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UITGAWE 7

ANGUS, ons WP-man!
Angus Cleophas het onlangs vir
die
DHL
WP-rugbyspan
uitgedraf.
Angus Cleophas, „n 2011-matrikulant,
het aan die einde van Augustus die
DHL WP-rugbytrui oor sy kop getrek in
„n Curriebekerwedstryd teen die SWD
Arende op Outeniqua Park.
Angus speel vir die plaaslike Durbellrugbyklub en was ook verbonde by die
Grens Bulldogs en Valke as onder 21speler.
Deesdae help hy ook met die
vaardigheidsafrigting van jong aspirant
rugbyspelers.
Ons is opgewonde om sy loopbaan
verder te volg en is trots op hierdie
Durbie.

29 OKTOBER 2016

#MeToo laat die hele
wêreld gons

Rudi Smit, tweede van regs op die foto, het
behoorlik die wêreld aan die gons met sy
dansvideo, #MeToo.
Gaan loer gerus by
www.youtube.com as jy dit nog nie gesien het
nie. Rudi het onlangs by Heart FM gaan kuier
in hulle ateljee waar hy die luisteraars meer
hieroor vertel het.
Hierdie mense kán dans! Rudi, ons volg jou
loopbaan as danser, model en choreograaf in
groot afwagting.

RRegistreer op die

aanlyn by
https://durbanville.alumnet.co.za of volg
die skakels van die skool se webblad
www.durbanvillehs.co.za of stuur ‘n epos aan leonie@durbanvillehs.co.za en
word deel van hierdie familie!

UIT DIE NUUSBRIEFKANTOOR
Dis heerlike lente, die winter is verby! Is dit nie
lekker om te sien hoe dit soggens weer lekker
vroeër begin lig word nie? Oral is tekens van
„n vars en energieke gevoel na die winter.
Vanjaar se matrieks is reeds klaar met hulle
rekordeksamen en sien opgewonde uit na die
matriekafskeid. Dan is dit hef-aan vir die
eindeksamen voordat hulle die stof van hulle
skoolloopbaan van hulle voete vee en hulle
plekke inneem as volwasse lede van hulle
gemeenskap.
Ons is natuurlik baie
opgewonde om hulle in die DurbieNet te
verwelkom, maar nie voor ons hulle sukses
toewens vir die komende eksamen, seker die
belangrikste een in baie se lewens, nie. Ons
wens elke matriekleerder sterkte toe vir die
eksamen en vertrou dat die goeie opvoeding
wat hulle by Durbanville Hoërskool ontvang
het, hulle in staat sal stel om die drome wat
hulle vir die toekoms het, te verwesenlik.
Ons berig in hierdie uitgawe waar en hoe die
Durbies ons skool se naam weereens hoog
gehou het, ons vertel julle ook waar ons oudDurbies die kollig steel en hoe hulle ook
terugploeg in die skool. Tuislander nooi lesers
om hulle stories te deel met die DurbieNet
deur bydraes te stuur aan Leonie Nel by
leonie@durbanvillehs.co.za.
Daar was die afgelope kwartaal nie minder nie
as 5 reünies en daar is nog die 50 jaar reünie
voor die skool sluit vir die vakansie. Ons deel
„n paar foto‟s, maar nooi almal om te gaan loer
op die DurbieNet Facebook-blad.
Die winter-interskole teen Stellenberg het
plaasgevind in die laaste week van Augustus
en was dit nie „n riem onder die hart om te sien
hoe Durbies, ou en jonk, ons skool in ware
Durbie-gees en -tradisie – soms uit volle bors
– ondersteun nie! Die tradisionele kuier van
oud-Durbies was weer „n hoogtepunt en is
ingelei deur die “old boys”-kragmeting. Die
oudskoliere-hokkiedag was net so „n
suksesvolle byeenkoms van Durbies.

