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Hierdie jaar het definitief nie verloop soos wat ons verwag of gehoop het nie, maar een ding is seker - 

hierdie is 'n matriekjaar wat nie gou vergeet gaan word nie. 

In hierdie tyd van “lockdown” het ek net weereens besef hoe belangrik verhoudings is en hoe mens dit 

altyd moet koester. Verhoudings met my familie, my vriende, God en met myself. 

Die tyd het my bewus gemaak daarvan dat ek dankbaar moet wees vir alledaagse dinge, wat in hierdie 

tyd nie so vanselfsprekend was nie. Met skool, sport, sosiale aktiwiteite en alles wat beplan moet word, 

het hierdie jaar verskriklik besig begin raak. Ek dink ons was bevoorreg om hierdie tyd te kon hê om 

net weer stil te raak. Dit was vir my 'n kosbare tyd om te kan dink oor myself, my toekoms, my drome 

en wat ek graag as hoofmeisie by Hoërskool Hopefield wil agterlaat.  

Alhoewel dit nie maklik was nie, was hierdie vir my 'n spesiale tyd met my familie, veral omdat 

volgende jaar vir my, soos vir elke ander matriek, 'n klomp dinge inhou. Ek is opgewonde oor die res 

van die jaar en ek sien uit na wat dit vir elkeen van ons inhou. 

 

 
Hoërskool Hopefield, dit is maande vandat ons mekaar  laas gesien het! Die inperking was aan die 

begin snaaks en interessant, maar later het ons almal verlang na ons gewone skoolroetine en 

aktiwiteite. Ons het mekaar en die onderwysers gemis, want om aanlyn klas te hê is nie dieselfde as in 

die klas nie. Ons mis nog baie ander skoolvriende wat die meeste van ons laas gesien het toe 

Lockdown begin het. Waarop als neerkom, is dat ons Hoërskool Hopefield mis! 

Ons moet almal net probeer om positief te bly -  ons sien mekaar binnekort weer by die skool.  
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Juffrou Marinda se bevel: “Agter die lyn!” is woorde wat ek nooit 

wou hoor nie, maar nou is dit die woorde wat ek die meeste mis.  

Ek mis die baan, die ondersteuners, die Saterdae, #Gameday! 

Ons het saam gegroei as susters, en alhoewel ons nie baie 

wedstryde gespeel het nie, was dit ‘n voorreg om saam met die 

mense in die groen rokkies te speel.  

Ek baseer my lewe op die quote “The comeback is always better 

than the setback. “  

Ek glo God het ‘n doel vir die Lockdown en ons situasie. So ons 

moet net positief bly en onthou van die Saterdae wat ons die 

groen rokkies oor ons koppe kon trek. 

 

 

 

 

Die tyd van inperking kom met baie voordele en 

nadele en beïnvloed ons almal op verkillende 

maniere. Ons raak so vasgevang in ons besige 

lewens dat ons vergeet van die basiese dinge 

soos kwaliteit-tyd saam met die familie. Aan die 

ander kant versteur dit baie van die dinge waarna 

ons die jaar uitgesien het. Dit verhoed ons om in 

die groen trui uit te draf - wat my hart breek! Ons 

hou onsself konstruktief besig met skoolwerk en 

oefening.  

Maar, by HSH leer ons ons moet altyd positief na 

die lewe kyk as ons sukses wil behaal, en dis dan 

wat ons doen! 
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Wel, ek is nou nie gemaak vir stories skryf nie, maar ek 

is wel n hokkiespeler wat my span mis - "Daarsy boys!" 

Lockdown maak my hartseer want ons kan mekaar nie 

sien of 'n “game” speel nie, en ek dink almal voel so.  

Maar daar’s altyd iets soos “Hopefield guts” om ons 

deur hierdie jaar te kry… 

I feel that my matric year isn’t the same now that this 

whole pandemic has happened. For some of us this 

would have been our last opportunity to play sports for 

one last time before we leave school and now that has 

been taken away from us. 

 Dit is vir my 'n eer om kaptein te wees en ek wou my span deur dik en dun help, maar as gevolg van 

die COVID-19 kon ek nie regtig wys hoe ek werlik vir hul omgee nie.  

En natuurlik, die beste is die coach, Juf Anine. Ten spyte van al die opoffering en raas, dink ek ek sal 

dit die meeste mis! I learned from the best.  

