
Hy skryf voor in sy boek die volgende boodskap: 
 
“To Bellville High School 
With very good memories and for a very good all-round 
education.” 
 
Met al die wonderlike dinge wat by die skool gebeur, was daar ook 
hartseer.  Ons dink veral aan leerders wat ’n geliefde in hierdie 
kwartaal verloor het. 
 
Ons het ook ’n geliefde oud-onderwyseres, me. Esther Brand, na 
’n lang siekbed, aan die dood afgestaan. Sy was vir 10 jaar 
verbonde aan die Hoërskool Bellville.  In my tyd het ek haar leer 
ken as ’n trotse ma en ouma en ’n uiters hardwerkende 
onderwyser wie se hande vir niks verkeerd gestaan het nie. Me. 
Brand was ’n kenner op haar vakgebied (Rekeningkunde), maar 
het ook die liefde vir haar vak by kinders aangewakker. 
 
Sy het besondere sterk waardes gehad en het dit ook aan haar  
leerders oorgedra.  Sy was geliefd onder haar leerders en die  
personeel.  Sy laat beslis ’n groot leemte in ons harte en in die 
daaglikse bestaan van ons skool. 
 
Ons harte gaan uit aan haar familie. 
 
Mag almal ’n wonderlike Paasfees saam met hulle families beleef. 
 
Paratus ad Omnia 

 
Deon du Plessis 
SKOOLHOOF      
 
 
 
                        

 
1. Me. E Brand wat reeds afgetree het, is oorlede. 
2. Me. M Franken is met siekteverlof. 
3. Mnr. H Labuschagne was vir die kwartaal met verlof 

weens ’n motorongeluk. 
4. Me. J Carstens en me. C Matthee verlaat ons aan die 

einde van die eerste kwartaal. 
5. Mnr. Nico Britz het ’n operasie ondergaan. 
6. Die volgende onderwysers het by ons aangesluit: 

Mnre. A Coetzee en R Wentzel, me. A Le Grange en D 
Louw.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF 
 

Geagte Ouers 

Wat ‘n ongelooflike en vinnige kwartaal het die Hoërskool Bellville 
nie beleef nie. Ons is besonder trots op ons kinders. 
 
Daar is geen plaasvervanging vir harde werk nie.  As dit boonop 
gepaard gaan met passie, trots en tradisie het jy ’n ongelooflike 
kombinasie. 
 
Dit is belangrik om altyd te besef dat hierdie harde werk, passie 
en trots gepaard moet gaan met absolute dankbaarheid.  Geen 
van die skool se prestasies kan uit ons eie gebeur nie, maar word 
deur ’n Hoër Hand georkestreer, daarom is dankbaarheid die 
belangrikste komponent vir hierdie kwartaal. 
 
Die pragtige prestasie op die atletiekveld en op die pawiljoen is 
maar weereens ’n bewys wat bereik kan word as die gemeenskap,  
personeel, leerders en ouers - saamstaan. 
 
Personeel en afrigters het sedert verlede jaar planne beraam oor 
hoe om hul prestasies te verbeter.  Daar is ure en ure ingesit om 
goed vir 2019 voor te berei. Leerders moes hulle tyd en energie 
opoffer.  Leerders moes ’n passie en trots vir hulle skool ten toon 
stel.  Ouers moes heen-en-weer ry saans.  Ouers moes motiveer 
en aanmoedig. 
 
Die eindresultaat?  ’n Produk waarop oud en jonk in hierdie skool 
kan trots wees.  Dit is nie soseer oor die wen of verloor nie, maar 
oor wat ’n skool kan vermag as hulle saamstaan.  Om na video’s 
van die atletiek en pawiljoen terug te kyk, laat ‘n mens net besef 
dat jy deel was van ’n “Footprint” vir die toekoms van hierdie 
wonderlike skool. 
 
Daarom buig ons ons hoof in dankbaarheid dat ons al hierdie 
seëninge by die skool kan ervaar. 
 
Ek was ook besonder bevoorreg om die boekvrystelling in die 
Noordelike voorstede van dr. Dennis Worrall by te woon.  
Alhoewel die boek reeds aan die einde van verlede jaar in Londen  
vrygestel is, wou dr. Worrall vanweë sy noue verbintenis met die 
Noordelike voorstede, die boek ook hier vrystel. 
 
