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UIT DIE

REKTOR SE

KANTOOR

1993 : Anders as d ie vorige [are en wa arskynlik ook
anders as die wat nag korn: elkeen is uniek met 'n eie
loop en karakter . Die inskuo en gladskuur is ha as verby
en mens kry die eerste gevoel cat die OK B gemakl ik
raak met sy icentiteit, sy missie, sy doelstellings en die
nuwe uitdagings van die dag en toekorns.

PERSONEEL
Anders as d ie atqelope twee jaar net d ie Kaaplandse
Onderwysdepartement bes luit om vercere ras ionalise
ring van personeel voorlo pig co te skort in die lig van
ontwikkelinge in d ie onderwys. Hierd ie beslu it word ver
welkom en net 'n rustigh eid in dosentege ledere gebring
wat veel bygedra net lot 'n qoeie. produktiewe op lei
dingsjaar .

Die volgende person eel het die kollege in die loop van
die iaar ver\aar
Mev. A. Venter
(Tikster: na 6 jaar)

Mnr. WF Liebenberg
(Sekretaris: na 4 jaar)

Mej. E. Koekemoer
(Musiek: na 14 jaar)

Mm . D. Dan iels
(Algemene Assistent: na 3 jaar)

Mev. B.S. Kriel
(AssistentMarrone, Huis Meiring : na 14 jaar

Mnr: S.J. lotz
(Kuns: na 1 jaar as dee ltydse c osent )

Hulle verdien ons opregte dank vir die gewaardeerde
kwa /iteitd iens wat hulle gelewer net.

Die volgende personeel sluit in die jaar by ons aan:

Mej. M. du Plessis
(Biblioteek: vanaf Januarie)

Mm . Andre Vic tor
(Sekretaris: vanal 1 Julie )

2

- ~--<

Mev. N.CE du Toit
(Assistent Marrone. Huis Meiring : vanaf 13 Maart)

Aan die dames s6 ons welkom en aan mnr. Victor war
lerugk eer na sy vorige werkkring: We/kom teruq t

Dr. en mev. J.J. Joubert net na 8 [aar as nuisouers van
Huis Bliss bes lurt am uit te tree. Mnr . en mev . M.J .
Od endal het vanal Apr il as inwonende huisouers d ie
tu ig opgeneem. Oankie aan die Jouberts en sterkte aan
die Odenoats.

Mej . E. J ordaan is be vorcer tot Departementshoof:
Liggaamlike Opvoedlng vanal Januarie 1993.

STUDENTE
Ons getalle toon 'n gerusstellende groei. Ons het in
Januar ie heropen met 393 studente en sluit die jaar al
met 386 (1992 : 363) wat soos volg saamgestel is:

Junior Primer
192 (1992 : 179)

Senior Primer
165 (1992 : 159)

Sekonder (Hout- en Metaalwerk)
29 (1992 : 25)

Die 130 eerstejaars wat vir 1994 gekeur is, waarborg vol
gehoue groei en verteenwoordig van d ie beste op lei
dingsmateriaal wat d.e kollege vir die afpelope paar jaar
ingeskryf net. Die kwa lite it van d ie aanso eke war ons
vanjaar ontvang hat. het aanme rklik gestyg.

ATHlO NE·KOl lEGE, PAARl
Die rnoontlike sluil lng van ons buurkollege in die Paarl
het ge lei tot verken nende gesprekke en uitemdelik tot 'n
tormete besluit oor die sames melling van die twee inriq 
l ings op d ie OKB kampus.

Finale goedkeuring vir 'n verskeidenheid van voorstelle
word afgewag , maar vyf dos ente van Atnlone sal hope
lik in Januarie 1994 by ons aans luit: Hulle is:



Mm. J. Fortuin
(Senior Dosent) Prirnere Handwerk

Mev. S. Oppelt
(Dosent) Onderwyskunde J.P.

Mnr. S. Solomon
(Dosent) Wiskunde en Wetenskap

Mev. E. Wynne
(Dosent) Engels

Mnr. J.P. Robyn
(Vise-rektor) Opvoedkunde (1 jaar)

Onderhandelings vir die oorplasing van ad rnin istratie we
pe rsoneel vanaf Athlone-kolleqe na die OKB net ver
gevorder en finale besluite word afgewag . Tot dusver
korn die volgende persone:

Mev. L. Aaron
Biblioteekassistent

Mev. A. Fortuin
Senior Voorsieningsadministrasieklerk

Mev. W. Windvogel
Masjienoperateur

Mnr. J. van Roo;
Drywer

Mm. D. Julies
Senior Gespesialiseerde Hulpdienstebeampte

5 Aigemene Assistente (Koshuise)

Die ko/legas word hartlik welkorn geheet.

Volgens beraming sal daar ook 112 studente van
Athlone koll ege by ons inskryf, O. a. 30 eerste jaarstu
dente wat die laaste Ath lone-kwota verteenwoordig .
Hierdie aanwins beteken dar ons bep lan om gedurende
1994 ople iding te bied vir ongeveer 540 studente.

OPLEIDING

Soos gerapporteer in d ie vor ig e Profiel , vo ltoo i d ie
laaste afstandsonderrigstudente vanjaar hulle kursusse .
Intussen kry hierd ie op leid ingsmodus baie steun met
d ie oog op meer bekostigbare aanvanklike ople iding ,
maar vera! die opgradering van kwalifikasies en 'n pro
gram van voortgesette protess ionele opte idinq .

In die lig van hierd ie ontwikkeling en na 'n evaluering
van die OKB se verrnoe om sy opteic mqsproqram uit te
bou , is 'n aansoek ingedien waarinversoek word dat die
kollege veriof kry om opleiding te bied deur deeltydse
en afstandsonderrigkursusse - teikendatum 1995.

Verder uitbre iding van ons program vind in 1995 plaas
wanneer ons die terrein van die pre-or imere opleiding
betree - 'n nuwe uitda ging. Voorlop ig salons 'n een
jarige Hoer Onderwysdiploma (Pre-Primer) aanb ied vir
kand ioats wat reeds oor 'n diploma of graad besk ik.

KOSHUISE

Die ses koshuise en die d iens wat daar gelewer word
bly steeds een van die mees bemarkte bates van die
kollege . Seminare deur die KOD en SATA is op kampus
aangeb ied met groot sukses en die hu isvest ing aan
seminaargangers het hoe lof ontvang Ander groepe
wat soms in honderdtalle by ons gekUler het. is gegroet
as goeie be markers van die kollege en sy fas ilite ite,
Onder andere het 'n paar honderd persone wat 'n Sen
dlngkonferensie "Love Southern Africa" bygewoon hel
en tien studentekore wat aan Kuesta deelgeneem het.
ook by ons oornag .

Stygende studentegeta', veral mans, bring mea dat die
optimum benutting van cns bestaande fasili teite in sig is.
Die ekonomiese bestuur van die koshuise word progres
sief makliker en dra by om losiesgeld blnne perke Ie hou

Vertce is gerig dat Huis Macrone, wanneer die be
staande huurkontrak verval, weer aan die kollege oorpe
dra word am as nag 'n manskoshuis Ingerig te word .

EEUFEES 1996

'n Komitee is benoem am reelings te tret vi r die feesjaar
wanneer 100 jaar van onderwysopleiding op Wellington
feestelik herdenk sal word . Ouc-studente en -dosente
word by voorbaat opgeroep en genooi om aan die pro
gramme deel te neem wanneer die beplanning bekend
word.

HOOGTEPUNTE

Uit die vele is dit moeilik om 'n keuse te maak, maar die
volgend e verdien vermeld ing :

• 'n Bale sinvolle uitreikingsprogram van die Junior
Primere afdeling wat onder andere ingesluit het:

• 'n Seminaarreeks oar die nuwe Wiskunde
• Die uitb reid ing van die Hernedierende Onder

wysprogram by skole

• n Opleidingsemlnaar oor Remedierende Onderng

• 'n Baie sinvol le skoo lg ereedhe idsprogram
waaraan meer as honderd kleuters en van hulle
ouers deelneem

• "Askoek ": 'n Program van trad isionele Afrikaanse
volksmusiek en prosa in samewerking met prof. Pie~

ter W, Grobbetaar wat vol en waaroerence gehore
getrek net

• Elmo wouaaror wat in Suid-Amerika gaa n toer net in
die SA ontwikkelinqspan (rugby)

• 'n Baanbrekerseminaar oor tegnologie wat deur die
departement Hout- en Metaa lwerk aangeb ied is,
waar op leiers. oncerwysers en die privaatsektor ken
saampraat

• 'n Bewa ringsprojek en -urtstallinq wat wye belang 
Stelling wat guns tlge k,ommentaar U1tgelok het

• 'n Besoek van prof . Gerhard Zecha van die Untversi
telt van Salzburg , Oostenryk

• Kuesta '93 - tien studentekore het Wellington binne
ge va l as ori s gaste en net waar skyn lik VIr d ie
hoogtepunt van die iaar ge sorg Hulle en ons sal
noo it weer dieselfde wees rue.

DONATEUR S

Ori s ou vr iende san ram. Vol kskas, Tota l , SAD ,
Wellington Stads raad en d ie NG Kerk Welling ton her
weervan hulle laat hoar - baie dankie!

Twee van die donateurs hetvanat vanjaar veneenwoorcn
ging op die Kotleqeraad, twomnre. C. van Scnoor (SAD)
en A.C.J Hanekom (Sanlam).

Ten slotte dank ons oosente. stucente. vnend e. ouers
en 'n groat graep ondersteuners vir elkeen se bydrae
siqbaar en in die stilte. tot die suks es van ruerd .e iaar.
Ulteinde lik is alles beloon en bekroon deur ons Hemelse
Vader wat Sy seenende Hand OOr ons gehou het.

J.D. SLABBERT
REKTOR
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AKADE lESE OPENING
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Akademeseooenmq 1993"

v.I.n.r mnr. J.D. seooen (rektor), Dr. J.A. Mouton ( voorsme: Kolfeg eraadj, Mmister P. Marais. prof. J. Cawood (US),
Dr F L. Knoetze iuuvoerenae Direkteur: Onder.vys)

REKENAARSENTRUM

Op 18Maarr 1993her San/am 'n bedrag ge ld aan die OKB geskenk soaei een van die voorlesingsa le as rekenaar
sentrum ingerig kan word: v.Ln.r. mnr. J.D. Siab bert (rektor) , mnr . w. p van de' Walt (Besruurder Openbare
Aangeleenthede" San/am), mnr. J.D. van der Merwe (streekbestuurder San/am Paar!) en ar. W A.P von Ludwig
(Deparrementshoof Wiskunde).
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Dr. Johan Anker
(departementshoof in Afrikaans) het vanjaar !Wee art ikels in Die Unie gepu
bliseer waarin hy O.a. die digkun s van Ingrid Jonker en My Kubaan (Etienne
van Heerden) bespreek het. Artikels aanvaa r vir pub likas ie in Tyds krif vir
Letterkunde sluit in een kortverhaal asook 'n interpretasie van Moer/and (Chri s
Barnard) en Scriba van die Carbonari (D.J. Opperman). Hy was oak vanjaar
bed rywig met die aanb ied van kursusse en indiensopleiding in hoofsaaklik d ie
Onderrig van lenerkunde in die senior primere rase en leesontwikkeling in
laer- en hoerskol e in Queenstown, Oos-Landenen sentra indie Wes-Kaap.

Dr. Jurie Joubert
(departernentshoof in Geskiedenis) , is tans besig om 'n kurriku lum in Staat
burgerlike vorming voor te bere i. Dil word tans in 20 skole deur sy H.O.D.
stud ente geimpl ementeer. Dr. Joubert het oak 'n verslag i.v.m. d ie ond erwerp
aan die Presidentsraad voor oele . Hy is oak mede-outeur van "Kinc ers van
die Wereld " (Geski edenis) wat later vanjaar verskyn .

Mm. Basie Basson
(dosent in Xhosa) is tans bes ig met die maak van 'n opvoedkundige video
aangaande die integrering van taalsrudie en taalv erwerwing in
kommunikatiewe onderrig. Vanjaar het daar oak drie Xhosahandboekies vir
senior primere leerlinge uit sy pen verskyn en was hy lid van die kontakgroep
tussen die KOD en die National Language Project. Verder dien hy op die
Kerns illabuskomitee vir Afrika-tale by die Dep artement Nasionale Opvoed ing
en het hy d ie KOD verteenwoardi g by die Nasionale Kurrikulumkornitee vir
Afrika-tale in Pretor ia.



Mev. Janette Slabber
mus iekdosent en direktrise van die Janette Slabber Sang stud io, was
verantwoorcelik vir die musikale afrigting van die musiekvideo "Klankekalante"
wat deur Merna Media bemark word. Drie van haar studiostudente. almal van
die OKB, net deurgedr ing tot die semi-finale randte van die Cresce ndo
kompetisie. Amelia Kershoff, n skoolleerling uit haar studio, het deurgedring
tot die finale vyf wenners van die Suiderkruis Talentkompetisie.

Mnr. Chris Pienaar
van die Departement Engels, het so pas verneem oat hy die Silwer Sprinqbok
toekenning van die Departement Onderwys en Kultuur (admin. Volksraad)
ontvang het vir jarelange volgehoue en lojale d iens aan die l.andsdiens
beweging op tersiere vlak. Hy ontvang die toekenning op 'n burqerneester
sonthaal in die Bellville Stadsaal saam met uitgelese persone SODS by. prof.
Krista Pienaar.

Mnr. Albert Hoek
(departementshoof in Opvoedkunde) is vinnig besig om In 'rt semmaarterer
van formaat te ontwikkel. As lid van die Ol.OS-span van die Universueit van
Stellenbosch het hy al die grootste gedeelte van die Kaapprovinsie ceurreis ~

vanaf Warrenton, na Upington, at na Mosselbaai met 'n redelike intensiewe
dekking in die Boland en Wes~Kaap . Hy spesialiseer veral in die aanbiecinq
van leierskapkursusse aan hoofprefekte en leerlingrade van skole.
Die per sonee l van die OKB het ook vanjaar die voorreg geh ad om 'n
daglange kursus in seminaaraanbieding deur mnr. Hoek by I8 woon. Uit die
evaluering van die seminaar blyk dit dar die personeel die kursus nie net
geniet ner nie. maar oak deeglik toegerus is om self seminare aan te bied.
Die kursus sal volgende jaar oak vironderwysers aangebied word.
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Mm. Andre Serfontein
musiekdosent het in die tweede kwartaal die karnpusse van die Universiteite
van Connecticut (VSA ) en Heidelberg (Ouitsland) besoek.ln die VSA het hy
met behu lp van 'n "Exchange Scho larsh ip Programme" navors ing gedoen
oar voka le repertorium en gevorderde sangtegnieke. Tydens sy verblyf daar
het sy stud ieleier siek geward en moes hy van sy klasse waarneem . Op
grand hiervan bet die universiteit 'n merietebeurs aan hom toegeken en hom
uitgenooi am die doktorsgraad in Mus ika le Voordrag daar te voltooi . 'n
Oeeltydse pas in sangonderrig (Voice) en operastudies is oak aan hom toe
gestaan. In Ouitsland was hy bevoorreg am lesings van die wereldberoemde
musikoloog, prof. Huebler, by te woon .

Mev. Suzanne Smith
(sekretaresse van die rektor) het 'n besondere eer te beurt geval toe sy genom i
neer is vir die Uitvoerende Sekretaresse van die Jaar wat deur die Fair Lady
tydskrif ge loods is. Sy kon ongelukkig nie met die kompetisie voortgaan nie,
weens siekte in d ie famili e. Sy is egter nag steeds as kom iteelid , aktief
betrokke by die Vereniging vir Uitvoerende Sekretaresses van SA, die
Loopbaanuitstallersverenrging en het oak nag die tyd gev ind am as kommen
tatar by die Wellingtonse Hersfees op te tree .

Mm. Johan de Klerk
(departemenrshoof in die Musiekdepartement) se komp osisie, "Vier Minia
ture " is gunstig deur kritic i en rnusiekliethebbers tydens die Transnet Kuesta
'93 ontvang. Dit is tradisie dat d ie qaskoor 'n oarspronklike, nuwe kornposisie
sal sing , Hy het d ie werk in opdrag van die OKB Kollegekoar gekomponeer
en het gedigte van dr. Johan Anker getoonset vir 'n gemengde a capella
koor. Kore van ander tersiere inrigtings het reeds toestemming van mnr. De
Klerk gek ry am oak' d ie werk uit te voer,{Hierdie stukkie OKBemana verdien
beslis 'n wyer qenoor! - Red.)



Mnr. Louis Conradie
(van die Depa rtement Liggaamlike Opvoeding) bes ig om die Wynland ·
marathon te voltooi waar hy oak 'n silwer medalje verower het. By die
Knysna-marathon verower hy weer 'n silwermedalje en In die Twee
Oseane-merathon verwerf hy 'n bronsmedalje. By die SA Meesrers
Marathon-Kampioenskappe behaal hy d ie 17e plek . Benewens ceet 
name aan verskeie half-marathons en padwedlope. het mnr. Conradie
ook Boland· en WP·kleure verwerl in rwee-karnp en rofsloei.

