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Gracia-uitreik - bl. 7

Een van Hoërskool Waterkloof se jaarlikse hoogtepunte, 
die optrede van die Dansakademie, was weer eens 
‘n spoggeleentheid! Hierdie vertoning is elke jaar net 
meer merkwaardig, enige buitestaander sou moeilik 
glo dat dit nie ‘n vertoning deur ‘n professionele 
dansgroep is nie.

Die skool was in rep en roer aangesien die 
dansproduksie hierdie jaar, anders as in die verlede, 
in die dramateater van die Staatsteater plaasgevind 
het. Die tema, Art in Motion, is ‘n gepaste beskrywing 
van kuns en musiek wat deur uitstekende choreografie 
saamgesmelt is. Ballerinas het grasieus op die musiek 
van Swan Lake, met Vladimir Tretchikoff se bekende 
skildery The Dying Swan in die agtergrond, gesweef. 
In ‘n ander toneel is die gehoor weer weggevoer na 
New York met dansers wat verleidelik in swart en 
goud geskitter het teen Alexey Butyrsky se New York. 
‘n Groot verrassing was die pragtige Afrikaanse liedjie 
Reisiger wat tot sy reg gekom het met Porchie se 
skildery, Windmill. Die treffer Supermarket Flowers, 
met gepaste danse vol emosie, het almal se hartsnare 
behoorlik geroer.

Die oomblik toe die gordyne die eerste keer gelig en 
die toeskouers se aanmoediging hoorbaar geword het, 
het dit as genoeg inspirasie vir die dansers gedien 
om net hul beste te lewer. Ma’am Michelle Naudé het 
haar spesiale tradisie met styl voortgesit deur elke 

danser voor die vertoning sterkte toe te wens met ‘n 
spuitjie van haar spesiale parfuum. Dit het die nodige 
uitwerking gehad en die dansers se selfvertroue en 
energie het geen perke geken nie. Indien die dansers 
dalk hard gefokus het om hul tydsberekeninge vir 
die eerste paar bewegings reg te kry, het hul dit baie 
goed verbloem. Vir die gehoor was dit duidelik dat die 
dansers hul passie op die verhoog uitgeleef het en 
het hul die dansers, dans na dans met luide applous 
bedank.  

Die laaste dans het in ‘n oogwink aangebreek. Toe die 
gordyn vir die laaste keer gesak en dit stil geword het 
op die verhoog, het trane van blydskap en hartseer 
gevloei … vir die matrieks was dit immers hul laaste 
hoogtepunt as Klofie-dansers. Hierdie ongelooflike 
vertoning sou nie moontlik gewees het sonder die 
bekwame en uitsonderlike dansonderwysers mee. 
Naudé, Crouch, Henning en Burgh se afrigting en 
ondersteuning nie. Die maande se harde werk en 
toewyding was duidelik sigbaar, want elke beweging is 
met perfeksie voltooi. 

Kloof sien met groot verwagting na volgende jaar se 
produksie uit.

Dancing with the feet is one thing, but dancing with the 
heart is an all new love story.

Vir meer foto’s, blaai na bladsy 10.

‘n Druppel het skaars op Kloof-bodem gespat, of sy het die Klofies breëbors 
van trots gemaak. Je-Miné de la Rey is nie enige jong dame wat grootoog na 
gr.  8-huiswerkboeke staar nie. Sy het reeds naam in Suid-Afrika en Afrika 
gemaak en ons president se aandag behoorlik getrek met ‘n skitterende projek 
oor Ankole-beeste. Die Klofiekan het gaan hoor hoe sy haar grysstof aangewend 
het.

Je-Miné se inspirasie het vlam gevat toe president Cyril Ramaphosa, ‘n teler van  
Ankole-beeste, aangedui het dat hy wou weet hoe oud dié beesras in Uganda 
is. Sy het bewus geraak van hierdie navraag toe haar pa, dr. Morné de la Rey, ‘n 
wildreproduksieveearts, opdrag gekry het om die embrio’s van die Ankole-koeie 
te spoel. 

Je-Miné was nie links nie en het die ondersoek, as ‘n expo-projek, op die been 
gebring. Nooit sou sy kon droom dat sy, benewens president Ramaphosa, ook vir 
Ed Westwick van Gossip Girl tydens die navorsingsprojek sou ontmoet nie! Die 
projek het ongeveer vier maande lank geduur, en Je-Miné het persoonlik met 
die Ankole in Kenia gewerk. Dit handel hoofsaaklik oor die ringe op die Ankole 
se horings. By ander beesrasse kry die koeie elke keer ‘n ring as hulle kalf, maar 
die Ankole-bulle het óók ringe. “Ek het toe besluit om die ringe op die horings te 
tel en te bepaal of dit met die diere se ouderdom verband hou. Daar was telkens 
drie minder ringe as die ouderdom van die beeste. Om dus die ouderdom van 
die dier te bepaal, tel jy die ringe en tel drie by en voilà: daar is die ouderdom!” 

In ‘n insetsel wat op 3 Mei 2021 op eNuus uitgesaai is, wat Je-Miné heel 
gemaklik met die president deel, gee sy ‘n breedvoerige verduideliking van die 
“plus-drie-faktor”. Sy het ook bepaal dat die horings hol is en verbind is met 
die sinusholtes van die bees se neus. Die horingwande is bloedgevul, en as die 
beeste asemhaal, vloei die lug verby die bloedgevulde dele en koel die diere so 
af. Die Ankole is dus baie goed aangepas om in warm omstandighede te oorleef. 

Je-Miné kan nie uitgepraat raak oor die waarde van expo-deelname nie. 
Heel beskeie soos sy is, was sy nie baie uitgesproke oor die prestasies wat 
gevolg het nie. Sy het die SAYESS Nasionale Wetenskap-expo gewen en 
president Ramaphosa het boonop vir haar ‘n toekenning namens die Ankole- 
beestelersgenootskap gegee. Haar grootste mylpaal (volgens haar) is egter 
hierdie berig in die Klofiekan! 

Je-Miné se ma, dr. Petra de la Rey, is ‘n kleindierveearts. Ons is dus nie 
verbaas dat syself ook eendag in die dierespore wil volg nie. “Ek is baie lief vir 
verskillende diere soos honde én wildspesies soos leeus. My volgende navorsing 
sal ek beslis oor renosters wil doen.”

Wyse woorde uit die mond van die … Druppeling. Dis ‘n besondere prestasie, 
Je-Miné – Kloof kan nie wag tot jy die volgende bul by die horings pak nie!

‘n Druppel pak die Ankole-
beeste by die horings
Laureanne Geertsema

Art in motion
Ané Hartzer, Roché Bloem en Michaela Smith

Kunsgalery - bl. 11 Koshuislewe  - bl. 18

Je-Miné de la Rey saam met pres. Ramaphosa
- Foto verskaf -

- Foto: LilyRose Photograhic Studio -

SA-atlete - bl. 20

Great dancers are not great because of their technique, they are beautiful because of their passion.



Vra vir 
Susan!
Susan kan gekontak word deur 
‘n anonieme brief by ontvangs in 
“Susan se boks” te plaas.

Liewe Lesers, baie dankie vir al die 
vrae wat ontvang is. Ek het van die 
vrae se antwoorde gekombineer. As 
dit nie presies jou vraag is nie, kan jy 
steeds by die antwoord baat vind.

Hallo Susan
My kêrel verneuk my, met my vriendin. 
Wat moet ek doen? Ek wil hom nie los 
nie, want ek is lief vir hom.
Liewe Anoniem
My raad is tweeledig van aard. Eerstens: 
Jou vriendin dra nie jou beste belange 
op die hart nie. Konfronteer haar daaroor 
en besluit wat jy regtig in ‘n vriendin 
soek. Tweedens: Ek verstaan as jy sê jy 
is lief vir hom, maar jy verdien iemand 
wat twee keer sal dink voordat hy jou 
seermaak. Praat met hom daaroor en 
moenie net stilbly nie. Dit is ‘n baie 
moeilike situasie, maar onthou: tyd 
genees alle wonde!

Liefste Susan
Vandag skryf ek oor my struikelblok: 
kos! Ek kan nie ophou dink aan kos 
nie. Ek sien dit in my drome, in my 
wiskundesom en in my tas. Dit is nie 
maklik nie, ek eet basies 24/7. Susan, ek 
wil graag ‘n mooi lyf hê, maar al hoekom 
ek draf, is om te kan eet.
Liefde. 
Die Kosverslaafde

Liewe Kosverslaafde
Die mens se eet- en drinkgewoontes 
kan deur baie faktore bepaal word. Jou 
eetpatroon word byvoorbeeld nie deur 
jou eetlus bepaal nie, maar deur dinge 
soos die beskikbaarheid van kos en 
jou emosies. Eetversteurings behels 
ernstige wanbalanse in eetpatrone 
soos ’n ongesonde selfuithongering 
of ’n ooretery. Dit gaan gewoonlik 
gepaard met gevoelens van angs of 
’n uiterse besorgdheid oor ’n mens 
se liggaamsvorm of -gewig. Vandag 
wil ek vir jou sê jy is pragtig nes jy is. 
Moenie toelaat dat mense se negatiewe 
kommentaar ‘n invloed op jou het nie. 
Wees jouself en wees lief vir jouself.

Susanna
Daar is ‘n man met blonde hare, potblou 
oë en bultende spiere, maar daar is nog 
‘n man. Hy het sjokoladebruin hare en 
grasgroen oë wat in die son glinster. My 
hart is in twee geskeur en elkeen van 
die twee manne hou ‘n stuk daarvan 
vas. Daar is twee paaie in die toekoms, 
hoe kies ek watter een om te volg?
Liefde. 
Iemand in ‘n liefdesdriehoek
Liewe Anoniem in die liefdesdriehoek
Hulle albei klink soos ongelooflike ouens. 
Dit is soms moeilik om te kies watter 
pad om te volg as jy nie weet wat aan 
die anderkant vir jou wag nie.  
Dink oor die volgende: 
• As jy opgewonde is, vir 

watter een van die twee wil 
jy eerste die nuus vertel?

• Watter een van die twee 
ouens se persoonlikheid 
komplimenteer jou 
persoonlikheid die beste?

• Wat is jou ouers en jou vriendinne 
se opinie oor elke ou? (Hul sien 
gewoonlik goed raak wat jy nie 
noodwendig raaksien nie.)

Luister na jou hart en vat ‘n kans, want 
nie een van die paaie kom sonder ‘n 
bietjie hartseer en geluk nie. Jy moet 
net besluit met wie jy die hartseer en die 
geluk wil deel.

Liewe Susan
Wat is ‘n goeie manier om iemand 
matriekafskeid toe te vra?
Liewe Anoniem
Dit verskil van persoon tot persoon, 
maar dit is belangrik om te fokus op 
dit waarvan die ander persoon hou. 
Blomme, kos en oorspronklike idees kan 
enige iemand se hart wen. 

Liewe Susan
Hoekom vra die matriekseuns nie die 
meisies matriekafskeid toe nie? 
Liewe Anoniem
Daar is vier moontlike redes:
• Hulle is skaam. 
• Hulle wil saam met hulle vriende 

gaan.
• Party wil dalk net nie saam met 

iemand gaan nie.
• Hulle is bang as hulle vra, sê die 

meisie nee.

Met die Covid-monster wat homself behoorlik 
kom tuismaak het hier by Kloof en net nie 
sy ry kan kry nie, het ons skool se leuse ons 
reddingsboei in hierdie emosioneel uitdagende 
… en met tye uitmergelende kwartaal geword. 
Ons het dag na dag gebou in geloof.
Ons het hierdie kwartaal ons hoof, vele ander 
onderwysers, familielede en vriende deur hul 
Covid-stryd gebid. Met ‘n diep dankbaarheid en 
loutere vreugde kon ons hulle sien terugkeer 

skool toe, maar soms het ons 
hartseer en verslae gestaan 
oor ‘n geliefde onderwyser wat 
reeds ‘n hele kwartaal lank in die 

geveg van sy lewe teen hierdie virus gewikkel is 
en ook oor ‘n Klofie wat net nie meer die stryd 
kon stry nie. 
Sommige van ons was net nou die dag nog in die 
laerskool en voel bang en oorweldig. Ander staan 
op die drumpel van die grootmenswêreld en voel 
onseker en ja … soms ook maar ‘n bietjie bang 
en oorweldig…
Mnr. Denysschen haal graag die wyse woorde 

van Dale Carnegie aan wat sê: Two men 
looked out from prison bars, one saw the 
mud, the other saw stars. Dit is jou keuse 
wat jy wil sien en waarop jy wil fokus. Gaan 
jy fokus op jou vrese, onsekerhede en alles 
waarvan jy ontneem is … of gaan jy fokus 
op jou drome en dankbaarheid vir alles wat 
jy wel nog het?
My wens vir elkeen van julle, is dat julle 
sal fokus op die sterre … en dan liewe 
Klofies, moet ons eenvoudig uithou, aanhou, 
moedhou en kophou, want een ding is seker 
… This too shall pass.

Kristen

Redakteursbrief

Hoërskool Waterkloof

Handro Myburg

Die volgende terugvoer is ontvang:

•  Buite, want daar is meer ventilasie, die son is goed vir 
vitamien D en dit lig die gemoed (sielkundige voordele). 
Leerders kan verder van mekaar af sit en dan gemaklik, 
sonder ‘n masker, eet. Dit is ook baie goed vir kinders om 
met hulle eie maats te sosialiseer.  
Juf. Behr

•  Buite die klas het ek ‘n kans om my vriendinne weer 
te sien, veral dié waarmee ek nie enige klasse deel nie. 
Pouse buite die klas voel ook soos ‘n vars asem en dit 
laat die dag ‘n bietjie korter voel. 
Monique de Munnik (Graad 12)

•  Buite, want dan kan ek ook my vriende, wat nie in my 
klasse is nie, sien en volgens my is dit veiliger buite as in 
‘n toe klaskamer.  
Elmie Homan (Graad 11)

•  Buite, binne word kommunikasie met vriende 
verminder en in die meeste gevalle sit ons nader aan 
mekaar in die klas, as wat ons op die veld doen. 
Gerthyo Ferreira (Graad 10)

•  Buite, want dan kan ons vars lug kry en ons breine 
laat rus en suurstof inasem. Ons kan ontspan en met 
meer vriende kommunikeer, maar dit is verstaanbaar dat 
ons in die klasse moet sit. Ek verkies egter om eerder 
buite te wees. 
Jeandrie Soer (Graad 9)

•  Buite die klas, want ek kan my vriende sien wat nie in 
my wisselklas is nie en my bene strek. 
Suné Burger (Graad 8)

Laat jou stem tel
“Is pouse hierdie week  binne of buite?” 
“Weet iemand waar ons pouse moet wees?” 
“Ek het geen vriende in my pouseklas nie.” 
Saam met al die veranderinge wat Covid-skool 
bring, lei dit ook na pouses binne-in die klas. 
Verkies die Klofies pouses binne of buite?

Redaksie 2021
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Redaksie in opleiding
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Graad 12
Roché Bloem
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Christine Geertsema
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Juné Jordaan
Megan Katzke
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Anje Mil lard
Zelda Steynberg
------------------------------
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Ané Hartzer
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------------------------------

Graad 10 
Juan de Wet
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Niel Voges
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Lil l ian van Staden
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Lize Erasmus
Laureanne Geertsema
Nandi Gous
Casey Robertson
Michaela Smith
Sunè 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)
------------------------------ 
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Mnr. Duan Viljoen en sy bruid, Meriza, se sprokiestroue is in die Real Brides-bruidstydskrif verewig.  
Gaan loer gerus na die Januarie 2021-uitgawe op hul webblad: https://realbrides.co.za.

ONNIES

Ons verwelkom
Juf. Chadri Cronjé                                                       
Kayla Halgryn   

Wiskunde Geletterdheid was nog nooit só lekker nie. Ons 
splinternuwe Wiskunde Geletterdheidonnie, juf. Chadri Cronjé, kry 
dit reg om ‘n hele graad 12-klas vir die Wiskunde Geletterdheid 
Olimpiade te laat inskryf. Sy leer die leerders dat Wiskunde 
Geletterdheid jou baie in die toekoms kan help. Sy is ‘n vrou wat 
van diepseehengel en jag hou en met haar wiskundige brein, kan 
sy beslis in die kol skiet. Sy deel graag haar passie en liefde vir 
Wiskunde met Kloof se leerders.
Watter verskil sal Juffrou graag by die skool wil maak?  
Wiskunde Geletterdheid word onderskat en leerders moenie daarop neersien nie.  Ek wil graag hê 
dat my leerders met alledaagse wiskundige probleme vertroud sal raak. 

Watter beroep wou Juffrou as ‘n klein dogtertjie beoefen en wat is Juffrou se stokperdjies?  
Ek wou baie graag ‘n vlieënier word. My stokperdjies is: jag, diepseehengel, hokkie en gholf.

Beskryf uself.  
Ek beskou myself as ‘n moderne onderwyseres, wat daarin glo om leerders met verskillende 
leerstyle te akkommodeer. Ek is prestasiegedrewe en wil leerders in hulself laat glo sodat hulle beter 
kan presteer. Ek sal die ekstra myl loop om leerders te help.  

Waar het Juffrou se passie vir Wiskunde begin?  
Ek het op skool baie met Wiskunde gesukkel en na ‘n onderwyser vir my gesê het daar is geen hoop 
vir my nie, het ek besluit ek sal hom wys - ek sál in Wiskunde presteer.  Ek het Calculus bemeester 
en besluit dat ek ‘n onderwyseres sal wees wat kinders sal help. Vir my word sukses nie net aan ‘n 
onderskeiding gekoppel nie.

Was dit nog altyd een van Juffrou se drome om by ‘n skool soos Hoërskool Waterkloof skool 
te hou?  
As kind het ek altyd gesê ek sal so graag wil weet hoe dit is om in so ‘n skool te wees. Toe ek ‘n 
student was, was dit hierdie plattelandse juffrou se droom om by Waterkloof skool te hou. 

Ses kitsfeite van Juffrou. 
Ek verkies die see bo die bosveld, tekkies bo hakke, lente bo winter of somer, koffie bo tee, tuisbly bo 
uitgaan en sjokolade bo vanilla.

Juf. Chadri Cronjé
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Stille waters, diepe grond – 
mnr. Dirko Smuts trou
Michaela Smith 

Stil-stil is mnr. Dirko en sy pragtige 
Madelein getroud. Die paartjie 
het die knoop op 27 Maart 2021 
deurgehaak.   

Hoe het Meneer vir Madelein 
ontmoet?
Glo dit of nie - op ‘n vegan dating 
app.  Daarna het ek Harties 
(Hartebeespoortdam) toe gery om 
haar daar saam met haar vriende te 
ontmoet.

