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UWE WAPEN
UWE KOLLEGE

Die Koord inerende Komilee van die
kollegerade van d ie onderwys
kolleges Paarl en Wellinglon net in
die eersle kwartaal van 1989 die
volqende komilee uil die twee per
sonele saamgeslel om te sorg vir 'n
nuwe wapen en kleure vir die Onder
wyskollege Boland :

OKP:
B.C.S.J. Naude (voorsiller); J. de V.
Heydenrych; J. Versler; mej. E. Bam.

WOK:
J.J. Joubert; S.J. Lotz; H.J. Reyneke;
mej. E. Jordaan.

Reeds voordal hierdie komil ee op 9
Mei 1989 die eerste keer vergader
hel , net dievoorsitter mel dr. C. Pama
van Heraldiese en Hisloriese Navors
ing in verbinding gelree om sy diensle
te verkry met die ontwerp van d ie
wapen. In sy antwoord, waarin dr.
Pama sy bereidheid Ie kenne gegee
hel om Ie help, hel hy reeds nuttiqe
wenk e aan die hand gedoen, onder
andere:

- d ie komil ee moel op 10kale simbole
besluil wal die kollege van ander
onderskei;

- 'n wapen moel so eenvoudig en
sprekend moontl ik wees en 'n een
heid vorm sodal dil direk herken
baar is.

Die personeellede van die twee kol
leges is ook reeds voor 9 Mei 1989
uil genooi om voorstelle in te lewer vir
'n leuse.

Die finale produk word uile inde lik op
4 September 1989 deur die Wapen
en Kleurekomilee en op 9 Oklober
1989 deur die Kodrd inerende Ko
goedgekeur.

Op 21 November 1989 word aansoek
om regisl rasie van die wapen gedoen
by d ie Slaalshera ldikus en op 28
Maart 1990 word die Wapen- en
Kleurekomilee deu r die Staalshera l
d ikus in kennis gesl el daldie aansoek
om regisl rasie geslaag net,
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DIE WAPEN

LEUSE : Deug en Kennis
Die Onderwy skollege Boland lei
ond erwysers/esse op: daarom is d ie
kweek van goeie deugde by en d ie
oordravan kennis aan die kind virons
belangrik.

SIMBOLE:
Op d ie skildgedeelle van d ie wapen
kom 'n rooi wingerdblaar en 'n goue
kor ingaar leen 'n goue agle rgrond
voor. Beide wingerd en koring is eie
aan d ie Boland en d ie Wes-Kaap.

SIMBO LIEK:
Die sterk Christelike konnolasie van
beide d ie wingerd en die koring
spreek duidelik ult die vele ver
wysings in die Bybel na die wingerd-

stok, wyn, die koringkorr el, brood ,
ens. Hierd ie simbole dui dan ook op
die Chrisl elike karakler van die
Onderwyskollege Boland sowel as
ons afhanklikheid van 'n Hemelse
Vader.

Die leuse, Deug en Kennis. vind 'n
noue aansluil ing hierby mel die
kweek van Chrislelike deugde en die
uil breiding van kennis, ook van ons
Skepper. Die goue agtergrond sim
boliseer die rykdom wat ens in ens
kind ers het, die mensemaleriaal wal
nul as onderwysers/esse bekwaam,
en bowe-al die rykdom wat ons in
Chrislus net.

B.C.S.J. Naude



DIE KOLLEGELIED VAN DIE OKB

1.1.1.1. Walters

Toe die komitee, wat aangewys is om
'n kollegelied te vind vir die geamal
gameerde Onderwysko llege Boland
op die kampus van die Wellington se
Onderwysk ollege, voor die vraag te
staan kom: "Hie gaan ons vra om die
lied te skryf?" was daar eint lik net die
een ops ie: M.M. Walters.

Van al d ie woordmense wat die
Bergriviervallei opge lewer net, is
M.M. Walters seker d ie mees ge
skikte digter vir ons behoefte en d ie
een met die meeste ervaring in die
veld. Omdat hy 'n kind van die vallei is
wat in die distr ik groot geword, hier
skoolgegaan en ook sy eerste graad
aan d ie destydse Hugenote Univer
siteitskollege behaal het , is M.M.
Walters by uitstek die digter wat met
die nod ige pieteit die opvoedkundige
verlede, hede en toekoms van die
vallei van die Wamakers in woorde
kan saamvat.

Toe die kom itee vir prof. Walters, wat
aan die Universiteit van Kaapstad
verbonde is, genader het met die ver
soek om vir OKB 'n kollegelied te
skryf , het hy onmiddellik ingestem.
Die taak was dan ook vir hom 'n ere
geleentheid om , "uit dankbaarheid
teenoor" d ie opvoedkundige damp
kring van Welli ngton waarin hy kon
deel, weer iets van sy talent terug
te ploeg .

inspirerende woorde wat twee van
ons do rp se begaafde seuns met
Iielde en respek aan Wellin gton ver
bind. Beter kon dit nie.

Daarvoor salueer ons en die geslagte
wat kom hulle.

J.H. CONRADIE

Nadat prof. Walters in Desember die
teks persoonlik kom aflewer het,
moes d ie kom itee besluit op 'n toon
selting. Weer eens is die opsies
beperk tot 'n enkele naam: Dirkie de
Villi ers - doyenkomponis van skool- ,
kollege- en geleentheidsliedere. En
met die naam is die legkaart voltooi ,
want ons betrek nogmaals 'n vallei
seun - Dirk ie van ds. M.L., komponis
van ons volkslied en jarelange pre
dikant op Wellington waar hy afgetree
en tot sy heengaan bly woon het.

Soos in die geval van M.M. Walters,
het Dirkie de Villiers oom blik lik gese
[a, hy doen dit bale graag. Slegs
enkele weke later bring die in
nemende "oorn Dirkie" sy toon selt ing
persoonlik van Onrustrivier at en leer
op kenmerkende styl die melodie aan
vir 'n groep ie studente en dose nte in
die Good nowsaal. Walter onvergeet
like ervaring!

Vandag besit d ie Onderwyskollege
Boland 'n kosbare kleinood: 'n kol
legelied met 'n pragtige melod ie en Oirkie de Villiers
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Hoogwaardigheidsbekleers: dr. en mev. J.A Mouton . mnr. en mev. J.D. Siabberr. dr. en mev. S.W. Walters, en ds. en
mev. P.J. Raubenhejmer

AMPTELIKE OPENING

23 Januarie 1990: 'n historiese datum
in die geskiedenis van OKB. Studenle ,
dosente, ouers en belangstellendes
het om 8 vm. die C.P. van der Merwe
saal volgepak om na die gasspreker,
dr . S.W. Walters, Direkleur: Onder
wys te luister tydens die eerste amp
lelike opening in die beslaan van
OKB.

In sytoespraak hel dr .Wallers verwys
na die implikasies wal die dalende
Blanke leerlingtalle, die beperkle
finansiele middele en die druk van
verandering vir die onderwys in die
bree en onderwysersopleiding in die
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besonder, inhou .

"Die Onderwyskollege Boland kom
101 stand in 'n tydperk van verander
ing en, miskien ook, onsekerheid. Hy
kom egler ook 101 stanc in 'n opwin
dende tydvak mel nuwe else en uit
dagings.

Verwysende na die WOK, OKP en
Denneoord nethy voorts gese: "Hier
die nuwe kollege is [uis in hierdie
besondere voorreg dal dil gebore is
uit die gesamenllike ervaring, kun
digheid en trotse tradisies van drie
sterk en gesonde ouers. Die nuwe

baba hel 'n uilslekende aglergrond
en 'n gesonde bloedlyn. Hoe hy gaan
groei en ontwikkel sal afhang van hoe
u hom gaan voed en koesler."

Na die loespraak, hel mnr. B.C.S.J.
Naude, vise-rektor en voorsiller van
die wapen - en kleurekomilee kortl iks
die ontstaan en simboliek van die
Kollegewapen verduidelik en mnr .
5.5. van Wyk, die Paarlse Voorsiller
van die Koordinerende komitee, hel
die wapen amptelik aan die Rektor
oorhandig.

R. CLOElE



UIT DIE REKTOR SE KANTOOR

Vrydag, 19 Januarie 1990, Die eerste
motors met vreemde registrasienom
mers hou voor die kollegegebou stil
en ouers en blinkoog eerstejaars stap
nader om te kom kennis maak. Dis die
sigbare bevestiging van die begin van
'n nuwe akademiese jaar en die ge
boorte van 'n nuwe kollege.

In die loop van die vakansie is name
stil-stil verwyder en is !wee ge
skiedenisse afgesluit. Op Wellington
se nuwe letters dis die ONDERWYS
KOLLEGE BOLAND en bokant die
hoofingang herinner net die lee
skroefgate en groen kopertraan
merke dat die trotse WOK-wapen
eers hier gepryk het, leder woelt hier .. .

Dinsdagaand, 23 Januarie 1990 is die
Direkteur: Onderwys, dr. Schalk
Walters . tydens die eerste openings
plegtigheid aan die woord om na
mens Kaapland se Onderwysmense
die goeie wense aan die nuwe kollege
oor te dra. Kaartjies , telegramme, 'n
enkele brief en blomme beaam sy
gedagtes. Die Direkteur se in sy rede
onder andere die volgende:

"Die opening van enige nuwe instel
ling is 'n besondere gebeurtenis.
Vanaand se geleentheid is geen uit
sondering nie. Tog is daar 'n versk il.
Wanneer 'n nuwe kollege of skool tot
stand korn , is dit 'n vreugdevolle ge
leentheid. Die opening van die On
derwyskollege Boland is ook so 'n ge
leentheid. maar, vanwee die omstan
dighede rondom sy geboorte, ook 'n
gebeurtenis wat nie sonder sy wonde
en hartseer is nie.

Wat ons vanaand hier belewe , is nie
net 'n nuwe begin nie, maar ook 'n
einde - die einde van die Onderwys
kollege Paarl en van die Wellingtonse
Onderwyskollege. Ons se nie net tot
siens aan OKP en WOK nie, maar ook
aan die Paarlse kampus waar so baie
manne en vroue wat diep spore in ons
onderwys get rap net, geleer en ge
doseer he!. Ook Denneoord op
Stellenbosch, eens 'n onafhanklike
kollege en later 'n Kollege vir Verdere
Opleiding, het sy onafhanklike status
verloor en is nou 'n verdere oplei 
dingskomponent van die nuwe On
derwyskollege Boland . Vergun my
om by hierdie eerste gepaste open
bare geleentheid my persoonlike
dank, die van die Departement en die
van tallose onderwysers en onder
wyseresse te betuig teenoor hulle wat

aan OKP, WOK en Denneooro met
toewyding en lojaliteit gewerk en
gebou het aan die onderwys in Kaap
land. Kaapland , nee die ganse RSA
en Namib ia - waar ook al die produkte
van hierdie drie trotse instell ings
hulte taak verrig het - is meer as net 'n
dankwoord verskuldig aan elke rek
tor , elke dosent en elke raadsl id wat
deur die jare elk sy of haar besondere
bydrae gelewer het.

Vanaand staan ons op die drumpel
van 'n nuwe begin. Ek vra nie Oat u
nou die verlede moet vergeet en
saam met die strydbyle en die teteur
stellings die naam en nagedagtenis
van OKP, WOK en Denneoord moet
bere nie. Inteendeel, sou u dit doen ,
sal die nuwe Onderwyskollege
Boland soveel armer wees.

Natuurbewaarders, dieretelers en
kwekers weet Oat inteling uiteindelik
tot die verswakking en selfs uitwis 
sing van 'n spesie kan lei. Daarom
word daar steeds gepoog om nuwe
genes tot die genepoel toe te voeg .
Hierdie nuwe kollege is juis in hierdie
besondere voorreg dat dit gebore is
uit die gesamentlike ervaring , kun
digheid en trotse tradisies van drie
sterk en gesonde ouers . Die nuwe
baba het 'n uitstekende agtergrond
en sterk bloedlyn. Hoe hy gaan groei
en ontwikkel sal afhang van hoe u -d ie
personeel , studente en gemeen
skap - hom gaan voed en koester. "

Die kollege spring weg met 52 vol
tydse dosente. saamgetrek uit vier
kolleges te wete WOK (36), OKP (12),
Graaff-Reinet (3) en Denneoord (1).
Op die openingsoggend verwelkom
ons 360 studente waaronder 90
eerstejaars (50 Junior Primer, 40
Senior Primer) en 5 Hout- en
Metaalwerk (Sekonder).

Kursusse wat die OKB gedurende
1990 aanb ied , is HOD (Junior
Primer), HOD (Senior Primer), Hout
en Metaalwerk (Sekoncer) in same
werking met die Universiteit van
Stellenbosch, Diploma in Landbou
onderwys (wat vanaf die OKO oorge
plaas is) en BA-Ed. (Hout-en
Metaalwerk) in samewerking met die
Universiteit van Port Elizabeth. In die
ops iq is 1990 'n "goue" jaar met 'n wye
verskeidenheid diplomakursusse en
betrokkenheid by graadopleiding.

Terwyl die kollege in rat gekom het vir
die eerste skot, was die bouheer,

mnr. J. Louw van J.A. Louw (Edms.)
Bpk., Paarl , besig om die indruk
wekkende nuwe Hout- en Metaalwerk
gebou af te rond vir oorhandiging aan
die kollege. Dit het teen die einde van
die eerste kwartaal gebeur; 'n beleg 
ging van R2,2 miljoen in die opleiding
van hout- en metaalwerk-onderwysers
in Kaapland .

Die jaar lewer ook sy eerstes en
hoogtepunte op:

OKB se eerste interprovinsiale
sportman, Quentin du Toit, W.P.
hokkie

- Karnaval 1990 en die kroning van
die eerste koningin, mej. Katinka
Malthee

- Republiekdag 1990 met 'n paneel
van bekende akademici wat gesels
oor die toekoms van Afrikaans
Interkollege teen die Tygerberg
Tegniese Kollege - ons het min of
meer skoonskip gemaak

- 'n Uitstalling deur dosente en stu
dente gemoeid met en betrokke by
die Junior Prirnere opleiding - ge
koppel aan 'n baie geslaagde ope
dag wat bygewoon is deur 'n groot
groep voornemende studente

- 'n Besoek deur prof. Babara Clark,
van die V.S.A.. kenner van die be
gaafde kind en d ie leerproses, wat
'n dag by ons deurbring en by drie
geleenthede optree

- Die kollegekoor wat by Westbrook
gaan ku ier en die staatspresidents
paartoesing; ook met grootwelslae
aan die jaarlikse KUESTA-fees
deelneem
Die ingebruikneem van d ie nuwe
klubhuis van die rugbyklub
Nuwe kollegekleure, 'n wapen op sy
plek bo die hoofingang en op 26
Oktober die oorhandiging deur
mnr. Dirkie de Villiers en prof. M.M.
Walters van 'n nuwe kollegelied aan
die OKB

- Die eerste Kollegeraad en- senaat
wat konstitueer op Maandag, 21
Mei 1990 met or . Johan Mouton in
die voorsilterstoel tydens die raads 
vergadering .

Gedurende die jaar laat ou en goeie
vriende weer van hulte noor met wel 
kome bydraes tot ons kollegefondse
t.w. Sanlam, Volkskas, Santambank
(vir oulaas) en Total , S.A .. Die groot
ste bed rag is van San lam ontvang 
R30 000,00 vir die Sanlamsentrum
vir Rekenaaronderrig.
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Oorhandiglng van San/am se ruim
bydrae vir die rekenaarsentrum.
v.l.n.r. dr. W.A.P. von LUdwig
(departementshool wiskunde).
dr. J.A. Mouton (voorsitter kol
legeraad). mnr. J.D. Siabbert
(rektor) en mnr. J.D. van der
Merwe (bemarkingsbestuurder.

