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Concipio

Tian Louw

Paul Roos Gimnasium het homself 
reeds bevestig as die beste League 

of Legends e-sports-skool in die land. 
Die eerste rugbyspan speel só dat Paul 
Roos sélf uit sy graf gaan opstaan om die 
Grey-kragmeting te gaan kyk. Ons ten-
nisspan is nommer een en ons koor kom-
peteer op die internasionale verhoog. 
Maar die tyd het gekom vir PRG om 
sy regte ‘dream team’ aan die wêreld 
bekend te stel – die tafeltennisspan. 
Die span word bestuur deur die on-
blusbare Juffrou Stofberg (natuurlik) 
en Heinke Rix en bestaan uit die vol-
gende tafeltennisveterane: Josh Raats, 
Antonie Kock, Jean Durand, JP van 
den Berg, Tian Louw, Franco van der 
Westhuizen, Herman Bester, Willem 
Cronjé, Hanro Loots, wildcard Har-
dus van Staden (almal in matriek) 
en Francois van Zyl (Graad 11). 
Die kompetisie is groot en die gees groter. 
Die span het reeds saam met Bloem-

hof se span ’n paar balle geslaan en 
die gevolgtrekking is dít: as ons vir 
Bloemhof kon wen, hoef ons ons 
nie te bekommer oor Grey Kollege 
nie. Ondersteun die      tafeltennis-
spelers en ervaar die indrukwek-
kendste sportvertoning van jou lewe.  

Klop vir Bloemhof en Grey is ’n vulletjie!

Foto :Verskaf
Foto: Nic de Jager
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D it is die hoenderv-
leis-oomblikke op 

die pawiljoene as ons 
"Old Boys" uit volle bors 
sing. Dit is die maroen-
harte wat gesinkroniseer 
klop soos die telbord ve-
rander en die tyd minder 
raak. En dis die wete dat 
jou Paul Roos-broers on-
voorwaardelik saam met 
jou sal huil of juig as die 
eindfluitjie geblaas word. 
Die Grey Bloem-naweek 
het uiteindelik sy ver-
skyning op die almanak 
gemaak. Dis vanselfspre-
kend dat Paul Roosers 
elke jaar voor hierdie ge-
leentheid uit hulle vel wil 
spring van opwinding. 

Maar tog is die atmos-
feer wat rondom Grey 
2018 geskep word anders 
as dié van vorige jare. 
Dit is net moeilik om 
agter te kom wat hierd-
ie jaar so uniek maak. 
Is dit die moeite wat 
die cheerleaders doen 
met die geesbou-inisi-
atiewe? Is dit die asem-
rowende motiverings-
toesprake of is dit dalk 
die feit dat sommige van 
ons spanne tot dusver 
uitstekend gevaar het? 
Al weet ons nie presies 
wat die onderskeidende 
faktor is nie, is daar geen 
twyfel dat 17-19 Au-
gustus 'n naweek gaan 

wees wat ons nooit sal 
vergeet nie. Hierdie Con-
cipio sal daarop fokus om 
die verskillende spanne 
se resultate uit te lig en 
dien as 'n tipe spogblad. 
Dis belangrik om deur 
die loop van die naweek 
elke situasie uit 'n onself-
sugtige oogpunt te be-
nader. Ons wat deel vorm 
van die maroen masjien 
moet mekaar onders-
teun, ongeag die om-
standighede. So sal ons 
as ’n skool sukses behaal. 
Kom ons wys vir die 
manne van Bloemfon-
tein waar Dawid die 
wortels gegrawe het!

Twintig oor Twee

Yours Truly
Francois du Toit
Editor-in-Chief

 Corné Germishuis
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Bergfietsmanie
 Corné Germishuis

Paul Roos se eerste rugbyspan is nie die enigste span wat vanjaar hulle kompetisie 
in die stof in trap nie. Die ouens met die groot bene of die “unbeatable team” soos 

mnr. Ben Puddu, MTB-bestuurder, hulle voorstel, het die afgelope jaar uitnemend 
presteer. 
Hulle is bekroon as die wenners van die Spur-skoleliga en het vir SACS in hulle spore 
agtergelaat by die jaarlikse interskole. En dan praat ons nie eens van wat gebeur het toe 
Grey PE ons vroeër vanjaar besoek het nie. Maar selfs in dié reeds briljante span is daar 
steeds één naam wat uitstaan tussen die res: dié van Jamie Penfold, Paul Roos se eie 
Lance Armstrong (sonder die skandale natuurlik) wat later van jaar in Switzerland aan 
die UCI Wêreldbeker gaan deelneem. Daarom moedig ons Paul Roosers aan om nie die 

Foto:Steph Geldenhuys
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Henco du Pisanie

Grey is hier. Die tyd 
het aangebreek 

vir laastes, die laas-
te wedstryde van die 
jaar, maar ook die laas-
te wedstryde in ma-
roen vir die matrieks. 
Paul Roos-hokkie is aan 
die groei, maar Grey se 
hokkie het ook oor die 
jare verbeter.Al die op-
winding en gees loop op 
na een groot stryd, die 
stryd tussen die wen-
ners van die Cape Town 
International Schools 
Festival en die span wat 
al jare lank die Vrysta-
atse hokkie domineer. 

