
gelyke in Suid-Afrika nie.  Ek bring hulde aan Riaan van Wyk vir 
sy ongelooflike ywer en passie vir die orkes. 
 
Die koor het vanjaar bewys dat hulle op internasionale gebied kan 
presteer deur die ope-kategorie vir gemengde jeugkore by die 
“World Choir Games” te wen.  Ons is besonder trots op elke 
leerder. 
 
SPORT 
Sport word deesdae op ’n baie professionele manier bedryf; dus 
moet die regte afrigting, programme en fasiliteite in plek wees. 
 
Ek kan met opregtheid sê dat die Hoërskool Bellville van die beste 
fasiliteite het.  Ons is hard besig om op elke sportterrein te sorg 
dat die beste afrigtingsprogramme van stapel gestuur word. 
 
Die beste fasiliteite en afrigtingsprogramme gaan egter niks help 
as daar nie by elke leerder ’n passie en ywer is om hom/haarself 
te verbeter nie. 
 
Dit verg opoffering van ouers en leerders om oefenprogramme te 
volg voor die seisoen, sowel as tydens die seisoen.  Dit verg nog 
baie meer opoffering as jy wil presteer en kompeteer met die skole 
rondom ons. 
 
Dit is meer as net ywer en passie, dit is ook ’n wil om jouself te 
motiveer om elke keer te verbeter of jy oefen of deelneem.   
 
Voorseisoenprogramme is deur ons Sportwetenskaplike uit-
gewerk vir elke hokkie-, netbal-, rugby- en atletiekdeelnemer.  
Leerders moet net opdaag by die oefeninge en hart en siel deel 
word van die oefenprogram. 
 
Die Hoërskool Bellville bied vir elke leerder in die skool iets om 
aan deel te neem.  Ons maak jou gereed vir die toekoms! 
 
Paratus ad Omnia 
 
Deon du Plessis 
SKOOLHOOF      
 

 

 
 
1.   Me. J Carstens het verloof geraak – baie geluk. 
2. Mnr. W de Klerk (NW) en me. M Borman (Rek.) sluit volgende  
 kwartaal by ons aan. 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONEELNUUS 

 

  

 

 

 
BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF 

 Geagte Ouers 
 
Aan die einde van hierdie kwartaal kan ons terug kyk na ’n baie 
suksesvolle verhaal vir die Hoërskool Bellville. 
 
Ek wil graag elke leerder wat vir die skool deelgeneem het, 
bedank vir hulle passie en trots vir die skool.  Dankie ook aan al 
die ouers wat die skool ondersteun. Dankie aan elke onderwyser 
vir al die harde werk en entoesiasme. 
 
AKADEMIE 
Alhoewel die skool hierdie kwartaal aangewys is as een van die 
toptien skole (6de) in die land t.o.v. akademiese prestasie en 
waarde vir geld (’n ongelooflike prestasie) is ons steeds 
bekommerd oor leerders se werksetiek. Ons is bekommerd oor 
die gemiddelde leerder se ywer om vir termyntoetse te leer en elke 
dag hulle huiswerk te doen. 
 

Ons het groot planne om dit te verbeter met Planeet 51+ wat 

volgende jaar in werking tree. Die eerste stap om hierdie projek 
van stapel te stuur sal waarneembaar wees in die elektroniese 
Top 20-lyste vir die derde kwartaal. 
 
Daar sal in die toekoms twee lyste wees: 

1. Top 20 per graad (gegrond op die hoogste akademiese 
 prestasie) 

2. Top 20 51+ per graad (gegrond op die persentasie verbetering 

 van die vorige punte) 
 
In hierdie lys sal die punte elke jaar soos volg vergelyk word: 
 
1. Kwartaal 3 se punte in vergelyking met kwartaal 1 se punte 
 (toetse) 
2. Kwartaal 2 se punte in vergelyking met kwartaal 4 se punte 
 (eksamens). 
 
Die persentasie word bereken volgens ’n formule wat elke leerder  
’n gelyke kans gee om te verbeter, of jy van 40% na 50%, of van 
90% na 92% verbeter. 
 