Dr. Worrall was hoofseun van die Hoërskool Bellville in 1953.  Hy 
het ook vir die eerste rugby- en krieketspan gespeel en was 
senior-kadetoffisier.  Hy was ook die 1-myl kampioen van die 
destydse “Co-Ed” atletiek kompetisie.  Hy was boonop ’n kranige 
debatteerder en is twee jaar agtermekaar aangewys as die beste 
spreker. Hy was in sy latere lewe ook ambassadeur in Australië 
en Engeland.  

 

PERSONEELNUUS 



 

 

 

 

 

02 APRIL SKOOL OPEN 

05 APRIL LAERSKOLE SPORTDAG 

06 APRIL SPORTDAG 

08 APRIL WINSTERSDRAG  

10 APRIL GR.8 – LEEUKOP UITSTAPPIE 

11 APRIL KOOR EN ORKES:  SOIREE  
TENNISPRYSUITDELING 

13 APRIL SENIORBAL 

14 APRIL KOOR EN ORKES:  KERKOPTREDE  

16 APRIL ATLETIEKPRYSUITDELING 

17 APRIL OUERAAND 

19 APRIL GOEIE VRYDAG  

22 APRIL GESINSDAG  

25 APRIL MNR. EN MEJ. BELLVILLE 

27 APRIL VRYHEIDSDAG  

01 MEI WERKERSDAG  

02 MEI KOOR EN ORKES: LAERSKOLE KOORFEES 

03 MEI ORKES:  BRAND EXTRAVAGANZA 

04 MEI TONEELSPELKOMPETISIE FINAAL 

06 MEI VCSV-JESUSWEEK 

08 MEI  VERKIESINGSDAG  

11 MEI ORKES:  WINDWORX FANFARE  

20 MEI  EKSAMEN GR. 10 - 12 BEGIN 

23 MEI GR. 9 BANANGO TRADERS 

   24 MEI GR. 9 BANANGO TRADERS 

27 MEI EKSAMEN GR. 8 - 9 BEGIN 

30 MEI HEMELVAART 

2-9 JUNIE PINKSTERWEEK  

11 JUNIE GR. 9-AANLEGTOETSE 08:00 – 13:00 

14 JUNIE SKOOL SLUIT 

AKADEMIE 
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Ons is besonder trots op die matriekuitslae van 2018.  Ons 
vertrou dat die huidige matrieks die tradisie van ’n 100%-slaag- 
syfer vir die sesde agtereenvolgende jaar sal voortsit. 
 
Die CAMI-Wiskundeprogram en Readers are Leaders-program 
sal reeds vanaf die begin van die tweede kwartaal ten volle 
funksioneer.  Ons sou graag wou sien dat nog meer leerders 
hierdie programme vrywillig bywoon. 
 
Ons wil dit weer beklemtoon dat die programme verpligtend is vir 
leerders wat op grond van akademiese prestasie geïdentifiseer 
is.   Indien hierdie leerders nie die programme bywoon nie, sal 
die ouers gekontak word.  Ons weet ons kan op die ouers se 
volle samewerking staatmaak. 
 
Die volledige, behoorlike en stiptelike 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. 
 
Ten einde goed te presteer, moet leerders ’n verpligte, vas- 
gestelde roetine hê t.o.v. die voltooiing van huiswerk.  Dit behels 
nie net die afhandeling van skryfwerk nie, maar ook gereelde 
studie. 
 
’n Oueraand vind op Woensdag, 17 April 2019 plaas.  Tydens 
hierdie oueraand wil ons graag die tyd bestee aan leerders wat 
addisionele hulp en leerondersteuning nodig het om van 2019 ’n 
akademiese sukses te maak. 
 
Ouers/voogde van hierdie geïdentifiseerde leerders sal skriftelik 
versoek word om die verpligte oueraand by te woon.  Die betrokke 
leerders moet hulle ouers/voogde vergesel.  Leerders moet in 
skooldrag wees en hulle skooltas met alle werkboeke saambring. 
 
Indien graad 8-ouers van die vakonderwysers wil spreek, moet u 
asseblief ’n afspraak met die betrokke onderwysers reël.  
Afspraakvorms sal aan leerders verskaf word. 
 
Die Junie-eksamenrooster sal aan die begin van die tweede 
kwartaal beskikbaar wees.  Dit is belangrik dat ouers en leerders 
die eksamenrooster bestudeer en studies hiervolgens beplan.  
Hierdie beplanning is veral belangrik wanneer sogenaamde 
moeilike vakke of vakke wat baie  leerwerk behels, kort na mekaar 
geskryf word. 
 
