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Van my kant a f...  

Kwartaal 3 was beslis een wat ons nog vir ‘n redelike tydjie aan die praat 

gaan sit... 

Ons skop die kwartaal af met ‘n baie suksesvolle revue, gevolg deur ‘n eskom 

expo, die Eisteddfod en ’n hoogtepunt - die winterbal! Ons het daarna die 

geleentheid gehad om ook nog ’n Interskole wen in ons sak gesteek, en terwyl 

die meeste matrieks op die paviljoen gesit en gesels het oor die Matriekafskeid 

die res van ons het die laaste bietjie energie gebruik vir die colour run! 

Dit is omtrent ‘n mondvol! Ek is vas oortuig daarvan dat ons na so ‘n besige 

kwartaal die vakansie se rus uit en uit verdien.  

Ek hoop julle het die “recharge” week geniet want hierdie kwartaal pak ons 

weer die bul by die horings!   ~ Liza Burger 
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In my opinion the third term is the most challenging term, so 

congratulations, you have all made it! Die kwartaal was besig, maar tog 

baie opwindend.  

Ons interskole was ‘n reuse sukses. HSH slayed both on the field and the 

pavilion. #Waka waka. 

Ons jaarlikse VRL winterbal het alle verwagtinge oortref. The prefects 

pulled all the stops to make it the magical evening that it was. Thank you 

to each and everyone. 

Dankie HSH vir julle samewerking en ondersteuning. Ons kon dit nie 

sonder julle doen nie. Keep it up.  

Three terms down, one to go and good luck to everyone.  Enjoy the short 

break! 

         ~ Marian Liebenberg 

Met die balkie... 
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"Lights, camera, action!" 
So word ‘n Amerikaanse legende ‘n HSH sprokie, natuurlik op ons 

manier gedoen. 
HSH se eerste Revue was definitief ‘n groot sukses - nie net op die 

verhoog nie, maar "behind the scenes" ook!  
Vir die meeste van ons was die hoogtepunt om saam met ons vriende 
te kon regmaak vir die groot aand. 

Die adrenalien het vinnig-vinnig ingeskop en alle 
stres het verdwyn toe die toeskouers saam met die 

dansers in ritme gekom het. Almal het hulleself gate 
uit geniet en dit was lekker om ‘n bietjie kultuur te 
kon uitleef. Dit was ‘n ongelooflike manier om deur 

ons pragtige land te kon toer.  
Hoërskool Hopefield is duidelik gebore om die kollig 
te steel en ek hoop dat ons sommer gou weer nog ’n 

revue op die planke sal  bring! 
        ~ Hannah Pfuhl 
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La-Né 

Vanaf graad 8 het ek jou al bekyk en jou bewonder. Ek was altyd te bang en te 

skaam, en het nooit die selfvertroue gehad om net na jou toe te gaan en te begin 

gesels nie. Nooit ooit in my wildste drome het ek gedink ek sal jou myne kan 

noem nie, en kyk nou! Elf maande later, gelukkiger as ooit. Maar soos elke 

verhouding is daar “ups and downs”, en gelukkig kom ons altyd sterker en nog 

liewer vir mekaar daaruit. Daardie gesegde wat sê: “Time flies when you`re in 

love”, is so-so waar. Dit voel soos gister wat ek jou op die strand uitgevra het, 

maar tog voel dit asof ek jou al jare ken. Ek hoop en vertrou dat ons nie net `n 

skoolliefde sal bly nie, maar dalk, wie weet, eendag in `n huwelik mag instap. 

Ricardo 

Wie sou ooit `n jaar gelede gedink het dat ek nou hier sal sit 

en hierdie brief vir jou skryf. Dit is snaaks hoe dinge soms 

uitdraai, maar ek sal nie een minuut terugvra nie. My liefde 

vir jou het reeds by die bostoer begin. Al wens ek eintlik dit 

het al vroeër begin sodat ek nog meer tyd saam jou kon 

deurbring, maar alles gebeur vir `n rede. Ek is regtig baie, baie 

lief vir jou. Ek wens daar was `n groter woord as “lief”, want 

die woordjie is te klein vir wat ek vir jou voel. Ek waardeer jou 

baie en kan nie vir beter vra nie. Baie dankie vir al die liefde, 

omgee en geduld. Dankie dat jy altyd daar is vir my. Jy is alles 

en nog meer waarvoor ek kan vra. Ek kan nie wag vir ons 

toekoms en avonture saam nie. Dit is nou al amper `n jaar wat ons saam is, en 

ek raak net elke dag meer verlief op jou. 