KULTUUR 
Daar is nie ’n skool in die land wat die Hoërskool Bellville se 
prestasies op kultuurgebied kan nadoen nie. Wat drama betref; 
die toneelspelkompetisie wat ons op nasionalevlak aanbied, was 
’n groot sukses met leerders van die Hoërskool Bellville wat 
uitsonderlik presteer het.  In die Johann Vos-musiekkompetisie, 
wat Hoërskool Bellville reeds vir die 28ste jaar aanbied, het ons 
weereens ’n wenner opgelewer. 
 
Ons senior- en juniororkes presteer soos van ouds by die 
Tygerberg Eisteddfod.  Ons is so geneig om dit as 
vanselfsprekend te aanvaar, maar ons orkes en dirigent het nie sy  
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AKADEMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERDERLEIERS 2019 
 

  
SENIORLEIERS 

 
Baie geluk aan die volgende leerders wat as seniorleiers verkies 
is vir 2019: 
 
Germanie de Villiers, Inge Eksteen, Schani Lane, Ané Louw, 
René Scott, Shareen Vermeulen, Benna Bezuidenhout, Muller 
Loubser, Jaco Oosthuizen, Francois van der Merwe, Daniël van 
Rooy, Marné Badenhorst, Lida Botha, Kayla Burger, Chizelle du 
Toit, Zani du Toit, Miandra Hayward, Ané Kotzé, Leandri Martin, 
Amoré Olivier, Caitlin Winterbach, Riaan Basson, Johan Cloete, 
Tiaan Combrink, Stephan Heyns, Phillip Le Roux, Wiehann 
Pretorius, Jeandré Steenkamp, Ruben Taylor, Emilé van Eeden, 
Kyle Vermeulen. 
 

 

GRAADLEIERS 

Baie geluk aan die volgende leerders wat as graadleiers verkies 

is vir 2019: 

Zani Brand, Elcke Pio, Francois Bezuidenhout, Henry Pieters, 

Leila Engelbrecht, Lise Visagie, Stefan Gouws, Carlo Louw, 

Marzanne Fivaz, Ané Trautman, Handré Carstens, Hoffmann du 

Toit, Montana Heyns, Adri-Jo Waterboer, Johan Olivier, Sian 

Rall. 

 

 

 

Leerders moet in hierdie stadium van die akademiese jaar ernstig 
besin oor hul akademiese vordering.  Daar moet nou reeds begin 
word met die beplanning van studietye vir die vierde kwartaal om 
te verseker dat hulle goed kan slaag aan die einde van die jaar.  
 
Die graad 12-leerders het reeds ’n kopie van die finale 
eksamenrooster ontvang en  ’n inligtingsaand vind op Woensdag, 
10 Oktober om 19:00 in die skoolsaal plaas.   
 
Belangrike reëlings in verband met die eksamen, asook wenke om 
te verseker dat die leerder sy/haar beste kan lewer, sal bespreek 
word.  Die bywoning van hierdie inligtingsaand is verpligtend vir 
alle graad 12-leerders en hulle ouers/voogde. 
 
Dit is van groot belang dat gr. 12-leerders reeds tydens die 
Oktobervakansie begin voorberei vir die finale eksamen en veral 
aandag gee aan vakke waar daar probleme is.  
 

Ter ondersteuning word ’n verpligte lenteskool vanaf Maandag,  
1 Okt. tot Vrydag, 5 Okt. deur die skool aangebied.  Die 
terugvoering van die gr. 12’s oor die lenteskool van vorige jare 
was oorweldigend positief. 
 

Die eksamenrooster vir graad 8–11 sal gedurende die eerste 
week van volgende kwartaal beskikbaar wees. 
 

Rapporte vir graad 8–12 sal volgende kwartaal aan die einde van 
die eerste week beskikbaar wees. 
 

Die graad 9-leerders skryf volgende kwartaal op Woensdag,  
24 Oktober die Sistemiese toetse in Wiskunde en Afrikaans wat in 
alle skole in die Wes-Kaap afgelê word.  Alle leerders moet 
teenwoordig wees. 
 

