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Meisies met 
die meeste 
kolle

Jacques Botes 
gee raad

Armand Willemse: 
Reus agter die 
wêreldrekord

Nuwe oor vir Van Gogh: By Gimmies word Van Gogh se verjaardag op 30 Maart 2021 
op unieke wyse gevier. Juffrou Connie se kunsleerders het die geleentheid gehad om meer 
oor dié ongelooflike kunstenaar te leer. Almal gons oor die feit dat hy sy oor afgesny het, 
maar die Gimmie-kunsleerders het deur middel van klei die anatomie van ore ontdek en so 
elkeen vir Van Gogh ’n nuwe oor gebou. Nadia Ouwencamp en Elsabé Potgieter (gr. 11) sit 
hier vir Van Gogh hul nuwe ore aan.

Gimmie-kapteins wys deur 
dik en dun hul ‘guts’
CF Deacon, Marco Terblanché, Hanri 
Schabort, Danel Fourie en Menke van den 
Berg

Die spreekwoord lui dat ŉ ketting net 
so sterk is soos sy swakste skakel en ŉ 
span net so sterk soos sy leier. Hier by 
Gimmies spog ons met 10 eerstespanne 
wat almal te danke aan goeie leierskap 
skitterende prestasies behaal. Deur dik 
en dun wys die kapteins Gimmie-guts.

 n Landloop 
As jy iets oor landloop wil weet, of 

daaraan dink om aan landloop te begin 
deelneem, het Danielle Verster net die 
raad vir jou. “Sien dit as ŉ uitdaging, 
ŉ nuwe manier om fiks te bly en jou 
lewensstyl te verbeter. Jy kan 200 m om 
jou huis hardloop om aan die gang te 
kom. Jy moet net kreatief wees.”

 nNetbal
Jacqueline van Rooyen het gesê daar 

is geen geheim aan die eerste netbalspan 
se sukses nie. “As span werk ons hard en 
doen ons bes.” Voor ŉ groot wedstryd 
speel hulle hacky sack om te ontspan. 
“Dit lewer altyd goeie resultate.”

 n Swem
Net duskant die netbalbane is 

Gimmies se swembad waar Juandré 
Uys en sy span gala ná gala die ander 
skole wegswem. Swem is ŉ individuele 
sport, maar ook ŉ spansport omdat jou 
spanmaats jou motiveer en aanmoedig 
om aan te hou verbeter. Juandré sê dat 
dié sport net voordele vir jou inhou, 
fisies en emosioneel. “Wanneer ŉ mens 
terugkyk na ŉ gala of seisoen, word al 
die ure se oefen die moeite werd.”

 n Tennis
Reg onder die swemklubhuis vind 

jy die tennishuisie waar daar gereeld 
toeskouers sit en wag vir die wedstryd 
om tot ŉ beslissing te kom. 

Michael van Rooyen en sy span gee 
met elke wedstryd ten minste 110%. 
Michael glo ook vas dat verloor nie jou 
vyand is nie, maar die vrees vir verloor 
is wel. 

Marjuzél Venter lei ons eerste 
dogtertennisspan in die regte rigting 
met haar positiewe gesindheid. Sy 
herinner haar span gereeld: “If God will 
bring you to it, he will bring you through 
it”. “Ons is maar soos ŉ klein familie, en 
dit laat ons sport aanhou floreer.”

 n Atletiek
Dan is daar ook natuurlik ŉ klomp 

blitse. Karmen Fouché het gesê dat 
alhoewel atletiek dalk ŉ eenmansport is, 
elkeen steeds sy beste vir die span gee. 
Elke punt tel by die Interhoër. 

Sy moedig nuwelinge wat die sport 
oorweeg aan om te probeer. “Daar is 
baie items om uit te kies en dalk staan 
jy in een uit.”

 n Skaak
Tussen al die aksiesporte deur spog 

ons ook met uitnemende skaakspelers. 
Wiehan Jonker se span se grootste doel 
is om skaak ŉ alledaagse naam soos 
rugby en netbal te maak. 

“Skaak is ŉ mentally draining sport 
omdat dit baie belangstelling, ure 
se teorie, ŉ sterk begrip van taktiek 
en uithouvermoë verg,” het Wiehan 
verduidelik. 

En hoewel daar nie altyd genoeg 

belangstelling is nie, presteer die 
skaakspan briljant.

 n Skyfskiet
Soos alle leiers, het Anthony Theu-

nissen unieke verantwoordelikhede 
as skyfskietkaptein. Sy hoofrol is om 
dissipline te handhaaf en te verseker 
dat alles, liga ná liga, vlot verloop. Hy 
moet ook altyd daar wees om ander by 
te staan en aan te moedig. “Die een dag 
skiet jy uitstekend, die volgende, swak.”

 nHokkie
Sonika Grobler en haar hokkiespan 

se wenresep is om opbouende goed te 
sê op en van die veld. Sy moedig almal 
aan om hokkie te probeer. “Hokkie is ŉ 
amazing sport wat jou soveel leer. Dis 
ŉ harde sport en jy gaan met ŉ paar 
blou kolle wegstap, maar dit is alles die 
moeite werd.”

Rynard Botha lei ons eerste seuns-
hokkiespan. Hy probeer sy span po-
sitief hou. Hy moedig hulle aan om 
gedurende grendeltyd aan te hou werk. 
“Selfs al is daar ŉ moontlikheid dat ons 
nie weer hierdie jaar gaan speel nie, 
moet ons weet dat ons die kort seisoen 
wat ons wel gehad het, geniet het en as ŉ 
span saam gegroei het.”

 n Rugby
Laastens, daar reg voor die pawiljoene 

op Mooivallei, lei Coenraad van Graan 
sy span gereeld oor die doellyn. Sy 
grootste uitdaging as kaptein is om 
tradisies lewendig te hou. Hy en sy span 
het ŉ broederskap gevorm gedurende 
die kort seisoen. Vir hom is dit ŉ 
voorreg om die grys trui en daarmee 
saam die skool se trots te dra.

IN MEMORIAM: Janu Brand

Man van vele talente
Josef Joubert

Die nuus van die dood van Janu Brand 
(19) op Saterdag 10 Julie 2021 is met 
groot skok en hartseer ontvang. 

Vier vriende het in ŉ Toyota-bakkie 
op die R504 tussen Schweizer-Reneke 
en Wolmaransstad teen ŉ vragmotor 
met ŉ dubbele sleepwa gebots, het 
Netwerk 24 berig. Janu is op die toneel 
dood.   

Janu was in 2020 in matriek en het 
hierdie jaar saam met sy pa geboer in 
Schweizer-Reneke. 

As ŉ mens Janu se naam hoor, dink 
jy aan ŉ kranige sportman, ŉ leier van 
formaat, ŉ inspirasie. 

Mnr. Tiaan Brand het gesê sy seun 
was van jongs af ŉ leier en het baie vir 
ander omgegee. “My huis was altyd vol 
kinders, afvlerkkinders wat nie maats 
gehad het nie, Janu was altyd besorg oor 
hulle. 

“Hy was ŉ sterk leier. Hy was die 
hoofseun van Laerskool Schweizer-
Reneke en in 2019 (gr.11) kaptein 
van die Luiperds Sewes-span wat 

in Doebai getoer het. Hy was 
ook die 100ste rugbykaptein van 
Gimmies se eerstespan, hoofseun 
van Brandwagkoshuis en Gimmies se 
onderhoofseun. 

Janu het sy passie vir perdry by sy 
oorlede ma, Madré, geërf, het Brand 
gesê. Hy het vertel dat Janu baie 
volwasse was vir sy ouderdom. Hy kon 
met almal praat, maak nie saak hoe oud 
nie. Janu was baie lief vir sy sussie, Lari 
en drie nuwe boeties, JP, Stefan en Ruan. 
Hy was ŉ rolmodel vir hulle. 

“Janu was ŉ verantwoordelike man 
met ŉ hart vir die Here,” het Brand 
gesê. Hy het twee dinge op sy bucket list 
gehad: om groot te kan boer, en om ŉ 
verskil te maak in ander se lewens. Hy 
het in sy 19 jaar albei bereik.

Janu was ook baie lief vir “Tanna 
Monya”, soos hy Brand se vrou genoem 
het. 

Brand het gesê Janu kon sy passie in 
Gimmies uitleef: om ŉ verskil te kon 
maak. 

Rynard Botha: Hokkie Coenraad van Graan: Rugby Michael van Rooyen: Tennis Sonika Grobler: Hokkie

Marjuzél Venter: Tennis Juandré Uys: Swem Wiehan Jonker: Skaak Karmen Fouché: Atletiek
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ROMEO & JULIET: OULIKSTE COUPLES IN GIMMIES

Hoe het julle ontmoet? Ons het by 
die Gimmie-word-naweek in 2017 
ontmoet.
Wat is jul liedjie? “This Town” – Niall 
Horan
Hoe lyk jul ideale date? Ons sal gaan 
Toro-koffie koop en dan iewers sommer 
net piekniek gaan hou.

 n 1. Anika van der Westhuizen en 
Michael Fourie (gr. 12)

 n 2. Franzel Kruger en Rico 
Leijenaar (gr. 10)

Al ooit gewonder hoe skole buite Suid-Afrika lyk? Hoe dinge daar werk? Wel, hier is jou kans om jou 
nuuskierigheid te bevredig met die stories van twee buitelandse leerders wat op Gimmies se stoepe 
dwaal. Abigail Wentzel het met hulle gesels.

