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Laastes… 
 

Na weer eens nóg ‘n besige en veeleisende kwartaal, kom die jaar se einde darem ook stadig 

nader gesluip. Die tyd raak min om nou alles reg te kry vir die groot eindeksamen en die 

stresvlakke loop hoog. Die toepaslike woorde van Darrin Patrick sê: “Discipline is rarely en-

joyable, but almost always profitable.”  

Hierdie woorde kan egter van toepassing wees op alle vlakke van mens se lewe. Dissipline is 

nie altyd maklik nie, maar dit dien as die sleutel vir die deure wat lei tot die grootste 

geleenthede.  

Tussendeur al die swottery is dit egter belangrik om te onthou om jouself ook kans te gee om te 

ontspan. ‘n Brein wat oorwerk is, voer geen funksie uit nie en dus is ruskans ‘n kernfaktor in 

die eksamentyd. 

Werk hard., wees nederig en geniet die sukses. 

 

                                                                                                                          - Megan 
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Nolene  Spinks 

 

 

“Dit is net met die hart wat jy sien. Wat 

regtig belangrik is, is onsigbaar vir die oog” 

– Die Keleine Prins  

Van ‘n jong ouderdom af hoor ons die geseg-

de: Don’t judge a book by it’s cover en 

Kyk na iemand se persoonlikheid voordat 

jy ‘n maat kies, maar wat beteken dit 

regtig? 

Fruk 2017 het onder leiding van Mev. Bas-

son gedurende die 3de kwartaal elke leerder, 

ouer en selfs buite toeskouer op ‘n onver-

geetlike, asemrowende en amuserende 

avontuur deur die heelal geneem. Miskien 

herken jy hierdie titel vanaf die onlangse 

film bekendstelling van THE LITTLE 

PRINCE, maar het gesien dat die toneelstuk 

‘n bietjie verskil… 

Die verhaal is oorspronklik ‘n Franse voor-

geskrewe boek geskryf deur Antoine de saint 

en is later deur Juf. Basson verwerk om by 

die huidige gejaag van menswees, en die 

45min tydsbeperking van die ATKV-

tienertoneel te pas. 

Indrukwekkend vertel drie vertellers (vertolk 

deur Marne Olivier, Karla Basson en Ruan 

Reinhardt) die verhaal van ‘n jong vlieënier 

wat ‘n ontmoeting met die Kleine Prinsie 

(vertolk  deur Roche O’neill)  in die middel 

van die woestyn gehad het.  

Die prinsie vertel van die Liefde van 

sy lewe, ‘n Roos, wat op sy planeet 

groei. Hy vertel ook dat niks haar 

tevrede stel nie en hy besluit het om 

te gaan reis; dus is hy nou op aarde.  

Gehoorlede word op ‘n ongelooflike 

avontuur geneem na verskeie plan-

nete en hul vreemde heersers waar 

die Prinsie op afkom. By elkeen van 

hierdie planete word ‘n ander ei-

enskap van grootmense ontbloot wat 

bewys dat om groot te word, net ver-

warrend is. Na ‘n lang reis, nuwe 

kennisse en groot avonture op aarde 

kom die Prinsie op ‘n  tuin af met 

baie rose in geplant. Eers toe, 

verstaan die Prinsie die Vos se 

woorde :”Dit is net met die hart wat 

jy werklik sien.”  

Met die hulp van ‘n Slang neem 

Prinsie die maklikste en die vin-

nigste uitwerg om terug te gaan na se 

Roos toe. 

Die dood… 

Natuurlik het hierdie toneelstuk te 

groot van ‘n stem om net op een ver-

hoog te hou. Op die 17de tot die 

20ste Augustus het hierdie 

Toneelgroep aan die ATKV- tiener-

toneel kompetisie deelgeneem en 

ook deurgedring tot die streeksfinaal 

waarin hul 4de geplaas is. 

Welgedaan Frukkers en Die Kleine 

Prinsie cast. Ons is baie trots op 

julle! 
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‘n Gesonde liggaam huisves ‘n 

gesonde gees! 
 

Nina Woithe 

Hierdie stap is opsioneel, maar sal  

baie help as dit toegepas word: 

DRAF. Begin daagliks met ‘n 20 mi-

nute draf, en werk jouself op na 30 

minute ens. Draf jou eie pas en 

moenie aan die begin jouself te erg 

druk nie.  

PLANK 
Hoe dit werk: Lê op jou maag en 
plaas jou elmboë onder jou skouers 
en hou jou voete by mekaar. Lig jou 
lyf op, rug reguit, maagspiere sty-
fgetrek, en voete by mekaar. 
Begin: met 2 stelle van 60 sekondes 
en werk op na 4 stelle van 60 sekon-
des, ens. 