San/am Paarl-streek)

Dr. Pierre Steyn (hoo fbestuurder).
oorhandig San/am se tjek aan

mnr. J.D. Slabbert (rektor)

gegaan in 'n beter OKB. As ons voren 
toe kyk , wag daar groot uitdag ings:
om te konsolideer, te bou , te vestig en
tog bereid te wees om die aanpas
sings te maak wat 'n veranderende
Suid-Atrika van ons vra. Telkens
word ons met groot dankbaarheid
bewus van die stewige tondamente
van WOK en OKP; die kwaliteit van
hulle verledes, die mooi tradisies en
geskiedenisse van twee gewaar
deerde en geeerde inrigtings wat
steeds ten goede bernvloed.

As ons vorentoe kyk, dank ons Hom
vir 'n toekoms.

J.D. SLABBERT

REKTOR

186
137

27
2
2

TOTAAL 354

(Geskiedenis) en W. van Rensburg
(Aardrykskunde). Hulle sluit vanaf
Januarie 1991 by ons aan.

Ons studentegetalle was op 30
September 1990

Aan die einde van die eerste skot kyk
ons met tevredenheid en dankbaar
heid terug - dit was goed! Meermale
het die beste van OKP en WOK op-

Junior Primer I - IV
Senior Primer I - IV
Hout- en Metaalwerk I - IV
B.A.-Ed. Hout- en Metaalwerk 11
Landbou IV

•

Vanaf 1 April 1990 betree ons kollege
en koshuise ook die terrein van self
onderhoudendheid en kry ons die
opdrag om groter verantwoor
delikheid te aanvaar vir die ekono
miese bestuur van koshu ise en kot
lege.

Teen Meimaand steek die rasionali 
sasiespook weer sy kop uit en teen
die einde van Junie verneem ons dat
die Graaff-Reinet-Kollege vir Voort
gesetle Opleiding op 31 Desember
1990 sy deure sluit en deur die Suid 
Atrikaanse Polisie oorgeneem word.
Die atstandsonderrig word oorge
plaas na die OKB en daarmee saam
ook drie dosente, nl. mnre. B.
Booysen (Engels). J. Swanepoel
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OKB SE EERSTE REKTOR

MNR. J.D. SLABBERT

Mnr. Siabbert het hom die moeilike
maar tog avontuurlike uitdaging laat
welgeval om die eerste rektorskap te
aanvaar van die nuwe Onderwys
kollege Boland. Die uitdaging het
veral daarin gele dat hy o.a. vanwee
die proses van amalgamasie 'n ver 
skeidenheid van diep gevestigde
sentimente met mekaar sou moes
versoen . Hiervoor het hy soms nooc
wendig aan diep wortels moes trek, 'n
uitputtende taak wat dan ook haas
bomenslike eise gestel net , Mensge
maakte handboekwyshede was on
toereikend. Gelukkig het hy hom as
oortuigde Christen in totale athank
Iikheid verlaat op insigte vanuit die
Handboek van die Groot Meester. Dis
ook vanuit sy intieme en skerpsinnige
omgang met die Woord dat hy in sy

saalbyeenkomste op Maandag
oggende besielende boodskappe
kon oorbring, boodskappe wat op 'n
toepaslike en sinvolle wyse aange 
sluit net by aktualiteite van die dag .

Naas die voorgaande het ook sy
akademiese en ervaringsagtergrond
hom toereikend in die verrnoe gestel
om die moeilike taak aan te durt.

Mnr. Siabbert is in 1936 in Malmes
bury gebore, het 'n groot deel van sy
jeug in die onmiddellikheid van
Tatelberg deurgebring en het in 1953
aan die Hoerskool Jan van Riebeeck
gematrikuleer. Hy behaal sy B.Sc.
graad en Sekondere Onderwys
diploma aan die Universteit van Stel 
lenbosc h, en sy B.Ed. gedurende sy

eerste onderwysjare aan die Hoer
skool J.J . ddu Preez. Sy stuoieloop
baan kulmineer in die graad M.Ed.
wat hy in 1984 cum laude aan die
Universiteit van Stellenbosch ver
wert.

'n Interessante onderwysloopbaan
oor 'n tydvak van 26 jaar volg waarin
hy uiteindelik vorder tot skoolhoot en
rektor. Noemenswaardig en van be
sondere betekenis vi r sy toerusting
en perspektiel is die ondervinding
wat hy opgedoen het toe hy twee jaar
lank dosent was aan die Morgenster
Opleidingskollege van die N.G.
sendingkerk in die destydse Rho
des ie,

Die S/abbertgesin
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Sy hoofskappe net die volgende in
ges luit:
- 1964: skoolnoot van die Middelbare

Skool Groot-Brakrivier
- 1966: hoof, Hoerskool Templeton
- 1969: hoof , Hoerskoot Porterville
- 1973: rektor, Paul Roos Gimnasium

Tersier as rektor die volgende:
- 1985: rektor, Denneoord Kollege vir

Voortgeset1e Opleid ing
1990: rektor, Onderwyskoll ege

Boland

Hy het 'n amb isieuse inventaris van
belangstellings waarvan die vol
gende o.m.:

- 'n Besondere be langstelling in jong
mense wat o.a, blyk in sy betrok
kenheid by die Afrikaanse Christen
studenteverenig ing waarvan hy
ondervoorsit1eris. Hy is ook bestuurs
lid van die SA Taalbond . Dan is hy
tans weer gevra om as voorsit1er op te
tree van die Boland Hoerskotekrieket,
'n Iiefdesdiens wat hy te midde van
talle verpl igtinge met oorgawe uit
voer.As lid van die OLOS-span het hy

aktief geasslsteer met die aanbied
van leierskursusse aan sowel skool
hoofde as prefekte van skole.

- Tydens sy rektorskap aan Den
neoord het hy besonder belanggestel
in navorsingsmetodolog ie, metodes
om effektiewe onderrig te bevcrcer
en in kurrikulumontwikkeling, veraI in
soverre dit betrekking het op die
bevordering van leierskap .

Verd er het hy ond ernemend meege
doe n aan die ontwikkeling van nuwe
ku rsusse vir onderwysersopleid ing
en die onde rrig van die begaafde
kind .

Dit is verblydend dat die verskill ende
strom inge , sentimente, veranderinge
en aanpassings hier teen die einde
van die jaar duide like tekens van 'n
sinvo lle en konstruktiewe sameloop
beg in toon.

Dit was dan ook mnr. Siabbert se
strateg ie om met d ie nod ige aanvoe l
ing en geduld sake sover toelaatbaar

hulle gang te laat gaan te einde hom
self deeg lik te orienteer ten opsigte
van wat uiteindelik onatwendbaar vra
om aanpassing. Versk illende sessies
van stateg iese beplanning om ook
proaktief paraat te wees vir moontlike
toekomsverwagtinge, is onder sy
vakmanskap onderneem. Orndat hy
hom nou deeglik vergewis het van d ie
kragte en die moontlikhede van OKB.
glo ens sal hy al hoe meer 'n klimaat
skep waarin die nuwe toenem end
gestalte sal vind 5005 in die rnissie vir
die kollege in die vooruitsig gestel is.
Hiertoe is hy by uitnemendh eid in
staat vanwee sy speelse gemoedelik 
heid en gevat1e humorsin waarmee
hy begenadig is om spanninge in kon
fliksitu asies te ontlont.

Ons wens hom en sy gesin sterkte toe
virn uitdagende toekoms. Mag hull e
verblyf hier so aangenaam wees dat
hull e end- tnt vrugte daarvan sal wil
pluk.

J.N.S. DU PLESSIS
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Op 26 Oktober vanjaar is die OKB
vereer deur die besoek van twee per
sone aan wie die koll ege baie dank
versk uldig is, nl: M.M. Walters , die
digter en Dirkie de Villi ers, die korn
po nis van die kollegelied. Hull e is
vergesel van hull e eggen otes en is na
'n program wat in die C.P. van der
Merwesaal aangebied is, gesellig
onth aal in die personeelkamer.



EERSTE OKB-PERSONEEL 1990

5de ry:Mnre. J.L Conradie. J . de V. Botha. R. Cloete. H.J. Grieset. mej. A.M.E van Zy/. mnre. L.J. du Preez; J.H. Conradie.
M.J. Odendal. mejj. C. de Kocx , F. Killian. ar. R.H. Stander. mew. H. Naude. J . Slabber

4de ry: Dr. J.J. Joubert. mev. L. Coetzee. mej. E Joraesn , mnre. A.J. Hoek . H.J. van der Merwe. C.J. Grabbe/aar.
D. de Vil/iers. S.J. Lotz. D.C. Naude. T.R.V. van Wyk

3de ry: Mnr. J.H. van der Westhu izen. mew. H. Steyn. G.M. Smit, mnr. W.J. Brazelle. mej. E C. Uys. mnre. A. Sertontein,
J.N. van der Merwe. mejj. I. Lewis. M. Ferreira. ron' . C.A. Pienaar

2de ry: Mew. D. Visser. EA L. Ne/. mej. E Kritzinger. mnre. J.L. de Kter«, C.J. Kitch ing. A.P. van Dyk.
mej . E t.W. Naude. dr. A.J. de Kock . mnr. H.N. Basson

Voor: Mnre.J.R. van aerCottt, C.W. Souter. J.R.S. Badenhorst. ar. J.N.S. du P/essis (vise-rektor}. mnr. J.D. Siabbert (rektor}.
mnr. B.C.S.J. Naude (vise- rektor), dr. WAP. von Ludwig. mnr. P.J.K. Steenkamp. dr. J . Anker

Afwesig: Mnr. C.J. Matthews . mej. E. Koekemoer
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ADMIN ISTRATIEWE PERSO EEL

Mev. M . Liebenberg. laboratorium
essistent

-1
Mev. D. Adams. produksie-assisrent

KA PUSWERKERS

Agrer: Mnre. J. Da vids, C. van Rooi,
A. Small, D. Abrahams. K. Schaff, B. Bolt

man, mev. M. Samson

Voor. Mnre. J . Mitchell, C.J. Lombard,
H. May, J. Gaqava

Agter: Mew . P.M. Nel, A.H. rsn.
mejj. E. Viljoen. S.J. Langenhoven

voor: Mew. S. Smith, SA van Dyk,
A.E. Venter , mnr. W.F. Liebenberg.
mev. J.P. de Wet

•
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AFSKEIDSWOORD

MNR.HENDREJACO BUS
REYNEKE:

Sportman, kerkman,
gesinsman en gentleman!

My belrokkenheid mel Hendre
Reyneke en sy besondere lewens
houding net my d ie woorde van C.J.
Langenhoven laal versl aan: " Behan
del jou meerdere mel beleefdheid
om dat dil jou ples ier is, en jou min
dere orndat d il jou voorreg is."

Aan die einde van die eersle semes
ter moes ens afskeid neem van een
van OKB se gewaardeerde en ge
wilde dosente. Mnr. Reyneke wal
sedert 1980 dosent in Aard rykskunde
was , net ens ver laal om 'n bel rekking
as senior lektor aan die P.U. vir C.H.O.
te aanvaar.

Hendre Reyneke is in murg en been 'n
seun van d ie Wagenmakersvallei.
Nadal hy aan d ie Hugenote Hoer
skool gemalrikuleer hel , het hy sy
Onderwysdip lom a (wal 'n spesiali
sasie in Jun ior Primere onderrig in
slu il ) aan die WOK verwerl. Hiern a
word hy aglereenvolgens by d ie
Hugenole Laerskool en later, die
Hoerskool aang eslel. By beide die
sko le hel hy homself onderskei as
onderwyser en sportafrigler. Hy
behaal daarn a die B.A.-, B.A.-Hons
en M.A.-grade in Geog rafie aan U.S.
Op 'n progressiewe wyse behaa l hy
dan ook sukses, maar verwerl hy ook
naam vir die akademiese standaard
wat hy gestel net. Sy M.A.-slu dieword
daarom dan ook as riglinggewend op
die gebi ed van Sledelike Geografie
beskou.

Hencra Reyneke is 'n builengewoon
veelsydi ge men s. Hy is in d ie eerste
plek 'n pu ik vakman en dida kt ikus wal
sy yak mel oorgawe en diep e oortuig 
ing aanbied .

Op sportgebied net hy meer as sy
slempel afgedru k. Hy is as Springbok
rugbysp eler gekies , maar belogers
het die ideaal verongeluk . As Gazelle
hel hy in Argenlin ie geloer en verder
het hy dosyne skillerende wedslryde
vir die Boland gespeel. Hy rig daarna
die Bolandspan vir !wee jaar af, dien
op die keurkomitee, asook in die
Bolandse Uitvoerende Besluur.

As kriek elspeler en organiseerder
van die sportsoort het WOK se krie
kelklub onder sy leiding 'n bloe ilyd
perk beleef.

Sulke vee lsydigheid word maar min
aangelref . In die gemeenskap het hy
as kerkman en kultuurman geloon
wal gemeenskapsbetrokkenheid
werklik is. As gesinsman het hy saam
mel sy vrou, Maryke, diep spore ge
l rap: daar waar dit saak gemaak
he!.

Hendre Reyneke as vriend hel d ie
woorde van Henry Thoreau bevest ig
deur sy opt rede : "Niks maak d ie
aarde so rui m soos vriende nie: hull e
is die lengtegrade en die breed
legrade:" Ons , jou vriende, salueer
jou daarvoor!

OKB se opregte dan k vir besonder
voortrefli ke d iens gaan aan hierdie
kollega. Ons wens hom , en sy eg
genote, Maryke en hul drie spruite,
sterkte en voorspoed loe.

J.J. JOUBERT

GELUKWENSING

Die Reda ksie wil vir dr. J.J. Joubert
van d ie Departemenl Geskiedenis
gelukwens met die graad D.Lill et Phil
verwerl aan die Un iversite il van Su id
Afrika in Seplember 1990.

Sy promotor, prof. C.F.J. Mu ller,
berig as volg oor sy laaste cokto
rate student:

"Met sy proefskrif getiteld, Die Burger
se rol in die Suid-Afrikaanse par
lypolitiek, 1934 - 1948, het Jurie
Jacobus Joubert 'n betekenisvolle
bydraegemaak tot dieSuid-Afrikaanse
Persgeskieden is en weI op 'n terrein
wat tot dusver swak bekend is. Deeg
like navorsing is gedoen, ook uit
ortmer« bronne wat tot dusver on
benut is. Die kandidaat se navorsing
dek 'n belangrike tydperk toe Die
Burger as v/agskip van die Nasionale
Pers pal aan die voorpunt was van die
"Gesuiwerde" Nasiona le Party se
propaganda-aans/ag teen die aan 
vanklik magtige Verenigde Party
van Generaal Smuts"
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AFSTANDSONDERRIG

Vanaf Januarie 1991 is die Onder
wyskollege Boland en die Den
neoordkollege vir Voortgesette Opo
leiding gesamenl lik veranlwoordel ik
vir die hanlering van aile afslands
opleiding van pri~re leerkragle in
Kaapland.

Reeds in 1980 is 'n tweejarige at
standsonderrigkursus deur die
Departemenl van Onderwys ingestel
om dit vir die onderwysers wat slegs
oc r 'n Primere Onderwyssertifikaat
beskik net , moontlik te maak om die
Onderwysdiploma (sen ior primer) te
beko m . In daard ie beg injare is die
kursu s deur die Onderwyskollege
Paarl saam met die Onderwyskollege
Kaapstad sowel as deur die Onder
wysk olleges Port Elizabeth en Graaff·
Reinet aangebied.

Vanaf Januarie 1983 kon onder
wysers wal slegs oor 'n driejarige
Ond erwysdiploma beskik het ook di e
Hoer Onderwysdip loma (junior en
senior primer) deur middel van af
slandsonderrig verwert.

