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Renier Hattingh

O p Sondag 30 Augustus het 
37 mense van Paul Roos, die 

Hoërskool Stellenbosch, Rhenish 
en Bloemhof op 22 motorfietse die 
Helshoogte-pas uitgery en ’n gesellige ete 
by Riverside Restaurant geniet, net buite 
Franschhoek. 

Die uitritjie is gereël deur Henk van der 
Merwe van die Hoërskool Stellenbosch en 
Armand du Plessis. 

Verskeie borge was betrokke by 
die dag, wat elkeen iets unieks 
aangebied het. Twee van Zipper ('n 
motorfietsvervaardiger) se bromponies 
was daar om uit te toets vir enigiemand 
wat behoefte gehad het aan ’n eksotiese 
spin. 

Die kaartjies het ’n ete van jou keuse 
ingesluit, met ’n unieke 'Leka Boys Bike 
Rally'-plakker. Almal is ook verras met 
’n belowende King Pie-geskenkbewys 
– elke honger Paul Rooser se droom. 
Na die sukses van hierdie dag is 
daar ’n Facebook-blad gestig wat die 
besonderhede van toekomstige rallies sal 
deurgee aan dié wat deel wil wees van die 
Sondag-spoed. 

Enigiemand met twee wiele is welkom; 
gaan soek gerus "Leka boys bike and 
scooter rallies" op Facebook.

Dan ride ons saam, brother.

Christoff Loubser

A true leader must choose to go 
from success to significance – 

from leaving marks to leaving a lasting 
legacy… because a mark is temporary, 
but a legacy is forever. 

Have you ever thought about the 
legacy you are looking to create in your 
lifetime? In the words of retiring head 
boy, Justin de Nysschen: “Your legacy 
is what you eventually are remembered 
for.”

In hierdie feesjaar kry twee jong leiers 
dan nie net die geleentheid om aan hul 
nalatenskap te werk nie, maar ook om 
’n nalatenskap van 150 jaar af te sluit en 
die grondslag te lê vir nog 150 jaar se 
nalatenskap.

Die slypskool Paul Roos Gimnasium 
stuur leiers die wêreld in wat gereed 
is om wêreldburgers te wees en reg 
is vir die groter dinge daar buite. 
Hierdie geliefde skool, met sy visie om 
in en vir Suid-Afrika leidinggewend, 
relevant en gerespekteer te wees, spog 

met ’n baie sterk 
diensmotief wat op 
’n waardegedrewe 
wyse aan ’n 
leierplatform 
skaaf om leerders 
globaal te 
ontwikkel om met 
hul nalatenskap 
(legacy) ’n beter 
Suid-Afrika te 
skep.

“A head boy is 
the one who is more worried about the 
task at hand than about how much he 
thinks other people sees him as a leader. 
It should be more important to him that 
a positive goal is achieved than whether 
people will think he could be ‘better’ in 
certain ways. Being able to know better 
than only ‘looking the part’ takes a lot. 
A head boy must show character.”

Hierdie definisie vir ’n hoofleier is 
ongetwyfeld wat ons oor die laaste jaar 
van Justin de Nysschen waargeneem 
het. In die woorde van ons Rektor mnr. 
van der Westhuizen: “Jy sou nooit terug 
hoef te gekyk het om te weet waar Justin 
is nie, want jy weet hy sal altyd die 
reguitste pad volg om die bestemming 
te bereik.” 

“Justin het die vermoë gehad om in 
’n milieu te presteer as ’n leier tussen 
leiers. Hy sal onthou word vir sy kalmte 
en rustigheid waarmee hy opgetree het 
as ’n diener. Hy het altyd gegee sonder 
die verwagting om te ontvang en dis 
juis hierdie eienskappe wat hom so 

suksesvol gemaak het.”
Paul Roos has the unique situation 

of four sets of brothers who succeeded 
each other in the last 150 years . Justin 
and his brother Dylan de Nysschen 
are prime examples of this. Both are 
known for particular traits: they are, 
amongst others, both good with words 
and they know what they stand for. 
They both find it important to live by 
a good value system and give the glory 
for their leadership qualities to their 
parents, as well as to constant support 
and character building throughout the 
generations.

’n Hoofseun is ’n ambassadeur vir 
sy skool en moet daarom bereid wees 
om sy hande uit sy moue te steek en te 
wérk. 

’n Hoofleier moet ook sorg vir 
dinamika: alhoewel ons nie elke jaar 
’n nuwe skool het en alle aspekte van 
die skool nie elke jaar verander nie, 
moet ons skool tóg ook nie jaar na 
jaar dieselfde bly nie. Die rol van die 
perfekte hoofseun is om kreatiwiteit en 
inisiatief te ontsluit sodat die uniekheid 
van sy medeleiers ook ontsluit kan 
word. Hy moet streef daarna om meer 
splendid te wees! 

A head boy of Paul Roos functions 
as a figure for people to look at that 
will help people to gain respect for 
the school. In other words a head boy 
should embrace the values of the school. 
He should be someone whom people 
can see as the type of person Paul Roos 
tries to cultivate. 

General 
qualities 
required for 
a head boy 
include the 
quality of 
having a good 
understanding 
of people, 
of being an 
approachable 
character, of being passionate about 
what you do and being determined and 
goal-driven. These were the qualities 
we observed in Justin the past year, 
and which we can expect of Ben-Jason 
Dixon for the year to come.

Justin’s wishes for Ben-Jason, and 
for future leaders are to fulfill their 
positions in every way possible, and to 
do so without changing who they are 
and what they stand for. 

His wish is also that fellow leaders will 
truly appreciate and realise the privilege 
of being in the position they fulfill. His 
wish for them is to use their leadership 
position as a platform to embrace the 
potential in others. In doing so, the 
next 150 years will be built on the right 
foundation.

Ben-Jason sien hierdie jaar as ’n 
geleentheid waar hy eer kan bring 
aan die geskiedenis van die eerste 150 
jaar, en aan die mense wat dit laat 
gebeur het, sodat daar op hierdie 150 
jaar voortgebou kan word. Hy wil die 
voorbeeld wees na wie 1230 seuns moet 
streef, want hierdie voorbeeld gaan die 

passie bepaal waarmee Paul Roosers die 
toekoms sal aanpak.We must decide to 
build on our strength. We must build 
on the foundation of a 150 year legacy 
while creating ons of our own: unlike 
any other, stronger than any other, 
more lasting than any other, and more 
unforgettable than any other –  because 
that is what it is all about being a Paul 
Rooser. So let’s begin within!

“Don’t ever forget … you do not need 
a title to lead,” Justin says. “In the early 
stages of being in Paul Roos I was more 
amazed than anything else to be part of 
such an extraordinary school. I always 
had some perception of how much of a 
privilege it could be to be head boy of 
this amazing school, and fortunately I 
had the privilege of that dream of mine 
coming true.”

And finally: a head boy’s motto to 
inspire many young men not to settle 
for average, good or even excellent, 
but to continue striving for an always 
brighter level of excellence: 

Onwards and upwards, semper 
splendidior! 

Leka boys bike rally

Of Leadership and Legacies
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Christo Langenhoven

Met mnr. Cloete wat Nova-
koshuis verlaat, word die leisels 

aan nóg ’n brawe onderwyser oorhandig 
– iemand wat vir 120 seuns moet pa 
staan. 

Dié eer vir volgende jaar is nou mnr. 
Willem de Villiers s’n – en hy sien uit 
na die nuwe uitdaging en sal dit met 
graagte aanpak.

Mnr. De Villiers het aan die Hoërskool 
Empangeni gematrikuleer; dié wat 
by hom klas het sou al die foto’s in sy 
klaskamer gesien het. 

Hy het aan die Universiteit van 
Stellenbosch gestudeer, waar hy in Huis 
Marais ’n tuiste gevind het. Vanaf 2000 
tot 2003 het hy  in Engeland in die ooste 
van Londen skoolgehou by Royal Docks 
Community School, totdat hy hom op 
’n dag in 2003 in een van Paul Roos 
Gimnasium se klaskamers bevind het .

Mnr. De Villiers se visie is eenvoudig: 
om Nova ’n gelukkige blyplek vir die 
leerders te maak waar hulle veilig kan 
tuisgaan, en waar die koshuis nie as ’n 
straf gesien word nie, maar as ’n tweede 
tuiste.

Volgens mnr. De Villiers sal die 
grootste aanpassing vir hom wees om 
pa te wees vir bykans 120 seuns, wat 
geensins ’n maklike taak is om te verrig 
nie. Gelukkig het mnr. De Villiers al in 
die verlede as assistent in Nova Koshuis 
gedien en is dus is al vertroud met die  
koshuisstruktuur en werkwyse. 

