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Ek is tans in die 
laaste rondte van agt 
Stelloskoop-uitgawes 
en voor ek die stokkie 
moet oorgee, wil ek vir 
‘n oomblik stilstaan en 
dankie sê vir my onder-
steuners, die redaksie, 
vir julle aanmoediging 
en ondersteuning en vir 
my afrigter, juffrou Fel-
ton, vir al die middernag 
proefleessessies. 

En hier waar ek nou die 
stokkie moet oorgee, 

besef ek die waarde om 
in elke seisoen ten volle 
teenwoordig te wees ten 
spyte van uitdagings en 
‘n tekort aan motive-
ring. Om die Stelloskoop 
te lei het bygedra tot my 
karaktervorming, hoe 
om ‘n droom ‘n uitgawe 
te maak en om te vol-
hard. 

Hierdie is ‘n uitgawe 
waar ons die verskil-
lende rondtes van 
die 1500m, die derde 

kwartaal, deel. Van in-
terskole, matriekafskeid 
tot meneer en mejuf-
frou HSS en HDP. Ons 
deel ook meer oor die 
Kunsteprestige toeken-
ningsaand en die toneel 
wat weereens ons naam 
hooggehou het.  

Ek staan langs die baan 
en moedig julle aan om 
hoër hoogtes te bereik 
en bo alles die wedloop 
te geniet. 

Anika Joubert
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Soos ons almal weet, het meneer 
Malan se wonderlike geskiede-
nisklas navorsing gaan doen en 
die vraag beantwoord wat almal 
vra: “Wanneer verjaar Hoërskool 
Stellenbosch?” Isabella Eksteen, 
die persoon wat inisiatief ge-
neem het, het genoem dat hulle 
die navorsingsproses al aan die 
begin van kwartaal 2 aan die 
gang gesit het! Sy verduidelik 
die proses was baie eenvoudig. 
Meneer Malan het vir hulle die 
datum en inligting verskaf, maar 
hulle moes dit deurgaan en seker 
maak al die feite is reg. Die skool 
is oorspronklik op 1 April gestig, 
maar het op 9 April amptelik 

Mnr Malan se geskiedkundiges

geopen vir leerders. 

Meneer Malan verduidelik dat 
juffrou Felton hulle baie gehelp 
het om die storie van die skool 

 “Mense sê dikwels dat Geskiedenis nie baie vir jou kan beteken of dat die vak 
nie vir jou ‘enige deure’ oopmaak nie. Om te wys hoe lewendig die vak eintlik is, 
het ons graad 10-geskiedenisklas besluit om 'n paar projekte aan te pak, wat 'n 
verskil vir baie mense kan maak. Dit gebeur maklik dat die klem in Geskiede-
nis lê in skryfwerk soos opstelle en boeke, maar daar is baie meer wat gedoen 

kan word om ons verlede te laat voortleef.” - Meneer Ben Malan

Mnr. Pellissier en Isabella Eksteen. 
Foto: Cronjé Sauerman

weer te ontdek. Later het Isabella 
Eksteen gereël om ’n foto te neem 
voor die ou skool en meneer 
Pellissier het hul bygestaan met 
die druk en raam van die foto. 
Tydens 'n saalperiode is daar 'n 
kort seremonie gehou waar die 
raam en plaatjie in die voorpor-
taal onthul is.

Meneer Malan sê: “Die rede 
waarom dit daar opgesit is, is so-
dat ons nie weer ons verjaardag 
vergeet nie en lekker partytjies 
in die toekoms gaan hou. Baie 
dankie vir elke persoon in die 
klas wat gehelp het. Hou gerus 
dop, daar is nog 'n paar planne 
waarmee ons besig is.”

Lara Slabber

Gemeenskapsweek, 
geïnspireer deur Nelson 
Mandela Dag op 18 Julie, 
het elke leerder ‘n kans 
gegee om terug te gee 
aan die gemeenskap 
en mekaar beter te leer 
ken.

Maandag, 25 Julie, is 
afgeskop met “Musical 
Chairs” in die vierkant.  
Die wenners was Ethan 
Wyngaardt en Ches-
nique Engelbrecht. Wel-
gedaan! Leerders is ook 
aangemoedig om hul 
troeteldier “look alike” 
foto’s aan die gemeen-
skapskomitee te stuur, 
met groot pryse op die 
spel. Die hele gemeen-
skapskomitee en almal 
wat foto’s ingestuur het, 
onder andere Mariska 
Goliath, juf. Parrock en 
Janneke Kleynhans wat 
die kompetisie gewen 
het, is genooi om te gaan 
uithelp by Stellenbosch 
se DBV op 25 Augustus.

Op dag twee het elke 
leerder ‘n inspirerende 
kaartjie in die saal gekry 
met boodskappies soos: 
“Through sadness we 
rediscover joy… Because 
crying is the cheapest 
painkiller.” Die tema van 
die dag was “Inside Out”.  
Dit verwys na die film 
“Inside Out”, maar ook 
na elke persoon se be-

Gemeenskapsweek
‘n Week van uitreik, omgee en ondersteuning.

hoefte om hul emosies 
te deel. Ter onder-
steuning aan enige 
iemand met geestes-
gesondheidsprobleme 
het leerders hul skool-
baadjies “inside out” 
gedra. Leerders is ook 
aangemoedig om ‘n 
bertroubare vriend oor 
enige moeilikhede wat 
hulle mag ervaar te ver-
tel, sodat hulle mekaar 
beter kan ondersteun.

Op dag drie is die HSS 
MET gehou, geïnspireer 
deur die Durban July 
perderesies. Leerders 
kon lootjies koop en op 
enige deelnemer van hul 
keuse wed. Die deel-
nemers was mnr. Op-
perman, mnr. Uys, mnr. 
Cupido, mnr. Retief, juf. 
Lamprecht, juf. Jou-
bert, juf. Nel en juf. De 
la Bat.  Al die geld van 

die lootjieverkope was 
geskenk aan die DBV. 
Die wenners van die 
HSS MET was juf. Nel 
en mnr. Retief. Louis 
du Toit het die meeste 
lootjies op mnr. Retief 
gewed en het die meeste 
lootjies van die dag 
gekoop. Die pryse was 
drie potte vol verskil-
lende lekkers en twee 
gratis koffies by die 
skool se koffiewinkel. 
Die lewendige kommen-
tator van die dag, Henko 
Lourens, het ook ‘n prys 
gekry.

Die laaste dag was 
gevier met civvies, 
maar ter onder-                         
steuning vir die Oekra-
ïene in die Oekraïense 
Oorlog. Elke leerder het 
blou en geel aangetrek, 
die kleure van Oekra-
ïene se landsvlag.

Deur die week kon 
leerders ook verskil-
lende skryfbehoeftes 
skool toe bring en ‘n 
verskil in ‘n matriek se 
lewe maak.  Die skryf-
behoeftes is geskenk 
aan Hoërskool Cloetes-
ville en daar is altesaam 
84 eksamenblokke en 
77 ander skryfbehoeftes 
ingesamel.

Dis wonderlik hoe ‘n 
doodgewone glimlag jou 
dag kan maak. Die week 
het ons herinner aan 
die belangrikheid van 
vriendskap en vriende-
likheid. Dankie aan die 
gemeenskapskomitee 
wat dit moontlik ge-
maak het.  

Anja van Rooyen

Die onnies wat deelgeneem het aan die HSS Met.

Die Gemeenskapskomitee 
was by die DBV. 

Foto: Michiel Prins

Graad 9's sing hulle harte uit. 
Foto: Anné Lesch

Franci van der Merwe en Carla van 
Schalkwyk oorhandig insamelings aan 

Solodariteit Helpende Hand.
Foto: Anné Lesch

Die onderwysers op die podium na 
die afloop van die HSS MET.

Foto: Anné Lesch
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Stellies verwelkom ‘n nuwe baba
In 1 Samuel 1 vers 27 staan: “Ek 
het vir hierdie kind gebid, en die 
Here het my gegee wat ek van 
hom gevra het.” Na ‘n baie lang 
en uitdagende pad het die Here 
hul gebede geantwoord met die 
grootste seëning, nog ‘n dogter-
tjie.