Skool hier anderkant ons grense

Toiné Human (gr. 10) kom uit 
Namibië en was daar in die 

Privaatskool Elnatan. 
Die skool is op die dorpie Stampriet 

in die Hardap-streek. 
 nWat is die grootste verskil 

tussen Gimmies en Elnatan?
Die skool waar aek was, is baie kleiner 

as Gimmies. Dis ŉ regte plattelandse 
skool. Die skool het ’n totaal van 250 
leerlinge.

 nWat was die skooltye?
In die somer het die skool 07:15 

begin en om 13:15 uitgekom, behalwe 
op Vrydae. Dan het die skool 12:00 
uitgekom. In die winter het die skool 
07:30 begin en om 13:00 uitgekom.

 nHoe het die eksamens daar 
gewerk?

Ons het drie semesters in Namibië 
gehad. Aan die einde van elke semester 
het ons eksamen geskryf wat twee weke 
geduur het. 

Ons het dus in April, Augustus en 
November eksamen geskryf.

 nWat was vir jou die grootste 
aanpassing toe jy hier kom?

Om betyds by my klasse uit te kom! 
Gimmies is aansienlik groter as my 
vorige skool en dit het my dus ’n rukkie 
geneem om my voete te vind.

 nHoekom het jy besluit om 
Gimmies toe te kom?

Ek het aanklank by die opset van die 
skool gevind. Mense het net positiewe 
kommentaar oor die skool gelewer. 
Gimmies bied  ook meer moontlikhede  
vir naskoolse studies as my vorige skool.

Oud-Gimmie gee lewensraad

Colwin van Zaanen (gr. 10) het 
in ’n lyceum-skool in Nederland 

skoolgegaan. 
Lyceum-skole is enige skool wat 

Grieks en Latyn as vakke aanbied.
 nHoe werk die pouses? 
Ons het twee pouses gehad. Die eerste 

een was van 10:30-10:50 en die tweede 
van 13:00-13:30. Ons kon hierdie 
pouses in ons kafeteria deurbring.

 nWat is die skooltye?
Die skool het om 08:30 begin en 

om 16:00 uitgekom. Ons klasse was 50 
minute lank.

 nWatter vakke is aangebied?
Nederlands, Frans, Duits, Spaans, 

Grieks, Latyn, en Engels was die 
verskillende tale. Geografie, geskiedenis, 
fisiese wetenskappe, biologie, IT, kuns 
en musiek was ons ander keuses. 
Lewensoriëntering is ook aangebied.

 nHoe het die kleredrag gelyk?
Ons mag gedra het wat ons wou. Daar 

was wel basiese reëls wat juwele en die 
lengte van rompies betref.

 nWat was die grootste aanpassing 
by Gimmies?

Om te leer Afrikaans praat. Ek kon dit 
gelukkig baasraak aangesien Afrikaans 
sy oorsprong in Nederlands het.

Vrolike kolle op sticker-dag. Foto: Andrea Visser

Gimmiegees is aan die brand
Van skooldrag vol kleurvolle plakkers 

tot musiek op ŉ Vrydag – só het 
Gimmies verskeie maniere gekry om 
die gees hoog te hou. 

Juffrou Madeleine Gerber (Engels-
onderwyseres) het in April ŉ sticker-
kompetisie gereël. Die leerders kon ŉ 
foto van enige onderwyser neem en dan 
ŉ sticker daarvan maak.

Juffrou Madeleine het die idee gekry 
toe een van haar graad-12-leerders 
ŉ sticker van juffrou Bettie Jacobs 
(verbruikerswetenskappe) op hul 
klasgroep geplaas het. Sy het daarna 
byna 10 minute van die periode aan 
verskillende komieklike ontwerp-idees 
bestee. 

Sy wou kreatiwiteit beloon en ŉ bietjie 
vrolikheid in die somber tyd bring. “Ek 
het die onderwysers oorreed deur ŉ 
RocoMamas-voucher aan die wenner 
te belowe,” het juffrou Madeleine gesê. 

Die prys is toegeken aan juffrou 

Hanlie Smuts (fisiese wetenskap) 
nadat Karmen Fouché se inskrywing 
ingestuur is. Die leerders het die NWU 
vir ŉ sportkursus besoek toe Karmen 
die foto van juffrou Hanlie geneem het. 
ŉ Geskenkbewys is ook aan meneer 
Ruan van Aswegen (geskiedenis en 
geografie) toegeken nadat hy besluit 
het om pouses in die personeelkamer 
foto’s van die onderwysers te neem en 
dit op die groep te stuur,” het juffrou 
Madeleine gesê.

Die leerders wat onderwysers 
vriendelik groet, het ook op daardie 
dag kleurvolle kolle gekry om op hul 
skooldrag te plak. Almal was ewe skielik 
sommer baie vriendeliker ...

Dit was egter nie die enigste aksie nie. 
Die omgeehart van die skool wys jaarliks 
wanneer juffrou Amanda Duvenage 
(vakhoof en Afrikaans-onderwyseres) 
en die Gimmieraad ŉ omgeeprojek 
organiseer met die oog daarop om aan 
die gemeenskap terug te gee. 

Die leerders is gevra om niebederf-

bare kos en toiletware te skenk.
Die hoeveelhede wat ingesamel 

is, was ŉ duidelike aanduiding van 
die Gimmies se goedhartigheid. Die 
produkte is aan die inwoners van Huis 
Hebron geskenk.

“Dit wys net dat daar steeds individue 
is wat die ekstra myl sal stap om ander 
in nood te help,” het juffrou Amanda 
gesê.

Juffrou Madeleine se raad aan die 
Gimmies om moed te hou, is: “Dit 
maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan 
nie, jy mag nooit vergeet hoe goed die 
Here vir jou is nie, en as jy niks anders 
het om oor te glimlag nie, dan glimlag 
jy oor die liefde wat die Here vir jou het. 
As jy enigsins moed verloor, kyk net om 
jou en sien raak hoeveel mense regtig 
vir jou omgee.” 

■ Die meisies met die meeste stickers 
was Jana van Rheede van Oudtshoorn 
(gr. 12) en Anika Vorster (gr. 9) (sien 
prikkelfoto op die voorblad).

Nicolette Oosthuizen

Die voormalige rugbyspeler en oud-
Gimmie Jacques Botes het op 26 
Julie 2021 by Gimmies begin werk en 
sal gemoeid wees met skakeling en 
werwing in veral  sport. 

Hy is opgewonde om te help bou 
aan n positiewe kultuur by die skool en 
koshuis. 

Botes het op 19 Mei 2021 ná meer as 
20 jaar die eerste keer weer op Gimmies 
se skoolgronde gestaan toe hy die 
leerders kom toespreek het. Hy het in 
1998 hier matrikuleer.

Hy het ŉ rekord-getal Curriebeker-
rugbywedstryde gespeel, 129 vir die 
Sharks en 27 vir die Pumas. 

Hy was voor hy by Gimmies begin 
het, die algemene bestuurder by die 
Parys Golf & Country Estate. 
Wat hoop jy het die Gimmies vandag 
uit jou toespraak geleer? 

Dat jou besluite van vandag jou môre 
positief of negatief kan beïnvloed en 
dat ons almal geroep is om ŉ “koning” 
te wees in ŉ spesifieke area van die 
lewe. Ons moet leer om te lewe volgens 
daardie koninklike standaarde.
Het jy raad vir vandag se Gimmies?

Dit is so maklik om net deel van die 
bondel te wees maar dit gaan jou nie 
altyd help om jou drome te bereik nie. 
Strewe na uitnemendheid in alles wat jy 
aanpak. Of dit nou is in die klaskamer, 

Inge Grobler op die sportveld of met wie jy jouself 
omring.
Wat het gemaak dat jy soveel suksesse 
bereik het?

Genade, guns en baie deursettings-
vermoë.
Aan watter lewenswaardes het jy 
vasgehou op die reis na sukses?

 ŉ Uitnemende gesindheid, karakter, 
en “... ons weet dat God alles ten goede 
laat saamwerk vir hulle wat Hom liefhet, 
hulle wat geroep is volgens sy doel vir 
hulle lewe” (Romeine 8:28).
Hoe sal jy jouself beskryf?

Konsekwent, gelowig, ŉ familie-man 
en positief.
Hoe was dit vir jou om weer hier te 
wees?

Dit was baie spesiaal om weer ná 
meer as 20 jaar op die skoolterrein te 
wees. Daar is soveel herinneringe.
Wat was jou gunsteling-deel van 
Gimmie-wees?

Ek het my vrou ontmoet, my tyd in 
die koshuis was great en die kinders en 
onderwysers wat oor my pad gekom het, 
het ŉ groot impak op my lewe gehad.
Watter emosies het jy beleef toe jy 
weer voor Gimmie-leerders gestaan 
het? 

 ŉ Onverwagse knop in my keel. Mens 
besef nie hoe vinnig die lewe verbygaan 
en dat waar jy skoolgaan ŉ groot impak 
op jou lewe het nie.

Van links is Japie van Zyl (beheerliggaamvoorsitter), Jossie du Plooy (beheerliggaamlid), 
Soekie Coertzen (onderwyser), Jacques Botes (oud-Gimmie), Meneer Roelof Oosthuizen 
(skoolhoof). Foto: Andrea Visser

Hoe het julle ontmoet? “Ons was in ŉ 
toesigperiode en hy het oor die NW-
vraestel wat nie té moeilik was nie, met 
my begin praat. Hy het my baie rustig 
laat voel en na dit kon ek nie ophou 
dink oor hom nie. Na daardie dag het 
ons elke dag ŉ geselsie aangeknoop” – 
Franzel.

