
 

Die Aambeeld 
Kwartaalblad van die HTS Drostdy         Kwartaal 1 van 2018 

Drostdy bring goud uit Diamantstad 
Die Drostdy toutrekkers het hierdie jaar die een 
rekord na die ander gebreek. Op 23 en 24 Maart het 
ons trekkers die res van die land op hul neuse laat 
kyk tydens die SA-kampioenskap te Kimberley. 
Die toutrekseisoen begin reeds in die vierde kwartaal 
al is die ligakompetisies maar min. In die eerste 
kwartaal is dit elke naweek kompetisietyd. Hierdie 
jaar was daar baie uitdagings met die droogte. Die 
meeste van ons kompetisies was in Kaapstad en die 
omgewing, maar a.g.v. die omstandighede kon sekere 
kompetisies nie daar aangebied word nie. Die 
voordeel hiervan was dat ons nie so ver hoef te ry elke 
Saterdag nie. Drostdy het hierdie jaar dus twee 
byeenkomste aangebied. Die WP/Wynland- 
kampioenskap was een van bogenoemde en was ‘n 
reusesukses. Die ouers het die ongelooflikste 
plaasmark aangebied en almal het gepraat van Goliat, 
die donkie, en die groot verskeidenheid wat te koop 
aangebied is. Daar was selfs ‘n springkasteel vir die 
kinders en die reuk van gebraaide wors en 
roosterkoek het die monde laat water. Ons ouers het 
altesaam R121 224,32 tydens die twee byeenkomste 
en die dans ingesamel! 
Die uitslae was uitstekend. Die dogterspanne het alles 
gewen en die seuns, met die uitsondering van die 
400kg A-span, ook. 
Die tafel was dus gedek vir die SA-byeenkoms. Met 
drie bussies het die Drostdyers op Woensdagoggend, 
21 Maart, die lang pad Kimberley toe aangedurf.  Die 
hele span met afrigters en aanvoerders en ook van die 
ouers het by die Horseshoe Inn tuisgegaan. Me Lynn 
Liebenberg het die hele byeenkoms se reëlings, soos 
‘n virtuoos, getref en alles het seepglad verloop.   
Die Donderdag was dit weegtyd. Die spanne het teen 
drie-uur se kant almal ingeweeg en nog nooit is tagtig 
pizzas so vinnig verorber nie. Hierna is ons na die 
Groot Gat om te ontspan en was dit nou nie ‘n 
ervaring nie. 
Ook in hierdie uitgawe:   

Die meeste van die kinders was nog nooit daar nie en 
selfs vir dié wat reeds daar was, was dit ‘n grootse 
ervaring. Die aand het almal vroeg ingekruip vir die 
komende dag. 
Op dag een het die seuns aan die 400kg, 480kg en 
600kg-afdelings deelgeneem. Die gemengde spanne 
en die dogters se 520kg afdeling is ook afgehandel. 
Die 400kg span wen ‘n brons, 480 ‘n silwer en die  
600kg ‘n goue medalje. Die gemengde spanne wen 
goud en silwer en die dogters wen goud. Op die laaste 
dag het Drostdy al hul stoppe uitgetrek en die dogters 
wen al hul afdelings. 
Die 520kg seuns wen goud en die 440kg A-span brons.  
Uiteindelik was dit die gewigsafdelings waarvoor 
almal gewag het: Die 480 dogters en die 560 seuns! 
En Drostdy maak in 2018 geskiedenis. Ons trekkers 
verwerf die goue en die silwermedaljes in die 480 
dogtersafdeling en die 560 seunsafdeling! Uit die 10 
afdelings, wen Drostdy dus 7 goue, 3 silwer en 3 brons 
medaljes. 
Dit beteken dat al die Junior Proteaspanne tydens 
die 2018 Wêreldkampioenskap deur Drostdyers 
verteenwoordig gaan word.  
Ons oefen elke dag vir drie ure. Ons kompeteer elke 
Saterdag. Ons kry baie swaar, maar aan die einde van 
die seisoen lag ons. En as ons nie suksesvol is nie, 
staan ons op en werk harder. En dis die stoffasie 
waarvan toutrekkers gemaak is. Aan elke trekker -   
julle is ongelooflike kinders en Drostdy is trots op 
almal van julle. Dankie vir julle harde werk en vir die 
goeie advertensie wat julle is. 
Mnre. Nollie Stofberg, Willem Viljoen, Arno Stofberg, 
Riaan van Lill, Marius Smit, Rudi Viljoen, Jacques Rabe, 
Eric Britz, Peertjies Liebenberg, Vye Roux, Goosen le 
Roux en mee. Estelle Stofberg, Vicki Viljoen, Lynn 
Liebenberg, Karen le Roux, Anneke Naudé en Christine 
du Plessis is almal onontbeerlik in die suksesverhaal. 
Elke ouer wat deelgeneem en bygedra het - baie dankie. 
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Matriekuitslae 2017 
Deur Monitia Willemse 

Ons is ongelooflik trots op die matrieks van 2017 wat 22 A-simbole verwerf het. Die matrikulante het geskiedenis in 
Drostdy gemaak deur die meeste A-gemiddeldes óóit tot dusver te verwerf. Astrid Bothman (hoofdogter) is op 
11 Januarie 2018 aangewys as een van die top 10 presteerders in die Wes-Kaap.  
Drostdy spog met ‘n slaagsyfer van 98,9% en 97,3% vir tersiêre studie! 