Van ons leerders het ook hierdie kwartaal uitstekende prestasies 
behaal in die Wetenskap Expo waar pryse toegeken is aan: 
 
Lené Swart:  Beste navorsingsprojek in Chemie en Biochemie 
(Senior). 
Dian du Plessis:  Beste navorsingsprojek in Voedsel 

Wetenskap en Voedsel Tegnologie (Senior). 

Doné Brand:  Beste navorsingsprojek in Mikrobiologie en 

Siektes (Senior). 

Die volgende leerders het sertifikate vir die suksesvolle aflegging 
van die Eerste Rondte van die Rekenaarolimpiade ontvang:    

Gr .11:  Goud :   Joshua Roux;  Silwer :  Annekin Meyburgh, 
Keagan Peterson, Johan Vollgraaff, Kyle Viljoen; Brons :  Tiaan 
Opperman, Craig Gordon, Eddie Theron. 
 
Gr. 12:  Goud : Jacques le Roux; Silwer :  Nelius Liebl;  
Brons : Chris-Mari Schreuder, Marius Roos, Marco van Lill. 
 
Nadat leerders aan die Eerste Rondte van die Program-
meringsolimpiade deelgeneem het, het Jacques, Nelius, Chris-
Mari, Joshua, Craig, Annekin en Tiaan deurgedring na die 
Tweede Rondte van die Programmeringsolimpiade. 
 
Veels geluk aan al hierdie leerders. 
 

 



Die leerderleiers oorhandig die produkte wat die leerders van gr. 

8 – 12 ingesamel het aan Suster de Kock by Tygerberg 

Hospitaal se Neonatale-eenheid.   

 

 
 
 
 
 

Somersdrag: As gevolg van die veranderlike weersomstandig-
hede en op versoek van leerders is daar besluit dat somersdrag 
vanaf  22 Oktober 2018 gedra moet word. 
 
’n Vriendelike dog baie ernstige versoek is dat u as ouer/voog 
sal toesien dat u kind se skooldrag en voorkoms op die eerste 
dag van die nuwe kwartaal, volgens die gedragskode van die 
skool sal wees. Ons gaan baie streng optree teenoor leerders 
wat dit nie nakom nie. Indien leerders nie op die eerste dag 
volgens die gedragskode is nie, sal u as ouer/voog 
gekontak en versoek word om die leerder te kom haal. 
 
 

 
 

 

 

Sekuriteit 

Die derde kwartaal het ’n totale omwenteling te weeg gebring 
wat sekuriteit betref. Toenemende geweld en misdaad het ons 
forseer om strenger maatreëls te implementeer om leerders, 
personeel, ouers en ons bates te beskerm.  
 
Soos met enige verandering, is daar gewoonlik groeipyne, maar 
dit word deurlopend geëvalueer en aanpassings word gemaak 
ten einde die veiligste omgewing te skep waarin leer kan 
plaasvind. 
 
Waterbesparing 

Sedert Januarie is daar ’n daadwerklike poging aangewend om 
die daaglikse watergebruik te verminder. Dit sluit ’n 
bewusmakingsveldtog, herstelwerk en monitering. In hierdie 
stadium het ons waterverbruik met ongeveer 20KL per week 
verminder sedert Januarie. 
 

 

  

 
BLADSY  3 HOËRSKOOL BELLVILLE 

 
’n Projek om die skool se boorgat vir die spoel van toilette te 
koppel is ondersoek en dit behoort teen vroeg 2019 afgehandel 
te wees. 
 
Betrokkenheid 

Ons nooi enige ouer of besigheid uit om die skool te ondersteun 
in toekomstige projekte ter verbetering van ons fasiliteite, asook 
die deurlopende onderhoud daarvan. 
 
