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REDAKSIONEEL

Nog 'n jaar in die lewe van die Onderwyskollege
Soland op Wellington het geskiedenis geword. Met
hierd ie pub l ikas ie , die OKS-PROF IEL , word
momente en insidente, verslae en relase van 1992
gedokumenteer in woord en beeld.

Die jaar 1992 was geen maklike jaar nie.

Op menige terrein is die land in 'n wurggreep. En
die media voer lesers en kykers vesel wat sleg ver
teer. Knaend word Suid-Afrikaners blootgestel aan:
geweld tot in sy primitiefste vorrns, aktiwiteite van
moord- en diefstalbendes, politieke rnassa-aksies,
disintegrasie van beskaalde sisteme, die ergste
droogte van die eeu, hongersnood, korrupsie, 'n
ekonomiese woestyn en toenemende werkloasheid
en rasionalisasie - met die gevolglike repetering van
die voorafgaande droewige prentjie.

Oak die anderwys het ten proai geval van bage
noemde scenario. Oak OKS. In hierdie uitgawe
neem ens van tien kollegas atskeid. Verlede jaar
van ses. Van haeveel in 1993? Want die boeke
moet klap. Daar word met afwagting uitgesien na
die devolusie van gesag van algemene en eie sake
na "streeksregerings". Kan die land die nuttelose
wegvloei van kundigheid in die onderwys langer
"bekostig"?

Intussen moet OKS studente ge'inspireerd oplei om
hulle regmatige plek in die anderwys te kan val
staan. Dit sal 'n heuglike dag wees as dit weer sal
kan geskied in 'n klimaat van gewaarborgde ander
li nge begrip , resp ek en Iielde en 'n pas itiewe
toekamsvisie . Ons by OK S is in die gelukkige
posisie dat ans oor studentemateriaal beskik wat so
'n visie kan laat slaag indien al die ander faktore
saamspeel.

Red.

Meelewing

t
Hiermee wi! die OKS sy opregte mee
gevoel betuig teenoor aile personeel
lede en studente wat gedurende die
afgelope jaar dierbares aan die doad
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As tyd maar remme gehad net. Die derde jaar is agter
die rug en verby. So bale am te doen en soveel wat nag
wag am aandag te kry. Die bouwerk aan die nUWE; kol
lege vorder. Stadig maar seker word die pad wat ens
moet inslaan. die rol wat ens kan spael in 'n nuwe
bedeling. al duideliker. Oat daar oak nuwe uitdagings
wag, Is seker.

PERSONEEL

Verders rasionalisasie van kollegepersoneel was ooge·
lukkig oak deel van 1992, Ell dosente vertrek aan die ein
de van die jaar: ons gaan die nuwe [aar in met 43 voltydse
en 2 dee llydse dosenle. Ole adm lnlstratlewe groep Is
gelukkig nag op vol sterkte . maar ses algemene assis"
tente byons vyfkosnuise moss oakvroeer uitdiens tree.

Onsgroet aan die einda van die jaar
Mm. CW, Souter (Departementshool - Engels) na 22 jaar

Mnr. S.J. Lotz (Dosenl - Kuns) na 18 jaar

Mnr. A.G. Scheltema (Dspartementshoof - Bioloqie) na
2 iaar

Mev. M. van der Merwe (Dosent - Musiek) na 10 jaar

Mev. H. Nauds (Dosent - Muslek) na 5 [aar

Mei. A.M.E. van Zyl (Dosent - Naaldwerk) na 7 jaar

Mnr. D. de Villiers (Dosent - Afrikaans ) na 15 [aar

Mev. E. Wiggens (Dosent - Spraak en Drama) na 13 jaar

Mev. D. Visser (Biblloteekassistente) na 2 ' /4 jaar

Mev. L. Goetzee (Dosent - Aardrykskunde ) na 2 ' /2 jaar

Mev. N. van Dyk (Dosent - Ond erwyskunde - Junior
Primer) na 1 [aar

Die ervaring en kundlgheid van hierdle graep vertrekken
des sa l noo it vervang kan word nie. Onderwysers ·
opleiding sander hulle is armer . Hulle verdien ons hart
like dank vir 'n gewaardeerde bydrae oar baie jare.

Die Kaaplandse Onderwy sdepartement het die Instel van
twee deeltydse betrekkings vir Kuns en Naaldwerk
goedgekeur vanat Januarie 1993.

Die ses algemene assistente wat aan die einds van die
jaar die tuig neerle is

Mej. A.G. Fredericks (Huis Meiring) na 29 jaar diens

Mev. F. Petersen (Huls Meiring) na 30 [aar diens

Mev. FW . Williams (Huis Murray) na 3 [aar diens

Mev. S. M. Jacobs (Huls Bliss) na 17 [aar dlens

Mej. D. Dampies (Huis Wouter Malan) na 2 1 jaar diens

Mm. D. Fransman [Navarre) na 4 jaar diens

Mm. M. Booysen van Huis Wouter Malan tree aan die
einde van 1992 na 5 [aar dlens at met pensioen.

STUDENTE
Die groter outonomie t.O.V. onder andere die keuring van
studente het meegebring dat 'n grater groep eerstsjaars
vir 1992 gekeur kon word. Nadat die onttrekkings wat in
die loop van die [aar plaasgev ind het in berekening
gebring is. kon ons die [aar alsluit met 'n studentegroep
van 363 wat soos volg saamgestel is:

Junior Primer 179

Senior Primer 159

Houtwerk 25

Die verhoglng van die beursgeld (R2 800 na R4 500 per
jaar) en die drastiese alname in die gelal beurse wat
t.o .v. 1993 beskikbaar is (slegs 51), saam met 'n vet
hoging in klasgeld (R240 p.j. na R3 000 p.j.) bring mee
dat sruoie aan 'n onderwyskollege nle meer "goedkoop·
is in vergelyking met ander tersiere inrigtings nie.
Studentegetalle sal waarskynllk deur hierdle taktor bem
vloed word.

'n "Oop" toelatingsbeleid vir 1992 het oak ons eerste stu
dente uit skole van die Raad van Verteenwoordigers
gelewer. Die "geskledenlsmakers" is:

Onderwysdiploma Junior Primer : mej. A.J. Adonis
mej. A.E. Bothma

Senior Primer: mnr. B. Davids
me]. H. Faro
mej. V, van Niekerk
mnr. A. Muller

Hoer Onderwysdiploma Junior Primer: mej. G.J. Sampson
SeniorPrimer: mnr. E. Matthews

Hierdie graep het net)ies ingeskakel, was gou tuis en het
'n nuwe dimensie gagee aan onderwysersopleiding aan
hierdle kollege.

AFST ANDSONDERRIG

Dalk die harts eer van 1992 - dat hierd ie ople idings 
geleentheid utttasesr. Die twee kontaksessies, 'n herfs
en 'n winterskool, en die kontaknaweke met die groep
V.D.O. (Onderwyslelerskap)-sludente was vir almal wat
daarby betrokke was 'n groot ervarlng: au hande in ens
koshuise en lesingsale; ervaring en insig oorkant die
dosent, klasges prekke i.p.v. eemigt ing-kommunikas ie
het d ie opwinding gebring wat ons gaan rnis . Die
Kollegeraad sal vertos rig dat die besluit am afstandson
derrig vir Kaaplandse onderwysers deur 'n Kaaplandse
kollege te slaak, heroorweeg word.



KOSHUISE

Die koshuise, en die diens wat daar gelewer word. bly 'n
sleute lfaktor in die suksesvolle bedryf van die Kollege.
Die nuwe een, "The Palms", het hom gou gevestig as 'n
kleintjie me t 'n eie karak ter en eks klus iwite it. Die 7
manstudente wat daar tuisgaan, sal waarskynl ik met
baie aangename herinneringe terugdink aan hulle stu
dentejare. Die huisvest ing van buitegroepe vir konteren
slss , sem inare en ander bedryw ig hede is gemaklik
hanteer en het 'n nuwe wereld oopgemaak.

HOOGTEPUNTE

Oil is gevaarlik om uit te sonder en moeilik om te bes luit
wat gase moet word en wat nie. Die volgende verdien
egter vermelding:

- Die inwyding van die nuwe Studentesentrum op 29
Augustus 1992.

1
'- Mnr. Louis du Preez se eenbedryf "Die Tas' wat oral

groot lof ingeoes het en nege toekennings ontvan g
het by d ie onde rs ke ie ton eel!eeste van Vishoek ,
Oa K. ATKV en Montagu. 'n Hoogtepunt vir hierd ie
toneelgroep was hul optrede in die Nico Malan Arena
op uitnodiging.

Die prestasies van cns sportspanne wat amper san
der urtsondennq saamgesels het in die topligas van
die Boland.

Mnr. Roland Beck wat die SA Studenterugbyspan op
'n toer na Italie vergesel het.

Die Kollegekoor o.l.v. mnr. Hennie van der Merwe wat
deur 'n reeks cp tredes . o.a. by KU ESTA 1992 in
Pretoria. gevestig is as een van die studentekore .

Die uitbreiding van die Remedierende Onderwys
program om 'n groot groep laersko le te bedien en te

voorsien in 'n groot behoefte. 'n Borgskap van Total
het hierdie program moont lik gemaak.

- 'n Opedag op 10 Oktob sr 1992 waarheen voorne
mende studente (Junior en Senior Primer) en hulle
ouers genooi is. As 'n suksesvolle bemarkingsge
leentheid kan die dag nouliks geklop word .

DONATE URS'FINANSIELE BESTUUR

Ons kollegefonds is gestyf deur gewaardeerde bydraes
van ons ou vriande. t.w. Volkskas . Total. Sanlam, Wel
lington Stadsraad en NG Kerk Wellington.

'n Nuwe bedeling van tmansiete bestuursonafhanklikhe id
en -veramwoordelikheid is vanaf 1 April 1992 van toe
passing. Hierdie opcraq het ook sy eie kwota plesier en
pyn meegebring , maar word op 'n verantwoordel ike wyse
hanteer. Sekerlik sal dit van alrnal aanpass ings vra t.o.v.
die betaling van gelde en die bes tuur en beheer van
toncse.

Die OKB is besig am hom te orientee r t.o.v, die nuwe
staatkundige bedeling en die beklemtoning van basiese
en voortgesene opleldIOg. Ons bly daarvan oortuig dat
hierdie inrigting 'n beduidende bydrae kan lewer en die
kans gegun behoort te word. Ons dink en doen is geng
op die verwesenlikinq van hieroie ideaat.

am at te slult, moet met dankbaarheid ges€! word dat die
Ko llege se programme, bedrywighede en aktiwiteite
beplan en uitgevoer word binne 'n atrnosteer en gees
van geloof in en afhanklikheid van Hom. die Meester. As
daar suksesse was. as ens geslaag en gevorder het 
Soli Deo Gloria

'
J.D. Slabber!
Rekto r

OIPLO MAPLEGTIGHEID DESEMBER 1991

Yl.n,r. : Mnr. J. van der Poe! (hoot, Denneoord), ar. J.N .S. du Plessis (visereaor OKS), mar. J.D. Stsboen (rekrar OKS).
ar. S.W. Walters (Uitvaerende Urekteur Onderwys, KOD). ar. J.A. Mouton (vocrsmer, Kaflegeraadj,

mnr. B.C.S.J. Nsuae (viserekror OKS )
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AMPTELIKE OPENING
Dr. E. Fullard , voormalige rektor van die Sarklyhuis Onder
wyskollege en tans streekdirekteur van die Roo iknns van
Wes-Kaapland, was die geleentheidspreker by die amptel ike
open ing van OKS op 21 Januarie in die C.P. van der Merwe
sea l.

In 'n ba ie relevante toespraak het dr. Fullard , wat uit 'n ryk
akademiese en praknese bran kan put . veral klem gele op
die vreugde en genoegdoening wat werk like vo lwassenheid
bring. Sewe belangrikeaspek evan 'n volwasse mens is utt
gelig, nl. verantwoordelikheid. se lfbeheer. verdraagsaam
heid. beplanningsvermoe. medernens-aanvaardinq. meele
wing en die vermoe omjou potensiaal rnaksirnaal te benut.
'n Kart kursus om bostaance te bereik. kan saamgevatword
in die volgende goue wooroe:

Six important words :
I admit I made a mistake .

Five important words:
You did a good job.

Four important words:
Whatis your opinion?
Three important words :
If you please .

Two important words :
Thank you

One important word :
We

Least important word:
I

Die studenteleraar, cr . Fanie Marais , het die godsdiens gelei
en dr. J. A. Mouton, voorsitter van die Kollegeraad, het die
bedanking gedoen.

AMPTELIKE OPENING VAN OKS OP 21 JANUARIE 1992

V.I.n.r.: Mnr. J.D. Slabbert (rektor), ar. J.A. Mouton (vOOrsitter van
die Ko/legeraad). dr. E. Fullard (geleentheidsprekerj

NUWE AANSTELLING
Mnr. J.R. van der Colff is aangestel as ons nuwe viserektor
vanaf die begin van 1992. Hy het sy skoolopleiding aan die
Hoerskool Jan van Riebeeck vottoo i en het hom daarna aan
US in die Wetenskap bekwaam en ook later verder studeer
in die Opvoedkunde . Hy het sy onderwysloopbaan begin
aan die Hoerskool J.G. Meiring.

vanar 1971 tot en met die sluiting van die OKP was hy ver
bonce aan die Wetenskapdepartement. eers as dosent en
later as departementshoof, 'n pos wat hy ook aan die OKS
beklee het.
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ONS
GROET

/

COLIN SOUTER

Colin Souter was born in Cape Town in 1933. He grew up in South
West Africa where he matriculated at Swakopmund. His formal
academic qualifications read as follows: B.A. (UCT) 1955: Senior
Teachers ' Certif icate - cum laude (UCT) 1956 ; B.A. Hans. in
English - cum laude (UPE) 1970: M.Ed. (UCT) 1989. Colin main
tains that the highlight of his academic career was the privilege of
study ing English under the form idable scholar Edward Davis.
Professor of English at UPE, a man whom he describes as small in
physical stature but an intellectual giant. Similarly. Colin has always
astounded us with his prodigious mental prowess and erudition.
Not that it has always been a question of all work and no play.
Verbal exchanges have revealed a highly entertaining and incisive
mind with a keen wit: not the blundering cosh but a rapierlike
riposte or gentle quip.

Further aspects of his character are clearly revealed in his partici
pation in span. Golf balls are stalked with dogged tenacity while on
the tennis court he has countered blustering powerplay with dexter
ous craft. Many a red-eared younger opponent has been returned
to the locker room with hasty dispatch.

His teaching career includes the following high schools: Keetmans
hoop. Swakopmund . Otto du Plessis. Pearson and Kirkwood. In
1971 he joined the staff of the former Wellington Teachers College.
He was appointed Head of the Department of English in 1974. In
this capacity he has proved to be an able administrator. maintaining
challenging academic standards and professional exactitude.

Colin has enjoyed his sojourn at Wellington. He deems it a privilege
to work with idealistic young folk dedicated to uplittrnent . Freed
from the bounds of stereotypical thinking. he has indulged in stimu
lating intellectual activities with colleagues. Regarding the times in
which we live. he aptly maintains that: "Education in its broadest
sense is the ONLY process by which man is going to civilize the
society inwhich he lives".
With regard to his personal life. Colin Souter has always been a
very private person. bearing the vicissitudes of life with philosophi
cal reserve andpatient stoicism.
When the eminent playwright and critic. George Bernard Shaw was
approached in the matter of becoming a member of the British
peerage he declined. saying that: -Being Bernard Shaw was suffi
cient honour for any man." In like manner, if one were to ask of us
by what conferred title shall one address Colin Souter . we. who
know him well. can state quite unequivocally that just being Colin
Souter is sufficient honour tor any man.
AVE. ATOUE VALE. MAGISTER!

C. Kitching

HANLIE NAUDE

Mev. Hanlie Nauce (nee van Niekerk) matrikuleer in 1975 aan die
Hoer Meisieskool Bloemhof. Sy studeer verder aan die Universiteit
van Stellenbosch en behaal die B.Mus. Uitvoerende graad in 1980.
die Hoer Onderwysdiploma in 1981. die B.Mus. Hans. in skoolrnu
siek in 1984. en die M.Mus. in 1989.

Tydens haar studiejare tree sy op as solis tydens die jaarlikse Kruik
Jeugfees en dien sy as voorsitter van die Konservatorium Dames
koor onder leiding van Acama Fick.

Haar onderwysloopbaan is roemryk. Sy inisieer en stig die Kaapse
Jeugkoar wat 'n reeks skitteroptredes lewer in die vyf jaar onder
haar leiding. Haar leerlinge lewer oak uitstekende prestas ies op
kunswedstryde. Sy tree hierbenewens oak op as begeleidster van
verskeie sangers. waaronder Oeon van derWalt.
In 1985 neem sy die leisels oar by die destydse koormeester van
Kruik. Christine Reynolds en is sy verantwoordelik vir utters ge
slaagde uitvoer ings van die Dettingum te Deum en die Messias
deur die Filharmoniese Koor van Kaapstad.

As gevolg van die rasicnatisaslebeteid van die Kaapse Onder
wysdepartement. veriaat sy die Kollege aan die einde van 1992.

J. Slabber
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MEJ. ANITA VAN ZYL

Mej . Anita van Zyl tree aan die einde van 1992 at. as gevolg van
rasiona lisasie. na 35 jaar in die onderwys. Sy gaan haar permanent
vestig in die huis wat sy tans in Paradyskloot laat bou in d ie
mooiste dorp in die land - Stellenbosch.

Een van die groot liefdes in haar lewe - rondreis - gaan syna haar
attrede aggressief beoeten . lets van die wanderiustkiem is reeds
raax te lees in haar professionale tewe, wat lees 5005 'n reisver
haal : Hoerskool Sonnieva le (1958). Laerskool De Aar (1959-61).
Hoerskool Hopelield (1962-63), Hoerskool Porterville (1964-63),
Hoerskoo' Robertson (197 5-76), Denneoord Ond erwyskollege
(1977-85 ), Wellington Onderwyskollege (1986-89) en OKS (1990
92).