Hoe het Juffrou gevoel in daai 
oomblik toe Juffrou uitvind Juf-
frou is swanger?
Ons dogtertjie se lewe is ons 
getuienis. Meeste mense na aan 
my ken ons verhaal, maar dit was 
‘n baie lang en soms uitdagende 
pad wat ons moes stap tot hier. 
Ek was baie siek vir ‘n paar jaar 
en ons het verskeie mislukte 
fertiliteitspogings gehad. My dog-
tertjie wat nou al nege is, het vir 
baie lank elke aand gebid vir ‘n 
boetie of ‘n sussie en net aanhou 
glo dit gaan gebeur. Ons het ons 
7de (en laaste embrio) op 7 
Januarie teruggeplaas en na 
soveel keer se mislukte 
pogings was die positiewe toets 
so onwerklik. Later het ek uit-
gevind die getal sewe in 
Hebreeus beteken "volmaak" en 
dis presies hoe ek gevoel het. Dis 
‘n volmaakte lewe uit die hand 
van ‘n liefdevolle Vader.

Het Juffrou ‘n oulike manier 
gehad om vir Juffrou se man 
en dogter te vertel? Indien wel, 

kan Juffrou dit en hul reaksies 
beskryf.

Hulle was heeltyd deel van die 
fertiliteitsproses en het presies 
geweet wanneer ek vir toetse 
gaan. Dit was ‘n pad wat ons as 
gesin saam gestap het, so ek kon 
dit nie regtig aankondig nie, maar 
hul albei se reaksies was trane 
van blydskap.

Wat is ‘n paar “cravings” wat Juf-
frou gekry het?
Gaskoeldrank en lemoene - sakke 
en sakke vol lemoene.

Hoe opgewonde is almal vir hier-
die nuwe lyfie?
Daar is soveel mense wat baie 
lank saam met ons gebid het vir 
haar dat die opwinding en dank-
baarheid van almal rondom ons 

so oorweldigend is. Juffrou Kilian 
noem haar ons reënboogbaba, 
want sy het na ‘n lang storm 
gekom en sy is vir baie mense ‘n 
teken van hoop.

Watter naam het dadelik by haar 
gepas?
My man se ma se naam is Olive-
Anne en sy was ‘n merkwaar-
dige vrou. Toe ons uitvind dis ‘n 
dogtertjie het ons geweet dit is 
wat ons haar wil noem. Ons het 
nie eers ander name oorweeg nie. 
Die betekenis van haar naam pas 
ook perfek by ons verhaal. Olive 
beteken vrede en Anne genade, 
goedheid/guns. Dit is presies wat 
ek ervaar elke keer wanneer ek 
haar vashou.

Na ‘n lang storm het ‘n reënboog 
verskyn vir juf. Bruwer en haar 
gesin. Olive-Anne is klaar deel 
van die Stellie-familie en ons sien 
uit om haar te ontmoet.

Tayla Wedderspoon

Die nuwe wiskundige in ons 
skool is niemand anders as 
meneer Pierre Venter nie. Hy 
kom oorspronklik van Colesburg 
waar hy in Hoër Landbouskool 
Marlow was. Hy was daar in die 
koshuis. Hy is al 10 jaar ‘n onder-
wyser, as hy nie een was nie, sou 
hy ‘n akteur, sanger of ‘n sielkun-
dige wou wees. 

Meneer Venter het tot dusver 
‘n baie goeie ervaring hier by 
Hoërkool Stellenbosch. Hy sê: 
“Hoërskool Stellenbosch  is 
sover 'n fantastiese skool. Almal 
is verskriklik vriendelik. Die 
leerders het goeie maniere en 
hier is 'n goeie waardestelsel in 
plek. En natuurlik is die omge-               

wing en skool ook baie mooi, wat 
'n pluspunt is.”  

Hy verduidelik dat sy gun-
stelingvak wiskunde is, hy hou 
daarvan om ‘n probleem te kry 
en al die verskillende maniere te 
vind om dit op te los, en sy nie so 
gunstelingvak is geografie. Hy 
hou daarvan om ‘n onderwyser 
te wees, want as onderwyser kan 
jy ‘n groot impak op ‘n leerder se 
lewe maak. 

As hy ‘n dier kon wees, sou 
dit ‘n arend wees, nie net om-
dat dit pragtig is nie, maar 
‘n dier wat elke dag, letterlik, 
nuwe hoogtes kan bereik.                                                                                                                                          
                                                                                                               
Lara Slabber

Verwelkom meneer Venter!

Juffrou Bruwer se nuwe kleintjie, 
Olive-Anne!

Kuns deur Fleur Esterhuysen

Meneer Pierre Venter, 'n trotse nuwe 
Stellie! Foto: Samuel de Wet

Damesweek word gevier met ‘n 
spesiale gasspreker!

Op 11 Augustus 2022 het Hoër-
skool Stellenbosch se meisies 
en damespersoneel die voorreg 
gehad om deur 'n oudleerder toe-
gespreek te word. Nicole Holm is 
in die televisiereeks, Die Boek-
klub, waar sy die rol van, Hanli 
Oberholzer, vertolk. 

Nicole Holm se lewensreis 
was gevul met oorvloedige 
hoogtepunte, maar ook menigte 
teleurstellings. Nadat sy haar 
graad in drama voltooi het en 
haar eerste Fleur Du Cap toneel-
prys as mees belowende student 
in die Wes-Kaap verower het, 
het sy gekelner. Sy het verskeie 
werke gedoen om 'n inkomste 
te verdien. Sy het onder andere 
kerse gemaak, 'n gastehuis 
bestuur, modelle aangetrek en sy 
was die produksie-koördineerder 
vir 'n advertensie. Sy sê dat met 
elkeen van hierdie werke, het sy 
verskeie lewenslesse geleer wat 
sy later in haar lewe kon imple-
menteer.

Nicole het besluit om drama te 
studeer omdat sy sê dat dit iets 
was wat sy nog altyd baie geniet 

het. Sy het gesien dat sy goed is 
daarin en toe het sy daardie pas-
sie uitgeleef. Sy sê: "Baie psigo-
analise moet daarin gaan, maar 
meeste akteurs sal sê dat dit oor 
die soeke na identiteit gaan en 
dus kies jy hierdie beroep." Deur 
drama kon Nicole haarself vind 
en sy kon die genot daaruit put 
om haarself in iemand anders se 
skoene te plaas. Sy sê dat wan-
neer jy in 'n toneelstuk is, gee dit 
vir jou 'n wegbreek kans vanaf 
jou probleme omdat jy in beheer 
is, want jy weet wat volgende in 
die toneelstuk gaan gebeur.

Sy is tans 'n dosent aan die 
Universiteit Stellenbosch, waar 
sy in die drama-departement 
werk. Sy het aanvanklik begin 
om klas te gee by die universiteit 
omdat sy meer geld wou verdien. 
Sy het nie meer rolle in toneel-
stukke gekry nie so toe moes sy 
'n ander werk bykry. Soos wat 
sy ouer geraak het, moes sy leer 
om bereid te wees om by haar 
studente te leer sodat sy uit haar 
nuwe beroep genot kon put. Elke 
dag leer sy iets nuut en sy het 
daardie liefde ontwikkel om 'n 
dosent te wees.

Nicole Holm het baie prestasies 
in haar lewe bereik en dit was 
te danke aan baie mense. Sy 
is dankbaar vir haar verskeie 
lewensreise wat sy moes onder-
gaan omdat dit haar karakter 
gebou het. Haar advies aan 
Hoërskool Stellenbosch is om 'n 
goeie werksetiek te kweek, maar 
om nooit sig te verloor van die 
belangrike dinge in die lewe nie. 
Dit sluit jou waardes en die dinge 
waaroor jy passievol is in!

Tatum Ferrier

Op 30 Maart 2022 het 
juffrou Winckler ge-
trou en is nou juffrou 
Staude! Die troue het 
rondom tienuur gebeur 
en het plaasgevind by 
een van haar vriende se 
kwekery. Op die dag het 
Juffrou taamlik “girly” 
gevoel, maar was tog op 
haar senuwees. Juffrou 
se pragtige trourok 
was gemaak deur een 
van haar vriendinne en 
pragtige foto’s van die 
troupaartjie is deur juf-
frou De la Bat geneem. 
Die troue was nie groot 

en elegant nie en het 
binne twee ure klaar 
gemaak.

Trouklokke lui!