 
 
  
 

 

09 Okt. Skole heropen 
Gr. 12 Kunsuitstalling duur tot 12/10 

10 Okt. Inligtingsaand 19:00 Matrieks en ouers 
Bloedskenkdag 

11 Okt. Matriekdag 
Kerkafsluiting: Gr. 12 
Orkesgala-aand en afsluiting 

12 Okt. Uithandiging van rapporte 
Matriekuitstapdag 
Tennis :  Bredasdorp 

13 Okt. Tennis :  Bredasdorp 

15 Okt. Komposisie- en musiekaand 
Gr. 12 Praktiese Eksamen RTT 

16 Okt. Gr. 12 Praktiese Eksamen IT  
Hokkie afsluiting  

17 Okt. Begrotingsvergadering met ouers 19:00 

18 Okt. Prysuitdeling 19:00 

19 Okt. HFB Jaarafsluiting 

20 Okt. Atletiek:  Bredasdorp/Moorreesburg  

22 Okt. Gr. 12—Senior Sertifikaat eksamen begin 

24 Okt. Atletiek:  Hugenote Wellington 
Gr. 9 Sistemiese Toetse (Afr. en Wisk.) 
Bloedskenkdag 

25 Okt. Gr. 11 Regisseurs 

26 Okt. Atletiek:  Paul Roos  

1 Nov. Eksamen begin Gr. 10 – 11  
LO Eindeksamen Gr. 8 – 11  

7 Nov. Sportinligtingsaand vir Gr. 8 (2019) 

8 Nov. Gholfdag 

9 Nov. Eksamen begin Gr. 8 – 9 
Personeel Jaareindfunksie  

6 Des. Leierkamp begin 

12 Des. Skole sluit 
Rapporte word uitgedeel 

14 Des. Skole sluit vir personeel 

 

TERREIN EN GEBOUE 
 

SKOOLDRAG EN VOORKOMS 
 

BELANGRIKE DATUMS 
 



   

 
 
 
Die 3de Kwartaal het afgeskop met ons jaarlikse BHS Got 
Talent- kompetisie. Me Pretorius het die aand vir ons op ’n 
luisteryke wyse aangebied. Mia Hough is as ons finale wenner 
aangewys. Grant-Pierre van Wyk en Enya du Plessis, twee van 
ons oud-leerders, het as gaskunstenaars opgetree. 
 
Ons het ook ons jaarlikse interskole-aand saam met DF Malan 
by ons aangebied. Ons het weer ’n Worship-band tussen die 
twee skole saamgestel. Hierdie geleentheid is ook baie goed 
deur Bellville ondersteun. 
 
Dirkie Van Staden, een van die Goema-wenners het een 
Woensdag by ons opgetree tot groot vermaak van die gehoor. 
Ons bied die laaste Woensdag van die kwartaal ’n sokkie saam 
met Desmond Wells en sy band vir al ons leerders aan. Ons glo 
die leerders gaan hierdie eerste in groot getalle bywoon. 
Dan beplan ons ook ’n Graad 11-dag by Blouberg vir al ons 
Graad 11-leerders. 23 Leerders en onderwysers gaan 
gedurende die September-vakansie weer uitreik na Canzibe-
sendingstasie naby Umtata.  Ons doen kinderbediening, 
skoolbesoeke, hospitaalbesoeke en reik uit na die gemeenskap 
d.m.v. veral sokker, netbal en krieket. Die laaste dag besoek ons 
Hole in the Wall by Koffiiebaai. 
 

 

 

Die Hoërskool Bellville het op 28 Augustus 2018 die 28ste 
bestaansjaar van die Johann Vos-musiekkompetisie luisterryk 
gevier in die Ouditorium van die Hugo Lambrechts Musiek-
sentrum. Die kompetisie bestaan uit drie afdelings: ’n piccolo 
afdeling (vir laerskoolleerders gr.6 en 7), ’n Blaasafdeling en ’n 
klavierafdeling.  Die beoordelaars vir die finale rondte was: Prof. 
Hubert van der Spuy, mnr. Michael Maas en mev. Pamela 
Kierman. Om die finaliste aan te wys moes hul uitspeel vir die 
totale prysgeld van R23 500. 
 
Altesaam 13 leerders het deurgedring na die eindrondte. Name 
van oudwenners wat ’n sukses in die musiekbedryf geword het, 
is onder andere Lourens Fick, Estea Kruger en Roelof 
Temmingh.  In die piccolo-afdeling het Mike Wang (klavier) 
gewen en die naaswenner was Vivianna Pearson(klavier).  
In die junior blaasafdeling het Keon Müller (saksofoon) gewen en 
die naaswenner was Liam Slabbert (fagot). 
Die wenner van die senior blaasafdeling was Lisa van Wyk 
(dwarsfluit) en die naaswenner, was Zak Retief (franse horing).  
Die junior klavierafdeling het Qden Blaauw gewen en Anita Mira 
was die naaswenner.  
 