Hierdie kragmeting tus-
sen die twee top-skole is 
die hoogtepunt van die 
skolehokkiekalender vir 
enige person wat enig-
sins verwant is aan een 
van die twee skole of selfs 
net ‘n hokkie liefheb-
ber.Paul Roos se eerste 
hokkiespan, onder leid-
ing van Ivann van der 
Merwe, het reeds gewys 
dat hulle in die groot 
wedstryde hulle spelpeil 
kan lig om enige 
o p p o -
nent ’n pak slae te gee. 
Paul Roos het groot 
wedstryde gewen, soos 
Wynberg en SACS, 
maar hulle het ook 

hulle deursettingsver-
moë gewys deur die 
Cape Town Interna-
tional Schools Festival 
vir die vierde keer in ’n 
ry te wen. Hierdie jaar 
se kragmeting gaan lip-
p e l e k l e k k e r w e e s 
met net é é n 
u i t w e g : P a u l 
R o o s w a t 
seëvi-
e r. 

Hokkie 2018

Luke Rein

Fasten your cap, check your speedo, 
and put your game face on as you 

prepare for a gruelling and physical 
battle. Gather each joule of energy to 
defeat the opponent, while striking 
fear into the water as if it were conta-
gious.Our first team’s winning streak 
against Grey isn’t exactly coinciden-
tal, based on the fact that we have 
produced star-like quality players –                               

like those three who partook in the 
acclaimed water polo Currie Cup. 
We should also be reminded of the 
fact that our team finished in a top 3 
position at the oldest tournament in 
the country. So, skip the Netflix ac-
tion, and head over to the pool on the 
morning of Friday the 17th of August.                                                   
(PS. This is not some pre-game pep 
talk, this is routine.) 

Head over to the pool on Friday
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Christiaan van der Walt

Testosteroonvlakke sal styg, rugby-
balle kan dalk bars en die skaak-

bord mag dalk as oorlogsone verklaar 
word eerskomende naweek, maar wat 
gaan werklik bepaal wie die oorwin-
naars gaan wees? Dit is deurentyd in 
geskiedenis bewys dat ŉ behoorlike en 
intellektuele debat tussen wêreldleiers 
meer outoriteit kan voorstel as wat 
meeste fisieke kragmetings ooit kon 
weerspieël. Hier tussen die Eersterivi-
er en Stellenbosch-berge is behoorlike 
en intellektuele debatteerders beslis 
geen tekort aan nie. Ons superli-
gaspan in die gedaante van Jacques 
Botma en Mihan van Zyl is reeds op 
pad Buffelspoort toe om die ATKV 
se landwye finale redenaarskom-
petisie te gaan deelneem.Maar ons 
stormram-eerstespan belowe niks 
minder as ŉ wolkbreuk van vurige 
debatvoering nie: koelkop Daniël 
Olivier sal soos ŉ onverwagse ruk-
wind die opponente se sogenaamde 
“wen-argumente” deurmekaarwaai, 
terwyl die half-mens-half-robot 
Jean du Plessis die Grys Aanslag sal 
;laat verdrink onder onteenseglike 
waarhede, intimiderende statistieke 
en verbysterende analogieë. Laastens 
sal oopkop-loskop Ruan Hanekom 
Grey se lot bepaal deur sy skerp 
weerligstraal-teenargumente op hulle 
af te vuur – en alles gepaard met ’n 

pittige sin vir humor.Francois du Toit, 
Christiaan van der Walt en Nicolas 
Rust sal ook die verbale-stormloop in 
die Rosestad as tweede span aandurf, 
met Jordan Cridland, Jacques Theron 
en Leigh-Rae Luitjies as junior span. 
Al ding wonderpraatpaartjie Jacques 
en Mihan in Buffelspoort mee om as 
Nasionale Wenspan vir ATKV Debat 
gekroon te word, sal ons steeds hulle 
roepstem deur die naweek in ons ged-
agtes hoor.Ons wens hulle dus voor-
waar sterkte toe met hul deelname.Dit 
blyk duidelik dat die Paul Roos-de-
batspanne ŉ kernrol speel in Vrydag 
se flinkdink-tongknopery. Met ges-
lypte penne en vasbeslote tonge sal 
ons die onvoorspelbare aandurf.