Aangesien die skool ’n oop vakkeuse het, is dit onmoontlik om ’n 
eksamenrooster te beplan waarmee almal tevrede sal wees. 
 
Die akademiese program van die skool word  (soos deur die 
WKOD voorgeskryf)  tot op die laaste amptelike skooldag van 
elke kwartaal beplan.  Ouers moet asseblief vakansiereëlings so 
tref dat leerders die volledige akademiese program kan volg.   

 
Om konsekwent te wees, sal geen afwykings toegelaat kan word 
nie, behalwe ten opsigte van dood, ernstige mediese gevalle 
(mediese sertifikaat word vereis) en gevalle wat volgens meriete 
geoordeel sal word. 
 
Leerders maak hul van tyd tot tyd skuldig aan plagiaat.  Vergewis 
uself asseblief van die volgende!   
  Plagiaat is die aanbied van iemand anders se idees – 
 gepubliseer of ongepubliseer – asof dit jou eie is.  Plagiaat 
 is ’n baie ernstige oortreding wat ingevolge die Wet op 
 Outeursreg 98 van 1978 as ’n strafbare oortreding beskou 
 word.  Dit is ook oneties aangesien dit in stryd is met ons 
 waardes van vertroue en van akademiese integriteit.  Indien 
 leerders hulle aan plagiaat sou skuldig maak, sal hulle vir 
 daardie betrokke taak/skryfstuk 0 kry. 
 
Ouers speel ’n belangrike rol t.o.v. kontrole oor voltooiing van 
huiswerk, selfstudie en die handhawing van ’n gesonde balans 
tussen akademie, sport, kultuur en ander aktiwiteite. 
 
Ons leerders se akademiese sukses hang af van die samewerking 
tussen die ouerhuis, skool en leerders.  Kom ons vat hande 
ter wille van ons leerders se toekoms! 
 

 
 

 

 
BELANGRIKE DATUMS  
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LEERDERLEIERS 
 
 

  

PAUL ROOS-DINEE 

Op Woensdag, 6 Maart, het die graad 12-seniorleiers die jaarlikse 
Paul Roos-dinee vir leerderleiers bygewoon. Dit was ’n baie 
spesiale geleentheid waar leiers van verskillende skole in die 
Wes-Kaap kon saamkuier en mekaar beter leer ken. 
 
 

 
 
 

 

LEIERKERKDIENS 

Op Sondag, 17 Maart, het die leerderleiers ’n leierdiens by die 
AGS Bellville-gemeente bygewoon. Dit was ’n baie spesiale 
oggend waar leiers saam kon aanbid en die Here kon prys en 
verheerlik vir gawes en voorregte. 

 

 

 

 

GR. 11-LEERDERLEIERS 

Die gr. 11-leerderleiers het die afgelope kwartaal 18 laerskole 
besoek om bemarking by die graad 7-leerders te doen.  Ons 
voornemende welpies het ons besoeke baie geniet. 

 

 

 

PAASPROJEK 

Die omgeekomitee het elke jaar ’n paasprojek waartydens paas-
eiers ingesamel word.  Die paaseiers word uitgedeel aan 
hospitale, kinderhuise en tehuise vir bejaardes voor Paasfees.  
 
Hierdie uitreikaksie van Hoërskool Bellville bring gróót vreugde 
vir kinders, pasiënte en bejaardes en word baie geniet en 
waardeer.  Baie dankie aan alle leerders en ouers vir julle ruim 
bydraes. 
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Ons versoek u as ouer vriendelik, dog ernstig, 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 ’n leerder nie op die eerste 
dag volgens die gedragskode (bl. 52 in Paratus) geklee is nie, 
sal u gekontak word om die leerder te kom haal. 
 
Wintersdrag: Die gebruik is dat ons op die eerste Maandag in die 
tweede kwartaal na wintersdrag oorskakel.  Wintersdrag word 
dus vanaf Maandag, 8 April 2019 gedra.  (Sien aanhangsel A in 
die gedragskode op bl. 54 in Paratus.)   
 
 
 
 
 

Ons versoek dat ouers die leerders se klere baie duidelik sal 
merk.  Daar is baie klere wat nie opgeëis word nie en wat   
klerebank toe gestuur word.  Dit is skokkend om te sien hoeveel 
klere nie opgeëis word nie. 
 
