










ONTWIKKELING VAN HOUT- EN METAALWERKOPLEID ING AAN DIE OKP
Nadat aanvanklik !legs primltre onderwysers(esse) aan die
OKPopgelei is , word in 1922 'n eenjarige spesialiseringskursus
met Houtwerk en Taken asvakke ingestsl. Hierdie kursus loop
egter dood aan die einde van 1924 as gevolg van ta min be
langstelling.
'n Valgende spesialiseringskursus met Natuurstudie en
Tekenwerk asvakke vind oak nia byvalniaen word net in 1925
en -26 aangabied voordal dit ook len einde loop.
Die Departemenl van Dnderwys besluit egter in 1929 om 'n
ander eenjarige Hoer Prim~re Onderwysersertifikaat in Ie stal
wal sou volg op die tweejarige Pri~re Onderwyssert ifikaal .
Die kollegekomitee basluit om 'n Hout - en Metaalwerkkursus
vir mansen 'n NS81dwerkkursus vir dames aan te beveel. Hier
die kursus word op 18Junie 1~ goedgekeur om in Januarie
1931 in aanvang ta neem. In hierdie vroee jare ken d:e stu
dente in die eeme !Wee jaa, hul pri~re opleiding (P.O.S.I
met Kartonwet1c. in die 8ef'Ste jas r en Hautwark in die tweede
jaar volg om hulle gesk.ik te mask vir die onderrig van hand
work in die pri~ skool. Daar kan ook genoem word dal
mnr. Max Hough die eeme dosenl aan die OKP was wal Afri
kaans in pIaas van die gebruikJike Nederlands as voertaal in die
Handweri<departerMnl gebru ik hot.
Om verskeie redes is ander vorms van handwork ook by som
mige skole aangebied as 'n keuse in plaas van houtwerk om 'n
tweede vorm van handwerk in ta neem. So was daar skale wat
bv. leerwerk en mandji8Vlegwerk aangebied hat.
Omdat hierdie vakke nia in c:fte kursusse ingesluit is nie, moes
geskjkte persone gevind word om Iydens vakansies op
leidingskursusse aan onderwysers aan Ie bied om sodoende
die tweede vorm van handwork in dieskole moon tl ik Ie maak.
Etl ike van hierdie kursussa is hier by die OKP gehou waar leer
kragte op 'n aangename wyse geleer, gewerk en ontspa n hot.
Dit was glo die gebruik del dear die Iaaste aand Iydens so 'n
kursus 'n program met gesellige nommers deur die kursus
gangers aangebied is. 'n Uedjie wat spesiaal vir SO 'n nommer
geskryf is deur wyIe John Louw, dosenl in Afrikaans, verskyn
langsaan.
Gedurende die Tweede W~reldoorlog l oe maleriaal en go
reedsk.ap duur en skaars was, is onderwy$ers salts toegelaat
en aangemoedig om afvalmaleriaa l le gebruik nel om leerlinge
iets prakties met hul hande te laat maak en te leer om spaar
saam te W8eS.

Die nuwe H.P.-kursu. in Houl - en Metaalwerk wal in 1931
begin is, hal onder uitero moeil ike omstandighede begin as go
volg van die gebrek aan loerusting en ameublemenl.
AangesienhiercHe dieeerste kursus van sy soort was, moet die
opstellers van die kursus na aile waarskynlikheid bale rondgo
laS hOIom geskikta vakke en die gepaste standaard Ie bepaa!.
Die probIeme waanrneedie studenle moos worstel, blyk uit die
briefie van IMr. P. J. Lomberd , eon van die studente van die .
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DIE VAKA NSIEK6RS
(THE FLORAL DANCE - KATIE MOSSI

au MlJBrtmaand gee BI .sy I. asr. skop
Uit aUe OOtde f18dl!f ·n trap
Van mans en n&ens vol van vlyt
Om flier vs/(ansit!Week re slyr
M er Mndewerk so fralJil
Genooi deur ons HandweNt:.jnspe kttw r
V~~(Jr OfTS Ksapse Administr8reur
Pyfreguit fIB die OKP
W ""f Vereniging S y besl<erming gee
/s ons hier VIr die vsklJfJsiektJrsl

REFRE/N
a ek hoar die geloei van die SlNIgms.s;;en
Wur hy vreerin die hafT va,., JcilJat M o/i."
Dts sk6We, beitels wa t ~flS om en am
D,s M f'fIftrs ",a r /clop mer ·n rom -pom-pom
& hoarho e die st1J4lna die drs.bank~p
En die ro trsngs dof!n nou die hoels-h O@/

ogroot~ die lingSvan die nvn en die vrau
War verleer he t am gO#lrBrs I18S ,. nou
Die beiteI gSp en die boor loop sk~f

Die SVIIlIe/sterr gaap as die hMldft be6
MNr die stoP~ kllmOf!n-t
Van manafievlf:'J kom niks t~
Die kuns en reken - uitet's sieg
W Nr is diteht:Ji.fanee nou - dit vIot fW

Vsn die sfv6lstof kom geen genot nie
En die Iym wiHIJ die biNilt n. kiHf.
REFREIN
o~ hui me. mDeniJe rnrur
Our Mder nou jo u instTukteur
Dis t/y3 en Bd nglJn. ItIk f'Wft
En ~.I!I WIers8/? VM~

Met Meyer, Heunis S4'&'J1

V8f7 Strstef'l , Dudir(, WesthuilM
Ho/upffli, Britz geell~."
AJrnsI btg tesMm, ook~
Hiep hitep hoerlt W hul, nag gullM,
Want ons !landwerlt ·kon 4 f/(JU as" die bnJnd.

REFREIN
K./op hom /tier, Sweis hom dNr
Voc:Jrlo:'C¥l nsr WNf S'M!'t!l' 1o"Wp..
K_tIi d'-' honger, groot d;' don _
HQt1f1I f vir die ou vakansilt-kOl3 I

eerste H.P.-klas van 1931 : " . "sen interessante fait het
nogal verskriklik baie ergemis onder ons mans veroorsaak. Die
mense wat die kursus opgestel hat, was skynbaar nie bewus
daarvan dat dit 'n strawwe kursus was nie, vanwee die baan
brekerswertc. wet ons moes doen en die primitiewe omstandig
hede waaronder ons moos werk en gevolglik hel hulle skyn
baar gevrees dat ons l&dig sou ronddool. Gevolglik het hulle as
toegif vir ons, glo dit as u wil, die volgende in die kursus ings
voeg: 'Home nursing and the care of the baby: "
Die kursus was s6 vol en die studenle he! s6 min kans gekry
om by alies Ie kom, del voillens mnr. T. F. Holzapfel - hoof
studenl van 1933 - diestudenle geweier hel om ekaamen Ie
skryf tydens die Juni6-ekaamen.



Later het die op leiding van prirnere onderwvserstesse) w eer
onder die soeklig gekom toe die behoefte ontstaan het om die
primere op leid ing "an onderwysers na drie jaar te verleng en
die H.P.-kursus het 'n vierdejaerkursus geword. Gedurende
die [a re van 1968 tot 1975 het die kursusse se benam inge " in
nig verander soos hieronder gesien kan word.

KURSUS IN PRIM oRE DPl EID ING
1931 tot 1968 - Tw eejarige kursus : Primere Onderwyserserti
li kaat IP.D.S.!
1970 tot 1974 - Oriejarige kursus : Prirne re Dnderwysdiploma
I P.D.O.)
1975 to t 1980 - Driejarige kursus: Onderwysdigploma ID.D.1
1981 tot 1982 - Eenjarige add isione le kursus na 0 .0.: Hoer
Onderwysersdiploma (H.O.D. Senior Primer ).

KURSUS IN HD;;R PRIMoRE DPlEID ING IN HDUT- EN
M ETAAlWERK
1931 tot 1968- Eenjarige kursus: Hcer Primere Onderwvsser
tilikaat I H.P.)
1970 tot 1974 - Eenjar ige ku rsus : Dnderwysdipl oma (0.0 .)
1975 tot 1900 - Eenjarige kursus : Hoer Dnderwysdiploma
1981 tot 1982 - Vierjarige kursus : Hcer Onderwysd iploma

Toe w etgewing in 1967 bepaal dat alleenlik die universiteit e
leerkragte vir die hoerskool mag oplei, het dit beteken dat di e
OKP die op leiding " an Hour- en Metaalwerkond erwysers sou
moes staak . Die kursus soos aangeb ied deur die OKP vir die
Kaapse Departement " an Onderwys, het dan oak uiteinde lik in
Desember 1980 uitfaseer.

In die tussentyd het die Un:'/ers iteit van Ste llen bosch onder
neem am hierdie H.O.O.-kursus in Hout- en Metaalwerk onder
sy vieuels te neem. Aangesien die Univers iteit egter nag nie
fasiliteite, nOg die personeel gehad het, is 'n kontraktue le oar
eenkoms tussen die Universiteit van Ste l1enbosch en die
Kaapse Oepartement van Onderwys gesluit w aarby die Uni
versit eit d ie kursus op die OKP-karnpus met die bestaande
lokale, masjiene, gereedskap, geriewe en personael sou aan
bied. 'n Nuwe kursus is dus in samewerking met die Universi 
teit opgestel. Die vaksamestelling is heelwat verander sodat
die praktiese vakke cor vier jaar gevolg kon word en daar w as
dus nie nodigheid am 'n beknopte kursus in net een jaar in te
druk nie.
Aile vakke vir hierdie kursus word deur die Universiteit of ge
magtigde moderatore gemodereer en die OKP-personeellede
w at hierdie kursus se vakke aanb ied, word as geakkrediteerde
lede van die Universiteit se doserende personael gereken. Die
eerste studente het reeds gedurende Desember 1981 hul di
plomas by die grade- en diplomaplegtigheid van die Universi
t eit in die D.F. Malan -gedenksantrum op Stellenbosch ont 
Yang.
Om aan prirnere onderwysers met drie jaar opleid ing 10 .0.) die
geleentheid te gee om oak 'n vierdejaarkursus te volg en so op
kategori e " 0" te kern , het die Departement van Onderwys 'n
Hoer Onderwysdiploma (Senior Primer) ingestel waar Hand
w erk. as een van twee hoofvakke plus nag twee derdejaars
vakke gevolg kan w ord.

Sedert die vroegste jare is gereeld uitstallings gehou van Ho ut
en Metaalwerkstudente se werk. Die aanvanklike doel caar
mae was hoofsaaklik am inspekt eurs en moderatore in staa t te
stel am inteme punte wat toegeken is, t e modereer. Daarna is
ouers, on derwysers en belangstellendes genoai am na die
w erk te korn kyk .
Die afqelope aanta l jare is w erk op baie grater skaal uit gestal
omd at die Kuns- en Naaldwerkdepartemente hul kragte byge
goo i en oa k met hul puik werk baie meer verskeidenheid en
kleur aan die uitstalJings verleen het, Ouers , onderwysers en
belangstellendes korn gereeld van heinde en ver am hierdi e
uitstallings te besigtig.
Omde t DKP sedert 1931 die grootste geta l Hout- en M etaal
werkonderwysers in Kaapland gelewer het en baie van hierdie
rnanne grcot hoogtes bereik het, is dit wat die toek oms betref
steeds ons ideaal dat 'n graadkursus onder beskerming van die
Universiteit van SteUenbosch werklikheid sal w ord .

-

EERSTE KLAS 1931 Van sq ter na voor: L na R
AJ Visser; R.R. Osborn; K. Koegelenberg; P,F, ae Wliers; C. Riede
man; J . te Raux; E.O. Kennedy; L. Erasmus; M . Poggenpoel; P.J .
Heyns; E. WIJlmot; P, Alberts; M, Viviers; B. ven Zvt: S .£. v.d. Merwe;
A. Louw; M. S. v.d. Spuy; E. v.d. Vyver; R. du Toft; L. St errenberg; J.
v.d . Walt; J,J. van Rensburg; A A. R. Gagiana; A J, Pepler; W.A
Jo ubert; R,L. Young,' R. Aoenaortt: A L. van Onseten; A F, v.d.
Merwe; M . Taliaard; A.G. de Jager,; P. Wilson; P.J Lomba rd; M . Mal
neroe: J . Brandt.

Vereenigin g - die eetsaaJ van hierdie kashuis wat tans nog in
gebruik IS, het oorspronJdik as hourwerkkam ers gedien.

Die a u H.P. Handwerkgebou.

'n Uitstalling uit vervloe jare.
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1931 -1940

M NR. R. L. YOUNG

In 1931 met die daarstelling van die spesia Hteitskursus in handwerk aan die
OKP is mnr. R. L. Young aangestel as die eerste dosent en grondlegger van
die kursus.

Mnr. Young is in South Shields. Durham , Engetand qebore. Hy het hom as
handwerkonderwyser bekwaam en die London City and Guilds Certificate
verwerf. In 1912 is hy aangestel as Houtwerkonderwyser aan die Hoer
Seunskool, Kim berley. Tydens die Eerste W ereldoorlog was hy lid van die
Suid-Afr ikaa nse Eskader w et saam met die Britse Lugmag geveg het. Hy
het in 1919 na Suid-Af rika teruggekeer.

Mm. Young het uit die staanspoor 'n stewige fondament vir die nuwe
kursus gele en 'n baie hoe standaard qestel en gehandhaaf in aile afdelings
van die werk.

Met sy dinam iese persoonlikheid het hy sy studente geinspireer en by hulle
'n liefde en entoesleeme vir hulle werk gekweek wat hulle in die onderwys
ken uitdra .

'n Pragt ige getuigskrif van die gehalte en standaard van die werk van R. L.
Young, is die feit dat van die 134studente wat hy opgelei het, 5 to t dasente
en 9 tot inspekteurs van die vak gevorder het. Oaar was ook nog 1
departementsboof 2 vise-rektc re en 8 skoolhoofde. Drie het
burgemeesters geword.

In 1940sluit hy weer by die leer aan en veg in die Tweede Wereldoorlog.
Een van die studente van die 1940-klas, mnr. J . W . Love, skryf ' n waar
dering oor mnr . Young in die Jaarblad van daardie jaar en se onder andere:
" Our grat itude and thanks to both Mr. and Mrs Young will remain wi th us
all our lives; we will endeavour to follow in his footsteps and will alw ays be
proud to say, 'I am a produ ct of Mr. Young.'"

As to cberecter-values in training in handicrafts: if character is a disposition for action if i t requires for its development the
establishments of habits of forethought and ini tiative, oforiginal effort, directrespons ibl1ity; energ y and perseverance/ if i t is fou nded
on order and system, appre ciation ofbeauty and honest work, and respect for labour, then surely handicrafts give an unequalled op
portunity for the development of these virtues in the nature of the body schooled in their use. R.L. Young.

1943-1960
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MNR. J. J. DU TOIT

Mnr. J . J . du Tcl t, 'n kleinneef van Totiu s, is in Bellv ille gebare. In 1933
11019 hy die H.P.·Handwer kkursus aan die OKP. Hy was 'n knap student en
slaag dan oak in die eerste graad. Hy het besandere hoe punte in praktiese
onderwys behaal. Hy het oak op spartgebied presteer en speel in die
Kollege sa eerste manshokk iespan wat in daardie selfde jaar die Kevter
beker verow er het. Een van sy spanmaats w as mnr . T. F. Holzapfel, later
dosent aan die OKP.