“As ek aan haar dink, dan glimlag ek 
altyd” – Rico.
Wat is jul liedjie? “All you need to know” 
– Gryffin
Wat is jul ideale date? Ons hou daarvan 
om rustig te wees en saam fliek te kyk.
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Foto’s: Andrea Visser

Die senior Mnr. en Mej. Gimmie is Jan 
Hendrik Botha (gr.11) en Leané van Tonder 
(gr. 11). Onder: Ané Potgieter (gr. 10).

Covid-19 stop Gimmie-gees nie
Kiara Kirsten en Mieke Retief

Selfs Covid-19 en sy beperking op 
die getal beskikbare kaartjies kon die 
geesdrif van die Gimmie-ondersteuners 
demp om hul gunstelinge tydens Mnr. 
en Mej. Gimmies op 20 April 2021 op 
die loopplank aan te moedig nie.

In blink aandrokke, strikdasse en 
bypassende maskers het alle deelne-
mers hul beste voetjie voorgesit om die 
beoordelaars se oog te vang.  

Die Gimmie-personeel wat op die 
loopplank gepronk en geskitter het, 
het vir groot opwinding gesorg. Juf-
frou Susan Botha het gespog met haar 
Frida Kahlo-uitrusting en meneer Ber-
tus Pool het met sy wit kopdoek baie 
aandag getrek.

Die vier beoordelaars was juffrou 
Lorraine van der Westhuizen, Lisa van 
Rooyen (beter bekend as Lisa-met-die-
rooi-hare), Ockie van der Westhuizen 
(professionele fotograaf) en Matthew 
Smith (wenner van Mnr. NWU-Per-
soonlikheid asook Mnr. NWU-Kam-
pus).

Juffrou Loretté du Toit, Gimmies se 
kultuurhoof, het gesê dat die deelne-
mers baie minder as in die verlede kon 
oefen. 

Dit het die Gimmies egter nie gekeer 
nie en hulle het die gehoor stom geslaan 

met hul komiese, waardevolle en unieke 
antwoorde tydens hul onderhoude agter 
die skerms. 

Die deelnemers het hul Gimmie-guts 
op die loopplank gewys. Elke deelne-
mer is met warm applous en emmers 
vol ondersteuning begroet.

En die wenners? Die senior Mnr. 
en Mej. Gimmie is Jan Hendrik Botha 
(gr.11) en Leané van Tonder (gr. 11). In 
die tweede plek was George Kotze (gr. 
12) en Jacqueline van Rooyen (gr.12), 
en derde was Josef Joubert (gr.11) en 

Fransuné Venter (gr. 11). Jana Schutte 
(gr.12) het die beste tydens die onder-
houde gevaar. Die junior Mnr. en Mej. 
Gimmie was Johan Malan (gr. 9) en 
Chantelle de Vos (gr. 9). In die tweede 
plek was Dian Smit (gr. 9), Jaco Nel (gr. 
9) en Carmia Oberholzer (gr.9). Derde 
was Ané Potgieter (gr.10).

Met uitstekende organiseerders, ge-
willige ondersteuners en John Travolta 
se “Greased Lightning” in die agter-
grond het Mnr. en Mej.  Gimmie 2021 
voorwaar die Covid-19-pes verdryf.

PC Schutte 
(gr. 9) het tydens die 
onderhoude geskit-
ter. “Die onderhoud 

was vir my baie 
lekker. Ek moes van 
die vrae ’n hele paar 

keer oor opneem 
om die woorde en 

sinne reg te kry. 
Dit is ’n amazing 

experience as almal 
vir jou cheer op die 

stage. Dit was ’n 
groot verrassing 

toe ek én my sussie 
Jana as wenners 

aangekondig is,” het 
PC gesê.

Potchefstroom Gimnasium is alom be-
kend vir sy leerders se kultuurprestasies, 
maar die ervaring om deel te wees van 
die kultuuraktiwiteite is besonders.

Daar word  baie tyd, afrigting, liefde 
en geduld in die kultuuraktiwiteite belê. 
Die kultuurdepartement van die skool 
bied ŉ groot verskeidenheid groepe vir 
leerders om by aan te sluit – van sang, 
dans en drama tot die gr. 8-leerders wat 
sing en dans op die 1960-treffer “Itsy 
Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot 
Bikini”. 

Juffrou Loretté du Toit het gesê: “In 
die kultuurdepartement van Gimmies 
is dit belangrik dat ons vir elkeen wat 
graag wil deelneem aan die kunste of 
kultuur plek maak en nooit ooit iemand 

PZAZZ! aan die oefen.

Kultuur-
groepe 
skitter 
steeds
Schalk van der Merwe

wegwys nie. By Gimmies het ons 
jaarliks groepe wat gestig word volgens 
die talente wat ontdek word, maar daar 
is ook groepe by Gimmies wat al ŉ paar 
jaar deel van ons skool is.” 

Daar is baie vokale groepe soos 
W3, die sanggroep vir ouer seuns en 
PZAZZ!, die sanggroep vir ouer meisies. 
Die groepe vir die jonger kinders is 
Petite en Andanté. 

Juffrou Loretté het gesê dat die groepe 
nie soveel in die pandemie kan oefen 
soos hulle sou wou nie, maar hulle 
oefen elke week. 

Sy het ook gesê ondanks al die kom-
plikasies hou Covid-19 Gimmies nie 
terug nie. Gimmies gaan aan met 
virtuele uitvoerings en oefening en 

beplan om later die jaar ŉ kabaret te 
doen.

Die gr. 8’s het al lekker geoefen aan 
die kabaret. Kaylene du Plessis, een van 
die groep, het gesê: “Ja-nee, dit was baie 
lekker; ek hou daarvan om my talente te 
gebruik en ek het baie daarna uitgesien. 
Toe ons die eerste dansie gedoen het, 
was dit stresvol, maar soos ons meer 
geoefen het, het dit lekkerder geword.”

Onalenna Selekisho het gesê: 
“Kinders so jonk soos ons kry nie altyd 
soveel geleenthede nie. So ek is bly dat 
ons deel van die kabaret kan wees.”

Die kultuurdepartement laat leerders 
deel van die skool voel en het die nuwe 
gr. 8’s vriendelik verwelkom. 

Kultuur het ook in die verlede ŉ 

Foto: Andrea Visser

belangrike rol in die lewens van baie 
Gimmies gespeel. In die kultuursentrum 
langs die verhoog is ŉ groot wit muur 
met dosyne briefies en boodskappe 
waarin kinders ná opvoerings oor die 
jare hul gevoelens beskryf het, soos 
“W3 for life”; “Hoogtepunt van die 
jaar”; “Die musiekblyspel het ŉ week 
gelede plaasgevind, ek mis dit”; en 
“Die musiekblyspel was ŉ fees, trotse 
Gimmie!”

Potchefstroom Gimnasium se kultuur 
het ŉ groot impak op leerders se lewens. 

Met sang, dans, drama en instrumente 
word kinders die kans gegee om hul 
talente te ontwikkel by die beste skool 
in die land.

Musiek se 
mense groet
Schalk van der Merwe en Henriëtte Jansen 
van Vuuren

Die musieksentrum het twee perso-
neellede einde April 2021 gegroet: 
André Oosthuizen (32) en Rieneke 
Viljoen (32). 

George Fazakas (66) verlaat die 
sentrum ook aan die einde van Julie 
2021 ná 37 jaar diens. 

Rieneke Viljoen was ,n onderwyser 
wat baie mense aan die wonders van 
klavierspel voorgestel het. Haar im-
provisasievaardighede het sy aan 
almal op haar lewenspad oorgedra. 
Daniël Jacobs is in Rieneke se plek as 
klavieronderwyser aangestel.

Rieneke Viljoen

André Oosthuizen is ŉ klassieke 
sanger en fluitspeler en was ook 
hulpdirigent by Impromptu, die 
musieksentrum se simfonie-orkes. 

“André is ŉ fenomenale onderwyser 
en ek was baie gelukkig om by hom te 
kon les neem,” het Annemarie van der 
Westhuizen (gr. 8), gesê. 

Maar sy is meer as tevrede met Harry 
Sauerman wat in André se plek aange-
stel is. “Harry is energiek en is baie lief 
vir wat hy doen. 

“Hy is baie vriendelik en ek loop 
altyd met ,n glimlag uit sy klas uit,” het 
Annemarie gesê.

Alhoewel tot siens moeilik is, sal 
nuwe gesigte ook ŉ glimlag ontlok. 
Daniël Jacobs (22), Harry Sauerman 
(27) en Claire Hailstones (21) vul die 
gapings in die musieksentrum.

“Dit is altyd ŉ uitdaging om nuwe 
personeellede aan te stel. Buiten die 
nodige musikale vaardighede van 
die personeellid, moet die profiel 
van die studentekorps (soos die 
ouderdom, vordering, styl, voorkeure) 
ook in ge-dagte gehou word,” het 
mev. Anja Viljoen, die hoof van die 
musieksentrum, gesê.

Claire Hailstones beklee die pos van 
vioolonderwyser ná die bedanking van 
Izelle Claassen. 

“Claire het ŉ ander manier van klas 
gee, maar ek geniet dit vreeslik,” het 
Kari Goede (gr. 8) en  ŉ leerling van 
Claire, gesê.