 
 
 

 
Ons versoek die leerders, wat nie direk na skool deur hulle ouers 
afgehaal kan word nie, by die hoofingang by die sekurieteits-
hokkie, of op die gras aan die binnekant, waar daar ‘n  
veiligheidswag is wat kan toesig hou, wag.  
 
Leerders wat vir hulle ouers wag buite die skoolterrein by die 
verskillende oplaai zones: 
 

1. Moenie alleen daar wag nie. Wag eerder by die 
hoofingang by die sekuriteitswag indien jy alleen is. 

2. Moenie met oorfone staan of loop nie. Dit gee ’n baie 
duidelike teken dat jy in besit is van ’n selfoon. 

3. Moenie met jou selfoon loop nie. Dit moet glad nie 
sigbaar wees nie.  

4. Wees heeltyd/die hele tyd paraat en meld onmiddellik 
iets verdag aan by die sekuriteitswag of by mnr. E. van 
Rensburg aan. 

5. Daar is studieklasse direk na skool tot 17:00 vanaf 
Maandae tot Donderdae in die volgende lokale: B1, 
B13, E8 en E9. Daar is te veel leerders wat slegs hier 
ronddwaal en niks doen na skool nie. Spandeer jou tyd 
meer produktief en gaan sit en werk onder toesig in die 
studieklasse. 
  

 

 
 
 
 
 
 

Daar is te veel leerders wat afwesig is sonder ’n geldige rede. 
Daar is ook te veel ouers wat leerders ontydig en vir ongeldige 
redes uitteken. Baie akademiese tyd gaan verlore. Ons versoek 
u om waar moontlik mediese afsprake te beperk tot na skoolure. 
 
 
 
 
 
 
Daar is te veel leerders wat sonder enige geldige verskoning nie 
detensie bywoon nie. Ons gaan in die toekoms baie streng 
optree teenoor daardie leerders. Leerders moet die detensie -
brief wat deur die ouers geteken moet word, by die detensieklas 
inhandig.  Die onderstaande haal ons aan uit die gedrags-
kode/Paratus-dagboekie en bring dit weer onder u aandag: 
 
Indien die leerder nie, as gevolg van omstandighede buite 
sy/haar beheer of sportverpligtinge, die detensie kan bywoon 
nie, moet hy/sy 'n skriftelike versoek van sy/haar ouers (en waar 
van toepassing ondersteun deur die betrokke sportafrigter) by 
die graadvoog inhandig. Die versoek moet die Dinsdagoggend 
tydens die registerperiode voor die detensieklas ingehandig 
word. In die geval van 'n Saterdagdetensie moet die versoek die 
Donderdagoggend tydens die registerperiode by die 
dissiplinehoof ingehandig word. Detensie sal wel op 'n latere 
stadium bygewoon moet word. 
 
Indien 'n leerder detensiekennisgewings ontvang en dit nie 
geteken terug by die skool besorg nie, nie opdaag vir detensie 
nie, laat opdaag vir detensie of hom/haar skuldig maak aan 
verdere wangedrag tydens detensie, sal verdere strafpunte 
toegeken  word. Vyftig (50) punte in die geval van 'n week-
detensie en tweehonderd en vyftig (250) punte in die geval van 
'n Saterdagdetensie. 
 
Die bywoning van 'n Woensdagdetensie (2 ure) verminder 
strafpunte met vyftig (50) punte en ’n  Saterdagdetensie (3 ure) 
verminder strafpunte met tweehonderd en vyftig (250) punte. 
 
 

 
 

 
TYE:    Maandae  14:00 – 15:30 
             Woensdae  14:00 – 15:30  
 
Sportklere, winterreënbaadjies en tweedehandse klere is 
beskikbaar. 
             
 
 
 
 

 
KLEREBANK 

MERK VAN KLERASIE 
 

VEILIGHEID VAN LEERDERS 
 

AFWESIGHEDE EN UITTEKEN 
VAN LEERDERS 

 

DETENSIE 
 

SKOOLDRAG EN VOORKOMS 



  

  
 

 
Die kwartaal het ons met ‘n kringleierskamp by Kleinmond 
afgeskop. Ons het saam met Laborie, Hexvallei en Tulbagh 
gekamp. Hier kon ons lekker verhoudings bou en veral leer by 
ander skole.  
 