Hierdie leerders is: 
Astrid Bothman – 95%(Dux-
Leerder) 
Marilie Mathee – 92% 
Tania  Venter – 91.6% 
Carla Brink – 88.6% 
Anette Viljoen – 88.1% 
Mariechen Jordaan – 87.4% 
Anke Zeeman – 87% 

Pieter Möller  - 85.9% 
Seonaid Strydom – 84.3% 
Madré Burden – 84% 
Albert le Roux – 83.4% 
Corné de Villiers – 82.3% 
Nola Mulder – 82.3% 
Berto le Roux – 81.3% 
Jody Franken – 81% 

Phillip Cornelissen – 80.7% 
Michelle Orton – 80.6% 
Eduard Conradie – 80% 
Jani Janse van Rensburg – 80% 
Francois Roos – 80% 
Helene du Toit – 80% 
Joh-Mari Marais – 80%

 

 

Nuwe kennisinspuiting 
Drostdy is bevoorreg om vanjaar vyf nuwe onderwysers toe te voeg tot die bestaande personeel, asook twee 
permanente interne studente. 

     
Me. L. Venter 
Wiskunde 
Fisiese Wetenskap 

Mnr. D. Kemp 
Wiskunde 
Tegniese Wetenskap 

Mnr. I de Jager 
Siviel 

Mnr. P. Compton 
Sosiale Wetenskap 

Me. B. Underhay 
Lewenswetenskap 

  

 

Me. E. Rossouw 
Betrokke by Gasvryheid 
en Lewenswetenskap 

Me. B. Forson 
Betrokke by Engels 

 

Goeie nuus 
 

   
Mnr. Brend Geldenhys het op die 
4de Desember trou beloof aan sy 
pragtige vroutjie, Larita Geldenhuys. 

Me. Suanne Swart het op die 17de 
Desember verloof geraak aan haar 
IT-boer, mnr. Enrico Redelinghuys. 

Mnr. Andrew en me. Jeanne-Marie 
Coetzee het op die 20ste Desember 
‘n pragtige baba-dogtertjie, Adele, 
ryker geword. 
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‘n Sonneblom en ‘n Drostdy-leerder  
Deur Micke Marx 

‘n Sonneblom draai altyd sy gesig na die son toe.  Soos wat die aarde 

draai, draai die sonneblom totdat hy permanent met sy gesig in die 

“spotlight” is. Die leerders van Drostdy is soos sonneblomme. Nie net 

uniek nie, maar verander altyd hulle roete om in die “spotlight” te 

verskyn.  

 

Namens die leerders van Drostdy kan ek sê dat hierdie nie ‘n maklike 

kwartaal was nie, maar dit het ons nie gekeer om altyd ons beste te 

lewer nie. Drostdy klim egter tot nuwe hoogtes met elke nuwe 

geleentheid. Die atlete het voor weggespring met wonderlike uitslae 

en die toutrekkers trek weereens goud nader. Namens al die leerders 

wil ek net dankie sê aan al die onderwysers wat die leerders 

aanmoedig om hul beste te lewer in akademie en sport. Sonder die 

onnies sou Drostdy nie wees waar ons vandag is nie.  

 

Elke leerder is egter hul eie tipe blom wat bydra tot die kleurvolle tuin 

van Drostdy. Ek sluit dus af met die volgende aanhaling: “Advice from 

a sunflower: Be outstanding in your field. Hold your head high. Spread 

seeds of happiness. Feed the birds. Think solar. Stay on the sunny side. Keep on growing!” 

 

 

Aambeeld word 31! 
Deur Oupie du Plessis 

Die Aambeeld word hierdie jaar 31 jaar oud. In 1987 het me. Sarie van der Westhuizen die idee gekry om die 

Aambeeld te begin skryf. Ek was toe in standerd ag. Die Drostdy Nuus was toe die enigste gedrukte koerant. Sy het 

begin deur die Aambeeld met die hand te skryf, omdat die skool net een “komper”gehad het en sy waarskynlik nie 

daarmee vertroud was nie. In elk geval was daar te veel werk om deur een persoon getik te word. Sy en haar span 

het die ongelooflikste kwartaalblad uitgegee met die min hulpbronne tot hul beskikking. 

 

Na haar dood het ek die Aambeeld en Drostdy Nuus geërf en nooit geweet waarvoor ek my inlaat nie.  

Vandag, ongeveer vyftien jaar later, is dit ‘n ander storie. Hierdie jaar gaan ons digitaal.  