Hoe het Meneer geweet dat 
Madelein Meneer se trouvrou is? 
Van dag een af was alles tussen 
ons net gemaklik. Daar was geen 
voorgee nie. Haar ontspanne 
houding met haar breë glimlag het 
dit aan my bevestig ... en ‘n mens 
weet mos maar net.

Hoe lank het Meneer gewag 
voordat Meneer die groot vraag 
gevra het? 
Ons het omtrent 14 maande 
uitgegaan, maar ek wou die groot 
vraag al vroeër vra. Ek moes net wag vir die regte tyd.

Wat was Meneer se eerste reaksie toe Meneer haar by die paadjie sien afloop?
Ek het gehuil, maar het hard probeer om te glimlag. 

Waaroor stem julle saam en waaroor verskil julle die meeste?
Ons stem beslis saam oor die positiewe verskil wat ons in die wêreld wil maak. 
Ons verskil oor min dinge, behalwe oor die definisie van ‘n “netjiese kamer”.

Wil Meneer-hulle eendag kinders hê? 
Ja, definitief. As dit van haar afhang … dosyne, maar ek dink so drie of vier is genoeg.

Waar wil julle eendag aftree?
Iewers waar ons die see kan ruik en ons familie net tien minute weg is.

Wie maak die lekkerste kos en wie moet dan die skottelgoed was?
Ek antwoord die vrae met ‘n pistool teen my kop! My vrou maak die lekkerste kos,  maar nee, ék maak 
beslis die lekkerste kos. Ek gril vir vuil skottelgoedwater so dit is of sy of die skottelgoedwasser.

Dirko en Madelein Smuts 
- Foto verskaf -

Juf. Salome Marran het al die somme gemaak en 
op 28 Maart 2021 aan ‘n nuwe faktor geboorte 
gegee waarvan die elemente hulself rangskik het 
tot die fenomeen wat Ernest Marran genoem word! 

Was Juffrou lus vir enige snaakse kos tydens 
die swangerskap? 
Enige suiwelprodukte: melkskommels, hasiemelk 
en roomys.

Wat is die beste deel van ma-wees en waarna 
sien Juffrou die meeste uit?
Om elke dag ‘n stukkie van God se volmaakte 
skepping te kan vashou. Ek sien daarna uit om te 
sien hoe ons seuntjie ‘n man word en hoe sy stem 
gaan klink wanneer hy groter is.

In watter vakke hoop Juffrou sal hy presteer? 
Natuurlik in Wiskunde, maar om die een of ander 
rede hou Wiskunde-juffrouens se kinders nooit van 
Wiskunde nie…

Wat is Juffrou se raad vir nuwe ouers? 
Jy is die beste ouer vir jou baba en niemand sal ‘n 
beter ouer vir jou baba kan wees nie.

Wat is die slegste raad wat Juffrou ontvang 
het?
Moenie jou baba te veel bederf nie. Natuurlik moet 
‘n mens!

Watter raad sal Juffrou vir hom gee wanneer 
hy ‘n tiener is? 
Jou vriende het ‘n ongelooflike groot invloed op jou 
lewe. Kies jou vriende reg. 

Wat is die oulikste van Juffrou se baba? 
Hy is net té vriendelik.

Mnr. Wian van Staden se familie is intussen ook 
met ‘n premium belegging geseën wat nie eens 
sy geliefde marktendense sou kon voorspel 
nie: ‘n pragtige babadogertjie met die naam 
Lianke. Sy is beslis die bondeltjie vreugde wat 
die Van Staden-huishouding in die heersende 
ekonomiese toestande nodig gehad het.

Wat was vir Meneer die grootste uitdaging 
met die nuwe baba?
Om genoeg slaap in te kry.

Lyk sy meer soos haar ma of haar pa?
Sy lyk eintlik soos haar boetie.

Hoe het Meneer se seuntjie gereageer toe hy 
hoor hy kry ‘n sussie?
Hy was baie opgewonde oor sy nuwe sussie. 
Hy was net baie ontsteld omdat hy nie met haar 
kon speel nie.

Wat is Meneer se gunstelingtroetelnaam vir 
haar? 
Pienk marshmallow. 
Wat is haar volle name? 
Lianke Anorette van Staden.

Hoekom het Meneer-hulle op daardie 
spesifieke name besluit? 
Haar noemnaam was net vir ons mooi en haar 
doopnaam is ‘n familienaam.

Hoërskool Waterkloof verwelkom graag vir 
Ernest Marran en Lianke van Staden. Die Klofies 
kan nie wag om hulle eendag in hul eie Kloof-
uniforms te sien nie!

Twee toekomstige Klofies
Mia van der Walt en Emma Lotriet

Juf. Salomé Marran en Ernest
- Foto verskaf -

Mnr. Wian van Staden en Lianke
- Foto verskaf -
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ONNIES

Oom Kosie Pienaar 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

ONNIE- 
PERSOONLIKHEID

Wanneer het Oom by Hoërskool 
Waterkloof begin werk?  
Ek is in 2001 by Waterkloof aangestel. Ek is 
dus al langer as 20 jaar by die skool.

Wat presies behels Oom se pos?  
Ek is die terreinbestuurder van die skool. 
Ek dien ook op die Beheerliggaam. Ek, 
en 35 werkers, is verantwoordelik vir die 
skoonmaak, die instandhouding en die 
opgradering van die skoolterrein en die 
infrastruktuur van die skool. Toe ek net 
aangestel is, het nie een van die skool se 
grassnyers gewerk nie, en die enkele trekker 
was heeltemal stukkend. Ek is trots om te sê 
dat al die grassnyers op die oomblik werk! 
Ek het ook vir meer as tien jaar voorleggings 
en kwitansies ingedien om minibusse vir die 
skool te kry. Tans het ons vyf minibusse met 
sleepwaens.

Wat is van die grootste verskille tussen 
die kinders van vandag en toe Oom op 
skool was?       
Die kinders van vandag is baie meer 
volwasse. Hulle word vinniger groot, maar 
die jeug het beslis minder respek vir ander 
en hulself as wat die kinders in ons dae 
gehad het.

Wat verg die meeste onderhoud by die 
skool? 
Ons moet gereeld aandag aan die 
badkamers gee, en die ruite moet dikwels 
vervang word. Die tydelike klasse word ook 
jaarliks geverf.

Die Pienaars is van Kloof se grootste 
ondersteuners of hoe?                                                                                                                                  
My vrou, Jeanie, is die hokkiedirekteur, 
my seun, Cobus, is die krieketdirekteur 
en my dogter, Omari, is die hokkie high 
performance coach. Dit is fantasties om 
saam te werk en daar is altyd iemand om 
mee te gesels. 

Wat is Oom se gunstelingnagereg? 
Niks kan roomys en malvapoeding klop nie.

Waar hou Oom die lekkerste vakansie? 
Ons gaan gereeld Leisure Bay toe, maar as 
jy my nou rêrig wil bederf, is Warmbad net 
die plek.

Oom het ook ‘n groot belangstelling in 
krieket. Is daar enige Kloof-wedstryde 
wat uitstaan?                                                           
Ek het vir lank krieket by die skool afgerig. 
Ek het die o. 14B-, o. 15A- en o. 15B-spanne 
afgerig. Waterkloof het die tweede span 
in 2006 in ‘n liga met slegs eerste spanne 
ingeskryf. Ek onthou die Midstream-afrigter 
se gesig baie duidelik toe ons hulle in die 
finaal vir 67 uitgeboul het en met die trofee 
weggestap het.

Watter planne is in die pyplyn vir die 
volgende tien jaar? 
Ek en my vrou sal saam aftree. Ek bly dus 
aan tot ek 72 is. Die hoof het gesê ek moet 
hom een jaar kennis gee sodat hulle drie 
nuwe terreinbestuurders kan aanstel, wat 
ek dan vir ‘n jaar sal oplei, voor hulle by my 
oorneem!

Cilliers Diedericks 

Oom Kosie 
Baie dinge kan van ons ouers geleer en geërf word: tale, fisiese eienskappe 
en in die geval van dié ma-en-dogtergroepe: blou bloed. 

Juf. Magda-Marie en juf. Marike Carstens 

Dink Juffrou dat julle mekaar se vakke sou kon gee?
Juf. Magda-Marie: Met baie moeite sou ek Rekeningkunde kon gee, maar 
Wiskunde is mos die lekkerste vak.

Juf. Marike: Wiskunde en Rekeningkunde is mos al twee syfervakke, so ja, 
hoekom nie?

Tussen Juffrou en Juffrou se ma/dogter, wie is die beste onderwyser? 
Juf. Magda-Marie: Hoe sê die spreekwoord: “Aartjie na haar ma’tjie”. Ons 
is al twee goed.

Juf. Marike: Definitief my ma. Nie net het sy baie meer ervaring wat 
skoolhou betref nie, maar ook baie lewenservaring wat beslis in haar guns 
tel. Sy ken haar vak baie goed.

Juf. Jeanie Pienaar en juf. Omari Pienaar-Geyer 

Hoe het dit gebeur dat julle beide by Hoërskool Waterkloof kom werk 
het?
Juf. Jeanie: Ons het besluit ons al twee gaan saam skuif. Die ooreenkoms 
was ook dat as een nie aangestel word nie, gaan die ander een ook nie die 
pos aanvaar nie. Daarom het ek in al my onderhoude sekergemaak dat hulle 
weet dat ons ‘n pakkie is!

Juf. Omari: Ons is ‘n goeie span, ons het dit oor en oor vir onsself bewys. 
Van dag een af het ons gesê ons werk saam. As hulle die een kry, kry hulle 
die ander.

Is dit moeilik om saam met Juffrou se ma/dogter te werk?
Juf. Jeanie: Eintlik glad nie - ons dink en doen altyd dieselfde.

Juf. Omari: Nee, nie regtig nie. My ma dink soms ek weet wat sy dink of dat 
sy vir my gesê het, maar sy het nie.

Juf. Carina Taute en juf. Carla van Staden

Was onderwys altyd die droomberoep?
Juf. Carina: Dit was altyd ‘n moontlikheid. Ek het spraakterapie en 
dieetkunde ook oorweeg, maar na gesprekke met mense in daardie 
beroepe, het ek eerder op die dinamiese skoolomgewing besluit. As 
onderwyser vervul ‘n mens baie ander rolle ook en dit maak dit vir my ‘n 
beroep waarin ek nog nooit verveeld was nie.

Juf. Carla: Nee, glad nie, inteendeel as jy my op 19-jarige ouderdom gevra 
het, was dit die laaste ding wat ek wou doen. Hoe meer ek egter met jonger 
studente gewerk het, hoe meer het ek besef dis eintlik waar my hart lê. 
Ek was lank in ontkenning en het so half vir die Here gesê as dit moet 
gebeur, laat dit gebeur en twee maande later toe kry ek ‘n boodskap van 
‘n privaatskool wat ‘n deeltydse dramajuffrou nodig gehad het en die res is 
geskiedenis.

Wat was julle gunstelingvak op skool? 
Juf. Carina: Wiskunde, Afrikaans en Duits en in al drie gevalle het wie die 
onderwyser was ‘n groot rol gespeel.

Juf. Carla: Ek gee julle een raaiskoot.

Tannie Ciska Heydenrych en juf. Heike Ellis 

Wat is die lekkerste daarvan om met u ma/dogter saam te werk?
Juf. Heike: Dat ons mekaar kan ondersteun en raad gee.

Tannie Ciska: Sy is nou getroud en ek sien haar net in die week by die 
skool. Dit is lekker om haar soggens te sien, te groet en in haar oë te kyk en 
te weet sy is gelukkig.  Dit is ook lekker om saam koffie te drink of later ‘n 
broodjie saam te geniet.

Sou Juffrou dit verkies om saam met Juffrou se ma/dogter te werk? 
Juf. Heike: Ja, ons kan ons passie vir kos en onthaal saam uitleef.

Tannie Ciska: Dit is ‘n groot bonus. Ons gee mekaar raad en kan saam 
nuwe planne of spyskaarte uitwerk.

Het Juffrou al by die skool kwaad geraak vir Juffrou se dogter/ma?
Juf. Heike: Nee, ons is heel gelukkig saam.

Tannie Ciska: Ja, sy is baie slimmer as ek en moet my partykeer help. Ek 
is old school en sy is nie.  Ek wil altyd ‘n ekstra happie of lekkerny vir die 
kinders gee en sy werk 100% op reg en verkeerd.   

Juf. Mariëtta van Rooyen en juf. Jean-Mari 
Redelinghuys

Juf. Jean-Mari, het Juffrou onderwys studeer omdat Juffrou se ma dit 
gedoen het?
Nee, ek het regte gaan studeer, maar dit is ‘n ongenaakbare wêreld. Ek 
wil elke dag lag en Waterkloof se kinders het my geleer dat dit selfs by die 
werk moontlik is. Die onderwys het mý gekies!

Juf. Mariëtta, het Juffrou dit sien kom?
Nee, haar kop het regte toe gestaan. Sy het by haar pa se 
rekenmeestersfirma gewerk en hy het gesê dat al sy werk reg geliaseer is 
en dat sy nie oor die oortyd kla nie.                                                                                                                           

Wat is die lekkerste van saamwerk en wat is die moeilikste?
Juf. Mariëtta:  Die lekkerste vir my is dat ons ons liefde vir die vak, 
Afrikaans, kan deel. My achilleshiel is die rekenaar. Ek sal flaterwater op die 
ding gebruik en net as ek iets verstaan, verander die slim mense iets aan 
die program en dan moet sy red wat te redde is. Deur met begrip te luister, 
maak dit dat daar nie iets soos “die moeilikste” is nie.

Juf. Jean-Mari: Die lekkerste vir my is dat my ma my rolmodel in die vak is. 
Sy weet alles en meer! Daar is niks moeilik daaraan om saam met my ma 
te werk nie, net snaaks:  Ek geniet dit ontsettend om die leerders se reaksie 
te sien wanneer ek “Mamma!” op die stoepe roep.

Onderwys loop in dié Klofie-ma’s 
en -dogters se bloed 
Leany Holtzhausen, Laureanne Geertsema, Lyné Steyn, Anje Millard en Sunè van der Merwe

Juf. Magda-Marie en juf. Marike Carstens
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Juf. Omari Pienaar-Geyer en juf. Jeanie Pienaar 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Juf. Carina Taute en juf. Carla van Staden
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Tannie Ciska Heydenrych en juf. Heike Ellis 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Juf. Mariëtta van Rooyen en juf. Jean-Mari Redelinghuys 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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KLOFIE-PERSOONLIKHEID

Hierdie uitgawe se Klofie-persoonlikheid kort 
geen bekendstelling nie. Blou, wit en geel 
vloei deur sy are en sy lag weergalm gereeld 
op die stoepe: JP Boensch, onderhoofseun 
van sosiaal.
Wat is vir jou normaal waarvoor ander hul 
wenkbroue sal lig?
Om nie bang te wees om uit te staan nie. 
Moenie ander mense volg nie, wees net 
jouself.
Wat laat jou lag?
Wat noem ‘n mens ‘n koei op ‘n treadmill? ‘n 
Milkshake!
Wat is jou gunstelingpeuselhappie? 
Geroosterde piesang-en-kaas-toebroodjies of 
chicken nuggets en heuning.
Beskryf jouself deur van Disney-karakters 
gebruik te maak.
Ek sal sê ek’s ‘n mengsel van Beast, Simba, 
Wreck it Ralph, Shrek en my Mnr. en Mej. 
Waterkloof-karakter, Jim Hawkins.
Waar kry jy jou energie vandaan?

Die Here! Sonder Hom sou ek nie vandag wees 
waar ek is nie.

JP BoenschJP Boensch
Zelda Steynberg

JP Boencsh
- Foto verskaf-

Angelique Bloemhof 

Wat was die eerste woorde wat julle vir 
mekaar gesê het?  
Zelda: Dit het alles begin nadat hy Geskiedenis 
gebunk het en ek vir hom gecover het. Hy het vir 
my ‘n boodskap gestuur om dankie te sê en ek het 
soos ‘n tipiese pliggie dadelik aangebied om vir 
hom die huiswerk te stuur. 

Wat doen julle oor naweke wat spesiaal is? 
Damon: Ons is by uitreike saam met Dare To Love 
betrokke. 

Wat is julle troetelname vir mekaar?                                                                   
Zelda: Drakie. Dit is gebaseer op ons eerste 
gesprekke.

Damon: Tiertjie, want toe ons begin praat het, het 
sy my misverstaan en gedink ek het ‘n baba tier.

Wat is die spesiaalste afspraak wat 
Damon al ooit gereël het? 
Zelda: Die een vir ons ses maande herdenking. Hy 
het vir my sy spaghettigereg gemaak waaroor hy 
vir ses maande gespog het. Ons het dit op sy ma 
se dak onder die sterre geëet en vir ure gelag en 
gesels. 

Wat is vir jou die snaaksste gewoonte 
wat hy/sy het?  
Damon: Haar voete beweeg altyd op en af as sy 
Milo drink, al probeer sy hoe hard om dit nie te 
doen nie.

Zelda: Hy sal soms net begin praat en party sinne 
en feite uitlaat en aanneem ek is by.

Wat versterk julle verhouding? 
Damon: Die feit dat ons liewer vir die Here is as vir 
mekaar. 

Zelda: Om die Here deel van ons verhouding te 
hou.

Watter eienskappe van mekaar staan die 
meeste uit? 
Damon: Haar omgee vir ander en hoe sy altyd 
ander eerste plaas.

Zelda: Sy rustigheid en geduld. Sy sin vir humor en 
sy verstrooidheid staan beslis ook uit!

Zelda en Damon 
- Foto verskaf -

Oud-Klofie en Klofiekan-redaksielid, Robert 
Hindley (matriek 2017), ontvang hierdie jaar 
die gesogte kykNET Fiësta-toekennings vir 
Beste Akteur én Beste Opkomende Akteur 
vir sy optrede saam met Anna-Mart van der 
Merwe in die toneelstuk Valsrivier. Laetitia Pople 
beskryf Robert op Netwerk24 as iemand met ‘n 
reusetalent wat ‘n swaargewigrol lewend hou.

Op watter ouderdom het jy in drama begin 
belangstel?

Ek is baie vroeg in my lewe aan drama en 
teater blootgestel. Ek het vae herinneringe 
van The Nutcracker se musiek en Anna-Mart 
van der Merwe as een van Shakespeare se 
karakters. So, ek dink die saadjie is vroeg 
geplant. 

Is daar ‘n onderwyser op hoërskool wat ‘n 
invloed op jou gehad het?

