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Anje Dercksen

Zozi is nie net die naam van die 
wenner van 2019 se Mejuffrou 
Suid-Afrika-kompetisie nie, 
maar dit “trend” nou ook as die 
nuutste haarstyl en modegier.

Op 9 Augustus 2019, 
Vrouedag, is daar weereens 
bewys hoe sterk ‘n vrou se 
selfvertroue in haar unieke self 
haar kan laat uitstaan.

Zozibini Tunzi is ‘n 
25-jarige skakelbeampte wat 
binne ’n oogwink die harte 
van vele Suid-Afrikaners 
en ook mense regoor die 
wêreld gesteel het, deur net 
moeiteloos haar natuurlike 
self te wees.

Zozi is die eerste deelnemer 
wat met ’n kort haarstyl die 
Mej. Suid-Afrika-titel wen. 
Die beoordelaars het gesê dat 
sy met haar selfversekerdheid 
en individualiteit aandag 
getrek het. Sy het verdien om 

gekroon te word.
Twee jaar gelede het sy 

met ’n feetjierok en ‘n lang, 
blink pruik op haar kop 
aan Mej. Suid-Afrika 2017 
deelgeneem. Sy sê sy het nie 
haarself gevoel nie en het kort 
ná die kompetisie haar hare 
afgeskeer, wat baie bevrydend 
was.

“Voordat ek my hare 
gesny het, was ek bang dat 
ek nie mooi gaan wees nie, 
hoofsaaklik as gevolg van 
die samelewing se standaarde 
van wat skoonheid is. Maar 
ek wou ander meisies soos 
ek inspireer om net hulself te 
wees. Toe ek my hare sny, het 
ek besef hoe wonderlik dit lyk 
– mooier as wat ek ooit gedink 
het dit sou wees.”

In 2019 het sy weer 
ingeskryf vir die gesogte 
skoonheidskompetisie – dié 
keer om te wys hoeveel krag 
en skoonheid daar in ’n vrou 

se unieke, natuurlike self 
lê. Die media berig dat vele 
mense na afloop van Zozi se 
sterk boodskap tydens die 
kompetisie vir ‘n Zozi-styl 
by hul haarkappers gaan vra 
het. Zozibini Tunzi het Suid-
Afrika en die res van die 
wêreld geïnspireer om buite 
hul gemaksone te tree en iets 
nuuts te probeer.

Op Vrouedag 2019 is ‘n 
kragtige boodskap deur ‘n 
bemagtigde vrou aan die res 
van ons as vroue oorgedra:

Deesdae se beskrywing van 
‘‘mooi’’ of ‘‘beeldskoon’’ kan 
dikwels in ‘n grimeersakkie 
of haarkleurboksie pas en laat 
geen plek vir die woord uniek 
nie. Hoe dikwels het elkeen 
van ons nie al verwonderend 
na iemand anders gekyk en 
gewens jy het hulle hare, oë, 
vel of neus nie? Die oomblik 
as ons ‘anders’ as iemand lyk 
wat as beeldskoon beskou 

word, voel ons tweede beste 
en nie goed genoeg nie.

Maar, ons jong vroue is júís 
nie ’n copy & paste LWO-
projek nie – ons elkeen het iets 
anders om aan te bied.

Bloemhof, ‘n klein 
dogtertjie van Tsolo in die Oos-
Kaap, kon haar ster helder laat 
skyn omdat haar drome groter 
as haar vrese was. Die dae van 
een, voorgestelde prentjie van 
wat asems sal wegslaan, is 
lankal verby. Blonde krulle, 
swart bob-hare, groen oë, blou 
oë, bruingebrande bene of 
’n sneeuwitjie vel – own jou 
unieke eienskappe en wys vir 
die wêreld hoe trots jy op jou 
skoonheid is.

Soos Emma Stone 
sê: “There is no better 
representation of beauty than 
someone who is unafraid to be 
herself”.

Unieke Zozi inspireer

Nuwe VRL se 
visie en missie

Wat het op die 
maan gebeur?

Matrieks dink 
terug

Interskole: ‘n groot 
sukses!3 4 11 15

Suid-Afrika was op 5 September 2019 stomgeslaan deur vroue wat in opstand gekom het en saamgestaan het om te veg vir wat reg 
is. Optogte teen geslagsgeweld is reg oor die land gehou. Bloemhof het hul harte uitgereik aan die slagoffers en families wat deur 
geweld teen vroue geraak is en ons hoofhek se tralies was met blomme en pers linte versier.
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Hier sit ek op ‘n relatiewe 
sonnige lentedag en skryf 
my eerste redakteursbrief vir 
die Fidelis - en ja, dit voel 
onwerklik. Met ‘n beker 
inspirerende rooibostee langs 
my en Daylight van Taylor 
Swift wat in die agtergrond 
speel, is ek reg om hierdie 
kwartaal af te sluit. 

Die kwartaal het maar 
woes begin - ons het skaars 
asem geskep na die Junie-
vakansie, toe  ons moes begin 
toetse skryf, mondelinge 
praat en bio-prakties 
doen. Die bly-stil-in-die-
gange-die-matrieks-skryf-
wiskunde-rympie het weer 
die atmosfeer oorheers nadat 

ons by interhuis teen Oranje 
op die netbalbaan koningin 
gekraai het. Die skool het 
begin brand van trots sedert 
die nuwe VRL hulle visie en 
missie bekend gemaak het. 
Ons het duisende blomme 
voor Bloemhof se hek gaan 
neerlê vir die slagoffers van 
geslagsgebaseerde geweld 
teen vrouens en kinders en op 
Loslitdag swart en pers gedra 
om ons meegevoel te toon.  

Uiteindelik kom ons by 
die laaste week van die derde 
kwartaal, waar ons vandag 
wegstap met rapporte en 
opgewondenheid oor die 
vakansie - net om weer oor ‘n 
week terug te kom. Dan begin 

Die Eksamen vir die graad 
11’s en Die Laaste Eksamen 
vir die matrieks. 

Vir elke persoon wat deur 
geweld geraak is in hierdie 
land, wat net “meh” voel of 
'n bietjie opbeuring nodig het 
- ek het gevind dat Aibileen 
Clark se woorde uit die fliek 
“The Help” elke persoon se 
daaglikse motiveringspraatjie 
kan word: 

You is kind
You is smart
You is important

Rentia

Rentia Meyer (Redaktrise)
My gunstelingding om 

te doen op my foon is om 
na ander mense se profile 
pictures te kyk (shhhhhh).
Mia Decinti (Sub-redaktrise)

My gunstelingkos is 
defintief pasta, seker as 
gevolg van my Italiaanse 
afkoms, en ek is doodbang 
dat my broer gaan agterkom 
ek steel vir die afgelope 
10 jaar R2 munte van sy 
bedkassie af.

Joernaliste
Lisa Dudley

Ek is my lewe lank al 
doodbang vir motte. Almal 
sê hulle is soos skoenlappers, 
maar hulle is donker en 
vol hare en jy weet nooit 
waarheen hulle op pad is nie 
en dan vlieg hulle in jou vas!!
Lisa de Wet

Ek het ‘n irrasionele vrees 
vir die harde geluid wat 
toilette maak as jy dit spoel. 
Elsa-Marié van der Watt

Op my eerste dag van 
gr. 8 het ek vriende gemaak 
deur twee keer na mekaar per 
ongeluk sjokolademelk op 
my skoon, nuwe skoolhempie 
te mors. Ek het beslis nie 
daarna soos ‘n voorbeeldige 
Bloemhoffer gelyk nie...
Elke van Wyk

Ek is my lewe lank al bang 
vir ‘n monster wat in my kas 
bly.
Marelie Botha

My heel grootste “pet 
peeve” is wanneer ek vinnig 
by ‘n klas wil uitkom, maar 
die persoon voor my loop 

stadig. 
Arlene Janse van Rensburg

My gunstelingmanier om 
te rus na ‘n lang dag is om 
‘n boek te lees met ‘n koppie 
rooibostee byderhand.
Carla Müller

Ek was vir die grootste 
deel van my vroeë kinderlewe 
buite myself bang vir die 
gifappeltjies en veral die 
geelheks (van Liewe Heksie) 
en so “uitgefreak” daardeur, 
soveel so dat ek ‘n fase van 
baie erge hekse-nagmerries 
ondergaan het.
Andri Malan

Ek wil eendag ‘n llama 
besit en my linkertoon is 
langer as my regter een. 
Lara Potgieter

Ek het ‘n opinie oor alles, 
maar as gevra word, is ek ewe 
skielik so interessant soos ‘n 
aartappel. 
Mienja Strauss

Ek was by ‘n 
redenaarskompetisie en toe 
dit my beurt was om op te 
staan en te praat, was ek 
onbewus dat my rompie 
se ritssluiter los was. Daar 
was verskeie sprekers van 
seunskole en toe ek opstaan, 
het my rompie net afgeval. 
Almal het gelag en ek moes 
sonder blik of bloos my 
toespraak lewer. 
Anje Dercksen

My gunstelingvak is 
biologie, en ek wil graag 
eendag ‘n veearts word!
Jané Louw (ook illustreerder)

Ek wil graag eendag ‘n 
leeu wees. 