Mev. Annalie Venter
het op 1 Januarie 1987 op die destydse WOK kampus diens aanvaar as ceet
tydse tikster . Ek sal mev. Venter altyd orithou as 'n netjiese dame , vnendelik
en hulpvaardig. 'n Uitstaande kenmerk van haar is oat . wanneer haar werk op
datum was, sy haar hulp by ander afdelings aangebied het . Haar vertrek laat
beslis 'n leemte omdat die pas uittaseer weens rasionansasie . Mev. Venter,
ons dank u vir u di ens van die afgelope ses en 'n half iaar. Mag u voorsooso
en geluk ondervind op u lewenspad vorentoe.

Andre Victor
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Mnr. Willie Liebenberg
eerste sekretaris van die OKB. het die kollege aan die einde van Mei 1993
verlaat om 'n bevorderingspos as Senior Voorsieningsadministrasiebeampte
by die Kaapse Kollege vir Beroepsonderwys te aanvaar. Mnr. Liebenberg ,
gebore in Oudshoorn . het op 1 April 1989 in die pos as administrat iewe
beampte (sekretaris) by die Onderwyskollege Wellington begin diens doen.
Voorheen was hy die skootraadsekretar is op Beaufort-Wes. Ons wens mnr.
Liebenberg aile voorspoed toe in sy nuwe pos en ook vir sy studies (hy is
tans 'n deeltydse student aan die Technikon RSA waar hy besig is met die
Diploma in Owerheidsadministrasie). Gelukkig kan ons darem nog van die
dienste van sy vrou. Marguerite-Mar ie gebruik maak en sien ons darem nog
van tyd tot tyd sy vriende like gesig hier op die karnpus!

Mev. Zelda de Beer
is aan die beg in van die jaar as dosent in Liggaam like Opvoed ing aangeste!.
Sy is gebore in Pinelands . maar het skoolgegaan in Bredasdorp. Daarna is
sy na die OKP waar sy die driejarige Onderwysdiploma verwert het voordat
sy by die Graaff-Reinettse Op leid ingskollege die H.OD. in Liggaamlike
Opvoeding voltooi net. Hiema is sy aangestel by die Laerskool Albentyn op
Uitenhage, maar na 'n aantal jare skryf sy haar as student by die US in waar
sy die BAHons.-graad in M.B.K. verwert. Voar haar kerns na die OKB was
sy verbonde aan die Laersk oo l Courtrai in d ie Paar!. Sy is get roud met
"Hammer" Ie Raux, en lei 'n voi lewe tussen sportbeoefening (vera! muurbal
en draf) en gereelde besoeke aan die Nico Malan Teater.

Merle du Plessis
'n gebore Wellingtonner , is seoert Januarie 1993 as biblioteekhulp in die bib
lioteek aangeste!.

Sy het naar skoolopleid inq aan die Senior Sekondere Skool Berg rivier te
Wellington voltooi en het daarna die Diploma in Personeelbestuur in 1989
aan die Skiereilandse Technikon verwerf.

Vanaf 1990 het sy haar vader met aile tipe houtwenk soos o.a. die inbou van
kaste gehelp.

Vana! November 1991 tot Desember 1992 was sy tyde lik werksaam as
winkelassistent by Boland Selfhelp.

Merle het op skoal aan atletiek deelgeneem waar sy veral in die 100men 200m
uitgeblink het. Alhoewel sy meer 'n buitelugmens is. hou sy tog daarvan om
met mense te werk. Daarom genietsy haar huidige werkbaie.

Elra Kritzinger



Mm. Andre Victor
is op 1 Julie vanjaar as adrninistratiewe beampte by die kollege aangestel.
Hy is 'n boorling van die Klein Karoo (Ladisrnitn) en het sy skoolopleiding in
Oudshoorn voltoo l. Daa rna werk hy as Skoolraadsekretaris op Union dale.
Swellendam en Wellingto n, voordat hy op 1 Januarie die pos as sekretaris by
die destydse Onderwyserskollege Wellington aanvaar net. Aan die einde van
Januarie 1989 verlaat hy die WOK om 'n pos as hoofbeplanner by SOMKEM
(Denelgroep) te aanvaar. Hy is lief vir swem en is ook 'n langafstandatleet 
'n sport wat hy saam met sy vrou Cecily , beoeten.

(Mnr. Victor is oak besonderlik musikaa{ en kan die wonderlikste klanke uit 'n
"Krismiswurm" optowerJ - Red)

Mm. Louis du Preez
musiekdo sent, het weer vanjaar n jeugorkes na die buireland geneem. Hy
skryf: "Dit was weer eens vir my 'n groat voorreg om vanjaar die geleentheid
te kry om met 'n orkes 00(5 8 8 te kon reis. Na die toer In die Verre Ooste
verlede jaar, her ek gedink dat dit 'n hoogrepunt was . Die ervar ing om in
Duitsland met die Wes-Kaap Kadetorkes te toer, was nag 'n groter ervaring.
"Die mees uitstaande herinnering van die toer is seker die aangename gees
waarin dit plaasgevind net. Die groep leerl inge waaruit die orkes bestaan net.
het van oor die hele Wes-Kaap gekom. Nie aileen was ek trots op hulle vir
war hulle in so 'n kart tydjie kon vermag me. maar die aangename gees en
wond erlike gedrag tydens ons oefenkamp en toer was 'n fees.

"Die toer her in Frankfurt begin en plekke ingesluit saos Heidelberg , TObingen ,
Ulm , LUdwigsburg , die Swartwoud , d ie Rynvallei en Hudesheirn. Van die
sewe optreoes was die by die Gymnas ium Dossenberger (rt Hoerskool) in
Gunsburg. asook voor die massiewe Niederwald Denkmal ('n monument ter
ere van die Duitsers se oorwinning oor die Franse) die opwindendste. Die
toer was oak van geweldige opvoedkundige waarde aangesien ons kennis
kon maak met die kuns van die Barak en Renaissance. Veral die gasvryheid
van die Ouitsers salons nog lank bybly."

Louis du Preez
dirigeer die
Wes-Kaa.o
seaeuxees 0.0
dIe mark.olem
van RJdeshein,
OUlrs/and
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Mel. te Water Naude by
'nmeer inMa lawi.

Mej. Biffie te Water Naude
Malawi Kateido skoop

As kind wou ek tog so graag 'n kaleidoskoop he en ...
toe gaan ek varuaar Malawi toe. Oaar verander d ie pren
tjie met elke craai in die pad.

Vergeslgte by Nyika, 'n buffel wat uit d ie bos op ons at
storm, 'n suikerbekkie met krista lkleure , 'n olitant op die
pat io, piesanq s, papajas en grondboontjies , jon g Ma
lawiers by een van d ie klein vuurtjies van Afrika , "Do you
believe in Jesus Christ". apies war ons kos steel,
tsep lantasies . tropiese vissies SODS juweeltjies in die
water, vrolik e Suid-Arrikaanse onderwyseresse. Voor
waar 'n kaieiccskcoo!

Zikomo , Mala-i ll !
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Mej. Esterleonora (Essie)
Koekemoer
Aa n d ie e inde van Ok tober mo es OKB van mej .
Koekemoer alskeid neem. Na 24 jaar en 10 maande
die ns moes sy ongelukk ig om mediese redes uit d ie
onderwys tree.

Mej. Koekemoer , gebore in Johannesb urg , matrikuleer
aan die Hoe rskool Hottentots-Holland te Somerset-Wes.
waar sy in musiek en tennis uitblink. In 1967 bekwaam
sy haar as mu siekonderwyseres deur d ie O .O.M.S.
diploma aan die Universiteit Stellenboscn te benaal. met
klavier. arret en btokttuit as instrumente vir praktiese
rnusieks tud ie. In 1968 verw ert sy oak die voororaers
tisensiaat (klavier) aan Unisa.

In Januarie 969 begin sy haar onderwysloopbaan aan
die Hoerskoo l Bredasdorp. Algesien van rnostekonc er
fig aan hoer - en laerskoolleerlinge beklee sy ook d ie
pos van orreliste in die piaaslike gemeente. In 1970 en
1971 gee sy musiekonderriq aan d ie l.aerskoo l Vrede
lust in Bellville . Op gereelde bas is net sy by verskeie
ge meentes as orreliste algelos. Vanaf Januarie 1972 tot
Maa rt 1978 is me]. Koekemo er musiekdosent aan d ie
Onde rwyskollege Oudtshoorn en gee sy onderrig in kla
vier, orre l en bloktluit, Op 1 April 1978 word sy aan die
musiekdepartement van die Wellingtonse Onderwyse rs
kol leg e as ccsent aa ngeste l. Van af 1990 was d ie
Onderwyskollege Boland bevoorreg om naar dienste as
bekwame musiekpedagoog te behou Intussen net mej.
Koekernoer haar ook verder bekwaam deur d ie B.A.
graad met Gesk iedenis en Opvoedkunde as hootvakke
in 1991 aan Unisa te verwert.
Hier op Wellington net Essie 'n posit iewe en b lywende
stempel op vere musiekstudente algedruk. Ons pos i
tiewe wense vergesel haar verder en ons hoop dar haar
gesondheid sodan ig sal verbeter da t sy nog ba le [are
haar ahrede in Gord onsbaai sal geniet.

J_H, van der Westhuizen



IN MEMORIAM

Colin W. Souter

It was with deep regret that we heard of the demise of our esteemed friend and colleague. Co lin Souter.

Our hearts reach out to Flo . Henriette and Jess ie. May they li nd comfort and peac e In the Lord 's keep ing.

Colin will always be remem bered for his dedication to exce llence in teaching. academic br illiance and out 
stand ing ad ministrative ab ility . During his tenur e as Head of Department of Eng lish. a standard worthy of emu
lation was always maintained.
We will fon dly rec all his fine dry sense 01 humour. even-tempered manner and discipl ined . almost sto ic way of
conducting his personal life . Hismemory will live onin our minds.
R.LP

Charles Kitching

Oit is met leedwese dat die redaksie van die Profiel verneem het van die afsterwe van die vol
gende oud -personeellede van d ie OKP en die WOK:

• Mnr. J. Vermeulen. Senior Dosent in Engels. Hy was verbonde aan die OKP vanaf Januarie
1969 tot Dese mber 1986. Hy was ond er andere huisvader van Huis Thea Pauw.

• Dr. G.J. Jeub ert . Departementshool Wiskunde. Hy was verbonde aan d ie OKP vanal
Januarie 1979 tot Desember 1989 . Dr. Joubert was d ie afrigter van die eerste rugbyspan en
was oak Huisvader van Huis Vereeniging.

• Mnr. D.J. (Deem-Deem) de Villiers Hy was vanat Januarie 1954 tot Desember 1985 ver 
bonde aan WOK waar hy diens ge doen het in die Departement Sybelonderrig en Liggaamlike
Opvoeding. Hy was verantwoordelik vir d ie afrigting van die WOK se eerste rugbyspan en
was inwonende hoofvan Huis Macrone.

EELEWING
Hiermee wil d ie OK S sy op regte

meeg evoel betuig teenoor aile per
soneellede en studente wat

gedurende d ie atqelope jaar dier
bares aan die dood moes afstaan .
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Mr J.D. Slabben(rector) and prof. Zectie from Salzburg, Austria

DIE BIBLIOTEEK

PROF. GERHARD
ZECHA
On March 9 1993, we were extremely privi
leged to receive a visit from Prof. Gerhard
Zecha, a noted Austrian scholar, philosopher
andeducationist.
His address , entitled, "Values, change and
ethics for educat ionists" was very well
received by lecturers and all the HD. E. stu
dents. The general tenor of his address was
that there was a progressive falling off of
church attendance throughout Europe. h e
perceived a concornrnitant decline in moral
values and that sadly, among young people,
this lead to an increasing hedonistic attitude
prevalent in all walks of lite.

Prof. Zecha visited SA ten years ago. After a
decad e he was abruptly confronted by a
similar decline in moral values in SA. He
made an urgent appeal to us all to promote
a return to fundamental religious values.
Charles Kitching

Dit is nie om dowe neute dat daar gese word dat die
bibhoteek die hart van 'n inrigting is Ole. Hierdie woorde
is beslis waar van die M.J.L. Olivier-biblioteek. Dit is die
plek waar studente saamkom om te lees, te leer of te
ontspan met 'n tydskrif.

Gedurende proeftyd word daar tot laatmlddag gewerk
en die biblioteek is vanaf 15:00 'n miemes van bedry
wighe id Die bibliotee k beskik oor 'n verskeidenheid
hulpmiddele. Prente , transparante , boeke, kassette,
strookfilms. video's. muurkaarte en kassetspelers is tot
almal se beskikking.

Verskeie uitstallings is deur die loop van die jaar qenou.
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Een uitstalling wat veral die oog gevang het, was Gerdi
Triegaardt se oranje en swart Sheila Cussons-montage.

Ook skoolleerlinge maak met vrug van die biblioteek
gebru ik vir skooltake. Studente van ander universiteite
en kolleges kom ook gereeld inloer.

Op hierdie gebied lewer die OKB 'n groot diens en era
ons die kollege se naam na buite uit.

Die biblioteekpersoneel kyk met opregte trots terug op
'n vol en vrugbare jaar en skud hul vere at weer reg vir
1994.

.Corne lia du Presz



NAALDWERK
Hierdie jaar het daar 'n paar vernuwings in die Naald
werkklas plaasgevind. Ons het probeer om die Naald
werksill abu s met 'n meer kreati ewe gesindheid te
benader. Die 0 .0.1- en 0 .D .2-studente het hu lse lf
voorberei om onderskeidelik vir st 2-3 en st 4-5 naald 
werk te kan aanbied en is daar dus heelwat kreatiewe
artiksls vervaardig. By die H.O.D.'s het selfverryking
plaasgevind deurdat hulle 'n breistof kursus deurgeloop
het, Oulike kinder - sowel as volwasse breistofartikels is
vervaardig. Die H.O.D.-studente moes baie hard werk
om 'n snyersart ike l, tradis ione le borduurwerk en 'n
entrepeneurskursus by te bring . Al drie die konsepte het
hulle baie suksesvol algehandel.

Lind a-Marie Ie Roux

GE"iNTEGREERDE
HISTORIESE BENADERING
Vir dekades is die vak Geskieden is in die spervuur ga
plaas omdat daar slegs kennisoordrag ing plaasgevind
net, In hierd ie kurrikulumontwikkelingsprojek is daar 'n
proses ontwikkel waardeur die vak werklik relevant vir
leerlinge is,

Tans neem 24 skole reeds daaraan deel en die studie
komitee vir Geskiedenis het d ie benader ing goedgekeur
vir implementering in aile skole in Kaapland , Die uniek
heid van die projek is o.rn. daarin gelee dat aile rolspe
lers met groot oortuiging daaraan deelneem: die KOD
Kurrikulumdiens, d ie Onderr ig leidingsdiens, onderwys
sentrurns, skoolhoofde, onderwysers , onderwyskolleges,
leerlinge en ouers.

In die benadering word die historiese proses die uit
gangspunt waarvandaan leite bekorn of oorgedra word .
Leerlinge word dus deurlopend geleer om sell besluite
te neem en standpunte in te neern. Leerlinge besel nou
cat die verlede werklik leef. Die benadering is so weten
skaplik dat dit sekerlik die eise van aile kinders in SA sal
aansprsek.
Jurie Joubert

OKB PUBLI KASIE
DIE KOKER

Hierd ie vakblad, wat aanvanklik maar 'n klein oplaag
gehad net. het oor d ie afgelope drie jaar gegroei en ons
kan nou met trots se dat dit oor die lengte en breed te
van Kaapland aan Afrikaanse KOD-skole versprei word.

Die doel van die blad is om so praktykgerig as moontlik
te wees (met die klem op laerskoolonderrig) . Art ikels
deur dosente en studente vind langs hierdie weg toe·
gang tot in die verste uithoeke van die provinsie.

