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Matthias Dhont

Old Boy Roelof Temmingh 
(Dux-leerder 2014) het 

’n ongelooflike prestasie be-
haal toe daar by sy onlangse 
gradeplegtigheid bekend ge-
maak is dat hy die wenner is 
van die Tagore-medalje vir 
sy uitstekende prestasies by 
die Royal College of Music in 
Londen.
Die graad B. Mus (honneurs) 
is vanjaar op 5 Julie aan Roelof 
toegeken.
Die Tagore- medalje is ’n 
toekenning wat die ekwiva-
lent van ’n kanseliersmedal-
je in Suid-Afrika is, ’n prys 
wat toegeken word vir uit-
muntende prestasie, en wat 
elke jaar slegs deur een enkele 
student vanuit die hele uni-
versiteit gewen word.
Die medalje sal volgende jaar 
in Maart aan Roelof toegeken 
word – deur niemand anders 

nie as Charles, Prins van Wal-
lis!
Roelof, wat in sy matriekjaar 
begin naam maak het toe hy 
in daardie jaar die Hennie 
Joubert-klavierkompetisie 
gewen het – ’n noemenswaar-
dige nasionale kompetisie vir 
hoërskoolleerders. Hy het die 
beste presteer in vyf uit die 
ses kategorieë en het daarmee 

ook ’n beurstoekenning van 
R29 000 gewen.
Nadat hy in 2014 as ’n top-stu-
dent en leerderraadslid aan 
Paul Roos Gimnasium ge-
matrikuleer het, was dit 
duidelik dat daar ’n helder en 
invloedryke toekoms vir Roe-
lof voorlê.
(Vervolg op bl.2) 

Paul Roos se klavierkoning ontmoet die Prins van 
Wallis

’n Bloubloed-verrassing vir ’n maroenbloedklong
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Willem Grönum,
André Smit

Die uitstekende prestasie 
van Paul Roos se 54ste 

Springbok, Herschel Jantjies, 
kon Saterdag op Ellis Park nie 
misgekyk word nie. 
Met sy twee drieë (byna ’n 
derde een!) en vinnige werk 
agter die losgemaal, is hy as 
die speler van die wedstryd 
benoem.
Rob Houwing, Sport 24 se 
hoofrugbyskrywer, het Jant-
jies ’n 9 uit 10 telling gegee 
na sy puik vertoning in sy 
debuut vir die Bokke.
 Jantjies was aanvanklik nie 
by Erasmus se planne ingeslu-
it om eerskomende Saterdag 
teen die All Blacks in Wel-

 

RED
En so begin nog ’n kwarta-

al. Dit is so te sê die laaste 
kwartaal vir die matrieks. Dit is 
hartseer aan die een kant, maar 
tog opwindend. Die pad vorentoe 
is vir baie een van onsekerheid. 
Ek glo egter dat die omgewing 
waarin ons bevoorreg genoeg is 
om skool te gaan ons voorberei 
vir die soms troebel en gevaarlike 
waters van die toekoms. 
Neem maar net vir Roelof Tem-
mingh (bl. 1), wie se tyd in Paul 
Roos hom ongetwyfeld gehelp het 
om sy suksesse oorsee te bereik. 
Of vir Ruan Terblanche (bl. 4), 
wat sonder sy Paul Roos-ervaring 
moontlik nie sy prestasies met die 
kolf sou kon behaal het nie. Selfs 
die manne wat hierdie vakansie 
in die streeptrui uitgedraf het (bl. 
7) se prestasies is deels te danke 
aan die feit dat hulle die voorreg 
het om leerders van hierdie skool 