Party van Juffrou se 
vriende het nie eens 
geweet wanneer sy trou 

nie. Juffrou Staude 
se ma was geskok toe 
beide die bruid en die 
bruidegom ‘n “tattoo 
gun” uitgehaal het en ‘n 
kolletjie op hulle
ringvinger gemaak het. 
Geen tradisionele trou-
ringe was nodig by die 
troue nie. Op die einde 
van die dag was die 
troue heerlik vir juffrou 
Staude en haar man en 
die dag het baie goed 
uitgedraai.

Martelize Engelbrecht

Nicole Holm deel haar wysheid.   
Foto: Sulene Loedolff
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Meneer en Mejuffrou HSS
Prinse, prinsesse, persoonlikheid en pryse

Die verhoog brand met graad 11’s 
en 12’s wat daarop vir die hoog-
ste prys kompeteer! Stellies - en 
ander lede in die gehoor - skree 
hul harte uit. En penne krabbel 
blitsig om punte uit tien neer 
te skryf vir die bestes. “Sum-
mertime” en “This is why I love 
you” het die gehoor se ore gevul, 
hulle binneste laat borrel en die 
aand op ‘n romantiese, kreatiewe 
manier afgeskop.
Op Donderdag, 25 Augustus 2022, 
het die bogenoemde plaasgevind 
en dit is definitief ‘n datum om te 
onthou! Mense het van heinde en 
verre gekom om hierdie konink-
like kroningsgeleentheid by te 
woon.  
Mnr en Mej HSS is uiteindelik 
terug!  
Kaartjies was slegs R50 en ek kan 
sê dat die sosiale-komitee glad 
nie teruggehou het nie. Hulle 
het definitief probeer om soveel 
meer te bied as wat elkeen van 
die Stellies moes betaal. Hierdie 
aand het twee tot drie maande 
geneem om op die planke te 

bring en dit wys duidelik dat ons 
Stellies-komiteelede omgee-harte 
en uithouvermoë het.
Daar was beroemde beoordelaars 
wat gekom het, teen ‘n baie hoë 
betaling: Charlise Hoffman, Leila 
Engelbrecht, Liesl Stoltz en Kade 
Wolhuter, ‘n Stormers rugbyspe-
ler! 
En laastens, die deel wat almal 
laat bewe en bibber. Die deel 
waar almal hul naels kou en in 
hul koppe grou. Die deel waar-
voor almal gewag het… Wie het 
gewen?
Die eerste toekenning van die 
aand gaan aan Mnr en Mej Per-
soonlikheid: Samuel de Wet en 
Lian Bell. Ek dink dat enigiemand 
wat al ooit in dieselfde vertrek as 
Samuel en Lian was, sal verstaan 
hoekom hulle werklik hierdie po-
sisies verdien. Daniël van Huys-
steen en Cara Kilian het ons ook 
verstom met hulle fotogeniese 
vaardighede en het die titels 
Mnr en Mej Fotogenies gekry. 
Nou weet ons dalk wie toekom-
stige modelle kan wees? Tweede 

prinses en tweede prins was 
Sarike Roelofse en Gio Anthony. 
Ons kom al nader aan die hoog-
ste posisies in ons hiërargie! Die 
titel van eerste prins en prinses 
was onmiddellik vir Mila Gous-
sard en Chris Young bespreek.  
Nou, die eerste posisie, die leeus 
van die wild en die punt aan die 
bokant van die piramiede, was 
Marlu Moore en Ryna Ludick.  
Hulle is ons nuutste Mnr en Mej 
HSS.
Jy kon op die verhoog sien hoe 
die seuns die meisies se harte 
laat smelt deur diep in hulle oë 
te kyk. Almal, van skaam tot 
ekstrovert, het op die verhoog 
hul beste gegee en was maar net 
hulself. Geluk aan hierdie jaar 
se Stellies koninklike familie en 
tot volgende jaar wanneer die 
sosiale-komitee ons versierings 
en konfetti moet uitpak en weer 
die verkiesing hou…
                                                                                                                          
Leonore Wessels

1 2
3

4

5

6

1. Jan-Hendrik vermaak die gehoor! Foto: Anné Lesch  2. Mila Goussard en Petri Rossouw dans op die aanloopbaan. 
Foto: Christian Cloete  3. Chris Young en Lian Bell slaan almal stom in hulle formele uitrusting. Foto: Anné Lesch           
4. Ryna Ludick en Gio Anthony vat ons terug in tyd! Foto: Anné Lesch  5. Cara Kilian en Ethan Abrahams verbaas ons 
met hul interpretasie van die 80’s. Foto: Christian Cloete  6. Sarike Roelofse, ons tweede prinses! Foto: Anné Lesch



1110

Vyf jaar van deeglike beplanning. 
Vyf jaar se afwagting en op-
bouende opwinding. As ‘n graad 
aggie kyk jy met verwondering 
na die meisies se asemrowende 
rokke en die seuns se deftige 
pakke. Vir vyf jaar wag jy vir die 
hoogtepunt van jou hoërskool-
loopbaan: Die Matriekafskeid!

Op die oggend van 5 Augustus 
2022 was die matrieks so skaars 
soos hoendertande op die skool-
gronde. Die meisies het al vroeg 
begin om hulle hare reg te styl 
en seker te maak dat die rok 
steeds so perfek pas nes dit by 
die winkel gepas het. Die seuns 
het tot laatoggend geslaap en 
rustig begin regmaak vir hierdie 
spesiale aand.

Toe skemer uiteindelik nader  
sluip, het die senuweeagtige 
vrae begin val oor die matriek-
leerders se monde. “Wat as ek 
oor my voete val en neerslaan 
voor almal?” “Wat as die kar in 

Blink skoene en Kaleidoskoop 
Kaskenades

die middel van die pad gaan 
staan?” Maar toe die eerste 
matriekleerder aankom sonder 
enige probleme, het dit die regte 
stemming geskep vir die res van 
die aand.

Die meisies se rokke was ‘n 
kaleidoskoop van kleure (wat 
beslis die tema beklemtoon 
het): vanaf goud tot groen tot ‘n 
sagte blou. Die spoggerige sport-                  
motors, die klassieke kombi’s en 
die ou plaasbakkie het gesorg vir 
vermaak vir die see van ouers 
sowel as onderwysers wat gekyk 
het hoe hulle kinders instap. Die 
ouers het ons verwagtinge oor-
tref met die dekor wat iets uit ‘n 
betowerende sprokiesboek was. 
Die glinsterende liggies het almal 
laat skitter soos sterre. Die kos 
was lipleklekker en die atmosfeer 
was elektries. 

Toe die musiek luidrugtig oorge-
neem het, het almal hul ritme ge-
vind net vóór die nagereg bedien 

is. Die matrieks het die dansvloer 
aangevat en hul hoëhakskoene 
onder die tafels geskop. Van sok-
kie tot langarm dans tot op en af 
spring, het die leerders hul gate 
uit geniet.

Die klas van 2022 het ‘n pad 
saamgestap vir vyf jaar. Le-
wenslange vriendskappe is 
gemaak, verhoudings is gevorm 
en gebreek. Grappies is gemaak 
en snoepiekos is in oormaat vir 
mekaar gekoop. Klasse is skelm 
gesamentlik vermy, maar saam 
het ons steeds geslaag. Die aand 
van 5 Augustus is een wat elke 
matriekleerder sal onthou. Die 
onderwysers het gesien hoe die 
leerders nie net in die klaskamer 
blink nie, maar ook hoe hulle 
blink in hul rokke en pakke. 
Vir die ouers was dit ‘n emosio-
nele storie om te sien hoe hulle 
kinders die tree uit die klaskamer 
vat tot in die grootmenswêreld. 
Sommiges was ‘n bietjie tranerig 
oor die reis wat eindig, maar die 
leerders het die bestemming 
tussen mekaar gevind. Elke liewe 
leerder het fantastiese herinne-
ringe gemaak wat hulle vir altyd 
in hul harte sal koester. Ons wens 
vir elke leerder sterkte toe vir die 
volgende hoofstuk van hul lewe.

René Kotzé

Madeleine Hattingh  en Kruger Steyn Jesse Myburgh, Zané Wilson, Cara Kilian en Ethan Abrahams geniet hul       
matriekafskeid.

Lian Bell en haar metgesel. Daniella Lourens en haar metgesel.

Ghitanah Roets en Jan-Hendrik Basson

Gasvroue, Marni van Rensburg en Carli Vermaak.