  Volgens Meneer is dit debatteerbaar 
watter koshuis die beste is, maar daar 
sal definitief ’n paar veranderinge in 
Nova plaasvind. 

Prima Paradys kan vir nou eers rustig 
voortboer.  Wees egter op die uitkyk 
vir ’n nuwe Nova onder leiding van 
mnr. Willem de Villiers. Ons wens hom 
sterkte toe met sy aanstelling en bedank 
mnr. Werner Cloete wat Nova soveel 
jare gedien en gelei het.

Nova kry ’n nuwe pa

Charl Smit

Dis lentetyd. Tyd vir ’n “nuwe 
begin” in die natuur. Almal weet 

die mensdom is na-apers. In Paul Roos 
is dit ook tyd vir ’n “nuwe begin” met 
nuwe komitees en nuwe idees. Societas 
is geen uitsondering nie.

Daar is verlede kwartaal ’n nuwe 
Societas-komitee verkies. Dié komitee 
is entoesiasties en beplan om grense 
te verskuif en nuwe terreine te verken. 
Francois du Plessis, nuut verkose 
Societas-voorsitter, sê dat hy baie 
tevrede is met sy span en uitsien na sy 
termyn as voorsitter, alhoewel hy besef 
dat sy harde werk nou eers gaan begin. 

Die Ladysmith-skoenboksprojek is 
die nuwe Societas-komitee se eerste 
projek vir hulle termyn en kan hulle 
met trots sê dat dié projek uiters 
suksesvol was. Hulle doel was om 450 
skoenbokse wat gevul is met basiese 
behoeftes in te samel en vir Kersfees 
aan die minder bevoorregtes van 
Ladismith uit te deel. Dié projek het 
vir die komitee bewys dat enige iets 
moontlik is, veral met die “Paul Roos-
Army” agter jou.

Societas se trefferprojekte, soos 

rivierskoonmaak en die huiswerkklub, 
gaan in die komende jaar soos normaal 
voort, tog is daar nuwe projekte in die 
pyplyn wat vir groot opslae sal sorg. 
Paul Roosers moet hulle solank gereed 
maak en hulle dagboeke oop hou vir al 
die nuwe, vermaaklike projekte wat die 
Societas-komitee besig is om te reël.

Die nuwe groentetuinprojek van 
Societas, wat alreeds volstoom aan 
die gang is, het ook groot aanklank 
by die Paul Roosers. Die groentetuin 
is agter Paul Roos geleë en strewe 
na volhoubaarheid en produkte van 
goeie gehalte. Daar is wél ruimte vir 
verbetering. Dít is waar Societas en die 
hele Paul Roos hande sal moet vat.  

Dié projek is die ideale uithangge-
leentheid vir alle Paul Roosers met 
groenvingers!

Die sukses van Societas 2016 hang 
af van elke leerder in Paul Roos se 
positiewe gesindheid. Of ons nou moet 
skoenbokse pak, riviere skoonmaak 
of in tuine moet skoffel, Societas trap 
diep spore in die omgewing. Dít kan 
net volhoubaar gedoen word indien die 
hele skool agter Societas staan en hul 
samewerking gee. Spanwerk was en is 
nog altyd ’n wenresep vir sukses.

Skoffel, skoenbokse en 
skoonmaak met Societas

Foto: Tashreeq Raziet

Foto’s: Verskaf
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Luke White

Hy het bewys dis moontlik 
om ons skoollied met ’n 

besem te speel. Hy het klas-krieket 
alombekend gemaak. En hy hou 
graag skeinatpartytjies. Jy sal met my 
saamstem: mnr. Cloete is '’n wenner'. 
As voormalige hoofseun van ons skool 
en uittrende koshuisvader maak dit sin 
om meer by hom te leer oor leierskap.

Mnr. Cloete glo elke persoon het ’n 
missie en ’n leier is iemand wat syne 
najaag. ’n Leier van gehalte is een met 
baie invloed, maar ’n goeie leier is een 
met ’n góéie doel. 

Om jou doel te vind moet jy net 
verder kan kyk as geld en ’n beweging 
identifiseer wat groter is as jouself, 
waartoe jy ’n bydrae wil lewer.

“’n Mens moet nie so suur wees soos 

salBETERsuur nie en liewers fokus 
om jou passie in die lewe te vind” – hy 
beveel aan dat jy jou Skepper tydens 
dié soektog raadpleeg.

Mnr. Cloete se passie was natuurlik 
om na afloop van sy studies terug 
te keer na PRG en hier ’n verdere 
impak te maak – en ek praat nie van 
die swart kol in mnr Grobler se klas 
nie! Ek dink dis veilig om te sê hy 
sal onder die koshuisbrakke gemis 
word. Vervlaks! Al stel hy ons dalk 
teleur deur nie sy kinders Jakop en 
Neekop te doop nie, dra hy darem by 
tot Suid-Afrika se reënboognasie deur 
sy keuse van name in vraestelle. 

Dit is altyd Hendrik Bolani wat die 
stroombaan bou, of Pieter, Chun-
Lee en Lindiwe wat sokker speel … 
almal wag nog dat hy die vloei van 
lading voorstel deur die hoofgebou se 

gange propvol te pak met kinders en 
die rol van ’n battery te vertolk deur 
‘elektrone’ verby sy deur te stoot.

Aangesien hy heeltyd aan diens is, 
word die lading in sy lewe partykeer 
’n bietjie baie. Sy raad oor hoe om 
jou koel te probeer hou, is om jou 
probleem in perspektief te stel en te 
dink aan die groter geheel. Sy raad aan 
enigeen wat ooit ’n koshuisvader wil 
word, is om vooraf te beplan wat jy 
wil bereik. Dit is egter slegs ’n tiende 
van die voorvereiste om sukesvol te 
wees – die res is slegs gewilligheid om 
opofferings te maak. Meneer verseker 
Semper dat, wanneer hy aftree, hy 
beplan om ’n kroeg met die naam 
aanvaarBAR oop te maak vir ons om te 
geniet as Old Boys. So saal solank jou 
wit perd op en maak reg vir een glas 
vuil melk saam met Bart Nel.

Moet ek vir julle iets opblaas … ?
Aktueel • Current Affairs

Johan Schoeman en Renier Hattingh

Die Grey-naweek van 2015 (en die 
voorafgaande week) gaan beslis in die 
geskiedenisboeke opgeteken word as 
een van die bestes ooit – nie net weens 
al die oorwinnings nie, maar ook 
danksy die algehele gees wat deur die 
skool geheers het en steeds deur ons are 
vloei.

Paul Roosers se gees is wat ons regtig 
’n unieke skool maak. 

Jufrrou Stofberg en die span 
cheerleaders het met die hotdog-eet en 
strongman-kompetisie idees vorendag 
gekom, liedjies geskryf en beplan. 

Alhoewel daar geen twyfel is oor 
hoe baie ons al die geesbou-aktiwiteite 
geniet het nie, vergeet ’n mens soms oor 
hoe baie werk daar eintlik in ’n Grey-
week ingaan. 

Iemand moes tog die hotdogs maak! 
Die Sterkman-kompetisie, Wall 

of Fame en die toepaslik beletterde 
tennisbaandrade – om net ’n paar 
inisiatiewe te noem – is alles te danke 
aan die cheerleaders en die Graad 
8-koshuisbrakke, onder leiding van 
Juffrou Stofberg.

Die Graad 8-koshuisleerders het 
puik werk verrig met skêr en papier 
vir die vlaggies wat die Hoofgebou en 
Welgevallen verbind. 

Alles anders is deur die Patriots en 
juffrou Stofberg gedoen – maar ’n groot 
dankie ook an me. Petro du Toit, wat 
die nuwe “Roos se Stad”-banier vir die 
skool geskenk het.

Volgens Adrian “Tall horse” Honing 

is daar tydens die oploop tot Grey-week 
min pouses búíte Juffrou Stofberg se 
klas deurgebring. Daar is ook menige 
vergadering ná skool gehou. Om 50 
jaar se oudkapteins op te spoor en 
derduisende papierdriehoekies uit 
te knip is buitendien geen geringe 
prestasie nie. Die geeskommitee moes 
die hele Sondag voor Greyweek opoffer 
om alles reg te kry. Dís nou vir jou ware 
toewyding.

Hannes Prinsloo het die 
oefentoerusting vir die sterkman-
kompetisie verskaf.

Ons skool se nuwe PRG Legends-vlag, 
wat almal in die skool se handtekeninge 
bevat, sal in die argief geplaas word vir 
ons kinders en hulle kinders om te sien.

