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Klimaatsverandering “strike” 
seer, maar Jeug “strike” terug!
Mia Decinti 

Klimaatsverandering is ’n 
ongelukkige realiteit, maak nie 
saak hóé vaardig jy dit probeer 
vermy nie en dit is verfrissend 
om te sien dat vandag se jeug 
drastiese aksies neem om die 
eff ek hiervan te verminder. 
Greta Thunberg, ’n 16-jarige 
meisie van Swede en leier 
van die Youth Climate Strike- 
beweging, is die mees 
onlangse voorbeeld hiervan.

Thunberg het vir die 
eerste keer in 2018 haar 
ongelukkigheid met die 
gebrek aan regeringsaksies 
teen klimaatsverandering 

getoon deur op Vrydae buite 
die Sweedse parlement te 
protesteer. Kort daarna het 
tieners uit ander lande haar 
voorbeeld gevolg en word 
sy die stigter van die Youth 
Climate Strike-beweging.

Op 15 Maart 2019 het 
1.6 miljoen tieners van 
ongeveer 112 lande skool 
misgeloop en voor hulle 
parlemente gaan betoog. Die 
hoofrede hiervoor is omdat 
tieners voel dat die huiwerige 
regeringsbydrae hulle toekoms 
én hede beïnvloed. Volgens die 
Verenigde Nasies se Oktober 
2018-verslag, is daar slegs 12 
jaar oor totdat die aarde ’n 

katastrofi ese toestand bereik. 
Onmiddellike ingryping is 
nodig om hierdie uiterste te 
vermy en dit is belangrik om 
die samelewing bewus te maak 
van die bedreigde omgewing 
wat ons vir onsself skep.

Thunberg se inisiatiewe 
is deur sosiale media versprei 
en ’n internasionale beweging 
is gevorm. Sy het nie verwag 
dat daar veel van haar proteste 
gaan kom nie, maar is bly dat 
sy soveel mense kon inspireer. 
Sy motiveer ook ander tieners 
om deel te neem aan die 
vreedsame betogings sodat 
die jeug van vroeg af ’n ferm 
hand oor die gevolge van 

klimaatsverandering het.
Drie Noorweegse pro-

kureurs het haar in Maart 2019 
vir die Nobel Prys vir Vrede 
genomineer.

Tydens haar toespraak 
by die Wêreld Ekonomiese 
Forum sê Thunberg dat ons 
moet optree asof ons huis 
besig is om af te brand. 

Bloemhof kan defi nitief 
’n bydrae hiertoe lewer. Sien 
hierdie as ’n nuwe uitdaging: 
druk jouself om iets te doen 
wat die omgewing sal verbeter 
en skep die aarde waarop jy 
trots sal wees om die eff ekte 
van dié ongelukkige realiteit 
te verminder.

Skoolkinders in Wellington, Nieu-Seeland, neem deel aan die “Strike for Climate Change”. FOTO: Mashable.com
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Wat ’n eer en voorreg was dit 
nie om hoofmeisie van Huis 
Bloemhof te kon wees nie.  
Dankie vir een en elk se ver-
troue in my om hierdie groot 
rol te kon aanpak.  Dit was ’n 
jaar vol uitdagings en ek het 
soveel van myself geleer: my 
sterkpunte en my swakpunte. 
Wat vir my weereens hierdie 
jaar uitgestaan het, is die gees 
in die koshuis.  Tradisies soos 
ons huisvergaderings is waar-
na ek gaan verlang.  Ek het 
nooit besef hoe kosbaar tra-
disies is totdat ek in Bloemhof 

gekom het nie.  Dit omhels jou 
en jy leer nie net jou mede-
koshuisgangers ken nie, maar 
jy leer soveel van jouself!

  

Jaar na jaar hoor ek die cli-
ché van tyd wat vinnig vlieg, 
en mens moet elke oomblik 
geniet, want voor jy jou oë uit-

vee... Ja, ja, julle ken die res. 
Maar dis só waar!
Na elke geleentheid waar 
ons saam was, het ek net 
weer besef hoe bevoorreg  
ek is om in só ’n skool te wees. 
Ons het net iets spesiaals. 

Bloemhof, JULLE is die 
grootste dryfkrag agter hierdie 
golf. ’n Golf wat sonder perke 
net van krag tot krag gaan.

Dankie ook aan een en elk 
wat ons visie en missie hul eie 
gemaak het.

Bloemhof, neem elke oom-
blik in, gryp elke geleentheid 
aan en begin. 

Jy is die kaptein van jou eie 
skip.

Liewe Bloemhof 
Vir die afgelope vier jaar het ek die absolute voorreg gehad om op die Fidelis-redaksie te kan dien. 
Aan die begin van die jaar het ek aan julle gesê dat ek reeds met ’n knop in my keel sit. Soos julle 
sekerlik kan dink, sit die trane nou vlak-vlak. 

Eerstens wil ek aan Rentia en die groep van 20 uitsonderlike dames (joernaliste, fotograwe, 
illustreerders en die uitlegspan) hul eindelike, welverdiende erkenning gee. Ek glo werklik daar is 
nie ’n meer hardwerkende groep meisies in die hele skool nie (ja, selfs die skeinatkinders).

Wat ’n wonderlike konsep is ’n skoolkoerant nie: ’n klein objektiewe groep entoesiaste kry die 
geleentheid om die hele skool in te lig, maar ook om die skool se 
probleme en prestasies uit te lig. En die beste deel is hulle kry dit 
reg!

Dit is waarom jy in hierdie uitgawe ’n liberale artikel oor onetiese 
modehandelaars, ’n kykie in die wêreld van ’n langafstandatleet 
en selfs ’n bietjie susterlike advies sal vind. Geeneen van ons is 
dieselfde nie en dit is presies wat ons in die Fidelis beklemtoon. Dit 
was ’n eer om julle stories te deel, Bloemhof.
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Denike le Roux met haar 
verjaarsdagblomme

Semper Certior
Altyd Ingelig

Na baie gewik en 
geweeg het die Fidelis 
uiteindelik op ’n leuse 
besluit. Hiermee sê die 
redaksie van 2018/19 
totsiens en wens elke 
leser ’n goeie 2019 
verder toe!

Toe ek vandag vir die eerste 
keer hierdie jaar onthou om 
my kontaklense in te sit en vir 
’n slag kon sien, sien ek dat 
die jaar al amper halfpad is. 
Julle het 110% by ons  
missie en visie ingekoop 
en ek kon sien hoe Bloem-
hof haar glorie met trots dra. 
Van buite sal die beeld van 
’n "unstoppable" eenheid  
nooit weer nié in Bloemhof 
wees nie - en van binne sal die 
golwe mekaar aanhou opbou.
Ek sê vir julle baie dankie, 
Bloemhof, mede-VRL-lede en 
Katinka.
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Arlene Janse van 
Rensburg

Teen die einde van graad 11 
is die belangrike vrae wat aan 
hoërskoolleerders gestel word: 
“Wat gaan jy studeer?” of “In 
watter loopbaanrigting wil jy 
eendag werk?”

Die uitdaging waarmee 
jongmense egter gekonfron-
teer word, is die wyse waarop 
die soort loopbane en hul aan-
vraag in die afgelope paar jaar 
drasties begin verander het en 
steeds besig is om te verander.