Tot dusver was die terugvoering wat ons van skole ont
vang het. baie positie! en ons glo dat die OKB hier aan
'n duidelike behoefte voorsien,

Retief Cloete

MUSIEKDEPARTEMENT

1993: weer eens 'n vol en woelige jaar met
lede van die musiekdepartement wat wyd en
syd bedrywig was:

Herman van der Westhu izen , leier van Die
Deutscher Mannerchor Boland tree vanjaar op
in die Paarl, Johannesburg en Kaapstad , Hy is
betrokke by opnames deur die SAUK vir "En
Boplaas sing koortaal", tree op by die "Askoek"·
produks ies in Stellenbosc h en in die Goodnow,
help Tommie van Wyk se manne met hut gesa
mentlike optrede met die Mannekoor op Mal
mesbury op 24 November en beoordeel die
kragmanne as gekwalifiseerde beoordelaar vir
d ie WP Liggaamsboukampioenskappe by
verskeie geleenthede

Louis du Preez tree vir d ie tweede agtereen·
volgende jaar op as afrigter van 'n orkes wat
oorsee optree. Hy spog voorts as alrigter van
die OKS se tennispanne met vier spelers war
die SA·Ko liegesspan haal, is verkies tot onder
voorsitter van SACSA, is 'n keurder van die SA
Studentespan en dien op die kornitee van die
Nasionate Jeugorkesstigting wat met 'n nuwe
program besig is

Andre Serlontein en Janette Slabber tree van
jaar dikwels saam op: Vanat Februarie tot Mei
hoor ons hUlle oor Afrikaans Stereo in prof.
Pieter W, Grobbe laar se program "Die volk as
digter." ; in die Paarlse stadsaal laat her lee f
hulle die musiek van Nelson Eddy en Jeanette
McD onald in Gir ls ' High se mus iekaand in
Maart (d ie uitvoer ing word op publieke aan
drang herhaal in die Katedraa lkelder van die
KWV in Nove mber ); hull e tr ee op by d ie
Hoerskool Stellenberg se "Musique a la carte "
in September , en in Janette se "Journey 01 a
liletime" in d ie Goodnow, middel Oktober. Die
Hugeno te Hosr skoo l se pr od uks ie van
Bernstein se "West Side Story" in Augu stus
was 'n groot hap - en 'n suksesvolle een - vir
Andre Serfontein as musi ekregiss eur, bege
leier en choreograaf. Op 13 November was hy
die solis tydens die premiere van Anton Eis S8

"Cantate Domino" in d ie Endlersaal in Stellen
bosch.

Hennie van der Merwe is be trokke by talle
sangui tvoerings , o.a. in ouetehuise. by die
viering van 'n goue bruilof in "Provence", in 'n
revue van die Hoerskool Gimnasiurn, in die
Groote Kerk, Kaapstad, asook in die N.G. Kerk
van Tulbach ter viering van nut 250e bestaans
iaar. Hy is voorts bedrywig as aanbieder van
koorku rsusse in Kroonstad (by die Mpohad i
Onderwyskollege), in Phuthad ithjaba (by die
Thsiya Onderwyskollege). in Caledon , Mitc
hell's Plain en in Wellington. Hy beoorcee l oak
kunswedstryde in die Paarl en in Caledon.

Aan al d ie kollegas wat OKS so pragtlg uitba
suin: baie, baie dankie. Oankie oak vir al die
kollegas wat geduld ig , deeglik en toegewyd
met ons studente gewerk het.

Johan de Klerk
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OPLEIDING VAN ONDERWYSERS
VIR TEGNOLOGI E·ONDERWYS

Alex van Dyk (tweedejaarsrudent) demonstreer draaibankwerk aan mnr.
A.P. van Dyk. Deosnemetvsnoot) en dieRedakteur.

Charles Goodwin (derdejaarstudent) herhierdie stoomlokomotief vervaar
dig van afva/materiaal.

Fina/ejaarstudeme indie houtwerkklas.
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Tegnologie het d ie afgelope jare sterk na vore
gekom as 'n vakgebied wat dnnge nd aandag in
d ie on derwys moet kry . Die lew e binne d ie
skool en oaarbulrs stel al hoe groter eise aan
ons kinders om tegnolog ies-geo rienteerd en
vaardiq te wees.
Sinne die onderwys is daar 'n st erk moon t
likheid cat Tegnolog ie as 'n verpli gte vak in aile
skote in Suid-Afr ika ingevoer sal wor d tot st. 7
en as keusevak in d ie daa ropvolgende stan
cere s. Daar wor d tan s druk gewerk om rete
vante ond erwysprogramme te ontwerp en uit te
toets

As 'n dee l van hierdie ontwikkeling moet die op
leidin g van onderwys ers ook drin gend aandag
kry . am uitvoering aan hierdie uiters belangr ike
uitdagin g te gee, het die handwerkdep artement
van d ie OKB be sluit om In samewerk ing met cr.
Van As Jordaa n en mnr. Nicol Faasen van die
Onderwysdepartement. asook verskeie lede
van die orivaatsektor, 'n gesprek random hier·
die onderwerp te reel.

DIE DOELSTELLINGS RONDOM
HIERDIE GESPREK WORD AS
VOLG BEPLAN:

am 'n ges prek te inis ieer met di e oog co 'n
strareqie vir die moontl ike ontw erp , uittoetsing
en ontwikkeJin g van 'n kurrikulum vir onder
wysersopl eiding in tegno logie-onderwys .

BESONDERE DOELSTELLINGS:

• am te bepaal wat werkgewers van skoolver
raters t.o.v. tegn ologie verwag

• am te besin oor die terrein van tegnologie

• am te besin oar enkele modelle vir onder
wysersop leid ing in tegnologie-onderwys

• am beg insels vir die ontwerp en ontwikke
ling van 'n kurrikulum vir tegnologie-ond er
wys te identifiseer

• am strategiee vir die ontwerp en ontwikke
ling van 'n kurrikulum vir tegnolog ie-onder
wys te bep aa l

• am te bes in oar 'n toekomstige modus
op erand i.

Aang esien tegnologie tans vi r d ie oorgrote
meerderh eid ondsrwysers in Suid-Afrika 'n
tota le nuwe kon sep is, het ons b esl uit om
plaaslik 'n sentrum te stig vanwaar ons hierdie
uiters belangrike projek kan loots.

A.P. van Oyk
Departementshoof: Hout- en Metaalwerk



JUNIOR PRIMERE OPLEIDING

SKOOLGEREEDHEIDSPROGRAM

Skoolgereedheid vorm n berangrike deer van die werk
in die junior prirnere kursus. Tot op datum net die stu
dente teoretiese voortiqtinq ontvang maar noo it die
geleentheid gehad om praktiese werk ten opsigte van
skoolgereed heid te doen nie. 'n Skoolgereedheids
progra m is in die tweede semester aangeb ied vir
voorskool se kinders wat nie toegang tot pr e-pr imere
onoerriq gehad het nie.

Die program het uit ses sessies van 'n uur elk bestaan
en 120 kinders uit die breere gemeenskap het daarby
baat gevind. Die students het hierdie uitbo uing van hul
opleiding baie sinvol be teef . terwyl hulle terselfdertyd
gemeenskapsdiens \Jerrig het.

Die sessies is deur erlike auers , war d ie kinders by die
koliege besarg het. bygewoon en waardevolie vaarlig
:ing kon aan nune gegee ward .

n Uitb reiding van d ie program word in 1994 in die
vooruitsig gestel. Volgens voorlopige beplanning sal die
orogram reeds in Februarie begin en urtqebrei word om
<inders van plaaswerkers in te sluit,

OMGEWINGSOPVOEDIN G

In die huidige kurrikulum van die junior prirnere kursus
.vord d ie st udente op 'n gefragmenteerde wyse voar
berei vir die onderrig van Omgewingsleer op skoal. 'n
Nuwe vak Omgewingsopvoeding is met ingang 1994
aeur d ie onderwysowerhede ingestel wat d it moontlik
rnaak om op le id ing van stud ente d irek ap d ie klas -

kamerprakryk af te stem. Omgewingsopvoed ing bestaan
uit die vo /ge nde vakkom ponente: Aardrykskunde ,
Gesk iedenis en Aigemene Wetenskap wat ap ge"inte
greerde wyse aan d ie hand van modules aangebied
gaan word . Die op leiding van die student sal dus voort
aan kan ooreenstem met die wyse waarop die vak op
skool aangeb ied word .

PRE-PRIMEREONDER WVS

Na vertoe tot d ie betrokke onderwysowerhede gerig is,
is toestemming ver leen ca t OKB in d ie toekorns ook
pre -prirnere onderwyseresse mag oplei . Op d ie oombl ik
word voorsien dat 'n eenjarige Hoer Onderwysdiploma
Pre-Primer vanai 1995 ingestel sal word . Nadere oeson
derhede sal mettertyd in d,e pers hieroor verskyn .

IN DIENSOPl EIDING : AANVANGSWI SKUNDE

Drie bale geslaagde kursusse oor die nuwe prob leemge
oaseerce benader ing tot die onderng van Aanvanqswis
Kunde is gedurende Maa~ en April gehou, Die aanvank
like kursus was sa ges laagd oat dlt hernaal moes word
vanwee die groot belangsteliing van c iensooence onder
wyserssse uit Kringe 1en 2 van die Paarlstreek. Altesaam
349 onderwyssresse het die kursusse bygewoon.

Mej. F. Kilian en mev . G, Smit net as kursusleiers apge
tree . Hulle is bygestaan deur 'n groep ywer ige students
wat verantwooroeuk wa s vir dem onstrasies van kern
fasette van die vakoroakne«.

G. Smil

Mev. G Smit. bygesraan deurmel Y. so»: skry! n JeerJing In vir die skcolqereedsrieiasproqrem.
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PRAKTIESE ONDERWYS

DIE HART VAN DIE JUNIOR PRIMERE KURSUS: 1993

Praktiese onderwys vorrn vanaf die eerste [aar 'n bale belangrike laset van die junior pnrnere kursus . Die kursus
word so ges truktureer da t d ie teoret iese studie van d ie vakdidaktieke (Onderwyskunde Junior Primer) ondersteun
word met 'n de urlope nce p rogram van praktiese onderwys.

EEASTE JAAA
Gedurence die eerste studiejaar word die student oo progressiewewyse voorberei om formeel les te gee. Die
hele jaar staan in die teken van begeleiding en geen amptelike evaluering vind plaas nie. Teoretiese voorligllng
in d ie lesinglokaal ten opsigte van lesbeplanning word deur 'n prakt iese program in lesaanbieding on dersteun.
Tydens die lnstituutpraktikumprogram word die student sisternaties voorberei om elernentere lesse te kan aan
bled . Die onderstaanoe siklu s dien as voorbeeld .

Vakdid aktie se voorligting ten opsigte van 'n spesitieke aspe k van
Eerste Taal Mondeling : Logiese ord ening .

Waarnemin g van 'n demonstrasieles de ur 'n H.O.D.-student.
Terns: Ek was my hare.

Bep lanning van 'n soortgelyke les onder leiding van 'n H.O.D.-student.
Tema: Ek maa k 'n toe broodjie.

Aanbieding van die les vir 'n groepie mectestudente onder toesig van 'n
H.O.D. -student. (Makkeronderwys).

Aanbiedin g van die les vir een leerling onder die toes ig van 'n H.O.D.-s tudent.

SKOOLBESOEK
Twee besoeke van twee weke elk vind plaas.

Aprilmaand: Hoofsaak lik waarneming en kenn ismak ing met 'n lessituasie by twee geleenthede .

Juliemaand: Waarneming en aanbieding van een res per dag onder die leiding van 'n klasonderwys eres.

TWEEDEJAAR
Ged urende die tweede jaar val d ie klem op die aa nbied ing van enkellesse. Ole lesse word by plaaslike skole
aangebied en deur dosente en klason derwyseresse geevalueer.

EERSTE SEMESTER
Gedurende die eerste kwartaal vino intensiewe vakdidaktiese en lesvoorbereiding
plaas met d ie oog op lesaanbieding s.

Formele praktiese on derwys neem 'n aanvang ged urende die tweede kwartaal by
die Laerskool Hugo Rus t. Slegs subs tanderd A-klasse word gebruik.

TWEEDE SEMESTER
Studente doen p rakties e on derwys by d ie Laerskoo l Pa uw Gedenk . AI erie
standards word qebruik , maar sleg s geselekte'l rde lesse word aangebied .

SKOOLBESOEK
Aprilmaand: Nege lesse is aangebied - vier vir cosente-evaluermq.
Juliemaand: Drie lesse is aange bied vir dosente-evaluering terwyl vyl mini-Iesreekse deur die klason derwy seres
aancenoor is.



DERDEJAAR
Gedu rende die eerste semester word die werk aan enkellesse afgerond - veral groeplesse kry bale aandag

EERSTE SEMESTER
Prakt iese Onderwy s by die Lae rskool Hugo Rust by sub standerd B en stander d
een-klasse.

TWEEDE SEMESTER
'n Skoolgereedheids program word vir voorskoolse kinders aangebied wat nie toe
gang tot pre-prirnere onderwys het nie.

Mvsiekbelewingtydens die gereedmakingsprojek mer voorsxootse leerlinge.

SKOOLBESOEK
Ged urende die skoolbesoek van een rnaanc word die volgende verwa g

10 halfdagsessies

4 vold agsessies

1 vold agevaluering deur 'n dos entepaneel.

VI ERDE JAAR
Ged urende die vierde jaar val d ie klem op Hemedierence Ond erwys. Ten ops igte van die norrnale klaskarne r
praktyk het die student die volgende verp ligt inge .

TUTORSTELSEL
Elke H.O,D.-student kry 'n eerstejaarstudent om deur d ie loop van die iaar te begelei
ten opsiqte van praktiese ond erwys . Onder toesig van 'n dosent gee sy leidlng aan
die eerstejaarstudent ten oosrqtevan lesbeplanning en tesaanbiedinq.

SKOOLBESOEK
Gedurende die rnaanolanqe skoolbesoek word die volgend e verwag .

10 vo ldagsessies

2 voldagevaluerings de ur 'n dosentepaneel.

G.Sm!!
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REMEDIERENDE ONDERWYS

Didaktiese Hulpverleningkursus 3 en 4 September.
Mev. M v. Heusden (weememenoe vee-reao: «eeoeua onoe
wyskollege). mej. K. SwarT (remec!ie-rende onderwyseres) en mej.
I. Le.~'!s (va!<k06rdineerder van R.O by OK8).

Didaktiese HuJpverieningkursus 3 en 4 5ep tember.
Mev. Ansie Kitching (sielkundige). mej. I. Le...is (vakk06rdineer
aer van R.a. by OKB), mnr. J.D. Slabber (Rek/or, OKB) en
mev. 0. Hendricks (vai<adviseur Junior Primer, Raaa van Ver
reenwoordigers).

Kursusgangers oy Didaktlese Hulpverleningkursu5 3 en 4 September.

1993 IN OENSKOU
Dit is met groot dankbaarheid cat ons 'n oombl ik kan
stilstaan en terugkyk op 'n jaar vol hoogtepunte:

STATISTIEK
Die 44 Junior Primere stuoente werk by 7 skoie. Die
leerlingta l aan wie die hulpverleningsprogramme
aangebied word, is 187.

HOOGTEPUNTE
• Die leerlingtal vermeerder van 103 (1992) tal 187

(1993)

• Ekstra noodonderrigprogramme word op Woensdag
middae aanqebiec .
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• 'n Didaktiese Hulpverlenings kursus is op 3-4 Sep
tember aangebied en 142 kursusgangers het dit by
qewoon.

• 'n Uitstallinq van 'n Wenkebank is aangebied soos by
skole geskep kan word

• 'n Eie R.O ,-embleem is antw erp deur mej. Mar ilu
Alberts, Sirnboliek: Die hand beeld uit dat ons uitreik
na leerlinge (in diehand) wat hulpverlening nodiq het:



GEDAGTE·ERVARINGS IN VERBAND MET REMEDIERENDE
ONDERWYS VAN 1993

HOD JUNI OR PRIMeRE STUDE NTE :

"B emedierende Onderwys lei de finit ief tot betsr
onderrig in die klasse omdat 'n mens baie mee r
sensitief is vir leerlinqe S8 probleme en oor die ken
nis besk ik om daarvan werk te maak."

"Rerned ier end e Onderwys b ied ' n ba ie groot
afr ond ing vi r jou verdere onderwysloopbaan. Oit
help jou om die leerlinge wat prob leme het betyds
te diagnoseer om hulle van nulp te voorsien voordat
dit te laat is."

'N DIENSDOENDE ONDERWYSERES WAT
TERUGGEKOM HET VIR VERDERE STUDlE :

"Visuele diskriminasie en ouditiewe geheue en die
hapnese modaliteit en ._. !
"Na 'n week van onverstaanbare Afrikaans moes ek
daardie tweede Maandag ged urende middagpouse
hard praat met myself om deur te druk met my kur
sus aan OK S. Die slim aspirant-onderwyseressie
wat WOK in Oesember 1967 verlaat net , was dee l
van 'n ander wereld.

"Vandag kan ek net met da nkbaarheid teenoor my
He melse Vader teru gkyk op 'n hopeloo s te kort
1993. Die rernedierende klasse het vir my 'n wereld
S8 kennis oopgesluit, kenn is wat ek brand om te
gaa n aanwend tot voordeel van elke kind wat direk
of indirek aan my sorg toevertrou gaan ward - rue
net die kinders wat ekstra hulp nodig het nie. maar
elkeen van hulle.

"Met amper 18 jaar se onderwyservaring wat strek
van standerd een deur die senior primers en spe
siale klasse, matriek en ond erwyskollege. besef ek
nou dat 'n ond erwyser sender rernecierende ople i
d ing soos 'n soldaat sende r sy geweer is."

