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Droom bewaarheid 
“My grootste droom is verwesenlik om in die finaal vir 

Suid-Afrika te kon speel,” sê Vaatjie (Mauritz) Thririon 

(S03), na  aanleiding van die 10-manrugbytoernooi wat 

onlangs in Taipei gehou is. 
“Die rumour dat ’n mens nooit jou rugbystewels ophang nie, is 

dalk nie net ’n rumour nie. In 2007, op 23-jarige ouderdom, het die 

dokter vir my gesê dat rugby vir my verby is. My knieë kan dit nie 

meer vat nie, en ek het geen kraakbeen in my regterknie oor nie. 
“Ek het ’n jaar afgevat en baie lank gebid, vir nog net één kans. Ek is 

wel die kans gegee deur twee jaar later weer eersteliga-rugby te kon speel. 

In die middel van die seisoen het ek met een tackle my nek baie seer-

gemaak. Ek het spiere en ligamente geskeur, maar dit so aanvaar. Ek het 

wel die kans gekry om een keer voor my ma, pa en almal te kon speel. 

Daar is dié keer gesê dat dit finaal verby is. Ek wou my hele lewe lank 

“groot” rugby speel. Ek het darem Namibië verteenwoordig in die o/20 

Wêreldbekertoernooi, maar ek het gedink ek sal eendag vir die WP speel 

of selfs die groen en goud dra. Dit was my nie beskore nie, en ’n mens 

aanvaar maar moeilik, maar ek het dit so aanvaar. 

“Ek het intussen getrou en is nou in Taiwan – so ver moontlik weg van 

rugby. Ek was nie lank hier nie, toe word ek genooi om net touch-rugby by 

’n klub in Hsinchu, Taiwan, te speel. Een ding lei tot die vol-gende en toe 

ek weer sien, speel ek in ’n 10-mantoernooi vir hulle. Kontak was min, 

maar die gogga het gebyt. Ek het baie geworstel om te weet of dit 

selfsugtig is om te bid vir nog een kans nadat ek reeds vir een gevra het. 

“Twee maande gelede kry ek ’n oproep. Ek word uitgenooi om in ’n 

internasionale 10s-toernooi vir ’n SA uitnodigingspan te speel. My groot-

ste droom het waargeword. Ons het min tyd vir voorbereiding gehad, maar 

ek was gereed. Ek was die Vrydag op pad na Taipei, die hoofstad, om vir 

Suid-Afrika te speel. Ek het by die kaptein oorgeslaap. Ek het vroeg die 

oggend, met baie min slaap, opgestaan. ’n Mens sou dink dit raak beter as 

’n mens meer speel, maar ek was bitter senuweeagtig. 

“Die volkslied aan die begin van elke wedstryd was seker een van die 

hoogtepunte van my rugbyloopbaan. Ons het die eerste wedstryd in die 

openingsrondte verloor. Dit het van daar beter gegaan en ek dink ek was ’n 

bietjie meer gewoond daaraan saam met Suid-Afrikaners te speel. Ons 

tweede wedstryd was teen Japan en dit was baie lekker ons het redelik 

maklik gewen. Ons het deur gedring na die finaal! Ons was baie moeg en 

my knie was baie seer. In daardie stadium, so glo ek, was dit my engele en 

baie adrenalien wat my ’n hele finaal laat speel het.  

“Met dertig sekondes oor het ek oor die doelyn gegaan om die telling te 

verklein. Ek het self pale toe geskop en dié gelykmaker sou ons deurvat na 

 
Vaatjie in sy groen en goud 

 

ekstra tyd. Ek het dit reg gekry en ons 

was in ekstratyd! My alles het gesê ek 

kan nie meer nie – maar daar was elke 

keer nuwe energie. Ná die ekstra tyd in 

hierdie finaal was die telling steeds ge-

lykop. Die ekstratyd het oorgegaan na 

“sudden death” Met groot teleurstelling 

het ons verloor, maar dit was die 

lekkerste verloor van my lewe. Dit het 

vir my ge-gaan oor ’n droom wat 

bewaarheid is en nie net verloor nie. 

“Ons het ’n wonderlike dag gehad 

met baie ondersteuners van alle uithoeke 

van Taiwan. Dit was ’n ongelooflike ge-

voel om vir een keer weer die trui te kon 

aantrek en te speel. 

Is ek spyt ek het gespeel? Definitief 

nie, al was my lyf daarna vir drie weke 

seer. Dit was vir my baie erg om te speel 

sonder dat my pa daar kon wees. Hy het 

my alles in die lewe gegee om my te 

ondersteun nadat sy rugby deur ’n motor-

ongeluk beëindig is, en ek sal altyd 

dankbaar wees. Ek het weer ’n kans ge-

kry en dit was ongelooflik. Ek het geleer 

dat gebed ’n mens deur baie dinge in die 

lewe kan vat. Ons moet net vertrou.  