Hlerdis gebore en getoe plaasdogter ult die hart van die Sandveld,
het aan die Hoerskool Graatwater gematrikuleer en daarna na die
We ll ington Onderwysko llege gekom waar sy die H.P .O.S.
(Naaldwerk) in 1957 verwert net . (Sy is een van die vele cud-stu
dente wat later dosent sou word aan hulle alma maier). Haar
onderwysioopbaan onderbreek sy in 1974 am aan die Universiteit
van Ste ll enbosch die Dip loma in Remedierende Onderwys te
behaa l.

Die kwa lite itwerk wat hierd ie begaafde naaldwerkonderwyseres
gelewer net, is vroeg reeds deur skoolhootde en -komitees raakge
sien en beloon. Na sleqs twee jaar ervaring word sy reeds bevordsr
tot spes iate graad ass lstsnt. Hierd ie senior onderwysbetrekking
beklee sy totdat sy haar kenn is en ondervinding op tersiers vlak
aanbied met die aanste lling by Denneoord .

Alhoewel naaldwerk haar eerste priorite it was , het sy lydens haar
verb intenis by skole gereeld netbalspanne afgerig en v el e
operettes se kostuums het hul pad deur die naaldwerkklas geloop:
Anita van Zyl wou allyd graag betrokke en van diens wees.

Haar kollegas het haar leer ken as 'n interessante en meelewend e
mens wat vriendskap hoog aanslaan en dit met lojaliteit troetel. Op
die OKS-kampus sal hierdie verfynde en beginselvaste dame wat
allyd 'n voorbeelo van goeie smaak was, deur dosent en stud ent
gemis word .

Ons gun haar haar anreoe en wens haar goeie gesondheid, vele
reise en gunst ige tuin- en k1eremaakomstandighede toe.

Mag die goue paradys jare 'n werklikhe id word in Paradyskloof.

J . Co nrad ie

DINAH G. VISSER

Dinah Visser , gebo re Vrystater , hou beslis van atwisseling - as 'n
mens na naar veriece kyk. Haar onderwysvoetspore strek behooriik
wyd en syd - so ver ncorc as Windhoek tot onder in Port Elizabeth.
Dieselfde geld vir haar belangstellings en !<walifikasies - eers was
sy mus iekonderwyseres, daarna verwert sy 'n diploma in Siblio
leekkunde, 'n SA-graad en uiteindelik oak die S.Ed.

Vanal 1981 was sy by OKP se biblioteek werksaam en sy doseer
later oak Opvoedkunds. Vanal Oktober 1990 was oris bevoorreg
om , ongelukk ig slegs op lydelike bas is, haar hulp te kry met d ie
baie addisionele werk a.q.v. rasionalisasie van Onderwyskolleges.
Met haar kenmerkende entoesiasrne en borrelende energie het sy
verske ie uildagings suksesvol aangepak . Oak haar klasse is
gekenmerk deur protessonahteu en deeg likheid .

Haar vr iendelikheid , blymoedigheid en sin vir humor sal altyd
onthou word .

Ons hoop haar (uiteindelik werkl ike!) aftrede sal gevul wees met
mooi herinneringe aan 'n vrugbare onderwysloopbaan en dat sy
nog baie jare genot sal put uit haar Iielde vir rnuslek , politiek, die
kerk , haar kinders en kleinkind en die mooi omgewing van George.

J . Matthews
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MEJ. E. C. UYS

Teen die middel van 1992 moes OKB afske id neem van mej. Ratty
Uys. Sy het hoofsaaklik , nadat sy haar H . P. (L.O .) aan d ie
Kaapstadse Onderwyskollege verwert het, met studente gewerk
soos blyk uit die volgende: 1963-1965 Onderwyskollege Graat
Hemet. 1966-1967 Hoerskool Nassau , 1968-1971 Onderwys
kollege Hewat. 1971-1984 Onderwyskol lege Graaf-Reinet. 1985
1992 - WOK/OKB. Sy het ook haar onderwys onderbreek en vet
wert in 1977 'n diploma in Spraak en Drama (H.O.D.)

Mej. Uys was 'n toegewyde en 'n gewaardeerde kollega. Die kol
lege het in haar iemand gehad wat altyd die belange van die stu
dente voorop gestel het. Haar toewyding aan haar werk en die hoe
standaarde wat sy aan haarselt en aan die studente gestel het , was
dan ook direk die oorsaak dat sy verlof gene em het en later uitqe
tree het as gevolg van mediese redes.

Mej. Uys sal ontnou word as nie net 'n dosent wat met besondere
onderskeiding haar yak aangebied het rus, maar oak as 'n goeie
vriend van die kollege. Sy sal sekerlik deur haar studente onmou
word vir haar streng dissipline en immer-korrekte optrede. Die
deeglikheid waarmee sy elke taak aangepak het. het 'n mens
getref. Sal die trompoppies van die jare tagtig ooit die oefensessies
om 5:30 vergeet? Een aspek wat sy by studente behoorlik beklern
toon net, was pligsbesef. Daarom het sy menige keer students wat
'n middagslapie wou geniet het uit die bed na die tennisbaan of net
balbaan gesleep. Sy het dan ook waardevolle werk verrig met ten
nis- en netbalairigting. Sells die Bolandse reen kon haar en haar
spelers nie weghou van die sportvelde nie!

Ratty sal sekerlik deur veral haar L.O.-kollegas onthou word as 'n
baie reguit en hardwerkende dosent. Ek haal graag 'n paar woorde
aan uit 'n berig wat oar haar in ons studentekoerant verskyn het en
glo dit is hoe haar oudstudente haar onthou: "deursettinqsverrnce,
hulpvaardigheid, uitstekende sportorganisas ie, betrokkenheid . altyd
geglimlag. een wat alles ingesit het. geeerde dosent."

Ons is bewus daarvan dat mej. Uys S8 uittrede 'n groat verlies vir
OKB is. maar gun haar werklik die rus . Dit is ons bede dat haar
gesondheid sal verbeter en is baie bly cat sy bes luit het om op
Wellington aan te bly.

E, Jordaan

S.J. LOTZ

As 'n mens dink aan Koos Lotz en hom probeer vasvat in 'n paar
woorde, besel iYmaar alte goed dat woorde soms ver tekortskiet.
'n Stil man , nie iemand wat hornself ooit op die voorgrond dwing
nie. maar :n man uit een stuk.
Stefanus Jakobus Lotz is gebore daar in die Robertsondistrik aan
die einde van die Depressiejare en toe die gesin verhuis het na die
Stellenboschdistrik. het hy 'n vo!kome Bolander geword. Sy voet
spore Ie van die plaas na 'n plaasskooltjie te Lynedoch. deur Paul
Roos Gimnasium, selfs 'n draa i gaan maak in die versekerings
were ld. en toe na die destydse Wellingtonse Onderwyserskollege.
Hy begin sy onderwysloopbaan aan die Laerskool Tonus in 1956
en nadat hy homself verder in kuns bekwaam het. word hy in 1974
deur die Onderwysdepartement gesekondeer na die We llingtonse
Onderwyserskollege . Hierdie pos word in 1975 'n penmanente pos
en die Lotzgesin verhuis na Wellington.

Wat se 'n mens verder van die man ? Oat hy in 1958 getroud is met
mej. Marie Steenkamp. 'n kindertuinonderwyseres verbonde aan
die Laerskool Tot ius. dat uit die gelukkkige huwel ik twee dogters
gebore is? Oat hy op kenmerkende beskeie, dog deeg like man ier 'n
onderwysstandaard gestel het wat moe ilik geewenaar kan word :
dat hy skoo lrolpren te saamgestel het of dat hy viae ontwerp het?
Ons kollegevlag is maar een voorbeeld. Moet 'n mens verwys na
die honderde . (of is dit meer? ) programme wat hy ontwerp het vir
toneelopvoerinqs . akademiese open ingsp legtighede , diplomapleg
tighede en samekomste?
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Moet 'n mens verwys na sy optrede as sameroeper en bepJanner
van personeelfunksies? Of moet 'n mens dark eerder verwys na
tekeninge en sketse van historiese geboue van Wellington wat
onder sy hand opnuut weer herlewe? Of, moet 'n mens verwys na
studente wat metnuwe oe na 'n blaar kyk am die vorm en eenvoud
vir die eerste keer werkJik raak te sien - die fyn geometriese vorm
van 'n skulp sien as 'n openbaring van die kunstenaarshand van
die Skepper? Moet 'n mens 'n craa i stap tussen die kleipotte en
figure wat deursy inspirasie geskep is?Sal 'n mens dalk iets meer
van hierdie man weet as jy grawe tussen tekeninge, linosnee.
sketse en weetwerk van studente?
Koos Lotz bly 'n moe ilike man am vasgekeer te word in 'n klein
pakk ie en toegestrik te word met 'n lintjie - die kunstenaar is grater
as dit. Dit is op daardie oomblik dat jy dink jy het hom, wanneer 'n
vonkel in die oog en 'n skewe glimlaggie om sy mondhoeke jou
opnuut laat twyfe l.

Ons groet 'n gewaardeerde kollega en vriend en wens hom 'n palet
toe met die mooiste kleure en die grootste doekwat 'n kunstenaar
kan begeer .

R. Cloete

MEV. EUGENIE WIGGINS

Weens die KOD se rasionaliser ingsprogram verloor OKB in mev.
Wiggins 'n baie talentvolle en veelsydige dosent wie se kundighei d
op die gebied van veral die verhoogkuns in al sy fasett e, 'n groot
leemte laat.

Seden haa r toetrede to t die pe rsoneel van WOK in 1980 het
Eugenie (gebore Kemp) naar kennis met toewyding deurgegee op
talle vlakke van die onderwys en die gemeenskap van Wellington.

As dosent in Spraak en Drama (periodi ek ook Afrikaans en
Kinderlektuur) het sy oar die afge lope 12 jaar ta lle tone elstukke
afgerig wat baie goed gevaar het by ATKV-kompetisies. Hierdeur
het baie studen te prakties kennis gemaak met die tonee lkuns en is
kosbare ervaring opgedoen wat tot voordeel van die breeonderwys
en opvoeding in ons skole uitgedra kon word. Sy was nou betrokke
by die talle operettes wat die destydse WOK opgevoer net. Haar
kennis van kostuumontwerp, regie en grimering is deegHk benut.
Jare lange ondervinding en intelligente oordee l het haar 'n gesogte
beoordelaar by menige ku nswedstryd en redenaarskompetisie
gemaak.

Eugen ie is 'n boorling van Bellville en het haar skoolloopbaan aan
die Laerskool Totius en die Hoerskool D. F. Malan geniet. Haar
verdere studie vottooi sy aan die Universiteit van Stellenbasch:
B.Dram . (1976). H.O.D. (1977). s.Dram. Hons . (1992). Vanaf 1977
1979 gee sy onderwys aan die Hosrskocl Oudtshoorn waar sy 'n
lewendige dramavereniging stig , toneelstukke afrig en self optree in
opvoerings en programme,
Een van haar mooi eienskappe is dat sy op 'n onbaalsugtige wyse
die gemeenskap waa rin sy haar bevind . dien . Met die GOODNOW
100-fees speel sy die vroulike hoofro l In M. M. Walters se feesdra 
rna OOR DIE L1MIETE en tydens die PAARL 300-fees in W. A. de
Klerk se TERW YL DIT OM ONS BRAND,

Om mel kinders te werk Ie haar na aan die hart en sy en haar stu
dente het gereeld poppekasvertonings ge lewer by Kinderkrans
takke . die Murra y-K inde rhuis . Dwergiebos en kerkbasaars. 'n
Ander Iiefde van haar is radiowerk en sy tree dikwels in hoors pele
op.

Die gemaklike en liefdevolle man ier waarop sy met studente kom
munikeer, is gesetel in haar siening dat kreatiwiteit slegs moontlik
is as daar "saam mer studente geskep word en dat kontak met
jonqrnense die gees jonk hou. Hierdie kontak, asook die stimule
rende gespre kke met kollegas , sal sy mis.

Die toewydi ng waarmee sy hierdie kampus ged ien het, word
waardeer. Ons, haar vriende, sal hierd ie verfy nde dame, wie se
optrede altyd korrek was , mis. Ons wens haar gelukkige lewensjare
toe. En ens se op reg : dankie.

J. Conradie
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MEV. VAN DYK

Die OKB neem aan die einde van 1992 ook alske id
van mev. Naomi van Dyk wat vir die afgelope jaar en
'n half tydelik aan die personeel verbonde was : eers
in Mus iek en die afge lope jaar behu lpsaam by die
Junior Primere kursus en Afstandsonderrig .

Na voltooiing van haar skoo lopleiding aan die Hoer
skool Swartberg het sy haar by OKP as onderwyse
res bekwaam. Sy het haar onderwysloopbaan by die
Laerskool Gericke op Ceres begin en na haar vertrek
daar , was sy ook o.m. verbonde as dosent by die
OKP van 1968 tot 1970. Die gesin verhuis na Graaff
Reinet en tot 1986 is mev. Van Dyk se d ienste
telkens gebru ik van gemaak by die Graaff-Reinetse
Onderwyskollege. Na die sluiting van daardie kollege
is naar man aangestel as departementshoof van
Hout- en Metaa lwerk aan die OKB en sommer gou
het ons ook van haar dienste gebru ik gemaak.

Die OKB se dan kie vir haar hulp en wens haar 'n
aangename ' rustyd" toe.

R. Cloete



MARETHA VAN DER MERWE (gebore Ferreira)

Maretha is in Kareedouw gebore en bring haar skooljare in die
Oos-Kaap deu r: in Kareedouw. Port Elizabeth en Riebeeck-Oos.
Sy rnatrikulser aan die Hoerskool P. J. Olivier te Grahamstad. Mu
siek was van kleins al haar belangstelling en godgegewe talent. Sy
behaal die Hc er Onderwysdiploma in Musiek aan die Onderwys
kollege Wellington waar sy by Maggie Wagenaar ook formele sang
onderrig ontvang. Sy sit haar sangopleiding voort onder Nellie du
Toit by die Stel lenbosse Konservatorium. In 1981 verwerf sy die
S.Mus. Ed.-graad met sang as hoofvak. (Danksy hierdie goed
onderlegde onderrig kon Maretha haar ten volle uitlee! op die
geb ied van sang .)

Sy was musiekonderwyseres op Malmesbury (1974-1976). Swel
lendam (1977) en aan die Laerskool Parow-Wes (1978-1979 en
1982) voordat sy in April 1983 as musiekdosent aan die Onderwys
kollege Paarl aangestel is. Deur middel van deeltydse studie aan
die Univers ite it van Stellenbosch behaal sy in 1986 die S.Mus.
Hons. (Sang).

Met haar pragtige sopraanstem lewer sy 'n onmisbare bydrae tot
d ie ku ltuu rbedry wig hed e in die So land en sells buite die
Solandgrense. Hoogtepunte in haar professionele sangloopbaan is:
lid van die Kruik-operakoor in die operasTurandot en Meistersinger
in die Nico Malan-teater: soto -optredes sa am met die Kruikorkes
onder lei ding van Ric ardo Picasso tydens die Paarl 300
leesjaar (1987). in die Groote Kerk in Kaapstad. die Endlersaal te
Stellenbosch. die Oude Pastorie-museum in Paarl en by die inwy
ding van die Louw-gedenkmuseum te Sutherland.

Maretha het die afgelope drie jaar aan die OK S haar dit dan ook
ten doel gestel om nie net haar talent met die publiek nie. maar ook
met haar studente te deel en dit tot hul voordeel aan te wend.

Dnswens haar voorspoed toe met die nuwetoekoms wat nau wag.

H. van der Westhu izen

LEONIE COETZEE

George Whitefield het sekerhk vir Leonie Coetzee geken toe hy
beweer het: "Liewer uitslyt as oproes", Juis as gevolg van hierdie
toegewydheid het hierdie bevoegde dame 'n groot invloed op die
doen en late van die departement Sosiale Wetenskappe gehad.
Van die redes daarvoor is verder gelee in haar voorkoms. goeie
humorsin, lewendige en intelligente optrede en haar verrnoe om te
kan raakvat!

In 'n relatief kort tyd het hierdie gewese boeremeisie van die Wes
Transvaal haa r aan OKS bewys as 'n bevoegde vernuwer van die
vakdidaktiek van Aardrykskunde. Met deeglike voorbereiding en
lewendige aanbieoinq het sy die studente geboel. Gevolglik het
haar studente haar in 'n baie hoe kategorie geplaas omdat sy so 'n
suksesvolle dosent is.

Leon ie is iemand met 'n regte veelkantige persoonlikheid. Sy het
bv. die verrnoe om "altyd- die regte mense te ken om by die korrek
te ge leenthe id uit te kom. Sy hou van onthaal tuinmaak. sport.
drama en uitheemse kosse. Sy beskik oar die vermes om blitsvin
nig en deeg lik notules en agendas at te handel en sy wil bale graag
betrokke raak by 'n winsgewende besiqheio In die toekoms. Sy is
egter 'n dame wat met die grootste gemak haar man kan staan in
enige geselskap.

Dit was werklik 'n aangename en verrykende geleentheiO dat sy in
die departement kon arbei. Oil is bale jammer dat sy, met haar
kund iqheid, die kollege moet verlaat.

Gen iet dit wat jy nou met volle oorgawe gaan aanpak Leonie. want
Langenhoven het qese: "Die slegte ambagsman beveel sy werk
aan;goeie werk beveel sy ambagsman aan ."

