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Albert Buitendacht

Mihan van Zyl en Jacques Bot-
ma in Graad 11 is laasnaweek 
aangewys as die top senior 
(Graad 10-12) debatspan uit 
die 14 beste spanne in SA. Hul 
is die eerste span uit die Wes-
Kaap wat dit in baie jare regkry 
om die mag van die Noorde te 

breek, nadat hulle vreesloos in 
die nasionale arena van denke 
by Buff elspoort naby Rusten-
burg met die beste debatteerd-
ers en redenaars in Suid-Afri-
ka gaan swaarde kruis het. 
Hulle het uiteindelik teen die 
beste van die bestes as oor-
winnaars uit die stryd getree.
Dié twee werk al amper vier 

jaar saam om hul ideaal te 
bereik. Hulle glo hoe beter jy 
voorberei vir die oorlog, hoe 
minder bloei jy op die slagveld. 
Elke na-uurse oefening, met 
langnaweke wat opgeoff er 
is en kilometers se leesstof, 
was alles die moeite werd. 
(Vervolg op Bladsy 2)
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Die pad wat jy stap in die 
lewe maak soms onverwagse 
draaie. Daar sal vir seker 
hoogpunte wees wat jy moet 
koester en dan is daar die 
ongewenste teleurstellings op 
die pad wat jy nie kan vermy 
nie. 
As ons sonder twyfel kan 
sê dat hierdie teleurstellings 
gaan voorkom, is dit nodig 
om agter te kom hoe jy 
daarby kan baat. Dit mag dalk 
na 'n ironiese voorstel klink, 
maar daar is talle voorbeel-
de van 'n persoon wat in 
sy loopbaan die grootste 
teleurstellings in die gesig 
moes staar voordat hy sy plek 
op die boonste trappie van 

die podium kon neem. 
Groot teleurstellings gaan 
gepaard met groot suksesse. 
Dit dui net eenvoudig op 
die grootte van jou passie vir 
iets. As dit weer gebeur dat 
daar nie aan jou verwagtinge 
voldoen word nie, sien dit as 
'n geleentheid om te groei. 
Onthou ook net dat nuwe 
deure soms oopgaan juis om-
dat een toegeslaan het. Moet 
dus nooit toelaat dat enige 
teleurstelling jou keer om te 
groei nie.
Concipio 299 raak net aan 
'n paar Grey-teleurstellings 
(bl.3), maar beklemtoon 
uitstekende prestasies. Mihan 
en Jacques debatteer op na-

sionale vlak en wen terloops 
die ATKV-fi naal. Ons is trots 
op hierdie uitgawe en elke 
Paul Rooser wat bydra tot sy 
sukses. 

Ons redaksiespan is uiters 
opgewonde oor ons volgende 

uitgawe. Kyk uit 
Concipio

300

Yours Truly
Francois du Toit
Editor-in-Chief

Twintig oor Twee

(Vervolg van bladsy 1)
In die laaste paar jaar het hulle 
as span baie bereik. Hul het 
daartoe bygedra dat Paul Roos 
Gimnasium op nasionale vlak 
’n gerespekteerde skool in de-
bat en redenaars geword het. 
Jacques en Mihan verkies om 
die arena te betree in hul ma-
roen baadjies, wat vrees by hul 
opponente inboesem; hulle 
het sodoende hierdie jaar hulle 
grootste prestasies behaal. 
As Wes-Kaapse wenners moes 
hulle in die nasionale AT-
KV-fi naal teen die berugte Af-

fi es, wenspan van Gauteng, te 
praat met die onderwerp: “In 
SA behoort die jeug ’n groter 
rol in die politieke arena te 
speel.” Met ’n vertoning wat 
die beoordelaars by tye laat 
skud het van die lag, het hulle 
die Affi  es-span aan fl arde ge-
had met hul vrae en kwinkslae.
Die prys vir die beste taalge-
bruiker, sowel as die een vir 
die beste senior debatteerd-
er in SA, is albei aan Mihan 
van Zyl toegeken. Mihan en 
Jacques palm dus drie van 
die beskikbare vyf pryse in 

nasionale senior debat in.
Mihan is ook in die on-
voorbereide redenaar-
skompetisie uit 24 fi naliste 
aangewys as die derde beste 
senior onvoorbereide re-
denaarvoering in SA – ook 
’n merkwaardige prestasie. 
Mihan en Jacques is dank-
baar vir die geleenthede vir 
groei wat hul by Paul Roos 
Gimnasium gebied is. Die 
skool is en bly ’n veelsy-
dige skool waar elke seun 
sy talente kan ontwikkel. 