Juffrou Stofberg, wat al sedert 2008 
by Paul Roos Gimnasium skoolhou, 
reken dat dit die grootste Grey-week 
nóg was. Sy gee toe dat geesbou nie veel 
groter as dit kan word nie, en sê dat ons 
van nou af net moet fokus om die gees 
hoog te hou met volgende cheerleader-
generasies. Juffrou Stofberg sê dat al 
haar verwagtinge oortref is en dat sy 
niks sou wou verander nie.)

Sy kry, soos die res van die skool, elke 
keer hoendervleis as ons Old Boys sing. 
My wens vir Paul Roos Gimnasium is 
dat ons sal aanhou hoendervleis kry, tot 
die einde van dae.

** Ons sê dankie vir Enterprise (vir 
die gourmet worsrolletjies), USN 
en SAS (vir die bemagtiging van die 
Strongman-kompetisie), die organisasie 
van die Patriot Moms asook al die 
spankapteins en Old Boys.**

Paul Roos se 150-Geesvieringe
Dankie, Juffrou Stoffies!

Photos: Richard Xian
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Christoff Loubser

Die rykdom van ’n Portchie lê in 
die vreugde wat daarmee gepaard 

gaan. 
Vreugde lê in kleur: op die platteland, 

in die eenvoudige saamdoen van 
mense. Die geheim lê egter in die 
balans van kleur. Die kombinasie 
van die hoeveelheid blou saam met 
die hoeveelheid geel; die hoeveelheid 
rooi saam met die hoeveelheid oranje; 
die hoeveelheid pienk saam met 
die hoeveelheid pers … en dit alles 
vasgevang op ’n doek waar daar detail is 
in mense se saamdoen.

Dié kreatiwiteit van Portchie het reeds 
lank gelede begin vloei op Tweeling, die 
vergete plattelandse dorpie in die Oos-
Vrystaat, met sy vier strate in die lengte 
en sewentien strate in die dwarste waar 
Portchie se ‘blouboompie’ van vroeg af 
gebuig is. In ’n terugblik vertel Portchie 
nostalgies van sy pa se groentesaak en 
sy ma se klerewinkel en hoe hy saans 
voor die televisie gesit en pakkies maak 
het vir die kerkbasaar. Hy kon altyd baie 
interessante ornamente maak: iets uit 
niks prakseer. 

Uit sy pa se groentewinkel onthou 
hy die geel wortels langs die rooi beet; 
langs die groen slaai. Hy is waarlik die 
heeltyd gebombardeer met kleur.

Portchie Viljoen word Paul Roos 
toe gestuur en “Portugees” gedoop 
toe die Eikestadters uitvind sy pa is ’n 
groentehandelaar. 

Die kunste begin ’n werklikheid word 
in sy hoërskooldae by die kunsskool.

Portchie begin hartlik uit sy maag lag 
as hy vertel van sy koshuisdae in Nova 
se gange: van die kweekskoolassistent 
meneer Blitsmit en sy kanarie, en van 
Richards, die kafee op die hoek met die 
heerlike footlongs en hamburgers. Hy 
vertel van die tiekiebokskaskenades en 
hoe hy verdwaal het in die “geweldige 
groot leerskool” met sy 700 leerders.

Skielik raak Portchie stil wanneer 
die donker dae as vervoerekonoom by 
Spoornet in Johannesburg ter sprake 
kom. 

“Die verveling en gewoondheid van 
hierdie beroep het my gedwing om uit 
te kyk na ander maniere om sin te gee 
aan hierdie lewe.” 

“Ek verf ook nie treine nie, want dit 
kom uit ’n era waar ek maar net moes 
survive om te oorleef.” Hierdie einste 
verveeldheid noop Portchie toe om 
sy kunsinnigheid in ’n nuwe rigting te 
stuur met ’n kwas en ’n canvas aan sy 
kant. 

Sy eerste uitstalling was in ’n vriendin 
se motorhuis, daarna in sy woonstel; 
vriende se woonstelle langs hom; bo 
hom; onder hom; oral! 

In 1994 hoor almal vir die eerste keer 

werklik van die Portchie wat ons vandag 
ken toe hy ’n honderd werke op een 
aand verkoop. Met sy profyt gee hy weer 
sin aan die lewe en kom vestig hom in 
die bekoorlike Stellenbosch. 

Vandag, ’n paar dekades later, staan 
’n suksesvolle Portchie in die voordeur 
van sy eklektiese woning Maria’s Manor 
op die oewer van die Eersterivier. Met 
’n uitsig wat Portchie herinner aan sy 
skooldae in die geliefde skool is dit 
steeds ’n voorreg om die skoolklok te 
hoor lui. 

Sy pragwoning is vernoem na sy ma, 
Maria, en vereer haar gasvryheid en 
die ‘warmte’ van sy ouerhuis. Maria’s 

Manor pas perfek by die Franse 
omskrywing serre chaude (warm 
woning) met sy groot plaaskombuis, 
langtafel en gesellige ruimtes om almal 
te akkomodeer.

Portchie is wêreldwyd bekend, nie net 
vir sy kunswerke nie, maar ook vir sy 
persona. Sy gallery in Kerkstraat, The 
Red Teapot Gallery, is die eintlike plek 
waar die kreatiwiteit vloei. Portchie se 
filosofie rondom die kunste lê agter die 
woorde: “Moenie wonder oor die skep 
van kunswerke nie, hef aan en skep wat 
in jou kop ontstaan. 

Laat jou navolgers besluit of dit goeie 
of slegte kuns is, of hulle daarvan hou 

of nie. Maar terwyl hulle wonder: skep 
eerder nog kuns. Juis dan sal hulle 
jou volg en návolg.” Die eiesoortige 
Portchie-styl se karakter lê in ’n mengsel 
van impressionisme, ekspressionisme 
en ’n tikkie klassiek wat in ’n naïwe 
formaat vervleg word.

Die rykdom van ’n ware Portchie 
lê in die rykdom van Portchie self. 
Hierdie rykdom lê in sy ma se ‘warmte’ 
en sy pa se geelwortels, rooibeet en 
groenslaai. Woorde sluit wêrelde oop, 
kuns gee rigting en vreugde bring kleur. 
Die titaniese styd van prentjies plak 
op Tweeling se kerkbasaar is verby: 
Portchie is hier om te bly.

Getuie van groot tye

Charl Smit

Markus A Reuter (Matriek 
1976) verwerf tans so baie 

toekennings  dat ’n mens skaars 
kan bybly, en as jy kan, verdien jý ’n 
medalje!

Dié oud-Paul Rooser én oud-
Matie het op 28 Maart 2015 sy 
eredoktorsgraad aan die Universiteit 
van Liege in België verower – die 
universiteit wat ook aan Nelson 
Mandela sy eredoktorsgraad toegeken 
het.

Prof. Reuter is tans direkteur van 
tegnologiese bestuur by Outotec in 
Finland – een van die gesogste posisies 
by een van die gesogste maatskappye, 
in Finland en ook wêreldwyd. 

Outotec se hoofmissie is 
volhoubaarheid. Die maatskappy streef 
daarna om ’n volhoubare omgewing te 
skep en sakeondernemings te ontwerp 
wat die omgewing in ag neem.

Prof. Reuter se lys prestasies is 
omtrent so lank soos die Nylrivier 
of die Mississipi – klaarblyklik 
nimmereindigend.

Op prof. Reuter se kerfstok is ’n 
eredoktorsgraad, ’n doktorsgraad in 
ingenieurswese, ’n post-doktorale 
graad in habilitasie en nóg ’n spesiale 
doktorsgraad. Die meeste van sy 
kwalifikasies en grade het te doen met 

sy groot voorliefde vir die natuur en vir 
volhoubare energie. 

Prof. Reuter is alombekend en 
word regoor die wêreld vereer vir sy 
intellektuele vermoëns. Universiteit 
van Liege in België, Stellenbosch in 
Suid-Afrika en Aachen in Duitsland is 
slegs enkele universiteite wat vir Prof. 
Reuter die eer gegee het vir wat hom 
toekom.

Dit alles van één Paul Rooser in één 
deel van die wêreld!  

Balans is ’n woord wat definitief in 
Prof. Reuter se woordeskat bestaan. 
Hy het gedurende sy universiteitsjare 
in Stellenbosch vir Maties se eerste 
hokkiespan gespeel. En dit sit nie 
sommer in enigeen se broek nie.

Elke mens verlang in die een of 
ander stadium van sy lewe daarna om 
weer kind te wees: om sonder enige 
sorge in die natuur te kan baljaar; 
om die sterk reuk van varsgesnyde 
gras te ruik en om die wind deur 
jou hare te voel. Markus Reuter 
skryf hieroor op die Universiteit 
van Stellenbosch se webwerf: hoe sy 
persoonlike herinneringe aan sy jong 
dae aanleiding gegee het tot sy liefde 
vir die natuur en hoe dit sy hartsnare 
geroer het om ’n volhoubare omgewing 
te skep.