Uitleg
Katryn Groenewald 
(Uitleghoof)

My gunstelingmanier om 
te rus na ‘n lang dag is om 
rustig op my bed musiek te 
luister totdat ek uiteindelik 
aan die slaap raak. 
Clarisse Terblanche

Juffrou van Heerden het 
my al ingeroep oor my nie-
Bloemhofsak wat sy opgetel 
het in gang. 
Stefani Human

Die lekkerste deel van my 
week is om kuns toe stap elke 
Woensdag.
Bianca Roode

My gunstelingding om te 
doen op my foon is om na 
cute puppies op instagram 
te kyk, en die lekkerste deel 
van my week is wanneer ek 
Vrydag huis toe gaan en kan 
slaap.  
Mia Ham

Die verveligste deel van 
my week is wanneer ek 
rekeningkundehuiswerk 
moet doen, en die lekkerste 
deel is wanneer ek iets buite 
kan gaan doen, soos surf of 
fiets ry. 
Fotograwe
Klarissa Bekker

Ek doen karate en ek het 
‘n groot vrees vir publieke 
optrede!
Zia Geldenhuys (ook 
illustreerder)

Mense word altyd kwaad 
vir my as ek dit sê, maar ek 
hou niks van roomys nie en 
ek haat dit as mense water 
uit bekers drink in plaas van 
glase!

Interessante feite oor die redaksie
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Elke skool het unieke 
eienaardighede wat dit 
onderskei van die res. 
Sommige skole het ‘n 
ongesonde obsessie met 
sitrusvrugte, terwyl ander se 
skoolklere in die verkeerde 
eeu vasgevang is. Bloemhof 
is trots op haar beeld as 
afgeronde, respekvolle en 
ambisieuse meisieskool, ten 
spyte van die verdagte gees 
wat af en toe deur die gange, 
oftewel deur die mure, dryf. 

Die Blue Lady vorm al 
sedert die vroeë 1800’s ‘n 
deel van die Bloemhof-storie. 
Daar is vele teorieë van waar 
presies sy vandaan gekom 
het. Sommige leerders glo 
sy is ‘n oorlede wiskunde  

onderwyser se gees, terwyl 
ander onomwonde glo dat die 
Blue Lady slegs by dié wie se  
sykouse geleer of rompies te 
kort is, spook. Nog ‘n gerug is 
dat die Blue Lady-gees kwaad 
is as gevolg van ‘n swak 
skeinat-toets wat beslis nie 
haar dag gemaak het nie. 

Volgens tradisie moet elke 
jaar se nuwe golf van graad 
8-leerders eers ‘n aand by 
die skool oorslaap om van 
hulle “laerskool self” ontslae 
te raak, voordat hulle as 
voornemende Bloemhoffers 
ingelyf kan word. Die Blue 
Lady speel ‘n sentrale rol om 
die nuwe leerders te verenig 
en te inspireer om saam te 
staan as Bloemhof-susters.

Net soos enige ander 
plaaslike spook, was die 

Blue Lady al verskeie kere 
deur beide leerders en 
onderwysers gewaar. Die 
mees onlangse voorval was na 
‘n Beheerliggaamvergadering. 
Mevrou Van der Merwe 
was op die windlose aand 
verantwoordelik om die 
skoolgebou te sluit toe die 
deur aan die ander kant van 
die saal skielik toegeklap 
het. Sy het die dapper besluit 
geneem om hulp te soek by die 
terreinbestuurders, maar teen 
die tyd wat hulle by die toneel 
opgedaag het, was daar geen 
windjie buite plek nie.

Almal is mal oor ‘n bietjie 
avontuur. Wie beter as die Blue 
Lady om ‘n blou Maandag op 
te helder?

Die  Werkl ike  Bloemhof 
gees

Arlene Janse van Rensburg

Illustrasie: Zia Geldenhuys

Dit brand binne jou, na buite, 
uit, deur jou vingerpunte, deur 
jou voete en ek wonder… 
hoe steek die grond nie aan 
die brand nie? Ek is trots op 
myself. Ek is trots op die 
meisie wat hardloop, wat 
sing, wat praat, die meisie 
wat nie praat nie, maar altyd 
bereid is om haar haarrekkie 
vir my te gee. Ons is geskiet 
met dinamiet.       Generasies 

na ons sal ons name onthou, 
onthou as dies wat ‘n verskil 
gemaak het. Die verskil was.

Dit voel of ek kan bars. 
Ek brand vir my susters langs 
my – en die wat nog kom. Ek 
brand vir die bordkrytpoeier 
op my onnies se maroen blazer. 
Ek brand vir Koppiekoffie se 
slaptjips en die biblioteek se 
wifi. Ek brand vir die pringle 
op my blazer se rand, die 

sokkies wat bly afgly.
Ek brand vir die Old Girls.
Ek  brand vir my skool. 
Ons kooltjies is reeds 

geprikkel, ons energie steek  
mekaar aan. Nou is die tyd om 
vir dag 6 se LWO periode op te 
daag. Nou is die tyd om susters 
te groet, verhoudings te bou, te 
groei, te bemagtig. Dis tyd om 
jou boksie te breek en te weet 
hoekom jy hier is.

Dis tyd vir vir Fidel, 
vir fokus, vlegsels en 
vooruitstrewing. Nou is dit 
tyd vir volharding, vir harder 
werk as ooit tevore, want dis 
tyd vir JOU, vir HAAR, vir 
BLOEMHOF.

BRAND. MET. TROTS.
Ons tyd is nou. 

So, Brand. Met. Trots. 
Afkorting: BMT. Hierdie klink 
baie soos TNT, wat verwys 
na ‘n tipe plofstof. En nes 
hierdie enorme hoeveelheid 
energie in ‘n dinamietstokkie, 
wil ons hê dat, vanjaar, die 
trots vir jouself, vir mekaar 
en vir Bloemhof soos 
dinamiet deur die gange moet 
brand. Terselfdertyd kan die 
afkorting BMT verbind word 
met die frase “Big Match 
Temperament”, wat in sport 
verwys na mense se vermoë 
om onder druk steeds goed te 
presteer. 

Ons missie “Ons is tyd 
is nou,” dui op ‘n skielike 
kragtige gebeurtenis, wat 

dui op ons gereedheid. Ons 
is reg vir 4M, Oranje, koor-
oefeninge, toneeloefeninge… 
Om die waarheid te sê, ons 
was gister al reg. Al wat nog 
kort, is die ander skole. 

Nou, wat beteken BMT 
en Ons tyd is nou, vir ons as 
VRL? Natuurlik, ons is ‘n 
kommunikasiestelsel tussen 
die leerders en die personeel. 
Dis ons verantwoordelikheid 
om seker te maak dat 
die leerders die voordeel 
trek met betrekking tot 
skoolgeleenthede. En vanjaar, 
dat die energie van Bloemhof 
ten alle tye NEXT LEVEL is 
deur mekaar op te hef en te 
bemagtig. 

VRL 2019/2020
Die visie en missie:

BMT:

Mieke Mathee Nicola Viviers
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Jou ouers se aspirasies het 
ingesluit om in ’n ander 
provinsie te gaan studeer. 
Ouma en Oupa het gehuil 
omdat Sussie nou 800 km ver 
weg gaan wees, maar hoe sal 
hulle reageer as hul kleinkind 
sommer 8000 km verder is? 
Meer as 80% van Bloemhof 
se graad 10’s het aangedui 
dat hulle oorsee wil studeer, 
en dit net in één graad. Dit 
is egter nie so maklik gedaan 

nie, en ek moet ongelukkig 
nou jou borrel bars deur te 
sê dat jou Suid-Afrikaanse 
matriekkwalifikasie nie 
geskik is om by die meeste 
oorsese universiteite toelating 
te kry nie. Daar is gelukkig 
verskeie dinge wat jy kan 
doen om jou drome waar te 
maak.

Die maklikste opsie is om 
jou voorgraadse studies by 
’n goeie universiteit in Suid-
Afrika klaar te maak (dus ’n 
baccalaureusgraad) en daarna 

by ’n oorsese universiteit 
aansoek te doen. Die meeste 
Suid-Afrikaanse studente 
wat later oorsee gaan studeer, 
volg hierdie roete. As jy egter 
ongeduldig is (soos ek) en 
dadelik oorsee wil studeer, 
is daar ook ’n paar goed wat 
jy kan doen: jy kan eerstens 
’n oorsese skolastiese 
kwalifikasie verwerf, soos 
GCE Advanced Level 
(“A-levels”)  of International 
Baccalaureate (“IB”) (sien 
my artikel oor A levels in 

die vorige Fidelis vir nog 
inligting), of jy kan die eerste 
jaar van jou B-graad hier doen 
en daarna aansoek doen. Op 
die universiteite se webtuistes 
kan jy verdere inligting oor 
hulle toelatingsvereistes kry.