Die skool met die groot hart maak elkeen
steeds trots om hier verbonde te wees!
Groete.
Christelle Bouwer (Matriek 1988)

WYNAND EN JANA – die
nuwe gesigte van
Vrydagmiddae
*******************
Onthou jy nog toe detensie beteken het dat jy en jou beste pelle groente plant agter die swembad? Onthou jy
nog toe jy heel Vrydagmiddag rondgeloop het om sigaretstompies op te tel - die einste stompies wat jy dalk
onder die “rokersboom” ge-“flick” het? Of daardie middag toe die son deur die skoolgangvenster bars en die stof
dik staan van banke skuur?
“Harde werk kweek karakter”, het `n meneer eendag my mooi vertel toe ek kla omdat ek ander mense se
“stompies” moet optel in detensie. Wel, daardie dae is verby. Indien jy tans `n kind in Durbanville Hoërskool het
of onlangs gehad het, sal jy weet dat detensie beteken dat die leerders vir twee ure sit en die skoolreëls uitskryf asof hulle dit nie goed genoeg ken nie. Die dae van harde werk wat karakter kweek, is verby en nou sit hulle
almal maar daar en skryf blaadjie vir blaadjie die einste reëls uit wat hulle weet hulle oortree het.
“Aangesien ek drie van my vyf jaar self op hoërskool detensie gesit het, kon ek self sien dat reëls uitskryf my nie
gaan help om my identiteit te vind nie. Die uitskryf van reëls help my nie vorm aan my karakter nie. Dit help my
nie skaaf aan wie ek wil word nie. Dit maak net my hand lam en so ook my gemoed.”, vertel Wynand.
Daar is twee tipes leerders wat detensie sit: een is regtig onskuldig en het toevallig as gevolg van die stelsel daar
beland, omdat daar `n paar onskuldige elemente `n rol gespeel het daarin; en die ander een sit elke week daar
en is dit die resultaat van huislike omstandighede of `n vriendekring wat “sports”, soos my ouma altyd gesê het,
aanmoedig.
Die leerder wat regtig net onskuldige reëls oortree het, wat “daai een keer gesit het een of ander tyd gedurende
die skoolloopbaan”, hoef niemand oor te bekommer nie. Dis onskuldig en soms nodig. Dis daardie leerders wie
elke week daar sit en in wie se karakter dit is om te neig na onvolwasse besluitneming, op wie daar gefokus moet
word - die vorming van sosiale intelligensie en emosionele volwassenheid.
Om `n persoon te slaan met `n sweep, of in hierdie geval met die reëlboek, gaan nie juis effektiewe
karaktervorming aanmoedig nie. Maar spreek mens die probleem agter die probleem aan, dan kan mens dalk
werklik `n verskil maak in iemand se karakter.
Daarom het die skool ingekoop op die idee dat ons nou met die leerders werk aan identiteitvorming. Ons
bespreek die belangrikheid van mense se stories en dat elkeen by die skool op reis is om hulle eie stories te
skryf; ook hoe mens `n impak het op ander se stories deur jou aksies of reaksies. Ons fokus op vier hooffasette
van lewe, nl: „Ek en myself‟, „Familie en Huis‟, „Geloof of Waardes‟, en „Skool of Werk‟. Hiermee dek ons die
holistiese welwees van die leerder.
Die hoop is dat ons hiermee hulle in gesprek kan lok om te begin vra wie hulle is, wie hulle wil wees en hoe hulle
in die spanning moet leef tussen die huidige “ek” en die toekomstige “ek”. Hierdie is `n baie moeilike spanning om
te verduidelik aan `n leerder, veral wanneer huislike omstandighede meeste van die kere hulle karakter beïnvloed
en vorm. Hulle voel soms dat niks wat hulle ooit sal doen die omstandighede sal kan verander nie. Hulpeloos.
Hierdie pionierswerk bring baie uitdagings. Ons soek nog `n goeie invalshoek by die groot diversiteit van die
leerders en hulle kontekste, alhoewel daar al deurbraakoomblikke was. Ons is gretig om nuwe elemente te
probeer en om nog baie te leer oor hoe mens effektief kan werk met kwaai leerders op `n Vrydagmiddag na `n
lang week.
“Moenie kla oor dit wat jy toegelaat het nie”. Juffrou Laubscher se gesegde bly waar, maar dit word uitgedaag
wanneer jou omstandighede jou forseer om iemand te word wie jy nie gekies het om te word nie.
Ons hoop tog dat die reis na die soeke van elkeen se identiteit hulle later op hulle reise sal vorm en dat hierdie
harde en soms ongemaklike werk hulle karakter sal skaaf tot elkeen se potensiaal.
Ons ontvang graag raad of leiding.
Vrede

