
Die personeel by die Hoërskool Bellville bestee egter ook baie tyd 
aan hulle skoolhuisgesinne op akademiese en buitemuurse vlak.  
Daarvoor is ons besonder dankbaar.  Dankie aan ons bestuurspan 
wat op soveel terreine insette moet lewer, bo en behalwe hulle 
normale onderwysverpligtinge. 
 
Dankie aan ons wonderlike leerders.  Dankie dat julle met goeie 
en omgeeharte na die skool toe kom.  Die etos van die skool is 
baie dinge, sommige sigbaar (die netheid en gedrag van ons 
leerders) en sommige dinge is onsigbaar (ons gesindheid, 
ingesteldheid, waardes en beginsels). 
 
Daar kan met opregtheid gesê word dat 90% van ons leerders 
hierdie sigbare en onsigbare etos uitdra.  Daarvoor kan ons ouers 
en personeel dankbaar wees. 
 
Dankie aan ons werkers en sekretaresses.  Hierdie personeel is 
die ruggraat van die skool.  Nie slegs is hulle die eerste linie van 
verdediging wanneer ouers ons skool besoek nie, maar hulle is 
ook die rigtingwysers vir ons skool.  Sonder almal se insette op 
finansiële, administratiewe en kommunikasievlak sal hierdie skool 
net nie dieselfde wees nie.  Hierdie pragtige skoolterrein moet 
instandgehou word en dit neem ongelooflike harde werk.  Ons is 
uiters dankbaar vir een en almal. 
 
Alhoewel ons besonder trots is op die skool se prestasies op 
kulturele en sportgebied, kan ek nie nalaat om ten laaste ons koor 
sterkte toe te wens nie.  Wat ’n besondere voorreg om aan ’n 
Internasionale kompetisie te gaan deelneem.  Die “World Choir 
Games” word vir die eerste keer in Suid-Afrika aangebied.  Wat ’n 
ongelooflike vooruitsig!  Ons beste wense vergesel hierdie span.  
Mag dit  ’n belewenis vir elkeen wees en mag julle onthou dat dit 
’n besondere voorreg  is en dat julle die skool se vaandel hoog sal 
hou! 
 

Lees asb. die baie belangrike omsendbrief wat 
saam met die Nuusbrief uitgaan. 
 
 
 
Paratus ad Omnia 
 
 
 
 
Deon du Plessis 
SKOOLHOOF      
 
                           
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF 

Ouers 

Aan die einde van so ’n besige kwartaal kan ons as skoolge- 
meenskap opnuut met dankbaarheid terugkyk na ’n wonderlike 
kwartaal. 
 
Ek wil graag ons ouers bedank.  Dankie vir julle insette as 
Beheerligaamlede.  Julle tyd, kreatiwiteit en passie vir die skool 
gaan nie ongesiens verby nie.  In hierdie tye is ’n beheerliggaam 
wat sy sout werd is van die uiterste belang.  Die Beheerligaam van 
die Hoërskool Bellville het besondere kundigheid en insig wat die 
skool in die toekoms nog ver gaan bring.  U tyd en opoffering vir 
die skool word opreg waardeer. 
 
Dankie aan ons OOV en Leeuklub.  Die harde werk van die OOV 
is ’n onbaatsugtige diens wat ons nooit in hierdie skool te gering 
mag skat nie. 
 
Dit is belangrik om te besef dat werkende ouers tussen die 
ondersteuning van hulle kinders ook nog kans sien om ’n paar uur 
vir die skool af te staan.  Die Hoërskool Bellville waardeer hierdie 
opoffering geweldig. 
 
Miskien moet ons net die prosedure van die OOV weer ter 
verheldering herhaal. 
 
1. Elke registerklas het ’n kontakouer. 
2. Hierdie ouer is die direkte skakel tussen die OOV en ons 

ouers. 
3. Ná die beplanning van die OOV sal hierdie kontakouers u 

skakel. 
4. Al wat die skool van u verwag is 1 of 2 ure van u tyd tydens ’n 

sportdag. 
 
Die Leeuklub het hard gewerk om ’n ondersteuningsbasis vir ons 
skool se sport- en kultuuraktiwiteite daar te stel.  Ek glo dat ons 
almal ons leeukeppie en leeu met trots dra.  Ek wil graag vra dat 
die interskoledans hierdie jaar met oorgawe ondersteun sal word.  
Die skool kan nie voortbeweeg as daar nie ’n sterk  
ondersteuningsbasis agter hom staan nie – dankie Leeuklub! 
 
Dankie aan die personeel van die Hoërskool Bellville – die 
akademiese en buitemuurse program staan of val by ’n sterk 
onderwyserskorps. Ek kan met opregtheid sê dat met dié 
hoeveelheid kundigheid, kreatiwiteit en passie, u kinders in 
ongelooflike goeie hande is. 
 