Aanvanklik gee hy anderwys op Vensterstad waar hy in die huwelik tree
met Hettie Strydam. Sv antv al hom in 1952 Hy gee vervolgens anderwys
cp Somerset -wee en oak aan die Hoerskoo ! Pearson in Port Elizabeth. In
Ju lie 1943 w ord hy aanges tel as dosent aan die OKP en is hy verant
ordelik vi r die opleiding van die H.P.-Handwerkstudent e. Met onv ermoeide
ywar sit hy die puik werk van sy vcorqanqers voort en slaag hy daarin am
sy ele, onuitwisbare stempel ap die kursus af te druk.

In 1953 tree mnr . Du Toi t weer in die huwellk, en wei met rnej, H. H. du
Torr, destvdse musiekdosente aan die OKP.

In 1955 skenk hy agt verskillende nagm aalskinkborde aan die N.G.
Gemeente, Paarl-Vallei, Die skinkborde vi r nagmaalglasies is deur homself
met kenmerkende deeglikheid en vakmanskap gemaak, terwyl mnr . H.
Hough, destyd s ook dosent aan die OK?, die versilwering laat doe n her.
Die skinkborde is tans nag in gebruik in die Paarl-Valleikerk.

Op 8 Junie 1960 beswyk hy aan 'n hartaanval in die metaalwerkkamer waar
hy met sy studente besig was . In die Unie skryf mnr . L. C. Bruwer, destyds
rektor van die OKP, onder andere die volgende:

" . . .het hom leer ken as 'n innige, beskeie, toegewyde, netj iese en
volkome eertike mens. Elke groep studente wat sy kursus voltooi het, het
van hom afskeid geneem met 'n gevoel van opregte taegeneenth eid en
bewandering. Hy was eerlik in sy oortuiging s en positief in sy standpunte.
Dit was 'n blywende besieling am met hom saam te werk en met hom am
te gaan."

Mm. Du Ton is begraw e in die familiebegraafplaas ap Kleinbosch,
Daljosafat, w aar onder rneer oak S. J . du Tort begrawe is.



MN R. T.F . HOLZAPFE L
EERSTE KENNISMAKI NG
Matriek was afge le. Wat nc u ? Vanaf kleindag was ek lief vir hour
werk en hierdie lietde het geb ly ten sp vte van die geskarrel met die
akademie in die hoerskocl. Terwyl ek sterk gerwvyfel het oar my
toekomst ige beroepsrigt ing, het dit bekend geward dat die OK?
vanaf 193 1 'n kursus in Hout- en Metaalwerk sou instel met die
cog daarop om onderwysers op te lei vir die verkryging van die
Hoer Primere Ondervvyserserti1 ikaat in Hour- en Metaa lwerk of
Handearbei d. soos dit destyds geheet het . En SO het d it gebeur
oat ek as eerstejaarstudent in Januarie 1931 hier by die OK? aan 
land. d iese lfde [aar toe die derd ejaar kursus in Ha ndv...erk in aan
vang neem .

AKKOMM OOASIE
Ivdens die vrcee twintiqerjare w as die koshuis. Vereeniging die
Noorder-Paart Primere Skoa l. In 1931 was hierdie gebou die be 
langrikste tuiste vi r die OK ? se ma nstud ent e. So w at agt to t t ien
studente va n die handwerkkursus was eqter in "n private huis ge
huisves. Oud-studente uit die [are 1931-1933 sal hierd ie ou huis
goad ontnou. Vandag staa n die ontspann ingsaal v an die nuwe
ko!legegeb ou op daardle persee L Hierdie aneksgedeelte van Ver
eenig ing was 'n beie gelukkige tuiste vir die bandwerkstudente.
Daar ko n hulle snags onge hinderd hulle tekenwerk voortsit tel"NY!
Vereen iging elke aand vanaf elfuur in dook ert e gehul was. Die
huisvader se hand was in strenge beheer van die hcctsk akelear.
Na etfuur moes ale eerste- en tweedejaars noodgedwonge rus 
in donkerte. Bow endie n was dit tydens die Groot Depressie. Die
elekt risi tei tsrekeninq moes laag bfv. wan t die losiesgelde w as
s1egs tie n pond per kwartaal.
Vereeniging het sedert 1931 nie veel verander nie. Die huid ige
kombuis was destvds die eetsaal. Die huidige eetsael was die
handw erkb lok met do e vert rekke w ar 'n tek enk amer, 'n praktiese
houtwerkkemer en ' n metaalwerkkamer ingesluit het . 'n v e rde
smal vert rekkie is in 1931aangebo u om die smidse , een houtwerk
draaibank en een metaalwerkdraaibank te huisves.
Materiale en voltocide werkstukke was in elke m oont like ruimte
geberg . Bergingskaste is deur studente self vervaardig en inge
bou.
Opvallend was d ie ondoeltreftendheld van die gebou. Swaaiven 
sters sacs d ie w et 'n mens neg in ou kerksale aantref, het min lug
en lig ingel aat. Tekenbanke was uit die jare toet, terwyl werk
banke slegs vi r laerskool leertinge bedoel wa s.
Onder hierdle omstanclighede het wtten voornemend e studente
die handwerkkursus aangedu rf . Maar onder die besielende leidi ng
van hulle handwerkmeester, mnr. R. l. You ng , sou hulle ten
spvte van d ie ongerief , die fonda mente le van 'n kurs us waardeu r
die uiteindelike beeld van handwerkonderrig in Kaapland totaa l
sou verand er.

DIE IN HOUO VAN OlE KURSUS
Is dit moonttik om 'n handwerkkursus so te vul d at 'n student v;r
'n volle ja ar sinvol besig gehou kan word? Scr het die onderwys
owerheid destyds gevra. Die sillab us moes dus gelaai word . Die
omvang was as volg :
Tegniese Tekene van Hout · en Metaalwerk,
Praktiese Hout- en Meraatwerk, Tegnologie, Onderwysmetodi ek,
Geskiedenis en Handwerkondefwys,
Sielkuncle en Praktiese Onde rwys .
Daarbenewens was twee Iesse per week dfgesonder vir die stu d)e
van A natomie en Fisiologie met die cog daarop dat stu dente hier
die vakke tot srand erd agt sou kon onderrig .
Die prog ram van die topstudent w as vol gepak. Na-uurse praktiese
werk het daagliks tot sku ins voor aande te ged uur m et tekenwerk
en studie tot snags in die klein uu rt jtes.
Opvallen d was die aange name klasg ees rydens praktiese werks ·
ure. Onder die geklank van blokhamer, saag en he rtel was di t die
gebru ik van die klas om te sing . En so is meOige tap- en gapvoeg
met koormusiekbegeleiding gemaa k .
Ondanks 'n oorlaaicle we rkp rog ram w as daar oak nog tyd om
sport en kutturele dinge te bedryf. Glo dit as u wil, die OKP het in
die dertigerjare cor rwee kranige hokkiespanne bes kik waarin die
topst udente baie sterk verteenwoordig was . Onder die kaptein
skap van m nr. Jo hnnie Ie Roux, destyd onderNySe r by d ie Defen 
skoal en later hoof van d ie W .A. Joubertskool , w as ons eerste
hokkiespan sommer ' n bulspan .

MEESTER VAN SY VAK
Mnr. R. L. Young se onderv-ysfilosofie ten opsigte van handwerk
kan in enkele woorde saamgevat word : " Educati onal handwork
seeks to t rain the mind, and a tl the senses, wi th an through the
hand ."
Alles moes met die han d geskep word onder beheer van die

menslike gees. Hierdie resep het selfdissipline in die hand gewerk
en die student op die pad van sukses gep laas.
Mnr. Char lie Hofmeyr , desrvdse skoo linspekteur, het by 'n OKP
afslu itingsgeleentheid gese : " Ek wens ek kon die handwerkkur
sus volg aan die voete van mnr . R. L. Young ," OK? eer hierd ie
man w at vi r tien jaar aan d ie stuur van die handwerkkursus w as."
Hierdie Skot het sy boods kap met sukses oorgedra aan sv Afri
kaanssprekende studente

OlE EERSTE UITSTALlING
Die span van vyftien wa t die eerste ku rsus aangedurf het , het 'n
S'ty'Ne pas geha ndhaaf en 'n hoe standaard bereik. Onder laid ing
van die rreesterhand is die eerste uitstaHing in die ou OKP-saal
gehou. Dit het 'n gesta tte aangeneem w ar vi r elke on ingeYiYde ' n
openbaring w as. Ort was 'n myI paal, maar tersetfdertyd 'n spieel
beeld van die sukses war reeds in die eerste jaar behaal w as. Die
kollegehoof, mnr . W . A. Jou bert , d ie handwerkinspekt eurs,
rmre. Davey en Bums en die onderwysowerheid w as gelukkig
met wat d ie uitstalling geopenbaar het .
Handwerkopleiding en -on derwys wa s by die OK P gevestig. En
nuwe fasili teite moes spoedig kom .

BOUERS VAN HAN OWERKONDERWYS
Tydensmy verb/yf aan dieOKPvanaf 1931'0'1933 het ek kennis
gemaak met studente wa t 'n belangrik e rol sou speeI in die uit 
bouing van handwerkonderwys in ons land . Graag noem ek die
name van mnre. J . J . Brand ( 931) P. Heyns 1193 1) C. M artin
11932IJ. J. du Toil 119331 J. van der Spuy Uys 119341W. A. van
der W est huizen (1935) en C. van der M erwe 11935) (Die jaarta l is
die jaar waarin die kursus voltooi is).
In die hoedanigheid va n handwerkonderwys, -dosent of -inspek 
teur het elk van bogenoemdes diep spore getrap. Hu ne was die
eerste wat hulle opleid ing by die OK P gekry het , hier in die ou
gebou tj ie agter Vereenigi ng , wat tans as eetkamer dien. Waar
eens die gees ges lyp w as, w ord nau die liggaam gevoed. Mag
hierdie historiese gebou nag vela toekomstige hand 
werkonderwysers huisv es en voed om sierade van die OKP en
bouers v an handwerkondeflNyS te word.

'N OANKB ARE TERUGBLIK
In 1933 het ek die voorreg gehad om ond er mnr . You ng te mag
studeer . Aan die verming van my as handwerkondel"'vVyser het hy
'n onvergeetl ike dee! bygedra. Sy gedissip linee rdhe id, SV aan
drang op die akkurate en die ko rrekte en sin vi r hoe morele
waardes het my altyd bygebly. Daarv oo r eer ek SV nagedagteni s.
En ek is dankbaar dat die voorreg my beskore wa s am in sy veet·
spore te mag volg, eers as houtwerkdosent en later as depar
tements ho of van die OKP se departement van Hout- en
Metaalwerk.
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PRESTASIES DEUR OUD-STUDENTE IN DIE BEROEPSLEWE GELEW ER

Die volgende prestasies op versk illende terre ine is deur oud-studente wat hierd ie kursus voltooi het , gelewe r.

Aangesien ons nie besonder hede van aile ouc-studente kon bekom nie, mag dit wees dar sommige van hierdie
svrers hoer moat wees .

Skoolhoofde

Kolteges: Dosente .

Senior Daseme . . .

60

14

Departernenrshoofue . 4

Vise-Rekrore · 4

Inspekteurs

Universite ite: Lektore

Professore: .

24

4

2

HU ID IGE PERSON EEL

DIE PERSONEEL OOR 'N TYDPERK VAN
VYFTIG J AA R

R. L. Young
C. Martin
J. J . du Toit
S. S. van Rensburg
N. Borcherds
H . de la H. Bellingan
C. Myburgh
T. F. Holzapfel
C. F. Visser
H. J . Hugo
E. J . Matthee
L. H. Rabe
S. F. Marais
C. C. van Dyk

1931-1940
1941-1943
1943-1960
1955
1956-1957
1960-1967
1961-1963
1961-1977
1964-1966
1967
1966
1971
1978
1979- Mnr. H. J . Hugo

Mnr. C. C. van DykMflr. L H. RaMMnr. E. J. MattheeMnr. S. F. Marais
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DIE ONTWIKKELING VAN
NAALDWERKOPLEIDING AAN DIE OKP
Toe daar met die opleid ing van onderwyserslessel aan die OKP begin is, het die kursus
slegs twee jaar geduur . In 1922w ord daar egter ' n spesiale eenjarige spesialiseringskur 
sus ingestel "om in een of ander te kiezen onderwerp te spesialiseren" . Hierdie kursus
war Naaldwerk en Teken virdamesingesluit het, was slegs ' n aanvullendekursusvir nie
gemat rikul eerde students om 'n hoerqraedsertifikaat te behaal. Oie kursus het egter nie
die nod iqe ondersteun ing geniet nie.

In 1929 het die Departement van Onderwys beslu it om 'n Hoer Prirnere Onderwyser
sert ifikaatkursus in te stel.Dit sou 'neenjarige kursuswees watstudente na dieverkryging
van die Pnmere Onderwysersertifikaat kon volg . Die Ko llegekomitee het dus besluit om
'n naaldwerkkursus vir dames by die Departement van Onderwys aan te beveel. Op 18
J unie 1930 is die kom itee in kennis gestel dat die mstellinq van so 'n kursus goedgekeur is
en dat daaraandiebeginvan 1931met diekursus'n aanvanggeneemkonword. Die Hoof
van die Kollege het egter aangekondig dat hierdie kursus inqestel mag word , maar dat dit
na twee jaarin hersiening geneemsou word met die oog op die instelling van ' n kursusin
Huishoudkunde. Na twee jaar het dit geblyk dat daar genoeg belangstelling in die kursus
was en daar was geen sprake van vervanging deur 'n ander kursus nie. M ej. £. Bam - huidige dos ent in

Naaldwerk.

Mej . A. Pepler wat toe reeds aan die Onde rwyserskollege Kaapstad en Graaff-Reinet verbonde was , is as dosente van die
kursus in 1931 aangeslel. Sy het met 18 stud ente begin - ' n besondere groot groep studente vi r ' n praktiese kursus .
Later het die Departement van Onderwys elke jaar slegs vyftien studente tot die kursus toegelaat .
Hierdie eerste klas het ' n klaskamer bokant die bib lioteek in die ou Kollegegebou betrek. In 1937 kon hul na die ruim
Teken - en Teoriekamer von die Handwerkafdeling verhuis. In hierdie lokaal was daar nog geen spesiale geriewe nie. Daar
was byvoorbeeld geen wasbak nie en water moes aangedra word . In die bogenoemde lokaa l sou mej . Peplertot mel haar
aftrede in 1950 die kursus aanbied . Trouens, die kursus is tot aan die einde van 1972 daar aangebied . Orndat die Hand
werkdepartement die lokaal nod ig gekry het en die nuwe Ko llegegebou nog in aanbou was , is die kursus gedurende 1973
en 1974 in die Laerskool W . A . Joubert aangebied. Die vakke wat die studente gedurende daard ie jare geneem het , was
5005 volg :
Eenvoudige Naaldwerk wat die maak van nagk lere, onderkl ere en kinderklere ingesluit net : modemakery; hoedemakery;
die maak van blomme;ndie ontwerp van patrone: Geskieden is van handwerk en Sielkunde van handwerk . A I die patrone
wat vir die maak van die kledinqstukke gebruik is, is deur die studente self ontw erp. Die gewildheid van die kurs us blyk uit
die feit dat dr . Pauw , destydse rekto r van die Ko llege, aan die begin van 1951reeds 27 aansoeke ontvanq het van studente
wat graag die kursus gedurende 1952 w ou volg.

