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In memoriam

Juf. Carin de Beer
Christine Geertsema

Into the unknown:

Waterkloof se eie
prinse en prinsesse
Mionette Short en Dewan Prinsloo
- Fotograaf: Carla van Staden -

Angelique Bloemhof, Anri Jordaan, Emma Lotriet

Die jaarlikse hoogtepunt en skoonheidskompetisie wat grasie,
beeldskone Klofies en talent na ‘n volgende vlak neem. Juf.
Redelinghuys en haar talentvolle span het beslis hul tema
van die Mnr. en Mej Waterkloof 2021-vertoning, Into the
Unknown, tot hoër hoogtes geneem. Hierdie spoggerige
aand is vir die eerste keer aanlyn uitgesaai en jy kon die
fantasieverhaal vanuit die gemak van jou eie huis bywoon –
met ‘n peuselhappie of twee byderhand om die hele ervaring
sommer ‘n duisend keer lekkerder te maak. Die koste van ‘n
kaartjie was ook aansienlik goedkoper as vorige jare en jy kon
die vertoning saam met vriende kyk - ‘n goeie herinnering vir
die plakboek.
Al moes die aanlyn kyker noodgedwonge op die
gemeenskapsgees en ekstatiese ondersteunersgejubel
in die skoolsaal uitmis, was dit steeds vir almal ‘n
wêreldklasaanbieding gevul met opwinding, vermaaklike items,
indrukwekkende danse en “Pixie Dust”. Die deelnemers het
soos Disney-prinse en -prinsesse gestraal terwyl hulle hul
unieke talente en grasieuse loopplankwerk uitgevoer het. Die
spitsvondige aanbieder en gaskunstenaar, Arno Jordaan, het
homself uitstekend van sy taak gekwyt.

Die items deur die Hoërskool Waterkloof Dansakademie was
ook, soos altyd, uit die boonste rakke. Die spoggerige aand het
beslis elke toeskouer na ‘n sprokiesverhaal geneem.
Ten spyte van ‘n paar tegniese glipsies en moeilike
omstandighede vanweë die heersende pandemie, was die
aand ‘n klinkende sukses. Die aanlyn uitsending het moontlik
‘n hele nuwe era van glansgeleenthede ingelui. Miskien begin
Hoërskool Waterkloof weer ‘n nuwe tendens.

Wenners:

Mej. Waterkloof: Mionette Short
Mnr. Waterkloof: Dewan Prinsloo
Eerste prinses: Megan Swanepoel
Eerste prins: Caleb Greyling
Tweede prinses: Anika Geyser
Tweede prins: Marcus Steenkamp
Mnr. Persoonlikheid: Luan Maree
Mej. Fotogenies: Michelle Zehnder
Mnr. Fotogenies: James Boucher
Beste item: Anika Geyser
Vir nuus agter die skerms en nog foto’s, blaai na bl.8

Juf. Carin de Beer

- Fotograaf: Miracles photograhy -

‘n Mens besef nie altyd die kortstondigheid van die lewe nie.
Veral nie as jyself nog op skool is en op die drumpel van jou eie
grootmenslewe staan nie. Die hoërskoollewe is eintlik maar in
baie opsigte ‘n gejaag na wind. Jy jaag van een verpligting na
die volgende, net om dit môre te herhaal. Baie van ons is skuldig
hieraan … maar juf. Carin de Beer was vir seker nie.
Dis ‘n kuns om ‘n oomblik ten volle aan te gryp en juf. Carin het dié
kuns met lof bemeester. Klein oomblikke was vir haar belangrik,
maar dít wat baie maal vir haar ‘n vlietende skooldagmoment
in ‘n kind se lewe was, was vir die res van ons blywend en
lewensverreikend. Of dit nou haar kenmerkende vriendelike glimlag
op die stoepe tesame met ‘n “hallo, my kind” was, of die gereelde
tien minute na klas waar sy met groot toewyding en liefde ‘n
wetenskapkonsep vir die duisendste keer verduidelik het, dit was
deurtastende oomblikke van deernis.
Oomblikke waar sy ander geleer het van deursettingsvermoë
tydens die voorbereiding vir ‘n roboticakompetisie. Oomblikke waar
sy met kinderlike opgewondenheid in ‘n nasionale expo-wenner se
geluk kon deel – dis dié tye wat juf. Carin uniek en tydloos in ons
harte laat lê. Menige leerder en kollega kan ook van haar Jesushart getuig:
Juffrou was opreg, eerlik en Juffrou se passie vir Wetenskap het
deur Juffrou gestraal soos ‘n lighuis wat ‘n baken van hoop vir ons
leerders was. – Surina Jordaan.
Sy het altyd vir my gesê: “Hoekom wil jy goed wees as jy kan
GREAT wees?” – Amy Vockerodt.
Juffrou het my gehelp toe ek gedink het ek kan nie meer nie… –
Clarisse Dercksen.
Ek hoop ons almal regverdig Juffrou se opofferings deur die jare
deur ons invloed in die wêreld. – Marié Botha.

Onnie-persoonlikheid
- bl. 4

Matriekuitslae 2020:
Klofies is nr.1 met 1000+
onderskeidings! - bl. 10

Kleinsporte kraai koning
tydens Covid - bl. 15

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

- Fotograaf: Thobile Mathonsi -

- Foto verskaf -

Sy het altyd vir my gesê: “Macayla, vir my gaan dit nie oor jou
punte nie; dit gaan oor jou gesindheid … en jy het ‘n baie mooi
gesindheid.” Sy was werklik ‘n baie goeie omgee-juffrou. –
Macayla Barlow.
Die engele het gesing toe die Here vir juf. Carin kom haal het –
want die hemel het ‘n engel ryker geword. Kloof is Juffrou ewig
dankbaar. Die invloed is blywend, nie kortstondig soos ons gejaag
van klas-tot-klas en graad-tot-graad nie. Ons sal aanhou om dit
wat Juffrou voor ons kennisdeure en in ons hartskamers neergelê
het as inspirasie uit te leef. Juf. Carin de Beer – ons salueer u.

geskiedenis te leef en te skryf. Ons
gaan vir ewig in die skoolregister
opgeteken wees as die Covid-Klofies
wat elke dag gemasker, gepantser
en gesaniteer moes skoolgaan
… aanlyn, aflyn, sosiaal gedistansieerd (en soms
gedisoriënteerd), op-gezoom en half-versmoord, maar
emosioneel onlosmaaklik aan mekaar verbind, om
te midde van die onsekerheid en abnormaliteit net te
probeer om die heel beste te maak van dit wat ons
het. Kom ons skryf saam ‘n hele paar opwindende en
kleurvolle hoofstukke vir die geskiedenisboeke!
Prof. Lizette Rabe sê jy kan net sien van waar jy staan
… waar jy staan bepaal jou uitkyk en jou horison. As
ons op dieselfde plek gaan bly staan waar ons bly
soek na dit wat eens was, gaan die horison wat was

Redakteursbrief
Sommer vroeg vanjaar laat hoor mnr. Denysschen
dat hy dink dit is tyd dat ons ophou om vas te hou
aan dit wat was en hoe dit altyd gedoen is. Ons moet
vorentoe kyk en op nuwe paaie waag.
Dit was die beste stukkie raad, wat ons almal lankal
nodig gehad het om te hoor. Kom ons breek weg van
die konstante ongelukkigheid oor dit wat was en dit
wat ons nie meer kan doen soos dit altyd gedoen is
nie. Kom ons breek die stilte en skree ons vreugde
uit, vreugde dat ons uiteindelik weer almal saam kan
skoolgaan, saam kan lag en saam kan huil.
Weet dít liewe Klofies … ons is besig om ‘n stukkie

net al hoe meer vervaag en ons gaan nie verder
kan sien nie... Néé, kom ons maak die kopskuif,
kom ons gee die tree … vorentoe, sodat ons
ons eie pragtige nuwe horison duidelik kan sien.
Geniet elke oomblik van elke dag by die skool.
Maak die beste van elke geleentheid wat na
jou kant toe kom. Waardeer die onderwyser
wat in persoon voor jou staan en jou graag iets
wil leer. Geniet die dinamiek in die klas van ‘n
mengelmoes persoonlikhede wat in ‘n heerlike
interessante mengsel ingeklits is.
Maak ‘n verskil, maak jou merk, breek die stilte,
kortom … Carpe diem!
Klofies, ‘n wonderlike 2021 wag vir ons … gee die
tree … vorentoe.

Kris ten

REDAKSIE

Redaksie 2021

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Graad 12
Roché Bloem
Angelique Bloemhof
Lourie Bosman
Cilliers Diedericks
Ansònel du Toit
Kristen Erasmus (redakteur)
Christine Geertsema
Leany Holtzhausen
Juné Jordaan
Megan Katzke
Dalen Lombard
Anje Millard
Zelda Steynberg

---------Graad 11
Ané Hartzer
Jana Gous (subredakteur)
Redaksie in opleiding

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

----------

Graad 10
Juan de Wet
REDAKSIELEDE IN OPLEIDING
Graad 12
Kayla Halgryn

---------Graad 11
Emma Lotriet
Niel Voges

----------

Graad 10
Arnold Dippenaar
Anri Jordaan
Handro Myburg
Vivienne Pio
Lyné Steyn
Lillian van Staden

----------

Laat jou stem tel Vra vir Susan!
Handro Myburg

Covid-skool bring groot veranderinge mee.
Aparte wisseling, pouses in die klas en dalk die
kontroversieelste: die huiswerkperiode. Wat dink
die Klofies van die huiswerkperiode?
Die volgende terugvoer is ontvang:
• Die huiswerkperiode is ‘n mors van tyd. ‘n Mens het
nie altyd huiswerk nie en moet partykeer leer. Dit is egter
nie maklik om in die klas te leer nie. Dit is ook moeilik
om byvoorbeeld vakke soos IGO se huiswerk in die klas
te doen, want die meeste klasse se tafels het nie genoeg
plek vir al jou instrumente nie.
Carl Frederick Guass (graad 12)
• Ek dink die huiswerkperiode is ‘n goeie
werksgeleentheid. ‘n Mens is nie altyd lus om vir ‘n
halfuur in jou klas te sit nie, maar as jy dit reg gebruik,
kan dit jou regtig help. Selfs al lê jy net op jou arms om ‘n
bietjie slaap in te haal.
Dané van Zyl (graad 11)
• Die huiswerkperiode is ‘n goeie stelsel, maar as ons
nog steeds 14:00 kan uitkom, sal dit beter wees. Ek voel
ook dat die graad 8’s en 9’s dit ook moet hê.
Hendrik Nigrini (graad 10)
• Dit mors my tyd. Hoekom moet die seniors later
bly? Ons doen in elk geval geen huiswerk nie. As die
seniors eerste gaan, kan ons by die huis leer. Daardie 30
minute ekstra ontneem ons van tyd om vir toetse te leer.
Voorafbeplande buitemuurse aktiwiteite word versteur.
Nea Mostert (graad 10)
• My broer is in graad 11 en tydens die huiswerkperiode
moet ek vir ‘n halfuur wag voordat ek kan gaan, sodat
ons petrol kan spaar. Die skool vra ook dat ons so vinnig
as moontlik van die terrein af moet kom, maar nou moet
ek vir my broer wag om uit te kom. Ek weet nie van die
seniors nie, maar vir my is die huiswerkperiode ‘n mors
van tyd.
Mia du Toit (graad 9)

Hoërskool Waterkloof
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Susan kan gekontak word deur ‘n anonieme brief
by ontvangs in “Susan se boks” te plaas.
Liewe Susan
Ek is matriekafskeid toe gevra deur iemand wat ek glad nie
ken nie. Ek het baie druk ervaar, aangesien dit voor ‘n klomp
mense gebeur het. Ek wil nie saam met hom gaan nie, maar
indien ek nee sê en niemand anders vra my nie, sal ek op
my eie moet gaan. Wat sal jy voorstel: moet ek vir hom nee
sê? Wat moet ek doen?
Liewe Anoniem
Gevoelens is hier ter sprake en uit die aard van die saak sal
sy ego skade lei. Jy loop egter ook die risiko dat niemand
anders jou vir die matriekafskeid gaan vra nie. As dit vir
‘n graad 10-bal was, het ek vir jou gesê om net saam met
die ou te gaan en moeite te doen om hom te leer ken. Die
uitnodiging is egter vir jou matriekafskeid en dit is baie
belangriker as ‘n graad 10-bal. Jy wil tog hê dit moet ‘n
spesiale en onvergeetlike aand wees. As jy regtig besluit
daar is geen manier dat jy saam met die ou sal gaan nie
en jy vrede gemaak het met die feit dat jy moontlik alleen
moet gaan, stel ek voor dat jy net op jou tande byt en die
pleister afruk deur dit reguit vir hom te sê! Dit gaan definitief
nie maklik wees nie en jy gaan sleg voel, maar as jy hom
buitendien nie ken nie, is daar in elk geval nie ‘n vriendskap
wat bewaar hoef te word nie.

Graad 9
Lize Erasmus
Laureanne Geertsema
Nandi Gous
Casey Robertson
Michaela Smith
Suné van der Merwe
Mia van der Walt

----------

Onderwysers
Me. Alma van der Walt
Me. Leandré Eksteen (proeflees)
Me. Annuska Pretorius
(proeflees)
Mnr. Gareth Harris (foto’s)
Me. Janneke Vahrmeijer (foto’s)

----------

Uitleg
Camouflage Visual Solutions

Liewe Susan
Ek is in graad 8 en ek sukkel om vriende te maak. Ek weet
nie wat om te doen nie. Omdat ek so sukkel om by die
skool aan te pas en sukkel om vriende te maak, geniet ek
dit nie meer in die skool nie. Ek voel in die oggende nie lus
om skool toe te gaan nie. Gee my asseblief raad oor hoe ek
nuwe vriende kan maak en skool vir my weer lekker kan
maak!
Liewe Anoniem
Dis altyd moeilik om nuwe vriende te maak wanneer jy in
‘n nuwe skool saam met ‘n klomp nuwe mense is. My raad
aan jou sal wees om net jouself te wees! Jy hoef nie jouself
te verander om in te pas of sodat mense van jou hou nie.
Mense sal juis van jou hou omdat jy is wie jy is en omdat
jy die regte jy is. Ek wil jou ook aanmoedig om nie skaam
te wees nie. Gaan praat met die kinders in jou graad en
maak nuwe vriende. Wees spontaan! Die beste en maklikste
manier om nuwe vriende te maak, is deur die eerste stap
te neem en eenvoudig net met hulle te gaan praat en
aan skoolaktiwiteite deel te neem. ‘n Betrokke Klofie is ‘n
gelukkige Klofie. Graad 8 is een van jou lekkerste jare in jou
hoërskoolloopbaan. Geniet graad 8 en moet jouself nie te
veel oor onnodige dinge bekommer nie. Op die einde van die
dag sal niemand na skool, selfs in matriek, onthou watter
eienaardige dinge jy in graad 8 gedoen het nie. Almal is so
besig om op hulleself te fokus dat niemand werklik omgee
oor die dinge wat jy doen nie.