 

Ons het verskeie redes hiervoor. Ons wil graag groener leef en elke kwartaal het Die Aambeeld ongeveer 20 bladsye 

(tien bladsye voor en agter gedruk) beslaan en daar is 1000 gedruk. Ons spaar dus nie net ‘n klomp geld nie, maar 

ons gebruik baie minder papier per jaar. Ons het baie meer vryheid om kreatief te raak.  Die gedrukte media kan baie 

beperkend wees. 

 

Die Drostdy Nuus sal seker weer ‘n harde kopie wees, aangesien die kwaliteit koffietafelgehalte is. Nog ‘n rede is 

natuurlik die feit dat almal nou ‘n kopie op sy/haar tablet of selfoon kan geniet deur net ‘n QR-kode af te neem met 

‘n QR kode-toep. Sjoe, verby is die dae van afrol en kram en swak foto’s en wit-en-swart-uitgawes!  

Hierdie is ons eerste uitgawe op hierdie manier.  

 

Kyk asseblief verby enige foute en stuur vir ons voorstelle. Ons gaan hiervandaan net op. Hou ons dop!  
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Na die maan en terug… 
 

 
 

Die Valentynsokkie is een van die min danse waar al die leerders welkom is. Ander danse is gewoonlik net vir die 

seniors of net vir die juniors. Derhalwe kon al die skool se kinders die sokkie bywoon en net lekker saam dans.  

Die tema was To the moon and back en die saal was pragtig. 

Leerders van Dance Domain het die dansbaan geopen met ‘n tango… kan nie anders as om Scent of a woman op te 

roep nie. Dit was  ‘n heerlike geleentheid en te gou was die aand op ‘n einde. Gelukkig is daar darem nog ‘n 

Winterbal, ‘n sokkie vir die juniors en die Matriekafskeid om na uit te sien. Moenie dat daardie dansskoene stof 

opgaar nie. 
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Dit was ‘n skitteraand gewees 
Op 7 Maart 2018 het Drostdy se BK die jaarlikse spoggeleentheid op HTS Drostdy se sosiale kalender,  die Paul Roos-

bal in Stellenbosch , bygewoon. Leerders het by die skool se hekke ingestroom en die pragtige saal ingekom met die 

mooiste aandrokke en -pakke. By die dinee het hulle die geleentheid gekry om seniorleiers van ander skole te 

ontmoet. Die hele aand was trouens ‘n reeks onvergeetlike oomblikke van dans en lipleklekker kos. Die Paul Roos-bal 

was ‘n hoogtepunt wat die leerders hulle skoene laat uitskop, die dansbaan betree en laat dans het soos nog nooit 

tevore nie. Dit was voorwaar ‘n onvergeetlike en suksesvolle aand. 

 

  

 

 

 

 

  

Fotoerkenning: Suné Brink, Andri 

Marais, Gisela Jordan, Nevé Schagen 
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Om jou in die rede te val… 
Daar is so ‘n mooi positiewe groei by ons redenaars. Mnr Louis 
Steijn dryf dit en die resultate is elke jaar beter. Die rekordgetal 
redenaars by die Interkoshuis-kompetisie is net weereens 
bewys hiervan. 
Die uitslae was soos volg:   
Wenners van die juniorafdeling - Hermanus Steijn, Danél 
Visagie en Linmarie le Roux 
Wenner van die seniors - Antoinette Steijn, Marizanne Brink en 
Ané Brink. 
Junior dogters - Bergsig 
Junior seuns - Dorp 
Senior dogters - Bergsig 
Senior seuns - Noordsig 
Die ATKV-redenaars is reeds afgehandel en ons wag nog vir die 
uitslae. Hou dus hierdie spasie dop, want ons verwagtinge is 
hoog. 
 

Bome vir die toekoms 
Ons hoofseun, Gerhard van Zyl,  het die inisiatief geneem om ons vierkant te 
versier met bome. Die idee is dat elke graad 8-klas ‘n boom in ‘n pot sal plant en 
wanneer hulle in matriek is, of die pot te klein raak, moet hulle die boom êrens op 
die terrein gaan plant. Dan moet die volgende graad agt-klas weer ‘n boom kry. Die 
idee is dat elke klas uiteindelik ‘n inheemse boom sal plant en in die proses 
natuurlik ons terrein beplant en ook ‘n bydrae lewer om ons planeet te red. Wel 
gedaan, Gerhard. Dis sommer ‘n bakgat idee.  
 

 
 

 

Graad 8-VRL 
 
Baie geluk aan die volgende leerders wat verkies is om hulle graad te verteenwoordig op die Verteenwoordigende 
Raad van Leerders:  Salome Rossouw, De Wet Mostert, Janke Kruger, Hannes Neethling.  
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Ons vier dit elke jaar 
Emoti cons. Emoji’s. Almal 
gebruik dit as hulle deur 
Whatsapp kommunikeer. 
Drostdy gebruik dit as hul tema 
vir 2018.  
 
HTS Drostdy het hierdie jaar 115 
jaar oud geword en elke klas 
moes kolwyntjies maak met 
emoji’s as tema. Die resultaat 
was watertandmooi.  
 