Never give up on something you can't live a day without thinking about. Mense, gaan groot en pas 

julleself mooi op daarby! 

 

 

“Right boiis…” As kaptein van die eerste seunshokkiespan is 

ek baie hartseer om te dink dat my laaste jaar in die span so moet 

eindig. Ons almal was gereed vir 'n jaar van sukses op die hokkiebaan, 

maar ongelukkig kon ons nie ons harte uitspeel nie.  

My laaste paar jaar saam met die span is herinneringe wat vir die res 

van my lewe by my sal bly. Ek het baie uitgesien na hierdie jaar en al 

die wedstryde wat ons sou speel, maar ek kan gelukkig sê dat ek en 

my span reeds genoeg dinge saam gedoen en bereik het, dat ek 

steeds gelukkig is met waar ons nou is. Al was dit my laaste jaar om 

saam met die manne op 'n warm Hopefielddag op die veld uit te draf, 

weet ek dat ons nooit die tye sal vergeet wat ons saam spandeer het 

nie. 

Ek glo dat daar nog baie suksesvolle jare voorlê vir die hokkiespan, en 

ek sal beslis weer HSH-hokkie kom kyk... Hokkie is in my bloed! 

Ek glo dat daar nog baie suksesvolle jare voorlê vir die hokkie-span na die pandemie verby is, en ek 

sal nooit my voetspore op die veld net agterlaat nie... Hokkie is in my bloed.    
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                                                                                                          Deur Charlé Moolman 

Dié Italaniaanse musiekterm beteken “bietjie op 
n loopgang”. ‘n Mens mag dalk dink noudat die 
grootste deel van die vermaaklikheidsbedryf tot 
stilstand gekom het, ons as musikante nie veel 
doen nie, maar nou meer as ooit oefen ons dat 
die spoeg spat en ons vingers brand. 

West Coast Music Acadamy (WCMA) het op 6 
April begin met hulle aanlynonderrig waar die 
musiekonderwysers hulle studente deur 
WhatsApp Video call of Skype kontak vir hulle 
weeklikse lesse. Die stresvlakke loop dikwels 
hoog die laaste paar minute voor jou foon of 
rekenaar die deuntjie speel vir jou les om te 

begin, maar sodra jy antwoord, voel dit asof alles vir n rukkie in die abnormale omstandighede weer 
normaal word. 

Ongelukkig is die eerste sitting van musiekeksamen uitgestel tot die einde van die jaar, maar dit kry die 
musikante van WCMA nie onder nie! Daar word geoefen asof die eksamen enige tyd sy verskyning 
gaan maak. 

Leerders wat musiek as vak het, werk baie hard. Die onderwysers doen alles moontlik appassionato 
(met passie) om die werk so maklik as moontlik vir ons te maak. Deur video’s, audio’s en nog 
oefeninge is die kennisgewing van die musiekgroep ‘n dolce (soetklinkende) klank. 

West Coast Youth Orchestra (WCYO) is self besig om geskiedenis te maak. Aangesien ons 
‘Hollywood in Symphony-konsert’ nie die 22ste - 24ste Julie kon plaasvind nie, is ons risoluto 
(vasberade) om n pragstuk vir alle musiekliefhebbers soos julle digitaal voor te sit. Ons oefen liedjies 
uit die klankbane van trefferflieks - van Jaws en Phantom of the Opera tot Star Wars en Cats. WCYO 
is bekend daarvoor om mense se verwagtings sempre pomposo (altyd met prag en praal) heeltemal te 
oortref. Maak reg vir nog n sonore (klankryke) belewenis wat jy nie wil misloop nie! 

Musiek is n universele taal wat almal regoor die wêreld verstaan, geniet en waarin hulle con anima 
(met besieling) hulself kan uitdruk. Dit kan dien as n ruhig (rustige) ontvlugting van die realiteit en die 
aanhoudende stringendo (dringend versnellende) lewe daarbuite. Dit bou verhoudings en 
vriendskappe wat vir ewig gaan hou en bring mense bymekaar, soos in Italië toe mense tydens 
Lockdown in ‘n blok woonstelle saam gesing het op hulle stoepe en wêreldwyd geskiedenis gemaak 
het.  Billy Joel het gesê: “I think music in itself is healing. It’s an explosive expression of humanity. It’s 
something we are all touched by. No matter what culture we’re from, everyone loves music.” 