ONS GROET:

Juf. Janet Fouché

ONS VERWELKOM:
Mnr. Nico Pretorius en mnr. Alet Kieser

Jana Gous

Cilliers Diedericks en Lyné Steyn

Met ‘n seer hart groet die Klofies die
formidabele juf. Janet Fouché. Dié
juffrou het ‘n reuseinvloed op die skool
se taal en kultuur gehad het en vir 26
jaar lank die skool na hoër hoogtes
gelei.
Hoe lank is Juffrou al by Hoërskool
Juf. Janet Fouché
Waterkloof?
- Fotograaf: Miracles Photography 26 jaar. Van Januarie 1993 af. Voor
dit was ek vir sewe jaar by Hoërskool
Hoogland.
Waarom het Juffrou besluit om ‘n onderwyser te word?
Ek wou ‘n verskil maak.
Wat was die hoogtepunt van Juffrou se loopbaan by Kloof?
Die vestiging van ‘n taallaboratorium, die kultuurburo, die
kultuursentrum en die Belgiese uitruil. Die eerste toneel (wat ek
self geskryf het) by die nasionale KKNK, die Sadek internasionale
viernasies-skaakkampioenskap wat ons aangebied het en die
feit dat ek in 34 jaar nooit ‘n druipeling gehad het nie (en ek bied
nie ‘n keusevak aan nie!). Die drie films wat ons gemaak het toe
ek hoof van kultuur was, drie produksies in die Staatsteater en
talle redenaars-, skryf-, koor- en orkeskompetisies, optredes en
toere. Al die goeie geleenthede wat ek gekry het. Ek was waarlik
geseënd en ek het wonderlike herinneringe.
Wat sou Juffrou wou wees as Juffrou nie ‘n onderwyser was
nie?
Ek sou waarskynlik ‘n skrywer of ‘n joernalis wees, maar ek dink
ek sou ook ‘n goeie sjef wees.
Watter aspek van die skool sal Juffrou die meeste mis?
Die graad 12-gradegroep, die Afrikaans Departement, die
kultuurpersoneel, my kollegas en die leerders. Ek is mal oor die
Klofies!
Wat sal Juffrou die minste mis?
Scadsys, punte, klokke!
Wat is Juffrou se planne vir die toekoms?
Ek gaan nog so ‘n rukkie by Beeldskool en SOS-slypskole vir
Afrikaans betrokke wees. Ek gaan ‘n roman skryf, ons gaan reis,
maar eintlik gaan ek ‘n voltydse ouma wees: stories lees, koekies
bak en op uitstappies gaan.
Het Juffrou enige raad vir die Klofies?
Werk hard en bou in geloof.

Ons het van die begin af geweet dat prof. Albus Dumbledore ‘n
massiewe invloed op Harry, Ron and Hermione sal hê. Onderwysers
kan werklik die magic element by ‘n skool wees. Ons gesels met
met twee ongelooflike onderwysers.

----------

Juf. Sandri Jordaan
Emma Lotriet

Juf. Sandri Jordaan, ons geliefde
Wiskunde-onderwyseres met ‘n hart
van goud, het na jare se baie harde
werk en vele suksesse, besluit om
Hoërskool Waterkloof vir rustiger en
groener weivelde te verlaat. Met haar
aftrede uit die onderwys in April, beplan
juf. Sandri om haar in die Kaap te
vestig. ‘n Splinternuwe huis en ‘n baie
besondere klein mensie – juf. Sandri se
Juf. Sandri Jordaan
eerste kleinkind - wag reeds daar vir
- Fotograaf: Miracles Photography haar.
Ons het namens die Klofies aan juf.
Sandri ’n paar vrae gestel sodat ons vir oulaas uit haar wysheid en
omgee vir ander kan leer:
Indien Juffrou die kans sou kry om enige ander persoon te
wees, wie sou dit wees?
Moeder Teresa – haar lewe van eenvoud en omgee vir die armstes
van die armes het my nog altyd bygebly.
As Juffrou ‘n enkele ding heeltemal uit die wêreld kon
verwyder, wat sou dit wees?
Mense wat doelbewus ander benadeel om bo uit te kom.
As Juffrou enige beroep behalwe die onderwys kon kies, wat
sou dit wees?
Verpleging het my nog altyd na aan die hart gelê.
Indien al die geld in die wêreld aan Juffrou behoort het, wat
sou Juffrou daarmee doen?
Ek sou mense in nood se omstandighede verbeter.
Wat is Juffrou se lewensmotto?
Love is not blind. Love sees more and because love sees more,
love is willing to see less.
Vertel ons meer van Juffrou se kleinkind.
Fleurtjie is my engeltjielief. Sy is twee maande oud en besit reeds
my hele hart. Dis die hoofrede waarom ek Kloof verlaat - om na
haar om te sien.
Al sal ons nie meer juf. Sandri se vriendelike glimlag en
spitsvondigheid in die klaskamer of in die gange van die skool
beleef nie, sal sy vir altyd ‘n warm plekkie in die hart van elke
Klofie hê wie se pad met hare gekruis het. Wees gegroet, juf.
Sandri, ons sal juffrou baie mis!

Mnr. Alet Kieser en mnr. Nico Pretorius
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Mnr. Nico Pretorius
Watter soort bestuurder was Meneer toe Meneer ‘n lisensie
gekry het?
Ek was daardie wintie bestuurder waarvoor almal padgee!
Wat is iets wat Meneer kan doen waarvan min mense weet?
Ek is besonder goed daarmee om my vrou baie kwaad te maak.
Waaroor kan Meneer spog?
Ek was ‘n goeie rugbyspeler op my tyd en het dit baie geniet.
Waarvan hou Meneer glad nie?
Ek hou nie van konflik nie en sal eerder ‘n alternatiewe oplossing
soek.
Mnr. Alet Kieser
Alle paaie lei glo na Rome, maar hoe het Meneer se pad na die
Klofies gelei?
Ek het geduldig gewag vir die geleentheid om hier skool te hou, nou
is ek hier en hier sal ek eendag aftree.
Noem twee avonture op Meneer se lysie.
Om Kenia, waar die wêreld se bestes oefen, te besoek. Die
AVONTUUR om Waterkloof in die nabye toekoms as die nommer
1-atletiekskool te sien.
As die atletiek se nuwe hoëprestasiebestuurder, hoe bly
Meneer fiks?
Om tussen die jongmense te beweeg hou my fiks en jonk. Elke dag
se afrigting is oefening. Jy moet saam met hulle voel, beweeg en
SUFFER om hulle te verstaan.
Wat is Meneer se opinie oor proteïenskommels en soortgelyke
aanvullings wat by gimnasiums te koop is?
Ek glo aan natuurlike, gesonde eetgewoontes. Ek glo aan reg eet,
so “KEEP UP, DON’T CATCH UP”.
Lei die sterk onderlinge kompetisie in skoolsport tot
uitbranding van atlete of moedig dit juis prestasie aan?
Sterk kompetisie was nog altyd gesond, solank dit bestuur word.
Dan alleen sal dit op die langtermyn volhoubaar wees. Dit moet
altyd gaan oor die atleet en nie die prestasie nie.

----------

Mnr. Juan Nagel en juf. Estelle Oberholzer
Juné Jordaan en Juan de Wet

As ‘n mens die woorde Wiskunde, Wetenskap en Biologie hoor,
kry jy sommer dadelik hoofpyn. Om te moet dink aan hoe jou nier
funksioneer, hoekom ‘n bus so vinnig beweeg en om vir “x” te soek,
maak enige normale Klofie negatief. Mnr. Juan Nagel (Wetenskap
en Biologie) en juf. Estelle Oberholzer (Wiskunde) is van die nuutste
lede by Kloof wat hierdie probleme kan help oplos.

Mnr. Juan Nagel en juf. Estelle Oberholzer
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Wat sal Juffrou/Meneer met 10 kg-graanvlokkies doen?
Mnr. Nagel: Ek sal Afrika probeer voed.
Juf. Oberholzer: Ek weet nie wat ek daarmee sal doen nie, maar
ek weet wat ek NIE daarmee sal doen nie … ek sal dit nie eet nie!

ONNIES
Watter beroep wou Meneer aanvanklik beoefen?
Ek wou graag medies studeer. Ek het baie daarin belanggestel om
‘n ICU-dokter te word.
In watter stokperdjies is Meneer deesdae geïnteresseerd? Ek
is mal oor draf en spesifiek trail running. Ek geniet dit baie om in
die natuur te wees.
Het Meneer nog steeds ‘n rolmodel?
Ek het nie tans ‘n spesifieke rolmodel nie. Ek geniet dit om Ted
Talks te kyk en verskeie opinies oor ‘n wye reeks onderwerpe na te
vors.
Wat is die een som waarmee Juffrou sukkel?
Sjoe, nou vra jy my vas…
Wat is Juffrou se raad vir ‘n graad 8-leerder ten opsigte van
Wiskunde?
Don’t practise until you get it right, practise until you can’t get it
wrong! En doen jou huiswerk daagliks SELF!!!
Wat het Juffrou geïnspireer om ‘n Wiskundeonderwyseres te
word?
My Wiskundeonderwyseres het altyd die ekstra myl geloop om
ons te help en te motiveer. Sy het dit vir my maklik gemaak om die
besluit te neem.
Dink Juffrou Wiskunde is ‘n vereiste of is Wiskunde
Geletterdheid voldoende?
Daar is definitief ‘n magdom beroepe wat ‘n mens kan beoefen
indien jy Geletts kies. Ek ken suksesvolle sakemanne wat nie
gewone Wiskunde op skool gehad het nie.

----------

Mnr. Wian van Staden en mnr. Ruan Grové
Casey Robertson en Ansònel du Toit

Moenie dat die nuwe menere jou flous nie. Alhoewel hulle beide
daagliks die werking van die ekonomie en die besigheidswêreld vir
hulle leerders probeer verduidelik, is albei lief vir avontuur en was
beide deel van die bekende jock-groep op skool. Mnr. Van Staden
sal graag in die Rooisee en in die Great Barrier Reef wil gaan
skubaduik, die piramides in Egipte besoek en die migrasie in die
Serengeti vanuit ‘n lugballon beleef. Meneer Ruan Grové wil graag
in Alaska gaan jag of visvang, Kilimanjaro ten bate van liefdadigheid
uitklim en ‘n NFL Superbowl-wedstyd in Texas bywoon.

Mnr. Ruan Grové en mnr. Wian van Staden
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Meneer Wian van Staden
As Meneer ‘n skoolvakansiedag kan skep, wat sal dit wees?
Hobby day. Ek dink stokperdjies raak verlore, want ons lewens is so
gejaag.
Watter realiteitsprogram sal Meneer kan wen?
Amazing Race / Survivor. (Ek het al daarvoor ingeskryf).
Wat is die volgende groot mylpaal wat Meneer wil bereik?
Buiten my nuwe gesin van vier, om in ‘n bestuursposisie by die
skool te wees.
Watter karaktereienskappe het Meneer se ideale student?
Integriteit, ‘n sin vir humor en om gebalanseerd te lewe.
As onderwys nie uitwerk nie, wat sal Meneer nooit word nie?
‘n Prokerower.
Meneer Ruan Grové
Watter les het Meneer uit dié beroep geleer?
Dat daar vir elke kind ‘n plekkie in die son is.
Wat is die mees opwindende ding wat Meneer al gedoen het?
Ek het getrou!
As Meneer ‘n inspirerende boodskap kan oordra, wat sal dit
wees?
“Live on the edge, otherwise you are taking up too much space.”
Het Meneer ‘n talent wat nuttig in die sirkus sal wees?
Word daar in die sirkus gebraai?
Wat is die interessantste antwoord wat Meneer al van ‘n kind
gekry het?
Die vraag: Verduidelik in jou eie woorde wat dit beteken om ‘n risiko
te neem?
Die antwoord: Die skryf van hierdie vraestel, Meneer.
Watter woord beskryf Meneer die beste?
Ambisieus. Ek is ‘n baie gedrewe persoon en sal nie sommer met
minder as die beste tevrede wees nie.
HOËRSKOOL WATERKLOOF KLOFIEKAN
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Mnr. Chris Denysschen
Megan Katzke en Cilliers Diedericks

Mnr. Chris Denysschen

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Die een en enigste Pappa D!
Was die laerskool vir Meneer lekker?
Baie! Ek was in Laer Gedenkskool Danie
Theron in Carletonville. ‘n Klein skooltjie,
hope vriende en personeel wat altyd bokke
vir sports was.
Wat het deur Meneer se kop gegaan toe
Meneer sien die pos vir Waterkloof se
hoof is beskikbaar?
Ek was as hoof baie gelukkig by Ben
Vorster, maar ek het nog altyd ‘n skool soos
Hoërskool Waterkloof beskou as die Cadilac
van skole en dat as Jesus dit in Sy plan vir
my het, ek so ‘n skool graag wou bestuur.
Ek het sonder enige verwagting aansoek
gedoen, want by ‘n skool soos Hoërskool
Waterkloof, het ek aangeneem sou hulle
niks minder as ‘n professor, ‘n doktor, of
‘n dominee aanstel nie. Ek het myself nie
regtig ‘n kans gegee nie! Snaaks genoeg,
wanneer jy jouself nie ‘n kans gee nie, is jy
baie oop en eerlik in ‘n onderhoud. Dit het
my die deurslag gegee om die trotse pa van
hierdie pragtige skool te wees en ek geniet
elke oomblik daarvan!
Hoe kan skole daartoe bydra om
probleme soos korrupsie / rassisme /
geslagsgebaseerde geweld aan te
spreek?
Ek dink die jeug van vandag onderskat
hulle stemme. Dis tyd dat die jeug op
rade soos die Junior Stadsraad dien en vir
volwassenes, wat kortsigtig in hul denke
is, ‘n paar idees deurgee. Ek glo vas ons
kan ‘n klomp van ons jong leerders in die
parlement sit en hulle sal ‘n fantastiese
werk doen. Ons jeug moet veldtogte vir die

jeug van stapel stuur om verandering in die
toekoms van Suid-Afrika teweeg te bring.
Wat dink Meneer oor ‘n gap-jaar na
matriek?
Ek is glad nie ‘n voorstaander van ‘n gapjaar nie. Ek onthou my pa het altyd vir my
gesê, as jy eers geld na skool geproe het,
sal jy nooit tot leer kom nie, omdat elkeen
maar ‘n strewe het om onafhanklik te wees.
Wat dink Meneer van tatoes?
Sjoe, dit is ‘n moeilike een! Dit hang seker
af van hoe dit lyk en of dit fatsoenlik is. ‘n
Mens se liggaam is ‘n tempel van God en
elkeen van ons moet verantwoordelik besluit
of dit iets is wat jy wil doen. Ek moet bieg,
ek het al een keer ‘n tatoe van ‘n arend op ‘n
jongman gesien en na jare daarna hom weer
raakgeloop. Die pragtige arend het toe soos
‘n verlepte duif gelyk.
Wat is die twee belangrikste eienskappe
wat Meneer in ‘n toekomstige skoonseun
of skoondogter soek?
Ek sal sê opregtheid in liefde sonder
pretensie en om altyd eerlik te wees.
Kan Meneer kos maak?
Ja! My gunstelinggereg om te maak is
roomsampioenbiefstuk!
Het Meneer tyd vir TV?
Ek probeer tyd maak daarvoor. Ek geniet dit
ook om af en toe te binge!
Is daar honde in die Denysschenhuishouding en slaap hulle op die bed?
Ja, twee, genaamd Mika en Pebbles. Hulle is
hul pa en ma se hart se punt!
Vertel Meneer ook dad-jokes by die huis?
Nee ek doen nie. Ek vergeet gewoonlik die
grappies, maar ek kan lekker daarvoor lag!