Vreeslose vegters breek die Noorde 
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Tian Louw

“Die eindfl uitjie het geb-
laas en ons het verloor”. 
Dit is wat ek gehoor het, 
maar dis nie wat ek glo 
nie.
Sonder deeglike inspeksie 
lyk dit asof Paul Roos die 
afgelope naweek by Grey 
Kollege totaal gedomineer 
is: PRG rugby het die 
eerste “whitewash” van die 
skool se geskiedenis ervaar 
en die eerste hokkie- en 
tennisspanne het daarmee 
saam die onderspit gedelf.
Maar jy maak ’n groot fout 
as jy dink ons moes stert-
tussen-die-bene uit Bloem 
wegstap.
Vir die eerste keer in nege 
jaar het Paul Roos se eerste 
hokkiespan ’n nederlaag 
gely – en ons was eintlik 
maar net ’n hanetree weg 
van gelykop speel (2-3).
Die tennisspelers mag dalk 
die bal ’n paar keer té veel 
afgeslaan het, maar onthou 
net: Grey huisves vreemde 
lugdruk en ons het hulle 
alreeds twee keer dié jaar 
ore aangesit. 
Almal was eintlik maar 

daar vir die hoofdis: Die 
eerste span het hulle harte 
uitgespeel en ’n onvergeet-
like vertoning gelewer. 
Hulle het dalk nie as oor-
winnaars weggestap nie, 
maar hulle het die trots en 
respek van die skool ge-
wen. Alhoewel die telling 
26-28 in Grey Kollege se 
guns was, behou Paul Roos 
sy posisie as die land se 
beste skolerugbyspan van 
2018, weens die dominer-
ende krag wat hulle deur 
die jaar ten toon gestel het.
Min weet ook dat sewe van 
Paul Roos se eerste spanne 
(uit 13) die naweek as oor-
winnaars weggestap het. 
Hier volg ’n paar resultate.

Bergfi etsry wen (61 – 51)
O/19A Waterpolo wen 
(8 – 6)
Skaak wen (8.5 – 1.5)
Eerste debatspan wen
Eerste gholfspan wen 
(6 – 3)
Landloop se senior span 
wen
Eerste muurbalspan wen
En dan nóg een: Paul Roos 
wen. 

Paul Roos wen, omdat 
ons saamgestaan het 
tydens ons “nederlaag” 
en die rugbyspan met 
trots en trane omring 
het. Paul Roos wen, want 
ons tafeltennisspan het 
’n saal vol tipiese Paul 
Roos-ondersteuners gehad 
teenoor Grey se drie. 
Paul Roos wen, want die 
Pirates en die Honde is 
net so belangrik soos ons 
eerste 15 (bewys deur die 
Jolla Bolla ná die Honde 
se epiese kragmeting). 
Paul Roos wen, want ‘Old 
Boys of Paul Roos’ het talle 
Suid-Afrikaners se huise 
via Supersport geskud. 
Paul Roos wen omdat 
die matrieks gehuil het 
na die eerste rugbyspan 
se wedstryd – nie omdat 
ons verloor het nie, maar 
omdat hulle besef het dat 
hulle nooit weer op die 
pawiljoene saam met hulle 
broers gaan sing nie. 
En dís hoe ons weet dat 
ons áltyd sal wen.

(Foto’s Bladsy 4 en 5)

paul roos wen
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Alex Aldrich

Op Woensdagaand 1 Augustus is die 
eerste Stellenbosch Interskole-debatkom-
petisie in die Japie Krige gehou. Paul Roos 
Gimnasium was die gasheer met HMS 
Bloemhof en Stellenbosch Hoër as gaste.
Die idee vir die eerste Interskole-debat op 
Stellenbosch het by my opgekom omdat  
daar elke keer waar ek aan ’n debat buite 
Stellenbosch deelneem dit in die semifi-
naal en finaal soos ’n reünie van Stellen-
bosch-skole lyk.  Met soveel talent op eie 
bodem is daar besluit om ’n debatskom-
petisie tussen ons plaaslike skole te hou. 
Waar begin jy met soveel goeie debatteerd-
ers wat almal debatteer oor watter onderw-
erpe daar gedebatteer sal word? Saam met 
Mihan en Jacques in Graad 11 en Daniël 
(Ockert) (Graad12) asook Jean en Ruan 
(beide Graad 11) is daar baie gou beslu-
it op die volgende aktuele onderwerpe:
Bloemhof VS Hoërskool Stellenbosch
Prysuitdelings is ’n uitgediende tr-
adisie en moet afgeskaf word
Die aand is ge-open deur HMS Bloemhof en 
HSS. HSS moes die gehoor en ons uitgelese 
beoordelaars oortuig dat prysuitdelings nie 
uitgedien is nie. Bloemhof het sterk gedebat-
teer teen die instelling van prysuitdelings en 
gewys op die negatiewe uitwerking wat dit het 
op leerders wat nooit of min pryse wen. HSS 
het weer daarop gewys dat prysuitdelings 
juis dien as motivering en daarom ’n posi-
tiewe bydra maak tot die skool of samelew-
ing. HMS Bloemhof het die debat gewen. 
Paul Roos Gimnasium VS 
Hoërskool Stellenbosch 
Enkelgeslagskole is beter vir ’n leerd-

