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Feesjaar-eerstes: 
Cravenweek in 

2015 op Markötter
Eerste span vier suksesseisoen 

met Wêreldtoernooi

Let the sky fall...

Paul Roos se sêr-groep het sedert sy stigting vroeër die jaar net een sukses na die ander behaal. By die 2014 
Interskole Sêr-kompetisie by Hoërskool Gimnasium in die Paarl op 25 Augustus het ons manne dié jaar met die 
louere weggestap nadat hulle die gehoor sowel as die beoordelaars betower het met die James Bond “Skyfall”-
temalied. Met foutlose musikaliteit, oorspronklikheid en sjarme het hulle die beoordelaars genoeg beïndruk om 
met die goud huiswaarts te keer (volledige storie bladsy 4). – Eric	Collins		 	 	 Foto:	Dieter	Wolf

Markötter soos ons hom ken en liefhet: ’n pawiljoen propvol maroen ondersteurners juig die eerste span na nóg ’n oorwinning toe – hierdie keer teen Wynberg vroeër vanjaar. Die 
Cravenweek-toernooi word vanaf 12 – 18 Julie 2015 vir  die tweede keer in die geskiedenis by die Markötter-stadion gehou.  Foto: Inus Grobler

Markötter maak weer geskiedenis

“Natuurlik is Paul 
Roos die ideale span 

om Suid-Afrika te 
verteenwoordig.”

“No, Mr 
Bond, I 
expect you to 
die!” p. 5

And the 
Oscar 
goes to... 
p. 4

Fotobeeld 
van ’n seisoen  
vol suksesse. 
bl. 12

Coenraad	van	Zyl

2015 is ’n geskiedkundige jaar 
vir Paul Roos: die skool vier sy 
150ste bestaansjaar, en asof dit nie 
opwindend genoeg is nie, word die 
Cravenweek-toernooi volgende jaar 
weer op Markötter aangebied.

Dié prestige-toernooi sal in 
die feesjaar vanaf 12 – 18 Julie 
plaasvind. PRG is die eerste skool 
wat dié eer vir ’n tweede keer te 
beurt val. 

Om só ’n prestige-toernooi te 
huisves, en dit ín Paul Roos se dorp 
– Stellenbosch – is ’n buitengewone 
geleentheid wat die feesjaar net 
soveel meer onvergeetlik sal maak.

Die Craven-week is nie die enigste 
rugby-gebeurtenis wat in 2015 vir 
opwinding sal sorg nie. Paul Roos se 
eerste rugbyspan sal van 27 Maart 
tot 8 Mei die skool verteenwoordig 
by die Sanix World Rugby Youth 

Tournament in Fukuoka, Japan. 
Deelname aan dié toernooi 

geskied slegs op uitnodiging. Daar 
word van die oorsese genooide 
spanne verwag om onder die top 
vyf in hulle land te wees. 

Lande soos Nieu-Seeland, 
Australië, Japan, Engeland, 
Skotland, Walis, Ierland, Frankryk 
en Italië gaan ook aan hierdie 
gesogte byeenkoms deelneem. 

Paul Roos is gekies om deel te 
neem omdat die eerste span só 
’n goeie jaar agter die rug het, 
maar veral omdat volgende jaar ’n 
geskiedkundige jaar vir die skool is.
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Jéan	Smit

Charl Eitner, (Graad 11) is onlangs 
ernstig beseer in ’n ongeluk op 

pad skool toe, toe ’n Fortuner bakkie op 
Woensdag 17 Augustus by die kruising 
van Volsteedweg en Broadway van die 
kant af in Charl vasgery het. Charl het 
wonderbaarlik oorleef en is tans aan die 
herstel van veelvuldige beserings. 

Charl het nooit kon dink dat sy 
gewone daaglikse motorfietsrit van sy 
woonhuis in die Strand na die skool so 
gou en so rampspoedig sou eindig nie.

Charl het gelukkig sy ma se 
selfoonnommer vir ’n bystaander kon 
gee, voordat hy sy bewussyn verloor het 
en per ambulans na Somerset-Wes se 
Medikliniek gehaas is. Met sy aankoms 
is Charl in die intensiewe sorgeenheid 
opgeneem en gestabiliseer. 

Charl het verskeie beserings 
opgedoen, onder andere skedelbreuk, 
bloeding op die brein en sy linkerarm is 
op vyf plekke gebreek. 

Tydens ’n senutergende operasie, 
waarin die dokter gevrees het dat Charl 
dalk sy arm kon verloor, is metaalplate 
in sy arm gesit. Sy arm sal nog ’n 
geruime tydjie in gips wees en met die 
nodige fisioterapie, hoop Charl om 
die volledige gebruik van sy arm weer 
terug te kry. Breinskade was nóg ’n 
kommerwekkende moontlikheid, maar 
na positiewe uitslae was dokters van 
mening dat geen verdere operasie nodig 
was nie. 

Charl kan niks van die ongeluk 

onthou nie, maar hy besef dat hy baie 
gelukkig was om die ongeluk te oorleef 
en hy is dankbaar vir die tweede kans 
wat hy in die lewe kry. 

Hy waardeer al die belangstelling en 
besoekers wat help om sy tyd in die 
hospitaalbed meer verdraagbaar te 
maak. Met sy positiewe ingesteldheid en 
humorsin, hoop Charl om gou weer op 
die been te wees. 

Hy het egter sy motorfietsleutels 
opgehang en onderneem om nooit weer 
op ’n motorfiets te klim nie. 

Charl 1, Fortuner 0

Henk	Neethling

Op soek na iets anders as die 
alledaagse? Kry die honger 

jou onder na die laaste periode van 
Wiskunde op ’n Vrydag? Natuurlik is 
jou antwoord ja, jy’s immers ’n jong, 
groeiende Paul Rooser met ’n lus vir 
die lekker van die lewe. 

De Stomme Jonge is die perfekte 
plek vir jou.

Die restaurantjie is taamlik knus, 
maar die Ingelsman sê: “Dynamite 
comes in small packages”. Want 
dis nou maar wors, hierdie plekkie 
het nou vir jou ’n gedoente van ’n 
spyskaart. Noem enige beroemde 
of berugte Suid-Afrikaner en daar 
is ’n kans dat jy hom of haar te ete 
sal kry op hulle vindingryke lys van 
geregte(likhede). 

Laas toe iemand gesê het hy gaan vir 
Jacob Zuma eet, het ek gedink hy praat 
van plettervat. Min het ek geweet ons 
veelbesproke president pronk bo-aan 
die volgende beskrywing van ’n gereg:

“Sag gemoerde beesvleis met 
geroosterde tamaties belê op 
cheddarkaas en agurk en gesmeer 
met frikkadelbroodjie mayonnaise 
besmeer met gesoute botter gepaard 
met rocket-slaai”.

Indien jy nie by daardie kombinasie 
aanklank vind nie, is daar weer ’n 
Desmond Tutu, ’n Mariam Makeba, 
’n Paul Kruger en ’n Oom Boom 
(laasgenoemde drup nodeloos om 
te sê van heilsame groenigheid). 
As jy steeds twyfel, is daar die 
asembenemende opsie om jou eie 
gereg uit ’n geweldige verskeidenheid 
kossoorte saam te stel. Hulle het 
baie opsies vir drinkgoed ook, 
alhoewel ’n paar ongelukkig ’n 
ouderdomsbeperking het … 

Die plekkie se gebruik van keurige 
(en soms stoute!) Afrikaans is baie 
interessant en ek vermoed ’n bietjie 
tong-in-die-kies humor het niemand 

‘De Stomme Jonge’ Bar & Grill
al ooit skade aangedoen nie.

Verder kan ’n mens glad nie kla oor 
die diens nie. Die kelner was baie 
vriendelik, behulpsaam en het daardie 
ongelooflike vermoë gehad om te weet 
wanneer jou drankie (nie-alkholies 
natuurlik) leeg is. Dit is ’n vaardigheid 
wat by talle kelners in die industrie 
van spys en drank ontbreek, daarom 
verdien hy sommer bonuspunte. 
Dis ook heel salig om daar te sit en 
jou net te vergryp aan die massiewe 
roosterkoeke. 

Die atmosfeer is lekker gesellig en 
dit is altyd genotvol om buite te kan 
sit en die strate van Stellenbosch en 
sy unieke mense te bekyk. En om dit 
te doen terwyl jy smul aan ’n dik stuk 
roosterkoek wat oorloop van vulsel, is 
niks anders as hemels nie. Watwou eet 
soos ’n koning – eet soos ’n stomme 
jonge. Gaan probeer dit gerus, jy sal 
stomgeslaan wees.
9	uit	10
De Stomme Jonge is te vinde by 

Rynveld Straat 3, Stellenbosch; Tel: 
082 054 0125

Julian	Bock

Rain Carstens (Grade 11) was 
travelling with the north line train 

from Stellenbosch to Cape Town on 
Friday the 8th August. He was ravelled 
up in an intensive game of Candy Crush 
on his phone, when suddenly a mugger 
snatched the phone from his hands 
and ran to the open doors. Rain acted 
instinctively and, grabbing the mugger 
by his collar, pushed him into the 
corner of the train wagon. 

He requested his phone back, but then 
a second mugger approached him. He 

said that if Rain were to let go of his 
accomplice, then he would be given 
back the phone.

To Rain's relief, a well-built fellow 
traveller, David Gbukuma, came to his 
assistance. 

The muggers realised that they were 
greatly outnumbered by the commuters  
and, under threat of David and Rain, 
they handed over the phone and 
jumped out of the train. 

 “I had him in a good lock,” 
commented Rain. “I don’t play rugby, 
but I gym, so it was nice to use it once 
in a while.”

Rain comes down 
hard on muggers

Corné	en	Jacque	Coetzee	

’n Nuwe verskynsel wat begin het 
as ’n uitdaging om geld vir ’n 

goeie doel in te samel, het ontaard 
in ’n half irriterende uitdaging wat 
mense reg oor die wêrled vir mekaar 
begin stel het.

Quindan Barnard in Graad 11 
het onlangs in sy Afrikaans-klas 
die sogenoemde yswater-uitdaging 
aanvaar. 

“Ek het eers vanoggend uitgevind ek 
is genomineer en moes die uitdaging 
so gou as moontlik afhandel” het 
hy aangekondig terwyl 11A1, me. 
Van der Mescht en me. Botha 

(proefstudent) nog na hulle asem 
gehap het.

Dit het mens laat wonder waarheen 
dié nuwe gier op pad is. Het die 
uitdaging sy oorspronklike funksie 
verloor, of is dit nie nou net nóg ’n 
ding om aandag te trek nie?

Die oorsprong van die uitdaging 
is toe ’n golfspeler, Chales Kennedy, 
op 15 Julie vanjaar deur een van sy 
vriende uitgedaag is om ’n emmer 
vol yswater oor sy kop te uit te 
gooi, in ruil vir ’n bedrag geld. In 
daardie stadium was die “Ice bucket 
challenge” nog nie gekoppel aan 
enige liefdadigheidsorganisasie nie. 
Mnr Kennedy besluit toe om die 

som geld wat aan hom gegee is vir sy 
bereidwilligheid om die emmer vol 
yswater oor sy kop uit te gooi, aan die 
ALS te gee, want hy het ’n neef wat 
aan die siekte ly.

Die storie van die uitdaging het 
versprei en meer mense het van 
die uitdaging te wete gekom. Twee 
slagoffers wat ly aan die siekte begin 
toe die ’n veldtog om meer mense 
bewus te maak van die siekte. Die 
doel van die veldtog is om ’n emmer 
vol yswater oor jou kop te gooi en 
dan ’n sekere bedag geld aan die 
ALS te skenk. Jy kry dan die eer om 
drie mense te nomineer, wat ook die 
uitdaging binne 24 uur moet doen.