'n Naa ldwerkkJas ua vroeer dae met mej. A. Pepler taosent}in die agrety rond.
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Mej. Maas 1951

Mej. Maaswas sJegseenjaaraandie Kollegeverbondeomdarsy daarna
as Inspektrise van Naaldwerl< aangesceJ is. fOngelukkig ken onsnie 'n

foro van haar bekom met.

Vanaf 1931-1968 wa s hierd ie 'n eenjarige kursu s wat die
student kon volg nadat sy die Prirnere Onderwyser 
sertilikaat verw eri het . Toe die tweejarige kursus in 1970
na drie jaar verleng is, het die naam van die eenjarige
naaldwerkkursus verander na: Onderwysdip loma in
Naaldwerk. Dit was nog 'n voltydse kursus en studente
is opgelei om Naaldwerk as vak to! op st . 10-standaard
te onderrig .
W etgewi ng het in 1967bepaa l dat onde rwysers wat in die
hoerskool onderwyssalgee, slegsaandie un iversiteit op
geleimagword. Dieeenjarige kursus waardeur onderwy
seresse oak vir die hoerskool opgelei is, is aan die einde
van 1980 gestaak .
In 1981 het die Departement van Onderwys 'n Hoer On
derwysersdiploma (Senior Primer! ingestel wat Naald
werk as een van die student S8 twee hoofvakke ingesluit
her. Saam met die twee hoolvakkevolg hul noj, tweevak
ke op derdejaarsvlak . Indien die stud ent Naaldwerk as
eenvan haarhoofvakkewil neem, moet sydit reedsvanaf
haar eerste jaar gevolg het. Met hierdie kursus worddaar
steeds prabeer om die student 'n basiese kennis van pa
t roonontwerping, modemak ery, tekst ielkunde. borduu r
w erk, skepp ende bordu urw erk en die Didakt iek van
naaldw erkon derwys te gee .
Een van die hoogtepunte wa t elke jaar gedurende die ku r
sus bereik word, is die voorbereidinq vir die jaarlikse
moderering van die puntetoekenning vir die praktiese
w erk en daarna die uits tallinq van die werkstud ie 01 die
hou van 'n modeparade. Daarhaen word ouers. students
en die publiek uitgenooi .
Vanal 1931 tot aan die einde van 1980, toe hierdie eenja
rige spesialiteitskursus gestaak is, het daar 604 stude nts
die kursus gevo lg en kon hulle aan menige leerling ' n
basiese kennis en lielde vir hierdie soort hand werk gee.
Mej. S. Lombaard , wat in 1952 by die personeel aange
sluit het , het die Kollege aan die eind e van 1962 verlaat.

M ej . A. Pepler 1931 - 1950
Sv her as eersce dosent in 1931f71(!{

18stuaeme begin. Vir haar was d.t
bale gelukkige fare W88r88n sv

9,aag terugdinl< .

Mev. L. Malherbe 1962- 1977
Gedurende nieraie jare he r sy 'n

deeftydse becrekking beklee en oak
met die aoseer van vakke aan die
studente in hut vierde jaar gehefp.

Mej. S. Lombaar d 1952 - 1962

Mev. A. Mara is 1978 - 1980
As deettvdse dosent was sy oak

behulpsaam met die apleiding
van die vieraeiesr-stuaente.

'n Naaldwerkuirsral/ing in (ile au sest van die OKP
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GESKIEDENIS VAN DIE DEPARTEMENT
LI GGAAM LI KE OPVOEDING

Die OKP het sy beslag gekry in Januarie 1913, maar dit sou tot
Julie 1934 duur voordat L.a. 'n verpligte vak in die sekondere
akootkursus geward het. Reeds in 1935 word egter voor
siening gemaak vir 'n afsonder1ike kursus in L.O. (rnansl aan
die OKP. Oit was die begin van een van die merkw aardigste
kursusse in die Onderwys in Kaapland.

Mm. H. J . Taylor was die eerste dosent vir die kursus wat in
Januarie 1936 'n aanvang geneem het met 12 students. Di~

studente moes hulle praktiese opleiding nog in die destvdse
kallegesaal ondergaan tatdat die gimnastieksaal in Julie 1937
in gebruik geneem is.

In 1938 het mnr. E. W. Airey mnr. Taylor opgevolg en in die
selfde jaar is 'n addisionele dcsent, mnr. C. J. Ac kermann
aangestel as gevol9 van die vinnig stygende studenteqetalle.
Die groot aanvraag na opgeleide liggaamlik e opvoeclers aan
skale het in Januarie 1939 gelei tot die besluit om alle studente
gedeeltelik te betrek by die kursus. Gedurende 1939 was daar
'n rekordinskryw ing van 52. Verdere aanstellings in die
departement was: mnr. D. L. van Tender 11 939). mnr. E.
Gredley 119401 en mnr. T . McCallum 11 9451.

Die spesialiteitskursus in L.a . as 'n vierdejaarkursus is in
Januarie 1946aan die OK? ingestel met mnr. Gredley as do
sent. Hierdie studente moes vir [are weekliks lesings in Ana
tomie en Fisiologie aan die U.K. bywoon . Gedurende di~ tyd
perk is mnr. J. J . Schoombee (1948 ) en mnr. H. McEwan aan
gestel as dosente . Met die uitsondering van mnr. Airey wat in
die Tweede We reldoorlog in die Noorde gesneuwel het, is
hulle almal aangestel as vakinspekteurs van L.a .

In 1957 is die vierdejaarskursus deur die Departement van
Onderwys afgeskaf en dit sou 'n driejarige kursus bly tot 1969.
Vanaf 1970 is die vierdejaarskursus egter heringestel. Nadat
mnr. McEwan in 1965 aangestel is as vekinspekteur, is sy plek
geneem deur mnr. O. J. de Beer. Hierdie " nuw e" kursus het
aan die student die keuse gebied am of ' n driejarige kursus
met t .O. as keusevak aan te bied, of aan te gaan met 'n
vierde jaar-spesialiteitskursus in L.O.

Gedurende 1980 is daar begin met die opstel van nuwe leer
planne vir L.a. met 'n sterker akademiese inslag. Dit het in
1981 'n aanvang geneem.

Verdere aanstellings slur! in mnr. P. A . Lauw in 1974, dr. B.
Andrews in 1976, nadat die alombekende en beminde mnr. C.
Ackermann in 1976 die tuig neergeh~ het na 29 jaar van on
skatbare diens aan die OKP en die onderwys .

Die belang van die L.O.-kursus aan die OKP vir die Onderwys
in Kaapland blyk onder andere uit die volgende : AI sy dosente
in praktiese gimnastiek is bevarder tot inspekteurs en onge
veer 75% van die studente van hierdie kursus het een of ander
tyd skoolhoofde geward. Orie professore aan die U.S. is oud
studente. Twee rektore van Onderwvskolleqes in Kaapland,
die hukfige A djunk-Oirekteur van Onderwys, mnr. Robertson;
mnr. F. van Heerden, l.V. vir De Aar en mnr. H. Srnit, L.P.R.
vir George tel onder die geledere. 44 oud-studente is tans
voorsitters van verskillende kultuurorganisasies in Kaapland
en 43 oud-studente is voorsitters van verskillende sportinstan
sies.

Ook op sportgebied het die kursusstudente presteer. Ons dink
aan die ses rugbyspnngbokke: Buks M arais 119501. Chum
Ochse (19511. Lofty Focrie 119581. Giep ie Wentzel 119601. Mike
Jennings 11969i. Henn ie Bekker 119811. One Boland-rubykap
teins, nl. A. C. Sauerman, Piet van der Merwe en Adrie van
W yk, 65 Bolandrugbyspelers sedert die stigting van die unie in
1939. arnat eurstoeisprinqbok K. van Roo yen 119441. pad delski
springbok A. W oods (1975), internasianale tennisafrigter
J . A. Loubser te l almal on der die oud-studente.

12

Mnr. H. Taylor - die grondlegger
van die L.O.-kursus aan die OKP.

Mnr. Chris A ckermann
demonstreer die "Wesrern Roll" .



CHRIS ACKERMANN
Mnr. Chris Ackermann is ' n man wat sinaniem met die L.O .·depanemem geword her in die
veertig jaar wat hy aan die Kollege verbonde was.
Die hoe standaard wet hy gestel net ten cpsiqte van sv werk, ged rag en dissipline net ' n onuit
wisbare indruk op sy studente gelaat. veroer het die aangename atrnosfeer van wedersyd se
vriendskap, kameraderie en loialiteit baie bygedra tot die sukses wet hy behaal het ,

Op sportqebied was hy 'n reus . As provi nsiale ruqbvspeler her hy die W P-trui met groat onder

skeiding vanaf 1936 tot 1938 gedra en daarna het hy die Boland vanaf 1939 tot 1943 verteen .,
waordig. As atriqter van die OKP se eerste rugbyspan vanaf 1938 tot 1967 het hy nie minder
as 67 Bolandspelers en 7 Springbokke gelewer nie.
Ook as krieketspeler en afriqte r het hy ' n ruirn bvdrae gelewer. Sy oud-studente sal sy venynig e
swaaiball e w at menige kolwer laat teruqs tap het pawiljoen toe, on thou .

Toe hy self nie meer aktief aan sport deelgeneem het nie het hy as skeidsreqter cpqetree. 5 6 het hy dan oak as skeidsregter in drie
ruqbvtoetse opgetree. Sv aansien in rugbykr inge was sodan ig dat hy sedert die st igt ing van die Bolandse Rugby-unie in 1939 in die
bestuur ged ien her. In 1965 het hy president van die unie geword asook lid van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad - 'n gepaste
eerbew vs aan hierdie groat rugb ygees.
Sv students en kallegas sal altyd hierdie groat sportman en vriend onthou.

SO ONTHOU EK HULLE
Airey was , soos ek, nag "n alleenloper toe ons by m nr. Taylor oorgeneem net . Hy was die
vlugvoetige - "n baie goeie gimnas, hc kkie-en tennisspeler. Aan die begi n was hy nie
Afrikaans magtig nie en het dus baie eie geword met die Engelssprekende studente . ' n Groot
persenrasie van ons studente was oud -onderwysers wet teruggekom het vir ' n ekstra jaarkur
sus omdat hu lle net twee [aar opleiding gehad het . Daar was onder hulle 'n hele aanta l vir w ie
Airey en ek kon oom se. Airey was opgeruimd en lief vir poetse bak. Hy kon ook 'n vuurhoutjie
waarmee hy 'n sigaret opgesteek net , deur die sigaret doodblaas - iets wat die res van ons
rokers nie kon regkry nie.

Van Tonder was die kragman . Hy net 'n deel van sy opleid ing in Duitsland in die laat den iger
jare ondergaan en was onvermydefik ietwat militar ist ies.Hy het baie aandag gegee aan krag
oefeninge in die L.O. en w as self 'n hele aanta! besondere kraqtoertjies magtig.

Gredley was die geniale tipe en het graag vertel van dinge wat met hom self verkeerd geloop
net soos bv. 'n toutiewe demonstrasie. Hy was baie ligvoetig en 'n goeie gimnas. Hy het ook
goed presteer in verskillende soorte spele - en was besonder lief vir die bu ite lug . Hy het
dikwels onde r moeilike omstandighede - in die latera oorlogsjare en ' n paar jaar daarna was
motorbuitebande, nuut sowel as tweedehands. feitl ik onbekombaar - vi r naweke gaan
kampeer .

McCallum was ' n baie aagename kollega. Hy was deeglik en het sy werk qereeld met die
grootste nouqesetheid ui tqevoer. Sy vriendelike geaardheid het van hom 'n gewilde dosenr
gemaak .

Scho ombee was die ernstige en besliste. Hy w as altyd vasbesfote om dit wat hy aangepa k
het, suksesvo l deur te voer en het sy standpunt met oortuiging verdedig. Hy was besonder
geinteresseerd in aile afde lings van liggaamlike Opvoed ing .

Mc Ewan w as die sportman en het baie geed presteer in rugby , hokkie, krieket , tennis en
swem . Hy w as baie gesellig in die omgang. Hy het die stap toer na Camper's Paradise in
gevoer. Oaarby was McEwa n ' n geeie gimnas en het 'n hele aanta l gimnastiekvenoning s
georgan iseer.

De Beer is die pligsgetro ue en hardw erkende. Hy is altyd gretig am sy eie kennis in verband
met enige afde ling van die ku rsus uit te brei. Hy reel gereeld uitstappies na Ste llenb osch en
oak die staptoere na Camper 's Paradise en met die berg langs terug . Hy gaan gedurende talle
vakansies saam met verski llende spanne na taernooie. Dit is hy w at daarin geslaag het om ook
sy vrou by 'n gro at aanta ! akt iwiteite van die kursus te betrek.

M nr. T. McCaJJum Mnr. J. J. Schoombee Mnr. H. McEwan Dr. B. Andrew s
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DIE L.O .-KURSUS SE

BETEKEN IS VIR MY

Ek het nie na die OKP gekom am as
L.O.-onderwyser opgelei te word nie.
Vaagwog het ek dit in gedagte gehad,
maar die finale besluit is binne die eerste
maand of twee van my verbtyf aan die
kollege geneem . Die redes mag naief
klink omdat uitdrukkings soos " besiel
met ' n gees van idealisms" daarin ont
breek, maar juis omdat dit eenvoudige
rades was, het die kursus, agtema g&
sien, Vir my iets beteken.