Tydens ‘n saalbyeenkoms kon elke klasleier die klas se probeerslag voorlê. 
Na die saalopening is almal na Trappespark om ‘n lugfoto te neem. Al die kinders het saam ‘n 115 gevorm en 
natuurlik is ‘n video daarvan gemaak. Die foto is orals geplaas en is ‘n mooi herinnering vir almal wat deel is van HTS 
Drostdy se 115 jaar. Dis iets wat almal sal onthou… en ons hoop daar is nog baie om na uit te sien.  

 
 
 
 
 
 

 
Graad 12 A en Graad 8 A is 
die wenners van die mooiste 
kolwyntjies. 
 
 

 

 

Matriekdag 2018 
 
Om by HTS Drostdy as ‘n matriek gesien te word is ‘n voorreg. Jy het voordele wat die “graad 12’s” nie het nie. 

Hierdie jaar was beslis nie ‘n uitsondering nie. Elke matriek leerder sal vir 
jou kan sê dat hul matriekdag werklik ‘n belewenis was. Die matriekdag is 
hierdie jaar op die 1ste Maart gehou. Deel van die dag se voordele is dat 
die matrieks een periode afkry waar hulle kan gaan regmaak vir die 
middag se opwinding. 
Die groep is met die busse weg Kaap toe, maar as gevolg van onvoorsiene 
omstandighede kon hulle nie die jaarlikse tradisie volhou om by die V&A 
Waterfront te gaan rondloop nie. Dus is ‘n ander plan gemaak en het hul 
by Canal Walk gaan rondloop voor die aand se vertoning by The Barnyard 
Theatre. Die vertoning wat toe aangebied is, Rocking the Globe, het 
gesorg vir vele vermaak die aand.  
Tydens die vertoning toer hulle deur verskillende lande en speel die land 
se topkunstenaars se musiek. Die vertoning was definitief die hoogtepunt 
van die dag... behalwe natuurlik Dunkin Donuts. Laataand het die matrieks 
eers by die skool gekom, moeg na die dag maar vol vreugde en met een 
herinnering: Drostdy is werklik ‘n belewenis.  
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Tennis presteer uitsonderlik! 
rostdy het vanjaar met vier seunspanne en vier dogterspanne in die Kavaliers–

Noord ligas gespeel. Die spanne presteer baie goed. Hulle speel 53 ligawedstryde 
waarvan hulle 48 wen, 4 verloor en 1 gelykop speel. Die eerste seun- en 
dogterspanne eindig die seisoen onoorwonne. Daar word in spanning gewag vir die 
liga-uitslae.  
Puik individuele prestasies is die afgelope seisoen deur spelers behaal. Die volgende 
spelers verteenwoordig Kavaliers-Noord tydens die jaarlikse Boland Platteland 
Toernooi: 
Seuns o/19  Ben-Ernst Botha    Dogters o/19 Marli le Roux 
  Carel Marais      Janke Burger 
  Jacques Marais    Dogters o/17 Stefmari Burden 
  Heinrich Naude       Carien Reyneke  
Seuns o/17 Frederik Botha    Dogter o/15 Carla Botha 
         Lomé Lambreghts 
Ons dogters is ook vir die derde keer genooi na die Agnes Pauw-
tennistoernooi te Moorreesburg. Die spelers wat hier deelneem is Marli 
le Roux, Carien Reyneke, Stefmari Burden, Carla Botha en Antoinette 
Steijn. Drostdy se dogters vaar baie goed en eindig derde tydens die 
toernooi wat skole soos Hoër Meisieskool Paarl, Bloemhof en Hugenote 
insluit. Dit is voorwaar ‘n prestasie waarop ons baie trots is. 
Vier van Drostdy se spelers het deelgeneem aan die Boland 
tennisproewe. Weereens stel ons tennisspelers ons nie teleur nie en vir 
die eerste keer sedert 1992 lewer Drostdy nie net een nie, maar vier 
Boland tennisspelers. 
Die volgende spelers word gekies om Boland te verteenwoordig tydens 
‘n interprovinsiale toernooi gedurende die naweek van 24/25 en 26 
Maart 2018: 
Seuns o/19  Ben-Ernst Botha    Dogters o/19 Marli le Roux 
       Dogters o/17 Stefmari Burden  
       Dogter o/15 Carla Botha 
Ben-Ernst Botha word genooi om aan die nasionale skoleweek deel te neem. Hierdie is ‘n uitsonderlike prestasie en 
Drostdy is geweldig trots op hom. Die skool het ook vanaf vanjaar ‘n buite-afrigter, Rodney Booth, wat ons leerders 
afrig. Die vrugte van sy harde werk word reeds gepluk.  

