
Paul Roos Gimnasium se eerste tennisspan het 
verlede naweek die gewilde Zest Fruit/Gerrie 

Berner-tennistoernooi oortuigend gewen. Grey Col-
lege van Bloemfontein moes vanjaar wéér in die fi-
naal les opsê. Die span van Paul Roos het bestaan uit: 
Ruben Fortuin, Wikus Robbertse, Carl Roothman, 
Andre du Plessis, Hugo Kotze, Luca Link en Stephen 
Claassen.
Dit was die 14de keer dat die toernooi aangebied is 
en Paul Roos het dit titel vir die 10de keer gewen. 
Die enigste ander skool wie se naam ook op die beker 
staan, is St. Stithian’s s’n.
Maklik was dit egter nie. Gedurende die rondom-
talie-fase van die toernooi het Grey vir Paul Roos 

met 5 wedstryde teenoor 4 geklop. 
Paul Roos het egter eerste in hul groep geëindig 
omdat hulle meer punte teen die ander skole ver-
dien het. Dit het beteken dat Paul Roos teen Paarl 
Boishaai in die semi-finaal moes speel en Grey Col-
lege teen Waterkloof.  
Paarl Boishaai is maklik met 5-0 in die semi-finaal 
geklop en Grey het Waterkloof met 5-4 in getroef. 
Die Maroen Masjien het tennis uit die boonste rak-
ke opgelewer. Na die ses enkelspelwedstryde was die 
telling 3-3, maar die manne van Paul Roos het daarin 
geslaag om twee dubbelspelwedstryde te wen en het 
sodoende weer die mees gesogte tennistitel op die 
nasionale skolekalender gewen.

Paul Roos wen weer!
Gerrie Berner-kampioene vir die tweede agtereenvolgende jaar

Dexter Labuschagne
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ConCipio



Valentynsdag is agter ons en 
dit was soos ’n gewoonlik ’n 

dag van groot opwinding vir die 
manne in maroen. 
Hoopvolle Paul Roosers het hi-
erdie dag deurgeworstel, met 
groot afwagting dat hulle dalk 
ook ’n doughnut – of selfs ’n roos! 
– van ’n geheime bewonderaar 
gaan kry.
Die dag is op verskeie ander 
maniere gevier. Die MAD-komi-
tee het weer eens hul jaarlikse 
Valentine’s a-Fair met groot suk-
ses aangebied. Die debatkomitee 
het hul jaarlikse tradisie voort-
gesit met ’n Valentynsdebat teen 

Bloemhof oor die liefde.
Die seniors debatteer oor of liefde 
’n wilsbesluit is … en wen die op-
ponerende argument oortuigend 
(lees gerus op bl. 6).
Hierdie onderwerp is vir my van 
toepassing op Paul Roos. 
Dat liefde nie ’n wilsbesluit is nie, 
het vir my by die Driehoekby-
eenkoms ’n werklikheid geword 
(bl.7), en wel om die volgende 
rede: Geen normale mens sou 
op so ’n bloedige warm dag uit 
eie wil aanhou sing en skree vir 
sy skool nie en nog minder as sy 
span besig is om te verloor. Die 
Paul Roosers het egter aanhou 

ondersteun en sing ten spyte van 
die omstandighede.  
Dit bewys net weer eens dat ’n 
Paul Rooser se liefde ’n onvoor-
waardelike liefde is. 
Mag hierdie liefde vir ewig bly 
voortleef!

*E Musica Semper Aliquid Novi                    

Stephaan Marais en Christian 
Hamman

Die musiekblok in Paul 
Roos Gimnasium is dié 

plek op Paul Roos Gimnasi-
um se kampus waar daar altyd 
iets nuuts, opwindends, in-
teressants of onheilspellends 
gebeur. Die befaamde kompo-
nis, Felix Mendelssohn, en sy 
ewe talentvolle suster, Fanny, 
se naamgenote swem deesdae 
flink en vrolik in die musiek-
blok rond. Concipio het met 
mnr. Stephan Bezuidenhout, 
musiekvakhoof, gaan gesels

Concipio: Daar was altyd ’n 
groot gebrek aan visse in die 
musiekblok. Wie het besluit 
om daardie droogte te beëin-
dig?
A: Mnr. Strydom

Concipio: Wat was die rede 
vir hierdie besluit?
A: Ons was vir onderwyse-
ropleiding in Khayelitsha en 
reg langsaan was daar `n tro-
eteldierwinkel wat vyf visse in 
`n visbak gehad het. Ons was 
verveeld en toe gaan koop ons 
die visse.