Beslis, ‘n klomp! Baie van my selfvertroue as 
akteur kom direk van die invloed van liewe juf. 
Retha Kearns, asook juf. Rulene Swanepoel, vir 
wie ek beide op die name noem binne hierdie konteks van my drama en performance-mylpale. 

Wat is van jou lekkerste herinneringe van skool?

Behalwe vir al my herinneringe met vriende, was my matriekjaar nogal volgeprop met ongelooflike 
lekker belewenisse: die atletiek, die sport kyk en natuurlik die drama. My betrokkenheid as leier by die 
bemarkingskomitee en my aandeel in die saalvideo’s het  ook van die lekkerste herinneringe geskep. 

Wat was van jou dramahoogtepunte by Waterkloof?

Die ATKV-tienertoneel, die Nasionale Toneelspelkompetisie en ons Spog-dramafunksie is beslis boaan 
die lys. Dit is dus duidelik dat die dramaverwante oomblikke voorkeur in my geheue kry. (Wat ‘n 
verrassing!)

Hoe voel jy dat jou nalatenskap in die vorm van die Tong-in-die-kies-rubriek vandag nog 
voortbestaan?

Dit maak my hart vuurwarm van trots. Ek het baie moeite in daardie rubriek ingesit en ek glo steeds dit 
was iets anders, iets vars. Ek is vreeslik bly dit word nog gelees.

Watter raad sou jy vir die Klofies gee wat ‘n loopbaan in drama en toneelspel wil volg?

Doen navorsing, praat met mense oor die industrie en wat dit verg om ‘n akteur in hierdie land te wees. 
Die realiteit is dat dit baie selde maanskyn en rose is. Luister tog na jou hart. Ek het self beleef hoe ‘n 
volg-jou-hart-situasie deure en geleenthede vir jou kan oopmaak. Werk hard en moenie wintie raak nie. 
Daar is altyd iemand beter as jy.

Hoe voel jy oor die toekoms van die kunste in Suid-Afrika?

Ek voel senuweeagtig, maar vol vertroue. Die kunste het al erger oorleef, omdat dit nooit stagneer nie. 
Ons moet oop wees vir aanpassing dan sal ons kop bo water hou.

Wat is jou planne vir die toekoms?

Om my heel beste te doen, my tande elke dag te borsel en tussenin iets in teater en film te doen.

Wat is jou lewensleuse?

Wees dankbaar. Dalk ‘n cliché, maar dit spreek van ‘n lewensuitkyk wat die meeste vir my sin maak.

Robert kan in A woman to tend the light, Die Boekklub op kykNET en in vele ander toneelstukke gesien 
word. Die Klofies volg Robert se loopbaan met groot afwagting.

Robert Hindley: van drama op 
skool tot doyen van SA-toneel
Jana Gous en Handro Myburg

Emma Würtenburg
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Die hele Suid-Afrika weet dat Hoërskool 
Waterkloof wêreldklas is, maar duidelik is 
daardie feite reeds op internasionale vlak 
bekend. Vanjaar het die Klofies uitruilstudente 
van verskillende lande verwelkom. Twee van 
hulle is Gabriel Botheron van Frankryk en 
Emma Maria Würtenberg van Switserland. 
Al het Frankryk macarons en Switserland 
sjokolade, het Suid-Afrika biltong en vir 
Hoërskool Waterkloof. Gabriel en Emma is nou 
deel van die blou golf.

Waar woon jy in Frankryk/Switserland?
Emma: Ek woon in Aarau wat nie so ver van 
Zurich af is nie.
Gabriel: Ek woon in Parys, in die 10de 
arrondissement.
Wat mis jy die meeste van Frankryk/
Switserland?
Emma: Om aan die wintersportsoorte soos 
snowboarding deel te neem.
Gabriel: My familie en vriende. 

Van watter Suid-Afrikaanse kos hou jy?
Emma: Melktert.
Gabriel: Braaivleis en droëwors.

Wat is jou gunsteling- Franse/Switserse 
kos?
Emma: Raclette.
Gabriel: Die Franse kaas en vleis.

Waarvan hou jy in Suid-Afrika?
Emma: Die toeganklikheid van die mense en 
die braaibroodjies.
Gabriel: Ek hou baie van die weer en die 

kultuur. Al die mense is ook baie vriendelik en 
die land is pragtig. 

Watter verskil is daar tussen die skole 
in Frankryk/Switserland en dié in Suid-
Afrika?
Emma: Die leerlinge moet skooluniforms in 
Suid-Afrika dra en die reëls verskil baie.
Gabriel: In Suid-Afrika is die skole baie 
groter as in Frankryk en in Frankryk hoef die 
leerlinge nie ‘n uniform te dra nie. Daar is ook 
geen sport na skool in Frankryk nie.

Wat is iets wat jy van Suid-Afrika verwag 
het, waaroor jy verkeerd was?
Emma: Suid-Afrikaners is baie vriendeliker as 
wat ek verwag het en groet mekaar graag.
Gabriel: Die armoede in Suid-Afrika is nie so 
erg as wat ek verwag het nie.

Wat het jou van Hoërskool Waterkloof 
verbaas?
Emma: Die grootte van die skool en dat die 
seuns hulle beenhare skeer.
Gabriel: Die streng reëls in verband met die 
skooluniforms.

Wat is vir jou uitdagend hier?
Emma: Die hitte in die somer en dat Suid-
Afrikaners aan die linkerkant van die pad ry.
Gabriel: My drie nuwe klein sussies.

Ken jy al enige Afrikaanse woorde?
Emma: Ek hou baie van Suid-Afrika en die 
mense hier.
Gabriel: Dankie, asseblief, plesier, meneer, 
juffrou.

Macarons en Switserse sjokolade 
vs biltong en braaivleis
Lize Erasmus en Megan Katzke

Robert Hindley
- Foto verskaf -

Gabriel Botheron
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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AKADEMIE

Een eeu en agtien jaar gelede het die Wright-
broers geskiedenis gemaak met hul eerste vlug 
… en vandag produseer ons wêreldklasskool 
vlieëniers. Ja, jy het reg gelees, ons skool 
produseer vlieëniers. AJ Appelgryn, in 
graad12, is nou ‘n gekwalifiseerde vlieënier. 
AJ het sy eerste vlug gedurende Augustus 
2020 onderneem. Dit wil gedoen wees. In ‘n 
onderhoud met AJ het ek uitgevind dit loop 
in die familie of liewer, vlieg in die familie. 
AJ se oupa was ook ‘n vlieënier. AJ het besef 
hy wil vlieg ernstig opneem die dag toe hy in 
‘n simulator gevlieg het. Hy sê die grootste 
lekkerte van vlieg is die pragtige uitsig. 

Wie is die persoon agter hierdie suksesverhaal? 
Niemand anders nie as mnr. Spof Fee. Hy het 
by een van sy beste vriende, kolonel Faan 
Weyers, ‘n afgetrede SA-lugmagvlieënier 
oorgeneem. Kolonel Faan Weyers het die skool 
se Lugvaartakademie op die been gebring en 
na 10 jaar het hy besluit om sy vliegoorpak op 
te hang. Mnr. Spof Fee het glad nie gehuiwer 
om die uitdaging te aanvaar en oor te neem 
nie. Hy het Januarie 2019 by Kloof aangesluit. 
Volgens hom was hy nog nie vir een sekonde 
spyt dat hy die pos aanvaar het nie. Hy beskou 
dit as ‘n voorreg om die klasse aan te bied. Ons 
skool is werklik geseën om so ‘n toegewyde 
vlieginstrukteur te hê.

Mnr. Spof het oor die jare talle prestasies behaal. Lees mooi, want dit is ‘n mondvol. Hy is ‘n 
A-kategorie BBP-lugvervoervlieënier en hy het al verskeie soorte vliegtuie gevlieg onder andere: 
die Harvard (instrukteur), Dassault Falcon F900 (instrukteur) en die Boeing Business Jet B737-
700 IGW (instrukteur).  Hy het ook sy ATP- (airline transport pilot) lisensie verwerf, hy is ‘n graad 
2-vlieginstrukteur, hy het 15 000 vliegure op sy kerfstok én hy het vir 46 jaar in die lugmag gevlieg. 
Hoërskool Waterkloof mag maar met mnr. Spof spog.

Arnold Dippenaar

Mnr. Manie en sy groot liefde
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

AJ Appelgryn 
is in die 
wolke…

Mnr. Manie word geken aan sy liefde vir 
Wiskunde en syfers, maar dit is glad nie 
differensieerbaar van sy liefde vir sy vrou 
nie. Tog kry hy dit reg om beide in sy lewe te 
integreer.

Dit is ‘n tipiese liefdesverhaal:

‘n Glimlag verhelder sy gesig wanneer hy van 
matrikse en vektore begin praat. Hy begin 
skoon hop van blydskap wanneer hy vir ‘n 
nuwe generasie wiskundiges logaritmes en 
sirkelstellings verduidelik. Die manier waarop 
sy oë glinster wanneer hy van die resstelling 
en van De Moivre se stelling praat, is genoeg 
bewys dat hul sielsgenote is. Hulle het op ‘n 
vroeë ouderdom ontmoet, en dit was liefde 
met die eerste oogopslag. Hul verhouding het 
deur die jare floreer, en kort nadat Meneer 
gematrikuleer het, het hulle verloof geraak.

Hierdie liefdesverhaal was egter nie sonder 
struikelblokke nie. Mnr. Manie was ‘n begaafde 
krieket-, en rugbyspeler en hy het gevoelens 
vir beide sportsoorte gehad. Hy het ook 
groen vingers en is nie skaam om van sy 

tuinmaakavonture te praat nie. Maar Wiskunde 
het nog altyd ‘n spesiale plekkie in sy hart 
gehad. Dit is die sirkel tot sy Pi, die Sin x tot sy 
Cos x. Hy kan net nie die res van sy lewe sonder 
sy geliefde voorstel nie. Hoe sal hy óóit sonder 
inversefunksies en faktorisering gelukkig wees? 

Deur dik en dun het mnr. Manie en Wiskunde 
saamgestaan, en Kloof kan nie aan ‘n meer 
ikoniese duo dink nie. Alhoewel mnr. Manie nie 
juis die “broek” in die verhouding dra nie, siende 
dat hy konstant hare verloor oor komplekse 
somme en stellings, kan hy nie meer gelukkig 
wees nie. (Dalk is dit die rede hoekom hy sy 
oulike keppies dra.)

Ons is werklik geseënd om hierdie romanse in 
ons skool te beleef, en talle leerders kan getuig 
dat dit die rede vir hul wiskundige sukses is. 
Die toekoms mag dalk vir party mense onseker 
wees, maar daar is geen twyfel dat mnr. Manie 
sy opgewondenheid oor die korrelasie tussen 
die afgeleide en die helling van ‘n grafiek, gaan 
behou nie. En as hierdie twee geliefdes ons 
enigiets geleer het, is dit dat liefde in die mees 
eienaardige plekke gevind kan word.

Dalen Lombard

Cute couple: Mnr. Manie Janse van 
Rensburg = Wiskunde ‘n Liefdes-(1/2b.h)

Is jy reg vir wanneer rekenaars die wêreld oorneem? Of vir wanneer kunsmatige intelligensie 
ons lewens beheer? Verseker jou oorlewing deur RTT en IT as vakke te neem en só jou 
rekenaarvaardighede te bemeester.

RTT (Rekenaartoepassingstegnologie) en IT (Inligtingstegnologie) bied ideale voorbereiding vir die 
tegnologie-ontploffing wat deur kenners soos Elon Musk en Stephen Hawking voorspel word. Die 
twee vakke het baie gemeen, maar verskil ook soos dag en nag. Die Klofiekan het gaan ondersoek 
instel en die vakke met mekaar vergelyk.

RTT (Rekenaartoepassingstegnologie)
As jy al ‘n opstel op Microsoft Word of ‘n ekspo op PowerPoint gedoen het, het jy al ‘n stukkie van 
die RTT-sillabus onder die knie. Hierdie vak handel dus oor die praktiese toepassing van bekende 
rekenaarprogramme. In graad 8 en 9 leer jy die basiese rekenaarkonsepte en van graad 10 tot 12 
word dit meer in diepte bestudeer. 

Omdat dié programme wêreldwyd gebruik word, berei RTT jou voor vir die meeste beroepsrigtings 
en dus alle kursusse wat jy op universiteit sou studeer. Die RTT-departement by Waterkloof lewer 
jaarliks die beste resultate in die land en jy kan verseker wees dat jy goeie onderrig gaan ontvang.

Wat leer jy in RTT?

• Hoe om programme soos Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Access te gebruik.

• Hoe om die rekenaarsisteem te verstaan - insluitende die netwerk, die harde- en sagteware 
en die bestuur van data.

• Studente leer om die internet vir navorsing te gebruik en om data regoor die wêreld te kan 
oordra.

• Hoe om akkurate data te analiseer en te interpreteer. 

• Hoe om inligting eties oor te dra en sekuriteitsmaatreëls op jou rekenaar toe te pas.

IT (Inligtingstegnologie)
Die vak IT bestaan uit twee bene: prakties en teorie. In die praktiese afdeling leer leerders om 
in Delphi te programmeer. Alhoewel dit nie ‘n wêreldbekende taal soos Java is nie, leer dit die 
denkpatroon en logika van programmering aan. Die teorie bestudeer die harde- en sagteware, 
netwerktegnologie en inligtingsisteme in detail.

In graad 10 tot 12 word logiese denke en probleemoplossingsvaardighede aangeleer. Terselfdertyd 
moedig IT kreatiwiteit by leerders aan. ‘n Program kan op ‘n honderd verskillende maniere 
geskryf word, solank dit net die taak verrig. Die beroepe in die IT-veld word net meer soos wat die 
tegnologie voortdurend uitbrei.

 Die tradisionele beroepe sluit in:
• Sagteware-ontwikkelaars
• Netwerk-administrateurs 
• Rekenaarwetenskaplikes
• Kunsmatige Intelligensie-programmeerders 
• Masjienkode-ontwikkelaars

Die jaarlikse Praktiese Assesseringstaak (PAT) vereis van leerders om ‘n volskaalse, werkende 
program te skryf. Matrieks het al in die verlede hulle programme aan ondernemings verkoop. Dit is 
net een voorbeeld van die hoë kwaliteit van Hoërskool Waterkloof se IT-departement.

Hier is ‘n paar lyntjies kode uit die matrieksillabus om ‘n spesifieke waarde in ‘n lys items te vind:

bFound: = False;
While (bFound = False) and (iTeller<=iLength)
Begin
for j: 1 to 5 do
Begin
sTydelik: = Copy(arrWords[j], 1, k);
if Uppercase(sSoek) = Uppercase(sTydelik) then
Begin
Messagedlg(‘Die waarde is gevind.’, mtInformation, [mbOk], ‘’);
bFound: = True;
Exit;
End;
End;
End;
If bFound: = False then Messagedlg(‘Die waarde is nie in die lys items gevind nie.’, mtInformation, 
[mbOk], ‘’);
Daar word dikwels gesê dat baie beroepe wat tieners in die toekoms sal wil volg, oor ‘n 
dekade nie meer sal bestaan nie. Dis die reine waarheid. Die wêreld beweeg al hoe meer na ‘n 
gerekenariseerde era. Neem IT en/of RTT as jy in jou toekoms wil belê. 

Ietsie vir die lagspiere:
Q: Why did the PowerPoint Presentation cross the road?
A: To get to the other slide.
My Computer suddenly started belting out: “Someone Like You”
It’s a Dell.

AJ Appelgryn
- Foto: Miracles Photography -

Mnr. Spof Fee
- Foto: Miracles Photography -

Jana Gous en Cilliers Diedericks

Wat is wat: 
RTT versus IT 
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UITREIKE

Deven de Beer

Roché Bloem en Megan Katzke

Warm liefde vir ‘n koue winter

Een klein stappie van ons jeugwerkers af, een 
groot sprong vir die Klofies!

Gedurende die eerste week van kwartaal 
2, was dit die skool se Gebedsweek. Elke 
oggend voor skool is daar lofprysingsliedjies 
gespeel en daagliks kon verskillende grade 
in die kapel gaan bid. In een week, is 400 
kinders se name op die klaslyste in die kapel 
afgemerk nadat iemand vir hulle spesifiek op 
hul naam gebid het. Die gebedsma’s het ook 
die onderwysers met koffiebekers en gebed 
geseën.

Daar is 40 Bybels uitgegee vir kinders wat ‘n 
behoefte daaraan gehad het en baie mense 
het hulle harte vir die Here gegee. Een van 

die getuienisse waarvan ons bewus is, is 
van ‘n seun wat vir gebed vir sy ma gevra 
het wat in ‘n ongeluk was en toe sy hart vir 
die Here gegee het. Hy het self ook genesing 
ontvang en is nou op ‘n reis saam met die 
Kloof-geloofspan om sy identiteit in Christus 
te ontdek!

Ons jeugwerkers, Minette en Brandon, sê ook 
dat die geestelike klimaat in die skool op die 
oomblik ‘n groot bloeitydperk beleef. Hulle sê 
meer kinders het besef dat hulle enige tyd 
kapel toe kan kom vir hulp, berading, gebed of 
om net iets mooi te deel wat gebeur het.

Na hierdie week is een ding duidelik – die 
Klofies bou in geloof.

Zelda Steynberg en Jana Gous

Die Klofies bou in geloof 
tydens die Gebedsweek

Die Covid-19 pandemie is nie iets wat enige 
een van ons beplan of sien kom het nie. Die 
een oomblik lewe ons almal ons normale 
tienerlewens en die volgende oomblik sit ons 
agter slot en grendel met maskers en harte 
vol onsekerheid en vrees. Of jy nou hierdie tye 
gebruik om jou tegnieke vir videospeletjies op 
te skerp of meer vir die eksamen te leer, Covid 
het ons almal al op ‘n manier geraak. Dit het ons 
almal begin onderkry, maar daar is ‘n lig aan die 
einde van die baie lang tonnel en die sleutel tot 
hierdie sukses is om moed te hou en nie hoop te 
verloor nie.

Dink positief. Negatiwiteit veroorsaak dat jy 
nie jou volle potensiaal kan bereik nie. As jou 
gedagtes positief is, straal jy dit na ander uit en 
hulle begin ook om meer positief te wees. Ons 
positiwiteit kan soos ‘n veldbrand versprei en die 
lampie in ‘n donker wêreld wees. Omring jouself 
met positiewe mense, want ons batterye word 
deur mense herlaai.