Die wenner van die senior klavierafdeling met prysgeld van 
R5000, was Theresa van der Merwe en die naaswenner, Laura 
Bailie, met prysgeld van R2 500. Ons bedank mnr. Johann Vos 
vir sy ruim donasie. 
 

VCSV/IMPULSE 

JOHANN VOS KLAVIERKOMPETISIE 

 
Die WOW Spelfees het hierdie kwartaal plaasgevind en heelwat 
van ons leerders in graad 8 tot 10 het aan die verskillende 
rondtes deelgeneem.  Baie geluk aan Danica le Roux en Daniël 
van Rooy wat op 20 Oktober aan die nasionale kompetisie op 
Stellenbosch gaan deelneem.  Danica was eerste van al die 
graad 8’s in die Wes-Kaap en Daniël was vierde van die graad 
10’s.  Die eerste 4 kandidate in elke provinsie dring deur na die 
nasionale kompetisie. 

 

 

 
 
 
 
 
Ons neem afskeid van ons huidige matrieks en bedank hulle vir 
al hulle harde werk oor die jare. Die nuwe redaksie, sowel as 
nuwe redakteurs, sal vroeg volgende kwartaal aangewys word. 
 

 

 
 
Dit was ’n propvol kwartaal vir HFB. Ons het verskeie skakelings 
met Isilimela gehad, onder andere ons Minutes for Mandela 
strandskoonmaak by Melkbosstrand en die uitruilweek waar 
leerders mekaar se skole vir die dag besoek het. Dit was ’n 
uiters leersame ondervinding vir almal. Graad 9 en 10 se 
graadleiers het ook saamgegaan vir die skooldag. 
 
Tydens ons weeklikse vergaderings het ons hard gewerk aan ‘n 
video om HFB te bemark in die skool. Die video sal volgende 
kwartaal tydens ‘n kultuursaal gewys word. 
 
Voorbereiding vir die 13de Cape Town to Seattle-reis het ook 
hierdie kwartaal gebeur met ’n oorslaapnag in die skool vir die 
toergroep. Die toergroep het ook hard gewerk aan hulle 
opvoering wat hulle vir Roosevelt gaan doen. Alle ouers van 
reisigers het op Saterdag, 2 September, by Isilimela in Langa 
bymekaar gekom om mekaar te ontmoet en die finale 
toerreëlings te tref. Ons sien uit na ’n opwindende, leersame 
ervaring in Seattle. 
 

 

SAPIENS 

HANDS FOR A BRIDGE 
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KULTUUR 

WOW-SPELFEES 
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Die koor het gedurende die Julievakansie na Pretoria getoer om 
deel te neem aan die 10de World Choir Games.  
 
ŉ Kort oorsig van die week se gebeurtenisse: 

Sondag 8 Julie: Die koor vertrek vanaf Kaapstad Internasionaal 
na Pretoria. Vir baie koorlede was die ervaring om te vlieg ŉ 
eerste en die spontane applous met die landing was vir almal ŉ 
groot bron van vermaak. 
 
Maandag 9 Julie: Ons eerste oefening na ŉ lang twee weke 
vakansie. Laaste afronding en fyn detail word ingeoefen om te 
verseker dat ons met die kwalifiserende rondte ons beste 
uitvoering kan gee.  
 
Dinsdag 10 Julie: Kwalifiserende rondte – Mixed Youth Choirs. 
Die koor dring deur na die Ope Kategorie vir Gemengde 
Jeugkore.  
 
Donderdag 12 Julie: Finale rondte, en daarna heerlik ontspan 
by Gold Reef City. 
 
Vrydag 13 Julie: Vriendskapskonsert saam met kore uit Hong 
Kong, Oostenryk en Suid-Afrika. Die kore leer ŉ tradisioneel 
Neger-Geestelike werk aan by dr. Andre Thomas (voormalige 
dirigent van die Wêreld Jeugkoor) en geniet ŉ oggend van 
samesang. 
 