Didaktjese Hulpverleningkursus
Mej. I. Lewis. mev. V. Voss (Cedarberg Primer, Clanwilfiam),
mev. S. Riedel (Laerskool Hugo Rust. Wellington). mev. A. v. d
Spuy (Meintjieskraal Primer, PikettJerg). mev. E. Hagen (Pieters
kraal Primer, Piketberg). mev. C Carolus (Nooranoec Pnmer,
Citrusost)

'N ONDERWYSERES BY 'N SKOOl WAAR HUlP
VERlENING AANGEBIED IS :

"Dit is vir my wonderlik dat ek die genade gekry net .

• om my klaskind met ander te kon en te wou deel

• om my te kon verlustig in sy vreugde oor d ie
ANDER juffrou m sy lewe

• om o p regte waard er in g Ie he v ir and er se
kun di gh ei d . lOewyding en doelgerigte voor
bereid ing

• om 'n p laas jap ie te sien war opgewonde nil
skool bly vir sy R.O.-Ies

• om te beleef hoe 'n introvert ont luik en 'n leier
word in die klaskamer

• om Ie aanskou hoe 'n enkelouerkind a.g .v. d ie
ekstra emosionele ondersteuning SPESIAAL voel
en 'n trippelkind word

• om te sien hoe my sukke lklnd floreer oor al d ie
spe sia le bri enes wat aan hom gerig word in sy
"werkalb urn"

Didaktiese Hu lp verleningkursus .
Mej. Geroie Triegaardtgee 'n oenonsvesees met leer/inge van
die Laerskoo{ Wellingron Pomer Weffmgton.
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• om dankbaar te wees as 'n wegbeur-wegblykind
S8 entoesiasme na herhaalde, liefdevolle aan
moedi ging oopbreek en hy selfs in sto rrnreen
met 'n stukkende sambreel sy middagalspraak
nakom ...

Wanneer volwa ssen es han de vat, flore er ons
kinders!"

LEERLINGE VIR WIE HULPVERLENING
AA NGE8 1ED IS:

Substanderd A:

•••
Subst anderd 8 :

Standerd 1:

E:k \iVO~ b::J .d eRD Vir my LeC;s
~0 Klankp. Ek dink dit h~t. gehelp
ver-seke'-.
My ea~ WQi..l he ek moes R0 toe
qO~1 ~ar Uonderdae ",<as qok
Net II. k w qu eercler n et.be]
spee maar ek bet, qeweet dis
vIr: die best.e E,k hetdil ba lE::"
bOle, ofjrieL JufTrou ..,wq~ bale
qpm ..J liaJ,- noorn 15 Jut t mu
~r\nneml ,

•••
\

, )n"
\
)

f ; I
!r r Ie

I
I Jr(j

DOSENT:

lL2..__

I " ) d

WI d !fit: tt:it L ) f~ () t ~
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"Die studente ...

• Was vennote saam met d ie juffrou en het die
kind se hand geneem en daaraan gewerk om
hom/haar 'n ge lukkige , gebalanseerde mens te
rnaak

• Het met die grootste versig tigheid gebou aan
die leerlinge se selfbee ld socar hul met b link oe
en regop skouers hutselt weer kan laat geld

• was 'n verstaan-juffrou/meneer en net d ie teer
Iinge se probleme met die groots te sensitiwireit
hanteer

• het hul taak met die groo tste lietde, toewyding
en entoesiasme aangepak

• 1993 was 'n besondere jaar, 'n jaar waar in
elkeen werklike arbe idsvreugde gesmaak het."

I. Lewis



BYDRAE TOT OMGEWINGSBEWARING
11 - 25 JUNIE

Omgewingsbewaringu itstalling
Mer Esme Erasmus (H ,OD Jr Pr.)

Omge wingsbewaringuitstalling
Me;. Julie Sieberhagen (H.OD. Jr. Pr.}

Omgewingsbewaringuitstalling
Mev. Rika Mastert (H.OD. Jr. Pr.)

Omgewingsbewaringuitst3l1ing
Me;. Manka Foster (H.0.0. Jr . Pr.)

Omge wingsbe waringuitstalling
Mej. Efmarie de Wet (H.O D. Jr. Pr.)

Omgew;ngsbewaringsuitstalJing
Mel . Etzette Butler, mej. BenJta Gooreqts (H.O O, Jr. Pr.)
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TRANSNET KUESTA '93

AGTERGROND

In 1979 net die des tydse Afrikaner Studentebond (ASB)
'n groot geleentheid van stapel ges tuur wat hulle KUES
TA genoem net. afge lei van KUns en fiESTA. Stude nte
vanuit aile kunsterig tings van al die universiteite het by
d ie gas heerkampus - wat jaarliks geroteer het - met
mekaar meegeding. Een van die afde lings was Kare
van tersiere insteJling s wat op 'n nie-kompeterende
gronds lag deelgeneem net. Die laaste ASB-Kuesta is in
1986 aangebied met die ontbin ding van die ASB.

Die koorgemeenskap van ons land het egter on groat
leemte hierin ervaar en bes luit om die kore-afdeling van
Kuesta te laat herleef. 'n Kues ta Vereni g ing is in die
lewe geroep met uitnodigings aan kore van enige Suid
Afrikaanse tersiere inrig ting. Die do elstelli ng van die
Vereniging is om studentekoorsang aan tets iere inrig
tings in die RSA te bevorder en uit te bou. Daar word
jaarlik s gedurende d ie September-va ka ns ie na 'n
gasheerkampus opge ruk en musiek gemaak, steeds op
'n nie-kom peterende grondslag . Sodoende kan geen
alguns 01 ongesonde kornpetisie-elernente inslui p nie.

Die ee rste Kuesta van die tweed e siklus is in 1988
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aangeb ied . Sedertd ien het d it van krag tot krag gegaan
en Spoornet het in 1989 ingewillig om as die amptelike
borg van die koorfees op te tree. Vanjaar tree Transnet
Beperk as arnprelike borg op . Sonder die borgskappe
sou die tweede siklus nie moonrlik wees nie.

Transnet Kuesta '93 is vanjaar op die karnpus van die
Onderwyskollege Boland aangebied.

OOR HANDIGINGSFUNKSIE

Op Woensdag 3 Maart 1993 net mnr. Barry Lessing die
borgskap oorhandi g aan Johan van l. ill . samero eper
van die Transnet Kuesta '93 se reelingskomitee, rydens
'n funksie by die Onderwyskollege Boland.

Mnr. Barry Less ing , ad junk-besturende direkteur van
Transnet. se by die geleentheid dat Transnet Bepe rk
hierdie koorfees borg om so te bou aan die kultuur van
Suid-Afrika.

Mnr . Johan Siabbert, rektor van die kollege en beskerm
heer van Transnet Kuesta '93 net gese dat die kolleg e
sy beste vo et sa l voorsit om nier o te koorfees 'n
onvergeetlike gebeurtenis te maak.



Oorhandiging van die borgskap.
Van links na regs : Mnr. Jonen Siabberr (rektor) . mnr. Johan van
Lill (semeroeper: reelingskomitee), mnr. Pieter van der Westhui-
zen (komponis), prof. Gawie cnue (komoonis), mnr. Barry Les
sing (Adjunk·besturende direkteur Transnet). mnr. Henn ie van
derMeM'e_

Aile kootteiers. voorsitters en kultuurbeampces wat die «uesse
jaarverg adering bygewoon net.

KORE WAT DEELGENEEM HET:

Universiteitskoor Stellenbosch
Kerkkoor Studentekerk, Stellenbosch
Pretoria Universiteitskoor
Pro Ecclesia
Randse Afrikaanse Universiteitskoor
Porchefstrooms e Universiteitskoor
Tshiya College of Education Choir
Mphohad i College of Education Choir
Hugenote Kollegekoor
Boland Onderwyskollegekoor

TA

Jan Theron ontvang die Anton Hsrtmsn-troiee

Kursusleiers by die werkswinkeJ.
Van links na regs : mnr. Johan van Lill (kooradminiscrasie). prof.
Gawie CifJie (komponis), mnr. Leonard Mammen (dirigeerkuns).
mev. Berna Pretorius (instudering ). mnr. Hennie van cer Merwe
(vokalisering ). mnr. Pieter van der Westhuizen (waamemer).

WERKSWINKEL EN MEESTERSKL AS

Daar is bes luit am iets nuuts by vanjaar se koortees te
vo eg , Op Dond erdag 23 September 1993 is ' n
Werkswinkel en Meestersklas vir koorteiers aangebied .
Die Meestersk las is aangebied deur prof. Eric Ericson ,
wererdbekence koorleier van Swede,

Koorlede wat Transnet Kuesta '93 bygewoon het , het
getuig dat hierdie byeenkoms hulle geeste lik verryk het
en met watter waardering en nostalgie hulle daaraan sal
terugdink . Die tema vir die naweek "Samesang bou
gesindhede" het d ie algemene ge voe l in alma l se
gemoedere weerspieel. Almal was belndruk met die
gasvryheid van die Wellingtonners , en elke geleentheid
is tercee gen iet.

Groot dankie aan die reet inqskornitee . hutpkorn itee .
koorvoogde, pr imaria, rnnr . Lombard en OKB-skoon
maakpersoneel. mev. Desima Adams en die adrninis
tratiewe personeel vir al die hulp, bystand en enroesi
asrne waarmee hierdie groot pro jek aangepak is.

Johan van Lill

Massakoorrepetisie vir qe ts-esnc: in Johann G!'aue-sentrum.
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OPDRAGWERK

Daar word jaarliks 'n nuwe koorwerk geskryf in opdrag van die Kuesta Koorvereni·
glng. Oit word geborg deur d ie Stig ting vir Skeppende Kunste . Vanjaar is die
Potch efstroornse Universiteitskoor aangewys om die opdragwerk uit te voer. Hulle
koorteier, mnr. Awie van Wyk, het die ged ig, Anna. deur die bekende digter, T.T.
Ctoete . gek ies as die werk en die be kende jon g kom poni s, Mar tin Watt van
Kaapstad, as die toonsener.

Die opdrag -koorwerk is op Dinsdag 1 Jun ie 1993 aan die Potc hefstroomse
Universiteitskoor oorhandig. Die funksie is bygewoon deur mnr. Herman van Niekerk
van die Stigting vir Skepp ende Kunste en mnr. Johan Slabbert, beskermheer van
Transnet Kuesta '93 Ander gaste was o.a. prof T.T. Cloete en sy vrou, Anna, prof.
Carools Reineke, die rektor van die Potchefsrroomse Universiteit , Jonan van Lill
(sameroeper ree linqskomitee) en mnr. Pieter van die Westhuizen.

Oorhandiging van opdragwerk aan die Potchefstroomse Universiteitskoor.
Van links na regs: Mnr Jennie Raath (veneerwooraiqer Transnet Beperk). prof. T. T. Cloete (digrer), mnr. Awie
van VVyk (kooneier). mev. Anna Ctoete. mnr. Herman van Niekerk (Srigring vir Sxeooenae Kunste ). mnr. Martin
Wart (Opdragwerk komponis).
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PRESTEERDERS
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KULTUUR

Mnr. Gerhard t Els (Landsdlens) is aek ies am aan die
Total Timbavati Prestige-Projek dee l ~te neem. Oit word
jaarliks aan slegs 8 stuoente landwyd toegeken en
beteken dat hy vir een week. in die Timbavan Wildtu in.
opleiding in bewaring en ekoloq iese bestuur deur van
die land se mees kunc iqe mense. soos by . mnr. Max
Keith sal onrvang. Hierd ie opleiding is gratis en die on
dervinding wat opgedoen gaan word kan nie in rand en
sent gemeet word nie.

Mnre. Jaco Cro nje. Gerhard Els en Ferd i Human het
nastonate toekenrunqs van die Departement Onderwys
en Kuttuur ontvang vir hulle Oycraes tot die Lanosciens
bewegmg

Mnr. Joh an van Lill was vanjaar aan die sp its van die
reelingskomitee van Transnet Kuesta '93 wat vanjaar op
die OKB·kampus gehou is. Na ba ie ure met die SAL
vele verg ade rings. mass iewe te lefoonreken ings en
onteloare takse IS hy darem nog in staat om sy stone te
vertel' (O,e redsksie van die 1993 OKa~Prolie/ lelisiteer
hom en AL sy helpers met tueraie groat oroje«. OKa is
trots op ione! Tettoops. net u geweet aet Jonen van Lill
die tssste vottycse student is wet sy opleidlng aan die
WOK begin het? Hy ne: na sy oeroe jaar oorqes teen na
die JUnior P,imere Kursus en vottooi vanjaar sy studies
op Wellington - Red)

D e pragng e aames oo are toto tJo he r alma l bexers en/of spe
s/ale «omemixvs« oo d ie Pee -tee Eisreddfoa verower Hulle is

Luzette van BJerk(agrer): "n Koncanrprys vir die rooqste kumula
tiewe punt vsr «tever. 0/18. (5y her oak vanjaar die Unisa Gr.8
klavle reksamen g eslaag .)

Wand; Steyn (linkS voor): Beker vir d ie oes te vena/kef van 'n
tteueense aria (Sy net ook vanjaar d ie Unisa Gr7 Sangeksa·
men gesfa ag,)

Michele Finn: Beker vir d ie oeste onbegeleide btokttuitsoe '.
0/18 (Sy her ook die vocram ereuseosseei van die TrinllY
College of M USIC. Landen. geslaag .)

Therese Cloete : Beker vir d ie oeste o reste sie in d ie Sang
Ope-Ataelmg Sy net vir af die afdelings waarvoor sy ingeskryf
net. Hoog ste Lot roekennings onrvang. (Herken u ons voor 
btea-aeme? - Red)
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LANDSDIENS: Ontvangers van spesia le toekennings van
Kuttuursske.
Gemero E!s (Toral I imoevsn Presrsge-prOjei<). mnr. C. Penssr
(Silwer Soringbok). Jaco Cronle (1e Reserwe : Total Timbavati
Pres rsge Projek)

Ferdi Human
Dee/nemer aan die 1992 Total

Timbeveu Prestige Proie«

KULTUURPRESTEERDER

Johan van till
OKa Kuftuurpresteerder van die jaar



WENNERS VAN DIE KAAPLANDSE
INTERKOLLEGE·REDENAARSKOMPETISIE

Op die foto links verskyn die OKS deelnemers aan vanjaar
se Interkollege Redenaarskompetisle wa' op d ie OKB
Kampu s gehou is:

Beste voorbereide en onvoorbere ide toespraak:
Gideon Visser

Beste Span:
G ide on Visser en Thana Smith

AKADEMIES

AKADEMIESE MERIETEBEURSE : JANUARIE 1993

Akademiese Presteerders :
Agrer: V. Reyneke. J. Hevmens, H. «oize
voo- L. Punt. R. Burger, T. Coetzee. J. Sieoemeqen

0 .0 .1 J A
Eerste Me-reteceurs
Tweece Mene:eoeurs
Deroe Meneteoeurs

0 .0 . 1 SA
Eeeste Meneieoeurs
Tweeoe Meneteoeu-s
Deroe Meneteceurs

0 .0 . 2 JA
Ee-ste Menetebeurs
Tweeoe Meneteoeurs
Oeroe Mene teoe ors

0 .0. 2SR
Eerste 1I.lerie:€-beurs
t weeoe Meneteoeurs
Detoe Menerebeurs

0 .0 .3 J A
Ee tsre Menetebeurs
Iweeoe Meoetenecrs
De-de Merle'eoaurs

0 .0 .3 SA
Eerste Meneteoeurs
Tweeoe Me-etebecrs
Deroe Mer:etebeurs

HOUT· EN METAAlWEAK
HODl
HOD2
H003

Gn~ Saavren
Ge-me M:lan l
Wandl Steyn

Crmstooner Swart
Marlene Roes
Yolandas-oceos

Tessa CO€-!Z€E:
Lizaan H Punt
Joenoe Hevmans

MaryK€ Harexorn
Helma Kotze
Lrezel Krut~

Juliana Sebemaoen
Brana '.'an Zyl -
Prana Burger

Talitha '.'an Rooyen
Zelma 8ndgens
Henne n-ee-

Jar, F Slander
Vas Aeyne \<e
cuus '.'an Zyl

T Coeuee M. nenesom T. van Rooven H. Ttiesn
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AKADEMIES

Christoffel Fourie

TOEKENNINGS VIR VA KPRESTASIES

Christina Enge lbrecht en Ju liana Sieberhagen

MA SKEW MILLER I LONGMANS MEDALJES VIR
PRAKTIESE ONDERWYS:

J.S.Florence -toekenning vir die meeste vordering in d ie
tweede taal in d ie tweede [aar: Mm. Chr is loffe l Fourie.

Esna Zielsman-Ioeke nn ing vir die ho oqste punte in
Liggaamlike Opvoed ing (dames) in d ie derde jaar: Mej .
Arilha van Co ller.