Dit is egter daardie ekstra myl wat deur ons personeel geloop 
word waarvoor ons dankbaar moet wees. Ons moet vir ’n slag 
weer besef dat personeel ook huisgesinne het saam met wie hulle 
tyd moet deurbring.   
 
   
 



 

 

   

17 JULIE SKOLE HEROPEN 

20 JULIE RAPPORTE WORD UITGESTUUR 

25 JULIE GROEPFOTO’S 

26 JULIE TONEELAAND  

27 JULIE CIVVIE-DAG (Bokke Groen-en-goud) 

1 AUG OUERAAND 

2 AUG BHS GOT TALENT 

4 AUG INTERSKOLE DANS (LEEUKLUB) 

7 AUG 
ORIËNTERINGSAAND NUWE LEERDERS 
GR. 8 - 12 

9 AUG NASIONALE VROUEDAG 

10 AUG SKOLE VAKANSIEDAG  

13 AUG INTERSKOLE WEEK 

15 AUG BLOEDSKENKDAG 

18 AUG INTERSKOLE 

21 AUG KOORAFSLUITING EN PRYSUITDELING 

22 AUG GR. 12 DRAMA PRAKTIESE  EKSAMEN 

23 AUG 
NETBALPRYSUITDELING 
EKSPO VIR JONG WETENSKAPLIKES 

24 AUG 
RUGBYPRYSUITDELING 
EKSPO VIR JONG WETENSKAPLIKES 

25 AUG MATRIEKAFSKEID 

27 AUG GR. 9-OUERAAND – VAKKEUSE 

28 AUG 
JOHANN VOS KLAVIERKOMPETISIE FINAAL 
(Verander in dagboek) 

29 AUG HOKKIEPRYSUITDELING  

31 AUG WERKSKADU GR. 10 
GR. 12-EKSAMEN BEGIN (Verander in 
dagboek) 

1 SEPT LENTEBAL GR. 8 & 9 

3 SEPT WERKSKADU GR. 10 

5 SEPT CIVVIEDAG (LENTEDAG PIENK) 
GR. 11 AVONTUUR 

7 SEPT ATLETIEK-SEKSIEBYEENKOMS 

10 SEPT GR. 9 VAKKEUSEVORMS INHANDIG 

10-14 SEPT SENIORLEIERVERKIESING 

15 SEPT PRETLOOP (LEEUKLUB) 

17– 21 SEPT GRAADLEIERVERKIESING 

19 SEPT CIVVIEDAG – ERFENISDAG  

24 SEPT ERFENISDAG  

25 SEPT 
HOOFLEIERVERKIESING 
RUGBY-INLIGTINGSAAND (Gr. 8, 2019) 

26 SEPT ATLETIEK-AFLOSBYEENKOMS 

27 SEPT 
AFRIKAANS EKSAMEN 
MATRIEK MODEPARADE  
VCSV SOKKIE 

28 SEPT 
SKOLE SLUIT 
ENGELS EKSAMEN 
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LEIERS 
 
 

  

BELANGRIKE DATUMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEELNUUS 
 
 

  

- Mev. Jynie Crafford (Sekretaress) het einde Maart 
       opgehou.  Mev. Adri Steyn het by ons aangesluit 
- Mev. Lita Meyer het ’n operasie ondergaan.  Mevv. 

Liebe Brand en Anet Badenhorst het uitgehelp. 
- Me. Boonzaaier het ’n elmboogoperasie ondergaan. 

 

Die tweede kwartaal was ’n  bedrywige kwartaal vir die 
leerderleiers. Die leiers en dirigente het elke Saterdag by 
die sport gehelp om ons skool se trots en tradisies uit te 
beeld en die leerders en deelnemers aan te moedig,  te 
motiveer en om gees te bou. Die leiers het ook die skool 
by die Koorfees verteenwoordig en al ons gaste laat 
welkom voel.  
 
Die gr. 12-leerders het saam met ons gr. 8-welpies 
Leeukop uitgeklim.  Dit was ’n wonderlike dag. Al die 
komitees is hard besig om te beplan en voor te berei vir 
die Winterbal, Interskole en Tygerberg Hospitaal 
Neonatale Eenheid-projek in die derde kwartaal. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

AKADEMIE 
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Gedurende die eerste week van die derde kwartaal, sal leerders 
die geleentheid kry om hulle Junie-eksamenvraestelle en punte te 
kontroleer. 
  
Op Vrydag, 20 Julie sal leerders hulle rapporte ontvang.  Ouers/ 
voogde moet asseblief die rapporte deeglik bestudeer.  ’n 
Oueraand word gereël vir Woensdag, 1 Augustus waartydens u 
die vakonderwysers kan besoek.  
   