Die graad 11’s kelner by die matriekafskeid.Skye Zupan en haar metgesel.

Nikuy Treurnicht was die heel eerste 
matrikulant op die rooi tapyt.

Foto’s: Digital Image Warehouse
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In die kombuis
Die wonderlike geure en reuke vanuit die kombuis

Melktertjies
Die Suid-Afrikaners se gunsteling! Hierdie heerlike 
melktertjies is deur die graad 10's gemaak. Hulle het 
die hoofstuk, Suiwel behandel en het toe hierdie 
prakties gedoen. Die melktertjies bestaan uit 'n 
vlavulsel met 'n fyn koekiekrummel-basis.

Mieliemeelpap-balletjies
Die graad 10's het mieliepapballetjies gemaak wat 
gevul is met Mozzarella kaas, gekrummel en toe 
gediepvetbraai is. Hulle kon dit ook met 'n sous van 
hulle keuse bedien. Zaney de Beer en Danie du Toit 
het hierdie pragtige balletjies gemaak.

Pampoenpoffertjies
Die graad 11's het pampoenpof-
fertjies gemaak. Hulle het die 
kwartaal 'n hoofstuk gedoen oor 
groente en so het die pampoen-
poffertjies mooi daarby aange-
sluit. Dit bestaan hoofsaaklik uit 
pampoen, meel en eier. Dit word 
gediepvetbraai en dan bedien 
met 'n heerlike karamelsous.

Choux Pasta
Sjoe, maar dis moeilik om Choux te maak! Ons 
graad 11's het hierdie uitdaging aangepak ter voor-
bereiding vir 'n kompetisie en hulle prakties aan 
die einde van die jaar. Hulle het hulle goed van hul 
taak gekwyt en die mooiste balletjies gemaak. Vir 
die wat nie weet nie, Eclairs en Croquembouche 
word gemaak van Choux Pasta. Jy kan die balletjies 
vul met 'n vulsel van jou keuse, maar 'n algemene 
vulsel is Crème Patissiere of ook bekend as bak-
kersvla.

Die graad 10’s proe verskillende kase tydens hulle gasvry-
heidperiode!

Geskryf deur Enamari Goldie

Hierdie was een van die talle geregte wat op die 
graad 12's se spyskaart vir hulle restaurantaand 
was. Amarula Panna Cotta met karamelsous, Kas-
joe Praline en 'n appelliefie, bedien met "Chocolate 
Soil" en Italiaanse Meringue. Hierdie is gemaak 
deur Lea Verster. 

Die graad 12's het 'n Afrika-tema gehad vir hulle 
finale restaurantaand. Hierdie is die Kwartet van 
Kanapees: Heel bo is die "Devils on Horseback" met 
'n soet-suur sous, Volstruis Rissoles met spekboom 
vinaigrette, Kaaps Maleise Dahltjies met soet-
mosterdsous en 'n biltongbroodjie.
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Christian Cloete                                    
“’n Mens kan nooit iemand anders 
verander nie. Jy kan net self kies 
om te verander.”

Samuel de Wet                                 
“Success is not final, failure is not 
fatal: it is the courage to continue 
that counts... “ -Winston Churchill

James Janse van Rensburg 
“There’s beauty in not knowing 
everything.”

Anné Lesch                                            
"Ek is tot alles in staat deur hom 
wat my krag gee"- Fillipense 4:13

Anika Lourens                              
“Work hard in silence, let success 
be your noise.” -Frank Ocean

Sarike Roeloffse                            
“You do not just wake up and 
become the butterfly. Growth is a 
process.” -Rupi Kaur

Sebastian Smit                                   
“Do the hard work, especially 
when you don’t feel like it.”

Daniël van Huyssteen                     
“If opportunity doesn’t knock, 
build a door.” -Milton Berle

Renier van Schalkwyk                    
“In every life we have some 
trouble, but when you worry you 
make it double. Don’t worry. Be 
happy”- Bobby McFerrin

Adriaan van Zyl
"I’d rather be optimistic and 
wrong than pessimistic and 
right.” - Elon Musk

Carli Vermaak                               
“Take the risk, or lose the chance.” 
-Sylvester Stallone

Chris Young                                       
“Go for it. What do you have to 
lose?”

Timon Viljoen                                     
“To be first you have to be last.”

Hoofleiers

Enamari Goldie                                
“Jou gedagtes is soos ‘n  spieël wat 
jy kan verstel om ‘n beter wêreld  
te sien.”- Amit Ray

Anika Joubert                            
“Leadership is unlocking people’s 
potential to become better.”- Bill 
Bradley

Ons glo julle sal 'n florerende im-
pak op ons skool hê en ons wens 
vir julle alle voorspoed en sterkte 
vir jul termyn toe. Semper Altior!

Zuni Barnard

Uit een-en-twintig uitstekende 
kandidate kon slegs vyftien 
seëvier. Kruisies moes getrek 
word en die kompetisie was taai.

Ons kanditate se kreatiewe 
bamarkingsplakkate het die 
skool se gange met 'n geesdrif-
tige atmosfeer versier. Pouses 
het hulle stemme probeer wen 

deur prettige aktiwiteite vir ons 
leerders te reël – van 'n skattejag 
tot 'n heupswaaiende sokkie.

Na 'n suksesvolle stemproses was 
dit uiteindelik tyd om ons nuwe 
matriekraad aan te kondig.

Baie geluk aan die MR vir 2023.

Matriekraad 2023. 'n Vurige Krag!

Hoofseun

Hoofmeisie

VRL-voorsitter

Die graad 10-gasvryheidstu-
dieleerders was bevoorreg om 
die geleentheid te kry om by 
Lanzerac ontbyt te gaan eet. 
Die oggend het die graad 10’s 
die skok van hul lewe gekry toe 
hulle hoor dat hulle Lanzerac 
toe moet stap terwyl dit katte en 
honde reën! Gelukkig het meneer 
Retief vir almal ‘n geleentheid 
gegee met die skoolbussie na die 
opwindende avontuur wat vir die 
leerders voorlê . Dit was ‘n gesuk-
kel om ‘n groepfoto in die reën te 
kry. Toe die leerders in die Lan-
zerac restaurant inloop, het almal 
se monde oopgehang. Die uitleg 
van die Lanzerac was fenome-
naal! Die kelners het die leerders 
dadelik gewys na die sitplekke, 
die diens was indrukwekkend. 
Vir die voorgereg was daar ‘n 
klomp smaaklike peuselhappies 
en muesli om te geniet. Elkeen 
kon hulle eie ontbyt kies volgens 

hul voorkeure, elke leerder se 
allergieë en voorkeure was in ag 
geneem. Die leerders het heerlike 
kos geniet met koffie, tee en vars 
uitgedrukte sap. Na die lekker ete 
was almal die geleentheid gegee 
om bietjie die Lanzerac Estate 
te besoek en al die verskillende 
argitektuur tot die spa en wyn-
proe en restaurant te waardeer. 
Die leerders het die geleentheid 
gekry om vrae te vra en hulself 
te geniet. Die kelner, Jerome, een 
van die beste wynproe-kelners, 
het ons mooi gelei en vertel: “Wat 
julle saam met  julle gaan vat, is 
wel baie kennis en nie drank nie.” 
Interessant genoeg was Lan-
zerac eerste Skoongesig genoem 
en later vernoem na Lanzerac. 
Lanzerac se fokus is eerder op 
kwaliteit bo kwantiteit.  

Anneke Bouma

Lentedag is in styl gevier toe 
die graad 11-Gasvryheidstu-
dieleerders die vyf ster Mount 
Nelson Hotel in die Kaap besoek 
het. Die opwinding was aansteek-
lik en die afwagting groot. 
Die leerders het in leefstylperiode 
vertrek met twee skoolbussies 
wat deur mnr Malan en mnr 
Mocke bestuur was. 

Met die oopgaan van grasieuse 
hekke het ‘n pienk kasteelagtige 
gebou met lowergroen tuine ons 
begroet wat almal se monde laat 
oophang het. Die personeel was 
baie vriendelik en ons is hartlik 
verwelkom.  