Loopbane wat in die ver-
lede in groot aanvraag was en 
baie werksgeleenthede gebied 
het, soos data-invoerders, tik-
sters, poskantoorsorteerders 
en klerke, is besig om in die 
gerekenariseerde en geouto-  

matiseerde wêreld waarin ons 
leef, stelselmatig uit te sterf.

Aan die ander kant is daar 
verskeie nuwe loopbane wat 
daagliks tot stand kom, hoof-
saaklik as gevolg van die 
tempo waarteen tegnologiese 
ontwikkeling plaasvind. Die 
meeste loopbane wat voor-
heen deur mense gedoen 
moes word, word deesdae 
meer eff ektief en vinniger 
deur rekenaars uitgevoer.

Hoe sal die samewerking 
tussen mense en robotte die 
professionele omgewing ver-
ander?

Met groot data (analitiese 
intelligensie en kunsmatige 
intelligensie wat werke oor-
neem wat voorheen deur mense 
uitgevoer is) sal sommige 

loopbaanrigtings verdwyn. 
Tog sal daar ook nuwe werks-
geleenthede geskep word. 
Hierdie nuwe beroepe sal 
fokus op spesifi eke vaar-
dighede soos die monitering, 
skep, bedryf of ontwerp van 
geoutomatiseerde en aanlyn 
prosesse.

Belangrike werksrolle 
vir hierdie beroepe sluit, 
onder andere, proses-analis, 
toep-ontwerper, besigheid- 
stelsels-analis en aanlyn-inlig-
tingbestuurder in.

In Afrika het die e-leer-
bedryf ’n jaarlikse groeikoers 
van 15,2% bereik, wat bete- 
ken dat die implementering 
van e-leerprogramme in ver-
skeie instellings teen ’n baan-
brekende koers toeneem. Daar 
word voorspel dat die e-leer-

mark drastiese globale groei in 
die volgende 10 jaar sal ervaar, 
hoofsaaklik aangedryf deur 
vooruitgang in tegnologiese 
ontwikkeling en veranderende 
besigheidsbehoeftes. 

Om die vermoë aan te leer 
om aanlyn kursusse en pro-
gramme te implementeer en 
te ontwikkel of aanlyn leerteg-
nieke vir korporatiewe oplei- 
ding te gebruik, sal verseker 
dat jongmense in die komende 
jare ’n waardevolle bate vir die 
e-leerbedryf sal wees.

In ’n wêreld waar die enig-
ste konstante verandering is, 
is dit noodsaaklik om gedurig 
aan te pas. Diegene wat faal 
om voor die golf te bly, sal nie 
hulle kop bo water kan hou in 
die nuwe werksomgewing van 
die toekoms nie.

Waarom bied Boemhof nie IT  
(inligtingstegnologie) aan nie?

Volhoubare loopbaanrigtings vir die MODERNE STUDENT
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Anneke Fourie

Met die toegang en gebruik 
van rekenaars, die internet 
en tegnologie op ons vinger-
punte, is die besigheidswêreld 
vir eens en altyd op sy rug 
gekeer. Die gebruik van 
rekenaars en sagteware maak 
dit vir besighede moont-
lik om die funksionering 
van verskeie departemente 
binne ’n besigheid nouke-
urig te evalueer en wêreld-
markte van enige plek af dop 
te hou. Daarmee saam het 
ons deesdae die vermoë om 
met enige toep die wêreld 
te vergemaklik en sodoende 
baie tyd te spaar.

Rekenaars is besig om die 
wêreld oor te neem en enige 
persoon met ’n toekoms in 
rekenaars en rekenaarpro-

grammering is verseker van 
’n beroep en werk vir die toe-
koms.

In ’n tyd waar die wêreld 
soveel tyd en geld spandeer 
om juis dogters en vrouens 
te bemagtig, waarom sal ’n 
vooraanstaande skool soos 
Hoër Meisieskool Bloemhof 
nie IT (Inligtingstegnologie) 
as ’n vak aanbied nie?

Volgens me. Betti Eras-
mus (wat rekenaars vir die 
graad 8’s en 9’s en RTT vir 
die seniors gee) is IT ’n meer 
gevorderde vak om te neem 
as RTT (Rekenaartoepass-
ingstegnologie) en is RTT 
die “makliker” weergawe 
van die twee vakke. RTT 
kyk meer na programme 
soos Word, Excel, HTML en 
’n bietjie PowerPoint. Die 
teorie  handel oor sagte- en 

hardeware en die vak gaan 
meer oor die rekenaar self. 
IT handel oor programmering 
en die skryf van programme 
asook die aanleer van “pro-
grammeringstaal”. Dit is 
meer ingewikkeld, want mens 
tik en skryf in spesifi eke 
kodes wat aangeleer moet 
word.

Meneer Louis Groenewald, 
Bloemhof se IT-konsultant, 
meen dat daar in vorige jare 
nie genoeg belanstelling was 
om IT as ’n vak aan te bied 
of ’n spesifi eke onderwyser 
daarvoor aan te stel nie, maar 
dat die belangstelling - nes die 
tegnologie - defi nitief groei. 
Bloemhoff ers wat wel wil 
programmeer en IT as vak wil 
neem, het slegs die opsie om 
dit as ’n ekstra vak by PRG 
te neem. Dit vereis ’n drie uur 

lange klas een keer per week 
asook 4 ure ekstra wat jy self 
moet insit om dié werk te be-
meester en uiteindelik baas te 
raak.

 Waarom, met die groei-
ende belangstelling asook 
belangrikheid van die vak, 
bied ons dit dan nie aan nie?

Volgens juf. Erasmus sal IT 
mens NIE in alle vakgebeide 
na skool help nie, want dit 
is ’n baie spesifi eke rigting 
op sy eie waar RTT jou in 
ENIGE toekomstige beroep 
kan bemagtig. Jy kan meer 
as net die basiese, algemene 
goedjies op ’n rekenaar doen 
omdat jy jou rekenaar kén. 
Bloemhof is dus nie besig 
om deure toe te maak nie; in-
teendeel: sy is besig om ons 
toe te rus om in enige beroep 
of veld na skool te fl oreer.

ILLUSTRASIE: Emma Kruger



Anna Waldeck en Hanrié 
Viljoen

 Onderhandelinge tussen 
die Britse regering en die 
Europese Unie oor die 
"Brexit"-plan gaan steeds, na 
reeds drie jaar, stewig voort. 
Maar wat presies is Brexit? 
Bloemhofl eerders het dié vraag 
probeer beantwoord. Lusché    
Swart (11.8) het   gesê   dat 
Brexit “klink soos Mixit, maar 
dis probably nie. Weetbix?”  
Bronwin Lee (11.34) sê: “Ek 
dink dit beteken as jy sit en 
oor iets nuuts van jou brag.”
Reé Brink (9.35) vat ’n skoot 
bietjie nader aan die waarheid 
en beraam: “Engeland wil apart 
gesit word van ander Europese 
lande en hul eie eenheid 
vorm.”  Anae Louw (12.33) 
brei meer uit: “Brittanje wil uit 
die EU ontbind, dus is hulle 
nie meer deel van Europese 
Unie en trek hulle nie voordeel 
uit goed soos handel dryf en 
reis nie.” 