 
 

 
  

D 
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Interkoshuis swemgala 
Die interkoshuis-swemgala was inderdaad ‘n baie opwindende 
gebeurtenis.  Vanjaar was die eerste jaar wat die Interkoshuis-
swemgala in twee gedeel is.  Die gevoel was dat die meisies 
genoeg is om hulle eie swemgala te regverdig.  Eerste het die 
seunskoshuise op 5 Februarie teen mekaar deelgeneem.  Dit 
was pret om te sien hoe swemmers hul als gee om die 
koshuise se naam hoog te hou. Die koshuise het hul 
swemmers aanhou motiveer om die 25 meter klaar te swem.  
Na die swemgala is daar vir die koshuisleerders gebraai en die 
dag is afgesluit met ‘n “hot dog” in die hand.   
Die meisies se swemgala was op 12 Februarie en hier was die 
kompetisie nie minder as by die seuns se swemgala nie, 
inteendeel.  Die kompetisie was baie sterk en Bergsig en Dorp het mekaar goed laat les opsê. 
Geluk aan Dorp wat in beide afdelings met die beker weggestap het. Dit was regtig ‘n groot belewenis, veral vir die 
gr8’s en nuwe leerders.  
Die uitslae was soos volg: 
MEISIES: 
2de-Bergsig 
1ste-Dorp 

SEUNS: 
3de-Stalshuis 
2de-Noordsig 
1ste-Dorp 

 

Stoei 
Die afgelope kwartaal het die stoei baie goed gevaar. Mnr Kurt Herzog, afrigter van die stoei by HTS Drostdy, is 

gekies as afrigter vir die Protea-span. Drie van ons seuns is gekies om te gaan deelneem by die Afrika-kampioenskap 

in Nigerië: Zander Coetzee (4de), Jaque Ludik (4de) en Ulrich Fouls (5de). Ons is ook bekroon as die 2de beste skool 

in Afrika uit 25 ander skole wat deelgeneem het! Ons het ook goed gevaar by die Parow-toernooi waar ons 

weggeloop het met 8 goud, 11 silwer en 8 brons medaljes.  

Ons wens sterkte toe aan die seuns wat gekies is om te gaan deelneem aan die SA president-kampioenskap in 
Pretoria (6-7 April). 
 

Sportvakansie 
Die komende vakansie gaan daar so baie aktiwiteite plaasvind dat dit beswaarlik ‘n vakansie genoem kan word. Die 

rugbyspelers toer na Kearsney College in Durban en daarna na Middelburg vir die Noord-Suid-Derby. 

Die o/16- hokkiespelers gaan weer in Hermanus aan ‘n hokkietoernooi deelneem.  

Die netbalmeisies gaan ‘n netbalkliniek oor vyf dae by die skool bywoon. 

Julle moet dit geniet en onthou:  Wen is nie alles nie - dis die enigste ding. ;-) 
 

Skyfskiet 
Die skuts het in Maart deelgeneem aan ‘n interprovinsiale 

skyfskiet-kompetisie en almal het baie goed gevaar. Ons is baie 

trots op Adriaan Alberts wat deurdring na die volgende rondte 

van die interprovinsiale kompetisie wat in Bloemfontein gaan 

plaasvind. 

By die eerste en tweede kompetisie in die O/21-afdeling het 

Adriaan Alberts eerste, Sean Williams derde, Flip Van der 

Merwe vyfde en Louwrens Jacobs sewende gekom. In die O/16-

afdeling van die eerste kompetisie het Chris-Mari Snyman 

vierde gekom en by die tweede kompetisie het sy vyfde gekom.  

Mnre. Callie Alberts en Arno Gerber kwyt hul goed van hul taak. Baie dankie en baie geluk aan ons skuts.  
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Golf 
Dit wil voorkom asof golf ‘n nuwe era betree het. Ons golfers was maar stil die afgelope paar jaar, maar hierdie 

kwartaal het dit behoorlik gegons.  

Mnr Pierre Compton dryf die golf en is 

besig om ons golfers te slyp tot 

kampioene. 

Hulle het aan die Interskole golfliga 

deelgeneem en tweede uit vyf en 

veertig skole geëindig. Dis voorwaar ‘n 

groot prestasie. Ons is so trots op 

elkeen wat deelgeneem het. So hou 

julle koppe af en  dryf die balle nog 

verder. 

Ons wag nog vir die drie seuns, wat 

aan ‘n toernooi deelgeneem het, se 

uitslae om te hoor of hulle na die 

volgende  rondte deurdring. Hulle is 

Arnold Grové, Hugo de Villiers en Jody 

Hamner. 

 

 
 

Krieket 
Die O/15 B-span, het uitstekend gevaar en wenne behaal by 
Worcester Gim en HS Stellenberg. O/15 A het baie potensiaal in die 
span en ons is trots op die span se wenne teen Paarl Valley en 
Durbanvile.  
Die O/19 A krieketspan het ‘n baie goeie seisoen gehad met 
vordering tot die 4de rondte van die Coke T20 uitklop-kompetisie. 
Die Span het uitstekende sportsmanskap getoon en wenne behaal 
teen Paarl Valley, HS Swartland, HS Brackenfell, Durbanville en 
Vredendal.  
Ons wens baie sterkte toe aan Michael Mangiagalli, Ilse du Plessis 
en Helena du Toit wie almal aan die Boland-proewe gaan 
deelneem. 
 
 

 

Skaak 
Die skaakspelers beleef tans ‘n baie opwindende seisoen. Ons skaakspelers doen uitstekend en die bewyse is daar. 