“BOAT POSE” 
Hoe dit werk: Sit, met jou bene toe 
voor jou. Leun terug met jou bo-lyf, 
lig jou arms reguit op en doen dan 
dieselfde met jou bene. HOU JOU 
BENE REGUIT! Hoe hoër jy jou 
bene oplig, hoe harder gaan jou 
maagspiere werk. 
Begin: met 2 stelle van 60 sekondes 
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“STARFISH CRUNCH” 
Hoe dit werk: Lê plak op jou rug 
met jou ledemate uitgesprei soos ‘n 
stervis. Trek jou maagspiere styf. 
Raak jou regter hand met jou linker 
voet. Gaan lê weer plat. Raak nou jou 
linker hand met jou regter voet. Her-
haal.  
Begin: met 25 aan elke kant (50 al-
tesaam) en werk jouself op na 100 
altesaam.  

“HANDSTAND” 
Hoe dit werk: Doen ‘n handstand 
teen ‘n muur. Laat jou voete op die 
muur rus. Probeer jou balans hou. 
Hou jou hele lyf reguit, arms en bene 
ook. Trek jou bo-lyf-en maagspiere 
styf. Hierdie oefening oefen jou 
skouers, rug en ruggraat.  
Begin: met 3 stelle van 30 sekondes 
elk. Werk jouself op na 3 stelle van 
60 sekondes elk. 

“SCISSORS KICK” 
Hoe dit werk: Lê op jou rug, laat 
jou arms langs jou lê. Bene reguit, 
lug hulle op. Druk jou elmboë in die 
grond in en maak jou maagspiere 
styf. Skop jou bene asof jy swem- 
HOU HULLE REGUIT! (hoe laer jy 
jou bene hou, hoe harder gaan jou 
maagspiere werk) 
Begin: met 50 skoppe. Werk op na 
100 skoppe. 

Of jy nou ‘n somerlyfie, ‘n gesonde liggaam of ‘n gesonde gees soek, hierdie is jou die 

oefeninge vir jou. Probeer om dit daagliks te doen en moenie jouself ooreis nie. 

Sterkte! 
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Guts but no Glory? 
Kaylin Vorster 

 

‘n Hart wat klop in jou keel. Senuwees wat sy pad deur jou hele liggaam vind. 

Die is nie net dinge wat deur sportmanne en -vroue ervaar word nie, maar ook ervaar word deur die 

brawe siele wat hulself deur hul toneelspel op die verhoog aan die publiek blootstel. 

Plaas jouself gou in hul skoene: ‘n saal vol oë wat gerig is op jou terwyl jy man alleen jou karakter 

moet uitleef, jou woorde foutloos moet oordra en met soveel emosie moet praat dat die rol oortuigend 

genoeg sal wees – een fout en almal weet dat dit jy was. Dit klink skrikwekkend, doen dit nie?  

Moet my nie verkeerd verstaan nie. Sportspelers het net so baie toeskouers en mense wat sal oordeel, 

maar die verskil kom in by die toekenning wat hulle vir hul spel kry. Min tot geen eer word aan ons 

toneel-helde gegee nie, terwyl sportspelers meeste van die tyd nie n tekort daaraan het nie. 

Ek dink dis tyd dat ons aan die akteurs van Framesby die eer gee wat hulle verdien, want dit is nie 

elke tweede mens wat die “guts” sal hê om te doen wat hulle so gemaklik doen nie. Soos Mark Twain 

gesê het: “Courage is not the lack of fear. It is acting in spite of it.” 

Dis lekker om in Framesby te is! 
Jané Nel en Simoné le Grange 

Oor die jare floreer Framesby in alles wat hulle aanpak. Al is dit op die verhoog, die sportveld of selfs 

in die klaskamer. Dit is juis hoekom meeste mense aan Framesby wil behoort. 

 Toe ons die eerste dag van skool by die skool se hek inloop, het ons geweet dis die skool vir ons! 

Alhoewel die eerste week moeilik was, is dit ‘n ervaring wat ons nooit sal vergeet nie en ons het dade-

lik deel van die Framesby-familie gevoel.  Sodra jy deur Framesby se hekke stap word jy dadelik omvul 

deur ‘n samehorige gevoel, ‘n vriendelike gesig om elke draai. Ons staan altyd saam en veg altyd tot 

die bitter einde. Al is ons teenstanders groter en sterker as ons sal ons altyd daar wees vir mekaar.  

Iets wat alle Framesbiane altyd onthou is dat ons grootste ondersteuner van Bo af kom. Elke geleen-

theid wat ons kry, dank ons die Here. Ons bly dankbaar vir ons seëninge en bly nederrig vir ons oor-

winnings. 

So wanneer die vraag “Hoekom is jy in Framesby?” gevra word, is die antwoord altyd dat almal tuis in 

Framsby voel en ons almal is deel van een groot Framesby-familie. 
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“As die hardloopskoen pas…” 

Simoné le Grange  

 

Die Framesby-atlete woeker al heel kwartaal by van ons baai se beste kompetisies. Dit lyk omtrent asof die 
eerste drie plekke vir ons atlete voorbehou word. Die groot vraag is, wat kan hierdie uitstekende resultate 
tot gevolg hê? Baie oefening? Nee, dit moet hulle skoene wees! 