te wees.
Paul Roosers word egter vir alle 
fasette van die lewe voorberei. 
Met projekte soos die Malawi Uit-
reik (bl. 4) en die gemeenskapsdi-
ensprojek (bl. 2) word waardevol-
le lewenservaring, waaraan ’n 
tiener nie normaalweg blootges-
tel word nie, opgedoen.
In matriek is dit maklik om te 
reflekteer oor al die waardevolle 
lesse wat Paul Roos Gimnasium 
vir my geleer het. Dit is ook nou 
dat ek besin oor al die verpaste 
kanse om te leer en ervarings op 
te bou. 
In matriek is dit egter te laat om 
hieraan iets te doen. Daarom 
moedig ek alle Paul Roosers aan 
om elke moontlike geleentheid 
wat hulle kant toe kom ten volle 
te benut.
Die skool bied nie bloot ’n wye 
verskeidenheid van aktiwiteite 

nie, maar ook talle geleenthede 
vir selfverbetering. Die leerders 
in hierdie skool kom uit so ’n wye 
verskeidenheid agtergronde dat 
’n mens binne ’n vyfjaartydperk 
ongelooflike insig in die mens-
dom kan opdoen.
Dit is dus van kardinale belang 
om die bevoorregte posisie 
waarin elkeen van ons is ten 
volle te benut om onsself te baat. 
Begin egter nou, voor ’n mens in 
matriek kom en dit te laat is.

Yours Truly
Jacques Botma
Editor-in-Chief

Die bloedskenk-geleentheid van 17 Julie het uitstekend verloop soos gewoonlik. Dankie vir
almal se samewerking! Altesaam 61 eenhede is geskenk.

(Vervolg van bl.1) Roelof het 
ook verskeie ander kompe-
tisies gewen, soos  die Johann 
Vos-klavierkompetisie, die 
Beka Bantwana-musiekkom-
petisie en die Stellenbosch 
Ensemble-kompetisie. Hy het 
in 2015 by die Royal College 
of Music in Londen aangeslu-
it en betaal vir sy studies met 
behulp van die Jenny Marsh-
beurs.
Die Royal College of Music 
is een van die wêreld se beste 
en grootste musiekkonserva-
toriums, wat begaafde musici 
van regoor die wêreld oplei 
vir internasionale sukses as 

komponiste, dirigente en uit-
voerende kunstenaars. Die 
instituut is in 1882 gestig en 
het van die heel belangrikste 
Britse komponiste soos Gus-
tav Holst en Ralph Vaughan 
Williams as studente opgelei.
Dit is dus duidelik dat die 
Royal College of Music net die 
beste van die bestes as studen-
te aanvaar en vir Roelof om 
die Tagore-medalje te wen is 
ongetwyfeld ’n merkwaardige 
prestasie. 
Roelof het natuurlik goe-
ie gene aan sy kant: hy is die 
seun van twee van Suid-Afri-
ka se begaafdste musici, wyle 

Roelof en Zorada Temmingh. 
Roelof senior was ’n beroem-
de Suid-Afrikaanse komponis 
wat in 2012 oorlede is. Zorada 
is ’n befaamde orrelis en pia-
nis wat saam met Elna van der 
Merwe lid is van die gewilde 
Blondes-klavierduo. Sy broer, 
Stefan, is ’n wêreldbekende 
blokfluitspeler wat al inter-
nasionale erkenning gekry 
het vir sy werk as komponis 
en vernuwende denker in die 
musiekwêreld. Hy woon tans 
in München, Duitsland. Dit is 
glad nie verbasend dat die na-
sate van sulke musikale figure 
sélf musikale genieë is nie.

Wallabies ge-Jantjies
Paul Roos se 54ste Springbok

lington speelkans te kry 
nie, maar ná sy 
vertoning 
teen die 
Wal-
labies 
was hy 
Sondag 
saam die res 
van die 
spelers op 
die vlug 

Nieu-Seeland 
toe. 