00 Senior Primer

00 Junior Primer

SAOU -rnedaljes

HOD Senior
Ais tandsanderrig

Christina Engelbrecht

Jul iana Sieberhagen

Gloudina M. de Beer
Miche lle Ie Sueur

Estelle Muller
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ONTVANGERS
VAN EREKLEURE:

1993

M. van Rooyen. A. Potgieter .
C. Snyman. F. Human,

L. l.arnbrechts. H. Durr, G. Viljoen,
L Stander, A. Herholdt

Ctmstconer taennee

CHRISTOPHER MATIHEE (TOUTREK). Christop her
verwerf W.P.- en Boland-Kleure in 1993 Hy verteenwoor
dIg die Bolandspan op internasionale vlak teen o.a
Engeland en Narn ibie .

ALEX VAN DYK (SKOPBOKS). Alex is vanjaar d ie
BOlandkampioen in die houtbreekafdeling . Hy was ook
3e by die SA-Kampioenskappe In die O/80kg afdeling
Vanjaar is hy ook ktubkap tein en -kamp ioen van die
Wellingtonklub en IS hy uitqenooi om aan die 5-nas le
Jungle Walls Toemooi by d ie Mmbabatho Sun deel te
neem.

PAUL PIENAAR (SKOPBOKS). Paul verwerf Jun ior 
Springbokk le ure in 1992. Hy toer saam met d ie
Springbokke VIr 3 weke deur die VSA en neem deel aan
die Pan America n Kickboxing-Karate Tournament in
Evansville, Indiana. waar hy die 2e ptek in sy afde ling
oenaat. Hy verwerf ook Bolaridkleure in 1993

SPORTPRESTASIES

Alex vary DyJ< en Paul Pie ryaa'
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SPORTVROU VAN DIE JAAR

ILSE VORSTER (ATLETIEK)
Hier volg 'n Indrukw ekkende Iys van lise se prestasies
vir 1993:

TWEEKAMP
• Bolandkampioen: senior vroue
• Verbe ter die Bolandrekord twee keer gedurende die

sersoen

• Word vir die senior Bolandspan gekies

• Elndig 4e tydens 'n internasionale by eenkoms in
Oudtshoorn

• Eind ig 13e In die SA Senior Tweekampkampioen
skappe in Kaapstad

ATLETIEK
• Wen d ie 1500m by d ie WP Ters ie re Kamp io en 

skappe

• Word vir die WP Tersiere span gekies

• Verower 'n bronsmedalje in die 3000m by die WP
Seniorkamploenskappe.

• Na anoop van d ie 1992/93 baan - en veldseisoen
word haar prestasies in die 3000m (sesde) en In die
1500m (tiende) onder die W.P. se oeste rye geplaas .
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PADWEDLOPE
• Elnd ig 2e in d ie Ba sil's 10km padwed loop in d ie

senior vrou e-afd eling, 3e in d ie Good Hope 10km
hawewedloop , 2e in die Merrilyn Smith 10 km wed
loop en 6e in die SAD Halfmarathon.

• Stel d ie 5e beste halfmarathon - en derde best e
lOkm-ryd vir 1993 in die WP op.

LANDLOOP
• Eindig derde by die WP Tersiere Landloopproewe .
• Word vir die WP Tersiere Landloopspan gekies om

aan die SA Tersiers Karnpioenskappe deel te neem .
• Eind ig 5e by di e SA Tersiere Kam pioenskappe in

Durban. Verower 'n silwermedalje in die spankorn 
pet isie.

• Verower 'n silwermedalje by die WP Senior Landloop
kampioenskappe.

• Word vir d ie WP-span gekies om aan die SA Senior
Kampioenskappe deel te neem.

• Eindig 11e by die SA Kampioenskap pe (2e WP-atleet
tuis na Elana Meyer) en verower 'n bronsm eda lje in
die spankompetisie.

Word uitgenooi na die finale proewe in Durban in Janu s
rie 1994 vir die kies van 'n SA-span om oorsee deel te
neem.



SPORTMAN VAN DIE JAAR

ELMO WOLFAARDT (RUGBY)
Elmo was een van 26 rugb yspelers wat in Oktober vir die
SA-Ontwikkelingspan vir drie en 'n halwe week deur Suid
Amerik a getoer het. Hy net in 19 88 vir d ie W. P.
Cravenweek, in 1989 vir die W.P -Weermagspan en in 199 1
vir die W.P. O/21-span senter gespee l. Sedert 1992 speel
hy vir Boland.

PROVINSIALE KLEURE

Agrer. C. Snyman, D. Zeeue. J. Snyman.
K. A/berryn,
R. Bezuidenhour. G Kitchmg. P Pieneer
Midde/" L Louw, K. Loots. A van Dyk,
H. Swart. L. Stander G Vil/oen
Voor: E. Steenkemo . H. DUff. I. vorster.
I. Stander, M. Grcenewsto
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MERIETEBEURSE

WO K MERIETESPORTBEURSE:

(Toegeken vir provinsiete dee/name aan spott)

W OK MERIETEKULTUURBEURSE:

(Toegeken vir kultuurbydrae en -prestesies)

Rugby A Werner van Huyssreen Erekleure Matthys van Rooyen
Elmo Wolfaardt Abraham Potg ieter
Chris Snyman Chris Snyman
Kobus Koel<emoer Ferdi Human

B Johan Schade Liesje Lambrechts
Matthys van Rooyen Hanlie DO"
Kuiper Albertyn

Gwenita Viljoen

Atletiekk lub Tweekamp lise Vorster t.isbe Stande r

Hanlie DOrr Annemie Herhold t
Anton Steyn
Gerhard Kitch ing Noodhulp liga Madelein Badenhorst

Landloop lise Vorster
Ku lluu rve renig ing Adele Basson

Nel bal Hanlie Durr Retlef Loubse r
Lieze l Stander Thana Smit

Hokkie Rene van Niekerk Jacqu es Steyn

Marlene Groenewa ld Gerdi Trichardt

Lisa Louw Johan van Lilt

Elize SteenKamp Gideo n Visser

Gwe nita Viljoen
Koor Annemar ie Voges

Tennis A Derick Zeelie Annernie Herholdt
Altus van Zyf Jan Theron
Lisbe Stande r

Joubert Uys
Henriette Loots

B Ronel Faure Landsdiens Ferd i Human
Nicole SchieleKal Gerhard Els

Spo rtman van die jaar: Elmo Wolfaardt
Jaco Cron]s

Sportvro u van die jaar: lise Foster Le iers kap Lies je Lambrech ts

Kultuurpreslasie van die jaar : Johan van Lill

..
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STUDENTERAAD1993
Sommer uit die staanspoor het hierdie geesdriftlge stu
dsnteteiers hul spang ees en lojaliteit 100% vir hul kol
lege gegee en daar kan met 'n revrede glimlag rerug
gekyk word na 'n jaar propvol hoogtepunte.

Die SR het hu l term yn beg in met 'n ges laagde SR
naweek waar Kleinboet. Ouboer en Kfeinsus mekaar
beter leer ken het en die komende termyn oeo tan is. Na
die 'b ig-bang"-atskop vertoon alma l met trots hu l "I
Love OKB"-plakkers op hul motorsI

D ie stud enrera ad het d ie vol g end e aktiw ite ite
aangepak:

• Verwelkoming en orienterinq van die eerstejaars

• Karnaval '93

• Kollegedans
• Interkollege - 'n Weghard loop-oorwinn lng Vir OKB

teen TKI

• Dames - en mansaand

• Transnet Kuesta '93
Vir my was dit 'n onvergeetlike jaar en iets waarop ek
mer trots rerugkyk. Graag wil ek elke dosent en stude nt
bedank vir dlt wat hulle hierdie jaar vir OKB bereken het.

'n Baie spes ia le dank ie aan my SR-span en mnr .
Odenda l. Dankie vir jUlie elkeen se bydrae en harde
werk deur o .e jaar. Julie is elkeen vir my baie spesiaal
en dankie vir die wonderlike gesindh eid waarin ons
hierc ie jaar kon saamwerk en projekte kon aanpak .
Dankie vir julie ondersreuning en die vert roue wat julie in
my geste l her. Mag cu met elkeen van julie baie goed
gaan in die toekoms .
Aan e lkeen wat agterbly , wil ek ne t d ie moo iste
toewens . Maak van jou jare hier aan die OKB van jou
mooisteen lekkerste jare om te ontnou ,

Aan alma! wat die Kollege vertaat: julie was wonderlike
vriende en mag ons mekaar weerontmoet. Baie sterkte!
Aan die 1994 SR-span wil ek ook net die beste toewens .
Mag julie ook van julie [aar 'n onvergeetlike jaar maak.

Ten stotts br ing ek aile eer aan my Hemelse Vader.

Sonder Homwas hierdie jaar nie moontlik nie.

'n Geseence Kersfees en 'n voorspoed iqe 1994 word u
almal hartlik toegewens.

Liesje Lambrechls

SR-VOORSITIER 1993

ORIENTERING VAN
NUWELINGE 1993
Aile nuwelinqe is volgens tradisie en met behulp van 'n
beplande orientennqsproqrarn hartlik verwelkom op die
kampus .

Alhoewel rneruqe han nog gevul was met verlange en
onsekerheid , het elke eerstejaar gou betrokke geraak.
Danksy deegl ike organ isasie en beplann ing het d ie
Studenteraad met 'n besondere hartlikheid en gasvry 
heid die nuwelinge aan die hand geneem om hulle in te
lei tot hulle nuwe tuiste: die OKB.

Met groot entoesiasme en wedywering net die eerste
jaars in hul groepe aan die verskuence akt iwrtette deel
geneem. Tydens die paar dae is daar gepoog om OKB
en al sy aktiwiteite aan die eerstejaars bekend te stet.
Daar is verder op interessante wyse aHe relevante inlig
tlng i.v.rn sport, kultuur, koshuise. administrasie en ko l
legekurrikula oorgedra. Hulle kon hu lle dus van d ie
beg in at positief instel 1.0. V. wat van hulle op OKB ver
wag word .

Ontspann ing was daar genoeg. AI vallend. glyend en
gillend het die eerstejaars hulle geesdrit, kreatiwite it en
spontanetteit getoon en onder meer aanduiding gegee
dat hulle as groep nog groot bydraes tot die uitbou van
OKB se tradisie en naam gaan lewer.

Die volgende persone en instansie s verdien 'n baie sp e
siale dankwoord:

• Die ywerige en gewi llige Stud ent eraad wat in 'n
groot mate bygedra het rot die sukses van die pro
gram
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Studenteraad
Agter: A. Porgieter,
L. van Niekerk.
L. Lategan. I. Mouton.
J. van Lill, M. Triner
Voor: R. trven.
A. Herokit.
mnr. M. Ooenaet.
L. Lsm orecn ts (v),
F Human,
T. van Rooyen



Orienteringsweek (waterkaskenades )

• OKS-personeellede wat betrokke was

• Koshuise wat gesorg het vir voortr eflike 5-ster etes

• Die Muni sip aliteit van Wellington wat dit finansieel
moontiik gemaak net om 'n ontn aal aan te bied

• Dr, Fanie Mara is se be trokkenheid .

"Geteerdtieid is die opleiding vir 'n ambag : opvoeding
is die opleiding VI' die qeb tui« van die ambag."
C.J,Langenhoven

Juri e Joubert

MANSAAND
Die eerste rnans aan c in d ie OK S se geskiedenis is
ge'inisieer deur d ie Studenteraad en net plaasgevind op
16 Junie 1993, Die vraag was of so iets oou sou ken
werk. Dit was 'n reusesuks es. Die suks es: 2 skape oo
'n spit d ie nod ige fasiliteite en 'n trofee wat slegs die
wastannies met ons kan dee l.

Eregaste was daar ook . maar as gevolg van moontlike
huisrnot ss sal die name nie genoem word nie.

Ongelukkig was da ar mans wat dit nie byg ewoon het
nie , en was hulle nie spy! nie l Daar kan egte r nie te vee l
gep raat en ges kryf word cor die aand nie, want die sen
sorra ac hang soos 'n swaarc .

Lou is La teg an

DAMESAAND
Woens daga and 16 Junie 1993 was vir vele OK S-stu
dente maar net nag 'n aand. maar vir 'n aanta l "uitverko
renes " van die vroul ike ge51ag, was dit 'n onvergeetlike
aand - DAMESAAND!

Die stud enteraaddames het die beplanning van 1993 se
damesaand met baie geesdr if aangepak, maar die aantat
belangstellende dames ~et ons genoop om die ietwat
"tradision ele" damesaand 'n ancer baadj ie te laat aantrek.

Die meer forme le geleentheid met sy spreekster moes
plek maak vir 'n neerlike tondue-aano waar elkeen self
d ie spreekster was ! 'n Lekker klein en private plekk ie is
gesoek en na vele oorweg ings het ons op mnr . Odendal
se lee huis besluit.

Alles het getuig van vroul ikheid en atmosfeer: vanaf die
kleinste kersie tot die kaggelvuur en vase met rose.

Ons "spesiale gaste" net hul opwagting onder luide toe
jUIglng gemaak en ek is seker daarvan oat die liedjie "I
wou ld walk 500 miles for you " vir dertig dames noon
weer dies elfde gaan wees nie.

Die aanc was 'n reusesukses en ek wil net aan elke
OK S-dame wat nie daar was nie, S8 : "Kom volgende
keer - jy mag dalk net d ie aand van jou iewe he!"

Ta litha van Rooyen

SR-Iede mer van ole Eersrejaarmansstude nce
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KARNAVAL
Die OKS net vanjaar caarin geslaag om nie in
80 dae nie, maar wei in 4 dae 'n reis random die
wereic Ie voltooi. Karnaval net afgeskop met 'n
massavergadering waar die Stude ntesentrum
met 'n groot geesbou-aksie ingewy is.
Mej. Karna val-aa nd was soos ge woo nlik 'n
glansgeleentheid. te danke aan Sarie wat weer
eens die hoofborg van die aand was. Die fina
liste het geskitter met elke verskyning waarty
dens bekende rolprente uitgebeeld is. Marcelle
Joubert het met d ie kroon wegges tap , met
Therese Cloete en Marlize Coetzee as haar twee
prinsesse.
Die "Brunch" en potjiekoskompet isie was op
Vrydag se program. OKB-slUdente was vanjaar
besonder kreatief met hul brousels. Die liplekker
butonq-wenpot het in ware Voortrekkerstyl op
die BJiss-eerstejaars S8 vuurtjie gestaan en prut.
Spontaan is daar verskuif vanaf d ie Engel
tjiebos na die stude ntese ntrum waar daar tot
ounag toe vlot geb ou is. Saterdagaand is d ie
laaste energ ie bymekaargeskraap om by die
karnavaldans vir oulaas te kook! Die saamtrek
voo r d ie stude ntesen trum Sondagaand he t
Karnaval '93 op 'n gepaste manier laat atsluit.
Baie dankie aan almal wat met geesdr if, enloe
siasm e en harde werk ge he lp het om van
Karnaval '93 'n groot sukses te maak.
Marne Truler

Interkollege 1993. M. Joubert. sjampane-nooi, mnr. J.D. Slabbert (rektor)
en twee "annertcenbere ~ OKB-dirigente.

Mej. KamavaJ1993: Marcel Joubert (mej. «emevet 1993), ThereseCtoete (eerste prinses), M. Coetzee (tweeae prinses)
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KOSHUISE
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HUIS WOUTER MALAN

HUIS NAVARRE
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HUIS WOUTER MALAN
Vir die 72 dames van Wouter Malan was dit 'n beery
wig e jaar en o ns kan met tro t s daarop terugkyk .
Prestasies was oorgenoeg. Hier volg maar 'n paar :

• Ses van ons dames kry merietebeurse vir akade
miese prestasies

• O ns is we nners van d ie denkbee ld ige "Bes te
spangees"-trotee by die koshuisatletiek

• Mej. Karnaval '93 korn urt Wouter Malan

• By die Karnaval ontvang ons die eerste plek vir ons
pragtige sierwa. Dankie vir alrnal S8 aandeel.

Ons net ook 'n klornpie goe ie rnusikante en net ook puik
sportrnanne en sterk atlete.

Ons koshu isnaweek was oak baie ges laagd en deur die
jaar het ons ta lle canse . kuiertjies en 'n len te-ontby t
aangebied .

Baie dankie aan ons koshuisouers wat omgee, ons dier
bare koshuispersoneel en ieiers met d-Ie leuse: "God will
lift us up where we be long ."

Dankie VIr elkeen se aand eel.

Lizaan Punt

NAVARRE
Die enigste rnanskoshuis op die kampus het nog 'n suk
sesvolle jaar beleel . Met ons 19 eersteiaars en die ou
manna was 1993 sekerlik 'n jaar om te ontnou .

Trad isionele snoekbraaie (onder toes iq van die S.O.).
vrolike Anneksboys, stud erende Palmiete en goeie gees
onder die manne het weer hoogty gevier.