Brexit is ’n komplekse 
politiese situasie waar 
Brittanje besluit het om die 
Europese Unie te verlaat. 
Die D-dag was oorspronklik 
29 Maart, maar Eerste 
Minister Theresa May het die 
afsnydatum na  12 April en 
toe weer na einde Mei geskuif, 
aangesien die Britse regering 
nie tot ’n vergelyk kon kom 
oor die nuwe regulasies wat 
in plek sal kom nadat die EU-

regulasies verwyder word nie.
Die nuwe regulasies is 

bevat in  die “Withdrawal 
Agreement” wat Brittanje 
aan die EU moet 

verskaf. Sover is hierdie 
ooreenkoms drie keer 
uitgestem in die Britse 
parlement, maar sonder so ’n 
ooreenkoms moet Brittanje 
die EU  sonder enige voordele 
verlaat.

Die saak het egter onlangs 
self meer drasties geword toe 
May aankondig dat sy beplan 
om as Eerste Minister te 
bedank weens haar gefaalde 
uitvoering van Brexit. Dit 
volg na verskeie mosies 
van wantroue teenoor haar 
ingedien is.

Boris Johnson, die voorloper 
kandidaat om May as Eerste 
Minister te vervang, sê tydens 
’n ekonomiese konferensie 
in Switzerland dat Brittanje 
gereed moet maak om op  31 
Oktober die EU te verlaat: met 
of sonder ’n ooreenkoms.

May se bedanking het op 7 
Junie in werking getree, maar  
of die volgende premier (wat 
teen druktyd nog nie aangewys 
is nie) ’n veel ligter taak gaan 
hê ten opsigte van Brexit, is 
nog onduidelik. Net tyd sal 
leer.

ILLUSTRASIE: Emma Kruger
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“Klink 
soos Mxit, 
maar dis 
probably 

nie.
Weetbix?”

BRITAIN + EXIT = 
BREXIT?
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NUUSFLITSE
NUWE TAALKURSUS 
BY UCT:
Studente aan die 
Universiteit van Kaapstad 
het nou die geleentheid om 
die inheemse Khoisan taal, 
Khoekhoegowab, te leer. 
Volgens Emee Rall, hoof 
van Buitemuurse Studies, 
was die plan dat dit die 
universiteit se vierde taal 
naas Xhosa, Engels en 
Afrikaans word.

JAG VAN OLIFANTE 
NOU WETTIG IN 
BOTSWANA:
Ongeveer ’n derde van  
Afrika se olifante kom 
in Botswana voor. Tog is 
die verbod op olifantejag 
op 22 Mei 2019 gelig 
weens die skynbare 
skade wat dié reuse-
diere op plase aanrig. Die 
Omgewingsministerie sê 
egter hulle sal sorg dat 
die jag op ’n etiese manier 
plaasvind.

"ANTI-GROPING"- 
TOEP IN JAPAN 
VRYGESTEL:
Die  Tokyo-polisiemag 
het ’n selfoontoepassing 
bekendgestel met die doel 
om seksuele teistering te 
bekamp. Die toep kan 
op instruksie "Stop it!" 
hardop uitskree of ’n 
SOS-boodskap op jou 
selfoonskerm laat fl its om 
omstanders te laat weet 
dat jy in gevaar is.



E U R O PA 
TO E R ’ 2 0
ITALIË & KROASIË

GRAAD 9’S KAN NOU 
AANSOEK DOEN VIR 2020 

SE GRAAD 10-TOER!

Vir meer inligting oor hierdie  
kultuur toer na Rome, Napels,  
Dubrovnik en Zagreb, besoek:

www.bloemhofschool.co.za/gr10toer

Elsa-Marié van der Watt

Jaarliks word daar ’n 
noodhulpkursus of twee by 
Bloemhof aangebied. Jy dink 
dalk nou jy gaan dit nie by-
woon nie – dit klink vervelig 
en na ’n mors van tyd; iets 
waarvan ons Bloemhoffers 
reeds min het. Ek sal egter ver-
duidelik waarom sulke opleid-
ing belangrik is en plekke in 
Stellenbosch noem waar ’n 
mens dit ook kan doen. 

By so ’n kursus begin ’n 

mens met Vlak 1-noodhulp. 
Daar leer jy basiese  
optrede in ’n noodgeval, 
soos byvoorbeeld hoe 
om verbande aan te sit of 
mond-tot-mond-asemhaling 
toe te pas. Aan die einde van 
die kursus kry jy ’n sertifikaat, 
en as jy wil, kan jy daarna ’n 
Vlak 2- of Vlak 3-kursus vol-
tooi, wat geleidelik meer ge-
vorderd word. Die sertifikaat 
dien as bewys dat jy die kursus 
voltooi het en kan by jou uni-
versiteitsaansoekvorms aange-

heg word.
Hoekom is so ’n kursus 

vir jou voordelig? 
Die mees opvallende een 

is natuurlik dat jy dan sal weet 
wat om  tydens ’n noodgeval 
te maak. Die opleiding (en dus 
die sertifikaat wat jy ontvang) 
is ook belangrik wanneer dit 
by universiteitstoelating kom: 
Dit bewys dat jy ’n gebalan-
seerde individu is wat nie net 
fokus op sport, akademie of 
kultuur nie. 

’n Paar plekke in of naby 

Stellenbosch waar jy noodhulp 
kursusse kan voltooi, sluit in 
Bergzicht Training Centre in 
sentraal-Stellenbosch en Safe-
Tech in Brackenfell. 

Daar het julle dit! Ek hoop 
ek het julle oortuig om die 
kursus te oorweeg, of dit nou 
vir universiteitstoelating is, of 
omdat jy werklik mense wil of  
kan help in ’n noodgeval! As 
jou skedule dit toelaat, behoort 
jy dit sterk te oorweeg.

Noodhulp red lewens. Jy 
kan dus ook ’n lewe red.

NOODHULP – hoekom noodsaaklik?

Caro Wiese

Vir die graad 8’s is hoërskool 
’n nuwe uitdaging en party 
sukkel maar nog om aan te 
pas. Baie van ons, selfs die 
meeste matrieks, sukkel nog 
om kop bo water te hou.

Tog is daar al diegene wat 
oorleef het en daarom het ’n 
paar Bloemhof “Old Girls” ’n 
paar stukkies raad met die Fi-
delis gedeel. Hulle is Karlien 
Laubser (1991), Megan Free-
man (2015) en Roné Carstens 
(2017).

Daar is ook spesiaal wenke vir die nuutste “Old Girls” wat 
die grootmenswêreld volgende jaar gaan betree.

 -Gaan doen iets waarvan jy hou; iets wat jou gaan opge-
wonde maak om soggens werk toe te gaan. 

 - Moenie haastig wees nie. As jy nog nie weet wat jy vol-
gende jaar wil doen nie, vat ’n jaar af. Moet net nie die 
heeltyd op die bank lê nie, dis die perfekte tyd om rond te 
toer en dinge van jouself te leer.

 - Elke besluit is belangrik, selfs die kleinste een bepaal jou 
toekoms. Neem met sorg en tyd die regte besluite.