Ons het ook ‘n baie geslaagde graad 8- dag aangebied waar die 
meeste van die kringleiers betrokke was. Ons het ‘n heerlike 
waterkaskenades vir hulle aangebied. Omtrent die hele 
graadgroep was betrokke hierby. 
 
Woensdagoggende het ons ons gebruiklike Bybelstudiegroep 
onder leiding van me. Lizle Cloete. Tussen 40 en 50 leerders 
woon dit voor skool by.  
 
Ons het ook ‘n baie geslaagde Graad 8- avontuurkamp by 
Bonnievale aangebied en meer as 120 Graad 8’s het dit 
bygewoon - die grootste kamp nog ooit!  Dit is aangebied deur 
Impact Adventures. 
 
Hoogtepunte van die tweede kwartaal sal ons Geesweek 
(Jesusweek), Graad 8- Leeukopklim en ‘n uitreik saam met 
Straatwerk Kaapstad wees. 
 
Ons kon ook ‘n Jeugweerbaarheidsgroep stig saam met NG 
Gemeente La Rochelle, Harmonie Gemeente en AGS Bellville 
wat Woensdae betrokke gaan wees saam met me Sophie Botha 
tydens die Bybelperiode. Ons is baie opgewonde hieroor. 

 

 

Die eerste uitgawe van 2019 sal aan die begin van die tweede 
kwartaal verskyn en die heel eerste Sapiens-Instragram-
kompetisie is geloods. Ons is opgewonde om te sien watter 
kreatiewe foto’s die lesers geneem het. 
 
Die propvol uitgawe is deur ‘n baie bekwame span bymekaar 
gesit, onder leiding van Montana Heyns, hoofredaktrise en haar 
span sub-redaktrises. 
 

 

 

Die toneelbedrywighede het afgeskop met ons kinderteater op 
21 en 22 Februarie met ‘n opvoering van Sneeuwitjie. 
 
Meer as 50 leerders was betrokke by die produksie en omtrent 
700 jong teatergangers van die laerskole en kleuterskole het 
kom deel in die vreugde. 

 

 

 
SAPIENS 

 
TONEEL 

VCSV/IMPULSE 
 

Die eerste kwaartaal het afgeskop met Roosevelt High School 
se besoek aan Suid-Afrika. 
 
‘n Groep van 16 leerders en 5 onderwysers het twee weke saam 
met die HFB-lede van Hoërskool Bellville en Isilimela High 
School in Langa deurgebring. Tydens die eerste week het hulle 
skoolgegaan en is gehuisves in Langa en in die tweede week in 
die Bellville HFB-gemeenskap. 
 
Ons het verskeie aktiwiteite aangepak in hierdie tyd en die 
hoogtepunt was die naweekkamp by Melkbos Dit was ‘n 
wonderlike, uitputtende, uitdagende twee weke waartydens die 
tema van vanjaar, Ubuntu, begin is by die HFB Suid-Afrika 
skole.  
Ons sien uit na die res van die HFB-jaar. 

 

 

 

 

 
 
Die Hoërskool Bellville bied vanjaar vir die 18de jaar die 
Nasionale Toneelspelkompetisie aan.  Vanaf 7 Februarie is daar 
uitdunrondtes in verskillende dele van die land gehou.   
 
Die finaliste, wat vanaf 2 tot 4 Mei aan die finale rondtes gaan 
deelneem, word op 21 Maart aangekondig. 
 
 
 
 
Vanjaar het Hoërskool Bellville die eerste Pienk Piekniek 
aangebied. Hierdie glansgeleenheid vir ma’s en dogters was ‘n 
rasende sukses! Marciel Hopkins, gasspreker en kurwemodel 
het gaste geïnspireer en ‘n grimeringswerkswinkel deur Efraine 
van Heerden het die dames gaande gehad. 
 
Met modes uit die boonste rakke op die loopplank en musiek 
deur die Sincere Swing Jass ensemble was hierdie ‘n aand wat 
nog lank op die lippe van almal wat dit bygewoon het, sal bly. 
 
 
 

 
HANDS FOR A BRIDGE 
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KULTUUR 

PIENK PIEKNIEK 

NASIONALE 
TONEELSPELKOMPETISIE 
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Die koor het die eerste naweek van die kwartaal 'n baie 
suksesvolle oefenkamp by High Africa in Worcester gehad en 
groot vordering gemaak met die instudeer van die nuwe musiek.  
Ons verwelkom juf. Liza Scott by die koorspan in 2019. 
 