1976 REÜNIE

1986 REÜNIE

1996 REÜNIE

2006 REÜNIE

2011 REÜNIE

Jy kan HSD die
begunstigde op jou
kaart maak en „n
gedeelte van alle
kwalifiserende
aankope word aan
die skool oorbetaal.
Kontak vir Leonie
vir meer inligting by
die skool of epos
leonie@durbanville
hs.co.za.

LIEF EN LEED
Ons het met hartseer verneem van die afsterwe van Jeanne
Fourie (matriek 1994) en Rudi Maasdorp (matriek 2013). Ons
simpatie met hulle families.

NUUSBROKKIES

Demi-Lee Moore (matriek
2007) is genomineer as
‘Nuweling van die Jaar’ vir die
Bok Radio Bokkietoekennings. Die toekennings
vind op 2 Oktober 2016 by
Grand West Arena

ERKI RUST IS OP 23 APRIL 2016 GETROUD
MET CARRIE VISSER. OP DIE FOTO HIERONDER IS HULLE SAAM MET SY PA, RUST
(OUD-VOORSITTER VAN DIE SKOOL SE
BEHEERLIGGAAM), SY MA CHRISTELLEMARI, SY SUSTER MARI EN BROER SHARL
(ALBEI OOK OUD-DURBIES).

TWEE VAN ERKI SE STROOIJONKERS (OP DIE FOTO
BO), PHILLIP CORNELISSEN EN DANIËL LAÄS, WAS
SAAM MET HOM IN MATRIEK. DIT EINDIG NOG NIE
DAAR NIE… MARC AUCAMP, WAT OOK SAAM MET
HULLE GEMATRIKULEER HET, HET HULLE ALMAL SE
HARE GEDOEN VIR DIE GROOT DAG. SOWAAR ‘N
DURBIE-AFFÊRE!

Mnr George Vink (foto links) het in
1949 gematrikuleer by Durbanville
Hoërskool. Hy het onlangs die skool
kom besoek en met die skoolhoof,
onderwysers en leerders van sy
kosbare herinneringe gedeel.

Nog

NUUSBROKKIES
Jack Parow (regs op die foto langsaan), oftewel Zander
Tyler (matriek 2000) en sy vriend, Hardus van Deventer
(links op die foto), het Suid-Afrika platgery op motorfietse
om interessante kuierplekke te besoek en „n TV-program
vir Kyknet re maak. “Dis hoe ons rol” is sedert 1 Julie
2016 elke Vrydagaand op Kyknet uitgesaai, maar daar is
ook interessante brokkies van hierdie program te sien op
YouTube.

DRINGEND!!
Daar is hulp nodig van vrywilligers by
die DURBIE DASH op 29 Oktober
2016. Die hulp kan in die vorm van
borgskap wees of selfs tyd om te help
as beampte, dalk net 2 ure. Hierdie is
‘n groot fondsinsameling vir die skool.

Nicola du Plessis (matriek
2013), regs op die foto
langsaan, doen tans modelwerk
en is onlangs aangewys as
wenner in Caribbean Tan SA
se soektog na „n model vir hulle
produkte in die ouderdom 18 tot
24 jaar. Op die foto is sy saam
met Cindy Nell-Roberts
(middel), eienaar van
Caribbean Tan SA, en die
naaswenner in die kompetisie.

STRANDVELD
WYNMAKER:

CONRAD VLOK

HOE DOEN DIE DURBIES DIT?
OF WORD HULLE GROOT MET
DIE GEURE VAN DIE WINGERD
IN DIE LUG? HIER IS NOG ‘N
WYNMAKER UIT DIE DURBIEGELEDERE OM OP TROTS TE
WEES.