J.Joubert
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A.G. SCHELTEMA

Aan d'e einde van 1992 veneer d,e OKB die dienste van mnr. A.G.
Scheltema. watvirsleqseenjaar aandie personael verbonde was.
As boorling van die Groot Karoo het hy sy skoolopleiding op
Willowmore ontvang en sy belangstelling in plantkunde het uitge
loop opdie verwerwing vansyM.Sc.-graad aan die Universiteit van
Stellenbosch . Na die verkryg ,ng van sy S.O.O. beg,n hy sy onder
wys loopbaan aan die Pau l Roosgimnasium op Stellenbosch in
1969. In 1983 versku if hy na die Oenneoordkollege waar hy In 1990
bevorder word tot departementshoo!. Vanal 1972 tot en met die
huidiqe, tree hy terselldertyd ook op as deeltydse dosent in die vak
didaktieke Bio log ie en Aigemene Wetenskap aan US in die
Fakulteit Opvoedkunde.

As vakman en onderwyser het hy as mede-outeur van BIOS. 'n
studiehu lpmiddel vir matr ikulante. bygedra tot eksamensuksesse
van menige rnatrikulant. Die afgelope twee jaar was hy oak baie
nou betrokke as navorser en draa iboekskrywer van BID-LOGICAL
vir Teleschool wat deur die SAUK aangebied word.

Mnr. Scheltema het as dosent en vakkenner 'n groot bycrae gele
wer met atstandsoncernq en studente wat by hom was. praat met
groot 101 van hom. As spreker was hy besonder gewild en sy talle
optreces as gasspreker by skote en personeelontwikke lingsemi
nare getuig wei deeglik hiervan . Sy bydrae op die gebied van plant
kunde en diewetenskap hetoak nie ongesiens verbygegaan nie en
hy is daarvoor be loon met sy verk ies ing as lid van d ie SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns in Oktober 1992.

Naas sy vak is mnr. Sche ltema n ywerige amateurfotograal (d ie
totstandkoming van d'e Fotogralieklub by Paul Roos getuig hier
van) en stel hy ook besonder belang in rekenaars .

Waardie rasionalisering vandie Denneoordkollege vir Voortgesette
Opleiding aan die einde van 199' veroersaak het dat hy vir 'n kort
tydjie "geleen" is aan die OKB. spreek die OKB sy spy! uit dat hy
ons so gou weer vsrtaat. Ons wens hom en sy vrou en kinders
alias wat mooi is toe vir die toekoms.
R. Cloete

DAWIE DE VILLIERS

Oawid de Villiers is gebere op 29 Mei 1936 te Oudtshoom. Oaar
voltooi hy sy skoolloopbaan aan die Hoer Seunskool (as klasrnaat
van John Matthews en Johan Botha) en ook sy kellegeople iding
aan die Onderwyserskollege Oudtshoorn.

Hy begin sy onderwysloopbaan op Uitenhage (Muir Kollege ) en
versku if daarna na die Hoerskool Kuruman waar hy d e groet liefde
van sy lewe raakloop en in 1966 in die huwe lik tree . Hy keer terug
na sy geboonedorp om aan die HTS Ouctshoorn skoal te hou en
oak sy eerste doseerpos te beldee aan die Onderwyskollege Suid
Kaapland. Intussen behaa l hy oak die BA-graad en Honneurs in
Afrikaans-Nedenands aan die Univers iteit van Stellenbosch.

In 1978 word hy aangeste l as dosent in Afnkaans aan die WOK, 'n
betrekking wat hy oak aan die OKB beklee. en vanaf 1988 is hy
oak betrokke by Bybelonderrig . Sy voanielde in sy doseerwerk was
die taa lkunde en skrittel ike kommunikas ie. Oit is dan ook geen
wonder dar hy 'n werklik uustekence taalversorger en proefleser is
nis: 5005bare getuigskrif-, seminaar- en tesisskrywers kan getuig.

Hy was vroeer aan die WOK oak betrekke by die Kultuurvereniging
en die Landsdiensvereniging, maar sy groot lietde was en is
ongetwyfeld d ie ACSV waarvan hy skakeldosent is sedert sy
aanstell ing in 1978. Hier net hy hom as mens uitgelewe en gegee.
Vir baie studente was Oawie de Villiers 'n gesk ikte vader en raad
gewer - stil Oawid wat as Christenmens na jou sal luister op aile
onbehooruke ure en jou met 'n vrede indie hart sal wegstuur.
So het ens hom deur die jare leer ken: 'n getroue en Iojale kollega ,
vrienc van student en dosent met 'n innerlike vrede en kalmte - wat
sorns baie frustrerend kan wees vir die wat alles haastig wil alhandell

Hy laat sy motto oak aan ons na: Ps. 37:3: Vertrou liewer op die
Hereendeenwat goed is, weon en werk rustig veart.
Ons venrou, in die woorde van die Ou Vertaling, dat die meet
snoere vir hom en sy gesin in lieflike plekke sal val.

J . Anker
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NUWE
AANSTELLING

MNR. GERHARD VAN DYK

Met die sluiting van die Denneoordkollege vir Voortgesene Oplei
ding aan die einde van 1991 het rnnr. G. van Dyk gekles om oorge
plaas te word na die OKB op Wellington. So kom hy terug na die
Bergrlvlervallei waar hy gebore. skool gegaan en sy aanvanklike
tersisre oplelding gekry het: matrikuleer aan die Hoer Jongenskool
Paart (1970) en verwer! die P.O.D. aan die destydse OKP. Daarna
verwer! hy nog die D.S.V.G.-dlploma. die BA -. B.Ed.- en M.Ed.
grade aan die Universiteit van Stellenbosch.

Na sy milltere dlensplig (Heidelberg. Grootlontein. Rundu) gee hy
onderwys aan die Laerskool Paul Roos (1976) en tot 1989 aan die
Laerskool Eikestad. albei op Stellenbosch.

Vanat 1990 was hy verbonde aan Denneoord waar hy verantwoor
delik was vir die eerste kursus in Kaapland in Onderwysbestuur en
Onderrigleiding.

By OKB is hy verbonde aan die Departement Opvoedkunde .

Tans woon hy nag op Stellenbosch waar hy superintendent is van
die Denneoordkoshuls. Sy waning op Wellington is egter amper
klaar en hy en sy vrou, Irene. en hulle drie kinders. Saret, Reghard
en Jacques sal teen Kerstees reeds Wellingtonners wees. Ons ver
welkom die gesln op Wellington en by OKB en hoop hulle sal gou
tuis voel en dit hier geniet.

J. Conrad ie

Mr Peter W. Tayfor. senior lecturer in Eaucsuon at the
Bristol UniversitySchoof of Education. u.K., visited
B.C.£. during August this year.

L.t.r.: Mr P. Taylor, Mr C.W. Souter (head of Eng. Dept.
at B.GE), Mrs Taylor and Mr J.D. Slabber(

Aan die emde van 1991 is aaar virdie dosente
by OKS 'n seminaar qenauoordie lema:

Hantering van kinderm;shandeling, 'n Wye
verskeidenheid aspekte is deurkenners

toegelig.
V.I.n.r.: Mnr. J.D. Siabbert. dr. E. van

Schalkwyk (pediater). adv. A. fmme/man (kan
toor: Prokureur·GeneraaJ). mev. Z VOIQt

(Laerskoa/ Parow-Oos), mnr. G.A. Pretorius
(KDD)
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DEPARTEMENT AFRIKAANS, SPRAAK·
EN KOMMUNIKASIE EN BYBELONDERRIG

Die departement het vanjaar oar 'n wye vlak disns gelewer
aan die onderwys en die gemeenskap. Dit het geskied. ten
spyte van 'n baie druk program ten opsiqte van doseerwerk,
nasienwerk en afstandsonderrig.

Mnr. R. Cloete het by die Onderwysersentra te Moorrees
burg en Worcester opgetree in verbano met matrieks S8
voorgeskrewe en begr ipsonderrig in die laerskool . Dr . J.
Anker net te Oos-Londen en Parow seminars aangebied oar
die onderrig van letterkunde in die noerskoot. Mm. Cleete is
oak reda kteur van die bare suksesvo lle vak bla d Ko ker .
waarin oyoraes van die departement opgeneem is. en mnr.
J.H. Conradie is vanjaar redakteur van die Protie!. Die
depa rtement is oak betrokke by die Voorgeskrewe Komitee
(Senior Sekonder], die sillabuskomitee van Afrikaans en die
redaks.evan Die Unie.

Lede van die depa rtement tree gereeld op as beoorcelaars
by redenaars- en debatskompetisies. Vanjaar was ons
betrok ke by die Jun ior Rapportryers . ATKB Wes-Bo land
(Senior en Junior), Hoerskool Hugenote en Landbouskool.

In Oktober bisd c r. Anker 'n afrond ing seminaa r aan die
noerskoolleerfinqe in verband met voorgeskrewe werk en 'n
indiensopJeidingseminaar vir taaJdosente i.v.m. didaktiese
hulpverlening word vir Januarie 1993 beplan.

Dit is traqies cat in hierdie tyd van soveeI behoefte aan
onderwys en opleiding in die land ons verplig is am van twee
ko llegas afske id te neem , t.W. mnr. Daw ie de Villi ers en
mev. E. Wiggins. Ons kan hulte net die mooiste toewens vir
hul toekoms. Ons bly agter met die besef hoeveel hulle vir
die studente en onderrig aan die kollege beteken het.

J. Anker

ENGLISH DEPARTMENT

In July Miss E. Te Water Nauce addressed a group of pri
mary school teacher s at the Worcester Teachers' Centre on
the subject of ' Creative Writing and the Presentation and
Select ion of Childre n's Poet ry' (Stds. 2-4 ). The teachers
present proved to be very responsive and apprec iative.

Mr. Bas il Sooysen addressed a meeting of high schoo l
teachers of English as well as principal teachers in order to
acquaint them with strategies for implementing the princi
pies of communicative language learning in the classroom.
This took place at Moorreesburg. A similar discuss ion took
place with primary school tea che rs of the Geo rge area .
Teachers proved interested in app lying the latest comrnu
ni cat.ve language lea rni ng stra teg ies in the ir Eng lish
lessons.

Extensive journeys were made by Mr. Charles Kitch ing and
Mr. Sasil Sooyse n to towns as far apa rt as Velddr ift and
Cracoc k to evaluat e se rving t each ers to r the Hig he r
Bilingualism Certificate. The standard of oral communication
revealed a pleas ing upward trend. This undertaking earns
the gratitude of the Cape Education Department as it is con
ducted on their behalf by the Boland COllege of Educa tion in
addition to the normal duties of those college lecturers con
cerned. Mr C. Sou ter, MISS. E. Te Water Naude and Mr. C.
A. Pienaar conducted the evaluat ion locally and in the Cape
Peninsula.
Such contacts With teachers in harness have proved to be
rewar ding to both college and schoo l.

C. W. Souter
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AARDRYK SKUNDE-AKTIWITEITE

Op 19 Fe brua rie 1992 net die H.O .D. Aardrykskunde 
studente op 'n verrykingsuitstappie na die Planetarium en
die Driehoeksmetingka ntoor te Kaapstad gegaan.

By die Planetarium 1s die reeks "Ons Tuisplaneef' aan hulle
vertoon waarin die ontstaan. vorm en bou van die aarde ver
duidelik is. Die visuele beeldmateriaal was geweldig indruk
wekkend. war bes/is 'n goeie geheelbeeld van hierd ie
abstrakte werklikhede by die studente laat posvat het. Die
atmosfeer wat in die vertrekgeskep word. maak dit verder 'n
baie leersame ondervinding - die gevoel word geske p dat
die toeskouer letterlik self in die ruimte rondbeweeg. Al die
studente het gevoel dat dit 'n uiters leersame en interes
sante besoek was wat in die toekoms opgevoig behoort te
word.
Hierna is die Driehoeksmetingkantoor besoek waar daar in
detail verduidelik en gemustreer is hoe kaarte geteken word.
Die studente was verstom om te sien deur haevee! stappe
daar gegaan maet word voar die eindproduk voitooi is. Die
studente het baie positief hierop gereageer en het dit ba le
geniet en leersaam gevind.

Dit was 'n baie geslaagde en suksesvol le uitstappie aange
sien dit gebruik was as verryking nacat die inligting in die
klaskarner behandel is. Die studente is oak na a!loop van
die uitstappie gevra om dit na aanleiding van sekere vrae te
evalueer. Positiewe terugvoering bewys die waarde van
sulke goedbeplande uitstappies - dit is 'n broodnodige laset
van onderwys. Dit vorm die brug tus sen teorie en praktyk
wat 'n vak soos Aardrykskunde -Iewend·· maak.

L. Coetzee

XHOSA

Die onderrig van Xhosa in die prirnere skoal is kornrnu
nikatief van aard. Daarom is dit absoluut noodsaaklik dat
Xhosa-onderw ysers oak in staat sal wees am vrylik in
Xhosate kommunikeer.

Met bogenoemde in gedagte . net ongeveer twintlg O.D.l .- .
twaalf 0 .D.2- . nege 0 .D.3- en sewe H.O .D.-studente die
Xhosakursus in 1992 aangepak. In hierd ie kursus word tot
'n baie groat mate gekansentreer op die ontwikkeling van
studente se luister- en praatvaardighede. Oak word stu
dente d eegJik onderrig in die teoret iese be ginse ls van
taa lverwerw ing en die prakt iese implikasies daa rvan.
Studente word oak die geleentheid geb ied am op 'n week
liks e basis Xhosa aan st. 3- leerlinge by die Hugo Rust
laerskool te onderrig.

Benewens die Xhasadosent word twee spraaknulpe. mnr.
John Gaqavu en mev. Esteline Xayimpi ingespan om die
studente se mondelinge vaardigheid te verbeter. Daarbene
wens word studente verplig am op 'n weeklikse bas is kontak
te maak met Xhosa-moedertaalsprekers in die omgewing.
Die Xhosadosent is oak aktiet betrokke by kurr ikulumontwik
keling. In die verbano is laer - sowel as hoerskoolonderwy
sers te Oos-Londen, Port Elizabeth en Kaaps tad opgelei.
Talle lesings en semina rs t.o.v. die onderrigvan Xhosais by
die Onderwyssentrums van Parow en Kaapstad gelewer.

'n Xhosa-afstandsonderrigkursus is oak vanjaar vir die eer
ste keer aangebied. Twaal! studente net vir hierdie kursus
ingeskryf net en reeds 'n herts- en winterskocl bygewoon.

Die Xhosastudente onderneem 'n tweejaarlikse toer na die
Transkei waar vrylik met die amaXhosa gemeng ward. Die
afgelope toer was na die su ide van die Transkei en die
basiskamp was te Oolorarncnd .

Die Xhosadosent speel 'n aktiewe rol in beida die laer- en
noersxooisruoiekorrutees en die boekekomitees. Daarbene
wens verteenwoordig hy oa k die Kaaplandse Onderwys
departement by die Raamweikkom itee vir Xhosa sowel as
die Kurrikulumkomitee Vi r Afrikatale. Laasgenoemde kom i
tee is veral verantwoordelik vir kernsiltabus se . beleid aan
gaande vernuwende didaktiek, ensovoort s.

Die dosent is verder ook behulpsaam met vertaalwsrk en
die beskikbaarstelling van kommunikatiewe aanvangsonder
rigmateriaal.

H.N. Basson

Praktiese Xhosales

•
Dr. Koos Melj. mnr. H.N. Basson en Nicol Faasen van KOD is deur
die Nesianele Kurrikufumkomltee vir Afrikarale gevra am 'n 10OOs
program saam te stet VI( versnetde onae-no vir die aanleer van
Afrika!afe in die onmere stenderos.
v.t.n.r. : Mnr . H.N Basson (OKS) . dr. Koos Melj en mnr. Nicol
Faasen
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DEPARTEMENTNATUURWETENSKAP

Die ejse aan die produktiwiteit van die personeel binne hier
die departement het in 1992 baie verhoog. onder andere as
gevolg van:

rasionalisasie van personeel aan die einde van 1992:

'n bevordering vanuit hierdie departement: toename in die
werklading deurdat afstandsonderrig oorgeneem is van die
Denneoord Kollege vir Voortgesette Oplelding en die tosna
me in die geta l studente wat Biologie. Natuur- en Skelkunde
en Natuurwetenskap as keusevakke aanbied.

Hierdie interne druk het nie die bydrae op ands r terreins na
buite nadelig beTnvloed nie. soos onder andere daaruit blyk
dat:

'n indienskursus vir primereskoolonderwysers van Aigeme
ne Wetenskap aangebied Is (sien verslag elders):

verskeie optredes by Onderwysersentra tot so ver as George
plaasgevind het:

sprekers verskat Is vir Boomplantdag by skole:

'n skoal sy st. S·leerlinge vi r 'n namiddag na die kol lege
gebnng het sodat dosente nul belangste liing in die Natuur 
wetenskappe kon stimuteer:

'n week- en naweeklange veldekskursie met seniorstudents
na POlberg en Kaappunt onderskeidelik plaasgevind het:

deur lopende bewarlngspro jekte in Wellington voortges it Is.
wat uitgeloop het op uitstallinqs tydens Bewaringsdag.

J . R. van der Calif

INDIENSKURSUS IN ALGEMENE
WETENSKAP

Op 4 Augustus 1992 is one uurbyeenkomste aangebied
deur die Departement van Natuurwetenskap. Deelnemers is
hlervan ingelig deur die Onderwysersentra van Kaapstad .
Parow en Worcester. 'n Dertigtal onderwysers van skole so
ver as Touwsriv ier. Piketberg , Vredenburg en Robertson het
ingeskryf.

Mnr. M. J. Odendal het 'n ondersoek van die houtluis deur
bi-okulere stereomikroskope ge lei. wat uitqaloop het op die
saamste!van 'n werkkaartom die waarneming te rig.
Mnr. J . N. van der Merwe net die chem ie prakties opqe
helder deurdat die onderwyser self verskeie t08t56 vir koo l
stotd ioksied. suurstof enwater uitgevoer het.
Mej. C. de Kock en mnr. J. R. van der Co iN het die klass i
nkasle van wiere en die mikroskopiese ondersoek van'n vyf
tienta l soorte aangebied.