1. Moenie jou tyd om-
wens nie. Dis verstaanbaar 
dat jy nou dink dat skool 
net ’n las is en dat jy dit net 
wil verbykry, maar voor  jy 
jou oë uitvee, is jy ’n “Old 
Girl” en verlang jy terug 
na die goeie ou dae toe jy 
jou Bloemhofskoolklere 
kon aantrek, saam met al 
jou susters deur die skool-
gange kon loop en alles 
geniet wat Bloemhof bied.

2. Raak betrokke by al 
die skoolaktiwiteite. Een-
dag as jy terugkyk, gaan jy 
spyt wees dat jy nie elke 
geesvang met albei hande 
aangegryp en geniet het 
nie. Dit is herinneringe wat 
jy vir jare gaan saamdra en 

vir jou kleinkinders gaan 
vertel.

3. Leef elke oomblik 
voluit. Skree jou longe 
uit by elke 4M, dans jou 
voete seer en gryp elke  
geleentheid wat Bloemhof 
jou bied met beide hande 
aan. 

4. Glo in jouself en 
probeer nuwe dinge. 

5. Wees jouself en moenie 
verander net sodat jy inpas 
nie.

6. Moenie jou tyd mors 
op klein dingetjies soos ’n 
onnodige bakleiery tussen 
vriende nie - fokus eerder 
op dit wat saakmaak.

Wysheid van die "Old Girls" 
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Elsa-Marié van der Watt

A Levels is iets waarvan 
die meeste van ons al gehoor 
het, hetsy of dit nou by jou 
vriendin is wat dit neem en 
daaroor kla, en of jy self be-
plan om dit te neem omdat jy 
oorsee wil gaan studeer. Maar 
hoeveel van ons weet presies 
wát dit is? 

A Levels is, om dit een-
voudig te stel, die Britse 
matriekkwalifikasie. Soos wat 
Suid-Afrikaanse matrikulante 
hulle Nasionale Seniorserti-
fikaateksamen (NSS) skryf, 
skryf Britse matrikulante A 
Levels. Dit word egter oor ’n 

tydperk van twee jaar gedoen, 
wat beteken dat Britse kinders 
dikwels nog ’n jaar ekstra 
skoolgaan – ja, gedorie, hulle 
het ’n graad 13! Die meeste 
Suid-Afrikaanse matrikulan-
te skryf oor ’n minimum van 
sewe vakke die NSS, terwyl  
A Level-kandidate egter oor 
slegs drie (of soms vier) vakke 
skryf. Dit klink miskien min, 
maar die werkslading per vak 
is verskriklik swaar.

Waarom is dit nuttig?  
Vir  Bloemhof-meisies is harde 
werk deel van ons, so waarom 
wil ons nou nog hoor van ek-
stra werk soos A Levels? Wel, 
al hoe meer Bloemhoffers oor-

weeg dit om Maties vir ’n oors-
ese universiteit te verruil en A 
Levels is belangrik vir iemand 
wat graag oorsee wil gaan 
studeer. Die hartseer waarheid 
is dat die NSS nie voldoende 
is om in baie lande te studeer 
nie, en jou opsies oorsee is dus 
beperk. A Level-kwalifikasies 
word egter by elke universiteit 
in die wêreld aanvaar.  

A Levels is nie be-
perk tot Engeland nie, en  
duisende leerlinge regoor die 
wêreld neem dit. Jy kan as ’n 
privaat kandidaat of as deel 
van die skool (indien die skool 
geregistreer is as ’n skool 
wat A Levels aanbied) vol-

tooi. Privaat kandidate moet 
self aanlyn by www.cam-
bridgeinternational.org regi- 
streer en hul eksamens by ’n  
Cambridge-eksamensentrum 
in Kaapstad aflê. Alle no- 
dige inligting kan op die bo- 
genoemde webtuiste gevind 
word.

Of hierdie artikel jou laat 
oorweeg het om A Levels te 
neem, of jou die horries gegee 
het deur net te dink aan ekstra 
akademiese druk, hoop ek dit 
het jou darem iets daaroor ge-
leer! 

As julle my nou sal ver-
skoon, ek moet gaan werk aan 
my A Levels!

@ PAUL ROOS 
TROTSE ONDERSTEUNER VAN 

DIE HOËR MEISIESKOOL BLOEMHOF

Valerida-sentrum, Piet Retiefstraat, Stellenbosch, Wes-Kaap  |  021 883 8919  |  kwiksparpr@gmail.com
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SPOTPRENT: Jané Louw

A Levels - Wat op aarde is dit?



Stringendo: Die enigste plek waar seuns stryk?

Rentia Meyer

Sewe Bloemhoff ers het by 
die All Girls’ Festival (1 tot 
4 Mei) Bloemhof in die kul-
tuurafdeling in die Paarl ver-
teenwoordig. 

Zahn Marais (gr. 11), en 
twee gr. 10’s - Julia du Preez 
en Zita Oberholster - is as 

die algehele wenners van die 
Mastermind-vasvrakompetisie 
gekroon. Hulle het ses uit agt 
van die afdelings gewen. Voor 
elke vasvra is hulle na ’n mu-
seum geneem of moes hulle 
deur die Paarl stap, en daarna 
’n vasvra oor die plek waar 
hulle was, beantwoord. 

Jané Louw (gr. 11) en Jem-
mah Smith (gr. 8) het op Don-
derdag, 2 Mei, ’n werkswin-
kel bygewoon oor hoe om ’n 
goeie onvoorbereide toespraak 
te skryf en moes daarna 
in vyf minute ’n onvoor-
bereide toespraak optower.
Vrydag was die voorbereide 
toespraak aan die beurt. 

Anelda Smit en Carla Thi-
art (gr. 12), het aan die Boland 
Cuisine-afdeling deelgeneem. 

Hulle het hul eie speserye 
gemaak by Brenda’s Deli en 
’n “fi ne-dining-experience”
saam met Kobus Erasmus by 
die Foliage Restaurant beleef, 
wat Carla Thiart as baie ver-
rykend beskou. 

“Dis eintlik  hartseer dat 
dit nou eers die eerste jaar is 
wat Bloemhof aan die Boland 
Cuisine deelneem, ons het so 
baie geleer." 

Op die Hurst Sjefskool 
se kampus het hulle teen die 
ander skole gekompeteer. 
Hulle moes ’n gourmet piz-
za en vlavrugtetertjies maak. 
Daarna is hulle bekroon as die 
beste span in kombuishigiëne.

• Bl. 14 - vind uit hoe die 
sport by All Girls' Toernooi 
gevaar het! 

Carla Müller

Hoewel die Stringendo groot-
liks uit Bloemhoff ers bestaan, 
is daar ’n paar gesigte wat ons 
as dié van ons broerskool kan 
uitken en dié kom wydver-
spreid oor die vlaktes van 
stoele en staanders in die 
orkes voor: van tjellis, tot vi-
olis, en selfs altviolis, wat 

uiteindelik ons somtotaal van... 
drie gee. Aangesien Stringen-
do se toer na Europa net om 
die draai is en soveel opwin-
dende vooruitsigte inhou, het die 
Fidelis besluit om ’n paar vrae 
oor hul ervaring as deel van 
dié strykorkes te vra. 