Sedert Januarie 1985 hel slegs die
Onderwyskolleges van Graaff-Reinet
en Denneoord die atstandson
derrigkursusse han leer. Nadat die
rasional iser ing van Onderwys
kolleges aan die einde van 1987
aangekondig is, het Graaff-Re inet en
Denneoord van die beg in van 1989 af
die afstandsonderrig saam hanteer 
sekere vakke deur Denneoord en
ander deur Graaff-Reinet. Hierd ie
vennootskap vir die ople id ing van
primere leerkragte wat vir die afge
lope twee jaar bestaan net, word aan
die einde van 1990 verbreek met die
sluiting van die Graaff-Reinet-kollege
vir Voortgesene Op leiding. Ook Den
neoord op Stellenbosch net sy onat
hanklike status verloor en is nou 'n
opleidingskomponenl van die nuwe
Ond erwyskollege Boland.

Groe i en vernuwing is noodsaaklik vir
doeltreffende onderrig. Dit geld nie
slegs wat die vakinhoudelike betref
nie, maar veral ook vir die vakdidak 
tiese komponent. Die afstandson
derrigkursus dien dus eintlik 'n
tweerlei doel: dit maak dit vir die
leerkrag in die primere skool moont
Iik om deur middel van deeltydse
stud ie sy effektiwiteit in die klaskamer
te verhoog en lerselfdertyd sy eie
lewen somstandighede te verbeter
deur die bere iking van 'n hoer salari s·
kategorie-indeling.
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Slegs onderwysers wat reeds oor 'n
basiese laerskoolkwalifikas ie (ser 
lifikaat of diploma) beskik, kan hul
kwalifikasies deur m iddel van at
standsonderrig deur die twee ge
noemd e Kolleges verbeter (atstanos
onderrig v ir tweelaligheid uitqeson
derd, waarvoor 'n hoerskoolkwalif i
kasie ook ge ld ig is).

Benewens twee kort tydperke van
residenslele skoling (konlaksessies),
vottool 'n student sy /haar kursus
d.m.v. korrespondensie, mel studie
gidse die onderrigskakel lussen die
dosenl en sludent. Die stud ieqidse
bevat benewens aanleken inge ver
wysings na bepaalde literatuur
bronne waarvan sommige as hand
boeke aangekoop moet word en
andere deur die Kollegebiblioleek
diens verkry kan word . Werkslukke
word op 'n deurlopende basis vir
evaluering ingesluur, wal die dose
rende personeel onder andere in
staar stet om die vorderingslempo
van sludenle Ie kontroleer en pro
bleemareas te identifiseer. Waar
nodig verskaf studiebriewe verdere
leiding.

Vir die meeste dosente van die
Onderwyskollege Boland is atstancs
onderrig 'n nuwe ervaring en uitda
ging . Ongeveer 17 lede van die per
soneel sal by die onderrig betrokke
wees. Ses van hierdie dosenle net
reeds vorige ondervind ing in die ver
band aan d ie Onderwyskolleges
Paarl en Graaff-Reinel opgedoen.

Die gesamentlike ople,d ing deur
Boland en Denneoord vin e in 1991
plaas by die wyse van die volgende
verdeling van vakke:

BOLA ND·KAMPUS
Aardrykskunde
Afrikaans Eersle Taal
Afrikaans Tweede Taal
Bybelonde rr ig
English Firsl Language
English Second Language
Geskieden is
Kinderlenerkunde
Onderwyskunde (Junior Primer)
Tweetaligheid: Afrikaans en Engels
Xhosa (vanaf 1992)

DENNEOORD· KAMPUS
Biologie
Natuur- en Ske ikunde
Natuurwetenskap

Onderwyskunde: Die Begaafde Kind
Onderwyskunde (Junior Primer)
Opvoedkunde
Remedierende Onderwys
Wiskunde
Vakke vir die V.D .O. (Onderwy s
leierskap)

Aile aansoeke word deur Denneoord
gehanleer behalwe die tweela ligheids
eksamens waarvoor sludenle direk
by Boland rnoet aansoek doen.

Adresse:
Die Reklor
Onderwysko llege Boland
Privaatsak X 8
WELLI NGTON
7655

Die Hoof
Denneoord-KVO
Privaatsak X 5003
STELLENBOSCH
7600

Benewens die volledige kursusse ter
verwerwing van 'n diploma is dit ook
moonll ik om periodiek in te skryf vir
enkel vakke waarin 'n onderwyser
sou belangslel. Op hierd ie manier
wo rd die opleid ing weer vars en nuul
en is die leerkrag opnuulloegerus vir
die volge nde skot sonder die span
ning en opofferlng wal soms gepaard
gaan met die studie in bate of meer
vakke per jaar.

Die moonllikheid om bepaaloe modu 
les, wal deel vorm van vakkursusse,
apart aan te bied en so te voorsien in
'n spes ifie e behoefle of belangstel
ling van 'n koll ega, word tans onder
soek en n " spyskaart" me t beskik 
bare mod ules sal hopeilk in die loop
van 1991 bekend gemaak word . Deur
'n sinvolle seleksie te maak uil hierd ie
modules sou 'n ko llega voortdurend
aandag kon gee aan sy ere voortge
sene protessionele ontwikkeling
onder leiding van kundiges aan die
Onderwyskollege.

Onderwysers in diens van die Kaap
landse Onderwysdepartemenl onl 
vang nle finansiele hulp vir afslands
onderrig nie, maar hulle hoef nie
enige klas· of kursusgeld Ie belaal
nie , slegs reg islraslegeld en die kosle
verbonde aan die konlaksessies .

P.J.K. STEENKAMP



HOUT- EN METAALWERK

OKB se vierj ari ge kursus is ingestel,
maar d it het nie maklik gegaan nie •• •

Mnr . A.P. van Dyk, Departe
mentshool, vertel uit sy dagboek dat
daar aan die beg in van d ie akade
miese jaar slegs 'n onvo ltooide dop
van 'n gebou gestaan hel. Ons haal
slegs enkele aanhalings uit sy dag
boek aan:

23 Januarie 1990:
Kollege open . Gebo u ver van klaar;
geen onderriglokale.

29 Januarie:
Rooster gel ina liseer; a.g .v. onvol
tooide lokale is geen onderrig moont 
Ilk nie: hetsy prakties 01 teorie.

I
I

29 Januarie • 15 Februarie :
Die OKP-Iokale se inhoud word in
kartondose verpak in d ie Paarl.
Studente en dose nte werk hard om
10kale se innoud so te verpak dat ten
deraars die geleentheid gegee kan
word om die metaalwerk bank e los te
maak en die elektriese to erusting Ie
ontkoppel socat masjiene hierheen
vervo er kan word.

15 - 23 Februarie:
Bouer gee toestemm ing dat vollooide
stoorkamers by nuwe gebou gebruik
kan word.

26 Feb ruarie, Maandag:
Skoolraad (Paarl) het intussen 'n ver
voertender aanvaar om die voorr aad
te karwei na Wellingto n. Die ten
deraar se toerusting bestaan uit 'n
gehawe nde 1941 3-ton- Chevrolet
vragmotor met 'n bestuurder - son
der 'n enkele arbe ider!

Studente en dosente beg in hout laai
en weg ry - berge daa rvan ! Na dr ie
dae se gesukkel en hope Irustrasie
besluit ens om mnr. Tien ie Malan se
vragmolor te leen. aangesien d it
duidelik begin word dat d ie skoolraad
se Chevrolet nog steeds teen Kers
lees bes ig sou wees!

6 Maa rt:
Skoolraadsekretar is (Paarl) willig in
dat Ramsauer Karweiers se hulp in
geroep word. Drie 15-tonvragmolors
volgelaai en aile hout- en metaal
voor rade by die OKP is gelaai en
lydelik gestoo r by OKB.

19



7 - 8 Maart
Tegniese Tekene- en Teor ielesing s
neem 'n aanvang in 'n lesing lokaal
van die biblioteek - ons eie lesing
lokale kan nog nie betrek word nie.

8 - 22 Maart:
Bouers maak lokale vir praktiese
werk klaar en 'n Kaapse firma begin
om die masj iene vanaf OKP aan te ry
en te installeer. Ons kry toestemming
om die 10kale te betrek .

Die groot uitpak, oorpak en leegmaak
van stoorkamers en gange beg in.
Ons werk soos besetenes om alles
voor die einde van die kwartaal ge
reed te kry.

Groepe verdeel tussen houtwerk- en
metaalwerklokale. Ons pak uit, vert,
stal gereedskap teen die mure uit,
verdeel en herverdeel toerusting ,

sorteer die stoorkamers vir die 3de
maal en bep lan en herbeplan om
alles so eHekt ief as moontlik te laat
vlot.

23 Maart:
Sluit ing van Kolle ge vir Maartvakan
sie. Alles buiten d ie masj iene is
ger eed .

Die studente het intussen vanaf 'n
redelik-balhorige en soms selfs
moeilike klomp manne verander in 'n
aangename en toe gewyde groep
studente wat entoesiasties saam
werk .

3 Apri l:
Koll ege heropen vir die tweede kwar
taal. Nog steeds geen gas 6f elek 
tri siteit. Hou studente besig met
akadem ie en bankwerkartike ls.

7 Ap ri l:
Die krag word aangeskake l en ons
beg in die mas jienwerkgedeeltes van
die kursus. Ons geniet dit nou gate uit
en d ie studente kan nie genoeg uit die
kursus kry nie.

Danksy ons studente se entoesiasme
en pragtige samewerking was dit
du idel ik teen die einde van die derde
kwartaal dat, ten spyte van al d ie
ontwrigting , ons tOg ons sillab usse
kan voltooi.

26 Oktober:
Bloktyd beg in en aile sillabuswerk
is afgehan de l!
'n Harde en onvergeetl ike jaar van
frustrasie en soms onaangename
faktore van bui te is agter die rug ,
maar ons is onom keerbaar op pad en
sien uit na 1991 en 'n mooi toekoms.

A.P. VAN DYK

PANEELBESPREKING

DIE TOEKOMS VAN
AFRIKAANS

Op 31 Mei 1990 is 'n twee- uur lange
paneelbe spreking gehou met as on
derwerp: d ie toekoms van Afrikaan s.

Die deelnemers aan d ie paneelbe
spreking was proH. T. Links (UWK), R.
PheiHer (UK), drr. C. van oe r Merwe
(UK), W. Carstens (UK), L. de Stad ler
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(US), A.H. de Vr ies (Ski erei landse
Techn ikon ) en mnr. Charles Fryer
(Tafel berg Uitgewers). Dr. J. Anker
van die OKB net die bespreking ge-

• lei.

Onder die aanm oedig ing van 'n uiters
entoesiast iese gehoor in die C.P. van
der Merwe-saal het 'n lewendige be 
spreking plaasgevind wat verskeie
aspe kte van die toek oms van Afr i-

kaans betrek het soos: bevolkings
getalle, moedert aalonderrig. taalge
sindhede. taalonderr ig, taalhan d
boe ke, standaardafr ikaans en d ie
amptelike status van die taal.

Die boodskap was uite indelik du l
de lik: Af rikaans moet in al sy ver
ske idenheid en seggenskaps krag
gekoeste r en gebruik wor d.

J.ANKER



DR. BARBARA CLARK BESOEK DIE OKB

Dr. M. Hanekom (U.S.). or. Barbara Clark , mnre. J.D. Slabber! (Rektor),
A.J. Hoek (Dept. Oo voedkunae)

DR. BARBARA CLARK
BESOEK DIE OKB

Op 14 Augustus vanjaar het ons die
voorreg gehad om besoek te ontvang
van dr. Barbara Clark , professor in
Spes iale Onderwys aan die Californ ia
State University, Los Angeles. Dr.
Clark is 'n wereldkenner op die ge
bied van begaafdheid en tientalle
pub likasies oor aspekte rakende die
leerproses, bre infunksionering en
begaafdekindonderwys het uit haar
pen verskyn.

Studente, onderwysers en dosente
het tydens 'n saalbyeenkoms in ver-

wondering sit en lu ister hoe dr . Clark
stap vir stap verduide lik het hoe die
bre in tydens d ie leerproses funksio
neer. Die lesing get itel "Optimizing
Learning" sal nie maklik vergeetword
nie.

Tydens 'n informele bespreking net
onderwysers en dosente wat betrok
ke is by begaafdekindondervvys die
geleentheid gehad om dr. Clark beter
te leer ken en op die hooqte te kom
van die jongste ontwikkelinge rond
om hierd ie uitdagende stud ieterrein.

Om 'n gehoor van dosente nil. mid
dagete te boei met 'n twee-uurlange
lesing is nie 'n makliketaak nie. Tog is

dit pr esies wat dr . Barbara Clark reg 
gekry het in 'n lesing get ite l "Brain
Compatib le Education" . Algaande
het 'n mens onder die indruk daarvan
gekom dat die menslike brein 'n ge
weldige potensiaat het en dat ons nag
nie naastenby gekom net by die volle
benutting daarvan nie.

Ons is dankbaar cat ons vanjaar die
voorreg gehad het om met iemand
van die formaat van Barbara Clark
kenn is te kom maak. Die visie en in
spirasie wat van haar uitgegaan net ,
behoort nog lank vrugte af te werp .

A.J . HOEK
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JUNIOR PRIMERE NAWEEK

Mejj. C. Scnreiiaer en G. Jaco bs. demonstreer handpoppe

DIE c.r. VAl I DER MERWE -SAAL

G.M. SMIT

Die naweek was 'n groat sukses en
was al die beplanning en moee
voete were . Volgende jaar maak ons
weer so.

Openingsaand: mejj . L Groenewo ud (Adjunk-superintendenr van Onder
wysi . I. Lew,s (dosent), ar . F.L. Knoerze (Hoofdi rekreur: Onderwysl ,

mev. G.M. Smit (departementsh oof) . mnr. L. Greybe (Sup erintendent van
Onderwys : Beplanningl

am die uitstalling te besoek terwyl 'n
bustoer gereel is am die besoekers
die karnpus, koshui se. sportterre in
en ander besienswaard ighede te wys.
Die program is afgesluit met 'n vinger
ete.

Vrydagaand is 'n jolige pot j iekos 
kornpetisie op die Landsdiensterrein
tussen spanne van die versk illende
jaargroepe gehou. Die beoordelaars
moes kopkrap am te beslu it wie van
die Franse chefs in hul roo i uitrus
tings, neel Gert en nig Mara Mar itz
met nut doglers in hul Voortrekker
drag of ons bure uit Lesotho met die
louere moes wegstap . Die HOD-chefs
het getoon cat met d ie meerdere jare
ook meerdere kookkunsvern uf ge
paardgaan. Daar was egter oak groot
waardering vir die eerstejaarspan wat
nog noo it voorh een eens 'n vuur
aangesteek net nie en tog gaar kos
aan die beoordelaars kon voortsit ,

Een 'Ian die baie "ee<stes" vir die
Ondel .,skollege Boland was die
Junior Pri""'e naweel< wat aan die
begin van September gehou is. Hier
die naweek was die eerste groat pro
jek wat deur dosente en studente 'Ian
die departement Junior Pri~re

Ondel.,s aangepak is om hulwerk
aan die publiek bekend te stel.

'n Uitsta lling van hulp- en leermiddele
wat deur die loop van die jaar deur d ie
studente gemaak is, net die kern van
die naweek se bedryw ighede gevorm .
Dit is amptel ik deur dr . F.L. Knoelze,
Hoofdirekteur: Onderwys, tydens 'n
kaas-en-wynonthaal geopen. Die uit
stalling is druk deur onderwyseresse
en die pub liek besoek en groat waar
dering is uitgespreek vir d ie hoe
gehalle van die studente se werk. Die
Laerskool Fanie Theron het voor
beelde van hul leerl inge se kuns aan
die Kollege geleen en hul puik werk is
in die voorportaal van die C.P. van der
Merwesaal ten toon geste l.