Ek dink ek was onbewustelik in die kur
sus ge1nteresseerdop grand van die na
tuurf ike belangstelling wat elke seun
maar het in die ontwikkeling van 'n g&
sonde en sterk Jiggaam. By my moss
hierdie belangstelling ook gewees het en
vandag beset ek dat bepaalde ornstan
dighede dit sterker na vore gebring bet,
Glo dn as u wil - die gimnastiakkleur
baadjie met sy besondere w apen was
die mooiste wat ek tot in daardie sta
dium gesien het. Daar en dan het ek be
sluit : buig of bars, so 'n baadjie gaan ek
ook eendag dra ll

Random die groat gimnastieksaal wag
van die au hoofgebou het daar vir die
meeste eerstejaars 'n misterie gehang.
Waarom so eenkant ; waarom word ons
nie in die saal toegelaat behalwa as die
gimnaste ap 'n Vrydag nie daar is nie;
waarom moet jou skeene uitgetrek word
asjy deur die saal willoop? Hierd ie plek.
so het ek gedink. is nat vir'n groepie uit 
gesoekte manne. Vervolgens het die

16

L.O.-studente se besoeke aan die Me
diese Skoal by die Universiteit van
Kaapstad waar lesings in Anatomie en
Fisiologie deur prott. Drennan en Irw ing
gegee is, die LO.-kursus ' n status gegee
wat die ander kursusse nie gehad het
nie. Moontlik moet die status gekappel
word aan die feit oat hulle saos die me
diese studente met "lvke" gewerk het
- die bewyse het ons immers gesien in
die stukkies mensvteis w at uit die Me
diese Skoo l gesmo kkel is! Daarby het
gimnaste. net soas aile derdejaars elke
aand, "at-aaod' gehad en het dus nie
nodig gehad am elke aand te studeer
niel Dit hat my beslis nie van die kursus
afgeskrik nie : inteendeel, dit het my
help besluit l l Later eers as stude nt in die
kursus, het ek besef dat ' n harde dag se
strawwe oefen inge en uitputtende deel
name aan aile soorte sportaktiwiteite, dit
nie vir jou moon tlik gemaak het om elke
aand by die baeke deur te bring nie. 'n
Besoek aan die bioskoop was die regte
inspuiting vir 'n volgende dag se pro
graml

Verskoon die lang aanloop om by die
kursus self te kern. Die aard van die kur
sus met sv drie duidelike komponente,
naamlik die teoretiese afdeling,praktiese
gimnastiek en praktiese sport en spele
was sodanig dat veral die laaste twee
komponente jeu van die Bersta dag af in
kompetisie met jou self EN jou klas
meats gebring het . 8ke gimnas was

daagliks, sonder om die bekend te maak,
in kompetisie met die ktasmaats wat
naastenby so geed of swak soos hy self
was. As jy nie deur get10ue eefening en
harde werk e1ke dag jou kant gebring het
nie, het jy uitgesak. ' n Besering wat jy
dus erene opgedoen het en wat jou
daarvan weerhou het om saam te oafen,
het ' n demoraliserende uitwerking op
feitl ik die hele klas gehad amdat een van
ons nau teen w il en dank sou agter raak.
In hierdie kursus was deer nis Dlek vi r
seUgenoegsaamheid nle. Die standaard
wat deur dosente soos o.a. Chris Ac ker
mann, Jan Schoombee, Harry McEwan,
Dirk de Beer en Bokkie Louw gestel is,
was sodanig dat elkeen dit waartae hy in
staat was net kon bereik het deur in
spanning en harde werk. "n Kopwi p of 'n
handoarslag kon nooit vo lmaak uitge
veer word nie - daar het vir elkeen al
tyd ' n " nag nie" oorgebly om na te
streef. Ook was die dosenta voortdu
rend daarap uit om belangstelling vir aile
aspekte van gimnastiek, sport en spale
by die studente aan te w akker omdat
hulle daarvan bewus w as, en oor die be
wyse beskik het dat belangstelling seam
met die WIL, die mens in staat stel tot
prestasies wat andersins 'lie moontlik is
nie.

Maar die bemeestering van die vaardig.
heid am bv. 'n vtugsprong oa jou eie
oor deef sier1ik un te veer, het oak aan
jou selfvertroue gogee om " gevaarliker"



spronge aan te pak. Baie jare later hat ek
eers besef dat ek in daardie kursus ge
leer het dat selfvertroue oak aan die
hand van harde werk, inspanning en
toewyding verwerf moet word omdat dit
sodanig-ontwikkelde selfvertroue is wat
jou meester van ' n situasie maak. Ten
einde in die lewe te kan vorder moet jy
daanoe in staat wees am jou te leurstel
lings te kan verwerk. Ek het in die gim
nastieksaal van die OK? goeie oefening
gekry in die verwerking van teleurstel
lings, w ant ' n misJukte sprong, oefening
of aktiwiteit sa uitwerking kan net met
harder werk en grater toewyding regge
st&l wo rd.
Die ligging van die gimnastieksaa l weg
van die hoolgebou het ook daartoe by
gedra dat 'n besonder aangename gees
onder die studente geheers het. Ten
sovte daarvan dat elkeen a ltyd in kom-

petisie met 'n ander en met sy eie be
kwaamheid was , het daar 'n besondere
gees van samewerking geheers. Baia
aktiwiteite in so 'n kursus kan net uitge
veer word in samewerking met 'n klas
maat en dit hat dan ook gewoonJik van
die ondersteuning algehang hoe geed 01
swak die bepaalde aktiwiten uitgevoer
word. Hier het ek geleer, maar dit ears
lat er besel, dat daar plekke 01 situasies
in die Jewe is waar jy op jou eie kan vor
dar, maar daar is net soveel of nag meer
waar jy sander die ondersteuning van
jou medemens nereos kan korn nie .

Die teoretiese gedeelte van die kursus
en dan veral die Anatomie en die Fisiolo
gie het ons bewus gehou van die feit dat
onderwysers opgelei word en nie sir
kusartieste nie. Die bri ljantste akadernl
kus se kans am te slaag was net so
skraal as die van die briljantste gimnas

aileen. Die innige verbintenis van teorie
en praktyk het vir my in hierdie kursus
praktiese gestalte gekry. Moontlik hat
die grootste waarde van die kursus vir
my as akademikus vandag. daarin ge16
dat dit my na enkele jare sa onderrig van
die vak op skool laat besel hat dat ek nie
as 'n LO.-onderwyser sa l ken altree nie.
As ek wil vorder, sal ek verder meet stu
deer in ' n suiwer akademiese rigling.
As ek my lewe weer van vooraf moet
begin, sal ek weer die L O.-kursus aan
die OKP wil volg. Oie verskil is net : ek
sal dit nou volg met ' n ander gemoti
veerdheid en toegewydheid, want ek is
daarvan oortuig dat benewens die
enkele aspekte wat ek genoem hat, deer
veal meer in die kursus opgesluit III as
wet ek bevoorreg was am raak te sian en
my eie te maak.

DEUR CORNE DE VRIES

"Ararat" en die Gimnastieksaal.

Swembade" kJa$kamersvir H.P. (L. O.~kursus.
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liTHE OLD ORDER
~

J.
CHANGETH • • •

A ll over the Cape Province powerful
sentiments have been expressed about
the proposed new Physical Education
course to be introduced at Paart
Teachers' College. Former students ask:
"W hat is going on at Paarl; why chang e
the content and character of the oldest
Physical Education Course in Africa - a
course that has produced the goods for
forty-five years7" Some of the more
physical typeS express themselves in
physical terms. They say they feel like a
father looking at a virile son who is
shortly to undergo a crippling operation,
indeed, surgery that will leave him
emasculated and a shadow of his torm er
self l To anempt to explain to these loyal
'oud-qimnaste' that a more academi
cally orientated course will be serving
greater educationa l needs than a full
time Physical Education course, is to in
vite further caustic comment.
What is it that has made this Diploma
course the prestigeous course it has un
doubtedly been for close on ha~ a
century7 It is certa inly not the primitive
facilities which were in use until the
ea rlysixties, nor has its reputation been
achieved through stringent student se
lection. The answer must surely lie in the
course itsetf and the people who de
veloped its traditions. A course th at has
been the initial train ing ground for
scores of prominent educationi sts • in
spectors of education university aca
demics, high and primary school princi-

pals ai .d deputy principa ls and a hun
dred or more of heads of departments,
must surely have special qu alities 
qualities which should be nurtured and
cherished, rather than dim in ish ed .
Former students have often remarked
that by follow ing th is course, they dis
covered potentialities within themselves
which they had no idea existed.

A ll Physical Education courses contain
basic physical and mental components,
but it is the mixing of these ingredients
which ultimately gives a course its tru e
character. The Paarl course has suc
ceeded in blending physical and mental
challenges, to produce a highly effective
formula. Year after year an unique com
radeship is developed through just the
correct amoun t of idealism, mental
stimu lation, physical wear and tear,
sweat, fun and laughter. In an exclusive
environment individual strengths and
weaknesses are sympathetically ex
posed , identified and remoulded. The
student leaves the institution with new
horizons and with new inspiration. His
body has changed shape and so has his
th inking. A process of self discovery has
been set in motion. He has learnt the
basics of organization, how to get on
with other peop le, a respect for both
language groups , a fair measure of good
common sense and the value of a sense
of humour. He has experienced the
emotional ups and downs that form part
and parcel of competitive sport, he has

developed a certain toughness towards
stress, fatigue and physical discomfort
and he has come to realize the value of
co-operation, perseverance and team
spirit . What better training in leadership
can there be?
Great emphas is is placed on developing
the student's teach ing ski lls. The course
is structured in such a manner that ig
norance is gradua lly replaced by insight
and understanding . By th e time he takes
on his first teaching post, he is confi
dently aware he can handle his subject
and that he is well equipped for his
intramural and extra mural duties. He
soon becomes a sought-afte r member
of staff and is constantly in the eye of
the school community. With reasonable
dedication, some private study and a
few years of experience. his promotion
is assured.
Finally, no article of this nature would be
com plete without paying tribute to the
high stand ards of Scottish teacher train
ing wh ich were adopted and adapted to
the needs of the Cape Province educa
tion programme, by a series of lecturers
who came under the influence of the
Scotti sh School of Physical Education.
All who have served the renowned
Department of Physical Educati on at
Paarl, either as students or as lecturing
staff, are proud to think that they have
made a contribution to its fine traditions.
We mourn its passing, but "the old
order changeth • . ." We wish the new

course well. H. M cEwan

HUIDIGE PERSON EEL

Mnr. D. J . de Beer
fDeparremenrshoof)
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Mnr. P. A. Louw

Mnr. R. Saul
(Deelrydse aosent l









DDSERENDE PERSDNEEL

Voor: M nre. D. Louw, L. O. Schoeman. J. de V. Heydenrych. G. J. Joubert, 8 . F. Calirz, 8 . C. S. J . Naude; H. J. Prins (vise-relrtorJ, A. H. Gous
(rekror), dr. H. de fa H . Bellingan f -nse-rekrorJ, E. H. W. Lategan. J . R. van der CoJff. P. J. K. Sreenl<amp, D. J. de Beer. H. J . Hugo.

2de ry: Mej. E.M. Visser, mew. H. Stevn, M. S. van Bler*, mej. E. Bam, mev. C.M. Smith, mej . £. Britz. mew. E. S. NeI, A . du rot;mejj. £. de Wit.
S. J. Barnard, mevv. A. Ie Raux, M . J . Louw, Y. de Vt7/iers. L. R. Hayward, mejj. A. E. NeI, N. E. Borha.

3de ry: Mnre. W. Smit, J. H. van der Wesrhuizen, mev. F. van Oyk, mnre. R. Cloere, A. D. Malan. J . P. van der Merwe, mev. M . A. ctoete.
mnre . R. K. $aul. J. Anker, J. S . Smnn, M. M. Walters.

A gter. Mnre. J. Versrer, £. J. ,Warrhee. C.C. van Dyk, S. F. Mara;s. D. J . du Ton; J . P. Vermeulen, L. H. Rabe, P. Swart P. A. Louw. H . J. Griesse/.

INUWE AA NSTELLINGS I

J . A nker

Mnre. J. Anker en A. D.
Malan her aan die begin
van die jaar b y ons per
soneel aangesluit. Mnr.
Anker is aangestel as
senior dosenr in
Afn"kaans en mnr. Malan
as dosenr in Naruur-

werenskap.

A. D. Malan

Mnr. G. L. P. KJeyn
Opsigrer

ADM IN ISTRA TIEWE PERSDNEEL

Sittende: Mm. T. F. Holzapfel. mej. R. $pamer. mev. S. Jacobs .

Staande: Mej. A. Koen. mew. R. Fourie. M. Venrer

Afwesig: Mev. Hanekom.
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ONS GROET
MEJ. J . OU PlfSSIS
Waf..slu"vt 'n mens nou oar iemand so heel besor'ldeB7 lema nd wa t ' n Ieeftyd aan"n irvigting geoKY ber en dee!daarvan_.....
Waner besondere prestasies of uit:staande kataktJ!ftrekkl!l c;aan jy uitig7 DBar is dan so baie. Wanneer JOhanna du
Plessis aan die einde van 1982finaa l uittree. salda¥ iets ondefinieerbaars saam met haar van die l(oI lege af weggaan.
waar sy de&! wasvan dieOKPen dieOKP dee!van haaf Ivwe.
SoweI IewoellSbl1heid, soveel deegIikheid. ~.......e..: getrouheid. SO'tIeel lo;aliteit, soveel humor en soveet talente in een
mens opgesUt" bt¥ maar aItyd 'n wOllderwen.van die Groot Meester.
Sv het die eerstl!llewenslg opT~ aanskou. EkgIo dat sv onmfdde5k begin rondkyk. het "'" iets om te doen.
Syslaaostandeftll0 reeds 00 se:stienjarige 0IJderd0m. Hoe hule haar so lank cc skool besig gehou her. wmaan ek ook
nio.
Sy behaaI daama die BA-graad en SekoodAre Onderwysdiploma aan die Universit:eit van St&llenbosch CD die l'ype
ouderdom van 20 jaar.
Haareerst8~ldeIw,sbeoeU.ing aanvaarsv aan die HoerMeisieskool Oudtshoom wee r sv ore en 'n halfjaar lank onder·..... _.
v anat 1 J uie 1952 word sy aangestel as dosent in Aardrykskurxle een die OKP. Cp 1 Apri 1969 word IV~ tot
senior dosel'lt aan die Kolege.

In die bykans dertig jaar waarin sv hoofsaaldik Aardrykskunde en Bybelkunde een hierdie KoAege ecseer her. he! $V Mej Du Plessis
SDOnIgetrllp Waf.seffs VaderTyd moeiI ik sal uitwis. .
Met haar wydbereisdheid en~ kon $V tot CD die jeeste oag:van haaf Iooobaan aan die KoIJeoe elke Ies 'n belewenis maak. Sv het wei al seskontinente be
soek. maarek wonder tDQsoms of daar ' n belangrike plek 00 die aardbol is waar 5Vnie eiehandio foto's oeneem bet om haar~ mee 00 te helder nie .
Oor haaronderrig: meet ek selter maarvolstaan deur te sa:en ek hoof die app lous lIan honclefde cu:I-studente cor die land - Sv was ' n meester va n die lIa k en 'n rrees
tervoor die katee\ef. Enkon sy ooderhoudend praatl

Johanna du Plessis hetegter nie net haar wkke Iaatleef vir die studente ne. maar ~ he t oo k vir en saam met die sruoeote geJeef. Wat sou die ACSV-kampe tog wees
sondet haarkonsertel Sv ken ook die Iiefdell8n Christus so maklik san andere oordra omdat die liefde ...an Christus inhe ram deelll8n heer ewe is. 'n Toonbeeld IIsn ' n
b/ymoedige gefowige_

Toe rrin rnense hoop gehad he! vir die bestaansmoontiikhede I18n 'n Fotografieldub ee n die KoIlege. hat sv eeleiding geneem en dit ultgebou tc t tn lewenskraatige l!tI11-

"'""-
Haarhand wasook altYd duideQ. te bespeur Wi belangrike KoAegegeselighede. SeIfs die teekapoie met die wind:larW moes lIerwyder YlIOrd. want oak die klein dinge Qies
is w haar belanwik.
Ons sou blaaie IIOlkon sluyt oar haar prestasies,. maar ell gIo da t ~ daaraan aanstoot sal neem, want J ohanna du Plessis hat en Ieef nog steeds am cfiens te !ewer uit
daJ*baarheid teenoor die Skepper wat haar met soveetgawes gese6n het en nie am monumente lli r haarselfa~ te Iaatnie.
DieQnderwvserskollege Paal'lgreet 'n gefiefde dosent. Ons wens haar Godsrv/tste seen toe en ons \fertrOU dat daar OOQ baie gelukkt;e ja re w haar beskore sal wees..

w: PRAED

Mnt. Smit

Mnr. Lubbe

MNR.W. SM IT

Mnr. Witfred Smit is op 15 AUQustuI 1922 oP TrornpsbuTg Wi die Vrystaat gebore. Hy begW'I sy skoolOOPbaan op
Mamesbury en vdtooi cit &an die Ho8rskootBradasdofp. Qp sll.ooIblink tty 1191'81oit in gimnastieken tennis.
Hv sit sy stu<fies\'OOrtaan die Universiteit ...an Stellenbosch, waar hy in 1944 die M.A.-graad in Engels be haal en die
B.Ed.-graadin 1961. QpwVversit8it blinkhvuit inamateur-stoei.
Sy eeme onderwyspos is &an <fie Ho8rskool Gimnasium in die Paal'l. Daama gee hy ond et'W'VS aan die Hoerskoot Kirk
wood. die Hoir Hande/lskoolPurl. Hoirskod BredasdorD, Hoilrskool Grens in Oos-London, Hoirskool Ourbanville eo
die Hoerskool Hotter1tca-HoIInd. In 1962 word hv IIise-hoof 00 WiIIowmore en in 1963 skooIhoof lIan die Hoitrskool
Stert.stroom lmertyd hefdoop tot Hoer;.001 John Vomerl.
V. die afoeloPe 13 j,aarwas hvsenior dosent in Enoe!s aan d ie aKP.