Ek het ‘n poging gemaak om uit te vind watter “brand” ons atlete verkies. Die resultate is as volg: 60% van 
die atlete dra “Nike” tekkies, 20% dra Asics en 20% dra Adidas en ander make.Is dit die Nike maak wat al 
die towerkrag besit? Ek het toe met een van Framesby se topatlete, Karla Scheffer, die resultate gaan 
deel. My vraag aan Karla was of dié skoen wel haar haar uitstekende resultate tot gevolg het. Haar ant-
woord aan my was: “‘n Mens word gesê dat die tipe tekkie wat jy het, jou beїnvloed, maar ek dink dis meer 
van ‘n “mind game”. As jy die duurste tekkie op die mark het, beteken dit nie noodwendig  jy gaan die beste 
hardloop nie. Jy kort natuurlik ordentlike tekkies as jy wil fokus op die sport, maar wie op die einde van die 
dag oor die wenstreep gaan hardloop, is die een wat die meeste tyd ingesit het en die hardste geoefen het 
om te kom waar hy/sy is.” 

My gevolgtrekking is, die tekkie maak nie die atleet nie. As jy iewers wil kom is dit nie noodwendig luukse 
goedere wat jou daar gaan kry nie. Harde werk en aanhou probeer sal jou by jou doelwit bring.   

Hoe kan ek oefening vir myself lekker maak? 

Simoné le Grange  

 

“Jou liggaam kan amper enigiets weerstaan. Dis jou gedagtes wat jy moet oortuig” -onbekend. Ek ken nie een persoon wat al vir elke 

liewe oefening wat hulle gehad het, lus was nie. Voel jy nie soms negatief wanneer dit by oefening kom nie? Ek kan jou verseker dat 

meeste mense doen. Al wat jy nodig het om positief te bly tydens oefening, is ‘n paar riglyne. 

 

Wanneer ‘n negatiewe gedagte in jou kop ronddwaal, verruil dit dadelik vir ‘n positiewe gedagte. Dink eerder  aan jou sterkpunte 

in plaas daarvan om jou negatiewe gedagtes te koester.  

Vind die beste in elke situasie. As dit die dag yskoud of vuurwarm is en jy moet gaan oefen, vind iets wat jou gelukkig maak by 

oefening en jou sal motiveer om positief te bly.  

Omring jouself met positiewe mense. As daar  iemand negatief in jou oefengroep is, is dit beter  om weg van hulle af te bly. Jy hoef 

nie ongeskik te wees nie, distansieer jouself net en jy kan selfs probeer om daardie persoon te motiveer om positief te wees.  

Herstel en hergroeppeer. Niemand is per fek nie en almal het tekor tkominge. Par ty dae kan ons eenvoudiglik nie doen wat verwag 

of beplan word nie en jy voel jou beste is nie goed genoeg nie. Die beste raad vir sulke raad vir sulked ae is om aan te beweeg. Almal 

maak foute. 

Skryf positiewe aanhalings en bybelversies neer. Wanneer  dit voel of bene gaan ingee of jou longe gaan bars, dink terug aan 

hierdie positiewe gedagtes. Kyk na die aanhalings en bybelversies voor ‘n wedstryd, liga of byeenkoms. 

Dink aan alles waarvoor jy dankbaar kan wees. Wanneer  ‘n negatiewe gedagte by jou wortel skiet, dink weer daaroor na. Onthou wat 

jy van selsprekend aannneem is iemand anders besig om vir te bid. 

Hou jou doelwitte in sig. As jy graag eendag in die eerste-span wil speel of provinsiale of nasionale klere vir iets wil verwerf, werk 

daarvoor. Wanneer jy weer vra “Is oefening ooit die moeite werd?” dink terug aan jou doelwitte. Dit is belangrik om dit vir die pad voren-

toe te onthou. 

 

Oefening kan jou net bevoordeel en is soms kos vir die siel. Dit raak ontslae van jou stres, help jou om verhoudings te bou, verhoog jou 

breinkrag en nog vele meer. Dit als dra by tot ‘n gelukkige, gesonde en positiewe lewe! 
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HOKKIE: KAAP-TOER  

Mijaune Smith  

 

 

Hokkie bokkies staan in 2017 nie terug nie! Hokkie is beslis nie ‘n sport vir sissies nie! Van gebreukte vingers na potblou  

geslaande oe, het ek gou besef dat ek dit self nooit sal kan aanpak nie.  

Ek het met die jongste van ons bestes, Anya Weyers, gepraat oor haar ervaring tydens die Kaap-toer en wat sy daarvan 

weggevat het. 

F: Hoe vergelyk die kompetisie teenoor PE? 

A: Die kompetisie daar was vreeslik sterk en daar was van die moeilikste wedstryde nog, want hulle het baie goeie balvaar-

digehde gehad en die pressure was verseker aan! 

F: Wat was die hoogtepunte/laagtepunte van die toer vir jou? 

A: Hoogtepunt- dit was ‘n goeie ondervinding vir my om ander mense te ontmoet, in die koshuis te kon bly en verseker om ‘n 

bietjie stout te wees! Nog ‘n hoogtepunt vir my span, was om mekaar beter te kon leer ken, af van die hokkieveld in hulle ge-

maksones. 

Laagtepunt: natuurlik toe almal moes gaan slaap het! En toe ons ongelukkig terug moes reis... 

F: Wat doen julle/ het julle gedoen om die busrit vinniger te laat verbygaan? 