George Fazakas is ŉ vaardige 
fluitspeler en is landswyd ŉ bekende 
gesig in simfonie-orkeste en ensembles. 
As solis en as onderwyser het hy altyd 
sy beste gegee. 

Ons sal sy humor, uitbundigheid 
en opregte lag en geselskap in die 
wandelgange van die musieksentrum 
mis. Hy en sy vrou, Alex, emigreer in 
Julie 2021 na Nederland om sy aftrede 
saam met sy kinders te geniet.

Alhoewel Rieneke, André en George 
baie gemis gaan word, sal Daniël, Harry 
en Claire se vaardighede help om die 
musieksentrum verder te verbeter. 

Claire Hailstones

Foto: Yvonne-marié Brand.

Foto: Robert Mathews

Aksie onder die sterre
Mila Springthorpe en Cheri-Lynne Henning

Die uitdagende tye wat ons die laaste 
jaar of wat beleef, maak dit belangrik 
om buite die boks te dink om interaksie 
te bewerkstellig. En wat is dan nou ŉ 
beter idee as ŉ buitelugfliek?

Die piekniekmandjies en komberse 
het uitgesprei gelê op Gimmies se 
hokkieveld.  Die geur van spring-
mielies was in die lug en die Gimmies 
opgewonde en vol afwagting. Donder-
dag 6 Mei 2021 was tyd vir die aksiefliek 
Get Smart – wat Gimmies uit alle grade 
saam met hul vriende kon geniet. 

Die aand, wat deur die Gimmieraad 
georganiseer is, het net betyds gekom.

“Dit was verseker een van die hoogte-
punte van die moeilike eerste kwartaal 
van 2021. Nie net vir my nie, maar 
vir almal wat die aand bygewoon het. 
Almal het dit werklik baie geniet,” het 
Janet Naudé (gr.10) gesê.

Fliek is nie fliek sonder verversings 
nie en daar was pizza, springmielies, 
koeldrank en stomende koffie om die 
koue mee te verdryf te koop. 

Weens die Covid-19-regulasies kon 
slegs 200 Gimmie-leerders hierdie 
geleentheid bywoon. 

“Hopelik teen volgende jaar kan ons 
meer leerders nooi, wat movie-aande 
soos dié net nog beter sal maak,” het 
Xanelle Else (gr. 10) gesê. 

Ané Potgieter en Mikayla Thomas (albei gr. 10) lê weg aan die verversings.

Foto: Karla Retief



4 Sasima - Potchefstroom Gimnasium

LEER KEN ONS STAATMAKERS 

Juffrou Madeleine Gerber

Abigail Wentzel en Natasja de Beer

Juffrou Madeleine staan alom bekend as 
die juffrou met die blou en pers hare - 
geliefd en gewild. Hier kan jy haar beter 
leer ken.
■ Hoe lank hou Juffrou al by Gimmies 
skool?

Sedert Augustus 1999, so dit sal nou 
22 jaar wees.
■ By watter skoolaktiwiteite is Juffrou 
alles betrokke?

Op die oomblik die gr. 7’s se opedag, 
die kultuurweek, die personeelkonsert 
en die geesbeker (wanneer Covid-19 
weer eendag onder beheer is). Ek is 
ook die gr. 8’s en gr. 9’s se vakhoof 
en ek dien op die skool se bestuur as 
departementshoof. Ek het al selfs ŉ 
netbalspan gehad!
■ Wat is Juffrou se slagspreuk vir die 
lewe?

“Sometimes I pretend to be normal, 
but it gets boring so I go back to being 
me.” Ek moet sê ek was nog altyd effe 
anders, die uitstaan-ene in ŉ groep.
■ Wat is Juffrou se geheim vir sulke 
uitmuntende styl?

My ma het beslis goeie styl, sy dra 
lipstiffie strand toe! Ek sou my styl 
beskryf as I would wear black until 
someone discovers a darker colour met 

,n Harley en funky skoene 
vir ,n bad hair day ...

ŉ tikkie Harley Davidson. Funky skoene 
maak op vir enige bad hair day.
■ Was Engels die vak wat Juffrou 
aanvanklik wou gee?

Ja beslis! Ek het wel vir ŉ semester 
wiskunde gegee, maar sin, cos en tan 
hou nie baie van my nie.
■ Wat motiveer Juffrou om elke dag 
skool toe te kom?

Ek weet wat ek van my kind se 
onderwysers verwag, daarom wil ek net 
die beste gee vir die ouers wat my met 
hul kinders vertrou. Ek hou natuurlik 
daarvan om die middelpunt van almal 
se aandag te wees. Nie dat jy dit ooit sou 
kon raai nie; ek kom nogal skaam voor.
■ Wat is vir Juffrou die lekkerste deel 
van klasgee?

Ek is mal daaroor om Shakespeare 
se boeke te behandel, maar die ‘Hello 
ma’am’ gekombineer met ŉ glimlag 
maak altyd ŉ slegte dag beter. Dit voel 
soos ŉ familie, my Gimmie-familie.
■ Watter vakke en grade het Juffrou al 
onderrig?

Gr. 2, 3, 4 en 7 wiskunde en fisiese 
wetenskappe by Laerskool Mafikeng. 
Gr. 8-12 Engels (huistaal en FAL), Afri-
kaans, Setswana, KK en LO.
■ Een woord wat Juffrou se ervaring 
by Gimmies sal opsom?

ŉ Onophoudelike avontuur ...Foto: Andrea Visser

Kyk net hoe baie nuwe onnies is hier
Gimmies het hierdie semester drie nuwe onderwysers verwelkom. Hanri Schabort het ’n paar interessante feite oor die nuutste lede 
van ons Gimmie-familie gaan naspeur. Andrea Visser het die foto’s geneem.

 n Juffrou Courtney van Nierop

Juffrou Courtney bied Engels aan vir gr. 
8 en gr. 10. 

Haar omkooppakkie sal koffie en 
sjokolade bevat, en “alhoewel ek ŉ sou-
tie is, enigiets wat met braai te doen het.

Haar gunstelingliedjie is “Wellerman 
(Sea Shanty)” deur Nathan Evans 
en sy hou ook van rap-musiek. Haar 
gunstelingfliek is Top Gun.

Volgens juffrou Courtney was Engels 
en kuns haar gunstelingvakke op skool. 
Sy wou ook nog altyd ŉ onderwyser 
word. 

“As kind het ek altyd met my witbord 
vir die honde klas gegee,” het sy gesê.

Juffrou Courtney sê die volgende 
vier woorde sal haar goed opsom: 
“Kreatief, liefdevol, dink-uit-die-boks 
en vriendelik.”

Waarsonder sal sy nie kan leef nie? 
“My ma.”

 n Meneer Esperé Brink

Beter bekend onder die gr. 12s as 
meneer “Experience” (weens sy naam), 
wat IGO vir gr. 10-12 en tegnologie vir 
gr. 8’s aanbied. 
Hy word graag bederf met biltong 
en droëwors en ŉ “lekker gholf-
geskenkbewys”.

Hy het nie ŉ gunstelingliedjie nie, 
maar luister graag na Juan Boucher se 
musiek.

Wiskunde en IGO was sy gunste-
lingvakke op skool. 

Wanneer hy nie skoolhou nie, speel 
hy gholf, tennis, doen houtwerk, ry fiets 
en stap. Hy geniet dit om in die natuur 
te wees.

Meneer Esperé sê die woorde wat 
hom die beste opsom, is betroubaar, 
integriteit, empatie en eerlik. 

En hy sal nie kan leef sonder sy vrou, 
familie en “my Jackie” (Jack Russel) nie.

 n Juffrou Zandrie Reynders

Juffrou “Zannas”, soos haar voogklas 
haar noem, gee LO vir gr. 8 en 9 en 
lewenswetenskappe vir gr. 9. 

Sy is spontaan, eerlik, gelowig en 
liefdevol.

Sy kom uit ŉ familie van onderwysers. 
“Ek het terwyl ek besig was om te 

studeer begin klasgee en dit was vir my 
ŉ groot vreugde. 

“Daarna het ek vir ŉ paar jaar as ŉ 
risikobestuurder by ŉ myn gewerk en 
is toe ŉ pos by Gimmies aangebied,” het 
sy gesê.

Sy hou daarvan om met haar hande te 
werk, te oefen en hokkie af te rig. 

Haar omkooppakkie sal bestaan uit 
honde, “maar slegs ŉ Golden Retriever 
of ŉ Jack Russel”, gin en baie sjokolade.

As dit kom by fliek, het sy drie 
gunstelinge: “definitief ” Grease, The 
Notebook en Top Gun.

 n Meneer Ruben Smith

Jy kan meneer Rubie omkoop met 
papita, happy socks en ŉ cappuccino. 
Gooi daarby Afrikaanse musiek – veral 
Laurika Rauch en Bok van Blerk se 
liedjie “Ek het”, hokkie, slaap, sepies 
kyk, die hele Kissing Booth-reeks en 
oefen, en hy is op sy gelukkigste.

Hy bied RTT vir gr. 10 en 
leesvaardigheid vir gr. 8 aan. Sy gun-
stelingskoolvakke was RTT, besig-
heidstudies en Afrikaans. Hy sou eers 
gaan regte swot, “maar die Vader het 
ander planne vir my loopbaan gehad,” 
het hy gesê.