Ons groet mnr. Smit lUt 'n Ieeftvd \Ian diensin diltonderwys. Die onderwys was sv groat Iiefdeen hy sal deur baie van s:v
Ieeringe en studente onthou word W SV'{'llIIeI", entoesiasme en kennis lIan 5V\/Ilk. Sy ko/legas sal hom onthou vir 5Vaan
gename koIIegiaIit8i:t fyn sin W humor. soits'tIondigheid,. kennisvan meters en finansies en die moci de\JO om altvdnet
die goeie WI ales en alma! raakt8 sien.
Ons sal rmf". Sm: altyd onthou as die~ \I8ll die Debats\lereniging, die JaoQ&l" Speech Competition en die
lntaB.oIIeoe-A~ompetisie. Min dosem:ekon 56 aanmoedig. help , stimuleer en self'.,ertrOl.l8 gee san 'n student
wat"«l noott UlYOnI 'n toesoraakgemaak hat rue. Die vwer waarmee hy hierdie bedl"yWighede aanoepak het , is ook
weerspieilI in die wvse waarop tty ondeniQ; g8Q88 het - Iewendio. beoeesterd; met ' n raak ~ng hier en ' n Pittioe wap.
Die daar. WiltsaI!!iY strtd met: die~ \/M088'tl SeHs~ergademos is~ gebruild Ons sal
met waardering onthou hoe hot en $V~ oak a/tyd ale aanbiedinge \Ian die kuttuurorganisas bygeoM)on en onder-
steun net. •
WlImeer tit aan mrW". Srm en!!iY~ dink, link ek onwiIeIc.eurio un die 'o'06gende wooroe met die lr.Jem OD...era! die laaste reet:

" And his head is stuffed full of know*Ioe
of evert conceivable thing.
Of science and logic he ehmen,
A£ me and as fast as he can;
At!:tlouQh rm no judge of su::h matteB.,
r m sure he's a talented mant..
Namens die OK? 'tI¥tI ek my opregte darM en waardering uitspfeek "';' lit wat mnr. Smit \lir die [)epartament Engels be
takenhet en vira11es wetby WI belano lIan ens students, in beIang \len ond8lW'(Sin die bree, asook 'lit ons~ng in die
besonder, gadoen het. Onswer-. hom ' n aangename rustvd toe en wi ctie hooouitspreek dat hy noo baie jere van goeie
gescn1heid, VlWJQde engekJ.ksum met sy eggen:lte. b1dersen kieir*inden sal geni&t..

MN R_JOHAN LUBBE
Namens die studente en~lI8OdeOKP wiI ek mnr. Lubbe hartik bedank _ diegeowaardeerde werk IM! t by in die
[)epanement Klasmusiek gedoen het. Waar hvhom nou ClP SteI\enbosch g81JeStiohat, wens ana hom 'n aangename en
IIrtlUQdeyaIe rustvd toe..
Mtw. Johanlubbe. op 13 $ec:ltei,o.. 1925 in lUnbertey gebore en na ...c:itooing lIan sy skQob)pbaan as n die Hoer
Voltskoolap PQtdlEfWlOO"sithysy stulfieaancie Kcw_watolium w MusieIl voort. Noli die~ 'tI&n die Onder
~ in Mu:siek i't 19C7. begin by tv Iooobaan as l'nJSiei«Inderw"rSef" en Qt"lIIis. In hierdie hoedanigheid was hy Q:l

die voIgende pIekke -uaam: PCJI"ter"de. Cents en PrinsA1bett.Met: sv aarsteIing •~ aan die Hoif
skoal Girmasiumin 1962..'o'efhuiahven.., gesin na die PMt1.Vetderword hvooItas orrelis '¥an die Ned. Geref. Gemeen
te Noorder.paart aangestM en in 1971 as orrelilvan die Ned. Geref. Gemeeme Paari-V• . In 1964worc1 tty as dosent in
Instrurnent* Mu:siell. un die OKP ungestBI.

Mrr.lubbe is 'n fyn beIes& rI"IIIf'S; was ' n gewiIde dols81tbot SV !!itUdente en hy hfi geetl moeite ontsien om die Cll"MM'Va1'8

rn reielrsn Iderrt...an Ido te ...... nie.. Met.., kemw1ulnde fyn Sn vit humor., gedl.jd Nt hy daema gllStJ'eI!!f om Octno
moe kemis en vaanigheid &an IV studIlIntaoarte dra .

Hy ..... nie net betroIUte by die musieklewe \Ian die OKPnie. maar hy het 5¥ irMoed oak Iaetgekt in die musieklewe\Iandie Paart_As koorleier en onMs het heehowa:t Yef

Y\Il!lfttings IJit IV pen gevIoei. Die KoIegekoor het IV verwertincs met arootoorgewe gesing en I'IJIIewas besonder i8f vir me Maleise 1iedfIlt, Soierewit gsooeiet en The
BQchbar\ Sc:lnG.l.aasQenoemdeg~ lied,. in Vo'ksfied-rioom, • deur 'n SWHdse I1'I8trOO!!i An f'T'W. lJJbbe~ Hy het dit genoteer en vetWerk.56 hat lIan
sy ........ IciilQS wn MaIeise VcAsIiedereook ont5talH\. Myhamwens isdat hy , noudat: tr1me8f tYdto!!!iV beskilkng het. hierdie wen. sal voon:sit om~ te no
tl!II8twat andenirw.veriotesou raak. Hy besirik Y!Itderoak oar cia beson:Ient...ermoe om~ musikaaI in Afrikaanste~ en sodoende die Europese musiek
ndisie ... Afrbans .. bevarder.

DieOKP wens iTUV. lubbe 'n~ en wefvet'd:iende rustvdPeril. toe.
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IN NUWE PERSPEKTIEF

ORIENTERING

I

I
I

'n Baie geslaagde orienterinqsproqrarn, onder leiding
van 'n aantal OKP-dosente en die OlOS-span van
Stellenbosch, is vanaf Saterdaq 16 Januarie tot Dinsdag
19 Januarie vir eerstejaar-studente op die kampus van
die OKP aangebied.

Na die arnptelike verwelkoming van studente en hulle
ouers deur die rektor, is die eerstejaars in drie groepe
verdeel en kon hulle om die beurt kennis maak mel
mekaar, die kollegekampus, die kollegehierargie, d ie
studentehierarqie en sport aan die OKP.

Sondag hel hulle die erediens in die studenlekerk
bygewoon waama hulle deur die ACSV op n uitstappie
na Paarlberg geneem is. Sondagaand het hulle 'n
filmvertoning bygewoon .

Maandaghet hulle kennis gemaak met die koshuislewe,

die verenigingslewe, en die mediasentrum. Hiema het
die OlOS-span, bestaande uit prof. Cawood, prof. J _
Malan en mnr. C. Kapp oorgeneem en die eerstejaars
aan 'n inl ensiewe onderwyskundige orien
teringsprogram onderwerp. Hierdie harde werk is
onderbreek mel 'n gesellige vleisbraai en impromptu
konsert , maar die program is weer Dinsdag herval met
toenemende ywer en intensiteit.

Onswil graag ons opregte dank uitspreek teenoor almal
wal bygedra het om hierdie poging so geslaagd Ie laat
verloop. Die eerstejaars se hoe evaluering daarvan
getuig van u sukses.

L O. SCHOEMAN

AFSTANDSONDERRIG

Groei en vemuwing is noodsaaklik vir suksesvolle
onderrig. Dit geld nie slegs wat die vakinhoudelike
betref nie, maar veral vir die vakdidaktiese komponent .

Die Onderwysdepartemenl het gevolglik besluit dat
leerkragte met slegs rwee jaar opleiding na matriek, dit
wil se die mel slags 'n Primere Onderwysersertifikaat ,
vanaf die begin van 19l3O deur middel van af
standsonderrig hul kwalifikasies kan verbeter en ter
selfdertyd hierdie sa noodsaaklike vemuwing bekom.

Hierdie korrespondensiekursus strek oor twee jaar en by
suksesvolle voltooiing daarvan, word die driejarige
Onderwysdiploma (Senior Primer) aan die leerkragte
uitgereik.

Die kolleges wat gemoeid is met afstandsanderrig is die
kolleges van Kaapstad, Graaff-Reinet, Port 8izabeth en
Paart. Die kolleges van Kaapstad en Paarl werk saam in
die sin dat die vakke Afrikaans, Opvoedkunde,
Geskiedenis en W lSkunde aan die OnderwyserskoUege
Paart gedoseer word, en Engels, Biolog ie, Aar
drykskunde en Godsdiensonderrig aan die On
derwyserskollege Kaapstad. Ter verkryging van die
Onderwysdiploma moet die leerkragte ses vakke neem,
drie aan elke kollege. Dieselfde geld vir die ander !Wee
kolleges.

Dit was vir die Onderwyserskollege Paart 'n eer en
voorreg om in Desember 1981 die eerste diplomas uit te
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reik aan leerkragte wal dit deur middel van af
standsanderrig verwerf het.

Vanaf die begin van 1981 is leerkragte wat oor !Wee
diplomas beskik, by. 'n P.O.S. en 'n H.P.O.S., in die
geleentheid gestel om hul !Wee diplomas deur middel
van afstandsonderrig in een diploma - die On
derwysd iploma (Senior of Junior Primer) - te kon
solideer deur die bywerk van sekere vakke. Dit stel hulle
in staat om daama deur verdere studie nag 'n diploma te
bekom. Die kensalidering is 'n voorvereiste vir toelating
tot 'n ku rsus ter verkryg ing van 'n verdere diploma.

Vanaf die begin van 1983 kan leerkragte wal oor 'n
driejarige Onderwysdiploma beskik, die vierjarige Hoer
Onderwysdiploma (Junior of Senior Primer) deur middel
vanafstandsonderrig verwerf. Die kursus strek oor !Wee
jaaren elke jaar moel die student !Weevakke neem. Om
lot die kursus toegelaat te word, moel die kandidaat ook
nag oor ten minste drie jaar onderwysondervinding
beskik. Verdere inligting oar die kursussamestelling kan
by die Kollege verkry word.

Die afstandsonderrigkursussedien dus eintl ik 'n tweertei
doel: dit maak dit vir die leerkrag in die primers skool
moontlik om deur middel van deeltydse stud ie sy ef
fektiwiteit in die klaskamer Ie verhcog en lerselfdertyd
sy eie lewensomstandighede te verbeter deur die
bereiking van 'n hOOr salariskategorie-indeling .

B.C.S.J . Naude



Gedurende die eerste drie jaar dek die yak
Onderwyskunde onder andere die maak
van leermiddels wat gebruik word om
basiese beginsels meer aanskoulik by die
leerting tuis te bring. Gedurende die vierde
jaar kry die student nie net 'n breer
agtergrond van dil! vak nie, maar die op
voedkundige beginsels wat ten grondslag
van die basiese in die aanbieding in die
kindertuinkJasse Ie, word blootqe le, Die
student leer dus meeroar wat gedoen moet
word in haar lesaanbieding, hoe sy dit moet
doen en hoekom dit gedoen moet word.

Gedurendedie tydsgewrigwaar die klem op spesialisering val,
is die H.O.D.-kursus van besondere waarde. Driejarige
opleiding is nie meer voldoende nie. In die vierde jaar kan die
student as ' t ware die inhoud van die driejarige kursus kon
solideer en 'n nag breer agtergrond vir haar besonder
verantwoordelike taak 'as onderwyseres kry. Haar aandeel in
die bas is wat gedurende die eerste skooljare by die kind gel~

word en die gesindheid wat die kind ten opsiqte van die on
derwys vorm, bepaal in 'n groot mate hoe die kind sa verdere
anderwys vertoop .
As dear gelees word dat nagenoeg 20% van aile leerlinge by
huUe eerste skooltoetrede opvallende aanpassinqs- en leer
~rob!~: ondervi~d, is di~ duideliker waarom 'n vieljarige- be
n d~E¥nge op.ledlngverkieslik is. Die uitkenning en hulp aan
leerhnge wat Ole skoolgereed is nie, die voorkoming van leer
en gedragsprobleme, die uitkenning van en onderwys van die
begaafde leerling, graeponderwys en die inlywing van die kind
in die formele cnderwyssituasle is meer as voldoende rede
waarom vierjarige opleidingdiestudentbetervoorberei om die
gemoed, oog en aodersintuie vandie kind bewus te maak van
dierykewonderwereld randomhom en om homdaarinte laat
tuis voeL .

Dr. H. de la H. Bellingan

Spesialisasie is reeds so 'n alombekende
woord dat diteintlik vreemd sal wees as die
opleiding vir 'n beroeo nle oak toegespits is
op spesialisering in 'n bepaalde rigting nie.
Dieopleiding van prirnere onderwysers het
van die begin van 1968 'n verpligte
driejarige kursus vir beide junior en senior
primere onderwysers geword. Aan die
begin van 1971 kon slegs studente wet die
driejarige Senior Kursus vir die 0 0
derwysdiploma lO.D.! va ltaai het, ' n
verdere eenjarige kursus vir die Hoer
Onderwysdiplama (H.O.D.) valg.

Van die begin van 1982 af is die driejarige O.O.-kursus. wat
saamgestel is vir studenteonderwyseresse wat in die Junior
Primere standards onderwys wil gee. verander sodat daar
reedsvan die eerste jaar af groter klem cp aanvangsonderwys
is. Die vak Onderwyskunde (Aanvangso nderwysdidaktiek vir
die Tale en WlSkunde, die praktiese vakke soos Kuns,
Klasm usiek en Uggaamlike Opvaeding, Omgewingskunde,
wat Aardrykskunde en Natuurwetenskap insluit, en Skrif en
Skryfbordt09niek) strek nau oor drie jaa r. Bybela nderrig, die
twee ampteliketale. die professionele vakke en Wiskunde en
Geskiedenis is die ander vakke vir die O.O.-kursus.

Die 'nuwe' driejarige O.D.·kursus vir die junior pnmere
standerds sal dus aan die einde van 1984 in werking tree.
Vanjaar het die OKP ook die eerste studente vir die eenjarige
H.O.D.-kursus vir dieJunior Primers standerds ingeskryf. Aao
dieeindevandiejaar sal dil!stUdente 'n vierjarige Hoer Onder
wysdiploma (Junior Kursusl ontvang.