Die volledige en betyds afhandeling van PAT’s en ander take is 
baie belangrik.  ’n  Prestasie van onder 50% kan nie aanvaar word 
nie en sulke take/PAT’s sal aan leerders teruggegee word om te 
verbeter.  Hierdie punte maak ’n groot deel van ‘n leerder se 
skoolgebaseerde assesseringspunt uit.  Dit is vir ons as personeel 
‘n gróót bekommernis dat daar ‘n groot getal leerders is wat nie 
elke dag huiswerk doen of die werk wat hulle die dag gedoen het, 
opsom en leer nie.  Om akademies te presteer en suksesvol te 
wees, is dit uiters belangrik dat ‘n leerder elke dag ‘n vaste 
studietyd het en dat hy/sy aan al sy vakke aandag gee.  Dit is 
belangrik dat u u kind daagliks motiveer, ondersteun en help 
indien hy/sy nog nie selfwerksaam is nie. 
  
Ouers speel ‘n belangrike rol t.o.v. kontrole oor die voltooiing van 
huiswerk, selfstudie en die handhawing van ‘n gesonde balans 
tussen akademie, sport, kultuur en ander aktiwiteite. 
    
Die Gr. 12-leerders se Septembereksamen begin Vrydag, 31 
Augustus tot Donderdag, 27 September. Die finale September-
eksamenrooster sal op Vrydag, 20 Julie beskikbaar wees. 
  
Dit is belangrik dat ouers en leerders die eksamenrooster sal  
bestudeer en studies hiervolgens sal beplan.  Hierdie beplanning 
is veral belangrik wanneer sogenaamde moeilike vakke of vakke  
wat baie feitlike leerwerk behels, kort na mekaar geskryf word. 
 
Sekere vakke skryf tydens die Septembereksamen  
Departementele vraestelle.  Hierdie vraestelle MOET op datums 
soos deur die Departement verskaf, geskryf word. 
 
MATRIEKLENTESKOOL 

Soos aan u meegedeel tydens die akademiese oueraand op 13 
Februarie, gaan die Hoërskool Bellville gedurende die September- 
vakansie ‘n VERPLIGTE lenteskool vir matrieks aanbied.  Ons vra 
dringend elke matriekouer se ondersteuning in dié verband.  Tref 
asseblief vroegtydig u reëlings dat die matrieks gedurende hierdie 
vakansie by die skool kan wees 
 
Hierdie poging van die skool om aan elke matriekleerder die 
beste geleentheid te bied vir sy eindeksamen, kan slegs  
suksesvol wees indien die leerder, onderwysers en ouers hande  
vat en sonder enige voorbehoud die projek ondersteun. 
 
 
 
 
 

Die leerderterugvoering  in verband met vorige jare se lenteskool 
was oorweldigend positief. 
  
Die lenteskool word soos volg beplan.  

Wanneer: Maandag, 1 Oktober tot Vrydag, 5 Oktober 2018. 

Tyd:          08:00—13:00 (dalk enkele dae tot 15:00). 

Vakke:      Die volgende vakke wat sal deel uitmaak van die  
      lenteskool, is: 
       - Wiskunde  
       - Fisiese Wetenskappe 
       - Lewenswetenskappe 
       - Geografie 
       - Rekeningkunde 
       - Inligtingstegnologie 
       - Rekenaartoepassingstegnologie   
   (slegs geïdentifiseerde leerders) 
      - Wiskunde Geletterdheid. (Slegs  
   geïdentifiseerde leerders). 

Koste: Die koste beloop R80 per leerder om die oorhoofse 
koste te dek. 
  
As u na die advertensies van lenteskole kyk, sal u sien dat u 
nêrens in Suid-Afrika so ’n geleentheid teen hierdie bedrag sal kry 
nie.  Die geld moet asseblief by die finansiële kantoor inbetaal 
word en  leerders moet die kwitansies veilig bewaar. 
 Die nie-bywoning van hierdie studieweek is volgens my uiters 
onverantwoordelik en as skoolhoof verwag ek elke ouer en leerder 
se samewerking in hierdie verband. 
  
Die lenteskool sal soos ’n normale skooldag hanteer word.  
Leerders moet betyds by hulle klasse opdaag en die volle duur 
van die klasse bywoon.   Hulle kan egter met gewone drag skool 
toe kom.  Wiskundeleerders sal in klasse ingedeel word op grond 
van die punte wat in die September-rekordeksamen behaal is. 
Daar sal dus hulp vir elke leerder wees, van die onderskeidings- 
kandidaat tot leerders wat steeds met sekere Wiskundige 
beginsels sukkel. 
  
Gedurende die derde kwartaal sal leerders ’n Lenteskoolrooster 
ontvang wat die vakke, datums en tye aandui. 
 
