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To Shout or not to Shout; 

Dit is die vraag… 
(Met apologie aan William) 

 

Vandat ek kan onthou is visvang deel van my lewe en die een ding wat vissermanne 

doen, is om die grootte van die vis wat hulle gevang het, te vergelyk. Diegene wat 

niks vang nie (nie ek nie), moet hulle hande gebruik om te beduie hoe die een wat 

weggekom het, lyk. Die eerlikes se hande is redelik na aan mekaar. Die dromers se 

hande is ‘n bietjie verder uitmekaar. Die kampstoel/gasbraai visserman se hande is 

heelwat verder uitmekaar, terwyl die gewoonte-leuenaar (d.w.s. die meeste 

vissermanne) se arms tot die maksimum gestrek is. Laastens is daar die 

strydslustige gewoonte-liegbek wat cum laude verower in dié kategorie, want hy 

strek sy hande normaalweg ver uitmekaar, lig hulle bokant sy kop terwyl hy wild-en-

wakker beduie en ‘n passievolle verduideliking gee om die verregaande onwaarheid 

wat hy aan sy gehoor probeer verkoop, te staaf. 

 

 
 

Die man het ‘n groot vis laat wegkom… 

 

‘n Soortgelyke waarneming kan gemaak word ten opsigte van baie ouers wat hulle 

kinders tydens allerlei aktiwiteite kom ondersteun.  Aanvanklik word die gebeure nog 

met ‘n mate van waardigheid dopgehou, maar namate die gebeure nie meer na hulle 

sin verloop nie, voel hulle verplig om hulle kroos teen hierdie grootste onreg te 

beskerm deur pêrels van wysheid aan die persone in beheer uit te deel. Opmerkings 

soos “Wat doen jy ref!” is nie ongewoon nie. Soos die ongelukkigheid toeneem, groei 

die “grootte van hulle vis” ook. 

http://www.current-works.com/wp-content/uploads/2012/03/Fighting-Fish-The-One-that-Got-Away.jpg
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Dit lyk of die een ook ‘n “grote” laat wegkom het… 

 

Met arms wyd gestrek en ‘n rykdom van kennis om uit te deel, laat hulle nie die kans 

verbygaan om presies uit te wys tot watter mate hulle nou eintlik nie saamstem met 

wat besig is om voor hulle te gebeur nie. Die “ondersteuners” skroom nie om hulle 

opinie met afrigters van opponerende skole, ouers en spelers te deel nie en in die 

proses hulle kinders in die afgrond te verneder nie. Nie net is hulle kinders die 

slagoffers in die situasie nie, maar die skool of klub wat die kind verteenwoordig, 

word in net so ‘n slegte lig gestel. 

 

Klink die situasie bekend? Was jy al self ‘n toeskouer wat sulke optrede moes 

gadeslaan by skoolgeleenthede? Of…is jy dalk self so ‘n “ondersteuner”? 

 

Ons is tans midde in ons wintersportseisoen. Ek kan nie eers meer tel hoeveel 

wedstryde ek al as toeskouer bygewoon het nie. Ek kyk trouens nie net na die 

wedstryde nie, maar ook na die ondersteuners. Dit bly vir my ‘n misterie hoe 

sommige ouers van mening is dat die voortbestaan van die wêreld afhang van hulle 

kind se prestasie in die betrokke wedstryd. Regtig? 

 

As alles dus nie berus op wen nie, vra ek myself af: 

 Hoekom dring ons aan op ‘n buitemuurse-program? 

 Hoe ondersteun ek my kind? 

Ek sou graag wou hê dat ons in gedagte moet hou dat hier nie net na sport verwys 

word nie, maar na alle aktiwiteite wat buite die akademiese sfeer van die skool val. 

Sportspanne, die keuse van spelers, leierskapsposisies, kulturele aktiwiteite, 

prysuitdelings en toekennings, algemene gedrag, skooluniforms en nog vele meer is 

ter sprake. 

 

Ons taak is die opvoeding van kinders. Ons is hier om saam met ons ouers te help 

bou aan ‘n stewig basis om kinders toe te rus vir die dag wat hulle die skool verlaat. 