Daar Is by hierd ie ge leentheid groo l waardering ultgespreek
vir die bruikbaarheid van die aanbiedings en die praktiese
aard daarvan. Die pos itiewe gesindhede en kommentaar
stem ooreen met war na die aanbieding in 1991 ervaar is.

Ons dank aan die laboratoriumassistent en diegene wat
betrokkewas by die verskaf van verversings.
J . R. van de r Co lff
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DEPARTEMENT GESKIEDENIS

Die Toekoms Is Ges kiedenisherhaJing

Kinders moet voorberei word sodat hulls die weretd en tyd
waarin hulle leet en gaan lewe ten beste tot hul eie voordeel
sal kan benut en bewaar. Daarom was die departement.
veral gedurende 1992. op 'n aktiewe wyse bes ig om die vak
"slaggereed" te maak vir die toekoms. Op 14 Augustus 1992
het die departement ' rt laodsproiek aangebied. in samewer
king met die Geskiedenis Studiekc rnitee. waarceur die "aan
gesig" van geskiedenisonderr ig in Kaapland in die loop van
die volgende paar jaar rotaal gaan verander.

Lede van die departement was verder op 'n wye en deurlo
pende bas is betrokke by aanbiedinge by die Onderwyssen
trums (Parow. Worcester en Mowbray) en kurrikulumontwik
keling in die vak Omgewingsopvoeding (J. P.). Verder is
daar by verskeie ge leenthede toesprake en praatjies in vsr
band met Geskiedenis en Gesk iedenisonderrig ge lewer.
(Republiekdagfeesvieringe. Krugerdag en ander ge leent
hede.)

In d ie loop van die jaar het daar ook vyt gepublis eerde
artikels uit die penn e van departementslede gevloe i.

Studente is beksnd- en blootgestel aan die nuu tste stra ta
giee in verbano met die onderr ig van die yak. Daarmee
tesame het groepe studente die Kaapse Arg iefbewaarplek.
Parlement. die Kultuurhistoriese Museum asook Kleinp!asie
besoek om die teor ie in praktyk te laat neers iag vind.

Op plaastike vlak is tall e sinvolle pro jekte ge loods om die
plaas like omgewing onder die srudente se aandag te bring
as 'n baie belangrikehistoriesewerkswyse. J. Joubert is oak
lid van Primers en Sekondere Skale 58 Gesk iede niskomi
tees in Kaapland. Die senior studen te her die verrykende
ervaring beleet om 'n Belgiese professor. doktor Yvan van
den Serghe se lesings in verbano met die Koue Oorlog in
hul eie les ing lokaal by te woon.

J. Jo ubert en T. Swa nepoel

14 AUGUSTUS 1992 : WERKSWINKEL VIR
GESKIEDENISONDERRIG

Dertig genooide geskiedenisonderwysers in Kaapland het op
bogenoemde datum in die historiese Goodnowsaal 'n werks
winke l met die onderwerp Toekomsge rig lheid in die o nder
rig van Geskieden is bygewoon, Die werkswinkel is deur die
Geskiedenis Studiekomitee (Senior Primer) in samewerking
met OKS se Geskiedenisdepartement aangeb ied.

Die doel daarvan was am:

nulp en leiding te verleen aan onderwysers ten opsigte
van die nuwe benaderingswyse van Geskieden is soos
vervat in die rasionaal vandie kernsillabus:

hierdie werkswyse aan die onderwyser in die klaskamer
bekend te ste l sodat dit in die praktyk ge"implementeer
kan word:

'n modus operandi vir die implementering van die werks
wyse vir die toekoms te bespreek en te bep lan .

Die volgende aspekte is hanteer:

Vernuwing in Geskledenis: Faktore wat dit kan teenwerk:
mnr. G. van Dyk (O KS)

Begronding vir Geskiedenisvernuwing in die Primare
Skool: dr. Van As Jordaan (ASO. Kurriku lumdiens )

Voorgestelde nuwe benaderingswyse t.o.v. Geskiedenis:
drr. Jordaan en Joubert

Die benadering verwag van die onderwyser cat 'n
bepaalde Geskiedenistema aangebied en bep ian sa l
word na aan /eiding van die beginsels om mikpunte.
v aks pesi fi eke doelslell ings en doelwitte te kan
bereik.

Die historiese werkswyse wat gevolg moet word. is
saamge vat onder mikpunte wat deur die onderwyser
bereik moet word,

Die onderwyser moet dan 'n program beplan waar in
die leerstot. vaardighede en prosesse wat aan leer
linge van verskillende verrnoens onderr ig behoort te
word. m.a.W. sillabusse . temas en transkurrikule re
faktore.

Die reaksie van die onderwysers was ba ie positiet en die
algemene indruk wat geskep is. is dat die historiese werks
wy se gunstige vernuwin g teweeg gaan bring en besl is
voorcete gaa n inhou wat almaf verwelkom.

Die onderwysers teenwoordig was dit eens dat hierdie nuwe
be nadering op d ie reg te tyd va n vern uwi ng kom en dat
beslis voortgegaan moet word met die implementering daar
van.

Hierdie werkswyse en benadering gaan verseker dat:

"Die jeugdige gees gevorm gaan word en n'e net gevu l sal
word nie."

J . Joubert

'n tseoenememete Geskiedeniswerkswmkel is
aangebied deurdie Depanement van Geskie
denis van OKB vir 40 gekeurde Geskiedems-

onderwysers wet tansbstrokke is by 'n
kurrikulumontwikkelingsprojek In roueskate.

Agrer v.l.n.r.: Dr. Van As Jordaan(ASa Kumku4

lumdienste). mnr. A. ChrisIJansen /5 0 en lid van
Studiekomitee van Geskiedenis) en dr. J. Jou

ben (depanementshoof van Geskiedenis OKB)
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DEPARTEMENT WISKUNDE

Kursusse i.v.m. die nuwe benadering tat Wiskunde in die
primersstanderds net gedurende hierdie jaar 'n groot ral by
die Wiskunde·departemen t gespeel.

Gedurende die tweede kwartaal is 'n weeklange kursus deur
die KOD by die Parow Onde rwyse rse ntrum aangebied.
Hierdie kursus was toegespits op hoe die nuwe benadering
in die junior prirnere stancerds aangebied behoort te word.
Aanqesien die nuwe benadering alreeds in sub A. sub B en
vanjaar oak in st. 1 gevolg word. was hierdie kursus 'n ver
sterking van dit war ens Kindertuinafdeling alresds vir hulle
studente aanbied.

Gedurende die tweeds week van die derde kwartaal is 'n
soortgelyke kursus by OKS aangebied. Hierdie kursus. wat
meer toegespits was op hoe hierdie benaderingin die senior
stanceros ge"lmplementeer kan word. is deur leerkragte van
dwarsoor Kaapland bygewoon. Afgesien van 'n paar ekspe
rimentele skote wat alreeds met hierdie benadering in die
senior prirnere standards begin het. moet aile skoie in
Kaapland eers vanaf 1993 amptelik in st. 2 met die benade·
ring begin.

W. A. P. von Ludwig

16

Dr. Yvan vanden Berghe van die Universiteit van Antwerpen war 'n
reeks fesmgs DDr die Koue Oorlog in ons Geskiedenisdepartement
aangebied her (middel) saam met mm. J.D. Siabbert (rekror) en at.
JurieJouberr(deparrementshoof).

H.O.D. SEKONDER:
HOUT- EN METAALWERK

Genoemde departement het hierdie jaar afgeskop met 'n
kursus in houtsneewerk wat cor 12 weke geloop het. Aan
gesien houtsneewerk so 'n toenemende belangrike ral in
anskurrikulum inneem, het ons die bekendste instruktrise in
Kaapland ingekoop sodat ons studente met d ie beste
moontlike kennis die onderwysberoep kan betree. Oit was
dan ook 'n uiters geslaagde kursus .

Ons is oak tans besig am in samewerking met dr. Van As
Jordaan 'n reeks samesprekinge oor die nuwe onderwysvak
Tegnalagie te vaer. Ons doel hiermee is om die inskakeJing
van hout- en metaalwerk by Tegnologie betyds uit te klaar
sodat ons gereed kan wees met die arnptelike aanvang van
Tegnologie in ons skole.

In die lig van ons studente se bevorder ingsprobleme het ons
met UPE kontak gemaak met die doel om 'n BAEd. Hout
en Metaatwerk graadkursus aan die OKS in te veer. Onder 
handelinge met die KOD is in 'n gevorderde stadium en ons
hoop om alreeds in 1994 met so 'n kursus te begin. Die kur
sus sal die graad sowel as 'n diplomakwalifikasie insluit.
Ten slotte kan ons ook noem dat ons tans samespre kinge
met die Kaapse Technikon, Tegniese Kollege, Stellenbosch
en die privaatsektor vaer om te kan vasstelwatter koersaan
passings deur onsgemaak moet word, indien enige, am ons
studente so op te lei dat hulle gereed kan wees vir die eise
wat die nuwe SA aan d ie onderwysberoep gaan ste!.
Entrepreneurskap en markgerigtheid gaan in 'n volgende
reeks vergaderings met die privaatsektor ernstige aandag
geniet.
A. Van Dyk



H.O.D. JUNIOR PRIMERE STUDENTE SE
HULPVERLENINGSPROGRAM

Die H.O.D. Junior Primer-studente het 'n opwindende 1992
ervaar . Die Onderwyskollege Boland het 'n rernedierende
hulpverleningsprogram aangeb ied wat dee l gevorm het van
die studente S8 praktiese werk.

Tien omliggende skole is by die program betrek. Skole soos
Hillcrest Primer, St. Albans Primer, Pauw Gede nk Primer .
Lae rskoo l Hugo Rus t. Laerskoo l Hugenote , We llington
Primer. Lasr Seunskool en salts oak leerli nge van die Pri
mere Skoal Gouda Is ingeskakel. Private leerlinge wat nie
by skoolklinieke ingeskakel kon word nie . is oak betrek.

Op Maandae en Donderdae is daar met 134 leerlinge ge
werk. Die leerlinge is spesifiek vir Wiskunde en Lees inge
skakel.

Tydens die eerste kwartaal is daar deeg like voorligting aan
die studente gegee sodat die hulpverleningsessies met self
vertroue en sukses aangepakkon word.

'n Atmosfeer van opgewondenheid en afwagting he! geheers
toe die studente hulle leerlinge die eerste keer ingewag het.
Studente en leerlinge het soos bye heen en weer beweeg
tydens die sessies. Die aanvanklike vreemdheid tussen stu
dent en leerling is gou oorbrug en 'n ontspanne en rustige
werkatmosfeer het geheers. Dit was voorwaar 'n vreugde om
te sien hoe leerlinge onfwikkel en dit gen iet.

Die volgende positiewe komme ntaar het studente entoe
slasties met mekaar gedeel:
"Juffrou. die gesiggies straa l as ek hulle vooral inwag."

"Dis so lekker am met hulle te werk. want hulle geniet en
waardeer dit wat met hulls gedoen word."
-Juffrou. ek is gedurig aan die soek na nuwe idees en wen
ke. Dis soas 'n vuur in my wat aan die brand gesteek is. Ek
vael ek wilnet meer en meer weet."

"Ek wil uit my vel spring as ek en my leerling 'n probleem
oorbrug het."

~My leerling se wiskundepersentasie het met 20% verbeter."

"Moet ens dan nou al oppakT
Ons is bevoorreg om 'n skenking van Total te kon antvang.
Dit is ingeploeg in die skep van 'n Hernsd ierende Mediasen
trum. sodat studente en leerlinge kan kennis maak met
nuwe hulpmiddele en apparatuur. Aile dank aan Total vir
hierdie skenking .

Die jaar 1992 is soos 'n stukkie gaud wat almal wat betrokke
was by die hulpverleningsprogram wil vashou en vertroetel.
l. Lewis
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MUSIEKD EPARTEMENT

Soos elders in hierdie uitgawe berig ward. bevind sommige
lede van ruerdie departement hulle vanjaar op ver paaie met
optredes en kursusse in Europa en die Verre Ooste. Nader
tuis word daar oak nie stilgesit nie.

80 en behalwe die talle kooroptredes van die Kollegekoor
onder sy leiding. dee l Henme van der Merw e sy ervaring as
koorleier op kursu sse te George. Malmesbury. Tulbagh en
Vredendal. Hy tree ook vroeg Oktober in Bloemfontein op as
ho ofbeoord elaar by d ie Lan de like S tig ting se lan dwye
koorkompetisie vir plaaswerk ers .

Herman van der Westhu izen bied vroe er vanjaar 'n werks
winkel aan in Ortt-wsrk by die Onderwysersentrum in
Worcester . Hy is oak reeds vir '0 he le klompie jare leier van
die Duitse Mannekoor in die Paarl - 'n koor wat vanjaar
weer verskeie kere opgetree hat. o.a. saam met Tommie
van Wyk S8 manne.

Laasg enoemde koor geniet steeds groot gew ildhe id met hul
optredes by die plaasliks koorfees en vera l met die uitvoer
van gewyde mus lek in verskeie kerke. o.a. in die Gerefor
meerde Kerk in Kaapstad en die NG Kerk van Parow-Oos.

Louis behart ig - as Kaptein Du Preez - 'n kacetcrxeskursus
vir hoerskoolleerlinge in die winte rvakansie. Aandag word
gegee aan die instudeer van musiek. aan orkestormasies en
dri lopleiding. In die Septembervakansie tree hy vir die vyfde
agtereenvolgend e jaar op as nootoeoorcelaar van die Na
slona le Kadetorkeskompetisie in Bloemfontein,

Maretha van der Merwe se naam pryk vanjaa r weer op 'n
aanta: konsertprogramme : sy sing o.a. in die katedraalkelder
van die KWV en by twee geleenthede in die Good now-saal.

Op die geb ied van die Iiote lied vat Janette Slabber voor. In
die April-vakansie bied sy 'n werkswinkel aan in die skoo t
saa l van die Laerskool W.A. Joubert in die Paar l. Die uitwas
hiervan was die stig van 'n sangstud io vir ligte rnus iek, Van

haar tans veertien studente het drie deurg edring tot die
finale ron dtes van die Pro-Arte rnusiekkc mpeti sie in ligte
rnusiek . en twee van hisrdie drie is studente aan ens kol
le g e: A n nemie Herho ldt en A nnemar i Vo ges . Op 12
September tr ee gaskunstenaars en studente van haar
sangstud io saam met die [azz-orkes van Bram Potgieter op
tydens 'n gesell ige aand in die onts pann ingsaal van die
OKB. Janette is 'n gesogte beoordelaar by kompetisies van
hierdie aard en het vanjaar o.a. beoordeel by die jaarlikse
Suiderkruista lentkompet isie wat in Augustus in die Paar l
plaasgevind her.

Na 'n Lieder-uitvoering in Maart op die Mon Don-Iandg oed
as deel van d ie He rf sf ee s van Robe rtso n. s ing A ndr e
Serfontein in die tweede semeste r o.a. by die Molenvli ethuis
op Stelienbosch vir die Duitse Klub. in Laborie vir die KWV .
en by Worcester se Lentekonsert . Hier teen die einde van
die [aar maak hy en Janette Slabber opnames vir 'n SAUK
program. "Die volk as diqter". saamgestel de ur prof. Pieter
Grobbelaar.

Johan de Klerk gebruik 'n dee l van sy vakans ieverlof am 'n
pubttkasie veer te berei w at in Augustus d ie lig s ien :
Mu siekteori e : Tie n Vormanali ses . Hierdie handleiding is
vera l bedoel om van hu lp te w ees by die ontl eding van
werk e wat UN ISA voorskryf vir hu l Gra ad VI- eksamen in
Mus iekteorie en word tans deur vyt-en-twintiq hoerskole in
die Kaapprovinsie gebruik.

Die musiek dosente snoer kragt e sa am vir die Rektors
konsert op 7 Oktober, wat bestaan het uit 'n program van
koorrnusiek en vokate ensembles. 'n Konsert ter stywing van
die plaaslike museum se fondse is op die 28ste Oktober
aangeb ied . danksy die inisiatie t en deelname van Henn ie
van der Merwe. And re Serfontein en Janette Slabber.

J. de Klerk

Groeoonderrig mer benulp van mueeaecoretoium
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DIE DEPARTEMENT OPVOEDKUNDE

Die Departement Opvoedkunde het in 1992 in meer as een
opsig 'n interessante jaar beleef.
v anat die begin van die jaar is (wee nuwe kollegas by ons
Opvoedkunde -vakspan gevoeg. Mnr. Gerhard van Dyk het
vanat die Denneoord Kollege vir Voortgesette Opleiding by
ons aangesluit. Hierdie entoesiastiese kollega het onmiddel
lik sy volle gew;g by ons ;ngegoo; en het ba ie gou getoon
dat hy sommer 'n staatmaker-cose nt is. Mev. Leonie Coet
zee wat vroeer slegs aan die Departement Sosiale Weten·
skappe van die OKB verbonde was. het haar krag te oak
vanjaar by ens gevoeg. Te oordeel aan die positiewe reak
sie van die studente ken cns geen beter aanstelling gedoen
het nie!

vanat die begin van die jaar het die kollegas wat betrokke is
by On derwy skunde: Jun ior Primer. asook Remed ierende
Onderwy s oak by die Depa rtement Op voedkunde ingeska
kel. Mev. Gertie Smit en mej. Irene Lewis het onderskeidelik
as vakkobrdineerders apgetree. Aan al die kollegas wil ons
apreg dankie S6 vir die uitmuntende werk en positiewe ge
smobeic wat u onder sorns moeilike omstandighede geopen
baar ner.
Baie dan kie aan dr. P.K. Cronje wat l ydens mev. Smit se
verlot die leisels met groot bekwaamheid oorgeneem het. 'n
Besondere woord van dank oak aan mev. D.J. de Wit wat op
kart kennisgewing vir mej. Irene lewis (vakkoorcmeerder vir
Hemedle rende onderwys) moes instaan tyctens naar s lekte
verlet. Ons is baie dankbaar om te verneem oat mej. Lewis
dermate herstel het ca: sy volgende jaar weer naar plek kan
volstaan.