Ice bucket challenge

Eg(g)o’s in 
die gange

Foto: Jed Munro

“Who’s going to go buy 
me a packet of MSG? 
BRANDON!!!” Juf. 
Erasmus smag na ’n pakkie 
Fritos in die derde periode.

“Ok manne julle kan maar 
gaan, ek sien ’n paar van 
julle smag na ’n entjie” 
Mnr van Rensburg aan 
die Matrieks tydens hulle 
eksamen.

“Wiskunde is so maklik 
soos om uit ’n boom te 
val.” Mnr Oosthuizen 
moedig sy graad 11-klas 
aan. 

“Shut up Quindan! Ek 
gaan jou doodmaak – 
stadig, sodat jy ly.” Me. 
van der Mescht in ’n 
verwoestende bui.

Mnr Carstens: “Lees 
bladsy 23-25 in jou 
dagboek, laaste vyf 
minute van die periode!” 
’n Benoude graad 
8-leerder wil baie graag 
’n taak print in die 
rekenaarlokaal. 

Mnr Pieterse: “Wat ek 
Maandag in die klas sien, 
is wat ek Saterdag op die 
veld sien.”
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Coenraad	van	Zyl

Om proefstudente by die skool te 
hê is altyd opwindend vir enige 

skoolkind. Dit beteken nuwe gesigte, 
nuwe leermetodes en meer PowerPoint-
aanbiedings.

Aan die begin van die derde kwartaal 
het daar altesaam 12 proefstudente by 
die Paul Roos-personeel aangesluit. 
Drie van hulle is van die Wellington-
kampus en was slegs vier weke by 
Paul Roos. Die ander nege is van die 
US en was nege weke lank in Paul 
Roos-klaskamers, onder meer ook 
om ’n sekere aantal lesse aan te bied. 
Hulle moes ook ten minste 15 uur aan 
buitemuurse aktiwiteite spandeer.

Op ’n vraag oor wat hulle tot dusver 
van Paul Roos-seuns dink, het omtrent 
al die proefstudente gesê dat die manne 
se gedrag op standaard is, en dat hulle 
buitendien  nie verwag het dat almal 
altyd doodstil in die klas gaan sit nie. 

Mnr. Hennie Westraat 
(Natuurwetenskap en Wiskunde): “Die 
seuns gedra hulle soos seuns. Daar is 
tye waar hulle nie wil werk nie en daar 
is ander tye waar hulle baie hard werk, 
maar dis te wagte by ’n seunskool. Ek 
moet ook melding daarvan maak dat ek 
elke dag met respek behandel word en 
ek waardeer dit baie.” 

“Ek waardeer die leiding wat die 
onderwysers gegee het. Paul Roosers 
kan geëerd voel om deur hierdie gehalte 
onderwysers onderrig te word. Die 
personeel gaan verder as hul ‘slegs 
onderwyspligte’ en is waarlik die 

ruggraat van die skool” sê me. Martie 
Obermeyer (Wiskunde en Skeinat) op 
’n vraag oor hulle eerlike opinie van die 
Paul Roos-personeel. Elke proefstudent 
het gesê dat die personeellede baie 
behulpsaam is en almal laat tuis voel 
het.

Me. Karin Botha (Afrikaans, Engels en 
Duits), suster van 2013-onderhoofseun, 
Schoeman Botha, sê: “Die personeellede 
by Paul Roos is regtig almal baie 
aangenaam en behulpsaam. Hulle het 
my laat tuis voel, iets wat ek seker is nie 
baie proefstudente by ander skole kan 
sê nie. Die personeel se betrokkenheid 
by die skool se aktiwiteite en by die 
leerders in hulle klasse is verseker 
iets wat vir my uitgestaan het. Ek was 
bevoorreg om ongelooflike mentors 
te hê.” Volgens die studente is die Paul 
Roos-personeel wel daar om onderrig 
te gee, maar ook om die skool te laat 
vorentoe beweeg en aan die gang hou!

Die feit dat die seuns opstaan wanneer 
’n onderwyser ’n klas binnekom en dat 
hulle vir al die onderwysers wat verby 
hulle stap, groet en vra of hulle hul kan 
help dra, is iets wat vir elke proefstudent 
uitgestaan en het nog lank sal bybly. 

“Ek het gereeld seuns gehad wat 
aangebied het om my derduisende 
boeke te dra. Dit is iets wat ek baie 
gemis het in ander skole waar ek al 
prakties gedoen het. Ek het ook lekker 
gelag vir die snaakse goed wat die 
seuns aanvang. Hier het ek besef hoe 
belangrik ’n gesonde sin vir humor is.” 
Aldus me. Christine Canaris (vervolg 
bl.9)

’n Perfekte proeflopie in 2014

Paul Roos se proefstudente 2014. Agter: Mnre. Hennie Westraat, Lance van Wyk en Henrique Cilliers.Voor: Mee. Christine 
Canaris, Amber Dunton, Nisha Michau, Martie Obermeyer, Karin Botha en  Svenja Hinrichsen. Foto: Pieter Pienaar 

In die afwesigheid van me. Lize Rossouw het 
die Graad 10’s besluit om ’n video saam te stel 
om haar te ondersteun in die moeilike tyd. 
Die 10A4’s het ’n video gemaak van hoe hulle 
mnr. Vermeulen se beroemde Vollatjie sonder 
verlof leen om ’n draaitjie op die skoolterrein 
te ry. Die video is alreeds aan haar oorhandig. 
Daar was ook oorspronklik beplan om mnr. 
Muller se Coke Zero te steel, maar ongelukkig 
het hierdie plan (om klaarblyklike redes) nie 
gerealiseer nie. Die res van die Graad 10’s was 
ook nie ver agter nie en het die Welgevallen 
Quad versier met een van me. Rossouw se 
kenmerkende “Maroon Harte”. Die Graad 
10’s verlang na me. Rossouw, hulle graadhoof, 
en wens haar spoedige herstel met die tyd wat 
voorlê. Weer eens dankie aan al die personeel 
se insette in hierdie projek, en vir hulle 
geduld daarmee. Ons hoop dat hierdie video 
die Graad 10’s se waardering teenoor me. 
Rossouw sal weerspieël 

- Jan-Hendrik Duminy, Stephan 
Terblanche

Aktueel • Current Affairs

Roux	Vosloo

From	surfboards	to	sunglasses	to	
gaming	headsets	–	urbansupply.

co.za	has	it	all.	This	successful	
online	business	was	founded	by	no	
one	else	than	Paul	Roos’s	own	PC	
Viljoen.	Spotting	a	gap	in	the	market	
for	stylish	clothes,	skateboarding	
equipment,	electronics	and	
everything	in	between,	PC	decided	
to	begin	an	online	business	with	
his	father	at	the	beginning	of	2014.
Although	his	father	managed	the	

finances	of	the	business,	PC	was	the	
man	with	the	ideas.	
As	an	entrepreneur,	PC	has	made	

the	development	of	his	business	a	
reality	and	shaped	it	into	what	it	has	
become	today.	
Urban	Supply’s	client	base	

stretches	from	young	people	to	large	
businesses	and	shops.	The	shop	offers	
products	from	only	the	best	and	
latest	brands	such	as	NEFF,	OGIO,	
Skullcandy	and	Dope.	
Although	a	lot	of	the	products	

have	to	be	imported,	Urban	Supply	
keeps	stock	on	their	shelves	for	
fast	and	smooth	delivery.	Some	
might	question	the	effectiveness	of	
shopping	online,	but	we	can	learn	
from	urbansupply.co.za	that	online	
shopping	is	the	future.
To	make	purchases	on	urbansupply.

co.za	is	extremely	convenient, 
especially	for	scholars	like	Paul	
Roosers.	A	wide	variety	of	products	
are	available	at	all	times	and	fast	
product	delivery	as	well	as	good	
prices	are	guaranteed	at	Urban	
Supply.	PC	Viljoen	has	thus	created	
a	shop	that	will	keep	Paul	Roos	
skating,	surfing,	listening	and	living	
with	style.	Visit	urbansupply.co.za	
for	more	information	and	effortless	
online	shopping.	

PC Viljoen: Matric student AND 
successful entrepreneur

Foto: Pieter Pienaar

Foto: Stephan Terblanche
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Staccato
 

Lieb	Loots

PRG-toneel seëvier in 2014 
met ’n splinternuwe 

verwerking van ’n klassieke teks. 

Waiting for Godot 
het op sy dag baie 
toekennings as 
Samuel Beckett 
se eerste absurde 

drama gekry 
en Esther von 
Waltsleben se 

verwerking 
daarvan, 
Wag, het die 
standaard 
op 
meesterlike 
wyse behou. 

Dié 
abstrakte 

yheenakter 
met regisseur 
Esther von 
Waltsleben en 

assistent Jan-Hendrik Opperman het 
die kritici stil gehad toe die Wag-span 
die finale ronde van die Klein Libertas-
kompetisie gehaal het, met Hardus 
van Staden as Beste Ondersteunende 

Akteur en Thys Sutherland Beste 
Akteur. Dié twee, sowel as  Luke 
White en Lieb Loots, 
het goud vir toneelspel 
verwerf. 

Die regie, onder Esther 
von Waltsleben, het ook 
goud verwerf. 

By die ATKV-
kompetisie het dit 
weereens uitstekend 
gegaan.  

Al vier akteurs, 
regie, Ruan de Beer vir 
verhoogbestuur en Christiaan 
Marais vir beligting het goue 
toekennings verower. 

Hardus van Staden 
en Thys Sutherland 
het ook pryse vir 
Beste Ondersteunende 
Akteur en Beste Akteur onderskeidelik 
by die Namakwalandse Toneelfees 
gewen, saam met Esther von Walstleben 
(beste reggiseur). Wag se eerste 
tuisoptrede is op 27 Oktober in die 

hoofgebou se vierkant 
plaas en dié geleentheid is oop vir 
almal. Paul Roos se eerste toneelgala-
aand word op 28 Oktober in dieselfde 
vierkant vir genooide gaste aangebied.

Wag ... en kyk!
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Kultuur • Culture

Emwee	van	Rensburg	

Roelof Temmingh’s name is 
heard in almost every second 

assembly and crops up in practically 
every edition of Concipio and 
Semper – but who is Roelof 
Temmingh really? 

Roelof has been playing the piano 
from the tender age of eight, and 
hails from a very musical family: his 
mother is the well-known virtuoso 
organist Zorada Temmingh; his 
late father was a world-renowned 
composer, and his brother, Stefan, is 
a member of the young generation 
of world-class recorder players. 

But what does it take to be the 
very best? Does it take hours of 
practice each day, or do you simply 
need the ‘right genes’?

Roelof will tell you it is a good 
combination of both, and it looks as 
if he has cracked the code. 

Earlier this year, in March, Roelof 
won the prestigious Hennie Joubert 

Music Competition, competing 
against 21 local and international 
competitors, some in high school 
and others university 
students of music. 

The adjudicators 
were bowled 
over by 
Roelof ’s 
perfor-
mance, 

resulting 
in his 
winning the 
competition.