COVID-19 mag ons as musikante dalk met ’n ritardando (geleidelik stadiger) pas getref het, maar 
sodra dinge weer verander na tempo primo (in die oorspronklike tempo) en die lewe voor maskers en 
sosiale afstand, sal almal baie opgewonde wees oor die musiek wat ons maak vir mense in groot 
massas! 
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Afstandsonderrig was nie net 'n aanpassing vir die leerders van HSH nie, maar ook vir 
ons onnies. Die redaksie wou graag meer weet van die onnies se ervaring tydens 
afstandonderrig, en het die volgende vrae vir 'n paar onnies gevra: 

1. Hoe was dit? 
2. Iets nuuts geleer? 
3. Wenke vir die toekoms. 
4. Enige iets interessants ervaar? 
5. Interessante foto's geneem? 
 

 

1. Uitdagende en frustrerend, maar met verloop van tyd aangepas en my 
eie grense geskuif. 

2. As jy nie iets geleer het in die tyd nie, beteken dit nie eers Corona kon 

jou laat groei nie. Geleer om uitdagings die hoof te bied (nie die 

alledaagse nitty gritty nie). My onderrigvisie en -metodiek het ek 

aangepas. Dis iets wat almal moet doen maar ons soek altyd verskonings 

oor hoekom ons nie kan of wil nie. 

3. Dit sal nie die laaste uitdaging in jou lewe wees nie. Leer mekaar 

vertrou en ondersteun mekaar. Waardeer elke liewe ding om jou. Moenie 

ophou leef nie! Humor is uiters belangrik - dit beur mense op. 

4. Verseker. Op ‘n ander manier word jy bewus van mense en hulle manier om die lewe makliker te 

maak vir hulleself en ander. Van voor af gesien dat 98% van alle mense goeie omgee-mense is. O ja, 

en dat ek nie ‘n akteur se watsenaam is nie! 

 

 

 

1. Eintlik baie lekker om net by die huis te kon wees, aanvanklik gedink dit 

gaan moeilik wees; toe nie. 

2. Ek het weer leer kos maak! 

3. Ek sal sorg vir genoeg boeke, data en koeldrank. 

4. Die natuur wat floreer het, stil paaie en my 3 oulike seuns. 
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1. Dit was orraait tot op 'n punt en toe net eenvoudig boring. 

2. Dat ek wel huis kan skoonmaak in minder as 3 ure. 

3. Moet nooit 'n kuier los tot more nie, want daar is dalk 'n Lockdown. 

4. Al my kaste was nog nooit so netjies gepak en georden gewees nie. 

 

 

 

1.  Partykeer baie lekker rustig... ek kan nogal lank in my eie geselskap 

wees en is nie bang vir lang stiltes nie. Ek was net 3 keer winkel toe! 

2. Dat ‘n mens op die stoep en om die meubels baie oefening op n dag 

inkry. My horlosie piep as ek vir n uur onaktief was, dan spring ek op en 

stap so ‘n uitgewerkte roetetjie. 

3. Sorg vir genoeg leesgoed... ‘n dag is nogal lank as jy nie konstruktief 

besig is nie.  Probeer om jou daaglikse roetine van gaan slaap en 

opstaan te hou, anders raak jou interne klok op die koffie. 

4. Ons het ‘n boom met tuitblommetjies wat oor ons stoep hang. Dit was 

interessant om die suikerbekkies wat daar kom nektar soek dop te hou en 

te sien hoe mak hulle word. Die Gr 10's het hulle mooi hoor sing op die 

voorlesings van Fiela se Kind. 
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1. Naam van kind: Lathan Gareth Jacobs (Juffrou Nicola en Oom Gareth) 

2. Geboortedatum: 21 April 2020 

3. Wat was Juffrou se eerste gedagte toe juffrou die baba vir die eerste keer 

sien/vashou: Ek het nie geweet mens kan so lief wees vir 'n mensie nie. xx  Só geseënd! 

4. Wat is van die grootste uitdagings om ‘n nuwe ouer tydens die pandemie te 

wees? Dat die pa nie in die hospitaal kon wees nie...en ons kon hom nie dadelik vir die Oupas en 

Oumas wys nie. 