Alles gaan egter oor balans. Betrokkenheid by aktiwiteite wat buite die verwagte 

akademiese kurrikulum val, leer lewenslesse en kweek vaardighede wat nodig is en 
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wat ons kinders toerus vir die lewe na skool. Die kuns van wen of verloor, 

verantwoordelikheid, maar ook verantwoordbaarheid, ondersteuning, begrip, 

simpatie, dapperheid, nederigheid, waagmoed, gesonde verstand, ‘n gesonde 

lewenstyl, persoonlike geluk – om maar ‘n paar te noem. Te veel kinders gaan deur 

die lewe sonder om hierdie balans aan te leer en sinvol daar buite te gaan leef. Ek 

glo vas dat dit ons werk is om te verseker dat hierdie balans in plek gestel word. 

Kinders moet voel hoe dit voel om deel van ‘n span en alles wat daarmee saamgaan 

te wees, ten einde ook die gevoel van ‘n wen of verloor te smaak. 

 

It is not the dying that scares me! It is the “not living” part that I don’t like. 

 

Hoeveel van ons lewe, maar leef nie regtig nie? Hoeveel van ons het geleenthede 

deur ons vingers laat glip en is vandag bitter spyt daaroor? Hoeveel van ons voel dat 

ons sekere kanse in die lewe misgeloop het en as ons alles kon oorhê, sou dinge 

soveel anders gewees het? 

 

Soms gaan ons so stiksiening deur die lewe dat ons nie besef watter dinge tot ons 

beskikking is en waartoe ons eintlik in staat is nie. Dit gaan nie altyd oor wen nie! 

Maar, dit gaan altyd daaroor om op te daag en deel te neem. Om die waarheid te sê, 

‘n mens leer bitter min lewenslesse as jy altyd aan die wenkant is. Ons moet ons 

beywer daarvoor om ons kinders te bemagtig om hulle lewe voluit te kan leef en 

hulle op so ‘n manier te ondersteun dat dit bou aan hulle menswaardigheid. 

 

Dit gaan nie oor ons nie, maar oor ons kinders. Ons is hulle rolmodelle. Daar is niks 

verkeerd daarmee om nie altyd saam te stem met hoe gebeure afspeel nie, maar die 

manier hoe ons die situasie hanteer, is ‘n baie belangrike leerskool vir ons kinders. 

 

Laat ons dus seker wees dat ons ons kinders en ons skool op ‘n passievolle, maar 

waardige wyse ondersteun sodat ons optrede altyd verantwoordbaar is. Sodoende 

sal ons kinders ons ook graag as ondersteuners wil hê!   

 

Die nuutste oor Winston. 
 

   Ek hou julle dop…het jy dit gesien ref? 
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Winston is besig om ‘n pragtige jong hond te word. Hy is al hoe meer tuis hier op die 

skoolterrein en is dol oor die kinders. Hy gaan ook saam toer Pearson toe, so wees 

op die uitkyk vir hom. 

 

 
 
En net so in ‘n oogwink is die helfte van die jaar reeds verby en is ons in die 

winterseisoen. Soos gebruiklik is die Schenck-gesin op pad vir hulle jaarlikse dosis 

ysige koue in die Tarkastad-berge. Dit is een van my hartsplekke en is vir my 

sielskos. Die foto is ‘n paar jaar gelede geneem na dit gesneeu het. 

 

Onthou om jul kaartjies vir ons musiekblyspel Fiddler on the Roof te koop, dit beloof 

om ‘n vertoonvenster te wees van die uitnemende talent binne PV wat ‘n mens nie 

wil misloop nie! 

 

Ek hoop van harte dat julle ook iewers ‘n ruskans en kuiertyd saam met julle kinders 

sal inkry. Die dokter skryf sop, rooiwyn, warm sjokolade, Netflix en ‘n lekker snoesige 

kombers voor. 

 

Vir die wat gaan reis, wees versigtig en kom veilig terug. 

 

Sien julle almal die komende kwartaal.    

 

 

 

 

 

 

 

David 

 
 

 
 


