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Francois du Toit

Paul Roosers wat reken-
ingkunde of besigheid-

studies neem, het sekerlik al 
die nuwe proefstudent, me. 
Nadine Roos  , teëgekom en 
kon waarskynlik aflei dat sy 
’n kranige onderwyseres is. 
Maar wat niemand weet nie, 

is dat sy lid is van Suid-Afri-
ka se Vroue 7’s-rugbyspan wat 
onlangs aan die Statebondspele 
in Australië deelgeneem het.
Me. Roos het grootgeword op 

’n plaas net buite Pietersburg 
(deesdae bekend as Polok-
wane) in Limpopo. Sy was in 
Pietersburg Hoërskool, waar 
sy presteer het in beide akad-
emie en sport. Sy het al van ’n 
jong ouderdom af rugby saam 
met haar vriende op die plaas 
gespeel, maar het op skool ee-
rder atletiek gedoen en net-
bal gespeel en het in hierdie 
sportsoorte aanhou presteer by 
die Universiteit van Pretoria.
Terwyl sy atletiek geoefen het 

saam met die afrigter van Tuks 
se 7’s-span se dogter, het hy 

haar ná een van haar oefeninge 
gevra of sy nie ’n rugbyoefen-
ing wil bywoon nie. Sy het dit 
toe gedoen en dit baie geniet. 
’n Maand later is sy gekies 

om saam met die Tuks-
span Frankryk toe te toer.
Me. Roos het verder ook 

haar provinsie by die nasio-
nale kampioenskap verteen-
woordig waar sy as Speler 
van die Toernooi aangewys is. 
Dié toekenning het daar-

toe gelei dat sy gekies is vir 
die SA-Select span wat teen 
die huidige Blitzbokke van 
daardie tyd sou speel. SARU 
het haar ’n kontrak aangebied, 
maar sy kon dit as gevolg van 
haar studies nie aanvaar nie. 
“Dis belangrik om 

eers ’n graad te hê 
sodat jy iets het 
om op terug te val 
indien jy ’n beser-
ing opdoen”, sê 
juffrou Roos. 
Sy wil egter 

aan die einde 
van die jaar, 
as sy klaar is 

met haar studies, graag ’n 
kontrak teken om nog lank 
by die Blitzbokke te bly.
Haar oorspronklike plan was 

nie om haar in die onderwys 
te begewe nie. Sy was een van 
die top studente in haar klas en 
het ’n beurs ontvang wat vereis 
het dat sy onderwys moet 
swot, en sy het dit aanvaar.
Sy gaan nog drie weke by Paul 

Roos wees en help 
met afrigting by 
die o/14-rug-
b y s p a n n e . 
Die 7’s-Wêreld-
beker vind 
in Junie
plaas. Ons sal 
me. Roos fyn 

d o p h o u !

Nog ’n Roos maak opslae op die internasionale 
rugbyveld

c
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Dis eenvoudig ver-
stommend hoe Paul 

Roos as ’n trotse instan-
sie van krag tot krag gaan. 
’n Mens sou amper sê dat die 
skool se diversiteit geen einde 
ken nie. Soos ’n eksponensieel 
stygende grafiek verhoog ons 
standaarde elke dag. Ek dink 
nie ons besef altyd watter 
voorreg dit is om deel van so 
’n instansie te kan wees nie. 
Maar dit kan soms gevaar-
lik wees om gewoond te raak 
aan iets, al is dit deel van die 
menslike natuur. Daarom 
is dit nodig om ’n rukkie te 
neem om net weer na te dink 

oor die omgewing waarin 
jy jou bevind, asook oor die 
tipe mense met wie jy omring 
word. Dalk is die persoon wat 
voor jou in die Afrikaans-klas 
sit ’n toekomstige grootkop 
in die wêreld van politiek, 
musiek of die wetenskap. Mi-
skien sit jy gedurende pouses 
langs ’n toekomstige Spring-
bokloskakel sonder dat jy (of 
hý!) dit besef. Die realiteit is 
dat Paul Roos dikwels sulke 
mense oplewer. Die wonder 
daarvan is dat jy eendag met 
trots gaan kan sê dat jy die 
maroen baadjie gedra het van 
’n Suid-Afrikaanse skool wat 
sonder twyfel van die hoog-
ste vlakke van uitnemend-
heid en diversiteit getoon het. 
Daar is werklik ’n plek vir 
almal in Paul Roos. Hi-
erdie stelling word gestaaf 
deur byvoorbeeld die fo-
tografie-inisiatief (bl.6) en 
Paul Roos se eSports (bl.3). 
Dit is ook wonderlik 
om te sien hoe ons 
eerste rugbyspan 

deesdae die spanne wat 
hulle aanvat domineer. 
Sekere onderwysers van die 
musiekdepartement is so en-
toesiasties oor diversiteit dat 
hulle by die rugby betrokke 
geraak het (bl. 7). Ons kan 
dus met groot vreugde uitsien 
na hierdie rugbyseisoen. 
En as iemand nog steeds nie 
van Paul Roos se diversiteit 
oortuig is nie, lees Concipio 
se voorbladstorie wat handel 
oor ons proefstudent, me. 
Nadine Roos, wat ’n Spring-
bok-sewesrugbyspeler is!