5. Is ouerskap wat Juffrou verwag het? Hoekom of hoekom nie?  Dit is wat ons verwag 

het, net nog erger...hehe... Dis die heel beste gevoel en 'n liefde so onbeskyflike groot. Elke dag is 

'n seëning. 
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1. Naam van kind: Jean-Pierre Rossouw (Mnr. Jean en Juffrou 

Anine) 

2. Geboortedatum: 15 Junie 2020 

3. Wat was Meneer se eerste gedagte toe Meneer die 

baba vir die eerste keer sien/vashou? Ek was baie 

dankbaar dat die Here my gekies het om hierdie seuntjie se 

pappa te wees. 

4. Wat is van die grootste uitdagings om ‘n nuwe ouer 

tydens die pandemie te wees? Ek kon nie vir hom ‘n WP-

trui, rubybal, visstok en jaggeweer koop nie want die winkels 

was toe. 

5. Is ouerskap wat Meneer verwag het? Hoekom of 

hoekom nie? Nee. Dit is ‘n duisend maal beter. Mens leer met ouerskap eers wat “love at first 

sight” is. Daar is geen beter gevoel nie. 

 

 

Naam van kind: Amalia Elise Potgieter (Amalia beteken Work 

of the Lord en Elise beteken Oath of God). Noemnaam is Amelie. 

 (Juffrou Sania (WCMA) en Oom Daniël) 

1. Geboortedatum: Dinsdag 23 Junie om 15:47,   3.3 kg 

2. Wat was Juffrou se eerste gedagte toe Juffrou 

die baba vir die eerste keer sien/vashou? Dankbaarheid 

dat die Here so n perfekte lyfie in mens kan laat groei, en om te 

sien hoe mooi sy is! 

3. Wat is van die grootste uitdagings om ‘n nuwe 

ouer tydens die pandemie te wees? Beperkings by die 

hospitaal dat familie nie mag kom kuier het nie. En dat sy ook nie 

haar oumagrootjie in 'n aftreeoord mag gaan ontmoet nie weens 

die Covid-reëls. 

4. Is ouerskap wat Juffrou verwag het? Hoekom of hoekom nie? Sover is ek dankbaar 

dat sy soet en gesond is. Ouerskap is 'n reis met nuwe uitdagings soos sy groei, en ek vat dit dag 

vir dag sonder om te veel aan die toekoms te dink. 
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1. Interressante feit oor jouself? 

● Visser is my derde naam, die eerste twee is Michiel Adriaan. As jy al die letters in my naam en 

van bymekaar sit is daar nie genoeg plek op 'n departementele vorm vir alles nie. 
● Ek het in my rugby-loopbaan oor die 800 wedstryde gespeel, maar sukkel deesdae om 'n 

wedstryd klaar te kyk. Die reëls het die game doodgemaak - die enigste reels wat 'n positiewe 

uitkoms gehad het op die aanskoulikheid van die spel is die skrum en die lynstaanreëls. 

2. Gunsteling peuselhappies?  

● Jalapeno poppers 
● Simba Sout & Asyn chips 

3. Stokperdjies? 

● Houtwerk 
● Jag 
● Fietsry (net om die longe aan die gang te hou) 

4. Motiverende aanhaling? 

● Geestelik uit die Bybel: “Wees sterk, wees vasberade.” (Josua 1:9) 
● Sommer net: Die lewe is te kort vir sleg koffie, swak rooiwyn, uitputtende mense en enkellaag 

toiletpapier. 

5. Wat sal jy doen as jy 'n groot bedrag geld ontvang? 

    As ek 'n onuitputlike bron van geld gehad het sou ek: 

● Gesorg het dat geen kind ooit weer honger of koud gaan slaap nie. 
● 'n Nasorgsentrum met 'n voedingskema vir getroude mans op elke dorp in die land opsit waar 

vrouens hul mans voor “Getroud met Rugby” kan gaan aflaai en hulle dan weer na 

“Doodsondes” kan gaan optel sodat hulle hul 

sepies in vrede kan kyk en geen man ooit weer 

honger of dors sal gaan slaap nie.  

 

Ek sal myself bederf met 'n “Metallic Blue 1947 Shevy 

Coupe of Pickup”  
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1. Interressante feit oor jouself? 

● Bou nog steeds aan 'n muntversameling vanaf laerskool. 

2. Gunsteling peuselhappies?  Lekker biltong 

3. Stokperdjies? 

● Lees en handwerk soos houtwerk en metaalwerk, en ‘n bietjie 

herstelwerk, natuurlik! 