Die inhoud van die kursus in die vierde jaar gee nie net 'n
dieper kennis van die vakke nie, maar daar word ook aandag
aan remediilrende anderwys g09ee . Dit sto! die toekamstige
onderwyseres in sta at am leertinge wat leerprobleme het,
doeItreffend te help am die problema uit die wag te ruim.

KINDERTUINKURSUS
,'1~

REMEDIERENDE ONDERWYS
en dear moe! van dag tot dag baplan word vir elke leerling.
Wat mOre gedoen gaa n wo rd, word bepaal door die resuitate
vanvandag. Skernaties kan dit as volg voorqest el word (Ou
Preez, 19l1O):

Du Preez, J .J . en Steenkamp , W,L: S pasmeke
leergestremdhed e - basiese beg insel s, 19l1O

Remedierende Onderwys is 'n vak wat al die studente in hul
viande jaa r vir die Hoer Onderwysdiplama (J unior PrimM
moat neem. Diekursus betiels in brae trekke die volgende: 'n
bestudering van die oorsake van leerprob!eme, die
diagnosering van leerprobleme, die uitkenning van die
Ieerlinge met leerprobleme, en hulpverlening aan sulk.
leerlinge.
Die~nd wet ons ve-al wil help met rerned ierende anderwys, is
die kind met 'n spes ifieke leerg estremdheid. Dit is die skynbaar
normale kind wat ten spyte van 'n gemiddeJde en bo
gemiddelde intelligensi e, met geen apvallende fisieka af
wyking (epl!epsie of spastisiteitl, sensoriese tekarte (gesig en
gehoorl, apvoedkundige verwaa rlosing of emosianele ant
sporing, spesifieke lee rgestremdhed e ap die gOOied van lees,
spel, reken, spraak of skryf toon .
In die ~eval van die apvaedkundig-verwaarloosde kind, kan hy
Insy ete klas gehelp word. AI wat miskien nod ig is, is 'n ekstra
dasis werk vir bater vaslO9ging of begrip. In die geval van ' n
spesilieke leerg estremde leerling, moet ' n kampenserende,
korrekbewe program gevalg word wat aanpas by die
behoeltes van die spesifieke leerling. Hier word dus beplan vir
'0 individuate kind in plaasvan vir 'n hele klas. Die teak moet
aanpas by die kind, en nie die kind by die leerplan rue. Daar
moet van unieke andenrigfDetodes gOOruik gemaak word wet
rekening moet Itou met die kind se sterk en $Wak moda liteite,

Evaluering
v an die l e er::=:

ling s e
r eaksie e n

v orderin

Implemen=
ter ing
van di e
ond er W}-s =
taak

B.C.S .J. Naude
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ONDERWYS VAN DIE BEGAAFDE KIND
IN KAAPLAND

Sedert 1980 is deurdringende navorsing oor die
begaafde kind in Suki-Afrika en in die buiteland gedoen
om daardeur strukture en prosedures te ontwikkel wat
binne ' 0 eie konteks relevant en betekenisvol qelmple
menteer ken word . Die oorwegende beweegrede vir
sodanige navorsing was die dramatiese statistiek war
aangetoon het dat meer as 50 persent van begaafde
kinders in Suid-Afrika onderpresteer, uitsak of laervlak
beroepe beklee. Wanneer 'n land in 'n oor1ewingstryd
gewikkel is, hau hierdiesyfers skokkende implikasies in.
In 1981 is 24 skale in Kaapland aangewys as
sogenaamde eksperimentele skale en is 'n k06r
dineerder-onderwyser by elk van d~ skole aangestel.
Die proefnemings by hierdie skale veral ten opsigte van
identifikasie, implementering en evaluering het op
windende resultate opgelewer waaruit sinvolle data
verwerk ken word vir die beplann ing van 'n reeks in
diensopleidingskursusse vir aile primere skole in
Kaapland.
Met opvolgwerk wat deur die inspektoraat en
siefkundiges gedoen ward , sal by elke laerskool in die
Kaapprovinsie van 1983 af die een af ander vorm van
onderwys vir die begaafde kind figureer. Op ' n amp.
telike vorm moet die skoolhoof aandui wan er iden
tifikasieorosedures gevelg is, die aard van verrykinqs
programme, vo rms van implementering Ibv. onttrek-

king , magneetklasse, ens.I, evalueringstrategiee, voor
ligting en die benuning van bronne boite die skool, Die
inspekteur lewer dan finale kommentaar op hierdie
infonnasie .
Die onu s sal derhatwe voortaan op die individuele skool
wees om voorsiening te maak, maar ook op die student
wat afstudeer. Laasgenoemde moet nie net kundig
wees co r die aard en wese van die begaafde kind nie,
maar moet oak bewus wees van die stelsel wat hy gaan
betree.
Benewens die binneskool-onderwys van permanente
groepering, gedeeltelike onttrekking. vakversneUing. die
oorslaan van standerds en hoevlak·evaluering, word
daar oak voondurend bykomstige aktiwfteite beplan en
uitgevoer. ' Brainstorming' -geleenth ede waar spanne
van vier 'n dag lank bymekaarkom en probleme aandurf,
uit stallings van produkte, publikasiegeleenthede en
navorsingsmoondikhede by universit eite is maar enkele
van die inisiatiewe wat op 'n deuriopende grondslag
geloods word.
Die begaafde kind hoor dikwels 'n tromslaner wat ander
nie hoo r nie. Hy meet die kans gegun word am op die
maat van die musiek wat hy hoor , te loop en nie kuns
mang gedwing word in 'n patroon van eendersheid nie.

Dr. J .S. Neeth ling

DIE BEGAAFDE KIND

IN DIE OPLEIDING VAN ONDERWYSERS
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Die Kaaplandse Departement van Onderwys het
gedurende 1981 'n amvanende program vir begaafde
leerlinge in werk ing gestel. Sedert daardie tyd is die
Kollege aktief betrokke by verskeie fasette van die
program.
Gedurende 1981 het verskeie dosente by sillabus- en
programkomitees ingeskakel.
Sedert die begin van 1982 is die Begaafde Kind as 'n
verpligte komponent van die Opvoedkunde-sillabusse
vir aile jaargroepe ingestel.
Diebehoeftes van die begaafde leerting kry ook spesiale
aandag in die aanbied ing van vakdidaktiek.
Een van ons dosente het as kursusleier opgetree vir on
reeks indiensopl eidingskursusse vir onderwysers in
Kaapland se primere skole.

Die Departement Natuurwetenskap het in opdrag van
die Onderwysdepartement die leiding geneem in die
ontwerp van verrykte programme vir begaafde leeriinge.
Die W etenskapprogramme is reeds by aile Kolleges in
Kaapland aangebied. By die OKP is ' n twintigta l
leerlinge uit die amgewing betrek. Die aanbieding was
'n groot sukses en die program sal in 1983 verder
uitgebrei word. .
Vanaf 1983 kan goedgekeurde viertlejaarstudente 'n
spesialiteitsku:sus, Onderwyskunde: Die Begaafde
Kind, volg. Hierdie kursus behoort 'n stewige bydrae te
lewer tot 'n beter toegeruste onderwyskorps am in die
onderwysbehoeftes van begaafde kinders te voorsien.

D.J. du To it





AKADEMIES

6;

BEUR$WENNERS

Agter v.l.n .r.: J . A. Combtmck. M. Jordaan. D. FYter. J. Ie Raux, V. Visser. U. Olivier. 8. Smal. M. du Preez. A. van Aarde
Vaa l v.l .n.r.: H. Snyder, S. Roos. S. Lambrechrs. D. Victor. E. Naude. J. LollW. A Engelbrech t. A. de Villers.

Hilda Snyder

KULTUU R 
TRDFEE

Mej . Schurr 1981

DUX
STUDENT:

Mej. H. Snyder is aangewys as die student wat die
grootste bvcree op kulrurete gebied aan die OKP
gelev.er bet.
Sy is onder andere lid van die Studenteraad. Primaria
van Huis EJsabi! .Joubert , redaktrise van die
studentekoerarn ' Ararat " asook vandiekarnavalblad
" PokjoI 8Z'; staatmaker in die Dramavereniging en
aknewe deelnemer aan die Revue. Sv het uit
muntende speI gelewer in die tcneerstue "I wee
ccsvn Roo Rose" . en ander produksies soos
"Meisies van vevtoe Jere".

PRAKTIESE
ONDERWYS

,
Gerda Louw

Die firma Maskew MINerskenil.jaarl iks twee snweme
da [;es wet toegeil.en word ean die beste student in die
praknese onderwys in die Onderwysdiploma Junior
Primer en in die Onderwysdiploma Senior Primer
onderskeidelik . Studente met onderwyservaring kom
nie vir hierdi e medaljes in aanmerking nle.

SPORT

SPORTPRESTEERDERS 1982
Voor v.t.n.r. : M. du Bruyn (rugby), M . de Villiers (ho/(/(ieJ, E Hare (rugby), H. Borha (hokldeJ, mar. B. Calia (sporradminisrrareurJ, E. Louw

(netbafJ, P. Reynecke (rugby), R. Wallace (ho/(kie en tennis), C. Heetncote (gimnastiekJ.
Tweede TVv.l.n.r .: J . Potgieter (gimnastiek), M. de Beer (hokkieJ, F. de V/lfiers (rugby), A. Smit (netbafJ, B. van Rensburg (rugby), M. Swart

(tennis), C. Jacobs (rugby), M. Malan (netbaIJ, M . van Rensburg (rugby), R, Stolk (atfetiek), F. Marais (rugby).
Derde TV v.J.n .r.: 8. Mostert (tennisJ, A. Oosthuizen (rugb y), E. Ie Roux (rugby), M. Olivier (krieket), M . Mouton (rugby), A. Pollard (atletiekJ,

H. CJoete (rugby), 8 . NeJ(rugby).
A gter v.J.n .r .: V. Turner (tennisJ, A. Tumer tstoeil, A. Laros (rugby), G. Huisamen (rugby), C. v.d Merwe (rugby), J . Lubbe (rugby), H. van

Niekerlc(rugby).
A fwesig : M. Krie/ (boksJ, M. Muller (hokJdeJ.
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ARARAT

Voor: L Smit" H. Snyder r,edalccnseJ. S. Wagener.

Agter: H. O. Baard, C. Jordaan. F. Loubser fsub-redakteurJ. H. de
Vi/liers. E. Ie RouJl.

STUDEN TERAAD 1982

A g ter ..P. Slabber. C. Beets, L. Carstens, H. van Nie/{erk.. S. Monic,
M. Olivier. D. Perry, E. Hare.

Voor: H. Botha. mnr. R. Cloere fskakekJosentl, A. Erasmus fsekr .J. A.
PoIIarrJ fhoofstudentJ. S. BnU fhoofdameJ. mnr . A . H. Gous IRektorJ.

H. Snyders.

.--. -.- ------- ~ . -._-------

PEDAGOGIEK

W. A . vanDeventer, £. Willemse. G. C. EngeibrechtfvOOf'SirrerJ. mnr.
J . C. Smirh.

DEBAr

Agler. A. Brand, A. Engelbmcht N. Bntt. O. 8aard. M. VOfSrer. M .
McDonald.

Voor. M",.. J . Anker (nuwe ert!-fJ"'SIdentJ. J. Vas lvoorsitterJ. A .
Vostoo fselcretaresseJ. mnr. W. Smit IUlttr'edende ere-presi(jentJ.
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DIE STUDENTERAAD
As verkose liggaam van die studente aan die OKP het die
1982-studenteraad onder andere gepoog om die student sa
kampuslewe te veraangenaam. Om die sosiale verkeer aan te
moedig, is 'n baie suksesvolle braaikompetisie vroeer in die
jaar aangebied en 'n begin is gemaak met koshuisnaweke.
Koshuise is beurtelings daarvoor verantwoordelik gehou om
die studentemassa tydens 'n naweek te vermaak, en d i~

poging was 56 suksesvol dat die studenteraad hoop dat die
gebruik van krag tot krag sal gaan.
Oak tydens die karnaval, lnterkoll eqe, die orienterinqskursus
van die eerstejaars en die afskeidsgeselligheid van die
kollegevertaters het die studenteraad hul volle gewig ingegooi.
Vir die studenteraad van 1982 was dit 'n groot voorreg om ta
kon help met die uitbouing van die studentelewe aan die OKP
en die samewerking, samehorigheid en entoesiasme wat
gedurende die jaar onder die raadslede geheers het, getu ig
daarvan.

ARARAT
Die Ararat is one studentekoerant waarin studentenuus,
studenteklagtes, studentespog en studente-onsin, weekliks
onder die aandag van almal wat kan lees, gebring word.
Verder is die redaksie ook verantwoordelik vir die Kar
navalblad. POKJOL.

PEDAGDGIESE VEREIIIIGING

Hierdie vereniging probeer tydens die algemene vergaderings
onderwerpe van aktuele belang bespreek. Die tamas,
' Geest eli ke W eerbaarh eid' en ' Die Afr ikaanse On
derwyserskongres' is vera! onder die Jeep geneem. Verskeie
genoc ide sprekers, waaronder ds. Roelofse van die Suid
Afrikaanse Weermag en mnr. Jean Smit van die Hosrskool
Gimnasium het in die afgelope jaar opgetree. Die jaar is
afgesluit met 'n Kaas- en wynproeaand wat deur die K.W.V.
aangebied is.

DEBATSVERENIGING
Onder die nuwe ere-president, mnr. J . Anker, en die nuwe
voorsin er, Kobus Vas, het die debatsvereniging weer 'n
lewendige eemejaarsdebat van stapel gestuur. Die eer
stejaarstudente was nie entoesiasties oor 'n kamp by die
kollege nie, maar het so iets op 'n ander terrain verkies.
Die Redenaarskompetisie (sprekers uit e1ke jaargroep) is
gewen deur Annette Vaslao wat dan aok ap IS September
aan die A.T.K.B.-redenaarsaand vir studente deelgeneem het.
Ons mess onlangse vergadering het 'n wakker bespreking oor
die posisie van die begaafde learling uitgelak. Die besluit dat
die begaafde leerling liefs in die klaskamersituasie hantaar
meet word aarder as in magnaatklasse. prajekskale of bV
verrykingskursusse, was besonder interessant.



FOTOGRARE

F. du roa. trIeJ. E Britz. C. Jacobs, J . Louw.

FOTOGRAFIE
Die vereniging is nag 'n jong vereniging met 'n klein ledetal,
maar besit pragtige moontlikhede om tot een van die grootste
en mooiste verenigings aan die OKP te groei.

LANDSDIENS
Die Landsdiensklub het sy deel bygedra 101 die bale
bedrywi ghede op kulturele gebied aan die OKP. Byna a1 2SO
lede was ywerige kampgangers. Kampe is gehou in die
Sederberge, te Laaiplek en Jon kershoek. In die Junie-vakansie
het 10 studente die Kollege verteenwoordig by die Nasionale
kamp te Cedara. Twee van hierdie studente het daar opgetree
as kampleiers.
'n Suksesvolle vlotvaart is op die Bergrivier onderneem en
hierdie naw eek het benewens plesier, oa k sy kwota sweet
geleYJer.

Vir die tweede semester is 'n leierskamp vir fina lejaarstudente,
'n staptoq in die Sederberge en 'n verskeidenheidskonsert be
plan.