A: Ons het musiek geluister, gedans, stories vertel en dit tyd weg te slaap... en belang-

rikste van als, om baie te eet! 

Net ‘n hokkiespeler sal weet! Dalk gevaarlik, maar met ‘n passie, is dit definitief 

die moeite werd! 

 

Wedstryd Wenners 
Karla Basson  

 

 

As jy ooit wonder hoe die eerste spanne so voorbereid is vir n wedstryd, hier is dit: 

Ek het vir die eerste span- hokkie, netbal en rugby kapteine gerva wat hulle raad is voor ‘n groot 

wedstryd.  

Keitlin Mitchell (Hokkie): Sy vertel dat haar span eerste van alles begin deur te bid. Daarna herinner sy 

hul waarvoor hulle so hard geoefen het. Sy motiveer hulle om as ‘n familie te speel en mekaar te vertrou. 

Laaste maar nie minste nie doen hul ‘n kreet om hulself op te werk 

Janè Loots (Netbal): Sy sê sy kyk of elke speler 100% gefokus is. Daarom begin sy om te sê wat sy van 

elke speler verwag en vir hulle ‘n persoonlike doelwit vir die wedtryd te stel. Hulle sluit dan af met die 

heel belangrikste ding, ‘n gebed.  

Julian Kleyn (Rugby): Hy se die span werk heel week hard en moet dan daai moeite op die veld wys as 

hulle speel. Hulle doen dit vir mekaar en die “old boys” wat voor hulle in die blok trui gespeel het. 

Daar het jy dit. Vat hulle raad en wen daai volgende wedstryd, want Framesby raad is die beste raad!  
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Sportfundi’S Se Sportraad 

Luané Rossouw  

 

Miskien oorweeg jy dit om met een van Framesby se vele sportsoorte te begin, of miskien wil jy daardie 

streng onderwyser bewys dat jy veel meer potensiaal het as wat hulle glo, maar jy gaan die volgende raad      

   van sportkenners nodig hê as jy dit reg wil doen. 

 

HOKKIE 

 

- Wees betroubaar- jy kan nie jou span in die steek laat wanneer dit jou pas nie. 

- Toon respek teenoor spanlede en jou opponente. 

- As jy weet hoe om iets te doen waarmee iemand anders sukkel, help hulle! (What goes around comes around) 

- Gee jou beste! Maak nie saak wat die uitkoms is nie. 

 

NETBAL 

 

- Selfvertroue. Jy het die vermoë om dit te doen! 

- Weer eens, respek vir jou spanmaats. Onthou, elke meisie het haar rol in die span, en sonder mekaar sou daar nie n span 

wees nie. 

- Moenie laat persoonlike probleme die spel affekteer nie. 

- Deursettingsvermoë en ondersteuning is baie belangrik. As jy sien dat n spanmaat nie byhou nie, herinner haar van haar po-

tensiaal. 

- Vang die bal- dit byt nie!  

 

RUGBY 

 

- Oefen gereeld en maak seker jy is fiks. 

- Moenie bang wees nie. ‘Man up!” 

- En soos by enige ander sport is spanwerk ook baie belangrik. As elke man besluit om alleen te staan, dan gaan die telling-

bord beslis nie goed lyk na n wedstryd nie. 

 

TENNIS 

 

- Kommunikasie is baie belangrik tydens n dubbelspel, so maak seker dat elkeen sy/haar rol ken en dat niemand onseker is 

oor wat hulle moet doen en wanneer hulle dit moet doen nie. 

- Kyk soveel tennis wedstryde moontlik, jy kan altyd daaruit leer en ander se tegnieke gebruik om te verbeter. 

- Oefen gereeld. 

- Bly op jou voete. 

- Moenie vir iemand se gesig mik nie, dit maak seer hoor. 
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Rugby maak dit lekker om 

in Framesby te is! 

Mieke Nel 

 

Sommige van ons braaf graad 8 leerders het vrae beantwoord oor hoe lekker dit is om in 
Framesby te is. Vrae is aan meisies en seuns gevra oor hulle menings oor ons eerste 
rugby span seuns. 

Die eerste twee vrae was aan die dames gevra: 

My vraag aan hulle was wie hulle gevoel het die aantreklikste was in die eerste rugby 
span en hoekom. Nikhe Vlok het laggend geantwoord dat dit seker Julian is, want sy spel 
op die veld is aantreklik. Shanell Greyling het ook gesê Julian, want hy is ‘n boertjie. Zoë 
Terblanche het gesê sy dink Wollie is die aantreklikste, want hy laat haar dink aan haar 
pa toe hy rugby gespeel het, terwyl Hanniska van Vuuren ook sê dat sy dink Julian die 
aantreklikste is. 

My tweede vraag aan hulle was wie volgens hulle die mooiste bene het. Nikhe sê dis def-
nitief haar broer (Barry Vlok). Shanell, Hanniska en Zoë sê JP Greyling het definitief die 
mooiste bene. 

Die volgende vrae was aan die seuns gerig: 

Wie staan vir jou uit in die span in terme van die sport en hoekom?  Ruan het gesê Barry 
is sy rolmodel in die span, omdat hy “erg goeie” rugby speel. 