Ons moet ongelukkig oak tot siens 58: mev. Leonie Caetzee
en mev. Naomi van Dyk verlaat ens aan die einde van die
jaar. Baie dankie aan die twee dosente wat deurgaans uit
rnuntsnde werk gelewer net. Ons sal u albei geweldig baie
mis . Genie! die ruskans - en wie weet - moontlik kan ens u
vorentoe weer hier verwelkom as kollegas.
A. Hoek

DEPARTEMENT L1GGAAMLIK E ONDERWYS

Daar is vanjaar probeer om die students van Liggaamlike
Opvoeding weer eens blootstelling aan verskeie aktiwiteite
te gee. Aktiwiteite is veral op die eise van die skoal gerig .
Ons was weer in die baie gunstige posisie om gedurende
die jaar lesse aan te bie d by die Laerskool Hugo Rust.
Hierdie aspek is vir ons 'n baie belangrike aspek in die op lei
ding van ons stucente.

Ons studente het ook in die vierdejaar kennis gemaak met
akuwttetts soos rolbal. skiet (pistool. rewolwer. haelgeweer).
ghalf. rnuurbal: plulrnbal. ens. Afrigtingskursusse is oak
aangebied in anet iek . tennis. hokkie en netbal. Geleenthede
in die kwalifisering as skeidsregrer in verskeie sportsoorte is
oak gebied.

Die H.O.D.-klas het tydens 'n naweek die Boiand-voetstaan
pad gestap met die oog op oplsidinq. Die stucents was oak
betrokke by die SAD-Halfmarathon. Die studen ts het oa k
waardevoJJe ondervinding opgedoen met die organisasie
van atlet iekbyeenkornste . bv. lnterkoueqeattetiek en land
loop.

Informele navarsing word gedoen am die besraande leer
plan in Liggaamlike Opvaeding te evalueer. Hierdie navor 
sing sal in 1993 voortgesit word deur veral die H.O.D.-stu
dente . Mev. Nel het oak 'n bale geslaagde aanbiedlng aan
gebied in ritmiese beweging met handapparaat.

Oor die algemeen was cit 'n gaeie [aar vir die Oeoartement
l.Jggaamlike Opvoeding.

E. Jordaan

..J
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DIE LAASTE FASE

HERFSKOOL: AFSTANDSONDERRIG

V.J.n.r.: Mnr. J.D. Siabbert (reKror). o, E. Smit (gefeenthe1dspreke'j,
stuaente: mew . S, vomer (vors tersnooo). H. Visser (VryburgJ
M. Bnnl< tVryourgl I. V. D. Merwe (Mai,;<eng mnf P. Sreenxamp

soora neeraen

AfSlu 'j ngsa nee
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Die aankondiqmq in Jume 1991 oat ens atstandsonderriq 
vennoot, Denneoord. aan die einoe van caardie jaar gaan
sJuit en dat aile afstandsonderrig na een kollege in Pretoria
oorgeplaas gaan word . was onverwags en 'n skok, want die
Onderwyskollege Boland net die atstancsonderriq dan maar
slegs ses maande vantevore van Graatf-Reinet geerf!
Streng gesproke was ons nog maar besig om dit vir die
earstekeer te beleef en ens vaete te vind.
Die opdrag was dat die Onderwyskollege Boland die stu
dente wat reeds besig was met die een of ander kursus in
1992 moes help om die kursus te voltooi.

Ons net dus vanjaar begin met 101 oorblywende atstands
onderrigstudenre - 64 Afrikaanssprekendes en 37 Engels
sprekendes. Hierd ie studente volg die kursusse 0 .0. Junior
en Sen ior Pr imer. H.C .D. Junior en Senior Primer, die
V.D .O. in Onderwysleierskap sowel as 'n aantal enkelvakke
waarvan Xhosa die gewildste is.

Vir die meeste van die 25 dosente wat vanjaar betrokke was
by die afstandsonderrig van die vakke wat aangebied is.
was dlt 'n nuwe erva ring. maar tegelykertyd ook 'n eenrna
Iige erva nnq, Die Onderwyskollege van Suid -Afrika neem
aile afstanasonderrig in die RSA finaa f in 1993 oor .

Ten spyte van die finaliteit van die versku iwing van aile af·
standsonderrig na Pretoria. het die OKS vanjaar voortqe
gaan met die gebru iklike twee kontaksessies, nl. 'n her/s
skool sowel as 'n wintarskool waartydens die bywoning
sowat 90% was , ten spyte van die feit dal ens stu dents
dwarsoor kaapianc verspreid is: vanat King William 's Town
in die oos te en Upinqton, Vryburg en Vorstershoop in die
ncorde.

Ole herfsskool se open ing is waargeneem deur dr. E. Smit.
voormalige Reklor van die deslydse Wellingtonse Ond er
wyskollege , terwy l die winterskool geopen is deur ens rektor,
mnr. J.D. Siabbert.

Soos gebru ikl ik, is die students gedurende hierdi e kontak
sessies in ens koshuise gehu isves en is intensiewe "klas
loop- afgewissel mel 'n gese llige onthaal waar die stucente
mekaar beter kon leer ken en getrakteer is op 'n vyfsterete.

Ons is jammer dat oris van hierd ie diens aan die onder
wysers van Kaap land cntneem word .

P. Steenkamp



~ OOR DIE LANDSGRENSE ...
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ONVERGEETLIKE BESOEK AAN TAIWAN

Geduren de die atqelo pe drie-en-twintig jaar het ek baie tyd
en energie aan kadette in die RSA spandeer. Daar was
egter heelwat hoogtepunte 5005 die eerste keer toe my
skoolorkes opgetree net, my eerste ervar ing as beoordelaa r.
instrukteur en kursus leier by orkeskampe en toe (50 het ek
gedink) om as beoordelaar by die nasionale kompetisie op
te tree. Aan die beg in van 1991 het die eer my te beurt
geval om as afrigter van 'n prestige Transvaalse kadetorkes
van 110 lede aangewys te word - min wetende dat ek 'n
jaar later met die orkes die RSA sou verteenwoordig en 'n
onvergeetlike ervaring op my sou wag .

Op uitnod iging van die Pacific Cultural Foundation in Taipei.
Republ iek van Sjina. vertrek ons toe op 6 Maart 1992 vanat
Jan Smutslughawe . Na 'n vyftienuurvlug land ons in Hong
Kong waar die toerg roep twee dae kon deurbring voordat
ons amptelike reisprogram sou begin.

Toe ens aan boord van die Sjinese lugdiens. Cathay Pacific.
op 9 Maart op die Chiang Kai-Sheklughawe neerstryk, is
ons oorval deur die vriendelike. gasvrye en hartlike mense
van Pacific Cultural Foundation - 'n kenmerk van die land
S8 inwoners en iets wat ens dwarsdeur die toer sou ervaar.
Dat hierdie kultuurorganisasie van Taipe i geslaag het in nul
doel om die jeug van verskillende werelddele die geleem
heid te bied om mekaar se kulture en leetwyses beter te leer
ken . was baie duide lik. Hulle het geen moe ite onts ien om
hul land aan die Suld-Afrikaners bekend Ie sle l nie. Talle
besoeke is aan besienswaardighede gebring: die Yang-Min
Nasionale Park. die Nasionale Paleismuseum, die Shin-Men
Dam, Vensler op Sjina en miniatuurslad) en 'n reis na die
suide van Taiwan wat ingesluit hat: die Kenting Nasionale
Park waar ens in die Sjinese see kon ba ljaar, asook die
TaiwaneseKuns- en Wetenskapmuseum.

Die hoogtepunt en eintli ke doel van die besoek was egter
die jeugmusiekfees op die Chiang Kai-Sjekgeden kplein. Dit
was 'n onvergeetlike gesig loe ons vroegoggend op d ie
plein aankom. Die strate was vers ier met Taiwannese viae
en op die plein het helderkleu rige viae van die verteenwoor
digende lande, skole , militere eenhede en kUltuurorganisa 
sies gewapper. Dit was 'n ongekende trots wat in jou op
stoot as die orkes verbymarsjeer met die oranje-blanje-blou
en roe ons tydens die perskonterensie by ons vlag stelling
ingeneem het!

Vir my was dit seker die grootste oom blik toe ons orkes op
die plein verskyn en die dne tamboemnajore hulle met swier
en waardigheid lei. Dit was duide lik dat elke orkes lid met
trots gestap het omdat elkeen op 'n besondere wyse sy land
verteenwoordig het. Die mus ikaliteit , flinke beweging s en
netjiese uniforms van die seuns het die Sjinese aangeg ryp
en die app louS was oorweldigend .

Besoeke is ook aan sko le gebring en dit hel die seuns in
staat gestel om onderlinge vriendskapsbande te smee en
kennis oar die Sjinese skoolstelsel in te win. Kommunikasie
het geskied ten spyle van die dikwels moeilike en onduide 
like Engelse aksent. Twee uiteen lopende kultu re is op 'n
besonder wyse bymekaar gebring.

Belewenisse 500S 'n bus- en taxirit in Taipei. 'n besoek aan
"Snake Alley". die "Chinese Folklore Night" en die vriende
like, gasvrye mense van Taiwan (die vreemde kos ten spyl),
sal my altyd bybly en daarom se ek dankie aa n d ie SA
Weermagvir hul inisiatief om vir ons jeug so 'n geleentheid
te skep .

L. du Preez

S. A. STUDENTESPAN NA ITALIE

Vir my was dit 'n droorn wat waar geword het. Toe ek hoor
dat ek genomineer is vir die span, het ek my nie veel
daaraan gesteur nls . want.. . -d;t sal tog nie met my gebeur
nia ", Groot was die vreugde daard ie oggend toe ek my
naam in die koerant lees.
Ons het op 29 Junie 1992 by die Ho liday Inn bymekaar
gekom. 'n Harde oefensessie van twee uur het vir ons
gewag. Tydens die kleureseremonie is ons bekendgestel
aan al d ie borge , het uitrusting s ontvang en nil 'n heerlike
dinee was ens op pad ltalie toe .

Ons eerste wedstryd teen Argent ," ie het ons egter verloor
met 9-6 . Dit kan toegeskryf word aan 'n tekort aan ervaring.
Almal was senuweeagtig en het uitgesien na die volgende
wedstryd teen Taiwan wat ens toe ook met 108-0 gewen
hat . Die span is eg ter toe verander en d ie bepalende
wedstryd teen Engeland am deur te gaan tot die kwarteind
ronde , het ons verloor met 15-9. Ons laaste wedstryd was
teen Japan en ens het hierdie wedstryd met 48-18 gewen
om sodoende vir ons 'n 9de plek te besorg. Die ironie van
dlt alles was ca t van d ie spanne wa t teen byvoorbeeld
Japan met meer as 50 punte verloor het en dus swakker
teen ons sou gevaar het. op die end in die halfeindrondte
gespeel het. Ons SA-studentespan, tesame met Argentinie
en Engeland. was beslis in een van die moeilikste afdelings
geloot.

In die gehee l gesien. sal ek hierdie toer kan beskou as 'n
ervaring wat 'n mens nie kan oorvertel nie en ek is die Here
dankbaar vir die geleentheid wat Hy daar VIr my gebied het.

Roland Bec k

Mnr. Louis du Preez saam merdie tamboermajore net voor hul
oPlJede in Taipei.
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sEsDE INTERNAslONALE KOORLEIER·
sEMINAAR - SOLINGEN

Twee weke Duitsland toe! Wat 'n heerlikheid. Duitsland is
mes nie sommer net hier anderkant die berg - so 'n ander
halfuur se ry deur die tonnel - nie. Oit is mos Europa toe. 'n
Tinteling langs die ruggraat elke keer as jy daaraan dink,
daaroor droom en beg in bep lan . Wanneer jy met die
paspoort, visum en Lufthansa-vliegkaartj ie in jou sak by die
reisagentskap uitstap, weet jy die opwinding begin nou eers
- dis nou Ouitsland toe'

As dirigent van die Deutscher Mannerchor Boland is ek die
geleenthe id gegun om die sesde tweejaarl ikse intemasio
nale koorleiersem inaar te Solingen in Duits tand vanaf 26
Mei tot 5 Junie 1992 te kon bywoon.

Die stadvaders van Solingen poog hierdeur om voog te
staan vir die Ouitse koortradisie onder Duitssprekences oor
die were lc heen . Oaar was dan oak vanjaar koorleiers uit
Suld -A tr ika. Namib ia, Kanada , Brasilie . Pa raguay en
Rusland - 23 in totaal.

Die seminaar het die vorm van 'n koorleierswerkswinkel
aangeneem . Elke afgevaardigde moes werke met plaaslike
kere onder die wakende oog en "dirigeerstokkie" van twee
vooraanstaande Duitse koormeesters , nl. Reinhard Stoll
reiter en Hans- Peter Schurz instudeer. Meestersklasse in
stembouing. koorleiding en dirigeertegn iek is tussen die vol
program van kooru itvoerings ceur aangebied.

Elke dag, elke oomblik was 'n hoogtepunt en 'n koorleiers
dream .

Herman van der Westhuizen

GerM en ar.Smirop die R~ Plein, Mosl<ou
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Net vaor die optrede in Keufen

OP VER PAAIE

Om deur Europa te toer is 'n voorreg en 'n belewenis. maar
die besoek aan Rusland en 3 ander voormalige Oosb lok
lande (Pole, Tseggo-Slowakye en Hongarye) was vir ons
twee Wellingtonners besus hoogtepunte gedurende die 77
dae van ons Europese toer. Die Rooi Plein met sy Aussiese
wagle was ewe skielik 'n werkJikheid terwyl ons die aarts
kornmunis, Lenin "'van aangesig tot aanqesiq" kon bekyk in
sy indrukwekkende mausoleum .

Ons kon amper nie glo dat oris werklik in die Kremlin kan
staan nie en is dankbaar dat perestroika en glasnost vir ons
die grense na 'n baie interessante. en vir ons. "anderse"
land, oopgemaak het. 'n Besoek aan St Petersburg met sy
wond erlike kultuurskatte was die hoogtepunt en word aan
beveelvir enigeen wat dit op sulkever paaie wil waag.
G, Smit
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As daar teruggekyk meet word na die student eraad van
1992. IS d Oe uitstaanoe kenmerk ens besondere spangees
en lojart eie Oit was n jaar wat bare beplanning geverg het
en daar kan ter uggeskeu word op -n termyn waarin ons
onder meer die velgende aktiwnelte deurgevoer net:

dIe jaarbeptanner

'n SR-naweek

die onrvangs . onentermq en inburgering van eerstsjaars

'n karnaval

'n mterxolleqe teen TK

sokkiss . 'n damesaand en bloedskenkgeleenthede

kobrdinering van studenteakt iwiteite

d ie organ isasie van verkr esmqs van d ie nuwe SR ,
huiskornitees en veremgingsbesture vir 1993.

Oit was n voorreg om OKS op merci e terre in te c ien en
waardevolle ervar ing op te ooen.

Ek wil graag my opreg te dank oo rdra aan al die lede van die
1992-SR vir hulle ondersteunmq en vriendskap. Ons wil die
1993-span sterkte en n suksesvolle termyn toewens.

Ro land Beck
Voorsitter

Toe de OKB-da mesaa nd vanjaar geree l nnoes word , net die
SR-dames onder leidlng van Liezl Terblanche bes luit om n
sprsker te kies wat vanu.t die kuttuurw sreto van die swart
gemeenskap met die stuoente kon praat om socoence dalk
'n beter vemoudinq en geslndheid te bewerk vir die toekorns
wanneer dames van cns koll ege waarskynl ik as onder
wyseresse in swart skole sal moet gaan werk .

Die traoisionete Damesaand het vanjaar op 17 Junie 1992
ptaasqevind . Ten spyte van stormagtige weersomstandig·
hede en benoude oornblikke vir die organiseerders omdat
die gasspreker deur die weer vertraag is en die dames lank
laat wag het. was die aand 'n interessante en genoeglike
ervaring ,

Die Goodnowsaal was feestellk getoo l en die versnaperinge
uit die boonste rakke. Daarvoor was mev. E. Engelbrecht
verantwooraelik.

Die eregaste was die burgemeestersvrou van We llington,
rnev, Ingwersen en rnev. Nomooleto Lisa, 'n xhosa-spreken
de dame van die Personee lontw lkkelingsafdeling van Ou
Mutua l wat d'e gaste 10egespreek net oor Kulturele Ernpatie.

Die kykie in a e anderse slening van gewoontes . gebru ike
en sienswyses van dIe Xhosa in teenstelling met d ie be
kende ete Westerse leetwyse was leersaam en interessant.
Een van die waarde volle lesse was dat 'n mens nie sommer
moet veralgemeen en elenskappe of gecrag van enke linge
wat JOu pad kruis as geldend Vir die hele volksgroep aan·
vaar nle.

Die lojale ondersteuning van die damestudente van die kol·
lege wat die damesaand goec ondersteun het. word hoog
waardeer. Dns sou graag meer dames en gades van die
doserende personeel onder ons gaste wou sien . maar het
begr ip daarvoor dat dit 'n nat en koue aand was.

L. Terblanche
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STUDENTERAAD 1992

Agrer vt.nr. E een de vres. Uesje Lambrecms. Matrhys van
Rooyen. Andre Truter. Abraham Porg 'eter; An 'na eenesr. Elizna

van Ull

Voor vt.nr.. Mnr. M J. Odenaaf (skakelaosenti. Liez l Terblanche
(visevoarsut er). Roland Beck (vocesut eq. Fercil Human (tesouner)

Afwesig: Efois Coetzee (sekreraressej

-Die beste ding van de jeug is dar as jy van voor at moet
begin, daar nog genoeg tyd is: - Sandra Clarke

Aile nuwelinge word volgens trad isie baie hartlik verwelkom
op die karnpus, Dit word volgens 'n beplande orienterinqs
program afgehandel.