Die koor en orkes se eerste optrede op Sondag 3 Maart by 
Bellville Uitsig Gemeente het baie goeie terugvoering ontvang en 
ons is reeds vir volgende jaar bespreek.  
Die besigste kwartaal, wat optredes en kompetisies aanbetref, lê 
vir ons voor en ons is baie opgewonde oor die koor se 
opwindende repertoire vir 2019. 
 
 

 

Daar is ‘n Afrikaanse en Engelse Interne Redenaarsaand gehou. 
  
1. Afrikaanse Interne Redenaarsaand,5 Februarie 2019 

WENNERS:  JUNIORS 
1. Zani Hattingh 

2. Anika Matthee 

3. Francois Bezuidenhout 

SENIORS 
1. Carlo Louw 

2. Anê Trautman 

3. Karlo Grobbelaar 

 
2. Engelse Interne Redenaarsaand,20 Februarie 2019 

 
WENNERS 
1. Noanor Mostert 

2. Ciara Mostert 

3. Nadia van Eyssen 

 

Twee van ons debatspanne het op 9 Maart aan die WOW 

Debatsfees tydens die Woordfees deelgeneem.  Die graad 11- 

span, bestaande uit Shani Lane, Günther Tonitz en Daniël van 

Rooy het deurgedring tot die semi-finaal.  Voorwaar ‘n puik 

prestasie – een van die vier beste spanne uit 50 skole. 

 
DEBAT 

Die senior orkes het met groot erns begin en die jaarlikse oudisies 
is reeds vroeg afgelê ter voorbereding van ‘n baie besige jaar waar 
die orkes se 30ste verjaarsdag gevier word.  
 
‘n Konserttoer na die Suid-Kaap word beplan asook ‘n konsert in 
die Groote Kerk en die Hugo Lambrechts Ouditorium.  Die 
orkeskamp, wat die jaar by die skool gehou is, het die reuse 
program van ongeveer 20 werke begin en sluit onder andere  
Copland se Outdoor Overture, Dvorak se Slawiese Danse, ‘n 30-
minute konsertweergawe van Les Miserables en ‘n heropvoering 
die Vangelis Celebration in.  
 
Die eerste optrede was reeds in Januarie by die graad 7 ope-aand 
waarna verder optredes by NG Kerk Bellville-Uitsig en die 
Chrismar Villas Aftree-oord plaasgevind het.  Die junior orkes, wat 
heelwat nuwe lede bygekry het, het ook by laasgenoemde 
opgetree. Die tweede kwartaal gaan weer besig wees met die 
Band Extravaganza in Stellenbosch, Soiree, Laerskole Koorfees 
en die WindWorx Fanfare om na uit te sien. 
 

 
 

Die Hoërskool Bellville is die gasheer vir die ATKV Redenaars 
vanaf 11 to 13 Maart.  Die volgende leerders van ons skool 
neem deel. 
 

ONVOORBEREID – GRAAD 8-9 
1. Anika Matthee(Gr. 8) 

2. Anke Dippenaar (Gr.9) 

3. Zani Hattingh (Gr. 9) 

4. Francois Bezuidenhout (Gr. 9) 

5. Henco Janse van Rensburg (Gr. 8) 

      VOORBEREID – GRAAD 8 – 9 
1. Stahsia Fourie (Gr. 8) 

2. Danielle Potgieter (Gr. 8) 

      ONVOORBEREID – GRAAD 10 – 12 
1. Andrea Alblas (Gr.12) 

2. Amorè Olivier (Gr. 12) 

3. Ciara Mostert (Gr. 10) 

4. Anè Trautman (Gr. 11) 

      VOORBEREID – GRAAD 10 – 12 
1. Alichia Barreto (Gr. 10) 

2. Lise-Mari Burger (Gr. 11) 

3. Angelique Alers (Gr. 10) 

4. Dillan Botha (Gr. 10) 

 

 
ATKV-REDENAARS 

KOOR BLAASORKESTE 

REDENAARS  
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SPORT 

Wat ‘n trotse oomblik was dit nie toe ons op Vrydag 8 Februarie 
2019 as naaswenners van die atletiek aangewys is vir MTBS 
2019 nie! Ons harde werk sedert Septembermaand is beloon. 
Baie dankie vir elke atleet vir sy harde werk, entoesiasme, 
deursettingsvermoë en LEEUTROTS waarmee hy/sy Vrydag 
deelgeneem het. Hoërskool Bellville is baie trots op jou. 
Baie geluk aan die atlete wat op die podium gestaan het. Ons 
het ‘n totaal van 73 medaljes verower, waarvan  16 goud,  31 
silwer en  26 brons is.  
 