On 27 July 
this year Roelof 
became the youngest 
musician ever to be invited 
to play a solo recital at Nederburg’s 

winter concert, with famous South African pianist Laura Pauna, “born 
Beethoven player” James Redfern 

(from England) and other big 
names in the world of 

music.
He also won the 

SACS Music 
competition, 

thereby 
winning a 

month-
long 
visit to 
Vienna, 
the 
city of 
Mozart 

and 
Strauss.
Roelof has 

also started 
composing his 

own music. His 
latest composition 

Overture made its debut 
at the Stellenbosch Eisteddfod, 

where it was played by Paul Roos’s 
own ensemble, Musica Perpetua. 
“Overture is a very modern yet 
enjoyable work and a lot of fun to 
play,” one of the ensemble members 
commented.

It can probably be said that all 
these achievements are small 
compared to Roelof ’s entire career 
as a pianist/composer. 

The next time the world hears of 
him, we will proudly be able to say 
that we know him as an esteemed 
Old Boy! 

Roelof left for the USA on 27 
September to attend master 
classes, at amongst others, Harvard 
University, until 3 October, when 
he will return to school for his final 
Matric examinations.

Roelof is also an accomplished 
violinist and is concert master of the 
school’s ensemble, Music Perpetua.

Photo: Nic de Jager

The key to making music

PRG beKoor!

Die Koor warm op voor hulle optrede – vir die eerste keer in die geskiedenis – by die ATKV se Koorkompetisie, waar hulle 
aangewys is as wenners in hulle kategorie. Foto: Luize Kroukamp

  

  

Jéan	Smit

Vanjaar het Paul Roos se 
koor – soos elke jaar sedert 

sy nuut gestigte bestaan in 2010 
– op verskeie gebiede geskiedenis 
gemaak. 

Van jolige Woordfees-optredes 
tot ’n spanningsvolle optrede 
by die ATKV-kompetisie is die 
koor se karakter tot die uiterste 
op die proef gestel, maar het 
sonder uitsondering met vlieënde 
vaandels anderkant uitgekom.

Die koor het by verskeie 
kunskompetisies en in al drie 
Eisteddfods met goud weggestap 
– die noemenswaardigste hiervan 
is die goue sertifikaat by ATKV se 
finale streekkompetisie, wat hulle 
die titel as die beste seunskoor in 
die onervare kategorie besorg het. 

Deurdat hulle dít regggekry het, 
verwerf die koorlede ook almal 
halfkleure. 

Dan spog ons ook met ’n eerste 
Koordinee wat by Markotter 
gehou is, gereël deur ons eerste 
gestigte koorkomitee. 

Ons manne het ook die voorreg 

gehad om saam met Musica 
Perpetua op die Artscape-verhoog 
die Kaapse gehore in vervoering 
te hê met Invictus, ’n verwerking 
van goue oues op Afrika- en 
Suid-Afrikaanse temas deur mnr. 
Stephan Bezuidenhout. 

Groot sukses vereis egter groot 
inspanning. Met ons grootste 
koorledetal tot nog toe het geduld 
’n kritieke rol gespeel in die 
voorbereiding vir so ’n geslaagde 
koorseisoen. Werkwinkels en baie 
lang ure se oefening en opoffering 
is van die manne met die goue 
stemme geëis, maar hulle het 
deursettingsvermoë aan die dag gelê 
en Paul Roos trots gemaak. 

Iets wat genoem moet word is die 
koor se lekker toere en die sosiale 
interaksie met ander (seuns- én 
meisie-) kore — beslis ’n voordeel! 

Groot waardering gaan aan 
mnr. Bezuidenhout, me. Luize 
Kroukamp, me. Johlani van Niekerk 
en me. Ronella van Rensburg 
vir hul inisiatief en wilskrag om 
die koor se sukses te verseker. 
Die toekoms van die koor is 
ongetwyfeld in goeie hande. 

Helderberg	Eisteddfod-
wenners:
  
	 Jonty	Potgieter; Duet-

kla vier (senior); Solo-
klavierkategorie (13 jaar);
 
		 Steven	Norman;
Winner, Senior Wood-

wind: Medal: Outstanding 
achievement – Advanced 
Phase Saxophone Certifi-
cate: Senior Woodwind; 

Trinity	College,	London
 
	 Daniël	Botha; slaag 
Graad 6 Drum Kit (cum 

laude).

	 Aidan	Lewis: aange-
wys as beste solosanger in 

die Hoër skoolafdeling by 
die Montagu Jeug musiek-
kunstefees.
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Paul Roos voer die botoon
Eric	Collins

Die sêrgroep het sedert sy 
stigting vroeër die jaar net 

een sukses na die ander behaal. 
Die 2014 interskole-sêr is geen 
uitsondering nie. 
Paul Roos het dié jaar met die 
louere weggestap. Die jaarlikse 
instelling het op 25 Augustus 
plaasgevind by Paarl Gim. Die jaar 
se tema was “Movies”.
Pakkies popcorn, versierings 
en ligte agtergrondmusiek het 
die perfekte atmosfeer geskep. 
Nadat almal hul sitplekke 
ingeneem het, is die aand se hoogs 
gekwalifiseerde beoordeelaars aan 
die gehoor voorgestel.
Girls’ High, Boys’ High, Paul Roos, 
La Rochelle en beide Paarl Gim se 
seuns- en meisies-sêrgroepe het 
mekaar die stryd aangesê. Girls’ 
High het die aand afgeskop en 
van vroeg af gewys hoe hoog die 
gehalte van die uitvoerings sou 
wees. 
Hulle het met behulp van ’n 
kitaar en ’n ukulele treffers soos 
“Riptide” en “You and I” met 
ongelooflike professionaliteit 
opgevoer.
Boys’ High het begin met ’n Lion 
King-treffer en het met behulp 
van ’n saksofoon en ’n trom hul 
optrede probeer verbeter.
Paarl Gim se meisies het hulself 

oortref en die gehoor almal laat 
regop sit met hulle stuitige maar 
vrolike vertoning.
Na ’n vinnige pouse was dit Paul 
Roos se beurt, in deftige pakke en 
gewapen met (plastiek) pistole (en 
’n dubbelbas en kitaar). 
Hulle sjarmante houdings en 
voorkoms het die gehoor op die 

puntjie van hul stoele gehad nog 
voor hulle ’n noot gesing het.
Die James Bond-temalied het 
perfek ingeskakel by die aand, 
en daarna het die manne met die 
liedjie “Little Things” ’n hele paar 
meisies laat swig! 
Hulle het ook met ’n baie 
oorspronklike weergawe van “Sexy 

and I Know It” vorendag gekom en 
met behulp van ’n paar danspassies 
en strategiese oogknippe die 
gehoor behoorlik aan die gil gehad. 
Met foutlose musikaliteit, 
oorspronklikheid en gepastheid 
het hulle die beoordelaars genoeg 
beïndruk en so is hulle met die 
goud huis toe. 

La Rochelle het weer met 
hulle volume, sterk soliste en 
intense sang die 1ste plek in die 
meisiesafdeling behaal. 
 Hulle en Paarl Gim se seunsgroep 
het die aand afgesluit met 
indrukwekkende solosang, asook 
kwaliteitverwerkings van nuwe en 
ou liedjies. 

Rijk	de	Wet
 

While pupils involved in 
subjects such as biology, 

history or physical sciences 
are assessed by way of projects 
and reports, Paul Roos’s Music 
Department takes a slightly 
different approach.

For one of their annual PATs the 
music pupils must perform a piece 
(solo or in a group) which they 
have been practising throughout 
the year.  All these performances 
take place over the course of two 
evenings with a shared theme, in 
front of an audience of teachers, 
parents and their fellow pupils.  
This year, the theme of the 
Music-as-a-Subject evening was 
Italian: pupils were encouraged to 
perform a work in tune with the 

theme and to dress accordingly, 
and even the dinner followed suit.

Each grade group was also 
assessed for different aspects of the 
evening’s preparation: the Grade 
8’s were tasked with decorating 
the tables where the audience were 
to be seated, while the Grade 9’s 
responsibility entailed creating 
posters relating to the theme of 
the evening and enlightening 
those who know little about it. 

Both evenings were highly 
successful, with many pupils 
delivering their first-ever 
performances.  A special thank 
you goes to the staff of the Music 
Department and the MAD 
committee for their contribution 
to what was a memorable and 
hugely enjoyable event for all 
involved.

Practice	makes	PAT	
perfect

Music pupils wow the audiences

Photo: Dezire Kriel
PRG’s ensemble,Musica Perpetua, has, for the first time ever, taken part in the National Schools Ensemble 
Competition – and promptly went on to win in their category: Jazz Ensembles! Here the woodwind section is caught 
on camera at a recent performance.                                                                                               Photo: Richard Xiang

 Redakteur en Adjunkredakteur van Semper vir 2014/2015, Coenraad van Zyl en Eric Collins onderskeidelik.  
Lees redaksioneel op bladsy 6.                                                                                                           Foto: Pieter Pienaar
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Success, achievements, fulfilment, 
greatness ...

Upon looking back on the year that 
has passed, these are the words in 

which every Paul Rooser hopes 
to describe the year that he has 

experienced. These are the words 
according to which we measure 

ourselves and by which we judge 
whether the year was truly great.
So wat is die definisie van ’n goue 

jaar? ’n Jaar waarin alles perfek loop 
op sport- en akademiese gebied? 

Dalk is dit eerder ’n jaar waar die 
skool saamgestaan het soos nog nooit 

tevore nie. 
Ek is een van die grootste 

teenstanders van die term “’n goue 
jaar” of “die perfekte jaar”, selfs al 
is dit vir elke matriekgroep ’n gróót 

kwessie. Ek het ’n ander siening 
daaroor: ek glo eenvoudig nie in die 

bestaan daarvan nie. 
Maar tog, terwyl ek skryf, wonder 
ek of hierdie jaar werklik een van 

daardie regtig goeie jare was. 
I truly believe that if a standard has 
to be set to measure the magnitude 
of a year, the question that needs to 
be asked should rather be, “ How 

balanced was was this year?” 
The measure of “balanced” should be 
whether it was just a great sporting 
year in which the cultural side was 
neglected, or whether it was a year 

when academics ruled the roost. 
Balance should play an integral 

part in evaluating the year that has 
passed, and it should be the key word 

in summing up any year in PRG.
As ek terugkyk en dít in gedagte hou, 

sal ’n mens sê 2014 was definitief 
gebalanseerd. Op sportgebied is die 

eerste hokkie- en rugbyspanne onder 
die top drie in die land – en nie net 

dít nie: party jonger en laer spanne is 
selfs onoorwone hierdie seisoen. 
Die kultuurspan het ’n jaar vol 
hoogtepunte agter die blad (lees 

berigte op bladsy 4 en 5), en daar lê 
nog baie voor.

Die gees was vanjaar daar, die geloof 
was daar en die tradisie was daar.
I might not agree with the term “a 

golden year”, but I do like the way in 
which this sort of thinking motivates 

the grade and the school to have 
a great year. Each Matric wants 

his last year to be special and this 
contributes to the excellence that is 
instilled in PRG. That is the reason 

why I encourage it.
It is all about constantly raising 

the bar for Paul Roos Gymnasium. 
Building on the foundations that 
already exist in this school is the 
most important thing, and the 

constant need to improve on the 
previous year encourages the drive 

towards being more excellent.
I want to thank the Semper team 

again for the hard work that they put 
in, as this is the only opportunity I 
will have. May your dedication be 
an example to the school and may 

Semper stay strong throughout the 
years to come.

Forever and always ...
Semper Splendidior

IN	PERSPECTIVE

Die opwindende vooruitsig 
na die opkomende 150ste 
bestaansjaar van Paul Roos – 
beter bekend as die feesjaar – het 
baie duidelik geword tydens die 
samestelling van hierdie uitgelese 
publikasie. 