Moenie dat die Suid-
Afrikaanse onderwysstelsel 
vir jou ore aansit nie! As jy 
hard werk, is jou drome steeds 
binne bereik. Wie weet, dalk 
loop ons mekaar nog eendag 
op ’n kampus in Engeland 
raak…

Op 20 Julie 1969 het 650 
miljoen mense gekyk hoe Neil 
Armstrong sy eerste treë op die 
maan geneem het. Vanjaar het 
die miljoene mense die 50ste 
herdenking van die eerste 
maanlanding gevier. Tog is 
daar miljoene mense wat ‘n 
halwe eeu ná hierdie historiese 
gebeurtenis steeds glo dat die 
maanlanding nooit gebeur 
het nie, insluitend amper 
‘n vyfde van Bloemhoffers 
wat op 24 Augustus 2019 
aan ‘n meningspeiling 
deelgeneem het. Hierdie 
s a m e s w e r i n g s t e o r e t i c i , 
oftewel conspiracy theorists, 
het talle argumente waarom 
die maanlanding nie gebeur 
het nie.

1.) Die maanlanding is 
vervals omdat daar geen sterre 
op die foto’s sigbaar is nie. 
Baie van die teorieë verwys 
na die foto’s wat die Apollo 
11-ruimtevaarders geneem het. 
Een van die mees algemene 
aspekte waarna hulle verwys 
is die gebrek aan sterre in die 
agtergrond van hierdie foto’s. 
Die eenvoudige verduideliking 
is dat die sterre beslis daar 
is, hulle is bloot te dof om te 
sien. Hierdie is eintlik ‘n baie 
algemene kenmerk van foto’s 
uit die ruimte, waar daar ‘n 
sterk kontras tussen lig en 
donker is. Die menslike oog 
kan baie maklik die dowwe 
sterre uitken, maar die kameras 
wat gebruik was om foto’s te 
neem, kon nie op beide die 
helder ruimtevaarders in die 
voorgrond en die dowwe sterre 
in die agtergrond fokus nie. 2.) 

Die wapperende vlag. Nog iets 
wat teoretici aanvoer, is dat die  
 
Amerikaanse vlag in die 
wind wapper. Hulle meen dat 
hierdie onmoontlik sou wees 
aangesien daar geen atmosfeer, 
en dus geen wind, op die maan 
is nie. Die waarheid is egter 
dat die vlag nie beweeg nie, 
alhoewel dit so mag lyk. Toe 
die ruimtevaarders dit in die 
grond vasgesteek het, sou die 
materiaal versteur gewees het 
en as gevolg van die gebrek 

aan atmosfeer, sou die vlag so 
gebly het.

3.) Op beelde van die 
maanlanding is selfs voorwerpe 
wat in die skaduwee geleë is 
sigbaar. Skeptici beweer dat 

hierdie onmoontlik sou wees 
indien die son die enigste 
bron van lig was en dat die 
feit dat sommige voorwerpe 
in die skaduwee sigbaar is, is 
‘n resultaat van Hollywood-
beligting. Die probleem met 
hierdie teorie is dat, hoewel 
die son die belangrikste bron 
van beligting op die maan is, 
is dit nie die enigste bron van 
beligting nie. Nog ‘n bron 
is die fisiese maangrond, 
wat die son se lig weerkaats. 
Daarom is die gedenkplaat 
wat Armstrong en Aldrin op 
die maan agtergelaat het, in 
sommige beelde sigbaar, al 
lê dit in die skaduwee. Daar 
is ook skeptici wat oortuig is 
dat die veelhoekige skaduwees 
op die foto’s bewys dat daar 
ander ligbronne was - soos 
groot studio-lampe. Maar die 
verduideliking daaragter is dat 
die ruimtevaarders hulle foto’s 
in ‘n heuwelagtige, helder 
verligte landskap geneem het, 

terwyl die son naby die horison 
was, dus sou dit voorkom dat 
die skaduwees verskillende 
lengtes is. 

Boonop is daar vele 
ander tasbare bewyse dat die 

maanlanding wel plaasgevind 
het. Die ruimtevaarders 
van die Apollo 11-missie 
het teruggekeer Aarde toe 
met meer as 382 kg van 
maanrotse. Hierdie konkrete 
bewyse is al vir dekades deur 
wetenskaplikes dwarsdeur die 
wêreld bestudeer is bewys dat 
die rotse beslis uit die ruimte 
afkomstig was. Selfs die 
ruimtevaarders se voetspore 
is vandag nog sigbaar op die 
maanoppervlak. Sommige van 

die oorspronklike gereedskap 
wat die Apollo bemanning 
saamgeneem het, is op die 
maan agtergelaat, wat vandag 
steeds daar gevind kan word. 
Die irrasionele geloof dat die 
mens nooit op die maan geland 
het nie, is gegrond in die mens 
se diepgewortelde behoefte 
om die antitese te bewys. Ten 
spyte van vaste bewyse teen 
hulle aantuigings, is daar steeds 
dié wat enige iets sal doen 
om bloot die teenargumente 
reg te bewys. Tog is hierdie 
individue belangrik in vandag 
se samelewing, want sonder 
hulle sou niemand ooit die 
ondenkbare ontdek nie.

Bloemhoffers sê: 
“Die Maan(landing) is van kaas gemaak!”

Arlene Janse van Rensburg

Jy sê jy wil oorsee studeer?
Elsa-Marié van der Watt

In hierdie foto, geneem deur 
NASA, is daar amper geen 
sterre sigbaar nie.

Teorici voer aan dat die skyn-
baar wapperende vlag in hier-
die foto bewys is van die maan-
landing se kunsmatigheid.

Die ruimtevaarder, wat in die 
ruimtetuig se skaduwee is, 
is sigbaar in hierdie foto wat 
deur NASA vrygestel is.

As gevolg van die klimaat op 
die maan en die gebrek aan 
‘n atmosfeer, is die ruimte-
vaarders van die Apollo 11-
reis se oorspronklike voetspore 
vandag nog sigbaar op die 
maanoppervlak.
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In ons moderne wêreld leef 
ons in meer liberale tye as 
wat enige geslag voor ons 
ooit beleef het, en waarvan 
vryheidsvegters bloot kon 
droom. Dit word algemeen 
as korrek aanvaar dat die 
konsep van die doodstraf 
ŉ anakronistiese wyse 
van geregtigheid is. In die 
Westerse wêreld word dit as 
totaal en al waansinnig beskou 
om mense te vermoor wat 
mense vermoor, bloot om te 
bewys dat dit verkeerd is om 
mense te vermoor. 

Dus kan die vraag afgevra 
word waarom President 
Donald Trump op die 25ste 
Julie tydens sy toespraak oor 
haat in Amerika, beklemtoon 
het dat dwelmsmokkelaars 
en kindersmokkelaars die 
doodstraf behoort te ontvang 
en dat die wet aangepas moet 
word om dit te bewerkstellig. 

Hierdie wet vind sy 
oorsprong hoofsaaklik in die 
feit dat die Verenigde State 
van Amerika aanvanklik 
bestaan het uit dertien 
kolonies, onder andere New 
York, Georgia, Rhode Island 
en South Carolina. Die begin 
hiervan is aangeteken in 

1608 toe Britse koloniste 
hulle metodes in hierdie 
kolonies geïmplementeer 
het. Aanvanklik het alle state 
in Amerika die doodstraf 
beoefen, maar mettertyd 
het liberale denkers en 
vryheidsvegters in die mees 
liberale plek ter wêreld 
hul mening begin lug. En 
gevolglik kon state die keuse 
uitoefen om self die wet af te 
skaf of te behou.  

Federale wetgewing se 
konteks van begrensing is 
relevant regoor die land, 
maar die state het  die reg 
vir hul praktisering van 
geregtigheid in elke staat. 
In 1852 het Rhode Island 
opgetree as die eerste staat 
om die doodstraf heeltemal 
af te skaf, en Wisconsin 
tweede. Polisiedepartemente 
en die doodstraf word deur 
elke staat bepaal en beheer 
en vandag het 31 uit die 50 
state steeds die doodstraf 
as ŉ geregtigheidsmetode. 
Dit is belangrik om ook te 
onthou dat wanneer ŉ federale 
oortreding strek oor meer as 
een staat en die regulasies van 
die doodstraf nie ooreenstem 
nie, die persoon dit nie kan 
ontvang nie. 

Vandag het Kalifornië en 

New York byvoorbeeld die 
doodstrafbeleid, maar dit 
word nie prakties uitgevoer 
nie, terwyl Florida en Texas 
dit steeds toepas. Tussen 
1963 en 2001 is daar niemand 
federaal tereggestel nie, en 
sedertdien is slegs drie mense 
tereggestel. President Trump 
wil dit dus weer federaal begin 
beoefen. Wanneer hierdie wet 
federaal ingestel word, sal dit 
die gevolg inhou dat state se 
wette altyd moet ooreenstem 
met ernstige oortredings.