Chris Snyman, Wern er van Huyss teen, Johan Koeke
moer en Elmo Wolfaardt, Chr istofer Matthee. An ton
Steyn, Altus van Zyl, Rouxdie Mostert , Gerhardus van
Deventer en Paul Pienaar het almal op sportgebied uit
geblink. (Sien elde rs vir al die pres tas ies.)

Navarre S8 "broomstick" was van hoogstaande gehalte
en slegs 'n tekort aan "waterronoorn die vlot berool ons
toe van die eerste plek.

Llewe llen Lawso n word as Mnr. Navarre tydens huis
naweek gekroon en ten spyte van 'n ietwat teleurstel
lende opkorn s het die manne wat daar was die pot
behoorJik laat praat die res van die naweek.

Die huisdans op Le Bon heur het weer eens gewys
waarom Navarre se huisdanse altyd 'n reusesukses is.
PoHies het defi nit ie f d ie aano Iaat v lamv at met sy
"Boesmanlandse riel".

Ek wil graag al d ie studente bedank vir al d ie harde
werk wat soms as vanselfsprekend aanvaar word. Daar
was soms moeilike rye, maar nil alles kan en s terugkyk
op 'n baie sukesvolle jaar. Volgende jaar sal ook weer 'n
[aar wees waarop elke man kan trots wees op Navarre.
Dankie oak aan mnr. en mev. Hoek. mevv. Bosman,
Kotze en mej. Geldenhuys en die res van die personeel
wat die lewe in die koshuis so aangenaam maak.

Voorspoed aan die nuwe huiskomitee vir die groot taak
wat op hulle hande Ie. Mag die geloot in God en die
verrroue in die medemens Navarre bou tot 'n hegte een·
heio van liefde en kameraadskap .

Malthys van Ree yen



HUIS BLISS
Uit die staanspoor was Bliss besonder Mliss" vir 1993.
Met behulp van ons nuwe koshuisvader is ons die voor
reg gegun om 'n spes ie van ons eie te word. 'n Nuwe
spesie bring heelwat veranderinge en so was dit dan
oak 'n jaar van veranderinge vir ons.

Ontspanning was natuu rlik bo aan ens Iys. So het ens
kosnui svac er d it dan oo k g oedg ed ink om saam met
Wally·hulle 'n heerlike gesellige braai-a rea vir ons in te
rig. Daar is dan oak heerlik aan Meneer S8 beroemde
hoender en Mevrou S8 onvergeetlike potbrood gesmul.
(Onvergeetlik veral by sommige dele van d ie liggaam). AI
gesien hoe sportief Bliss deesdae is, Mevrou ingesluit?

Om dit vir die inwoners en vera! oak die verliefde paar
rjies gesell iger te ko n maak, is daar tw ee nuwe sit ·
kamers gebore en net ta l!e nuwe banke (ook) hul
opwagting buite ge maak. Miskien vandaar d ie hoe ver·
lowing syler in Bliss · 'n hele handvol!

Natuurlik het so 'n bes orgde koshu isvader soos "Spe
sie", 'skuus, mnr . Od endal , d ie afge lope jaar spesiale
rnaatreets getref om sy ong eveer 60 dogters so veilig as
moontlik te laat woon.

Bliss is nie net huisvesting nie - oaar gebeur ook neet
wat d in g e wat 'n mens la at beset d at hi e r nie net
gewoon word rue. maar geleef word! Van huisnaweek,
serenades, rekorddag , liefd adi gheidsdag. valentynsont
byt, uitruiletes met Navarre . tot 'n glansryke huisdans te
Rheebokskloof...

Oankie aan elke Blisser wat bygedra het om Bliss 5005

'n ware "huis" te laat voei. 1993 is 'n jaar om te onthou .

Rlana Engall

HUiS MEI RING
1993 : 'n Vol jaar vir Huis Meiring - ge notvoi. suksesvol,
en by tye ook baie stresvol.

Ons skop d ie jaar at met d ie ontvang s van 20 verskrikte
eerstejaars. Ond er die sorg same leiding van d ie SR, HK
en natu urlik ook d ie de rde jaars. ontd ek ons eg ter ba le
talent, indivi dualisme en ook bale streke.

Meiring wys weer eens sy slag op d ie atletiekbaan en
wen die interkoshuisatletiek vir die tweede opeenvol
gende jaar. Mer kamaval span ons al ens kragte, talente
en skoonhede saam am oak van Karnaval 1993 'n
genotvolle en suksesvolle gebeurtenis te maak.

Ons jaarlikse hu isnaweek vind in die lWeede kwartaal
piaas . On s het bo eres port gehou , konse rt gehou .
qecans. p iekniek ge hou op 'n plaas en trane atge vee
m et e n s Moed er· en -dogtertee - 'n onve rg ee tli ke
naweek vir elke Meiringer.

Interkol leg e het ook gekom en met vyf eers tespan
netbalspeelsters en nog vele ander talent het Meir ing
gehelp om ook van Interkoll ege 'n sukses te rnaak.

So he t nog 'n jaar verbyg ev lieg . Huis d ans was d ie
laaste lekker voor die groot eksamens. Oit is ge hou by
Le Bonheur en saam met d ie krokodille was d it 'n onv er
geetlike aand.

Oankie aan elke Meiringer wat gehelp het om van 1993 'n
reuse sukses te maak en dankie aan ons Hemelse Vader
wat vir ons deur d ie jaar gedra het.

Wil ma Groenewald

HUIS BLISS

HUIS M EIRING
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HUtS MURRAY

TUIN BY HUIS MEIRING
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HUIS MURRAY
1993 he\ vir Murray op 'n hoe noot begin toe daar op 20
Januarie 24 nuwe Murray-Hailers by ons aangesluit het.
Die jaar se bedrywighede net sommer vinnig begin en
reellngs Is getref vir 'n WONDERLIKE huisnaweek vroeg
in die tweede kwartaal.

Op 17 Junie het Murray weer gewys hoe liefdevol ons
kan wees met die jaarlikse DRUKKIEDAG.

Die tweedeja ars was heehaar bedrywig en oo 3 Sep
tember net hulle vir ons gewys hoe 'n huisdans gehou
kan word.
Nelmarie Moelich het met trots die Murray-lied aan ons
kom oorhandig - want dit was sy wat die mooi lied
geskryf net.

Verder het Murray aandag aan die dorp geskenk deur
Huis Andrew Murray 58 kinders oar te nooi vir 'n lekker
partytjle.

Daar is oak een middag amper hanger gely deur vir
Mbekweni kos te neem, maar dit was ook 'n besonderse
ervaring.
Nou her die nuwe HK oorgeneem, maar ons is dankbaar
vir 'n wonderlike jaar wat Murray kon belee!.

Marika Fosler

MNR. NAVARRE·KOMPETISIE

Kompetisie gewen deur llewe llyn Lawson(middel).
Sy (Wee prinseis. Alwyn Smit en Riaan Bezuidenhout.

PR IMARJl 1993

l. Punt (Huis Wouter Malan), M van Rooyen (Navarre),
M. Vorster (Huis Murray)



VERENIGINGS
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KULTUURVERENIGING

Agrer: R. Loub ser (v). T. Smith. C. Ackerman
voor: Me v. E Wiggin s. K. Nel

MUSIEKVERENIGING

Agter L. Ne l (v) , L. van Sferk . mnr. A Sertontein. A. Conradie.
F. van Reenen: Vaor: J. van UII

KOORBESTUUR

Agrer: A Jacobs. L Coetzee. J. Theron (vJ, L. NeJ. N. te Roux. A.
Voges. S «oc«: Voor: Mnre. F Malan, H.J. van aer Merwe (d).

mev. D. Malan: Afwesig"L von Sofms
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KULTUURVERENIGING 1993
'Wanneer 'n mens lets tot jou beskikking omskep en
verwerk rot 'n nuwe inhoud en deel maak van di e
vreugde van ander en verryking van jouself, is jy 'n kul
tuurmens. ..
Dit was ons rnissie vir 1992 en sond er twyfel ook in
1993, Dit tot ons beskikking, her ons omskep in 'n aan
tal hoogtepunte waarop daar in die toekoms voortgebou
kan word :

• tnterkostuns-redenaarskornpetisie. gewen deur Huis
Murray se Gerdi Triegaardt

• Oud-studenrekonsert in April - hope lik 'n jaarl ikse
instelling?

• OKB -kreatiel op 12 MeL Retief Loubser word as Mnr.
Nerd gekroon

• Thana Smith en Johan van Lill verteenwoordig die
OKB by die ATKB-Redenaarskompetisie vir tersiere
inrigt lngs by die RAU

• lnterko lleqe-redenaarskompetisie.

Baie dank ie aan mev Wigg ins, Retief t.oubser . (vir 2 jaar
se knap voors itterskap),die kultuurkom itee en al ons
oncersteuners. 1993 was vir oris 'n geseende jaar.

Thana Smith

MUSIEKVERENIGING
Die musiekvereniging kyk weer eens terug op 'n ba ie
suksesvolle jaar. In die pragtige Goodnowsaal met sy
wonder like akoestiek is studenre en d ie pub liek van
Wellington vergas deur musiek uit aile oorde. Enkele
hoogtepunte sluit in:

• Fina lejaar-B.Mus .-st udente van d ie US Konser
vatorium tree op

• 'n Praguitvoering deur Pierre-Jacques Joubert, 'n
oud-skolier van Wellington, war tans aan die PU vir
CHO studeer. Hy net alreeds talle gesogte pryse vir
sy klavierspel verower en het op sy betreklik jeugdige
ouderdom alreeds verskeie uitvoerings met protes 
sionele orkeste agter die blac

• 'n Uitvoering van die Schumannliedersiklus, Dichter
ueoe. deur Petrus van Heerden (tenoor) en Bennie van
Eeden (ktavier). Albei is vero once aan die Konser
watonum op Stellenbosch.

Aan die bestuur van 1993 - ba le cank iel Voorspoed vir
1994,

Liesel Net

OKB·KOLLEGEKOOR
Oie koor kan terugkyk op 'n oaie suksesvolle 1993. Ons
jaar het reeds vroeg beg in met 'n kamp by Karmel, wat
om die minste te S6, heerlik was , Vanwee die feit dat die
koor vanjaar die gasheer vir Transnet Kuesta '93 was,
moes d ie koor lede baie takies verrig en kon ons ons
program nie te vol laai nie.

Ek noem graag enkele hoogtepunte:

• serenades by mnr. Gene Louw (LP) en or . F,L.
Knoetze (Oirekteur: Onderwys KOO)

• 'n besoek dan die Wateriront. Kaapstad

• Transnet Kuesta '93



Dit is vir my heerlik en 'n groat vaarreg am die valgende
per sorie te bedank : d ie kaa rlede van d ie OK B
Kollegekaor. die koorleier en ens beskermouers, mnr.
en mev. Francois Malan.
Mag die kaor in die toekorns net van krag tot krag gaan .

Jan Theron

NOODHULP
Met 'n glimlag kan ons terugkyk ap 1993 en weet oat ans
met groat vrug diens kon lewer. Met die samewerk ing
van die ander verenigings en sportklubs, kon ons die
Noodhulp herstruktureer am ans ertekt iw ite-t en doeltret
fendhe id te verhaag.

Die ap leid ing van naadhulppersaneel het groat vrug
afgewerp en ans kan vir die twaalfde agtereenvalgende
iaar die skild vir die meeste personee l opge lei binne
een jaar, verower.
Fanie Swanepoel

OKB·TONEEL
Die afgelape jaar net die taneelgraep saamgespan met
die ligte-musiekafdeling van die Ka llege. Ons was
gelukkig am 'n teks te kry wat saamgestel is deur prof .
Pieter W. Grabbelaar . Die tek s het t radis ione!e
votksrnusiek , sketse , ged igte en raa isels bevat saas
deur die samesteller oar die lengte en breedte van die
land apgeteken is. Daar is hard gewerk am die musiek
(a.l. v. Janette Slabber) en die taneel (a.l.v. Louis du
Preez) te bemeester. Ons moes oak 'n he le paar kilome
ter afle om 'n beter insig te kry oar hoe om die danse
van vervloe dae te doen.

So he t ASKOEK sy premiere belee f toe studente en
da sen te d ie pad gevat het na Naaitgedacht na by
Stellenbash. Die Departement Valkskultuu rgeskiedenis
van US het hul jaarli kse kuieraand gehau met tract
sienele boerekos. "olle van die druiwe" en die hoofdis
van die aanc - die aanbiedinp van ASKOEK.

Vir niercre aanbieding was daar hoe laf en waardering
en is daar bes luit om die aanbieding in die Good now
saar te herhaal. Weer eens is daar geskater, gesing en
die askoek geslaan. Vir d ie twin tiqtal deelnemers was
dit 'n nuweervaring om in hierdie elektroniese eeu weer
kontak te maak met die tradisionele rnusiek van 'n era
wat vir ens onoekenc is, maar onlosmakend deel van
die Afr ikanerkultuur is.

Ons dank aan Pieter W. Grabbelaar vir d ie taestemming
am sy werk op die p lanke te bring , maar veral vir sy
aanmaed iging en andersteuning lydens die produksie.

Louis du Preez

KUESTA REE LI NGSKOM ITEE

A nemotat (s). more. F. Malan, H.J. van der Merwe. J. Theron.
mnr. N van oectvtetwe. L. t emorecme. J van Lill (v)

Afwesig: R. Steyn. J de Klerk. H. Marais. J Uys

OK B·KOLLEGEKOOR TYDENS KUESTA '93

NOODHULPBESTUUR

Agrer· J. Loors. F. Sweneooei. L. Du Raan
Voor: M Badenhorst. mel C. de «ocx. H Heyns

OKB TONEEL BESIG MET "ASKOEK" REPETISI E

Voor. Mnr L du Preez en orot. P.W Grabbe/aar
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BOKS'N DICE REDAKSI E

Agter: T Besson , N Ie Raux (rea.): G. Visser,E Snyders. J. Theron,
H. Swan. N SmaJ. G Tn'egaardC. L Lambrechts, A. Herholdt. . T van

Niekerk. H. Louw (Sub-red.). T. Smith. J. van UII. L Mouton

KU ESTA·REDAK SI E

H. Kotse. S. Smit. E Snyders. M. Alberts, V. Heyneice,
T. Coerzee . H. Louw (sub.-red .J. N Ie Raux (red.), M. Thesner.

KUESTA·REDAKSIE TYDENS KUESTA

ACSV·BESTUUR

Agter: P. van Zyl. H. Heyns. 0. de Goede: Mlddel: Z. Human.
E Ctoete. J. Theron. T. Brand: Voor H. Tblsrt, G van Deventer,

mnr. J. Borha. R. van der Walt. A Jacobs
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SOKS'N DICE
OKB se eie studentekoerant net 'n vol iaar beleef, Nie
aileen is die uitleg van die koerant verbeter nie, maar
was caar ook tydens Transnet Kuesta '93 verskeie
redaksiespanne aan die woel om elke dag 'n vars pub
likasie aan die feesgangers te lewer. Dit is grootliks
moontlik gemaak deur die skenking van 'n gratis reke
naar deur Compu Cura van die Paarl. (Die reoe ksie van
die Profiel bet ook gebruik gemaak van nierc ie ruimhar
tige g ebaar en deervoor se ens: baie aemae! Red.)

Nielle Raux

ACSV
Die bestuur kyk met dankbaarheid terug op 'n jaar wat
groot uitdagings en verrassings opgelewer het. Die
bestuur het gewys hulle is 'n span wat die knoop kan
de urhaak - 1993 kan bekend staan as die jaar van
veranderinge. Mnr. Botha is as skakeldosent benoern,
Die bestuurskamp het gewys entoesiasme is 'n vereiste
om 'n gehoorsame kind van God te wees. 'n Seminaar is
in die plek van 'n kring leierskamp gehou.
Is die ACSV nie net nog 'n vereniging van die OKB nie?
Die getalle van studente betrokke by skolekampe, kol
legebiduur, Narnibie-sendinq en stranddienste is 'n oor
tuigende taktor,

Die studenteleiers van die OKB vir 1994 is op 'n beson
dere manier aangewys. Aile eer aan ons Vader wat ons
ge bede verhoor het. Ons het Sy teenwoord igheid
ervaar.

Gerhardus van Deventer

SOKSA
BOKSA is 'n afkorting vi r Boland Onde rwyskol lege
Kindersendinqaksie. Die doe: van hierdie groep is om
die kleiner kind tot en met st. 5 te bereik en die Bybelse
boodskap op 'n genolvolle wyse cor te ora.

Tydens die Desembervakansie het Boksa sy jaarlikse
toer onderneern. 18 strandoiensspanne en bykans 300
kin ders is met 'n program ocr Filemon bereik . Dp
kreatiew e wyse, deu r mid del van sang , drama en
kleimodellering is die begr ippe "veroewensqesinobeld"
en "behulpsaarnheic" oorgedra.