Saterdag 14 Julie: Uitstappie na Pretoria Dieretuin, vlagparade 
tot by die Pretoria Uniegeboue en Toekenningseremonie. Die 
uitslae word bekend gemaak: Hoërskool Bellville wen die Ope 
Kategorie! 
 
Sondag 15 Julie: 99 moeë maar tevrede koorlede word deur ŉ 
skare ouers by Kaapstad Internasionaal verwelkom. 
 
Met die aanbreek van die nuwe kwartaal het die koorlede ŉ 
welverdiende ruskans vir ŉ week of twee geniet voor die laaste 
paar optredes van die jaar.  
 
Kooroudisies vir voornemende Graad 8’s is ook vroeg in die 
kwartaal reeds afgehandel en werwing vir koorseuns uit 
Hoërskool Bellville is ŉ groot prioriteit. 
 
Tydens die Interskole Kultuuraand (Ma 13 Augustus) het die 
koor bewys waarom ons DF Malan by die Choir Games uitgestof 
het. 
 
Die finale uitvoering vir 2018 was heel gepas die beste uitvoering 
van die jaar. Ons koor is een van vyf Hoërskoolkore (saam met 
Stellenberg Meisies en Seuns, Outeniqua Kamerkoor en 
Bloemhof Accelerando Meisieskoor) uit 90 kore uit die Wes-
Kaap wat verkies is om aan die Gala van die Tygerberg 
Eisteddfod (Vrydag 7 September) deel te neem. Al het ons nie 
algeheel gewen nie, het ons as oorwinnaars en met Leeutrots uit 
die stryd getree.  
 

   
 

Die derde kwartaal skop af met ’n optrede by Laerskool Beaumont 
in Somerset-Wes waar vioolvirtuoos Francois Voges die Tango - 
Por Una Gabeza van Carlos Gardel saam met die orkes gespeel 
het.  Die aand is afgesluit met orkes en massa-koor wat die World 
in Union, gebaseer op Gustav Holst se Jupiter uit Die Planete, vir 
’n entoesiastiese gehoor uitgevoer is.  Die Tygerberg Eisteddfod 
was volgende waar beide die junior- en seniororkes hoogste lof 
behaal het. 
 
 Die juniors was die beste orkes in hul kategorie en die seniors het 
ook die trofee vir mees gevorderde orkes ontvang.  ’n Nuutjie was 
’n optrede in die Groote Kerk as deel van die Kaapstadse First 
Thursday-inisiatief.  Die orkes se 90-minutelange konsert het 
groot byval by die gehoor en organiseerders gevind en is reeds 
na dieselfde geleentheid in 2019 genooi. 
 
 Die kwartaal is afgesluit met die jaarlikse interskole-konsert saam 
met Hoërskool DF Malan en die massa-optrede van Do you hear 
the people sing was weereens ’n groot treffer. Die orkes berei tans 
voor vir die Gala-aand in Oktober waar nuwe werke die lig sal sien. 
 

 

 

Gedurende die Junievakansie is daar hard gewerk aan die 3 
toneelstukke wat hierdie jaar aan al die toneelfeeste en 
 –kompetisies deelgeneem het. Twee van die stukke is deur 
twee van ons eie graad 12-leerders, Shaun Werth en Damian de 
Villiers, geskryf en op die planke gebring.  Die ander teks was 
Bos deur die bekroonde dramaturg Malan Steyn. 
 
In die eerste week het die stukke by die Tygerberg Eisteddfod 
gespeel en daarna by die skool tydens die kwartaallikse 
toneelaand.  Op 2 Augustus vertrek 15 akteurs na die Logan 
Toneelfees op Fraserburg.  Dit is die oudste toneelfees in die 
land en is 44 jaar gelede deur mnr. Adri Lombard (later die 
skoolhoof van die Hoërskool Bellville) en sy vrou Jeanette begin.  
Die stukke is baie goed deur die beoordelaars en die gehoor 
ontvang en al die akteurs het toekennings ontvang. 
 
Daarna neem ons ook aan die Klein Libertas Toneelfees op 
Stellenbosch deel, asook die Durbanville Toneelfees.  Die 
hoogtepunt van die kwartaal was die deelname aan die ATKV 
Toneelfees.  Bos is een van die stukke wat die hoogste 
toekennings in die Wes-Kaap ontvang het en al die akteurs is 
bekroon. 
 