“Gaan ek my toks ophang?  Ek … 

dink wel so, hierdie keer is dit my 

besluit. 
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Google 
 

“Ai, dankie vir Stappie – dit was ’n lekker lees en dis 

regtig goed om van my oud-Atlete pelle te hoor,” vertel 

Retha Stofberg (P75). “Ek het al van party mense ver-

geet, maar onthou dan weer soveel dinge as ek hulle 

name sien. Atlete vir Christus was ook vir my ’n 

besondere ervaring – sterkte vir hierdie jaar se span. Ek 

hoop hulle weet hoe koud van daai plekke kan word in 

die winter! Ons het ook deur ’n hele paar van hul getoer. 

“Ek is nog al die jare maatskaplike werker by Yon-

der in Kimberley waar ek met intellektueel gestremde 

volwassenes werk. Ek geniet dit baie en het seker deur 

die jare saam met baie van ons inwoners gegroei en baie 

van hulle geleer. Hulle is ouens wat ’n mens baie plat op 

die aarde hou. ’n Klomp van die vorige jare se atlete, 

Kobus (A77,78), Frederick (A78,79), Elsa (P79,80) en 

Elmien Marais (P82) se pa was my eerste baas. 

“Behalwe vir 

Wilhelm van De-

venter (S75) was 

ek seker die enig-

ste swaksiende 

(tans heeltemal 

blinde) groeplid. 

Ek dink met 

groot waardering 

terug aan almal 

se begrip en hulp. 

Deesdae, met al 

die hulpmiddels 

en veral toegank-

like rekenaars en 

selfone, is ons 

lewe baie, baie 

makliker. Ek 

wens ek kon my 

studentejare oor-

kry, maar dan 

met die hulpmiddels van vandag. Ai, waar is daai ou 

swaar tikmasjiene en reuse bandmasjiene heen! Ek het 

intussen weer gestudeer en dit was ongelooflik makliker 

as voorheen. 

Tans is my lekkerste hulpmiddel viervoetig – ’n 

lewendige klein swart Labrador gidshond met die naam 

Google. Sy is die nuuskierigste klein woef waaraan jy 

kan dink – haar naam pas uitstekend by haar. Maar sy is 

darem ook so slim soos die regte Google. 

“Groete aan almal wat my onthou.” 

 

Apologie 
Stappie kon ongelukkig nie daarin slaag om die beson-

derhede van die finale toerprogram, die voortoerkamp of 

van die voortoer-optrede te bekom nie. 

 

Nommer 38 
 

Vroeër vanjaar is die nog twee oud-Atlete getroud. 

Vernon Dickason (A08) en Jana van der Walt (S08) 

is op 18 Maart in die huwelik bevestig. 

 

 
 

Regardt Hogan (A07,08), die leier van die jaargroep 

waaruit die pasgetroudes kom, sê hulle jaargroep was 

nie ’n uitsondering op die reël nie. “Gedurende die toer 

was daar altyd vermoedens dat die twee nog by mekaar 

gaan uitkom en vanjaar is dit bevestig. 

“Vernon wat homself as kranige atleet op die toer 

bewys het, het altyd ’n grappie of staaltjie gehad en 

nooit ’n negatiewe oomblik op toer beleef (of ten minste 

getoon) nie. As ’n ouer student het hy die toer met heel-

wat meer lewenservaring en volwassenheid geseën, 

maar tog maklik ingeskakel met die jonger studente. Al 

is sy groot “swakheid” ongelukkig die Bloubul-span, is 

sy positiewe houding, toeganklikheid en opregtheid ’n 

aangename karakter en ’n ligpunt in die wêreld. 

“Jana Smurfie van der Walt is dinamiet in ’n klein 

pakkie. Die jong dame was in die sanggroep en het die 

spanlede sowel as ons gaste nie net met haar skone stem 

betower nie, maar ook met haar glimlag en uitbundige 

vriendelikheid. Vir so ’n klein mens was sy altyd in die 

oog en het sy almal opgevrolik met haar lag en vriende-

likheid. 

“Ek wens die twee alle geluk en vrede met hulle 

huwelik toe en glo dat hulle mekaar gelukkig sal maak, 

ondersteun en saam in God se liefde sal deel. 

“Geluk Vernon en Jana.” 
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Borsel jou tande 
 

Hanri Joubert (S04) is tans onderwyser in Korea en vertel van die sportdag 

wat onlangs by hulle skool aangebied is. “Dis glad nie soos ons sportdae nie – 

meer in die lyn van boeresport. Toutrek is groot hier met sulke dae. Die ver-

skillende klasse trek teen mekaar. Dan het hulle darem ook 200m en aflos. Na 

afloop van die getrekkery en gehollery word ek huis toe gejaag om my 

sportklere te gaan haal, want toe moet ek vir die onnies uitdraf teen die eerste 

seunsspan vir ’n sokkerwedstryd. 