Vyftien van ons spelers het aan die Noord-Boland kompetisie deelgeneem en veertien van hulle het deurgedring na 

die Boland Kampioenskap.  Om vir Boland te kwalifiseer moet jy veertien wedstryde van twee ure elk speel. Vier van 

ons leerders het Bolandkleure verwerf. 

o/15 - Jean-Jacques Augustyn behaal derde plek 

o/16 -  Allenique Mei  behaal  vyfde plek 

 Armand van der Bergh behaal  tweede plek by Cape Winelands 

1/19 Albrecht van Zyl  behaal eerste plek by Cape Winelands 

Hierdie vier leerders gaan deur na die Wes-Kaapproewe. Baie geluk en voorspoed ook met die ligaverpligtinge 

volgende kwartaal. Ons weet sommer dit sal goed gaan.   
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DIE LEWE BEGIN Daar waar die teerpad eindig… 
 
Ons fietsryers het op die 23ste Februarie besluit om bietjie weg te breek en 
ook sommer aan hulle tegnieke te werk, want hierdie jaar wil hulle groot 
bulte uittrap. 
Vrydagmiddag het hulle bietjie gepraat oor wat hulle wil bereik die komende 
jaar en ook natuurlik hoe. Saterdagoggend, douvoordag, was hulle wakker en 
op die fietse na Paul Cluver Wines . Daarna het hulle teruggekeer na die 
kampplek en verskeie aktiwiteite gedoen. 
Daar was ook lekker dinge om te doen soos kanory en struktuurbou. Die  
aand, na ŉ lang en harde dag, het hulle lekker om ŉ vuur gesit en sommer net fietsrystories gepraat. 
Ons sien baie uit om te sien wat hulle geleer het, en verwag groot dinge hierdie jaar van ons fietsryspan.  
 

  
 

 

Rugby 
Die rugbyseisoen is aan die gang. Ons spanne 

toer alreeds die komende vakansie. 

Ons kan ook met trots aankondig dat drie van 

ons spelers in die SARU o/18 Elite 

ontwikkelingsgroep is. Roann Jansen, Christie 

Grobbelaar en Keane Galant is die talentvolle 

jong spelers. 

Dis egter Christie Grobbelaar wat hierdie 

kwartaal uitgestaan het. Hy was deel van die 

SA Skole sewesspan wat aan die Capricorn 

Windhoek International 7’s gaan deelneem 

het. Hulle het 333 punte aangeteken en slegs 

een drie afgestaan tydens die hele Toernooi! 

Hulle vertrek op 14 Julie na Algerië waar hulle 

gaan deelneem aan die Afrika jeugspele om te 

kwalifiseer vir die Junior Olimpiese spele later 

vanjaar. 

Ons swel van trots oor julle manne en weet 

sommer dat dit goed sal gaan. 
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Interkoshuis atletiek 
Die dag waarna almal uitgesien het, het uiteindelik nader gesprint. Die Donkies het die dag afgeskop met die tradisie 
om deur die dorp te stap en gees te bou. Na dié opwinding het die koshuise bymekaargekom om uiteindelik hulle 
instapskou te wys. Dorp se seuns het die ys gebreek. Bergsig se meisies het afgesluit waarna die kompetisie begin 
het. Daar was uiters goeie deelname deur al die koshuise en die kompetisie was beslis baie straf. Die snikhete dag 
van ongeveer 38 grade, het nie die leerders gestop om hul beste te lewer en rekordtye te behaal nie!   
Na ‘n lang, harde dag van deelname, het al die koshuise weer saam op die paviljoen gekom en die uitslae van die dag 
is aangekondig. Tussen die seuns het Noordsig die geesbeker gegryp en Stalshuis het die atletiek gewen! Tussen die 
meisies het Bergsig met trots die geesbeker en die atletiek gewen!  

 

 

 

 

 

 

  

Fotoerkenning: 

Abri Bothma Fotografie 
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Uit die blokke  
Deur Elize Lottering 

Drostdy se atlete het die groot voorreg gehad om van 8 tot 12 Januarie 2018 'n atletiekkliniek te hou. Om 
6h00 op te staan om bulte te hardloop en dan nog 3 of 4 baan- en gymsessies te hê, klink nie altyd na pret 
nie, maar duidelik het dit grootliks bygedra tot ons uitsonderlike prestasies. 'n Groot getal leerders het dit 
bygewoon. Daar was afrigters vir omtrent elke item en die atlete het nuttige tegnieke geleer. Die atlete is 
bederf met een dag by Onrus, waar ons ná die dag se sessie gaan swem en worsrolletjies geëet het. Die 
atletiekspan waardeer die opofferings van die afrigters en ook mnr Kurt se reëlings. Die atlete het dit 
werklik geniet. Ons hoop dit word 'n jaarlikse instelling.  
 