Die groentjie, 
wat in 2014 ’n matri-
kulant by Paul Roos was, het 
onverwags by die Stormers in 
die Super Rugby op die toneel 
verskyn nadat verskeie van 

die eerstekeuse-skrumkakels 
beseer is. Hy het hom goed 
van sy taak gekwyt en het 

almal regdeur die seisoen 
beïndruk met 

sy intelli-

gente spel en dapper 
duikslae. Met hierdie 
buksie van die Kaap 

het Rassie Erasmus goud 
raak geboor en hy is nou bes-
lis ’n aanspraakmaker vir ’n 
plek in die Wêreldbekergroep 
wat later vanjaar in Japan sal 
deelneem.
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Foto: Herschel in sy speeldae 
vir PRG 
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Malawi Uitreik
Christiaan van der Walt

Agt Paul Roosers, onder 
leiding van mnre. Cobus 

de Beer en Herbie van Zyl, het 
die afgelope wintervakansie 
nuwe horisonne in Malawi 
gaan verken en baie opgeoffer 
om behoeftige gemeenskappe 
te help. Concipio het ’n onder-
houd met Handr Terblanche 
gevoer om meer uit te vind:

Waar presies het julle gebly 
en wat was die doel van die 
uitreik?

Ons was by ’n sendingstasie 
in die Noorde van Malawi, so-
wat 10 km suid van die dorpie 
Chitimba. Die doel van die 
uitreik was om saam met die 
sendingbasis, bestuur deur die 
Federation of Cross-cultural 
Education, te werk. Ons het 
gegaan om baie te leer van die 
Malawiese kultuur en ook om 
onsself beskikbaar te stel vir 
alle hulp wat benodig word.

Wat was julle daaglikse roe-
tine?

Ons almal het daagliks ron-
dom sesuur opgestaan om na 
die sonsopkoms te kyk. Daar-
na het ons tot ontbyt om 07:30 
vrye tyd gehad, en die meeste 
van ons het ook hierdie tyd vir 
stiltetyd benut. Na ontbyt het 
ons gewoonlik ’n Bybelstud-

ie-sessie gehad. Ons het mid-
dagete rondom 13:00 geëet en 
was elke dag bedrywig met ’n 
bepaalde middag-aktiwiteit 
met betrekking tot die uitreik. 
Baie van hierdie middag-akti-
witeite het bedieningsesssies, 
soos vroue-aande en kinder-
bediening, behels. 

Wat het julle in jul vrye tyd 
gedoen?

Ons het baie sokker en vlug-
bal gespeel, met kajakke op 
die Malawi-meer geroei, en 
ons was gereeld bedrywig met 
die kinders. Mnre. De Beer 
en Van Zyl het ons gedruk 
om fiks te bly en gereeld te 
gaan oefen – ons het dus ook 
“push-up”-kompetisies ge-
hou!

Hoe is die mense en kultuur 
van Malawi in vergelyking 
met Suid-Afrika?

Dit was regtig báie anders en 
vreemd. Malawi is een van die 
armste lande ter wêreld – die 
grootste geboue wat ons daar 
gesien het, is so groot soos 
die kleinste geboutjies wat jy 
in Kaapstad sien. Die mense 
lewe baie eenvoudige lewens 
en leerders word op skool 
landbou geleer, sodat elke ge-
sin weet hoe om groentetuine 
vir kos te bewerk. Die mense 
is baie meer sosiaal-geöriën-

teerd as beroeps-geöriënteerd. 
Hulle fokus daarop om tyd te 
spandeer met vriende en fam-
ilie en baie werk net wanneer 
dit van hulle vereis word. Al 
die mense wat ons teëgekom 
het, was altyd gelukkig en 
tevrede, ten spyte van hul arm 
omstandighede.

Enige hoogtepunte van die 
uitreik?

Ons het een dag tot by Living-
stonia gestap, wat sowat 15km 
van ons basis af was. Alhoew-
el dit bergagtig en uitputtend 
was, het ek dit besonder ge-
niet. Dit het geleentheid vir 
ons geskep om baie meer te 
leer van die ander lede van die 
sendingbasis.

Enige laagtepunte?

Aan die begin toe ons nog op 
pad was na die basis, is ons 
voorgekeer in ’n reeks pad-
blokkades van opstandige 
jongmense. Ons het toe uit-
gevind dat ons in Malawi ar-
riveer het reg na die nasionale 
verkiesing, waar erge kor-
rupsie blykbaar aan die orde 
van die dag was. Hulle was 
vreeslik dreigend opgetree en 
was gewapen met bakstene en 
brandende stompe. Andersins 
was daar nie juis laagtepunte 
nie!