Gedurende die jaar is die program oak by verskeie laer
skote en kerke aangebied.

Boksa is intellektueel, fisles en veraI geestelik stimu
lerend en dit word beskou as 'n voorreg om deel van
hierdie groep te wees. Desember S8 toergroep is reeds
hard aan die werk aan 'n program oor die gelykenisse.
Yvette Smith



SENDING '93
Hierd ie was 'n vo l en bedrywiqe . dog vrugbare jaar.

Ons het begin deur vir elkeen aan die OKB 'n ballon in
die hand te stop met 'n jaarbeplanner binne-in. Met die
selide geleentheid was daar 'n bekendstellingspan van
die 00Ul05 - ee n van Operasie Mob ilisasie S8 sen
dingskepe. Met d ie hulp van OKB se studente kon ons
die skip met 'n ton petrol in sy boeg gro et. Ons het ook
die skip besoek in Tatelbaai. Dit was heerlik.

Ons net ook 'n Week vir bejeardes aangebied , waar ons
die bejaardes van Wellington bedert het, om nie eers te
oraat van al die blikkieskos wat ons van die OKB en die
Here, aan behoeit iges geskenk het nie.

T.o.v . Sending was daar ook 'n hoog tepunt. "Love
Southern Africa" is nierdie jaar, gedurende die Junie
vakansie. op We llington gehou. Tydens hierd ie konie 
ransie is Wellington deur sowat 2000 mense van regoor
die wsre ld getrei, om op leid ing te kom ontvang t.o.V.
d ie verkondiging van die Evangelie aan Suide like Afrika.
Daar was 'n paar van die OKB se stude nte wat nierd ie
konferensie bygewoo n het. en gevo lglik is uitreikings
gemaak na o.a. Mosambiek, Swaziland , Hillb row en die
Grahamstadfees .

Na hierdie konferensie is oaar oak erie spanne van die
OKB na Namib ia om die Naam van die Here te gaa n
verkondig onder die Damaras en ander swart stamme.
Die Here het dit geseen!

Nog 'n hooqteount van die jaar was die Sendingweek
wat gedurende September plaasgevind net. Die spreker,
ds. Nicovan der Walt.het ons meer vertel oor "Die evan
qelie", en wat Rom 1:16-17 daaroor te se net. Elke aand
was daar 'n vol C,P.-saal, en elkeen van ons het opnuut
besel hoe wond erli k d ie Woord van God is. Die uit
stallings wasoak baie protessioneel en insiggewend.
Ons sluit ons jaar af deur studente vir stranddienswerk
te stuur na Heroldsbaai. Meerensee , Leentjiesklip en
Langebaan.

Retha van der Walt

LANDSDIENS 1993
Die OK B-Landsd iensklub het vanjaar weer 'n vol pro
gram gehad en ba.e aktiwtteite vir stude nte gebied, Hier
volg 'n paar van 1993 se Landsdienshoogtepunte:

• Die eers tejaars is verwelkom me t 'n uttstapp ie ria
Katryntjiesdnf. Die dag is algesluit met 'n heerlike
netbalbaansokkie.

• Die jaarlikse rno pdans was weer 'n tre ffer waar
eerste jaa rs die "geur en kleur" vir die aand voorsien
het.

• 'n Staptog in d ie Franschhoekberge gedurende die
April·vakansie.

• 30 lede net d ie Outen iqu a-Voetslaan pad gestap
gedure nde d ie Juni evak ans ie, waarryd ens hull e
onvergeetlike ervar ings beleei het.

• 'n l.eierskursus vir finalejaarstudente om lede in staat
te stei om 'n Landsdiensklub te stig en te lei.

• Die hoogtepunt: d ie Nasionale Landsdienskarnp vir
naskools e jeug by Netspruit waar Wes-Kaap weer
c ostae maak . Tyd ens die Nasi on al e Kamp word
Gerhard Eis vereer met d ie hoogste toeke nning wat
'n stude nt kan kry, nl. om aan die Tirncavat i Prestige
projek cee t te nee m. Jaco Cronje is as eerste reser
we vir Timba vati aange wys. Verled e jaar 58 ont -

ACS V DIAKONIE

Agrer: R. Faure, L. Stears. K. te Raux. C. Engelbrecht, L. de
Btuvn: Voor. M. Viljoen. L Smit. L Mouton. L. Stander. J. Theron

BOKS A

Agter: Mev. R. Steyn. K_Albertyn, G. Kitching. T. Brand:
Voor: M.Alberts. B. Keuter. A Conradie, M. Loubser. S. van Oyk.

J. vanAarde. L Foune. L. Net: Heelvoor: L. Lawson

SENDINGBESTUUR

Agter: H. Swart, G Milani, I. Kruger. M Maarrens. N Ie Roux
voo-.H. Thiarr. L. Smlt. mnr. J. Borha. R vld Walt, Avid Merwe

LAN DSDI ENSBESTUUR

Agrer: J. Masten. K. Basson. J. Snyman. K. Millard. G.Alston (s)
Voor:J CronJe (v), mnr C. Pienaar, C. Ackerma,'1

(afweslg M. Neernhng)
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STAATMAKERS

H Kruger, M Beaennorst. E. Schwartz. N. van Schalkwyk

TROMPOPPIE BESTUUR

Agter: G. Alston, A. Nel. A. Herholdt. 5-L. Kruger
Voor: Mev. Z de Beer, M. Hanekom. mev. L. Coetzee

vanger van nierdie toekenning . Ferdi Human, beleef
in die Junievakansie 'n onvergeetl ike tien dae tydens
die projek.

• 'n Onverbeterlike Weskuskamp saam met oom C.P.
van der Merwe.

• Geluk aan Ferdi Human. Jaco Cronje en Gerhard Els:
hu lle ontvang na si onal e toekenn ings van d ie
Departement Onderwys en Kultuur.

Ons hart like dank aan die students vir hul oncersteu
ning tydens die projekte, ook aan mnr. Chris Pienaar vir
sy volgehoue samewerking en entoesiasme.
Jaco Cronje

OKB·TROMPOPPIES
Ons eerste [aar as 'n volwaardige vereniging aan die
OKS is agter die rug . Wat 'n jaar was dit nie!

Vroeg in die jaar is daar nuwe lede gewerf vir 1993.
Daarna het ons volstoom begin oefen vir die groat
hoogtepunt op die kalender - Karnaval. Dit het glad nie
maklik gegaan nie: oeleninge was lank en uitputtenc en
sells in die vroee oggendure, maar tog was dit lekker en
alles die moeite werd . Van oraloor het daar komplimente
ingestroom oor ons vertoning.
Ons net aanhou oelen en tydens 'n paar ander geleent
hede opgetree. o.a. die Wellingtonse Herfslees. Die [aar
se verr igt ing e het ons by die Studentesentrum op 'n
gesellige wyse algesluit met 'n lekker trad isionele braai.

Baie dankie aan al ons ondersteuners sows! as aan al
die trompoppies. Julie werk hard en ons kan dit sien
aan die resultate. Hou soaan!
Maryke Hanekom
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RUGBY

Eerste span

Ageer. J. SChade,
D. Wessels. H. Havenga.
C. rOUB

Midde/: O. te Raux,
L. con-sene.
0. du Plessis.
G Snyman. C. Niewaudt.
J. Koekemoer

Voor: N MangagalJi.
C. Ackerman, J. van der
Merwe. dt . J. Joutien.
W. vanHuyssreen (k).
mar. B. Besson,
E wouesrat.
M. van Rooyen,
A Potgierer

Tweede Spa n. Agter: L. de «oc« . H. Swart. 8 . Net, L Conreaie,
J. SChade, S. Daubel/: Midde/: N Mangiagafli. 0. te Raux. K. Albenyn,
M Laubscher, C. Fourie. H. Havenga: VaGr: W. Hamm. L. Lsteqen:
P. vanEeden, rom. G. van Dyk. J. VlViers (k), S. Pnnsioo, 0. Wessels

Derde Sp an. Agter: W. Hamm. M. Wilding . K. Albertyn , D. Zeefie .
J Scnreuoer. M Laubscher. C Fourie, H Swart. L de Kock; Voor: G.Els.
L. Laregan. S Daubefl, mnr. A. Hoek. J. Cronje (k), mnr. B. Besson,
v. so«

52

OKB-RUGBYKLUB
AI was dit 'n lang. nat en moeilike winter, het die
klub se afrigters en sy lede deurgaans probeer
am hul beste te lewer. Die felt dat aile klubs ons
graag wi t wen , bewys van walter ge halte ons
rugby is,

Die klub, weens ornstanoiqnede, funksioneer heel
anders as van ons teenstancsrs. wat van stewige
fondse gebruik kan maak. Oaarom is ens so
dankbaar vir die dagborge wat ons oocersteun het.

SAD moet egter uitgesonder word, Hulle beson
dere bydrae het verseker cat ons spelers altyd
onberispelik ge kleed was en oat ons adrninl
strasie vlot kon verioop. Die borqskap het verder
verseker dal ons kon begin om 'n afrigtingskli
niek co die been te brrng. Meer as 20 studente is
reeds op so 'n vlak van ontwikkeling dat hulle
met gemak groot qroepe leerlinge kan hanteer,
Ons glo cat die kliniek gedurende 1994 'n unieke
byd rae dwarsdeur die Boland sal kan lewer. Op
so 'n wyse sal ons ook SAD-produkte aan non
derde seuns kan bekendstel.

• 'n Spes iale woord van dank word aan die
OKB Noodhulpklu b uitgespreek vir hulle puik
diens en ure van onbaatsugtige diens.

• Die besondere gehalle van afrrgting is n baie
sterk pluspunt. Veral mnr. Basie Basson se
afronding en taktiek maak die OKB altyd 'n
moei like teenstander . Vir hom, a sook vir
mnre. G van Dyk en A. Hoek 'n hartl ike dank
vir al hul opofferings en ure wat hulle aan ons
klub afgestaan net.

Ten spyte van die feit oat die klub se spanne nie
hul ond ersk eie kompetis ies kon wen nie, net
hulle alma l bai e goed rekenskap van hulself
geg ee, 'n Hele aantal van ons sp e lers en
beamptes het uilsonderl ik presteer gedurende
die seisoen:



• Coe nie ou Toit , Elmo Wolfaardt en Chris
Snyman het almal meer as 10 weostryde vir
die Boland gespeel

• Elmo wouaarot is gekies vir die Sa-Ontwlkke
lingspan

• Werner van Huyssteen en Ernie Booysen het
ook albei die Bolandspan verteenwoordig

• Joh an Koekemoer net vir 'n groot gedeelte
van die seisoen vir die Botancspan as reser
we diens gedoen

• Karel Nieuwoudt, Manhys van Rooyen (kap
tein). Danie te Roux, Kuiper Albertyn, Jonan
Schade en Johan Koekemoer het die Boland
0 .21-span verteenwoordig

• Ernie Booysen, CobuS Ackermann en Werner
van Huyssteen her d ie Bolandse Ontwikke
lingspan gereeld verteenwoordig

• Mm. Baste Basson was die amptelike afrigter
van die Bolandse 0 .21 rugbyspan

• Dr. June Joubert was spanbestuurder van die
Bolandse rug byspan en vise-pr esident en
keurder van die Bolandunie

Ons hartlike dank aan die volgende:

• Die Rugbybestuur, en veral rnnr. Thys Oden
dal en sy helpers wat die kafeteria so skitte
rend hanteer het

• Die OKB wat ons geldelik ondersteun het

• Gerhard Eis en Hendrik Swart wat ons by die
subunie verteenwoordig her

• Mm e. May en Lornbaarc en hul helpers war
die velde en geriewe in so 'n uitstekence toe
stand gehou her

• Ons ba is toeskouers en ywerige en goeie
ba ljoggies en teloorcwerxers'

Mag ons klub gedurende 994 oaie groot hoog
resbereik,

Jurie Joubert

Aigemene Jaarvergadering: OKB.-rugbyklub

Van links: mnr. J.D. SJabbert (rektor). or. J. Joutiett
(voorsitter), mnr. J. Abrahams (sp reeer. nasionaJe keur·
aer en senior vise-president van die Boland Rugby
unie]. mnr. B. Besson (ooaer-voorsmer). E. woneerot.
C. Snyman (Boum dsoeters).

RUGBY

Eerste Vierdejaar OKS Rugbyspan. Agler: C. Snyman. J. van der Merwe.
V. Smit. A. Porgieter, GEls. N Mangiagalli. J. Cronje. H. Havenga
voor: C. Ackerman, mnr. M. Odendal. dr. J, Joubert mnr. 8 . Sasson.
M. van Rooyen

Boland 5peIers . Agler. J. «ceueroer. J. screoe K Albertyn C Snyma.o,
M. vanRooyen. C. Niet..'\'tOUar
Voor' C Ackerma '1. or J. Joooer: W va'1 rtuvssteen mnr 8 Besson.
E. WOIfaaJdi

Rugbybestuur. Ageer: G. £ /5. H. Swart. W v. Huyssreen. C Snyman.
E. wonesra: M van Rooyen:
Voor"mnr. M Odenas'. ar. J. Joubert. mnre B Sasson, G van Dyk ,4 Hoe;"
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LEWENSREDDING

Agler: M. Turck. T. Smith.
M Tnesner. E. Hayes, P.
Penesr, A. Steyn. E van Zyi.
A Rail, T. Rossouw, W Reuter.
A van Coller
Middel: S. Bruwer. f. Vorster.
M. Sosrott. M. Marais.
Y. Esterhuizen, W Fourie.
M. Swanepoel, T. van
Noordwyk. M. Vifjoen. T. Smit,
J. Hemersms. I. Rossouw

Voor: R. Faure. R. Moo/man.
A. nv en. R. Fourie. D. du Plessis.
T. Ctcete. L Brandt

Die swemmers is reeds vroeg in die jaar deur mej. E.
Jord aan aa n die onderskeie intrukte urs toegeken.
Therese Cleere het as kobrdineerder opgetree.

Maandae- en Woensdagmiddae, tydens middagete,
skop 'n paar geesdr iftige swemmers met 'n gespat in
die dorpswembad af met een doel voor De: 'n lewens
redd ingsertifikaat.

Na aanleiding van die uitslae, het die instrukteurs hul
goed van hul taak gekwyt, want die volgende sertifikate
is behaal:

Brons 28
Bronskruis 15
Silwer 4
Silwerkruis 1
Instrukteurs 7

Baie geluk aan almal wat in die teoretiese, sowel as die
uitdagende praktiese eksamens geslaag het, asook aile
instrukteurs. Julie was voorwaar 'n uitstekende groep in
gees en vlees!

Therese c toete

SKOPBOKS
____ _ ___ 1 1

Alex van Oyk besig om die noutbreek te oeten. Hy word bygestaan deur
Paul Pienaar.

Sweet. bloed en pyn. Dit is wat deur elke per
soon se gedagtes gaan sodra hulle die woord
skopboks hoor.Hier aan die OKB is caar 'n paar
manne (en vroue) wat aan hierdie harde. fisiese.
dog gesofistikeerde sport deelneem.

Onder die bekwame hande (en voete) van sensai
Johan Smit. word stucente deeg lik opgelei en
behaal derhalwe besondere prestasies tydens
kornpetisies. (Ons tiet reeds by OKB-Presteer
ders oar die prestasies van Alex van Dyk en Paul
Pie naar uit gewei. Red.) Carina Ie Roux en
Nadine Small het onderskeidelik die eerste en
tweede plekke by die interklubkampioenskappe
verower.

As jy oor genoegsame uithouverrnoe en seltdissi
pline beskik, kan jy gerus die skopboks-oefen
sessies agter die Hugo Rust (Laerskool) bywoon
op Maandae en Woensdae.

Aile sterkte vir die dee lnemers en afrigters vir
1994.

Alex van Dyk

54



KRIEKET

Agter: P. van Eeden, V. Smit. L. de
Kock. 0 Wessels, B. Nel, E. van der
Merwe. C. Foune. J Meissenneimer,

L Cooreate, H.. Swart
Voor: W Hamm. ar. J. Anker, G. E15,

5 DoubelJ (k), mnr. R. Ctoete.
E. Crcnie. S. Prins/aD

Die groe iende belangstelling onder die studente het tot
gevolg dat ons in die 1992193-seisoen twee spanne in
die Bolandligas kon inskryl en die spanne het goed
presteer . Die enroesiasme is groat en aan die einde
van hierdie [aar sa l 'n OK B-span ook aan d ie SA 
Koliegeskrieketweek in Bellville deelneem.

'n Bale geslaagde skeidsregterskursus is vroeer vanjaar
aangeb ied en die OKB beskik nou o.a. ook oor 'n g e-

kwalifiseerde dameskeidsregter i

Die nuwe oefennette wat in die [aar voltooi is, is oak 'n
volgende stap in die opgradering van ons geriewe, wat.
soos dlt Iyk, 'n pronkstuk in Wellington gaa n wees.

Ons sien met gr oot verw agting uit na die 1993/ 94 
seisoen.