Hy meen die woorde “deurset-
tingsvermoë, spontaan, humoristies en 
selfversekerd” som hom die beste op. 
En waarsonder sal hy nie kan klaarkom 
nie? “My selfoon. Slegs omdat ons in ŉ 
wêreld lewe waar ons die goed elke dag 
gebruik.”

 n Juffrou Ashley Hambly

Vriendelik, humoristies, teruggetrokke 
en opreg, is die woorde wat juffrou 
Ashley die beste opsom, sê sy. 

Sy bied Afrikaans vir gr. 8 en gr.10 
aan.

Sy is dol oor Taylor Swift se album 
Folklore en “Evermore” is haar gun-
stelingliedjie. 

Op skool het sy die meeste van visuele 
kunste gehou, en vandag hou sy haar 
besig deur te fliek en plantjies te plant. 

Wat flieks betref, bly The Greatest 
Showman “altyd ŉ wenner”.

Sy wou ook nog altyd ŉ onderwyser 
word. 

“My ma was ook ŉ onderwyseres. 
Ek het in haar voetspore gevolg,” het sy 
gesê.

En as jy haar wil bederf, bring die 
sjokolade nader. Daarsonder kan sy nie 
leef nie.

Josef Joubert, ŉ gr.11- leerder, het in 
April vanjaar die ATKV se nasionale 
digitale spelkompetisie DigiSpel gewen 
en so die stof geskop in die oë van talle 
leerders in die kategorie gr. 10-12.

Josef het gesê dat hy al van gr. 5’n 
liefde vir Afrikaans begin kweek het 
danksy juffrou Annemarie Jones van 
die Laerskool Unitas in Swartwater, 
Limpopo.

Met sy juffrou as bron van inspirasie 
het Josef al deelgeneem aan spelkompe-
tisies soos WOW. 

Weens Covid-19 kon dié kompetisie 
nie vanjaar plaasvind nie en het hy sy 
visier op DigiSpel gerig.

Hy het met boeke as pryse weggestap. 
Sy geheim vir sy passie vir Afrikaans? 
“Ek dink mens moet net begin lees, dis 
waar die liefde begin.”

Gimmies se
spelkoning

Josef Joubert

Nerica Kruger
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Om redakteur van Sasima te wees, is seker een 
van die lekkerste dinge wat ek nog ooit gedoen 
het. Om iets aan te pak wat vir jou soveel genot 
gee, is nie werk anie, en om vir die finale produk 
te wag, is maar moeilik vir elke redaksielid. 

Elke vergadering se dinkskrums (selfs die 
kort ontmoetings tydens pouse) het bladsye vol 
Gimmie-prestasies en nuus tot gevolg gehad. 

Met die Covid-19-pandemie het die woord 
positief ’n ander betekenis gekry, maar dit het nie 
die positiewe gesindheid van ons redaksielede 
gedemp nie. Elke beplanningsessie is met ywer 
aangepak en gedagtes is uitgeruil om hierdie 
uitgawe die beste moontlik te maak. 

Deur wonderlike samesyn, grappe, skerts en 

harde werk, het die artikels stadig begin vorm 
aanneem. Nou kan elke Gimmie met trots saam 
lees aan die lekker en sleg wat ons as redaksie in 
die eerste twee kwartale van hierdie jaar beleef 
het. 

Ek wil baie dankie sê aan juffrou Mizelle 
Prinsloo (Sasima se voog) wat kalm gebly het 
deur die hele proses, en wie se raad my werk veel 
ligter gemaak het. Ek is ook ongelooflik trots op 
die redaksie. Elkeen het sy kant gebring en die 
proses het seepglad verloop. 

Ek deel met julle die boodskap wat ek uit 
hierdie ondervinding geleer het: “None of us is as 
smart as all of us” – Ken Blanchard.

Juan-Naudé Aslett
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Die Sasima speel nog altyd ’n belangrike rol in 
Gimmies. Nie net bevat dit baie nuus, interes-
santhede en opbouende artikels nie, maar dit is 
’n goeie geleentheid vir leerders om te lees, hul 
talente te gebruik en baie kreatief te wees. 

Ons pragtige koerant het nie net die afgelope 
jare verskeie toekennings ontvang nie, maar het 
ook die digitale era betree.

In hierdie moeilike tyd met Covid-19 is dit 
nog meer belangrik om u kinders geleenthede te 
gee, daarom is ons so dankbaar dat die Sasima 
kon voortgaan. Baie dankie aan juffrou Mizelle 
Prinsloo en die redaksie vir die harde werk, baie 
idees en ’n pragtige produk.

Dit is met groot dankbaarheid teenoor ons 
Hemelse Vader dat ek Gimmies en ook die 

Sasima mag groet in my laaste termyn. 

Hou aan om sulke goeie werk te doen. 

Baie voorspoed,
Mnr. Roelof Oosthuizen

Vlekvry is beslis nie die plek waar jy 
jou normale Sondagskoolles kry nie.

 Dit is ’n aksie waar kinders 
vrywillig hul pouses afstaan om deel 
te word van ’n familie en om meer te 
groei in geloof en in hul verhouding 
met die Here.

Het jy al jou ma hoor sê dat jy ’n 
vlek op jou hemp of broek het? Jy het 
sekerlik ’n gunstelinghemp waarop 
’n vetkol al beland het? Daarna trek 
jy ’n baadjie bo-oor aan, net sodat 
niemand hierdie vlek van jou moet 
sien nie. 

Dit is hier waar God inkom en vir 
ons kom sê dat ons nie skaam moet 
wees oor ons vlekke nie. God het 
ons VLEK-VRY gemaak na Sy beeld. 
Deur Sy kruisiging is ons skoon 
gewas.

Vlekvry is ’n skoolaksie waartydens 
kinders van al die grade elke Woens-
dag tydens pouse bymekaarkom om 
saam met mekaar tyd te spandeer en 
ŉ verhouding met die Here te bou. 
Soms is daar worship en deel leerders 
hul getuienis. 

Verskillende sprekers kom ge-
reeld om die kinders oor relevante 

Die saal is elke Woensdag vol gepak. 

Spotprent: Marco Vorster

onderwerpe toe te spreek. Voor die 
Covid-19-inperkings was daar ook 
al heerlike aksies soos piekniek, 
fliekaande en selfs ’n deurnag of twee.

Juffrou Mizelle Prinsloo en meneer 
Ruan van Aswegen is die twee 
onderwysers wat alles reël en laat 
gebeur. 

Hulle albei het ŉ groot liefde vir 
die Here en dit word na die kinders 

oorgedra. 
Juffrou Mizelle sê haar 

hartsbegeerte is dat elke kind in 
Gimmies ’n intieme verhouding met 
God sal hê en dat hulle elke dag God 
se liefde, goedheid en nabyheid sal 
beleef en dit uitdra na mekaar. 

Daar is net een antwoord en dit is 
Jesus. Hy gee ’n lewe van oorwinning, 
vryheid, vrede en veral liefde.

Meneer Ruan sê soms wonder ons 
wat die Here se plan met ons lewens 
is, hoekom ons sekere struikelblokke 
ervaar en hoekom ons op hiérdie 
oomblik op hiérdie plek is. 

Dit is alles vrae waarop ons 
antwoorde kan kry deur ŉ verhouding 
met Jesus.  My hart is dat elke kind se 
verhouding met Jesus op so ’n manier 
versterk sal word dat hulle Hom 
konstant sal soek deur die goeie en 
die slegte dae.

My wens vir elke leerder is ŉ Jesus-
centered life: 

“Our life priority and decision-
making list should be Jesus all the way. 
The idea is that every decision in life 
flows from intimacy with Him. 

“There should not be a list of 
worldly things trying to compete for 
our affection but simply living a Jesus-
centered life and being obedient to His 
voice.” 

Meer as ’n honderd leerders woon 
elke Woensdag die byeenkoms in die 
saal by. 

Josua Coetzee, ’n matriekleerder, 
het gesê dat Vlekvry vir hom ŉ veilige 
plek is om te groei in sy verhouding 
met God. 

Kry ŉ vriend of vriendin en word 
deel van die Vlekvry-familie!

Hanri Schabort

Foto: Isabel Redelinghuys

Kom, word deel van Vlekvry!
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Daar is niks wat mens so kan laat lag, 
huil, kwaad word of selfs verleë laat voel 
soos ŉ goeie toneelstuk nie. 

Selfs in hierdie uitdagende jaar het 
Gimmies drie tonele gereed. Walvisval, 
as ... en Diepsee gaan onderskeidelik 
deelneem aan die FAK Allegretto 
Toneelfees, Aardklop Pronk Podium, 
Akademie vir Dramakuns  se toneelfees 
en die ATKV-Tienertoneel in Julie en 
Augustus.

Die talentvolle manne wat die 
produksies op die planke bring, is 
Erasmus Esterhuizen en Dylan le Roux. 
Erasmus is die skrywer en regisseur 
van Diepsee en Dylan is die skrywer en 
regisseur van Walvisval en as ... “Ek hou 
van drama, want dit bou selfvertroue 
en dit is ŉ manier om bietjie te ontsnap. 
Daar is niks so lekker soos die gevoel 
om op ŉ verhoog te wees en om mense 
te entertain nie,” het Dylan gesê.

Toneel-speel is nie vir sissies nie. Die 
akteurs spandeer ure aan oefen. Juffrou 
Elbie Buys, Afrikaans-onderwyser en 
hooforganiseerder van toneel, het gesê 
akteurs se belangrikste eienskap is deur-
settingsvermoë. “Aan die begin is dit ŉ 
lekker en nuwe ervaring. Dan vind ŉ 
fase van oor en oor dieselfde ding doen, 
plaas. Eers as 90% van die produksie in-
geoefen is, word dit weer lekker.” 

