agter raak nie. Werk 
net elke dag.

Juf. Carin: Die belangrikste is om ‘n daaglikse roetine te skep 
en daarby te hou. Daag elke dag op, kyk die video en stuur jou 
huiswerk. ELKE DAG! 

Dr. Annette: Probeer om selfdissipline toe te pas; as jy sukkel 
moet jy vroegtydig hulp vra.

Dit is duidelik dat die sukses van aanlyn klas by Kloof in 
veel meer as net “gebruikersvriendelike programmatuur” 
of “rekenaargeletterde tieners” sit. Dit sit in die toegewyde, 
hardwerkende harte van die onderwyskorps. Die Kloof-
gemeenskap bedank die onderwysspan in hul totaliteit vir die 
persoonlike opofferings en ure se werk wat hulle gedurende 
die pandemie ingesit het. Sonder die onderwysers is die 
geboue op die hoek van Solomon Mahlangurylaan maar net 
nie dieselfde nie. 

Cilliers Diedericks

Wat is Siviele Tegnologie?
As ‘n mens die woorde “Siviele Tegnologie” hoor, dink ‘n mens 
dadelik aan graad 8- en 9-Tegnologie, maar dit is glad nie 
dieselfde nie.

Volgens meneer Jaco Labuschagne, is Siviele Tegnologie ’n 
vak wat op die konsepte en beginsels van die bou-omgewing 
en op die tegnologiese proses fokus. Dit sluit praktiese 
vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels 
in. Die vak beoog om die bou-omgewing te skep en te 
verbeter om sodoende die lewensgehalte van die individu en 
die samelewing te verhoog en om die volhoubare gebruik van 
die natuurlike omgewing te verseker.

Soos jy kan sien, deur na die foto’s te kyk, is Siviele Tegnologie 
nie net graad 8- en 9-sketse en roomysstokkiestrukture nie. 
Dit is ‘n vak wat ‘n bietjie wetenskap, meetkunde en kuns 
insluit.

Daar is verskeie ingenieursrigtings wat die vak benodig onder 
andere: ‘n omgewingsingenieur, ‘n konstruksiebestuurder en 
‘n stadsbeplanner. 

Juan de Wet

Ken jy jou gereedskap?
Pas die korrekte gereedskap by die regte foto: 

Kloof-klasgee: aanlyn en in lyn
Antwoorde: A5 (Rugsaag); B4 (Beitel); 
C1 (Dissel); D3 (Houthamer); E2 (Klamp)

1) Dissel  2) Klamp  3) Houthamer  4) Beitel  5) Rugsaag

A B C

D E

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Kennis van die gereedskap 
wat in Siviele Tegnologie 
gebruik word, is ‘n vereiste. 
Dit help om beserings te 
voorkom en sorg dat ‘n 
mens meer effektief werk. 
Siviele Tegnologie-leerders 
moet die name van die 
houtwerkgereedskap ken. 
Kyk hoe goed jou kennis 
van houtwerkgereedskap is, 
deur te toets hoeveel van die 
gereedskap jy kan benoem.
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AKADEMIE / GEREELD

Juf. Imke is, om dit ligweg op te som, iemand met vele talente. Op 23 September het sy ons 
met haar eie oorspronklike liedjie en musiekvideo verras!

Musiek is nog altyd deel van Juffrou Imke se lewe en sy sal haar arms stompies werk om 
dit vir so lank as moontlik te doen. Haar 
kreatiwiteit en talent is duidelik met dié 
treffer sigbaar. Dans tot die son opkom 
is ‘n popliedjie wat jou voete laat jeuk. 
Juf. Imke se man het saam met haar in 
die musiekvideo opgetree. Die lirieke 
is eenvoudig en treffend met ‘n vrolike 
melodie wat almal se heupe laat swaai. 

Juffrou Imke beplan egter nie om hier te 
stop nie en hopelik kan ons sommer vroeg 
volgende jaar ‘n nuwe treffer verwag. 
Haar universiteitsjare was die grootste 
inspirasie vir die huidige liedjie waar die 
studente dikwels gedans het tot die son 
opkom. Dit was die beste jare van haar 
lewe en gedurende die grendeltydperk het 
sy baie daarna verlang. Toe het sy besluit 
om dié goeie herinneringe in rym en ritme 
te omskep! Sy wil hê dat mense hierdie 
wonderlike tye denkbeeldig moet ervaar en 
saam Dans tot die son opkom! 

Musiekresensie: 

Dalen Lombard

Dans tot die son opkom  – 
Imke van der Merwe Nog ‘n dag van grendeltyd het beteken nog ‘n dag 

wat jy na een van Netflix se nuwe reekse kon kyk. 
Dis wat my na die bekende reeks Outer Banks gelei 
het.

Dit het baie opwindend gelyk en die voorskou 
was aksiebelaaid. Natuurlik het die feit dat al die 
hoofkarakters ongelooflik aantreklik is, ook ‘n rol 
gespeel. 

Ek was nog altyd ‘n groot aanhanger van moord-
misterie en mondigwording en was absoluut mal 
oor die reeks! Toe die twee genres in die reeks 
saamsmelt, was dit net ‘n moet-kyk op my lysie! 
OBX het al my verwagtinge oortref! Dit is die perfekte 
mengsel van aksie, drama, emosie en humor. Die 
skrywers, Josh en Jonas Pate het hul goed van hul 
taak gekwyt en die storielyn was indrukwekkend. ‘n 
Groep tieners van die Outer Banks in Noord-Carolina, 
bekend as die POGUES, is gedetermineerd om uit 
te vind wat met hulle groepleier se pa, wat op ‘n 
misterieuse manier verdwyn het, gebeur het. Tydens 
hierdie soektog vind hulle ‘n legendariese skatkis wat met hul leier, John B, se pa verbind kan 
word. Die beste deel van hierdie reeks is die mal, fantastiese pret wat die vier tieners tydens hulle 
soektog na die pa het. 

Die sjarmante karakters en die goeie storielyn sal kykers tot die einde vasgevang hou! As hierdie 
resensie julle nie oortuig om die reeks te kyk nie, maar julle hou van good-looking surfers, kyk dan 
ten minste na die eerste episode! Ek kan nie wag vir die tweede reeks nie!

Filmresensie: 
Outer Banks Netflix series 
Megan Katzke

Kloof spog met die uitstekende werk van die Ontwerp-leerders

Imke van der Merwe
- Foto verskaf -
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KULTUUR

Een van die lesse wat die pandemie almal geleer het, is dat 
effektiewe kommunikasie van onskatbare waarde is. Daar 
was dikwels net één geleentheid om idees met ‘n span te 
deel vóór hul vir ure “van die lug af is” en die vermoë om jou 
spreukbeurt ten beste te benut, was van kardinale belang. As 
iemand nog gewonder het waarom Waterkloof soveel moeite 
met die redenaars doen, het die vraag homself ongetwyfeld 
beantwoord.   