Concipio: Dit is duidelik dat 
die visse (Felix en Fanny) baie 
van musiek af weet. Het Me-

neer al oorweeg om hulle aan 
te stel?
A:  Wel, ek het betaal vir hulle, 
so hulle sal doen wat ek sê 
hulle moet.

Concipio: Ons is bewus van 
die toestand van onderwy-
serinkomstes in Suid-Afrika. 
Hoeveel het Meneer al uit die 
150 Trust gekry om Felix en 
Fanny se kostes te dek?
A: Watse fonds is dít? Ek dog 
dis my spaarrekening. Nee, ek 
het niks gestéél nie

Concipio: Watter akademiese, 
spirituele of emosionele 
verbintenis is daar agter die 
plasing van hulle visbak op die 
omgekeerde klavier?
A: Ons het dit baie hoog gesit 
sodat kinders nie hulle vingers 
daarin kan druk nie.

Concipio: Watter maatreëls 
word getref om Felix en Fanny 
se omstandighede te verbeter?
A: Elke week moet die kind 
wat in die teorietoets die swak-
ste vaar die hulle water omruil 
en hulle bak skoonmaak.

Concipio: In watter mate het 
Felix en Fanny Paul Roos se 
musiekonderrig verbeter?
A: Glad nie, hulle maak mý 
net al hoe gelukkiger.

Concipio: Felix, wat het gelei 
tot jou besluit om na hierdie 
instituut te kom?
A: (Swem, blaas borrels)

Concipio: Die musiekblok 
was nog altyd ’n samelewing 
van wanordelike orde. Hoe 
affekteer dit jou werkroetine?
A (Swem steeds. Nóg borrels 
– baie) 

Concipio: Fanny, wat wil jy as 
wêreldberoemde vis in hierdie 
instituut bereik?
A (Swem, geen borrels. Ons 
neem aan dit beteken “Glad 
niks”.)

Concipio: Met Valentynsdag 
is daar ook diegene wat nie 
hulle liefde gevind het nie. 
Watter metodes gebruik jy om 
geliefd te wees deur almal en 
alles?
A: (Swem baie vinnig, al in die 
rondte. Felix vlug. Dit beteken 
iets soos “Vry in die bondel”.)

* ’n Romeinse gesegde: “Uit Af-
rika altyd iets nuuts.” Dit verwys 
na die meer as 15 000 diere per 
week (olifante, kameelperde, vol-
struise, luiperds) wat tweeduisend 
jaar gelede vir vermaak deur die 
Romeinse regering uit Afrika in-
gevoer is.

RED

Yours Truly
Jacques Botma
Editor-in-Chief
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Paul Roos-liefde





Op 7 Februarie het 
BloemRoos deelgeneem 

aan die jaarlikse Prestige-at-
letiekbyeenkoms, beter bek-
end as Driehoek, en dit op ’n 
bloedige warm Coetzenburg. 
Omdat die pawiljoen hierdie 
jaar weens opknappingswerk 
slegs twee van die drie spanne 

kon 
dra, 

moes 

BloemRoos, as 
gasheer, op die gras-
banke onder die skadutente 
sit. 
Ten spyte van hierdie uitda-
gende omstandighede was 
die gees soos altyd uit die 
boonste rakke. Die cheer-
leaders het uitstekend daarin 
geslaag om die manne met 
gereelde buie yskoue sproe-
ireën koel te hou en het so-
doende ook die gees hoog 
gehou.
Die dag het egter oor die 
atletiek gegaan. 
BloemRoos het ’n paar 
goeie presteerders opge-
lewer, met Joshua Akker 
(in Graad 8) wat die 

prys vir die beste junior vel-
datleet ingepalm het. 
Die handjievol goeie presta-
sies is egter oorskadu deur die 
uiteindelike prestasie van die 
span as geheel. BloemRoos 
het die dag afgesluit in die al-
gehele derde plek – ongeveer 
300 punte agter die wenners, 
Boys’ High/ Girls’ High. 
H i e r d i e pak slae op die 

a t l e - tiekbaan volg 
d i e tendens van 

o p e e nv o l g e n -
de nederlae vir 

Bloem- Roos by Driehoek 
oor die afgelope paar jaar. 
D i e vraag wat dit ontlok 
is: wat is die probleem met 
Pau l Roos se atletiek? 
O f dalk is dit beter om te 
vra: wat is die oplossing?

