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WOK neem aan die einde van
1984 afskeid van een van ons ge
waardeerde vise-rek tore, mnr.
J.J. du P. du Toit. Daar is soveel
waardering vir wat hy al die jare
hier aan WOK gedoen het dat die
redaksie besluit het om hierdie
WYNSTOK aan hom op te dra.
Dis 'n baie lofwaardige gebaar en
iets wat op 'n betekenisvolle wyse
agtergrond verleen aan dit wat
mnr. Du Toit aldie jare met ywer,
toewyding en pers oonlike be
trokkenheid gedoen he!.

Hy is gebor e op Oudt shoorn op 8 Jul ie
1924 en het as enigs te kind die ouerlike
sors van sy vader en moeder kon
"rnonopoliseer ". Verde r het hy boonop
onde r die onmiddellike "onderwyser
like" tug van syvader kon skoolgaan: sy
vader was tot in 51.6 oak mnr. Du Toit
se skoolhoof! Hy woon die Hoe r Seun
skool in Oudtshoorn by en slaag in 1941
met 'n ee rstek las in die Senior Sertifi
kaat -eksamen ; ontvang ook 'n spesia!e
le tterkundeprys vir die beste leerling in

Afrikaans. Die Universiteit Rhodes ken
'0 beurs vir verdere studie aan hom toe
en in 1944 verwerf hy die graad B.Sc .
met hoofvakke Botanie en So6logie. Hy
verwerf die S.O .D. in 1945 aan die Uni
ve rsite it van Stellenbosch met onder
skeiding in die Metodiek van Onderwys
en Opvoedkundice S ielkunde.

In sy eerste aanstelling aan die middel
bare skool Willem Myburgh, Frankfort,
KP. moet hy sommer 'n hele spektrum
van vakke aanbied: Afrikaans laer,
Geskiedenis, Aardrykskunde , Natuur
en Skeikunde en Biologie vir sts, 6 tot
8. Die wye ervaring rus hom goed toe
om in Julie 1946 as assistent-onderwyser
diens te doen aan die Hoer Jongenskoal
Paarl waar hy tot aan die einde van 1949
onderrig moet gee in Engels Hoer, Ge
skiedenis en Aardryks kunde vir 51. 6 en
Biologie vir sts. 8 tot 10. Vanaf 1950 is
hy verantwoordelik vir die onderrig van
slegs Biologie waarin hy dan ook gun
stige eksamenuitslae behaa!. Sy beson
dere toewyding en bekwaamheid bly
ook nie sonder beloning nie: In 1967
word hy onderhoof en in 1970 adjunk
hoof van Hoer Jongenskool Paar l. Sy
grondige vakmanskap stel hom in staat
om in 1972 'n pos as senior dosent in
Biologie aan die Wellingtonse Onder
wyserskollege te aanvaar waar hy
onderrig gee in Botanie , So61ogie en
oak help met die onderrig van A1gemene
Wetenskap aan die toentertydse
P.OD.-studente. In Januarie 1975
word hy departementshoof vir Biologie
en onderrig hy die vak aan 0 03- en
HOD·studente. Sy ja relange toegewyde
arbeid word bekroon toe hy in Januarie
1981 bevorder word tot vise-rektor.

Mnr, Du Toit het buite die onmiddellike
pligte om van die skool en kollege ook
na buite, 'n reusebydrae gelewer. 56
het hy bv. opgetree as hoofeksaminator
vir So61ogie vir die senior sertifikaat in
die laaste jaa r van die vak se bestaan; hy
was oak hoofeksaminator vir Biologie
vir landbouskole. Verder het hy tien
jaa r lank opgetree as subeksaminator
van Biologie vir die Senior Sertifikaat.
Van af 1974 tot 1980 was hy interne
modera tor vir die Senior Sertifikaat
Biologie van die Kaapse Departement
van Onderwys. Hy dien ook in talle vak
ve rwan te sillabuskomitees, lewer refe
rate oo r sy vakgebied, tree in talle oplei
dingskursusse op en is jere lank '0

mede skrywer van handboeke waa rvan

o.a. die vir Se nior Sertifikaa t-Biologie,
Senior Sertifikaat-Fisiologie (beide in
Afrikaans en Engels), A1gemene Weten
skap (junior sekondere kursus) , Alge
mene Wetenskap (s ts . 2-4 ) en
Gesondheidsleer (sts. 2-4). Hy is saam
met proft. Mike Webb en Meyer de VI!
liers van die Universiteit van Stellen
bosch ook medeskrywer van 'n Ver
klarende Woordeboek vir Biologie. Hy
het in verskeie komitees as voorsitter
opgetree en dien tans aan WOK in die
Koshuiskomitee van die O nderwysers
kollege, die Kollegeraad en Kollege
senaat.