Die akteurs oefen amptelik tot vier 
ure ŉ week, maar spandeer ook ure voor 
die spieël totdat hulle hul karakters soos 
hul handpalms ken. Josef Joubert (gr. 
11) sê dat jy jou karakter so goed moet 
ken dat wanneer jy jou woorde vergeet, 

jy iets sal kan sê wat die karakter sou sê. 
“ŉ Teater is vir my die wonderlikste 

plek om in te wees. Daar word stories 
vertel en jy word weggevoer na plekke 
waar jy nog nooit was nie en plekke wat 
ook net in die verbeelding bestaan. Jy 
maak kennis met interessante karakters. 
ŉ Nuwe wêreld word met elke optrede 
ontdek,” het juffrou Elbie gesê.

Landsdiensleerders werk hard om die skool se swembadmure te verfraai. 
Van agter is Mario, Danel Fourie, Laetitia van Zijl en Ryno du Plessis 
(klubleier).

LINKS: Die Lands-
diensspan neem ’n 
blaaskans op die 
Hartspad-staproete 
by Anderland. Van 
links is JF Deysel 
(gr. 9), Carla du 
Plessis (gr. 10), 
Zané Oosthuizen 
(gr. 10) en juffrou 
Esmé van Tonder.

Gimmies se Landsdiensleerders het einde April die natuur by Anderland gaan verken. Dié 
plek is die tuiste van die  Hartspad Adventure Trails waar besoekers kan stap of fietsry. 
Die roetes is so ontwerp dat dit bymekaar aansluit om ’n lekker lang roete van ongeveer 
20 km te vorm vir diegene wat vir ’n uitdaging lus is. Aan die einde van die roete is daar 
’n koffiewinkel om ’n heerlike dag by af te sluit. Dit was nogal snaaks toe juffrou Esmé van 
Tonder (Landsdiensvoog) amper ’n deel van Hartspad se grond “gekoop” het toe haar voet 
aan ’n boomwortel vasgehaak het. Juffrou Esmé is voorwaar ’n staatmaker.

 n Johan Kotze (gr. 9) – Malan in 
Walvisval

Gunstelingreël in toneelstuk: ŉ Boek! 
Duhhh, jy moet een of ander tyd een 
probeer lees.

Gunstelingakteur: Jack Black en Meryl 
Streep.

As jy in enige fliek sou kon speel, wat 
sal dit wees? “Mamma Mia!”

Watter boek sou jy graag wou opvoer? 
“13 uur” van Deon Meyer.

Snaaksste ding tydens oefening? Ek 
kon om een of ander rede nie “pa” 
uitspreek nie.

 n Josef Joubert (gr. 11) – William 
in as ...

Gunstelingreël in toneelstuk: Jy moet 
nooit jou lig laat fade nie, jou passie.

Gunstelingakteur: Meryl Streep.
As jy in enige fliek sou kon speel, wat 

sou dit wees? “Mamma Mia!”
Watter boek sou jy graag wou opvoer? 

“Fiela se kind”.
 n Anellé Arbuckle (gr. 12) – Kaia 

in Walvisval
Gunstelingreël in toneelstuk: “Raah 

peor ees eid ... (awkward silence) ... Die 
see roep haar.”

Gunstelingakteur: Kevin Hart en 
Jennifer Aniston

As jy in enige fliek sou kon speel, wat 

sou dit wees? “Burlesque”.
Watter boek sou jy graag wou opvoer? 

“Romeo and Juliet”.
Snaaksste ding tydens oefening? Dylan, 

die regisseur, het een scene as Johan se 
karakter gespeel en juffrou Ashley as my 
karakter en toe gee ons bietjie kritiek.

 n Etienne Dannhauser (gr. 8) – 
Marno in Diepsee

Gunsteling-akteur: Mark Hamil.
As jy in enige fliek kon speel, wat sou 

dit wees? “Star Wars.”
Watter boek sou “jy graag wou opvoer? 

“The hitchhiker’s guide to the galaxy”.
 nMuller Dannhauser (gr. 11) –  

Adriaan in Diepsee
Gunstelingakteur: Johnny Depp en 

Jesse Eisenberg.
As jy in enige fliek kon speel, wat 

sou dit wees? “Once upon a time ... in 
Hollywood”.

Watter boek sou jy graag wou opvoer? 
“The Alchemist”.

Snaaksste ding tydens oefening? Dit 
het al ŉ paar keer gebeur dat ek voor of 
na die oefening nog steeds die mede-
akteurs per ongeluk op hul karakters se 
name noem. 

 n Janco Mouton (gr. 12) – Luke in 
Diepsee

Gunsteling-akteur: Benn Platt, Robert 
Downey Junior en Charlize Theron.

As jy in enige fliek kon speel, wat sou 
dit wees? “Star Wars”, al is ek net ŉ groot 
stormtrooper.

Watter boek sou jy graag wou opvoer?  
“The Great Gatsby”.

Snaaksste ding tydens oefening? Toe 
Muller my een oefening heeltyd Janco 
genoem het in plaas van Luke.

Gerhard Steenekamp, Gimmies se 
2015-rugbykaptein is ŉ opkomende 
ster op nasionale en internasionale vlak. 
Dit blyk dat 2021 vir Gerhard ŉ jaar sal 
wees om te onthou.  

Nie net is hy deel van Jake White 
se Bulls-span wat tans plaaslik en 
internasionaal presteer nie, maar hy 
trou ook met Elbie Steyn, wat saam 
met hom in 2015 aan Potchefstroom 
Gimnasium gematrikuleer het.

Op 7-jarige ouderdom het Gerhard 
bulletjierugby begin speel. Kaalvoet 
in die bibberende koue op Laerskool 
Mooirivier in Potchefstroom se 
velde, min wetend dat dit is waar sy 
rugbyloopbaan sou begin en dat hierdie 
bulletjie sommer gou in ,n reus van 1.94 
m sou verander. 

Op die rooi tapyt: Só sê ons verhoogsterre
Carike Hattingh en Henriëtte Jansen van 
Vuuren

In 2015 sluit Gerhard sy skool- en 
rugbyloopbaan op ,n hoë noot af. 
Nie net tree Gimmies se eerstespan 
daardie jaar as naaswenners van die 
Beeldtrofee uit die stryd nie, maar hulle 
wen ook die Gimmie-Volkie wedstryd 
en die Pukreeks. Gerhard begin die 
daaropvolgende jaar as kontrakspeler 
by die Bulle in Pretoria. 

Hy is verder ook in die o/20-
Junior Springbokspan wat by die 
o/20-Wêreldrugbykampioenskap in 
Georgië gaan deelneem het.  Die span 
het altesaam 239 punte gedurende 
die toernooi aangeteken. Hulle wen ŉ 
bronsmedalje en kenners reken dat dit 
een van die beste junior Bokspanne in 
ons land se geskiedenis is. 

Maanskyn en rose was dit beslis nie. 
Fac Et Spera (werk en hoop steeds meer) 
is wat Gerhard moes toepas tydens ,n 

kniebesering wat talle mense geglo het 
sy rugbyloopbaan sou beëindig. 

Gerhard se raad aan jong spelers 
met beserings is: “As jy jonk is met ŉ 
besering, moet jy nie oorhaastig wees 
nie en seker maak jy sorteer eers die 
besering uit voor jy aanbeweeg. As jy ŉ 
besering gehad het, is jy agter. Jy moet 
seker maak dat jy harder werk as die res 
om weer op standaard te kom. As jy op 
dieselfde vlak as die ander is, moet jy 
steeds aanhou werk om nog te verbeter.” 

Wyse woorde of hoe? 
“Dit is moelik om positief te bly 

gedurende ŉ besering, maar wat my 
gehelp het, is dat ek vir my klein 
doelwitte gestel het. Dit help om positief 
te bly. Dit help nie om op die negatiewe 
te konsentreer nie, maar eerder op die 
klein oorwinnings wat jy behaal het, te 
fokus.”

Anellé Arbuckle (gr.12) en Johan Kotze (gr. 9) in Walvisval.
Foto: Andrea Visser

Oud-rugbykaptein ons trots 
Deur Menke Van Den Berg

Gerhard Steenekamp in aksie.

Landsdiens se harte klop warm

Foto verskaf

Die GSOK-Fondsinsamelingsfunksie op 19 Mei 2021 was ’n 
fees van musiekgenres. Twintig Gimmie-gasvroue het kaartjies 
verkoop en elke tafel het ’n tema gehad. Party het die 1980s 
uitgebeeld, ander Country en nog ander Rock ’n Roll. Die gees 
was aansteeklik. Musiekpret het die aand kom aanbied. Op die 
foto is die personeel van Woel en Werskaf Kleuterskool wat met 
die geesbeker weggestap het. 