Saterdag is 'n ope-dag vir voor
nemende eerste jaars en hul ouers
gehou. Meer as hon derd gaste van so
ver as George en sells uit Oran je
mund en Walvisbaai het d ie verr ig
tinge bygewoon , 'n Klankskuifiereeks
oor die Junior Primere kursus is ver
toon terwyl twee demonstrasielesse
aan die matriekdogters 'n voorsmaak
gegee het wat dit beteken am 'n
studentonderwyseres te wees . Cindie
Olsen en Gerd i Tr iegaardt kon hul
belewinge as HOD-en eerstejaarstu
dent met die gaste deel en was
gloe iende ambassadeurs vir die kur
sus en OKS. Daar was geleentheid
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Studente 
bedrywiglJede ...
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STUDENTERAAD 1990

Agter: L. Four ie, J. van Zyl. N. Oostnuizen , P. Jacobs. T. SWiege rs. N. Moelich
Voor: F. Kr itzinger, J. van der Merwe, D. Jacobs (hoo/student), T. Dreyer (hoo/am e), H.D. Beukes

Vanjaar is gekenmerk deur 'n besen
dere goeie gees wal op die kampus
geheers hel Vanal dag een al kon
gesien word dal elke sludenl ius was
om van d ie a .K.B , se eersle be
slaansjaar 'n groo l sukses Ie maak.

Vir die SR het 1990 begin met 'n baie
ges laagde eerstejaarsnaweek. 'n
Heerlike Karnaval net gevolg waar
tydens die studente bewys het oat
hulle nog hope pret kan he .

So deu r die loop van die jaarwas daar
verder die eerstejaarskonsert , twee
damesaande, 'n video-aa nd , 'n na
week sokkie (wat goed ondersteun
is), en die hoogtepun t van die jaar
ongetwyfeld d ie Interkoll ege - 'n In-
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terkoll ege wat TTK maar droebek
huis toe gestu ur net.

Ek wil graag aile dosente en studen te
wat gehelp het om van vanjaar 'n suk
sesjaar te maak, hartlik bedank. 'n
Spes iale woord van dank aan al di e
voorsilters van d ie verenigings wat
gesorg het dat vanjaar 'n besondere
bedrywige jaar was,

Ek wi! ook my mede SR-Iede uitson
der en hulle bedank vir alles wat hull e
vanjaar gedoen het. Hulle het nul taak
in die stilligheid met groot entoe
siasme en vriendelik heid gedoen , Vir
elkeen van julie se ek danki e vir d ie
mooi jaar. Juli e het almal 'n spes iale
plekkie in my hart.

Aan alma lwatweggaan, wil ek sterkte
toewens . Ek is bly ons het ontmoet:
kom kuier asseblief weer.

Aan die agterblywende studen te wit
ek secdoe n so voort. Juli e kan regtig
daarop tr ots voel om te behoort aan
so 'n prag tige gemeenskap .

Ten slolte bring ek eer aan d ie
Hemelse Vader. Deur Sy toedoen was
alles vanjaar moontli k .

'n Geseende Kersfees en 'n voor
spoedige 1991 aan u almal.

DANNY JACOBS

SR-VOORSITIER 1990



KARNAVAL

Eintlik kan ons die Karnavalnaweek
'n langnaweek noem, want dit het al
Woensdag die 21ste Februarie 1990
'n aanvang geneem. Kat inka Malthee
tree dan, op 'n swierige aand , na yore
as ons nuwe Kamavalkoningin. En
het sy koppe laat draaill Uitruslings
van top-onlwerpers soos Erro l
Arendz en Anthony B. is ook ver
toon.

Donderdagaand was vensterver
sieringaand , .. en Stellenbosch kan
gerus hier kom lig opsteek! Ons kan
ook 'n ding doen en dan is d il nog
5005 dit meet wees ook . "Kwaak,
kwaksr, kwaaksle" is Huis Wouter
Malan se lema wal dan ook as die
wenidee bekroon is. Oil was dan ook
die enigste komponenl van d ie Kar
naval wal op kompelisiebasis ge
skied het. Die res van die koshuise het
ook puik vertoon en la lle se monde
het oopgehang.

Bacchus se vonkelsap net ons Vry
dagoggend weer eens nel laat beset
dat Karnaval op hande was. Die tra -

Idisionele " brunch" net hierdie jaar
die vorm van 'n oulike l uinpiekn iek
met tateldoeke, borde en sjampanje
aangeneem en ouderwetse kleredrag
net daardie li kkie swier aan die ge·
leenlh eid verskaf. Studente kon die

res van d ie dag rustig verkeer om hul
voor Ie bere i op die vlolbou wat later
die aand lydens en na die "biertenl"
sou begin. Deur die nag kon jy net die
gedreun van die kragopwekkers noor
tussen al die gewerk.

Aangesien ons tema gehandel het
oor ro lprente, kon ens vrye leuels
gebru ik en is 'n skouspelaglige optog
Saterdagoggend mel gillende, bl ik
skuddende eerslejaars gehou. Kerk 
straat was die Saterdaq die studente
s'n.

Voorwaar 'n tantastiese karna
valnaweek wal Sondagoggend atge
sluit is met 'n diens wal deur ds. Callie
Visag ie gelei is in die C.P. van cer
Merwe-saa l.

Die S.R. wil elke betrokke student
bedank vir die heerlike gees en en
loesiasme wal van die Karna val
nawee k 'n grool sukses gemaak net.

P. BOUW ER
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Vanjaar se eerstejaarskonsert het
weer eens die diepte van die ton eel
ta lent wat hier op d ie kampus is, ge
toon en op aandrang van die Rekto r
het Eugen ie Nel en Marianne Kitch ing
bes luit om 'n kabaret saam te stel uit
bestaande tekste wat 3 lasette van die
lewe uitbeeld, nl die dood, die lielde
en d ie politiek . Hierd ie kabaret is later
verdoop na Harende Coal en het
benewens die genoemde lasette, ook
'n inleiding bevat waar in die gehoor
kon kennismaak met die genre: ka
baret.

Omdat d ie lyd so beperk was en d ie
bestaance musiek van die liedere nie
alles belyds opgespoor kon word nie,

KABARET

het Jo han de Klerk, Dion Naude en
And re Serfontein 12 van die 25
liedere gekomponeer. Die res net be
staan uit gekomponeerde musiek van
Herman van Veen en Jaques BreI.
Albert Hoek was verantwoordelik vir
die vertal ings uit Nederlands terwyl
Mar ianne Kitch ing , wat ook die spel
leid ing waargeneem het, add isionele
"vul-tekste" geskryf het.

Andre Serfontein was die musikale
direkteur en het d ie 5-m an orkes (wat
2 prolessionele spe lers van die Paarl
ingesluit het) vanal die klavier gedi
rigee r. Rina Steyn was verantwoor de
lik vir die beligt ing en Ansie Kitching,
'n plaaslike predikantsvrou, hel die

openings nommer gechoreog raleer.

Die uitvoerings op 19 en 20 Junie het
die vorm aangeneem van 'n ele byd ie
kabaret (wyn goedgunstiglik ge
sken k deur Simonsvlei en Uniewyn).
Mel beide opvoerings moes nog
stoele ingedra word .

Hierd ie opvoerings, sowel as lateres
in die derde kwartaal is met staande
ovasies begroel en gou -go u is die
ko llege met verskeie uitnodigings
oorval waaraan daar hopelik in 1991
gehoor gegee sal word.

ANDRE SERFONTEIN
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BEURSTOEKENNINGS 1990

1. CHARLIE HOFMEYER-BEURS
Die student wat die hoogste punte in die Praktiese Onderwys indie derde jaar behaal enn HOD- kursusgaan
volg: Mnr . Hendrik P. Marais

2. SAAMBOU-TOEKENNING
Die student wat die hoogste punte in Wiskunde in die derde jaar en in die Junie-eksamen van die HOD-jaar
gesamentlik behaa l het: Mej. Nelmarie Moelich

3. MASKEW MIL LER-MEDALJE
Die student wat in d ie derde jaar d ie hoogste punte in Praktiese Onderwys behaal het:
Mnr. Hend rik P. Marais (Senior Primer)
Mej. Mari-Lize Conradie (Junior Primer)

Aan die beg in van die akademiese jaar is d ie volgende beu rse en toekennings oorhandig ten opsigte van
prestasies behaal in 1989 aan die WOK en die OKP onderskeidelik:

WOK: J.S. Florence -beu rs
Esna Zietsman -toekenning
Total-toekenning

Nasou-toekenning
Char lie Hofmeyer-toekenn ing
F.A.K.-p rys

Mej. W. Rust
Mej. C. Craven
Mej. N. Moelich (Senior Primer)
Mej. M. Mostert (Junior Primer)
Mej. M. Pentz
Mej. M. Pentz
Mej. L. Fourie
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OKP: Merietebeurse vir akademiese prestasies

00 3 (Junior Primer)

00 3 (Senior Primer)

HOD (Sekonder): Hout - en Metaalwerk

Mej. I. Four ie (vyfde)
Mej . T. Dreyer (vierde)
Mej. L. de Kock (derde)
Mej. M. Oosthuizen (tweede)
Mej. S. de Kock (eerste)

Mej. A. Laubsc her (vyfde)
Mej. K. Theron (vierde)
Mej. J. Nortj e (derde)
Mej . K. Matthee (tweede)
Mej. R. Schreuder (eerste)

HOD 1 - Mnr . W. Kluyls
HOD 2 - Mnr. C. Janse van Noordwyk
HOD 3 - Mnr. C. van Schalkwyk (tweed e)

Mnr. J. Thalwitzer (eerste)



Verenigings ...
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ACSV-BESTUUR
Agter: M. Cilliers. W. Labuschagne, D.W, Ie Rau x, T. Horn , L. Engelbrec ht. J.P. Groenewald.

A.G. Maritz, J.G. Kruger
Voor: G. Olsen. J.P. van Zyl (voorsitter), M. Mostert (sekretsresse), mnr. D. de Vililers (skakeldosentJ.

G.J. van Schalkwyk

ACSV

Die ACSV hel 'n baie geseende jaar
gehad wal reeds op 19 Januarie mel
ons besluurskamp sy beslag gekry
het, Reeds hier hel die Here vir ons
gewys dal, as ons len volle afhanklik
van Hom bly, die jaar 'n sukses sou
wees.

Ons openingsvergadering op
31 Januarie was 'n broodbreek
geleentheid waar die Here vir elke lid
'n stukkie "brood" kon gee vir die jaar.
Tydens die krin gleierskamp is al d ie
kringleiers voorberei vir hul taak vir
1990, wat met groot her lewing ge- •
paard gegaan het.

Ons algemene vergader ings het op
tredes van Stranddiensspanne en 'n
praatjie oor die "New Age- beweging"
ingesluit. Hier is ens weer opnuut
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bewus gemaak daarvan dat ons
geeste lik paraat moetwees. Daar was
ook vers keie uitstappies bv. na die
geeste like saamtrek in die Paarl en
SCAS seoptrede in Stellenbosc h. Die
ACSV-bestuur en al ens lede wil ons
rektor baie hartlik geluk wens met sy

STRANDDIENSTE

Die sendingwerk van OKB bereik
elke Desember sy hoogtepunt wan
neer ens kollege sy strandd iens
spanne uitstuur na die onderskeie
strandoorde.

Vanjaar beplan ens om by vyf oorde
te werk, nl. Langebaan, Elandsbaai,
Dwarskersbos, Heroldsbaai en Bet
tysbaai. Ons belangrikste oogmerk
met stranddienste is om 'n ''vakansie
in Chr istus" te verkondig. Dit bereik
ens dan ook deur vir kinders en jong
mense krin ge te hou, speletj ies aan te

verkiesing as onder-voorsitter van
die ACSV-hoofbestuur.
Ons dank die Here dat Hy 1990 iets
groots gemaak het. Sterkte aan die
1991 -tak. Mag julie dit so geseend
ervaar 5005 ons.
MARLENE MOSTERT

bied, koffiekroee Ie hou en aandpro
gramme aan te bied.

Tot dusver was elke jaar 'n ware
belewenis! Die Here se seen kan
werklik beleef word en ens glodatons
werk in die toekorns sells meer
geseend sal wees.

St randdienste is beslis 'n baie be
langrike aspek van send ingwerk en
elkeen van ons sludente behoort dit
te ondersteun.

MARLENE MOSTERT



DfAKD NIE
Agler. A.G. Maritz. E v.z. Vi/joen. AE Botha

Voor: M. van Deventer, K. Wichman

SENDINGKOMITEE

Die send ingkomilee hel met groal
verwagting vir 1990 beplan. Alhoewel
al ons planne nie kon realiseer nie,
hel ons 'n geseende jaar ervaar.

Die Namibte-aksie is uit ons geledere
gereel, en ons wit vir Anelda en
Marinu s en hulle span baie geluk sa.
Ons hel baie mooi lerugvoering ge
kry.

Gedurende die send ingweek was van
ons stude nte ook daarvoor veranl
woordelik om die kinders ged urende
die kerk dienste geesle lik akt ief besig
te hou. Sale dankie oak aan hull e en
ek hoop dat al die studente volgende
jaar hulle pad sal oopsien om aan die
sendingweek deel te neem.

My wens vir OKS en die nuwe sen
dingkomilee is dat d ie gedagte van 'n
sendinghart werklik weer hier uilge
leet sal word.

Ten laaste baie dank ie aan die
komitee en ons lede vir nul gel roue
hulp en ondersleuning.

Maar die groolsle dank aan d ie Here
wal Sy hand elke dag oor ons hou.

MATHILDA CILLIERS

SENDINGKOMITEE
Agter: W. Rust, J.G. Kruger, C.J. van
Schalkwyk, A G. Maritz, AE. Botha

Voor: A. ROSSDUW. M. Cilliers (voorsitter).
mnr. D. de Villiers (skakeldosent),

K. Wichman
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DIE KOLLEGEKOOR

Die van ons wat nie ons sanglalent
net tot die stort beperk nie, het saam
die kollegekoor in 1990 gevorm. Ses
ti g ywerige studente het besluit om
die lied in hul hart oak met ande r te
deel.

Die koork amp is vanjaar op Welling
ton gehou en dit het liters op liters
sweet geverg om die rumatiekerige
stembande glad te kry.

Dinsdae en Donderdae het ons skryn
werker,mnr. H.J .van der Merwe, al sy
moed bymekaar geskraap om te
skaa f aan ons en die stembande. Op
Sondag, 22 April, raak ons werklik
deel van die nuwe Suid - Afrika: Die
koor tree op te Westbrook , won ing
van pres . F.W. de Klerk en ook by
min. Gene Louw. Elkeen van ons het
natuurlik die kans benut om d iewaar
devolle skalle in die huis te bewonder
- vanaf die bad kamers tot by die tee
stell Met hierd ie optrede het die koor
sy merk gemaak op polit ieke gebied.
. . . en veral as opvoeders van more.

Nou was die koor op pad en 'n besige
jaar het voorqele. Swart tog as op 'n
Sondag was vi r ons so normaal soos
water in 'n sto rt. In verskillende kerke
kon ons deur middel van sang getu ig
dat Jesus Christ us deel van ons lewe
is. 'n Optrede saam met d ie Univer
site itskoor van Stellenbosch het ons
laat besef waarna ons street. Nag
optredes volg by die Polisiekollege in
die Paarl en Huis Altena in die Strand.
Wellington se hart word wee k ge
maak met ons optrede by die koor
fees en ook by die prestige-aand,
Muz ik a la Carte.

Op 27 September reis ons na Port
Elizabeth vir die jaarlikse KUESTA.
Opwind ing en spanning loop hand
aan hand aangesien ons een van
slegs tien kore is wat genoo i word na
hie rdie geleentheid. Getrou aan die
beeld van OKS verloop hierdie na
week sonder oorpyne en lewer ons
bewys van ons hoe standaard. Die
naweek is 'n fees. Sang, onthaal en
dans word met mekaar afgewissel.
Met ons teru gk eer is almal d it eens:
Daar is net een KUESTA '90 en ook
net een Kollegek oor.