My finale, ysbreker vraag was: Watter speler van ons eerste span sal jy vergelyk met ‘n 
speler van die nasionale Springbok span?  Ruan sê hy sou Christo Grobler vergelyk met 
Warren Whiteley. 

Dit is duidelik dat ons eerste span rugby seuns ons graad 8 seuns én meisies se aandag 
volkome behou tydens wedstryde. Hopelik is dit nie net hoe die seuns lyk wat die meisies 
se aandag op hulle vestig nie… 
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Bianca Ehlers 

 

 

“Running is a memtal sport…and we are all insane.”  Dit is 
nie ‘n grap om vroeg op te staan, in die middel van winter, 
om te gan draf nie. Jy moet net seker maak dat jy die land-
loopfamilie aan jou sy het dan sal jy altyd gemotifeerd bly.  

 

Die eerste wedloop skop af in George met ‘n 5km fun run en 
‘n MD’s roomys as verassing. ‘n Paar van ons atlete was so 
gelukkig dat hulle pryse gewen het met die “lucky draw” na 
die tyd, van oorfone tot Spur vouchers. Natuurlik met harde 
werk moet daar tog tyd wees vir ontspan en ons was bederf 
met ‘n treinrit teen die Outeniqua berge op wat jou 
asemloos laat. In die aand kon ons die rustigheidgeniet op  

die plaas waar ons gebly het by ‘n tannie wat baie lekker kos 
gemaak het! Ons volgende bestemming is Knysna se Oester-
fees waar hulle Framesby elke jaar met oop arms verwelkom 
en ons verras met pastye en vrugte na ons wedlope.Die 
eerste item is ‘n 4 of 6 km wat volg met ‘n 400m aflos waar jy, 
jou spanmaats motiveer.Die playland het gesorg vir ‘n onver-
geetlike aand, waar jy in die ronde gedraai of rondgeskut 
word met goeie vriende wat dit saam jou geniet. 

 

‘n Straatmyl sorg dat jy jou bloed behoorlik voel vloei deur 
jou are, deur die mense langs die roete wat jou aanmoedig en 
skree dat jy amper vir jou eie voete wil weghardloop. Die fees 
sluit af met ‘n rustige 5km fun run wat mens eintlik net laat 
wens dat die kamp nou eers moet begin.Ons was tussen deur 
in groepe ingedeel en dit is waar ‘n mens nuwe vriende maak 
deur saam vir mekaar te lag vir die snaakse opvoerings daar 
alles plaasgevind het met die konsert. ‘n Nuwe tradisie was 
ontdek met die doop toe ons die ou een wou volg en die 
nuwe atlete in die swembad wou gooi maar hulle genadig 
was en hulle te sien rondloop met hul nagklere onderste bo 
en ‘n kort beskrywing hoekom hulle landloop doen. Elke nuw-
eling kon vir hulself iemand kies wie hul die res van die aand 
sal bedien en moes enige iets doen wat hul vra. Dit is defini-
tief die moeite werd om op hierdie toer te gaan want dit gee 
jou nie net iets om te doen, deur die vervelige vakansie dae , 
nie maar dit hou jou ook fiks en goeie liggaamsbou vir die 
somer maande.  

 

Dit is ‘n gawe om te hardloop en ons familie gebruik waarmee 
ons geseën is! 

 
 

 
 

 

 

 

Jané Nel 

 

Winners never quit and quitters never win, is woorde waarmee ek groot geword het en dag vir dag mee 
leef.In Framesby is daar so baie talentvolle sportspelers waarvan Jane Loots vir my die meeste uitstaan. 
 
Van kleins af het Jane n baie groot passie vir netbal gehad en was nie bang vir n uitdaging nie.Deur die 
jare moes sy maar harde klippe kou, maar het nooit opgegee nie, maak nie saak hoe moeilik die omstan-
dighede was nie.Met elke teleurstelling het sy net 10 keer harder gewerk en met die Here aan haar sy het 
sy aan die anderkant van die tonnel uitgekom. 
 
Haar ouers is haar grootste ondersteuners en sonder hulle motivering en ondersteuning sou sy nie kon 
funksioneer nie.Haar advies aan toekomstige netbalspelers is om altyd nederig te bly, hard te werk en 
altyd jou beste te gee. 
 
Jy sal vir altyd, regdeur jou lewe n leerder bly , is woorde waarvolgens Jane elke dag lewe en n groot rol 
in haar lewe speel.Al is die pad hoe duister en moelik sal jy altyd aan die anderkant uikom met die Here 
aan jou sy. 

Road to Success 
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Hoe kry jy daardie 

somerlyfie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi van Zyl  

 

 

 

 

 

Hoeveel keer het jy nie al gesê: “Hierdie somer pas 
ek weer in my bikini” nie?  En elke keer is jy 
vasbeslote om dit reg te kry.  Het jy dit al 
reggekry?   
 
Jy sê vir jouself dat jy Maandag met ‘n nuwe diet 
begin om daardie oortollige vetrolletjies van so 10 
kg af te skuld.  Vir die soveelste keer…  Jy belowe 
jouself om ten minste een uur per dag aan jouself te 
bestee. 
Hoekom is dit so moeilik om daardie somerlyfie te 
kry?  Hoekom is dit so moeilik om jou planne deur 
te voer om die doelwit te bereik? 
 