Die Van Huyssteens Oratorsfees was goed op dreef toe 
dit letterlik in die pylvak, net vóór die gala-aand van 16 
Maart, gekanselleer is. Waterkloof was weer eens die 
gasheerskool en benewens die sprekers, is ‘n magdom 
Klofies betrek waar hul as voorsitters, tydhouers en punte-
optellers ingespan is. Die bekwame Akatuurkomitee met 
Estian Vermaak en Jaclyn Greyling aan die stuur, het die 
organisering van die voorafgaande week se uitdunne, 
seepglad hanteer. 

Die ATKV-Redenaarskompetisie in sy tradisionele formaat, 
kon glad nie plaasvind nie, maar aangesien toesprake 
wel gebruik is vir Afrikaanse mondelinge assessering, is 
die moeite met die skryf van toesprake nóóit verniet nie. 
Alternatiewe wat later op die been gebring is, was die 
DigiPraat- en DigiSpanpraat-kompetisies.

Die ridder op die wit perd in die redenaarswêreld was beslis 
die Oppie Tong Af-kompetisie wat onmiddellik na ‘n digitale 
formaat oorgeskakel het. Redenaars kon video-opnames 
van voorbereide toesprake stuur en is ingedeel in tydgleuwe 
waar hul onvoorbereide toesprake onder kameratoesig moes 
skryf en lewer. Die sukses van dié kompetisie lê waarskynlik 
in ‘n jong en vars aanslag en die relevante onderwerpe wat 
bespreek is. Kloof is breëbors oor verskeie redenaars wat 
aan die digitale landsfinaal gaan deelneem.  

Die Klofiekan het met van hierdie uitblinkers gesels: 

Het die afwesigheid van ‘n gehoor waarmee jy oogkontak 
maak en terugvoer kry, ‘n effek? 
Laureanne Geertsema: Beslis, tydens standaardkompetisies 
is daar die spanning en die opwinding voordat jy praat en die 
atmosfeer wat opbou wanneer die uitslae gelees word. Daar 
is ook punte wat toegeken word vir jou interaksie met die 

gehoor. Die maak van ‘n video tuis is baie rustiger en dit kan 
maklik soos maar net nóg ‘n video voel. 

Jana Gous: Dit het beslis ‘n effek wanneer jy nié die reaksie 
van jou gehoor kan pyl nie. Onthou dat dit ‘n belangrike bron 
van terugvoer is oor dinge soos die effektiwiteit van humor. 
Ek verkies ‘n gehoor.

Redenaarskompetisies is tydrowend. Sal die digitale era 
oorneem?
Jayden Baillie: Die van ons wat al so “gelukkig” was om die 
laaste spreker by onvoorbereide kompetisies te wees, weet 
hoe vervelig en uitmergelend dit is om ure in ‘n lokaal sonder 
kontak met ander, te sit. By groot kompetisies soos die ATKV-
uitdunne kan dit maklik tot vyf uur wees. Ek glo daarom 
dat daar al hoe meer druk op organiseerders sal wees om 
ten minste gedeeltelik, van digitale hulpmiddels en aanlyn  
inskrywings gebruik te maak. 

Verskaf voorbeelde van onderwerpe waaroor daar 
vanjaar gedebatteer is.
Jean Meiring: Tieners behoort meer te lees. Elke wolk het 
‘n silwer randjie. Skole bevorder nie kreatiwiteit nie. Die 
gesondheidstelsel in Suid-Afrika is voldoende. Graad 9’s is 
gereed om vakkeuses, wat hul toekoms bepaal, te maak. Is 
Geskiedenis steeds ‘n relevante vak?  

Na 12 jaar van kompeterende deelname, wat is jou raad 
aan juniors wat dit oorweeg om redenaars te doen? 
Euléne Bornman: Dit is belangriker om te fokus op jou 
persoonlike groei, eerder as om net op die uitslae te 
konsentreer. Redenaars leer jou die ongelooflike vaardigheid 
om dit wat in jou hart is, te kan deel. Enige goeie spreker 
kan mense laat besin en ten goede beïnvloed en hierdie 
vaardigheid is beslis nie net tot die medaljewenner beperk 
nie. Daar is deesdae hordes kompetisies waaraan jy in 
jou persoonlike hoedanigheid kan deelneem. My raad is 
om soveel as moontlik deel te neem. Kweek ‘n houding 
dat jóú redenaarsdeelname hoofsaaklik oor waardevolle 
ondervinding gaan. Minder bekende kompetisies wat privaat 
inskrywings verwelkom, sluit in: Radikale Redenaars, 
Podiumpret, die Gauteng Interschool Orators en Gauteng 
Interskole Redenaars van die National Arts Association.

Cilliers Diedericks

Redenaars praat steeds paraat

Oppie Tong Af
- Fotograaf: Carla van Staden -

- Collage saamgestel deur: Annuska Pretorius -

Vanjaar se finale rondte van die Van Huyssteens-oratorsfees het 
by die Van Huyssteens Commercial Attorneys se praktyk, onder 
die ongewone omstandighede van Covid-19, plaasgevind!

Die Klofies het daar gearriveer, reg om hul redenaarstalent ten 
toon te stel.  Onder normale omstandighede sou die adrenalien 
hemelhoog gewees het met ‘n stampvol lokaal vol ondersteuners.  
Die jaar was ‘n uitsondering met leë lokale en met net die 
beoordelaars wat op ‘n afstand gesit en beoordeel het.

Hierdie omstandighede het gehelp om die hartklop ‘n bietjie te 
laat bedaar en die gewone knop-in-die-keel-gevoel was minder 
opvallend, maar niks kon die Klofies keer om toesprake uit die 
boonste rakke te lewer nie!

Ten spyte van die vreemde omstandighede het die Klofies 
vinnig aangepas en steeds Kloof se naam hoog gehou deur ‘n 
klompie eerste plekke in te ryg.

Waterkloof se graad 12’s kon vir ‘n laaste keer hier uitblink – 
en dit het hulle beslis gedoen deur in al drie kategorieë met ‘n 
eerste plek weg te stap:

Euléne Bornman is as wenner van die Grade 12 Individual 
speaker-kategorie gekroon.

Euléne Bornman, Elani Smith, Estian Vermaak en Leshan 
Curlewis is as wenners van die graad 12 Afrikaanse span 
aangewys.

Carla Dippenaar, Celia-Marie van Zyl, Liandi van der Spek en 
Justine Barwise was die wenners van die graad 12 Tweetalige 
kategorie. 

Die graad 8- en graad 10-spanne het ons net so trots gemaak 
met hulle oorwinnings in die Engelse sowel as die Tweetalige 
kategorieë.