Baie geluk aan Kayla Reyneke wat aangewys is as die beste 
dogtersatleet volgens haar punte op die ASA-tabel vir dogters 
o.14 spiesgooi. Kayla het ‘n nuwe rekord opgestel. Sy het die 
vorige rekord van 34.99 m verbeter tot 41.3 m.  Kayla het ook die 
trofee gewen vir die hoogtse punt op die ASA-tabel vir beide 
seuns en dogters. Kayla was dus die beste atleet op die dag 
volgens die ASA-tabel. Baie geluk Kyala ons is LEEUTROTS op 
die prestasie. 
 
Moneeb Jeftha het ook die trofee ontvang vir die meeste ASA-
punte in drie items. Hy het deelgeneem aan die 100m (goud), 
200m (silwer) en 400m(silwer). Baie geluk Moneeb, ons is 
LEEUTROTS op die prestasie.  
 
71 Atlete is gekies om deel te neem aan die Noordzone 
byeenkoms. Hierna is 28 atlete verkies tot die Noord-Zonespan 
wat deelgeneem het aan die WP-kampioenskappe. 12  Atlete is 
vir die WP-span gekies wat aan die Wes-Kaap kampioenskappe 
deelgeneem het.  
Die atlete het soos volg by die Wes-Kaap Kampioenskappe 
gevaar: 
 

ATLEET ITEM ITEM 

o.14   

Alana Jonas  3000m 4de 800m 9de 

Kayla Reyneke Spiesgooi 1ste   

o.15   

Chane Kruger 3000m 3de  

o.17   

Elzani Gelderbloem Gewigstoot 4de  

Corne Schreeder Diskus 4de   

Moneeb Jeftha 400m  

Handré Carstens  Diskus 1ste Gewigstoot 4de 

o.19   

Khara Kaltwasser Spiesgooi 4de  

Mari-Li vd Heever Diskus 6de  

Zander Conradie Spiesgooi 2de  

Thomas Booker  Diskus 6de  
 
Baie geluk aan Kayla, Chane, Handre en Zander wat ingesluit is 
in die Wes-Kaapspan wat aan die Suid-Afrikaanseskole 
atletiekbyeenkoms in Port Elizabeth gaan deelneem.  Ons is 

LEEUTROTS op julle.  

 

ATLETIEK 
 

Daar is in totaal 108 wedstryde die seisoen gespeel. Daar was ‘n 
baie groot belangstelling by die graad 8’s. Daar word drie spanne 
gekies.  Die o.14 A-span het die seisoen uitstekend gevaar en 
slegs een wedstryd verloor.  Die o.14 B-span het op Maandae as 
die o.15 B-span gespeel. Die o.14 C-span het op Woensdae in 
die o.14 B-liga gespeel. Dis ‘n groep met baie potensiaal en ons 
sien daarna uit om hulle oor die volgende vyf jaar te sien 
ontwikkel. 
 
 Die o.15A-span het ook bo verwagting ‘n goeie seisoen gehad en 
slegs drie wedstryde verloor.  Die senior spanne het ‘n baie 
wisselvallige seisoen beleef. Gedurende die winter sal die 
winternette weer deur CDA-krieketakademie hanteer word. ‘n 
Senior- en juniorgroep sal deur die afrigters gekies word om in die 
tweede kwartaal op Maandae- en Woensdae-aande te oefen.  

 
 
 
 

Gedurende die dogters se toutrekseisoen was daar gemengde 
welslae. Tydens die WP/Boland Kampioenskappe het die dogters 
in twee verskillende gewigsafdelings deelgeneem (440kg en 
480kg) en hulle het in beide silwer medaljes gewen en hulle WP-
kleure verwerf in albei afdelings.  
 