Onder die bome op die 
matriekgronde hou on-

geveer 250 matriekleerders pouse. 
Talle van hulle is in unieke blou 
baadjies geklee wat wys dat hulle 
op een of ander gebied volkleure 
verwerf het. Onder ’n boom staan 
’n korterige blonde-kop seun met 
nét so ’n baadjie aan.
Hy is klaarblyklik een van die spul 
wat ’n presteerder op sy gebied is. 
By nadere ondersoek is dit egter 
duidelik dat hierdie man nie 
sommer net ’n doodgewone 
volkleurebaadjie aan het nie. 
Op sy bors pronk ’n wapen met 
lourierblare om – die teken van 
erekleure, die hoogste prestasie 
wat ’n leerder in Paul Roos Gim-
nasium kan ontvang. Hierdie 
toekenning is gereserveer vir die 
bestes van die bestes: nasionale 
kampioene en verteen-woordi-
gers van nasionale spanne. Dit is 
dus duidelik dat hierdie leerder 
alreeds iets be-sonders in sy kort 

en omdat hy ’n jong opkomende 
speler is.
Na die teleurstellende verton-
ing van die Proteas by die on-
langse wêreldbeker meen Ruan 
dat dit tyd is vir die jong spelers, 
soos Markram en miskien Ruan 
Terblanche om oor te neem en 
Suid-Afrika weer tot by die top-
punt te neem.
Ruan sal volgende jaar ’n breuk 
neem van die akademie en in 
die Suid-Afrikaanse af-seisoen 
in Engeland gaan krieket speel. 
Voor hy oorsee gaan, hoop hy 
egter om eers vir die span ge-kies 
te word wat Suid-Afrika in Jan-
uarie en Februarie 2020 by die 
O/19-Wêreldbeker sal ver-teen-
woordig. In 2021 keer hy terug 
Suid-Afrika toe waar hy universi-
teitskrieket sal speel.
Wat ook al die toekoms vir Ruan 
Terblanche inhou, één ding is se-
ker: van hierdie Paul Rooser sal 
ons nog baie in die toekoms hoor.

lewe moes bereik het.
Sy naam is Ruan Terblanche 
en onder sy wapen staan daar 
‘Krieket’. 
Buiten dat hy reeds sedert Graad 
9 vir die skool se eerste span speel, 
speel hy ook vir die Suid-Afri-
kaanse u/19 krieketspan. Hy is 
vinnig besig om sy merk te maak 
as een van die below-endste jong 
krieketspelers in die land.
Ruan het die afgelope vakan-
sie Suid-Afrika vir ’n tweede 
keer verteenwoordig in die 
sewewedstryd-reeks teen Paki-
stan. Uit die ses wedstryde wat 
hy gespeel het, het hy in almal, 
behalwe sy eerste, die kans gehad 
om die beurt met kolf in die hand 
te open. Van die 240 lopies wat hy 
in die reeks aangeteken het, het 
byna die helfte daarvan gekom 
van één beurt van 110 lopies – 
en dit van 134 balle, in die derde 
wedstryd op 27 Junie in Pieter-
maritzburg.
Die baba-Proteas was in die derde 
wedstryd onder druk om uit te 
haal en te wys, aangesien hulle 
albei die vorige wedstryde ver-
loor het. Vir Ruan was dit egter 