Wysheid met die Grysheid: Mnr. Roos
tussen die Kloof-dorings
Ané Hartzer

There is a superhero in all of us, we just need the courage to put on the
cape.
Of dit nou Superman, Robocop of wie ook al is … as jy die Dissiplinehoof
van Hoërskool Waterkloof is, moet jy beslis dié skouermantel kan dra
en hope wysheid hê. Daar is nie verniet ‘n spreekwoord wat lui: “Met
wysheid kom die grysheid” nie en in dié geval is dit beslis waar. Met
Mnr. Roos
‘n vinnige besoek aan mnr. Roos se kantoor het hy ‘n paar wyshede
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer kwytgeraak.
‘n Magdom gedagtes en woorde gaan gewoonlik deur mnr. Roos se kop as die klok na pouse lui en
almal soos een man na die pawiljoen toe storm. Hy glo alhoewel daar ‘n plek en tyd vir alles in die lewe
is, is dit ook ‘n bewys dat Kloof goeie gees het!
Mnr. Roos se lewensleuse is om na jouself om te sien, ander te respekteer en gedissiplineerd te leef.
Hy geniet dit om sy vryetyd (bestaan so iets?) met sy vrou en seuntjie deur te bring en ‘n lekker vleisie
te braai. Sy ander tydverdryf is natuurlik krieket en niks is so lekker as om Kloof se eerste span die SAskolekompetisie te sien wen nie.
Elke Kloof-leerder kan aanvoel as mnr. Roos soos ‘n skim op die stoepe beweeg en op die vraag watter
Superhero-karakter hy graag sou wees, was die antwoord Superman. Dit is natuurlik om x-ray vision te
kan hê en te sien waar al die vapes weggesteek word!
Mnr. Roos glo dat die wenresep vir die goeie dissipline in Hoërskool Waterkloof beslis is dat die leerders
die nodige respek vir hul skool het en hierdeur in hul optrede nooit die skool in die steek sal laat nie.
‘n Goeie dissiplinehoof is beslis nodig om van ons skool ‘n besondere een te maak, om sekeres te help
om probleme te bowe te kom of ander net mooi in die baan te hou.
Elkeen van ons het die raad wat saam met ondervinding kom, nodig – ‘n mens noem dit opgehoopte
wysheid! Superman het dit beslis en sê nie verniet in een van sy films: “There is a right and a wrong in
the universe, and that distinction is not hard to make,” nie.
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Mejuffrou verander na mevrou
Leany Holtzhausen

Op 20 Februarie 2021 is geskiedenis gemaak toe juf.
Botes, nou me. Van der Merwe en haar beste vriend,
beskermer en bondgenoot uiteindelik die knoop
deurgehak het.
Hoe het Juffrou-hulle mekaar ontmoet?
Ons het mekaar by ‘n kuier ontmoet en aangehou
kuier nadat hy terug Botswana toe is.
Waar was die eerste afspraak?
By Thirst@28˚ East.
Wanneer het Juffrou geweet dat hy Juffrou se
trouman is?
Nadat ons in die bos in Botswana vasgesit het. Dit
was 48˚C en die motor het soos ‘n skilpad op ‘n
Juf. Simoné van der Merwe
sandbank vasgesit. Ons het vir ‘n paar ure probeer
- Foto verskaf om die motor uit te grawe, maar later besluit om
eerder piekniek te hou. Terwyl ons na die olifante, wat
verby ons gestap het, gekyk het, het ek besef dat ek iemand gevind het wat my aanvul.
Wat was die eerste liedjie waarop julle as getroude paartjie gedans het?
George Ezra se Hold my Girl.
Het daar iets onverwags op die troudag gebeur?
Ons hele troue was omtrent onverwags. Daar was groot onsekerheid of die troue as gevolg van die
Covid-19 regulasies sou kon plaasvind. Weens dié regulasies kon ons net 40 gaste by ons troue hê.
Verder mag ons glad nie gedans het nie en al ons gaste was verplig om maskers te dra.
Wat was Juffrou se something old, something new, something borrowed en something blue?
Ons het my goedjies gekombineer. My something new en something blue was oorbelle waarmee
my man my die oggend voor die troue verras het. My something borrowed en something old was ‘n
ametishangertjie wat my oupa vir my ouma vir haar verjaarsdag gegee het.
Watter blomme het Juffrou by die troue gebruik?
Ek en my man is baie lief vir die bos. Ons het dus besluit om die meeste van ons tafelversierings van
kanfer- en fynbosblare met klein blommetjies te maak. My ruiker was ‘n koningprotea met fyn blare en
blomme. Die hooftafel het ook ‘n paar koningproteas in die rangskikking gehad.

Die vreugde van ‘n eersteling!
Kayla Halgryn en Laureanne Geertsema

Om ‘n dogtertjie te hê is om ‘n belofte te maak om haar aan te moedig en te ondersteun deur al
die lewenstorms en ook deur die reënboogoomblikke – waarheen die lewenspad haar ook al mag
lei. Baie geluk aan juf. Carli Webber en mnr. Albert Alexander met die geboorte van hulle albei se
eersteling! Ons verwelkom twee toekomstige Klofie-dames. Mag Juffrou en Meneer weer die lewe
deur die oë van ‘n kind ervaar.
Juf. Carli Webber:
Daar is ‘n
prinsessie met
blou ogies en die
liefste lagbekkie in
die Webber-gesin
gebore! Juf. Carli
Webber se Leankies
het haar en haar
man kom seën toe
Juf. Carli en Leanke
sy haar opwagting
- Foto verskaf op 8 November
2020 gemaak het.
Wat is Juffrou se gunstelingdeel van mawees?
Om elke oggend wakker te word en in Leanke
se glimlaggie vas te kyk.
Wat was Juffrou se reaksie toe Juffrou
uitvind Juffrou verwag ‘n babatjie?
Ek was oorstelp van vreugde!
Het Leanke meer trekke van Juffrou of
Juffrou se man?
Sy is haar pappa uitgeknip, ‘n regte Webbertjie.
Watter raad sal Juffrou eendag vir Leanke
gee as sy ‘n jong dame is?
Moenie jouself aan wêreldse dinge meet nie en
weet waar jou krag vandaan kom.
Is Juffrou se slaaproetine omvergegooi?
Glad nie. Leanke is ‘n goeie slaper.
Was Juffrou bang tydens Juffrou se
swangerskap gedurende Covid-19?
Ek was nie bang nie, maar wel versigtig.
Sal Juffrou daarvan hou as Leanke eendag
sê dat Juffrou haar beste vriendin is, of voel
Juffrou dat ma en dogter nie vriendinne is
nie?
Ek sal beslis daarvan hou. My ma is nie net
my ma nie. Sy is my vriendin, my raadgewer,
my klankbord en my grootste ondersteuner. Ek
hoop om dieselfde vir Leanke te wees.
Van watter ouderdom af sal Juffrou Leanke
by ‘n maatjie se huis laat oorslaap?
Indien ek die maatjie se ouers goed ken – seker
wanneer sy sewe jaar oud is.

Mnr. Albert Alexander:
Mnr. Albert Alexander
het pappa geword
van ‘n pragtige
babadogtertjie,
Linda! Welkom by
die Klofie-familie,
klein Linda! Met
ouers soos hierdie
en Kloof wat agter
jou staan, kan jou
Mnr. Abert en Linda
kleinmensielewe net
- Foto verskaf wonderlik wees!
Sal Meneer sê dis
makliker of meer uitdagend om ‘n baba
gedurende die Covid-tydperk te verwelkom?
Beide. Moeilik, want die hospitale is strenger
met besoektye vir vriende en familie. Dit was
gelukkig vlak 1 toe Linda gebore is. Makliker,
want ek het meer tyd by die huis gehad om na
my vrou en kind om te sien.
Wat dink Meneer gaan sy word wanneer sy
ouer is?
Sy gaan in ‘n akademiese veld spesialiseer.
Wanneer sy groter is, sal ons kyk wat haar
belangstelling is.
Is Linda ‘n maklike of moeilike baba?
Maklik. Sy gee ons baie min opdraende.
Wat is vir Meneer die lekkerste deel van
pa-wees?
My dogtertjie is ‘n slaappil. Die oomblik wat sy
op my bors aan die slaap raak, raak ek ook aan
die slaap.
Dink Meneer sy gaan ‘n hartebreker wees as
sy ouer is?
Net as die seun dit verdien. Linda gaan sy hart
breek en haar pappa gaan sy arms breek, want
ek en haar ma maak haar groot om ‘n goeie
vrou vir haar man te wees. So as sy die regte
man se hart kry, sal sy hom nie breek nie.
Hoekom het Meneer-hulle “Linda” as die
naam van julle dogtertjie gekies?
Ons glo aan familiename. Linda is my skoonma
se naam.

KLOFIES
graad 10 ingekom het, ons het saam Afrikaans
gehad. Sy het reg voor my gesit en toe het my hart
gaan staan. Ek het vir myself gesê: “Dink net as ek
haar my meisie kan maak!” Toe vat dit my ‘n jaar
om die moed bymekaar te skraap om dit vir haar
te sê.
Lize-Marie: Ons het saam Afrikaans gehad, hy
het agter my gesit en ek het hom gegroet en weer
omgedraai en verder gewerk. Ek het nie baie
daarin gelees nie, maar duidelik was dit vir hom ‘n
historiese gebeurtenis.

Riegardt, het Lize-Marie dadelik oor haar
voete geval of moes jy ‘n bietjie werk om
haar te vang?
Nee, ongelukkig het sy nie dadelik oor haar voete
geval nie. Ek moes maar eers ‘n bietjie werk insit.
Dit het so drie probeerslae geverg om haar hartjie
te wen.

Riegardt en Lize-Marie
- Foto verskaf -

Wie vra eerste om verskoning na julle
baklei het?
Lize-Marie: Ek gewoonlik, maar ons baklei nie baie
nie.

Roché Bloem

Toevallig ontmoet, per ongeluk verlief.
Lize-Marie en Riegardt sit werklik die cute in
cutest couple. Die twee val elke dag verder vir
mekaar en is ‘n bewys dat die liefde dalk reg
voor jou oë is … dalk selfs in ‘n alledaagse plek
soos jou Afrikaansklas.
Hoe het julle ontmoet?
Riegardt: Ons het die dag ontmoet toe ek net in

Riegardt: Lize-Marie, sy het ‘n baie groot hart.

Wat is julle grootste pet peeve van
mekaar?
Riegardt: Sy kan nie ‘n kompliment aanvaar nie.
Lize-Marie: Niemand kan hom van plan laat
verander nie.

Wie dra die broek in die verhouding?
Daar is niks fout daarmee om die broek vir mekaar
te leen nie. Ons maak dit sommer ‘n spanpoging!

Twee is geselskap, drie is ‘n skare
Roché Bloem, Lize Erasmus en Mia van der Walt

KLOFIE-PERSOONLIKHEID

Daniël van Wyk

Ané Hartzer

Ons almal ken vir Daniël van Wyk. Na ‘n fratsongeluk in die begin van 2020 het Daniël se lewe
noodgedwonge ‘n verandering ondergaan. Ons het Daniël, die rolstoelman van Kloof, wat vir niks
terugstaan nie, gevra om ‘n paar vrae te beantwoord sodat ons hom beter kan leer ken.
Vertel ons meer van jouself.
Ek mag dalk verlam wees, maar daar is niks
met my brein fout nie. Net na die ongeluk was
my besering meer ernstig, maar nou is ek net
vanaf my heupe verlam. Ek is ‘n rustige mens,
liefdevol en is nie bang om vrae te beantwoord
nie. Ek is sosiaal en ek hou daarvan om my sê
te sê.
Beskryf jouself in drie woorde wat elk met
‘n “D” (vir Daniël) begin.
Dapper, dromer en deursettingsvermoë.
Wat doen jy graag in jou vrye tyd?
Ek speel tans rolstoeltennis. As ek nie daarby
kan uitkom nie, hou ek daarvan om tyd saam
met my familie en diere deur te bring.
Het jou rolstoel ‘n spesiale naam?
My Liefie, want sy is altyd daar vir my en ons
stry nooit oor waarheen ons wil gaan nie. Sy
help my as ek te lui is om op te staan!
As jy ‘n lekker dag by Hoërskool Waterkloof
kan uitsonder, watter dag sal dit wees?
Huissportdag - waar al die spanne van die
Daniël van Wyk
skool saam deelneem en kompeteer.
- Foto verskafIs die mede-Klofies behulpsaam?
Wat maak jou in 2021 opgewonde?
Ja, hulle is wonderlik. Almal help my so mooi
Om weer aan skoolsport deel te neem, my
en ek waardeer dit opreg!
beste te doen; om behoorlik te herstel en te
As jy enige raad vir ‘n persoon in ‘n rolstoel
kyk hoe goed ek daarin kan vaar.
kan gee, wat sal dit wees?
Moenie dat dinge wat in die lewe met jou
‘n Mens kan duidelik sien dat Daniël se
gebeur, jou terughou nie. Ek is tot alles in staat
deursettingsvermoë en passie vir die lewe
omdat God my krag gee. Don’t say why me,
hom elke dag deur Kloof se gange dra. Hy is
say try me!
beslis ‘n krag om mee rekening te hou!

Kloof se klankgolf
Ansònel du Toit en Juan de Wet

Kloof drielinge - Agter: Anel, Ruan en Michelle en voor: Thomas, Lara en Nicholas
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Anel, Michelle en Ruan Zehnder is nou al vir
die vyfde jaar deel van Kloof en die drieling
bewys dat bloed kruip waar dit nie kan loop
nie. Saam pak hulle alles van kattekwaad tot
struikelblokke aan.
Wat noem julle mekaar?
Ruan: Skapie. Michelle en Anel se noemname
verander amper weekliks.
Michelle, wat is die beste daarvan om ‘n
drieling te wees?
Om deel van ‘n drieling te wees, is soos om
vriende saam met jou te vat oral waarheen jy
gaan. Jy is nooit alleen nie.
Ruan, het julle saam kattekwaad aangevang
toe julle klein was?
O ja natuurlik, ons het op die 10 meter hoë
groentetonnel gaan klim en klouter. Dit was vir
ons baie pret, maar my ma se hart het byna
gaan staan.
Anel, as jy een van julle moes aanwys om in
‘n rillerfilm te sterf, wie sou dit wees?
Michelle, omdat sy altyd “toevallig” in ‘n
gevaarlike situasie beland.
Wat van jou broer/suster irriteer jou die
meeste?
Sussies: Ruan eet altyd al die 2 minute noodles
in die huis op.
Ruan: Die meisies vorm altyd ‘n span en baklei
saam teen my.
Watter liedjie beskryf julle lewens saam?
“Count on me” deur Bruno Mars.

Die drieling in graad 8: Lara, Nicholas en
Thomas Robinson deel nie net alles in hulle
daaglikse lewe nie, maar vorm ook nou deel
van die Druppels in die Kloof-oseaan.
Sê julle ooit dieselfde ding op dieselfde
tyd?
Ja, maar baie min.
Lara, wat is die beste daarvan om ‘n
drieling te wees?
Jy is nooit alleen nie en het altyd iemand om
mee te praat.
Nicholas, het julle saam kattekwaad
aangevang toe julle klein was?
Ja, eendag net voor ons ouers werk toe moes
ry, het ons ‘n blik verf omgestamp en die hele
vloer vol verf gesmeer.
As jy een van julle drie moes aanwys om in
‘n rillerfilm te sterf, wie sou dit wees?
As die riller oor ‘n monsteragtige ding is,
Thomas, maar as die riller oor zombies
handel, sal hy kan oorleef.
Wat van jou broer/suster irriteer jou die
meeste?
Lara: My boeties spot my oor die manier
waarop ek praat as ek kwaad is.
Nicholas: Lara is partykeer bietjie
baasspelerig.
Thomas: Geen kommentaar nie.
Watter liedjie beskryf julle drie se lewens
saam?
“I’ll be there for you” deur The Rembrandts.