Die SA-Junior Kampioenskappe is gehou in Oudtshoorn. Die 
dogters het weer in twee afdelings deelgeneem en soos volg 
presteer:   
By die 440kg gewigsafdeling het daar 13 spanne ingeskryf en het 
hulle vierde geëindig. 
By die 480kg gewigsafdeling het daar 21 spanne ingeskryf en het 
hulle vyfde geëindig. 
 
Gedurende die seuns se toutrekseisoen was daar gemengde 
welslae. Tydens die WP/Boland Kampioenskappe het die seuns 
in twee verskillende gewigsafdelings deelgeneem. 
Die 440kg A-span het 'n algehele vierde plek behaal, maar is 
tweede in die WP.  Die 480kg A-span het algeheel 'n sesde plek 
behaal, maar is ook tweede in die WP. 
 
SA-Junior Kampioenskappe is in Oudtshoorn gehou. Die seuns 

het weer in twee afdelings deelgeneem en soos volg geëindig:   

480 A-span het vierde plek in afdeling behaal. Het die semi-finale 
met een punt gemis.  
480 B-span het vierde plek in die plaat afdeling gekry. 
440 A-span ‘n sesde plek in die afdeling. 
440 B-span ‘n derde plek in die plaat afdeling. 
 

 
Christo van Archers Groove is weer in 2019 die afrigter van die 
boogskiet. Daar is 17 leerders wat elke Dinsdagmiddag oefen en 
aan kompetisies deelneem.  

 

 
KRIEKET 

 
BOOGSKIET 

TOUTREK 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
GEBRUIK VAN SPORTGERIEWE GEDURENDE DIE 
VAKANSIE. 
 
Daar is besluit dat geen sportgeriewe tydens die vakansie 
beskikbaar sal wees vir gebruik deur leerders of ouers nie. Die 
rede hiervoor is dat die sportvelde en ander geriewe behandel 
en voorberei word vir die sportaktiwiteite van die tweede 
kwartaal. 
 
Slegs spanne met afrigters sal toegelaat word op die 
skoolgronde gedurende die vakansie. Ons waardeer u 
samewerking en begrip in hierdie verband. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Die tennisspelers se getalle het weereens in 2019 bly 

vermeerder. Daar is veral ‘n klomp beginners wat 
vanjaar 2019 begin tennis speel het. In die o.14-groep  
het daar ‘n paar spelers aangesluit wat lekker tennis 
speel en mooi gaan ontwikkel in die toekoms.  
 
Die seniormeisies het aan ‘n toernooi deelgeneem in 
Moorreesburg en baie goed gevaar.   
 
Albert Kleynhans het deelgeneem aan die Matzikama 
Interprovinsiale o.15 toernooi in Moorreesburg as deel 
van die WP o.15 span. Spanne van WP, Boland en 
Noord Kaap het daar kragte gemeet. 
 
Adriaan Engelbrecht in die o.15-span, Alika Hanekom 
in die o.17-span , Marlize Oosthuizen en Christelle 
Smit in die o.19-span het WP-tennis verteenwoordig by 
die Synergy Cup in George, waar spanne van WP, 
Boland, SWD en Noord Kaap gaan kragte meet het.  
 

 
 
Die swemspan het vanjaar aan hul eerste gala by 
Fairmont deelgeneem en dit baie geniet. Daar het ook 
‘n span deelgeneem aan die SANLAM CAPE MILE in 
Grabouw.  Die swemgetalle het mooi toegeneem. 
 
Baie sterkte aan Adriaan den Haan wat aan die Suid-
Afrikaanse Swemkampioenskappe in Durban gaan 
deelneem. 
 
 
 
 
 

Al die wintersporte het die week na MTBS begin oefen 
en proewe gehou. Die volgende spanne toer 
gedurende die April vakansie: 
 
Rugby:   
o.19A – Oakdale Rugbyweek in Riversdal  
o.16A – Paarl Gimnasium Rugbyweek in Paarl 
o.15A – Kwagga Rugbyweek in George 
o.14A – Paarl Gimnasium in Paarl 
 
Netbal:  
o.19A – Paarl Gimnasium Netbalfees 
o.17A - Paarl Gimnasium Netbalfees 
o.16A – HMS La Rochelle – Extream Netbal 
o.15A – Paarl Gimnasium Netbalfees 
o.14A – HMS La Rochelle – Extream Netbal 
 
Hokkie:  
Premier dogters en 1ste seunspan toer na George. 
 
 

 
TENNIS 

 
SWEM 
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