Rel ief Cloele

MANSHOKKIE

Manshokkie is vanjaar vir die eerste keer as 'n
ampte like sportsoort van die OKB erken.

Aan beheer van sake was die bestuur, nl.: rnnr.
C. Kitching (skakeldosent) , Peter Messina (klub
kaptein) Fanie Swanepo el (sekrstaris) en Riaan
Be z uid enhout (ko shuisvertee nwoord iger) .
Hierdie bestuur net hulle uitstekend van hul taak
gekwyt en veral die onbaatsugtige org anisasie
verrnoe van Fanie Swanepoel, wat feelings vir
wedstryde loutloos getrel net. word baie waar
deer.

In totaal was daar 25 spelers, wat rneepebrmq
her dar daar twee spanne in die WP se 3D-liga
ingeskryf is. Die eerste span her derde in hulle
liga geeindig . Werner Stand er is aangewys as
alge hele uitblinker van die [aar, oo grond oaar
van dar hy die speler was war die meeste doele
vir die eerste span aangeteken net.

Nam ens al d ie manshokkiespelers w it ons die
OKB-manshokkieklub bedank vir 'n jaar vol uu
dag ings en geleenthede wat qoere vrugre gedra
het. Voorspoed vir volgende jaar.

L1ewelien A. lawson

Ag ier: G. Kitching, R Mosten. H Heyns. C. Goodwin. R. t ouoser. A. van
Dyk, A Smlr
Midde/: W. Stander. P. van Zyl. R. v.a. Merwe . J. vosioo. L. Lawson. G van
Deventer
Vaor. A van Zyl. R Bezuiae nnout. mnr, C. Kitchmg S. Sweneooet.
G, Visser: Afv..tesJg' P Messina (k)
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OKB·ATLETIEKKLUB

Atletiekspan
Agrer. L. ROhiandt L. Kellerman. F Human. G Kitching
R. Bezuide nhour. J. Olivier. L van Niek erk . A Smi!

Mldde/: M. Albens . 0. au Plessis. I. van der Merw e.
0. Peiser, H. Swart. A ae Villier$. M 810m. M. Hanekom
Sittenae: M Fouche, T van Niekerk. M. Turck . A Steyn.
H. DUff, L Stander, T. Vorsrer. S. Cumpsty

Voor: M. Groenewa ld . L du toe. A. Douma. K. Millard.
W. Fourie. S. Reyneke

Atletiek-b ekerwenners
H Durr en A Steyn (kapreins )
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Die Atletiekklub het in 1993 voortgebou op die bas is
wat deur die 1992-bestuur gele is en 'n ba ie sukses
volle [aar be leef.

Die bestuur, onder leidin g van Anton Steyn as voor
sitter en mnr. Louis Conrad ie as skakeldosent . het
maandeliks vergader am te verseker dat d ie atlet iek
klub in die kollege viat verloop. Die bene wat onder
d ie atlet iekklub ressorteer, is baan- en veldatle trek
(somer) , tweekamp (sorn er), duokamp (win ter), land
loop (winter) en padwed lope (dwarsdeur d ie jaar),
terwyl ons oak 'n afrig tings- en oearnptekursus ge
doen net.
Die OKB-atletiekklub het 'n ingeskrewe ledetal van
227 vanjaar gehad , waarvan 46 gekwalifiseerd e en
86 leerling-beamptes is, te rwyl ons oak 59 gekwalif,
seerce beamptes net wat gereeld by byeenkomste
in die WP opt ree.

HOOGTEPUNTE:
Sommige van die hoo gtepunte van jaar was: (li se
vorster. ons ster-etieet se prestasies word elders
vermeld - Red.)

ATLETIEK:

• Eerste plekke behaal by d ie WP Tersiere Kam
pioenskappe:

• Liesel Stander: gewigstoor

• Liana van Niekerk: Skyfwerp (ook 'n bronsms
dalje: WP Seniors)

• Sandra Reyneke: 400m hekkies

TWEEKAMP:

Vier atrete verteenwoordi g d ie Boland by die SA
Se nior Kam pioensk appe in Kaap stad , nl. lise
Vorste r , Hanli e DOrr , Anton Steyn en Gerhard
Kitch ing, Anton Steyn is oak verkies op die Bolancse
Tweekampbesluur VIr die 1993/94-selsoen,



LANOLOOP :

Alhoewel ons nie aan al d ie geskedulee rde wedlope
weens 'n verskeidenheid van redes kon deelneem nie,
was daar enkele hooqtepunte

• Die land loopbeam pteku rsus waar in 59 OKB-stu
ce nte slaag

• 'n Uiters suksesvolle aanbieding van die derde WP
Land loop liga

• OKB wen beide di e mans- en darneskompetisies
tycens Inlerkollege

• 18 OKB-st udente doen diens by die SA Karnpioen
skappe.

PAOWEOLOPE :

Ons al lele neem gereeld dee l aan wedlope wat wissel
van 10 km tot marathons van 42,2 km of selfs verder.
Sommige waa-aan ons dee lgeneem het, sluit in: Ortery
10 krn, Good Hope 10 km in die Kaapse hawe en die
PPC-Spoornet Wynland -treinaflos.

OKS Landloopspan
Agrer: A. Smit, A Steyn. L Pretorius
voor:M Viljoen, /. Vorsesr, I. Theron
(in/as' mnr. L Conredie)

Atletiekbestuur
Agrer: D. PeIser. M. neneuom. L Brandt. T. Ctoete,
M. Laubscher
VOOf." J. Schade. H. oUfr, I. vorster. A Steyn
(in/as.-mnr. LConradie)

ORIEKAM P / OUOKAM P:

Hierdie is 'n nuutjie vir ons. Byeenkomste waaraan ons
deelgeneem net, sluit in een in Gord onsbaai (driekamp)
en een in De Dooms (duokamp)

SLOTGEOA GTE:

Die OKB-Atletiekklub bied nie net aan aktiewe attete 'n
geleentheid tot deelname nie. maar ook beamp tes .
atnqters en admirustrateurs kan hulle in die klub uitleet
en nune ralente verder ontplcoi en aanwenc Ons sien
uit na 'n uitdagende 1993/94-seisoen en hoop om vele
nuwe ges igte by ons aktiwite.te op te rnerk, Onthou : "n
gesonde liggaam nuisves immers 'n gesonde gees" .
Anton Steyn

Boland Tweekamp
G Kltcnmg. H Dun. I vorster. A. Steyn
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SA Kollegespan
Mnr. L. du Preez . L. Stande r, A van Zyl, D. Zeelie

Eerste en Tweede Damespan
Agrer. N. Scnieteket. B. Keoter, mm. L. du Preez. T van Noorcwy«.
A. Jaco bs
Voor: L. Srander, R. Faure. H. Loots, M. Groenewald

Eerste en Tweede Manspan
Agter: G van Oeventer. R, Masten. O. Zeelie. J. vtvier« . A van Zyl
Voor: C. Snym an, mnr. L. du Preer . J Snyman
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TENNIS

Die afge lope [aar het vete hooqtepunte opgele
wer. In die ligawedstryde kon die jong OKB-span
hul man goed st aan . Die eers tespan het die
semifinaal van hul afdelings bereik en is deur 'n
meer ervare span uitgeskakel. Vier van ons spe
lers het die Suid-B olandspan verteenwoordiq in
'n wedstryd teen Swartland , nl. Derek Zeelie,
Jaco Snyman, Lizbe Stander en Henriette Loots.

Vir d ie eerste keer het OKB se tennisspan kragte
gemeet met die span van Athlone Ko llege. Die
span van Tygerberg Kollege het egter ba ie meer
weerstand geb ied en ons het 'n naelskraap oor
winning behaat.
Soos gewoonlik was die SA-Kolleges toernooi 'n
opwindinq waarna alma: uitgesien het. Gelukkig
het sewe van die agt leoe van die Kaap lands pan
uit ons eie studente bestaan. Vir die eerste keer
net die toernooi onder die vaandel van SACSA in
Bloe mfontein p laasgevind. Die prestasies wat
behaal is deur die OKB-studente was ongeken.
In die spankornpetis ie (agt spanne het deelge
neem) het ons die tweede plek behaal. Altus van
Zyl het sy plek van die B-spanafdeling oopge
spe l tot in die SA-Kollegesspan. Derek Zeelie het
beson der goed gevaa r. Die ervar ing am in 'n
finaa l op die hoofbaan van Springbokpark te
speel, sal hom seker lank bybly. Die dames het
ook ni e ag te rgeb ly nie en Lizbe Stander se
deursettingsvermoe het gesorg dat sy die kleure
van die SA-Kolleges kan dra.

Die hoogtepun t van die [aar was seker vir ons
die aanbieding van d ie wedstryd: SA-Kolleges 
span vs. Swartland . Tydens die eerste naweek in
Ok tober het d ie SA -Ko ll eg essp an by OKB
saamge trek. Daar is 'n afng tingsklin iek aange
bied , maar ons het oak die span led e van die
Noorde die natuurskoon van d ie Soland faat
ervaar.
Ons wens die span lede wat ons gaan verlaat
baie sukses toe en hoop dat die herinneringe
aan OKS-tennis hulle lank sal byb ly.

L. d u Preez



TENNIS

Eerste span: Mans en Dames
Ag eer: A. van Zyl. D. Zeetie, R Mostert. mnr. L. au Preez
Voor: L. Stander, R. Faure. H. Loots . N Schietekat

Die SA Kollegastenmsspan war by OKB vir afrig ting en 'n weoetryd teen die Swart fand o veen was , Vier OKS stuceme
was in die spa n ing esluir.
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Netbalbestuur
Agter: H. Durr. R. Fourie. H. Louw. S. Koek
Vaor. B. Bruwer, A. van Coller. mev. Z de Beer. C. Engelbrecht

Botendspeets ters
H. Durr. L. Stander

Eerste Span
Agter: R. Moo/man. L Stander. A van der Merwe. K. Nel
Voor· A van Coller. H. Durr (k). T Rossouw
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OKB·NETBAL

Die OKB spog varuaar met 'n federal van 112. met B IIga
spanne en 8 kcshuisspanne.

Die aqt ligaspanne her geree ld aan ligawedstryde deel
geneem. OKS se eerste netbalspan het vanjaar vir die
eerste keer in die Boland Superllga gespeel en net baie
ondervinding daaruit gepu!.
OKB se E- en F-spanne wen onderskeidelik nul atc e
lings van die uitdaagkomper isie en uitklopkompetisie,
/merkol/ege was die hoogtepum van die jaar waarvoor
daar hard gewerk is. Vier spanne het deelgeneem en het
almal hul wedsrryde gewen. Baie geluk.
Die OKB besk ik ook tans oor 42 gegradeerde skeids
regters. Opregte dank gaan aan die skeidsregters wat
gereeld Saterdae by ligawedstryde opgetree net .
Toernooie is ook aangebied waar daar ge leenthede
gegee is vir grader ing en hergradering van skeids 
regters.
Op 6 en 7 Oktober is daar ook 'n interkoshuistoernooi
aangeb ied , waar Huis Wouter Ma lan as die wenner
aangewys is.

Die OKB spog ook met twee Botand speelsters, by
name:

Han/ie Durr - Boland B
Liezl Stander - Junior Boland

My opregte dank gaan aan die afrigters , mev. Z. de
Beer. mev. M. Ie Roux. Aritha van Coller. Hanlie Durr,
Rentia lrven en Rianza Moolman vir al hul tyd en opof
fering waarmee hul die OKB-netbalspanne afger ig het

Baie dankie aan al d ie bestu urslede vir julie bydrae
gedurende die seisoen en sterkte aan die nuwe bestuur
vir 1994 Dankie vir elke spee lster wat elke Saterdag
haar deel bygedra net. Sonder julie sou die seisoen nie
suksesvol kon weesnie!

Arilha van Coller

TweedeSpan
Agler. M. A/berrs N. Sauer. J. van der Merwe. L. van Niekerl<.
L Kellerman
Voar. H Louw. L t.smorecrns (k), E. vanZvt. L. v.c.Wesrnuizen



DerdeSpan
Agter: J. van Oeventer. B. Keuler, M. 8 Jom . J. Naude. J. Kel1er
man; Vaor: R. Irven (k) , mev. Z de Beer, S. Reyneke

Vytde Span
Agter: L. Rohtenat. J. T. Masten, M. Basson. J. Heymans.
1. Olivier; voor: T. Coeu ee. mej. A van Coller, R. Poune (k)

Sewende Span
Agler: D. Crettorc. R. de Vi/liers. K tmmetmen. P.van Wald
bee«. M Last: Voor: K. van Wyk. L. de Gouveia, mej. R. Moo/man.
M Thesner (k)

Vierde Span
Ag ler: M.. Turck, C. Eng elbrec hr. M. Jou bert, J. Mostert.
/. Olivier; Vaor: S. Kock (k). mev. Z. de Beer, E. Booysen

5esde Span
Agler: I. Olivier, J. Heymans, P Oosinueeo . A. Nel. Y Ester
nueen: Voor: M. Hanekom (k) , mev. Z de Beer. B Bruwer

AgsteSpan
Agter: R. de Vifliers. A Borha, K. tmmetmsn (k), P van Wafd
oee«, f. OlivIer
Voor: Z de Beer, me}. R. trven. R. au Preez
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DAMESHOKKIE

Hierd ie jaar was 'n wonder like jaar vir d ie OKB se
dameshokkie. Ons he! 3 vol spanne war hierdie jaar in
die Bolandliga gespeel het, en een span war vriend
skaplike wedstryde gespeel het. Vir daard ie dames wat
nie so vertroud was met die hokkiestok nie, was oaar 'n
baie opwindende beginn erspan. Hulle het baie goed
gevorder en elke oomblik terc ee geniet.

Die OKB het ook 5 provins iale spelers h ierd ie jaar
opge lewer. Rene van Niekerk, Lisa Louw en Marlene
Groenewald het die Boland A-span in Durban verteen
woord ig . Elze Steenkamp en Gwenita Viljoen het die

Hokkiebestuur
Agler: A. RafJ, R. Bezuidenhour. F. Swanepoef, L Dreyer
Voor: G. Alston, S. Ie Raux. G. Viljoen, P. Messina

TweedeSpa n
Agler: L. Srmt, M. Neude. A. Southey, A. de vnners. T. Ha
mersme. H. Loots. E. Jordaan
Middel: K. Millard. A. van 2yl. mnr. G. A.Pienaar, E. Schwartz (k),
A Peneer
Voor: G Alston

Boland B-span (Baninkas) in George verteenwoordig.
Gwenita was ook die onderkaptein van hierdie span.

AI die spanne het baie goed gevaar in hulle alsonder
like ligas. maar dit was nie net al die tyd hokkie nie. Ons
net ook lekker sosiaal verkeer en 'n braai saam met die
manshokkiespan gehou.

Ek wil net 'n spesiale woo rd van dank aan mej . E.
Jordaan en mnr. C. Pienaar rig, vir hulle toewyding as
afrigters hierdie jaar. Dlt word opreg waardeer.

Gwenita Vi ljoen

Eers te Span
Agler: E. du Toil. W Burger. N Punt, A. RaJI. M. Groenewstd.
R. van Niekerk
Voor: C. Stander, G. ViJjoen (k), S. Ie Raux. E. Steenkamp

DerdeSpan
Agler: Z Human, T. Raux. L. du Ioit, W. Fourie. S. Bruwer.
T. van Noordwyk. B. Enge lbrecht
Voor: G. M ilani. A. Douma. mnr. G.A. Pieneer, M. t nner (k).
T. van Niekerk

Agterblad: OKB·Personeel 1993



Die OtufenrysfWffege Bofatu( bidu:

• 'n ibaCe Ceennilieu in 'npr~e~ Carufdi.ke O1fJgewing
• dOefgeri9teJpr~eoriinteerk /Uu-susse

praktiese orufenitufing vantifdie eerste jaar
• 90ed tof9em5te sportfasiCiteite

optitnak kuftuurbt1ewmis

• Iiosfiuisimvoni"9

Kursusse aat19e6ied:
PTe-primir:
• Hoer OrufenrysaipComa

(em jaaT - vtind 1995)

Junior Pri.mir (sul:ists. A J B en st. 1):
• OJufenrysdipComa (dTie jlUlr)
• Hoe,. Oiu£eri,:)·sdipComa (vieTjlUlr)

• 5enioT Primer (sts. 2J 3J 4 en 5):
• OrufemysdipComa (dTie j aar)
• Hoe,. Oiu£erilysaipComa (vieTjaar)

• Hoe,. Orufenrysdipfoma (vieTj aar) Sekondir.
• Hout- at MetaaCwerk

(Die kursus wora aangebied in samewerking
met die Universiteit van Steffen6osch.)

Vir nadae 6esowkrliede. sftakd:
Die RditoJ:, OndenrysliolIfge Bo~ Pril·aatsak X8J WdIington 7655

TeL: 02211 - 3 113 1 . yaks: 02211 - 32736
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