Die antwoord is beide 
eenvoudig en ingewik-
keld. 
Paul Roos is bekend 

vir sy uitnemendheid op 
alle gebiede. Dit beteken 
dat die skool veel meer 
sportsoorte as ander skole 
aanbied. Gevolglik is 

daar in die meeste 
gevalle vir leerders 
eenvoudig nie t y d 
om aan atletiek d e e l 
te neem nie, of om toegewyd 
genoeg daarvoor te oefen nie. 
Natuurlik, omdat Paul Roos 
bekend is vir sy diverse sport-
soorte en prestasies in so ’n 
groot verskeidenheid gebiede, 
staan die massiewe nederlaag 

by die atletiek net nog méér 
uit. Dit is egter nie ’n geval 
van ’n gebrek aan atletiektal-
ent in die skool nie. 
’n Topklasrugby- of hok-
kiespeler is tog topfiks, sterk 
en vinnig. Die probleem is 
weer eens dat daar nie tyd is 
vir hierdie leerders om aan 
atletiek deel te neem nie aang-
esien hulle ander verpligtinge 
het – die wintersportpro-
gramme het reeds begin, al is 
dit nog atletiekseisoen. 
Dit is nie ’n verskoning vir die 
swak vertoning nie, maar ee-
rder ’n verduideliking van die 
realiteit by Paul Roos.
Niemand twyfel dat Paul 
Roos op die oomblik die 
vermoë het om weer ’n top-
klas-atletiekspan op te lewer 
nie.
Daar sal egter deur beide 
leerd- ers en alle 

sportdeparte-
mente besluit 

moet word of dit ’n 
pr ior ite it 

is, sodat 
daar ’n 
plan van 

aksie opges-
tel kan word 
om Paul 
Roos, saam 
met Bloem-

hof, weer 
eens as Koning 
van die Drie-

hoek te vestig.

Driehoek: ’n Tweeperdresies
Jacques Botma
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Mihan van Zyl

Op ŉ warm somer-Donder-
dag het die junior en se-

nior debatspanne van Paul Roos 
en Bloemhof die intellektuele 
slagveld betree vir Paul Roos se 
jaarlikse Valentyns-debat. 
Na ŉ kort voorbereidingstyd 

van 7 minute het twee intense 
bekgevegte tussen die geslagte 
plaasgevind. 
Die juniors het gedebatteer oor 

of romanse oumodies is. 
Bloemhof het geargumenteer 

dat, al wil ons hê dit moet rel-
evant wees, romanse eenvoudig 
‘n gebruik van die verlede is, 
deur te verwys na hoe opper-
vlakkig verhoudings en liefde in 
die moderne sosiale omgewing 
geword het. Hulle verwys ook 
na skokkende syfers wat dui op 
‘n eerstehuwelik-egskeidingsy-
fer van amper meer as 70%. 

Die jong Paul Roosers het egter 
geargumenteer romanse is juis 
ŉ belangrike faktor wat steeds 
bydra tot vaste en ordelike ver-
houdings en dat romanse nog 
steeds bestaan, maar net ŉ ander 
vorm aangeneem het. Na ‘n de-
bat wat bestaan het uit stellings 
soos “ladies first”, ’n gestry oor 
of geld liefde kan koop en “Jis-
sie, jy’t nou baie woorde gesê… 
kan jy asseblief jou vraag her-
haal?“ het Bloemhof die junior 
debat gewen. 
Die seniors het hulle am-

munisie direk daarna begin 
saamskraap om oor die onder-
werp “Die liefde is ŉ wilsbeslu-
it“ te argumenteer. Bloemhof 
was inleidend en Paul Roos op-
ponerend. Die figuurlike vonke 
het links en regs geskiet soos die 
twee spanne mekaar se punte 
oor die abstrakte konsep van 
die ‘liefde’ aangevat het. Bloem-

hof het gefokus op die konsep 
van “toetslopie-verhoudings” 
en liefde op die langtermyn. 
Paul Roos het egter gaan kyk 

na die talle gevalle waar mense 
eerder ŉ knoppie sou wou druk 
om hul liefde vir iemand af te 
skakel en die biologiese faktore 
wat liefde selfs op ŉ wetenskap-
like vlak nie ŉ wilsbesluit maak 
nie. Alhoewel daar geskille oor 
die definisie was, was dit beslis 
ŉ vurige debat. Paul Roos se 
senior span het as die wenners 
weggeloop. 
Hulle het finaal bewys dat 

verliefdheid een blêrrie lekker 
siekte is en dat daar ongelukkig 
geen medikasie daarvoor is nie. 
Die dag was beslis suksesvol en 

dien as nog ŉ tradisie wat geves-
tig is om in die komende jare 
van PRG debat én Valentynsdag 
te herhaal. 

All is fair in love and war
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