Baie geluk aan al die spanne wat deelgeneem het – julle 
woorde is inderdaad kragtig.

Megan Katzke Covid-19 het die jaar bemoeilik, maar vir die Klofies maak dit 
mos glad nie saak nie! Hoërskool Waterkloof se kultuur het 
op ‘n avontuur vertrek … én … - soos altyd - as wenners 
geseëvier. Ons wás positief en toets stééds negatief. 2020 was 
‘n “aanlyn jaar.” En ja, dit sluit Hoërskool Waterkloof se kultuur 
ook in. Vanjaar is die kultuurweek virtueel aangebied en die 
Klofies moes hul besondere talente aanlyn vertoon. 

Die kultuurweek het op Maandag 24 Augustus afgeskop met 
ons eie koor en orkes se unieke vertolking van Weeping, 
geproduseer onder die bekwame leiding van orkesleier, mnr. 
Eddie Clayton en koorleier, mnr. Gert Pottas. Die soliste wat die 
luisteraars met hul stemme betower het, was me. Elri Erwee 
van die  Musiek Departement en mnr. Gert Pottas. Almal wat 
na hierdie besondere produksie op Hoërskool Waterkloof se 
sosiale mediaplatforms gekyk het, is onverwags aangeraak 
soos net ons koor en orkes se musiek, hart en siel kan 
aanraak. 

Woensdag 26 Augustus het die begaafde matriekkunstenaars 
van ons Kuns en Ontwerp Departemente ook die virtuele 
wêreld met ‘n aanlyn kunsuitstalling betree. ‘n Mens sou 
nie sê dat die kunswerke die meesterstukke van 18-jariges 

is nie, maar eerder dié van wêreldbekende kunstenaars. 
Van Gogh moet maar pasop, want die Klofie-kunstenaars is 
kort op sy hakke. Dieselfde dag het kleur ook die Hoërskool 
Waterkloof-pad na die rugbyveld versier met ‘n paar unieke 
sypaadjiekunswerke. Na die beoordeling van die sypaadjiekuns 
was dit duidelik dat ‘n paar van die Klofies ongelukkig maar vir 
kunsklasse sal moet spaar. 

Donderdag, 27 Augustus het die matrieks, tydens 
Kaalvoetoggend, die geleentheid gehad om ‘n bydrae tot die 
matriekgedig te lewer. Hulle het ‘n sinnetjie oor Waterkloof, hul 
hoërskoolloopbaan of 2020 op gedigborde neergeskryf, wat 
die Akatuurkomitee van 2020 sal gebruik om die matriekgedig 
saam te stel. Tydens die Kultuurweek het die Akatuurkomitee 
ook gedigte en opstelle ingesamel vir ‘n matriekdigbundel.

Uitdagings maak die lewe interessant en gee betekenis 
daaraan. Ja, Covid-19 was beslis ‘n doring in die vlees. Ja, 
2020 was ‘n jaar vol onsekerhede en uitdagings, MAAR 
herhaaldelik was dit Kultuur - al was dit aanlyn - wat een van 
Waterkloof se uit-die-boonste-rak-konstantes was. Kultuur 
was vanjaar in die kollig. En vanjaar span KULTUUR die 
welverdiende kroon!

Estian Vermaak
Covid-19 ontsenu nie Klofie-kultuur nie

Kultuurweek
- Fotograaf: Carla van Staden -

Gr. 8 English team
- Foto verskaf -

Kloof breek die stilte by  
die Van Huyssteens-finaal
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INDIEPTEONDERSOEK 

Die digitale era dwing Klofies  
om hoër hoogtes te bereik
Ansònel du Toit en Angelique Bloemhof

Suid-Afrikaners is bekend vir hulle vermoë om vinnig 
by hulle omstandighede aan te pas. Dit was veral 
duidelik sigbaar in die manier waarop die Klofies flink 
en vinnig by die nuwe digitale normaal aangepas 
het. Waterkloof was een van die bevoorregte skole 
wat ‘n verskeidenheid van toepassings vir die Klofies 
tot beskikking gestel het om met die werk voort te 
gaan. Aanlyn skool was ‘n aanpassing vir alle leerders 
sowel as die onderwysers. Leerders wat in laer sosio-
ekonomiese gemeenskappe woon, is die meeste deur 
die drastiese verskuiwing na aanlyn skool geraak. 

Virtuele Opedag 
Met die streng inperkingsregulasies was dit onmoontlik 
vir toekomstige Klofies om die skoolterrein vir die jaarlikse 
opedag te betree, maar dit het natuurlik nie ons flinke 
bemarkingsonderwysers gekeer nie. ‘n Nuwe toepassing is 
ontwikkel om ‘n virtuele opedag te hou en op dié manier is dié 
potensiële Klofies bereik. Met hierdie kreatiewe toepassing kon 
leerders tydens ‘n pandemie steeds ‘n ongelooflike opedag danksy 
Kloof se innoverende oplossings, beleef. Waterkloof was een van 
die min skole wat ‘n uitstekende virtuele opedag gehou het en het 
baie positiewe terugvoer ontvang.

Virtuele vakkeuseaand
Waterkloof bereik weer eens groot sukses met hul eie virtuele 
vakkeuseaand. In die verlede was dit nie altyd moontlik vir ouers 
en leerders met besige skedules om die  vakkeuseaand by te 

woon nie. Hierdie jaar se virtuele vakkeuseaand het ‘n klomp 
ouers en leerders betrek. Jy kon dus enige tyd, enige plek en in 
die gerief van jou eie huis daarna kyk. Die vakkeuseaand het die 
leerders beslis gehelp om die regte keuses vir vakke uit te oefen. 

Voordele van aanlyn skool
• Aanlyn klasse is heeltyd en enige tyd beskikbaar.
• Jy is nie verbonde aan klastye nie en kan dus self besluit 

hoeveel tyd jy aan elke vak wil spandeer, byvoorbeeld deur 
meer tyd aan Wiskunde of Wetenskap as normaalweg by die 
skool te spandeer.

• Leerders kan enige tyd eet, drink en badkamer toe gaan 
tydens aanlyn skool.

• Indien ‘n onderwyser te vinnig werk, kan jy die video stop en 
oorkyk totdat jy die werk verstaan.

• Indien jy die vorige aand tot laat gewerk het en min slaap 
ingekry het, kan jy die volgende oggend later slaap en uitgerus 
wees om die volgende dag se werk effektief aan te pak.

Nadele van aanlyn skool
• Internetkonneksies is dikwels swak en video’s kan vashaak of 

glad nie werk nie.
• Aanlyn toetse kan ook baie stres veroorsaak omdat jou 

internet enige oomblik konneksie kan verloor en jou tydens ‘n 
toets in die steek kan laat.

• Partymaal is dit moeilik vir leerders om in ‘n geïsoleerde of 
huishoudelike omgewing te studeer en effektief te werk en 
dit lei daartoe dat kinders met skoolwerk agtergeraak het.