Die een wens wat sekerlik elke mens 
in sy hart vir die nageslag het, is om 
die natuurskoon waarmee ons so 
geseënd is in sy volheid te ervaar. Om 
die sonsak-oranje oor die see se blou 
te sien en om loeries in die grasgroen 
Knysnawoude te hoor sing. 

Hierdie nalatenskap is te danke aan 
mense soos prof. Markus Reuter. Sy 
invloed strek veel wyer as wat ons 
besef. Sy kennis is van onskatbare 
waarde.

 Ons salueer prof. Reuter hier vanuit 
Paul Roos en Suid-Afrika. 

Paul Roos se eie Al Gore

Old Boy Markus Reuter maak 
akademiese opslae 

Aktueel • Current Affairs

Die geesbou-aksie het op Maandag 17 Augustus begin, toe die Matrieks 
hulle uitnodigings na die Matriekafskeid ontvang het, en daarmee saam 
feesjaarstrikdasse gemaak van ou skooldasse. Nog ‘n foto op p.13 

Foto: Richard Xian
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Kultuur • Culture

Renier Hattingh

All teachers know that Paul 
Roosers love to argue, and they 

must be pretty good at it, because I 
have never heard a single one admit 
to losing. In fact, Paul Roosers have 
become so good at this, that they’ve 
decided to turn it into an art – or 
rather a sport – of some sort. 

The English call it “debating”.
More than 40 applicants raised their 

hands, which resulted in a more than 
nine teams from Paul Roos being 
entered into the Boland League (a 
record-breaking number for our 
school).

Paul Roos’ senior team was crowned 
league champions in 2014, and this 

year they are in a growth stage, so the 
next season will be full of big things 
for our silver-tongued talkers.

The junior sides did not fail to 
impress either, when two of them 
made it through to the provincial 
tournament at UCT this year. The 
tournament was held on Sunday 9th 
of August, and Saturday 15th August.

Our teams consisted of Matt 
Morton, Nic Hay and Sam Theron 
in PRG A - Phillip Hoffman, Kai 
Grootepas, Chris Malherbe and Simon 
Franken were in PRG B. Who knows 
what have might happened if Grey 
College had sent an English debating 
team? I believe that PRG would have 
won, but hey, we’re not here to argue 
… or are we?

Paul Roos-debat vs Grey The fine art of a 
good argument

Simon Brand

As daar na die debatspanne van 
Paul Roos gekyk word, is dit 

duidelik dat dié skool se blaf net so seer 
soos sy byt is. 

Ons Afrikaanse debatgroep, onder 
leiding van me. Dalene Vermeulen en 

me. Karin Tomlinson, het 2015 met die 
WOW-debatfees afgeskop. Twee spanne 
het die skool by hierdie geleentheid 
verteenwoordig. Roux Volsoo, Renier 
Hattingh en Rayno Blomerus het die 
semi-finaal gehaal. Die Juniors Stehan 
Odendaal, Alex Aldrich en Mihan van 
Zyl is as die wenners in hul kategorie 

David Wolfswinkel (Grade 12) is currently competing against some of the best 
musicians in the country at the Unisa Scholarship Competition in Pretoria.  David 
plays the clarinet while also concentrating on his academics. Only candidates who 
achieved above 85% for their Unisa Grade 8 exam (final music exam) were invited 
to this competition. We wish him the best of luck in his musical pursuits. 
Above the multitalented David is playing the Marimba as accompaniment. 

-Jaco Marais

Paul Roos se koor maak seker hulle hou by met 150 jaar se guts en glory

Op 8 Augustus vanjaar het Paul Roos se koor deelgeneem aan die finale rondte van ATKV se APPLOUS! koorkompetisie in Port 
Elizabeth, en wel in die “meer ervare seunskoor”-afdeling.

Nie net is hulle as beste seunskoor in die land gekroon nie, maar hulle het in die proses ook Afrikaanse Hoër Seunskool 
oortuigend geklop. Dit is ’n uitsonderlike prestasie, aangesien die koor nog laasjaar vir die eerste maal in die “minder ervare 
seunskoor”-afdeling opgetree het (en ook gewen het). 

Affies het glo die afgelope 25 jaar hierdie kompetisie gewen voordat hulle deur Paul Roos ore aangesit is.
 -Ean Brink

1. 

2.

3.

The English and Afrikaans debating teams before taking on Grey College.  
But Grey had not sent an English debating team to take us on. We wonder 
why?

Die formidable Senior A-span gereed om Grey Bloem die stryd aan te sê.

Sterk ondersteuning vir Afrikaanse debat van lede van die Semper-
redaksiespan.

1.

3.

2.
aangewys.

Vir die ATKV-debatkompetisie 
is ses senior spanne en twee junior 
spanne ingeskryf. Drie van die senior 
spanne het hul debatte gewen – teen 
Boishaai, Bloemhof en Klein Nederburg 
onderskeidelik.

Die juniors het deurgedring tot die 
semi-finaal, waarna een van die spanne 
in die finaal beland het. 

Dit is die eerste keer in vele jare 
dat ’n Paul Roos-span die Provinsie 
in die eindrondte van die ATKV 
verteenwoordig. Hierdie span, wat 
bestaan het uit Thys Sutherland, Arend 
Brand en Jacques Botma het op 22 
Augustus by Goudini Spa deelgeneem, 
waar die finaal hierdie jaar aangebied is.

Twee senior en twee junior 
debatspanne het Grey Kollege 
Bloemfiontein die stryd aansê. Die 
senior A-span het bestaan uit Charl 
Smit, Johan Schoeman en Van Zyl 
Bester. Hulle het hul debat teen Grey 
gewen. Die junior spanlede was Thys 
Sutherland en Arend Brand en Jacques 
Botma, en Alex Aldrich, Stehan 
Odendaal en Mihan van Zyl. 
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Christoff Loubser

Dis moeilik om dit te glo, maar 
nog ‘n kultuurseisoen is op sy 

kop! Nes ‘n skreeuende nuwe baba het 
hierdie seisoen ons ook in ons pajamas 
laat ronddraf. En van die groeipyne 
kan jy ons niks vertel nie.

Die PRG-koor, wat uit ongeveer 80 
lede bestaan, het hul groeipyne goed 
oorkom nadat hulle vroeër vanjaar by 
ATKV se Applous-kompetisie as die 
beste meer ervare seunskoor gekroon 
is. 

Die koor, onder leiding van meneer 
Stephan Bezuidenhout, spog tans met 
baie nuwe lede weens die kooroudisies 

wat op 31 Augustus plaasgevind het. 
Meneer Bezuidenhout en me. 

Kroukamp is baie opgewonde oor die 
toekomende koorseisoen..

Die PRG toneelspan het ook in die 
laaste seisoen nuwe hoogtes bereik 
met hul kokende komedie, Mullets 
en Mowhawks (lees ook Op hol met 
Marion Holms hieronder). 

Gaan snuffel bietjie op ons PRG 
Kultuur Facebook-blad (fb.
com/paulroosculture) vir nog 
kultuurinligting. 

Dis altyd lekker om te sien hoe Paul 
Roosers se betrokkenheid by kultuur 
letterlik ontplof. PRG Kultuur lyk vir 
my al meer soos ‘n Huppelkind!

Simon Brand

Almal is teen hierdie tyd al bewus 
van die boubedrywighede op die 

skoolterrein wat verhoed dat leerders 
van Braid- en die omliggende lane 
gebruik maak, en wat hulle forseer om 
die hele pad óm die Japie te loop om 
tussen die LPR en die Hoofgebou te kan 
beweeg. Min mense weet egter wat nou 
eintlik daar gebou word.

Leerders kan binnekort verwag om 
note uit ’n splinternuwe, verbeterde 

musiekblok te hoor opklink. In die 
laaste tyd het die belangstelling in 
musiek by Paul Roosers toegeneem. Die 
PRG-musiekdepartement is as gevolg 
daarvan blitsvinnig aan die groei en 
meer fasiliteite vir hierdie doel het ’n 
dringende noodsaaklikheid geword.

Die nuwe gebou sal bestaan uit ses 
vertrekke: ’n nuwe kultuurkantoor, drie 
musiekklasse, ’n tegnologieklas en ’n 
stoorkamer. 

Die demosaal word omskep in ’n 
mini-teater wat ook as ’n kuns-en-

kultuur-klas gebruik gaan word. 
Hierdie nuwe anneks sal aan die Japie 
verbind wees, wat konserte daar sal 
vergemaklik. 