Twintig oor Twee

Yours Truly
Francois du Toit
Editor-in-Chief

Dankie aan almal wat ’n 
bydrae gelewer het. Ons het 
WP Bloedskenk se mikpunt 
vir verlede Donderdag (35 
pinte)  met 10 pinte bloed 
oorskry (Paul Roos het dus ’n 
total  van 45 pinte geskenk!) 
en daar was altesaam 22 nuwe 
skenkers. 

Paul Roosers is altyd uiters 
gewillige bloedskenkers.
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David Beyers

Dit word al hoe duide-
liker dat dit by Paul 

Roos nie net rugby is wat vir 
’n mens deure oopmaak nie.
eSports het onlangs geleen-

thede gebied vir ’n klompie 
leerders wat ’n talent in rek-
enaarspeletjies het, naamlik 
Matthias Dhont, Daniel Olivier
eSports is die kort woord vir 

“electronic sports”. Dit be-
hels kompeterende speel van 
rekenaar/"video" speletjies. 
Vir ’n speletjie om ’n eSport 

te kan word moet dit ’n se-
kere vlak van moeilikheid, 
diepte en regverdigheid hê 
wat dit sal toelaat om kom-
peterend gespeel te kan word.
Daar is twee groot eSport-spe-

letjies in Suid-Afrika, naamlik 
Counter-Strike: Global Of-
fensive (CSGO), en Defence 
of the Ancients 2 (DOTA 2). 
In CSGO moet spelers staat 

maak op reaksietyd en "mus-
cle memory" om jou oppo-
sisie te oorwin. DOTA 2 is ’n 
strategiese speletjie waarvol-
gens ’n span van vyf vanuit ’n 
groep van meer as honderd 
karakters moet kies wat el-
keen uniek is om ’n interak-
tiewe tipe skaakspel te speel.
Die rede waarom hierdie spe-

letjies as eSports beskou kan 
word is dat elkeen ongelooflik 
baie tyd vat om te bemeester. 
Daar is ’n goeie balans tussen 
opponente wat verseker dat 
die spel regverdig is. Dit help 
met die speletjie se status om-

dat daar duisende mense is 
wat daarvan hou om na sulke 
tipe toernooie te kyk. DotA 
2 se "International" toernooi 
het selfs laasjaar pryse van 
ongeveer $24 miljoen gebied.
Paul Roos Gimnasium het in 

Februarie aangesluit by Mind 
Sports South Africa (MSSA), 
’n organisasie wat eSports in 
Suid-Afrika hanteer (met ’n 
groot fokus op skole). An-
der groot skole soos Bishops, 
Grey HS, Jeppe en West-
ville is ook lede van MSSA. 
Paul Roos het al aan twee groot 

MSSA kampioenskappe deelge-
neem. Die eerste hiervan was ’n 
interskolekampioenskap waar 
PRG algeheel 2de geëindig het.
Matthias Dhont het 1ste 

plek behaal in die strategiese 
kaartspeletjie, Hearthstone. 
Die skool se sukses by hierdie 
eerste toernooi het gelei tot ’n 
borgskap van Plantronics en 
Headset Solutions wat vir PRG 
16 stelle oorfone geskenk het. 
PRG is ook deel van ’n skoleli-
ga wat weekliks wedstryde reël.
Daniel Olivier (stigter van 

eSports by Paul Roos) het ’n 
baie interessante storie agter 
sy kreatiewe idee. Hy vertel 
dat hy verskriklik baie rek-
enaar gespeel het toe hy op 
laerskool was, maar dit het 
vir hom nie eintlik enige doel 
in sy lewe gedien nie. Te dan-
ke aan die eSports organisasie 
in Suid-Afrika kon hy van sy 
"verslawing" ontsnap omdat hy 
skielik met ’n doel kon speel. 
Rekenaar speel is dieselfde as 

enige ander sport of kompe-
tisie. Jy leer om hard te werk 
sodat jy jou opponent kan ui-
toorlê en jy moet ook in ’n span 
kan werk as jy wil wen. Hy het 
opgehou om heeldag lank te 
speel omdat hulle ewe skielik 
"oefentye" gehad het waar-
by hy moes hou. Hy het ook 
besef dat hy slegter fokus na 
’n aantal ure se speel. Sy kom-
munikasievaardighede het ver-
basend verbeter en as 15-jarige 
moes hy saam met ’n diverse 
groep spelers leer saamwerk. 
Daar is ongeveer 40 ak-

tiewe lede van PRG Impe-
rium (die eSports club).
Ons het 8 spanne vir 

CSGO, DOTA 2 en League 
of Legends onderskeidelik.
Die 2de CSGO span het in 

die week wat verby is teen 
Grey HS met 16-7 geklop.
Van ons spelers is uitgenooi na 