Die akademiese program van die skool word beplan tot op die 
laaste amptelike skooldag van elke kwartaal soos 
voorgeskryf deur die  WKOD.  Ouers moet asseblief 
vakansiereëlings so tref dat leerders die volledige 
akademiese program kan volg.  Ouers moet dus aanvaar dat 
alle leerders verpligte akademiese aktiwiteite tot op die laaste 
skooldag van die kwartaal sal hê.  Moet asseblief geen 
vakansiereëlings voor die tyd tref nie. Om konsekwent te  
wees, sal geen afwykings toegelaat kan word nie, behalwe ten 
opsigte van dood, ernstige mediese gevalle (mediese 
sertifikaat word vereis) en uiterste meriete gevalle. 
  
Dit is vir ons as skool baie belangrik om al ons leerders gereed te 
maak vir die toekoms.  Ons het egter u hulp en ondersteuning by 
die huis nodig.  Saam kan ons die kind se potensiaal ten volle 
ontwikkel. 
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VCSV/IMPULSE 

Kwartaal twee is altyd ’n hoogtepunt op die VCSV-kalender 
aangesien almal opgewonde is oor die Jesusweek. Hierdie jaar 
het Pickard Henn en sy span die Jesusweek vir ons aangebied. 
Dit was besonders geseënd en baie leerders het hul lewens 
weer volkome aan die Here toegewy. Daar is baie getuienisse 
gedeel en ’n vrymoedigheid om eerlik met mekaar te deel oor 
waar die leerders hulself geestelik bevind, en waar hulle werklik 
in die Here wil wees, het geheers.  Ons het ook die Woensdag-
aand ’n Lady’s Conference aangebied en die Donderdag was 
daar ook weer ’n wonderlike Praise and Worship-aand. Die 
Amplifiedspan was aan die stuur van die aanbidding en Pickard 
en sy span het ons bedien met die Woord. Dit was ’n 
besonderse aand waar baie leerders en ouers saam die Here 
kon aanbid en Sy lof besing. Omtrent die hele saal was gepak 
met mense en byna almal het na die tyd vorentoe gegaan vir 
gebed en om hul lewens van voor af aan die Here te gee.  
 
Ons wil graag vir almal wat bedien het tydens hierdie 
besonderse Jesusweek eer vir hul gebede, tyd en passie vir 
Christus. Die Woord is met eerlikheid, liefde en vrymoedigheid 
gedeel. Ons glo werklik dat die saadjies wat in ons leerders, 
ouers en personeel geplant is, nog baie vrug sal dra in die jare 
wat kom. Ons dank die Here vir Sy goedheid teenoor ons as 
skool en ons weet dat Sy goeie planne vir ons bevestig sal word.   
 
Die VCSV het ook die Graad 8-Leeukopstap saam met die 
leerderleiers aangebied. Dit is ’n nuwe tradisie en dit was baie 
suksesvol. Ons welpies het dit baie geniet en daardie passie is 
verder tentoongestel toe ons die staptog afsluit met ’n paar 
Praise and Worship-liedjies en laastens die skoollied.  
 
Verskeie leerders het ook weer die gemeenskap saam met ons 
bedien toe ons straatwerk gedoen het in Kaapstad. Die kwartaal 
was gepak met aktiwiteite, en ons gee alle eer aan ons Koning 
Jesus vir Sy getrouheid en genade om alles met oorgawe vir 
Hom te kon doen. Mag ons aanhou om Sy naam groot te maak 
in hierdie wonderlike skool.  

 

 
Die optredes en oefeninge tydens hierdie kwartaal was hoof-
saaklik gemik op ons deelname aan die World Choir Games wat 
in Julie vir die eerste keer op Afrika-bodem aangebied word. So 
’n geleentheid kon ons eenvoudig net nie misloop nie, en die 
beplanning wat reeds verlede jaar begin het, kom alles baie mooi 
bymekaar.  
 
Die koor het by die volgende geleenthede opgetree:  
Sondag 22 April: NG Kerk La Rochelle saam met die blaasorkes 
Sondag 6 Mei: NG Bellville-Riebeeck se feesdiens 
Dinsdag 8 Mei: 3-Skole-konsert by Fairmont High 
Donderdag 10 Mei: Laerskole Koorfees.  Die gaskore in hierdie 
jaar se konsert was Laerskool Mikro, Bellville-Noord, Panorama, 
Eversdal en Bellpark. 
 