P.S. Jy is handsome!      ~Marinique Reynolds 

Terwyl die res van die skool by die Big Brag was, het van ons graad 10 en 11 leerders 

aan die jaarlikse Eskom Wetenskap Expo deelgeneem.  

Ons is baie trots op Chanelle Bernardo, Monique Melck, Mia van der Linde, Nelandi 

Boshoff, Alexia Zurnamer, Damian Holtshausen, Rozanne Lesch en Robin Pieterse wat 

almal brons medaljes ontvang het.  

Antoinette de Beer, Anja Kotze, Wiehan le Roux, Jana Neethling en Jurgens Swannepoel 

het silwer medaljes ontvang.  

Jan de Wet en Armin Nel het goue medaljes huis toe gebring en 

Armin se projek is aangewys as die seun met die beste projek. Armin 

is ook opgeneem in die Weskus Expo span wat in Boksburg aan die 

Nasionale Expo deelgeneem het. Baie geluk Armin!   

         ~Alexia 

Eskom Expo 
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Ons skop hierdie heerlike lente-oggend af sonder enige wind en wolke. Die son 

het al vroeg sy gesig gewys en ons fietsryers staan toe al lankal reg!  

Die inskrywings het al halfsewe begin en Hopefield-leerders het spesiale afslag 

ontvang. Dehan Hancke het kans gesien vir 92km wat op die ou einde as 96km 

uitgedraai het! Van Tiaan Ebing het ons al almal gehoor;  hy sou die 51km ry, 

maar het by die beginpunt al ‘n dame omgery en sy voorwiel gebars. Volgende 

jaar kry jy hulle, ou Maat.  

Die res van die Hoërskool Hopefield se spanlede het die 30km gery. Hier sê ons baie geluk aan 

Etienne Kotze en Morné Pretorius wat die eerste twee plekke  in hul ouderdomsgroep ingeplam 

het.  

Hoërskool Hopefield het die trofee vir die beste span van die dag gewen - wel gedaan, HSH-speke. 

Ons sê dankie vir almal wat baie ure, sweet en trane ingesit het om van hierdie dag ‘n sukses te 

maak. Ons sê ook welgedaan aan meneer Wehan wat ‘n stukkie grond gekoop het en meneer Van 

Rhyn wat sy “bicycle” ook stukkend getrap het.       

           ~André van der Merwe 

BIG Brag 
Soos gewoonlik was hierdie jaar se “Big Brag” ‘n 

groot sukses. Baie van ons leerders het heel 

week uitgesien na die groot spoggeleentheid, 

waar almal die kans kry om hul yster te wys op 

die verhoog.  

Die miniatuur helde van die skool het die 

geleentheid afgeskop en ons almal se harte 

gesmelt met hul liefde vir die skool. Selfs ons 

Ashley Drayden (gasspreker) (‘n voormalige 

Leeus en Boland rugbyspeler) het die skool se 

gees gekomplimen-teer.  

Tussen-in is daar nog sing-songs ook gesing en 

ons seremoniemeesters (Carla en Marian) het 

hulself uitstekend van hul taak gekwyt. 

Toe die groot manne en meisies die op die ver-

hoog verskyn, het die hoendervleis eers begin 

woel. Met die hoogtepunt  -   al ons 

eerstespanne wat die dak gelig het. 

Die hele week se geesbou en dan nog die ge-

leentheid het waarlik ons interskole soveel lek-

kerder vir almal gemaak. Al wat ons nog wou 

hê, was ’n stuk van die heerlike ver-

jaarsdagkoek. Dit was die kersie op die koek…. 

‘n Aand vol goeie geselskap, musiek, 

vriende, lekker kos en baie foto’s!  

Saterdag, 12 Augustus het begin met sport teen 

Hoërskool Swartland. HSH het weereens baie 

goed presteer op die sportveld, maar almal is 

inderhaas huis toe om reg te maak vir die lekker 

aand wat voorlê. 