Die hotel het vir die graad 11’s ‘n 
aparte lokaal van die restaurant 
gereël om te sit. Die lokaal het 
bestaan uit ronde tafels met 
spierwit tafeldoeke wat 
swierig vir ons gedek was. Voor 
ons gaan sit het, was ons met 
‘n verwelkomingsdrankie be-

dien. Die leerders het ‘n variasie 
van verskillende sout- en soet-     
vingerhappies gekry. Die 
southappies was by elke tafel 
voorgesit en die aantreklike 
soethappies was op ‘n lang tafel 
uitgestal. Vir southappies is ons 
bederf met “Roast Chicken Salad 
Rice Paper Wrap, Cheese Cro-
quettes, Mushroom Empanada” 
en vele meer. Vir soethappies 
is ons verlei met “Ruby Éclair, 
Pumpkin Fritter, Raspberry en 
Rose Macaron” om ‘n paar te 
noem.
Ons kon ook later ‘n bietjie deur 
die hotel loop en al die ander 
asemrowende lokale sien, sowel 
as die pragtige tuine. Teen die tyd 
toe ons weer moes vertrek, is ons 
vir oulaas bederf met ‘n boksie 
eetgoed om huis toe te neem. 

Hierdie uitstappie is beslis een 
wat die leerders nie sal vergeet 
nie!

Janke Brand

Graad 11's besoek Mount Nelson Hotel

'n Heerlike uitstappie na Lanzerac
Juffrou Krige neem die graad 10's Lanzerac toe

Leana van Rensburg , Marilet Breedt, 
Adri Janse van Rensburg en Anri Ba-

rendilla Foto: Anneke Bouma

Joánri Brynard , Katja Bredenkamp, 
Timonique Maree en Anja van der West-

huyzen Foto: Anneke Bouma

Die graad 11-gasvryheidleerders. 

Die Mount Nelson Hotel
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Op die 14de Junie was dit als be-
halwe rustig by die koshuis. Dit 
was amptelik tyd vir die aankon-
diging van die nuwe huiskomitee 
van 2023 en na ‘n lang gewag het 
die koshuis hierdie groepie merk-
waardige leerders as hulle huis-
komitee van 2023 verwelkom: 
Chris Young, Anné Lesch, Carli 
Vermaak, Cheroné Fourie, James 
Janse van Rensburg, Joshua Bas-
son, Nina Odendaal, Petri Ros-
souw, Sebastian Smit, Stephan 
van Tonder, Tayla Wedderspoon 
en Anika Lourens.

Van die nuwe HK deel ‘n paar 
gedagtes met ons.

Hoekom wou jy deel word 
van die huiskomitee by die 
koshuis?

“Ek wou HK word, want die 
mense in my lewe wat ek gesien 
het as ‘n rolmodel was self HK 
gewees. Ek het gesien watter 
positiewe impak hulle gehad het 
op die mense rondom hulle en 
soos ek ouer geword het, wou ek 
self ‘n positiewe impak maak op 
die mense rondom my, sodat ek 
ook kon bydra tot die koshuis en 
die beste posisie om dit vanaf te 
kon doen, was die HK. Dit is toe 
ek besluit het om HK te word.”
-James Janse van Rensburg

Hoe het dit gevoel toe hulle 
jou naam lees en jy nou 
amptelik deel is van die HK 
van 2023?

 “‘n Gevoel van trots, dankbaar-
heid en blydskap het oor my 
gevloei. Dit was ‘n uitsonderlike 
gevoel.”
-Sebastian Smit

“Dit was nie vir my ‘n vreemde 
gevoel nie, aangesien ek reeds ‘n 
jaar op die HK gedien het. Al wat 
juis anders was, was dat ek net 
meer uitgesien het om saam met 
my vriende te werk en saam met 
hulle herinneringe te maak. Ek 
was nog steeds verlig, want ek 
het natuurlik gestres daaroor of 
ek dit gaan maak of nie.”
-Chris Young

Wat dink jy gaan die grootste 
uitdaging wees as HK?

“Ek voel dat die grootste uitda-
ging as ‘n nuwe HK gaan wees 
om die res van die koshuis, almal 
in die ouer grade, te kry om jou 
te respekteer omdat ons nou min 
of meer vir hulle gaan lei in die 
regte rigting wanneer hulle besig 
is om iets verkeerd te doen, en 
om vir hulle te kry om dan vir 
ons te luister. Ek wil nie hê enige 
iemand moet voel ek is onredelik 
nie.”
-Nina Odendaal

“Ek glo die grootste uitdaging vir 
die HK gaan wees om almal se 
idees te gebruik, want ons is baie 
entoesiasties.”
-Cheroné Fourie

Waarna sien jy die meeste uit 
vir die jaar wat voorlê?

"Ek sien uit om die nuwe graad 
aggies te verwelkom en hulle 
touwys te maak van hoe Huis Du 
Preez funksioneer. Om almal te 
leer ken en uit te vind wie hierdie 
nuwe asems in die koshuis gaan 
wees en om hulle tuis te laat voel 
in hulle 'tweede huis'. Om ou 
tradisies te behou en ook nuwes 
te maak met die wonderlike span 
waarmee ek gaan werk.”
-Carli Vermaak

“Om die nuwe graad aggies op te 
lei om die gees van die skool te 
word.”
-Stephan van Tonder

Baie geluk aan ons twee 
hoofleiers, Cheroné Fourie en 
Chris Young, asook ons twee on-
derhoofleiers, Carli Vermaak en 
Petri Rossouw, wat ons deur die 
nuwe jaar gaan lei.                          

Anika Lourens

Koshuis spog met nuwe huiskomitee Die lewe van 'n koshuisbrakkie
Om ‘n koshuisbrakkie 
te wees is nie maklik 
nie. Van ontgroening 
na kombuisdiens en 
matrieks se waterbot-
tels vol maak, het ons 
almal maar nog steeds 
‘n trappie om te klim. 
Hier is ons roetine wat 
ons moet volg. 

1. Nadat jy opgestaan 
het, klaar gemaak het 
en dalk jou drommetjie-
diens gedoen het, het jy 
‘n heerlike ontbyt wat 
vir jou wag. Maar die 
brakkies moet agter in 
die ry staan. Ek kan self 
as ‘n brakkie getuig dit 
is nooit lekker nie, maar 

dit gee ons tyd om op te 
vang met jou vriende.
 
2. Tyd om skool toe te 
gaan, die lang weer-
gawe… 

Om óm die wal te loop 
is net deel van die kos-  
huisbrakpakket. Ten 
minste kry ons so bietjie 
meer oefening as die 
res! 

3. Na ‘n paar lang pe-
riodes is dit uiteindelik 
tyd vir ons gunsteling: 
tweede pouse. Ter-
wyl die dorpies in die 
snoepiery wag, eet ons 
brakkies 'n heerlike 

middagete en op sekere 
dae is daar nagereg wat 
vir ons wag. 

4. Na ‘n lang dag van 
skool het ons lekker 
tyd om te ontspan en 
ontslae te raak van al 
die stres. 

5. Ontspanning is verby 
en dit is tyd vir aandete! 
6. Sodra aandete verby 
is, moet die aggies begin 
kombuis toe skarrel. Jy 
sien net moppe, lappies, 
besems en messe en 
vurke. 

7. Daarna is dit die tyd 
van die dag wat ons nie 

so baie van hou nie. Dit 
is studie. Twee ure van 
huiswerk doen en hard 
fokus. Moenie bekom-
merd wees nie, dit is nie 
so sleg soos wat almal 
sê nie. 

8. “Roll call”-tyd! Dit is 
waar mnr. Opperman 
sy beste grappies maak 
en die HK ons almal 
afmerk. 

9.Na “roll call” moet ons 
brakkies eers die kof-   
fiestasie skoonmaak 
voor ons kan ontspan. 
Dan na ‘n lang dag kan 
ons maar gaan slaap.

Lara Slabber

Die kombuispersoneel 
skep vir die leerders kos in.     

Foto: Clara Schreuder

Spanningsvolle atmosfeer aangesien dit studietyd. 
is. Foto: Clara Schreuder

Die graad 8's geniet hul ontbyt.  
Foto: Clara Schreuder
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Cruywagen Games
Van kruiwa stoot tot touchies 
en sokker en jouself vol eet van 
beskuit was die jaarlikse Cruy-
wagen Games ’n groot sukses! 
Al sewe gange het deelgeneem. 
Aan die seuns se kant was dit 
Highlands, Dan Luke en Bastile. 
Aan die meisies se kant het  Baba 
Rosa, Des Ta Car, Loco Laan en 
Casa Esperanza deelgeneem.