 
KOOR 

Soos altyd, ’n hoogtepunt van die kwartaal en ŉ aand met koorsang 
en musiek uit die boonste rakke. 
Dinsdag 22 Mei: Tygerberg Eisteddfod 
Die koor het ’n Diploma-toekenning (91%) ontvang en is onder die 
top 5 Hoërskoolkore wat uitgenooi is na die Gala-aand op 
7 September in die Endlersaal, Stellenbosch.  
Vrydag 8 Junie: Fondsinsameling by Barnyard 
’n Koorouer het met hierdie inisiatief na vore gekom om fondse in te 
samel vir die koortoer en die geleentheid was ŉ groot sukses. ŉ 
Totaal van R10 200 is ingesamel wat aangewend word vir T-hemde 
wat koorlede op die toer gaan dra. 
8 – 1: Julie World Choir Games Toer  
 
Hierdie is die eerste internasionale kompetisie waaraan die koor 
deelneem sedert 1997 en ons is baie opgewonde om met ’n groep 
van 100 koorlede na Pretoria te toer om mee te ding vir ’n plek op 
die Wêreldkoorranglys. 
 

 
 
’n Baie besige tweede kwartaal vir die senior orkes het afgeskop met 
’n optrede by die NG Kerk La Rochelle, opgevolg deur die jaarlikse 
Band Extravaganza in die Endlersaal, Stellenbosch.  Hierdie is een 
van die jaar se hoogtepunte en die orkes het ’n puik uitvoering van 
Odyssey, Jesu Joy of Man’s Desiring en Phantom of the Opera gegee.  
Corneel van der Eems op trompet was ’n treffer met Oblivion van Astor 
Piazzolla.  Volgende aan die beurt was die Drieskole-konsert saam 
met Fairmont en Tygerberg, opgevolg deur die Laerskole Koorfees in 
die Hugo Lambrechts Auditorium. 
 
 “Do you hear the people sing” uit Les Misarables wat saam met ’n 
massa-koor van 600 sangers uitgevoer is, is met groot entoesiasme 
deur die gehoor ontvang.  Maestro Sean Kierman, orkesleier van die 
Windworx Simfoniese Blaasensemble, het die orkes besoek en ’n paar 
wenke gegee om spel nog verder te verbeter.  Die kwartaal word 
afgesluit by die WindWorx Fanfare waar die orkes ’n diploma vir ’n 
uitstekende uitvoering ontvang. Hulle het ook aan ’n massa-orkes van 
350 spelers, onder leiding van Faan Malan en Renaldo Wales, 
deelgeneem.  
 
 Die juniororkes het ook aan die Fanfare en die junior massa-orkes 
deelgeneem, onder leiding van Riaan van Wyk en was ’n groot treffer 
met March of the Patriots en die gewilde YMCA.  Voorbereiding vind 
nou plaas vir die derde kwartaal se optredes by LS Beaumont, 
Tygerberg Eisteddfod, Interskole-konsert en die Grootte Kerk. 
 

 

  
 
 

 
BLAASORKESTE 

KULTUUR 



  
 

 

 
 
Dit was ‘n besige HFB-kwartaal. Aktiwiteite het die volgende 
ingesluit: 

 Tydens ons weeklikse Bellville-vergaderings het die 2018 
groep mekaar beter leer ken en ook onderwerpe geïdentifi-
seer wat ons graag gedurende die res van die jaar wil 
bespreek. 

 HFB-leerders, saam met die Gr. 9 en 10-graadleiers het die 
res van die water wat ingesamel is, by Isilimela afgelewer. 

 Onderhoude is gevoer en die leerders wat in September 
Seattle toe gaan, is aangekondig. Hulle is: Ané Louw en 
Anika Grobbelaar in gr. 11. (Ons het hierdie jaar ‘n piepklein 
groepie van HSB, maar volgende jaar se groep sal weer 
groter wees.) Altesaam gaan daar 10 leerders van Suid-
Afrika saam met 4 onderwysers, 2 van HSB en 2 van ICS. 

 Ons het ‘n Open Mic-aand saam met ons buddies van 
Isilimela gehou, waar almal hulle skryfstukke wat gedurende 
die jaar gedoen is, kon deel. Bellville se leerders het baie 
hard gewerk om ‘n paar Afrikaanse liedjies te kon deel. Dit 
was ‘n groot sukses! 

 Ons het ‘n sop-aand saam met die Isilimela-buddies gehou. 

 Ons het ook ‘n skryf-uitruil gehad met die HFB-klas van 
Roosevelt. 

 

 
 
Die Hoërskool Bellville het vanjaar vir die 18de keer die Nasionale 
Toneelspelkompetisie aangebied.  Daar was 524 inskrywings en 
ná uitdunne regoor die land, is die finaliste gekies wat vanaf 3 tot 
5 Mei in Kaapstad aan die eindrondtes deelgeneem het.  Die 
Hoërskool Bellville het 6 leerders in die finale rondtes gehad, nl.  
JW Loubser, Damian de Villiers, Bennie Gibbons, Adri-Jo  
Waterboer, Jeandré van Heerden en Carlo Louw.  Drie van hulle, 
JW, Damian en Adri-Jo, het tot in die derde rondte (top 16) 
gevorder.  In hierdie rondte het hulle ‘n radiodrama-oudisie by 
RSG gedoen, asook ‘n kamera-oudisie op die stel van kykNET se 
sepie Suidooster. 
 