Tydens die verwelkoming word caar gepoog om die kollege
en sy gebru ike aan die nuwelinge bekend te stel. Dit is ook
'n eerste poging om 'n gesonde spangees op die kampus te
ontwikkel. Daar word daarom gepoog om aile relevante
inligting in verband met sport . kultuur. koshuise, aornin is
trasie , kollegekurrikulum. ens. oar te era.

Volgens die nuwelinge net bogenoemde oaie suksesvol by
hulle plaasqevinc. Die proses is behart ig deur Thys Odendal
en Jur ie Joubert as kursusle iers met 'n bale gew ill ige en
bevoegde VSR wat die masj'en aan die gang gehou het.

Die nuwelinge se geesdrif. kreanwuen en spontaneTteit hst
aade l'k getoon dat hulle as groep oog grool bydrae tot die
unoou van OKS se tradisie en naam gaan lewer.

Die pu ik reel ings en u itmuntende et es war deur ons
koshu ise aanqebieo is, het al die nuwe linge sommer baie
tUIS laat voel.

'n Spesiale woord van dank aan die mun isipaliteit van
Wellington en die NG Moedergemeente vir geldelike hulp
om spesiale etes aan te bied,

Die kursusle iers . VSR en nuwelinge was dit eens dat dit 'n
besondere geleentheid was waardeur almal wat betrokke
was , ons kollege se leuse werklik kan laat lewe, naamlik
Deug en Kennis .

J. Joubert en T. Odendal



OKB·VLAG WORD OORHANDIG AA N SR

V.I.nJ. Liezl Terblanche (hoofdame). mnr. S.J. Lotz. Roland Beck
(nootstuaent)

Met d ie totstandkoming van die nuwe kollege. Die
Onderwyskollege Boland. in 1990. was daar komitees wat
ge50rg het vir 'n nuwe wapen en lied waarop 'n tratse tra
disle gebou kan word. Soos die ryd egrer aangestap her.
was daar 'n sterk gavoal by almal dat ons oak ons eis vlag
moet he. 'n Vlag wat ons met trots kan hys - hier by die
Kollege . maar ook by verske ie geleenthede wat hulle kan
voordoen . Na aanleiding van hierdie begeerte is daar toe
dadelik begin met die voorafbeplanning.

Daar is oorspronklik agtlen verskillende ontwerpe gemaak
wat toe deur stemming geelimineer is tot vier . Uit hierdie
vier ontwerpe is daar verder op 'n demokratiese wyse op 'n
finale een besluit. Aile dosente , administratiewe personael
en die Studenteraad net 'n se gehad in die uileindelike
antwerp wat met 'n groat meerderheid gekies is.

Die vlag bestaan urt drie horisontale bane wat die drie
kleure van die Kollege verteenwoordig: goud. donkerblou en
root. Op die middelste baan (donkerblou) verskyn die kol
legewapen.

Die antwerp is aan "n firma gages wat spesialiseer in die
rnaak van vlae. Die finale produk is toe vottooi en vancac
kan ons mer liefde en respek apkyk na waar hy oak al wap
per - ens eie.

S.J.Lotz

I I
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KARNAVALDEBUTANTE
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Die jaarlikse Karnaval, waartydens geld
ingesamel is ten ba te van Murray
Kinderhuis te Wellington, het gedurende
d ie wee k van 17-23 Feb ruar ie plaas 
gevind.

Gedagtig aan die moeilike ekonomiesetye
wat ons beleef. het die SR vanjaar besluit
om sover moontlik te besnoei op uitgawes
en eerder 'n poging aan te wend om kar
naval te hou "met wat ons het".

Die program het afgeskop met 'n massa
vergadering van al die studente by die
OKB-rugby klub, Daar is al die reelings
be kend gemaak. terwyl die studente
lekker saam gekuier het.

Op Woensdagaand het die kroning van
die Karn avalkoningin in die C,P,-saal
plaasgevind en Wienkas Jooste is deur
die beoordelaars aanqewys. Die tunksie is
gereel deur Eileen de Vries. Die versiering
van die saal was puik behartig deur Elizna
van Lill. in samewerking met Andre Sar·
tontein en Hennie Marais. Mnr. Rassie
Marais was op uitmuntende wyse verant
woordel ik vir die spyseniering. Mev. M.
Kitching en mnr. Daantjie Truter het opge
tree as seremoniemeester/es.
Donderdag het die potjiekoskompetisie
plaasgevind en Navarre se 1ste-jaars het
met 'n vingeraflekpotjie as die wenners uit
die stryd getree, Tydens die geleentheid
kon dosente en studente mekaar op 'n
lntormste. gesellige manier leer ken.

Vrydagoggend is 'n sjampanje-ontbyt in
Huis Murray S8 ruin aangeb ied. Hierdie
fees tel ike afs kop vi r die naweek se
gebeure was 'n hoogtepunt. hoofsaaklik
gereel deur Liesje Larnbrechts.

Die tema vir Saterdag se sierwa-optog
was "A day on Broad way", Terwyl die
optog de ur die st rate van We ll ing ton
beweeg het. het die beooroelaars die sier
waens en hulle kollektante teen mekaar
opgeweeg. Die wennerswas Huis Murray,
met Huis Navarre in die tweede plek en
Huis Bliss derde.

Sondag is die kamavalweek afgesluit met
'n massasaamtrek van studente tydens 'n
diens wat deur ds. Mike Smuts gelei is.

Benewens die pret en jolyt wat die stu
dente uit die Karnaval put. kon daar die
moo i bedrag van R1 000 aan Murray
Kinderhuis geskenk word,

Mag die trad isie van studentekarnaval
nooit uitstert nie!

L Terblanche



e, .-

"

r
,'-'

29



AKADEMIESE PRESTASIES I

REKTORSMEDALJE
Mej. Sumara Cronje is die derde ontvanger van die OKS·
Aektorsmeda lje. Seem met die rektor, mnr. J. D. Stsboen
en haar ouers. mnr. en mev. Rood Cronje van Stilbaai.

SAOU·MEDALJE
Wenners van die SAOU-medaJjes vir die oeste al<ademie
se prestasies van 1991.

V.J.n.r.: H.R. Chamberlain (SAOUj, mej . Marizan van De
venter (Senior Primer), Nefie Borha (Junior Primer)

MASKEW MILLER·MEDALJE
Wenners van die Maskew Miller-medaljes vir die oeste praktiese
onaerwysstuaeate van 1991.

v.tn.r. : Me}. J. Fourie (Senior Primer). me}. L. Kirsten (Junior
Primer)
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FAK·MEDAWE
Dr. Ju rie Jo ubert. voors itter van die WamakersvaJJei Kultuurraad
oorhandig die FAK-meda lje vir Afrikaanse vakdidaktlek aan mej.
S. le Seuer van 0.0.3 (Senior Primer).
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HUIS MURRAY

1992 was voorwaar 'n [aar om te onthou!

Oris het die jaar 'n buitengewone groot eerstejaarinname
gehad - 24' Aanvanklik hel hulle 'n bieljie gesukkel om hul
vaete te vind. maar na 'n bietjie trane en bemoedigende
woorde SOOS -oor 'n week lag cns hieroor", het hulle bale
goed aangepas en openbaar hul le besus baie potensiaal.

Karnavaltyd het aangebreek en Murray was weer sens voar
in die koor met al die mallighede en sierwaversierings - ens
net mas nie verniet die sierwa-optog gewen nie! Ons het
oak twee kamavatkc ntnqin-fina tiste opgelewer op wie ens
baie trots is - Liezel Rohlandt en Wandi Steyn .

Tyde ns die atletiekbyeenko mste het ons dirigente - Lie zl
Terblanche. Mariza Muller. Therese Bran dt en Henriette
Zeeman - ons studente so goed laat sing dat ens met die
geesbeker kon wegstap. Met die Interkol lege het Murra y die
se lfde lekk er gees gehad en mooi ve rtoni ng s op die
spo rtveld en paviljoen gelewer.

Ons kan rue net sing en ~spo rts~ maak nie. ens het oak baie
goeie redenaars in ons geledere. Tydens die interkoshuis
redenaarskompetlsie het Jenean Whitmore en Thana Smith
d,e tweede en derde plekke ingeneem.

Ons koshuisnaweek was weer sans 'n reuse sukses te
danke aan die HK se puik organisasie en die Murray Hailers
se netso puik ondersteuning. Op die program was o.a .
ga ngvoorste ll ings . stomstreke. netbalwedstryde teen die
Navarre-rrneisies". 'n braa i, lekker sokkie. stap am die
Perdes koen en 'n optrede in die studentekerk.

Huis Murray het hierdis [aar vir die eerste keer sy eie Mej.
PersoonJikheid gekraon. Die beoordslaars was dit eens dat
die eer na Wandi Steyn moet gaan met Francine Botha en
Rika van Zyl onderskeidelik in die tweede en derde plekke .

Ons het ook 'n bietj ie ge meenskapsdiens gedoen en 40
Murray Kinderhuiskinders vermaak met stcrieverte llinqs .
spe letj ies speel en 'n ee td ingetj ie. D ie studente het dit
behoor lik geniet en die ondervind ing het elke Murray Hal ler
weer eens bewusgemaak van hoe bevoorreg onsis.

Een van die hoogtepunte op ons kalender is natuurlik die
huisdans waartydens ens 'n bietj ie optot. lekker eet en bale
dans ' Baie dankie aan die tweedejaars vir al hulle bep lan
ning en voorbereiding vir 'n baie mooi geleentheid.

C ns wil graag die eer vir 'n baie geslaagde jaar aan ons
Hemelse Vader gee vir sy getroue leiding.

Noll ie Ske in
Primaria 1992
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HUIS MEIRING

Huis Meiring skop 1992 at met vyf akadem iese prestasies:

1ste jaar: Tessa Coetzee (JP)
2de jaar: Julie Sieberhagen (JP)
3de jaar: Alet van der Poel (J P)
Michelle Ie Seuer (SP)
Chrisna Smit (SP)

Daarna bewys ons dat ons nie net die "breins" het nie. maar
ook die beste aUete. Huis Meiring se eerstejaars wen die
eerste jaarsatletiek en so word baie ta lent ontd ek. Met hulle
talent, die res van Meiring sn en met 'n bietjie hulp van
Navarre, wen Meiring vir die tweeds cpeenvolgende jaar die
Inlerkoshuis-atleliek .

Vir die Mei-Karnavalkom pet isie skryf ons na bale kopkrap
ens vyf mooistes in, naamlik Klippie Basson, Wienkas
Jooste. Estelle van Zyl, Han lie Durr en Hanneke Albertyn .
Die Maandagoggend in die saal word die twaa lf fina liste se
name geJees en al vyf finaliste van Meiring was onder die
twaalf ! W,enkas Jooste word gekroon as Mej. Kamav al en
Hanlie Durr as tweede prinses, Hiermee bewys ons dat die
skoonheidook in Meiring Ie.

Die naweek van 8 Mei hou Huis Meiring huisnaweek. Die
hoogtepunt van die naweek was toe die meisies die rug
bytr uie oor hu lle koppe trek en op die veld drat. Die [aar
graepe durf mekaar aan met deeglike voorbereiding en uit
gewerkte taktiek. Die derdsjaars stap as die wenners van
die veld at. Van die kommentaar na die rugby was die vol
gende: "Dit was die langste tien minute van my lewe", "my
Iyf gaan noolt weer dieselfde voel nis ": "rugby is darern 'n
lekker sport". en selfs: "my netbaldae is verby. rugby is my
lewe"! Daarmee bewys Meiring dat hulle nie vir die manne
hoet terug te staan nie.
Die netbal- en hokkieseisoen breek aan en met die praewe
kom al die Bolandspeelsters van die netba l uit Huis Meiring .

Boland 0-21 : Thea Rossouw
C : Hanlie Durr
Jun ior A: Whiskey Eis
Jun ior B: Liesl Stander

Met die hokkie het dit ne t so goed gegaan. Rene van
Niekerk. Gwenita Viljoen en Chr istelle Tolken word gekies
vir die Boland A-span. Christelle en Rene is ook gekies vir
die SA Kollegesspan.

Dit was 'n baie geseende jaar vir Huts Meiring waarin ons
bewys het dat ons op aile terre ine uitblink !

Wilma Groenewald
Primaria 1992



HUIS NAVARRE

Die [aar begin tradisianeef met die inskrywing van die 21
esrsteiaars . Vir Navarre was 1992 uniek in die opsig dat hy
sy eerste bruin student. Bazil Davids. as volwaardige inwa
ner ingeskryf net.

Ten spyte van bale veranderinge omtrent orienterinq . is
Navarre S8 "bed met wiele". wat so aie is aan Navarre, tog
toegelaat om die loop te neem kollege toe en tsruq. Die bed
het da n oo k sy reg mat ige plek opqee is op die nu we
Navarre-pette.

By die eerstejaarskonsert was Navarre weer eans 'n treffer
en die slag met 'n gemoditiseerde Rooikappie-verhaal. Ook
by die Landsdiens-mopdans was Navarre 38 knoffelasems
baie prominent.
Karnaval bly 'n hoogtepunt op die OKB-jaarprogram en
Navarre het die musiekbly spel Joseph and his amazing
tectmicoiour dreamcoatkleurryk aangebied.
Die referendum '92 het vi r 'n hoogtepunt gesorg deurdat
president FW , de Klerk sowat 400 mense toegespreek het
vanaf Huis Navarre S8 voorstoep. Tydens hierdie geleent
heid is 'n Navarre-das oakaan die President oorhandig.

Die oggend van 18 Mei het die manne ernstig begin 'v oor
bere( vir mnr. Baard-kornpetisle tydens ons huisnaweek van
19 tot 21 Junie. Twaalf finaliste het deurgedring na die tinaal
en die wenners was :
Volbaard: Ben van Rooyen

Sokbaard : Fanie Swanepoe l

Donsbaard : Fanie Swanepoe l

Kreatiewe snit: EtienneCranje
Tydens 'n gese lligheid die naweek is Anton Steyn aangewys
as Mm. Navarre '92. Hy verteenwoordig die koshuis tydens
die Mm, Wellington -kompeti sie, Verdere hoogtepunt e die
naweek was : Die egte 'W estern"-skuuropskop, die (tradi
sionele) Thys Odendal-hoenderbraai en die getuienisdiens
die Sondagoggend waar Usher Bell die mann e uitqec aaq
hetom as 'n huis en oakas individue Godte dien.
Nuutjies die afgelope jaar was 'n permanente snoepie.
gereeJde hu;svergaderings en hulsbraaie. M-ne! in ens eie
sttkarnar. sokkies al am die lig vcor Navarre. lang baarde en
baie kort hare,

Die huiskomitee '92 sluit sy verpligtinge at met rt huisdans
op 18 September ,

Saie dankie aan elkeen wat meegemaak het om van 1992 'n
sukses te maak - ook rnnr. Hoek en ges!n en kambuisper
sanee!. Baie geluk aan aile Navarre-inwoners wat presteer
het en" , ook die wat probser het.

Ek is trots op Navarre - wees jy ook so, Kom ens vergeet
die foute en bou voort op die goeie,

Eduan Viljoen
Prirnarius 1992

StaarspresidentF.W de KJerk omvang 'n Nsveoe-des van die
primenus. Eduan Viljoen

-

Baardkompetisie: finahste
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HUIS WOUTER MALAN - 1992

'n Nuwe [aar begin - wat 'n fees
gaan dit nis weer vir elke Wouter wees!
Ou bekendes graet ooren weer,
Eerstejaars is aant name leer.
Reeds by Karnaval is daar sukses 
Marilu Alberts word eerste prinses.
Op Valentynsdag word ons werkl ik verras,
Navarrehet ons kwistigmet blomme vergas.

Die Huisnaweek was oak pure jolyt.
woutsr-rekoros. vlugbal. sjampanje -ontbyt...
Deftige paartjies - dis ons Huisdans.
'n pragt ige aand op die landgoed. Provence.

'n Spesiale ontbyt am lente te vier,
Navarre hetkern deel in die ptesier.
Serenades was daar so dan en wan,
Oak dit het ons gedoen 5005 net Wouter dit kan .

Vir Carin en Magriet se ons bale geluk
met Bolandhokkie - ens is in ens skik.
Saam met Adele Basson is ons oak bly.
sy het goue toekennings vir toneel gekry.

Tyd vlieg verby - ons groet mekaar.
Oit was voorwaarn heerJike jaar.
Ons het baie gelag en baie geleer.
volgende jaar doen cnsditweer.
Nou wi! ek vir slkesn dankie S8
wat die beste vir Huis Wouter Malan wou he.
Bou voort op dit wat reeds daar staan
Dan sal jul verseker van krag tot krag gaan.

Aan die Heregee cnseer -
Hy't ons gedra. gele i. geleer.
Mag sy Liefde en sy Gees
vir altyd in oris kos huis wees!
Tina Hill
Primaria 1992

tmerkosnuisettetiek
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HUIS BLISS

1992. Hoe beskryf 'n mens 56 'n jaar - 'n Blissjaar met geen
gelyke nie? Om verslag te lewer van elke slim idee, vindinq
ryke instelling, deurnagwroeging en skreeusnaakse petalje
is 'n haas onbegonne taak. Oatdit 'n voorreg was om hierdie
jaar 'n Blisser genoem te kan word . is egter ongetwyfeld
waar!