Daar is twee faktore, en altwee baklei om die oor-
hand te kry.  Rassionele denke en emosionele den-
ke.  Jou rassionele denke wil daardie somerlyfie hê 
en weet jy kan dit regkry met volharding, maar jou 
emosionele denke is lus vir daardie karamelkoek 
by die tuisnywerheid. 
 
Maar is ons almal dieselfde?  Nee.  Gelukkig nie.  
Die wêreld sou ‘n vervelige ou plek wees as ons 
was.  Een resep werk nie vir almal nie.  Hier praat 
ek nie van ‘n koekresep nie.  Kyk wat werk vir jou 
en hou daarby.  Wees konsekwent. 
 
Almal se emosionele en rasionele stemmetjies praat 
nie dieselfde taal nie.  Luister na jou stemmetjies 
en leer hulle ken.  Miskien verlei kos jou en gaan jy 
op die einde van daardie lekker ete toegee en 
daardie aarbei kaaskoek nagereg eet. 
 
Verander dalk jou manier van dink.  Gaan kyk na 
jou sterk punte.  Ons almal het al iewers iets ver-
mag wat ons nooit gedink het ons sou regkry nie.  
Vra jouself:  “Hoe het ek dit reggekry?” “Moet ek 
nie dalk op die eindresultaat konsentreer nie?” 
“Moet ek dit nie dalk treetjie vir treetjie aanpak 
nie?” 

 
Dit klink baie eenvoudig, maar tog doen ons 
dit nie altyd nie.  Ons fokus liewer op die 
negatiewe.  As jy ‘n verandering wil maak, 
moet jy op die oplossing, die eindproduk, 
fokus.  Dit is ook belangrik om vir jouself re-
alistiese doelwitte te stel wat jy sal kan behaal.  
Amper soos “under promise and over deliver”-
scenario. 
 
Ons is dikwels op autopilot en verkies roetine 
om dinge te doen.  Somtyds is ons maar net in 
‘n gemak-sone.  Verandering is ’n on-
twrigting.  Onsekerheid?  Alles moet analiseer 
word en dit kan jou belangstelling laat verloor.  
Ons verkies om op die bekende pad te bly, 
maar die wêreld verander elke dag.  Verander-
ing is deesdae die enigste ding wat wel kon-
stant bly. 
 
 
Hier is die oplossing. Jy moet die volgende 
stappe identifiseer: 
 
1. Moenie net sê jy wil gewig verloor nie.     
Hoe gaan jy dit doen?  Gaan jy brood en 
suiker uitskakel, jou vetinname verminder?  
Gaan jy vir ‘n uur elke dag om die blok stap? 
 
2. Moenie dat jou doelwitte in die lug bly hang 
nie.  Doelwitte moet bereikbaar wees. Jou 
brein baklei ook teen verandering as die doel-
wit te groot is.  Fokus op klein oorwinnings.  
Een dag op ‘n slag.  Groot ver-anderinge 
gebeur nie as daar nie ‘n klomp klein oorwin-
nings was nie. 
 
3. Dit is baie belangrik om positief te bly.  
Negatiwiteit is baie kragtig.  Net jy kan jouself 
motiveer as jy moedeloos raak.  Positiwiteit 
stimuleer blydskap en hoop! 
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Hou by die top 5 trends of jou 

toekoms is geen friends! 

Nina Woithe en Mijaune Smith 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

‘n Checkers kosblik is nou nie meer 

goed genoeg nie en dié kleurvolle kossak-

kies is die perfekte stoorplek vir smeulende 

lekkernye. (a.k.a. Marmite-toebroodjies) 

Die Typo-bottels is die perfekte stoorplek 

vir jou Oros en elke tweede Framesby-

meisie het een van dié bottels in haar hand. 

Dit maak nie saak hoe baie boeke 

Framesby meisies moet rondra nie,  die 

klein-kleurvolle patroon-versierde  Billa-

bong of Adidas rugsakke sál die werk ver-

rig! 

Die kleurvolle sports “tight” en top is 

deesdae die enigste aanvaarbare oefenklere 

vir sportspelsters. 

Die snoesige  Puffer-jacket is die nuutste 

wintersjassie wat omtrent elke Framesby-

meisie in haar kas het.  
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Megan Victor 
 

Soms is dit nie moontlik om weg te kom van groepsdruk binne ‘n bepaalde situasie, soos by die skool, nie. As jy uitgestoot 

voel of in ‘n groep is wat ‘n negatiewe invloed op jou het, probeer om betrokke te raak by buitemuurse aktiwiteite, klubs of 

organisasies waar jy jou sterkpunte kan ontwikkel.Omring jou met vriende wat se waardes en belangstellings soos joune is. 

Dan is die kans dat jy slegte groepsdruk sal ervaar, baie kleiner. Hier is ‘n paar eenvoudige wenke: 

 

Leer nee sê: Oefen voor die spiëel om nee op ‘n ferm manier te sê! Kyk  

die persoon in die oë, hou jou skouers reguit en praat duidelik. 