In die gemeenska p is hy op vele rlei ter
reine betrek veral in die Kerkraad, die
Rapportrye rs korps, die Kultuu rraad en
die Rese rvistemag van die Polisie.

Mnr. Du Toit is getroud met Charlotte
Hurter wat haar as onderwyseres be
kwaam het en skoalgehou het in Port
Eliza beth en die Pearl. Sy is ook voorsit
ster van die Op-en-Wakkerklub , 'n klub
vir senior burgers. Charlotte is in die
omgang '0 mens wat deur haar lewen
dige en "flambojante" pe rsoonlikheid
enige gesel skap opflikker en onder
houdend laat verloap. Geen wonder
"manlief" het soveel kon bereik nie!

Hannes is '0 onpretensieuse mens wat
daarvan hou dat 'n ding sonder veel ge
doe en vertoon kortpad maar deeglik
afgehandel moet word. Ons as kollegas
gaan hom we rklik mis, vera l sy s tadige
"meditatiewe" stappie en "sis"-fluitjie
wanneer hy nader kom. Hy praat met 'n
sagte stem en is oak iemand wat onge
siens van agter die skerms op 'n bedui
den de wyse dinge laat gebeur. Hy is 'n
trotse oupa van drie kleinkinders. Dis 'n
belewenis om hom klein kindertjies se
manewales te sien geniet: net 'n ware en
ingeso ute oupa kan dit met die deur
lewing doen!

Ons sa! die Du Toits werklik rnis. Mag
hulle die rus wat hulle verdien, geniet!

J.N.S. du Pless is
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Bo v.l.n.r.: Mnr. C. Fourie (hoofredakteur), L. van Eeden, mnr. J. Conradie
Midde/: M. Mostert, mn r. c.A. Pienaar, mej. E. Jordaan
Onder: Mnr. D. de Vi/liers, mev. E. Ne/

BEURSTOEKENNINGS
1984
1. J .S . FLORENC E-BEURS:

Die student wat die meeste gevor
der het in die tweede taa! volgens
die punte behaal aan die einde van
die tweede jaar.
Mnr, P.O. van Zyl

2. CHARUE HOFMEYER-BEURS :
Die student wat die hoogste punte
in die Praktiese Onderwys in die
derde jaar behaa! en 'n HOD-kursus
volg.
Mej. Jacoba C. Engelbrecht

3. SAAMBO U-TOEKENNING:
Die student wat die hoogste punte

in Wiskunde in die de rde jaar en in
die .Iunie-eksa rnen van die HOD·
jaa r gesamentlik behaal he t.
Me j . L.H . Ba d e n h or s t
vervang met 'n trofee sedert 1984

4. TOTAL-TOEKENNING:
Die student wat in die derde jaar die
hoogste punte in die finaleeksamen
behaal en 'n HOD ·kursus volg.
Senior Primer: Mej . Erica Coetzee
J unio r Primer: Mej. Jacoba C.
Engelbrecht

5. MASKEW MILLER·TOEKEN
NING:
Die student wat in die derde jaar die
hoogste punte in Praktiese Onder
wys in Senior Primer in April en
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RED AKSIONEEL
Uit die toesprake van beide die Admini
strateur, mnr. Gene Louw, en rnnr.
Johan Von Wielligh, ons LPH.wat elders
in DIE WYNSTOK verskyn , is dit baie
duidelik dat die getal onderwysers wat
voortaan in Kaapland opge lei sal word
aansienlik verminder gaan word. Oit is
as gevolg van die dalende leerlingtal in
Kaapland asook, die beter bedeling vir
die getroude onderwyseresse.
Hoe raak dit ons by WOK? Ons gel~I1e