Soos altyd. het die Bliss·jaarprogram ruim geleentheid gelaat
vir onvergeetJike hoogtepunte: 'n rooi Grease vuurwa met
ons eie John Travolta en Olivia Newton-John ; by die Herts
fees 'n bontstaan-Coke-stalletj ie met Bliss aan die roer: 'n
ysskaats-potji ekos-swartsakskepping-huisnaweek; 'n tor
mele besoek aan cr. Rina Venter na 'n uitnodiging na die
Parlement: konserte : Artesaande : liefdadigheidsdae en
nuwe keshuistradisies; om van die reurue nie eens te praat
nie! Om die kroon te span : 'n huisfunksie te Groot Con
stantia...
Om die name van die talle Bliss-uitblinkers te noem. sal 'n
fout wees. want alhoewel verskeie dames hul stempe l op
verskillende gebiede afgedruk het. was elkeen se inset en
persoonlikheid nodig om ons leuse vir hierdie jaar te laat
voortleef in elke herinnering: LEEF SAAM - WERK SAAM .

Maritha van der Merwe
Primaria 1992
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ACSV·BEST UUR 1992
Agler: Retha van der Waft. Natasja Punt. Anne Richards. Paul van
Zyf, Louis Mouton, Druidaardde Goede. Lana van der West/wizen,
ChrisnaStmt, Estle Viljoen

Vaar: Marisa Botha. Gerhardus van oeventer. mnr. Dawie de
Vi/liers, Marinus Bell, Alet vander Poet

SENOfNGKOMITEE
Agler: Gianna Milani, Nie! Ie Raux. Paul vanZyt, MarionMaartens

Voor: A/bertha van der Merw8, Retha van oer Walt. mnf. Dawie de
Vi/liers, Natasja Punt. LisaSmith

OIAKONIE
Agter: Christina Engelbrecht. Ronel Faure. Lana v.d. Westhuizen.
Heleen Louw, Vesel Stears, Usbe Stander, Uzette du Bruyn

voor: Rika Steenkamp. Ferd; Human. Maresa Botha. Lisa Smith.
Marthys van Rooyen
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DIE ACSV BELEEF 'N GESEE NDE JAAR
Oit het vanjaar besonder goed gegaan met die ACSV-tak 
danksy ondersteun ing en gebede, asook 'n toegewyde
bestuur. Ons het 'n vol jaarpragram gehad waarmee ons
sover moontl ik gepoog het om in ens lede se geestelike
behoeftes te voorsien.
Van ens studente se kommentaar op ens bedrywighede:

Bestuurskamp : "Die kamp was 'n goeie begin vir 'n bale
bedrywige jaar - ens het die vrugle gepluk van intensiewe
beplanning."
Kringleierskamp: "AI was dit my tweede kringle ierskamp,
het ek bare seen en nuwe perspekt iewe ontvang."
Openings vergadering: "Die aand het ens entoesiasties
gernaak virwat sou korn."
Takkamp : "Oit was 'grear, Riekert se boodskappe was
dinamies en uitdagend ."
Massasaamtrek : "Oorn Mike Smuts se boodskap het my
lewe verander."
Skoolkampe: " Oil is verrykend om as studenteraadgewer
die Evangelie met skoolkinders te deel."
Kofl egebidure: "Oil was geestelik opbouend en verrykend.
Soos die vorige jaar , was dit goed om te sien hoe die getalle
toegeneem net."
Kringe: "Ek as kringleier leer net so baie van my graep. Oit
is wonderlik om geestelik saam te groei."
Oankie vir 'n puik jaar. Ek wil julie aanmoedig om die Here te
dien met alles wat julie het. Hy het immers Hom volkome
aan ens gegee.

M, Belf

BOKSA
Ons het die jaar afgeskop met die keuring van 10 nuwe lede
wat gelei het tot die varming van 'n splinternuwe Boksa
groep bestaande uit 17 lede. Met Jesus Christus as bran
van insplrasis en met die hulp van mev. Steyn, het ons aan
ens Keuses-maak-t eks begin oefen. Ons het opgetree by
verskeie skale en die Pinksterdienste waargeneem in die
Marthasaal, asook gereed gestaan om die Sendingweek
kinderdienste waar te neem.

Die hoogtepunt van die Boksa-vereniging kom egter nag in
die Oesembervakansie. Ons is 15 lede wat beskikbaar is vir
die toer, wat sal duur van 14 - 23 Desember. Ons sal 5005
voarheen weer die verskeie Stranddiensspanne aan die
Suidkaap besoek. Die nuwe Boksa-Iede kan verseker wees
van een groot fees in Jesus Chr istus. Ons weet dat dit
fisies, intellektueel en veral geeste lik, vir ens verrykend sal
wees en dis voorwaar 'n vcorreg om die Woord aan saveel
kindertjies te kan verkondig.

Johan van Ufl

BOKSA-GROEP
Agter: Bertha Keeter. Gerdi Triegaardt, Lei/anie Fourie. Eduan
Viljoen, Bizna van UJI, Wienkas Jooste. Charmaine du Tcit. Rheta
vander Walt
Middef: Therene Brand. Marinus Bell, UezJ Net, AnnRichards
Voor:Johan vanUII(VOOfSItter), mev. Steyn (regisseuseJ, Man!uAlbens



OKB·TONEEL 1992

Met huiwering het ons hierdie jaar aan die werk gespring ,
want na die sukses van "Kinderspeletjies' gedurende 1991,
was 'n mens nie sakerof daar opdievorige suksesverbeter
gaanword nie.
Groot was ens verbasing toe ons na die jaarliksetoneelfees
van Vishoek lerugkeer met dr ie trotee , naamlik die van
naaswenners. vir die beste kostumering en vir die beste
byspeler aan Gavin Stander.

Hiardie jaar wou cns lets meer uitdagends aanbied en het
besluil am ons op die terrein van die Absurde Teater te
waag. Die eenbedryf "Die Tas" uit die trilogie "Baqasis" van
Andre P. Brink is aangepak en van 'n ander "kleur" voorsien.
Dit was 'n groat uildaging, maar 'n verrykende ervar ing am
meervan hierdie genre te wete te kern.
am hierdie ervaring te deel , het ons 'n opvoedkundige pro
gram oar Absurde Teater aangebied by die plaaslike
hoerskool, voor 'n leserskring en tydens die OKS-taaldag.

ElIike goue en silwer diplomas van onder andere d ie
Montagu- en ATKV-taneelfees is oak aan Maresa Smit en
Adele Sasson loegeken. Die geldprys van die kompetisie
wat deur die Departement van Onderwys en Kultuur aan die
graep taegeken is, het al die opoffering die moeite werd
gemaak . Die optrsdes saam met die Janette Siabber-Sang
studio en in die Arena by die Nico Malanteater sal nie aileen
nog hoogtepunte wees nie. maar kan weer eens 'n verto
ning van heerlike spanwerk wees.

L du Preez

AMSO - PEDAGOGIESE VERENIGING

Daar het vanjaar 'n nuwe veren iging sy verskyning gemaak
in die vorrn van AMSO. Die naam staan vir Alternatiewe
Metodes Studenteorganisasie. Ons doelslell ing is am d ie
anderwys krities te bekyk: help dit kinders werk/ik am
gestruktureerd, kreatief en selfstand ig te ontwikkel en bere i
dit werklik die kinders voor vir die lewe? Uiteindelik wil ens
bestaande metades gestruktureerd aanwend en a/ternatie
we metodes bedink waardeur die kind gelei kan word am tot
volheid te groei en te ontwikkel. am dil Ie realiseer , wil ens
'n ondersoek inste/ am te sien hoe 'n mens werk!ik die kog 
nitiewe (hoof) , affekt iewe (hart) en psigo-motoriese (hand)
praktias in die kJaskamer kan toepas .

Ons het die [aar afgeskop met 'n totaal van agt lede en ens
skakeldosent. mev. Rina Steyn. Aanvanklik het ens ansse lf
verryk met 'n De Bonokursus met die doel am ons wyd en
vemuwend te leer dink. Daama het ens verskeie kursusse
by Waldorfskole bygewaon. Alhoewel hul kurrikulum totaal
en al van ans s'n verskil , het ons baie geleer oar hoe am
ons doelstellings prakties haalbaar te maak .

Ons staan nag in ons kinderskaene, maar hoop am tog di
daktisse bydraes Ie kan maak wal tot vaordeel is van die
kollege asook vir die Suid-Afrikaanse onderwys.

Johan van Lill

Gavin Stander. Jacques Steyn. Maresa Smit. Adele Sasson. Louis
du Preez (regisseur)

Gerdi Triegaa rdr. Michelle Ie Seuer. mev. Rina Steyn. Ad!He
Beukes. Benlra Gobrechcs. Julie Sieberhagen. Jonsn van Lill

37



KOllEGEKOOR

OKB-KOLLEGEKOOR

Vir die koilegekoor was 1992 'n [aar vot hoogtepunte. Ek
noem slags enkeles viru:

7-19 Januarie: Koorbestuurskamp by ons koorouers (mnr.
en mev. Francois Malan) se strandhuis op Sandbaai. By
hierdie geleentheid is nie net ons jaar beplan nie, maar het
ons ook 'n grondwet vir die koor geskryt.

31 Jan - 2 Februarie: Ons jaarlikse koorkamp te Kliprug. Oit
was weer eens 'n geleentheid wat heerlik gees geskep het
en almal was met groat vreugde vervul om die nuwe
koorlede te kon inlyl.

6 - 7 Maart : Herfsfees. Die koor het sy eie sta iletjie en
verkoop Chinese braa i vir ekstra fondse . Oit was harde
werk, maardeur en deurdie moeite werd.

16 Mei: 'n Gesamentlike kooraand, met die kerkkoor van
Steilenbosch, die Universiteitskoor Stellenbosch en ons vind
plaas in die stacsaal. Die doel was om fondse in te samel vir
al die kore om Kuesta '92 te kon bywoon. Die inisiatief het
van die Koilegekoor gekom.

Pinkster '92: Verskeie optredes in piaaslike, sowel as Skier
eilandse gemeentes .

13 Junie: Prestigekonsert gereel deur die Suid-Afrikaanse
Koorvereniging op die Parys-Landgoed. Oit was voorwaar 'n
eer om hierheen uitgenooi te word.
2 September: Mnr. Wellington was weer eens een van die
spoggeleenthede van die jaar. Baie geluk aan Dante Peiser
- jy is die '1<roon" werd !

7 Oktober: Rektorskonsert. Hoewel 'n nuutjie, was almal dit
eens dat hierdie geleentheid 'n tradisie moet word. Vir ons
as koorlede was dit definitief een van die juweelqies van die
jaar.

8 - 10 Oktober: Kuesta '92. Vir al ons koorlede was dit die
hoogtepunt van die jaar. Vanjaar is dit in Pretoria (Tukkies)
gehou. Soos altyd. was dit heerlik om met ander kore te kon
verenig in die brDe wat koorsang bou!
Die jaar is afgesiuit met 'n ete waf deur ons beskemnouers
vir die koor aangebied is.

Baie dankie aan die koorbestuur vir huile harde werle Groot
dank aan mnr. Hennie van der Merwe vir sy hulp en leiding
as koorteier.
Aan ons Hemelse Vader kom aile eer toe vir die geleent
hede wat Hy vir ons skep om ons talente te kan uitleef.

Johan van l ill
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KOORBESTUUR 1992
Agter: Estelle van Rhyn. Hanneke Albertyn. Leon van Soims.
Rouxdie Mostert. Annemarie Voges. Esde Viljoen. EJisna Lombard
Voor: Melle Raux. Johan v. UJI. mnr. Hennie v.d. Merwe, mev. Mana
v.a. Merwe, mnf. Francois Malan(afwesigJ. mev. Delena Malan



NASIONALE HENNIE JOUBERT
KLAVIERKOMPETISIE

Die tweejaarlikse klavierkompetisie vir jong pianiste is weer
vanjaar op ons kampus aangebied. Vanjaar was daar 'n
groat gros semifinaliste uit Pretoria. maar Johannesburg.
Durban , Potchefstroom, Bloemfontein en die Paarl hel
darem elk 'n verteenwoordiger gehad.

Die vereistes wat die kompetisie aan die pianiste stet ,
vergelyk baie goed mel soortgelyke kompetisies wereldwyd
en dit is 'n groat eer vir OKS om die room van cns land S8
jong musici hier te verwelkom. Die 10 semifinaliste speel
hulle programme van ongeveer 50 minute elk in die
Goodnowsaal. 5 finaliste word aangewys om saam met die
Knuik-orkes op te tree. Vanjaar was die finale randle in die
Endlersaal op Stellenbosch vanwee 'n misverstand mel die
Wellington Stadsraad . Hierdie aand is in sy geheel deur
SAUK-TV opgeneem en is lydens Kun s op Een oor TV1
uilgesaai. In 1994 is die kompetisie lien jaar oud en dan
word 'n volwaardige TV-produksie oor die kompetisie beplan
wat grootliks op die OKB-kampus verfilm sal word.

A. Serlontein

TROMPOPPIES 1992

Na 'n kort, maar intense oefenpragram hel OKB se trorn
poppies hul eerste optrede op 22 Febnuarie gehad met hul
deelname aan die Karnaval-optog deur Wellington se strate.
Op die maal van Hoerskool Bellville se orkes hel hulle 'n
pragtige vertoning gelewer , afgesien van die lelle
Febnuariehilte.

Hierna is daar elke mlddag baie hard geoefen aan 'n splin
ternuwe veldprogram. Verskillende formasies wat gelyklydig
dieselfde bewegings uitvoer en dan weer bymekaar aansluit
regoor die nugbyveld, Is die kruks van so 'n program.

Op Saterdag 7 Maart was die trompoppies gereed vir
Wellington se Herfslees. Die Hoerskool Bellville het weer
eens die moeite gedoen om oris te kom begelei. Van oratoor
het die kornplimente ingestraom. Die rneisies het 'n uiters
protessionele engesinkroniseerde optrede gelewer.
Op Salerdag 14 Maart het die trampoppies ook deel gevorm
van die straatoptog in die Paarl. Die geleentheid was weer
eens 'n karnaval, maar hierdie keer die Kollege vir Beroeps
onderwys s'n. Op uitnodiqinq hel ons saam met die Hoer
Jongenskool se orkes die optog deur die strate gelei.

Die trompopp ies was ook genooi om 'n oplrede Ie lewer
lydens die SAD se Halfmarathon op 1 Mei, maar aangesien
dit 'n langnaweek was, kon dit ongelukkig nie ingepas word
nie.
Genugte doen rnos maar die randle en sa het Pikelberg se
mense ook van OKB se trompoppies te hore gekom. Hulle
is genoo; om op 29 Augustus lydens Piketberg se jaarlikse
lees te kom optree. Ongelukkig was dit lydens die Interkol
lege-naweek en kon dil ook nie ingepas word nie.

l. Coelzee

TROMPOPPIES
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NOODHULP
Agler: Leana Kirsten (sekretaresse). Druidaarr de Goede (sersanr
van dienste). Lizaan Coerzee

Vaor: Jacques Viviers. Antoinette Pienaar tvoorsiner), Tersis Smi!

DIE STAATMAKERS VAN DIE
WAMAKERSVALLEI

Die Staatmakers het reeds vroeg in Januarie afgeskop foe
van ons lede die Wes·Kaapse Oorlewingskamp fe Brsdas
dorp meegemaak (of moet ek liewer se) oor leef het.

Op Woensdag 29 Januarie 1992 net ons saam met at die
vereni9 in9S van OKB geopen . Die bestuur het hulself met
hul selfgeskepte · rap"·liedj ie bekend gestel en ook verte l
wat hulle vir die jaar beoog .

Woensdag 4 Maart 1992 was een van ons groot hooctepun
te toe ons met die hulp van die Weermag 'n uiters ges laag·
de roetemars op kollegevlak aangebied het. Van ons kant at
baie geluk aan Me iring se wenspan.

Gedurende die Paasnaweek het van ens lede die landswye
Staatmakerkonferensie te Wemmershoek bygewoon. Daar
is heerlik konferensie gehou . uitstapples onderneem en
vrlendskappe gebou.

'n Ander groot hoogtepunt op die Statie-kalender was die
saamtrek vir Kaaplandse Staatmakers te Simonstad . Dit
was 'n wonderlike belewenis en van ens het salts die kans
gekry om pikkewyne te was .

Van ens Staatmakers hetweer vanjaar ottisiers· en spesiali
sasiekursusse deurloop om hulself beter te bekwaam. Soos
in die verlede , het ons ook In groot getalle diens gedoen as
offisiere by die Wes·Kaap Provinsiekarnpe, waar ons groot
pret gehad het.

Ons het deur die loop van d ie jaar ook kott te-aande .
Bybelvasvrae, plctionary-aande. ens. gehou . Ook het ons by
ons plaaslike kommando en die Wes·Kaapse Voortrekkers
se jaarprogramme ingeskakel.

Bale dankie aan die bestuur vir elkeen se bydrae tot 'n sukses
volle jaarprogram. Opregte dank ook aan ons skakeldosent,
mnr. Odendal vir sy hulp. Ons grootste dartk gaan aan ons
Hemelse Vader wat aJdie dinge rnoontlik gemaak het.

Eileen Schwartz
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OKB·NOODHULP 1992

Gedurende 1992 he! meer as 90 studente noodhulpoplei
ding ontvang , ten einde 'n eerste of tweede sertlfikaat of 'n
dip loma te verwerf.

Teoretiese kennis sonder inoefening vervaag egter vinniq.
Geleenthede vir noodhulpdiens was volop. Tydens interne
sportbyeenkomste is ons hutp op 'n gereelde basis inge 
roep. Vera l tydens Interkollege teen TK moes ens goed
bontstaan om orals hand te kon bysit. Danksy goeie same
werking kon ons ons egter goed van ons taak kwyt .

Die gemeenskap het ook gereeld versoeke vir opleiding .
eksaminering en diens gerig. Waar rncontlik het ons hierdie
gemeenskapsdiensmetentoesiasme en ywer uitgevoer!
Langs hierd ie weg wit ek graag die bestuur en instrukteurs
van 1992 hartl ik bedank vir hul samewerklng en ondersteu
ning . Ons dank gaan oak aan ons skakeldosent. mej. De
Kock, vir haar raad en leiding. Aan die nuwe bestuur gaan
ons beste wense vir 'n suksesvolle en vrugbare nuwe nood
hulpjaar .