Die saal het  soos ‘n toneel uit ‘n sprokiesver-

haal gelyk en die kos was uit die boonste rakke. 

Die dansvloer is geopen deur Carla en Grant en 

daarna was almal op die dansvloer. Baie foto’s 

is geneem en ek is seker ons almal het ‘n 

spesiale herinnering van hierdie aand. 

Nog ‘n suksesvolle projek deur die VRL. Baie 

dankie aan al die onderwysers wat betrokke was 

met die reëlings van die aand. Sonder julle sou 

dit nie moontlik gewees het nie. 

Die Winterbal van 2017 was weereens ‘n aand 

wat almal vir baie lank sal onthou.  

       

    ~Ezelle du Toit 

Winterbal 
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Single van die kwartaal 
1. Beskryf jou droomman in 3 woorde. 

“Tall, dark and handsome.”  

2. Wat is jou droomberoep? 

Enigiets in `n kunsrigting, soos ontwerp of fotografie waar ek met kleur, 
lyn en vorms kan werk. As jy deur my skoolboeke blaai, sal jy altyd `n 
prentjie in die hoeke van die bladsye kry. 

3. Waaroor is jy baie passievol? 

Mense - Om mense te help, veral dié wat nie so bevoorreg is nie. Dit breek my hart om te weet 
daar is kinders wat honger gaan slaap of nie eers iets het om op te slaap nie. As ek `n to-
werstaffie kon waai om vir hulle `n bord kos en `n goeie huis te gee, sou ek nie eens twee keer 
gedink het om dit te doen nie. 

4. Wat is jou gunsteling TV-program en Film? 

Daar is hopeloos te veel om van te kies, so ek kan nie kies nie. Ek is een van daardie mense 
wat moeilik besluite maak, veral as dit by iets kom soos “gunstelinge”. 

5. Wat is jou gunsteling wegneem-ete? 

Pizza, pizza en nog pizza. Ek kan dit nie meer beklemtoon nie! Of Steers, en as jy Steers koop, 
moet jy nie die “milkshake” vergeet nie! 

6. Wat doen jy vir pret? 

Ek vind pret in enigiets wat ek doen. Selfs net om te lag is vir my pret. Enigiets saam my 
vriende of familie. Enigiets waar ek met mense kan “interact.” 

7. As jy iemand anders vir `n dag moes wees, wie sou dit wees en waarom? 

Dit mag dalk `n cliché antwoord wees, maar ek sal myself wil wees. Ek glo elkeen het `n rede 
hoekom hy of sy is wie hulle is en ook `n rede hoekom hulle hier op hierdie tyd en plek is. As 
ek myself kan wees en daardie rede kan ontdek, “what could be better?” 

8. As jy enige plek in die wêreld kon bly, waar sou dit wees? 

Ek sal sê Parys(Frankryk), ek weet nie eintlik hoekom nie. My pa en een van my goeie vriende 
was al daar en as ek na die stories luister, kan dit net lekker wees om daar te bly en wie sal 
nou nie wil wakker word met die Eiffeltoring as uitsig nie. 

9. Wat is die belangrikste dinge waarna jy kyk in `n persoon? 

Nederigheid, eerlikheid en hoe hulle teenoor ander optree en hulle behandel. Natuurlik ook 
persoonlikheid. Ek voel dat die manier hoe jy ander behandel en teenoor hulle optree baie sê 
van jou as mens. `n Bietjie sin vir humor kan niemand skade aan doen nie. 

10. Is jy `n binne- of buitelewe mens? En wat geniet jy die meeste daarvan? 

Ek sal sê ek is iets van albei, want ek kan vir ure onder die kombers lê met `n lekker film en `n 
koppie “hot chocolate”, en dalk `n “chocolate”, of drie, om aan te peusel. Ander dae is dit weer 
vir my lekker om buite te wees;  al is dit net om op die strand te gaan stap of om op die stoep 
te sit. Ek glo vars lug kan vir `n mens wondere verrig. 

11. Indien jy net 6 maande oor het om te lewe, wat sou jy eerste doen? 

Ek sal gaan reis. My finansies sou dit dalk nie toelaat nie, maar dit is die eerste ding wat ek 
sal doen, want ek wil baie graag die wêreld sien. 