het en sal moon tlik ook nag verder ver
minder. Vir ons beteken dit dar ons
studente nag meer betrokke sal raak by
aile bedrywighede van ons KolIE'ge. Ons
ervaar dit alreeds. Toe ons nag 'n
"massa" studente gehad het , het baie
van hulle maar net saamgedryl met die
stroom, aan die kante,waar die st room
maar baie vlak was . Nou ervaar ons dat
ons st udente baie meer betrokke is by
a! die kollegebedrywighede. Dit is goed,
want elke onderwysstudent moet aan
soveel moontlik bedrywighede dee l
neem as moontlik om hom voor te berei
vir wat op hom wag in die onderwys .
Oud-dosente en ouer dosente se dat dit
hulle herinner aan vroeer toe WOK nog
'n kleiner kollege was en almal 50 05 'n
groot lamilie gevoel het.
Ten spyte van 'n verminde rde studente
tal is WO K nag steeds besig om te ont
wikkel. Nuwe inisiatiewe ten opsigte
van onderwysp raktyk gaan sterk uit
vanal WOK. Bekwame dosente is ge·
durig besig om vem uwing in onderwy s
opleiding op die proel te stel. Die kleiner
klasse stel on s in staat om meer indivi
duele leiding aan studente te bied.
Tegnies e en oudiovisuele hulpmiddels
word steeds mee r en meer ingespan om
individuele student e onderwvsvaardig
hede aan te leer.
Is dit nie miskien 'n voordeel dat stu
dentegetalle besig is om te daaI nie?

RED.

Julie gesamentlik behaal het.
Mev. H. Oosthuizen
Mnr. G.J. van Zyl

6. NASO U-TOEKENNING:
Die student in die derde jaar wat die
hoogste punte in Praktiese Onder
wys in Junior Primer in Aprilen Julie
gesamentlik behaal he t.
Mej. Jacoba S. Visser
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DIE ADMINISTRATEUR BESOEK WOK

AMPTELIKE OPENING - 23 JANUARIE 1984

Ten slotte het hy vir WOK 'n mooi, ge.
lukkige en geseende 1984 toegewens_

1. Versterk hulle geloof in die Drieenige
God.

2. leer hulle die verantwoordelikheid
wat vryhe id meebring.

3. leer hulle die verantwoordelikheid
van aktiewe volksdiens.

4. Bewapen hulle op fisiese en gees
telike vlak.

5. Bewapen hulle tee n die invloede wat
hulle Christelike lewensbeskouing
aantas .

6. Bewapen huUe teen elke krisis en
oo rlog wat mag ontstaan.

7. Baie belangrik - "Bewapen hulle teen
mismoedigheid as gevolg van ver
warring."

103 derdejaars van hierdie kollege wat
met die verwerwing van die Onderwys
diploma kwalifiseer vir indiensneming
in die onderwys in 1984,gaan nie minder
as 81 (nagenoe g 80%) aanstaande jaar
met hul studie voort. Ek vertrou en be
pleit dat hierdie studielus permane nt
van u besit sa l neem. Soveel so dar u
voortdurend student sal bly en tydens
u diens lewering ook gebruik sa l maak
van die fasilitei te vir voo rtgesette oplei
ding wat, onder andere, die twee kol
leges Denneoo rd en G ra eff-Reine r u sal
bied. Kompetisie vir die aantal beskik
bare poste in Blanke onderwys sal waar
skynlik al hoe sterker word. Vir die
goed toegeruste leerkrag wat bygebly
het , hou kompetisie hoe fer ook aI, geen
bedreiging in nie. Die kwaliteit van syin
diensopleiding gewaarborg deur sy aan
vanklike opleiding, sy ervaring en sy
voortgesene opleiding is sy versekerings
polis enersyds van 'n vaste werk, maar
andersyds, en veral, van beroepsbevre
diging en -vreugde in die onderwys."

MOl. von Wielligh het gese dat as jy die
toekoms van jou volk wi!verseker, dan
moet jy in jou je'ug bele. "Wat is die die
belegging wat u moet maak - u moet die
'eug bewapen." Hoe doen ons dit?

By die opening van WO K vanjaar was
die geleentheidspreker die L.P.K vir
Wellington, rnnr. J. von Wielligh.

Hy het , onder andere, beklemtoon dat
ie onderwys in die toekoms steeds

meer en groter verantwoordelikheid sal
moet dra . Aan beide die ople iers van

nderwysers sowel as onderwysers .:i~

teeds hoer eise gestel word. Die jonq-
ste verslag van die KG.N. meld dat die
huidige 4900 onderwysers sal moet ver
minder na 2800 teen die jaar 2000 sodat
ons 'n bedeling kan kry van 30 kinders
per leerk rag,

By die diplomaplegtigheid ver
lede jaar het mnr. Louw die ge
lee ntheid toe s praak ge hou .
Onder andere het hy die vol
gende aan die diplo mandi
meegedeel:
"Te oordeel aan die aansoeke
om beurse is daar 'n lewendige
belangstelling in die onderwys
as beroep. Dit het tot gevolg dat
daar gekeur kan en moe t word.
Die jare toe almal wat wou, as
onderwyser opgelei is, is verby.
Die Provinsiale Administrasie
het ook 'n verantwoordelikheid
om toe te sien dat nie meer
onderwysers opgelei word as
wat die lee rl ingtal in die
provinsie regverdig nie.