• Sosiale isolasie het ‘n negatiewe effek op jou emosionele 
welstand.

Bevindings
• Oor die algemeen was die aanlyn skool ‘n positiewe ervaring 

vir die meeste leerders, omdat die vierde industriële revolusie 
nie ‘n nuwe term vir hierdie generasie is nie.

• Leerders, sowel as onderwysers, het nuwe vaardighede 
aangeleer om aanlyn skool te bemeester.

• Kinders het gesinstyd meer begin waardeer en het ‘n beter 
persepsie van hul toekoms. Hulle het ook ‘n nuwe uitkyk oor 
loopbane gekry en van wat werklik belangrik is.

• Aanlyn skool het leerders ook gehelp om minder stres te hê 
en weer hulself te ontdek. Leerders het ook tydsbestuurs- en 
selfmotiveringsvaardighede aangeleer.
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Was die aanlyn klas vir jou 'n posititewe ervaring?

Ja Nee
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Was die aanlyn toetse moeiliker as gewone toetse?

Ja Nee
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Voel jy dat aanlyn klas 'n alternatief vir skool kan 
wees?

Ja Nee
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Voel jy dat aanlyn klas af en toe voordelig kan wees?

Ja Nee
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Verkies jy aanlyn toetse?

Ja Nee
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Verminder aanlyn toetse jou stres?

Ja Nee

Mnr. Denysschen en mnr. Jaco van Wyk tydens Opedag
- Fotograaf: Marike Scherman -
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SOSIAAL

Daar is geen twyfel dat die inperking vanaf 27 Maart 2020 tot en met Junie, toe die skole 
uiteindelik weer heropen het, die meeste van die Klofies so ‘n bietjie bygekom het nie.  Bo en 
behalwe vir die feit dat ons almal skielik ná die inperking ten minste 30 minute vroeër moes 
opstaan om voorsiening te maak vir die tou voor die skoolhekke, ken almal van ons daardie 
angsgevoel as die aanlyn Covid-vorm nie wou indien nie, want die Wifi het nie gewerk nie…

Alles het beslis ‘n uitwerking op ons geestesgesondheid gehad. Vraelyste is uitgestuur om te 
bepaal wat die inperking se uitwerking op almal was. Ons almal ken die antwoord daarop: “Ons 
het heeldag gepeusel asof dit uit die mode gaan.” Talle diëte is ná die inperking gevolg om weer 
in die skoolromp te pas. Op een of ander stadium het elkeen van ons beslis ons kamers begin 
regpak, selfs al was dit nie noodwendig nodig nie, net sodat ons ons skoolwerk kon vermy. 
Die feit dat daar nie buitenshuis geoefen mag word nie, het daartoe gelei dat baie van ons mal 
genoeg was, om in ons tuine te begin hardloop. Ons almal het op een of ander stadium die 
Wolkskool bygewoon, terwyl ons eintlik Outer Banks op ‘n ander elektroniese toestel gekyk het. 

Ander van ons het naguile geword wat huispartytjies bygewoon het en tot in die vroeë 
oggendure aanlyn met ons vriende gekuier het. Die seuns het besluit skeer is uit soos koekies 
in die weeshuis en vir een of ander rede het party matriekseuns teen die rekordeksamentyd, 
steeds nie die memo gekry dat hulle weer moet begin skeer nie... 

Hoe dit ook al sy, die inperking was ‘n storm wat elkeen van ons moes probeer oorleef. Die 
meeste van ons het watergetrap, maar elkeen van ons het ‘n jaar in die gesig gestaar wat in die 
Geskiedenisboeke aangeteken sal word. Die meeste van ons het op een of ander stadium so ‘n 
bietjie leeggelê, maar dit was beslis nie ‘n onnodige mors van tyd nie. Die Desembervakansie is 
om die draai en elkeen van ons is ná die inperking bobaasniksdoeners!

Gelukkig is inperking nou verby!

Leshan Curlewis

Die inperking se uitwerking op die Klofies

SPOTPRENT
Kunstenaar: Carina Meyer

Eendag, wat soos baie lank gelede voel, het die inwoners van Klofie-land hulself in ‘n donker 
tyd bevind – Corona-tyd. Die konings in die land, ook bekend as die regering, het gedink 
hulle kan die brawe Klofies verhoed om enige kieme te versprei en hulle stel toe die sosiale 
distansiëringswet in. Mnr. Denysschen en sy mede-soldate het hul bes probeer om die konings 
se wette streng toe te pas, maar nou is dit tyd om uit te vind of hulle dit reggekry het.   

Ek het ondersoek ingestel om te sien wat die Klofies van sosiale distansiëring dink en hoe 
streng hulle dit toepas.

Die Druppeltjies sê dat sosiale distansiëring beteken dat ‘n mens 1,5 meter van mekaar af moet 
wegstaan wanneer daar ‘n gevaarlike siekte in die rondte is en hulle wil net weet wanneer 
hierdie vieslike afstand gaan wegval. Hulle voel wel dat sosiale distansiëring, net soos groente 
op jou bord, nodig is al is dit nie lekker nie.

Ons graad 9’s definieer sosiale distansiëring as ‘n afstand wat tussen mense moet wees om 
ander van die virus te beskerm. Hulle stem saam met die Druppels dat dit wel nodig is vir die 
beskerming van ander mense, al is dit nie lekker nie. Hulle sê dat hulle kan sien dat die skool 
hard probeer om sosiale distansiëring toe te pas, maar hulle sê dat verbetering kan plaasvind. 
Hulle idees vir die verbetering sluit in dat onderwysers minder streng moet optree teenoor die 
leerders wat die nuwe wisselprosedure toepas en daarom laat kom vir klas. 

Die graad 10’s het hulle LO-navorsing baie ernstig opgeneem en het almal dieselfde rakende 
sosiale distansiëring verstaan, nl. dat dit ‘n spasie van 1,5 tot 2 meter tussen alle individue is 
soos deur die wet voorgeskryf. Hulle spreek wel hulle ongelukkigheid uit oor ander leerders wat 
nie die inligting wat hulle vir LO moes navors, rakende sosiale distansiëring, toepas nie. Hulle 
dink dat die skool ongehoorsame leerders moet begin straf.

Met grysheid kom daar wel wysheid as ons na die graad 11’s se wyse woorde kyk. Volgens 
hulle is sosiale distansiëring wanneer mense te alle tye ‘n veilige afstand rondom die mense om 
hulle hou sodat iemand wat moontlik die virus het, nie dalk spoeg en ander aansteek nie. Die 
sosiale vlinders verstaan hoekom dit nodig is en probeer dus om dit so goed as wat hulle kan, 
toe te pas, maar hulle wonder of dit die moeite werd is om hulle sosiale interaksie op te gee… 
Hulle sê dat die nuwe wisselprosedure ‘n goeie idee is, maar aangesien dit nie deur almal 
toegepas word nie, dit net so doelloos soos ‘n loergaatjie in ‘n glasdeur is. 