'n Sagte dru kkie aan elke lid wat party
dae bros tande gehad het van at die
kners. Dit was die moeite werd . Aan
die wat ons verl aat: sukses vorentoe
en onthou dat alles wat jy ervaar het
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deur middel van koorsang kan nie
mand van jou wegvat nie.

Aan Pa en Ma van der Merw e .. . . .
dan kie! Dankie dat die yste rhek by
d ie voordeur altyd oop was vir ons .
Aan Ma'n spesiale dankie vir die stoof
wat altyd aangeskakel was. Aan die
res van my bestu ur, Marizan, Tarina.
Mar iet jie, Adriana en Marinus: julie is
baie spesiaal- en dan kie vir 'n fantas 
tiese jaar.

Ten stotte . Dank en lof aan ons
HemelseVader vir die gawe van sang.
Ko m ons hef 'n simfonie aan tot Sy
eer !

HENNIE MARAIS

KOORBESTUUR
Agter: C. Loedolff. M. Jorassn, T. Maritz. M. van Deventer

Voor: M. Bell . mnr. H.J. van der Merwe Iskakeldosent) . H. Mara is



KOLLEGEKOOR

Agler: F. Huma n. R. Groenewald. R. Beck. E. Viljoen. J . croni «. T. Dreyer. R. van Zyl. T. van Rooyen
4de ry: J . van Lil/. A. Cotnbrin«, J.E. Linde. L de Kock, F. Kritzinger. J . Groenewald . J . Kruger. G. Stander

3de ry: T. Maritz. J. van Deventer, S. van Deventer, A. Serlon tein, H. Mara is. P. Bouwer, C. van Huyssteen. M. Bell
2de ry: T. Breaet), H. Albertyn . E. Viljoen. L. Lambrechls. A. Voges. M. van Deventer . G. Triegaardt. E. van Rhyn. N. Moelich.

H. vos, E. Lombard
Voor. W. Rust. M. Jordaan, L. Marais. M. Pienaar. mnr. H.J. van der Merwe (dirigent). M. van der Merwe. R. Moolman.

A. Jacobs. C. Loedolff
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KULTUURBESTUUR
Agter: S. Cronje. A. Laubscher, K. Wichman, G. Koekemoer, A. Beukes. P. Fischer

Voor: C. Olse n, m ev. E.A.t. Nel (skakeldosentJ, W. Jacobs

KULTUURVERENIGIN G

Wat is kultuur? - "Wanneer 'n mens
iets tat sy beskikking - fisies of gees
telik · verwerk en amskep tat 'n nuwe
inhoud, tat deel van hamself en tat
vreugde vir ande r, dan is hy 'n kul
tuurmens". - prof. Bun Baoyens.

Met bogenoemde detinisie in gedag
te, het die Kultu urbestuur sy be
drywighede van stape l gestuur in
1990. Alhoewel on s nie vanjaar alles
self gereel het nie, kon die stude nte
nie kla dat daar te min kultuurbe
drywighede aan d ie gang was nie. Die
openingsvergadering het aan d ie
einde van d ie eerste kwartaal plaas
gevind en ons het die aand: "Musiek
van toeka tot nou " deeg lik atges luit
met 'n wynproewat die K.W.V. vir ons
aangebied he!. Ons is dus sommer
van die beg in at reg "gekult iveer" .
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Op 18 April het d ie Interkoshuis
red enaarskompetisie plaasgevind
wat gewen is deur Johan van Lill wat
Navarre verteenwoordig net.
Annemie Herold en Liezl Mostert was
onderske ide lik tweede en derde.
Geluk aan die manne!

Twee besoeke is atge le by d ie Nico
Malan en OKB het met 'n rekordgetal
opgetrek vir "My Fair Lady" - 'n aand
wat menige studente nie sal vergeet
nie. Met ons plaaslike talent skort
daar egter niks nie en sodoende het
kabaret tot sy eie reg gekom op
Well ington. Die ka baret was s6 'n suk
ses dat hulle uitgenooi is vir verdere
optredes. Mew. Kitching en Nel het
hier die groepie studente onder hulle
vlerk geneem en geso rg dal ons
standaard nie atsteek by enige ander
groep nie.

Tydens die Inlerkollegeredenaars
kompeli sie wat vanjaar by Barklyhuis
plaasgevind net. het Liez l Moslert en
Colette van der Merwe namens die
kollege gepraa!. Alhoewel ons nie
enige bekers verower net nie, he! ons
twee sprekers hulself uitstekend van
hul taak gekwyt .

My dank aan 1990 se bestuur vir hulle
harde werk en veral vir mev. Nel wat
opgetree het as skakeld osent: son
de r u sou die masjien ook nie geloop
he! nie. Dankie ook aan ons Hemelse
Vader wat vir ons die krag gegee hel
om die jaar as wenners Ie voll ooi.
Sle rkte aan 1991 se besluur.

WAYNE JACOBS



•

NOODHULP

Vir die Noodhulpvereniging was 1990
n bedrywige, maar lekker jaar.

Dns het afges kop met 'n spog kaas
en-wyngeselli gheid op 14 Februar ie.

Die eerste- en tweedesertifikaatkur
sus is reeds afgehandel, en d ie ek
samen is op 14 Augustus met goeie
gevolge afgele. Die diplo ma-eksamen
word vir 22 Oktobe r gesked uleer .

Tydens die rugbyseisoen is die in
strukteurs en 'n paar diploma
studente goed op hulle tone gehou.
Met water,ys en salf gewape n het ons
menige spe lers se pyne help verlig.

Met die Interkollege was die nood
helpers ook oral teenwoordig. Ons
was nogal verb aas dat die sokker so
min beser ings opgelewer het- Danny
net egter gou gesien en gevoel wat
gebeur as 'n ou probeer skelm
speel!

Vir elkeen wat 'n deel byged ra het om
dit 'n mooi en saamstaanjaar vir die
Noodhulp van OKB te maak: Baie
dankie vir die mooi gees waarin julie
dit gedoen hal.

•

NERINE NOTLEY
NOODHULPBESTUUR

Agter: M. Cill iers. M. Laynes, N. Botha
Voor: W. Jacobs, mej. C. de Kock (skakeldosent)

Afwesig : N. Notley, J . Nortje

MUSIEKVERENIGING

'n Baba hoef nie hard te gil voor sy
ouers hom te nul p snel nie. Met die
musiekvereniging- baba was dit egter
net die teenoorgeste lde. AI ons gille
om ondersteuning het net moo i niks
gehelp nie.

Die doel van hierdie vereniging is om
ernstige musiek na ons do rp te bring.
Konsertbywoning het gewissel van
vyft ien tol de rtig mense.

Nogtans is 'n vol program aangeb ied.
Ons begin d ie jaar met 'n puik uitvoer
ing van Isabelle van Zyl (sopraan),
Pieler van der Westh uizen (bariton)

en Benjamin van Eeden (k lavier).
Hierna volg 'n interkollege op kultu
rele vlak - ja, T.T.K. se musiekstu
dente kom hou 'n uilruilkonsert!

Weens ongesteldheid van Phillipus
Hugo (klavier) stem die sop raan,
Marianne Serfontein en Benjamin
van Eeden (klavier) op kort ken
nisgewing in om 'n uitvoer ing te lewer.
In Oktober kom die Konservatorium 
Orkes o. l.v. Lona Antoniades optree.
Ons sluit die jaar op 'n hoe noot at met
'n optrede deur d ie pryswenner van
die Hennie Joubert-Klavierkompeti
sle, Mark Nixon .

'n Woord van dank aan die bestuur en
alma l wat hierdie konserte onder
steun. Aan mnr. Serfontein sal ons
graag 'n bos vark lelies wil oorhandig,
nie net vir sy rol as skakeldosent nie,
maar vir aile reellnqs en beko mmer
nisse deur hom gehanteer.

Mag hierd ie baba in 1991 voorsien
word van krampwater as hy hull en
gel roos word deur die leenwoor
digheid van skares by hierdie uit
voer ings. Onthou: Die Goodnow is
binne loopafstand van jou at.

HENNIE MARAIS
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LANOSOIENSBESTUUR
Agter: S. Krie l. R. Schwartz, G. Net, B. Meir ing , S. Bezuidenhout

Vao r: S. Cronje (sek retaresse), mnr. G.A. Pienaar (skakeldosentJ, J. Kellerman
(voorsi tter) . M. Oos tnu izen (onder-voorsitten

Afwesig: A. Esterh uysen

LANDSDIENS

Die OKB-Landsdiensklub is vanjaar
op 5 Februarie by d ie Landsdi ens se
openingsvergadering geslig . Alhoe
wei dil 'n nuwe klub is, was Lands
diens nie heellemal onbekend onder
di e sl udenle nie en hel 'n hele 208
lede by die klub aangesluil l Hier volg
'n paar van 1990 se Landsdienshoog
l epunle:

- Die eerslejaars se verwelkoming in
die vorm van on Jekk er braai-en
boeresport by Katryntji esdnt, gevolg
deur 'n heerlik e nel balbaan-sokkie.

- On Fantastiese Weskus-naweekk amp
te Lambertsbaai.

- Nog on Wesku s-avonluur saam met
die Kaapse Technikon te Dwarskers
bos.

- 'n Slaplog in die Swartberge ge
durende die Maart -vakansie.

- Sondaguitslappies o.a. Swiss-farm
Excelsior; bergklim-episodes na die
waterval en disas !

- Die hooglepunl: Die Nasionale
Landsdienskamp vir Naskoolse jeug
by Ruslenburg waar Wes-Kaap weer
ops lae maak!

- on Naweekk amp saam met die
Kaap se Technikon waartydens ons al
die kante van Kaapstad leer ken.

s. Cronje. mnr. C.A. Pienaa r. M. 005t
nuizen wat gekies is vir d ie Volkskas Tim
ba vati Presttqe-oro ie« vir studenteleiers
wa t uitm untena in Landsdiens presteer
net.
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- 'n Avontuurl ike naweekk amp in die
berg te Ouplas ie saam met Oom C.P,
van der Merwe.

- Die Outen iqua-voetslaanpad gedu
rende die Septembervakansie.

PRESTASIES

Tydens die Nasionale Kamp is twee
van ons lede besonder vereer met die
nooqste toekenn ing wat 'n student
kan kry nl. om aan die Timbavati
Prestige-projek deel te neem . Baie
geluk aan Marietj ie Oosthu izen en
Sumara cronje en ook aan mnr.
Pienaar wat gekies is om die groep as
skakeldosent te vergesel. Brian
Chasten en Andre Esterhuyse is as
reserwesvir Timbavati 199 1 aangewys.
Dus, vyf uit die groep van dertien!
Sumara Cro nje en Marietji e Oost
huizen (Junior Springbokwapen) en
Brian Chasten en Andre Esterhuyse
(prestasiewapens) ontvang ook ver
dere toekennings van die Departe
ment Onde rwys en Kultuur. Pragtige
prestasies deur toegewyde mense!

Aan almal: Laat Landsdiens se 4 lief
des in elkeen van OKB se lewens
seevter t

JOHAN KELLERMAN

WAMAKERSVALLEI
STA ATMAKERS

Vir die Wamakersvallei -Staatmakers
was 1990 'n beso ndere geseende [aar
propvol hoogtepunte, maar ook 'n
jaar waarin ons ons totale alhank
likheid van ons Hemelse Vader weer
eens besel he!.

Reeds vroeg in die jaar het 'n heerlike
aand onde r die sterre te Hawekwa
jeugterr ein aan elke eers tejaar die
geleentheid gegee om 'n bietjie van
Statie-wees te ervaar.

Die Dawid-Sanggroep het groot luis
ter aan die open ings vergade, ing
verleen. Die doe l van hierdie verga
der ing was om almal bewus te maak
van die ' 01 van die Afrikane rjeug om
sy eie ku ltuur en nasietrots ult te bou
en 'n pos itiewe gesind heid teenoor
die toekoms te handhaaf .

Een van die hoogtepunte was die
Wellingtonse Hertsfees waartydens
ons ons eie hotdog-kraampie beman

STAATMAKERS
Agter: C. Sm it, L. van aer Westhuizen (tesouriere), P. Bouwer, M. Botha

Voor: L. O'Connel (voorsitter), M.J. Odendal (skakeldosent), E. van Lill (sekre
taresse ), E. Schwartz

Mnr. M.J. Odenda f en mej. L. O 'Connell met die trotee vir die aktiefste sraar
makergroep op kollegevlak in die R.SA
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TROMPOPPIES
Agter: G. Triegaardt, D. du Toit; J. Janse van Vuuren. R. van Zyl, A. Victor

Middel: M. Pieneer, B. Fourie, E. van LiII, M. Harmse. E van Rhyn. L. Ester
huise, M. Neethfing

Voor: L. Raubenheimer, C. Minnie, P. de Leeu w. J. Fourie. I. Sasson. R. Engal.
T. Dreyer. A. Pienaa r

net, Die nag het ens tradisie voort 
gesit deur al die kraampieste Boland
Stadion op te pas. Dit was weer eens
groot pret.

Groot was ens vreugde toe ens vir die
vierde agtereenvolgende jaar die
trofee vir die aktiefste Staat
makergroep op kollegevlak tydens
die landswye konferensie te Doorn
kloof gewen he!. Die trofee is deur vyf
opgewonde Staatmakers huis toe
gebring!

Sewe Staatmakers het 'n nagmars
saam met die Verkenners te Porter
ville aanqedu rf. Die ondervinding van
nat word, vuil word en moeg word, het
almal terdee genie!.

'n Groot hoogtepunt was toe ons die
Siapende Skoonheid in die Nico
Malan gaan kyk he!. Dit was 'n beson
dere aand veral aangesien daar van
Tygerberg-Staatmakers ook was.
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Tydens 'n Staatmakernaweek net ens
verskeie opwindende aktiwiteite aan
gepak o.a. 'n pistoo lskietsessie, uit
eet in die Spur en 'n heerlike uit
stapp ie in Bainskloof waar ens die
pragtige natuur weer eens kon be
wonder,

Die saamtrek te Philadelphia sal nog
lank onthou word, veral vir die vriend
skappe wat tussen Wamakersvallei-,
Stellenbosch- en Tygerberg-Staat
makers gesluit is,

1990 was voorwaar 'n jaar om te
onthou. Aile dank en eer gaan egter
aan God, ens Hemelse Vader wat
Staatmaker-wees vir ens moontlik
maak en ens deur die jaar gelei
he!.

Hou Koers!

L1ZA O'CONNELL

TROMPOPPIES

Vir OKB se trompoppies was hierdie
jaar 'n hoogtepun!. Met die amalga
masie van die !wee kolleges kon ons
daarin slaag om 'n groep van 30 met
soveel meer kwaliteite en talent op die
been te bring.

Reeds vroeg moes daar geoefen
word, want Karnaval 1990 was op
hande. Met groot geesdrif en toewy
ding is daar geoefen, en spanlede
moes met eie idees vorendag kom.
Ons dank aan mnr. Du Preez, ens
skakeldosent, wat ten spyte van sy
druk program altyd bereid was om sy
hulp aan te bled. Die feitdatons nuwe
trompoppies gekry het, was 'n ver
dere aansporing om van die karnaval
'n spogoptrede te rnaak. Die klere is
by die Hoerskool Bergvliet gekoop en
enswi! die kollege bedank vir die ruim
donasie.

Aan elke spanlid: dankie vir jou ge
duld, opoffering en dat jy altyd 'n
toonbeeld vir OKB se trompoppies
is.