          ~ Marinique Reynolds 
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Hopefield het weereens bewys hoekom ons ‘n skool met klas is. 

Interskole 2017 was ‘n reuse sukses en is een wat ons vir altyd sal onthou. 

Enige ondersteuner kon sien dat Hopefield van die begin af al die interskole gewen het 

deur na die ondersteuning en gees op ons pawiljoen te kyk. Van die jongste broers en sus-

ters tot die oudste oumas en oupas was daar om ons spanne te ondersteun. Die familie- 

atmosfeer wat die hele skool getoon het op die veld asook van die veld af, het grotendeels 

bygedra tot die dag se sukses. Elke Hopefielder het uitsonderlike sportsmanskap getoon 

deur nederig te bly en net goeie spel te lewer. 

Van vroegoggend tot laat die middag het die Hopefield se gees en ondersteuning net nooit 

gaan lê nie. Daar was iets vir almal om te doen en almal het iets gehad om te gee.  

Herinneringe is gemaak wat ‘n mens nooit gaan vergeet nie. ‘n Mens onthou nie  altyd die 

telling nie; ‘n mens onthou die fynste detail van daardie oomblik toe die hele skool as een 

op die veld bymekaargekom het aan die einde van die dag. Wen of verloor! 

Dit is dae en gebeurtenisse soos hierdie waarom Hopefield in ‘n liga van hul eie geklassi-

fiseer word. 

           ~ Wiehan le Roux 

Interskole 

Die reuk van pannekoekke, Jaffels en Spur burgers hang swaar in die lug. Kinders, 

ouers, ooms en tannies, oumas en oupas – elkeen tevrede met ŉ stewige draairoomys 

in die hand. 

 ŉ Sandhoop wat groot opwinding verskaf en ŉ groot saal gevul met die inheemse spe-

sies van ons streek. Die jaarlikse Thys du Toit memorial MTB “challenge” vir die brawe 

fietsryers. Stalletjies wat die wêreld vol staan.  Omdat  die meeste van ons  ŉ begroting 

het, steel ons maar net met ons oë terwyl die geel, wit en oranje gesiggies luiweg vir ons 

loer – die blommetjies. 

Die Fynbosskou is  ŉ tradisie amper so oud soos Hopefield self. Op 24 tot 27 Augustus 

2017 het die skou vir die sewe-en-twintigste opeenvolgende jaar weereens  groot rep en 

roer in Hopefield veroorsaak met mense wat van alle kante af instroom om Hopefield se 

natuurskoon eerstehands te kom beleef. 

Die Fynbosskou fokus op die absolute belangrikheid van die bewaring van nie net die 

Fynbos in ons omgewing nie, maar die hele Sandveld reeks – wat toevallig strek vanaf 

Hopefield tot Lutzville. Die doel is om mense bewus te maak van die baie realistiese 

gevaar dat ons Fynbosstreek besig is om uit te sterf en die ernstige implikasies wat dit 

vir ons en ons omgewing inhou. Almal kry die geleentheid om die saal, wat elke jaar 

talle tipiese habitatte voorstel, te gaan besoek en ingelig te word oor die inheemse 

plantegroei van die streek. 

Soos elke vorige jaar het die Fynbosskou weereens suksesvol verloop.  Met oneindige 
vermaak vir oud en jonk was dit werklik nog ŉ Fynbosskou om te onthou. As jy nie die 
jaar daar was nie, hoop ons om jou in 2018, met die ag-en-twintigste opeenvolgende 
skou, daar te sien!  
 

 
 

       
   ~ Rozanne Lesch 
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Snuffels Box  Office 

~ Alexia Zurnamer 

1 

 

It 

2 

 

American As-

sassin 

3 

 

Mother! 