Mnr. Denysschen en sy mede-soldate bly steeds hard veg, maar tyd sal leer of die inwoners van 
Klofie-land gaan terugveg en of hulle maar soos eendjies in ‘n ry 1, 1.5, 2 meter van mekaar af 
sal wegbly.

Zelda Steynberg

Die Klofies handhaaf hulle 
distansiëring van sosiale distansiëring

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer - - Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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SOSIAAL

PaparazziPaparazzi
Fotograwe: Janneke Vahrmeijer; Carla van Staden; 
Megan du Toit; Vivienne Pio en Marli Viljoen
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•  

Die nuwe normaal van maskers dra, het ons geleer om op interessante maniere te kommunikeer! Wenkbroutaal is die nuwe liptaal en om gou iets vir ‘n pel in die klas te fluister, het verbasend uitdagend 
geword! Ek dink egter ná amper ‘n halwe jaar van skoolgaan met maskers, het ons Klofies al die kuns van wenkbrou-emosies stewig onder die knie! Of hoe? Toets jouself en kyk hoeveel van die matrieks jy 
by hulle wenkbroue agter die masker kan pas. 

Elani Smith

Wie se wenkbroue is dit die?
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Steve Hofmeyer se lirieke herinner 
ons dat agter elke goeie man, 
is daar ‘n vrou wat weet wat 
aangaan, maar hier by Kloof staan 
die matriekseuns met ‘n spierwit 
bakkie agter hulle en sal hulle 
met trots die titel van ‘n “Hilux-
fanatikus” aanvaar! Ons het ‘n 
paar van die matriekseuns met 
dié einste bakkies genader en 
met die vraag op almal se lippe 
gekonfronteer: “Hoekom ‘n Hilux?”

Petrich Swart:
Hilux se naam: Nguni
Hilux is meer as net die bakkie, dis 
‘n kultuur. Dis die vroeg opstaan in 
die bosveld. Dis die bakkie agter 
die boer en die kersie op die koek 
is dat geen meisie ‘n man met ‘n 
Hilux kan weerstaan nie. 

Joshua Scheepers:
Hilux se naam: Buffel
Dit is soveel meer as net ‘n 
bakkie. 

Monty Loubser:
Hilux se naam: Brahman
Want kyk net na al die jare se 

geskiedenis van die Hilux. Dis 
‘n manier van lewe. Braai is net 
soveel beter met ‘n Hilux en 
buitendien … die meisies like ‘n 
Hilux kwaai!

Siverio Aggenbach:
Hilux se naam: Dop en Tjop.
Hilux, want Ford is … sleg! 

Laastens het ons die enigste hen 
onder die hane, Vicky Nel, wat 
sonder om te blik of te bloos, die 
manne kan touwys maak, gevra: 
“Hoekom ‘n Hilux?”

Vicky Nel:
Hilux se naam: Friskris
‘n Hilux 2x4 kan ‘n Ford 4x4 uit 
die modder sleep as hy vassit, 
daarom is dit definitief die moeite 
werd … behalwe as jy ‘n “soutie” 
is! 

Daar het jy dit, Kloof! Nie net 
het Hilux sopas ‘n klomp nuwe 
handelsmerk-ambassadeurs 
gekry nie, maar so word 
Hoërskool Waterkloof ook die 
nuwe skougronde vir die Toyota 
Hilux!

Euléne Bornman 

Dis nie net ‘n bakkie nie, 
Manne. Dis ‘n Hilux!

www.xco.co.za

DIGITAL
MARKETING

GIFTING CORPORATE 
CLOTHING

WORKWEAR 
& PPE

BRANDING SPORT
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2020 het die sportwêreld geskud. Dis nie net die Olimpiese 
Spele wat aangeskuif is nie, maar alle sport – van skool- tot 
op nasionale vlak – is summier gestaak. Die president se 
aankondiging van die grendelstaat het beteken dat geen sport 
by die skool beoefen kon word nie. Die Klofiekan het ondersoek 
ingestel om te kyk hoe hierdie situasie die Klofies se sport 
beïnvloed het.

Alhoewel geen sport op die skoolterrein beoefen is nie, het 
die Klofies deur virtuele oefeninge aktief gebly. Die onderskeie 
sportafrigters het via YouTube, WhatsApp, Instagram en Zoom 
streng oefenprogramme opgelaai. “Ledigheid is die duiwel 
se oorkussing,” sê mnr. Muller van der Nest, direkteur van 
kleinsportsoorte. Die afrigters het seker gemaak dat geen atlete 
tydens die lang inperking ledig rondlê nie. Leerders se vordering 
is weekliks deur middel van video’s gemonitor.

Tog was daar vele uitdagings wat die atlete in die gesig gestaar 
het: geen fisiese kontak met hul afrigters om hul te korrigeer nie 
en geen spanlede wat hulle motiveer om harder te werk en beter 
te presteer nie.

Die wete dat baie spelers nie nog ‘n laaste wedstryd saam 
met hul spanmaats kon speel nie, was ook ‘n hartseer 
pil om te sluk. Volgens Kaylen Weiss, een van Klofies se 
eerstenetbalspanspelers, het hulle al vanaf graad 8 aan hul 
droom gewerk om deel van die 2020 eerste span te wees. “Ons 
was nog besig om baie hard vir die Klofie-fees voor te berei toe 
alles net skielik afgestel is. Aan die begin van die grendeltydperk 
het ons nog hard geoefen, maar mettertyd het ons besef dat ons 
glad nie weer gaan speel nie. Die grootste teleurstelling was al 
die toernooie wat afgestel is. Ons het so daarna uitgesien.”

Dit is egter waar die gesegde: “When the going gets tough, the 
tough get going,” inkom. “Die atlete wat ernstig oor hul sport en 
vordering is, het aan die beweeg gebly en aangehou om hard te 
werk,” sê mnr. Muller.

Kleinsportsoorte het tydens die grendeltydperk floreer. Verskeie 
klubs het toestemming gehad om hul deure oop te hou en 
daarom kon van die kleinsportsoorte daar aansluit. Boogskiet, 
rolbal en hengel kon met hulle bedrywighede voortgaan en 
die skaakspelers kon hul vaardighede tuis teenoor hul slim 
familielede opskerp. Dieselfde kan egter nie van alle sportsoorte 

gesê word nie. Swemmers het hul kondisioneringsoefeninge buite 
die swembad gedoen, amper soos visse uit die water.