Mense wat professioneel is en karakter het, wat in ‘n span kan werk en waarop staatgemaak kan
word al is hulle onder geweldige druk: dit is Kloof se klankspan. Hierdie lede moet ook dikvellig wees
aangesien die “onsigbare” klankmanne agter die skerms dikwels verkeerdelik as die sondebokke
uitgewys word wanneer probleme tydens ‘n funksie opduik. Met ‘n nederige: “We are experiencing
some technical difficulties,” word die oponthoud aan die gehoor verduidelik.
Die gedugte klankspan van Kloof bestaan uit: graad 12’s: Dylan Ethan Samuels (hoof van die
klankspan), De Wet Bachuis, Chrisvert Roets, Cole Ludick, Ian Greyling en Marco Henning. Die graad
10’s is: Andrew Vorster , Christiaan Gideon du Preez, Migael Arendt, Christiaan Jooste en Ruan Hattingh.
Mnr. Duan Viljoen is die onderwyser in beheer.
Die klankspan werk ongeveer 15 uur per week afhangende van die funksies wat plaasvind. Hulle is
verantwoordelik vir die instandhouding, die opstel en die aankoop van nuwe klanktoerusting. Hulle
voorsien klank vir omtrent alle funksies op die skoolterrein soos gradeopeninge, sportgeleenthede
en kultuurfunksies. Hulle rekenkundige talente word ook beproef wanneer hulle begrotings vir nuwe
klanksisteme moet opstel. As jy by die klankspan aansluit, is dit ook ‘n gulde geleentheid om die
bekende kunstenaars wat ons skool besoek met die opstel van hulle klanksisteme te help.
Om lid van die klankspan te word, moet jy bereid wees om lang ure te werk en jy moet ‘n toets aflê. Die
punte wat jy behaal, bepaal of jy as hoof van die juniors of die seniors aangestel word. Die klankspan
werk soms gedurende skoolure, maar dit word nooit as ‘n verskoning gebruik om akademiese werk te
mis nie. Dit is elke lid se verantwoordelikheid om seker te maak dat alle skoolwerk op datum bly.
As jy al ooit gewonder het of dit voordelig is om lid van die klankspan te wees, hier is Dylan Sameuls
se antwoord: “Die span leer jou baie verantwoordelikheid asook stiptelikheid. Aan die einde van jou
matriekjaar word jou ure bymekaargetel en kry jy ‘n getuigskrif daarvoor. Dit kan jy vir jou CV gebruik
en indien jy klankingenieurswese op universiteit studeer, word jou praktiese ure verminder.” Dylan hou,
met 900 uur, die rekord vir die meeste ure gewerk.
Ander voordele sluit in:
• -Die span is soos ‘n familie.
• -Jy het gratis toegang tot die meeste skoolfunksies.
• -Jy kry ervaring t.o.v. klankwerk en jy leer om in ‘n span te werk.
Hier is ‘n bietjie raad van die ouer lede:
• Let op wanneer jy werk.
• Besoek gereeld die
gimnasium. (Jy sal gou
uitvind hoekom.)
As jy nog steeds twyfel
oor die voordele wat die
klankspan vir jou inhou, volg
mnr. Viljoen se raad: “Jy
moet iets in jou lewe doen
waarvan jy hou. Almal hou
van musiek en musiek is
klank. Só jý is belangrik in die
klankspanwêreld. Maak ‘n
verskil, nie noodwendig waar
Kloof se Klankspan
jy gesien word nie, maar
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer beslis waar jy gehoor word!”
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Druppels, ken jou plek!
Anje Millard

Vir die eerste tydjie van jou hoërskoolloopbaan moes jy jou oë op die grond hou, jou voete se sole was
afgeloop, jy het met vele admirale se stokke geflankeer en die enigste ding wat jou van die ander 460
Druppels om jou onderskei het, was jou naam op jou beffie.
Druppels, julle het egter nou genoeg afgekyk. Dit is tyd om jou ken te lig en jou blink toekoms hier
by Hoërskool Waterkloof in die gesig te staar en aan te gryp. Jy voel dalk net soos ‘n druppel in die
Waterkloof, maar lig jou ken en sien dat jy deel is van ‘n tsoenami van Klofies wat hierdie wêreld aanvat
en ‘n verskil maak. Al val jy neer, kyk na Bo en besef waar jou krag vandaan kom. Dit is jou besluit om
deel te word, om deel te neem en om jou deel te doen. Moenie aan die einde van jou matriekjaar met ‘n
droë bek huis toe gaan en dink dat jy meer uit jou hoërskooltyd wou gehad het nie.
Die oomblik toe jy met jou blou, wit en geel baadjie op jou rug en ons wapen op jou bors deur daardie
boog geloop het, het hierdie grond waarop jy loop, die geboue waarin jy leer, lag en natuurlik ook
so nou en dan huil, jóú plek geword. Die heel belangrikste is dat die mense, wat die hartklop van
Waterkloof is, jóú mense geword het.
In die kort tydjie wat ons as Admirale saam met die Druppels kon deurbring, het ons die voorreg gehad
om die graad se ongelooflike lewendige gees te kon beleef. Ek dink dit is veilig om te sê dat die stilte
beslis deur die Druppels verbreek is. ‘n Mens kon al van dag een af sien dat ons wapen nie net op hulle
bors gaan pronk nie, maar die waardes waarvoor dit staan: respek, integriteit en lojalitiet (of die ril-effek
soos hulle dit ken), in hulle harte ingeëts sal word. Ten spyte van die ongelooflike onsekerheid rondom
ons, is een ding seker. Dit is dat ons, as matrieks van 2021, met rustigheid in ons harte kan weet dat
ons Kloof in woelige, maar veilige hande agterlaat.
Druppels, ken jou plek! Dit is hier by ons.

- Foto verskaf -

- Fotograaf: SJ Naudé -

- Fotograaf: Carla van Staden -

Tradisie los diep spore!
Megan Katzke en Casey Robertson

Kloof se Druppels het dié jaar behoorlik
afgeskop! Al was daar nie enige regte kampe
nie, het die graadgroep gou ‘n merk gemaak
en was hulle sommer vinnig deel van ‘n nuwe
tradisie.
‘n Tradisie word omskryf as opvattings en
gevoelens wat van geslag tot geslag oorgedra
word. Die skool het dit die jaar goedgedink om
‘n nuwe tradisie te laat vlam vat wat ons hoop
lank sal bly voortbestaan. Die graad 8’s het die
belewenis as onvergeetlik beskryf - iets wat jy
eendag aan jou kleinkinders wil oorvertel. Dit
het hulle soos ware Klofies laat voel toe hulle
die kans gekry het om deur die boog te stap,
al was hulle nog nie ten volle ingehuldig nie.
Vuur simboliseer vernietiging, maar ook hoop.
Die graad 8’s het hul grootste vrese op papier
geskryf en toe in die vuur gegooi. Vrese wat
gestrek het van sleg doen in ‘n toets tot vrese
oor wat die hoërskool mag inhou, is vernietig.

Die matriekseremonie het ook seepglad
verloop. Hierdie tradisie is aan die begin
van die jaar ‘n hoogtepunt! Elke matrikulant
neem deel aan die vrylating van die ballonne
waarop hulle vrese geskryf is. Emosies loop
hoog wanneer vrese neergepen word en
dan simbolies vernietig word. Die matrieks
stap weg van die seremonie met die wete
dat hulle uiteindelik in matriek is. Nou
weet elke matrikulant dat hy sy vrese sal
moet konfronteer en die uitdagings van
‘n matrikulant voluit moet aanpak. Hierdie
tradisie is een wat beslis bydra tot die vorming
van elke matrikulant tot ‘n suksesvolle jong
volwassene.
Dankie Kloof, vir al hierdie tradisies. Dit vorm
en bou die karakter van elke Klofie en skep
herinneringe wat ons tot in lengte van dae sal
bybly.

Redenaars 2021:

Dié wat hul sê kan sê!
Ané Hartzer en Laureanne Geertsema

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Akademiese wegbreek:
Die nerds ontsnap van hul
lessenaars!
Lourie Bosman en Handro Myburg

2020 was ‘n droewige jaar vir sport: die
Covid-19-pandemie het byna alle oefeninge,
geleenthede en wedstryde vir die grootste
deel van die jaar tot stilstand gebring, en
die Klofie-sportsterre is vir ‘n lang tydperk
gedwing om die tuisgimnasium te gebruik.
Maar terwyl die sportmanne en -vroue ‘n hoë
hekkie gehad het om oor te spring, kon Kloof
se akademiese A-span volspoed vorentoe beur
by hulle lessenaars en die skool se naam in
die eksamenlokale hoog hou. Op Saterdag 27
Februarie het dié slimmes die geleentheid gehad
om na ‘n lang Desembervakansie bymekaar te
kom en die akademiese jaar, tydens die jaarlikse
akademiese wegbreek, af te skop.
Die groep het die oggend na Pure Joy Guest
Lodge vertrek. Met hulle aankoms het die
akademiese hoofafrigter, mnr. Denysschen,
reeds vir hulle gewag om ‘n indieptegesprek
met hulle oor die skool se akademie te hê.
Sodoende is hulle die geleentheid gegee om
voorstelle te maak oor hoe om die skool se

akademie na ‘n volgende vlak te neem.
Daarna het De Villiers Bosman van die
Universiteit van Pretoria hulle besoek en ‘n
interessante aanbieding gehad oor die nuutste
en mees belowende moderne tegnologie –
Virtual Reality. Hy het sommige leerders selfs
die geleentheid gegee om een van dáárdie
kopstukke te dra en ‘n virtuele wêreld te betree.
Na middagete en ‘n bietjie buitelugpret, het
meneer Neels Jackson, meesterfotograaf van
die AFO-fotografieklub, die leerders gehelp om
met nuwe oë deur hulle selfoonkameras te kyk.
Hulle het nuwe insig gekry oor lig, komposisie
en tegniek, en hulle kon daarna uithaal en wys
wat hulle sopas geleer het - met ‘n prettige
kompetisie. Hulle neem toe allerhande foto’s
van gras, bome, voëls (en mekaar) waarna
meneer Jackson waardevolle terugvoer oor hul
kreatiewe fotografie gegee het.
Die uitstappie was ‘n reusesukses en ten spyte
van die uitdagings van ‘n pandemie, gaan Kloof
se akademie steeds volstoom vorentoe.

Akademiese wegbreek
- Foto verskaf -
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Redeneer of geselsies maak voor ‘n gehoor en boonop beoordelaars, val nie in almal se smaak nie,
maar om jou man te kan staan deur jou sê te sê, is altyd ‘n groot aanwins vir toekomstige gebruik.
Hier is ‘n paar wenke sodat jou bene nie ‘n tiktok-dansie voor ‘n redenaarskompetisie maak nie:
• Moenie jou toespraak uit jou kop leer nie, anders word dit soos daardie skrikwekkende gediggie
wat jou ma jou in graad 1 laat opsê het – net jou ouma hou van jou gedig. Dit is dus ‘n situasie
wat spanning veroorsaak. Probeer om dit ten alle tye te vermy.
• As jy onvoorbereide redenaars moet doen, is dit die beste om altyd jou oog ten minste op een
slagoffer, wat lyk of hy/sy belangstel, te hou. Dis gewoonlik die omie in die agterste ry, tweede van
links. Loer vir hom – hy maak jou kalm en hy is later meer op sy senuwees omdat jy vir hom loer!
• Humor werk baie goed om die senuwees te kalmeer. Indien jy nie self ‘n komediant is nie, verbeel
jou al die mense in die gehoor is - ‘n geval van die keiser se nuwe klere. Dan lag jy sommer vir jou
eie grappies ook!
• As jy weet jou hande, knieë of
enige ander ledemaat is geneig om
te bewe terwyl jy praat – voorsien
dat dit wel gaan gebeur. Hou jou
kaartjies nog steeds op die hoogte
wat die juffrou jou al van laerskool
af aanraai om te doen, maar stut
jou elmboog in jou sy en klem
daardie kaartjies van jou asof dit
Afrikaans Redenaarswenners: Je-Miné de la Rey, Wilmarie
jou laaste kaartjie op oorlewing is.
Nolte,Christine Geertsema, Mia Appelcryn, Arnoliez Bothma
- Fotograaf: Tenika Weber As jou knie spring en jy is ‘n meisie
... kom jou suster se netbal-kniestut
handig te pas.
Die interne redenaarsuitdunne vir
Afrikaans en Engels het in die week van
22 tot 25 Februarie plaasgevind. Hierdie
jaar moes leerders video-opnames as
deel van hul voorbereide toespraak
instuur. Spreekwoorde en kwinkslae
het in die video’s rondgevlieg. Ons glo
English orators (Junior winners): Mia Appelcryn and
die beoordelaars het ‘n moeilike taak
Je-Miné de la Rey
gehad, want Kloof lewer altyd die beste
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer sprekers op. Die finaal was ‘n titaniese
stryd, want almal het hul goed van
hul taak gekwyt. Baie geluk aan die
graadwenners:
Afrikaans: Je-Miné de la Rey (gr. 8),
Arnoliez Bothma (gr. 9), Wilmarie Nolte
(gr. 10), Inge Venter (gr. 11) en Christine
Geertsema (gr. 12)
Engels: Je-Miné de la Rey (gr. 8), Mia
Appelcryn (gr. 9), Wilmarie Nolte (gr. 10),
English orators (Senior group)
Ané Hartzer (gr. 11) en Kaylin Bouwer
Winners: Kaylin Bouwer, Wilmarie Nolte and Ané Hartzer
- Fotograaf: Alma van der Walt (gr. 12)

INDIEPTEONDERSOEK

Populariteit op skool
Kristen Erasmus, Christine Geertsema, Niel Voges, Nandi Gous en Megan Katzke

“Sy is een van die populêre meisies,” is
‘n refrein wat dikwels deur die Klofieskoolgange weerklink. Populariteit is
daardie onpeilbare status wat sommiges
het en ander begeer om te hê. Dit is
onmeetbaar en skynbaar baie moeilik
om te bekom. Terselfdertyd is die tipiese
“populêre skoolkind” ook nie iemand wat
met baie simpatie bejeën word nie. Daar
is baie negatiwiteit wat met hierdie etiket
geassosieer word.

gedoen en twee vraelyste is gesirkuleer en
ingevul, een deur die gemiddelde massa van
Hoërskool Waterkloof en een deur “kenners”
(of sogenaamde populêre leerders) op die
gebied van invloedrykheid en populariteit. Die
volgende resultate is verkry.
Wat maak iemand populêr?
Uit die algemene vraelys het dit geblyk dat
die meerderheid onder die indruk is dat dit ‘n
persoon se vriende is wat hom of haar populêr
maak. Baie is ook van mening dat geld en
status, persoonlikheid en sportprestasie ook ‘n
invloed het op ‘n persoon se populariteit. Die
populêre leerders voel egter dat dit net vriende
en persoonlikheid is wat iemand populêr maak.

Maar wat beteken populariteit eintlik? En
hoe dink die Klofies daaroor? Die Klofiekan
het gaan ondersoek instel. Navorsing is

Persentasie leerders wat die opsie gekies het.
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Persentasie leerders wat die opsie gekies het.
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WAT DINK JY IS ANDER SE PERSEPSIE DIE
POPULÊRE SEUNS?
Hulle is sportsterre wat nie noodwendig op ander gebiede presteer nie.

DINK JY HOËRSKOOL IS MAKLIKER AS JY
POPULÊR IS?
Ja

Hulle is partytjiediere.

Nee

Hulle is oulike seuns wat ander met respek behandel.
Hulle is voorbeeldige jong manne.
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50%

50%

Wat is die persepsie van populêre
meisies?
Populêre meisies word meestal gesien as
katterig en bitsig. Dit is deur die resultate van
beide vraelyste bevestig. Dit het baie te doen
met hoe tieners op sosiale media en televisie
uitgebeeld word. Die populêre meisies word
dikwels as die bitsige meisies, soos in Mean
Girls, voorgestel. Dit maak dit moeilik vir
meisies in die werklike lewe, want hulle word
altyd geëtiketteer.

Wat is die persepsie van die populêre
seuns?
Hier geld die stereotipe dat populêre seuns
dikwels as partytjiediere of sportsterre beskou
word wat nie op ander plekke
presteer nie. Hierdie stereotipe word
weer eens deur die resultate van
WAT IS JOU PERSEPSIE VAN POPULÊRE MEISIES?
die vraelyste bevestig. Seuns wat
Hulle is katterig en bitsig.
Hulle is sosiale vlinders.
op akademiese en kultuurgebied
Hulle is oulike meisies wat omgee. Hulle is voorbeeldige jong dames.
presteer, voel dus maklik dat hulle
nooit as gewild gesien sal word nie.

Algemene persepsie

40

Het uiterlike voorkoms ‘n invloed op
populariteit?
Daar bestaan ‘n persepsie dat populêre
kinders altyd aantreklik is. Uit al twee
vraelyste het die resultate getoon dat die
oorgrote meerderheid dink dat ‘n persoon se
uiterlike voorkoms ‘n invloed op sy of haar
populariteit het. Navorsing het egter bewys
dat dit nie waar is nie. Kinders sal sê dis
net die mooi kinders wat gewild is – in ‘n
poging om te probeer verklaar hoekom ander
populêr is en hulle nie. Sielkundiges noem
dit die halo-effek: “As daardie meisie goeie
eienskappe het, moet sy outomaties ook
ander goeie eienskappe hê.”