Natuurlik kan ons nie vergeet 
van die HDP superheroes (die 
personeel) wat ook deelgeneem 
het nie. 

Ek het ’n Google Form opgestel 
en almal moes hulle gunsteling-
speletjie kies, hul ervaring op ‘n 
skaal van een tot tien beskryf. 
Hier is die volgende statistieke:

Die leerders se gunsteling-
speletjie was sokker met 22,7% 
en touchies met 18,2%. 27% van 
die leerders het hul ervaring ‘n 
8/10 gegee en 22,7% het dit ‘n 10/10 
gegee.

Meeste leerders het positiewe 
terugvoering gegee. Brigitte Nel 
sê: "Dit was fun, ek moes by meer 
games opskryf het" en Mary-

Daar word heerlik tou getrek teen mekaar.

Die leerders en onderwysers neem deel aan ‘n 
beskuiteet-kompetisie.

'n Paar leerders doen hul weergawe van die haka.

'n Lekker toutrekkompetisie.

Anne Basson het gesê: "Dit was 
baie lekker en ek het dit vreeslik 
geniet."

Daar was baie leerders wat terug-
voer gegee het en sê hoe hulle dit 
geniet het en kon sien die HK het 
baie moeite gedoen.

Dit was die koshuisvader, mnr 
Nel,  se eerste Cruywagen Games 
en hy beskryf dit as ‘n nuwe en 
goeie ervaring en hy is baie dank-
baar vir die nuwe HK, Cheroné 
en Chris wat voorgevat het. Hy 
sê hulle grootste uitdaging was 
om toerusting te reël, maar daar 
was altyd planne gemaak. Na sy 
mening moes die personeel die 
Cruywagen Games gewen het en 
nie Bastile nie. Hy sê: “Dit was als 
gekook en die onderwysers moes 
beslis wen, maar ons sal hulle 
volgende jaar wys en ons naam 
sal op daai plaatjie wys.”

As een van die deelnemers van 
die Cruywagen Games, kan ek 
definitief sê dit was ‘n groot suk-
ses. Ek en die inwoners van Huis 
Du Preez is baie opgewonde vir 
die volgende games. 

Lara Slabber

Kuns deur Cheroné Fourie

Die koshuisleerders hou ‘n resies in die eetsaal.

Meneer en Mejuffrou HDP
Almal droom daarvan 
om in die kollig te staan 
en op Vrydag 12 Augu-
stus het 16 van die ma-
triekkoshuisleerders ‘n 
kans gekry om te skyn.  
Die tradisie om ‘n Mnr 
en Mej Huis Du Preez te 
kies, is deur die koshuis 
se 2021 HK begin.  Die 
tweede amptelike 
kompetisie het hierdie 
kwartaal plaasgevind.  

Soortgelyk aan Mnr en 
Mej HSS, behels Mnr 
en Mej HDP ook ‘n 

modeparade, maar dis 
eksklusief vir koshuis-
leerders.  Die deelne-
mers moes volgens ‘n 
reeks temas aantrek, 
onder andere “The 
1920’s”, “Winter Formal” 
en “Pajamas”.  Dit is 
gevolg deur ‘n senuter-
gende formele afdeling.  
Deelnemers moes vrae 
beantwoord soos: “Wat 
is jou grootste vrees 
en hoekom?” en “Moet 
tieners se kommentaar 
en aktiwiteite op sosiale 
media teen hulle ge-

hou word later in hulle 
lewe?”. 

Die wenners is gekies 
deur drie beoordelaars: 
juffrou Tessa Laas,’n 
lid van die koshuisper-
soneel, Andrie Theron, 
‘n oud-Stellie wat tans 
drama studeer, en mnr 
Cruywagen, die vorige 
koshuishoof.

Aan die einde van die 
aand is Madeleine 
Hattingh en Ethan 
Abrahams gekroon as 

Ethan Abrahams en Carlize Lingen-
felder stap gemaklik  in hul slaap-

klere!

Sulene Loedolff word ge-
kroon as eerste prinses.

Ethan Abrahams word gekroon as Meneer 
HDP.

Foto’s deur Hilmarie Langenhoven

Mnr en Mej HDP.  Die 
eerste prins en prinses 
was Koos Symington 
en Sulene Loedolff.  Die 
twee meisies is elkeen 
huis toe, oftewel terug 
kamer toe, met ‘n tiara 
en ‘n bos blomme, en die 
seuns met ‘n kroon en ‘n 
sjokolade. 

Baie geluk aan die 
wenners, dit was ‘n 
glansgeleentheid en die 
“Dorpies” is baie jaloers 
dat hulle uitgemis het! 

Isabella Eksteen
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Wintersport
Nat bane, plasse op die astrobane 
en swembaddens op die rug-
byveld.. 

Die seisoen was ‘n uitdagende 
een, veral aan die begin. Geluk-
kig het die Stellie-gees gesorg 
dat ons sterker en fikser aan die 
anderkant uitkom. 

Oomblikke soos toe leerders op 
die rugbyveld geswem en baljaar 
het, sal nie vergeet word nie. Ook 
die vurige oomblikke op die rug-
byveld, veral die 0.15’s, wat ‘n paar 
manne die seisoen moes afstaan 

weens gekraakte ribbes. 

Dit was beslis ‘n interessante sei-
soen… Een wat ons geleer het dat 
ons nie altyd die uitkoms gaan 
kry wat ons wil hê nie. ‘n Seisoen 
waar ons meer van mekaar geleer 
het en aangemoedig het. 2022 se 
wintersportseisoen van Hoër-
skool Stellenbosch kan werklik 
van groot verbetering getuig. 

Met ons oefenprogramme wat 
steeds aan die gang is, sien ons 
uit om te sien watter skuif die op-
ponente gaan maak.

Van musiek op die netbalbane, 
trots in die skool, gees by op-
warming voor ‘n rugbywedstryd 
tot Stellie-gees by sportdae… 

Hoërskool Stellenbosch is beslis 
reg vir ‘n volgende seisoen van 
uitdagings en oorwinnings… 

Semper Altior.

Hou dop hoe die Stellies volgende 
jaar net hoër gaan… 

Elreesha Fortuin

1
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4
51. Die 0.16A-netbalspan. Foto: Courtney Adams  2. Die eerstespan speel hulle harte uit teen Overberg. Foto: Xanthe 

Louw  3. Die hokkie meisies se A-span berei voor vir hulle wedstryd. Foto: Christian Cloete  4. Die eerste netbalspan 
maak ons trots. Foto: Anné Lesch  5. Die eerstespan toon hul talente op die rugbyveld. Foto: Xanthe Louw 

Uitsonderlike sportprestasies

Chris Young

Verower WP kleure vir 
karate en is opgeneem 
in die SA-span wat 
gaan deelneem aan die 
wêreldkampioenskappe 
in Tokyo, Japan.

Jayden van Wyk

Verteenwoordig die    
Boland 0.14-streekspan.

Michael Prins

Opgeneem in Boland 
0.18-rugbyspan. Verteen-
woordig die 0.19-skole-
span by die interprovin-
siale toernooi.

Elrike Nel

Verower eerste plek en 
WP kleure by Wes-Kaap 
Gimnastiekkampioen-
skappe. Neem toe 
deel aan Nasionale        
kampioenskappe en 
word opgeneem in die 
SA-tuimelspan.

Matthew Pieterse

Behaal die o.18A Boland 
IPT hokkiespan. Neem 
ook deel aan die o.18 In-
terprovinsiale Toernooi.

Lee-Hanro Arendse

Neem deel aan die SA-
kampioenskappe in die 
1500m en 3000m.

Beyon Prins

Neem deel aan die SA-
kampioenskappe 0.16 in 
die 800m en 6km.

Wiaan Martin

Neem deel aan die SA 
Junior kampioenskappe 
se 400m en 4x100m. 
Verteenwoordig ook die 
onder 20's Bolandspan 
by die ASA-Kampioen-
skappe.

Cay-Leigh Carolissen

Verteenwoordig die 0.17 
Wes-Kaap en SA-skole-
span in die 1500m en 
3000m.

Anne-Isabel Scheltema

Verower Boland kleure 
vir gholf en is tans 13de 
op die Boland algehele 
dames ranglys en 6de op 
die junior ranglys.