 
 

Drostdy blink uit by Kaap Goud! 
Ons is beloof dat 2018 ‘n jaar gaan wees waarin Drostdy nuwe hoogtes gaan bereik. Die eerste stap in die opwaartse 

tog was beslis ons deelname aan die Kaap Goud Interhoër–Aletiekbyeenkoms. Dit het plaasgevind by Dal Josafat in 

die Paarl op Vrydag, 16 Februarie. Drostdy is die enigste 

Boland-skool wat na hierdie byeenkoms genooi is. Die res van 

die skole was almal die beste skole uit die WP-streek. Soos 

ons die Donkies ken, gaan hulle groot of hulle gaan huis toe. 

Die dag van die atletiek was daar ‘n gelade atmosfeer in die 

gange. Almal was bly dat die dag uiteindelik aangebreek het.  

Die atlete het eerste vertrek en na skool het sewe stampvol 

ondersteuners busse gevolg. Elkeen wat die die dag 

bygewoon het, was ongelooflike bemarking vir Drostdy en 

ons het vir seker die WP skole verras. Dit was alreeds ‘n 

prestasie vir Drostdy om uitgenooi te word na so ‘n 

fenominale byeenkoms waar ons teen die bestes kon meeding. Die prestasie het egter nie daar geëindig nie. Na 

afloop van die aand het die sakke behoorlik gebult van die medaljes wat ons ingepalm het. Daar het elf skole aan die 

byeenkoms deelgeneem: HTS Drostdy, Paarl Gimnasium, DF Malan, Stellenberg, Belville Hoër (gemengde skole), 

Paarl Boys’ High, Paul Roos, Boland Landbou (seunskole), Bloemhof, La Rochelle en Paarl Girls’ High (dogterskole). In 

die dogtersafdeling was Drostdy 6de.  

In die seunsafdeling eindig Drostdy 2de met 314 punte, slegs 43 punte agter die wenner. In die gemengde afdeling 

eindig Drostdy ook 2de met 526 punte, slegs 33 punte agter die wenner.  

Die hoendervleisoomblik van die aand was toe die o/19 – seunsaflosspan skoonskip gemaak het by die 4 × 100 meter 

aflos. Al die wenners is die houer van ‘n rekord omdat dit die eerste keer is wat die byeenkoms aangebied word. Nog 

‘n groot hoogtepunt van die aand was toe daar aangekondig is dat Drostdy die geesbeker gewen het – ‘n mooi rooi 

kitaartrofee. Dit is sowaar skitterende resultate waarop elke Drostdyer is.  

Baie geluk aan elke atleet en afrigter wat harde ure se bloedsweetoefening ingesit het. Dit was duidelik sigbaar in 

hierdie wonderlike uitslae. Die toeskouers het hulle ook uitstekend van hulle taak gekwyt. Hulle het hulle longe 

uitgeskree. Almal was in ekstase oor ons amperwen. Ons het almal se wildste verwagtinge oortref en definitief ‘n 

blywende indruk gemaak. Volgende jaar vat ons goud!  
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Bloedskenk 
Bloedskenk is soos nog ŉ sport by Drostdy , elkeen se sakkie tel!!! 

Drostdy se peer promoters het op 20 Februarie ŉ bloedskenk opleidingskursus gedoen en hul werk as peer 

promoters. 

Daar was baie skole wat dit bygewoon het en die bloedskenktannies het hulle lekker bederf met koekies en ŉ sakkie 

en ŉ lêer vol inligting oor die opleiding. Hulle is deur al die stasies gevat oor hoe die bloed verwerk word en hoe hulle 

dit hou om weer vir ŉ persoon te gee. 

Hulle is ook deur die koelkamers geneem en geleer oor die instrumente wat gebruik word om bloedgroepe uit te 

sorteer. “Ons het baie geleer en dit was baie interessant om so ‘n bietjie van iets anders te leer”, het Esmé Pettit 

gesê. 

Ons peer promoters is Esmѐ Pettit , Antoinette Saayman, Franco Smith, Henro Jansen en Anina Russouw. Vra gerus 

vir hulle oor bloedskenk en hoe om ŉ skenker te word .  

Ons het ook baie lief geraak vir die bloedskenkpersoneel, hulle maak dit altyd lekker vir ons en beloon ons altyd as 

ons hard werk! 

    

Die peer promoters 
Hier is ons in die 

bloedbank 

Hierdie oom het al 105 keer 

geskenk! 
Dis lekker om te skenk !! 

 

 

ASTRO 
Al die hokkiespelers sien ongelooflik baie uit na die astrobaan. Vir meer as ‘n jaar hoor ons net die geluide. Die een 

haakplek na die ander. Maar soos ons vir Mnr. Underhay ken - hy hou nie op voor hy wen nie. Sy deursettingsvermoë 

het die weg gebaan vir die uiteindelike goedkeuring van die astrobaan en dis besig om te gebeur. Die vragmotors en 

skeepshouers was die eerste vonkie wat die opgewondenheid aangesteek het. Op die oomblik trek die stof soos 

hulle werk en volgende kwartaal gaan die astrobaan ‘n werklikheid wees. 

Ons spelers het agter geraak by ander skole wat wel hierdie fasiliteit het en sommige skole het selfs geweier om teen 

ons te kom speel omdat ons nog op gras speel. Die ou A-veld sal nou die B-veld word. Me. Annemarie Underhay  is 

die projekbestuurder en onder haar valkoog behoort alles seepglad te verloop. 