50%

Is hoërskool makliker as jy
populêr is?
Die meeste kinders reken dat
hoërskool makliker is as jy populêr
is. Dit is waarskynlik veral waar op
sosiale vlak, waar kinders meer
vriende en sosiale ondersteuning
het. Om populêr te wees, maak dit
egter nie makliker om te presteer nie.
Prestasie kom slegs deur harde werk.
Is daar iets soos positiewe en
negatiewe populariteit?
Positiewe populariteit is populariteit
wat as gevolg van goeie redes
verkry is en wat gebruik word om ‘n
positiewe verskil te maak. Negatiewe
populariteit word verkry as gevolg
van slegte redes en word net tot die
persoon se eie voordeel gebruik.
Uit die vraelyste blyk dit dat al die
kinders onomwonde glo dat daar wel
onderskei kan word tussen positiewe
en negatiewe populariteit.
Gevolgtrekking:
‘n Baie populêre onderwerp om die
kuiervuur is populariteit. Terwyl baie
mense dit verafsku, maak baie mense
dit hul lewensdoel en streef met alle
mag en krag daarna om populêr te
wees.
Die “waarom” daaragter is juis
wat deur die navorsing getoets is.
Waarom wil mense populêr wees
en wat maak mense populêr? Geld?
Status? Baie vriende? Wat is mense
se persepsie oor populariteit?
Na deeglike ondersoek is dit duidelik
wat skoolkinders se persepsie van
populariteit behels. Oor die algemeen
blyk dit dat populariteit vir die meeste
mense ‘n negatiewe konnotasie het.
Tog bly die “waarom” hieragter
‘n groot misterie. Dalk speel die
groenoogmonster ‘n rol? Wie weet?
Die belangrikste is egter om altyd
onvoorwaardelik jouself te bly –
ongeag wat jy dink ander mense
van jou verwag. Die volgende
wyse woorde van dr. Seuss spreek
boekdele: “Today you are you, that is
truer than true – there is no one alive
who is youer than you”.
Bronnelys:
Max Coleman, M.S. Sociology, Universiteit van
Wisconsin, 2018
Jenny Anderson, Quarts.com, 2017
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Mnr. & Mej. Waterkloof 2021:
Agter die skerms
Angelique Bloemhof, Anri Jordaan, Emma Lotriet

Mnr. en Mej. Waterkloof is beslis meer as net ‘n skoonheidskompetisie en al die deelnemers sal
saamstem dat al die lang ure van harde werk (vir ‘n kort rukkie se dans en loop op die verhoog)
beslis die moeite werd was. Gedurende die oefeninge het die deelnemers mekaar goed leer ken en
nuwe vriendskappe is gesmee. Daar was ‘n konstante gespartel op soek na deelnamenommers en
haakspelde wat sommer net verdwyn het. Gewoonlik is dit onder die klere, hakke, grimering, haartange
en rekwisiete gevind. Net voordat die deelnemers op die verhoog gegaan het, het die senuwees maar
geknaag, maar die oomblik wat hulle op die verhoog gestap het, het hulle soos professionele modelle
geparadeer. Agter die skerms is kosbare herinneringe vir latere jare bymekaargemaak.
Met die Covid-19-pandemie het die finaliste van 2021 meer uitdagings as gewoonlik in die gesig
gestaar. Hulle moes kophou met masker aan, masker af, en tussendeur hoop dat die lipstiffie nie
gesmeer het nie.
Die groepsdanse was beslis ‘n hoogtepunt. Die seuns het hulle spiere gebult en die meisies het hulle
vertroue in die ouens geplaas om hulle nie te laat val nie.
Tydens die loopplankwerk met die aanddrag, het die seuns verskeie kere op die meisies se rokke
getrap. Die meisies moes maar oë toeknyp en hoop die rokke is nie beskadig nie. Soos met enige ander
skoonheids- of talentkompetisie was daar natuurlik ook ‘n rokepisode...
Hierdie spesiale ervaring en spoggerige aand sou nie sonder juf. Jean-Mari Redelinghuys se insette en
omgee moontlik wees nie.

- Fotograwe: Carla van Staden en Mariska Mardon -
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Maslow Matriekafskeid meng maskers met Magic
Angelique Bloemhof en Cilliers Diedericks

Dit was beslis baie moeilik vir Jan van Riebeeck om ‘n ordentlike groentetuin in die sanderige Kaap
te vestig en nog moeiliker vir sy nasate om kaalvoet oor die Drakensberge te klouter, maar min het
hulle geweet dat die heel moeilikste taak nog sou kom: om ‘n matriekafskeid in die middel van ‘n
Covid-pandemie te reël. Waterkloof was die eerste van die groot skole wat dit aangekondig het. Die
aanhoudende verandering in regulasiereëls het dit amper onmoontlik gemaak om dié belofte te hou.
Op 11 Desember 2020 het The Maslow Time Square sy deure oopgegooi vir ‘n fenominale aand waar
die blink toekoms, die grenslose moontlikhede en die vasbyt van ‘n spesiale groep Klofies gevier is.
Die luukse tafels wat met kerse en goue aksente gespog het, het die kroon op 12 jaar se toewyding
gespan.
‘n Paar Klofies wat die aand bygewoon het, deel wenke.
1. Die Maslow het dik skoon matte en teëls gehad in teenstelling met ander matriekafskeide wat op
plekke met grondpaadjies of growwe sementvloere gehou word. Neem in ag dat reëls dalk weer
dikteer dat massabyeenkomste buite gehou moet word. Heroorweeg dan die idee van ’n lang
soom of ‘n sleep saam met ‘n ligte rok anders kan dit binne die eerste uur bruin en vuil wees.
2. Ons weet wat ‘n skielike donderstorm en wind kan doen wanneer jy buite sit: beplan nou al om
iets saam te neem wat jou warm en droog sal hou.
3. Verkies jy ‘n corsage, ‘n bos blomme of dalk iets heeltemal anders vir die foto’s? Sê sommer
vroegtydig vir jou metgesel.
4. Klofies breek nie net die stilte nie, maar ook die tradisie. Wat sal gebeur as julle met doodgewone
motors arriveer? Wel, niks nie … en julle sal die aand nog nét soveel geniet!
5. Eet voor die tyd iets. Die kos by sulke geleenthede neem altyd langer om bedien te word. Jy wil
nie langs jou metgesel sit met ‘n grommende maag nie.
6. Natuurlik sien elkeen uit na hul eie after party, maar daarvoor sal jy nog baie geleenthede kry,
geniet die matriekafskeid ten volle.
7. Vat ekstra grimering saam, aangesien dit kan smeer as gevolg van al die dans en jou masker.
8. Daar is niks so indrukwekkend soos klas, elegansie en styl nie. Onthou dit vir jou finale rok.
9. Daar kan nog baie water in die see loop wat met verhoudings en pandemies gepaard gaan, maar
maak ‘n kopbesluit dat jy, ongeag die omstandighede, hierdie mylpaal en herinneringe gaan
koester.
10. ‘n Gemaklike rok is van kardinale belang, omdat jy baie gaan dans. Onthou ook gemaklike skoene
en ‘n masker.
Matrieks van 2021: geniet dit!

- Fotograaf: Carla van Staden-
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Hoe
om
die
virtuele
Karla x Carla = slimkop
klaskamer te oorleef
OUD-KLOFIES

2

Zelda Steynberg en Lize Erasmus

Lourie Bosman, Vivienne Pio, Suné van der Merwe

Die Klofies kan omtrent al Karla Reineke en Carla Dippenaar se prestasies uit hulle koppe uit sê soos
mnr. Denysschen dit met trots herhaal het, maar die vraag op almal se jaloerse lippe lui: “Hoe?”
Hoeveel koppies koffie per dag het jy laas
jaar gedrink?
C: Op ‘n normale dag, drie.
K: Geen koffie nie, maar rooibostee is ‘n ander
storie. Ek het ‘n gemiddeld van vier koppies
rooibostee per dag gedrink.
Wie is jou rolmodel en hoekom?
C: Ek bewonder mense wat daarna streef om
die beste weergawe van hulleself te wees en om
die mense om hulle se lewens aan te raak.
K: Ek het nie regtig ‘n rolmodel nie. Ek het net
inspirasie en eksterne motivering van juf. Carin
de Beer gekry.
Wat was jou stapelvoedsel terwyl jy geleer
het?
C: Butro op warm roosterbrood.
K: Nie noodwendig kos nie, maar die

hoeveelheid water wat ek gedrink het terwyl ek
geleer het, sal water as ‘n stapelvoedsel kan laat
kwalifiseer.
Wat se raad sal jy vir die graad 8’s gee?
C: Vertrou op God en weet dat Hy jou altyd deur
enige moeilike situasie sal dra. Geniet elke
oomblik, want die tyd vlieg heeltemal te vinnig
verby.
K: Gryp elke geleentheid aan wat jy kry, want
selfs al het die geleentheid nie positiewe
resultate nie, ontmoet jy mense en leer
lewenslesse daaruit. En moenie uitstel om
sekere mense te bedank vir die invloed wat
hulle in jou lewe gehad het nie, want voor jy
weet, is dit te laat.
Duidelik is daar meer as een resep tot sukses
… wat die res van ons ‘n bietjie hoop gee!

Eindeksamen:
die wenresep
Zelda Steynberg en Dalen Lombaard

Kloof, die matrieks van 2020 het DEFINITIEF die wenresep bemeester
deur ‘n rekord-hoeveelheid onderskeidings te behaal: Suid-Afrika se
eerste 1000+ in die geskiedenis en hulle was gaaf genoeg om vir ons
die resep te gee!
Alhoewel die bestanddele nie in elke kombuiskas rondlê nie, is dit
egter maklik verkrygbaar.
Benodigdhede:
• 5 koppies koffie + 1 vir verfyning
• plus-minus 6 uur se slaap
• ‘n pakkie wine gums
• provitas en appelkooskonfyt
• bioplus
• springmielies
• handboeke
• BAIE 2-minute noodles
• 1 liter water
Metode:
1. Kry die koffie, lekkernye, springmielies en 2-minute noodles
bymekaar.
2. Voeg bymekaar om ‘n smulhappie te vorm.
3. Voeg dit vir sowat vier uur by die leersessies totdat dit heeltemal
opgebruik is.
4. Drink gereeld water om seker te maak dat jy kan huil … indien
nodig.
5. Drink dan die bioplus vir ekstra energie om die res van die
leerwerk te kan voltooi.
6. Laat die leermateriaal fermenteer terwyl jy vyf uur se slaap voor
die toets inkry.
7. Wanneer jy wakker word, voeg die ekstra koffie by en sit soos ‘n
hoofkarakter voor die spieël en vertel vir jouself hoe wonderlik jy
is.
8. Voeg ‘n pandemie vir beter resultate by.
9. Voeg genoeg gebed, lofprysingsmusiek en stiltetyd by om jou
gemoed te lig.
10. (Opsioneel) Versier dit met proteïendrankies en enkele trane om
die regte resultate te verkry.
Daar is dit, Kloof! Die wenresep tot ons historiese prestasie wat deur
die graad 12’s van 2020 behaal is. Spring sommer nou weg en kry al
jou bestanddele bymekaar - jy sal nie spyt wees nie!
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Covid-19 het ‘n massiewe invloed op tieners se lewens gehad. Buiten al die frustrerende
isolasietydperke, die maskers, die oordadige handewassery en al die gunstelingaktiwiteite wat vir eers
gestaak is, moes leerders skielik by ‘n nuwe skoolomgewing: hulle slaapkamers, aanpas. Dié skuif is ‘n
ongemaklike een en verg baie selfdissipline, geduld en harde werk. Gelukkig is daar ‘n paar dinge wat
jy kan doen om die meeste van skool by jou tuislessenaar te maak.
• Die geheim vir goeie selfdissipline is om ‘n stabiele roetine te hê. Probeer om elke keer by
dieselfde plek en ongeveer dieselfde tyd jou skoolwerk te doen. Jy kan egter self kies waar en
wanneer.
• Niks keer jou om die klas in jou slaapklere by te woon nie. Onthou dan net om netjies te lyk
wanneer jy ‘n toespraak opneem!
• ‘n Koppie koffie kan baie help om deur ‘n lang virtuele les te kom.
• Selfdissipline is veral moeilik om te handhaaf as jou selfoon en al sy verskillende aandagafleiers
byderhand is. Dit kan die moeite werd wees om jou selfoon eenkant te bêre of om ‘n app af te laai
wat jou keer om met jou vriende te praat wanneer jy eintlik moet werk.
• Probeer om elke dag ‘n bietjie te beweeg, al is dit net ‘n stappie om die blok (indien oom Cyril sê jy
mag). En nee, die afstand vanaf jou bed na die yskas is nie ver genoeg nie!
• As jou werk agterstallig raak, praat met vriende wat nóg meer agter is. Dan voel ‘n mens sommer
beter.
• Gebruik tegnologie tot jou voordeel, nie om op aanlyn toetse te kroek nie, maar om onderwysers
oor werk via Teams te vra, YouTube-video’s te kyk of jou pliggie-vriende te vra as jy iets nie
verstaan nie.
• Om te keer dat almal in die huis op mekaar se tone begin trap, doen ‘n paar prettige aktiwiteite
saam. ‘n Legkaart of ‘n bordspeletjie werk goed – maak net seker dat dit nie té kompeterend raak
nie.
• Jy kan nou werklik die snooze-knoppie op jou wekker druk sonder om enige debietpunte te kry.
Kry genoeg slaap in!
• ‘n Hond wat aan die deur krap, of ‘n kat wat op jou sleutelbord gaan sit (soos wat
troeteldiereienaars sal weet) kan baie steurend gedurende belangrike oproepe of opnames wees.
Tref die nodige reëlings sodat die ander mense in die huis jou troeteldiere besighou terwyl jy klas
het.
• En laastens, onthou asseblief van die mute-knoppie. Daar is min dinge so ongemaklik soos om na
iemand anders se ma se gunstelingsepie te luister.

Wat is wat:

Visuele Kuns vs Ontwerp
Lillian van Staden en Anri Jordaan

Visuele Kuns en Ontwerp: dit is mos dieselfde? Ons sien soms die verskillende werke van die verskillende vakke, maar vir ‘n leek
is dit moeilik om te sê hoe dit nou eintlik verskil.
Beide Visuele Kuns en Ontwerp is hoogs kreatiewe vakke en die leerders wat die vakke neem, is beslis nie jou gewone Klofie nie.
Dié leerders se werk is altyd een van die hoogtepunte in die Klofiekan.
As daar na die verskille tussen die twee vakke gekyk word, is dit baie duidelik dat die een soos ‘n klein kindjie vol emosie is en die
ander een vir ‘n belangrike baas werk. Ontwerp moet
funksioneel wees omdat dit met probleemoplossings
te doen het. Visuele Kuns is weer gebaseer op emosie
of byvoorbeeld die natuur. Kunsleerders gebruik dus ‘n
wyer verskeidenheid kunsmediums om van die ligste
straal tot die diepste donker uit te beeld.
Hoe die eindprodukte lyk, is egter nie die enigste verskil
nie. Die prosesse en die benodigdhede verskil ook.
Ontwerp word op ‘n ontwerpbord gedoen. Dit vertel
‘n storie en beeld gevoel uit wat in die finale werk
weerspieël word, deur kleur, woorde, verf genaamd
“gouache” en teksture te gebruik. Daar word met
fyngepunte kwaste gewerk omdat detail verskriklik
belangrik is. Visuele Kuns word hoofsaaklik op ‘n
canvas gedoen en daar is ‘n groter verskeidenheid van
verf wat gebruik kan word, soos waterverf, olieverf en
spuitverf.
Ontwerp
Waar kry die kreatiewe Klofies hul idees en konsepte?
Wel, die inspirasie kom van alles om en in hulle. Hulle
het ‘n tipe “derde oog” vir die fyn detail wat in hul
werke moet verskyn. Die hoeveelheid kreatiwiteit hang
van die kunstenaar of ontwerper af.
Die leerders het verskeie rigtings wat hulle na skool kan
volg. Iemand wat Ontwerp as vak het, het die potensiaal
om ‘n argitek, juwelier, logo-ontwerper, illustreerder
of ‘n fantasiefilm-ontwerper te word, om maar
enkele beroepsmoontlikhede te noem. ‘n Leerder wat
Visuele Kuns as vak gekies het, kan ‘n professionele
kunstenaar, ‘n kunsdirekteur of byvoorbeeld ‘n
modeontwerper word. Die moontlikhede is legio.
Hierdie kreatiewe Klofies word soms te min waardeer
as ‘n mens in ag neem hoeveel ure hulle insit om een
werkstuk te voltooi. Noudat daar ‘n bietjie meer lig op
die twee vakke gewerp is, behoort alle Klofies met
Visuele Kuns
nuwe oë daarna te kyk.
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Kloof: van die beste
tot wêreldklas!