die MSSA National Team Tri-
als, waar hulle ’n kans staan om 
lede te word van die Spring-
bokspan wat oorsee gaan speel.
Paul Roos wil graag ’n ge-

meenskap skep waar kinders 
wat hou van rekenaarspelet-
jies die geleentheid sal kry 
om ook eSports te beleef. 
Waardes soos dissipline en 
samewerking word aangeleer 
en die positiewe kant van die 
rekenaarwêreld word beleef. 
Die meeste van die toernooie 
waaraan Paul Roos deelneem, 
forseer ook alle spelers om 
bymekaar te kom by een plek, 
wat ’n groot positiewe sosiale 
impak op die spelers maak.

eSports
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Luke Rein

Social media has become 
our main medium of 

communication. It is through 
something as simple as a pho-
tograph – that people can 
express feeling, convey expe-
riences and share messages. 
However, taking a photograph 
that reflects the above-men-
tioned qualities is not as sim-
ple as just snapping away.  This 
is where Paul Roos’s very own 
Photography Club fits in. Ac-
cording to one of the found-
ers, Karl Thiel, the Photogra-
phy Club’s mission will be to 
improve the general quality of 

the photos taken by the intrep-
id photographers you so often 
see beside the sports fields on 
a Friday or a Saturday. While 
setting a higher standard for 
photo-acceptance, this will 
also improve the photo-taking 
skills of the photographers. 
It is important to note that 
the Photography Club will 
stand as an educative medium 
for all photographers will-
ing to learn or improve their 
abilities behind the lens – in 
other words, the club is open 
to everyone with a passion for 
photography, and not only to 
the photographers current-
ly working for the publica-

tions Semper and Concipio. 
Therefore, anyone who dis-
plays an interest in the field 
will be accepted and join-
ing the club doesn’t require 
a lump sum of expensive 
equipment, because a good 
cellphone can take excel-
lent photos, depending on 
the skills of the lensman. 
The idea is that photogra-
phers will learn to harness 
their full potential by be-
coming members of this 
newly-instated recreational 
club. So join up at Room 23A 
whenever you have a moment.

Ph     tography Matters 
A new club right on your doorstep – 

come and sign up!

Foto: Nick de Jager
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U/15E Rugby Rocks!!
Messrs Bezuidenhout and Strydom from the 
Music Department doing their bit as coaches 

for the famous 15Es
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Willem Gronum en
Andre Smit

Paul Roos se 1ste rug-
byspan het dié seiso-

en briljant aangepak en 
tot dusver uiters opwin-
dende rugby gespeel.
Die span se tellings (70-21 
Teen SACS, 43-18 vs Grey 
High van PE 68-24 teen 
Menlopark en 63-12 teen 
Waterkloof) spreek vanself.
Die span het oor die afge-
lope langnaweek weer aan die 
bekende Wildeklawer-rugby-
toernooi deelgeneem. Hulle 
naweek het al vroeg begin 
toe hulle om 4:00 Donderd-
agoggend van SAS na Kim-
berly vertrek het, en eers laat-
middag daar aangekom het. 
Saterdagmiddag het Paul 
Roos se eerste wedstryd af-

geskop – teen Menlopark, wat 
hierdie jaar ’n goed afgerigte 
span met talentvolle spelers is. 
Paul Roos het bevestig hoe-
kom hulle nommer 1 op 
die ranglys is deur Men-
lopark met 68-24 te klop.
Heelagter ,Kade Wolhut-
er, het een van sy beste 
wedstryde hierdie jaar ge-
speel. Kade het die Man-van-
die-Wedstryd-titel verower 
met uitstekende teenaanvalle, 
én met sy skopvoet wat 8 uit 
9 doelskoppe oorgeskop het. 
Die span was goed uit-
gerus vir hulle wedstryd 
Maandag teen Waterkloof. 
Met die eerste span se vorige 
nederlaag teen Waterkloof 
nog vars in die geheue was 
die manne vasberade om ’n 
meer taktiese wedstryd te 
speel, en het hulle uitstekend 

van hulle taak gekwyt deur 
Waterkloof met 63-12 te klop.
Nog ’n wedstrydwenner in die 
mondering van losskakel Juan 
Mostert, het die bal uitstek-
end versprei en die opponente 
mooi op die agtervoet gehou. 
Paul Roos se voorste 
span lyk inderdaad of hy 
een van sy beste seiso-
ene in jare gaan beleef.

PRG se Eerste XV se uitslae tot 
dusver:
Klop Hoërskool Swartland:           
95-0
Klop die Lions Uitnodiging-
span: 76-10
Klop Hoërskool Daniël Pie-
naar:   68-5
Klop Hoërskool Nelspruit:             
68-0
Klop SACS: 70-21
Klop Grey High: 43-8

Wildeklawer

Foto: Nick de Jager