Die stoor- en klaskamers van die 
Drumline gaan ná die aanbouings 
steeds in die ou musiekblok geleë wees, 
maar hulle sal die voordele van meer 
spasie geniet. 

Die gebou gaan teen Januarie 
volgende jaar gereed wees vir gebruik. 
Befondsing vir die nuwe fasiliteite is 
moonlik danksy die 150-jaar fonds.

Christoff Loubser

In die wêreld vandag: ANC bomme 
ontplof na willekeur, Nkandla se 

brandpoel loop leeg, beurtkrag is weer 
volkrag en die Kaap is steeds Holms. Te 
midde van dié deurmekaarspul staan 
een uiters talentvolle, formidable aktrise 
soos ’n ligstraal in ’n donker tonnel.

Verskoon ek lieg. Sy staan nie, sy hol. 
Of jy nou saamhol, weghol of in die hek 
vashol, ons almal hol. Marion hol ook, 
vir haar lewe natuurlik. Sy hol vir haar 
brood en botter, van die een show na 
die ander.

Maar tog het hierdie akroniem  (ja, 
dis eintlik ’n akroniem!) ’n heel ander 
betekenis vir dié komediekoningin. Dis 
haar kodewoord: “Hou Op Lag Marion 
– vir daardie oomblik wat jy jouself 
simpel wil lag vir jou eie komedie.” 

Dan hol sy weer voort- sy doen 

kanovaarte op die Oranjerivier en kuier 
op Pofadder. Haar eenvrouvertonings 
geniet aftrek oor die hele land. Sy 
beskou haar vertonings as glorified 
stories waar sy die geleentheid kry om 
elke aand spectacularly op stage te sterf.

Tóg sê sy dat, alhoewel sy toneelspel 
baie geniet, dit is wat daarmee saam 
gaan glad nie in haar natuur nie. Sy is 
’n introvert en verkies liewer om waar 
te neem as af te show. Sy dink sy sou  
nogal ’n goeie Deon Meyer wees … dan 
sou sy heeldag alleen in haar glaskas 
sit en klassieke musiek luister terwyl 
sy skryf. Sy is op haar gelukkigste met 
’n paar bloedrooi lippe en ’n voorskoot 
besig om eenvoudige maaltye op te 
tower vir mense wat sy lief genoeg het 
om te onthaal. Sy is ook lief vir lees en 
poesië: “Mense dink gedigte is too high 
to come by. ” 

Hulle mis volgens Marion die punt 

… Dis verse wat jy moet lees in die 
geselskap van ’n gehoor.

Marion beskou haar toneelspel as ’n 
roeping en haar passie vir toneelspel 
help om hierdié roeping te volbring.

Sy glo sy is gemaak om toneel te speel 
en dat ’n mens se beroep nie ’n lukrake 
keuse is nie. 

“Jy moet doen wat jy moet doen. 
Anders sluk ’n walvis jou in en spoeg 
jou uit waar jy hoort!”

Met ’n lewensleuse soos “vet maar 
fiks”, wys dit jou: ’n Mens kan die 
lewe geniet en nog steeds na alle 
konsternasies, trieks, vuurwerke en 
sirkusnarre kyk sonder om self ’n 
omgekrapte maag te ontwikkel. 

Die wêreld kan ’n lekker plek wees, 
solank jy net op die regte plek is: in 
Marion se voorkamer, waar jy so tuis 
mag wees soos in jou ouerhuis. 

Want lag is antibiotika vir die siel.

Eggo’s uit ’n nuwe musiekblok

'n Aand van uitmuntende komedie en geselligheid is op 21 Sptember in die Japie Krige-saal gehou. PRG se eie Mullets en 
Mohawks is vir oulaas opgevoer, maar hierdie keer saam met Marion Holm se  Die Kaap is weer Holms. 

Semper het ’n onderhoud gevoer met Marion, wat al diep spore in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidswêreld getrap het. Sy 
het met ’n hele paar interessante Insigte vorendag gekom… Foto’s van Dramagroep op p. 13

Groeipyne maak ons opgewonde!

Op hol met Marion Holm
Gaskunstenaar by PRG se Gala-toneelaand

Luke Giesler

Die jaarlikse Paul Roos Gimnasium-
musiekaande is van 8 tot 10 

September in die Japie Krige-saal 
gehou om vir die musiekleerders die 
geleentheid te bied om hul 
praktiese assesseringstake 
voor ’n gehoor uit te voer. 

Smaaklike oosterse kos en 
wonderlike vermaak 
het verseker dat elk van 
die drie aande met die 
oosterse tema ’n reuse 
sukses was sukses was.

Die musiekleerders 
van PRG speel 
enigiets van 
marimba, tot drom, 
klavier, kitaar, viool, 
cajon en klarinet. 
Die MC's, Aiden 
Lewis en David 
Wolfswinkel. het verseker dat 
elkeen van die aande seepglad 
verloop.

Daar was oor die 20 optredes 
elke aand, net om seker te maak 
dat die onderwysers en gaste nie 
doodverveeld sal wees nie. Me. 
van Dyk se Fly me to the moon 
was asemrowend volgens 'n paar 
ooggetuie, só asembenemend 
dat hulle nou moet ekstra betaal 
om die Japie se vensters te vervang.

Musiekaand
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I have mentioned in my previous articles 
how quickly time has been ticking by and 
that in the blink of an eye we are going 

to find ourselves at the end of another 
successful year – I never realised that it 
would happen this quickly though. Not 
only has the seemingly small amount of 
time that we had in 2015 exceeded my 
expectations, but also the success that 
this school has achieved. 
Paul Roos has climbed mountains and 
reached heights which no school has 
reached before and we can all be proud 
of our tremendous results from 2015.
As all good things come to an end, we 
find ourselves in the time of the year 
where everything becomes the last for 
one generation … and the first for the 
next generation. The Class of 2015 is 
stepping out into a new world, and the 
Grade 11s of 2015 are taking their places 
as the leaders of 2016.
This time of the year brews a lot of 
emotion and emphasises the value of 
one’s high school career. As a Matric 

you reflect back on your time at Paul 
Roos, and as a younger student you 
realise how quickly your time is passing 
by. It’s a crucial time of year and can 
be important in deciding what exactly 
you want to become in Paul Roos. It is 
an opportunity to take control of the 
position you are in and start deciding 
whether you want to make a difference 
or not – this is my short message for the 
Paul Roosers of 2016. 
I urge you all to realise the value of time, 
and specifically the time you have in 
this amazing school. Make a decision 
to create a positive effect on Paul Roos 
Gymnasium, and in doing so you will 
make use of your time effectively.
To the Matrics of 2015, I cannot say 
much more than how proud I am of all 
of you, and of what you have contributed 
to our amazing school’s success over 
the past five years. I feel blessed to have 

worked with such a great bunch of people 
and it has been a privilege to get to know 
all of you gentlemen. It can simply not 
be put into words how grateful I am, and 
I’m sure the rest of us are, to have been 
a part of the 150th year of this institute’s 
existence, let alone as Matric. 
We can all be assured of the fact that 
we have done our school proud, that we 
have held the flag high and that we have 
achieved success in so many different 
forms. It couldn’t have been done 
without the teamwork, the passion and 
the determination amongst us all. We 
have each other to thank, as well as the 
rest of the school. 
That brings me to thanking everyone 
who made the Maroon Machine of 2015 
click together. The academic, sporting 
and cultural results, which Semper so 
magnificently displays, are enough proof 
of how well everybody has cooperated. 

Amongst so many other important 
contributors, special thanks must be 
made to Mr. Van der Westhuizen, for 
your valuable advice and leadership; 
to all of the Staff – for your hard work 
and sacrifice to add value to our school; 
to the brilliant Semper Team – for the 
outstanding work which you do in order 
to deliver us news of the highest quality, 
and lastly, to every Paul Rooser for your 
honest effort in living out Pride, Respect, 
Gentlemanship, Humility, Excellence, 
Integrity and Responsibility.
Paul Roos, I thank you for your service 
and for making me the proud man that I 
am today. This amazing school has taken 
a special place in my heart … For one 
last time, Semper Splendidior.
Always outstanding, always more 
excellent.

 #BeginFromWithin

IN PERSPECTIVE
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Forum

REDAKSIONEEL
As redakteur van Semper moes ’n mens 

kies om van sukses na uitnemendheid te 
gaan, van net ’n idee laat tot ’n blywende 
nalatenskap.

CJ Langenhoven sê: “Dit beteken nie 
altyd veel om ’n man van belang te 
wees nie. Die belangrikste persoon op ’n 
begrafnis is die dooie man.”