"In 1979 was daar 149 3271eerlinge (in
sluitende 2058 pre-pri mere leerlinge) in
698 skole. In 1983 het die getal gedaal
tot 146 550 (insluitende 3 065 pre
primere leerlinge) in 646skole. Dit ver
teenwoordig 'n daling van 2 777. As die
vermeerdering van nagenoeg 1 000 pre
prirnere leerlinge in ag gene em word, is
die daling in die getal primere leerlinge
nog groter terwyl die geta l skole oor die
afgelope twee jaa r met 52 verminder
het. Die werklike daling in die primere
fase is dan 3 784 oor 'n periode van 5
jaar,

"Gesien teen. die demografiese voo ruit
skattings van die blanke leeriingtal vir
die laaste dekade van hierdie eeu, sou
dit onverantwoordelik wees om nie
vroegtydig daarvoor voorsiening te
maa k nie. Die anigste-logiese optrede is
dat fasiliteite vir d ie aanvanklike oplei
ding van onderwysers vir die primere
skool in Kaapland ingekort, en rnoont 
lik nog verder ingekort sal moet word,

"Een van die verblyde nde tekens in
verband met primere opleiding is die feit
dat studente, uit eie vrye beweging, nie
volstaan met die minimum van driejaar
opleiding wat vir ondetrig in die prirnere
skoal vereis word nie, maar. op enkele
uitsonderings na, verdere diploma· of
graadkursusse volg. Van die huidige
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UIT DIE KANTOOR--------
Diejaar 1984 sal in die toekoms inSuid
Afrika in vele opsigte as 'n waterskei
dingsjaar bekend staan. Met die
inwerkingtreding van die nuwe staat
kundige bedeling en die inhuldiging van
die Staatspresident, rnnr . P.W. Botha
op 14 September, het ons land 'n nuwe
era betree, ook op onderwysgebied.
Die Regering se "Witskrif oor Onder
wysvoorsiening in die Republiek van
Suid-Afrika" wat op 23 November 1983
vrygestel is, bevat die standpunte en
bes luite van die Regering oor die aanbe
velings van die Tussentvdse Taakgroep
wat uit die RGN se ondersoek "Onder
wysvoorsiening in die RSA" (De Lange
verslag) gevloei het. Hierdie uiters
belangrike "Witskrif' sal in die ja re en
dekades wat volg as riglyn vir ontwikke
linge op onderwysgebied in ens land
dien. E1ke student en onderwyser het 'n
verantwoordelikheid om op die hoogte
van hierdie ontwikkelinge te bly.
Ons geagte Direkteur: rnnr. H.A.
Lambrechts, tree aan die einde van 1984
met pensioen uit die diens na 'n lang en
vrugbare loopbaan in die onderwys van
Kaapland. Die Onderwyserskollege
Wellington wil graag langs hierd ie weg
ens opregte dank en waardering aan
hom oordra, veral ook vir wat hy vir
onderwysersopleiding gedoen het . Baie
dankie ook aan hom en rnev, Lam
brechts vir die talle kere wat hulle ons
inrigting besoek en hulle opregle belang
stelling aldus getoon he!. Ons wens
hulle lang en gelukkige ahreejare toe .

Baie geluk ook aan mnr. J . Fourie met
sy aanstelling as Direkteur: Onderwys
vanaf Januarie 1985. Mnr . Fourie was
vroeer ook aan onderwyserskolleges
verbonde en he t seder t hy diens in die
hoofkantoor aanvaar he t 'n noue ver
band met kollegeaangeleenthede
gehandhaal.
Baie welkom ook aan dr. F.L Knoetze,
Hoofsuperintendent van Onderwys
(Beplanning), in sy hoeda nigheid as
nuwe voorsitter van die Rektorever
gadering en d ie Departemente le
Komitee insake Onderwysersopleiding .
Baie dankie ook aan die Departement
van Onderwys vir die oorplasing van die
vierdejaarskursus in Uggaamlike Op
voeding (Dames) na WOK vanaf
Januarie 1985. Die eerste vie rdeiaars
klas sal uit 13 studente bestaan.