IN DIE NUUS:

Juné Jordaan en Niel Voges

Sosiale media - vind jou stem
Jana Gous, Kayla Halgryn, Vivienne Pio en Michaela Smith

Die persepsie dat sosiale media net sleg is, is
nou al amper sulke ou nuus soos Facebook.
Ja, die internet het sy euwels, maar daar is ál
hoe meer bewyse dat sosiale media ‘n krag ten
goede vir tieners kan wees.
Dit vereis natuurlik dat jy slim met jou slimfoon
moet werk om die meeste voordeel uit sosiale
media te trek.
Vind, versterk en vertoon jou talente
Sosiale media kan afguns by mense kweek.
Tieners word jaloers op ander se mooi lywe,
sukses en leefstyle. Maar nee, hou op om
jouself te bejammer. As jy sosiale media met
die regte gesindheid gebruik, kan dit die
brandstof wees wat jou talente aanvuur.
Maar hoe verruil ek afguns vir inspirasie?
Mense wat sukses behaal met sosiale media,
fokus op hul belangstellings: of dit nou kuns,
musiek of selfs memes is. Hulle vergelyk nie
hulself met ander nie, maar leer eerder by
hulle. Hulle is altyd op soek na nuwe idees en
verbeter hulself.
Jy ontdek dalk die kunstenaar binne-in jou, wat
tot nou toe slegs stokmannetjies kon teken.
Tieners wat byvoorbeeld modes, die nuutste
grimeerneigings of kunsprojekte geniet, kan
hulself nou aanlyn uitdruk.
Navorsing wat in 2019 gepubliseer is, wys daar
is ‘n direkte verband tussen selfuitdrukking en
selfvertroue. Wanneer tieners kanale het om
eg te wees en hulself te wees, is hulle baie
gelukkiger met wie hulle is.
Bou jou platform
Jy kan sosiale media gebruik om ‘n aanlyn
platform te bou wat eendag die aandag
van universiteite, kolleges of toekomstige
werknemers kan trek. Daar is byvoorbeeld
tieners wat YouTube-video’s maak en blogposts
skryf oor onderwerpe waaroor hulle passievol
is.
Iemand wat ‘n passie het vir lees en skryf kan
dalk boekresensies doen of video’s van hulle
idees en kommentaar maak. Wanneer hulle
dan aansoek by kolleges en universiteite doen,
kan hierdie blogposts as verwysings dien.
Om ‘n platform op sosiale media te bou, kan
baie deure vir tieners oopmaak. Dit kan selfs
tot moontlike beurse en werksgeleenthede lei.
So verander sosiale media van ‘n plek waar
daar net lawwe foto’s geplaas word, na ‘n
handige stuk gereedskap waar jy jou passies
kan uitleef. Dit kan jou selfs help om jou
beroep te ontdek.
Vorm jou eie opinie
Verbeel jouself jy moet soos die res van die
wêreld wees. Dit sou baie vervelig wees.
Deur ‘n mens se eie standpunte en opinies
te vorm, kan jy uniek wees. Jy kan jou stem
laat tel. Deur die regte rolmodelle op sosiale
media te volg, kan dit ‘n mens help om na die
standpunte van ander te luister en so jou eie

menings te help vorm.
Van outeurs en atlete tot akteurs, sjefs,
liefdadigheidsorganisasies en musikante, is
daar geen perke aan die inligting wat ‘n mens
kan bekom nie.
Tieners kan vandag inligting oor enige
onderwerp inwin. So kan jy byvoorbeeld
luister na raad van voormalige Mej. SuidAfrika, Jolene Strauss, en ‘n vriendin help wat
ongesond eet of aan ‘n eetversteuring ly. Of jy
kan meer leer oor hoe baie jou sportheld oefen
en gesond bly deur na mense soos Handré
Pollard te luister.
Ontdek jou ware self
Deur sosiale media kan jy jou ware self ontdek.
‘n Mens vind ook interessante mense wat
dieselfde belangstellings as jy deel. ‘n Mens
leer dikwels jouself beter ken deur jouself met
ander mense te vergelyk en te sien wat in hulle
lewens aangaan. So besluit jy of jy met daardie
persoon geassosieer wil word of nie.
Baie sosiale media platforms gee jou die
keuse om na mense uit te reik deur vir hulle ‘n
persoonlike boodskap te stuur. Dit is ook hoe
baie mense tydens die inperking verlede jaar in
kontak gebly het. “Net voordat ek my Klofiereis begin het, het iemand my via Instagram
gekontak en gesê dat sy ook Waterkloof toe
gaan. Ons het aanhou gesels en vandag is
ek trots om te sê dat sy een van my beste
vriendinne geword het,” sê Mikah Swanepoel,
nou ‘n graad 9-Klofie.
Wees ingelig
Sosiale media het ‘n bron van inligting vir
baie tieners geword. Indien jy die regte en
betroubare nuuskanale volg, kan jy daagliks
op hoogte van die nuutste gebeure bly. Dit
help om jou algemene kennis uit te brei en ‘n
ingeligte wêreldbeskouiing te hê. Dit is egter
belangrik om verskeie nuuskanale te volg,
sodat jy nie in die slaggate van fopnuus val nie.
‘n Mens kan slegs jou eie stem laat geld en
intelligent met ander saampraat as jy weet wat
in jou land en die res van die wêreld gebeur.
Sosiale media is dus nie inherent goed of sleg
nie, maar in jou hand, kan dit ‘n kragtige stuk
gereedskap wees. Gebruik dit om jou stem te
vind, jou opinies te vorm en jou unieke talente
ten toon te stel.

Baie mense sê dat die skool nie die gebou is nie, maar die leerders. Die stelling is baie waar, maar
uitstekende infrastruktuur kan geen skade doen nie. Dit sal Kloof van die beste tot wêreldklas neem.
Almal weet wie oom Frank is en dat sy freezo’s iets is wat jy ten minste een keer in jou
hoërskoolloopbaan móét drink. Hy is een van die baie dinge wat vir Hoërskool Waterkloof hoog bo al
die ander skole laat uitstaan. Hy het met ‘n stalletjie buite die skool begin waar die Klofies daagliks ‘n
koppie koffie of warm sjokolade kon koop. Op die dae wat dit gereën het, was dit vir hom moeilik om te
funksioneer en daarom is besluit om ‘n koffiestalletjie te bou wat oom Frank by die skool kan huur.
Te danke aan Juf. Hartley hoef die Klofies nie meer nat te reën as hulle oor die brug van die K-blok
na die L-blok loop nie. Die dakke wat gedurende die Desembervakansie opgesit is, hou die Klofies
droog as daar gewissel moet word terwyl dit reën. Ons almal weet nat kouse, hare wat frizz en jou
kleurbaadjie wat natreën, is genoeg om enige goeie dag blou te maak!
“Kry my by die eko-tuin,” is van die gewildste woorde wat oor die Klofies se lippe rol. Rondom die ekotuingrasperk, onder die doringbome, is daar ‘n nuwe baksteenmuur gebou. Die vorige houtbalke wat
daar was, het begin vrot en het losgekom. Dit was ‘n veiligheidsrisiko vir Kloof se leerders en personeel.
By Kloof is dit vir ons baie belangrik dat almal weet van al die opwindende gebeure wat plaasvind. Daar
is dus ‘n skerm bokant die middelhek opgesit om inligting aan Klofie-ouers en vriende te kommunikeer.
Die tennishuisie is ‘n droom wat die bestuur al vir lank koester. Ons het baie tennisuitblinkers en hulle
verdien hulle eie plek waar hulle mekaar kan motiveer, gaste kan verwelkom, hulle toerusting kan bêre
of net voor of na ‘n belangrike wedstryd kan ontspan.
Soos elke goeie ding het die bekende verskoning van die krag wat af is en die projektor wat nie werk
nie - as jy eintlik net nie jou huiswerk gedoen het nie - ook tot ‘n einde gekom. Niks kan akademie
by die wêreldklasskool onderbreek nie, nie eers die gevreesde beurtkrag wat ons van tyd tot tyd tref
nie. Daar is reeds een kragopwekker wat net vir ‘n sekere deel van die skool krag kan voorsien, maar
moenie vrees nie; ‘n Tweede kragopwekker is op pad! Daar word nog ‘n kragopwekker geïnstalleer
sodat al die klasse, kultuur- en sportburo, asook Huis Kloofsig tydens kragonderbrekings van krag
voorsien kan word.
As daar ‘n prestasie in Kloof deur ‘n leerder behaal word, is ons as ‘n familie saam opgewonde daaroor.
Die trofeekaste is ‘n manier om al die harde werk en wonderlike prestasies wat ons leerders bereik, te
vertoon sodat almal kan sien hoe trots ons op elke oorwinning is wat die skool behaal het.
Hoërskool Waterkloof is ‘n skool uit die boonste rakke, daarvan getuig die prestasies op sport-,
akademiese en kultuurgebied. Die skool se infrastruktuur is definitief ook besig om te verander sodat
die skoolgebou net soos die Klofies van uitnemende gehalte kan wees.

Nuwe dakke

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Nuwe eko-tuinmuur

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

“As jy op sosiale media is en jy is nie
besig om iets te leer, te lag, geïnspireer
te word of met ander te skakel nie, dan
gebruik jy dit verkeerd,” sê Germany
Kent, ‘n kommunikasie-spesialis.
Bronne:
• https://thenextscoop.com/social-media-for-motivation/
• https://ritubhasin.com/blog/how-to-use-social-media-toinspire-you-instead-of-bring-you-down
• https://verywellfamily.com Surprising ways your teen
benefits from social media by Sherri Gordon.

Nuwe tennishuisie

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer HOËRSKOOL WATERKLOOF KLOFIEKAN
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Kloof se eie helpende hand
Angelique Bloemhof, Emma Lotriet, Lillian van Staden en Mia van der Walt

Kloof-Geloof: Ons geestelike ondersteuningshand
Ons almal is nou al bekend met die “Woensdagpouse is daar Kloof-Geloof in die saal”-afkondiging,
maar wat presies behels Kloof-Geloof nou eintlik? Kloof-Geloof is nie net ‘n koppie koffie tydens ‘n
Woensdagpouse nie, dit is ‘n plek waar leerders hulself geestelik kan voed. Die hoofdoel is om leerders
deur moeilike tye te ondersteun en aan te moedig om hulle lewens vir die Here te gee.
Waterkloof is een van die enigste publieke skole met twee permanentaangestelde jeugwerkers en ‘n
kapel op die skoolterrein waar leerders enige tyd van die dag kan gaan bid. Die amper 30 bidmammas
bid jaarliks vir elke Klofie op die naam wat dit net soveel meer spesiaal maak. Die Klofies kan
gebedsversoeke deur middel van die gebedskakel deurstuur: klofies.pray247.co.za of vra om gekontak
te word indien hulle hulp nodig het.
Mnr. Brandon Bean en juf. Minette Pretorius is die vriendelike nuwe gesigte by die KloofGeloofjeugwerkerspan, hul arms is altyd oop vir ‘n kind in nood (indien hulle ‘n afspraak, net soos met
die ondersteuningsdienste, maak). Daar is deur die loop van die jaar ‘n geloofskamp, lofprysings- en
sosiale byeenkomste wat plaasvind. Almal word hartlik uitgenooi om by Kloof-Geloof betrokke te raak
om hul geloof te versterk. Klofies, dis nou of nooit.
Die Klofie-spens
Die stille engele van Hoërskool Waterkloof wat die lewens van Klofies, happie vir happie, ‘n bietjie
beter maak, is ons eie helde van die Klofie-spens! Volgens juf. Johandri Kriek is die Klofie-spens die
veilige hawe vir Klofies en hul gesinne wat swaarkry en waar hulle anoniem kos, boeke, klere en enige
verdere ondersteuning wat moontlik benodig word, kan vind.
Juf. Kriek en haar span werk baie hard om verskeie Klofie-gesinne te ondersteun. Sy moedig enige
Klofie wat swaartrek aan om die spens te nader en belowe dat alles anoniem en met diskresie hanteer
sal word.
Juf. Kriek streef daarna om die Klofie-spens (op die derde verdieping van die L-blok, langs die
Gasvryheidsentrum) ook as ‘n hulpsentrum waar Klofies van formele Valentynsbalklere tot penne kan
ontvang, te omskep.
Selfs al is Kloof deur die huidige pandemie deurmekaargekrap en al is verskeie gesinne daardeur
benadeel, gaan die wonderlike
werk van die Klofie-spens
steeds voort. Behoeftige Klofiegesinne kan niebederfbare
produkte by die skool ontvang.
‘n Kontantbewys is op www.
kosonline.co.za beskikbaar
waarmee varsprodukte bestel
en by verskeie sentrums in die
omgewing afgehaal kan word.
Barmhartige Klofies kan beslis
tot die liefdadigheidswerk
bydra. Enige kosskenking
(veral niebederfbare produkte)
asook enige finansiële bydraes
tot die kosonline- inisiatief sal
baie waardeer word. Wees ‘n
Kloof-geloof: mnr. Brandon Bean en juf. Minette Pretorius
betrokke Klofie en ondersteun
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer die stille engele van ons skool!

Musiekresensie
Spontaan – Riaan Benade
Roché Bloem

Musiek vorm ‘n baie groot deel van ons alledaagse lewe. Dit speel in ons ore tydens
verkeersknope, verliese en feesvieringe. Die nuwe Suid-Afrikaanse sanger, met die
rasperstem, het werklik sy pad na ons harte toe oopgesing. Nie net skryf Riaan Benade
musiek vir ‘n klomp van Coleske se grootste sterre nie, maar ook vir homself. Sy album,
Spontaan, wat in 2020 vrygestel is, is vol hartroerende lirieke en saamsing-enkelsnitte. Hy
het ook saam met die Ghoema-bekroonde sangeres Demi Lee Moore, ‘n liedjie gesing wat
jou hoendervleis sal gee. Indien jy lus is vir ‘n spontane middag propvol pret en ontspanning,
is Spontaan die album net vir jou.
Almal is mal oor musiek, maar weet nie altyd hoe om hulle snitlyste op datum te hou nie.
Daar is nou vir Apple Music- asook Spotify-gebruikers ‘n diverse snitlys gemaak wat jy
enige tyd op die gemak van jou eie foon kan geniet.
Indien jy Apple Music
gebruik:
Maak jou musiek-app oop.
Druk op search.
Search Roché Bloem.
Blaai en kies profiles.
Druk op die profile.
Luister enige tyd van die
dag na dié lys.
Indien jy Spotify gebruik:
Maak jou Spotify-app oop.
Druk op search.
Druk op die kamera regs
bo.
Scan die kode hieronder.
Luister enige tyd van die
dag na dié lys.
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Is jy hartseer? Voel jy blou? Die
Klofie-sielkundiges is daar vir jou.
Jana Gous en Dalen Lombard