Conrad Vlok was in 1984 in matriek. Reeds van
tienerjare het hy belanggestel in die proses van
wynmaak en toe al begin eksperimenteer met
die fermentering van vrugte. Hy het gaan
studeer by Elsenburg Landboukollege in wynen wingerdkunde waar hy in 1989 sy diploma
ontvang het.
Hy het in 1992 begin werk by „n klein wynkelder
in die Wellington-omgewing waar hy sy eerste
Goue Veritas-toekenning ontvang het vir „n Tinta
Barokka-wyn.
Hy het reeds in 2004 by Strandveld Wynkelder by Elim begin werk as wynmaker. Hierdie kelder is
die mees suidelike wynkelder in Afrika en hier het hy vele hoogtepunte in sy loopbaan reeds
bereik, naamlik sy inlywing tot Commanderie de Bordeaux en Afrique Sud in 2014, „n Veritasdubbelgoud en „n goue medalje vir die beste wyn in sy klas by die Internasionale Wyn en
Spiritualië kompetisie vir die 2010 Standveld Sauvignon Blanc. Beide hierdie sauvignon blanc en
die 2009 Strandveld Adamastor het 5-ster-graderings gekry in die John Platter Wyngids.
Conrad se wynmaakfilosofie is om nugter en gefokus te bly, veral wanneer hy die hele dag
spandeer in die kelder tussen al die fantastiese wyne wat hy produseer.
Strandveld bied „n unieke terroir vir wyne van die hoogste gehalte. Conrad se oogmerk is ook juis
om hier die koeler klimaat met die terroir so te kombineer dat die wyne „n eiesoortige smaak en
kwaliteit het. Sauvignon blanc is sy gunsteling kultivar juis omdat dit die klimaat en terrior so goed
uitdruk.Conrad geniet nie net die wynmaak in hierdie streek van ons land nie, maar hou hom ook
besig met visvang vanaf sy seekajak, duik in die see, familietyd op die plaas, jag en hy kook ook
kos vanaf sy eie resepte.

Gaan besoek die webblad
www.durbiedash.co.za om te
registreer vir enige van die
geleenthede op die dag. Gaan
lees ook daar watter ander
aantrekkings daar op die dag is en
ook die naweek in die Durbanvilleomgewing. Dit is dalk net die
geleentheid vir ‘n lekker naweek in
Durbanville…

Kontak die bemarkingskantoor
by 021 976 3188 of
bemarking@durbanvillehs.co.za

SKOOLNUUS – so bly ons trots







Die skool se koor het hulle afdeling gewen in die ATKV Applous Nasionale Koorkompetisie
FRAGMENT, die tienertoneelstuk het gewen in die streekfinaal van die ATKV
Tienertoneelkompetisie en neem in die skoolvakansie deel aan die finaal by die Aardklopkunstefees in Potchefstroom
Die senior blaasorkes het vanjaar 3 eisteddfods gewen in hulle kategorie. Hulle neem die vakansie
deel aan die SAMOV nasionale kompetisie in Empangeni
Die rugby-7s-spanne presteer uitstekend by die Peter Buttner toernooi: Die o14‟s wen goud, die
o15‟s silwer en die o16‟s brons
Die o16A-netbalspan wen die WP-topskole liga en moet binnekort gaan deelneem aan die nasionale

JOHNNY TRYTSMAN
– ons het hom nie vergeet nie en hy ook nie die Durbies nie!

Johnny Trytsman het onlangs
die skool kom besoek, en as
ons reg verstaan, gaan ons in
die toekoms nog meer van
hom sien.
Johnny was in 1989 in matriek
en het daarna gaan studeer en
gekwalifiseer as
geoktrooieerde rekenmeester.
Hy het egter ook rugby
gespeel en beide die WP en
Springbokke verteenwoordig
tydens sy rugbylooppbaan.
Johnny is hier, op die boonste
foto, saam met vanjaar se
o16B-rugbyspan (regs agter).
Hy het bietjie met hulle kom
gesels ter voorbereiding vir die
interskole teen Stellenberg.
Op die onderste foto is Johnny
ook regs agter as deel van die
1988 Eerste XV van die skool.
(Let op wie die afrigter was –
hy is vandag een van die
adjunk-prinsipale van die
skool).
Dit is van onskatbare waarde
vir die bou van tradisie in ons
skool as ons oud-Durbies
betrokke raak.