'n Nuwe peste- en salarisstruktuur by
kolleges en skole het op 1 Oktober in
werking getree. Besondere kenmerke
van hierdie struktuur is die opgra
dering van die pos dosent en die ruimer
voorsiening van departernentshoof
skappe. Aan die onderwysowerhede
sowel as die onderwysersverenigings in
hulle bemiddeling deur die Federale
Raad, ens opregte waardering.

Elders in die blad word van mnr. J .J . du
P. du Toit , vise-rektor, rnnr. D.R.
Schreuder, senior dosent, mnr. T.J. Prins
senior dosent , me]. D. Heunis, dosent ,
en mej. K. Gouws, dosent, afskeid ge.
neem. Graag maak e ns ook melding
van mev. E. du Toit, essistentbibliote
karesse, en mev. Y. Ryke, dosent in
Uggaarnlike opvoeding, wat aan die
einde van 1983 vertrek het en wat onder
skeidelik 6 en 2 jaar aan die Kollege ver
bonde was.

Ander dosente wat vanjaar waargeneem
het, is rnej. J.W. Jacobs wat 'njaar lank
vanaf d ie Hoer Handelskool Paa rl na
ons Kollege gesekondeer is, en mew.
H.C. Burger, J . Conradie, CoH. de Klerk
en Co Pretorius. Aan al hierd ie kollegas
e ns opregle waardering.

Baie geluk ook aan dr. J .N.S. du Plessis
wat in permanente hoedanigh eid as vise
rektor vanaf Januarie 1985 aangestel is.
Aan die Universiteit van Stellenbosch,
by name proff. W.L Nell, C .G . de Vil
Vries en A.G . Botha wat in ons Kollege
raad en -senaat dien, wil ons weer eens
e ns opregte waardering uits preek vir

hulle opofferinge om die vergaderings
by te woon en hulle waardevoDe bydraes
in die besprekinge. Baie dankie ook aan
mnr. M.J .L Olivier wat die Gesarnent
like Raad van die SAOU en die SATA
verteenwoordig en wat vir elke versa
dering vanaf die Strand moet ry .

OlE WYNSTOK is 'n beknopte beeld
van ens Kollege se bedrywighede van
jaar. Mag u, geagte leser, ook 'n bietjie
deel in ens jongmense se borrelende
studentskap.

Aan al ens lesers wens ons hiermee 'n
geseende Kersfees en 'n voorspoedige
1985 toe.

E. Sm it

GOODNO W
EEUFEES
DIE WYNSTOK wil graag al sy lesers
daarop arrent maak dat d ie Goodnow
saal in 1986 honderd jaar oud sal wees.
Omdat hierd ie mylpa l op gepaste wyse
gevier sal word. word daar reeds nou al
'n be roep gedoen op veral d ie ouer
ges lag lesers om en ige feite, st ories of
foro's in verband met Goodnow te
stUUT aan:

Die Rektor, die Onderwyserskollege,
Wellington . 7655.

Alles wat u weer wil terug he, sal aan u
besorg word . Die Goodnoweeufees
komi tee wil net graag 'n volledige beeld
he van alle aspekte rakende die saak.
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Trustbank: Mnre. Temus Theron, J.J. du P. du Toit, WrHie de Kock,
dr. J.N.S. du Plessis

Volkskas: Mnre. e.G. Hugo, J.J du P. du Toit, drr. A. Breedt, J.N.S . du Plessis
I

Santambank: Mnre. J.B. du Toit, J.J. du P. du Toit, W. & denhorst

WOK erken oo k nag verder, met opregte dank, die donasie
van s ANLAM wat op 1 November vanjaar deur mnr. J .G.
Strydorn, streeksbestuurde r van SANLAM op Stellenbosch,
aan die Rektor oorhandig is.

DONASIES AAN
WOK

~
SR '84
Dankie 1984. Ek kyk lerug op 'n jaar
wal my mel grool dankbaarheid vervul.
Oil het eers 50 05 'n ewigheid gevoel,
maar binne 'n oogwink was die jaar ook
weer verby, 'n jaar wal ek persoonlik
nooil sal vergeel nie. Vergele is aile "on
oorkomelike" probleme en nou kan 'n
mens mel 'n oop gemoe d lerugkyk op
'n heerlike jaar.