Jy hoef nie hoofseun, klasleier of 
spankaptein te wees om ’n nalatenskap 
te laat nie. Dis ’n cliché, maar dis die 
waarheid. Die afgelope 150 bestaansjare 
van Paul Roos Gimnasium is die 
akkuraatste bewys van reeds genoemde 
cliché.

Nie almal kan leiers wees nie, maar 
almal kan ’n verskil maak.

But sometimes a leader title does 
provide that extra motivation and 
ambition to leave a legacy. This is the 

case with Justin de Nysschen, head boy of 
2015, (see p.2) as well as with Joa Swart, 
deputy head boy and rugby first team 
captain (p.16).

Luister na Steve Jobs: “Here’s to the 
crazy ones, the misfits, the rebels, the 
troublemakers, the round pegs in the 
square holes… the ones who see things 
differently – they’re not fond of rules. 
You can quote them, disagree with them, 
glorify or vilify them, but the only thing 
you can’t do is ignore them, because they 
change things, they push the human 
race forward … because the ones who 
are crazy enough to think that they can 
change the world, are the ones who do.” 

Kyk vir Portchie – gebore in ’n klein 
Vrystaatse dorpie, Paul Roos Old Boy en 
nou ’n wêreldbekende skilder. (Lees berig 
op bl.5)

PRG’s community service committee, 
Societas, gives anyone the perfect 

opportunity to make a difference in 
society (p.3).

Oor 20 jaar praat ons van vandag as 
“die goeie ou dae” en dink ons terug aan 
al die kanse wat dié skool gebied het – of 
jy dit aangegryp of verbeur het, die kanse 
was daar! 

Dit is altyd ’n moeilike taak om al die 
prestasies in ’n Z-dag Semper te plaas, 
maar hierdie een vat die koek: PRG wen 
Grey Bloem (bl.16); die toneel blink uit 
(bl.7) en daar is ’n nuwe musiekblok aan 
die kom (bl. 7). 

Dis daarom die eerste keer dat daar 
’n 16-blad-Semper uitgegee word, 
want met al die gebeure en feesvieringe 
was 12 bladsye te min. Met Semper se 
formidabele redaksie, tegniese span en 
onderwyser-in-beheer was die bykans 
onmoontlike taak op die ou end ’n 
maklike een.

In 2011 het ons as klein seuntjies stil 

tussen die gedruis van die leerlingraad 
en die res van die skool gestaan en met 
afwagting geluister na al die wonderlike 
geleenthede wat op ons wag. Vandag, op 
Z-dag, staan ons as matriekbroers langs 
mekaar met ’n stilte in ons en ’n gedruis 
van die res van die skool. Dis die laaste. 
Nou sien ons uit na al die geleenthede 
wat die wêreld daar buite vir ons bied 
as ons by Golden Gate uitstap - tóg wil 
ons eintlik maar net hier in die perfek 
gebalanseerde omgewing van Paul Roos 
bly. 

’n Mens raak nogal bewoë as mens kyk 
na die geskenk wat deur die Old Boys 
aan ons gegee is. Op linkerkant is ons 
nog klein pokkel-seuntjies, bruingebrand 
na die Graad 7-Desembervakansie; 
regs is volgroeide seuns, sonder ’n tan 
– te wyte aan die skoolboeke – wat die 
struikelblokke van hoërskool oorbrug 
het en geleenthede aangegryp het. 

Vandag stap ons vir die laaste keer as 
die Maroon Machine van 2015 hier uit 
en los ons ons vingerafdrukke tussen dié 
van die duisende voor ons.

Semper Splendidior. 
-Red.

Jy hou vandag die sestigste Semper 
in jou hande …

Charl Smit

Sestig.
Aftree? Pensioen? Mediese sorg?

Dít is vrae wat gevra word wanneer jy 
die ouderdom van sestig bereik. 

Semper is sestig – ’n ander tipe sestig. 
Hy bestáán nog nie sestig jaar nie (sy 
50ste jaar is in 
2012 herdenk), 
maar ons praat 
nou van sestig 
Sempers vol 
skaterlag, sukses 
en saktye.

Semper is Paul 
Roos Gimnasium 
se integrale 
kwartaalblad met 
ongeëwenaarde 
joernalistieke 
nalatenskap. 
Dis met groot trots en dankbaarheid 
dat Semper gedurende 2015 sy 60ste 
eksemplaar lewer. 

Die grootste uitdaging vir Semper 
is om nie in ’n groef van gemak en 
voorspelbaarheid te verval nie. Ons 
maak dus staat op ’n baie bekwame 
redaksiespan en sorg dat elke publikasie 
iets is om op trots te wees.

Deur die jare is groot geeste 
by Semper gebore. Bun Booyens 
(redakteur van Die Burger – die derde 
Paul Rooser in dié amp, na Piet Cillié en 
DF Malan), Waldimar Pelser (redakteur 
van Rapport) en Anton van Niekerk en 
Jéan Meiring (bekende filosowe) het 
jare gelede reeds diep spore by Semper 

getrap. 
Bun Booyens, 

redakteur van Die 
Burger en destyds 
(1977) lid van die 
Semper-redaksie, 
skryf in April 
2012 in Semper 
oor dié koerant 
se joernalistieke 
nalatenskap:

“Ek sit en tik by 
Die Burger op die 
sesde verdieping 

van Media24 se hoofkantoor en oral 
bo, onder en om my is daar oud-Paul 
Roosers hard aan die werk.”

En om te dink dat meeste van dié oud-
skoliere by Semper begin het... 

Ons is seker Semper gaan nog verskeie 
“Bun Booyense” en “Waldimar Pelsers” 
oplewer. Semper is ’n uitstekende 
leerkurwe vir enige persoon. Al 

maak joernalistiek nie deel uit van 
jou toekomsplanne nie, bly Semper 
’n leerskool vir die lewe daarbuite. 
Elke jaar raak die Semper net beter, 
groter en sterker. Een van Semper 
se hoogste hoogtepunte was toe dié 
publikasie in1997, met Deon Wiggett as 
redakteur, as die landswye wenner van 
die Naspers-skoolkoerantkompetisie 
aangewys is – ’n prestasie wat nie 
sommer in iemand se skoot val nie.

Die sestig skone Sempers wat die lig 
gesien het, was sestig om op trots te 
wees. Daar was goeie tye, asook die 
minder goeie tye. Ons glo dat Semper 
nog hoër hoogtes gaan bereik en in 
die komende jare wéér die Nasionale 
skoolkoerantkompetisie sal wen. 
Met toewyding en vasberadenheid is 
enigiets moontlik.Bun Booyens het by 
geleentheid die volgende gesê : “Paul 
Roos is moontlik die skool met die 
sterktste joernalistieke tradisie in

Suid-Afrika.”
Onderwysers en leerlinge kom en 

gaan, word oud en verlaat die skool. 
Semper, as lewende organisme, groei en 
beweeg. Semper ken die skaterlag en die 
passie van die mens in sy ewige jeug. 
Mag Semper se toekomstige lewensjare 
almal se verwagtinge oortref.

“Paul Roos is moontlik 
die skool met die 
sterkste joernalistieke 
tradisie in
Suid-Afrika.

Foto: Thomas Moss
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Almal weet ’n mens meet ’n man 
aan sy waardes. Sonder enige 
twyfel kan daar gesê word dat jou 
waardes deur jou keuses bepaal 
word. Daar onstaan dwarsdeur 
jou lewe ’n groot aantal keuses wat 
jy moet neem – veral tydens die 
kritieke ontwikkelingsjare waarin 
Paul Roosers hulself bevind. Jy dink 
dalk dat sommige keuses minder 
belangrik is, veral wanneer dit 
gemeet word aan besluite oor wat 
jy eendag 
met jou lewe 
gaan doen. 
Maar toe jy 
vir die eerste 
keer jou 
streepdas 
met ’n 
gesukkel 
om jou 
adamsappel 
vasgemaak 
het, het jy 
geweet dat jy op Z-Dag as iemand 
anders uit hierdie skool gaan stap: 
iemand beter as die laaitie wat jy 
gister was; ’n splinternuwe skakel 
binne die werkinge van ’n 150 jaar 
oue Maroen Masjien. 

Dit is juis een van die dinge 
wat ons so maklik vergeet. Die 
skool verander en vorm óns, 

nie ándersom nie. Hierdie skool 
is nie net ’n bekende plek met 
historiese geboue in die hartjie 
van Stellenbosch nie, maar ’n 
lewenswyse met ’n spesiale plek in 
ons harte. As jy dít bevraagteken, 
waarom sal ’n massa manne dan 
so verskriklik saam huil wanneer 
hulle moet afskeid neem? Wanneer 
iemand jou vra in waste skool jy is, 
jy sê jy’s in Paul Roos Gimnasium, 
maar eintlik is Paul Roos 

Gimnasium 
in jóú. Daai 
kyk wat jy jou 
teenstander gee; 
die oorgawe 
waarmee jy op 
die pawiljoen 
sing; die 
broederskap wat 
nooit verlore 
sal gaan nie. 
PRG het dit aan 
jou gegee en 

daarmee saam die geleentheid om 
jou as ware Paul Rooser te laat geld. 