 

Verskoningsbank: Hou ‘n paar verskonings byderhand wanneer vriende 

wil hê jy moet saamgaan/dinge doen wat jy weet jy nie wil/kan/mag nie:  

“Ons hou vanaand gesinsaand.” Of nog beter – gebruik jou ma as verskoning!  

(Onthou om haar daarvan te sê) 

 

Kry ‘n geheime kode: Indien jy jouself in ‘n ongemaklike situasie bevind,  

bel jou ouers en gebruik die kode, bv. “Het julle al vir die hond kos gegee?” Jou  

ouers sal weet om jou dadelik uit die situasie te kom haal. 

 

Verander die onderwerp /situasie: Indien vriende druk op jou plaas om  

iets te doen waarmee jy nie saamstem nie, verander die gesprek of stap  

eenvoudig weg. 

 

Stel die gevolge:Wanneer vriende planne beraam om iets verkeerd te  

doen, stel die negatiewe gevolge voor: “Ons sal geskors word.” 

 

Staan saam, staan sterk: Oorreed 1 of 2 vriende om verkeerde planne af  

te keur of sê eenvoudig: “Ek gaan nie saam met julle planne nie.” 

 

 

Megan Tait 
 

Familie-bande 

Daar is min dinge so opreg soos egte familie-bande. Michael J. 

Fox se bekende woorde “Family is not an important thing. It’s 

everything” heg baie waarde aan hierdie spesifieke woord: Fami-

lie. 

Dit gebeur min dat mens in ‘n skool van byna duisend leerders 

instap en dadelik tuis voel. Dit gebeur min dat ‘n skool van byna 

duisend leerders die waarde van omgee op ‘n visuele wyse uit-

leef. En dit gebeur min dat mens in ‘n skool van byna duisend 

leerders voel dat jy deel is van ‘n familie. In hierdie opsig, slaag 

Framesby egter met vlieënde vaandels.  

Die samesein wat op ‘n daaglikse basis in Framesby ervaar word, 

is uitsonderlik. Ons het tog, soos enige ander familie, ons strui-

kelblokke, maar dié word gewoonlik vinnig oorkom.  

 

Dit laat ‘n wonderlike gevoel om te weet dat daar nie net ‘n 

handjievol mense nie, maar ‘n hele skool is, wat na mens sal 

uitreik in tye van nood.  

Framesby is ‘n besondere skool waarbinne daar ’n enorme ka-

pasiteit liefde en omgee voorkom.  Die opregtheid van leerders 

teenoor mekaar is besonder aanskoulik en ‘n mens voel nie vir 

n oomblik alleen nie.  Dit is ‘n voorreg om so ‘ n groot deel van 

‘n mens se lewe hier te kan spandeer. 

“The love of a family is life’s greatest blessing.” 

Die tyd wat mens in hoërskool spandeer, voel soms lank, maar 

dis in ’n oogwink weer verby. 

Koester jou Framesby-familie. 
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           Die maatstaf  

 van sukses 
   Megan Tait 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die bekende woorde van Will Rogers lui: “If you want to be successful, it’s just 

this simple. Know what you are doing, love what you are doing and believe in 

what you are doing.” 

Sukses is ‘n moeilike konsep om te verstaan, want die meeste van ons misgis 

materialistiese rykdom of prestasies vir sukses. Natuurlik is beide hierdie 

dinge in sommige opsigte wel deel daarvan, maar dit is egter van kritieke bel-

ang om te verstaan dat jý alleen die definisie van sukses in jou eie lewe 

bepaal.  

Sukses word dus gemeet aan verskeie faktore, onder andere, hoe tevrede jy 

as sulks op die ou einde van die dag verkeer. Dit word bepaal deur die ener-

gie, tyd en moeite wat gedurende die proses ingesit word. Dit word bepaal 

deur die trots wat ná die struikelblokke volg.  

Albert Schweitzer stel dit mooi wanneer hy sê dat sukses nie die sleutel tot ge-

luk is nie, maar  dat geluk op sigself die sleutel tot sukses is. Indien jy geniet 

wat jy doen en passievol daaroor is, sal jy suksesvol wees.   

Daar word egter geïmpliseer dat mens nooit werklik ware sukses sal bereik in-

dien mens net heeltyd ander se verwagtinge wat aan mens gestel word, 

probeer nakom nie.  Sukses kom van binne. Dit kom van die hart af. Indien jy 

as individu dus nie saans met ‘n tevrede glimlag op die gesig kan inkruip nie, 

is dit dalk nodig om te begin dink aan waarheen jy werklik op pad is en of dit 

wel die regte roete is om te volg.  

Sukses verskil van mens tot mens. Sukses ís egter rykdom - rykdom in geluk, 

liefde, vrede en passie.  

Streef na jou eie tipe sukses en moenie vir ’n oomblik stop voordat jy dit bereik 

het nie. 