Laél Potgieter

Verwerf WP kleure by 
die Wes-Kaap Gimna-
stiekkampioenskappe.

Liam Reyneke

Neem deel aan die Judo 
SA-opekampioenskappe 
en behaal 'n 4de plek.

Foto’s: Samuel de Wet

5
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Ons het die GEES!
Dit is daardie tyd van die jaar 
by Hoërskool Stellenbosch, 
die belangrikste datum op die 
wintersportkalender. Die gees 
is helder, die gange is versier 
en almal is reg. Dit is winter-
interskole. 

Die sportkomitee het ‘n hele 
week van pret gereël. 

Op dag een was daar tydens 
eerste pouse ‘n bekgeveg waar 
juffrou Felton en meneer 
Malan teen Francois Philan-
der, Ethan Abrahams en later 
Chan Matthee deelgeneem 
het. Die onderwerp onder 
bespreking was wie die beter 
span tussen die Springbokke 

en All Blacks is. 

Op dag twee was daar ‘n saal-
byeenkoms waar twee won-
derlike sprekers, Johan Fourie 
en Zola Pieterse, Stellies kom 
inspireer het. 

Op dag drie het leerders in hul 
rooi Stellieshempies en tokse 
opgedaag, gereed vir fotodag. 
Alle sportspanne kon hul 
spandrag aantrek.

Op dag vier was daar ‘n op-
windende skoolsokkie wat die 
VRL beplan het. Die tema was 
Back 2 Basics. 

En op die finale dag was die 

Stellies sit hul beste voet voor vir interskole
gees die meeste aangesien dit 
die dag van die Big Brag was. 
Al ons eerste spanne het hul 
keppies ontvang, die 
gasspreker, Ernst van Rhyn, 
rugbyspeler vir die Stormers, 
het die Stellies kom motiveer 
en ons dirigente het almal nog 
meer entoesiasties gemaak. 
Later in die dag het ons die 
onnies verbaas met ‘n mas-
sabank waar ons almal vir die 
laaste keer bymekaar gekom 
het voor die wedstryde teen 
Vishoek. 

Die gees was omtrent hoog!

Lara Slabber

Cass Groenewald, Jordan-Leigh van 
Wyk en Rochelle Fortuin ondersteun 
langs die veld! Foto: Christian Cloete

Die rasieleiers bring die gees!        
Foto: Xanthe Louw
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Die Rooikat begelei die Stellies se 
krete. Foto: Xanthe Louw

1. Ida Schaaff gooi nog ‘n doel! Foto: Samuel de Wet   2. 
Die rasieleiers beïndruk ons met hulle dansroetines. Foto: 
Samuel de Wet  3. Wynand Horn is verskriklik bly oor 
sy span se uitsonderlike prestasie! Foto: Samuel de Wet  
4. Die 0.14s's wen ver op die netbalbane. Foto: Elsje van 
Schalkwyk   5. Die eersterugbyspan na hul oorwinning 
teen Vishoek.   6. Jayden Visser van die 0.14-rugbyspan 
spring in die lynstaan. Foto: Christian Cloete   7. Sebastian 
Esterhuysen geniet sy skaakwedstryd. Foto: Cronjé Sauer-
man  8. Die Rooikat skep gees by die saalbyeenkoms voor 
die interskole. Foto: Christian Cloete
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Kritzie se heel 
laaste koortoer
Sy nalatenskap eindig op 'n hoë noot

Van busvensters wat breek, na 
die beste gelato in Suid-Afrika … 
die koortoer van 6 tot 9 Augustus 
was baie lekker.

Stellies het die voorreg gehad 
om weer na vier jaar ‘n koortoer 
te doen. Dié jaar het die koor en 
Brandslang 'n Kaapse draai ge-
maak en in Kaapstad getoer.

Baie van ons eie Stellies, asook ‘n 
paar onderwysers, het ons vier 
optredes kom kyk.

Ons het vroeg die Sater-              
dagoggend vertrek na die Water-
front waar die Zeitz Museum 
eerste op ons lysie was. Die 
volgende stop was Houtbaai. Ons 
het lekker vis-en-chips geniet 
en die mooi stalletjies besoek. 
Daardie aand tree ons op by 
Hoërskool Vishoek en na ‘n lang 
dag het ons kamp toe gery. 

Die volgende oggend staan ons 
lekker vroeg op en vertrek na die 
pragtige Groote Kerk, in die mid-
del van Kaapstad, waar ons by 
die erediens gesing het. Daarna 
stap ons saam met meneer 

Kritzinger en meneer Malan deur 
die pragtige stad van Kaapstad, 
waar ons lekker gelato geniet het 
en die kasteel besoek. Daardie 
aand tree ons op in die Gardens 
Presbyterian Church.

Maandag het ons die pragtige 
Kaappunt besoek, waar ons 
gestap het tot by die Lig-              
toring en mooi foto’s geneem het. 
Ons laaste optrede was by die 
Kenilworth Christ Church. Die 
koortoer word afgesluit met ‘n 
heerlike aandete by Spur, waar 
ons lekker roomys geëet het en 
gesokkie het. Op pad terug is die 
bus die ongelukkige slagoffer 
van ‘n verbygaande klip; waar hy 
vandaan kom en waarheen hy op 
pad is weet niemand, net dat hy 
ons busruit getref het.

Al was ons moeg het ons elke 
oomblik geniet. Die koortoer kon 
nie moontlik gewees het sonder 
meneer Kritzinger en juffrou Le 
Grange nie.

Hano Krige

Kuns deur Zeke Fransman

Koorlede geniet Kaappunt se uitsig! 
Foto: Christian Cloete

Louis Jardine speel kitaar.              
Foto: Christian Cloete

Gebore vir die verhoog
Hoërskool Stellenbosch het 
al menige akteurs en aktrises 
opgelewer danksy ‘n skitterende 
drama-departement en formi-
dabele onderwysers. In Maart 
vanjaar het vier van ons leerders 
deelgeneem aan DigiToneel, ‘n 
landswye toneelkompetisie, waar 
hulle uitstekend gevaar het!   

ATKV-DigiToneel is ‘n relatief 
nuwe toneelspelkompetisie, waar 
leerders die kans kry om ‘n nuut-
geskrewe monoloog, wat hulle 
self kan skryf of wat spesiaal vir 
hulle geskryf word, op te voer.  
Die monoloë word verfilm en 

ingestuur. Uit die talle leerders 
wat deelneem, dring 18 kandidate 
deur na die semi-finaal en die 
top 8 finaliste se monoloë word 
verfilm vir Gekies vir die Kollig 2, 
‘n ATKV realiteitstelevisiereeks 
wat uitgesaai word op VIA.  

Hierdie jaar het Jean Retief, 
Isabella Eksteen, Rueben Olivier 
en Lian Bell deelgeneem. Lian het 
uitstekend gevaar en goud gekry 
vir haar lewering van die mono-
loog en vir die skryfstuk self.  
Sy het deurgedring na die semi-
finaal met haar monoloog “Go 
Fish”, wat handel oor ‘n meisie 

wat voel asof sy verdrink en 
vasgevang is in haar lewe. Lian 
beskryf die karakter se dilemma 
as: “sy’s ‘n vis, maar sy sou eerder 
boomklim.” Sy sê sy het baie uit 
die ervaring geleer en dat dit 
lekker was om haarself in te leef 
in ‘n karakter wat sy self geskryf 
het.  

Ongelukkig het Lian nie deurge-
dring na die top 8 nie, maar ons is 
steeds ongelooflik trots op haar 
en die ander deelnemers.  

Isabella Eksteen

Kuns, Kunst(er), die Kuns(ste) IN die ENdler
Met ekspressiewe kwashale, 
glansryke uitrustings en har-
monieuse stemme word die 
Kunste Prestige toekennings-
aand ingelei op 24 Augustus 
deur Hoërskool Stellenbosch se 
eie kunstenaars-in-wording…óf 
dit nou met ‘n mikrofoon óf ‘n 
potlood is.

Na drie jaar kon die kunste 
uiteindelik gevier, beleef en 
erken word, soos genoem in 
Enamari Goldie se verwelko-                     

mingstoespraak. Sodoende, het 
die musiekdepartement nie ge-
huiwer om ons te vermaak met ‘n 
propvol program wat strek van ‘n 
graad 8-klavier duet tot spesiale 
matriek en oud-leerder optredes, 
nie. Boonop was daar verskeie 
toekennings uitgedeel vir uit-
blinkers in taal, kuns, drama en 
toneel, dans, musiek, koor en 
eretoekennings waar onder meer 
Greteli de Swardt (Fincham) as 
aktrise en Joha van Dyk as skry-
wer vereer is. 