Tans is tien graad 11-regisseurs besig om aan hulle produksies 
te werk wat op 26 Oktober opgevoer word. 

 

TONEEL 

GEMENGDE KOOR BLAASORKES 
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SPORT 

Die wintersportseisoen het ook nou tot ’n einde gekom. Baie 
dankie aan al die afrigters, spelers en ondersteuners wat ons 
deur die nat en koue dae en aande ondersteun het. Soos 
gewoonlik het Hoërskool Bellville sy man gestaan.  

Ons veggees, uithouvermoë en sportmanskap was voorwaar 
voortreflik.  Baie geluk aan ’n baie geslaagde interskole teen DF 
Malan. Vir die eerste keer in die bestaan van die interskole het 
die landloopmeisies, en die eerste netbal- en hokkiespanne 
gewen.  

 
 
 
 

Ons atlete is reeds hard aan die oefen. Ons het leerders 
geïdentifiseer om drie keer per week te oefen en om in die 4de 
kwartaal aan die eerste kleurebyeenkoms deel te neem. Die 
siftingsproses sal baie vroeër dié jaar plaasvind sodat die MTBS-
span voor die Desembervakansie gekies kan word.  

Hierdie atlete sal deur die vakansie moet oefen indien ons 
kompeterend wil wees tydens MTBS 2019. Atlete gaan reeds 
deelneem aan byeenkomste in die vierde kwartaal.  Baie geluk 
aan die Gr.10.3-klas wat die wenners was van die jaarlikse 
seksiebyeenkoms. Die doel van die seksie-byeenkoms is 
massadeelname en genot. Ons het hierdie jaar die meeste 
inskrywings nog gehad en die leerders het ons verbaas met hul 
kreatiwiteit by die temas van elke klas.   

Baie dankie aan almal wat lekker deelgeneem het en deel was 
van die klasse se temas. Dit was ’n baie geslaagde 
byeenkoms.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die gesinstap was ’n reuse sukses.  Jonk, oud asook honde het 
gestap.  Baie dankie vir almal se deelname.  Ons glo en vertrou 
dat die insluiting van ons viervoetige vriende sal sorg dat ons 

volgende jaar nog meer stappers sal betrek. 

ATLETIEK 

RUGBY NETBAL 

SKAAK 

GESINSTAP 

 
Hierdie jaar het vier spanne na die finaal van die Kaapstad-
Netballigafinale, op Hoërskool Bellville se netbalbane gehou, 
deurgedring. Ons is LEEUTROTS op hierdie dogters.  
 
Ons is ook baie trots op die o.17B-span wat hul liga gewen 
het.  Baie geluk aan die o.16A-span wat derde geëindig het.  Die 
o.15A en o.18A-spanne was beide vierde.  
 
 

 

Baie geluk aan die skaak wat die jaar baie goed gevaar het 
en meeste van hul wedstryde gewen het, veral met hul puik 
uitslag teen DF Malan.   
 

Na ’n baie harde rugbyseisoen kan ons baie trots wees op 
die rugbyspelers van die Hoërskool Bellville veral die o.16A 
en o.19A-spanne wat uitstekende seisoene beleef het. 
Dankie aan al die spelers vir hulle harde werk deur die jaar. 

 

seisoen.   

 

 

 

Ons het weereens ’n uitstekende landloopseisoen agter die 
rug. 17 atlete was deel van die noord-sonespan wat aan die 
WP-kampioenskappe deelgeneem het. Baie geluk aan Chané 
Kruger wat in die WP-landloopspan ingesluit is.  Die o.19 en 
o.14-dogters het albei hul ligas gewen en die o.17-dogters 
was derde.  Baie geluk.  

 

 
LANDLOOP 

Die dogterspanne het ’n bevredigende seisoen gehad. Die 
o.14A-span was kompeterend teen al die tradisionele hokkie-
skole. Die premierspan het met ’n baie jong span goeie 
ondervinding opgedoen en dit was duidelik sigbaar gedurende 
die interskole wedstryd, waar hulle 3-0 teen ’n baie ervare DF 
Malan-span gewen het.   