“As long as you’ve got passion, faith,and are willing to work hard, you can do 

anything you want in this life.” - Anoniem  
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Jané Nel 
 

 

Jy sien haar daar staan. Die wind waai deur haar hare. Jou hart begin vinniger klop en slaan hamerslae teen 
jou borskas. Sy draai om, glimlag vir jou en stap met elegante treë nader. Voor jy jou oë uitvee staan sy voor 
jou, ‘n visioen en al die woorde verdwyn uit jou mond. As jy nie nou met iets vorendag gaan kom nie, gaan 
jy jou naam behoorlik met ‘n plank slaan en om nie eers te praat van hoe jou vriende jou gaan uitlag nie. 

 

Het jy jou al ooit in so ‘n situasie bevind? Niks gehad om te sê nie? Hier is n paar pickup-lines wat jou nie 
weer sonder woorde sal laat nie: 

- Luister bokkie, voorrdat ek jou myne noem,, sê my, kan jy braaibroodjies maak? 

- Werk jou pa vir Eskom? Kon sweer daar is ‘n ‘spark’ tussen ons. 

- Op ‘n skaal van 1 tot 10 is jy ‘n 9 en ek is daai een wat jy kort. 

- Is jou pa ’n dief? Want hy het die sterre gesteel en in jou oë gesit. 

 

Wat is jóú volgende pickup-line? 
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Ek kan nie glo ons staan al aan die einde van 
die derde kwartaal nie, tyd vlieg amper vin-
niger as ek.  Maar moet nie kommer nie, 
niks het ongesiens verby gegaan nie. Alhoe-
wel die kwartaal redelik kort gevoel het, 
was dit propvol gebeure wat my aandag 
getrek het.  
 
Daar was ‘n paar sportdae wat nog hierdie 
kwartaal gebeur en ek het besluit om bietjie 
verder te vlieg al die pad C-veld toe, ja liewe 
Framesbiane, ons skool het ‘n C-veld wat 
altyd sorg vir baie opwindende rugby! Die 
skool moet dalk belê in ‘n paviljoentjie vir 
die C-veld, jy weet, net vir dié wat bang is 
vir spatare… Ek het egter agtergekom dat 
daar nou ‘n nuwe gier is onder die leerders, 
veral ons juniors. Dit blyk dat hulle te goed 
vir skoolklere is op Saterdae en besluit som-
mer dat ‘n sweetpakbaadjie en jeans beter  

lyk. Elke keer na die eerstepanwedstryd 
maak ek myself tuis in my nes, wagtend vir 
die alllerbekende skoollied om gesing te 
word, maar dit gebeur nie, ek sien eerder 
hoe matrieks die paviljoen moet 
skoonmaak na die tyd… 
 
Ek het nes geskrop by ‘n paar geleethede 
die kwartaal. Mnr en Mej Framesby was ‘n 
prestige aand en ek was verbaas met hoe 
stylvol die deelnemers gelyk het. Baie geluk 
aan Keitlin en Jason, julle verdien dit! Die 
tee wat deur FRUK aangebied was, was 
uitstekend. Dit laat my wonder of 
Framesby nie dalk ‘n kultuur skool is nie…  
 
Soos ek vlieg, sien ek dat die skool aanpas 
by die nuwe era van tegnologie! Die Face-
boek-blad se nuwe voorkoms skep ‘n goeie 
indruk en selfs die Afrikaansweek, wat blyk 
of dit ‘n groot sukses was, is vernuwe. Ek 
hou van die inisiatief, maar ek het ‘n 
voeltjie hoor fluit dat die matrieks die 
potjiekos-kompetisie gemis het. Pas 
Framesby aan ten koste van tradisie?  
 
Ek het ‘n draai in Humansdorp ook gaan 
maak die naweek van Interskole. Die sport 
was puik en alles in goeie gees. Die nuwe 
idee van Framesby in beweging was iets 
besonders en ‘n verbetering op die Flashes 
wat ons elke jaar probeer. Ek glo dat dit 
volgende jaar nog beter sal lyk as ons  

vroeër begin oefen. Die dansers het 
hulself ook goed van hul taak gekwyt.  
Ek sien dat die nuutverkose MB’s al aan 
die gang is en is vol entoesiasme oor hul 
termyn wat voorlê! Van my kant af, baie 
sterkte en weet dat ek ‘n ogie oor julle 
sal hou.  
 
Ek wil julle aanraai om in die besonder ‘n 
ogie op die mesies in die skool te hou, 
aangesien hulle nou hard aan die werk is 
om die seuns se rolle oor te neem. 
Dames, tree asseblief op met etiket. Die 
perspaviljoen is ook nou afgeslaan sien 
ek, ek kan maar net wonder hoekom…  
 
Ek het oor die saal gaan vlieg terwyl die 
matrieks besig was met hul rekor-
deksamen en ek kon die opgewonden-
heid aanvoel, nie net oor almal wat nou 
lisensies en motors kry nie, maar oor die 
matriekafskeid ook. Ek wens hulle wil 
net leer ordentlik parkeer. Ek sal daar 
wees vir die groot aand en ek hoop dat 
julle almal dit sal geniet! 
 
Ek sien uit na die kort vakansie wat voor-

lê voor ons die laaste kwartaal van 2017 

aanpak. Onthou, die Uil sien alles…  

 

Die Uil 



 