Danie Conradie, Matt 
Truscott en Jan Lutz deel die 
volgende.

Hoe voel julle daaroor om die 
enigste drie seuns in ’n orkes 
met 21 meisies te wees?
Matt: Dit was eers bietjie 
vreemd, maar na ’n kort tyd-
jie was ek gemaklik met die 
situasie.
Danie: (skielik die hu-   
moristiese een) Dis ’n fees! 
Verskeie Paul Roosers oor-
weeg dit nou ook om met str-
ykinstrumente te begin. 
Jan:  In Paul Roos is ons nét 
seuns, so  bietjie van ’n veran-
dering is baie welkom.

Wat is jul gevoel rakende die 
toer na Europa wat vir Strin-
gendo voorlê?
Matt: Ek is verskriklik opge-

wonde oor die toer na Europa 
en hou baie van die stukke 
waaraan ons tans werk. 
Danie: Ek is baie opgewon-
de oor die orkes se toer in 
die Junie-vakansie. Ek  is 
selfs meer opgewonde oor die 
stukke wat ons gaan speel – 
veral Untitled Psalms en Pata 
Pata. Ek was in Desember 
2018 op Musica Perpetua se 
musiektoer na Europa. Dit 
was ’n onvergeetlike erva- 
ring!

Hoekom sou jy iemand aan-
raai om in ’n orkes, spesifi ek 
Stringendo, te speel?
Matt: Dit is heeltemal ’n 
ander ervaring as om op jou 

eie te speel. Jy is deel van ’n 
span. Dis lekker, want jy hoef 
ook nie baie “goed” te wees 
om aan te sluit nie. 
Danie: Enige iemand wat ’n 
instrument bespeel, behoort 
defi nitief in ’n orkes te speel 
aangesien dit die vinnigste 
manier is om jou tegniek en 
spel te verbeter. 

Daar is min ouens wat 
strykinstrumente beoefen. 
Waarom dink julle is dit so?
Danie: Baie seuns speel in-
strumente - hulle fokus egter 
op die tromme, saksofoon en 
trompet. Strykinstrumente is 
baie moeilik en vereis baie 
deursettingsvermoë. Ek dink

baie min ouens het genoeg 
dissipline en deursettingsver-
moë om tot so iets te “com-
mit”.
Jan: Ek dink mense stereo-
tipeer maar net en dink viool 
is meer vir ’n meisie bedoel, 
maar duidelik steur ek my nie 
aan daardie stereotipes nie. 
Dis ook ’n moeilike instru-
ment en seuns is gewoonlik 
baie lui…ag, ek bedoel… 
sómmige seuns.

En laastens móét ek net vra:
Dink julle dis werklik die 
enigste plek waar seuns stryk?
Jan: (laggend) Ja…maar dan 
is dit ook maar steeds net drie 
van hulle.

Stringendo

Gourmet 
Pizzas, 
Museums 
en 
Toesprake

BO: Zita Oberholster, Zahn 
Marais, en Julia du Preez met 
me. De Beer. 
ONDER: Carla Thiart en 
Anelda Smit met hul 
vrugtevlatertjies
 FOTO'S: Stephan Meyer
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Hanrié Viljoen

Die Stellenbosch Kuns- 
wedstryd is sedert 1936 
een van vele geleenthede 
vir skoolgaande musikante 
om hulle talente te geniet 
en vaardighede te slyp - ’n 
geleentheid wat Bloemhof se 
musiekdepartement jaarliks 
met albei hande aangryp.

"’n Kunswedstrydoptrede 
op die regte tyd kan 
wonderlik wees vir die 
bou van selfvertoue. Dit 
kan senutergend wees 
om voor mense te speel 
en kunswedstryde kan 
dien as goeie oefenlopies 
voor eksterne eksamens, 
kompetisies of ander publieke 
optredes,"  sê me. Amoré 
Steyn.

Kunswedstryde sal help 
om senuwees van staal te 

bou  omdat  jy in ’ n   vreemde 
omgewing moet speel, ’n 
klomp steurende geluide moet 
duld en in sommige gevalle 
(byvoorbeeld die pianiste) 
moet mens self ’n vreemde 
instrument aandurf.

Inge Smit, ’n  pianis en 
violis in matriek, sê sy raai 
kunswedstryde beslis aan 
vir enigiemand wat lief is 
vir musiekmaak, selfs al stel 
jy nie in ’n professionele 
musiekloopbaan belang nie.

As jy eendag jouself voor die 
swart vleuel in Carnegi-Hall in 
’n asemrowende aandrok sien, 
is die kunswedstryd beslis een 
van jou eerste stappe, maar 
selfs al sien jy net jouself "All 
of Me" van John Legend by die 
huis speel, kan dit jou steeds 
daardie een ekstra hupstootjie 
van moed gee om tot jou volle 
potensiaal te ontwikkel.

FACT: One of the only activities that activates 
stimulates and uses the entire brain is MUSIC! 

FACT: One of the only activities that activates 
stimulates and uses the entire brain is MUSIC! 

Andri Malan

Bloemhof is geen 
vreemdeling by die ATKV-
Tienertoneelkompetisie nie, 
maar vanjaar sal ons ook in ’n 
ander hoedanigheid deelneem. 

Sedert 2018 is ’n nuwe 
afdeling bekendgestel wat 
leerders aanmoedig om nie net 
in die produksie te speel nie, 
maar oor ’n hele produksie 
beheer te neem.  

Ané Conradie, Nichola 
Viviers en Ansonette 

Neethling is opgewonde om 
vanjaar die voortou te neem.

Ané en Nichola skryf 
vanjaar se teks. “Dis ’n 
onbeskryfl ike gevoel om 
te sien hoe jóú woorde en 
gedagtes opgevoer word,” 
meen Ané.  

Die tema wat aangespreek 
word, is tienerwees en die 
moeite, moeisaamheid en 
moeilikheid wat daarmee 
gepaard gaan.

Dit sal later vanjaar op die 
planke wees.  

’N LEERDERPRODUKSIE
TONEEL 2019:  Wat is in die pyplyn?

Junie 2019KULTUUR8 | Fidelis

Bloemhof en die 
Stellenbosch Kunswedstryd                 

Hanrié Viljoen

Kamermusiek, volgens die Oxford Woordeboek van Musiek, 
is musiek wat nie vir die teater, kerk of publieke optree-sale 
bedoel is nie en sluit beide vokale en instrumentale musiek in. 
Die kamermusiekfees is beslis nie net vir die kerk nie en word 
trouens in ons eie dorp aangebied.

  Die 16de Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees hou 
vanjaar 29 kunstenaars, meer as 300 deelnemers en 30 konserte 
vir musikante en musiekliefhebbers in en vind vanaf 5 tot 14 
Julie plaas.

Die doel van die fees is om vir jong Suid-Afrikaanse 
musikante blootstelling op ’n internasionale vlak te gee en sit 
die Universiteit van Stellenbosch hoog op die internasionale 
musiekkalender.