Vanaf die swernrnarathon in Maart 101
die Murray-Kind e rhu isonthaa l in
September was dit een grool voo rreg
om vanjaar bel rokke Ie wees by WOK.
Die probleme wal ondervind is, het net
aanleiding gegee 101 groler samehorig
heid en beter samewe rking tussen ens
as Studenteraad, My opregte dank aan
Mimien die res van die V.S.R.virdie by
stand en ondersleuning die jaar . Ek wi!
veral die dames gelukwens mel hut ini
sialief loe hulle tydens Inlerkollege die
mas aileen moes opko m-julorganisasie
was puik!

Ek wil graag die hele studentekorps be
dank vir u samewe rking en deelname
die jaar . Ons as Studenleraad kan niks
sonder u ondersleuningsuksesvoldeur
voer nie. My opregte dank ook aan die
gene buite die Studenteraad wat altyd
bereid was om Ie help waar dit nodig
was. So het u ook vir ans baie probleme
opgelos. Ons dank ook aan die Rektar
en personeel wat e ns altyd a p aile vlak
ke bygeslaan en ondersteun het.

Aan die aglerblywend e sludente wilek
se: Sou voort op wat WOK is . wees
trots op u inrigting en leef getrou aan
WOK se tradisies. Aan die vertrekkende
studente wi! ek sterkle loewens voren
toe -dra u Kallege se naam met trots uit.

Ek kan ten slotte geluigdar alles vanjaar
slegs moontlik gemaak is deur God se
bystand en onderskraging in moe ilike
en goeie lye. AIle eer kom Hom toe.

Ek bid u almal 'n geseende Kersfees en
'n voorspoedige 1985 loe.

Henk Arangies
HOOFSTUDENT 1984 6
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V.S.H.1985
Agter: v.l.n.r. S. Louw, H. Zeeman, J. Broodryk, C. Luman , L. Visagie, S. Neethling .
Voar: v.l.n.r. J. Rassouw, R. van Zyl, P. van Zyl (voarsitter), A. Zeelie (sekret aresse), D. van Zyl, S. Erasmus

LEIERSKURSUS GE
HOU TE HAWEKWA
VAN 22-27 JANUARIE

1984
Die doelsteUing van die kursu s was am
die studenteleier in te lei in 'n reeks
leierskapskundighede wat kan bydra
tot 'n effektiewer studentelewe aan
WOK.

Die volgende doelwitte het hieruit voort
gevloei:

om 'n waardebesef van spanwerk te
ontwikkel;
am kennis te verbreed t.o.v. Ieiers
e ienskappe, leiersvaardighede en
leiersgeleenthede;
om te besefdat 'n leier moet kan aan
pas by situasies;
am praktiese oefening te kry in die
antwerp van programme;

- am d.m.v. ko mpetisie 'n aangename
atrnosfeer te skep;

- om van mekaar te leer.

Bogenoemde doelwitt e is met behulp
van verskiUende aktiwiteite bereik bv.
'n hinderniswedloop; intergroepwerk;
rolspel; 'n ontwerpfase wat die beplan
ning van 'n jaarprogram behels ; ens.

Van die onderwerpe wat o nde r bespre
king was, was:

leierskapstyle vir bes tuursopleiding;
beter besprekingstegnieke tydens
groepdiskussies;
die groepsproses;
die wese van ware leierskap;
die huidige verkiesingstelsel vir WOK
se VSR;
kommunikasie;
'n ontleding van die individue le leier 50

verrnoens en vaardighede.

Die voorafleeswerk wat elke kursus-

ganger moes voarberei het ingesluit:

Riglyne van doelwitbestuur in 'n orga
nisasie
O ptrede en pligte van 'n voo rsitter
Openbare redevoering
Handleiding vir student eleiers

Ten spyte van 'n druk program met min
ruskan s, het die stude nte dit geniet en
baie lee rsaam gevind. Elke studenteleier
is maaraan die begin van 'n nuwe jaar in
'n mindere of meerde re mate bang vir
die nuwe jaar se pligte . Met die kursus
agter die rug is to mens egter gewapen
om 'n vreemde nuwe jaar tegemoet te
stap.

Namens elke WOK-studenteleier 005

opregte dank aan mnre. V.A. Jordaan
D. de Villiers, R. Enslin , J . Schreuder en
mev. E. Nel vir hulle uiters bekwame
leiding. U moeite en opoffering sal voor
waar vrugte afwerp in WOKsestudente
lewe.
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8.