4 

 

Home Again 

5 

 

The Hitman’s 

Bodygaurd 

6 

 

Wind River 

7 

 

Annabelle: 

Creation 

8 

 

Ballerina 

9 

 

Spider-man: 

Homecoming 

10 

 

Dunkirk 

http://www.imdb.com/title/tt1396484?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_1
http://www.imdb.com/title/tt1961175?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_2
http://www.imdb.com/title/tt5109784?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_3
http://www.imdb.com/title/tt5719700?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_4
http://www.imdb.com/title/tt1959563?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_5
http://www.imdb.com/title/tt5362988?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_6
http://www.imdb.com/title/tt5140878?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_7
http://www.imdb.com/title/tt2261287?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_8
http://www.imdb.com/title/tt2250912?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_9
http://www.imdb.com/title/tt5013056?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2417680642&pf_rd_r=1CCPFQG0ZZQKRJ706R0W&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=boxoffice&ref_=cht_bo_10
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How did you ask her? 
         

   

                          ~ Mika Niewoudt 

Ligte, kamera, aksie! 

Elke leerder het geskitter soos hulle op ons eie rooitapyt afloop oppad na hul eie glansfunksie - die 

matriekafskeid. Die aand was ‘n reuse sukses en almal het dit ten volle geniet. Daar was gedans, 

gelag, gesels en baie herinneringe in foto’s vasgevang. 

Alhoewel daar blydskap in die lug gehang het, was die hartseergedagtes van die einde wat in sig is, 

definitief in elke matriek se gedagtes.  

Hoërskool Hopefield wens die matriekklas van 2017 alle voorspoed toe vir die toekoms. Mag die 

pad vorentoe met al sy kurwes en draaie net so ‘n groot sukses soos die aand self wees. 

              

         ~ Wiehan le Roux 

MATRIEKAFSKEID 
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Hoërskool Hopefield se leuse 

vir kwartaal 4: 

Regverdigheid 

Vanuit die kantoor... 
Die slim ouens wat die geskiedenisboeke skryf, sal vir 

ons sê dat die Duitsers die verloorders was in die 

Tweede Wêreldoorlog.  Dit beteken nie dat hulle nie ‘n 

“effort” ingesit het nie;  inteendeel, hulle het ‘n alle-

mintige poging ingesit.  In my nederige opinie het dinge 

vir die Duitsers verkeerd geloop toe hulle die verkeerde 

leiers vertrou het EN toe goeie mense stilgebly het oor 

gruwelike dinge wat deur hierdie leiers aangevang is. 

Trevor Noah says that when something is clearly 

wrong, there is no point in playing neutral.  He was 

most probably referring to Donald Trump’s leadership 

style in the USA.  Above-mentioned facts bring me to my point.  We had a few hiccups with regards to 

discipline during last term and it became clear to me that it took a while for our learners to speak up 

about things that were clearly wrong.  Eventually they did speak up, and I am very proud about that, 

but we all need to know that playing neutral is not going to bring us anywhere. 

Dit bring my by die volgende punt:  HSH gaan in die volgende week leiers kies.  Kies die regte   leiers, 

seuns en dogters met ruggraat, wat nie sal stilbly as dinge verkeerd loop nie en wat bereid sal wees 

om standpunt in te neem indien nodig. 

Ek was onbeskaamd opgewonde en verheug toe my laaste skooldag aangebreek het, maar ek onthou 

ook baie duidelik die gevoel van groot verlies wat ek ervaar het toe ek gekonfronteer is met die werk-

likheid – ek is vir altyd klaar met skool!  Dit is ook die werklikheid vir die 88 matrieks van 2017.  

Pousebroodjies, klaswisseling, huiswerk, sportoefeninge is alles dinge wat vir ewig en altyd verby is.  

Die ander werklikheid is dat ons van hulle afskeid moet neem en dit gaan nie lekker wees nie.  Elkeen 

van hulle het op ‘n spesiale manier in ons harte gekruip en hulle weggaan gaan’n leemte laat wat HSH 

moeilik sal vul.  Ons wens die Matrieks van 2017 alle voorspoed en vreugde toe vir die toekoms.               

Onthou dat jou fondasie solied is – jy was ‘n Hopefielder! 

Sterkte 

Mnr Wehan 

Phone: 022 72300 40 

Sel:  084 516 7388 

Fax: 022 723 0369 

E-mail: hsh@sandveld.net 

Hoërskool Hopefield 

Stasiestraat 

Posbus 23 

HOPEFIELD 

7355 

www.hshopefield.co.za 

Hierdie Snuffels word opgedra aan die 2017 Matriekklas 