 Wanneer ons dink aan redes 
waarom die praktisering van 
hierdie wet oneties is, evalueer 
ons dikwels nie argumente van 
hierdie aard nie, aangesien ons 
emosionele intelligensie in ŉ 
hoër rat moet funksioneer. Die 
argument word tans gevoer dat 
die herinstelling gewelddadige 
misdaad drasties sal 
verminder, en dit is ons eie 
verantwoordelikheid om die 
moontlikhede van hierdie 
verandering te evalueer. Nou 
staan ons amper twee dekades 
later aan die begin van ŉ 
nuwe era, en ons moet ons 
self die vraag afvra, wat is die 
positiewe gevolge hiervan op 
die toekoms of is dit bloot die 
geskiedenis wat herhaal omdat 
ons nie daaruit geleer het nie?

Brittanje se langkomende 
plan om die Europese Unie te 
verlaat is in rep en roer nadat 
Boris Johnson, ‘n prominente 
Brexit-aanmoediger, as 
Brittanje se eerste minister 
aangestel is.

Brexit (of te wel Britain’s 
Exit) is die verkorte term vir 
die Verenigde Koninkryk se 
inisiatief om die Europese 
Unie finaal te verlaat. Daar 
is reeds in 2016 ‘n poging 
aangewend om hierdie idee 
te bewerkstellig, maar dit het 
egter net ‘n oorlog op (Britse) 
politieke velde veroorsaak. 
Hierdie merkwaardige besluit 
is glo ‘n weerspieëling van ‘n 
demokratiese stem waaraan 
bykans 30 miljoen Britse 
burgers deelgeneem het.

Theresa May (voormalige 
eerste minister) se opvolger, 

Boris Johnson, het groot 
visies vir Brexit. Gedurende 
‘n onderhoud met SkyNews 
verklaar Johnson dat hy na 
afloop van sy vergaderings 
met Angela Merkel (kanselier 
van Duitsland) en Emmanuel 
Macron (President van 
Duitsland) baie selfversekerd 
oor Brexit se implimentering 

in die voorsienbare toekoms 
voel.

Koningin Elizabeth het 
Johnson se versoek om die 
parlement tot en met Brexit se 
finaliteit te skort, goedgekeur.

Johnson en die Verenigde 
Koninkryk beplan om op 31 
Oktober 2019 die Europese 
Unie finaal te verlaat.

Amerikaanse Doodstraf in Konteks: 
Oudmodies of Toepaslik?

Mienja Strauss

Brexit Baat vir Boris
Mia Decinti

Ilustrasie toon Brittanje wat die Europese Unie verlaat (Brexit)

NUUS-
FLITSE
SpyGATE-skandaal:

Sedert, en selfs voor, 
president Donald J. 
Trump se regverdige 
oorgrote wen in Amerika 
se 2016 presidensiële 
verkiesing teen 
Hillary Clinton, is daar 
ondersoek ingestel 
oor die bespiegeling 
dat daar met Rusland 
saamgespan is vir ŉ 
politiese wen. Nuwe 
inligting dui daarop 
dat die voormalige 
president, Barack 
Obama, ook betrokke 
was in hierdie veldtog. 

Geweld in 
Suid-Afrika:

Na die protesaksies 
van individue, 
maatskappye, skole, 
en internet-platforms, 
het President Cyril 
Ramaphosa die 
beleid voorgestel dat 
daar geen borgtog 
vir verkragters en 
moordenaars van vroue 
en kinders behoort te 
wees nie en dat hulle 
outomaties permanente 
lewenslange tronkstraf 
behoort te ontvang. 
Daar is ook gesê 
dat “lewenslange 
tronkstraf” inderdaad 
lewenslank gaan wees. 

Na die skokkende 
moord en verkragting 
van Uyinene Mrwetyana 
deur ŉ werknemer van 
die Suid-Afrikaanse 
poskantoor, is dit 
bekendgemaak, deur 
die privaat speurder wat 
haar ouers aangestel 
het nadat die polisie 
geen leidrade met die 
saak kon vind nie, dat 
die moordenaar reeds ŉ 
kriminele rekord gehad 
het toe hy aangestel is.
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Op die sypaadjie voor 
Dorpstraat 86, is ‘n dosyn 
klein houttafels en -stoele 
uitgepak. Groot glasvensters 
loer na waar talle studente 
sit en gesels en die woorde 
“Coffee first, then free wifi” 
vang my oog. ‘n Manjifieke 
ruiker droë takke bekroon 
die ingang, en bo dit:  Café 
Furlough. 

Sagte jazz-musiek 
speel terwyl ek die lys van 
drinkgoed bekyk. Daar is 
iets vir almal: vars sappe, 
tee, koffie, en interessante 
smoothies en melkskommels. 
Sommige bevat bestanddele 
soos “Vanilla Bean Ice 
Cream” of “Wazoogles 
Chocolate Moondust”.  Die 
ontbytkos het alles wat ‘n 
mens verwag, maar dit is so 
goed beskryf, dat selfs disse 
soos “Chunky Shasuka” 

lekker klink. Die middagete 
spyskaart het 'n kleiner 
verskeidenheid. Daar is 
burgers vir die wat nie meer 
dieet nie, slaaie vir die wat wel 
dieet en ciabatta toebroodjies 
vir die res. Net soos Furlough 
se susterswinkel, Meraki, 
is die koektafel alleen ‘n 
besoek werd. Dink aan 
Grenadella-kaaskoek, ‘n 
Oreo-bedekte sjokoladekoek 
en delikate Lemon  
Meringue-tertjies. 

Die pryse is standaard 
Stellenbosch-pryse. Koffie 
kos ongeveer R20-30, ‘n 
burger kos R90 en ‘n sny 
koek R45. 

Café Furlough belowe 
jou ‘n ruskans, en dit is 100 
persent wat jy kry. Soos die 
Charles Spurgeon aanhaling 
teen die muur lui: “It is 
wisdom to take an occasional 
furlough.”

BLOEMHOF EN SOSIALE MEDIA

Koek, koffie en Café Furlough
Lare Potgieter

•70% van Bloemhoffers  
glo hulle spandeer te veel tyd 
op sosiale media.
•18% het ‘n finsta Ek het gaan uitvind  

hoeveel ons onnies van 
sosiale media af weet. 
Hier is van die prettigste 
antwoorde:

Wat is ‘n finsta? 
Dis ‘n guru op 

Instagram wat finansiële 
advies gee. 

Wat is ‘n snapstreak?
‘n Ontkleekunstenaar op 

Snapchat
Iets met snapscan te 

doen
‘n Vinnige poets bak

Almal van hulle het egter 
geweet wat ‘n DM is, of 
waarvoor LMAO staan!

Hoeveel uur per dag spandeer leerders op sosiale media?

Elsa-Marié van der Watt

Spotprent: Zia Geldenhuys

-

1-2 uur

2-3 uur 3-4 uur

4+ 
ure

4+ ure

2-3 uur
3-4 uur

1-2 uur
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Dit is geen geheim dat elke 
graad glo hulle is die laaste 
graadgroep wat “hard gedoop” 
is nie. In ’n opname, wat op die 
@hmsb_fidelis Instagram-blad 
gedoen is, het die resultaat ge-
toon dat uit die 111 Bloemhof-
fers wat gestem het, 92 glo dat 
die verwelkomingsweekver- 
rigtinge strenger uitgevoer 
moet word om ’n fondasie van 
respek vir die bestaande leer-
ders en tradisies te bou.

Dit laat ons met die vraag: 
hoe word die verwelkoming sό 
toegepas dat dit ’n positiewe 
effek op die skool het en 
respek en eenheid, in plaas 
van vrees en verwyt, onder die 
jonger grade skep?  En wat is 
Bloemhof se leierskapstrategie 
vir die komende termyn, 

veral in verband met die 
verwelkomingweek? Die beste 
ding om in sό ’n geval te doen 
is om direk na die planmakers 
te gaan. Dίt is wat 2020 se 
hoofmeisie, Mieke Matthee, 
en onderhoofmeisie, Nichola 
Viviers, te sê gehad het.

Nichola Viviers sê sy 
dink respek kan ontstaan uit 
bemagtiging. “Eerder as wat 
jy hulle op ‘n afstand hou of 
op hulle neerkyk, help hulle en 
moedig hulle aan. Hier kweek 
jy respek, nie net vir jou as ’n 
ouer Bloemhoffer nie, maar 
selfrespek by die kleintjies. 
Sodoende slaag ons as die ouer 
Bloemhofgenerasie daarin om 
’n gesonde groei-omgewing 
vir die nuwes te skep en kan 
hulle die wêreld verander.”

Mieke stem saam met die 
feit dat sy nie glo die beste 

strategie sal wees om af te 
breek en te verkleineer nie. “'n 
Mens moenie hulle laat voel 
asof hulle niks werd is nie, 
maar eerder hulle aanmoedig 
om vir Bloemhof te bewys dat 
hulle werklik wil deel word 
van die beste skool in die 
land. Ek onthou nog hoe ons 
matrieks ons graad hanteer het 
- dat ons nie anders kon as om 
respek vir hulle te hê nie.”