Musiekinstitute van regoor die wêreld word uitgenooi om 
’n paar van hul topmusikante na die fees te stuur. Hierdie 
deelnemers, tussen die ouderdomme van 12 en 24, word 
dan in verskillende groepe verdeel en ontvang vir die loop 
van die 10 dae meesterklasse vanaf professionele Suid-
Afrikaanse en internasionale musikante. Van hierdie klasse 
sowel as  onderhoude/praatjies met van die musikante, genaamd 
"In Conversation With", is oop vir die publiek.

Van die kunstenaars sluit in Alexander Buzlov (tjello), Nina 
Schumann (klavier) en Marco Silva (trompet).

Vir die vakansie-kuns-lus:
Stellenbosch Kamermusiekfees

Ané Conradie, een van die leerderproduksie se dramaturge, op 
die verhoog. FOTO: CARLA THIART



Jané Louw

Die modebedryf  is die 
tweede grootste besoedelende 
bedryf  in die wêreld en 170 
miljoen kinders is betrokke 
by kinderarbeid wat nie deur 
die Internasionale Arbeidsor- 
ganisasie (ILO) goedgekeur 
word nie. Skokkende feite, ja. 
Maar in ’n bedryf  wat elke 
jaar biljoene dollars genereer, 
vergeet ons soms om te dink 
aan waarheen ons geld regtig 
gaan.

Kleinhandelaars en groot 
korporasies vermom hulself 
om ’n idilliese beeld te behou 
en geld te maak, terwyl die 
meeste van ons klere koop op 
soek na die laagste pryse en 
nuutste modes, heeltemal on-
bewus van die gevolge wat dit 
vir ons planeet en talle mense 
en kinders in derdewêreld-
lande inhou.

ŉ Losweg vertaalde defi- 
nisie van "etiese mode" wat 
in 2017 op fashionhedge.com 
verskyn het, verdeel dit in drie 
kategorieë. 

Volhoubaarheid: die kort- 
en langtermyn impak van die 
produk op die omgewing.

Arbeid: toestande waarin 
arbeiders werk, hulle basiese 
menseregte en lone.

Eerlikheid: handelsmerke 
moet in staat wees om eerlike 
inligting aan verbruikers te 
verskaf. 

Met dit in gedagte, is die 
skade veel groter as wat ons 
dink. Om hierdie definisie 
werklik te verstaan, is dit be-
langrik om na die groot oor-
saak te kyk; die berugte term 
fast fashion. Dit verwys na 
goedkoop klere wat vinnig in 
en uit die mode gaan met  ŉ 
fokus slegs op huidige ten-
dense. Dus val die verbruiker 
én die verkoper in die siklus 
van items teen ŉ spoed kry en 
dan weer weggooi om plek te 
maak vir nuwes.

Die probleem ontstaan 
wanneer sekere kortpaaie ge-
neem word net om die wedloop 
te wen: wanneer katoenplase 
kinders begin aanstel omdat 
hulle vir lae lone sal werk om 
aan die lewe te bly; wanneer 
klere in "sweatshops", waar 
mense vêr onder die minimum 
lone betaal word en soms fisies 
en seksueel aangerand word, 
gemaak word.

In die artikel “Child la-
bour in the fashion supply 
chain” op theguardian.com 
word daar bespreek hoe die 
fast fashion-wedloop kor-
porasies begin dryf het om die 
goedkoopste arbeid moontlik 
te kry. In dieselfde artikel sê  
Sofie Ovaa, wêreldwye veld-
togkoördineerder van Stop 
Child Labor, dat daar baie 
meisies in lande soos Indië en 
Bangladesh is wat met vals be-
loftes van regverdige lone en 
goeie lewensomstandighede 
gelok word om by kinderar-
beid betrokke te raak, maar 
in werklikheid werk hierdie 
kinders somtyds in “walglike 
omstandighede wat soortgelyk 
is aan moderne slawerny”.

Kinders is ŉ maklike tei- 
ken vir fabrieke omdat hulle 
stemloos en magteloos is. Dit 
is ook baie moeiliker om van 
kinders rekord te hou, so on-
dernemings kan onder die ra-
dar bly.

 Volgens die ILO is 170 
miljoen kinders betrokke by 
werk wat hulle ontneem van 
hulle jeug, potensiaal (ge-
woonlik met betrekking tot 
opvoeding) of waardigheid. 
Dit is 11% van die wêreld se 
kinders.

By die maatskappy Inditex, 
waaraan Zara behoort, en wat 
deur Amancio Ortega, die ses-
de rykste mens in die wêreld, 
besit word, is daar ontdek dat 
arbeiders in Sau Paulo 16 tot 
19 uur per dag werk.

In ŉ artikel vir Dailymail 

Online bespreek Sean Poulter 
die feit dat daar in "sweat-
shops" in Turkye ook Siriese 
vlugtelinge gevind is wat 12 
uur lange dae werk waarin 
hulle denimbroeke bleik 
met skadelike chemikalieë 
waarvoor die meeste van hulle 
nie eers basiese gesigmaskers 
gehad het nie.

Noudat  ŉ basiese begrip 
van alles neergelê is, bly ons 
oor met die vraag: Wat kan 
ék daaraan doen? Die nare  
realiteit is dat dit omtrent on-
moontlik gaan wees om nooit 
enige bydrae tot besoede-
ling en onvolhoubare mode 
te maak nie, maar tog is dit 
makliker as wat dit lyk om ’n 
verskil te maak. Hier is ŉ paar 
wenke om te begin:

Kwaliteit bo kwan- 
titeit: Koop minder klere. 
Almal voel soms hulle het ’n 
kas vol klere, maar niks om 
te dra nie. Probeer eerder om 
stylvolle kwaliteit items te 
koop as om agter modes aan te 
koop. Kenners van volhoubare 
mode sê ŉ goeie reël is om vir 
jouself te vra of jy die item 30 
of meer kere gaan dra. Indien 
nie, is dit nie jou geld of die 
plek op die ashoop werd nie.

Thrift meer: Hier is jou 
verskoning om Langstraat in 
Kaapstad te besoek! Om twee-

dehandse klere te dra, is seker 
een van die beste dinge wat jy 
vir ons planeet kan doen. Daar 
is baie winkels (veral in Kaap-
stad) wat deesdae stylvolle 
tweedehandse klere wat nog in 
ŉ goeie toestand is, verkoop of 
kyk net ’n episode van Project 
Runway en gee jou ou items 
nuwe lewe.

Doen navorsing: Dit help 
baie om meer ingelig te wees 
oor watter materiaal her-
winbaar en volhoubaar is en 
waarvandaan die materiaal 
kom. Dit gee ’n mens ook 
ŉ beter idee van watter fast  
fashion-maatskappye vermy 
moet word.

Met hierdie oorweldigen-
de hoeveelheid inligting kan 
dit baie intimiderend wees 
om dié onderwerp prakties in 
ons lewens te probeer regstel, 
maar die belangrikste ding om 
te onthou, is dat enige klein  
verandering ŉ verskil maak. 
Ons verraai egter ons planeet 
en die werkersklas wanneer 
ons besluit om hierdie bewyse 
te ignoreer.

Ons moet met nuwe oë na 
die modebedryf kyk en besef 
dat ons omring word deur 
maskers en vals waarhede. As 
ons nie besluit om verandering  
nou te weeg te bring nie, wie 
gaan?