Ek hoop ens kan voort bou op hierdie
mooi tradisie en dat elke trompoppie
haar beste voel sal voorsit in 1991,

JOHLENE FOURIE



r

Koshuise ...
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KOSHUISLEIERS

KOSHUISLEIERS

Agter: M. Oosthuizen (Hu;s Murray). M. van Breda (Huis Bliss)
Voor: M. Pentz (Huis Wouter Malan). J.P. Marais (Huis Navarre). N. Muldowney (Huis Meiring)

HUIS NA VARRE

Navarre het in 1990 'n bloeijaar
beleef. Nie net omdal 22 eerslejaars
hier kom aanklop het nie, maar ook
omdat so baie bereik IS tot en mel
die hede .

Soos die gebruik is. is daar vier
hoogtepunte in die jaar waarby ens
kosnuis betrek is. By die Eerste
jaal$komert verIYNer die groentjies
talle harte mel hul sang- en dans
talent. Navarre se "Weslern"-vlol
lydens die Kamavaloptog hel deeg
like beplanning getoon. Tydens (elnt
Iik voor) Interkollege het ens aan-
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vallende Tekke met ens eie "geheime"
wapen afgeweer. Die jaarlikse huis
dans, hierdie jaar gehou by die Victor
Verster-Gevangenis. hel aile vorige
gesellighede oortref. Navarrl; se
reputasie bereik dan oak hier sy
loppunt.

In nierdie stadium wi! ek al die
students bedank vir werk (harde
werk) wat soms as vanselfsprekend
aanvaar word. Oit was soms moeilike
lye. maar die vrugle is gepluk.

Ons koshuisnaweek net oak rnet suk -

ses gekook! Ja, lellerlik gekook. wanl
ons hel gedurende die naweek onder
andere 'n poljiekoskompelisie ge
loads, wat deur Visser Bezuidenhout
gewen is. Ook die nuwe "Mnr.
Navarre '90" Lecn van Solms, is
aangewys.

En as Navarre nou nog nie weel hoe
om 'n serenade te sing nie, sal hy
seker oak nooil weet nie. Tog moet
meer liedjies aangeleer word . want
"My Bonny" net lankal verdrink in
die oseaan .



Ongelukk ig moes ons ook met die
hartseer syvan die lewe ken nis maak.
Ons moes vir Gerhard Voischenk, 'n
landboustudent,aan die Here afstaan
en so ook het Retief Loubser sy
moeder verloor. Aan aile famil ies net
weer ons innige meegevoel.

Presteerders met wie ons ons woning
deel, is o.a. Barnie Mara is, wat
Boland -kleure verwert het in skop
boks (kick boxing) en lid is van die
Springbok-oefenspan. Johanvan der
Merwe en H.D. Beukes het vir Wyn
land op die rugbyveld gedraf. Die

twee het ook saam met Br ian Chas
ton , Roland Beck en Boela Visagie vir
die Boland Jongspan gespeel. H.D.
word ook gek ies om vir Boland te
speel. Johan van Lill het op die Inter
kollege-redenaarskompetisie met 'n
trolee die eers te plek behaal. Geluk
aan aile oorwinnaars.

Ons kan uitsien na volgende jaar:
hope lik nog 'n mooi jaar vir ons
koshu is en 'n jaar waarin elke man
met trots kan ora aan die naam :
"NAVARRE".

Baie dankie aan mnr. en mev. Hoek
en die dr ie Hoek ies, sowel as aan
mew. Bosman en Nel, mej. Gelden
nuys en die koshu ispersoneel wat die
lewe in die koshuis so aangenaam
maak .

Voorspoed aan die nuwe nuis
komitee vir wie 'n groot taak nou op
hande IlL Mag die geloof in God en
vertroue in die medemens Navarre
bou tot 'n hegte eenhe id van liefde
en kameraadskap.

J.P. MARAIS

"PEETMA BESOEK DOGTERS"

M. van Breda (primaria) . M in. Rina ven
ter, me v. M. Joubert (koshuismoederJ. A.

Stemmer {o-primerie}

HUI S BLIS S

EERSTEJAARS: Die jaar het goed
afgeskop met d iekerns van 20eerste
jaars en mnr. en mev. Joubertse "vyf
deling". Na dese was daar vyf twee
lingpare in ons koshuis. Ons eerste 
jaars het hulself baie goed van hul
taak gekwyt deur eerste te staan in die
algemene eerstejaarsko llegetoets
met 'n gemiddelde van 98%. Lacea
Brandt word ook aangewys as die
eerste jaar met die beste opname
boek.

SR: Ons was bevoorreg om hierdie
jaar 2 SR-Iede in ons koshuis te he.

ATLETIEK: Ons Blissers het saamge
staan, met oorgawe deelgeneem en
so die atletiekbyeenkoms gewen. Vir
die geleentheid het ons spesiale
"Bliss Badges" ontwerp, laat dru k en
monteer op skuifspeldplate.

VENSTERVERSIERINGS: Na afloop
van die vensterversier ings net ons 'n
heerlike buitelugsokkie gehou.

KARNAVAL: Altesaam 5 van die 12
finaliste in d ie Mej. Karnaval
skoon heidskompetisie was uit Huis
Bliss. Oit was 'n groot vreugde toe
Tarina Maritz as eerste prinses ge
kroon is.

NUUSBLAD: Die "Deur die sleutel
gatblad" wat il l ons koshuis se interne
agter-toe-deure- nuus bevat, het van
jaar vir d ie eerste keer verskyn .

FONDSE: Die groot kaartj ieverkoop
het goed algeloop en gou-gou is 'n
bedrag van :!: R2 000,00 ingesamel
waarm ee ons ons droom videoma
sjien aangekoop net.

VARIA: Navarre het 'n uithang-ontbyl
saam met ons geniet tydens Valen
tynsdag. Hierd ie jaar het ons ook
gesorg dat gereelde uitr uiletes met
ander koshui se gehou is. Die sere
nadeswasaltyd 'n hoogtepunt vir elke
nagtegaal en Jantjievals.

SPORT: Mari Plilps en Liesel Walto n
is as OKB se nom mer 1 en 2 ten
nisspeelsters aangewys en hulle het
ook die Suid-Afrikaanse Koll eges
span gehaal. Chantal Craven het
beha lwe haar S.A.-skeidsregterskap,
ook d ie Bolandspan in netbal ge
haal. .

KOSHUISNAWEEK: Die naweek is
vrol ik afgeskop met boeresport, stok
brood en video's tot in die vroee
oggendure. Saterdagoggend is inge
Iyt met 'n sjampanje-ontbyt en afge
sluit met 'n, weer eens, hoogs
suksesvolle sokkie.

BESKERMVROU: Ons het ook 'n
besoek ontvang van ons "peetma",
dr. Rina Venter , minister van ge
sondheid. Tydens die geleentheid is
die toekenning "Vrou van die jaar
1989" aan haar oorhand ig.

INTERKOLLEGE: 'n Baie groot suk
ses. Anel van der Westhu izen het
haarself bale gOed van haar taak as
hoofdir igent gekwyt .
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KOSHUISVADER: 'n Baie grool ge
lukwensing aan mnr. Joubert wal sY
doklorsgraad in Geskiedenis hierdie
jaar behaal hal.

HUISFUNKSIE: Tydens die huis
funk sie in d ie Van Riebeeck Hotel, is
d ie " Vrou van die jaar 1990" aanqe
wys. Baie geluk, Petro Jacobs.

Aan mnr. en mev. Joubert: bale
dankie vir 'n lieflike jaar; juli e is twee
puik mense!!

Blissers, ek bly altyd Irots op julie.

MONETTE VAN BREDA

HUIS MEIRING

Hokkie:
Thea van der Westhuizen - Boland A

span
Christelle Tolken - Boland A-span
Gwenita Viljoen - Barlinkaspan

Inlerkoll ege reclenaars:
Colette van der Merwe

Landwye reclenaarskompelisie:
Cindy Olsen

Ons het die tweede kwartaal afges luit
met 'n geslaagde huisnaweek. Beter
was daar nog noolt. Hegte bande is vir
ewig gesmee.

Ons nulsfunksie op 21 September het
almal aan die praat gehad. Net die

noern van die aand bring 'n vonke:
weer in elkeen se oog.

Ons wi! ons dank oord ra aan ons won
derlike koshuisouers, mnr. en mev.
Basson, wat deur hulle onder
nemingsgees en lojalil eit vir ons elk
een as inspirasie kan dien. Ons
spreek ook ons waarderin g uit teen
oor ons getroue koshui spersoneel vir
hul onbaatsugtige diens.

Ons sa dankie vir ons Goeie Gewer
wat ons deur 1990gele; het en geleer
het om in Hom te glo, in ons rnede 
mens te glo en om in onsself as
Meiringers te glo.

NANETTE MULDOWNEY

Die Meiringers se doe l vanjaar was
om Huis Meirin g die besle en geluk
kigste kosnuls op die kampus te
maak: sodoende kan elke OKB-er
trots wees op sy Meir ingstudente.
Vanjaar se sukses is dan ook aan
hierdie doel te danke .

Ons wastrots om 17 nuwelinge by ons
te verwelkom en hulle deel van Mei
ring Ie maak. Die eerstejaars is da
delik betrek by aile aktiwiteite. Nag elf
"nuwelinge" helook by ons ingel rek 
oUd-OKP-stu dente was hulle - ware
Meiringers is hulle nou.

Ons het begin met 'n besond ere pre
stasie: Meiring het die kroon geneem
-Katinka Matthee was 1990 se Kar
navalkoningin!

Sosatie-braai, Interkoshuis-atletiek,
Karnaval, vergaderings, klasse,
toetse, Interkollege en vet-pret was
deel van ons agenda. As koshuis het
ons alles aangepak, nie met die idee
om te wen nie, maar om as koshu is in
gees en groep Ie wen - en net ons
nie!

Met trots kan oris prestasies van die
Meiringers vermeld:

Tenn is:
linda Muller - Kaptein van Kaapse

Kollegesspan - Suid-Boland
Nonna du Toil - Reserwe vir

Kaapse Kollegesspan

Nethal:
Nonna du Toit - Boland
- SA Skeidsregter
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Mnr. J.D. Slabbert (rektor). me). N. Botha (HK lid ), me). N. Mu ldowney (prim.).
mev. A. Schutte (eggenote van die Adjunk-Minister van Justiste), mev. en mnr. H.N .

Basson (koshui50uers)

Mev. A. Schutte hettydens Huis Meiring se koshu isnaweek 'n landsvlaq aan
die Kollege oorhand ig wat slegs 'n enke le keer voor d ie Parlementsgebou

gehys is.



HUIS MURRAY

Huis Murray kyk terug op 'n vreugde
volle 1990watalweer op sy rug Ie!Ons
net weggespring met 'n propvol kos
nuis nadat 18 eerstejaars en 14
HOD'S van OKP Huis Murray as nul
nuwe tu iste gek ies het. Sommer gou
was ens alm al eenl

Met die intrapslag het die eerstejaar s
gewys wat in hul steek en ens en
Navarre sal Valentynsdag nie ver
geet nie! Tydens die Interkoshuisat
letiekbyeenkoms was deelname om
genot en 'n goe ie gees 'n uitstaande
kenrnerk. Hierd ie borre lende gees
het ook bygedra tot die sukses van
ons vensterversienn qs. Karnaval was
'n hoogtepunt met 'n vlot so reg uit
Hawaii . . . en Mu rraywas nie min trots
op hul mooi karnavalprinses nie.

Tydens ons koshuisnaweek is 'n paar
sportvroue en modelle ontd ekt
"Murrayskep" was 'n trek pleister en
so tussen die video's, pannekoek,
sang, sokk ie en sjampanje was die
naweek 'n fees . . . en met ens
Drukk ie-dag het harte warm geklop ...

'n Mens hoe! nie te wen om iets te
geniet nie en hoe meer jy doen, hoe
meer kan jy genie!. Die altyd -teen 
woordige Murray-Hailers in ons rooi
T-hempies was staatmakers dwars
deur die jaar. Met ens hui slunksie wat
gehou is te Franschhoek, het ens
dames hul beste voetjie voorgesit en
die manne se asems weggeslaan!

Ons het saamgestaan en 'n pos it iewe
gees geopenbaar en daarom was die
jaar 'n groot sukses. Aan 'n won 
derlike "pa en rna" , mnr. en mev.
Kitch ing . , , saam met die kosma
trones, huiskomitee en elke Murray
haller , 'n bale groot DANKIE.

Dit is elkeen se glim lag, elke dag, wat
1990 'n sonskynjaar gemaak het!

MARIETJIE OOSTHUIZEN

HUIS WOUTER MALAN

1990 was voorwaar 'n jaar met baie
hoogtepunte waarop elke Wout er
met trots kan terugkyk.

NUWE INWONERS: Ons hUisgesin
het aansienlik uitgebrei toe 18 eerste
jaars hulle intrek by ens kom neem
het. Ons lamilie het egter nog gegroei
toe ens 6 vierdejaars van OKP en 1

van PE by ens verwelkom het. Almal
was sommer gou deel van die
Wouter-eenh eid .

VAL ENTYNSDAG: Op Valentynsdag
is die inwoners van Navarre bede rl
met 'n ietsie te ete en ens sang het
menige hart bekoo r. Cup ido se pyle
het heelwat teik ens getref.

KARNAVAL: Wouter het sommer
vroeg al in die jaar sy stempel alge
druk me t d ie wen van die vensterver
sier ings. Baie dankie vir almal se
harde werk - julie was puik! Verder
het ens heerlik saamgewerk aan 'n
pragtige sierwa en gesorg dat Kar
naval een groot lekk erte was. Baie
ge luk aan Gerda Jacobs met die prys
wat sy gewen het vir haar ontwerp wat
op ens karnavalhemde gepryk het.

HUISNAW EEK: Ons huisnaweek het
algeskop met 'n suksesvolle spe le
t jiesm iddag en 'n sokkie die Vrydag
aand . Saterdag is beg in deur 'n
sjampanje-ontbyl en verder is die
Wouters getrakteer met interessante
praatj ies en 'n verskeidenheid stalle
tj ies kon besoek word. Ruben Lennox
het ens vermaak met sy sang.

SPORT: Ons langasem in d ie kos
hu is, Estle Vil joen, het op verskeie
landloopbyeenkomste haar slag ge
wys. Baie geluk ook met 'n pragtige
oorwinning tydens Interkollege teen
TTK. Baie geluk ook aan Margo la
Grange wat gekies is vir Boland 0 ,21
netba l.

SWEETPA KKE: Wout er spog ook
met nuwe vere en ens se baie dank ie
aan Gerda Jacobs vir die mooi ont
werp.

HUISFUNKSIE: Op 21 September is
ens jaar op 'n groot hoog tepunt at
gesluit toe gesollstikeerde Wouter 
dames en hull e metgeselle opdaag
vir 'n onvergeet like aand te Le
Bonheur in die Paarl. Ons se ook
dankie aan d ie Rektor vir sy teen 
woordigheid en ook aan mnr. Con
rad ie, wat ens toto 's geneem het.

DANK: 'n Groot dankie aan 'n won
derlike huiskorn van 1990 - julie was
'n p uik span waarop elke Wouter baie
trots kan wees. Baie dankie ook aan
ens dierbare ko shuisouers, dr. en
mev. Von Ludwig vir al die hu lp, raad

en bystand en vir alles wat u vir ons
koshui s beteken. Dan spreek ons ook
ens waardering uit teenoor ons kos
matrones en koshu ispersoneel vir die
onbaatsugtige werk deur die jaar aan
ens gelewer.

Laastens, baie dankie aan elke in
divid u wat 'n bydrae ge lewer het om
van ens koshu is 'n ware huis te maak
waarop elke inwoner trots kan wees.
Bou so voort.

MARLEY PENTZ

KAMNANDI·KLUB

WAT BETEKEN "KAMNANDI-KLUB"?
- Dit is lekker hier ... .