Reik uit na mense vir wie jy omgee. Hulle het 
dit dalk net so nodig soos jy. Praat met hulle oor 
wat in jou lewe aangaan en laat hulle jou vertel 
wat op hulle harte is. ‘n Mens besef nie altyd 
hoe groot invloed dit op jou kan hê nie. Die lewe 
is nie altyd maanskyn en rose nie, ons moet 
daar wees vir mekaar. Daar is baie projekte en 
organisasies in ons omgewing en selfs in ons 
skool waar jy betrokke kan raak as jy nie weet 
hoe om na ander mense uit te reik nie. Selfs as 
jy net in jou familie of vriendekring begin, is dit 
reeds ‘n stappie in die regte rigting. 

Doen iets om jou kop skoon te hou. Gaan stap 
om die blok saam met jou hond, mediteer en doen 
joga, dans rond in jou kamer of vee die vloer terwyl 
jy klipharde musiek luister. Dit is belangrik om ‘n 
breuk te vat van alles wat om jou in die wêreld 
aangaan. Maak tyd vir jou geestelike gesondheid. 
As jy jouself met jou gunstelingstokperdjies 
besighou, sal jy steeds die goeie in die lewe 
raaksien of vir ‘n oomblik van die slegte vergeet.

Hou vas aan jou geloof. Aan die einde van die dag 
is jou geloof die een ding wat dieselfde bly. As dinge 
moeilik raak, kan jy altyd teruggaan na die Here en 
Hom vir raad vra. Hy sal die pad saam met jou stap 
en by jou bly, al voel dit nie altyd so nie. God dra 
ons deur die moeilike tye waarin ons onsself tans 
bevind. Sy hand strek altyd na ons toe uit. Ons moet 
dit net vat.

Die res van die skooljaar mag dalk soos ‘n berg 
voor jou lê met al die toetse, take en eksamens 
wat aanhou ophoop. Bly net kalm en moenie 
jouself ooreis nie. Doen taak vir taak. Leer toets 
vir toets. Beplan jou dag, stel ‘n program op en 
werk daarvolgens. Neem genoeg tyd vir jouself en 
werk na daardie doelwit toe. Onthou altyd wat jou 
doelwitte en drome is en moet nooit ophou om dit 
na te jaag nie. 

Covid is ‘n struikelblok wat ons moet oorwin; met 
hoop en ondersteuning van ander kan ons enige 
iets oorwin. Selfs ‘n wêreldpandemie! Hou moed en 
weet dat daar lig aan die einde van die tonnel is.

Hope is being able to see that there is light despite 
all the darkness.

Roché Bloem en Mia van der Walt

Hou moed tydens Covid

Hoërskool Waterkloof is al ‘n paar jaar by die uitreik na die 
Gracia-kinderhuis betrokke. Van kersgeskenke tot klere 
word vir die inwoners ingesamel. In die verlede is daar ook 
al uitstappies (vir die Gracia-inwoners) na winkelsentrums 
georganiseer. Hierdie jaar het Hoërskool Waterkloof egter 
besluit om dinge ‘n bietjie anders aan te pak en vir elke 
kind sy of haar eie, splinternuwe stel klere vir die komende 
winter te koop. Elke voogklas was verantwoordelik vir ‘n kind 
vir wie hulle nuwe wintersklere moes koop. Dit het hierdie 
projek baie meer persoonlik gemaak. Dit was egter nie net 
die Klofie-leerders wat hiermee gehelp het nie, ook die 
Klofie-onderwysers het mildelik bygedra. Almal wat betrokke 
was het gehelp om ‘n glimlag op ‘n kind se gesig te sit. Die 
lewensverrykingskomitee, onder leiding van juf. Johandri 
Kriek, het die geskenkpakkies persoonlik vir die kinders by 
Gracia-kinderhuis afgelewer. 

Alhoewel die Klofies nie almal in nood kan help nie, begin ons 
waar ons kan en maak ‘n verskil waar ons gaan. 

Helping others is the way we help ourselves.  - Oprah Winfrey

Die Klofies het met swaar harte van die afsterwe van Deven de Beer (graad 10)  
op 26 Mei 2021 verneem. Rus sag, Deven.

- Fotograaf: Miracles Photography/Janneke Vahrmeijer -

Die gebedsma’s se omgeekoffiebekers.
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Die Lewensverrykingskomitee by die Gracia-kinderhuis.
- Foto verskaf -

Dankiesêbriefies
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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Die week het met die melodieë van talentvolle Klofie-stemme en ryk 
kitaarklanke afgeskop. Tydens pouse het nog Klofies hulle stemme met 
pragtige sang laat hoor.

Dinsdagoggend was dit die orkes se beurt en hulle liedjies was die perfekte 
wekker vir die Klofies wat nog in droomland was. Nog voordat die eerste 
sonstraal die horison kon inkleur, het die orkeslede in die vierkant begin 
opstel. Geleidelik het die stoepe begin wemel van nuuskierige leerders. 
Dié buitelugkonsert se gehoor het aanhou groei totdat die klok lui en almal 
na realiteit moes terugkeer. Gelukkig kon Kloof na nog uitnemende items 
tydens pouse uitsien.

Volgende op die lys was Waterkloof se Dansakademie. Na ‘n reeks 
pragtige vertonings in die Staatsteater, was die dansers se optrede in die 

vierkant geen uitdaging nie. Die vrolike musiek het die aksie in die vierkant 
aangekondig. Elke danser was ‘n ritmiese kopie van die ander. Hulle roetine 
was indrukwekkend.

Gedurende pouse kon die Klofies die nuwe kunsgalery besoek en 
uitstallings van fotografie, koeke en kunswerke waardeer. Kloof se eie 
pianis, Heinrich Sutton, het die kultuuruitstalling op die vleuelklavier 
gekomplementeer.

Tydens voogperiode het die Klofies vinnig geskarrel om die Klofiekan-
crossword puzzle betyds klaar te kry. Al die antwoorde kon in ons 
topskoolkoerant se eerste uitgawe van 2021 gevind word. 

Uiteindelik is ‘n week propvol pret en kultuur met die onthulling van Kloof se 
eie kultuurbord afgesluit.

Kultuurweek: Klofie-kultuur kook
Angelique Bloemhof en Lourie Bosman

Vir Niel Armstrong was dit beslis een van die grootste menslike 
uitdagings om op die maan te land, maar hy het nooit met ‘n 
masker probeer koor sing nie.  

Met die Covid19-pandemie, moes die koor aanpas om hulle 
stemme te laat hoor. Tydens die aanvanklike streng inperkings 
mag daar geen fisiese oefening plaasgevind het nie. Tog is daar 
dadelik planne gemaak en Zoom het die situasie  gered. Dit was 
egter ‘n groot aanpassing.

Soos die koorlede vertel het, is dit moeilik om ‘n stuk musiek 
alleen te bemeester. ‘n Mens moet aan tegniek, woorde, ‘n 
deuntjie en die klank dink. Dit kan baie problematies tydens 
’n aanlyn oefening word waar jy nie regtig raad oor al die 
bogenoemde aspekte kan kry nie. Daar is natuurlik ook die feit dat 
nie almal in staat is om die oefening by te woon nie. Tussen al die 
gesukkel deur, het die koor dit wel laat werk. 

Die oefeninge het later weer na normaal teruggekeer, maar dit 
het ook met sy eie uitdagings gekom. Die meerderheid koorlede 
het dit baie steurend gevind om met ‘n masker te sing. Dit was 
egter nie onplesierig om die kooroefening by te woon nie, want die 
stemafrigters, die dirigent en die organiseerder het elke oefening 
deur middel van speletjies en pret, lekker gemaak.  

Verlede jaar het die koor baie harde werk ingesit en ‘n paar baie 
suksesvolle video’s gemaak. Elke koorlid het in die gemak van 
sy/haar eie huis, voor ‘n kamera gestaan en uit volle bors gesing. 
Tans berei die koor vir toekomstige kompetisies voor en met nog 
‘n paar oefeninge, sal die Klofie-koor weer vir die sterre kan mik. 

Koor en Covid? – vra vir 
die man op die maan 
Nandi Gous en Lillian van Staden

Die konsertorkes is een van wêreldklasgehalte, en dié musikante het hulle mini-orkeskamp op 10 April gehad. Trompette, viole en saksofone 
het almal vroegoggend by die skoolhekke gearriveer, en so het die pret begin! Gewoonlik jaag die busse Parnassus toe vir dié geleentheid, 
maar weens die Covid-pandemie moes die jarelange tradisie egter vanjaar ‘n bietjie anders werk. Gelukkig weet die Klofies van planmaak.

Aanvanklik is daar beplan dat die kamp oor ‘n paar naweke sou strek, maar ongelukkig kon ons slegs een naweek benut. Die orkeslede was 
egter buite hul velle van opgewondenheid toe hulle hoor waar die kamp sou plaasvind: by Hoërskool Waterkloof!

Toe die dag van die orkeskamp uiteindelik aanbreek, was al 56 lede van die orkes - party met klippe en ander daarsonder, om só die seniors 
van die juniors te onderskei - douvoordag by die skool. Die juniors het met Disney-karakteruitrustings, platgekamde hare en styfgevlegte 
poniesterte deur die skool gedraf. Elkeen moes toe hul gunstelingklipkinders laat doop en toe was dit tyd om te begin!

Hulle kon reeds ‘n paar ure se oefening voor etenstyd inkry. Tydens die ete is vele grappies vertel en kon die musikante lekker ontspan, 
voor hulle na die saal vir rondte twee moes terugkeer. Kort voor lank het mnr. Eddie Clayton se vrou, Zita, en sy babadogtertjie, Lexi, die saal 
ingestap. Die hele orkes was in rep en roer oor die oulike dogtertjie se musikale vermoëns. (Sy sou vir Mozart en Tchaikovsky kon uitdaag!)

Na die oefensessie was dit tyd vir die juniors se ontgroening, natuurlik met sosiale distansiëring wat gehandhaaf is. Die Druppels 
moes onder andere hulle klipkinders bad en aantrek! Die res van die dag het egter redelik normaal verloop. Daar was ook ‘n mislukte 
paaseiersoektog en raaiselspeletjies voor die laaste paar ure van oefening aangebreek het.

Dit was dalk nie die kamp waaraan almal gewoond is nie, maar elke orkeslid kon saamstem dat dié kamp onvergeetlik was … een waar 
almal as ‘n familie saamgespeel het. Met Ileana Muller as hoofleier en Lourie Bosman as konsertmeester, is hierdie kamp een om te onthou!

Maar wat is Lourie Bosman se rol as konsertmeester? Hy is hoofsaaklik betrokke by die musikale gedeelte van die orkes. Hy deel musiek 
uit, stem elke orkeslid se instrument in en warm almal op voordat hul oefen of optree. Die Covid-situasie bring egter sy eie uitdagings en 
het ons konsertmeester soms moedeloos gehad. Tog maak elke konsert die gevoel van harmonie en samehorigheid tussen die orkeslede dit 
die moeite werd. Lourie se mooiste herinnering van sy eerste kamp, is toe hy besluit het om ‘n uiltjie te knip na ‘n uitputtende oefensessie. 
Niemand het hom egter wakkergemaak nie en hy het dwarsdeur die volgende oefensessie se geraas geslaap! Nog ‘n hoogtepunt was sy 
eerste optrede by die Aula. Lourie voel dat die orkes die ideale plek is om te wees as jy ‘n instrument kan bespeel - een waar jy musiek 
saam met ander kan maak en die liefde daarvoor kan deel. 

‘n Klippe-kou-orkeskamp en ‘n konsertmeester
Dalen Lombard en Emma Lotriet

Konsertmeester: Lourie Bosman
- Fotograaf Marli Viljoen -

Bad jou klip!
- Foto verskaf -

Die hoed maak die man
- Foto verskaf -

KULTUUR

Eghardt du Toit
- Fotograaf: Xavier Odendaal -

Tiaan Koekemoer 
- Fotograaf: Marli Viljoen -

Dansakademie 
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Angelo Roman en Déan Kersop
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Heinrich Sutton 
- Fotograaf: Megan du Toit -

Je-Miné de la Rey
- Fotograaf: Xavier Odendaal -

Khumo Masenya
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Kooroefening per Zoom
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Onthou jy die eerste keer wat ‘n film jou laat huil het? Het jy al ooit so emosioneel betrokke geraak 
by ‘n reeks dat jy nie geweet het wat om te doen toe dit verby is nie? Films is emosiegedrewe. Dit is 
hierdie emosie wat jy by die Waterkloof Filmskool sal leer gebruik.

Die filmskool word deur mnr. Samuel en mev. Hydie Loots, wat reeds 12 jaar ondervinding in die Suid-
Afrikaanse filmbedryf het, aangebied. Hulle handewerk kan in projekte soos Agent 2000, Roepman, 
Dominee Tienie en Jonathan gesien word. Hierdie gedugte span het besluit om die filmskool te begin 
nadat hulle op filmstelle die passie wat kinders vir films het, raakgesien het.

By die filmskool word alle aspekte van films behandel, insluitend: om draaiboeke te skryf, regie, 
kamerawerk, beligting, klank, stelontwerp, kontinuïteit, toneelspel, kostuumontwerp, grimering en 
redigering. Hier sal leerders byna elke week uitgedaag word om hierdie nuutverworwe kennis prakties 
toe te pas. Leerders vorm ook deel van groter projekte wat aan verskeie filmkompetisies gestuur word.

As jy dink jy is die volgende Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg of as jy selfs net jou TikTok-
vaardighede wil verbeter, is die filmskool die plek vir jou!

Lights, Camera, Filmskool
Handro Myburg

“Taylor Swift is die musiekindustrie” – ‘n aanhaling wat al talle kere deur die media gebruik 
is om Taylor se sukses as ‘n musiekkunstenaar te beskryf, veral nadat sy die titel as Artist of 
the Decade ontvang het. Maar nes haar getroue aanhangers, die Swifties, dink hulle het agter 
die kap van die byl gekom, maak sy weer geskiedenis. Oorspronklik vrygestel in 2008, het 
Fearless die aandag van miljoene getrek. Taylor het hierdie weergawe by Big Machine Records 
laat opneem, wat deur Scott Borchetta besit word. Soos wat hierdie sangeres oor die jare vir 
haarself ‘n reputasie opgebou het, het haar suksesse toegeneem. Vooruitgang is die sleutel tot 
sukses en kort voor lank wou Taylor onafhanklik wees en haar eie musiek besit – dit is tog sy 
wat die meesterbrein agter die lirieke en alombekende wysies is.

As gevolg van suurdruiwe het Borchetta egter ‘n stokkie daarvoor gesteek. Alhoewel Taylor 
die lirieke self geskryf het, het hy vasgesteek met die argument dat die musiek aan Big 
Machine Records behoort. Swift het toe aangebied om haar eie musiek terug te koop, maar 
haar aanbod is geweier. Sy besluit toe om ‘n generasie te inspireer deur die definisie van 
“onmoontlik is net ‘n opinie” te word. Sy het Fearless onder haar naam laat heropneem. 

Haar hele oorspronklike album 
verskyn toe in 2021 met ses 
addisionele liedjies. Die sukses 
van hierdie album was net so 
groot – indien nie groter nie – as 
haar eerste album s’n, behalwe 
dat die sukses dié keer aan 
die regte eienares behoort. 
Fearless (Taylor’s Version) is nie 
net ‘n reusesukses nie, maar ‘n 
inspirasie vir almal wat in haar 
skoene geloop het. “We live in 
a world where people have the 
right to say something about 
you, at any given time. Just 
remember that you have the 
right to prove them wrong.” – 
Taylor Alison Swift

Musiekresensie 
Fearless – (Taylor’s Version)

Ouers vra dikwels: “Hoekom kan daar nie net stories vir kinders vervaardig word soos lank 
gelede nie?” ‘n Verhaal wat hieraan voldoen, is Anne of Green Gables. Lucy Maud Montgomery se 
uitstekende roman handel oor ‘n baie verbeeldingryke weeskind, op soek na liefde, aanvaarding 
en haar plek in 
die samelewing. 
Amybeth McNulty 
vertolk die rol 
van Anne, ‘n 
dertienjarige wat 
mishandeling 
en verwerping 
tydens haar 
kinderjare, 
in verskeie 
weeshuise en 
pleegsorghuise, 
ervaar.

Anne word 
per abuis na 
die verkeerde 
pleegouers gestuur - ‘n bejaarde broer en suster, Marilla en Matthew Cuthbert wat op Prince 
Edward Island bly en eintlik op soek was na ‘n seun om aan te neem om take op die plaas te 
verrig. Anne wat uniek, begeesterd, verbeeldingryk en geniaal is, transformeer die lewens van 
Marilla en Matthew (en hulle omgewing) deur die loop van die roman.

Anne se positiwiteit en haar manier van dink en situasies hanteer, is beslis ‘n groot leerskool oor 
hoe om moeilike situasies met gemak te hanteer en bo slegte omstandighede uit te styg.

Anne with an E, verdien beslis ‘n 10 uit 10. Dit het ook die Kanadese skermtoekenning vir die 
beste drama-reeks in 2017 gewen.

Die reeks kan beslis aanbeveel word aangesien dit deur die hele familie geniet sal word. Daar 
is elemente van avontuur, drama en talle lewenslesse in die verhaal vervleg. Die reeks is baie 
inspirerend en verplaas jou na ‘n ander era waar jy met ‘n perd skool toe kan ry. 

Tien uit tien, Anne!

Filmresensie 
Netflix-series - Anne with an E 
Megan KatzkeChristine Geertsema

KULTUUR / GEREELD

Leerders betrokke by die filmskool oefen verskeie kameraskote met hul Ipads.
- Foto’s verskaf -
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KULTUUR

- Fotograwe: LilyRose Photographic Studio (Mongené Burgh en Claudia Botes) -

Art in motion
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KULTUUR

2021 het baie veranderinge meegebring … sommige veranderinge goed … ander minder goed, 
maar een van die beste veranderinge van die jaar is dié van die alumnikamer in Kloof se eie 
kunsgalery.

Die ou alumnikamer het onder leiding van juf. Annemarie Grobler ‘n ongelooflike transformasie 
ondergaan en is nou ‘n warm vertrek met sonlig wat deur die vensters val en die pragtige kunswerke 
teen die mure perfek aksentueer … klas en elegansie vervolmaak!

Die kunsgalery is baie eksklusief. Net die beste van die beste werke wat Kloof in Kuns en Ontwerp 
oplewer, word in hierdie spoggalery uitgestal. Om een van die gesogte plekke op die mure te 
verower, dien as uitstekende motivering vir al die Kuns- en Ontwerpleerders om konstant hulle 

uiterste beste te lewer.

Die kunsgalery is ook ‘n manier om erkenning te gee aan hierdie talentvolle Klofies wat nagte deur 
aan hulle meesterstukke werk. Dit is nie net ‘n groot eer om in die gesogte galery uit te stal nie, 
maar dit kan selfs vir hulle ‘n bron van inkomste wees aangesien die kunswerke wat uitgestal word 
ook te koop aangebied word.