Debat 2018

PRG 101-0 Hoërskool Swartland
PRG 68-0 Hoërskool Nelspruit
PRG 68-5 Daniël Pienaar THS
PRG 78-10 Golden Lions XV (u18)
PRG 70-21 SACS
PRG 43-8 Grey High (PE)
PRG 63-12 HS Waterkloof
PRG 68-24 HS Menlopark 
PRG 13-32 Paarl Gymnasium
PRG 21-44 Bishops
PRG 44-8 Hoër Jongenskool Paarl
PRG 44-21 Oakdale Landbouskool 
PRG 73-14 Wynberg Boys High 
PRG 44-17 Rondebosch Boys High
PRG 30-15 Boland Landbou 
Punte vir: 870 Punte teen: 189

Ons sê maar net …

So terloops ...
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Franco Swanepoel

Ons skaakspan is bekend vir hul uitstekende 
prestasies van die afgelope paar jaar. Kon-

ings het geval, kastele het getuimel, en pionne 
het die swaarde van hul vyande ontmoet…
Ons het in 2018 die Boland Kampioenskappe 
oorheers met ons O/15-groep wat 5 van die 6 
individuele bordpryse in hul ouderdomsgroepe 
gewen het, en die O/18’s wat al hul bordpryse 
verower het. Andrew Flores Bartoli is gekies om 
tydens die Junie-vakansie die SA-span te verteen-
woordig. Ons eerste spanne is hard aan die oe-
fen, want ná die groot Grey-konfrontasie hierdie 
komende naweek gaan hulle ook by die Wes-
Kaapse topskole vir Paul Roos verteenwoordig.
Grey word as die Vrystaatse provinsiale kampi-
oene gesien (blykbaar al vir ’n paar jaar) en moet 
nie onderskat word nie, maar volgens me. Samu-

els (onderwyser in beheer van skaak) is ons verse-
ker van nog ’n wen vir die Roos. Sedert 2013 het 
ons nog onoorwonne gebly teen Grey se skaak-
span. Nog beter: ons het in 2016 met 10-0 skoon-
skip gemaak teen ons vaal vyande. Skaakmat, sou 
ek sê!Met trots kan ek sê dat Paul Roos skaakspan 
met ’n goeie veldslag die ander span sal domineer 
en weer eens die beker huis toe behoort te bring.
 

Die konings op die skaakbord

Bernhard Slabbert

Gholf is die spel van “gen-
tlemen” … en die gholf-

manne van Paul Roos is ’n 
unieke spesie. Eksentriek, selfs. 
Maar talentvol en vasberade! 
Die buitengewoon begaaf-
des in die Paul Roos-span is 
manne wat die vooraf ver-
melde balletjie die verste met 
die minste houe kan slaan. 
Alhoewel dit uiters bevredi-
gend is om baie gholf te speel 
– soos 300 houe per rond-
te, is gholf, paradoksaal, ’n 
spel wat lae tellings beloon. 
Ek weet: Dit klink ver-
keerd op soveel vlakke.
Paul Roos het ’n indrukwek-
kende versameling spelers wat 
dié minimalistiese benadering 
nougeset navolg: hulle speel bit-

ter min gholf. Soms minder as 
68 houe oor ’n hele 18 gaatjies.
In daardie opsig werk gholf 
byvoorbeeld heeltemal anders 
as wiskunde. Dis nie aldag 
dat ouens in ’n wiskundeklas 
openlik wedywer om so min 
as moontlik punte te kry nie. 
Maar laat hulle nou op die 
gholfbaan bymekaar kom, dan 
verander dinge handomkeer.
Party Paul Roos-spelers 
dryf hulle strewe na niks 
na interessante hoogtes. 
Party het agtergekom dat, as 
hulle die balletjie regtig hard 
timmer, (soms teen 270 km 
per uur), hulle selfs mind-
er gholf hoef te speel. Teen 
270 km/h trek die balletjie 
soms tot 300 meter ver, en 
gevolglik spaar dit die spel-
er die moeite om gedurig 

aan die ding te loop slaan. 
Die doel van die sinnelose 
geweldpleging teen die bal-
letjie is natuurlik om die ding 
18 keer in ’n versteekte blikkie 
– wat op die oog af in ’n ander 
tydsone staan – te laat beland. 
Maar die Paul Roos-manne 
het ’n indrukwekkende seiso-
en agter die rug, en het bykans 
in elke wedstryd so ver as die 
wenners uit die stryd getree. 
Verlede week se spanpraatjie 
deur die Old Boys het ’n be-
sonderse uitwerking op die 
span gehad. Sonder uitson-
dering is hulle nou soos ’n 
Suidwes-hond wat reën geruik 
het: vasberade en gefokus. 
Daar gaan min gholf gespeel 
word in Bloemfontein. En 
die tellings gaan klein wees. 
Hier kom ’n ding!

Hoe kleiner die telling, hoe groter die oorwinning