nie die enigste druk wat hy gevoel 
het nie. Hy wou graag ’n klompie 
lopies aanteken omdat hy in die 
vorige wedstryde ’n lopiedroogte 
ervaar het. Na ’n gesprek met een 
van die meer ervare spelers in 
die span het Ruan reg gevoel om 
die manne van die Midde-Ooste 
aan te durf. Hy het kolfblad toe 
gestap, vol selfvertroue, en na sy 
eerste grenshou was hy weer sy 
ou lopiemas-jien-self teruggekeer.
Met Ruan en sy kolfmaat binne 
’n enkele boulbeurt van mekaar 
af op vyftig lopies en met slegs 
een paaltjie plat, sou dit maklik 
vir Ruan gewees het om te begin 
lostrek. Hy is egter bekend as ’n 
slim krieketspeler en het daarom 
nie links en regs begin slaan nie, 
maar eerder teen ’n onveranderde 
spelpas voortgespeel aangesien 
hy tot aan die einde van die beurt 
voor die paaltjies wou bly.
Met sy ervaring van talle hon-
derdtalle vir Paul Roos is Ruan 
’n kundige op die gebied van ’n 
laaste paar lopies aanteken om só 
by ’n mylpaal uit te kom. Hierdie 
situasie was egter ’n to-taal nuwe 
een, en dit was duidelik dat die 

senuwees stadig maar seker begin 
opbou het toe Ruan so byna op 89 
lopies uitgevang is. Die vangkans 
is gelukkig verbrou en Ruan het 
hom-self met ’n sug van verligting 
gekalmeer en verder gekolf.
Met ’n reguit bal wat hy van die 
bene af gespeel het, het Ruan 
uiteindelik honderd lopies bereik. 
Vir ’n man wat nie gewoonlik 
’n honderdtal vier nie, was dit 
uit Ruan se emosionele reaksie 
duidelik dat dit werklikwaar ’n 
besondere mylpaal en ’n trotse 
oomblik vir die jong Paul Rooser 
was.
Ruan se talent met die wilger was 
inderdaad skouspelagtige, met sy 
wye verskeidenheid houe. Sy gun-
steling-hou het hy vir die eerste 
keer tydens ’n wedstryd reggekry 
het toe hy soos ’n wafferse Rilee 
Rossouw (geen familie nie) in die 
lug opgespring het om ’n wye bal 
oor punt te kap. Dit is een van sy 
talle grenshoue wat die selfver-
troue en talent van die kolwer 
skit-terend ten toon gestel het.
Alhoewel die baba-Proteas nie die 
wedstryd gewen het nie, was nie 
die honderdtal beslis nie minder 

spesiaal nie. Hierdie mylpaal bied 
ook belangrike kennis en ervaring 
aan Ruan vir die pad vorentoe.
Hy meen dat Paul Roos-krieket 
’n belangrike rol gespeel het om 
hom voor te berei vir sy loop-
baan as junior Protea. Die som-
tyds moeilike omstandighede op 
Markötter was ’n goeie leer-skool. 
Die afrigters se fokus om die 
basiese tegnieke reg te kry, sowel 
as sy blootstelling aan ’n verskeid-
enheid spelers en speelomstan-
dighede as lid van die eerste span 
het vir hom die basis gelê waarop 
hy nou verder kan speel.
Sy liefde vir krieket het al op 
’n jong ouderdom begin toe sy 
ouers vir hom ’n mini-kolf van 
die Krieketwêreldbeker gekoop 
het. Sy liefde en passie vir die spel 
het egter goed vlamgevat toe hy 
hardebalkrieket begin speel het 
en besef het dat hy ’n natuurlike 
talent vir krieket het.
Sy rolmodelle sluit in Graeme 
Smith, nie noodwendig vir sy 
tegniek nie, maar wel vir sy passie 
en karakter; Virat Kohli vir sy 
spelpatroon en Aiden Markram 
omdat hy uitstekende tegniek het 

Nog ’n mylpaal vir Terblanche
Jacques    Botma
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Armand Maritz

Om net doo-
d g e w o n e 

rugby te kan 
speel bly ’n 

voorreg en ’n 
opwinding 

en ’n bele-
wenis!
M a a r 
om be-

trokke te mag 
wees by WP 
rugby en ’n 
SARU-toer-
nooi, oortref 

alle verwag-
tinge. Rugby 

op ’n snerpend 
koue winterog-

gend waar die 
g o u d g e e l 

gerypte slagvelde lê 
en wag … wasembenewelde fig-
ure wat saamkloek in ’n skrum 
… veels te vinnige senters wat 
weier om met koue en harde 
Moeder Aarde kennis te maak 