“As dit by
geestesgesondheid kom,
is Waterkloof se kinders
resilient (veerkragtig) en
sterker as wat ‘n mens
dink.” So sê juf. Michelle
van der Merwe, sielkundige
by Hoërskool Waterkloof se
ondersteuningsdienste.
“Covid-19 het wel ‘n
negatiewe effek op die
kinders gehad, en ons het
laas jaar ‘n bietjie meer
kinders as in vorige jare
gesien,” sê sy. “Tieners
het nodig om sosiale
Mnr. Herman de Jong en juf. Michelle van der Merwe
interaksie met vriende
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer te hê.” Sy sê ook dat
die verlies aan ouers se
inkomste en moeilike huishoudelike omstandighede van die groot redes is hoekom die Klofies by die
ondersteuningsdienste ‘n draai maak.
“Ons help jou om reg te dink en leer jou hoe om moeilike situasies op ‘n effektiewe wyse te
benader,” sê juffrou Michelle. Sy sê hulle behaal groot sukses met die terapie. Sy waarsku egter ook
dat hulle nie ‘n kitsoplossing bied nie. Dit neem tyd om die proses suksesvol te voltooi en dit is harde
werk om pynvolle kwessies deur te werk. Op die ou einde is dit definitief die moeite werd.
Hoe vertroulik en veilig is die kinders se inligting?
Dit is van kardinale belang dat alle inligting konfidensieel hanteer word. Ons mag nie die kinders
se privaat inligting met enige iemand bespreek nie. Volgens die Health Professions Council of South
Africa (HPCSA) word ons egter verplig om ernstige gevalle te rapporteer. Dit sluit gevalle in waar ‘n
kind of iemand anders in gevaar is of mishandel word. Dus het ons ‘n wetlike verpligting om sekere
sake by die polisie of maatskaplike werkers te rapporteer.
Mag onderwysers vir inligting oor kinders vra?
Nee, ons mag nie inligting aan onderwysers deurgee nie. Slegs indien ‘n kind toestemming gee.
Sal u vir kinders se ouers vertel wat hulle gesê het?
Nee, ons mag ook nie inligting aan ouers deurgee nie. Slegs indien dit ‘n geval is waar ons wetlik
verplig word, soos hierbo genoem, dan moet ons die ouers dadelik kontak.
Wat is die mees algemene oplossing of hanteringsmeganisme wat voorgestel word?
Ons fokus veral op denkprosesse en hoe jy moeilike situasies op ‘n effektiewe wyse kan benader.
Kan ‘n mens sonder ‘n afspraak instap en kos die ondersteuningsdienste geld?
Ons het ‘n rooster waarop ons vir die leerders afsprake maak. Indien daar ‘n noodgeval is, sal een
van ons op ons rooster plek maak om die kind in nood te ondersteun. Dus is dit belangrik om vooraf
by ons ‘n afspraak te maak. Die skool betaal ons salarisse daarom is die ondersteuning gratis.
Leerders kan by die ondersteuningsdienste langs die dome vir meer inligting aanklop. Hulle
kontakbesonderhede is: (012) 347 0277 of michelle.vdmerwe@klofies.co.za

Filmresensie
Anri Jordaan

Soul
Disney is vir oud en jonk ‘n
alombekende naam. Dit word as
een van die beste animasiefilmhuise
beskou en dit is weer eens met hulle
nuutste film: Soul, bewys.
Die kwaliteit van die grafika in die
film is van hoogstaande gehalte en
die Golden Globes Award-toekenning
vir die beste animasiefilm bevestig
dit. Verskillende kunsstyle: animasie,
surrealisme en impressionisme
word gebruik en dit skep ‘n fantasiewonderwêreld.
Die film het ook ‘n Golden Globetoekenning vir die beste oorspronklike
musiek ontvang. Jon Batiste (‘n jazzmusikant) was een van die musikante
wat ‘n groot bydrae tot Soul se
topgehalte musiek gelewer het.
Die hoofkarakter, Joe Gardner (Jamie
Fox), is ‘n musiekonderwyser wat
eintlik ‘n groot jazz-musikant wil
wees. Die dag toe sy droom wel realiseer, was dit ook sy laaste dag op aarde. Sy siel is toe na The
Great Beyond, maar Joe wou nie aanvaar dat hy dood is nie. Hy ontsnap toe na The Great Before,
waar siele se persoonlikhede ontwikkel voor hulle as mense aarde toe kom. Dit is ook hier waar
die kykers Soul 22 (Tina Fey) ontmoet. Soul 22 wil nooit aarde toe gaan nie. Sy het alles in haar
vermoë gedoen om dit te vermy, maar toe sy vir Joe ontmoet, wat so hard werk om terug aarde
toe te gaan, het daar iets gebeur...
In Joe se stryd om terug aarde toe te gaan, fokus hy so daarop, dat hy ander soos Soul 22
seermaak. Dit is een van die baie aspekte van die film wat die kykers se hartsnare roer. Dit is
voorwaar ‘n film waarin baie oor menswees geleer kan word en daarom ‘n sterk aanbeveling vir
alle Klofies.

SOSIAAL

Tong-in-die-

Kies

Kristen Erasmus,

Van toeka tot nou

Ansònel du Toit,

Leany Holtzhausen, Lyné Steyn en Michaela Smith

Arnold Dippenaar en

Tye het beslis verander en nie tegnologie, haarstyle,
kleresmaak of mense is immuun teen dié verandering nie,
want verandering is onvermydelik. Soms is dit egter goed om
op die konstantes in die lewe te fokus. Daarom het ons dit
goedgedink om foto’s van personeellede wat al vir meer as
25 jaar deel van Kloof uitmaak, te versamel. Kom ons gaan
terug na 1995 se jaarblad en beleef al die veranderinge wat
plaasgevind het. Geniet die sprong in tyd, Kloof!

Handro Myburg

Daar is dit, Kloof! Ons
wiele knars tot stilstand
na ‘n wilde wipwarit deur die eerste
kwartaal van 2021 …
die hoogtepunte was
ontsettend hoog en die
laagtepunte bitter laag.
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer Die Klofies het die nuwe
skooljaar met stukkende harte afgeskop. ‘n Diepe hartseer het soos ‘n
swaar kleed om elke Klofie se skouers gehang toe ons op die eerste dag
terug by die skool moes totsiens sê vir ons geliefde en briljante juf. Carin
de Beer, wat soveel méér as net ‘n juffrou was. Haar nalatenskap is van
onskatbare waarde en sal vir ewig in ons harte gekoester word.
Kloof het sommer ook dadelik begin woeker met sy tema vir 2021…
“Breek die stilte” en het ons nie omtrent al die stiltes verbreek nie
… ons boer in die koerante! Ons was effens onkant (en hopeloos te
naby aan mekaar) gevang met die eerste berig, maar vir seker het die
koerantopskrifte wat dit vanaf die lamppale uitbasuin het: “Klofies beste in
Gauteng” vinnig klaargespeel met enige negatiewe kritiek. Nie net het die
klas van 2020 die heel beste in Gauteng presteer nie, maar ons kan ook
spog met die slimste wisselvorm … Karla en Carla … in Gauteng. Boonop
pryk onse Karla Reinecke nog op televisie ook omdat sy die héél beste kan
somme maak van al die maatjies in die hele land en ook vir Einstein sou
kon assisteer. Alle Klofies kry beslis dieselfde antwoord vir die volgende
som: Karla + Carla = Absoluut Briljant.
Daar is egter drastiese gevolge vir dié van ons wat agterbly as gevolg van
die matrieks van 2020 se merkwaardige prestasies; gevolge waaraan
hulle nie gedink het toe hulle hulself so te buite gegaan het met die
onderskeidings (1049 om presies te wees) nie! Die huidige matrieks is al
amper senuweewrakke omdat hulle konstant daaraan herinner word (kan
ongelukkig nie bekend maak deur wie nie) dat hulle gróót skoene het om
vol te staan en dat hulle moet fokus en baie hard moet werk, maar tog ook
moet “memories maak”. Dít is nou ‘n som waarmee ons almal sukkel.
Tweedens moes ons almal geweldige spanning deurmaak weens
bekommernis oor ons hoof se veiligheid nadat hy karig gekleed op die dak
moes klouter net omdat hy ‘n belofte aan die matrieks van 2020 gemaak
het. Wel, mnr. Denysschen is ‘n man van sy woord, dit het die Klofies nou
gesien terwyl hulle ook heelwat “meer” van hom te siene gekry het. Meneer
is nou maar eenmaal ‘n dapper man … in alle opsigte!
Ongelukkig is die Klofies se borrel (die bio-borrel) ook hierdie eerste
kwartaal ‘n bietjie gebars wat vir ons vierde kuier in die koerante gesorg
het, gelukkig in die binneblaaie. Tonne pret moes vir weke aangeskuif word
omdat mense nie verantwoordelikheid aan die dag kan lê nie. A nee a!
Luister mense … daar is nie so iets soos Covid-16 of Covid-18 nie … as
jy effens siek voel en simptome van Covid-19 toon, bly asseblief by die huis
en maak seker jy het nie die gevreesde virus nie. Dit is die ordentlike ding
om te doen! Ons almal sit nie 07:10 reeds stroopsoet en sopnat gespuit
met 70%-alkohol in ons voogklasse, loop ‘n mini-maraton tussen periodes
en doen die Cyril-shuffle in plaas van drukkies gee, vir niks nie! Wees
verantwoordelik!
Een goeie ding wat uit die grendelpouses gekom het, is ons eie “Ubereats”. Die snoepie het uiteindelik ‘n afleweringsisteem. Al die onderwysers
en leerders het ook ‘n nuwe diepe waardering vir varslugpouse gekry en
‘n talent ontwikkel om die hele inhoud van ‘n kosblik in slegs 10 minute te
verorber (die woord “eet” kan nie reg laat geskied aan die proses nie).
Die nuwe Druppels het verbasend goed in die Kloof-stroom ingeval, gegewe
die feit dat die bekendstellingskomitee se tande effens stomp gevyl is as
gevolg van ‘n gebrek aan tyd en kampplek. Die Druppels se enigste pyn
en ellende was om hul voetsooltjies te probeer behou, terwyl hulle op hul
hakke deur ‘n bakplaat-parkeerterrein na hul mammas toe moes hardloop.
•
Mnr. en Mej. Waterkloof is vir die eerste keer as ‘n suksesvolle aanlyn
funksie aangebied en wat ‘n mooie sprokiesgeleentheid was dit nie!
Waterkloof se prinse en prinsesse het ons betower met hul skoonheid en
talente en vir ‘n onvergeetlike aand gesorg wat ons vir altyd sal onthou.
Laastens, iets waaroor die Klofies òf baie gelukkig òf erg ongelukkig is
… Wát die beheerliggaam laat besluit het om die leerders hierdie jaar op
verskillende tye te laat verdaag, bly ‘n duistere saak. Daar is twee teorieë.
Hulle was baie bang vir ‘n lelike en bloedige pad- of liewer parkeerterreinwoede-uitbarstings tussen ouers, of hulle was bang dat daar elke middag
‘n super-verspreider-samedromming by die hekke sal wees. Hoe dit ook
al sy … ten minste word sommige seniors nou vir die heel eerste keer
blootgestel aan die konsep van huiswerk doen en is daar ook ‘n tydjie vir
“nuus opvang” na ‘n besige dag.
Geniet die vakansie,
Klofies. Kom asseblief
met ‘n positiewe
gesindheid, maar ‘n
negatiewe Covid-status
terug vir ‘n lekker, propvol
tweede kwartaal wat vir
ons wag.
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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Juf. Alma van der Walt
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Juf. Chrisna Boswel
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Juf. Helena Bothma
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Juf. Linda Marais
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Juf. Marita Roode
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Juf. Ruda Kleynhans
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Juf. Adri Campbell
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Juf. Carina Taute
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Juf. Christine Hare
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Juf. Ingrid Knoetze
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Juf. Marinda Behr
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Juf. Minnie Thom
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Mnr. Percy Koekemoer
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Paparazzi

Fotograwe: Carla van Staden, Marike Scherman,
Janneke Vahrmeijer

Watter Shrek-karakter is jy?
Ek moet meer gim!

Is dít wat in die personeelkamer gebeur?
Daardie oomblik toe die Druppels maak of hul ‘okay’ is.

Trotse Dabby D!

Liefde is in die lug.

“Dis hooikoors, nie Covid nie,
ek belowe”

Beauty and the Beast.

Vat hom F(l)affie!
Faf-koors is in die lug!

SPOTPRENT

Kunstenaar: Suné van der Merwe
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Leany Holtzhausen, Lyné Steyn en Michaela Smith

Mnr. Waterkloof, Dewan Prinsloo, het Prince Charming in sy item
voorgestel. Het jy al ooit gewonder na watter karakter in Shrek
jy die meeste aard? Beantwoord die volgende vrae en jy sal sien
watter karakter jy is.
Watter tipe fliek is jou gunsteling?
a) Klassiek
b) Romanties
c) Avontuur
d) Komedie
Wat is jou gunstelingplek?
a) ‘n Eiland
b) ‘n Paleis
c) ‘n Woud
d) ‘n Pretpark
As jy in ‘n kasteel gebly het, wie sou jy wees?
a) Die ridder op die wit perd
b) Die hot prins/prinses
c) Die koning/koningin
d) Die koninklike grapjas
Dis ‘n pragtige sonnige dag en jy wil strand toe gaan. Jou ou/
meisie is moeg en wil net slaap en wil nie saamgaan nie. Wat
doen jy?
a) Jy bring die dag op jou eie op die strand deur.
b) Jy gaan strand toe en maak ogies vir ander ouens of meisies.
c) Jy wag tot hy/sy wakker word en dan bring julle die res van
die dag saam deur.
d) Jy kla tot hy/sy instem en saamgaan.
Wie is die een persoon wat jy dink jou die meeste waardeer?
a) Niemand nie
b) Jou ma
c) Jou ou/meisie
d) Jou beste vriend
Wat doen jy gewoonlik by ‘n partytjie?
a) Jy hou jouself eenkant of praat met min mense.
b) Jy maak ‘n grand entrance en praat met almal.
c) Jy maak seker niemand voel uit nie en sorg dat almal dit
geniet.
d) As jy instap, begin die partytjie!
Jou slegste eienskap is?
a) Jy raak maklik geïrriteerd.
b) Slegste eienskap? Wat is dit? Jy het nie so iets nie!
c) Jy kan soms effens snobisties wees.
d) Jy is soms effens irriterend.
Die beste tipe partytjie is?
a) Geen partytjie nie.
b) As dit vir jou is, met baie geskenke.
c) As jy met vriende kan gesels.
d) ‘n Verrassingspartytjie.
Jy stamp jou groottoon. Wat doen jy?
a) Jy vloek en skree iets onwelvoegliks.
b) Jy hardloop na jou ma vir ys en ‘n pleister.
c) Jy haal diep asem en gaan aan asof niks gebeur het nie.
d) Jy skree en vra dat iemand jou nou dadelik ongevalle toe moet
neem.
Hoe staan jy soggens uit die bed uit op?
a) Gewoonlik in ‘n slegte bui, maar teen die einde van die dag is
alles weer reg.
b) Jy kyk eers vir jouself in die spieël.
c) Jy staan maklik op en pak die dag entoesiasties aan.
d) Jy draai eerder weer om en probeer nog slaap inkry.
HIER IS JOU SHREK-KARAKTER:
a) As jy die meeste kere a geantwoord het, is jy Shrek – Jy is
onafhanklik en glo daarin om te doen wat jý wil. Jy laat jou nie
deur reëls beperk nie.
b) As jy die meeste kere b geantwoord het, is jy Prins Charming
– Jy is beeldskoon en verskriklik hot! En natuurlik waardeer
niemand die grootheid van jou incredibleness nie – wel,
behalwe jyself!
c) As jy die meeste kere c geantwoord het, is jy Prinses Fiona – Jy
is goedhartig en vriendelik en ‘n fantastiese vriend/vriendin,
maar jy is ook driftig en sterk en sal maklik vir jouself en jou
vriende opstaan.
d) As jy die meeste kere d geantwoord het, is jy Donkey – Jy
praat gewoonlik sonder om te dink, is baie sosiaal, het ‘n groot
behoefte om geliefd te voel en sal basies enigiets doen om
seker te maak dat jy deel van die aksie is. As jy onseker oor
jouself is, steek jy dit gou met ‘n grappie weg.