Mia Hamm, Amerikaanse 
sokkerspeler, vat die skool 
se leuse, Semper Splendidior 
(altyd meer uitnemend), perfek 
saam: “Celebrate what you’ve 
accomplished, but raise the bar 
a little higher each time you 
succeed.” 

Die feesjaar sal ’n manifestasie 
wees van die afgelope 149 jaar 
se welslae – en 2014 was geen 
uitsondering as dit by prestasies 
kom nie.

Dit was ’n moeilike taak om 
slegs ’n breukdeel van Paul Roos 
se uitmuntende prestasies in dié 
Z-dag Semper te plaas. 

Eerstens was 2014 ’n reuse-jaar 
in terme van kultuur. 

Die PRG-Sêrgroep het ontstaan 
danksy die aanstelling van 
mnr. Stephan  Bezuidenhout 
in die musiekdepartement. Dié 
talentvolle manne het binne 
minder as ’n jaar se saamsing die 
2014 Sêr-interskole gewen (p4). 
Mnr. Jan-Hendrik Opperman 
se toneelgroep het vanjaar ook 
uitstekend gevaar met die hulp 
van hul regisseur, me. Esther von 
Waltsleben (p5). Roelof Temmingh 
het weer ’n slag vir ons gewys 
dat daar altyd plek op sy rak sal 
wees vir nóg trofees en pryse – al 
ooit gehoor van iemand wat ’n 
toekenning kry omdat hy ál nege 
pryse by ’n Eisteddfod gewen het  
(p4).

Hoe kan dit ’n slegte sportjaar 
wees as ons hoof hokkie- en 
rugbyafrigters beide gekies is om 
die onderskeie nasionale spanne 
af te rig? Daarby het Michael 
Lord nogmaals bewys dat Paul 
Roos nie slegs in rugby en hokkie 
uitblink nie. Hy het tweede 
gekom in die 2014 ITU World 
Cross Triathlon Championships, 
Zittau, Duitsland

Enkele vooruitsigte vir volgende 
jaar sluit in: Die Cravenweek wat 
op Markötter gehou gaan word, 
die eerste rugbyspan wat na Japan 
toer en die eerste hokkiespan wat 
Nederland gaan besoek.

Ons het ons bes gedoen om nie-
skolastiese prestasies in te pas, 
want dit is meer as gewoonlik die 
alledaagse Paul Rooser wat die 
grootste verskil maak. Dit is soms 
die persoon wat heeldag lank 
op die stands staan en met rooi 
gebrande wange gaan slaap wat 
die éintlike MVP is. 

Al speel Rain Carstens nie rugby 
nie, kon hy onverskrokke ’n boef 
wegveg! (p2) Dit is juis dié tipe 
stories wat ons graag in Semper 
aan Paul Roosers te lese wil bied.

Soos ons die pylvak van die jaar 
binnegaan, is dit van kardinale 
belang om gefokus te bly op wat 
jy wil bereik – toewyding en 
harde werk, aanhou waarmee jy 
begin het en om te alle tye na die 
beste van jou vermoë te presteer. 

Ons groet die Matrieks van 
2014. Hulle kan trots wees op hul 
nalatenskap en op die prestasies 
wat deur hulle ingeryg is. Ons 
wens hulle alles toe wat is goed 
vir wat elkeen vir hul toekoms 
beplan – studies, werk of 
oorbruggingsjaar. Julle stap dalk 
by die hek uit, maar Paul Roos sal 
julle altyd bybly.

Semper Splendidior. 
-Red

SEMPER

PRG	German	learners	experience	architecture	in	Durban

Hilda Swartz – In Memoriam

Foto: Nic de Jager

‘Of course we’re permitted to be proud of the achievements of the First XV in a particular year, and I watched 
the game against Grey with great pride. But the wheel always turns and unsuccessful years will follow. Rather be 
extremely happy to be part of a school with an extremely good blend of academics, culture and sport and in which 
every pupil can carve a niche for himself.’ Mr Jock de Jager - previous Rector

Hoofartikelbladsy • Editorial

Pierre	Liebenberg

Tannie Hilda Swartz van die 
old Boys-kantoor is vroeër 

vanjaar, op 10 Julie, onverwags 
aan leukemie oorlede. 

Sy laat ’n ongekende leemte, 
nie net in die harte van Paul 
Roosers nie, maar in die lewe 
van elke Old Boy – hulle wat op 
so gereelde basis deur haar op 
die hoogte gehou is van wat by 
die skool en in die lewens van 
ander Old Boys gebeur.

Tannie Hilda was veel meer as net 
die vriendelike tannie by die Old 
Boys-kantoor. Sy is bekend as ’n 
ware Paul Roos-legende wat met 
passie en liefde die skool gedien 
het om ’n mooi en onvervangbare 
nalatenskap op te bou. Haar 
lojaliteit teenoor die skool was 
onkreukbaar en haar entoesiasme 
met alles wat sy aangepak het, was 
legendaries.

Tannie Hilda (Vorster) Swartz is 
op 5 Februarie 1948 in Lady Grey, 
Noordoos-Kaap gebore. Sy het 
haar kinderjare op die familieplaas 
deurgebring. Haar liefde vir die 
natuur en boerdery het het sy haar 
hele lewe lank behou.

Ten spyte daarvan dat sy jonk 
skool toe gestuur is (na John 
Ross op Lady Grey), het dit haar 
nie gekeer om op alle gebiede 
voluit te kompeteer nie. Sy het 
op akademiese vlak sowel as op 
die hokkieveld presteer en was 
die eerste leerder van Hoërskool 
Hangklip, op Outeniqua, om 
provinsiale klere vir hokkie 
te verwerf. Sy was van jonk af 
beginselvas en was haar hele lewe 
lank vies oor die enkele kere dat 
onderwysers haar onregverdig 
gestraf het. 

Dit was haar droom om aan die 
Universiteit van Stellenbosch te 
studeer en sy het ingeskryf vir ’n 
BA-graad in liggaamlike Opvoeding 
met die doel om onderwyser 
te word. Op Maties was sy van 
die eerste inwoners van Nerina-
koshuis. 

Sy het haar lewensmaat, oom 
Ernst (Doempie) Swartz, op ’n US-
Geogra fietoer na Namibië ontmoet. 
Blykbaar moes hy nogal hard werk 
om haar hart te wen!

 Oom Doempie en sy ouer broer 
Francois, was albei Old Boys – oom 
Doempie uit die klas van 1964 en 

Francois ’n jaar of twee vroeër. 
Hulle pa was ’n professor aan die 
Universiteit van Stellenbosch. 

Hulle is op 9 Januarie 1971 op 
haar ouers se familieplaas getroud 
en het daarna George toe getrek om 
by die Hoërskool Outeniqua te gaan 
onderwys gee. 

Sy het haar liefde vir hokkie 
aanhou uitleef deur Outeniqua se 
eerste hokkiespan af te rig en het 
alte trots gespog oor haar span, 
wat die meeste van die SWD se 
provinsiale spelers opgelewer het.

Ná tannie Hilda se eersteling, 
Ernst, se geboorte, het die familie 
na Bloemfontein getrek om nader 
aan haar geboorteplaas en ouers te 
wees. 

Hier het sy haar hande vol gehad 
om haar drie seuns groot te maak. 
Die jongste, Ruan, is ook ’n Old 
Boy. Die oudstes het by Jim Fouché 
skoolgegaan, waar oom Doempie 
ook skool gehou het. 

In 1997 trek die familie terug na 
Stellenbosch, waar die seuns in hul 
ouers se voetspore gevolg het, by 
Maties en Paul Roos onderskeidelik. 
Hier het oom Doempie en tannie 
Hilda by Paul Roos ingeskakel.
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Die tyd is amper verstreke. 
Ons wil nie daaraan dink 

nie. Dit voel onwerklik, maar dis 
iets waarmee ons ongelukkig moet 
saamleef. 

Dink so ’n bietjie aan daardie 
gewaarwording van moedelose 
ongeloof wanneer jy tydens ’n kuier 
op die horlosie kyk en sien jy’t net 
10 minute oor om ’n meisie se hart 
te wen. En dit nadat jy al vir 6 ure 
“on the chase” was. 

Tyd wat vinnig uithardloop kan 
in verskeie situasies gesien word: 
die laaste paar sekondes van ’n 
wedstryd, die laaste kans om ’n 
suggestiewe Snapchat te ‘screenshot’, 
die laaste vluglees voor ’n toets 
… die lys gaan aan, nes die lewe 
telkens moet. Almal wens dit wil 
net oorwaai. Nie die lewe nie, maar 
die bekommernis oor hoeveelheid 
Paul Roos-oomblikke wat jy oor het. 
Hoe jy daardie tyd spandeer is egter 
jou keuse. Daar word gereeld gesê 
dat tyd dinge verander, maar eintlik 
is dit jou werk om verandering te 

bewerkstellig. Jy gaan partykeer 
sukkel, dis ’n gegewe. Seerkry is 
deel van die lewe. Om goed fiets te 
ry moet jy eers jou gat afval. Om 
iemand hard te plettervat moet jy 
die gevolge daarvan dra. Maar die 
lewe gee jou ’n paar stampe en stote 
wat jy met trots kan rondra. Jy gaan 
nooit weer dieselfde wees nie, want 
jy gaan beter daarvandaan wegloop 
(of kruip). Jou pyn gaan dalk nooit 
verdwyn nie. “They say time heals 
all wounds, but that presumes 
the source of grief is finite”. Om 
daardie tye te oorbrug, het jy geloof 
nodig. Daarmee bedoel ek nie jou 
godsdiens nie, alhoewel ek dit sterk 
aanbeveel. Ek verwys na jou hoop 
vir iets beter. Vestig jou hoop op 
dit waarvoor jy gebore is en leef 
dit ten volle uit. Vergeet van dit 
wat die simple samelewing vir jou 
vertel van perfek wees. Niemand 
is perfek nie, maar elke persoon is 
eendag perfek vir iemand. Situasies 
verskil, soos smaak wat glad nie 
eenders is nie. Moet nooit vergeet 

om met selfvertroue deur die lewe 
te seil nie, pasop net vir arrogant 
wees. Onthou ook altyd: “Swag is 
for boys who like girls, class is for 
men that are loved by women.” Jy’t 
nie ’n baard, breë bors of bultende 
biceps nodig om jou manlikheid te 
onderstreep nie. En nee, ek bedoel 
nie jy moet ’n liniaal vat en ’n lyn 
onder die sogenaamde nuwe Paul 
Roos-embleem trek nie. Wat jy 
nodig het om ’n indruk te maak, is 
die wil om die beste te wees wat jy 
moontlik kan. Dis ’n cliché, maar 
mense interpreteer dit verkeerd. 
Dit beteken nie jy moet ’n briljante 
sportman wees en die res van jou 
lewe afskeep nie. Dieselfde geld vir 
die Einsteins, Stifflers, Mozarts en 
narre wat in ons skool te vinde is. 
Moet die lewe ook nie te ernstig 
opneem nie. William Arthur 
Ward beaam dit met die volgende 
uitlating: “A well developed sense 
of humor is the pole that adds 
balance to your steps as you walk 
the tightrope of life.” Jou tyd om 

’n balans te kry is min. Vir die 
Matrieks van 2014 is dit minder as 
die hoeveelheid Paul Roosers by 
die Bloemhof-sokkie. Hulle tyd het 
aangebreek om aan te beweeg na 
minder groen (dink Bloemfontein) 
weivelde, nadat hulle een groot 
liefde tot ’n skielike 

einde gaan 
kom. Ja, 

hulle  
 
 
 

gaan nog as Old Boys van ons 
spogskool, aanhou om die lewe 
die stryd aan te sê. Maar die Jolla 
Bolla’s (wat gelukkig weer gereeld 
plaasvind), die soveelste “Jy kan nie 
aangaan nie”, die dreun van ‘Old 
Boys of Paul Roos’ wat die velde van 
Markötter laat bewe en die bekende 
“crucial” gaan nie sommer weer 
uit ’n unieke Paul Roos-perspektief 
gehoor word nie. Maak dus die 
meeste van jou kosbare tye in ’n 

Maroen baadjie. Dis die 
tye wat jy eendag gaan 

onthou wanneer 
jy reeds jou eie 

naam vergeet 
het. Vaarwel 

vir eers liewe 
broers, 

die tyd 
haal 

my 
in.