‘n Formele opening van die kunsgalery sal gehou word sodra die geleentheid en tyd reg is. As jy nog 
nie ‘n kans gehad het om na al die indrukwekkende kunswerke in die galery te gaan kyk nie, doen 
jouself ‘n guns en maak seker dat jy ‘n draai by Kloof se eie Louvre maak … jou kulturele opvoeding 
behoort ‘n goeie hupstoot te kry.

Kloof se eie Louvre
Kristen Erasmus

- Fotograaf: Megan du Toit -

In memoriam: 
Amorette Snyman
Amorette Snyman, ‘n geliefde Klofie van die 
matriekklas van 2019, is verlede Desember aan 
‘n hartkwaal oorlede.

Amorette sal altyd as ‘n vriendelike, pragtige en 
stylvolle dogter onthou word wat uiters pligsgetrou en gedissiplineerd was 
en ‘n liefde vir die lewe uitgestraal het. 

Amorette het op verskeie gebiede presteer en ‘n kosbare nalatenskap 
gelos. Een vak waarin sy besonder uitgeblink het, was Kuns. Sy was die 
beste Kunsleerder in haar matriekjaar. Sy was nie bang om met haar kuns 
te eksperimenteer nie; sy was waaghalsig en dit het in haar werk gewys.

Sy het verskeie mense se lewens diep geraak en haar dood het ‘n groot 
leemte gelaat. Amorette sal vir altyd gemis word, maar gelukkig sal Kloof 
die mooi herinnering van haar pragtige lewe vir ewig in die kunsgalery 
koester. 

Vanjaar se Liefdeskonsert was vir seker ‘n ongelooflike geleentheid. Die 
14 talentvolle deelnemers en die Akatuurkomitee het hulself beslis goed 
van hul taak gekwyt. Verskillende items is aangebied: van akrobatiese 
dans tot elektriese kitaar en natuurlik was daar ook engelstemme wat die 
toeskouers hoendervleis gegee het. 

Toeskouers het in die saal piekniek gehou en die uitmuntende talent terdeë 
geniet. Die middag se onverwagte reënbui (vir die derde jaar in ‘n ry) het 
goed tot die Mystical Forest-tema bygedra. Die aand was ‘n reusesukses en 
beslis een vir die jaarboek. Kloof is ‘n skool vol kultuurtalent!

Liefdeskonsert 2021: Mystical Forest
Angelique Bloemhof

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

- Fotograaf: Megan du Toit -Kunstenaar - Amorette Snyman

Nika Linde
- Fotograaf: Carla van Staden -

Juli Joubert
- Fotograaf: Carla van Staden -

Tamia Stanczyk
- Fotograaf: Carla van Staden -

Anika Geyser
- Fotograaf: Carla van Staden -
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ONDERSOEK

Is Kloof se snoepie wêreldklas … of nie?
Juan de Wet, Ansònel du Toit, Dalen Lombard, Vivienne Pio

Die pad na enige Klofie se hart is deur sy maag. Die snoepie 
dien as talle leerders se bron van pousekos, peuselhappies 
en SteriStumpies. Dus is die snoepie ‘n noodsaaklikheid 
by Kloof. Dit is belangrik om te weet wat werk en wat werk 
nie, daarom is daar ‘n ondersoek oor die snoepie ingestel - 
rakende die snoepie se geskiedenis, hoe die pandemie die 
snoepie beïnvloed het en wat die Klofies se behoeftes vir die 
toekoms is.

Die geskiedenis van die snoepie

Kloof se eerste snoepwinkel het in 1979, saam met die skool, 
oopgemaak. Die eerste hoof en sy personeel het die snoepie 
op die been gebring, terwyl menere Davin en Van Rensburg 
dit bestuur het. Die eerste snoepie is uit die vertrek by die 
ingang van die saal, waar die nuwe kunsgalery vandag geleë 
is, bedryf. Dit was oorspronklik die saal se kombuis, met 
‘n venster wat na buite gefront het. Die personeel het die 
snoepie aanvanklik self bestuur, ander werknemers is eers 
later aangestel. Wanneer die klok gelui het om die einde van 
pouse aan te kondig, is alle eet- en drinkgoed bloot in ‘n kas 
gebêre. Daar was geen warm kos beskikbaar nie. 

Namate die skool se getalle gegroei het, het die behoefte aan 
‘n groter ruimte ontstaan. In die laat 1990’s het die snoepie 
vanaf die saal se kombuis na die dome-area, waar dit tans 
geleë is, geskuif. Daar was geen afdak nie, en leerders moes 
die elemente trotseer as hul aankope wou doen. Die dak 
is in die vroeë 2000’s deur mev. Marlaine de Beer, wat in 
daardie jare die snoepie bestuur het, laat oprig – vandaar die 
verwysing na die dome. Die snoepie is egter só gewild onder 
die Klofies dat die container in 2018 oopgemaak is. Kloof se 
twee snoepies, die dome-snoepie en die container, word tans 
deur juf. Heike Ellis bestuur. 

Covid-19 se uitwerking op die snoepie

Tydens die pandemie moes almal aanpas en so is daar ook ‘n 
stel vereistes aan die snoepie gestel.

Die vereistes sluit in:

• Al die kos moet in wegneemverpakking verpak word.

• Die kombuis en snoepies moet gesaniteer word.

• Die voorraad wat afgelewer word, moet gesaniteer word.

• Die leerders moet in rye staan en sosiale distansie (‘n 
afstand van 1.5 m van mekaar af) toepas.

As gevolg van die virus was die snoepie gedwing om sy 
deure vir lang periodes sonder enige waarskuwing toe 
te maak. Dit het veroorsaak dat die snoepie se produkte 
verval het en dit het tot ‘n verlies gelei. Dit was ook ‘n groot 
uitdaging vir die sjefs om met maskers in ‘n vuurwarm 
kombuis te werk. ‘n Verdere uitdaging was kommunikasie; 
die leerders is dikwels onhoorbaar deur die maskers 
wanneer hul bestellings tydens pouses plaas.

Dit is egter waar dat elke donker wolk ‘n silwer randjie 
het, want die nuwe bestelsisteem laat die rye baie vinniger 
beweeg en maak die snoepie meer effektief. Die vereistes 
rakende sosiale distansie is ook ‘n pluspunt en verhoed dat 
leerders bondel en voor mekaar probeer indruk.

Die snoepie se helder toekoms

Die toekoms van die snoepie is beslis rooskleurig wanneer 
dit kom by die planne wat mnr. Stoop het. Hy wil die snoepie 
in ‘n kafeteria omskep waar kinders die vryheid het om in 
‘n afgebakende plek saam met vriende te sit en eet. Verder 
word daar beplan om ‘n junior en ‘n senior kafeteria die 
lig te laat sien, sodat dit nie so beknop is tydens pouses 
nie. Klofie-kafeteriakaarte sal ook geïmplementeer word 
waarop leerders geld kan laai. Leerders kan van ‘n app 
gebruik maak om hul bestelling te plaas, waartydens ‘n 
outomatiese aftrekking vanaf hul Klofie-kafeteriakaarte sal 
plaasvind. Leerders kan dan pouse na die kafeteria toe gaan 
en hul kospakkies afhaal. Die lang rye sal tot ‘n groot mate 
uitgeskakel word en die leerders sal meer tyd hê om aan die 
lekker happies te smul. Die kaart sal voorkom dat leerders 
geld regoor die skoolterrein verloor. Die uitskakeling van die 
snoepierye en die tafels waarby die leerders kan sit, is die 
ideale opset vir sosiale distansiëring. Alhoewel baie van die 
planne beraam is met betrekking tot die Covid-19 pandemie, 
sal dit steeds effektief wees as die virus uitsterf en daar na 
‘n normale wêreld teruggekeer word. Leerders kan beslis 
opgewonde wees oor die vooruitsig van die Klofie-kafeteria!

Vraelyste en bevindings

‘n Vraelys op Google Forms is aan die snoepie se gereelde 
klante gestuur sodat hulle stemme gehoor kan word. Uit die 
resultate is dit duidelik dat die snoepie onder juf. Heike Ellis 
se bestuur floreer. Die leerders voel dat die kos van ‘n hoë 
gehalte is en dat die diens baie goed is. Party leerders voel 
wel dat die pryse verlaag en die bestelsisteem opgeskerp 
kan word. Sommige leerders meen ook dat die snoepie ‘n 
tekort aan gesonde opsies het. Dit is ook duidelik dat die 
meerderheid leerders ten gunste van ‘n kafeteria en Klofie-
kafeteriakaart is.

Gevolgtrekking

Uit die ondersoek is dit duidelik dat die snoepie die hart van 
Kloof is. Die snoepie stap al ‘n lang pad saam met Kloof 
en het reeds baie verbeteringe ondergaan. Ongeag die 
uitdagings is dit duidelik dat die snoepie se toekoms blink is 
onder juf. Heike Ellis se bestuur.
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TERUGFLITS

Om elke hoek en draai van die skool, hoor jy die swemmers kreun: “Daar gaan ons swembadgeld 
alweer.” Die skool spog dié kwartaal met nuwe infrastruktuur, van die snoepie tot die sportburo. Die 
swemmers klim egter verleë op die bussies na Laerskool Monumentpark se swembad. Te danke aan 
die nuwe infrastruktuur is die Klofies toegerus met alles ... behalwe ‘n swembad.

Met elke nuwe jaar kom ‘n nuwe rekordgetal Druppels. Om vir al die nuwe Klofies plek te maak, is 
drie nuwe, tydelike klasse langs die tennisbaan opgerig. Die nuwe klasse is ‘n eggo uit die verlede: die 
karavaanpark, minus die dassies. Onderwysers en leerders is reeds in die nuwe klasse gevestig en 
gaan volstoom voort.

Vir jare moes die inwoners van Kloof buite in die wind en weer sit en wag totdat iemand hulle van 
hul ongemak kom bevry het. Gelukkig is die lyding van die Klofies raakgesien en die wyse besluit is 
geneem om afdakke by die sport- en die middelhek op te rig. Nou kan die Klofies darem droog by die 
huis aankom!

Die dapper span wat al die Klofies elke dag teen eksterngedrewe kwaad en selfs pandemies beskerm, 
het uiteindelik ‘n skuiling gekry om hulle teen die aanslae van wind en weer te beskerm. Die nuwe 
kantoortjie wat vir hulle by die sporthek opgerig is, is beslis beter as die buitelug!

Daar is niks slegter as lang rye in die container-snoepie nie, behalwe lang rye in die reën. Gelukkig is 
daar nou afdakke by die snoepie opgerig en nou hoef die Klofies nie meer met sopnat toebroodjies te 
sukkel nie.

Hoërskool Waterkloof se kultuur is sekerlik niks minder as wêreldklas nie, dus verdien hulle ook net 
wêreldklasinfrastruktuur! Die Musiekdepartement lyk sommer splinternuut nadat die plafonne vervang 
is en die mure oorgeverf is.

Een van die gewildste lokale by Hoërskool Waterkloof is ook opgegradeer. Die gimnasium spog met 
‘n televisie sowel as ‘n naambord. Die koelste ding in die gimnasium is beslis nie meer die eerste 
rugbyspanspelers nie, maar die lugverkoelers wat wonderlike lafenis vir die sportiewes onder ons bied.

Die sportburo vorm nou deel van die pragtige vooraansig van Kloof. Dié gebou is gepleister en geverf. 
Die gebou huisves Kloof se sportdirekteure en aan die agterkant van die sportburo sal die fisioterapeut 
gevind word. Die ou fisiokamer is getransformeer in ‘n wêreldklasbemarkingskantoor. Die ligging 
maak die bemarkingskantoor meer effektief en toeganklik vir borge. Die pakkamers aan die agterkant 
van die sportburo het ook ‘n nuwe baadjie gekry. Die ou geroeste dakke is vervang en tans pronk die 
pakkamers met nuwe waterdigte dakke. 

Ons het juf. Hartley, adjunkhoof van infrastruktuur oor die belofte van ‘n swembad uitgevra. Sy sê dat 
die swembad nog ‘n groot droom van die skool is, maar op hierdie stadium is dit net te duur. Miskien 
kan iemand kreatiewe planne maak om hierdie droom te verwesenlik.

Alles ... behalwe ‘n swembad
Vivienne Pio, Emma Lotriet en Ansònel du Toit

Soos baie dinge by Kloof, is die 
naambordjies op strategiese plekke op die 
skoolterrein, uniek.  Dit herinner ons aan 
die legendes wat eens op ‘n tyd hier gestap 
het. Dit is padaanwysers wat ons rigting 
gee en meer van Hoërskool Waterkloof se 
ryke geskiedenis vertel.

Prof. Dr. Jannie Jooste (by die ingang 
van die administratiewe gebou):
Prof. Dr. Jooste, oud-Direkteur van 
Onderwys van Transvaal, het die amptelike 
opening van die skool op 18 September 
1980 waargeneem. 

Davinweg (by die loopvlak na die ingang 
van die administratiewe gebou):
Dié bordjie is ter ere aan ‘n afgetrede 
Assistent-Direkteur van Onderwys, mnr. 
H.M.G. Davin, aangebring.  Hy is as 
waarnemende hoof aangestel om die 
nuwe skool in die ooste van Pretoria, 
in gereedheid te bring. In sy eerste 
koerantonderhoud het mnr. Davin gesê: 
“Hoewel dit voorbarig sou wees om 
in hierdie stadium enige voorspellings 
te waag, is ek oortuig dat Hoërskool 
Waterkloof groot hoogtes kan bereik.”

Dr. L.C. Becker (by die ingang van die 
administratiewe gebou en die ingang by 
die hoofhek):
Dr. L.C. Becker is in 1991 as hoof van 
Hoërskool Waterkloof aangestel. Onder 
sy leierskap het die skool hoë hoogtes 
bereik en op verskeie terreine presteer. Die 
slagspreuke “die skool vir uitnemendheid” 
en “waar elkeen iemand is” was sy 
breinkind. 

Manieweg (by die dome, naby die 
kultuurburo):
Mnr. Manie Janse van Rensburg, hoof van 
kleingroeponderrig in Wiskunde, is aan 
ons almal goed bekend.  Nie net het hy 
die “badkamerklas” nie, maar kan jy hom 
van ver af hoor as hy passievol oor sy 
gunstelingvak, Wiskunde, raak.  Elkeen wat 
by hom klas kry, weet daar word nie net 
somme gedoen nie, maar ‘n lewenslessie 
word ook deur die loop van die periode 
ingewerk.  

Die Agiebrug (by die loopvlak by K42):
Daar word beweer dat die leerders die 
brug dié naam gegee het as gevolg van die 
onderwysers wat tydens openinge op die 
brug staan en die leerders onder op die 
vierkant dophou.

Die André van der Walt-ovaal naambord 
(by die sporthek se ingang):
Mnr. André van der Walt, ‘n 
oudonderwyser van Hoërskool Waterkloof 
het die eerste krieketspan vir vier jaar 
lank, vanaf 1994 tot 1997, afgerig. Krieket 
het aanvanklik aan die C-liga deelgeneem. 
As krieketorganiseerder het mnr. Van 
der Walt ‘n krieketkultuur met beter 
infrastruktuur, kwaliteitafrigting en groter 
ouerbetrokkenheid op die been gebring. 
Talentvolle spelers is genader en die 
eerste span was in daardie tyd twee jaar 
agtereenvolgend die A-liga-wenners.  

Die De Villiers-krieketsentrum (by die 
krieketveld):
Mnr. Neels de Villiers is op 1 Januarie 
1998 as die krieketdirekteur by Hoërskool 
Waterkloof aangestel.  Mnr. De Villiers 
se broer, Fanie, wat vir die Proteas 
gespeel het, is al die afgelope sestien 
jaar by die skool se krieket betrokke. 
Saam met die ouerkorps en met die 
ondersteuning van dr. L.C. Becker, het 
die twee broers ‘n nuwe krieketklubhuis 
beplan.  In 2007 is die klubhuis, wat ‘n 
koffietuiste vir die ouers, kleedkamers vir 
spelers, twee binnenshuise oefennette 
en ‘n veeldoelige vertrek op die boonste 
vlak insluit, opgerig. Omdat beide Neels 
en Fanie de Villiers bygedra het dat 
Hoërskool Waterkloof as een van die 
top-10-krieketskole in Suid-Afrika geag 
kan word, is die naam - die De Villiers-
Krieketsentrum - baie gepas.

Wie is dit dié? Kloof se 
naambordjies vertel ‘n storie
Leany Holtzhausen en Ané Hartzer

Vir so lank as wat ek kan onthou, is die term 
“Appel se boom” deel van my woordeskat hier 
by Kloof en meer as een keer het ek gewonder 
waar die naam vandaan kom. Die storie agter 
Appel se boom is ‘n storie vol trots, pret en 
heimwee. 

Wynand Appel is in 2004 as onderhoofseun 
aangewys en elke keer as hy sy mede-
raadslede bymekaar wou kry, het hulle by 
- die nou - Appel se boom vergader. Daar het 
kort voor lank ‘n grappige gewoonte ontstaan 
nadat die onderhoofmeisie voor die hele skool 
die leerders gevra het om vir Appel onder die 
boom te kry en almal geskaterlag het! 

Twee jaar later is sy boetie Reghardt Appel - 
die “sagte reus” - ook as ‘n onderhoofseun 
aangewys. Hierdie prins was geliefd onder 
die Klofies en die tradisie van Appel onder 
die boom kry, is voortgesit! Reghardt is 
op 23 Junie 2006, in sy matriekjaar, in ‘n 
motorongeluk oorlede en die Klofies se 
harte was stukkend. Sy matriekgroep het in 
skoolklere sy begrafnis bygewoon.

Die Appel-familie het ‘n bankie met stoele, 
asook ‘n plaatjie ter ere aan hom opgerig. 
Die tafel en stoele by Appel se boom is ter 
herinnering aan ‘n wonderlike Klofie wat te 
vroeg uit Kloof geruk is. 