Die verrigti nge van die jaar is afgesluit met 'n staptog langs die
W eskus. Malcolm Groves het sy Junior-Springbok
toekenning ontvang en taile ander lade kan reken op
toekennings aan die einde van die jaar. Die motivaring vir die
verskeidenheid en groo t aantal bedrywighed e gedurende die
jaar was egter nie taegesp its op beloning s nle, maar op die
uit lewing van die vier Iiefdes van die landsdiener, naamlik
liefde vir God, Medemens , Arbeid en die Sodem.

DIE AC SV AAN DIE OKP
Die ACSV-tak aan die OKP het vanjaar wee r voortgegaan met
sy gewone bedrywighede. Dinsdagaande het die kringleiers
vergader vi r skating deur ons studenteleraar, ds, Barnard. Tot
cns spyt moes ans van hom afskeid neem aan die ainde van
die eerste semester; nogtans is ons innig dankbaar dat ons sy
hulp en laiding vir nege [aar kon geniet. Soos in die vedede,
het die Bybelstudiekringe gereeld op Donderdagaande
vergader. Bidure in die kollege sower as in die koshuise is
gereeld gehou. Evangelisasiewerk is oak ap Sandagmiddae
gehou op die naburige piasa.
Verskeie kampe is oak wear gehou en gedurende die win
tervakansie het enkele stud ente werk erskampe bygewoon
saam met die Matias. Gedurende die Apritvakansie w as 'n hele
aantal van ans lade weer as leiers of hulplaiers betra kke by
verskillende kampe vir skoliere. Aan die einde van die jaar sal
'n hete paar w eer DV behulpsaam wees met Stranddienste.
Tydens een van cns algemene vergaderings kan ans kennis
maak met en luister na ons nuwe hoofsekretaris, ds. M ike
Smuts. Ons reisende sekretaresse, mej. Hesta Smit , het na 'n
lang en vru gbare tyd bedank. In haar plek is mej. Magdel de
Vas aangestel en ons het met haar kennis gemaak tydens haar
takbesoek op 23 en 25 Augustus.
Vanjaar is die samestelling van die verskillende subkom itees in
hersiening geneem en funksionering is herbeplan.
Ons is dankbaar dat die ACS V saam met die diakan ie sorg vir
'n gesonde geestelike klimaat op die kampus. Hierdie twea
verenigings vul die teoretiese Bybelonderrig mooi aan en drs
baie daartoe by om ans studente geestelik toe te rus vi r 'n
vrugbare anderwysloapbaan.

LANDSDIENSBESTUUR

Agter tI.I.n.r.:E. v.a . Merwe. mnr. J. v.d. Co/ff (kJubleier). D. Bester,
M . de Vries, L. Theron. M . Ko tzti, G. Steyn.

voorv.t.n.r.: M. van Rensburg (voorsiner). A. van Wyk, A . Viljoen, S.
Wagener {sekreraresse}. M . Groves.

Afwesig: M. Behne.

A CSV-BESTUUR

Voo r. J. P. Theron , £. Jacobs, mnr. J . P. v.a. i\ferwto. M. de Kock
t~·voonitterJ. S. Monk ' voorsitter). mei· £. Bam. H. Frank.en, met.

E. de Wit.

Agter: G C. Engelbrecht, E. Naudi, F. J. du TOft O. vanHeerden P
F. Theron. A . Mosten.. C. JonJaan. N . Heyns. J. P. Combnndc. F.J~ H:

AJbertyn.

DIAKONIE

Voor. J . P. Theron. M . de Koc*-. mnr. J . P. v.d. Merwe. E. Jacobs, S.
Monk, C. JordiJifn, H. Franken, J . P. Combrlnc*-.

Agter: M. J . v.d. Merwe, 8 . C. Wium, H. A. R. van Niekerlt, O. van
Heerden, P. F. Theron, l . Mosrert, N. Heyns, M. VOISter. F.J . H. Alber·

ty n .
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VA SVRA

S ittende: H. O. Baard ( lloarsitter), M. voister.

Staande: M. van Zyl (seFcretaresseJ" E. Hare.

KOORBESTUUR

Voor. F. du Toit. mnr. D. Louw, H. Truter.

Agter: D. v.d. Westhuizen, F. Loubser, £ Easton.

DRAMA

Mej. E. Britz, P. Stander, S. Swart M. van Zyl.
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VA SVRA

Die vasvraprogram sterk oor die hele jaar en word in twee
afdelings afgehandel. In die damesafeling ding vier spanne
mee naamlik die van Huis Lenie Marais, Huis Elsabe Jou bert,
Huis Bruw er en die van die dagstudente. Op soartgelyke wy se
neem die vier manspanne van Huis Theo Pauw, Huis
Vereeniging en die van die dagstudente, asook die span wat
die mansafdeling die varige jaar gewen het, dee!. Die kern
petisie word op 'n uitklopbasis beslis. Aan die einde van die
tweede semester word dan bepaal wi e die trofee in die on
derskeie afdelings wen. Vanjaar het Huis Lenie Marais en Huis
Bruwer na die finaal van die damesafeling deurgedring. Die
manspan van dagstudente en die a -scan van Huis
Vereeninging het na die finaal van die mansafdeling
deurgedring.

DIE KOLLEGE KOOR

Die KolJeg9koor, onder Jeiding van mnr. Danie Louw, het
vanjaar voortqebou op die tradisie van puik koorsang aan die
OKP. Afgesien van die gereelde optredes in die plaaslike
kerke, het die koar vanjaar by die sangfees van Primere Skoal
Wo lraad Woltemade te Bothasig opgetree, en ook 'n
kooruitvoering in die Paartse stadsaal gehou.

DRAMAVERENINGING

Oit was heerlik am reeds aan die einde van die eerste kwartaal
' n halfuurtange program op die planke te ken bring. Oit was 'n
improvinise op Eurip ides sa drama: Iphigene in Aulis. ' n
Twintigtal studente het gesorg dat daar genoeg " Iewe" op die
verhoog was.
Sedert die begin van die tweede kwartaaf hat ons kliphard
gewerk aan dne eenakters. Sodcende is daar aan meer
studente die geleentheid gagee om aktief deelte h~ aan ons
tweejaarfikse toneelfees. wat vanjaar ap 9 en 10 September
plaasgevind hat. Die drie stukke was: Sondag kos vyf pesos;
Vlot ter see en Twa birds with ene stone. AI drie stukke het'n
ligte aanslag en het heerlike kykgenot verskat.
Vir die volgende jaar beplan ons SOmmer groat dinge - onder
andere 'n moderne improvisasie en 'n "Ioslit -konstemasie" a
la Andre P. Brinkl





EERSTE RUG BYSPAN - WENNERS VAN DI E
BOLANDSE GROOT Ul TDAAGBEKER

Voo , r ce v ers. mnr B Ca u 8" gter . F t~ar" s «st ne 'l

mor ): h Goos r~ -tori H ~a" ', ",_/!r_ onde'-/(a~,,,,n '11n, E
':.18 " S af' q:e{ E"fare

M iddel . a ;;;e.",,::c-e, 8 van Rens~u{g M aoete. C .ucoos. B I\el.
... Oosr"lJ'z/!'1

A gte, .- ,to L3{QS. G HlOlSdmen. C ~ d .... ·er .\ /!. J LutJbe V, \10u(on

TWEEDE RUGB YSPAN - WENNERS VA N DIE
TWEEDE LIGA

Voor : J vcs. E ian PerlSburg. A ::Jollarc! ';,apre n . mnr G Jouoer:
(affi gre' l. ,."., au Bru'.n oncJe, l..dpreml, tl ven Pe," sburg J « erost

,'IAidde l E te Rou.. J If..emp, L Bdrnard. a van W,'_ , H rtversen

Agter J Beers. H ae VI/lrers. N du TOIt. N Nevn$

DERDE RUGBYSPA N - WENNERS VAN DI E DERDE LlG A

Heel voo,: G Ferrelfa

Voor : V Aenaar, M OliVier, J C"hers Ikap reml, mn,. R Saul
(al rlgterl. L. Srrauss fonde,· kap teml, A de Jager. J. Burger

M idd e/: P de arum, J. Basson. P du TOIr. P. Kfiel. A , Jordaan.
M GelcJtmfluys

Agte, : F CarStens. 5 ,v,on *. evan Z'Il, J Bosman, E v,a. M eM'e'

A fwesig : F Him mgn
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'N GOUE JAAR VIR
OKP SE RUGBY

Veertig jeer lank moes OKP vir hierdie sege wag . Toe dit in
1982 'n werklikheid word. het alma l saamgestern dat dit die
mceite werk was om te wag .
Met die kern van verlede jaar se eerste span nag steeds hier in
1982. het die vroee vriendskaplike weclstryde se uitslag reeds
as waarskuwing vir die ander Bolandse klubs gedien.
Seide indien ooit het OKP soveel dlepte in sy klub gehad.
Hierdie bruikbare talent en die felt dat die afrigters, Ben Calitz ,
Nassie Mans. Gideon Joubert en Ray Saul daarin kon slaag
am die vlam van entoesiasme tot die einde aan die brand te
hou, het tot hierdie reuse-sukses qelei, A ile eer aan al die
spetersvan die onderste spanne tot by die eerste span wat met
ongekende vasberadenheid en lojaliteit die wenspanne tot by
die laaste eindf luitjie gedra het.
Die eerste span bly onoorwo nne in die eerste vyf ligawed
strv de tot en met lnterkollege. Oit was met daardie co r
tuigende Interkollegeoorwining van 14-3 oor WOK reeds baie
duidelik dat die span wat in 1982 die Groot Uitdaagbeker wou
wen vir OKP sou moes klop.
Gedurende die April-vakansie ondem eem die eerste span 'n
ka rt tcer deur die Suidweste like Distrikte. Ook die toer word
oa vier wedstry de cnoo rworme afgesluit .
Die segetog word voortqesit in die tweede ronde van Boland
se ligawedstryde. Malmesbury slaag eqter daarin am OKP te
klop t oe ons ses spelers wat vir hul prcvinsie moes speel. nie
ken gebruik nie .
Die eerste drie spanne wen die westelike afdeling oortuigend,
maar dit was "n naelkou-dag vir OKP toe hierdie drie spanne
op Wellington aan die serni-finale wedstryde moes deelneem.
Die knoop word egter deurgehaak en die derde span klop
WOK 16-3, die tweede span klop Worcester 30-13 en die
eerste span klop WOK 7-4.
Die " tw eede interkollege" sal nog baie rank onthou word,
WOK het al die pianne en finesses waarvoor hulle en hul
uitges lape afriqter beskik voor 'n dag gebring , maar Ben Caritz
en sy eerste span het vir elkeen van hierdie plaune 'n teen
voeter gehad en ken dit telkemale selfs met iets beters troet.
Hierna het die spanning hoog geloop vir die finale westrvde op
Saterdag 25 September.
Die derde span verpletter Worcester met 21-·6 en oak die
tweede span s!aag daarin om bulle opponente. die Wokke,
met 'n telling van 28-23 die I08f af te steek.
Vanaf die afskop was dit vir almal duidelik dat OKP se eerste
span nie Wellington toe gekom het om die beker aan Wor·
cester af te staan nle. Oil was 'n verbete stryd tussen twee
sterk en qemotiveerd e spanne. Toe die eindfluitjie blaas, ken
vyftien moee OKP·studente egter met trots hulle kaptein ,
Frans Marais van die veld at ora. Worcester is met 7-6 ver
steen.
Die verowering van die drie pragt ige bekers is egter nie die
enigste ptestasie wat in hierdie goue [aar van OKP se rugby
behaal is nie. Sewe eerstespanspelers fewer uitmuntende
diens in die Boland se A-span. Hulle is die volgende :
Frans Marais war oak gekies word \lir die gekomb ineerde span
van die B-afeling se Curriebekerprovinsies, Eugene Hare,
Bertie Nfl, Chris ....an der Merwe. Johan lubbe, Frikkie de
Villiers en Gys Huysamen. Hierdie manne het dan oak 'n
besondere bydrae gelewer tot Boland se sukses in die Currie
bekerkompetisie.
Hier eindig die prestasies nag nie. Elf spelers word oak gekies
om gedurende die seisoen vir die Boland se B·span uit te draf.
Andre Oosthuizen. Hugo Cloete, Paul Reyneke, Manie
Mouton, Ebbe Ie Raux. Manu s de BN yn en Martin van
Rensburg dra almal gereeld hierdie tru i met groat on
derskeiding. ' 0 Twaattde~r, Adrian Laros, is oak by
geleentheid vir die B-span van die Boland gekies. maar moes
hom ongelukkig weens siekte onnrek. Altesame agtien spelers
van OKP trek dus gedurende die afgeloe seisoen die
provinsiale trui cor die kop - 'n besondere prestasie in·
derdaad!
Die Kollege se hartl ike gelukwense en dank aan aile afrigters
en spelers wat so hard gewerk het. Oil was voolVJaar ' n goue
jaar vir OKP se rugbyldub.

E. H. W L.at.ga"
VISE·PRESIDENT



TENN IS

Daarheers goeie belangstelling in die sportsoort aan die OKP.
Twee manspanne, twee damespanne en drie gemeng de
spanne is in die verskJl lende Bolandse ligas irigeskryf.
In die pas afgel ope Kaaplandse Kollegetoemooi het die OKP
die mans- sowel as die damesafdeling gewen. 8. Masten, V.
Turner. R. Wa llace en M. Swart is na afloop van die toemooi
gekies vir die Kaaplandse Gekombineerde Kollegespan.
R. W allace het die OKP in die Bolandse B-span ver
teenwoordig terwy1 M. Swart en L. Mouton in die Balandse
Uitnodigingspan opgeneem is .

HOKKIE

Alhoewel 'n paar s1eutelspeelsters die OKP verlaat he!, he!
daarweer goeie speelsters bygekom. Saos in die vertede, kan
die OK? trots wees ap SV hokkiespeelsters. Weer eens is ons
speelsters, wat hulle gesindheid, toegewydheid, sportman
gees en gedrag bette!, ' n pu ik voorbeeld vi r almal:
Drie spanne het in die Bolandse Senior ligas deelgeneem. Die
geesis kemgesond en die hue standaard van speI het gelei tot
pragtige oorwinnings.

Hoogtepunt e van die se isoan was:
Int erkollege 19 J unia 1982:
Skitterende spel deur ons speefsters wat weer eens tot groat
OKP-seges gelei het,

S.A. Onderwysersko lleges·hokkietoemooi in Bloem
f ontein :
Cns speelsters vaar die beste van aI die Kollegespanne van
Kaapland. Hulle he! goeie rekensk ap van hulle spel gegee teen
die spanne van die ander provinsies.
Ronelle W allace is weer in die SA Kollegespan apgeneem en
Manse de Beer se naam word gemeld vir puik speI gelewer
tyden s die wedstryde.
Speelsters wat provinsiale Ideure verwerf net , was Handrie
Botha, Marlene de Villiers, Marta Mu ller, Ronella Wa llace en
Marise de Beer. .
Alleenllk opoffering, toegewydheid en positiewe benadaring
kan lei tot die bogenoemde prestsies, en dit is die bee1d en
voorbeeld wat die OKP-hokkiespeelster uitdra,

ATlETIEK

Op die atletiekveld het die OKP ongekende entoesiasme beleef
en daarvo lgens presteer . Tydens die W es-Kaaplandse Inter
kollegebyeenkoms he! 005 dan ook 22 van die 2ll trofee
verower. 005 eie interhuisbyeenkoms is opgevolg deur
deelname aan die Martin du To h-Uitnodigsatletiekbyeen koms
10 Paarl en die Toptienbyeenkoms op Groenpun!. By die W P
Junior Atletiekkampioenskappe te Groenpunt het veral Karin
van de- Westhuizen en Ritha Stolk goed prestee r; Ritha Stalk
is dan ook opgeneem om die W P in verspring te ver
teenwoordig by die SA-J unior Atletiekkampioenskappe ap
Pilditch in Pretoria. Oaar hat sy 'n bronsmedalje verower.
Tarog in haar ete omgewing, verower sy oak 'n sifwermedalje
in die verspringnommer vir dames tydens die WP-Senior
Atletiekkampioenskappe. Onder. 005 eie geledere is Albert
Jordiaan en Karin van der Westhuizen onderskeidelik
aangewys as die Vletor- en v'1Clrix Ludorum.