Talle sportsoorte soos atletiek, netbal, hokkie, rugby en krieket, is 
nou besig om stadig maar seker weer in die roetine van gereelde 
oefeninge te kom. Die toekoms vir sport is om ‘n veilige afstand 
van jou mede-speler te hou en om maskers te dra. Hierdie reël 
raak veral moeilik om te gehoorsaam as dit by kontaksportsoorte 
soos rugby kom. Om ‘n masker tydens sportbeoefening te dra, 
laat jou gou na jou asem snak. Dit is ‘n groot aanpassing.

“Die realiteit is dat daar min of geen toeskouers by toekomstige 
wedstryde gaan wees nie en dit gaan vir seker ‘n uitdaging vir 
spelers wees,” sê mnr. Cobus van Dyk, adjunkhoof van sport by 
Hoërskool Waterkloof. Volgens hom is dit glad nie onmoontlik 
om steeds sonder ‘n skare wat jou aanmoedig, te presteer nie. 
“Spelers sal net sielkundig voorberei moet word en weet dat hulle 
dan die sport vir hulself en vir die skool beoefen.”

Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg en vir ‘n uitdaging staan die 
Klofies reg. So Kloof, trek aan daardie tekkies, want daar is ‘n 
nuwe sportjaar wat wag. 

Wat het van Klofie-sport tydens die inperking geword?
Jana Gous

SPORT

Nuwe hoëprestasie-
afrigters beloof om Kloof se 
vernaamste sportsoorte van 
krag tot krag te neem
Louwrens Strydom

Kloof se sportburo wemel van 
innovering en die aanstelling van 
die nuwe hoëprestasie-afrigters dra 
tot die opwinding en ontwikkeling 
van sport by Hoërskool Waterkloof 
by.

Ons verwelkom graag vier afrigters 
met ongekende ervaring en passie 
vir die drie vernaamste sportsoorte 
by Kloof.
• Rugby – Mnr. Renier de 

Villiers het verskeie provinsiale 
spanne en topatlete afgerig.

• Netbal – Me. Marlize Smit is ‘n 
oud-Protea-netbalspeler.

• Hokkie – Mnr. Mark Lamprecht 
(seuns) se kundigheid en 
passie vir hokkie is ongekend 
en hy het self hokkie op hoë 
vlak gespeel. Juf. Omari Geyer 
(dogters) is die Besturende 
Direkteur van Netstar Suid-
Afrika.

• Krieket – Mnr. Ruan Sadler 
het eersteklas-krieket vir 
Northerns en Easterns 
gespeel.

Die hoëprestasie-afrigters se rolle 
by die skool sluit die volgende in:
• Om Future Klofies te bestuur 

en die jong talent te ontwikkel.
• Om seker te maak dat 

Hoërskool Waterkloof se 
afrigtingsprogram op ‘n 
professionele vlak is.

• Om spesialisafrigting aan 
Hoërskool Waterkloof se 
spelers en Future Klofies te 
bied.

• Om seker te maak dat talent 
by Hoërskool Waterkloof 
ontwikkel word.

Elkeen van hierdie afrigters is 
spesialiste in hul onderskeie 
sportsoorte en hulle bydrae tot 
Hoërskool Waterkloof se sport 
is ongelooflik belangrik. Hulle is 
kundige afrigters met energie, ‘n 
passie vir kinders en ‘n passie vir 
afrigting.  Elkeen van hulle het al 
op baie hoë vlakke afgerig en hul 
ervaring is ongelooflik belangrik. 
Met dié bekwame afrigters aan 
die stuur van Kloof se vernaamste 
sportspanne kan ons verseker wees 
van wêreldklassport by Hoërskool 
Waterkloof.

Toets jou kennis van Kloof se sport
TENNIS:

1. Ons is tans die nasionale naaswenners van die Gerrie 
Berner-tennistoernooi. Wie was die eerste seunspan se 
kaptein by die toernooi en speel hy regs of links?

2. Hoërskool Waterkloof het een olimpiese speler opgelewer 
wat ‘n olimpiese medalje ingepalm het. Wie is die speler?

3. Wie is die bekende tennisspeler en oud-Klofie, wat in 
2019 die mansdubbelstitel ingepalm het? Hy is tans ook 
die afrigter van die mansdubbelspaar.

ATLETIEK:

1. Wie was in 2020 Kloof se vinnigste seun in die 100 m?

2. In watter posisie het Hoërskool Waterkloof by die A-Bond 
Interhoër geëindig?                   

3. Wie bied die PUK A Interhoër in 2021 aan?                                                              

RUGBY:

1. Noem een oud-Klofie wat in 2007 en een wat in 2019 ‘n 
wêreldbekerwenner was.

2. Wie is die Kloof-onderwyser wat al langer as 20 jaar by 
die Blou Bulle-skolerugby betrokke is?

3. Watter oud-Klofie-hoofseun het vir die Blitsbokke as 
kaptein uitgedraf?

KRIEKET:

1. Hoërskool Waterkloof was in 2020 die KSA T20-wenners. 
Watter Kloof-speler is as speler van die toernooi 
aangewys?  

2. Wie was hierdie jaar Hoërskool Waterkloof se 
eerstespankaptein?  

3. Teen watter skool speel die Klofies jaarliks die T20-bash 
wat die meeste toeskouers van enige T20-skolewedstryd 
oplewer?  

NETBAL:

1. Watter oud-Klofie is gedurende die 2011 Netbal 
Wêreldbeker as speler van die toernooi aangewys?   

2. Ek was in Hoërskool Waterkloof, het V vir die Proteas 
gespeel en is tans die hulpafrigter by Maties. Wie is ek?  

HOKKIE:

1. In watter skool was coach Mark?

2. Wie het al ‘n Northerns o. 18-hokkiespan afgerig?

3. Aan watter stokke glo coach Omari?

4. Noem twee goeie dameshokkielande.

5. Wat is coach Mark se broer se naam?

Mnr. Ruan Sadler
- Fotograaf: Miracles Photography -

Mnr. Mark Lamprecht 
- Fotograaf: Miracles Photography -

ANTWOORDE

TENNIS:1. Erich Süllwald; 2. Pietie Norval; 3. Jeff Coetzee  ATLETIEK: 1. Breyten Connoway (10.81 sekonde); 2. Tweede plek algeheel; 3. Hoërskool Waterkloof  RUGBY: 1. Wikus van Heerden (2007) en Faf de Klerk 
(2019); 2. Jan Molentze; 3. Stedman Gans  KRIEKET: 1. SW Kemp; 2. Simeon de Bruyn; 3. Menlopark  NETBAL: 1. Erin Burger; 2.Adele Niemand  HOKKIE: 1. Pretoria Boys High; 2. Coach Omari; 3. Nedstar; 4. Nederland 
en Argentinië; 5. Coach Dean

1. Kat; 2. Albatros; 3. Nege; 4. Mahamba; 5. Archers edge; 6. Wit; 7. Robin Hood; 8. Nederland; 9. Turkye; 10. Sirië; 11. Amerika: Las Vegas; 12. Coach One; 13. Pion; 14. Skip; 15. 48; 16. Strop; 17. Voorsitterstrofee; 18. 
Perdry; 19. Spur; 20. Skaak; 21. Boogskiet; 22. R840 000

1. Wat word die wit bal, wat by rolbal gebruik word, genoem?     

2. Wat teken jy aan in gholf as jy ‘n gat wat veronderstel is 
om in vier houe gespeel te word, in een hou voltooi? (hole 
in one is nie die antwoord nie.)   