Damian de Villiers en JW Loubser het daarna gevorder na die 
vierde rondte (Top 8) en het die Saterdagaand in ‘n volgepakte 
Kunstekaapteater opgetree.  Damian het ook ‘n verskyning in 
Suidooster gewen.  Die kompetisie het heelwat dekking in die 
pers, op RSG en op kykNET gekry en Damian en JW het die skool 
trots gemaak met hulle optredes en onderhoude. 
 

 

Mnr. & Mej. Bellville 2018, onder leiding van juf. Suzanne Brand 
en juf. Jeane-Maré Carstens, was weereens ’n groot sukses. Dié 
spoggeleentheid het op Donderdagaand, 19 April plaasgevind. 
Die tema was hierdie jaar Festivals en bekendes soos Marciel 
Hopkins en Shaun Tait het deel gevorm van die aand.  
 
Bennie Gibbons en Adri-Jo Waterboer het hul baie goed van hul 
taak gekwyt as aanbieders en die wenners was soos volg: 
 

 

 
HANDS FOR A BRIDGE 

 

 
NASIONALE TONEELSPELKOMPETISIE 

 
MNR. EN MEJ. BELLVILLE  
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Mnr. & Mej. Persoonlikheid – Francois Calitz & Leana Pietersen 
Mnr. & Mej. Fotogenies – Kian Volschenk & Karla Theunissen 
Mnr. & Mej. Afrika Burn (beste uitrustings wat finaliste self moes 
maak) – Eduan Goosen & Chante Kotze 
Finalis wat die meeste geld en pryse ingesamel het – Kayla Rose 
Tweede Prins & Prinses – Kian Volschenk & Nicole van Tonder 
Eerste Prins & Prinses – Eduan Goosen & Chante Kotze 
Mnr. & Mej. Bellville – Francois Calitz & Leana Pietersen 
 
Hoërskool Bellville kon ’n enorme R12 000 aan elk van die 
welsynsorganisasies, naamlik Stikland Hospitaal, Alta du Toit 
Nasorg en La Belle ACVV, skenk. Ons bedank al ons borge, onder 
andere Bunches for Africa, vir hul ruim bydraes.  

 

 

Die eerste rondte van die ATKV Junior Redenaars het van  
12-14 Maart 2018 by die Hoërskool Bellville plaasgevind. 
 
Die seniordeelnemers was:  Onvoorbereid: Ané Trautman; Amoré 
Olivier; Inge van Dyk; Lara Greyling; Anastacia Small 
Voorbereid: Andrea Alblas; Bennie Gibbons; Nicole Leigh; Izel-
Mari Rall; Lize-Mari Burger; Adriaan Lourens 
Die juniordeelnemers was: Voorbereid: Helanie Malherbe; 
Angelique Alers; Kara Le Roux.  Onvoorbereid:  Francois 
Bezuidenhout; Zani Hattingh;Anke Dippenaar; Carlo Louw 
 
Die tweede rondte het op 25 Mei 2018, ook by die Hoërskool 
Bellville plaasgevind. Francois Bezuidenhout en Zani Hattingh het 
deurgedring na hierdie rondte. Ons is baie trots op hulle prestasie. 
 

                                                 

Die juniorspanne wat by Hoërskool Hugenote aan die ATKV-debat 
deelgeneem het, is:  Dillan Botha; Francios Bezuidenhout; Ruan 
Heyns; Zani Hattingh;Amika Rix; Anke Maritz; Angelique Ahlers; 
Charlotte Roets; Christelle Bezuidenhout. 
 
Daar het groot opgewondeheid geheers en die senuwees het maar 
erg geknaag by die ATKV-juniordebat uitdunrondte. Uit die nege, 
het nog net een aan debat, of selfs redenaars deelgeneem. Hulle 
het dus hierdie geleentheid as ’n leerskool gebruik en het dit baie 
geniet en vreeslik baie potensiaal gewys. Die graad 9-meisiespan 
het veral beïndruk met hoe vinnig hulle op hulle voete kon dink en 
hoe goed hulle voorberei was. Ons kan nie wag om hulle in die 
toekoms in aksie te sien nie.  
 
Die seniorspane was: Span 1: Theresa van der Merwe (Gr 11.6); 
Madelein Barnard (Gr 11.1). Span 2:  Shani Lane (Gr 10.4); Ane 
Trautman (Gr 10.6) 
 
Hierdie twee seniorspanne het vanjaar ingeskryf vir die ATKV 
Senior debatkompetisie. Die onderwerp ’n Verswakte staat 
noodsaak die betrokkenheid van die burgerlike samelewing 
het hul omtrent laat kopkrap. Alhoewel daar maar min tyd vir voor-
bereiding en oefening was, het hulle hul goed van hul taak gekwyt 
en sien hul daarna uit om volgende jaar weer deel te neem. 
 