Wat maak van jou ’n ware Paul 
Rooser? Kennis van waardes is 
belangrik, maar wat help dit sonder 
om dit uit te leef? Respekvolle 
behandeling van ander tot die deure 
toe en inhibisies min is? 

Waarna streef ons? 

Uitnemendheid. Waarvoor wil ons 
onthou word? As ’n snaakse ou vir 
ons pelle, maar ’n vark onder die 
meisies? Verskuif ons die grense of 
oorsteek ons hulle? 

Maak die régte 
keuses op die verkéérde tyd. 
Moenie so vinnig deur jou lewe flits 
dat jy reeds op 18-jarige ouderdom 
soos ’n ghrênd matriekafskeidmotor 
in gevaar is om te oorverhit nie. 
Jy lewe net een keer. 

Baie jongmense 
verkeer onder 
die illusie dat dié stelling 
beteken dat jy simpel skandes moet 
aanrig voor jou jeug verby is. Daar 
is egter ’n tyd en ’n plek vir alles. Jy 
wil nie by jou tienjaar-eünie skaam 
kry nie. 

Dit is ’n onteenseglike feit dat jy 
jou eie suksesverhaal skryf, mits 
jy die wil het om dit te doen. Dit 
is daarom ’n vreemde en ’n rare 
verskynsel om te hoor van ’n PRG-
oudleerder wat uit die samelewing 
uit vervaag het, soos jou geheue 
voor ’n belangrike toets – of ná ’n 
belangrike braai. 

Dis ongelukkig die waarheid 
van ons prioriteite. Ons doen die 
makliker dinge eerste, al is hulle nie 
mooi nie. 

Paul Roosers het geen tekort aan 

wilskrag nie, want sonder dit sou 
ons nie die glorie van die verlede 
herhaal en behou het nie. Waaraan 
dit ons wél soms ontbreek, is die 
vermoë om te erken wanneer ons 
verkeerd is. 

Trots is ’n uitstekende 
eienskap totdat dit 

oorslaan na 

arrogansie. 
Respek is die bousteen van alle 

gesonde verhoudings, tensy dit 
afgedwing moet word. So ook 
met gentlemanship. Jou 
‘ordentlikheid’ moenie 
vir modelmeisies en 
die VIP’s in jou lewe 
gereserveer wees nie. 
Jy moet áltyd jou bes 
doen, anders lyk jy soos die 
Springbokke, wat een week sushi is 
en die volgende week wildsbokfilet.

So wie en wat moet jy wees? Wees 
getrou aan jouself, aan jou Paul 
Roos-broers en aan jou skool. Die 
waardes wat jy hier geleer het, sal 
jou nooit in die steek laat nie. Die 
Broederskap ook nie. Ons is familie 

omdat dit ons keuse is. Moenie jou 
familie vergeet nie. 

’n Maroen Man is fris van hart; ’n 
ou wat weet waarvandaan hy kom 
en waarheen hy op pad is; ’n man 
wat erken dat hy swakhede het en 
wéét dat hy sy sterk punte ken. ’n 
Man met ’n keelseer, ’n sonbrand 
en ’n dankbare hart op ’n Sondag 
ná ‘n Saterdag; ’n man wat daarna 
uitsien om ’n Maroen baadjie op ’n 
Maandag te dra. 

Sommige van ons se paadjies 
skei vandag. Ons het sáám in 

ons baadjies in gegroei. Ons 
het sáám na die 

belange van 
ons skool 

omgesien. 
Ons het 
sáám 

ervaar 
en sáám 

geïnspireer. 
Ons gees het bewys: 

waar die hart van vol is, loop 
die mond van oor. Paul Roos-
gees is Paul Roos-liefde, en dís 
ongeëwenaard.

12 | Semper

Snoeiskêr
Fotoblad • Photo page • dorings

1.  Kom Pappa vertel vir jou ’n storie.

2. Don’t touch me, I’m fabulous.

3. Geesbees!

4. The reinvention of the duck face.

5. Mary Poppins.

1.

5.

4.

2.

Being a male is a matter 
of birth. Being a man is 
a matter of time. Being a 
gentleman is a matter of 
choice.
“

3.
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Die geesvieringe het afgeskop met die oorhandiging op 17 Augustusc van die Matrieks se uitnodiging na die Matriekafskeid. Daarmee saam het elkeen ‘n strikdas ontvang, 
gemaak van ou Paul Roos-dasse. 

Foto’s: Neels Rossouw
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PRG hockey teams pulled off quite 
a few victories over Grey College, 
Bloemfontein. While it is well known 
that the U/19A team sent the Grey boys 
back home after a 3-1 defeat, the 19Es 

and 19Ds won their games by 5-0 and 
6-0 respectively! The U/14 Ds and Es did 
exactly the same, while the 16Es also 
managed a thorough bashing of 5-0 over 
Grey. 

First team Captain Wouter Bezuidenhout in action against Grey College.

Hockey and water polo

Frederik Louw of the 16Es, also vs Paarl Gym. 
Justin Reinecke and Edrich Aucamp of the 19Es against Paarl 
Gymnasium earlier in the year. Photos: Inus Grobler

Paul Roos Gymnasium’s U/19A water polo team gave Grey something to think about the Friday before the 
Big Game by drowning them with a victory of 10 goals to 5.    Photos Inus Grobler

Calvin Durr

Old Boy Michael Lord (Matric 
2014) took South Africa’s name 

to new heights while proudly waving 
the Paul Roos flag. Lord has always 
been a spectacular athlete and he has 
once again proven this by bringing 
home the gold in the ITU Junior Cross 
Triathlon World Championships in 
Italy. The race consisted of a 750m 
swim, a 13km mountain bike and 6km 
trail run. 

Michael is currently a student at the 
University of Stellenbosch (BSc. Earth 
Science). On top of his studies he still 
manages to fit in two training sessions 
a day, six times a week. Lord has set the 
goal of taking part in an international 
racing event on each continent. 

After he finishes studying, Michael 
plans to take a year off to focus purely 
on his racing career. 

It’s scary to think that Michael’s career 
almost ended last year at the Driehoek 
when he dislocated his hip on the last 
corner of the 3000m, and still managed 
to claim the gold medal.

On top of all of his trophies and 
medals, Michael Lord is still an 
extremely humble and down-to-earth 
guy – a great ambassador for South 
Africa and a true legend of Paul Roos. 

Here’s some advice from the man 
himself: “The most important thing is 
to enjoy it. You train pretty much every 
day and you have to learn to enjoy that 
process. 

The races give you the chance to see 
how much you’ve improved. Constantly 
push yourself to the limit and success is 
bound to follow”.

Feel free to like Michael Lord’s 
Facebook page. You can also follow him 
on Twitter & Instagram, 
@michaellordtri.

Lord of all championships
Michael just keeps doing it!

Why do you enjoy participating in triathlé?
I enjoy the social aspect of triathlé and the intense workout you get from it. You need to be fit and able to push your body to 

its limits.
When and how did you discover this passion for triathlé?
I met Mr Coenie van Vuuren at a biathlon event at the end of last year – my parents were chatting to him about the possibility 

of my going to Paul Roos in 2015, and Mr Van Vuuren mentioned traithlé to us. I was immediately drawn to this intense sport.
Do you possess any special techniques or abilities which give you an advantage in triathlé?
I started swimming when I was 8 years old, and was taught the correct techniques. I have always been passionate about 

running and believe that to be my true talent.
What do you think are three key characteristics a good sportsman should have?
You must stay humble, you need to have strong self-motivation and you need to have a teachable personality.
What is your opinion on talent, hard work and luck, and which one do you have?
While I believe that talent helps, talent without hard work will eventually get you nowhere. You need passion, a goal and lots 

of hard work to achieve the extraordinary. I definitely don’t have outstanding talent or luck, and size isn’t really on my side 
either, but I work extremely hard and put in 200% in order to achieve the goals I set for myself. I don’t give up until I have 
achieved what I want to achieve.