“Ek moet my gou onderbreek met 

’n vreemde maar relevante inlas. In 

Korea word tande standaard ná mid-

dagete geborsel. Volgens my sê dit 

natuurlik baie oor wat hulle van die 

smaak van hulle kos dink. Hulle het 

natuurlik van die begin af opgelet dat 

ek nie daardie gewoonte het nie en 

het al so twee of drie keer vir my 

gevra: ‘You don’t brush teeth after 

lunch?” Waarna ek dan maar verdui-

delik het dat dit nie eintlik ’n ge-

woonte by ons is nie. 

“Terug by die sokker. Dit was ’n 

lekker wedstryd. Ek het die naam 

Messi gekry. Ek het ’n ruk gedink 

dat dit iets met die uitleg van my 

lessenaar te doen het, totdat ek agter-

gekom het dat dit een of ander be-

kende sokkerspeler is. Elke keer as 

ek naby die bal gekom het, het ek net ’n groot geskreeu van ‘Johannessuh, 

Johannessuh’ gehoor. Dit raak nogal irriterend. Naderhand wou ek net 

terugskree ‘Johannes se wat!?’ Dit het iets te doen met die taal. Hulle kan nie 

regtig ’n woord gesê kry as hulle nie ’n vokaal aan die einde daarvan het nie. 

Dan sit hulle die algemeenste vokaal agter aan die naam. In elk geval, ons 

wen toe die eerstespan van die skool 2-1.  

“Na afloop van die sokker het hulle die afsluitingseremonie wat, soos die 

openingseremonie, my half ongemaklik laat voel oor hoe erg hulle geen 

ruimte hou vir identiteit nie. Dis maar net ’n gestanery in formasie en dan 

skree die kinders agter ’n onnie ’n paar rympies aan terwyl hulle moet lyk of 

iemand pas dood is, terwyl hulle eintlik so opgewerk en opgewonde is oor die 

sportdag wat hulle pas gehad het. As deel van die seremonie word daar toe ’n 

paar geskenkies uitgedeel vir diegene wat gewen en deelgeneem het. Vir my 

is daar toe ’n spesiale pakkie eenkant gesit. Toe ek dit kry, het ek ongelooflik 

spesiaal gevoel … totdat ek dit oopgemaak het. Binne-in was drie buise 

tandepaste! Varkhonde! Meer reguit kon hulle nie vir my sê wat hulle van my 

tandeborselpatroon dink nie. Ek hou toe maar my kop hoog en my mond toe 

en gaan steek my geskenk in my tas weg terwyl ek vir die res van die dag 

deur my neus asemhaal.  

“By die huis wil ek graag deur my vrou Elizabeth (S04) getroos word, 

maar al wat ek kry, is ’n onbedaarde lagbui. Ek besluit toe maar om die 

emosionele skade diep weg te bêre en nie weer daaraan te dink nie. Wel, ná ’n 

heerlike naweek is ek toe die Maandag weer by die skool. Ek het ’n paar 

klasse gehad en ’n paar administratiewe dinge afgehandel en toe is dit weer 

middagete. Toe ek ná middagete by my lessenaar kom, sal daar nie wragtag 

WEER ’n buis tandepaste lê nie! Dié keer kompleet met ’n nuwe tandeborsel 

by. Blikskottels!” 

Dis maar vrek koud 
 

Pieter Cilliers (A00,01, en ook 

leier in sy laaste toerjaar) het, 

nadat hy die vorige Stappie gekry 

het, laat weet: “AHOE! vir die roete 

hierdie jaar. Die Wepener-Bethulie  

pad, een van die stilste, koudste en 

mooiste paaie. En dit gaan die 

Atlete se vernuf toets! Dit was juis 

op dié roete (tussen Wepener en 

Smithfield in 2001) wat ons loting 

voor die toer so uitgewerk het dat 

ek op die laaste skof, my eie 

tuisdorp (Smithfield) in daardie 

stadium binne gehardloop het. God 

is working in mysterious ways! 

 
Ek onthou ook nog die spesi-

fieke dag uit Ladybrand het ’n 

wasspons aan die buitekant van die 

waentjie vasgevries in die drie mi-

nute wat die atleet gewas is. Niks 

so lekker as om in die koel Vry-

staatlug te hardloop nie. 

Ek sal weer my drafskoene af-

stof en begin oefen om ’n skof of 

twee saam te doen! Ek sal hulle 

binnewag in Bloemfontein. 

Ek sien baie uit na AvC se 

besoek! 
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