Nichola brei ook uit oor 
die kardinale belang van 
inklusiwiteit en bemagtiging in 
Bloemhof. “Almal moet voel 
hulle insette is ewe waardig. 
Vir die 2019/2020-termyn 
gaan ek dit my doelwit maak 
om hierdie twee dinge in 
Bloemhof te bevorder en 
ek is opgewonde vir hierdie 
geleentheid”

Die vraag of tradisie nog 

belangrik is indien dit nie meer 
’n spesifieke doel verrig nie, is 
ook vir hulle elkeen afsonderlik 
gevra. Nichola sê: “Natuurlik 
dink ek tradisie is belangrik; 
dis tog ’n baie belangrike deel 
van Bloemhof en die skool se 
geskiedenis en trots, maar ek 
dink dis belangrik dat ons nie 
bang moet wees vir vernuwing 
of om tradisies waaruit ons 
nie meer baat, te laat gaan nie. 
Ons kan selfs nuwe tradisies 
skep wat beter pas by die tyd.”

Mieke meen egter dat 
tradisie altyd ŉ doel sal dien, 
want “dit verbind ons almal 
en dis iets wat ons almal 
in gemeen het. Tradisies is 
wat Old Girls terugbring na 
hulle alma mater en dis wat 
Bloemhof anders maak as 
enige ander meisieskool in die 
land.”

   
 
   1) Wat het so gezoem? Was 
dit die gonsende skare of 
dalk die honderde bye wat by 
Koffiekoppie se waentjie vir 
Oranjeniete gewag het?
  2) Dieselfde dag as wat 
die Bloemhofdansers in 
die kultuursaal gedans het, 
is 2020 se hoofdansers 
a a n g e k o n d i g . . . Ta y l o r 
Hendrikse as hoofdanser 
en Frances van Rooyen as 
onderhoofdanser. 
  3) Daar is 93 
suurlemoenskyfies voor die 

Accelerando-koor se optrede 
by Hugo Lambrechts geëet.
  4) Die Boord Spar het vir 
beide Bloemhof en Paul 
Roos ondersteun deur twee 
enorme koeke te bak met ons 
skoolwapens op.
  5) 23 Bloemhoffers het 
Paul Roos se debat gaan 
ondersteun en Mihan van Zyl, 
matriekleerder en voorsitter 
van hul debatsvereniging, het 
‘n e-pos aan juf. van Heerden 
gestuur om dankie te sê 
hiervoor.
  6) Die senior debatspan 
se onderwerp was of 

s k o o n h e i d s k o m p e t i s i e s 
voordelig is vir die moderne 
vrou en alhoewel hulle 
opponerend was, is daar 
Bloemhoffers wat wel in die 
teendeel glo.
  7) Die o.17C/D en o.18-
netbalspan het nog steeds nie 
hul sak met balle wat hulle 
by HMS Paarl verloor het, 
teruggekry nie en het die 
vorige week met net twee 
balle oefening gehad. 
  8) Liané van Vuuren het by 
die eerstespan netbalwedstryd 
in haar maroen rokkie 
verskyn en het die voorreg 

gehad om as die eerste Mej. 
Gees sterkte aan die spelers 
toe te wens.
 9) Tydens die eerstespan 
hokkiewedstryd het ‘n graad 
elf leerder, Ami Lubbe, 
sommer bewoë geraak toe sy 
een van haar beste vriendinne, 
Eljah de Wet, op die astro sien 
speel. 
  10) Bloemhof se eerste 
(letterlik die eerste keer wat 
daar ‘n span is) vlugbalspan 
het hul wedstryd gewen en 
het na hul wen die skoollied 
uit volle bors gesing.

Ons nuwe leiers se 2020-strategie
Jané Louw

oranje is toe eintlik ‘n interessante kleur...
Andri Malan

Spotprent: 
Jané Louw
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1 Die o.16A’s by die Investec toernooi. 2 Mienke Viljoen speel 
tennis teen Oranje. 3 Die eerste hokkiespan op die veld tydens 
Interskole. 4 Christina van der Vyfer by die ekspo. 5 Buite.Buite.
Buite op die planke in die Adam Small-teater. 6 Bloemhof se 
eerste leerderproduksie, Uhm..., in aksie. 7 Bloemhof-dansers 
wys hulle nuutste roetine. 8 Nicole Bougas op die hokkieveld. 
9 Die eerste netbalspan na hul oorwinning teen Oranje.  
10 Orkeslede smul aan heerlike roomys op toer. 11 Die gees 
loop oor tydens Oranje Interskole 2019. 12 Bloemhoffers by 
die JiB-kamp. 13 Musica Perpetua betower by die Interskole 
kultuuroggend. 14 Graad 10-leerders op die biologie-uitstappie. 
15 Hofmeyr-huisleiers bou die droom. 16 Lisa Dudley en Vitske 
van Zyl op die orkestoer. 17 Graad 10's ondersteun met trots. 
18 Bloemhof skop die atletiekseisoen by Hoërskool Strand af. 19 
Joubert-huisleiers sing die Joubertkreet. 20 Die eerste netbalspan 
word bekendgestel voor hul wedstryd teen Oranje. 21 Neethling 
het vanjaar hul opponente in die (geel en groen) stof laat byt. 
Foto's: Stephan Meyer, Leon Piron en Zané Burger
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Sosiale media is die gewildste 
tendens waarna mense smag 
om kort-kort alledaagse 
dinge met hul vriende 
asook “vriende” te deel. 
Tussen die pret van foto’s, 
opmerkings en mode kan 
dit tog net skadeloos wees? 
Buitendien... almal is aktief 
op sosiale media platvorms. 
Maar wat as dit toe nie bloot 
onskuldige pret is nie? En 
nog erger, wat as dit in effek ŉ 
vrywillige spioeneringmetode 
van die Amerikaanse CIA 
is om inligting oor almal te 
vergader? Onmoontlik ... of 
hoe?

Dit klink dalk 
vergesog, maar die 

Amerikaanse weermag se 
inligting en tegnologiese 
bewapeningsmaatskappy, 
bekend as DARPA, het ŉ 
projek geloods om data op te 
bou oor mense, byvoorbeeld 
hul voor- en afkeure, 
vriendekringe en menings. 
Die naam van hierdie 
program was LifeLog. Maar 
hierdie projek is gestop as 
gevolg van kwessies rakende 
privaatheidswette. Toevallig 
is FaceBook gestig op presies 
dieselfde dag, en as ons die 
inhoud van die program krities 
ontleed, is daar sekere blatante 
ooreenkomste.  Wanneer 32% 
van die populasie vrywillig 
informasie vrystel op hierdie 
platvorms, is daar geen 
wette wat die inmenging van 

privaatorganisasies belemmer 
nie. 

Die Wêreld Verslawing-
sorganisasie het bewys dat 
sosiale media meer ver- 
slawend is as beide heroïne 
en kokaïne. En verskeie voor-
malige lede van die stigting 
van FaceBook het erken dat  
hierdie toepassing “ongesond, 
gevaarlik en buite beheer” is 
wanneer mens aanskou wat 
agter die skerms aangaan. 
FaceBook het erken dat die 
alombekende like-knoppie 
gebruik word om die ver-
bruikers te betrek deur die ge-
bruik van dopamien in klein 
doserings wanneer opmer- 
kings en likes gedeel word.

Die FaceBook Cambridge 
Analytica data-skandaal 

wys op ŉ reuse gaping in 
die privaatheid van talle 
individue vroeg in 2018. 
Daar is bevind dat Cambridge 
Analytica persoonlike data 
ontvang het vanaf FaceBook, 
sonder die wete van die 
miljoene verbruikers en 
misbruik het vir politiese 
adver tens ie -doe le indes . 
In ŉ era waar feitlik alles 
gedokumenteer word, is dit 
noodsaaklik om vrydenkend 
en wakker te bly vir die 
potensiële skadelike gevolge 
indien hierdie toevalligheid 
dalk meer was as bloot net dit. 
Maar vir algemene raad is dit 
buitendien veiliger om niks 
op die internet te plaas wat jy 
nie op ŉ advertensiebord met 
jou gesig op wil pleister nie.

Cruelty free is die term wat 
gebruik word vir produkte 
wat ontwikkel en vervaardig 
is sonder enige deelname 
aan onetiese toetse en 
eksperimente op diere. Dit is 
baie maklik om die realiteit 
van dieretoetse op baie van 
ons gunstelingprodukte en 
-handelsmerke te ignoreer 
omdat dit so goed deur die 
media weggesteek word, maar 
die waarheid is wreder as wat 
baie mense dink.

’n Hele 50% van die diere 
wat gebruik word in die toets 
van kosmetiese produkte sterf 
2-3 weke na die aanvanklike 
toets. In ’n opname deur die 
Verenigde State se Department 
van Agriwetenskap is  daar 
bevind dat daar in 2015 
alleen op 19 932 katte, 61 101 
honde en 172 864 marmotte 
gedokumenteerde toetse in 
Amerika gedoen is. Daar word 
ook elke jaar toetse op omtrent 

12.1 miljoen diere in Europa 
gedoen. Uit al hierdie toetse 
faal 

97% van hulle egter op 
mense, wat die onakkuraatheid 
daarvan bevestig. Party 
handelsmerke toets egter 
steeds hulle produkte op diere 
omdat produkte volgens wet 
nie in China op die rakke mag 
wees as dit nie eers op diere 
getoets is nie.