Kry vir Appel onder die boom 
Zelda Steynberg

Reghardt Appel
- Foto: Jaarblad 2006 -

- Fotograwe: Gareth Harris en Janneke Vahrmeijer -

Nuwe klaslokale
- Fotograaf: Vivienne Pio -

Sekuriteitskantoor by die sporthek
- Fotograaf: Vivienne Pio -

Container-snoepie
- Fotograaf: Vivienne Pio -

HOËRSKOOL WATERKLOOF KLOFIEKAN 13



AKTUEEL

Vir baie matrieks is die universiteit ‘n angswekkende onderwerp. Daar is soveel onsekerheid oor die 
werkslading, die sosiale lewe en die toekoms na jou studies. Een van die grootste bekommernisse is 
egter die studierigting wat jy kies – dit mag dalk voel asof niks wat aangebied word, reg is vir jóú nie, 
of dat die akademiese lewe nie regtig vir jou is nie. Gelukkig is universiteite nie die enigste opsie vir 
tersiêre onderrig nie, en dit mag dalk die moeite werd wees om ‘n ambagskool te oorweeg. 
In Suid-Afrika (en in Pretoria) is ons baie bevoorreg om ‘n uiters suksesvolle en welvarende ambagskool 
te hê: Sol-Tech.
By Sol-Tech kan jy ‘n oorbruggingsprogram oorweeg. Dié oorbruggingsprogram is uniek aan 
die instelling. Dit word aangebied ten einde individue wat nie aan die toelatingsvereistes vir 
ambagskwalifikasies voldoen nie, daarvoor gereed te kry. Die oorbruggingsprogram bestaan uit drie 
vakke wat geneem moet word en dit moet met 50% geslaag word. Die drie vakke is: Wiskunde, 
Ingenieurswetenskap en Ingenieurstekene en -tegnologie. Studente wat nie vir toelating tot ‘n 
beroepskwalifikasie kwalifiseer nie, moet al drie vakke neem.  
Sol-Tech bied verskeie beroepskwalifikasies soos meulmaker (millwright), dieselwerktuigkunde, 
elektries en talle ander kursusse aan. Hulle ambagskwalifikasies sluit outo-elektries in. Outo-elektries is 
vir dié wat die installering, instandhouding en die herstel van elektriese stelsels en toestelle in voertuie 
ens. wil bemeester. Die doel is om die individue met die nodige kennis en vaardighede toe te rus om 
foute effektief te identifiseer en te herstel. Sol-Tech bied ook kort kursusse aan wat hulle die: “Doen-
dit-self-sweiskursus” noem. Hierdie blitskursus is ideaal vir enige persoon wat wil leer sweis of hulle 
sweisvernuf wil verbeter. Hierdie kursus kan individue voltyds (vir vyf aaneenlopende dae) óf deeltyds 
(vyf Saterdae) voltooi. ‘n Bywoningsertifikaat word aan die einde van die kursus aan die individue 
uitgereik. 
‘n Ambagskool is die perfekte opsie vir iemand wat dit geniet om met hulle hande te werk. Indien jy 
egter nie met jou hande vertroud is nie, sal jy beslis by Sol-Tech kan leer hoe om jou hande te gebruik. 
Akademiese en praktiese kennis is egter nie al wat Sol-Tech vir jou bied nie; die studentelewe is ‘n 
groot deel van die universiteitservaring en vorm ‘n belangrike deel van jou lewe. Mis jy iets as jy na ‘n 
ambagskool soos Sol-Tech toe gaan?

Hier is Ivan Potgieter, wat sy kursusse by Sol-Tech doen, se opinie:
Watter sosiale lewe bied die ambagskool? 
Die sosiale lewe by Sol-Tech is lekker omdat ons juis baie kans kry om tydens en ook na klas en 
werkswinkeltye met ons mede-studente te kuier.
Sien jy jou vriende wat universiteit toe gaan nog gereeld?
Ek sien my vriende wat by ander kolleges en universiteite studeer slegs oor naweke of op vakansiedae 
omdat ons klas- en kampustye baie verskil. Wanneer ons soms vroeër op kampus klaarmaak, is daar 
tyd om ‘n vinnige braai of kuier te reël.
Voel jy dat jy ‘n studentelewe mis?
Ek voel nie dat ek op enige vorm van die studentelewe uitmis nie. Ons het wel baie minder vrye tyd as 
gevolg van die 07:30-16:00 werksure van Maandae tot Donderdae en die werkswinkeltye van 07:30-
14:00 op Vrydae. Tog is ons almal, wat by Sol-Tech is, ambagsmanne en werk skrik ons nie af nie.
Verder sê Ivan dat dit belangrik is om te onthou dat jou vriendekring, persoonlike geluk en sosiale 
lewe by enige universiteit, kollege of ambagskollege alles van jouself afhang en dat ‘n mens nie kan 
verwag dat die ideale ervaring vanself sal opdaag nie. As jy dus nie belangstel in die boeke, opstelle 
of navorsing wat ‘n akademiese studierigting verg nie en liewer iets met jou hande wil doen, is ‘n 
ambagskool soos Sol-Tech die antwoord.

Wat as ek nie universiteit toe wil gaan nie?
Lourie Bosman, Kayla Halgryn, Sunè van der Merwe, Niel Voges

In ‘n onsekere fase in ons lewens, is daar een ding waaroor almal seker is - ONS IS MOEG VIR 
COVID! Ons is moeg om te hoor: “Dra jou masker!” “Hou jou afstand!” “Nee, julle kan nie gaan 
rugby kyk nie,” en natuurlik die matrieks se gunsteling: “Om in ‘n groep te staan en oorlogskrete te 
skree, is heeltemal buite die kwessie.” 

Alhoewel Kloof se wêreldklasleerders weet dat die maatreëls in almal se beste belang is, is dit 
steeds ‘n bitter pil om te sluk. Saam met hierdie bitter pil moes Kloof ook ‘n bord aspersies afwurg, 
want die Kloof wat almal ken, moes verander. Dis niemand se skuld nie, maar wat is die implikasies 
van hierdie veranderinge in ‘n tradisievaste skool soos Waterkloof? Sê ons noodgedwonge totsiens 
aan jare se bloed, sweet en deursettingsvermoë? Of sal ons tradisies selfs ‘n pandemie trotseer?

Tradisies is die een ding wat jy van jou hoërskooljare onthou … nie die talle Fisiese 
Wetenskapeksperimente of al die LO-take nie, maar wel die lekker saamwees tussen die vier mure 
waarin Kloof se hart lê. Dit word gebore uit ‘n hegte verbintenis met jou skool en word oor ‘n lang 
tydperk gevorm. 

Tradisies is van uiterste belang vir enige skool wat vir hom ‘n plekkie in die son soek, omdat dit 
die leerders tot ‘n eenheid bind - sonder eenheid onder die leerders is daar nie ‘n skool nie, want 
die skool is nie die gebou nie, maar die leerders en die onderwysers. Van daardie eerste verpligte 
eerstespanwedstryd wat jy as ‘n Druppeltjie moet ondersteun tot die laaste vierkantopening wat 
jy as ‘n matriekleerder op die bankies kan sit. Al hierdie tradisies vorm lewensveranderende 
oomblikke tydens jou hoërskoolloopbaan en kweek ‘n liefde en skooltrots soos geen ander sal 
verstaan nie.

Covid maak egter die oomblikke af as taboe. GEEN ondersteuners by sportwedstryde of 
byeenkomste nie. GEEN vierkant- of saalopeninge nie. GEEN hande-vashou-as-ons-bid nie. Ook nie 
die dreun van massas om die verskrikte Druppels, sodat hulle kan hoor hoe die skoollied nou eintlik 
moet klink nie. 

Maar selfs al lyk dit of ons as Kloof gewond is, bly ons onoorwonne. Dit wat Waterkloof wêreldklas 
maak, is die feit dat ons tradisies nie net op die fisiese aspekte van die skool gevestig is nie. 
Waterkloof is juis Waterkloof omdat ons fondasie op respek, integriteit en lojaliteit gegrond is. Die 
belangrikste is egter dat ONS IN GELOOF BOU. Dit is waarom ons Kloof-tradisies ook ‘n pandemie 
sal trotseer. Ons weet dis nie die tradisie wat ‘n skool wêreldklas maak nie, maar eerder die 
hartklop van elke leerder. 

Tradisies - trotseer of totsiens?
Christine Geertsema, Niel Voges en Ané Hartzer

Interhoër Februarie 2020
- Fotograaf: Dané Bouwer-

Eerste rugbyspan wen teen Affies 2017 - Die matrieks van 2021 ondersteun as Druppels 
- Foto verskaf -

Antwoorde: 1-C; 2-E; 3-B; 4-F; 5-M; 6-G; 7-H; 8-A; 9-I; 10-L; 11-K; 12-J; 13-D; 14-O; 15-N
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GEREELD / PRET

byvoeglike naamwoord (snobisties)
Dit word gebruik om persone aan te dui wat die gedrag van mense wat aan ‘n hoë sosiale klas behoort, navolg/kopieer en 
ander, wat hulle minagtend beskou, minderwaardig behandel.

“Die leerders van Hoërskool Waterkloof is snobs.”

Die wanopvatting onder ander skole oor Hoërskool Waterkloof is dat Waterkloof net in status belangstel en dat jy op jou 
inskrywingsvorm moet aandui watter motor jou pa ry. Jy moet ook voor die sportproewe die hoeveelheid hektaar en die 
ligging van die grond wat jou ouers besit, verklaar. Ook kan jy net by Scadsys inteken as dit op ‘n iPhone 12 Pro is. 

Tog weet al die Klofies dat dit glad nie die geval is nie. Alhoewel ons daarna streef om ‘n wêreldklasskool te wees, staan ons 
bankvas agter ons waardes, waarvan respek een is - respek vir ons mede-Klofies en ons gemeenskap waarna ons gereeld 
met verskeie projekte uitreik. Die hart en siel van Hoërskool Waterkloof ontstaan as gevolg van die diversiteit wat ons kweek 
... daar is ‘n plekkie vir almal. Of jy nou by die skool met die nuutste Audi, ‘n fiets, die skoolbussie, jou voete of selfs ‘n perd 
aankom, is jy welkom en pas jy mooi in soos ‘n legkaartstukkie wat net perfek sy plekkie vol staan. Dit is baie maklik om 
te kritiseer as ‘n mens net na een stukkie kyk, maar dit is die volle prentjie, die volledige legkaart wat Hoërskool Waterkloof 
maak wat boekdele spreek. Die individue wat die wanopvatting versprei, sal baie vinnig van opinie verander as daar net een 
dag in ons skoolskoene gestap word. Soos in enige familie is daar soms konflik, verskille en probleme, maar alles word vinnig 
opgeklaar en is daar ‘n groot hoeveelheid liefde, nederigheid en empatie op die Klofie-terrein te bespeur.

Alhoewel ons bloed blou is, is ons harte steeds baie groot.

Is Klofies snobs? 
Anje Millard

In die nuwe skoolomgewing wat tannie Corona geskep het, 
is dit normaal om onseker oor gepaste kommunikasiereëls 
te wees. Daarom het ons dit goedgedink om die Amptelike 
Kloof- aanlyn kommunikasiehandleiding in geskrewe vorm 
aan die leke oor te dra.

Reël 1: Gebruik die gepaste toon en register. Onderwysers is 
ongelukkig nie vlot in elke tiener se derde taal, die SMS-taal, 
nie. Vermy dus die gebruik van dié taal om verwarring en 
irritasie te voorkom. 

Reël 2: Taalgebruik en spelling! “Jy” en “jou” word as 
vloekwoorde in die wêreld van aanlyn kommunikasie gesien. 
Gebruik eerder die aangesprokene se titel bv. Meneer of 
Juffrou. (Hulle het hard gewerk om die titels te kry!) Tikfoute 
is ‘n realiteit. So kan ‘n onskuldige boodskap soos: “Ek wil u 
pouse sien,” heeltemal van betekenis verander en “Ek wil u 
pouse soen” word. Maak dus seker dat jou spelling die regte 
boodskap aan die ontvanger oordra.

Reël 3: Relevansie en noodsaaklikheid. Vra jouself vooraf of 
die vraag werklik nodig is. Dit is byvoorbeeld nie nodig om 
vir ‘n onderwyser die volgende stuur nie: “Ek sien Juffrou/
Meneer draf lekker tydens grendeltyd.” (Regtig?) Maak ook 
doodseker dat die vraag nie al beantwoord is nie. Blaai eers 
deur Teams en jou aantekeninge en probeer die antwoord 
self kry voordat jy na jou onderwyser draai. 

Reël 4: Lees jou vrae eers vir ‘n ouer of ‘n verantwoordelike 

vriend. Op die manier kan vrae soos die volgende vermy 
en self beantwoord word: “Hallo Juffrou, mag my praatjie 
oor paedophillia handel?” (Dit is die regte toon, register, 
taalgebruik, spelling en leestekens, maar heeltemal 
onvanpas en sal ‘n besliste “NEE” as antwoord kry.)

Reël 5: Wie is jy nou weer? Ongelukkig het onderwysers nie 
die geheue van die majestueuse olifant nie, daarom moet 
noodsaaklike inligting soos jou naam, van, sleutel en graad 
in die boodskap gegee word. Indien die onderwyser meer as 
een vak aanbied, sal dit ook slim wees om die vak waarna 
daar verwys word, te spesifiseer.

Reël 6: Volg Juffrou se voorbeeld. As die onderwyser emoji’s 
gebruik, is dit aanvaarbaar om gepaste emoji’s te gebruik. 
(Ons hou julle dop! Gedra vir julle!) 

Reël 7: SDS – Stuur dit self. Moet asseblief nie jou ouers vra 
om namens jou met jou onderwysers te kommunikeer nie. 
Ons is nou in die hoërskool en Juffrou/Meneer sal jou beslis 
nie deur die skerm kan byt nie.    

Reël 8: Die goue uur! Na jare se waarneming, navorsing en 
‘n paar ongemaklike Spar-ontmoetings is daar bevind dat 
onderwysers wel ‘n lewe buite die skool het. (Skokkend, nè?)  
Goedgekeurde tye is weeksdae vanaf 07:00 tot 16:00.

Indien jul hierdie reëls volg, sal als                  wees.

AAAE (Agt Aanbevole Aanlyn Etiketreëls): die 
amptelike Kloof-handleiding vir aanlyn etiket 
Leany Holtzhausen, Vivienne Pio en Juan de Wet 

Sjoe … wat ‘n kwartaal! 
Kwarantyn en isolasie 
veroorsaak ‘n konstante 
konsternasie!

Ja-nee Kloof, dit lyk asof 
die tweede kwartaal 
definitief rebels geraak 
het … verlede jaar 
het hy net spoorloos 
verdwyn en vanjaar speel 
hy en Covid vermakerige speletjies met ons. Dit is ook baie duidelik dat 
hierdie Covid-outjie glad nie ‘n sportiewe virus is nie. Hy duld nog kulturele 
aktiwiteite so effens, maar laat daar nou net ‘n tekkie of ‘n bal betrek word 
en hy maak gróót amok. 

Gelukkig is ons nog hier, weliswaar klappertand, bewerig en met ys in 
ons are, maar ons het dit gemaak! Maak vir jou ‘n lekker koppie warm 
sjokolade, gryp ‘n kombers en kyk saam met ons terug op ‘n kwartaal wat 
verbygeflits het.

Die kwartaal het met baie suksesvolle opedae en die belofte van nog 
‘n sterker stroom Druppels vir volgende jaar, begin. Alle sterkte aan die 
matrieks van 2022!

Na die tweede kwartaal se verdwyning verlede jaar, het hy met ‘n heel 
nuwe baadjie (en ‘n dik woljas oor sy arm) teruggekeer. Waar die tweede 
kwartaal vorige jare deur rugby, netbal en hokkie oorheers is, het kultuur 
hierdie jaar oorgeneem. Die dansproduksie was weer eens ‘n meesterstuk 
… die tema Art in motion het dit perfek beskryf.

Die kultuurweek was beslis die hoogtepunt van die kwartaal. Die Kloof-
kultuurdiere se legio talente op die gebiede van musiek, sang, dans en 
kuns is tydens hierdie week ten toon gestel. Die bakkers in ons midde 
(glo dit of nie, die meerderheid was seuns), het ook die geleentheid 
gekry om hulle towerstaffies, of eerder houtlepels, in die kombuis te 
swaai en siedaar! Net soos met Aspoestertjie het ‘n paar bestanddele 
‘n metamorfose ondergaan om kulinêre kunswerke op te tower. Met ‘n 
huppel in die stap en ‘n pas in die sak (natuurlik) het die Klofies op die 
stoepe al die deuntjies geneurie wat gedurende die kultuurweek op die 
vars wintersbriesie (wat op daardie stadium nog net verfrissend was) 
vanuit die vierkant en oor die rugbyveld na ons aangesweef gekom het. 

So gepraat van die rugbyveld: jy weet die winter is snerpend koud as die 
Klofies na pouses, lekker snoesig in die klas begin verlang. Die geharde 
jongmanne het skielik na twee kortbroeke en die betroubare Klofie-serp 
gegryp. (Jammer seuns, nie meer nie. As jy wil hê jou bene moet koud kry, 
kan jou nek ook maar koud kry!) Die meisies het kompleet soos Russiese 
poppe gelyk met twee of drie uitrustings onder die blou en geel sweetpak 
aan. Asof die geniepsige koue nie genoeg was nie, het jy jouself boonop 
gedurig yskoud geskrik wanneer die interkom aangaan en die persoon 
langs jou met sy tas na die pawiljoen uitgeroep is en jy met angs en ‘n 
tikkie verontwaardiging besef dat jy waarskynlik volgende is… Dankie tog 
vir Teams!

Die ysige koue het ook ernstige innerlike konflik in die Klofies ontketen. 
Koue of Covid? Dit was die moeilike besluit. Sosiale distansiëring het meer 
as ooit uiterste wilskrag en selfdissipline geverg.

Dan was daar die ligte skermutseling tussen ons hoof … wat wéét hy is 
baas … en die matrieks … wat dink hulle is baas … en dit alles net oor 
‘n badkamer! Die arme getraumatiseerde en verontregte matrieks (Covid 
is mos ‘n komplot net teen hulle gesmee) voel hulle is al só baie ontneem 
dat niemand nog hulle alleenreg op ‘n badkamer ook van hulle gaan 
wegneem nie. Dit was die laaste strooi toe daar besluit is dat al die ander 
badkamers gesluit gaan word en almal die matrieks se heiligdom mag 
betree. Die matrieks was nog besig met “toegangsbeheer” toe hulle besef 
mnr. Denysschen se humorsin strek toe net so ver en nie verder nie … die 
matrieks weet nou weer wie is baas. Intussen treur hulle nou maar in stilte 
oor mislukte stakings, verlore 40-days-partytjies en die gat wat dit vir ewig 
in hulle binneste gaan laat.