Murraykinderhuis -kinders word on thaal by Ka tryn tjiesdrif

Die swemmers het binne die eerste uur
180 lengtes afgele, en tee n 8.30 nm, na
10 km, was dit reeds vir almal du idelik
dat hulle die beoogde 40 km ver sou
oortref. Teen 11.30 nm die Vrydagnag
was ons by die 20 km-merk verby, en
nog steeds op-en-wakker.

Drie swemmers het van 6.00nm - 12.00
nm elk 4 lengtes geswem, en vir die
oriqe 9 uur het elkeen 10 lengtes op 'n
slag geswem sodat daar langer rus
periodes tussenin kon wees. Die mik
punt van 40 km is die Saterdagoggend
ongeveer 5.45vm bereik. Ten spyle hier
van. het die swemmers voortgegaanen
na 15 uur , na 2150 lengtes, was die af
stand 51 km.

VSR-NAWEEK

23, 24 MAART 1984

Die naweek se bedrywighede het Vrydag
middag om 2.00 nm afgeskop met 'n baie
genotvolle potjiekoskompetisie, gereel
deur Neels du Toit en die Landsdiens
bes tuur. .~

Omstreeks 5.30 nrn het die WO KKE in
groot getalle na die swem bad begin
s troo m vir die begin van die swern
marathon. Die 11 marathon-swemmers
is bekendgestel, en die aftelling vir die
lang 15 uur het begin. Presies orn6.oonm
die Vrydagaand, her die 11 swemmers
saam weggespring en die ee rste 2 leng
tes saam deur geswem.

Tyde ns die swemmery wasdaar gedurig
ande r aktiwiteite in en om die swembad
wat aa ngebied is en goeie vermaak was
bv. die gesinchro niseerde danse deur
die 0.14 nasionaJe kampioen, KellyEnsue;
die "swem-Jannie-swem" deur Dean
Opperman; asook die verkiesing van
WOK se "eie pragtige mei-Marathon '84"
rnej. Carol-Hein Burger. Hier benewens
was daar ook 'n puik lewens reddings
vertoning bygestaan deur noodhulpin
s trukteurs . Laasgenoemde is ger ee l en
aangebied deur Anton Nortier oftewel
mev . Joan Casablanca. Hierna is die
braaivleisvure aangesteek en is daar
vrolik gesels, gelag en geeet tot midder
nag, toe die "inleflieks" vertoon is.

Tvde ns aI hierdie ak tiwiteite wat rond
om die marathon gehou is, was daar
studente wat deurentyd die groepie
swemmers aangemoedig het , hetsy met
'n stukkie sjokolade, 'n grappie of raaisel
aan die oorkantse wal van die swembad .

Die slag
is

gelewer _. _

. . . en nau
gaoo
ons

slaap!

Graag wil ons vir Beau Schoeman, al
die borge, die VSR, dosente en elke
onders teuner bedank vir die sukses van
hierdie marathon, en aile ree lings wat
so glad verloop het. Sonder die wonder
like ondersteuning wat die swemmers
gekry het , sou hullsdit nooit kon doen
nie!
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PROJEK REPUBLIEK
WAPEN
'n Hemieude belangstelling het onlangs
in heraldiese simboIe ontstaan a.g.v.
he rsiene sillabusse en die oproep van
die Eerste Minisler in sake die populari
se ring van die landsvlag.

'n Opgeskerp le aanvraag na bg. by die
kollegebiblioteek het die volge nde aan
die Iig ge bring: geskikle materiaal vir
temas vir klasgebruik was onvoldoende
of glad nie beskikbaar nie. Daaro m het
die biblioteekpersoneel op versoek van
ons Departement Junior Prime r onder
neem om 'n sodanige wapen te laat druk.

Mel die samewerking van dieKaapstadse
kantoor van die Departemenl van Buite
landse sake en Inligling is spesiale verlof
van die Kanloor van die Eers te Minister
ontvang om die wapen vir opvoedkun
dige doeleindes te laat druk. Die eindre
sultaa t het ons s toutsle verwagtings
oortref! Die wapen (40 em by 40 em) is
op papier (SO em by 51 em) van uitste
kende kleur en gehalte gedruk. Dit is
aan opvoedkundige inriglings teen kos
prys (R2) beskikbaar ges tel.

N drukke kan per pos bestelof persoon
lik afgehaal word.

Keurig geblokle Republiekwapens is
tee n R6 elk beskikbaar, maar moet per
soonlik by die Kollege afgehaal word.