Wat kan ons doen? Deur 
eenvoudig meer bewus te 
wees van watter handelsmerke 
op diere toets en hulle dan nie 
te ondersteun nie. Sό staan ons 
op vir diere wat magteloos 
’n wrede einde in die gesig 
staar. Koop slegs produkte wat 
die beauty without cruelty-
hasie agterop het. Gelukkig 
is daar al baie handelsmerke 
wat fantastiese produkte 
maak sonder enige slagoffers. 
Probeer byvoorbeeld hierdie 
paar produkte en hou jou 
gewete skoon.

DIE WAARHEID OOR JOU GRIMERING
Jane Louw

FaceBook se oorsprong
Mienja Strauss
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2016 Mnr Meyer 
Afrikaans klas – 

“drop dead”-prank 
terwyl hy Kringe in ‘n 

Bos lees.
-

Toe ons in musiek oor 
tampons gepraat het 

en nie gewerk het nie.
-

Toe juf. Steynat haar  
eksperimente op die 
Skole Top 10-span  

afdwing.
-

“Ek’t R300 van my 
eie geld gegee, R100 
vir eerste plek en dan 
twee R50e vir 2de en 

3de.”
-

Elke dag in Kitching 
se klas is ‘n joke.  
Hy verdien sy eie 

meme page.
-

Toe ons meneer 
Venter stall met gholf 
vrae en by the way sy 
favourite milkshake is 

lime.
-

Juffrou Wiese: “You  
horrible children.”

-

‘n Meisie wat vasgesit 
het in die badkamer, 

en niemand het 
agtergekom sy is weg 

in die klas nie.
-

Ek sal seker sê om nuwe 
mense in my graad te leerken 
en die hele roetine van 
hoërskool te ervaar. Die 
verwelkomingsweek was ook 
‘n hoogtepunt.
-Katinka de Wet

Toe hulle tydens die doop vir ons gesê het iemand het ‘n (natuurlik 
opgemaakte) gemene briefie oor die VRL geskryf en ons gaan 
fiksheid doen totdat die skuldige na vore kom óf as jy bereid is 
om die blaam namens daardie persoon te vat, kan jy opstaan. 
Ons almal se oë was toe en ons het op die vloer gesit. Toe staan 
ek op. Toe sê die VRL ons kan ons oë oopmaak en toe staan meer 
as die helfte van die meisies wat ek nog skaars geken het saam 
met my...bereid om die blaam vir haar medesusters te vat. 
Dis presies daardie oomblik wat ek besef het dat ek hier 
vriendinne gaan maak wat deur dik en dun en alles tussenin by 
my sal staan.
-Talyah Greyling

Definitief toe ons Driehoek ge-
wen het!
-Ingerése Keuzenkamp

Dit was defnitief toe ons met 
die doop in die VRL-kamer 
was en moes skree in die pot... 
Met my eerste, tweede en 
derde probeerslag, het ek net 
uitgebars van die lag en toe ek 
opkyk, het ek gesien hoe al die 
VRL-lede hulle trane afvee van 
hulle eie lag, maar hulle het in 
die kalmste stemtoon vir my 
gesê om net weer te probeer.
-Clareze Roos

Dit was beslis Markdag!
-Jeanne-Marie Minnie

My gunstelingherinnering 
was my heel eerste Driehoek 
- toe daar afgekondig was 
dat BloemRoos gewen het 
en al twee ons skole van die 
pawiljoen se mure afgespring 
het en net begin skree het! Ook 
om 4M soos ‘n wenspan te 
verloor.
-Gaby Adonis

Matrieks se terugflits na graad agt
Andri Malan GEBEURE IN

DIE KLAS

Illustrasie: Zia Geldenhuys
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Op 27 Julie 2019 vertrek die 
Stringendo Strykorkes, onder 
leiding van juf. Amoré Steyn, 
en die Bloemhof Jazz Band, 
onder leiding van mnr. Piron, 
na Oos-Europa, waar hulle 
vir die volgende 12 dae die 
musiekstede van die wêreld 
sou plattoer. Bloemhof se 
strykorkes en Jazz-Band 
was genooi om aan die 
Internasionale Jeugmusiekfees 
in Bratislava, Slovakye, te gaan 
deelneem en het ook hul tyd in 
Budapest, Wene en natuurlik 
Praag, Mozart se “aangenome 
tuiste” en musiekskatkis van 
Europa, deurgebring. 

Die internasionale 
Jeugmusiekfees is ‘n 
jaarlikse geleentheid wat 
Bratislava aanbied om hul 
musiekprogram uit te brei en 
internasionale blootstelling te 
bevorder. Musiekgroepe van 
onder andere Australië, Israel 

en Denemarke het deelgeneem 
aan dié bekroonde musiekfees 
waaronder Bloemhof, 
ouderdomme 19 jaar en 
onder, boonop van die jongste 
deelnemers was. 

Die orkes het egter nie net 
by die musiekfees opgetree 
nie, maar het Hongare vermaak 
in ‘n eg Roomskatolieke 
Katedraal. Op ‘n plein,  soos 
wat Praag van enige musikant 
sou verwag, is daar ook vir die 
alledaagse voetgangers van 
die stad opgetree. 

Carly Horstman, pianis in 
die Jazz Band, het die volgende 
oor haar ervaring gedeel: “Dis 
moeilik om te sê wat die 
meeste van so ‘n ongelooflike 
toer uitgestaan het. Die mense, 
die plekke, die jazz clubs en 
selfs die paar woordwisselinge 
met die tegniese spanne oor 
gebreekte klawerbordpedale,” 
sê sy met ‘n laggie, “was 
alles fantastiese ervarings. 
Juf. Steyn het jare tevore ook 

deur Oos- Europa getoer en ek 
het dit baie geniet om al haar 
stories van wat haar 'vriendin' 
toe alles aangejaag het, te 
hoor.” 

 ‘n Tennisgroep van die 
Wes-Kaap, wat hééltemal 
onverwags ook saamgetoer 
het, was eindelik die oorsprong 
van meer moeilikheid as wat 
dié Bloemhofgroep ooit sou 
kon indink. ‘n Onderonsie 
met die Slovaakse polisie, wat 
boonop nie ‘n woord Engels 
kon praat of verstaan nie,  
was die senutergende gevolg 
hiervan. As deel van die “South 
African group”, soos daar na 
die algehele toergroep verwys 
is, is die Bloemhoftoergroep 
natuurlik ook outomaties 
betrek en na wilde spekulasie 
oor die rede vir die polisie se 
teenwoordigheid, is daar toe 
eindelik ontdek dat hul al die 
tyd na “Die Tennisspelers” 
opsoek was. 

Lynn Rossouw, ‘n violis van 

Stringendo, sê: “Die orkestoer 
was beslis die hoogtepunt van 
my jaar. Die drie roomyse ‘n 
dag, musiekmaak in Praag 
se strate en ons 'interessante' 
toergidse sal vir ewig onthou 
word.”

Dit was ‘n geleentheid wat 
internasionale blootstelling 
aan Bloemhof, maar bowenal, 
die ervaring van ‘n leeftyd 
gebied het.  “Die orkes het 
hegter gegroei as ooit tevore en 
die gevolglike transformasie is 
so duidelik sigbaar – dis juis 
hierom dat ek só opgewonde 
is om te sien wat die toekoms 
vir Stringendo inhou,” meen 
juf. Steyn opgewonde. 
Elke leerder wat die toer 
meegemaak het, kon saamstem 
dat dit definitief ‘n toer vir die 
boeke is: létterlik. ‘n Foto-
album, soos aangehaal as 'die 
aardskuddendste toeralbum 
ooit', is in die pyplyn.

Tydens die ATKV-
debatskompetisie het 
Bloemhof se senior span derde 
in die Wes-Kaap geëindig. 
Die finaal was hierdie jaar 
by Goudini-spa in die Kaap 
gehou. Alhoewel ons nie onder 
die top drie was nie, was ons 
Paul Roos-broers tweede.

Hoërskool Rustenburg 
het egter met die oorwinning 
weggeloop. Die span van 
Affies Seuns teen wie 
Bloemhof gepraat het, het 
derde geëindig.

Ons het gaan vra hoeveel 
tyd hulle aan die onderwerp: 
Klimaatsverandering behoort 

deur nasionale wetgewing 
gereguleer te word, spandeer 
het.

In die derde plek, het 
Affies vandat die onderwerp 
in Junie bekend gemaak is, 
begin. Ian Macdonald, hul 
tweede spreker, sê dat hy en 
Adriaan van Wyk een keer 
per week vir twee ure lank 
geoefen het tydens skoolweke 
en in die vakansie het hulle 
twee keer per week vir twee 
ure bymekaar gekom. Verder 
moes hulle ook gedurende die 
week hul eie navorsing doen 
om by die volgende sessies 
te kan bespreek. Affies het 
gevolglik twee spanne in die 
top 5 gehad.