Dié kant van die draad

As die mure kon praat ...
Die avonture van Paul Roos se 

inwonende (meestal) vriendelike spook

Spook het onlangs ’n diep 
gewaarwording beleef in 

sy effens depressief wens dat 
hy weer ’n kind kan wees, om 

die (skaars eetbare) smaak 
van ’n pie en bun te proe 

tydens pouses waar 
almal gesels oor die 
gewone onderwerpe 
– sport, series, 
naweek-eskapades, 
en die oneindige 
raaisel van die 
vroulike geslag – 

die seuns is mos 
nou almal "te groot" 

vir aan-aan en Isibobo 
speel.

Dit is vir Spook 
skrikwekkend hoe vinnig 
die tyd gevlieg het – die 
einde van 2014 nader teen 
die spoed waarmee Juffrou 
Olivier op ’n mopkop-leerder 

afpyl.
Die grasperkie voor Kamer 

14 is nou al vertrap, die 
flougroen linoleumvloere 
by die Goue Trappe (wat 
definitief nie goud is nie) is 
ontalentvol versier met swart 
skoen-graffitistrepe, en die 
100m-swem en 2,4-hardloop 
is met ’n swaar hart deur elke 
maroenbaadjie aangepak (met 
wisselende suksesvlakke).

Spook kan ook nie help om 
soggens na die Matrieks op 
te let nie - ’n heeltemal ander 
spesie met sy eie vreemde 
gewoontes. Hulle hiëriargie is 
afhanklik van verskeie faktore 
– byvoorbeeld: iemand 
wat met sy eie kar tydens 
eksamens by die sentrum 
opdaag, het dadelik ’n hoër 
sosiale status as diegene wat 
deur hul mammas afgelaai 
word. Die alpha-mannetjies 
van die groep word dikwels 

gekenmerk deur ’n blougrys 
stoppelbaard, hande wat 
permanent die broeksakke 
warm hou, en ’n hol 
uitdrukking in die oë wat 
aandui dat swot vir die voëls 
is.

Verder het Spook ook dan 
dié gesien wat klaarblyklik 
so gefokus is op die 
eindeksamens, dat daar 
stoom van hul voorkoppe af 
kom en dat dit voorkom asof 
hulle handboeke met politiek 
korrekte illustrasies vir ontbyt 
verslind het.

Die derde uitstaande sosiale 
groep van die Matrieks is die 
"agterosse". Dit blyk dat die 
Wiskunde Geletterdheid-
vraestel hulle effens onkant 
gevang het

(of was dit mnr. De Beer se 
preek oor goeie waardes en 
lewensrigting?). 

Maar alle grappies nou 

op Oom Polla se lat – 
dit is nie meer lank nie, 
broers. Binnekort sal die 
geskiedkundige mure van 
hierdie skool die Matrieks 
op Z-Dag groet. Hulle oë sal 
blink met die hoop vir die 
toekoms, en die herinneringe 
van al die goeie tye wat was. 

Die vlae sal lusteloos aan die 
pale hang, en die laaste Jolla 
Bolla sal hartseer weergalm 
teen die Japie Krige se pilare, 
wat waak oor sy kinders 
wat vyf jaar gelede daar 
verwelkom is. Selfs Spook 
sal die ouens droewig mis ... 
sy avonture duur gelukkig 
volgende jaar voort – wees 
dus waaksaam, want Spook 
sien en hoor alles.

(En hy lag nou lekker vir 
homself. Hy kan ook soms 
te sentimenteel raak as 
omstandighede dit van hom 
vereis!)

PRG	German	learners	experience	architecture	in	Durban
Ruan	Bruwer

Paul Roos has always provided 
its German learners with 

endless opportunities in terms 
of German study tours and 
the possibility of studying in 
Germany after school. 

This time however, the Goethe 
Institute invited two of Paul 
Roos’s learners, Ruan Bruwer and 
Alexander Flemming, to take part 
in a workshop in Durban.

Ruan and Alexander joined 
22 other pupils from schools 
such as Linden in Johannesburg, 
Witteberg in Bethlehem, Durban 
German School, Pietermaritzburg 

and even delegates from Malawi 
for this week-long workshop.

The theme of the workshop 
was centred around architecture 
and what effect it has on the 
world around us. The week’s 
workshop coincided with the 25th 
International Union of Architects 
World Congress (UIA2014). The 
group went to see the Durban 
ICC where the Congress was 
held, as well as other attractions 
such as Moses Mabhida Stadium, 
Valley of a Thousand Hills and 
also assisted the legendary sand 
sculptors, “The Sand Gang”, 
to create their amazing sand 
masterpieces.

The week was not necessarily 
a case of loafing around, as the 
daily schedule included “normal” 
German classes with interesting 
tasks such as rapping in German! 

The group also had the privilege 
of information sessions hosted 
by a German architect, Yvonne 
Gräfe. 

German certainly has progressed 
a lot since it was first introduced 
to our school and there is no 
doubt it will continue doing so. 
Privileges afforded to the students 
of our school are numerous – 
and certainly none more so than 
those experienced by the German 
pupils.
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Dorings aan die roos

1. But first, let me take 
a selfie.
2. Hierdie snoepie kan 
nie aangaan nie!
3. Juf. Botha wil net 
haar werk klaarmaak.
4. “Aanstelling van die 
jaar”
5. “My anaconda 
doesn’t...”
6. The hunchback of 
Markötter

1. 2. 3.

5.
6.

Fotoblad • Photo page • dorings

Graad	11
RudolphS en	CaraW het nuwe 

betekenis aan ’n langafstand-
verhouding gegee en liefde gevind 
tydens die Jip Toer, maar hulle weet 
nie of dit hier gaan werk nie. JustinDN	
wil graag sy stempel op	JulianaVDM 
afdruk, maar sy sterkste mededinger, 
NeelVH van Boishaai, het reeds op die 
Jip-toer sy veldtog vir	Juliana geloods. 
Dit lyk of	IanVH probeer om	KayliS	
se hart te wen, maar hy het besluit om 
te skik vir	ChanteK. JacquesH het sy 
trouvrouens in verskeie wêreldstede 
gevind, almal amper klein genoeg om 
in sy tas te pas. CobusDP het saam met 
HS Stellenbosch se ElzahnM die wêreld 
verken, terwyl LukasLG die Europeërs 
laat verstaan het dat hy met sy hande op 
die plaas werk. 

Is JDC rêrig so onskuldig? Net BellS 
sal weet… Dit wil lyk of MilanjeJ hom 
darem soet hou. NicolaD het getrou 
gebly aan haar plaasseun en JacoL 
verstaan dit nie mooi nie. JoaS het hom 
soos gewoonlik goed gedra en nie balle 
by elke geleentheid probeer steel nie. 
Tog sal	IlanaB nie sommer weer rugby 
kom kyk nie. 
JPK het besluit SarahW is nie goed 

genoeg nie en het EmmaB van sy 
probleme vertel. MinéP het een van 
Gregor se vriende bestudeer en dié 
keer was StephanR in haar kloue. 
HannekeDT het besluit om ‘The Seed 
of Chucky’ saam met LoicDT te kyk.
Wonder wat het GideonR	daaroor te 
sê? Miskien kan	ClaireDH hom laat 
bedaar. 

Kameras by Tokara het vir meer as ’n 
‘Big Brother’-episode gesorg.	JeanDP 
en AlexandraB het ’n lang gesprekkie 
gehad, seker oor haar Jip Toer-
ekskapades. Die gesprek het te intiem 
geraak vir SimoneVDM en sy’t toe 
maar by LambertVW gaan huil. 
TroyP het ook ’n nuwe vorm van 

kardio ontdek, te danke aan KallyV. 
AdrianH en TatumLR het besluit om 
Nasionale Braaidag vroeg te vier en 
FriedeVA en ChantéT het ná die tyd 
die plek op hulle knieë skoongemaak. 
Loic	en GustavV het dit met ’n ‘high 
five’ gevier. Gustav het aanvaar hy moet 
nooit weer vir	CeliaC op ’n ‘sushi date’ 
vat nie, aangesien hy Stellenbosch se  
Mafia-baas is...

Daar het ’n paar interessante dinge 
by JossVE se kuier gebeur. HeinS het 
gedink hy is besig om vir LientjieL 
in Kom-se-bos te leer bottels blaas, 
maar toe hy besef hy’s in die arms van 

KaylaDW, het hy liewer vroeg gaan 
slaap. Een ding is seker, Lientjie se 
ken slaan meer balle as  CharlT se 
gholfstok. 
LouisC het besluit om sy lengte-

gene aan die Smit-familie voor te stel. 
GerrieS het hom min daaraan gesteur 
en ’n video saam met LouiseN geskiet. 
Die lang busrit Bloemfontein toe het 
Paul Roosers laat lus kry om litte los 
te maak. DawieV het ’n Mimosa-
verandering in sy hartklop ervaar toe 
hy LuzaanO ontmoet het. Min het hy 
geweet Luzaan het klaar ’n Mimosa-
boswagter. 
RaymondK en QuindanB het in 

Bloem ’n mooie tweeling se 16de-
verjaarsdagpartytjie bygewoon en die 
koek terdeë geniet. 

Hulle was die vermaak van die aand 
en was so uitgeput dat	Quindan	by die 
trap moes opkruip en Raymond by 
MeganH vir iets energieks moes vra. 
ReenenVN	moes hom goed gedra, want 
hy het ’n huis met KaroVZ gedeel. 

Die suurstof was te min om enigiets 
aan te vang wat stamina vereis. Die 
liefde was so dood soos Bloemfontein 
se velde.

Terug in Stellies was HeinS se mond 
bietjie droog na die gesing by FPK. 
KarlaS het hom gehelp om dit reg te 
stel. FrancoisZ het daar’n wáre Paul 
Rooser geword. 
DréC	het ’n allergie vir sy selfoon 

ontwikkel omdat hy elke oggend ’n 
uur lank met ChristenB op die foon 
spandeer. 

Die oproepe Strand toe is seker nie 
duur nie. MalanB kan die hele skool 
aanspreek, maar FaithG wag nog vir 
haar toespraak. 
PeterC het twee weke gesukkel om vir 

MelissaM ’n presentjie te gee. Sy wou 
dit nie oopmaak nie en hy gaan nou kyk 
of ElriC dit meer gaan waardeer. 

Ons hoor AltusVZ het ’n nuwe bende 
in die Strand gestig: die 36’s. AmyZ is 
nie lid daarvan nie. 
PaulB het ’n lekker houvas op 

AmorieS. KeeganB se liefdesbootjie is 
op die water met AneS, terwyl CarliG 
’n “hat trick” behaal het nadat sy NielT 
vir die derde keer uitgeboul het. 