 

 
DEBAT 

 
REDENAARS 
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SPORT 

Die winterseisoen het op ’n hoë noot begin met ons jaarlikse 
sportdag vir laerskole en hoërskole.  Dit was weereens ’n groot 
sukses.  Ons het ook ’n baie suksesvolle sportdag teen 
Worcester Gimnasium gehad waar ons in al drie hoof winter-
sportkodes – rugby, netbal en hokkie – die meeste van die tyd 
aan die wenkant was. Hokkiewedstryde is op die nuwe astro en 
klein-astro gespeel. 
 
Baie dankie aan al ons trotse ondersteuners wat op die dag 
getrou langs die veld en baan gestaan het om ons aan te 
moedig. 
 
 

 
 

Die landloop het ’n geslaagde landloopoefenkamp gehou.  Daar 
is tans ’n groot aantal atlete wat deelneem en Hoërskool Bellville 
het van die meeste atlete wat Woensdae aan die ligawedlope 
deelneem. Die atlete pluk ook die vrugte van hul harde werk, 
aangesien hulle gereeld onder die top 10 eindig. Ons het ook 
atlete wat ’n baie goeie kans staan om vir die Noord-Zonespan 
te kwalifiseer. 
  

 

Die seunspanne speel hierdie jaar in die A-liga en het gemengde 
welsae. Ons is baie trots op die 1ste span seuns wat met ’n baie 
jong en onervare span baie kompeterend is. Baie geluk aan 
Jacques le Roux wat vir die 0.18 WP-Zonespan gekies is. 

Die meisiespanne speel weereens in die premier-liga, ook met ’n 
baie jong span. Ten spyte hiervan vaar die premierspan uiters 
goed.  
 
’n Baie geslaagde SPAR TOP 8 MEISIESFINALE is op ons 
Astro aangebied. Baie dankie aan al die premierspan-ouers wat 
gehelp het om hierdie ’n suksesvolle dag te maak.  Die beste agt 
premier-meisiespanne in die Wes-Kaap het deelgeneem en ons 
is baie trots op ons dogters wat sesde geëindig het.    
 
Baie geluk aan die volgende meisies wat gekies is om die WP-
meisieshokkiespanne te verteenwoordig:  Melissa Brand (0.16 
WP-Zonespan), Doné Brand (0.16A WP-span), Inge Eksteen en 
Sadyah Harmese (0.16 B WP-span), Zania Louw en Marike 
Grobler (0.18 WP- Zonespan). 
 
Baie sterkte aan die premierspan wat volgende kwartaal aan die 
Brothers Internasionale Hokkietoernooi deelneem. 
 
 
 
 
 
 

 
LANDLOOP 

 
HOKKIE 

Die rugbyseisoen het reeds vroeg in Maart vir die 0.19A's begin 
toe hulle by die Bolandlandbou-rugbydag gespeel het en 
daarna by die Brackenfell Sportdag. As gevolg van die droogte 
het die ander spanne verskeie opwarmingswedstryde gespeel 
wat as goeie voorbereiding gedien het vir die A-spanne se toere 
in die Maartvakansie na die volgende bestemmings: 0.14 - 
Paarl Gimnasium, 0.15 - Kwagga week in George, 0.16 - Paarl 
Gimnasium, 0.19 - Oakdale. Verskeie welslae is by hierdie 
toere behaal. 

Soos in die vorige seisoene speel die Hoërskool Bellville weer 
in die Premier B-liga omdat ons 10 spanne in die veld kan 
stoot – twee spanne per ouderdomsgroep: 0.14, 0.15 en 0.16, 
en drie spanne by die 0.19-groep. 
  
Gemengde welslae is sover deur die spanne behaal. Melding 
moet wel gemaak word van die 0.19A-span wat tot dusver ’n 
baie goeie seisoen beleef en nog nie een tuiswedstryd verloor 
het nie. 
 
Baie geluk aan Xavier Adams wat in die  WP 0.18-Akademie 
span opgeneem is.   
  
Gedurende die Junie-Julievakansie gaan die A-spanne aan 
verskeie rugbyweke deelneem. Die 0.14A – 0.16A’s speel by 
die Land Rover N1 Stad Junior Rugbyfees, aangebied by 
Brackenfell. Die 0.19A-span neem aan die Hoërskool Swartland 
se Wintertoernooi deel.  

 
 
Die 0.19A-span het gedurende die Aprilvakansie ’n baie 
suksesvolle toer na Port Elizabeth onderneem. Hulle het die 
toernooi gewen, baie geluk.  
 