er se ontwikkeling as dubbelgeslagskole
PRG en HSS het mekaar in rondte 2 die stryd 
aangesê. HSS moes  die beoordelaars oortu-
ig dat dit beter vir ’n leerder se ontwikkel-
ing is om in ’n enkelgeslag skool onderrig te 
word. PRG se uitgelese span debatteerders, 
in die persone van Daniël, Jean en Ruan, het 
dié baie sterk afgeraai en daarop gewys dat 
daar ’n besonder ontspanne akademiese at-
mosfeer onder seuns in ’n seunskool heers. 
Alle nodige sosiale vaardighede om eendag 
die meisie van jou drome net reg te hanteer 
word blykbaar ook nie goed gekultiveer 
in ’n seunskool nie. PRG wen die debat. 
HMS Bloemhof VS Paul Roos Gimnasium
Mans moet kraamverlof kry
In rondte 3 was dit PRG teen HMS Bloemhof. 
Die dames wil niks weet van mans by die 
huis nie en maak dit duidelik dat hulle in die 
pad sal wees en die ekonomie gaan laat ly 
deur hul afwesigheid. Hierop reageer Daniël 
van PRG  dat mans die helfte van die kraam-
verlof van die vrou moet ontvang en die vrou 
die ander helfte. Sou mans dan steeds die 
ekonomie geld kos deur hul tydelike afwe-
sigheid, dui dit daarop dat mans dan meer 
waardevol vir die ekonomie is as vroue, ar-
gumenteer Jean. Die deelnemers is gekom-
plimenteer op hul goeie woordeskat, hu-
morsin en flinkheid van denke onder druk.
Die sanggroep o.l.v. mnr. Cezarre Strydom 
het ons verras met mooi musiek en sang. 
Op die een of ander wyse kry mnr. Van Staden 
dit reg om alles by te woon en tyd vir almal te 
maak. ’n Spesiale dankie, dus, aan ons Rektor.
Dit was vir my baie goed om ons sko-
liere so flink en vinnig uit die blokke te 
sien. Dit was maklik om die aand te reël 
met me. Van Staden wat die idee van die 
begin af entoesiasties ondersteun het 
en dadelik werk daarvan gemaak het.

Moet mans kraamverlof kry?
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Luke Rein

The sound from my 
small backstage seat 
was of an otherworld-
ly clarity, the tension al-
most tangible, and the 
pressure unbearable...  
On the 6th of August 2018 
– whilst a vast majority of 
students were panicking 
over a mathematics test 
– a spectacle of unparal-
leled caliber took place 
in a venue no other than 
Markötter’s Long Room, as 
a dazzling lineup of artists 
got to showcase their skills. 
The evening was solely the 

product of select Paul Roos 
Gymnasium staff and a 
variety of musicians – of 
which one musician stands 
out. He is 10 years old and 
his name is Kayden Phillips.
Kayden is a member of 
the Young Virtuosi Proj-
ect – which was estab-
lished by Mr. Cezarre 
Strydom. This project 
serves to create aware-
ness of the importance of 
brass instruments and to 
educate young children 
to play these instruments. 
The evening featured big 
band swing hits like ‘Cry 
Me a River’, ‘Feeling Good’, 
‘My Way’, and many more. 
However, it’s not mere-

ly about what is played, 
but rather how it is played 
– many kudos to Mr. 
Stephan Bezuidenhout (ar-
ranger of music), Ms. Luize 
Kroukamp (for her im-
peccable execution of ‘Cry 
Me a River’), Mr. Cezarre 
Strydom (as conductor), 
Mr. Mark Augustin (sound 
technician), Corneil 
Muller (featured guest art-
ist), and to all others who 
played such a vital role in 
the success of this event.
Despite the trivial stress 
that I experienced as an 
amateur classical guitar-
ist (faced with a complex 
genre like jazz), it was tru-
ly an exquisite experience.

Come Fly with Me 
A personal experience
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