Dieselfde kan nie gesê word vir 
MaretteT en NickyT nie. Daardie 
bootjie is op die rotse. SebastianU het 
besluit Cougar-liefde is nie goed genoeg 
nie: hy gaan nog na MiekeK terugkruip. 
SaagJ is bly dat MariB hom gelos het; 
nou kan sy Oudtshoorn-voltruis ander 
weivelde soek.

Ons het ook ’n voëltjie hoor fluit dat 
Soutie JohnVT sy dors by WilleneP 
geles het. 
DeWetC het sy Instagram-profiel 

gewis om aandag aan JessB	te gee. 
DeanVT het leer Duits praat en kan 
gemaklik tot drie op sy vingers tel. 
NicoL het aan sy verdediging gewerk en 
dit reggekry om MelissaC	plat te trek. 
JacoVDW het nuwe liefde in ’n Blapsie 
gevind, maar hoe lank gaan dit hou? 
PierreVDM het sy liefde vir	LisaVZ 
verklaar en haar gevra om meer aandag 
aan hom as aan haar bene te gee. IsaacC 
het dit reggekry om vir LienkieVDM 
met die hand groot te 
maak. En nou vir die 
akker op die akker-
boom: BrandonS	het 
sy kaarte reg gespeel 
en DeaniB kan  
al die Chippies tel 
wat sy gewen het. 
Die tweetjies 
hou alte 
pragtig 
handjies 
vas voor 
skool, ’n 
mens kan 
net wonder 
wat agter toe

Akkerboom-
deure gebeur. Hulle is albei 
‘gamers’, maar sy skiet 
glo beter as hy. Blanks en 
kopskote ‘to the max’.

Matrieks
Yesh manne, weer JanBlap 

hier. Hierdie kwartaal was 
’n besige een en silly season 
het baie reputasies geëis – 40 
days, interskole, matriekafskeide, 
Walvisfees, Daisies, huiskuiers (dankie 
JacquesO), liggies in die stad en naweke 
op Skelmbosch. 

So gepraat van die Bos: niemand weet 
waarheen EdrichV so gereeld na ’n 
rugbywedstryd verdwyn nie. 

Dalk kan LisaD, RichelleVDM of 
TandréW ons vertel. ElbertS sou dalk 
bietjie ontsteld gewees het oor daai 
laaste verdwyning. 

Sy kamermaat, JeromeK, het die 
gewigte nou ’n blaaskans gegee en meer 
tyd in SimonéB	begin belê. 
CharlieM het ’n foutjie begaan toe 

hy JeromeK se broer se meisie probeer 
opchat het. 

Hopelik krap Charlie nie verder in 
sy slaai (of protein shake) nie. SimonV 

sukkel om die katte van Sedgefield 
in toom te hou, aangesien hulle nou 
agter hom aan Skelmbosch toe trek. 
ReinFortuin keer terug na sy kinderdae 
as hy vir Heidi in die berge gaan 
besoek.

Van berge gepraat: NJVdm	en 
DanelleJ ry op pad Mafikeng toe met 
die handratkar by Blouberg verby. 
Toe NJ op die Franschhoek-pas ’n 
pap wiel kry, help MienkeE, BeaLR, 
RochelleR, BrendonV en AndreaDT 
(Nicki	Minaj) hom om sy wiel op te 
pomp. AnkeG het egter nie haar hande 
vuilgemaak nie. 

Nou dat BriersB en LeriseV 
nie 
   meer intieme vriende is 

nie, hou hy hom besig 
met tricep extentions 
en pilletjies. Nadat 
ClaudiaK en HeinieO 
se storie nie uitgewerk 

het nie, het MichaelC 
haar “gebroke hart” 

probeer herstel. 
MariusM sit 
steeds op die 
kantlyn. 

Almal was 
weer in rep 

en roer oor die 
matriekafskeide. John-DavidS het 

verlang na die dae toe hy nog vir 
MeganC gewys het waar Dawid die 
wortel begrawe het. Hy het vergeet 
hoe rof dinge kan raak en moes hom 
verskoon vir ’n Grandpa en ’n garage 
pie. MichaelM het vir MeganS na 
haar matriekafskeid vergesel. Met ou 
Voël weet ’n man nooit. Hoop net die 
VeranzoP raak jaloers nie. 

Nie net het LeoK sy tuiste, Nova, 
prysgegee vir ’n sekere blitter wat graag 
boomklim nie, maar hy moes ook die 
matriekafskeid en Plett groet. 
HarrieM moes mooi konsentreer dat 

hy nie vir IsmeS wys dat hy té dankbaar 
is dat sy hom matriekafskeid toe gevra 
het nie. 
CorrieB het vir sy stoutighede by 

die skool probeer opmaak toe hy die 
adjunkrektor se dogter,	LoméVN, na 
die matriekafskeid neem. Wie weet 
– dalk het RooiWillie nou ’n nuwe 
jagmaat. ViljeeS	was baie opgewonde 
om saam met GretaDW matriekafskeid 
toe te gaan (dalk té opgewonde). So 
ook ProffieJ – hy het hard in die gym 
gewerk om respek aan sy metgesel/
trouvrou/álles, CarliA, te betoon. Hy 
het “blêddie snêzzy” gelyk, “net omdat 

hy kan”. 
’n Paar van ons manne is steeds in 

die verhoudingshok vasgevang. Soos 
Tjopperall, as hy nie sy belofte nakom 
om XantheV	die pad te wys voor 
Plett nie. Hy is vas in die liefdestonnel 
noudat hy tot nuwe dieptes gegaan het 
en haar met ’n ysterhand regeer.

Sy gewese kamermaat, TheunisD, se 
juffroutjie, MaaikeS, sal hom mooi in 
toom hou by Plett. 

Hy het vir sy pa gesê hy is jammer 
hy moes die plaas verlaat – hy mis die 
Disco-ligte te veel. Hy is seker trots op 
sy Nova-troepe en die nathonde wat so 
’n goeie “legacy” agterlaat. 

Almal was verstom toe LourensO 
met ’n goeie stukkie talent by die 
matriekafskeid opdaag – beter as wat hy 
deesdae op die gholfbaan ten toon stel. 
Hy het haar met die regte gholfstok vir 
’n hole-in-one geslaan. 

Gepraat van gholfers, AndréL 
en SakkieC	maak nie meer hulle 
gholfskoene vuil nie: hulle gym-tekke 
kry al die aandag.
WaltH	het goed belê in MoniqueK. 

Hulle twee gaan baie soet wees as hulle 
dié vakansie saam tent opslaan in 
Onrus. 
CalvinN se verhouding met MerciaF 

is steeds voorbeeldig. Hulle hou dalk 
nou al hande vas. Sven“Witmuis”V 
het ’n nuwe meisie gekry. BenA reël 
vir MargueriteS gratis vlugte op die 
Khulula101. 
#DrewGoodz is so opgewonde om 

sy Tigs te sien dat hy die magtige 
Plett opoffer om Durban toe te 
gaan. #likeforlike #followforfollow 
#picoftheday #gymselfie. 
FourieM en CarmenC lyk nou 

meer verlief as ooit. Die Vrystaat bly 
egter steeds FourieM se eerste liefde. 
AmberC is jaloers op DeanG en sy 
Amarok se verhouding. BellaM maak 
DanicaM jaloers op sy verhouding met 
sy Twisp. 

Hopelik dra ChrisK nog die regte 
fashion om vir MoniqueLR gelukkig te 
hou, en behandel SeanDN nie sy meisie 
soos wat hy ’n krieketbal behandel nie. 
HendrikLR leer JacquelineT	deesdae 

’n ding of twee as hy die stadsliggies vir 
haar wys. 
Poena is nog steeds ’n baber.
JanBlap groet vir oulaas die Matrieks 

van 2014. Dit was ’n voorreg om deel 
van almal se skinderstories te wees. Mag 
julle, waar julle ook al gaan in kontak 
bly en altyd die Dorings aan die Roos 
wees. JanBlap oor en uit.

4.
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Van dink en droom kom doen en roem

Henk	Neethling

Die Graad 11’s het, danksy ’n inisiatief 
van mnr. Neville Rothman,  op 
25 September die voorreg gehad 
om na oud-Springbokvleuel, 
Ashwin Willemse, se inspirerende 
lewensverhaal te luister. Ten spyte van 
die moeilike omstandighede waarin 
hy groot geword het, het hy maniere 
gekry om daardie swaarkrytye te 
oorbrug. 

Hy het besluit om aan te hou droom 
vir iets beter. 
Toe hy destyds op die swart-en-wit 
televisie sien hoe Pieter Hendricks 
vir David Campese pypkan op pad 
na sy drie in die openingswedstryd 
van die 1995 Wêreldbeker, het hy 
geweet: dís wat hy eendag wil wees – 
Ashwin Willemse gaan ’n Springbok-
rugbyspeler word. 
Hy vertel hoe hy te werk gegaan 
het om daardie droom te 

bereik. Sy grootste mentor, oud-
Springbokafrigter Jake White, het – 
anders as die meeste mense in Ashwin 
se lewe – die geloof in Ashwin gehad 
en hom die nodig aandag en leiding 
gegee om groot hoogtes te bereik. 
’n Klasmaat het jare gelede vir Ashwin 
gespot oor sy drome wat verpletter 
is, maar hy het aanhou droom.  
Danksy sy eie toewyding en hulp van 
talle mense, soos die legendariese 
Springbokvleuel, Breyton Paulse, weet 

daardie klasmaat en die wêreld nou 
presies wie en wat Ashwin Willemse 
is:  ’n Rugbywêreldbeker-wenner, 
’n Springbok sewes-speler, ’n Suid-
Afrikaanse Rugbyspeler van die Jaar, 
’n televisierugbykommentator en, 
bowenal, ’n dromer. 
Sy woorde het ’n indruk op elke Graad 
11 in die Longroom gemaak en het 
ons daaraan herrinner om dankbaar te 
wees vir die wonderlike skool en 
fasiliteite wat ons tot ons beskikking 

het. Maar selfs belangriker as dit, het 
hy ons laat besef ons bepaal ons 
toekoms, nie ander mense nie. Hulle 
dink hulle kan vir jou sê waartoe 
jy in staat is, maar eintlik is dit in  
jóú hande om vir hulle te wys. Daaroor 
moet jy nooit ophou droom nie. Die 
Graad 11’s het lekker gelag toe hy 
sy beroemde (of berugte) “Shaaaks” 
met ’n breë glimlag sê, want die lewe 
is maar vervelig sonder humor en 
drome.
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Om deel te wees van 
die interskole teen 

Grey Bloem was vir 
almal ’n belewenis. 
Die proefstudente 
wat saamgegaan 

het, het almal gesê dat die 
gevoel van opwinding en 
kompetisie hulle oorval 
het. Die “Paintball”, 

papsnoek-geveg en die 
Sumo-stoeiery was vir 
hulle iets om nooit te  

vergeet nie.
Dis die éérste jaar dat 

proefstudente betrokke was by 
die Akademiese 
Gala-aand. 
“The Gala-evening was a 

great success and I enjoyed 
seeing all the learners being 
acknowledged for their hard 

work. I enjoyed meeting Heinz 
Winkler, too!” volgens me. Amber 
Dunton (Musiek en LOR). 

Dit was ook vir die studente lekker 
om te sien dat daar nie net van 
akademiese, rugby- en hokkieprestasies 

melding gemaak word nie, maar ook 
van al die ander sporte en buitemuurse 
aktiwiteite.

“Many students asked for my number, 
Instagram name as well as my address! 
Listening to the boys’ funny jokes and 
comments made my day,” sê me. 
Svenja Hinrichsen (LOR en 
Aardrykskunde). 