Die netbalmeisies het maar min wedstryde die eerste helfte van 
die seisoen gespeel as gevolg van die reën. Hierdie wedstryde 
sal gedurende die volgende kwartaal gespeel word.  
 
Baie geluk aan die 0.18A en 0.16A-spanne wat deurgedring het 
na die TOP-Skolenetbal Wes-Kaap finale in Riversdal.  
  
Die volgende meisies  gaan Wes-Kaap en WP-spanne 
gedurende die vakansie verteenwoordig 
  
Wes-Kaap:       0.18   Zulaine Huisamen (kaptein), Lida Botha 
                         0.17   Nadine Hayman 
 W.P. :            0.14   Biance Martin 
                         0.15   Michaela Williams 
                         0.17   Caitlin Winterbach, Leandri Martin 
                         0.18   Karla Vermeulen  

Baie geluk aan al hierdie speelsters, hul afrigsters en ouers.  
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RUGBY 
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Hierdie jaar het ons ’n A en B-span wat Vrydae ligawedstryde 
speel. Gemengde welslae is behaal. Hierdie jaar is daar ’n groot 
belangstelling in skaak; in so mate dat twee groepe gedurende 
die week oefen. ’n Beginnersgroep en ’n ervare groep.  Ons 
beplan om ons eie toernooi later die jaar aan te bied. Baie geluk 
aan Carlo Louw wat gekies is vir die Wes-Kaap skaakspan wat 
gaan deel neem aan die SA-kampioenskappe in Durban. 
 

 
 
Boogskiet vorder goed en ons het ’n groep leerders wat elke 
Dinsdag oefen en elke tweede Saterdag aan ’n kompetisie 
deelneem. Ons het gereeld leerders wat onder die top 10 eindig. 
Ons het ook in die laaste drie kompetisies in die spanafdeling 
deelgeneem en elke keer derde geëindig. Ons sien baie daarna 
uit om op 28 Julie die eerste kompetisie op ons gronde aan te 
bied. 
 

 
 
Bergfietry het hierdie kwartaal vir die eerste keer by Hoërskool 
Bellville begin. Mnr du Toit het al verskeie werkswinkels 
bygewoon. Leerders kry die geleentheid om tydens oefening 
verskeie tegnieke aan te leer om hul tegniese ryvermoë te 
verbeter.  
 
Ons het vir die eerste keer op 9 Junie in gietende reën in 
Somerset Wes, aan die SPUR MTB SCHOOL CHALLENGE 
deelgeneem. Ons sien uit na die volgende byeenkoms waar ons 
meer ervare sal wees. Die leerders is baie opgewonde oor 
hierdie opwindende geleentheid. 
 

***** 
Baie dankie aan al die afrigters vir ure se beplanning en afrigting. 
Die ekstra myl wat julle vir Hoërskool Bellville stap, word opreg 
waardeer. Spesiale dank aan die afrigters wat ’n gedeelte van 
hul vakansie opoffer vir toernooie en oefenkampe. 
 
Baie dankie ook aan al die sportdeelnemers vir hul lojaliteit, 
harde werk en skooltrots waarmee hulle oefen en wedstryde 
speel. Dankie aan die ouers en vriende van Hoërskool Bellville 
vir hulle ondersteuning.  
 
Ons wil graag ’n beroep op leerders doen wat aan sport deel-
neem om nie in die middel van die seisoen te besluit om op te 
hou speel nie. Daar is leerders wat besluit om op te hou as hy/sy 
nie vir ’n A-span gekies word nie, of as hulle na ’n laer span 
geskuif word. As gevolg hiervan gebeur dit dat spanne nie meer 
voltallig is nie, en nie wedstryde kan speel nie. Indien spelers 
ophou speel, word die hele span dus benadeel. Ons doen ’n baie 
ernstige beroep op alle ouers om, wanneer ’n leerder sy/haar 
plek in die A-span kwyt is, hul aan te moedig om die seisoen 
klaar te maak eerder as om op te hou. ’n Gesonde liggaam 
huisves immers ’n gesonde verstand.   

 

 
SKAAK 

 

BOOGSKIET 

 

BERGFIETS 

 
Daar is ongelukkig ook leerders wat nie aan enige buitemuurse 
aktiwiteite deelneem nie.  Die Hoërskool Bellville se uitgangspunt 
is dat ’n betrokke kind ’n gelukkige kind is. Ons doen dus ’n 
verdere beroep op ouers om kinders aan te moedig om ten 
minste aan een aktiwiteit deel te neem. 

  
Ons sien uit na die hoogtepunt van die winterseisoen – die 

interskole tuis teen DF Malan wat vanaf 13 tot 18 Augustus sal 

plaasvind. Moenie hierdie groot geleentheid op ons jaarlikse 

sportkalender mis nie.  
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