Die maskers van die MODEBEDRYF

ILLUSTRASIE: sarah-bowie.blogspot.com
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Een van Suid-Afri-
ka se beroemdste instan-
sies, FEDISA, is ideaal 
vir enige modeliefhebber. 
FEDISA is geleë in die har-
tjie van  Kaapstad en omtent 
e n i - ge modekursus kan 
hier studeer word. 

Van FEDISA se 
gewildste kur-
susse sluit in 

’n BA-graad 
in mode, ’n 
BA-graad in 
modeontwerp 

en natuurlik 

ook ’n graad wat besigheid 
en mode insluit, ’n BA-graad 
in mode en bemarking. FE-
DISA is ook veral bekend 
vir die jaarlikse modeparade 
wat hul aanbied, waar al hul 
studente se nuutste werke die 
loopplank tref.

 FEDISA

DEFSA is ’n ge-
registreerde forum vir 
ontwerp in Suid-Afrika. 
DEFSA is geleë in een van 
Suid-Afrika se hoofstede, 
Pretoria, in beslis een van die 

mooiste woonbuurte in 
die land, Waterkloof. 
DEFSA fokus meer op ’n 
verskeidenheid kursusse in 
ontwerp, soos argitektuur, 
tegnologie en klere. 
DEFSA bied beslis ’n 
kreatiewe spasie wat enige 
modeliefhebber lok.

DEFSA 
Dit is ’n bekende 

privaat universiteit in 
Suid-Afrika wat nog nie lank 
aan die gang is nie, maar al-
reeds hulself bewys het deur 
hul pragtige kampus en die 
kwaliteit werk wat hul stu-
dente lewer. DAF is geleë in 
Woodstock, Kaapstad. 

DAF bied verskillen-
de kursusse in mode aan, 
naamlik ’n diploma in mode, 
’n BA-graad in modeont-
werp, asook ’n BA-graad in 
mode. Hulle bied ook Hon-
neurs kursusse aan vir hul 
BA-studente. DAF spesiali-
seer in mode en weet beslis 
waarheen hul op pad is. 

 Al is dit ’n kreatiewe 
klomp studente bymekaar, 
probeer DAF hul kampus en 
lokale so minimalisties as 
moontlik hou om te verseker 
hul studente se kreatiwiteit 
kan meer gemaklik vloei en 
dat hul aandag nie afgetrek 
word nie.

DESIGN 
ACADEMY 
OF FASHION

VEGA is ’n bekende 
naam vir die meeste van 
ons leerders, aangesien die 
instansie al vele keer ons 
skool besoek het. VEGA is 
’n nasionale privaat univer-
siteit met kampusse geleë 

in Kaapstad, Johannesburg 
en Durban. VEGA bied nie 
net graadkursusse in mode 
aan nie, maar ook verskeie 
besigheidsgrade. Van hul 
grade sluit ’n BA-graad in 
Bemarking, ’n BA-graad 
in modeontwerp en ’n BA-
graad in grafi ese ontwerp 
in. VEGA is beslis ’n hoogs-
aangeskrewe universiteit wat 
gerus besoek kan word. 

VEGA 
SCHOOL

Die ideale universiteite of instansies in 
Suid-Afrika

(vir modeliefhebbers)

(DESIGN EDUCATION 
FORUM OF SOUTHERN 
AFRICA )

1. Sorry Not Sorry– Demi Lovato
2. Run The World – Beyoncé
3. Fighter – Christina Aguleira
4. Stronger - Britney Spears
5. Hollaback Girl – Gwen Stefani

6. Can’t Hold Us Down – Christina Aguleira
7. Can’t Be Tamed – Miley Cyrus
8. Stronger – Kelly Clarkson
9. Safe – Daya
10. Fight Son’ – Rachael Platten

G I R L   P O W E R   P L A Y L I S T
Teagan Roux

Illustrasie deur Emma Kruger
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Teagan Roux



Illustrasie deur Emma Kruger

1. Kyanti Greyling en Leigh 
Jansen by Ekspo. 2. Blydskap 
na ’n oorwinning by All Girls'. 
3. ’n Foto van ’n foto. 4. Mar-
guerite Hartung by All Girls'.  
5. Carla Thiart en Anelda Smit 
by Boland Cuisine. 6. Alta 
Brink. 7. Masterminds in aksie 
by All Girls'. 8. Zabet Albertyn 
en Annemi Duminy op die net-
balbaan. 9. Jana Liebenberg 
by All Girls'. 10.  All Girls  
Openingseremonie.
FOTO'S: STEPHAN MEYER, BETTI 
ERASMUS EN HANRO DE BEER
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1. Nicole Smal teen Gim. 2. Ek-
spo. 3. Danica Fourie langs die 
netbalbaan. 4. Me. Korver op 
die gr. 10-toer. 5. Hokkie teen 
Gim. 6. Susan Maree. 7. Lana 
Prins en Clara Dudley ontvang 
hul uitnodigings. 8. Die gr. 
10-toergroep. 9. Karli van 
den Berg en Inge Gerryts. 10. 
Annerine Strauss. 11. Locia 
Kruger en juffrou Joubert. 12. 
Die Brugmans by die Louvre. 
FOTO'S: STEPHAN MEYER EN 
BETTI ERASMUS
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Wie oefen 
harder?

Bloemhof se fi ksheid- en 
oefenprogramme asook 
hul denkwyses in terme 

van hul eerste netbal- en 
hokkiespanne

Paul Roos se fi ksheid- en 
oefenprogramme asook hul 
denkwyses in terme van hul 

eerste krieket- en
 rugbyspanne

In alle eerlikheid: Paul 
Roos, want hulle oe-
fen baie meer asook 

voor skool. Ons oefen 
egter harder as ander 

meisieskole.

Dis moeilik om te sê, 
want jy kan dit nie 

vergelyk nie, maar as ons 
moes kies, is dit seker 

Paul Roos.

Wie oefen 
harder?

Oefening

Harde werk?

Komende Seisoen

N: 3 keer ’n week vir 
1,5 uur en 2 keer se kon-

disionering asook ‘n sessie 
in die gimnasium vir 30 

minute.

H: 3 keer ’n week vir ’n uur 
met óf fi ksheid vir 30 minute 
of ’n gimnasiumsessie van 

45 minute.
N: Ons doen genoeg, 

maar jy kan altyd harder 
oefen. So, almal sit self 

ook ekstra werk in.

H: Ons werk baie hard, 
maar dit kom neer op 

watter span op die dag 
die beste is

N: Topskole, Winter-
week en Oranje.

H: Om almal trots te 
maak en Oranje, natuur-

lik. Ook om die beste 
uit die seisoen en span 

te kry.

Oefening

Harde werk?

Komende Seisoen

K: 4 dae ’n week vir 2,5 
uur en 2 keer 'n week 

fi ksheid vir ’n uur.  

R: 3 keer ’n week vir 2,5 
uur en 2 keer ’n week 

fi ksheid as ‘n span, met 
’n “Captain’s Run” op 

Vrydae.

K: Ja, ons oefen hard 
genoeg vir ons doelwitte.

R: Ons spanleuse is 
“Raising the standards”, 
so dit gaan meer vir ons 
oor hoe ons speel as of 

ons wen.  K: Dis eers oor ’n rukkie, 
maar hopelik is daar goeie 

talent in die toekoms.