Volgens me. Nisha Michau 
(Engels en LOR) was dit vir 
haar ’n belewenis was toe 
’n Graad 10-klas Grease 
Lightening in me. Lloyd se 
klas begin sing het. 

Me. Botha vertel: “Daar 
was oor die algemeen 
baie snaakse oomblikke 
in die klaskamers, veral 
as me. Van der 
Mescht se leerders 
onvoorbereide 
mondeling 
moes praat. Een voorval wat 
vir my uitgestaan het, was in die 
graad 11A1-klas. Dit was eerste periode 
en ek was besig om iets neer te skryf in 
my boek. Toe ek opkyk staan Quindan 

Barnard voor in die klas met sy speedo 
aan, gereed om sy ALS-ice bucket 
challenge te doen. Dit was nogal ’n skok 
so vroeg in die oggend!”

Iets interessants oor mnr. 
Henrique Cilliers (IT, Engels 
en LOR) is dat hy ’n “surfer” 
is en mal is oor fotografie. 

Me. Henrichsen vertel 
weer dat sy in Junie 2014 

deelgeneem het aan ’n 
fietsrytoer van vier dae, 

waartydens sy 500 km, van 
Londen na Parys, afgelê het! 

“I am a huge petrolhead!” 
voeg sy by. 
Op die oog af lyk me. 

Michau soos ’n doodgewone 
juffrou, maar sy is mal oor 
“motorcross”! Sy sê dat sy 
gereeld by Zone 7 te siene is. 

“I’ve been dating a Paul Roos 
Old Boy for over two years! 
Got to love the respect and 
gentlemanship!” sê me. Dunton. 

Me. Obermeyer het gekies om 
onderwys te studeer omdat sy 
êrens in Afrika onder ’n boom 

wou kinders leer, want sy sê op die 
ou einde is kennis mag en sy wou die 
armes op só ’n manier die mag oor hul 
eie toekoms gee. 

“As ek nie ’n onderwyser was nie, sou 
ek heel moontlik ’n forensiese patoloog 
geword het. Ek wou nog altyd rondreis 
en avontuurstories skryf,” voeg me. 
Obermeyer by.

Me. Botha se planne vir die toekoms is 
om aansoek te doen vir ’n onderwyspos 
vir die jaar 2015. Sy sê sy is nou nog 
meer opgewonde oor skoolhou as ooit 
van te vore. Sy beplan ook om in die 
toekoms haar honneurs in vertaling te 
doen. 

Ook vir Juffrou Hinrichsen het Paul 
Roos Gimnasium oortuig dat sy ’n 
onderwyser wil word, net soos vor mnr. 
Cilliers en die res van die studente.

Met voornemende onderwysers wat 
so opgewonde en entoesiasties is oor 
die toekoms, kan ons verseker weet 
dat on,s en ook dié wat ná ons op 
die skoolbanke gaan sit, net die beste 
onderrig sal ontvang. Sterke aan hulle 
almal, hoop om van hulle permanent in 
die toekoms te sien.

Perfekte Proeflopie (vervolg van bladsy 3)

Luan	van	der	Vyver

Op Donderdag 28 Augustus het 
al Paul Roos se toppresteerders 

in die Paul Roos-sentrum vergader 
om erkenning te ontvang vir hulle 
uitstekende prestasies van die afgelope 
jaar.
Die Sport-en-kultuur-gala was weer 
eens ’n groot sukses. Talle trotse 
ouers, onderwysers en leerders het 
die presteerders kom gelukwens met 
hulle prestasies en ook die ouers kom 
bedank vir hulle bydrae tot hulle seuns 
se suksesse.
Die aand het begin met die PRG-koor 
en -orkes wat dadelik ’n opgewonde 

en gemoedelike atmosfeer geskep het. 
Old Boy Heinz Winckler, gasspreker 
vir die aand, het daarna die gehoor met 
sy invloedryke woorde en gemaklike 
sin vir humor betower. Heinz is die 
eerste wenner ooit van Idols, in 2002. 
Hy is tans ’n suksesvolle sanger en tree 
gereeld saam met bekende sangers en 
groepe op.
“Die lewe is soos ’n bootjie met twee 
roeispane. Die roeispane verwys na die 
dinge wat die meeste nodig is in die 
lewe en wat gebruik word om voort te 
beweeg en as mens te ontwikkel. Die 
een roeispaan verwys na gebed en die 
ander na harde werk. Dit is waar sukses 
vandaan kom.” Aldus Heinz.

 Roelof Temmingh het die gehoor 
met sy klawertalent bekoor en amper 
opskudding veroorsaak toe die 
komposisie wat hy gespeel het (wat, uit 
Frans vertaal, iets beteken soos 
“die watergod giggel terwyl die 
reëndruppels hom kielie”) ’n hewige 
reënbui oor die Sentrum laat uitsak 
het. Mnr. Frans van Niekerk het die 
boere onder die ouers verseker dat 
PRG gewillig is om Roelof uit te huur 
aan diegene wat in droogtegeteisterde 
gebiede sukkel.
Die aand is afgesluit met ’n ligte 
vingerete – vir die talentvolle manne 
ongetwyfeld en sonder uitsondering 
die hoogtepunt vir die aand.

Gala-aand: Sport en Kultuur
Heinz inspireer en Roelof toor ’n wolkbreuk op

“Die lewe is soos ’n bootjie met twee 
roeispane. Die een roeispaan verwys na 
gebed en die ander na harde werk. Dit 
is waar sukses vandaan kom.” 

– Heinz Winckler 

Foto: Nic de Jager

Forum

Foto: Dre Calitz
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‘Ek	het	julle	game	gekyk	
teen	my	ou	Alma	Mater	
Wynberg	-	’n	great	game,	
gespeel	in	’n	ongelooflike	
positiewe	spirit.	Lekker	
om	te	sien.	Geluk	met	
great	jaar.	Neuk	net	vol-
gende	jaar	vir	die	twee	
Greys	op.’	Rob Louw

Michael	Lord	
reporting from Germany

Arriving in Germay for 
my first-ever race on the 

European Continent was daunting 
– that it was the World Champs 
compounded things somewhat!

But I felt confident because I had 
prepared well and had the best 
equipment available for the task 
at hand –  my Silverback Storm 
(raring to go), my Newton MV3’s 
racing flats for a speedy run leg and 
my Xterra wetsuit: comfortable, 
easy to get out of and fast!

On the Friday afternoon before 
the competition it started to rain, 
and by Saturday morning the rain 
wasn’t letting up. 

My race started well, but one of 

the Germans climbed over my 
shoulder as we were going round 
and I lost a good length as a result.

I had a poor swim (struggled to 
get time in the pool during build-
up), eventually coming 9th out the 
water.

Fortunately I had a good 
transition and ended 4th after the 
first 2km on the bike, just behind 
Michael Haas who eventually ended 
in third place.  

As I started my run I waved and 
smiled at the crowd (10 000 wet 
people under umbrellas!) and then 
proceeded to fall flat on my face as I 
negotiated a 180 degree turn!  

It was not to be my last fall – the 
whole run was a slippery affair 
with all the competitors bouncing 
off trees and sliding down every 

muddy slope.
At the final grassy bank before the 

finish my team manager handed me 
the SA flag so that I could run with 
it to the finish … and second place 
in the world!

I had an amazing trip that 
wouldn’t have happened without 
the support of Silverback Bikes 
(who sponsored me with a 
Silverback Storm), Newton 
Running (who sponsored my 
Newton MV3 shoes) and Xterra 
Wetsuits (who sponsored an Xterra 
Vector Pro Wetsuit).

It is an honour to be associated 
with companies with reliable, 
quality products, a heart for the 
athletes using their products and 
understanding of what it takes to 
compete at this level.  

2014	ITU	World	Cross	Triathlon	
Championships,	Zittau,	Germany

Die Slag van Markötter

Sport

Foto: Pieter Pienaar

RUGBY 2014: BEELD VAN ’N 
SUKSESSEISOEN (vervolg van bl. 12...)

‘Dit	was	’n	plesier	om	
die	manne	hierdie	jaar	te	
sien	speel.Hulle	het	die	
skool	en	al	die	Old	Boys	
trots	gemaak!	Hulle	het	
die	standaard	van	Paul	

Roos-rugby	tot	nog	’n	vlak	
geneem.’	Craig Barry

’n Goeie strafskop deur Cupido 
is etlike minute later weer deur ’n 
Grey-strafskop geneutraliseer. PRG 
het balbesit in Grey se kwartgebied 
behou en nog ’n strafskop gewen, 
wat weer eens oorgeklits is. 

Dit was soos ’n swaargewig-
boksgeveg, waarin albei boksers op 
soek was na daardie één uitklophou. 
Dit het gelyk asof Grey dit vermag 
het toe hulle heldhaftige heelagter 
in die hoekie oorgeboender is vir sy 
tweede drie. 

Die doelskoppoging was rakelings 
mis: 25-17 met 9 minute oor. Teen 
daardie tyd kon ’n mens net vir Paul 
Roos op die pawiljoen hoor, maar 
daar was ’n skielike stilte toe 

’n Strafdoel net buite Grey se 
kwartgebied aan PRG toegeken is. 

Toe die vlae die lug in vlieg, breek 
’n maroen golf oor die pawiljoen. 
’n Perfekte skop deur Herschel 
Jantjies jaag Grey terug tot by hulle 
eie 5m-lyn: ’n lynstaan reg voor die 
PRG-pawiljoen.

Baie	trots	op	die	span,	op	
die	skool	en	op	die	toe-

koms	van	Suid-Afrikaanse	
rugby.’	Josh Strauss

PRG laat ’n geleentheid om ’n 
drie te druk weens ’n hanteerfout 
verbygaan. Verdere verwoesting 
volg toe Grey die bal by die halflyn 
uitskop. Ná speeltyd reeds verstreke 
is, nael Edwill van der Merwe langs 
die kantlyn af, soek aansluiting aan 
sy binnekant en gooi net voor hy 
uitgeslinger word die bal binneveld 
toe. Niemand is daar om die bal 
te vang nie en dáármee glip die 

wedstryd finaal deur die Maroen 
Masjien se vingers.

Daar was teleurgestelde maroen 
baadjies en verdrietige gesigte, maar 
beslis nie van skaamkry nie. 

Vertroue word verdien, nie gekry 
nie. Hierdie span het dit in die 
loop van die seisoen reggekry om 
Paul Roosers weer opgewonde en 
passievol oor ’n Saterdag se rugby 
te maak. Hulle het die steunpilaar 
waarop ons skool se gees leun weer 
regop laat staan. As ’n mens verlede 
jaar vir Grey gesê het dat Paul Roos 
hul grootste uitdaging sou wees, sou 
hulle jou aflag. 

Paul Roosers hou daarvan om 
mense verkeerd te bewys. Die 
manier waarop hierdie toegewyde 
manne vanjaar gespeel het, het nie 
net hulle beeld in die oë van ander 
verander nie, maar ook in dié van 
hulle Paul Roos-broers. Om na 
mekaar te kyk terwyl jy weet jy’t 
alles en nog meer gegee, behoort 
jou Paul Roos-hart te laat swel van 
trots. Ons is julle ewig dankbaar 
en in ons harte, reg onder die Paul 
Roos-embleem op ons baadjies, is 
en bly julle vir ewig nommer een.

Die	manier	waarop	hier-
die	manne	vanjaar	gespeel	
het,	het	hulle	beeld	in	die	
oë	van	hulle	Paul	Roos-
broers	verander.	Om	na	
mekaar	te	kyk	terwyl	jy	

weet	jy’t	alles	gegee,	moet	
jou	Paul	Roos-hart	laat	

swel	van	trots.