You are capable of international success in triathlé – what are your plans for the future?
I want to continue progressing in triathlé under Mr van Vuuren’s guidance, to see how far I can go in the sport.
Mr van Vuuren comments, “For a 14-year-old school boy this is a remarkable achievement. Joshua is also one of the most 

well-mannered and well-disciplined boys that I have had the honour of coaching in my more than 30 years of experience.”
With Joshua’s excellent work-ethic and determination, a great and bright future definitely lies ahead. Expect to hear his name 

often as he treads in the tracks of previous Paul Roos multi-discipline legends such as Dan Hugo and Michael Lord (below). 
Semper will be watching you …

Jaco Marais
On 19 September this year Joshua 

Sunderland (Grade 8) represented 
South Africa at the Triathlé World 
Championships in Batumi, Georgia. 

Joshua won the silver medal in the U/15 
category, competing against the 25 best 
athletes from various countries. He and 
his two SA teammates won gold for best 
team overall.

Triathlé entails laser-pistol target-
shooting, swimming and running. A 
high fitness level is required to maintain 
your speed, pace and accuracy. Semper 
asked Joshua a few questions.

Joshua Sunderland: A force to be reckoned with
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Matthew Cooper

Paul Roos het ’n suksesvolle jaar 
in terme van rugby gehad en nét 

so was dit ’n fenomenale rugbyjaar vir 
ons eie eerstespanlosskakel, Damian 
Willemse. 

Damian se pad na sukses het begin 
met sy verkiesing as lid van die eerste 
rugbyspan van Paul Roos. Hy het in 
die loop van vanjaar se rugbyseisoen 
deelgeneem aan WP  se O/19-
Cravenweek proewe, waar hy saam met 
sy PRG-spanmaats Josh Vermeulen en 
Nico Leonard hulle plek in die span 
vasgemaak het. 

Dis al klaar ’n uitsonderlike prestasie, 
maar Damian se pad na sukses het nie 
hier opgehou nie.

In die opeenvolgende week, ná 
WP se Cravenweek-oorwinning, is 
die Suid-Afrikaanse O/19-skolespan 

aangekondig, en Damian is weer eens 
as losskakel ingesluit, saam met Nico 
en Josh. 

Maar asof hierdie prestasies nie 
genoeg was nie, is Damian ook gekies 
vir die Suid-Afrikaanse Sewesspan wat 
in September in Apia, Samoa, teen die 
res van die wêreld se O/19-sewesspanne 
gaan kompeteer het. Die sewes-toernooi 
in Samoa het twee weke geduur en na 
strawwe kompetisie het Damian en die 
jong SA-Sewesbokkies die eerste plek 
verower. 

Volgens Damian was sy hoofdoel 
vir die jaar om die nasionale O/19-
skolespan te haal. Hy het glad nie 
verwag om genader te word vir die SA-
sewesspan ook nie. 

Daar was veel spekulasie rondom hoe 
maklik dit vir hom was om by soveel 
verskillende spanne, met hulle verskeie 
individue en dinamikas, aan te pas. 

Damian sê egter dat dit baie maklik 
was, grotendeels omdat die spelers saam 
met wie hy gespeel het op ’n veel hoër 
vlak as skoolvlak kompeteer. 

Om basies alles te kon bereik wat 
daar moontlik bereikbaar was in terme 
van rugbydoelwitte in die loop van ’n 
Graad 11-skooljaar is ’n uitsonderlike 
prestasie. 

Ten spyte van al hierdie prestasies was 
die oorwinning teenoor Grey Bloem 
egter vir hom die hoogtepunt van sy 
rugbyloopbaan tot op hede. 

Damian beoog om in 2016 weer eens 
die eerste span van Paul Roos, die O/19-
Cravenweekspan, die SA-skolespan en 
die SA-sewesspan te verteenwoordig. 
Sy mede-Paul Roosers  twyfel vir geen 
oomblik nie dat hy nie net volgende 
jaar nie, maar ook in die toekoms, Paul 
Roos se naam in die rugbywêreld sal 
hoog hou. 

Groot rugbyjaar vir ons eie Damian
Kwiksilwer-losskakel behaal sonderlinge tweekuns

Spanmaat Josh Vermeulen, wat ook WP- en SA-kleure verwerf het, laat spaander 
teen Affies, met Damian op volle vaart om te help.      
Foto: Inus Grobler

Damien wys sy staal teen OP tydens die provinsiale Cravenweek-kampioenskap. 
Foto: Inus Grobler

Ten spyte van al hierdie prestasies was die oorwinning teenoor Grey Bloem egter vir hom die hoogtepunt van 
sy rugbyloopbaan tot op hede.                  Foto: Inus Grobler
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Een skool, een span…

‘Wat ’n uitstaande jong man. Toe ek hom vra in watter taal 
ons die onderhoud sal doen, toe antwoord hy: In die taal wat 
Meneer verkies … en dit is hoekom ek die onderhoud met hom 
in Afrikaans gedoen het.’ – TV-kommentator Gavin Cowley

Iemand wat sy stempel diep op die skool se 150ste bestaanjaar afgedruk het, is Joa Swart, kaptein van die span wat die sesjaardroogte verbreek het. 
Hier hou hy die trofee omhoog wat die span tydens die Sanix-wêreldskoletoernooi in Japan verower het.

 ...en een kaptein
Henk Neethling

Dink terug aan die manier 
waarop jou emosies wipplank 
gery het met PRG se vorige 

kragmetings teen Grey Bloemfontein. 
Die “miskien volgende jaar” nadat die 
eindfluitjie ons sprakelose teleurstelling 
aangekondig het. Paul Roosers wag al 
sedert 2009 vir ’n eerste span wat ons 
aartsopponent kan verslaan.

Die manier waarop ons in 2010 en 
2011 verloor het, was niks minder as 
hartverskeurend vir die draers van 
Maroen nie. Naelskraapse nederlae teen 
Grey, het ons soms verkeerdelik na die 
Moedelose Masjien laat lyk, eerder as 
na die magtige Maroen Masjien wat ons 
nog altyd was.

Wanneer ons skool as ’n eenheid glo 
dat ons daardie naam waardig is, dan 
bewys ons dit op triomfantlike wyse. 
Verskeie mense 
verkeer onder 
die illusie dat ’n 
mens arrogant 
is, terwyl jy 
eintlik net weet 
waarvoor jy 
staan en wat 
jou doelwitte 
is. Die 
kenmerkende 
kanniedood-
houding van 
’n swaargewig-
bokser. Natuurlik moet daar iemand 
wees om daardie menta- 

liteit in toom te hou.
Verskeie mense het vanjaar daardie 

rol in PRG vervul en dit geld vir die 
hele skool op 
alle gebiede 
waarop PRG 
verteenwoordig 
word. Iemand 
wat sy stempel 
diep op die 
skool se 150ste 
bestaanjaar 
afgedruk het, 
is Joa Swart, 
kaptein van die 
span wat die 
sesjaardroogte 

verbreek het. Almal het geweet ons 
gaan in hierdie spesiale jaar ’n reuse 

uitdaging in die gesig staar, naamlik 
dat die hele land ons met valkoë sou 
dophou om te kyk of ons werklik 
iets daarvan gaan maak. Dit het 
vanselfsprekend reusagtige druk op 
elkeen geplaas om te presteer, maar op 
niemand meer as op die leier van Paul 
Roos se eerste rugbyspan nie. Om die 
belange van soveel mense op die hart te 
dra sal meeste mense onderkry, maar 
hy het homself en sy span geïnspireer 
om daardie verwagtinge te oortref in 
’n jaar waar beide Grey’s, Affies en ’n 
paar internasionale spanne die knieë 
teen hulle moes buig. Dit dui op ’n sterk 
karakter – ’n eienskap wat vanaf Graad 
8 by alle Paul Roosers gekweek word.

Joa is die toonbeeld van dit waarvoor 
ons skool staan: trots, passie en harde 

werk –  om nie eens te praat van die 
manier waarop hy sy teenstanders en 
toeskouers soos ’n gelante heer van die 
veld af behandel nie. 

Óp die veld is dit ’n hele ander storie: 
vra maar vir die Grey-spelers wat in die 
eerste stadiums van die stryd vinnig 
met hom kennis gemaak het en amper 
hulle name vergeet het. Die oorgawe 
waarmee Joa elke duikslag uitvoer en 
op losballe toesak soos ’n verhongerde 
aasvoël op ’n karkas is insiggewend, 
aangesien dit sy ingesteldheid duidelik 
maak: Jy kom nie maklik verby my of 
my span nie. 

Wanneer die span hulle kaptein 
nadoen, soos hulle vanjaar deurgaans 
gemaak het, raak dit moeilik vir die 
opposisie om kop bo water te hou.

Daar was niemand beter 
op die veld vir die WP as sy 

agsteman, Joa Swart, nie.  
– Hannes Nienaber, verslaggewer vir Die 

Burger in ’n berig oor die WP-Akademiespan 
se vertoning met Joa as kaptein.
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