WAT IS DIE KAMN AN DI-KLUB?
- Eie klub vir koshu iswerk ers wat in

1987 gestig is met sellverryking en
indiensopleiding as hooldoelstel
lings.

WAT DOEN DIE KAMNANDI-KLUB?
- Vergader kwartaalliks
- Nooi gassprekers uit
- Hou paneelbesp rekings
- Skakel met Landelike Stigting
- Ontwikke l persoonlike talent
- Ruil wenke uit
- Onde rneem opvoedkundige uitstap-

pies
- Woon volwasse op leid ingskurs usse

by
- Woeker vir die klub-k as

WAA ROOR PRAAT DIE KAMNANDI
KLUB?
- Ons kinders
.. Ons huis
- Ons omgewing
- Verantwoordelike ouerskap
- Verantwoordelik e landsburgers

WAAR HET DIE KAMNANDI-KLUB
BESOEK AFGELE
- Franschhoek, KWV en Taatrnonu

ment
- Blommeskou in Paarl
- Kasteel, Tafe lberg, Museum, Kaap -

se Tuine
- Parlement
- Depa rtement Inligting
- Houtbaai se hawe en voelpark
- Depa rte ment Menslike Ekologie en

U,W.K.-Kampus
- Vlootbasls te Simonstad en bc otrit

in Valsbaai!
- Kleinp lasie - Worcester
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WAT BEPLAN DIE KAMNANDI
KLUB VIR DIE TOEKOMS?
- 'n Eie Kamnandi-Koor o.l.v. 'n be

kwame student
- Uitbreid ing van kursusse vir volwas

se-op leid ing
- Stud ie- en/gespreksgroepe

BESTUUR VAN 1990

Voo rsitster :
Mev. Nellie Shand
- Huis Wouter Malan

Ondervoors itster:
Mev. Alma Pietersen
- Huis Murray

Sekretaresse:
Mev. Lilly Maar!
- Huis Bliss

Tesouriere:
Mev. Flora Ju lies
- Huis Meiring

Add isionele lede:
Mev. Lena Arnolds
- Navarre
Mev. Grietj ie Joubert
- Huis Bliss

MEV. M. JOUBERT

BOKSENDAAIS

Met die koms van die nuwe kollege
vanjaar het daar ook 'n splintern uwe
studentekoerant verskyn wat werklik
die naam koerant werd is. Met die
gebruik van die mode rne tegnologie
kon ons 'n produk uitgee waarop
almal trots kan wees. As daar so
voortgegaan word, behoort die BOK
SENDAAIS eersdaags met die beste
studentekoerante in die land te kan
meeding.

A.J. HOEK
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Kamn andi-K/u blede

BOKSENDAAIS-REDAKSIE
Agler: J. Linde, J. Greeff, H. Mara is, J. Willem se, P. Bouwer, G. Slander

Midde/: M. Ie Sueur, B. Nothling, W. Jaco bs, H. Louw, L. van der Weslhuizen,
P. de Leeuw

Voor: C. Olsen, J. Hamman, mnr. A. Hoek (skake/dosent), J. van LiII,
G. Jacobs



Sport ...
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Barney Marais
Lid van Sp,ingbo koe feng,oep in Skopboks

OKS se eerste sportvrou en -man, Tea van der Westhuizen en Jacques Wolfaardt



r
OKB SE PROVINSIALE SPELERS

Agter: R. Beck (rugby). J. Wolfaardt (rugby). J. Visagie (rugby). J. van der Merwe (rugby). B. Chaston (rugby).
V. Bezuidenhout (rugby)

Middel: G. Viljoen (hokkie). S. Ie Roux (hokkie). C. du Toit (netbal). T. Dreyer (nettiet), L. Muller (tenn is). C. Tolken (hokkie)
Voor: M. Ie Grange (netbet), T. van der Westhu izen (hokkie). H.D. Beukes (rugby). C. Craven (netbal). Q. du Toit (W.P.

hokkie)
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EERSTEJAAR-EERSTESPANSPELERS

Agter: P. Messina (krieket), J . Ackerman
(ru gby), J . Snyman (tennis), A. Potgieter
(rugby), M. van Rooyen (rugby). G. Els

(krieket), O. du Toit (tennis)
Voor: C. To/ken (hokkie). R. Moolma n
(neWal) , G. Stander (kri eket), G. Vi/joen

(hokkie), S. Ie Roux (hokkie)

LANDLOOP

Landloop het vanjaar 'n belowende
oplewing begin toon . Die beste wat
metons kon gebeur wasdie komsvan
mnr. Lou is Conradie. Hy het met mag
en mening begin inklim deur almal
van die loopstadium af weg te help.

Die atlete van OKS slult by die
Wellington-Atletiekklub aan omdat
die Kollege self nie meer 'n onafhank
like atletiekklub vorm nie. As sodanig
het die paar deelnemersaan verskeie
byeenkomste in die WP-liga deer
geneem.

Mnr. Conradie het op sy eie ook 'n
paar byeenkomste geretH. Almal in
die omgewing is genooi en heelwat
belangstelling is ondervind. Sy die
Interk ollegebyeen koms op 24
Augustus het OKS se mans- en
damespan gewys wat in hulle steek
en hulle het TTK behoor lik die loef
afgesteek in beide die mans- en
damesafdelings.

Ook op die pad het ons goed gevaar.
Estle Viljoen , Gerhardu s van
Deventer en Ferdi Human neem aan
die GMSA/S afari-ha lfmarathon in
Meimaand deel en hou daardeur
weer eens OKS se naarn baie hoog.
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Daar word met groot verwagting na
die 1991-la ndloopseisoen uitgesien.

GERHARDUS VAN DEVENTER

OKS - KAPTEINS

H.D. Beukes en Sumara Cronie met die
WOODS-WISSELTROFEE verower ty 

dens die Interkollege-atletiek teen
Hug enote Kollege



ATLE TIEKSPA N

Ag ter: G. van Deventer. A. van Zyl. F. Human , H. van aer Merwe. J. Thalwitzer. J. cronie. R. Beck. G. Koekemoer. J. Sterley. E. Vi/joen ,
G. van Sehalkwyk

M iddel: A. Rossouw. M. Oosmuizen, M. Laynes. R. van Eed en. J. WiJlemse. T. Dreyer. C. Craven. A. Pienaar, D.M . Hs uzer,
L. Esrerhuyse. M. Botha

voor: L Rossouw. T. van der Westhuizen. S. Cronie. mnf. C.J. Kitch ing (besruurder) . H.D. Beukes. N. Oosthuizen.
R. GroenewaJd

Sittend: Q. du Toit . A. Taerien. M. Westraad. N. Mangiaga lli

ATLETIEK

Na die lang vakansie mo es die voor
nemende allete van die OKB ge
durende die eers te paar weke van
ons 1990-stu diej aar 'n blitskursus in
atletiek volg - en d it in die ver
sengende hitte van Well ington ! Op
Woensdag, 7 Febr uar ie, was d ie
eerste groot byeenkoms van die jaar
- ons Interkoshui satletiek !

Wat hierdie byeen koms so beson
ders gemaak het, was die feit dat die
wenners van elke item oak d ie
rekordh ouers van daardie betrokke
item sou wees. Die byeen koms is op

die Hugen ote Hoerskoo] se bane
aangebied en ten spy1e van die hitte is
atle tiekp reslasies van hoogstaan de
gehalte gelewe r. Die koshuis wat van
jaar met die lou ere weggestap net,
was Huis Bliss. Navarre was soos
gewoonlik d iewenners in die mansaf
de ling! Die Vietrix en d ie Victor
Ludorum was onderskeidelik
Sumara Cronje en Roland Beck.

Op 28 Februarie het die Interkollege
atletiekb yeenkoms tussen OKB en
HK gevolg . Op Boland-stad ion het die

OKB-atlete omtrent 'n reusetaak
gehad om 'n naelskraapse oorwin
ning oor die besonder goed
gemoliveerde HK- atlete te behaal.
Met H.D. Beukes en Sumara Cron je
as kaptein en kapteine van ons span
het OKB gewen en is ons weer die
tr otse houers van d ie Woods-wissel
tro tee.

Aan alma l wat 'n aandeel aan vanjaar
se atlet iek gehad het: baie dan kie en
baie geluk.

SUMARA CRONJE
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SWEM: LEWENSREDDING

Agter: A. van Coller , C. Smit, L. Rossouw, J. Willemse, R. Groenewald, N. Kapp, F. Kr itzinger. R. Beck, E. van Coller . T, van
der Westhu;zen

Midde l: C. Tolken , N. Billam, A. Bridgens, A. Laubscher, A. Pienaar. C. Craven , A. du Toil , C. Skein. L. Terb lanche
voor: W. Labuschagne, K. Bohler, J. Ster ley. mej . E. Jordaan (etriqter), J. Hamman, H.D. Beukes. M. Pienaar

Sittende: M. Mo ster!, M. Westraad

Die swemmers is reeds vroeg in die
jaar deur mej . E. Jordaan by sewe
instrukteurs ingedeel. Die oelen lye
was nie voldoende nie en elke groep
moes maar ekstra ly e vind om te
celen. Jean Sterley het as k06r·
dineerder van die swemgroep ep
getree.

Jaco Hamman. Freda Venter en Jean
Sterley slaag daarin om hul goue
diploma in walerveiligheid te verkry.
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Hierdie diploma se krileria vir d ie
praktiese sowel as die teoratlese
eksamen is bale hoog . Die volgende
eksamens is ook gedurende d ie
1990-seisoen afgeneem:

25 Brons
3 Bronskruis
1 Silwer
1 Silwerkruis
7 Instrukteurs

Ek hoop dat neg meer swemmers
volgende jaar suksesvol sal wees.
Ons net weer vanjaar waardevolle
ondervinding opgedoen en ons be
dank mej. Jord aan vir haar werk ge
durende die seisoen.

JEAN STERLEY



TENNIS

LEDE VAN SA KOLL EGESSPAN
v.t.o.r. : mnr. L du Preez, (spanbestuurder). M. Philps, L Walton. D. Ie Raux

Die jaar 1990 wat 'n jaar vol hoogte
punte. Tydens die gemengde Iiga
byeenkomste aan die begin van die
jaar het twee spanne deelgeneem.
Albei spanne het baie goed gevaar in
die verskillende ligas.

Een van die jaar se hoogtepunte is
altyd die deelname aan die toernool
vir Kaaplandse Onderwyskolleges.
Vanjaar is die toernooi in Port
Elizabeth gehou. OKB het twee mans
en twee damespanne ingeskry1.
OKB het baie goed gevaar en albei
trotee verower. 50 Ie se die hele
Kaaplandse span het uit studenle van
die OKB bestaan. Die volgende spe
lers was in die span:

Danie Ie Roux (kaptein)
Quentin du Toit
Johan van der Merwe
Jaco 5nyman
Jaco Hamman (reserwe)

Marie Philps
Liesel Walton
Linda Muller (kaptein)
Cecile du Toil (reserwe)

OKB-LEDE VAN KAAPLAND KOLLEGESSPAN
Agter: J. Snyman. J. Hamman, J. van der Merwe

Voor. Q . du Toil, M. Philps. mnr. L du Preez (spanbesluurder), L Muller , D. Ie
Raux
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Saam mel twee studente van OPE en
mnr. Du Preez as spanbesl uurder, is
d ie kollegesspan na Durban vir d ie
S.A. Kollegestoernooi. Dil het beson
der geed gegaan melons en dil was 'n
onvergeetli ke lenni servaring. OKB
was dan oak die kollege mel die

meesle spelers in die S.A. Ko lleges
span . Danie Ie Roux, Liesl Wallon en
Marie Philps is gekies vir d ie S.A.
span.

Later vanj aar is Linda Muller, Marie
Philps en Danie Ie Roux ook gekies
om vir die Suid-Bolandspan Ie
speel.

Baie dankie aan al d ie spelers vir hul
harde werk, opofferings, tyd en goeie
gees om van 1990 'n genotvolle jaar te
maak. Baie geluk ook aan al d ie
spe lers en spanne wal gOed presteer
net, en oak OKB se naam uitgedra
het.

OANIE LE ROUX

MANS: EERSTE EN TWEEDE SPANN E

Agter: A. van Zyl. E. vtuoen, J. Hamman, J. van der Merwe, M. Bell , R. Groenewafd
Voor: J.P. Mara ;s, J. Snyman. mnr. L. du Preez (afrigterJ, D. Ie Raux, Q . du Toil

Atwesig : R. Mostert, M. Breytenbach

DAMES: EERSTE EN TWEEDE SPANNE
Agter: R. Faure , A. van der Merwe, L. Stander

Voor: C. du Toil, M. Phi/ps, mnr. L. du Preez (aJrigterJ, L. Muller, M. la Grange
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Kampusgeheime

Karna valdebu tante

Koshuisatletiek

SAD - ui tstalli ng

Karnavalkeuses

Herfskampus

_ _ _ _ ___ _ 711
Herfsfees 1990



HOKKIE

EERSTE SPA N
Agter: S. te Raux, M. Conradie, T. Hill , M. Oosthuizen, C. To/ken, G. Viljo en

voor: M. u osten, H. van aer Merwe. mej. E. Jordaan (afrigter). T. van der Westhuizen (kapteinj
Afwesig : A. Cillie, N. Mostert , L. de Vil/iers

Eerstens wi! ek die atrigters, mej. E.
Jordaan, mnre. C.A. Pienaar en J.L
Conradie en dr. J. Anker, bedank vir
al hul tyd en opotlering waarmee
hulle vanjaar die OKB se hokkie at
gerig heL

Ons het vanjaar ses spanne in die
onderskeie ligas ingeskryl. 'n Toer
nooi wat op 'n veorgeebasis berus, is
tussen die spanne gereel. Tydens
hierd ie wedstryde kon studente die
geleentheid gebruik om as skeids 
reglers op te tree. Die sesde span het
net -net daarin ges laag om met d ie
derde span at te reken en sodoende
die toerneoi te wen. Hulle kry dan

54

elkeen 'n sportsak wat deur SANLAM
geborg is.

Sewe van ens eerste span se spelers
slaag daarin om vir d ie Boland- en die
Barlinkaspan gekies te word. Nicola
Mostert , Liezl de Villiers, Christe lle
Tolken, Alicia Cillie en Tea van der
Westhui zen is lede van die Boland
span wat aan die interprovinsiale
toernooi in Pietermaritzb urg dee l
neem . Gwen ita Vilj oen en Sune Ie
Roux is opgeneem in die Barlinka
span wat in Oos-Londen gespeel
het.

Oor die algemeen het ons spanne
geed gevaar gedu rende die seisoen.

Die derde hokki espan het goed pre
steer en tweede in hul liga geeind ig.
Die eerste span het met lye goeie
hokkie gespeel, maar was ongelukkig
om nie meer wedstryde te wen nie.
Die tweed e span, wat vanjaar vir d ie
eerste keer in die eerste reserweliga
gespeel net, het nul man deeg lik in
die liga gestaan . Met harde oetening
en die regte gesindheid teenoor d ie
spel benoort die OKB se spanne
volgende jaar neg beter te vaar.

Baie dankie aan al die bestuurslede
vir hulle bydrae sodat die seisoen
glad kon verloop.