Nommer twee, is ons 
broers...Mihan van Zyl 
verklaar dat hy en sy 
spanmaat, Jacques Botma, 
in totaal 202 ure aan die 
onderwerp spandeer het! Hulle 
het drie en ‘n half dag lange 
sessies ingewerk en het elke 
week twee ure lank geoefen. 
Deur die vakansie het hulle 
hoofsaaklik bronne deurgelees 
en na die vakansie was dit tyd 
om alles met mekaar deur te 
praat.

Uiteindelik, het ons vir 
Rustenburg. Frans van 
Schalkwyk en Jaco Kruger het 
nie net eerste gekom as gevolg 
van hul debatvermoë nie, hulle 
het ook die meeste tyd ingesit. 

Hulle het drie keer per week 
vir twee ure bymekaar gekom 
en het selfs met drie professors 
op die gebied onderhoude 
gehad.

Duidelik het die 
hoeveelheid moeite wat jy 
insit, ‘n uitwerking op die 
resultaat wat jy ontvang! Frans 
en Jaco het wel aan die begin 
van die jaar besluit dat hulle 
nie in 2020 weer aan debat 
sal deelneem nie... Wat ‘n hoë 
noot om op af te sluit!

Indien jy wonder wat 
Bloemhof ingesit het, vra 
maar vir Andri of Annerine 
wat beslis volgende jaar dinge 
anders gaan aanpak...

Orkestoer 2019: Een vir die boeke
Carla Müller

Debat is mos stry, nè?
Andri Malan

1 Die orkes sing in die strate. 2 Die mooi argitektuur van Oos-Europa. 3 Wie kan nie verlief wees op die mooi instrument nie?
Foto: Leon Piron

1
3

2
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Bloemhof se tienertoneel het 
verlede jaar almal se asem 
weggeslaan toe hulle produksie 
Tot Stof, Tot Stilte die ATKV 
tienertoneelkompetisie gewen 
het. Die geselskap het hierdie 
jaar teruggekeer met twee 
nuwe produksies, UHM… en 
Buite Buite Buite. 

Hulle het deur die jaar aan 
verskeie feeste deelgeneem, 
insluitend die Springbok Fees 
en Klein Libertas Fees. Die 
eerste rondte van die ATKV-
kompetisie het Maandag 
19 Augustus by Hoërskool 
Durbanville plaasgevind. 
Ongeveer 40 toneelstukke 
het deelgeneem, en beide 

produksies van Bloemhof 
het deurgedring na die 
streeksfinaal wat op Vrydag 23 
Augustus plaasgevind het. 

Die beoordelaars was baie 
beïndruk deur die geselskap se 
verhouding met mekaar op die 
verhoog, sowel as die manier 
waarop hulle die gehoor op ‘n 
emosioneel vlak geraak het. 
Hierdie is te danke aan die 
geselskap se optrede, sowel as 
die besondere tekste wat hulle 
opgevoer het.

“Die teks het basies ‘n halwe 
jaar geneem om te finaliseer. 
Dit  is ‘n saamgestelde teks, 
wat beteken dele van die teks is 
deur die geselskap ingesamel 
terwyl ander dele deur ons 
geskryf is. Twee van ons 

tonele is deur buiteskrywers 
geskryf,” sê Ané Conradie, 
wat saam met Nichola Viviers 
UHM… geskryf het. Hulle 
toneelstuk het tweede gekom 
in die streeksfinaal en sal aan 
die nasionale finaal tussen 25 
en 28 September deelneem. 

Die tweede produksie, Buite 
Buite Buite, is hoofsaaklik 
deur Ruben Murphy, ‘n 
student aan die Universiteit 
van Stellenbosch, saamgestel. 
Die toneelgeselskap was 
egter ook baie betrokke in die 
skryfproses en voel dat ‘n rede 
hoekom hulle woorde so ‘n 
groot impak op die gehoor het, 
is omdat dit op persoonlike 
ervarings gegrond is.

Zara van der Westhuizen, 

‘n talentvolle graad 10-leerder 
wat aan beide toneelstukke 
deelgeneem het, sê: “Ek sal 
definitief dit volgende jaar 
weer doen. Toneel is die een 
skoolaktiwiteit waar 'n mens 
regtig groei. Dis nie altyd 
lekker of maklik nie. Eers as 
jy klaar is en terugkyk, besef 
jy wat die ervaring vir jou 
beteken het, wat 'n mens nie 
altyd in die oomblik agterkom 
nie. ”

Die verhoog is nie die plek 
vir tande tel nie, maar die 
Bloemhof toneelgeselskap sal 
sonder twyfel dit kan regkry 
om tande tel in ‘n dramatiese 
meesterstuk te verander!

Op Vrydag, 16 Augustus was 
die hele Bloemhof-sentrum 
volgepak met leerders van 
Bloemhof en Oranje om vele 
talente met mekaar te deel. 
Bloemhof se junior en senior 
debatspanne het uitstekend 
gevaar, met die juniors wat 
gewen en die seniors wat net-
net verloor het. 

Die juniors se onderwerp 
was: “Tegnologie bevorder 
intelligensie” en Bloemhof 
moes dit teenstaan. 
Die seniors het ‘n baie 
uitdagende onderwerp gehad: 
“Skoonheidskompetisies is 
tot voordeel van die moderne 
vrou.” Ook hier was Bloemhof 
die opponerende span. 

Die spanne het vurige 
gesprekke gevoer, maar 
ook goed geformuleerde, 

bron-gebaseerde standpunte 
gebruik. Oranje se koor en 
dansers het ook die gehoor 
vermaak. Hulle Con Spirito-
sanggroep het pragtige liedere 
gesing en hul marimba-band 
was uiters uniek. Daar was 
ook ‘n Oranje-leerling wat ‘n 
monoloog opgevoer het. 

Later het Musica Perpetua 
‘n sprokiesmooie lied, “Beauty 
and the Beast”, gespeel wat die 
gehoor sprakeloos gelaat het. 
Die Stringendo-strykorkes het 
weer verras met ‘n opgewekte 
uitvoering deur marakkas in 
een van hul items te gebruik. 
Die dansers het ook almal 
vermaak met hul plesierige 
danse en die toneel het die 
gehoor laat lê van die lag. 

Die oggend het net 
weereens bewys dat Bloemhof 
vele talentvolle leerders het.

Oranje Kultuur
Lisa de Wet

UHM… Mag ek dalk u handtekening kry?

Arlene Janse van Rensburg

1 Luchuané Hechter berei vir die toneel voor. 2 Buite. Buite. 
Buite.  3 Uhm... 4 Ons mag nie klap, so ons sal flap. 5 Bloemhof 
dansers. 6 Accelerando koor
Foto’s: Stephan Meyer

1 2 3
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Bloemhoffers presteer in dit 
waar hulle passie lê. Ons het 
top-akademiese presteerders 
en top-atlete, maar daar is ’n 
paar dames met verskillende 
talente. 

Ons skool se meisies doen 
meer as 20 sportsoorte wat 
strek van onderwaterhokkie, 
talle soorte danse en 
boogskut. Nina Fourie, ’n 
graad nege-leerder, neem aan 
motorfietswedrenne deel. 

Nie net het ons professionele 

krieketspelers nie, maar het 
ons meisies met wie jy nie wil 
sukkel nie wat karate, judo 
en kickboxing kan doen. Ons 
skool bied netbal, hokkie, 
swem, tennis, waterpolo en 
atletiek aan, maar dit is nie 
genoeg nie. 

As hulle nie die naweke 
spandeer om op die dansvloer 
te vlieg nie, vlieg hulle oor 
stellasies met hulle perde. 
Van op ’n verhoog jou stem 
proklameer of onder die water 
asem ophou, doen Bloemhof 
beslis alle sporte moontlik. 

Waar trap jou tekkie?
Balletskoen? Toks? Flipper?

Elke van Wyk

“Een, twee, drie, vier, eendjies 
in 'n ry. Een, twee, drie, vier, 
draf ons by jou verby.” Tydens 
die jaarlikse Bloemhof-Oranje 
Interskole, het Bloemhof 
beslis hul naam hoog gehou.

Interskole is afgeskop met 
'n uitmuntende oorwinning 
van 127 teenoor 83 punte vir 
die Bloemhof-landloopspan. 
Daarna geniet die leerders 
vurige debatsgesprekke, 

gevolg deur 'n vermaaklike 
kultuuroggend. Die stryd 
is agter nog nie verby nie. 
Bloemhof-tennis behaal 'n 
ongelooflike oorwinning 
oor die Oranje-spelers. Die 
eerstespan verower 7 uit die 
12 wedstryde wat gespeel is. 
Die 2de en 0.15-spanne maak 
ook skoonskip. Later behaal 
die hokkiespanne gemengde 
uitslae. Die Vrydagaand, onder 
die spreiligte, vermaak die 
eerstespan-hokkie ons met dié 

hokkiewedstryd van die jaar. 
Die uiteinde is 'n eindtelling 
van 1-0 in Oranje se guns.