Vele melodieë en tromslae later is 
die aand op ‘n besonderse NOOT 
afgeëindig deur ‘n manjifieke 
massakoor begelei deur, vir een 
van die heel laaste kere, meneer 
Xander Kritzinger. 

Die kunste is iets om te waardeer, 
en ons leerders, het beslis gewys 
hoekom! 

Nadia Meyer 

Die massakoor wat die aand afgeëindig het met ons koor en hul oudlede, Viva Can-
tare en die Stellies-Kinderkoor. Foto: Fokus

Greteli de Swardt (née Fincham) 
word vereer vir haar werk as 

aktrise. Foto: Fokus

Joha van Dyk ontvang 'n 
eretoekenning vir haar werk 

as skrywer. Foto: Fokus
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3, 2, 1 en… Aksie!
Drie. Asem uit. Twee. 
Asem in. Een. Asem uit.  
Jy hoor die gehoor se 
babbel, voel die hitte 
van die ligte en jy weet 
dat die tyd aangebreek 
het. Al wat jy kan doen, 
is om te speel en nou 
weet jy dat maande se 
repetisies, uiteindelik 
die moeite werd is. Jy 
stres, maar sodra jou 
eerste woorde oor die 
verhoog weergalm, voel 
dit asof jy behoort. 
Het jy al ooit gewonder 
hoe dit voel om op ‘n 
verhoog te staan, met 
helder gekleurde ligte 
wat in jou oë skyn, 
terwyl jonk en oud - met 
brandende afwagting 
– na jou kyk? Wou jy al 
weet hoe dit voel om 
in ‘n heeltemal ander 
wêreld te verskyn en 
sig van al jou probleme 
op aarde te verloor? As 
jou antwoord ja is, praat 
dan net met een van 
Hoërskool Stellenbosch 
se tienertoneelgesel-
skapleerders. Hulle sal 
die volle ervaring vir 
jou, met baie kreati-
witeit en detail, kan 
vertel. En as jy dalk nié 
een van hulle raakloop 
nie, omdat hulle ure 
in die dramalokaal sit, 
sweet en speel, lees dan 
net hierdie artikel…

So, hoe het hierdie 
ervaring begin en hoe 
kan jy volgende jaar 
ook deel wees van die 
briljante  geleentheid 
wat HSS bied? Oudisies 
is in Maart 2022 gehou 
en Janke Mostert (ja, 
die uwe mnr Mossie se 
talentvolle dogter en 
oud-Stellie) en Johann 
Dippenaar (Janke se 
kreatiewe mede-span-
maat) was in beheer 
daarvan om hulle span 
vir die volgende paar 
maande te kies. As regis-
seurs en dramaturge 
van KITS het hulle 
briljante keuses gemaak 
en teen 14 Maart 2022 
is die span bekend ge-
stel. Min het ons almal 
geweet wat die volgende 
besige, maar lekker, 
maande van voorberei-
ding sou behels.
Ninke Theron (graad 12) 
het die rol van Kanja, ‘n 
sosiale media prinses, 
met ‘n pienk persoon-
likheid en ‘n pienker 
“poef”, vertolk. Kanja 
was die antagonis in 
Juliana van Rooyen se 
storie, wat Anne-Mieke 
se rol vertolk het, met 
als groen, insluitend 
kalmerende klippe en 
wierook. Jean Retief 
(graad 10) het saam met 
Anne-Mieke gewerk 

en het ons almal met 
sy snaakse karakter, 
Daniël, wat ‘n aan-  
hanger van Nataniël se 
werk is, stomgeslaan. 
Matthayo September 
(graad 10) het met sy 
karakter, Joshua, ‘n 
dubbele lewe gelei as 
Anne-Mieke se kêrel, 
maar ook ‘n “slime king” 
wat die gehoor betower 
het met ASMR!  En 
laastens het Leonore 
Wessels (graad 9) die rol 
van Lindie, ‘n swanger 
vrou wat net haar 
huwelik wou red, met 
‘n valse lewe op TikTok, 
gespeel. Al vyf karakters 
veg vir eerste plek met 
‘n AVBOB Hilux bakkie 
as prys. En moenie van 
Jana Koekemoer (in 
beheer van klank) en Si-
mon van der Merwe (in 
beheer van ligte) vergeet 
nie. Die akteurs sonder 
klank en beligting is 
maar net soos ‘n koek 
sonder versiersuiker.  
KITS is op 2 Augustus 
2022 by The Playhouse 
in Somerset-Wes op-
gevoer en die tweede 
optrede was op 26 
Augustus 2022 by die 
ATKV-Tienertoneel in 
die Baxter Teater gehou.  
Maar moenie té mis-
moedig wees nie, julle 
kan die hele storielyn 

self ervaar wanneer 
ons dit by die skool vir 
julle gaan opvoer. Die 
storie is ‘n vars en nuwe 
idee, wat jou sal laat lag, 
maar terselfdertyd huil 
wanneer jy besef data 
is nie net maanskyn 
en rose is nie en dat 
elke karakter, op sy eie 
manier, ‘n dieper storie 
het om te vertel.  
Dankie aan juffrouens 
Staude en Fourie wat 
die bussie Baxter toe 
gery het en ons nommer 
een ondersteuners was.  
Dankie aan menere Re-
tief en Mocke wat ook 
gretige skoolkinders 
vervoer het! Dankie aan 
mnr Pellissier en al die 
ander onderwysers en 
leerders wat kom onder-
steun het. En laastens, 
die grootste dankie, 
aan Janke en Johann, 
waarsonder die hele 
toneelstuk nie moontlik 
sou wees nie!  
Saam as span is baie 
ervaar: miljoene “word 
runs”, snaakse oomblik-
ke, nuwe vriendskappe, 
herinneringe en net 
liefde wat agterbly. “AV-
BOB Hilux bakkie, hoe 
gelukkig, kan 7 skool-
kinders wees?”

Leonore Wessels

Chané Swanepoel

NAdia MeyerSulene Loedolff

Fleur Esterhuysen René Kotzé Zeke Fransman

Totsiens, Matrieks!
Na vyf jaar in Hoërskool Stellen-
bosch en baie tyd bestee aan die 

Stelloskoop, sê ons totsiens aan die 
matrieks van die redaksie van 2022.

Baie dankie vir al julle harde werk!

Op Donderdag, 4 Augustus 2022 
het Hoërskool Stellenbosch se 
Enamari Goldie en Carli Vermaak 
deelgeneem aan die Toastma-
sters Jeugleierskap Streeks-
kompetisie wat hierdie jaar by 
Paul Roos Gimnasium aangebied 
is. Die ander deelnemende skole 
was Hoër Meisieskool Bloemhof 
en Paul Roos Gimnasium. 

Enamari Goldie was die eerste 
spreker van die aand en het die 
gehoor geboei met haar toe-
spraak, Uurglas van die lewe. Vir 
haar onvoorbereide toespraak 
moes sy praat oor die onderwerp 
of studente 'n toelaag moet kry 
vir vrywillige werk. Enamari het 
ons trots gemaak deur haarself 
goed van haar taak te kwyt. 

Carli Vermaak was die laaste 
spreker van die aand en het 'n 
briljante toespraak gelewer deur 
die gehoor te inspireer met "Be 
the best that you can possibly 
be". Sy het die gehoor verder 
beïndruk tydens haar onvoor-
bereide toespraak met haar 
mening oor die onderwerp of die 
onderwysstelsel verander moet 
word. 

Carli Vermaak is aan die einde 
van die aand aangewys as die 
wenner van die Toastmasters 
Jeugleierskap Streekskompeti-
sie. Ons is baie trots op hierdie 
prestasie. Dit is die derde agter-
eenvolgende jaar wat Hoërskool 
Stellenbosch hierdie gesogte 
beker ontvang!

Carli Vermaak bring die beker huis 
toe!

Enamari Goldie, juffrou Felton en 
Carli Vermaak.

Carli wen die Toastmasters 
Streekskompetisie!



Vir die Stellies

deur die Stellies