Die hokkiespelers sit op hete kole. Dis soos om te weet jy kry ‘n fiets vir Kersfees, maar jy moet wag … 
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Drostdy Opedag 
 

 
Wanneer mense by jou kom kuier, sorg jy dat jou plek netjies is. Jy berei mos voor as jy mense nooi. En ons plek was 

weereens pragtig vir die Opedag. Ons het graad 6 en 7-leerders van oraloor genooi en die opkoms was in 

rekordgetalle. 

Die oggendsessie was hoofsaaklik vir die mense wat ver moes reis en daar was sommer baie. Almal was ontsettend 

beïndruk met die skool. Die meeste mense se reaksie was: “Ons het nooit geweet julle bied so baie vir ons kinders 

nie.” 

Die middagsessie was vir plaaslike ouers en kinders en ook die wat nie die oggend kon bywoon nie.  Almal is in 

groepe ingedeel en die kinders het dit verskriklik geniet. Die dag was onvergeetlik en baie van die aspirant-Donkies is 

oorreed dat hulle keuse die regte en beste een is. Wel gedaan, Drostdy! 
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Toutrek 2018 
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Onkies verdien hul “D” 
Die besige jaar van 2018 het ‘n uitstekende geleentheid gebied vir dié jaar se Graad 8’s om werklik te sien hoe 
Drostdy is. Ek dink die Graad 8’s stem met my saam as ek sê Drostdy is werklik ‘n belewenis! Hulle jaar het afgeskop 
met ‘n kamp vol pret. Volgens die Graad 8’s was die waterkaskenades en die waatlemoenfees hulle gunstelingdeel 
van die kamp. Hulle het deur baie aktiwiteite mekaar beter leer ken en nuwe vriende gemaak. Die BK het ‘n 
uitstekende bydrae gemaak aan die Onkies se ontgroening en ek dink dit is stories wat hulle selfs vir hul kleinkinders  
sal vertel. Die Groentjiekonsert was uitstekend, waar nuwe talente ontwikkel is en persoonlikhede uitgebring is. Hoe 
kan enige iemand nou vergeet van die Onkies se dans op die bekende liedjie, “Juicy Wiggle”? Elke keer as die liedjie 
speel, moes die Graad 8’s hulle bekende dansie voordra, maak nie saak waar hulle was nie. Dit was dus baie pret, nie 
net vir die dansers nie, maar vir die kykers ook. Die potjiekos-kompetisie was natuurlik ‘n gunsteling! Na weke se 
ontgroening het ons mede-Onkies en hul ouers bymekaar gekom om mekaar beter te leer ken. Vir die pret van die 
dag moes elke klas se ouers ‘n spesifieke tema kies en daarvolgens aantrek. Al die ouers het buite die boks gedink en 
ons verras. Die Onkies het dus deel geword van die Drostdy familie en verdien beslis hul “D”! Die BK het goeie raad 
vir die nuwe Donkies: maak seker jy kies jou vriende reg en gryp elke geleentheid aan!  
 
Die volgende kinders het verslag gelewer oor die Graad 8-kamp: 
1. Le-Reé Pople, Gr.8 F: 
“Ek het die aktiwiteite soos die waterkaskenades, waatlemoenfees, die sessies met oom Hansen en die 
Groentjiekonsert baie geniet. Die grootste uitdaging van Gr.8 is beslis al die nuwe reëls, die nuwe skool, nuwe 
onderwysers en natuurlik om my das elke Woensdag te vou. Die waatlemoenfees het ‘n hele paar snaakse 
oomblikke en gesigte opgelewer. Ek het my gate uit geniet! Ek sien uit om my Gr.8-vriende beter te leer ken en om 
‘n trotse Donkie te wees!” 

 
2. Carla Botha, Gr.8 D: 
“Vir my was die lekkerste deel van die kamp die waterkaskenades. Die kamp was baie besig en dit was somtyds 
moelik om te ‘cope’. Ek sien baie uit daarna om meer vriendinne te maak en ook na al die ongelooflike geleenthede 
wat Drostdy bied.  

 
3. Constance Janse van Rensburg, Gr.8 B: 
“Die Waatlemoenfees en die Waterkaskenades was die lekkerste en ek het dit baie geniet om te oefen vir die 
Groentjiekonsert- die afdag na die konsert was dus glad nie ‘n teleurstelling nie! Dit is ‘n baie groot uitdaging om vir 
ure aaneen in die saal te sit, alhoewel dit wonderlik is om deel te wees van elke Drostdy-saalbyeenkoms. Die 
snaaksste deel van die kamp was vir my toe ek “all out” gegaan het met die oefen van “Juicy Wiggle”, onbewus van 
die kamera wat direk op my gedraai was. Ek sien dus uit om verder die jaar te groei as ‘n Donkie in my Drostdy-
familie!” 

       
 

 
 

      

Fotoerkenning:  

Abri Bothma 

Fotografie 
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