… Bloedbelope knieë, rooi neu-
se en leweloos bevrore vingers 
en tone!!
Dít die beeld van vuurwarm 
rugby in Bloemfontein.
Die jaarlikse O/18 SA-Craven-
week en O/18 SA Rugby-Akad-
emieweek is van die bekendste 
en gewildste rugbytoernooie in 
die wêreld, en beslis Suid-Af-
rika se vertoonkas  waar toe-
komstige generasies Suid-Afri-
kaanse rugbyspelers hul talente 
en vermoeëns kan uitstal. 
Mnr. Mark Alexander, SA Rug-
by President verwelkom elk 
amptelik. Ses-en-veertig spanne 
tree aan en die ‘oorlog’ begin!
Honderde angstige spelers, nóg 
meer opgewonde ouers, senu-
weeagtige afrigters, baie tente 
met elk sy eie bydrae tot elke 
dag, soeke na talent, agente met 
boekies en penne, en – laaste 
maar beslis nie die minste nie 
– die fabelagtige geur van koffie 
en pannekoek!
Vir ongeveer ’n maand in ’n 
jaar word almal skielik almal 

se beste vriend. Die WP-familie 
het weer eens dié jaar homself 
bewys as ’n eenheid, rotsvas en 
ondeurdringbaar. 
Aanslag op aanslag word afge-
weer … die Blou Bulle, Sharks 
SWD!!!
Alhoewel die WP ’n groot ver-
lies gely het in die afwesigheid 
van verlede jaar se Craven-
week-sterre, Tiaan Pretorius 
en Robbie Rodgers, het Dylan 
de Leeuw, Kade Wolhuter in 
die Cravenweek A-span gesorg 
vir ’n uitstekend en suksesvolle 
week vir die Westelike Provin-
sie. Daarby moet ons nie vergeet 
van die bydrae van Jarod Cairns 
(kaptein), Corné Weilbach, Ar-
mand Maritz en Cade Croy in 
die Cravenweek-vyftiental en 
Jesse Linders en Luke Burger in 
die Akademieweek-span nie.
Al hierdie manne het Paul Roos 
Gimnasium met vlugvoetige 
vaardigheid en onberispelike 
gedrag verteenwoordig.

O/18 SA CrAvenweek 2019

’n Anderse soort rugbystorie

Dexter Labuschagne

Die sestienjarige Righardt 
Müller (Graad 11) het 

gedurende Maart en April 
deelgeneem aan die SA Ju-
nior sowel as aan die SA Se-
nior swemkampioenskappe 
wat vanjaar albei in Durban 
aangebied is. 
Gedurende dié kompetisies 
haal Righardt junior wêreld-
kampioenskap-kwalifiser-
ende tye in die 400 meter-, 
die 800 meter- en die 1500 
meter-vryslag, en word opge-
neem in die Suid-Afrikaanse 
swemspan wat van 20-25 
Augustus vanjaar aan die Ju-
nior Wêreldkampioenskap in 

Boedapest, Hongarye gaan 
deelneem.
Righardt sal sy land dus op 
internasionale vlak verteen-
woordig.
Righardt word deur Pierre 
de Roubaix by die Uni-
versiteit van Stellenbosch 
(Maties-swemklub) afgerig. 
De Roubaix is daarvoor bek-
end dat hy reeds die oud-
Paul Roosers en Olimpiese 
swemmers Heerden Herman 
en Christian Sadie tot groot 
hoogtes geneem het. Righardt 
is in baie goeie hande en sy 
voorbereiding vorder uitste-
kend.
Nie net moes Righardt se oe-
fenprogram aangepas word 

om hom in ’n korter tyd-
perk as normaal deeglik vir 
die kompetisie voor te berei 
nie, maar ook sy akademiese 
program en bystand deur sy 
onderskeie onderwysers, wat 
hom tans die ondersteuning 
gee om optimaal te kan oe-
fen. Hy vertrek die 17de Au-
gustus saam met die span na 
Boedapest en sal reeds teen 
die 20ste Augustus in die 400 
meter-vryslag in aksie wees. 
Concipio wens Righardt alles 
van die beste toe en sal sorg 
dat die Semper-redaksie volle-
dig oor Righardt se prestasies 
in Europa verslag doen!