7Julie 2021 Jaargang 42 (1)

Gimmie-tennisspelers skitter by Sun City

In die hartjie van Noordwes speel Gimmies 
elke jaar in die Sun City-tennistoernooi en vaar 

uitstekend. Die tennistoernooi het vanjaar vanaf 
7-10 Mei plaasgevind. Gimmies neem al vir 

die afgelope 14 jaar daaraan deel en het die 
toernooi al vyf keer gewen. Hulle het vanjaar 

derde gekom. Juffrou Hanlie Smuts is nou al 14 
jaar by die Sun City-toernooi betrokke en kies 

om elke jaar weer daar deel te neem, omdat 
dit so ’n lekker toernooi is en die spelers goeie 

blootstelling kry. Al die spelers het hul beste 
gegee en elke oomblik geniet. Juffrou Hanlie is 

voorwaar ’n bok vir sports. Sy is by die glyplanke 
af terwyl sy vir lewe en dood moes klou. Sun City 

het nog lank nie die laaste van juffrou Hanlie, 
juffrou Ansunica en Gimmies gesien nie. Dis ’n 

fees om ’n tennis-Gimmie te wees. Van links voor 
op die foto is Danel Fourie (gr. 9), Anica Swart 

(gr. 10), juffrou Ansunica Brits, Rynard Botha (gr. 
12) met juffrou Hanlie Smuts op die skoot, Alri 
Verster (gr. 9) en Riani Maré (gr. 9). Agter van 

links staan Michael van Rooyen (gr. 12), Franco 
Naudé (gr. 12), Jan Hendrik Botha (gr. 11) en 

Juan Scheepers (gr. 9).

Covid-19 
demp nie dié 
uitblinkers se 
prestasies
CF Deacon

Die Suid-Afrikaanse Senior Atletiek-
kampioenskappe het vanjaar vir 
Karmen Fouché, Danielle Verster en 
Jeané Visser die geleentheid gebied om 
te wys wat in hulle steek. 

Soos vir die res van die wêreld se 
atlete het grendeltyd vir hierdie drie 
ook uitdagings ingehou. Hulle kon nie 
meer soos gewoonlik in gimnasiums 
gaan oefen nie, hulle kon nie op die 
veld oefen nie. Hulle kon selfs op ŉ tyd 
nie eers buite die erf oefen nie. Danielle 
vertel hoe sy vir die eerste vyf weke op 
ŉ roete van 225 m om haar huis geoefen 
het.

“Ek het my gewone oefenprogram 
gevolg en tot ŉ uur long run om die 
huis gedoen. Uiteindelik kon ons van 
06:00-09:00 oefen, wat ŉ uitdaging in 
die koue winter was. Verder het ek ook 
op algemene versterkingsoefeninge 
gefokus. Covid-19 het veroorsaak 
dat ek nie meer elke oefening en 
ons oefengroep sommer net as 
vanselfsprekend aanvaar het nie. Ons 
groep is ’n span wat mekaar motiveer 
en ondersteun, nie net met die atletiek 
nie, maar in alle areas van die lewe,” het 
sy gesê.

Ten spyte van die uitdagings wat 
die drie dogters moes trotseer, was die 
byeenkoms heel aangenaam, het hulle 
gesê. Die byeenkoms was soos altyd ŉ 
baie goeie leerskool. Die atletiek was uit 
die boonste rakke en selfs die weer het 
mooi saamgespeel.

Die atlete se top-prestasies lyk soos 
volg:

Jeané Visser het in 2019 die o/18-
hoogspringtitel gewen. Sy het daarmee 
Springbokkleure verwerf en aan die 
Afrika Spele, wat in die Ivoorkus gehou 
is, deelgeneem. Tydens die byeenkoms 
presteer sy ook puik en spog sy met ’n 
Afrika Spele-titel. Sy het ook by vanjaar 
se byeenkoms ’n skitterende sesde plek 
behaal.

Danielle Verster het ŉ uitstekende 
atletiekseisoen gehad. Sy het haar 
tye in die 800 m sowel as die 1500 m 
verbeter. Sy spog ook met ’n skitterende 
eerste plek in die 1500 m. Danielle is 
ook ingesluit in die Suid-Afrikaanse 
span wat vanjaar van 17-21 Augustus  
in Nairobi, Kenia, aan die Wêreld-
Jeugkampioenskappe gaan deelneem. 

Karmen Fouché het briljante 
afstande gespring en spog met ’n goue 
medalje sowel as ’n nuwe persoonlike 
beste afstand van 6,29 m. Karmen 
kwalifiseer ook vir die Wêreld-
Jeugkampioenskappe. 

Al drie hierdie dogters droom daar-
van om Suid-Afrika by die Olimpiese 
Spele te verteenwoordig en werk hard 
om hierdie droom te verwesenlik. 

Welgedaan! Ons hou julle dop.

Atlete praat oor hul toekomsdrome

Hoe het jy die Senior Atletiekkampioenskappe 
ervaar? 

Ek was ontspanne en daar was geen druk om te wen 
nie. Ek was nog die oggend skool toe en het twee ure 
voor my wedloop in Pretoria aangekom. Ek het in 
2019 aan my eerste senior SA’s deelgeneem en in die 
finaal geval. My doelwit hierdie jaar was om ten alle 
koste te verhoed dat ek weer in so ŉ situasie beland en 
ek het vanjaar hard begin en die pas gehandhaaf.
Wat is die hoogste prestasie wat jy bereik het? 

Sover was 2021 my beste atletiekjaar en ek het my 
beste tye in die 800 m en 1500 m opgestel. Ek het die 
senior SA’s gewen en dit was ŉ groot bonus om my 
persoonlike beste tyd in die 1500 m in Pretoria te 
hardloop. Ek is gekies om van 17-21 Augustus aan die 
Wêreld-Jeugkampioenskappe in Nairobi, Kenia, aan 
die 1500 m-wedloop deel te neem.
Wat is jou atletiekdroom?

Om jou land te verteenwoordig, is enige atleet se 
droom maar om dit te doen by die Olimpiese Spele, is 
die ultimate prestasie.
Hoe het Covid-19 jou oefensessies beïnvloed? 

Met die eerste grendeltyd kon ons nie eers die erf 
verlaat nie. Dit was nogal pret om ’n 225 m-baan in die 
erf te hardloop. 
Hoe lyk die volgende hoofstuk in jou lewe? 

Ek is nog onseker oor wat ek volgende jaar wil doen. 
Ek stel belang in ’n B.Sc. rigting.

Ek het verskeie aanbiedinge van Amerikaanse 
universiteite in Oregon, Albuquerque in New Mexico, 
Alabama en Nebraska ontvang. Hierdie universiteite se 
akademie en middelafstand-programme is wêreldklas. 
As ek die opsie kies, sal ek volgende jaar in Augustus 
daar begin. My ander opsie sal wees om by die NWU 
te studeer.
Wie is jou rolmodel?

My rolmodel is Jakob Ingebrigtsen (van Noorweë) 
wat een van die beste middelafstand-atlete in die 
wêreld is.
Wat is jou grootste motivering? 

Die idee dat ek ook eendag een van die bestes in die 
wêreld kan wees as ek hard werk.

Die drie senior-meisiesatlete wat vanjaar heelparty struikelblokke moes oorkom, 
het behoorlik gewys dat hulle hulle nie van stryk laat bring nie. Toewyding en 

vasberadenheid het hulle groot hoogtes laat bereik. 

Danielle Verster Karmen Fouché Jeané Visser
Hoe het jy die Senior Atletiekkampioenskappe 
ervaar?

Dit was vir my ŉ baie lekker byeenkoms. Ek het dit 
geniet om teen die senior vroue te kompeteer en ook 
ŉ persoonlike beste afstand in die verspring te behaal. 
Wat is die hoogste atletiekprestasie wat jy al bereik 
het?

My persoonlike beste van 6.29 m en daarmee 
saam het ek vir die Wêreld-Jeugkampioenskappe 
gekwalifiseer.
Wat is jou droom in atletiek en verduidelik 
hoekom?

Ek dink dit is enige atleet se droom om ŉ goue 
medalje by die Olimpiese Spele te wen. 
Hoe het Covid-19 jou oefensessies beïnvloed? 

Dit het definitief my oefensessies beïnvloed, maar 
ek het die beste van die situasie gemaak. Ek kon nie 
baan of gim toe gaan nie, maar kon ten minste steeds 
soortgelyke oefeninge by die huis doen. 
Hoe lyk die volgende hoofstuk in jou lewe? 

My plan is om by die NWU in Potchefstroom te 
studeer. Ek het aansoek gedoen vir aptekerswese en 
wil dit baie graag doen. 
Wie is jou rolmodel?

Ek het baie rolmodelle, maar my grootste rolmodel 
is die verspringer Darya Klishina van Rusland. 
Wat is jou grootste motivering? 

My grootste motivering op die oomblik is definitief 
die Wêreld-Jeugkampioenskappe in Augustus. Verder 
motiveer ek myself elke dag om net beter te word.

 

Hoe het jy die Senior Atletiekkampioenskappe 
ervaar?

Dit was soos elke jaar ŉ wonderlike ervaring met 
baie uitdagings en ŉ fantastiese leerskool.  
Wat is die hoogste atletiekprestasie wat jy al bereik 
het?

Ek het die wonderlike geleentheid gehad om in 
2019 die o/18-hoogspringtitel te wen en het my 
Springbokkleure verwerf en goud by die Afrikaspele 
in die Ivoorkus.
Wat is jou atletiekdroom?

My doelwit is om Suid-Afrika by die volgende 
Olimpiese Spele in hoogspring te verteenwoordig.
Hoe het Covid-19 jou oefensessies beïnvloed? 

Dit was vol uitdagings en beperkings, maar ek het 
steeds probeer om om dit te werk.
Wat is die volgende hoofstuk in jou lewe?

Ek gaan definitief volgende jaar met atletiek aanhou.
Wie is jou rolmodel?

Ek kyk op na Hestrie Cloete wat bo haar 
omstandighede uitgestyg het en haar volle potensiaal 
bereik het. Sy het Suid-Afrika se naam hoog gehou. 
Sy het baie struikelblokke oorkom. Dit motiveer my 
om aan te hou werk en na hoër hoogtes te streef. Dit 
laat my glo dat enige iets moontlik is as jy bereid is om 
hard te werk.
Wat is jou grootste motivering? 