Gedurende die dag het die 
tafeltennis-en vlugbalspanne 
ook kragte gemeet. Bloemhof-
vlugbal verower die wen 
van die eerste Interskole-
vlugbalwedstryd in die 
geskiedenis met 'n telling 
van 2-1. By die tafeltennis 
vaar Oranje uitstekend en 
eindig met 'n eindtelling van 
12-8 in hulle guns. Op die 

netbalbaan kraai Bloemhof 
koning. Die kersie op die plek, 
na 'n besonder spanningsvolle 
wedstryd, is Bloemhof-
eerstespan se oorwinning van 
29 teenoor 25.

Tydens 'n suksesvolle 
Interskole, vol lag, pret en sterk 
kompetisie, het Bloemhof 
én Oranje beide fantastiese 
resultate behaal. “Links, regs, 
links, regs, reguit Bloem toe…
Kwaak, kwaak, kwaak!”

Interskole in ‘n neutedop…
Marelie Botha

Marelie Botha op pad na die 
wenstreep. Foto: Stephan 
Meyer

Eerste hokkiespan kniel voor die groot wedstryd. Foto: Stephan 
Meyer

Alexa Genis reg vir die wen.
Foto: Stephan Meyer

Spotprent: Zia Geldenhuys

Onoorwonne o.16C tydens halftyd. Foto: Stephan Meyer Gees loop hoog in die opbou tot Oranje. Foto: Klarissa Bekker
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Bloemhof kan met elke 
leerder in die skool spog of 
dit akademies-, kultureel- of 
sports-gewys is. Die naweek 
van 9 Augustus kon Bloemhof 
veral spog met die o.14A, 
o.16A en o.19A hokkiespanne. 
Elkeen van die spanne het die 
naweek deelgeneem aan ’n 
hokkie-toernooi. 

Die o.15A het vertrek na 
Grahamstad om deel te neem 
aan die DSG-toernooi. Hulle 
vaar so goed en speel hulleself 
tot in die semi-finaal. Die 
span se hart het as een geklop 
gedurende die naweek en 
hulle verower ’n vierde plek 
uit 16 skole wat deelgeneem 
het. Hulle het 3 van hulle 
wedstryde gewen en 3 verloor. 

Vir die eerste keer het 
ons o/16A’s deurgedring 
na die Nasionale Top 12 by 

Hoërskool Paarl Gimnasium. 
Sindy Long, ’n gr. 10-leerder, 
is gevra wat haar hoogtepunt 
van die naweek was en 
sy het gesê: “Die wen- en 
verlooroomblikke, die 
saamstaan as dinge nie ons 
kant toe gegaan het nie, hoe ons 
altyd nog steeds positief gebly 
het en nie opgehou glo het 
dat ons nog steeds sal oorwin 
in die toernooi nie en die 
ongelooflike reaksie en trots 
toe ons almal gedetermineerd 
was om te wen en dit reg te kry, 
die spanwerk.” Die naweek 
was gevul met bloed, sweet en 
passie en die o.16A’s verower 
’n 8ste plek by die Top 12.

Ons skool se eerste spanne 
hou ons naam hoog en verskaf 
blydskap in ons harte. Ons 
o.19A-hokkiespan het die 
naweek Bloemhof se naam 
met trots gedra by die Super 
Top 12 in Bloemfontein. Nika 

Coetzee, ’n matriekleerling 
wat die eerste span se 
doelwagter speel, het haar 
hoogtepunt van haar naweek 
ook gedeel. Sy sê: “Dit was 
beslis die samehorigheid en 
familie-gevoel van ons span 
wat die hoogtepunt was. Die 
spesiale bydrae wat elke speler 
op hul eie manier gemaak het, 
het die naweek so ongelooflik 
en onvergeetlik gemaak. Dit 
was ’n groot voorreg om nou 
al van gr. 10 af saam met 
die eerste span te speel en 
hierdie jaar was ons span deur 
en deur die lekkerste span 
waarin ek al gespeel het. Die 
ondersteuning van Bloemhof 
en my vriendinne het my laaste 
hokkiewedstryd vir my skool 
omskep in een van my soetste 
hoërskoolherinneringe!” Die 
o.19A’s behaal ’n 9de plek by 
die Top 12. 

HOKKIE VIR VROUENAWEEK
Elke van Wyk

Watter rol speel sport in jou lewe?
 Anje Dercksen

Kenners argumenteer dat 
sportdeelname ’n groot rol in 
gemeenskappe en verhoudings 
speel: Sport is een van die 
beste maniere om mense 
bymekaar te bring, fisies en 
emosioneel te help groei en ’n 
stokperdjie te laat ontwikkel. 
In Bloemhof word verskeie 
sportsoorte aangebied: tennis, 
netbal, hokkie, atletiek, swem, 
landloop – om net ’n paar te 
noem.

Maar hoekom neem 
kinders aan sport deel? Om 
die tyd om te kry? Omdat dit 
hulle gesondheid bevoordeel? 
Omdat hulle ouers sê hulle 
moet? Omdat hulle lief is 
daarvoor of daarvan hou?

Die Fidelis vergelyk 
Bloemhof-leerders se 
benadering teenoor sport 
met dié van leerders van 
minderbevoorregte skole in 
ons omgewing:

In Bloemhof is die gewildste 
sportsoorte netbal en hokkie. 
Die meerderheid van die skool 
neem aan ’n sportsoort deel en 
spanne strek tot ’n F-span in 

sommige ouderdomsgroepe. 
Bloemhof het onder andere 
toppresteerders as atlete, 
netbalspelers, hokkiespelers 
en tennisspelers en prestasies 
word gereeld in die saal gelees. 
Bloemhoffers hou ons skool 
se naam hoog deur dikwels 
aan provinsiale, nasionale en 
internasionale kompetisies 
deel te neem. Daar word 
hard gefokus op fiksheid en 
kondisionering sodat atlete tot 
die beste van hulle vermoë kan 
presteer.

Bloemhoffers neem aan 
sport deel om verskeie redes. 
Sommige is baie lief vir ’n 
sekere sportsoort, wil presteer 
daarin of doen dit omdat 
hulle ouers/familie graag 
wil hê hulle moet. Ander 
doen dit om aktief deel van 
skoolpret te wees, om tyd 
saam met vriende te spandeer 
of omdat hulle meer aktief en 
gesond wil wees. Sommige 
koshuiskinders speel twee 
keer ’n week vir ’n uurtjie 
netbal – om ’n studiesessie te 
vermy!

Wanneer daar na 
minderbevoorregte skole in 

ons omgewing gekyk word, 
lyk die statistiek anders:

Onderwysers van hierdie 
skole sê dat dit vir hulle, as 
bestuur van die skool, baie 
belangrik is om leerders 
aan te moedig om aan ’n 
sportsoort deel te neem. 
Die meeste skole probeer 
twee ure sportdeelname per 
week in skooltyd inwerk, 
waar kinders die geleentheid 
het om ‘n sportsoort te 
beoefen. Sommige kinders se 
huishoudelike omstandighede 
is nie tot hulle voordeel nie en 
hulle probeer dan dus so min 
as moontlik by die huis wees. 
Hierdie leerders spandeer 
liewer hul tyd op die sportveld 
– saans tot laat! Ander het 
geen geleentheid huis toe 
nie, wil graag saam met hul 
vriende iets doen of probeer 
bloot tyd omkry. So prikkel 
dit ’n passie en ’n liefde vir 
’n sekere sportsoort en hulle 
talent daarin word ontwikkel.

Alhoewel hierdie skole nie 
altyd die finansiële hulpbronne 
het om hul leerders en sport 
ten volle te ondersteun nie, 
keer dit nie hulle entoesiasme 

nie. Deelname aan sportsoorte 
waar baie toerusting vereis 
word, soos tennis of hokkie, 
is soms die minimum, maar 
leerders sê hulle speel GRAAG 
sokker! Kaalvoet en met twee 
dromme vir doelhokke, kom 
leerders daagliks bymekaar 
om vir ure aaneen hulself te 
geniet.

Ons sien soms nie hoe 
bevoorreg ons is om op 
pragtige fasiliteite en met al 
die nodige toerusting, elke dag 
op die sportveld deur te bring, 
nie. Sportwetenskaplikes 
en sielkundiges stem 
saam dat sportdeelname 
individuele vaardighede, 
soos selfdissipline en 
d e u r s e t t i n g s v e r m o ë , 
ontwikkel. Dit slyp egter ook 
sosiale vaardighede omdat 
deelnemers leer om saam te 
werk en vriendskappe te bou. 

Om aan sport te kan 
deelneem is ’n voorreg en 
dit kan jou lewe verander 
– maak nie saak of jy dit 
op voetsoolvlak of in die 
internasionale arena doen 
nie. Geniet en waardeer elke 
oomblik daarvan.

Nika Coetzee van die eerste 
hokkiespan. Foto: Stephan 
Meyer

O.19B vol passsie. Foto: Stephan Meyer Die opponente sien net water spat. Foto: Stephan Meyer