4. Motiverende aanhaling? 

● “We must use time wisely and forever realise that the time is always ripe to do right.” – Nelson 

Rolihlahla Mandela.  Dit beteken dat dit altyd vir ons die regte tyd is om die regte ding te doen. 
● “The best thing about the future is that it comes only one day at a time.” – Abraham Lincoln.  Dit 

beteken elke mens het elke dag om aan sy of haar toekomsdrome te werk. 

5. Wat sal jy doen as jy 'n groot bedrag geld ontvang? 

Vir elke kind wat nog nie die wonderwêreld van lees en boeke ontdek het nie, 'n lekkerlees storieboek 

koop. En as daar iets oor is, die ou beskawings in Oos-Europa besoek. 

 

 

 

 

1. Interressante feit oor jouself? 

● Alles waarby ek betrokke is, gaan ek na die beste van my vermoë te doen. 
 

2. Gunsteling peuselhappies?   Sjokolade 

3. Stokperdjies? 

● Daar is min tyd vir stokperdjies - maar ek geniet dit om tyd saam met my gesin te spandeer om 
sommer net lekker te ontspan, te gaan stap of in die see te swem. 

4. Motiverende aanhaling? 

● Niks is onmootnlik by God - my motivering & inspirasie is Fil4:13 “Ons is tot alles in staat deur 
Christus Jesus wat ons krag gee”. 
 

5. Wat sal jy doen as jy 'n groot bedrag geld ontvang? 

● Sou ek so gelukkig wees om ‘n groot bedrag geld te ontvang sal ek beslig iemand anders ook 
wil seën.  Afhangende van die bedrag sal ek beslis ten minste 30% daarvan skenk aan iemand 
wat dit nodiger het as ek.  
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Nes die wêreld mediese werkers as die “frontline” werkers kleed tydens die pandemie, het Hoërskool 

Hopefield ‘n groep helde wat kliphard werk om te verseker dat HSH-leerders so veilig as moontlik is. 

Die res van die HSH-familie wil ons A-team uit die diepte van ons harte bedank vir al die moeite wat 

julle vir ons doen. Dit word gesien en dit word waardeer!  
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Meneer Wehan 

 

Dit was ongelooflik lekker om die eerste Maandag na die groot “lockdown” weer kinderstemme in die 

vierkant te hoor. Ek was so opgewonde dat ek die vorige nag skaars kon slaap. Ek kom die 

Maandagoggend met ‘n lied in my hart by die saalbyeenkoms aan. Wat kry ek daar? ‘n Klomp seuns 

en dogters wat redelik benoud en bekommerd lyk. Aanvanklik was ek baie bedremmeld en het 

afgehaal gevoel. Dit was glad nie die prentjie wat ek in my kop sien afspeel het nie… 

Nadat ek oor die ergste gekom het, het ek weer gedink oor my saalboodskap van die 

Maandagoggend. Dit het gegaan oor ‘n joernalis wat ‘n ongelooflike “scoop” kry om met die Duiwel ‘n 

onderhoud te voer. Daar sit die man met sy vurk en stert en die volgende vraag vang hom heeltemal 

onverhoeds.  

“Mnr Duiwel, jy was mos lank gelede ‘n engel in die Hemel? Wat mis jy die meeste?” 

For a moment, just a fleeting moment, the journalist could sense that the Devil was nostalgic about his 

time in heaven. 

Being caught off-guard, the Devil replied before he could think. “I miss the joy, the positive vibe in 

heaven.” Being the Devil, to be joyous and positive are not part of his game plan - he wants us to be 

without those feelings. Let us never forget to live, to really live. When we live life to the fullest, we will 

find joy in its purest form. And we should keep on doing that – even during lockdown. 

Ons kan nie toelaat dat “lockdown” ons almal in ‘n “eendag”-sindroom laat verval nie – ‘eendag as 

“lockdown” verby is, sal ek weer lag, leef en die geleenthede aangryp wat na my kant toe kom. Maar 

nou gaan ek in ‘n hoekie sit en “sulk”.’ 

Wat sê Landrovereienaars: “One life, live it”. Kom ons wys daardie tipiese HSH “guts” en“attitude” en 

gryp die dag! 

Carpe Diem! 

Mnr Wehan 
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