Die Here gee vir my die krag en kalmte wat ek nodig 
het en al die eer kom Hom toe. Hy het die talent en 
geleenthede vir my gegee.

Kontak juffrou Mizelle Prinsloo om ’n 
advertensie te plaas in die November 2021-uitgawe 

van Gimmies se puik skoolkoerant. 
Stuur ’n e-pos aan prinsloomizelle@gmail.com

of kontak die skool om meer uit te vind
oor Sasima se advertensie-tariewe.

Adverteer in Sasima                                          

Foto’s: Andrea Visser.
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Armand Willemse 
in aksie. Hy hou die 
o/18-wêreldrekord in 
spiesgooi en is ook ’n 
kranige rugbyspeler.

Foto: Andrea Visser

Dis ’n fees om ’n Gimmie te wees

Mari-Louise van Zyl is ŉ gr. 9-leerling 
aan Potchefstroom Gimnasium. Sy 
is ŉ onafhanklike speler wat aan 
tennistoernooie regoor Suid-Afrika 
deelneem. Sy het al talle trofees en 
medaljes op haar kerfstok en daar is 
niks wat sy nie van tennis weet nie. Met 
haar ratse bewegings kan haar opponent 
haar nie sommer uitoorlê nie. 
Hoe lank speel jy al tennis?

My ouers het my aangemoedig om 
aan alle sportsoorte deel te neem en op 
6-jarige ouderdom het ek begin tennis 
speel. Ek was dadelik verlief op die spel 
en het aan toernooie begin deelneem.
Het Covid-19 ŉ impak op jou 
tennisloopbaan gehad? 

Die grendeltydperk het ŉ groot 
invloed op my gehad, want ek kon nie 
op die tennisbane oefen nie. 

Ek het wél by die huis geoefen en 
het toe aan kondisionering en fiksheid 

gewerk. Ek kon toe ook aan strategie 
werk. Met sekere regulasies wat steeds in 
plek is, is dit moeilik om aan toernooie 
in die buiteland deel te neem. 
Hoe hou jy by met die skoolwerk 
wanneer jy toernooie speel en skool 
misloop?

Die juffrouens is baie tegemoet-
komend en is altyd bereid om te help. 
Ek is altyd die tennisspeler met my 
boeke langs die baan, besig om my werk 
in te haal.
Na watter tennisspeler kyk jy op?

Ek kyk op na Novak Djokovic. Ek 
is mal oor sy tegniek en sy spel is baie 
mooi. Novak Djokovic se storie en waar 
hy vandaan kom, is net so motiverend 
en inspirerend.
Wat is jou loopbaandoelwit?

Ek wil graag professioneel tennis 
speel. As dit nie realiseer nie, wil ek 
graag probeer om ŉ tennisbeurs in 
Amerika te kry en dan daar te studeer.

“Swem vinnig … moenie dink nie.” 
Dis wat Chazèl Orton (o/16) 

deurentyd gedink het terwyl sy 
uitgehaal het voor tydens die SA-
junior- en seniorkampioenskappe in die 
winderige Gqeberha (Port Elizabeth) 
van 14-18 April 2021. 

En dit het vrugte afgewerp. Sy het 
weggestap met drie eerste plekke. Sy het 
ook drie Noordwes-rekords opgestel. 
“Ek wil baie graag in die span wees wat 
in China die Suid-Afrikaanse skole gaan 
verteenwoordig,” het Chazèl gesê. “Ek 
sal graag die sushi in China wil proe, 
maar sal eerder die vlermuise vermy.”

Chazèl is een van vyf Gimmie-
swemmers wat die swemseisoen op ŉ 
hoë noot afgeskop het. 

Jack Cameron het drie derde plekke 

behaal en Joël Kriek vyf eerste plekke. 
Alexia Delicado spog met drie tweede 
plekke en Juandré Uys met twee eerste 
plekke.

Covid-19 het op swem, nes ander 
sportsoorte, ŉ groot invloed gehad. 
Swemgalas is regoor die land in 
verskillende streke, gehou. Die 
byeenkomste was ook kort om die kans 
dat die virus kon versprei, te verminder.  

Volgens Juandré was daar nie veel om 
te doen buiten swem nie. “Ons het van 
08:00 af opgewarm, ŉ uur gewag om 
deel te neem en ná 20 minute weer huis 
toe gegaan. Dit was fisies uitputtend.” 

Alexia en Jack het gesê hulle was 
senuagtig omdat dit hul eerste gala in 
ŉ lang tyd was. As gevolg van Covid-19 
het hulle nie geweet of dit gaan 
plaasvind nie, maar was bly dat hulle 
wel kon deelneem.

Alexia se eerste gedagte toe sy 
induik, was dat die water warmer is as 
gewoonlik. “Vir swemmers soos Joël 
wat baie vinnig koud kry, was PE se 
onderdak-swembad die ideale plek om 
ŉ goeie tyd te swem omdat die water 
heelwat warmer was as dit waaraan hy 
gewoond is,” het sy gesê.

Jack het gesê hy het die jaar voor die 
kompetisie die hardste en die meeste 
in sy lewe geoefen. “Ek het elke dag, 
Maandag tot Vrydag, twee ure geswem, 
selfs al het dit gereën. Ek het ook 
dwarsdeur die winter geoefen.”

Die twee het gesê die kompetisie was 
intens en almal wou wen. Jack het met 
ŉ paar honderdste van ŉ sekonde twee 
keer vierde gekom. Albei wil beslis weer 
deelneem. Die kompetisie was baie  
sterk en hulle weet nou waarop hulle 
moet konsentreer om nog beter te vaar. 

Armand: Die man agter die 
spies en die wêreldrekord
Nadia du Toit

As jy in Gimmies is, sou jy verseker al 
die 1.94 m-reus op die stoepe sien loop 
het. Die Sasima het meer gaan uitvind 
oor Armand Willemse, die man agter 
die spies. 
 Aan watter items neem jy deel?

Ek doen spiesgooi en gewigstoot, 
maar ek spesialiseer in spiesgooi.
Watter rekords hou jy?

Verskeie provinsiale rekords in 
spiesgooi en gewigstoot en ek hou ook 
die wêreldrekord in spiesgooi in die 
o/18-afdeling. My rekord is 76.46 m.
Watter prestasies het jy al bereik?

Ek het al heelwat hoogtes bereik, maar 
my beste is definitief om in spiesgooi die 
verste te gooi in die seuns o/18-afdeling.
Watter emosies het jy ervaar toe jy 
daardie afstand gegooi het?

Die oomblik toe ek gooi, het ek 
dadelik geweet dat die spies ver gaan 
trek. Nadat die rekordafstand by my 
ingesink het, het ek besef dat al my harde 
werk, vasbyt en deursettingsvermoë 
deur die jare die moeite werd was. 

Soms moes ek opofferings maak en 
kon nie sosiale geleenthede bywoon 
nie of moes vroeër gaan slaap omdat 
ek deelneem, maar na daardie rekord 
het ek besef opofferings is verseker 
uiteindelik die moeite werd.  
Op watter ouderdom het jy met 
atletiek begin?

Ek het in gr. 3 al met gewigstoot 
begin. My passie vir spiesgooi het in gr. 
6 ontwikkel, omdat my pa ook op skool 
aan spiesgooi deelgeneem het.
Hoe gereeld oefen jy?

Ek oefen elke dag.
Het jy enige gewoontes of rituele voor 

jy deelneem?
Voor ek begin opwarm en strek, draf 

ek ŉ ent en luister dan na Winning 
streak van Shaboozey.
Aan watter sportsoorte neem jy nog 
deel?

Ek speel rugby. Ek speel vir die eerstes 
en speel agtsteman of flank. My doelwit 
is om in gr. 11 in die Cravenweek te 
speel. Dis nou as die pandemie dit 
toelaat.
Sien jy atletiek as ŉ moontlike 
loopbaan?

Verseker. My mikpunt is om reeds op 
20 aan die Olimpiese Spele deel te neem.
Wat sal jy graag na skool wil doen?

Ek sal graag sportsielkunde of 
biokinetika wil studeer en ŉ loopbaan 
in atletiek hê.
Wie is jou afrigter?

My afrigter is nog my hele lewe lank 
my pa. Hy is die beste coach.
Wat is jou gunstelingkos?

Braaivleis.
Wat is jou beste en swakste 
eienskappe?

Ek is baie kalm onder druk en 
ook prosesgedrewe. Ek is nie uitslag-
gedrewe nie en ek weet as ek die prosesse 
reg doen, sal die uitslae vanself kom. 

My swakste eienskap is dat ek baie 
kompeterend is en glad nie daarvan hou 
om te verloor nie.
Het jy enige advies vir jong atlete?

“Be the hardest worker in the room” – 
Dwayne “The Rock” Johnson
Watter aanhaling inspireer jou?

“Mindset is what separates the best 
from the rest” – Jo Owen

Ek glo dat ŉ sterk mindset jou laat 
uitstyg bo die res.

Van links is Jack Cameron, Alexia Delicado, Joël Kriek en Chazèl Orton. Foto: Wendy Gardner

China in Gimmie-swemmers se visier
Menke van den Berg en Marco Terblanché

Uitblinker - met haar boeke langs die baan
Danel Fourie

Mari-Louise van Zyl in aksie.
Foto: Hannelie van Zyl