3. Uit hoeveel spelers bestaan ‘n tafeltennisspan in die 
skoleliga?        

4. Wat is die naam van die perd wat jaarliks op die perdry-
jaarbladfoto’s verskyn?                              

5. Wat is die naam van die boogskietbaan waar Waterkloof se 
skuts op Maandae oefen?     

6. Wat is die kleur van Waterkloof se topfietsryers se hemde 
as hulle deelneem?                              

7. Wat noem ‘n mens dit as jy een pyl in die middel van die 
teiken geskiet het en dan nog een agter in daardie pyl se 
stert inskiet sodat hulle een lang pyl vorm?       

8. In watter land het Erin Muller verlede jaar haar land in ‘n 
perdry-item verteenwoordig?

9. In watter land het Carla Bester en Tineke Booysen die SA 
o. 16-skaakspan gedurende 2019 verteenwoordig?              

10. Van watter land kom mnr. Omar ZeinEdin, die Suid-
Afrikaanse tafeltennisafrigter, wat by die Waterkloof-span 
betrokke is?   

11. In watter land het een van die boogskietafrigters vir 
prysgeld ter waarde van $100 000 gaan deelneem?      

12. Saam met watter groep het Waterkloof se fietsryers begin 
oefen?          

13. Wat noem ‘n mens die kleinste skaakstuk op die 
skaakbord?                                                                        

14. Wat noem ‘n mens die rolbalspeler wat laaste die 
geleentheid kry om sy bal te rol?

15. Hoeveel blokkies is daar op ‘n skaakbord?

16. By hengel word die hoek, die sinker en die vislyngedeelte 
wat aan die voorkant van die lyn kom by die huis 
aanmekaargesit en voorberei. Wat word die saamgestelde 
gedeelte genoem?   

17. Wat word die gholfkompetisie genoem waaraan al die 
skole in Pretoria se eerste  spanne jaarliks deelneem?

18. Met watter sportsoort word Prix Caprilli geassosieer?

19. Wie is die hoofborg van die bergfietsskolekampioenskap 
wat jaarliks plaasvind?                                

20. By watter sport sal jy ‘n biskop aantref?

21. Met watter sportsoort word die woord compound 
geassosieer?

22. Hoeveel geld het Christiaan Bezuidenhout, oud-Klofie, 
vir sy deelname aan die 2020 US Masters-gholftoernooi, 
verdien?                                                                                     

Gespesialiseerde sport. Hoe kundig is jy?

Sportdepartement

Mnr. Renier de Villiers
- Fotograaf: Miracles Photography -

Me. Marlize Smit 
- Fotograaf: Miracles Photography -

Me. Omari Pienaar Geyer 
- Fotograaf: Miracles Photography -
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•  

Waterkloof is wêreldklas - dit is weer eens 
bewys nadat die skool boogskiet as ‘n 
amptelike sport by die skool begin aanbied 
het. Die boogskietspan is aan die begin van 
2020 gestig en het klaar verstommende 
hoogtes in dié sport bereik nadat die span 
aan verskeie kompetisies deelgeneem 
het. Die span word deur twee ongelooflike 
afrigters gelei, naamlik tannie Luzanne 
en oom Redge. Carina Meyer, ‘n lid van 
die boogskietspan, beskryf die gees soos 
volg: “Ons is ernstig met tye, want dit is ‘n 
gevaarlike sport, maar ons geniet dit ook 
verskriklik! Ons moedig mekaar baie aan 
en almal mik om ‘n “Robin Hood” tydens 
oefeninge te skiet. Dit word gedoen wanneer 
jy een pyl in die agterkant van ‘n ander 
pyl (wat reeds in die teiken vassit) inskiet. 
Die beste skut kry ‘n gratis koeldrank aan 
die einde van elke oefening. Ons werk 
hard en ons speel hard!” Sy vertel ook 
dat die belangrikste deel van die sport is 
om konsekwent te bly en om altyd op die 
volgende pyl te fokus. Die span kom elke 
Maandagmiddag by die sportburo bymekaar, 
geklee in die skool se LO-drag en met hul 
boogskiettoerusting gewapen. Daarna ry 
almal saam in die bussie na Archers Edge 
toe. As jy nie ‘n boog kan bekostig nie, kan 

daar een by Archers Edge gehuur word. 
Dit is nie nodig om van die begin af jou eie 
toerusting te besit nie. Hierdie sport vereis 
geduld, deursettingsvermoë en kan deur 
enige iemand beoefen word. Enige iemand 
kan deel van die span word, solank jy 
gewillig is om te leer en baie hard te werk! 
Ondervinding help natuurlik, maar harde 
werk is meer werd as natuurlike talent. 
Almal word hartlik uitgenooi om deel van die 
span te word. Onthou: ‘n betrokke Klofie is ‘n 
gelukkige Klofie! 

Zoë du Rand 

Is jy die Klofies se volgende 
Robin Hood?

Ons sien geen remme vir die seisoen 
wat voorlê vir die Klofie-hokkiebokkies 
en -ramme nie, want ons verwelkom 
twee splinternuwe, gesoute afrigters: 
Omari Pienaar en Mark Lamprecht.

Wat is Coach se gunstelingliedjie?
Omari: Can’t stop the feeling – Justin 
Timberlake. Wie is nie in ‘n goeie bui as 
jy hierdie liedjie hoor nie? 
Mark: Ek sou die liedjie Vacation deur 
Dirty Heads kies, want ‘n mens moet 
geniet wat jy doen. As ‘n mens nie 
gelukkig is nie, moet jy ‘n plan maak en 
begin doen wat jou gelukkig maak.

Sal Coach eerder sonder hare of 
sonder tande lewe?
Omari: Sonder tande. Ek kan my 
mond toehou en so gou as moontlik vir 
valstande gaan. Hopelik gebeur dit nooit 
nie; ek verkies tande en hare! 
Mark: Ek sou eerder sonder hare as 
sonder tande lewe.

Gee raad aan hokkiespelers oor hoe 
om ná skool suksesvol te wees.
Omari: Dan begin die harde werk eers! 
Jy is nou jou eie gewete en jou beste 
ondersteuner. Mense wat nie hard werk, 
meer as die ander doen en in hulleself 
glo nie, maak dit nie na skool nie. Gaan 
groot! As jy eers ophou speel, begin jy 

nie weer nie. 
Mark: My raad sou wees om jouself 
nie met ander spelers te vergelyk nie. 
Luister na al die raad wat jy kry en gee 
altyd jou beste!