Die gevreesde voorkomsinspeksie het ook die kwartaal ‘n draai kom maak. 
Nie die een waar jy in die groep wegsmelt en so vinnig as moontlik verby 
die onderwysers in die een grade-opening van die kwartaal bondel nie … 
o nee … ‘n intensiewe inspeksie waar jy van kop tot tone verdag beloer 
is … selfs onder die broekspype in. Dit was die enigste keer in ‘n jaar wat 
jy wel vir ‘n millisekonde toestemming gehad het om jou masker in die 
klas af te haal. Maskers steek veel meer as net die gevreesde Covid-
kieme weg. Talle seuns moes van hul geliefde stoppelbaarde en novelty 
socks afskeid neem en van die meisies het onder groot protes hul hele 
juwelekissie uit hul ore verwyder om net een oorbel van die regte vorm en 
grootte in elke oor te los.

Kloof, mag julle ‘n 
wonderlike vakansie hê. 
Bly warm en veilig en 
geniet die welverdiende 
blaaskans. Ons sien 
mekaar dan weer net 
voordat die Augustus-
wind begin waai.

Tong-in-die-

Kies
Kristen Erasmus, 

Ansònel du Toit, 

Arnold Dippenaar en 

Handro Myburg

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Die volgende woorde in die koerant is deel van die skattejag. Soek die woorde en omkring dit in die koerant om ‘n prys te 
wen. Sodra jy al die woorde gekry het, skryf die berigte se opskrifte in die regte volgorde neer. Soek vir juf. Alma van der 
Walt (K49 / kultuurkantoor / op die stoepe) sodat sy kan bevestig dat jy die korrekte woorde en berigte in die regte volgorde 
het. Slegs die eerste Klofie met die regte woorde en berigte kry ‘n geldprys! Laat die skattejag begin!

Wie Weet Waar die Woorde is?
Juné Jordaan

1. werkstukke 
2. toebroodjies
3. spaghettigereg
4. genesing
5. Woodlands
6. amoebas
7. inwoners
8. Uganda
9. Davinweg
10.  milkshake

11. sterre
12. stampmielies
13. chaos
14. prins
15. Staatsteater
16. spoggalery
17. wisselklas
18. reënbui
19. simulator
20. skobbejakke
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“Op die stadium is slaap soos Gucci - jy 
kyk nie eers nie, want jy weet jy kan dit nie 
bekostig nie.” 

“Ek asem nie suurstof in nie. Ek asem my 
masker in.” 

“Ek vat toe onder my bank en haal ‘dit’ in 
gedagte af, net om agter te kom ‘dit’ was 
kougom!” 

“Ek het nou free kleingroep, my hele klas is 
in isolasie.” 

“Ek het sjokolade gebring, want ek het nie 
geweet of ek wil sulk of celebrate na die 
toets nie.” 

“Wie het ooit gedink dat jy in groter 
moeilikheid sal kom as jy in die klas eet as 
wanneer jy ‘n klas bunk?”

“Hulle is amoebas ... eenbreinsellige 
organismes.” 

“Kyk daardie ou se kuite ... o wag, hy is ‘n 
Druppel.” 

“Hierdie tipe haarstyl en die wind is ‘n 
slegte kombinasie” (Woorde van ‘n seun 
met ‘n groot kuif).

“Sheeesh …(ander kant van die skool) 
SHEEESH.”

PRET

Tegnologiese vooruitgang en die groeipyne wat daarmee 
gepaard gaan, is onvermydelik. Van nuwe sagteware tot 
toepassings, nog in hulle ontwikkelingsfases, sal ons 
dié uitdagings saam moet aanpak. Dit beteken egter dat 
onderwysers leiding sal moet ontvang. Liewe Klofie-
personeel, kry u penne gereed en neem notas, want jul 
eksamen lê om die draai. 

LES 1: Die skep van folders. Teams is soortgelyk aan 
‘n tiener en kom vol inligting en stoorspasie, maar net 
soos ‘n tiener se gedagtes, beteken die inligting niks as 
dit nie georden is nie. Daarom stel ons voor dat daar vir 
elke onderafdeling van die werk ‘n team geskep word. (Afdelings binne-in afdelings mag dalk ook 
in sekere gevalle nodig wees.)

LES 2: Laat die klokke lui! Vra die leerders om hul notifications aan te skakel en skakel so al die: 
“Ek het nie daarvan geweet nie”-verskonings uit u lewe uit.

LES 3: Leer om Teams as ‘n kontaksport te sien. Indien general nie ge-tag word nie, sal spanlede 
nie die plan van aksie ken nie en sal die span nie punte bymekaar kan maak nie. 

LES 4: Tieners is eenvoudige gediertes. Gebruik eenvoudige, verstaanbare taalgebruik om 
instruksies deur te gee en spasieer die werkslading sodat die gediertes nie ooreis en uitgeput 
word nie. (Uitgeruste gediertes is meer effektief as moeë gediertes.)

LES 5: Die belangrikste … erkenning. Wanneer daar van die leerders gevra word om take of 
werkstukke oor Teams te stuur, is dit belangrik vir elke leerder om u erkenning te ontvang. (Ons 
het dit nodig.)

LES 6: Beperk die kreatiwiteit. Alhoewel stelwerk in verskeie vakke belangrik is, moet die 
vaardighede weg van die geplaaste dokumente bly. Maak dus eerder van PDF-dokumente gebruik 
wat nie geredigeer kan word nie. 

LES 7: Tea time! Sit elke dag ‘n tydjie eenkant om op persoonlike Teams-boodskappe te reageer. 
Bederf uself ook en probeer om die tydjie nie te lank na skooltyd te maak nie sodat u (en die 
leerders) een minder ding het om oor te dink. 

Wysheid sonder grysheid
Leany Holtzhausen, Lillian van Staden en Vivienne Pio

Sewe Teams-wenke aan die Klofie-personeel 
Partykeer is dit moeilik om te onthou dat die briljante onderwysers wat 
daagliks vir ons klasgee ‘n lewe buite die skool het. Kyk of jy die stukkie 
geskiedenis by die onderwyser kan pas. Sterkte!!!

Vuurmaakhout vir die oudag
Juné Jordaan, Casey Robertson, Juan de Wet en Lyné Steyn

SPOTPRENT
Kunstenaar: Sunè van der Merwe

Onderwyser Antwoord Feit

1.
Juf. Carla Taute

A.
het in die verlede in ‘n 
boekwinkel gewerk.

2. 
Juf. Angie Crous

B.
het op skool Duits geleer en 

kan dit steeds praat.

3. 
Juf. Vanessa Hills 

C.
was in Man as Machine se 

musiekvideo.

4.
Juf. Imke van der Merwe

D.
het ‘n doktorsgraad gekry 

toe sy 31 was.

5. 
Juf. Simoné van der Merwe 

E. 
het saam met mnr. Morné 

Viljoen internasionale 
korfbal gespeel en het die 

land oorsee verteenwoordig.

6.
Juf. Mariëtta van Rooyen

F.
was al by die sterre wat 

in die grond, in Hollywood, 
Amerika, gegraveer is.

7. 
Juf. Lourie Gray

G.
was Victor Ludorum op 

skool.

8. 
Juf. Janneke Vahrmeijer

H.
het in graad 10 die Midmar 

Myl onder 30 minute 
geswem.

9.
Juf. Alexandra Dreyer

I.
speel nooit in tennis ‘n 
rughand nie, maar slice 

eerder ‘n tennisbal.

10.
Juf. Jo Ferreira

J.
het al ‘n mamba of twee 

geskiet.

11. 
Juf. Annuska Pretorius

K.
was deel van die Noordwes-

Universiteit se Boulevard 
Harmoniste A Capella-groep.    

12.
Juf. Leandré Eksteen

L.
het ‘n hele paar budgies vir 

troeteldiere gehad wat almal 
kon praat.

13. 
Juf. Annette van den Berg

M.
het vir 10 jaar lank perd 

gery en aan SANESA-skoue 
deelgeneem.

14.
Juf. Anne-Marie Grobler

N.
het op universiteit Grieks, 

Hebreeus en Latyn as vakke 
gehad.

15.
Juf. Lizette Roos

O.
het ‘n swartbelt in Nijushiho.

Het jy 
 gehoor ...

Lize Erasmus, Zelda Steynberg, Mia van der Walt
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PRET

PaparazziPaparazzi
Fotograwe: Megan du Toit, Marli Viljoen,  
Janneke Vahrmeijer

Hulle is oral. In elke dorp, in elke skool, in elke klaskamer – gewoonlik heel agter – en 
om elke hoek en draai. Nee, nie die graad 8-meisies wat die matriekseuns volg nie ... die 
kattekwaadmeesterbreine. Ja, daardie karnallies wat gereeld hoor: “Wat het jou besiel?” Alhoewel 
daardie vraag al menigmaal gevra is ... het hulle al ooit ‘n regverdige kans gekry om dit te 
beantwoord? Tot nou toe was die antwoord: “NEE.” Na aanleiding van ‘n anonieme onderhoud met 
die sewe skobbejakke wat vuurwerke by die skool geskiet het, het ons die volgende uitgevind:

Wat was julle motivering agter die skiet van die vuurwerke? 
Ons doel was om die gees te lig, aangesien Covid-19 die skool onderkry. Ons het die idee by ons 
matrieks gesteel. Hulle het dit gedoen toe ons in graad 8 was.

Waar het julle die vuurwerke in die hande gekry? 
Dit is geklassifiseerde inligting. Een skobbejak het wel laat val: “Die Klofie-spens.”

Waarop kon julle verbeter om ‘n meer suksesvolle resultaat te kry? 
Ons moes beter beplan het en veiliger gewerk het.

Beskryf die mense om julle se reaksies toe die vuurwerke geskiet is. 
Almal het groot geskrik, maar het dit gate uit geniet en gelag. 

Wat was mnr. Roos se reaksie? 
Ons het hom nog nooit so kwaad gesien nie,  
maar eintlik weet ons hy het gedink: “What a bunch of legends.”

Sal jy dit weer doen? 
Drie vabonde sê ja en die res verkies hul Vrydae sonder detensie.

Wat dink jy, moes julle straf gewees het? 
Ons straf is eintlik gepas, dankie tog Daddy D was genadig!

Uit die mond van die vabond... 

Vivienne Pio, Christine Geertsema, Laureanne Geertsema

Meesterbrein: wangedra of misverstaan?

Natuurlik vertrou ek die slang. Ready … set … gecko

Kloof se KOKkedore

My hart klop Klofies.Ons is sprakeloos.

Die gevoel wanneer jy jou 
Wetenskappunte terugkry. Why so serious? Vat vyf!

A horse is a very stable animal. Dis lekker om ‘n Klofie te wees.

Gemaskerde mnr. Muller en sy tafeltennistalent.
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KLOFIES

Elke wolkie het ‘n silwer randjie en by Huis Kloofsig is dit die hoofleiers wat die blink agter die blou is. 
Van die graad 8’s, oftewel die Wolkies, tot die matrieks, is dit eens dat dit die hoofleiers is wat van die 
koshuis ‘n huis maak.

Die koshuisinwoners praat met groot lof van hulle leiers - Ruben Sutherland en Charlize du 
Plessis. “Hulle is soos jou ouer broer of suster en omdat hulle ook leerders is, kan ‘n mens met hulle 
identifiseer en hulle respekteer,” sê Francois du Plooy, ‘n graad 11-inwoner. “Ons weet dat hulle ons 
belange op die hart dra.”  

Saam met hulle onderhoofleiers, het Ruben en Charlize vanjaar baie ou tradisies laat herleef en ook 
nuwe tradisies ingestel. Die gangsport, verjaarsdagmuur in die eetsaal en braai-aande is van die aksies 
waarmee hulle groot gees in die koshuis geblaas het. Onlangse geloofsaande het byvoorbeeld vir Retief 
Burger se span en Willem Black by die koshuis gehad. Hierdie aande het verrykende gevolge in die 
koshuis teweeggebring. 

Die hoofleiers is ook daarvoor verantwoordelik dat die Wolkies in die regte rigting waai. Volgens Ruben 
is dissipline baie belangrik en moet hulle toesien dat reëls nagekom en almal gehoor en gerespekteer 
word.    

Volgens Chérie Cronje, nog ‘n graad 11-inwoner, is daar regtig ‘n spesiale band wat koshuiskinders 
saambind – iets wat jy nie sal verstaan as jy nie in die koshuis was nie. “Dit voel soos ‘n tweede huis 
en jy kan soms nie wag om op ‘n Sondagaand terug te gaan en almal weer te sien nie.”

Huis Kloofsig
Nandi Gous

Die silwer randjie van die wolkie

Sonder leerders is die koshuis net ‘n gebou, sonder leiding is daar net chaos en sonder ‘n vader is dit 
nie ‘n familie nie. Huis Kloofsig het ‘n nuwe koshuisvader, mnr. Marthinus Stoop, wat groot drome vir 
die koshuisfamilie het. 

Wat is Meneer se visie vir die koshuis?
My visie vir die koshuis is dat ons as ‘n groot familie gesien moet word. Ons koshuis moet die wolke 
wees wat vir Waterkloof water gee. In die koshuis moet jy jouself kan wees en al jou talente kan 
gebruik om die beste vir jou koshuis en skool te kan wees. Oor vyf jaar wil ek nog twee blokke aanbou 
en die koshuis vergroot.

Wat is Meneer se motivering om die koshuis na ‘n volgende vlak te neem?
Ek het ‘n groot passie vir kinders en my onderwysfilosofie is om ‘n kind ‘n beter persoon te maak as 
wat hy kan wees. Die topskole in die land se sukses lê in ‘n goeie koshuis en dis tyd dat ons as koshuis 
die skool versterk.

Wat maak dat Meneer die perfekte persoon vir die pos is?
Ek het ‘n hart vir kinders, ek glo in sterk Christelike waardes en ek is eerlik en opreg.

Watter voordele het koshuisleerders bo ander leerders?
Jy eet elke dag lekker kos, jy het ‘n groot familie en jy hoef nooit vir jou ouers te wag om jou te kom 
haal nie.

Dit is soms moeilik om ‘n beroepslewe en persoonlike lewe te skei. Hoe kry Meneer-hulle 
dit reg?
Dit is belangrik om om tyd met my vrou en dogtertjie deur te bring. Ek maak ‘n punt daarvan om 
naweke weg te gaan as ons nie aan diens is nie. Daar moet ‘n balans wees.

Hoe beïnvloed die koshuislewe Meneer se verhoudings?
Dit kan soms ‘n uitdaging wees omdat dit baie van my tyd verg, maar gelukkig ondersteun my vrou my 
in alles wat ek doen. Met my vriende maak dit nie regtig saak nie, want my huis bly dieselfde. 

Kan Meneer mense vir ‘n braai oornooi?
Ek is ‘n Suid-Afrikaner, natuurlik kan ons braai. Wat baie lekker is, is dat ek my eie erf het waar ek my 
eie privaatheid het. Die leerders in die koshuis respekteer dit.

As Meneer een wenk vir ‘n leerder kan gee wat sy/haar oog op iemand anders in die 
koshuis het, wat sal dit wees? 
As dit ‘n dogter is wat ogies vir ‘n seun maak, moet sy ‘n braaibroodjie kan maak. As ‘n seun ogies 
maak vir ‘n dame moet hy vinnig kan hardloop, want as hy haar hartseer maak, laat ek my hond op 
hom los. Dit is egter vir my belangrik dat hulle mekaar met respek moet hanteer.

Juné Jordaan

Vader van vele

Daardie oomblik toe jy net wens die wêreld sluk jou in, die oomblik toe almal vir jou lag, is die oomblik 
toe jy met jou helderkleurige stortkappie voor al jou mede-Druppels moes stap. Die Wolkies, soos die 
koshuismatrieks die graad 8-koshuisleerders noem, was vreeslik senuweeagtig toe hulle Huis Kloofsig 
se gronde daardie eerste dag betree het. Die Wolkies het gou tuis gevoel toe al hulle tasse uitgepak is 
en die matrieks hulle warm koppies koffie ontvang het, maar veral toe hulle uiteindelik hulle kleurvolle 
stortkappies aangehad het en met die prettige aktiwiteite, as deel van hul inhuldiging, kon begin.                                                                                                                              
Die stortkappie-ontgroening is tradisie by Kloofsig. Volgens Wikipedia is ‘n stortkappie ‘n hoedjie wat 
jy in die stort dra sodat jou hare nie nat word nie, maar volgens die matrieks is dit iets wat die Wolkies 
sommer net aldag, heeldag moet dra! Mense mag dalk dink dat die koshuis slegs ‘n plek is waar die 
leerders tydelik woon, maar in die werklikheid is dit ‘n plek wat jy jou huis kan noem!

Casey Robertson

Wolkies met kappies

By Huis Kloofsig is die kos uit die 
boonste rakke! Daar is ‘n span wat 
hard werk om seker te maak dat daar 
geurige én keurige kos vir die Klofies 
bedien word. Hier is ‘n kykie in ‘n 
tipiese bord kos van ‘n koshuisleerder:

Ontbyt: Muesli en jogurt, koffie, tee 
en vrugtesap, ‘n gekookte eier, muffins 
met kaas en konfyt en geroosterde 
brood.

Middagete: Lasagne, wortelslaai, 
vrugtesap en brood met smere.

Aandete: Beespotjie met gemengde 
groente en aartappels, stampmielies, 
Griekse slaai en vrugtesap.

Beslis goed genoeg vir enige 
fynproewer.

Juné Jordaan

Beter as jou ma se kos!

Huis Kloofsig staan dalk op ‘n vaste fondasie, doodstil en trots, maar die lewe binne-in die mure 
wriemel van pret. Daar vind jaarliks talle sosiale geleenthede plaas. As gevolg van die Covid19-
regulasies kon baie van die kuiers (soos die sokkies) wat gewoonlik gehou word, nie meer plaasvind 
nie. Gelukkig huisves Huis Kloofsig ‘n paar kreatiewe kinders wat vinnig ander maniere kon kry om 
nog lekker te kuier. Planne is beraam en idees is op die tafel geplaas. Meisies en seuns braai en fliek 
deesdae apart.  

Aan die begin van die jaar het die koshuis die eerste inblynaweek gehad. Tydens hierdie naweek is 
daar gangsport gehou en die gange se name is gekies. (Gangsport is soos boeresport waar die gange 
teen mekaar deelneem.)

Die koshuis hou ook aan die einde van die jaar ‘n dinee ter ere van die matrieks. Dit word deur die 
graad 11’s gereël en kan deur alle koshuiskinders bygewoon word; die graad 8’s is natuurlik die 
kelners. Die aand smul almal aan heerlike kos en toekennings word aan die uitblinkers in die koshuis 
uitgedeel. Na al die formaliteite afgehandel is, word daar heerlik gedans en gekuier. 

Huis Kloofsig is vol pragtige stories, vriendskappe en herinneringe. Hier leer die leerders om op mekaar 
te vertrou en leer hulle mekaar op ‘n dieper vlak ken. Die koshuis maak ons almal trots en is ‘n helder 
baken in ons skool. 