Simon	Brand

Op 16 September het 
die vier huise van 

Paul Roos – Braid, Murray, 
Hofmeyr en Neethling – by die 
Markötter atletiekbaan ver ga-
der, elk met die doel om die 
ander by jaarlikse interhuis-
atletiekbyeenkoms in ’n bloedige 
stryd te verslaan. 

Om die dag af te skop is 
die dirigente van elke huis – 
soos tradisie dit wil hê – ’n 
geleentheid gegee om ’n optog 
om die atletiekbaan uit te voer 
en so die gees in hul spanmaats 
aan te wakker en hul opponente 
se broeke te laat bewe. Wie 
sal tog ooit huis Hofmeyr se 
skrikwekkende PaintBall-
geweerterregstelling van Braid-, 
Neethling- en Murray ‘gyselaars’ 
kan vergeet?

Aan die einde van die dag het 

die lede van huis Murray (met 
610 punte) as oorwinnaars uit 
die stryd getree, Braid (554 
punte)  het tweede plek gehaal, 
Neethling (452 punte)   was 
derde en Hofmeyr (402 punte) 
vierde. 

Neethling het met die gees-
beker die slagveld verlaat, maar 
die prys vir die oorspronklikste 
optog was Murray s’n.

Vier rekords is verbeter: een 
deur Breyton Poole in die O/15-
hoogspring met ’n hoogte van 
1.82 m; nog een deur Troy Payne 
in die O/19 -diskusgooi met ’n 
afstand van 35.72 m; een deur 
Francois Lötter (O/15 spies) 
45.24m en Abri Coetzee (O/19 
hamer) 49.84m.

Hier volg hoogtepunte uit 
verskillende perspektiewe.

Simon Stevens se 6,07 meter 
sprong in die onder-sestien 
verspring-item het vir me. Ellis-

Cole uitgestaan en sy deel verder 
dat sy dit geniet het om die gees 
van die Paul Roosers in aksie 
waar te neem.

Mnr. Van Zyl was weer baie in 
sy skik met Hardus van Staden 
en hoe hy alles gegee het in sy 
deelname aan die gewigstoot.

Vir juffrou De Wet was die 
tydhou saam met meneer 
Laas, -Gillion, -Kriek, -Muller, 
-Markram en die proefies die 
dag se hoogtepunt en sy vertel 
dat dié menere se grappe baie 
soos dié van die skoolseuns is. 
Sy voeg ook by dat die gratis 
muffins wat aan die personeel 
verskaf is baie lekker was!

Troy Payne shows why he managed 
to set a new record for discus in 
the U/19 category: at a distance of 
35,72m! 

Photo:	Pieter Pienaar

Photo: Supplied
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Hockey Review: PRG 2014

Foto: Inus Grobler

PRG LEGENDS NIGHT

On Friday 26 September a Legends Night was held to raise funds for the Hockey First Team’s tour to Holland 
and Belgium next year. This entailed, amongst others, a panel discussion hosted by Ashwin Willemse, with Nic 
Mallett and Brendan Venter. Several valuable items were auctioned off, amongst others Old Boy (2011) and 
Springbok Dylan Swanepoel’s hockey kit, bought by Mr Hans de Nysschen for his son, Justin (Head Boy 2015). 

Charles	Morkel

Wayne Montgomery, 
een van Paul Roos 

se beste tennisspelers ooit, 
is tans in die VSA, waar hy 
op15 September vanjaar 
die Southern Intercollegiate 
Championships Division 
1 toernooi as speler van 
Georgia University gewen het. 

Hy het dié oorwinning 
opgevolg deur die Cajun 
Classic-toernooi te wen. 
In die proses het hy vier 

spelers in die top 100 van 
die National Collegiate 
Athletic Association (NCAA) 
geklop (onder andere die 
no. 3-speler) en in die laaste 
toernooi slegs 8 potte (en 
geen stelle nie) verloor. 
Daar word gereken dat 
sy wenrekord, (10-0) as 
eerstejaar ( freshman) die 
beste begin in die geskiedenis 
van NCAA-tennis is.

Ons is trots op hom en hou 
sy vordering met afwagting 
dop.

Wayne	Montgomery
Sport

Stephen	Chapman	

2014 has been 
another great 

year for Paul Roos hockey, 
with the 1st Team ending 
the year placed 3rd on the 
schoolboy national hockey 
rankings. 

The year began with the 
annual clash against Grey 
High from Port Elizabeth. 
Those who waited in the 
heat in anticipation on the 
Friday night in April were 
rewarded when the 1st Team 
won a thrilling encounter 
4-1. The Paul Roos continued 
its domination of Grey PE 
throughout the weekend, 
winning the majority of the 
games. 

Paul Roos overall 
domination of Grey College 
in Bloemfontein continued 
with the 1st Team winning 
their encounter 1-0. The 

only game PRG lost against 
Grey Bloem came as a result 
of a questionable refereeing 
decision. 

A highlight of the year was 
the 1st Team playing against 
Wynberg in the first televised 
schoolboy hockey match in 
South Africa. The maroon 
machine arrived in large 
numbers to support their 
men and helped spur them 
on to a thrilling 1-0 victory 
over Wynberg. This game 
introduced PRG’s hockey 
to the nation. Paul Roos 
maintained an impressive 
win ratio this year over the 
Southern Suburbs schools 
both home and away. 

Mr Neville Rothman, who 
this year also coached the SA 
U/18 Team, said that what 
stood out for him in the 1st 
Team was the fluidity with 
which they could change 
tactical systems during 

matches and still maintain a 
dynamic flow of play. With 
regard to the season as a 
whole, the way that PRG has 
maintained high win ratios 
against Grey Bloem, Grey PE 
and our other main rivals, 
the depth that we have in our 
hockey and our relationship 
with, and sponsorship from, 
PWC. 

Some individual 
achievements this season 
include Andrew Hobson 
being selected for the SA 
U/16A Team and Justin de 
Nysschen being selected for 
the SA U/18B side. A number 
of boys also earned their 50th 
caps for the 1st Team. 

Most of the 1st Team will 
still be around next year, 
meaning that there is a great 
foundation to build on. Next 
season will definitely be one 
to look forward to! 

Photos: Supplied
Photo: Supplied
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Rugby 2014: Beeld van ’n Suksesseisoen 

‘Die	ondersteuning	van	
die	skool	op	’n	Saterdag	
het	baie	vir	ons	beteken	

en	ons	is	trots	om	weer	die	
kenmerkende,	gevreesde	
Paul	Roos-rugby	se	plek	
in	die	land	te	herstel.’	Mnr. 

Hein Kriek

‘You	never	really	leave	a	
school	like	Paul	Roos.	It	
was	fantastic	to	see	the	
1st	XV	back	to	their	best	
this	year	–	a	team	with	
confidence,	playing	with	
the	freedom	and	flair	that	
only	schoolboy	rugby	can	
provide;	the	type	of	rugby	
that	makes	young	boys	

fall	in	love	with	the	game.’	
Willie le Roux

‘Die	een	ding	wat	my	die	
meeste	van	die	jaar	se	span	
beïndruk	het,	was	hulle	
samehorigheid.	Hulle	het	
mekaar	en	ander	altyd	met	
respek	gehanteer,		nederig	
gebly	in	die	goeie	tye	en	
nooit	mekaar	gekritiseer	
as	dinge	verkeerd	geloop	
het	nie.	Vriendskappe	wat	
’n	leeftyd	gaan	hou	is	ge-
vorm	–	die	ware	doel	van	
rugby.’	Brendan Venter 

PRG se eerste rugbyspan 
het ’n uitstekende 

seisoen agter die rug.
Soos die silinders van ’n 

splinternuwe Ferrari het elke Paul 
Roos-hart vanjaar saamgewerk om 
die span wedstryd vir wedstryd 
vorentoe te dryf. 

Henk	Neethling

Dit het in die laaste jare vir Grey 
Bloem gebruiklik geword om die 
seisoen as voorste skolerugbyspan 
in Suid-Afrika af te sluit. Maar 
’n droomseisoen van Paarl 
Gimnasium en ’n passievolle 
vertoning deur Grey PE, het hulle al 
vroeër vanjaar gekniehalter. 

Kon PRG dieselfde vermag? 
Die grootste skolestryd van 

die jaar (watwou die ou burger-
oorloggie in die Paarl!) het 
afgespeel op ’n veld vaal genoeg om 
as metafoor vir Grey se naam te 
dien. 

Twee briljante rugbyspanne 
en een aanskoulike familie – die 
Maroen Masjien – het egter op ’n 
winterse Saterdag kleur aan dié grys 
landskap verskaf.

Paul Roos het vroeg ná afskop al ’n 
benoude oomblik beleef toe Grey se 
haker ’n paar treë van ons  doellyn 
’n skop afgestorm het. Die bal het 

oor die kantlyn gerol, die lynstaan 
is gewen, Paul Roos het ’n strafskop 
gekry en die druk is verlig. 

Grey se hemelbesem-heelagter, 
Henry Immelman, het almal se 
asem laat wegslaan toe hy van diep 
binne sy eie halfgebied (bykans 70 
meter!) pale toe te korrel. ’n Paar 
angsbevange fluisteringe later was 
die skop net-net te kort, maar die 
selfvertroue dááraan verbonde is 
iets wat nét by ’n Grey-stelskopper 

moontlik is. 
Grey het gesukkel om die Maroen 

Masjien se sterk verdediging te klop 
– wat gelei het tot ’n fout wat deur 
Grey se agterlyn begaan is. Die bal 
is deur Herschel Jantjies opgeraap 
en ’n reeks pragtige aangeë uit 
die kontaksituasie het geëindig 
in ’n drie deur kaptein Michael 
Meyer – ’n deurbraakdrie wat die 
passie onder die Maroen Massa laat 
opvlam het soos nog nooit tevore 
nie.

Na ’n lang tydperk van PRG-
balbesit in Grey se halfgebied het 
Aidyn Cupido met ’n flink skepdoel 
geslaag: 8-0 in PRG se guns. 

Maar toe begin die string 
strafskoppe teen Paul Roos: Grey 
se buitesenter het met ’n maklike 
poging geslaag; die heelagter het 
die volgende een van 55m geneem 
en Paul Roos moes in ongeloof 
toekyk hoe die bal gemaklik oor die 
dwarslat trek. 

Binne ’n paar minute was die 
telling 9-8 vir Grey.

Net voor rustyd het Grey hulle 
voorsprong met ’n verdere drie 
punte gerek.

Die volgehoue druk ná rustyd 
het verseker dat Calvin Nell ’n 
gaping vat en oorduik – maar die 
skeidsregter kon nie sien of die bal 
gedruk is nie; dus is geen punte 
toegeken nie. Grey het in die proses 
onkant gespeel: Cupido het die 
strafdoel oorgeklits – en nou het net 
’n enkele punt die twee spanne van 
mekaar geskei.

Danksy ’n briljante breekslag 
deur Grey se losskakel in die 43ste 
minuut moes PRG vinnig terugval. 
Grey se kaptein, Alex Jonker, het 
koelkop gebly en sy heelagter 
oorgestuur het vir ’n drie – wat nie 
verdoel is nie. PRG het 25 minute 
oorgehad om ’n plan te maak met 
die telling, wat nou 17-11 in Grey se 
guns was. 

‘You	can	be	proud!	Enjoy	
every	moment	and	give	us	
another	big	one.	All	the	

best!’ JP du Plessis

(vervolg op bl. 10)