Wat was sover Coach se hokkie-
hoogtepunt?
Omari: As speler: om te hoor as jou 
naam uitgelees word by die IPT en 
die SA-jeugspan teen Australië en 
Zimbabwe. As afrigter: Noordvaal-
wenners, nadat ek as speler ook die 
trofee saam met my skoolspan gewen 
het en laasjaar se o. 18-IPT goue 
medalje.
Mark: Toe ons in my matriekjaar as 
die Noord-Gauteng o. 18A-span vir 
WP in die semifinaal gewen het. Nog 
‘n hoogtepunt was om saam met my 
jonger broer sy eerste wedstryd vir Boys 
High se eerste span te speel.

Wat sal die perfekte moordwapen 
wees?
Omari: Ek maak gereeld grappies 
hieroor. Ek het nie ‘n geweer nie en ek 
kan nie boks nie, maar ek het ‘n hele 
paar Nedstar-hokkiestokke en ek is 
seker dit sal meer as genoeg wees. 
Mark: ‘n Hokkiestok. Stick to what you 
know.

Anje Millard

Trek jou sokkies op en gryp jou 
stokkie, want Kloof wil weer hokkie

SPORT

Die jaar 2020 het ‘n klomp van die sportsterre 
se drome gesteel, maar kon nie hulle geesdrif 
demp nie. Dit word weerspieël deur die 
kapteine se kameraadskap. 

Jaclyn Greyling, Tristan Venter, Demi du Plessis 
en Monty Loubser, kapteine van onderskeidelik 
die eerste hokkie-,netbal- en rugbyspanne, het 
deur ‘n moeilike jaar steeds hul staal gewys.

Wat was jou gunstelingoomblik saam 
met jou span?

Jaclyn: Ongelukkig het ons net ‘n kort rukkie 
saam met mekaar voor die grendeltydperk 
gehad, maar my gunstelingoomblik was voor 
ons wedstryd teen Midstream waar die graad 
11’s vir ons ‘n klein opvoerinkie gehou het en 
ons as span ‘n hegte band gesmee het.

Tristan: Die tweede wedstryd van die 
Northerns Cup teen Midstream waar daar ‘n 
groot groep Klofie-ondersteuners by Pretoria 
Boys High was – en toe wen ons 10-1!

Demi: Dit was tydens my eerste en enigste 
wedstryd toe ek saam met my span op 
die baan gestap kom, opkyk en al die 
ondersteuners wat vir ons staan en sing, sien!

Monty: My gunstelingoomblik was toe ek 
langs my boeties staan en daardie strepiestrui 
vir die eerste keer met trots aantrek. Dit 
bring elke keer trane in my oë as ek daaraan 
terugdink. 

As jy jou span met ‘n film kon vergelyk, 
watter film sou dit wees?

Jaclyn:  The Incredibles.

Tristan: Gladiator – die hoofkarakter se krag 
om nooit op te hou veg nie, is ‘n baie goeie 
beskrywing van hoe my span was. Ons het 
aanhou veg tot die eindfluitjie blaas.

Demi: Facing the Giants.

Monty: Ons sou definitief Rambo wees, want 
ons maak net dood sodra ons op die veld draf.

Elke afrigter word aan iets geken – is 
daar iets wat jou afrigter gesê of gedoen 
het wat jy en jou span nooit sal vergeet 
nie?

Jaclyn:  Al het ons so min wedstryde gespeel, 
kon ek onmiddellik agterkom dat ons afrigter ‘n 
groot liefde het vir wat sy doen.

Tristan: Coach Mark is baie passievol en 
energiek.

Demi: As Coach op haar boekie 45 grade lyne 
begin trek en skree: “Channels!”

Monty: Ons was regtig bevoorreg met puik 
afrigters wat nie net rugby afgerig het nie, 
maar ook vir ons lewenslesse geleer het - soos 
om jou alles te gee vir dit waarin jy glo.

Beskryf julle hardste oefensessie deur ‘n 
liriek uit ‘n liedjie te gebruik?

Jaclyn:  “…we are trying to stay alive”- 
Staying Alive deur Wyclef Jean.

Tristan: “Bietjie, bietjie lam.” - Die Campbells.

Demi: “Ons soos vure brand in die donker 
nagte, staan ons soos lig op die horison.” – 
Joshua na die Reën, Lig op die horison.

Monty:“I don’t wanna be alive, I don’t wanna 
be alive, I just wanna die today, I just wanna 
die.” - Logic 800.

Daar is altyd ‘n groot debat tussen 
mense … is jy ‘n voorstaander van 
proteïendrankies?

Jaclyn: Ek is tot ‘n mate ‘n voorstaander. Ek 
dink definitief dat dit werk om jou die ekstra 
hupstoot te gee, maar ‘n mens moet dit nie te 
veel gebruik nie.

Tristan: Nee, ek het dit al ‘n paar keer gebruik, 
maar ek voel nie juis ‘n verskil nie.

Demi: Uit my ervaring met proteïendrankies 
kan ek nie sê dat ek ‘n groot verskil voel nie. 
Ek dink dit hang maar af van persoon tot 
persoon. As dit van my afhang, sal ek dit nie 
noodwendig weer gebruik nie.

Monty: Nee, dis ‘n geldmaakstorie, ‘n stuk 
vleis op die vuur is baie beter.

As jy vir oulaas na ‘n klipharde wedstryd 
voor die skool kon staan, wat sou jy vir 
die skool sê?

Jaclyn: Ek sou vir oulaas die Klofie-call uit 
volle bors sing.

Tristan: Baie dankie vir julle ondersteuning. 
Ons waardeer dit regtig baie.

Demi: Eerstens, dankie aan Pappa God wat 
vir ons die geleentheid gegee het om ons 
talente te kon uitleef. Dankie aan my span en 
ons afrigter vir al julle harde werk, ek is trots 
op julle. Dankie aan elke ondersteuner. Dit is 
vir ons ‘n voorreg om voor julle te staan. Ons 
waardeer dit baie.

Monty: Ek sou met trane in my oë eerstens 
aan ons Hemelse Vader al die eer gee en ons 
skool bedank vir alles wat hulle al vir my en my 
span gedoen het soos om op die pawiljoen te 
sit en om vir ‘n span, waarin hulle glo, te skree. 
KLOFIES, JULLE IS REGTE LEGENDS!

Christine Geertsema

Kaptein, span jou seile

Carina Meyer
- Foto verskaf -

Coach Mark en Coach Omari 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Demi du Plessis
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Monty Loubser
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Tristan Venter
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Jaclyn Greyling
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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