Lyné Steyn

Koshuispret 

Koshuisouers: Anneri en Marthinus Stoop 

Die nuwe Wolkies saam met die koshuishoofleiers

Die Wolkies by die braaiaand

Almal help met braaibroodjies maak!

Quinton van Dyk is die ene konsentrasie! Die matrieks se eettafel

- Fotograwe: Danté Theron en Dominique Stroebel -
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Hoe ry die Klofie? Sit-sit so!
Met ‘n strydwa, ‘n perd en adrenalien wat deur 
haar are pomp, neem Charina van der Wath in 
graad 10 perdry tot ‘n heel ander vlak. Sy volg 
in haar pa se voetspore en ry haar perde-
buggy soos ‘n koninklike. Met baie harde werk 
het Charina al heelwat pragtige prestasies 
behaal. Sy ry al perd vandat sy alleen regop 
kon sit en sy ry die buggy, of enkeltuig, vandat 
sy sewe jaar oud is.

Wat is jou perd se naam en hoe oud is sy? 
Haar naam is Eclipse en sy is so dertien jaar 
oud. 

Wat geniet jy die meeste van die 
sportsoort? 
Die adrenalien en omdat dit regtig ‘n unieke 
sportsoort is.

Wat is die grootste uitdaging? 
Om my perd te beheer sodat die perd alles 
wat ek vra, sal uitvoer.

Is daar ‘n spesifieke kategorie waaraan jy 
deelneem? 
Die kategorie waaraan ek deelneem, word 

“Enkeltuig” genoem. Dit behels dat die 
perd my bevele moet gehoorsaam en dat 
sy nie vir enige iets moet skrik nie. Daar is 
beoordelaars wat dan al die bewegings wat 
die perd uitvoer, beoordeel.

Hoe reageer mense wanneer hulle hoor 
watter tipe sportsoort jy beoefen? 
Mense is ‘n bietjie onkant gevang, want dit 
is nie regtig ‘n bekende sportsoort nie. Tog is 
hulle dadelik geïnteresseerd.

Wat was vir jou ‘n hoogtepunt? 
Een van die hoogtepunte was toe ek die eer 
gehad het om as die reserwekampioen by die 
Secunda Landbouskou aangewys te word.

Is daar enige rituele wat jy voor ‘n 
kompetisie doen? 
Ek warm elke keer baie mooi op en dan bid 
ek en my gesin saam dat ek geen beserings 
sal opdoen nie.

Beskryf jou verhouding met jou perd in 
drie woorde. 
Vreugdevol, konsekwent, meelewend.

Lize Erasmus

SPORT

Charina van der Wath
- Fotograaf: Anita Smit -

Hanru Hills is ‘n belangrike speek in die Kloof-bergfietsryspan. Hy gesels met die Klofiekan oor vasbyt 
en vastrap in hierdie sportsoort.

Baie seuns geniet dit om tydens vakansies fiets te ry. Wanneer het jy besef dat jou talent 
meer is as om wheelies te maak? 
Ek is lief vir die natuur en om buite te wees. Van kleintyd af het ek altyd saam met my pa bergfiets gery. 
Die gogga het my egter behoorlik in graad 8, tydens die inperkingstyd, gebyt. 

Beskryf jou huidige fiets. 
Ons motorhuis lyk op die oomblik soos ‘n fietswerkswinkel. Ek het drie verskillende fietse wat ek 
gereeld afwissel. Ek het twee Silverbacks en ‘n GT. Jou fiets is jou beste vriend, want julle gaan saam 
deur diep waters, letterlik en figuurlik. 

Is Suid-Afrikaners op so ‘n vlak dat ons internasionaal kan meeding? 
Fietsry in Suid-Afrika is volgens my een van die sportsoorte wat die vinnigste groei. Daar is baie 
goeie Suid-Afrikaanse fietsryers wat oorsee deelneem en podiumposisies behaal, in veral die Redbull 
Signature Series. 

Watter raad het jy vir beginners? 
Werk hard en geniet die avonture. Begin met kort afstande en werk na jou mikpunt toe. Spoed is beslis 
jou beste vriend as dit by klippe en boomwortels kom. Word een met jou fiets en moenie bang wees vir 
nuwe uitdagings nie!

Hoe berei jy vir groot kompetisies voor? 
Ek oefen gereeld, maar jy moet ten minste twee maande voor die kompetisie intens  begin voorberei. 
Wissel jou afstande en roetes af om aan verskillende moeilikheidsgrade en tegnieke gewoond te raak 
en jou uithouvermoë te verbeter. 

Kan Kloof se bergfietsryspan binnekort nommer 1 in die land wees? 
Beslis, ons het baie goeie afrigters en uitstekende fietsryers met baie talent. 

Is bergfietsry ‘n ekstreme sport? 
Ja, beslis! Dit toets jou liggaamlik, geestelik en druk jou tot die uiterstes. Fietsry leer jou van mind over 
matter. 
Het jy al enige groot beserings opgedoen? 
Elke fietsryer val! Op 30 Maart het ek myself in ongevalle ingeval. Ek het met ‘n kompressiefraktuur 
aan my torakale werwels, konkussie en baie skraapmerke weggestap. Selfs my helmet het beter dae 
geken. #diefietsisokay.
Val is deel van die sport, enjoy the ride!

Cilliers Diedericks

Uphill, downhill en Hanru Hills

Hanru Hills
- Foto verskaf -

Gholf is ‘n sportsoort wat baie van ons dikwels nie verstaan nie. 
Dit lyk te ingewikkeld om maklik te wees en terselfdertyd te 
eenvoudig om moeilik te wees. Klóóf is wel ‘n Jack of all trades en 
ondersteun ‘n paar opkomende gholfspelers!

Een só ‘n sterspeler is Roelof Craig in graad 8. Hy het onlangs 
die Nomads SA o. 15-uitdaging by Gowrie Farms gewen en vir 
Waterkloof baie trots gemaak. 

Wanneer het jy besef dat jy van gholf hou? 
Ek het eers rugby gespeel en op 11-jarige ouderdom het ek 
besluit om net gholf te speel. Ek het egter al van baie kleins af 
geweet dat ek ‘n gholftalent het.

Wat is vir jou die lekkerste van Hoërskool Waterkloof se 
gholf? 
Die feit dat die skool gholf ondersteun is wonderlik. Ek was 
deel van die span wat die Woodlands Masters gaan speel het 
waar ons tweede gekom het. Ek was uiters trots om my skool te 
verteenwoordig! Juf. Christine Hare wil na elke toernooi weet hoe 
dit gegaan het en wens my altyd voor my toernooie of wedstryde 
sterkte toe. Almal in die span is regtig ondersteunend en 
vriendelik, al is ek steeds ‘n Druppel… 

Het jy enige raad wat jy aan potensiële gholfspelers sal gee? 
Grip it and rip it… Slaan baie balle.

Wat is jou grootste gholfprestasie? 
Verreweg my onlangse oorwinning by Gowrie! In 2019 was ek ook deel van die Gauteng-Noord-span 
wat die SA o. 13-kampioenskap by Devondale gewen het.

Hoe werk die voorgee of handicap-sisteem? 
Die baansyfer is 72. Hoe beter jy speel, hoe laer is jou voorgee, wat bepaal word deur die hoeveelheid 
houe wat jy oor of onder die baansyfer speel.

Kan jy vir die Klofies ‘n kitskursus gee oor die verskillende gholfstokke en waarvoor hulle 
gebruik word? 
Daar is 14 stokke in jou sak: ‘n drywer, ‘n setstok, 3 houtstokke, 7 ysterstokke en 3 wigstokke. Die 
drywer word gebruik om van die bof af te slaan en om ver te slaan. Die setstok word op die setperk 
gebruik. Al die ander stokke word gebruik afhangende van hoe ver jy tot op die setperk moet slaan. Hoe 
verder jy van die setperk af lê, hoe laer is die stok waarmee jy slaan. Byvoorbeeld: op 90 m sal jy jou 
sandyster gebruik, op 150 m jou 7-yster en op 180 m jou 4-yster.

Hierdie Druppel is al klaar ‘n oseaan op sy eie! Baie geluk, Roelof, ons is trots om jou ‘n Klofie te noem.

Lillian van Staden en Juan de Wet

Gholf se nuwe talent: Roelof Craig

Soos wat water van ‘n eend se rug afloop, het 
tennis nie toegelaat dat die Covid-pandemie 
hom onderkry nie. Inteendeel, die sportsoort het 
floreer. Wat is meer Covid-vriendelik as spelers 
12 meter uitmekaar, wat ‘n bal met ‘n raket 
slaan?

In ‘n tyd waar kontaksport die heeltyd 
onderbreek word, het individuele sportsoorte 
soos tennis gegroei. Volgens juf. Alexandra 
Dreyer van Klofie-tennis, het meer leerders 
begin tennis speel en afrigting gekry as in die 
verlede. Die getalle het selfs verdubbel en dis 
veral die Druppels wat die skool se naam hoog 
hou.  “Ons spelers speel uitermate goeie tennis 
omdat hulle baie afrigting kry,” verduidelik sy. 

Tennis was natuurlik nie sonder sy uitdagings 
nie - van die ligawedstryde is afgestel. Die 

organiseerders het egter alles in hulle vermoë 
gedoen om wedstryde te laat voortgaan. En 
soos met alles in die Covid-tyd, kom dit teen ‘n 
prys – baie administrasie, baie vorms en baie 
sanitering. 

Nie net kan jy tennis in die middel van ‘n 
pandemie speel nie, maar tennis hou baie ander 
voordele in. Dit hou ‘n mens behoorlik fiks; dit is 
goed vir jou geestesgesondheid en ‘n mens kan 
dit tot op jou oudag speel.

Tennis is egter nie vir sissies nie. Sal jy so braaf 
wees om 06:00 op ‘n koue wintersoggend 
op die baan te wees om te oefen?  Soos die 
tenniskaptein, Nadia Gouws, sê: “As sukses 
maklik was, was almal vandag suksesvol. ‘n 
Mens moet altyd aanhou hard werk en nooit 
moed opgee nie, want harde werk word beloon.”

Nandi Gous en Casey Robertsen

Tennis - ‘n sportsoort gemaak vir ‘n pandemie

Roelof Craig
- Foto verskaf -
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Daar is geen twyfel dat die Klofies kan hardloop, spring en gooi nie. Dit is weer eens by die ASA 
(Atletiek Suid-Afrika) SA Junior en Jeugkampioenskappe bewys wat vanaf 7 tot 10 April 2021 in 
die Paarl plaasgevind het. Die AGN-span (Athletics Gauteng North) wat hier deelgeneem het, het 
14 van Hoërskool Waterkloof se atlete ingesluit. Hieruit is ‘n medalje-oes van drie goue, een silwer 
en drie brons medaljes verwerf, asook vyftien atlete wat in die Top-10 in Suid-Afrika geëindig het.

Die volgende Klofies het almal medaljes verwerf: 

Cassidy Lacy en Kayla Murray het albei goud in die dogters o.18 4×100m-aflos verwerf. 
Gideon du Toit het goud in die o.20 4×400m- gemengde aflos ingepalm. Oud-Klofie, Nicola 
Jansen (matriek in 2020), verwerf silwer in die dames o.20 5000m-item. Net so verwerf nog ‘n 
matriekleerder van 2020, Juwan Blignaut, brons in die mans o.20 800 m-item. Cassidy Lacy 
verwerf brons in die dogters o.18 100m-item en ‘n brons medalje word ook aan Riané van den 
Berg vir die dogters o.16 90m-hekkies oorhandig. 

Dit verg lang ure van bloed, sweet, trane en pyn om hierdie vlak van prestasie te bereik. Ellelange 
busritte, ure onder die gazebo’s, vroegoggendoefeninge voor skool en laataandoefeninge is 
deel van die atlete se lewe. Welgedaan, Klofie-atlete, met uitmuntende resultate en ‘n puik 
atletiekseisoen!

Niel Voges 

Klofie-atlete skitter by SA’s

Covid-19 het dit werklik vir die kontaksportsoorte uitdagend gemaak om sonder enige fisiese 
kontak en wedstryde gemotiveerd en gefokus te bly. Die volgende kundiges het die aap uit 
die mou gelaat en vertel hoe dit vir hokkie-, 
netbal- en rugbyspelers moontlik is om sonder 
wedstryde op die horison, te fokus.

Coach Omari, afrigter van die eerste 
dogtershokkiespan, deel haar resep vir 
sukses. Sy sê dat dit beslis moeilik is, maar 
dat dit belangrik is om ‘n goeie program met 
‘n definitiewe plan en duidelike doelwitte in 
plek te hê. Eerlikheid, harde werk en om deel 
van iets groter te wees, hou die spelers en die 
afrigters aan die gang. By hokkie gaan dit nie 
net oor wedstryde en oorwinnings nie, maar oor 
vriendskappe en hulle nalatenskap.

Seunshokkie laat ook nie gras onder hulle 
voete groei nie. Coach Mark, die afrigter van die 
eerste seunshokkiespan, sê dat hulle sleutel 
tot sukses goeie sportmanskap is. Hy sê dat 
alhoewel dit ‘n moeilike tyd vir die spelers is, die 
manne weet dat ‘n gesonde liggaam ‘n gesonde 
gees huisves en dus oefen hulle steeds voluit. 
Die broederskap wat by die seuns gekweek 
word, dra by tot die sukses omdat hulle mekaar 
ondersteun en bemoedig. Hulle weet ook dat 
hulle later die vrugte van hulle harde werk sal 
pluk.

Volgens mnr. Stoop is daar baie dinge wat by 
die rugby moes verander. Die grootste probleem 
is dat rugby ‘n kontaksportsoort is. Kan rugby 
regtig sonder kontak aangaan? Die antwoord 
is ‘n besliste “ja”. Vaardighede word op die 
stadium ingeoefen. Die rugbyspelers oefen 
in kleiner groepe van ongeveer ses sodat 
minder mense moet isoleer as een persoon 
positief toets. Sonder wedstryde is dit moeilik 
om gemotiveerd te bly, want daar is nie ‘n 
eindpunt of ‘n doel om te bereik nie. Om Kloof 
se rugbymanne gemotiveerd en gefokus te hou, 
word daar o.a. vir hulle video’s gewys. Mnr. 
Stoop sê die oefening is ook belangrik om die 
manne se emosionele welstand te verbeter.

Om netbal te speel, is ‘n passie wat sterk deur 
elke netbaldogter se are vloei. Die passie dien as 
dryfkrag vir elke netbaldogter om haar kop hoog 
te hou en steeds aan te hou oefen ten spyte 
daarvan dat daar geen vaste wedstryddatums 
is nie. Die vriendskaps- en familiebande tussen 
die meisies en hul afrigters maak dit moeilik 
om net moed op te gee en die lot te aanvaar. ‘n 
Belangrike les wat ons almal geleer het, is dat 
elke oomblik op die netbalbaan ‘n geleentheid is 
wat ons met albei hande moet aangryp. Coach 
Doretha, die eerstespanafrigter, sê dit is die 
potensiaal van elke speler wat haar as afrigter 
motiveer. Elke dag se oefening ontwikkel haar 
spelers se individuele sowel as posisionele 
vaardighede. Sy fokus nie net op 2021 se 

seisoen nie, maar wel op die afronding van spelers vir die 2022-seisoen. Sy gebruik elke dag 
se uitdagings om geleenthede vir spelers te skep om te groei.

Al is daar geen wedstryde nie, wen Kloof se hokkie, netbal en rugby steeds deur harde werk, 
passie en die vriendskapsbande wat deur sport gekweek word.

Megan Katzke, Anje Millard en Arnold Dippenaar

Kloof wen sonder wedstryde 

In 2017 het Hoërskool Waterkloof se idee van 
‘n rugbyskeidsregter verander toe Yohané 
Halgryn as vrouerugbyskeidsregter by die Blou 
Bul Rugby-unie in Pretoria gekwalifiseer het. 
In 2018 sluit sy by Hoërskool Waterkloof se 
skolerugbyskeidsregtersprogram aan waar 
mnr. Muller van der Nest haar onder sy vlerk 
geneem het. Later daardie jaar het Jason 
Rossouw ook by die Blou Bul Rugby-unie as 
skeidsregter gekwalifiseer. 

Hierdie twee skeidsregters het beslis 
hulle merk op Kloof se rugbyvelde gelos. 
Vanjaar is daar vyf mede-Klofies wat in 
hul voetspore volg. Hierdie vyf opkomende 
rugbyskeidsregters is: Izané Rossouw (graad 
11), Tanya Rossouw (graad 11), Henru van 
der Nest (graad 11), Inge Kuhn (graad 12) en 
Renier Ludick (graad 12). 

Die voormalige internasionale skeidsregter, 
Freek Burger, sê die drie kwaliteite van ‘n 
goeie skeidsregter is: control, consistency 
en clarity.  Deur hierdie drie kwaliteite te 
openbaar, sal jy as skeidsregter ver in die 
rugbywêreld vorder. Om te skeidsreg gaan nie 
oor die geld of die roem daarvan nie, maar oor 
jou passie en liefde vir die spel. Dit verg baie 
deursettingsvermoë. 

Geskiedenis is op 9 Mei 2021 in Suid-
Afrika gemaak toe die eerste provinsiale 
vrouerugbywedstryd met ‘n vroueskeidsregter 
op televisie uitgesaai is. Aimee Barret-
Theron is die eerste Suid-Afrikaanse 
vroueskeidsregter wat die sewesrugby in 
2016 by die Olimpiese Spele in Rio de Janeiro 
geblaas het. Sy dien ook as rolmodel vir 
opkomende vrouerugbyskeidsregters soos 
Yohané. 

Kloof-skeidsregters moet 18 jaar oud wees 
om hulle vlak 1-kursus by die Blou Bul Rugby-
unie te voltooi. Ons hou dié toekomstige 
skeidsregters met groot verwagting dop en glo 
dat hulle nog groot prestasies sal behaal.

Kayla Halgryn

Kloof maak 
geskiedenis in 
die rugbywêreld 

Henru van der Nest
- Foto verskaf -

Kloof se SA-atlete
- Fotograaf: Carla van Staden -
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Renier Ludick
- Foto verskaf -

Inge Kuhn
- Foto verskaf -

Izané Rossouw
- Foto verskaf -

Tanya Rossouw
- Foto verskaf -

Heinrich Alberts: eerste seunshokkiespan (kaptein)
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Nicole Matthew: eerste dogtershokkiespan (kaptein)
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -

Marno Grobbelaar: eerste rugbyspan (kaptein)
- Foto verskaf -

Megan Katzke: eerste netbalspan (kaptein)
- Fotograaf: Janneke Vahrmeijer -
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