SPORT

Graad 10-veldskool … op die rugbyveld!
Lillian van Staden, Arnold Dippenaar en Lyné Steyn

Die veldskool het begin toe die graad 10’s
met groot opgewondenheid saam met die
juniors kon verdaag om vir die besige middag
gereed te maak. Die middag het met baie
gees afgeskop terwyl ons moes kophou met
al die uitdagende aktiwiteite. Een verkeerde
treetjie het tot ‘n paar burpies voor die res van
die graad, wat dit vreeslik geniet het, gelei.
Later was dit tyd om te lyndans … hier het die
meeste van die seuns soos verkleurmannetjies
op ‘n reënboog gevoel. Dit was nogal ‘n
spektakel om te aanskou.
Daarna is daar lekker om ‘n vuurtjie gesels.
Aandete is maar vinnig genuttig voordat die
graad in groepies opgedeel is sodat almal
hulle snaaksste danspassies kon wys en kans
gehad het om te kyk wie hulle naam krater kon
maak. Die graad het met ‘n paar krete afgesluit
waarna ons net ‘n paar ure se rus kon inkry
voor Saterdag se gebeure afgeskop het.
Vroeg Saterdagoggend was die graad 10’s
terug op die veld. Na baie kla oor die nat gras
waarop ons moes sit, het ons die dag met ‘n
mooi opening begin. Die Saterdag is met baie
lewenslesse en pret gevul. Gelukkig is hierdie
graad 10-groep nog nie te oud vir snaakse
aktiwiteite nie en het ons elke speletjie met
oorgawe geniet. Die “handdoek volleyball” was
‘n bietjie moeilik en alhoewel dit bietjie van
‘n teleurstelling was om uit te vind dat dit die

enigste rede was waarom ons, ons handdoeke
moes saambring, was dit lekker pret.
“Kat-en-muis” het ons, wat die doolhof gevorm
het, se arms baie moeg gemaak en dié wat die
katte en muise was, baie oefening gegee. Die
speletjie met die meeste spanbou-elemente
het elke groepie hier en daar laat twyfel.
Kan ons dit doen? Was dit moontlik om die
ping-pong-balletjie deur die buisies te vervoer
sonder om dit te laat val? Net een of twee
groepe het dit reggekry om die einde met die
bal in die buisie te haal…
In die warm Saterdagson het ons almal saam
as een groep gesit, met ‘n splinternuwe
waardering vir mekaar en ons onderwysers wat
die geleentheid vir ons graad beplan het. Ons
het meer mense in ons graad ontmoet, mekaar
beter leer ken en sommer ‘n klomp nuwe
vriende gemaak. Ten spyte van Covid-19 het
die graad 10’s ‘n suksesvolle veldskool op eie
bodem gehou - maskers en al.
Dit is belangrik om die beste van elke
geleentheid te maak. Ons moet vergeet
van alles wat Covid-19 al van ons gesteel
het en eerder fokus op dit wat ons nou het.
Die veldskool was uniek en sal waarskynlik
die enigste een wees wat op die rugbyveld
plaasgevind het. Baie dankie aan die graad
10-graadhoofde; hierdie is beslis ‘n veldskool
om te onthou.

- Fotograwe: Marinda Behr en Elri Erwee -

Covid-sport: van rugby na rolbal…
Die een se dood is die ander se brood
Anje Millard, Christine Geertsema, Nandi Gous

Hanru Hills

- Foto verskaf -

Fralize van der Hoven
- Foto verskaf -

Michael Ferreira
- Foto verskaf -

- Foto verskaf -

Die Klofies se gespesialiseerde sportsoorte het
as die grootste wenners uit die Covid-pandemie
getree. Waar die groter sportsoorte soos rugby,
hokkie, netbal, krieket en selfs die Olimpiese
Spele – sedert Maart 2020 tot ‘n skokkende
stilstand geruk is, het die gespesialiseerde
sportsoorte floreer.
“Die hoofrede hiervoor is dat meeste van
die gespesialiseerde sportsoorte soos rolbal,
boogskiet, hengel en swem individueel beoefen
kan word,” verduidelik mnr. Muller van der Nest,
direkteur van Gespesialiseerde Sport. Dit het die
deur oopgemaak vir leerders wat lus was om
sport te doen en iets te probeer wat hulle dalk
nie andersins sou oorweeg nie. “Dit was werklik
‘n geval van - van rugby na rolbal. Die een se
dood is die ander se brood,” spot hy.
Die meeste van die skool se gespesialiseerde
sportsoorte word aan klubs gekoppel, en klubs
het toestemming gehad om te begin oefen, lank
voor die georganiseerde skole-sportsoorte kon
begin oefen. “Dit het die getalle van sportsoorte
soos rolbal, boogskiet, perdry en hengel baie
laat groei toe die vlakke van inperking gelig is
en die leerders angstig was om iets buite die
huis te doen,” verduidelik mnr. Muller.
Goeie verhoudings met die klubs is van
kardinale belang. Wingate Country Club het
die geleentheid aangegryp om Waterkloof se
jeugrolbalprojek te ondersteun. Die leerders
van Kloof betaal byvoorbeeld glad nie klub- en
registrasiefooie nie, maar word as lede van
die klub geag. Hulle kan enige dag van die
rolbalklub se fasiliteite gebruik maak.
Boogskiet het ook floreer met 67 graad
8- en 9-leerders wat die opedag vir 2021
bygewoon het. Hier het die Archers Edgeklub in Wekkerstraat, Moreleta, saam met die
skool ‘n program help vestig waar die Klofies
uitmuntende afrigting by van die beste afrigters
in die land ontvang. Hulle het ook hul fooie tot
op die been gesny om dit baie bekostigbaar te
maak.
Die Klofie-swemmers kon 10 Januarie reeds in
die water plons en die getal swemmers het alle

verwagtinge oortref. Die Expression Swimmersklub het hier die leisels vir die voorbereiding
van die Waterkloof-swemspan oorgeneem.
By hengel was dit weer die Centurion
hengelklub wat Kloof se hengelspan die kans
gegee het om as klublede saam met hulle vis
te vang. Hulle het ook betrokke geraak by die
aanbieding van die Kloof-interskole hengeldag,
wat saam met Gauteng-Noord Junior-hengel
gehou word.
Nie net klubs het die vrugte van die Covidpandemie gepluk nie. Van die afrigters wat Kloof
se gespesialiseerde sportsoorte bystaan, is van
die bestes in die land. “Die beheerliggaam van
die skool moet bedank word vir hul visie om
Waterkloof wêreldklas te maak en om te help
om daardie droom ‘n werklikheid te maak,”
verduidelik mnr. Muller.
Groot sukses word tans met die Klofies-fietsry
behaal waar die Coach One-afrigters ingespan
word om die ongeveer 70 fietryers van die skool
na hoër hoogtes te laat trap. Hulle is vinnig op
pad om binnekort ‘n podiumplek in van die groot
byeenkomste te behaal.
Tafeltennis het die Siriese mnr. Omar Zeheden,
een van Suid-Afrika se mees erkende afrigters
betrek, terwyl Klofies-skaak gebruik maak van
mnr. Nic van der Nat - ‘n oud-SA-speler. Onder
hom het Kloof as die topskaakskool in die land
geëindig.
Die Klofies kon by hulle onderskeie ryskole
perdry en hier kon leerders aan baie ander
skoue deelneem. Ook by die gholf het Kloof nie
op hom laat wag nie en is die leerders vinnig
nadergetrek om die stokke te swaai.
In die veranderende wêreld van post Covid word
mind games nou ook as ‘n sportsoort beoefen.
Honderde leerders is besig om mekaar te skiet,
te skop en te slaan in League of Legends,
Counterstrike Go en ander speletjies waar
tegniek en spoed die wenner bepaal. Slegs die
tyd sal leer waarheen hierdie sportsoort wat
wêreldwyd as mind games geklassifiseer word,
op pad is.

Henru van der Nest
- Foto verskaf -

Dajahn Bonthuys
- Foto verskaf -

Carli Roux

- Foto verskaf -

Troy Long
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Toeskouers of nie, Kloof-atletiek maak trots
Dalen Lombard en Lourie Bosman

Hoogspring, hekkies, diskus, driesprong… Kloof het nog
nooit ‘n tekort aan uitnemende atletiektalent gehad nie.
Selfs te midde van ‘n pandemie het hulle nie van die sport
vergeet nie en die hardwerkende atlete, juf. Bonnie Joyce
en al die talentvolle afrigters oefen steeds voluit agter die
skerms … en agter die maskers!
Alhoewel die Covid-regulasies ‘n groot struikelblok vir die
Atletiek Departement was, kon hulle gemaklik daaroor
spring! Die Druppel-lympics het steeds plaasgevind en die
baie nuwe talent is sommer gou raakgesien.
Interhuis kon egter nie gehou word nie en slegs die
atlete van 2020 is gekies om dié jaar weer deel te neem.
Die atlete het egter hul staal gewys en hul passie is
duidelik tentoongestel toe hulle van 19 tot 20 Maart in
Potchefstroom 2 eerste, 7 tweede, 4 derde en 5 vierde
plekke verower het.
Sonder toeskouers is dit soms moeilik om gemotiveerd
te bly en maande se oefening wat in die Parkel Parkie
gehou moes word, was dalk nie ideaal nie, maar die atlete
het ten spyte hiervan 13 goue medaljes by die GautengNoord-byeenkoms behaal!
Die talent hou net nie op nie! Wees op die uitkyk vir
ons eie atletieksterre soos Wesley Badenhorst, Breyten
Connoway, Cassidy Lacy, Riané van den Berg, Kayla
Murray, Paul van den Berg en talle ander! Ons het ook by

Riley Miller

- Fotograaf: Xavier Odendaal -

Kloof presteer weer op nasionale vlak:
Marno Grobbelaar en Hardus Coetzer

‘n paar topatlete gaan inloer om te hoor wat die geheim is
om sukses as ‘n atleet te behaal.
‘n Streng roetine was die antwoord vir hul sukses. Dié
atlete het daagliks so vroeg as 04:00 soggens opgestaan
om ‘n vroeë oefensessie in te kry. Party het gaan draf
om fikser te word, terwyl ander sommer tuis oefeninge
gedoen het om te verseker dat hul in topkondisie bly. Van
parkies tot parkeerterreine het die Klofie-atlete hul talente
uitgeleef.
Elke leerder het sy eie voorkeure ten opsigte van oefening.
Party drink hul Bioplus vir ‘n energie-hupstoot terwyl
ander net ‘n gelukbringer inpak. McDonald’s is ook nie
ongehoord nie en kitskos is soms ‘n gepaste beloning na
‘n goeie oefensessie!
Alhoewel die toekoms van atletiek vir die talentvolle
leerders redelik onseker is, het juf. Bonnie geen twyfel dat
die atletiek tot astronomiese proporsies sal groei nie. Met
die hulp van afrigter, mnr. Alet Kieser, is die landloop se
toekoms blink, siende dat hy een van die beste afrigters is
wat Suid-Afrikaanse atletiek al opgelewer het.
Hoërskool Waterkloof is verskriklik geseënd om sulke
fenomenale atlete en afrigters te hê, en die afgelope jaar
het net bewys hóé passievol en talentvol hulle is. Kloof se
atletiek is beslis besig om nuwe hoogtes te bereik en die
toekoms van die Kloof-atlete word fyn dopgehou.

Rugby tydens
Covid?

Niel Voges

Waterkloof is wêreldklas – dit is weer eens bewys nadat ons
sportpresteerders op internasionale vlak gewys het wat in hulle
steek ... blou Waterkloof-bloed!
Marno Grobbelaar, ‘n matriekleerder, het op 10 Maart 2021 die
nuus ontvang dat hy deur die Suid-Afrikaanse Rugbyunie (SARU)
geïdentifiseer is om
deel van die SA Skole
rugbyoefengroep
te wees. Hierdie
oefengroep het vanaf
19 tot 21 Maart
2021 die Elite Player
Development virtuele
kamp bygewoon.
Marno beskryf die
kamp soos volg:
“Die kamp was
goed beplan en baie
professioneel. Ek
het ongelooflik baie
van verdedigingsMarno Grobbelaar
en aanvalsrugby
- Foto verskaf geleer. Ek het ook
geleer van die
karaktereienskappe wat ‘n Springbok moet hê, want ‘n goeie
mens maak ‘n goeie rugbyspeler.” Marno is ook onder die topdrie
beste hakers in Suid-Afrika en hy werk hard om die droom van
enige Suid-Afrikaanse hoërskoolrugbyspeler – ‘n speler in die o.
18- SA Skolerugbyspan – te verwesenlik.

Kloof presteer egter nie net met rugby nie, maar ook met
krieket. Hardus Coetzer, ‘n matriekleerder, was deel van die
Titans Cubs-span
wat op Krieket
Suid-Afrika (KSA)
se Cubs-week, in
Stellenbosch, vanaf
3 tot 7 Februarie
2021 meegeding
het. Hardus het 102
lopies van 95 balle
- nie uit nie - teen
die Cobras Cubsspan, op die tweede
dag van die week,
gemaak. Hy het ook
‘n totaal van nege
paaltjies - die tweede
meeste van al die
spelers – tydens
Hardus Coetzer
die week geneem.
- Foto verskaf Hardus is vir die
Suid-Afrika o. 19span gekies wat tussen 10 en 30 Maart 2021, in Kimberley,
in die KSA Drie-Dag Provinsiale Toernooi en die Provinsiale
Een-Dag Toernooi deelgeneem het. Dit is dieselfde span wat in
Augustus na Wes-Indië gaan toer.
Veels geluk, Klofies. Julle is net nog ‘n konkrete bewys dat
Waterkloof – sonder enige twyfel – werklik wêreldklas is!

Christine Geertsema

Jy sien hulle elke oggend in die gimnasium en dan ook
elke middag op die veld. As jy baie gelukkig is, sien jy hulle
selfs soms in jou wiskundeklas. Die manne met die groot
kuite en die groot harte wat blou-wit-geel vir Kloof klop.
Ja, julle het inderdaad reg geraai. Dit is ons rugbymanne.
Verlede jaar was die Covid-skeidsregter effens teen
dié manne gekant en het sommer vroeg in Maart al ‘n
rooikaart uitgedeel. Hulle het nietemin gedienstig en
gedwee hulle straf uitgedien soos wat dit ‘n sportman
betaam. Hierdie jaar is daar egter ‘n heel nuwe
wedstrydplan. Met maskers voor en na elke oefening,
wys dié ystermanne dat hulle nie vir koue Covid skrik nie.
Alhoewel die regulasies vir die meeste mense ‘n doring in
die vlees is, het die rugbymanne dit as ‘n uitdaging gesien,
daarvoor geknipoog en sonder naywer aanvaar.
Tans mag hulle nog glad nie kontak met mekaar maak
nie, maar moenie dink dat dit in die pad van hulle
plettervatvaardighede staan nie! Alle frustrasies –
insluitend liefdesuitdagings – word nou met mening op die
oefensakke uitgehaal.
Hierdie kaskenades is sekerlik pret, maar dis nie wat die
hardebaarde van die jonger spelers onderskei nie. Hier is
iets anders, iets unieks aan die broei agter die maskers
van ons helde … onblusbare passie en kameraadskap. Vir
die wapen op hulle bors en die broers aan hul sy, sal hulle
bly veg. G’n Covid sal hulle keer nie. So, liefste Corona, as
ek jy was, het ekself in isolasie gegaan as ek die Kloofrugbymanne op die veld sien draf.

Sport Renaissance
Arnold Dippenaar

Hierdie jaar kry Kloof nog ‘n sportsoort by; tóg beskou baie mense dit nie as ’n volwaardige
sportsoort nie. E-sport is Waterkloof se nuutste kleinsportsoort waaraan almal kan deelneem ongeag
of jy kort, lank, vinnig of stadig is. Al wat jy benodig, is ‘n rekenaar, ‘n Xbox of ‘n Playstation.
Wat presies is e-sport? André Bosch, wat Waterkloof aan kompeterende e-sport voorgestel het, sê
‘n groot aantal skole neem aan die sportsoort deel. Die speletjies waarin Waterkloof tans kompeteer
is Counter Strike, Rocket League en League of Legends. André vertel dat nuwe speletjies soos
Rainbow Six Siege en Call of Duty Warzone in die vooruitsig is. Kyk daarvoor uit!
Volgens hom is e-sport wat jy wil hê dit moet wees. Jy kan dit ernstig opneem en daagliks oefen, of
dit kan bloot ‘n lekker wegbreek vir jou en jou vriende wees deur een keer per week teen ‘n ander
skool te speel. Waterkloof se doel is om in e-sport die heel beste in die land te wees. Net nog ‘n
rede om te sê Waterkloof is wêreldklas.
Die e-sportspanne vaar baie goed as in ag geneem word dat hulle nog eintlik net beginners is. Die
eerste Counter Strike-span het byvoorbeeld nog nooit verloor nie. Met tellings van 16-0 en 16-6 hou
hulle Kloof se naam hoog. Die Klofies beplan om afrigters te kry om die spelers se tegnieke te help
verbeter. Alle Klofies word uitgenooi om deel te neem, selfs al het jy nog nooit gespeel nie. E-sport is
regtig groot pret!
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André Bosch
- Foto verskaf -