Die seuns het ’n minder goeie seisoen beleef met ’n baie jong 
o.19A-span. Meer as die helfte van die span is o.16. Ongelukkig 
het hulle in die uitspeelwedstryd teen Durbanville verloor. Ons 
seuns sal dus in 2019 in die 3de liga speel.  2019 gaan ’n baie 
belangrike jaar wees aangesien die liga gewen moet word as 
ons weer in 2020 in die 2de liga wil speel. Ons glo en vertrou dat 
die beoogde seunshokkie organiseerderspos, wat aan die 
beheerligaam voorgelê is vir goedkeuring in die begroting, 
goedgekeur sal word.  

Dit was hierdie jaar werklik ’n plesier vir die hokkiespelers om by 
die skool op ons eie astro te kon oefen en wedstryde te speel. 
Volgens die kontrakteur wat die astro gebou het, sal die astro 
gedurende die volgende stil maande herstel word.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ons het weereens ’n uitstekende landloopseisoen agter 
die rug. 17 atlete was deel van die noord-sonespan wat 
aan die WP-kampioenskappe deelgeneem het. Baie geluk 
aan Chané Kruger wat in die WP-landloopspan ingesluit 
is.  Die o.19 en o.14-dogters het albei hul ligas gewen en 
die o.17-dogters was derde.  Baie geluk.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HOKKIE 
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Die Gholfdag is vind weer op 8 November plaas.  Vir verdere 
besonderhede kontak vir Hannelie van Lill (Bemarker) by die 
skool.  
 
 

 
 

Ons het ’n baie geslaagde eerste seisoen van boogskiet gehad. In 
die meeste van die spankompetisies was ons derde. Baie geluk 
aan Marli Heyns wat die WP-Boogksietspan by die SA-
kampioenskappe verteenwoordig het. 

Ons het wel ’n probleem gehad met ouers wat nie die afrigtings-
kostes gereeld en betyds betaal het nie. Ons sal in 2019 kontrakte 
opstel wat deur elke ouer onderteken sal moet word.  

 

 
 

Ons leerders het aan 3 SPUR-wedrenne deelgeneem. Mnr. du Toit 
is besig om ’n kursus te doen om bergfietsry in 2019 te kan afrig. 
Ons glo die sport gaan van krag tot krag gaan. Daar is baie 
geleenthede en Mnr. du Toit bou baie kontakte op. 
 
Ons is reeds hard aan die oefen by die krieket. Ons het twee 
groepe wat reg deur die winter deel was van CDA se winter-
netteprogram.  Daar vertrek verskeie toere hierdie vakansie. Die 
o.19A-span toer na Mosselbaai waar hulle aan die Hoërskool Punt 
KFC Kriekettoernooi gaan deelneem. Die o.14A-span toer na 
Worcester, en o.15 A speel in ’n toernooi in George. 

 
 
 

Sommige van ons tennisspelers het ’n winterprogram by Westman 
Tennisskool gevolg. Tennisproewe het reeds begin en die liga 
begin die tweede week in die vierde kwartaal. Die o.15-spelers 
neem die eerste naweek in die 4de kwartaal aan ’n dubbels-
toernooi in Bredasdorp deel. Daar is ook ’n toer na Ceres 
gedurende die vakansie. 

 

 

 Ons het reeds die Welpies van 2019 in sommige van die 

sportkodes nader getrek.  ’n o.14-krieketoefengroep is ook reeds 
aan die oefen sodat hulle die skool in die 4de kwartaal as o.14-
span kan verteenwoordig.  
 
Ons het ook ’n rugby-inligtingsaand gehou waar leerders getoets is 
en kondisionering gaan reeds in die 4de kwartaal begin. Ons hou 
’n belangrike sportinligtingsaand vir al die sportkodes in die 4de 
kwartaal waar ons die sportkodes en die kleredrag aan die ouers 
voorstel.   

Ons is baie opgewonde oor die graad 8’s van 2019!    

 

GHOLFDAG 

BOOGSKIET 

TENNIS 

KRIEKET 

WELPIES 2019 
 

 

 