Righardt maak weer opslae
PRG se ster-swemmer ‘in veilige hande’ op pad na Hongarye

Paul Roos Student Council joined SACS’s SC for dinner on Friday night (left); Head Boy Chris Albertyn receives the 
Winter’s Day Shield from SACS Head Boy Delvin Gundani. PRG beat SACS’s first XI by 3 goals to nil, and their first XV 
by 42-14 (right). 
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James Molenaar

The Paul Roos Gymnasium 
first hockey side compet-

ed in the Cape Town Interna-
tional Festival at Hartleyvale 
Stadium from 9 July to 12 July. 
The side had huge boots to 
fill, as Paul Roos had won the 
festival for the previous four 
years consecutively. It looked 
as if the team were likely to 
make it five wins in a row.
Our first team began the cam-
paign with a game against 
WP Invitational, and easily 
brushed them aside with 2-0. 
Next they faced tough opposi-
tion in Stewart’s Melville Col-
lege from Edinburgh in Scot-
land. The game ended in a 2-2 
draw and marked 50th caps 
for the Maroon Machine’s 
Munnik Huysamer and Hans 

Neethling. The boys cruised 
through their final three pool 
games against QEGS Wake-
field (UK), Parel Vallei and 
Fairmont, scoring 8 goals in 
total and keeping three clean 
sheets – the game against Par-
el Vallei marking Dean Bun-
dy’s 50th cap for the Roos.
The first team’s dominance in 
their pool games earned them 
a deserved spot in the quarter-
finals, where they were to face 
Edgemead High School. The 
first team carried their red-
hot form into the quarters, 
thumping Edgemead 4-0. The 
boys continued their spectac-
ular unbeaten run by seeing 
off Pearson in the semi-finals 
(5-1) to set up a mouth-water-
ing final against SACS. 
The final did not disappoint. 
Paul Roos looked comfortable 

in the early stages as they led 
the game 2-0. 
Unfortunately for PRG, SACS 
scored and put the pressure 
on as they searched for an 
equaliser. The equaliser came 
with minutes to spare and the 
game was taken to shootouts. 
SACS dominated the shootout 
winning it 3-0, thereby win-
ning the final.
It was not all doom and gloom 
as our talented goalkeep-
er Reuben van der Nest was 
named Keeper of the Tourna-
ment. Although not winning 
the final, our hockey team did 
us extremely proud by playing 
some excellent hockey and 
showing true Paul Roos gen-
tlemanship and sportsman-
ship along the way. 

All Heart at Hartleyvale

Two Paul Roosers selected
to play in the Premier Hockey League
Hans Neethling and Niel 

Raath have both been se-
lected to play for the Garden 
Route Gazelles and Mapung-
wube Mambas respective-
ly during the 2019 Premier 
Hockey League (PHL). 
Ashlin Freddy (coach of the 
PRG first team) will coach the 
Gazelles. 
The PHL is the flagship tour-
nament in SA hockey and 

features the top players in 
the country as well as young, 
up-and-coming players. The 
games will take place over two 
weekends between 18-28 July 
2019 with the play-offs tak-
ing place on 3-4 of Au-
gust and will be broad-
cast on Supersport.

Hans Neethling and Niel 
Raath have both been se-
lected to play in the PHL 
2019

Dean Bundy with coach Ashlin Freddy after 
receiving his 50th cap against Parel Vallei

Hans Neethling and Munnik Huysamer also 
earned their 50th caps at the tournament.
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