TENNIS

Voor : Mnr. H. Grtessel lalrtgrerl. M . NJeuwoudr. 8. Mostert,
L Mouron, mel A. NelfalrigsrerJ.

A g ter : H. Cooke. R. Waf/ace. V. Turner, M . Swart. T. ilan Schaar.

SA KOLL EGEHOKKIETOERNOOI

Hierdie span het die beste van aile Kaaplandse
kolleges gevaar.

A gte r 1I.1.n .r .: M. de Beer. €. Trautmann, M. NJeuwoudt. R Wallace.
E. Ries. M. Lorrer. E Lif!benberg. f. F,Ulle nry.

Voor 1I.1.n.r.: E au toe :\01. de V,/hers fa k). me, A f'.eI
Ibestuurderesl, H Botll a I lt.apremel. M . Bellne

ATLETIEK

Agter: G wessea H Lucas. E ven Rensburg lseiveraflSJ. M Gro ves.
R Srolll , J. Bosman. A iI d. WesrllU/zen. J ven Eeden

Vaor : 5 Plerers. C. Beers. E Louw f* lub·;"apremel. mnr . R K Saul
' voorSJCteri. A Po1Jard t i< luDl<apteJnI. P Sma. H va,.,Me i<erl<

Afwesig :·P Prms. «, v d . ~":eSthUizen.
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EERST£ N ETBALSPAN

Vaar v.t.n.r.: Me}. S. Barnard lafngsrerJ, L. Mouro n Ikap te!neJ.
E. Louw, M. Srmt. S. t.ouw. H. du TO/t. I. Ctoet e, M. Malan.

NETBAL

Netbal aan die OKP is kerngesond danksy toegewyde en
entoesiastiese speelsters. Ons het vier spanne wat in die
Boland·liga deelneem en is 'n faktor om deeglik mee rekening
te hou. Twee speelsters, nl. 8ma Louw en Mariaan Malan, het
die Boland vanjaar verteenwoordig tydens die Suid-Afrikaanse
toemooi in Pretoria. Die hooqtepunt van die seisoen was
ongetwyfel d die jaarlikse Interkollege waar ons vir die vyfde
agtereenvolgende jaar qeseevier het.
Die koshuisliga word op 'n vriendskaplike basis beslis en
netbal van 'n hoe standaard word gespee!. Tydens hierdie
w edstryde kry die studente die geleentheid om afrigtingswerk
te doen asook om gegradeer te word as skeidsregters.
Die OKP neern e1ke tw eede [aar aan die Suid·A frikaanse
Kollegeweek deel en volgende jaar sal ons op Graaff-Heinet
kragte meet. 'n Spesiale woord van dank aan mej. Estelle de
Wi t wat behulpsaam was met afrigting.

r

GIMNASTIEK

Vaor..M . de Beer, K. Beck.
A gter : A. de Jag er, J . Potqiete r, L. van Nuvsstee n; V. Pienaar,

M. Visser, H. de Beer. C. Heathcote. D. Crafford. E. Hare

KRIEKET

Op die kriek:etveld het dit hierdie seisoen weer eens goed met
die OKP gegaan. Die klein groepie krieketspelers se gees is
besonder goed en die krieketklub van die OK? staan sy skoene
nog vol.
Ons het die afgelope seisoen twee spanne in die veld gestoot.
Die eerste span het in die Eerste Reserweliga meegeding en
die tweede span in die tweede liga van die Boland. Na 'n
aanvanklike swak begin het ens mooi reggeruk en kon ons by
die S.A. Kollegestoernooi te Port 8 izabeth deurgaans goeie
en wenkrieket speel. Hier word LeslieKetz en Micky Milne dan
ook vir die S.A. Kolleges se A-span gekies en Nicky Rossouw
word in die B·span ingesluit .
Leslie Ketz, staatmakerpaaltjiewagter en kolwer, ver
teenwoordig ook die OKP gedurende die seisoen in die
Boland-Plattelendsperu 'n prestasie wat hy verdien,

GIM NASTIEK

Die OKP is baie trots op sy gimnaste. want dit is hulle wat
meehelp om die Kollege se naam na elke ulthoek van
Kaaptand te dra. Die OKP 50 teenwoo rdigheid her al vanself
sprekend geword by sommige byeenkomste: vanjaar het die
gimnastiekspan, soos die afgelope agt jaar, by Republiek
feeste, Landbouskoue en baie skoolfunksies opgetree.

Fiksheid, grasie em soepelheid is kenmerkend van hierdie
e1itespan se optredes tydens vertonings.

KR/£K£ T

Vaar..K. Beck. mnr . J . Anker, N. Bnu fOild. A Laros 1*1.
rom. D. de Beer, M . Otivier.

A gter : F. Hatting h, O. Baard, J. CII/iers. E. Ie Raux. H, Ctoete,
H. Joo sre.

LANDL OOP

Agter: G. de I.a Bar, A Akerman. P. Bie/dr, G. Wessels, M. v.a.
Merwe .

Vaor: G. Ferr",Ta, M. Groves. rrmr. R. K. Sau/(v oorsm erl, H. de Beer,
H. Scnreuder.

A fwBSig : R. Prins, I. Turner.
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DIE OKP S

. Op heelagre: her F ,
i<re oe Villiers met p ~
v.erde dlging en p ' 5)

SIOne!e spel vriend
vyand bei"nc1ruk.

metrngs sal .....' en.
Toeg angs· en pa..·

joe nkaartjies is reee
deur albei koUeges ...
Sprei. maar mer C

opening \Ian die he~ '

3al by die hooftoega.
nag kaarrjies beskikbJ
wees .

WOK se s rra fs~op s
deur Berrie Schrpu '"
flosskake/l behaal Q.'"

We/l ingtons~ los~oc .~
spelers agsreman Man
van der Merwe en flan~ .o
FranCOis Smir eft Wille,.
l r.nde her ondanks ver.
pl'9te vas re spe l daaw:
gesraag Om de 'ur goele
~ek verdedjging gevaar.
like . ·"tit ...·Jalle van die
'pc2r1ie tc 're sruir

O K? net gister die kroon gespon
ste jocr nog in Bolcndse rugby f

Uitdccgbeker van die Boland '}e
Wor cester, wat die nooste in jor·
gekom het, in die eindstryd cp
W p!lingto, n... :'fll9croop met 7-6
-er spcn is hier nc.', "lui sege in die

y e neem.

Sat~rda.~ is die groer
~Jag vIr die vriendskap_
.Ike borslng russe n d'
W k Ie

a .ke en die pokke.
Wellmgron is vanjaar die
gast::€r vir die hokkie.
net~a l en rug bYWed.
stryue .....ar reeds vroeg..

Hy oggend 'n aanv ang

101var
was d
van 5
Laers:
sieerc
·week
tans
die
ging.

derrig jaar daarn a die
gra3d M ED weer by die
Universiteit var. Stellen·
bosch.

lri Kimberley her hy
hoof .....an die Laerskool
CR Swart geword voor
dat hy die aansteHing
aan die Paarlse Onder·
wysersko lllige as de 
oa rtement 5rloo f 00·

Die man wat hoof
saaklik verantwoordelik
was vir hierdie sukses is
mnr. Ben Calitz, \loor
slagafrigter en mentor
van OKP-rugby.

As kaalvoetseu ntji~

het hy In Kirkwood in die
Oos·Kaap opgegroei.
Daarna is hy na die
~ 1":'l~tf - RPinetse Onder·

wenOKP
WORCESTER ONGELUKKIG

Bolandse
GUB nil 40 [eer o~p wen

DIE Onderwyserskollege van die Paarl (OKP) bel gister op Stadion E...land op Wellin sk lt terst r
skroeiende bitte n••eertig jaar die Bolandse Groot Vitdaagbeker gewen, Die span bel DIE P
Bolandse junior- en die der deliga-kompetis ie ingepalm. S aarlse Onderw y k

Die studenteher Worcester in '0 spannende wedstryd Diestudente bet in die eerste helfte. toe di I aterda g in 'n raai esers ol.lege
met 7-li Cn drie en 'n strafdoel teenoor twee srrafdoele) huUe- ~..-." angeteken. Met r nterkollegeWed t n opwlOd e n
verslaan. d W ellingto 5 .ryd sy ewek n ie V

Wo".,..··· • •• ' b· dstr v Worcester die SlU k l n OOrtUlgend met 14-3

Bo
landse rug y-eln . .l _ raar kon net nie d op , , g

cester alles in di In idf.!<Jle rugbyweer

NET te laos gekry 0 oo Stadlan Boland her Geen jndjvjdueJ~

NET ~erbe r (vleuel) OKP vanar die eerSfE sonderings onde·

o}(P - tebied slaag ni skrum sv 1(ra ~ cetoco en voorSP~)ers ken ge
ceTst~r sterdk Of dSY. stempel van tuer at Word Ole . Die OK · ,
1 ou goe g( urdeli/( afgedruk as ge~eel h: t in die " ~

ING tter se skake' . Slryd n durdelike . ..Jc

GUNST~s~~" 'K '

het hard g. J O;e Pa. rls. troe"a." s' ",,';ng aan aile Be
aar die nod oha~ Lr... bbe tJOsskaken /( ~u bs gerrg dar hy r -'

net diE soere diens van dIe Bolandse Gro ~
was sy skr sv Skrurnskaker E ' daagkompetisie _ ,

H ugene u '

D<ur LOUIS \ A. " ·ddae.op \Ve\hng· izen (vler . a;r deurentyd do.,,_ geklop gdan Word "
\V cestersal "anm1 :- die Boland het 'n rre end benur en m~ t

. , erskoHee.e en or d llbvseisoentn I ......... - OOideelkundlge 5'

DIE Paarlse Onde",) S . besonder geslaag e ru-d'e Groot Uitda a ' " d;o l'Ve",ngton'no~Prs.
it wees om n , . nmng tn I ..

ton d3;aro~ UI 'n hOOgtepunt - n oorYi l d":!u renryd onder drUk
se ,enlOr hga op \ ' t , p gehou

ind 'd - af te S UI • mek K Tem stf) tine. e.ocd teen . 0 een Ole verv. 'j-rr ng
Geeneen " as .in la

n
: : . op; eeg. sal die be~1 rmn geva::lrhke a~ rerl ~

jare sO nab)' ~an .dl
e~...~fnsie faktor In ht~rad~\\'01 ~ I\L '~weglngs van OKP g~"

rikste \toke 10 dl~l Phulle al- ling. d.l~ ~~\ Ferdie G BEU 1""'\ 1 WOK se verhere
ni~ ~n ~aar~~d ~\\ erp : Wor· ~e \o:~ ~ ... e~oel die'" n ~L~:rglng IS hrerVOor
le~ In die s , dat h an· voce-; -"at S'" taleo ~ '1aar veran r_

j~~~e~y~~u~~S .vier ~e~~~~ d~~t~farte tot' hul re~ 'lLP ·',k.
OKP omdat dlt s, laat kom. \a:lll "" ~
. nog. ~ an .....ord. . .\5 h... daan n s - f EtSeb 1-3n 'n
paOmd:lt die agna\le en,dlc \Vorcoter se ......enk~~~1 deur Dol a~n ':d ~ <.: . ..._ ,/.."- u...:1.

krumskakels na 'ier""ag.- hOOlllC i oskle~ - _ \ b he v: ile tOt slegs rwee dnee
, buitekant 'an t;~~~r;, e rugbY\<. u bel' teen hulle beper, en kon

ni; PI.kle Ho d )O O\<.P 5 lTIy lpaal . sell met bere, afrOnd;ng
1 .... . < 'P.,,(n3r . tste I dr \e rwe .

.. g rOO . 'Ian a e poglngs in puntp
OVlle n n g be\<.ers • oms'ep,

DIE Paarlse O nderwyse rskallege ne t vo n- v er tuitdaag

d I d
' Groo , ne .. n ,

joor gepresteer deur in 01 rie ig os von Ie 5 \lierdl" 14 punte I
Bolondse G roo t Uit do og b ek er -rugbyre ek s BENE'NE:;'t \lulle '~ drieel a' n terko/,Iegskoonskip te ma ok . Op die Iota links stoon p(estas~~:" hvdra" tot d maa\< d I I e
d· d t .. eur Dolf Ersebeth

Ie eers te span net no a ONGEEWENAARD in d ie a nnale v a n d ie OKP- DIE bela 'k
d ie Stodion Bo la nd op W ei d ie besonderse prestasie wat h y behaal h e ! , d rug by is ~T;" st~ ,~ebeurtenis in Bo la ndse kl
, tryd teen W o rce st er noe l w enners was in d ie eerste, tweede en derde lig e tussen die ~:r , ~e Inr e rko lle ge- kra g me t
gewen het. Dit w a s die ee ru gby. lin g lo n e~ Paa~n, erwyserskolleges van \\
1942 dot d ie Poorlse stud
la ng rikste beker in d ie sen i

Die spelers is (v.l.n.r. ): Ho
kerk, Bennie van Ren,b urg
Joho n Lubbe, Andre Oost h,

rai s (ka p te in), G ys Huysom t
Eugene ~e, C hris van der

Lara s, Frikkie de Villier s,
Ma nie Mouton , Bert ie N e l.
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KINDERTUINUITSTA LLING

Die Kindenuinuitstalling was 'n eerstepoging van
die OKP op hierdie gebied. Cit was die eerste
maal dat 'n Kollege in Kaapland 'n uitstalling van
$V kindertuinwerk. gehou het. Aan statistiek ge
cc rdeel, was die uitstalling 'n baie groot sukses.
Die uitstalling is deur ±5 000 manse bygewoon.
Die werkswinkelidee was 'n groot sukses, want
ongeveer 130 kallegas van plekke so ver as Calitz
dorp het die werkswinkels bygewoon. Die Lig
gaamlike Opvoeding-demonstrasie is deur 210
manse bygewoon.
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Die idee van kennisuit ruil her tot sy reg gekorn,
want oral hat kallegas met notabaekies rondge
loop of was hulle besig om idees te bespreek. Baie
oud-studente het hut dosente weer raakgeloop
waardeur kollegiate bande verstewig en versterk
is.
Die uitsta lling was so suksesvol dat daar bestuit is
om weer iets soortgel yks in die toekoms aan te
bied. Die gesprekke met die kollegas in die skole
hat aan die Iig gebring dat daar werkJik 'n groot
behoefte bestaan aan die uitruil van kennis in die
Jun ior Primere afdeling.

..
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