R: Ons was Japan toe! Dit 
was beslis ’n hoogtepunt, 

maar eintlik ook om as span 
saam te kon groei.  

PAUL ROOS VS BLOEMHOF

Marelie Botha

Is jy in staat om ’n 
10km-wedloop aan te 
durf of klink die volgende                      
verskonings verbasend be-
kend: “Dis tog net een dag wat 
ek mis. Ek sal môre weer oe-
fen.” “Jammer, Juff rou, maar 
ek was siek.” (Al het jy net een 
keer gehoes.) Of val jy meer in 
die kategorie van: “My ouma 
verjaar vandag.” of “Gister het 
ek ekstrawiskunde gehad.”

As dié verskonings vir jou 
bekend lyk, is dit so duidelik 
soos daglig dat die doring in 
jóú vlees fi ksheid is. Verwyder 
hierdie doring deur die vol-
gende fi ksheidswenke te volg:
• Daag elke dag op, al oe-

fen jy net vir ’n halfuur.
• Eet gesond.
• Motiveer jouself.
• Kry genoeg slaap.
• Vind vriende wat die uit-

daging saam met jou kan 
aanpak.

10km-fi ks?

Om die doring fi naal te verwyder, kan jy die volgende fi ksheidsprogram volg:
Week Maandae Dinsdae Woensdae Donderdae Vrydae Naweke
1+2 Rustige draffi  e - 

20min.
Rustige draffi  e - 
20min, met elke 
5min versnel vir 
100m.

Rustige draffi  e - 
20min.

Fartlek: 10sek 
vinnig, 30sek sta-
dig, 20sek vinnig, 
30sek stadig, 30sek 
vinnig, 30sek 
stadig. 
Herhaal vir 6min.

Rustige draffi  e - 
20min.

Rus.

3+4 Rustige draffi  e - 
30min.

Rustige draffi  e - 
25min met elke 
5min versnel vir 
100m.

Rustige draffi  e - 
30min.

Rustige draffi  e -           
35-40min.

Fartlek: dieselfde 
as week 1+2, net 
vir 10min.

Rus.

5+6 Draf - 40min. 8-10 x 150m-bulte. Rustige draffi  e 
40min.

Fartlek: dieselfde 
as week 1+2, 2 
stelle van 6min elk.

Draf 40min. Rus.

GAAN PAK NOU DIE 10KM-BUL BY DIE HORINGS!

Dankie aan:
Kara Barnard 

Sibella Barnard 
Michaela Doubell 
Jacques du Toit 

Ruben Labuaschagne 
Corné Welbech

Andri Malan
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Carla Müller

Die massiewe goue 
beker pronk weereens in die 
glaskas en “Hoër Meisieskool 
Bloemhof” is netjies onder die 
datum 2019 gegraveer, soos 
dit al oor die jare heen dertien 
keer vantevore gedoen is. 

Van 9 tot 11 Mei het ons 
tennisspanne as trotse verteen-
woordigers van Bloemhof  by 
Oranje, ons susterskool doer 
in Bloemfontein, deelgeneem 
en vir die soveelste keer as 
die algehele wenners van die 
Amanda Coetzer Toernooi  
weggestap. 

Bloemhof se eerstespan  het 
skoonskip gemaak en onoor-
wonne teen Affi  es, Waterkloof 
en Hoërskool Helpmekaar 
geëindig. Hulle het ook vir 
Girls High in die semifi naal 
stof in die oë geskop met ’n 
telling van 4-0. 

Oranje het ook nie veel 

beter gevaar teen die 
ongeëwenaarde spel wat 
hierdie Bloemhoff ers ge-
handhaaf het nie en uitein-
delik het die telling 5-1 in 
Bloemhof se guns geëindig. 
Bo en behalwe dit het Bloem-
hof ook vanjaar geskiedenis 
gemaak: Vir die eerste keer 
ooit was dit nie net die 
eerstespan wat in  die eerste 
plek geëindig het nie, maar 
ook die o.15’s is as wenners 
van die o.15-Amanda Coetzer 
Toernooi gekroon. 

Verder was daar ook ver-
skeie individuele  prestasies: 
Rochelle Pienaar wen en word 
as die beste no. 1-speler van die 
toernooi gekroon, Christine 
Kruger wen en is die beste no. 
2-speler, Jana van Vreden wen 
haar enkelspel en word as die 
beste no. 6-speler aangewys, 
Alta Brink is op haar beurt die 
beste no. 4-speler en Mienke 
Viljoen die beste no. 3-speler.

Alta Brink, Bloemhof se 
eerste tennispankaptein,  het  die 
toernooi so opgesom: “Die 
toernooi was baie suk-
sesvol, die span het lek-
ker gebond en die gees was
uitstekend.” 

Bloemhof se no. 1- 
tennisspeler, Rochelle Pie-
naar,  het die ervaring soos

volg beskryf: “Dit was werk-
lik ’n spesiale Amanda 
Coetzer Toernooi. Ons 
het almal baie hard ge-
werk ter voorbereiding van
die toernooi en ons het 
hard geveg en gefokus 
om ons uiteindelike doel-
wit te bereik – om die 
toernooi te wen.”

"Dream Crazier" met die All Girls' Toernooi
Hanrié Viljoen

Die All Girls' Festival is van-
af 1 tot 4 Mei in die Paarl 
gehou. Terwyl die klasse 
daardie week eff ens leër was, 
het ons dames aan verskeie 
sport- en kultuuraktiwiteite 
(sien bl. 7) by hierdie jaarlikse 
toernooi wat in 1999 begin is, 
gaan deelneem. 

Die Bloemhof Investec 
o.19A-hokkiespan stap met 
vyf oorwinnings uit hul sewe 
wedstryde weg en die netbal 
met ’n naelbytende nege oor-
winnings uit 10 wedstryde.
Ook die tennis vaar uit-
stekend met vyf oorwin-
nings uit hul ses wedstryde.
Wat ’n fantastiese geleent-
heid vir meisies en sport! Die 

organisasie Women in Sport 
beklemtoon in ’n 2016-studie 
rakende mediadekking van 
vrouesport in vyf verskillen-
de lande en oor ’n bepaalde 
tydperk, Where are all the 
women?, die volgende: in drie  
van die lande word 80% van 
die mediadekking deur mans- 
sport oorheers. In Malta en 
Griekeland geniet vrouesport 

nie eens 2% van die dekking 
nie. 

Daar neem weekliks 1,5 
miljoen meer mans as vroue 
aan sport deel, maar gelukkig 
bring toernooie soos All Girls' 
ons wedstryd vir wedstryd en 
doel vir doel nader.

In die woorde van Serena 
Williams: “Show them what 
crazy can do.”

Amanda Coetzer – sowaar, Bloemhof wen weer!
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Bloemhof se eerste tennisspan, Joan le Roux (spanbestuurder), 
Bianca Wolmarans, Rochelle Pienaar, Karli Roux, Jana van 
Vreden, Alta Brink (kaptein), Christi ne Kruger, Mienke Viljoen en 
Pascal Guebert (Edge-afrigter). FOTO: Gerhardus Bosch