TEA VAN DER WESTHUIZEN



HOKKIEBESTUUR

Agter. M. Conrad ie. M.L. Conradie.
C. Carstens

Voor: T. Sinclair, H. van aer Merwe.
T. van der Westhu;zen

TWEEDE SPAN

Agter: T. Sinc lair. M. Spies. N. Punt W. Labuschagne. S. Cronje
Voor: M. Conradie. M. Oosthuizen (kaptein). mej . £ Jordaa n (alrigt er). P. de Leeuw. C. Carstens
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DERDE SPAN

Agter. C. van der Merwe, C. Skein. L. Rossouw. R. Theron. E. Engelbrecht. J. Sterley, A. Pienaar
Voor. I. van Zyl. M. Westraad (kaptein), mnr. C.A. Pienaar (afri gter), M. Pienser, K. Millard

VYFDE SPAN

Agter. L. Terblanch e, B. Four/e,A. du Toil.
L. Dreyer, E. van UII, A. Smit

Voor: V. Kra pohl, 8. S mit; mnr. J.L.
conrsaie (afrigter), A. Rossouw (kaptein),

K. Bartle tt

•
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VIERDE SPAN
Agler: A. Smil. J. Kotze, S. de Kock, D.J. van Vuuren , S. Vos, H. Gersbecn, M. Gilliers
Voor: J.J. van Vuuren . mnr. G.A. Pienaar (afrigler). M.L. Gonradie (kaplein). G. Jacobs

Afwesig: R. Vifjoen

SESDE SPAN
Agler: C. du ton. N. Bil/am. G. Brodovcky. L. Wrighl. A. du Toil . B. Gobrec hlS

M. Fosler. M. Nee/hUng
Voor : A. Grobter, B. Meiring (kaplein). mnr. J.L. Conrsaie (afr igler). V. Krapohl.

M. van Niekerk
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NETBAL

EERSTE SPAN

Agter: A, van Coller , D. van Wyk . A. Pienaar , C. du Toit, R. Moo/man
Voor : C. Craven (onder-ksp teln), T, Dreyer (kaptein). M. la Grange

Afwesig: Mej. E. Jacobs (a/rig /er)

Op 31 Januarie 1990 registreer die
nuwe Onderwyskollege Boland by
die Boland-Netbalunie.

Ons eerste algemene jaarvergade
ring is dus 'n historiese gebeurtenis
en ons besef dat ons van voor af moet
begin bou op die fondamente van
die verlede.

Hierdie splinternuwe netbalklub spog
met 'n ledetal van 205 lede - en 'n
pragtige totaal van 29 spanne. Hier
die spanne het gereeld twee keer per
week afrigting ontvang.

Agt van hierdie spanne (OKB a-h) het
gereeld aan ligawedstryde deelge-. ·
neem. OKB(a) en (e) wen elk die Uit 
klopkompetisie en OKB(e) wen ook
hul afdeling in die Uitdaagkom
petisie. BAlE geluk aan die drie
spanne.
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Op die wennoo!: Interkollege was die
hoogtepunt van die jaar. Ons eerste
vier spanne het gespeel en met
GROOT aanmoediging en motivering
vir die Tekke ore aangesit en al vier
die wedstryde gewen. Geluk, ouens!

OKB beskik ook oor 63 gegradeerde
skeidsregters van wie twee S.A. C
gegradeerdes is. Deur die jaar was
daar ook verskeie toernooie waarby
76 skeidsregters gegradeer en her
gegradeer is. Onder die leiding van
mej. E. Zietsman is daar elke
Woen sdag 'n praktiese skeids
regterkursus aangebied waar elke
voornemende skeidsregter beslis
iets kon leer .

E.C. Uys, C. Craven, T. Dreyer, D.van
Wyk, K. Matthee en A. Tcerien bied
hulp aan by kursusse wat die Lande
like Stigting vir plaasarbeiders reel.

Gedurende September het hier 'n
gees van groot opwinding en span
ning geheers lydens die volgende
toernooie:
Interklastoernooi - wenners: OD 2A
Interjaartoernooi - wenners:

A-spanne: 00 2(a)
B-spanne: HOD (b)

Interkoshuistoernooi - wenners:
A-spanne:
Huis Meiring
B-spanne: Huis Bliss

VertrekkendeslAgterblywendes 
wenners:

Agterblywendes: Huis Meiring
Vertrekkendes : Huis Meiring

As 'n nuwe klub moes ons finansieel
ook sterk word. Ons loot kaartjies uit
en vorder die wonderlike bed rag van
R920,OO in. Balle is ook aangekoop en
elke speelster wat gekies is om
Boland te verteenwoordig, ontvang
R100,OO van die kollege.
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NETBALBESTUUR
Agler: D. van Wyk. A. van Coller,

E. vanColler. K. Matthee, P. Jacobs,
M. van Zyl , L. Lambrechts.

M. Pentz
Voor: M. la Grange, C. Craven

(klubkaptein), mej . E.G. Uys
(skakeldosent), N. Borha

TWEEDE SPAN
Agter. A. van de' Merwe. A. van
Goller. L Lambrechts. M. Borha

Voor: J . Willemse (onder-kaptein).
A. Toerien (kapfein). E. van Coller
Afwesig: Mej. E. Jacobs (a/ri gter)

Baie geluk aan die volgende persone
wat tot 'n Boland-span verkies is:

Chantal Craven : Boland B
Theresa Dreyer : Boland C
Margo la Grange : Boland 0/21
Nonna du Toit : Jnr. Boland (b)

BAlE dankie aan elkeen wat op een of
ander manier 'n bydrae gelewer het
tot die sukses van hierdie jaar. Dankie
vir elke keurder , gradeerder, afrigte r,
skeidsregte r . speelster en alma l wat
gehelp hel. AIwas dit deur die dra van
'n stoe l, lui van 'n klok , uithelp vir

wedstry de ot bloot deur die stem ...
BAlE, BAlE DANKIE!

Maar die groo tste dank aan ons
Skepper vir al Sy leiding, bystand ,
krag en bewar ing.

CHANTAL CRAVEN
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OEROE SPAN
Agter: M. Harmse, J. Naude. P. Jacobs. H. Harmse. E. de Vries

Vaor: A. van der Merwe. mev. M. te Raux (afrigterj. E. du Pre (kapteinj
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VIEROE SPAN
Agler: C. Smil. F. Malherbe. L. van der Westhuizen. K. Nel

voor: T. SWiegers. mev. M. Ie Roux (afrigler). J . Fourie (kaplein)
Afwes ig: A. Vietor
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SESDE SPAN

Agter: A van Dyk, E. Vi/joen, H, Beyers, R. Four ie,
H. van Vuuren

Voor: W. Groenewa ld , mej. E.C. Uys (atrigter), L. Esterhuyse
(kaptein)

AGSTE SPAN
Agter : Z. Pr insioo, E. van Rhyn, R. Schwartz, N. Botha

Voor: J. Norrje , C. Craven (atrig ter) , D. Smedley (kaptein)
A fwesig: C. Engelbrecht

VYFDE SPAN

Agler. W. Groenewa/d, C. te Riche , M. Laynes,
A. Groenewald . E. de Vries

Voor: H. Louw, mej . E.C. Uys (atrigter) , M. van Breda
(kaptein)

SEWENDE SPAN

Agter: M. Faure, M. Freysen, J. van Deventer, J. Norrje ,
E. Vi/joen, R. Irven

Voor: M. van Zyl, C. Craven (atrigter), R. Schreuder
(kaptein)
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Die rektor bedank mnr. C. Visagie van Federated timbers virn bydrae tot die rugbyklubhuis-uitbreiding . ter
wyl or. J.J. Joubert (links) en mnr. H.J. Reyneke (regs) toeky« .

Mnr. J. Labuschagne oorhandig HAUM -uitg ewers se borg
skap van die Interkollege - ghoJf aan mnr. J.P. Marais
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KRIEKET

KRIEKET

Agter: G. Stander, R. Beck, J . Drotskie, J. Visagie, A. Potgieter, M. van Rooyen , G. E/s, P. Messina
Voor: V. Bezuidenhout, J. Thalwitzer , mnr. R. Cloete (afr igter), R. van Eeden (kaptein), D. Jacobs

Die 1989/1 990-seisoen het verskeie
nuutjies opgelewer. Vir die eerste
keer het OKP en WOK krieketkragte
saamgesnoer. Die samesmelting het
met groa t sukses gepaard gegaan en
ons kan met trots daarop terugkyk.

Die seisoen was lank, hard en veeleis
end. Daar is nege wedstryde gespeel
waarvan OKB slegs een verloor hel.
Die beste oorwinn ing was toe OKB
die span van Paarl-Oos-Polisie hulle
eerste loesing in dr ie seisoene toege
dien hel. Ons span kon egter nie om
die beker meed ing nie, aangesien
ons nie tydens vakans ies kan speel
nie.

'n Woord van dank aan mnre. Cloete
en Reyneke wat die nuwe klub op die
been gebring het , en vir hulle moeite
en ondersteuning gedurende die

veeleisende seisoen. Dit word opreg
waardeer.

Baie dank ie ook aan al die spelers vir
hulle entoes iasme en vir die aange-

LO.-MANS

Vanjaar het heelwat nuwe bloed in
gevloei in die L.O.-departement van
die Kollege. Ons was vanjaar vyf
mans wat ingeskryf het vir L.O. as
vierdejaarsvak. Daar het ook twee
derdejaars en heelwat tweede- en
eerste jaars aangemeld.

Ons mans het gebaat by die aan
stelling van 'n nuwe L.O.-dosent,
mnr . L. Conradie. Die Liggaamlike
Opvoed ingdepartement het vanjaar
weer 'n reeks aktiwiteite aangebied
om die onaktiewes 'n geleentheid te
bied om aktief te raak. In die eerste
kwartaal het ons 'n baie suksesvolle

name atmosfeer wat daar geheers
net, Ons sien met groot verwagting uit
na 'n nuwe seisoen.

ROBERT VAN EEDEN

Interkoshuisatletiekbyeenkoms aan
gebied . Baie strawwe kompetisie is
ondervind en eindelik het Huis Bliss
as koshuiswenners uit d ie stryd ge
tree. Daarna het OKB die Interkol
lege-atletiekbyeenkoms teen Huge
note Kollege naelskraap gewen .
Vanjaar het ons oo k onder die gees
driftige leiding van mnr. Conrad ie
Landloop as sport gevestig. 'n Inter
kollege en verskeie ligakompetisies
is reeds gehou.

Baie dankie aan mnr. Conradie vir
sy besielende leid ing.

JACO HAMMAN
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RUGBY

EERSTE SPAN
Agter: H. de Wet. D. Kellerman. J . Wolfaardt, J . Hamman . J . Visagie. M. van Rooyen

Midd e/: H.P. Jacob s. R. Beck, J . Kellerman. B. Cheston, J. van der Merwe, J . Ackerman, N. Doshuizen
Voor: V. Bezuidenhout, dr. J.J. Joubert (voorsitter} H.D. Beukes (kapteinJ. mnr. H.N. Basson (afrigter). J. Tha/witzer

torui er-kep tein}

"Jy kan meer leer van 'n mens in 'n
uur se spel as in 'n jaar se ge
sprekke." • Plalo

OKS het vanjaar bo verwagti ng goed
presteer. Kenmerke was o.rn. harde
wer k, dissipl ine, deursettingsver
moe, gedetermineerdheid asook 'n
baie goeie klubgees.

Die borgskap van SAD het in 'n groa t
mate bygedra tot die skepping van 'n
gesonde en posil iewe gees in die
klub. Ons hoop en vertrou dal dit 'n

64

lang en gelukkige verb intenis sal
wees.

Die bestuu r het 'n verdere groat by
drae gelewer sodat die spelers die
spel kan gen iel. Dit wat die jaar geleer
is.du i daarop dat groat en opwin
dende dinge gedu rende 1991verwag
kan word .

• Gedurende die loop van die jaar het
lede van die klub hul hande uitge
steek am rugbyspelers van die plaas
like plaasligas asook die nywerhe ids
liga mel skeidsregting en atr igting by
te staan. Hierd ie pos il iewe bydrae

gaan in die toekoms nag baie goeie
vrugte vir die klub oplewer .

Ons wit graag ons dank oord ra aan:
- Die bestuur wat al die nod ige en sin
volle reel inqs getret het nl.

VOORSITIER:
J. Joubert (atrigter van die 2de span)

ONDER-VOORSITTER:
H. Reyneke

SEKRETARIS:
C. Kitching (afrigter van die 3de span)



WENNERS VAN DIE SENIOR BOLAND

SEWE-AAN-'N-KANT-TOERNOOI
Agter. v./.n.r. J . Ackerman. R. Beck, J . v.d. Merwe, H. de We~ J . Wolfaar~ N. Oosthuizen , D. Kellerman. M. van Rooyen,

J. Kellerman (kapteln)
Voor: Mnr. D. van Scnoor, (hoo fbestuurer SAD.), mnr. H.N. Basson (afrigter), mnr. H. van Rensb urg (bemarkingsbestuurder

SAD.)

HULP-SEKRETARIS:
W. Jacobs

TESOURIER:
M. Odendal (Kafeteriabaas wat skit
terend e werk gedoen het)

HULP TESOURIER:
F. Kritzinger

ADD. LEDE:
H.N. Basson, H.D. Beukes, J. v.d.
Merwe en J. Kellerman.

- Aile borge;
- Ons ondersteuners vir nulle bydrae

om dit 'n genotvolle en suksesvolle
seisoen te maak;

- OKBse rektor, mnr. J. Slabbert, en sy
vise-rektore vir die beskikbaarstel
ling van 'n ruim bedrag om ons
klubhuis te vergroot;

- OKB se noodhulpliga vir onbaat
sugtige diens. Daarsonder sou ons
verlore gewees het;

- Mnre. May en Lomb aard en hul
gewilli ge werk ers vir die instand
houding van die rugbyveld;

- Mnr. Basie Basson. Met sy voor
tretlike rugbykennis en bep lanning
het hy sukses verseker. Nooi! was
sy opoffering om die spel te dien te
groot nie.

Besondere prestasies gelewer:

BOLAND A:
L. Giliomee
H.D. Beukes

BOLAND B:
H. de Wet
H.N. Basson (afrigter) en J. Joubert
(bestuurder)

WYNLAND:
J. van der Merwe
H.D. Beukes

BOLAND 0/23: H.D. Beukes (kap
tein), B. Chaston, V. Bezuidenhout, J.
Wolfaardt, J. Visagie, J. van der
Merwe, H. de Wet en R. Beck
H.N. Basson (afrigter), J. Joubert
(bestuurder)

BOLAND:
Uitvoerende bestuur en Keur
kom itee: H. Reyneke

Ons span wen Senior Boland se
sewe-aan-'n-kanttoernooi. Dit was
die eerste kompetisie wat deur 'n
OKB-sportspan in die Boland ge
wen is.

AI drie spanne wen Interkollege
teen TIK.

"Ek glo in die intensiewe benadering
dat wat ons doen , ons met ens hele
hart en sial doen." - PERCY CERUTTY

J.J. JOUBERT
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RUGBYBESTUUR

Agter: F. Kritzinger, J. van der Merwe.
J. Kellerman, W. Jacobs [sekretsris}

Voo r: J. Thalwitzer (klubkaptein)
mnr. C.J. Kitching (wed strydsekretaris),
or. J.J. Joubert (voorsitter) mnr. H.N.

Sasson tvtse-voorsi tter), H.D. Beukes

TWEEOE SPAN

Agter: M. van Rooyen, A. Potqieter,
J. Snyman, R. Gouws. G. van Schalkwyk,

A. van Zyl
Middel: G. Stander, G. E/s, W. Visser,

I. Ma lherbe. J. Drotskie. N. Oostnuizen,
N. Mangiaga lli

Voor: L. Fourie, J. Koekemoer (kaptein),
dr. J.J. Joubert (a /rig ter). J. Hamman.

R. van Eeden
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OEROE SPAN

Agter: E Viljoen, J. Cronje, J . Snyman,
A. Truter, G. van Schalkwyk, A. van Zyl
Midde/: F. Human, W. Visser, A. du Preez.

O. Southey, R. Groenewald
Voor: J. van Zyl (o-kaptein),

dr. J.J. Joubert (voo rsitler), L. Fourie
(kaptein) , mnr. C. Kitching (a/rigter) ,

B. Lottie-Eaton
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