A. Pienaar
Voorsitter

STAATMAKERS

Agter:Zsnie Pnnstoo. MadeleinBadenharst. Chrisna Smit
voor:Adele Beukes Q/v. mnr. OdendaJ. EileenSchwanz



LANDSDIENS

Die OKB·Landsdiensklub het 1992 aangepak met 'n nuwe
beleid. Deur ledegeld drasties te verhoog, is gepoog am
slags die lade wat aktief en entoesiasties wou deelneem
aan die klub se bedrywighede, te betrek. Hierdie beleid het
pragtlg geslaag, 'n Kleiner, maar besonder aktiewe groep
Landsdi eners het enloesiasties deelgeneem aan die jaar se
bedrywighede rondom die tema: Water is Lewe.

Enkele hoogtepunte op die Landsdienskalender:

Die openingsfunksie vir OKS S8 verenigings is aanqe
bied deur die Landsdlensklub en was 'n skitterend e suk
ses.
Ole jaartikse eerstejaarsuitstappie na Katryntji esdrlf - 'n
dag van ontspannin g en geesbou - gevolg deur die tra
disione/e netbalbaansokkie en later 'n "moplliek",

'n Daguitstappie deur 'n groepie klimmers na Junction
Pool in die Bainskloofberge was 'n treller,

Ons streekkamp te Jonkershoek onder lelding van die
legendar;ese Oom C,P, van der Merwe saam met US,
die Kaa pse Technikon , Tygerberg Kollege ,
Stell enboscn-, Worcester· en Paarl Tegniese Kolleges
en ons buurklub, Hugenole Kollege, was , soos gewoon·
lik, ontspanne en leersaam.
Die Aprilvakansie het aan 15 stappers 'n onvergeetlike
week gebied op die Tsitslkarnmavcetslaanpad. som
mige nuwelingstappers is naubrandende entoesiaste!
Die kamp in die Du Toltkloofberge aan die begin van Mei
het die tema "Water is Lewe" 'n heeltemal nuwe beteke
nis gegee!

Die Naslonale Kamp vir Naskoolse Jeug bly die
hoogtepunt van die jaar en hierdie kamp was voorwaar
'n groot suksss. Cedara in Natal het klubs van regoor die
land gehuisves en 43 Weskaapse Landsdieners het aan
die res van die land gewys hoe dinge gedoen moet
word. Ferdi Human en Gavin Stander is as groeple lers
gekies - 2 uit 3 groepleiers uit OKB! Ferdl is ook gekies
as eerste reserwe om die TImbavati Prestige-projek mee
te rnaak. Veels geluk met hierdie besondere prestasie.

In Oktober sal 24 lede die Limletbergstaptog in
Bainskloof meemaak om die jaar se amptelike beery
wighede af te sluit.

Landsdiens by OK B is kemgesond en met die positiewe
antwoord wat hierdie beweging bied met sy vier liefdes:
God , medemens . die bodem en arbeid , sal dit vorentoe
slegs goed gaan met die jong mense van ons pragtige land .

e,A. Pienaar/Marie Neethling

LANDSDlENSBESTUUR 1992
Agler: W. van Huyssteen, M. Faster {sekr.J- L. van Niekerk .
B. Gobregrs. R. Steenkamp. J. Snyman (res.)
Voor: M. Neethfing (o-voors). B. van Rooyen (voors.). G.A. Pienaar
(skakeldosent). D-M. Hauzer

KULTUURVERENIGING : BESTUUR '92
Agrer: Retief Loubser (voarsitter), mev. E, Wiggins (skakeldosent),
Heidi Gersbach (sekretaresse)
Vaor: Riana Engall (tesourier), Rouxdie Mosten (wynproe), Thana
Smith(aktuee/)
Atwesig: AdeleBasson (drama)

KULTUURVERENIGING

~Wanneer 'n mens iets tot jou beskikking omskep en ver
werk tot 'n nuwe inhoud en deel maak van jouself tot
vreugde van ancer en verrykin g van jousalf, is jy 'n kultuur
mens". Hierdie missie van ons vereniging is vanjaar op
verskeie terreine uitgeleef.
Die jaar is afgeskop met die bekendslelling van die bestu ur
tydens die openingsvergadering van al die verenigings. 'n
Kabaretgroep van Stellenbosch het ens kart daarna besoek
en op humoristiese wyse die nuwe Suid-Atrika uitqsbeeld.
Ons wynproegeleentheid in same werking met Simonsvlei
was goed bygewoon, maar ongelukkig nie sonder die
nadraai van R200 severlies a.g.v. "glaseters" rue.

Die Kultuurvereniging kan rue suksesvol funksioneer sonder
die OKB·studente nie. OKB·KREATlEF, 'n jaartikse instelling
op die kulluurkalender , het almal met inisiatief en talent be
trek. Dit het lnqesluit: sang, voordrag, voortees. mimiek, 'n uit
stalling van pottebakkery, toto's, klere. handwerk en skilderye.

Die jaarlikse lnterkoshuisredenaarskompetisie is gewen deur
Elizna van Lill van Huis Bliss, Die aand is op 'n prettige noot
afgesluit met 'n stomstreke-kompetisie tussen die koshurse,
Die Interkol1egeredenaarskompetisie vind eers in die vierde
kwartaal plaas waar ons ook verteenwoordig sal word,

Johan van Lill en Annemia Herholdt het ons vanjaar by die
ATKB-Redenaarskompetisie vir tersiers inrigtings in Durban
verteenwoordig en bale goed gevaar.
Onder leiding van rnsv. Wiggins is daar op 3 en 5 Junie 'n
voordragprogram met die tema Bangmaakgoed in die
Goodnowsaal aangebied vir juniorprimere-Ieerlinge. Ole
doel daarvan was am kinders te vermaak en hulle ook te
help am hul vrese te besweer, Poppespel , sang , lig· en
klankeffekte is by die voordrag ga"integreer, Die studente
wat deelgeneem het aan die program was dee I van die
skeppingsproses, Die eindproduk was 'n plesier vir toe·
skauers sowel as vir die deelnemers. Mm. Du Preez berig
elders oar die sukses van die toneelgroep wat vanjaar
besonder aktlef was.

Die jaar sa aktiwiteite is algesluit met 'n besoek deur 'n
toneelgroep van Stellenbosch,

Die jaar was 'n groot sukses omdat elke bestuurslid elke
byeenkoms met entoesiasme aangepak het en ten volle
saamgewerk het. Dinge soos 'n kultuurpotjie tydens die
Kamaval·potjiekosaand het ons hegter saamgesnoer,

Ons se graag dankie aan mev , Wiggins vir al haar harde
werk en moeite. Aangesien sy ons aan die einde van die
jaar verlaat. wens cns haar sterkte toe vir alles wat sy mag
aanpak. Gnsgaan haarmisen nooit vergeet nie.
R, Loubser
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Toe l Vertel , vertel !

Wat? In Wellington? !

Nee, toe nie en j a ,
MoedergeJlleente !

Sondagaand , 14 Junie , het d
van die Koederkerk dit goed
om met jongmense ocr seks v
huwelik te gesels . !'lev. II
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DIE OKB-STUDENTESENTRUM
Op 'n vergadering van die Kollegeraad van die Onderwys
kollege Paarl gehou op 15 November 1988. is besluit om die
moontlikheid te ondersoek om 'n studentesentrum te
Wellington opte rig vir onder anderedie bewaringvan OKp·
memorabilia. Op die vergadering van 21 Maar11989 rapper
teer die Rektor . rnnr. A.H. Gous. aan die Raad dat die
gedagte van 'n studentesentrum byval gevind het by die
Koordinerende Komitee wat aangewys is om die amalga
masie van OKP en WOK vlot te laat verloop . Die Raad
besluit gevolglik dat die Koordinerende Komitee volmag het
om. nadat aile finansteleverpligtinge nagekom is. die restant
van die OKP-fondse vir s6 'n sentrum te gebruik. Op die
laaste vergadering van die Kollegeraad van OKP op 21
November 1989 rapporteer die Rektor dat die aangeleent
held van die studentesentrum deur die nuwe kollege S8
Raad aangepaksal word.

Nadat die fondse van Denneoord-Kollege vir Voortqesette
Opleiding . wat einde 1991 ges luit net, oak na die OKB
oorgeplaas is. het die Raad van die OKB oar genoeg fondse
beskik am die studentesentrum op te rig. Nadat die projek
op 25 November 1991 finaal deur die Raad goedgekeur is.
het die bouwerk in Januarie 1992 'n aanvang geneem.
Met die Interkollege tussen die Oncerwyskolleqe Boland en
Tygerberg Kollege op Saterdag. 29 Augustus 1992 is die
OKB-studentesentrum amptelik ingewy. Vir studente. hui
dige en ouddosente van die OKP. WOK. Denneoord en
OKB. was dit 'n heuglike geleentheid toe rnnr. Gous. oud
rektor van die OKP, die lint geknip en die deur oopgesluit
het vir die amptelike ingebruikneming van die sentrum - 'n
studentesentrum wat in 'n groat behoefte van ens studente
voorsien.

Ons sa dankie aan diegene wat die projek geTnisieer het en
aan diegene wat dit deurgevoer en afgehandel net,

B.C.S.J. Nauda
(Visereklor)

Die bouproses

Gereea virinwyding
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Mnr. A.H. Gouws ontvang die steutet van die bauer.
mnr. J. Ouino: virdie ampteJike opening.

'n Feesgeleentheid ...

_.. oak virdie siuaeme!

In gebruik deur eerste hokkiespan



TENN IS 1992

S005 gewoon Jik het ens aan die begin van die jaar vir die
Bolandse gemengde liga ingeskryt. Die tweede span het
baie goed gevaar in die Krigeliga. maar ongelukkig tweede
geeindig. slegs een punt agter die span van die Paart. Die
eerste span net egter daarin geslaag om die Hartogbeker in
te palm.

Die [aarnkse toernooi vir Kaaplandse Onderwyserskolleges
is gedurende die Aprilvakansie in Kaapstad gehou. Die OKB
mans- en damespan het vir die vyfde agtereenvolgende jaar
as wenners uit die stryd getree. Verder is vier van ons spa
ters vir die Kaaplandspan gekies: Quent in du Toit, Lizbe
Stander. Henriette Loots en Honel Faure. Hierdie spelers
het saarn met mnr. Du Preez as spanbestuurder na
Potchefstroom vertrek vir die SAO-toernooi. Aanges ien 'n
span van SAICSA oak deelgeneem het. was die kompetisie
bate sterk. maar dit was vir die spe lers 'n waarde volle
ondervinding. Die enigste OKB-er wat die SAO-span ken
naai, wasmnr. Du Preezwatas spanbestuurder gekies is.
Dankie aan aile spelersvir hul entoesiasme en aan mnr. Du
Preez wat gesorg net dat daar 'n aangename gees en
atmosfeer onder die spelers geheers het.
Lizbe Stander

TWEEDE TENNISSPAN
Agter: Gerhardus van Oeveater. Eduan Viljoen. Jessie Visser

Voor:JomariHoJwiIJ. Marga Faure. Bertha Keufer. Adri Jacobs

EERSTE TENNISSPAN
Agter: Jacques Viviers. Tina Hill. Ronef Faure. Rouxdie Mosten

Voor: Henriette Loots. Quentin du Toit. Lizbe Stander. Jaco
Snyman
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NETBALBESTUUR
Agler: A. toenen. A. Victor, A. Pienaar. C. Engelbrecht, M. Borha

voor:J. Fourie. A. van Coller, mev. E. Prins/ao. R. Ets (klubkaptein).
R. Moo/man

EERSTE NETBALSPAN
Agler: R. Moo/man. T. Rossouw. A. vanColler

Vaor: A. Pieneer. mev. E. Engelbrecht (afrigter). H. Du" (kapt.), R. Eis

TW EEDE NETBALSPAN
Agrer: L Lambrechts. E. van Zyl. M. Harmse. K. NeJ
Voor: A- vander Merwe. mev. E. Engelbrecht (afrigter), M. Borha (kapt.)
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NETBAL

Die OKB spog met 'n netba lklub van 20
spanne en 'n ledetal van 156 lede.

Die jaar het met 'n hoogtepunt begin toe 4
van ens studente Bolandkleure verwerf
het en ons het op net so 'n hoe noot afge
stuit de ur Int erkoll ege te wen . AI vi er
spanne wat deelgeneem net, het hul staal
gewys en met die louere weggestap .

Ons klub bes kik tans oar ± 100 gegra
deerde skeidsreg ters wat gedurende die
jaar by verskeie toernoo ie opgetree het,
Onderleiding van mej. E. Zietsman is daar
elke Woensdag prakt iese ske idsregters
kursusse vir beginners aangebied. Daar is
oak interne toernooie gereel, by. lnterklas-,
interjaar- en lnterkcshulskcmpetisles wat
baie bygedra net tot geesbou onder ons
speelsters.

Geluk aan die volgende persons wat Bo
landkleure verwert het:

Hanlie DOrr Boland C

Thea Rossouw 0121

Riana Eis Junior Boland A

Liezl Stander Junior Boland B

Gelukwensinge ook aan die OKB A-span
wat onoorwonne uit die stryd getree het
en volgende jaar in die Superliga sal mee
ding.

Ons wi l graag ons atr igters . me v. E.
Engelbrecht, rnev. T. Potgieter en ander
stude nte wat afger ig net. bedank vir hul
leiding en harde werk. Dankie ook aan al
ens speelsters wat met saveel motivering
en oorgawe oeten en gespeel het!

Ons sien met groot verwagting uit na die
volgende seisoen.

Riana Eis



DERDE NETBALSPAN
Agler: M. Albe rts , J. Neuae. H. Louw. S. NeJ, B. Keu ler

Voo r: L van der wesmuaen. me v. E. Pnnstoo (a /rigrer) . A. Toeiie«
(kap r.)

VYFDE NETBALSPAN
Agler: E. Booysen. A. net. J. Heymans. $ . Kock. D. Scneepers.
E. van Rooyen
Voor: J . Sieberhagen. A Pienaar (alngler). C. Smit (kapt.)

SEWENDE NETBALSPAN
Agle r: W. Stern. C. Engelbrecht. R. Ra ure. J. uosien. K. Sasso n

vcoc C. Mmnie. C. 5 rrot (a fr1gter). M . Roos (kapt.)

VIERDE NETBAL SPAN
Ageer: H. wonesrat. L. van NJekerk. L Pum. E. Visa gle. R. Irven

voor. S. van Deventer. mev. E. Pnnstoo (afflgter). A victor (kapt.).
R. Steenkamp (afwesig)

SESDE NETBALSPAN
Agrer: M. Ttiesner. J. va n Oeventer. M. Turcc . J. Heymans

Vaor: R. Faure, H. Beyers o eot.). H. Last

AGSTE NETBALSPAN
Agler: H. WoltaarOi . A Tone . K. Immerman. T Stn«. L. Roh and!

Voor: M. Har;eOf.om. E. van Rnyn (dfng ler). T Ccetzee (.-eo t.)
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KRIEKET
Agler: W. Hamm. H. Fourie, W. v. Huyssteen, S. Prinsloo. B. Nel. S. oouoen
Vaor: D. Wessels. P. Messina, J. Drotskie (kept.). R. Beck. G. E/s

LEWENSREDDING
Agler: Tertia Roux, Adri Nel, Quentin du Toit. Abraham Potgieter. Matthys v.
Rooyen. Jaco Franken. Ricus GroenewaJd. Liesje Lambrechts. Ifse Foster
Middel: Henene Wolfaardt. Marilu Alberts. Helena Prins/oo. Adri Rall, Estelle
v. ZyI, TheaRossouw, Lola du ton. Estelfe van Rhyn. MadeleinBadenhorst

Vocr:Gwenita Viljoen. Lacea Brandt, Christelle To/ken, mej. E.Jordaan,
Chrisna Smit (organiseerder), Hanlie Oil"
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KRIEKET

Die OKB het in die '91/92-seisoen in die
Bolandse eersteligakompetis ie meege 
ding. Dit was vir ens 'n nuwigheid. aange
sien cnsvoorneen in 'n ander liga gaspeel
het en gepromoveer is na die betrokke
liga. Ons het ons baie goed van die taak
gekwyt, alhoewel ons as gevolg van 'n
sameloop van omstandighede nie daarin
kon slaag om ons Iiga in te palm nie en
derde geeindig het. Ons het twee spelers
vir die Boland-Kavalierspan opgelewer, nl.
Roland Beck en Peter Messina. (Bais
geluk da n ook aan hulle .) Ek dink vir
spangees (busritte ingesluit) behoort die
ee rs tespanspele rs werkl ik elkeen 'n
pluimpie te kry. Vir die komende seisoen
gaan ons oak 'n 2de span aan ligakom
petisies laat deelneem. Sterkte aan beide
spanne.
J, Drotskie

LEWENSREDDING

Vanjaar was die belangstelling in lewens
redding besonder goed. 55 swemmers is
by 6 knap instrukteurs ingOOeel, onder lei
ding van mej . E. Jordaan. Chrisna Smit.
H.O.D. (L.O.)-student, het leiding geneem
t.o.v. die organisasie.
Maandae en Woensdae moes etenstye
apgeoffer word am te oefen. Net voor die
eksamens maesdaar ekstra geoefen word
om die nodige standaard te kon bereik. 'n
Praktiese. sawel as teoretiese eksamen is
alge le en d ie vo lgende ser tif ika te is
behaal:

39 Brons
10 Bronskruis
5 Silwer
1 Gaud
6 Instrukteurs

Ons kan voorwaar terugkyk op 'n sukses
volle seisoen. Baie geluk aan elke swem
mer en instrukteur! Mag die gaud vir elk
een van julie 'n uitdaging wees.

E. Jordaan
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