Mimi uan Zy/ (hoo/dame) en Henk
Arrangies (hoo/st udent) aorhandig die
/andswaoen uan die RSA aan die admi
nistrateur uan Kaap/and, Sy Ede/e,
mnr. Gene Louw.

Dan het ons oa k pas toeslemming ont
vang a m legkaarte van die Republiek
wapen in 1985 te laat maak. Sulke leg
kaarte sal baie nuttig gebruik kan wo rd
(veral in die pre-primere skole en junior
primere standerds) am die Republiek 
wapen aan kinders bekend te s tel.

SIMPOSIUM VIR
SKOOLHOOFDE:
HAWEKWA-JEUG
TERREIN

Teen die middel van 1983 is daar by
WOK 'n komitee benoem a m onder
soek in re stel oor die bes taan de stelsel
van onderwyspraktykopleiding (proef
onderwys) me t die doel om vas Ie stel
of die stelsel nog aan sy doel beantwoord
in terme van die uitdagings wat aan
onderwysersopleiding gesre l word.
Daar is in die verband verskeie aanbe
velings gemaak en le n einde direkte in
spraak aan die skoolhoofde en die
lutoronderwysers van ons proefskole
te gee. is daar besluit om 'n uitnodiging
aan almal re rig om 'n simposium in die
verband by te woon.

9

Op Vrydagmiddag 16 Maa rt 1984, het
die verrigtinge by die Hawe kwa-jeuq
terrein begin met die aankoms en die
registrasie van die afgevaardiges. Daar
is van 'n paneelbespreking onder voor
sitterskap van mnr. Du Toit, die vise
rektor van WO K, gebruik gemaak om
die leemtes in die bestaande steIse l
bloat te Ie. Hierdie paneel het bestaan
uit dr . F.L. Knoetze, die hoofonderwys
beplanner van die Kaaplandse Onderwys
departement, dr. Du Plessis, vise-rektor
van WO K en !wee skoolhoofde , rnnre.
Mouton en Christianson, onderskei de
lik van die Laerskole Swartla nd en
Panoram a.

Daam a het dr. Knoe tze 'n voordrag ge
lewer waarin die vennoot skap tussen
die skool en die tersiere opleidingsinrig
ling baie duidelik uitges pe! is. Daama het
rnnr. Van As Jordaan kortliks die in
houd en slru ktuur van die voorgeslelde
nuwe stel sel van onderwysprakrykop
leiding verduidelik, waama die aanwesi
ges die toepasbaarheid van die stelsel in
die praktyk binne groepverband be 
spreek he t.

Die midda g se werksaamhede is op 'n
gesellige wyse mel 'n kaas-en-wyn
geselligheid afges luil.

DIE WOK-ONTWIK·
KELINGSFONDS
Die WOK-ontwikkelingsfon ds wat va n
jaar in die lewe geroep is, kan reeds
spog mel die pragtige bedrag van
RIO 860,30.

Die doel van hierdie fond s is om beurse
aan belowende studente beskikbaar te
slel asook om te help met die skep van
nodige fasiliteite vir die Kollege. Fondse
word verkry deur projekle wal die onl·
wikke lingskomilee jaarliks aanpak. Die
bakkiekompetisie war die pragtige be
drag van RIO360, gel n hel, kan mel reg
as die hoogtepunl van vanjaar se in
samelingsveldtog beskou word. Die
wenner van die bakkie was mej. Dumas
van Malmesbury. Verdere bydraes het
gekom van T-hempieve rkope en skenk
ings.

'n Woord van hartlike dank aan aile
studenle en komiteelede vir hul harde
werk gedure nde die afgelope jaar.
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fnr. De Vrlliers Botha , organisPeraer oon CIie ompetlsie
ntvang 'n ekstra donasie uan die Streeksbestuurder
an NI5S01l in Wes·KaaplancI, mnr. J. Arenhold

BAKKIE-KOMPETISIE

Eerste uitdun: 20kaartjies uit meer as 5 000wordgetrek

Mnr. Arenhold trek die wennommer ...
en. ..

Mej. Dumas, suster van die gelukkige wenner, ontuang
die sleutel van mnr. H. oon Heerden bestuurder vaTl
WeUington·NlSSOn.
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Persoonlik ... Persoonlik ... Persoonlik ...

ONS GROET:

T.J. PRINS
Thomas Johannes Prins, who retired
on 31 March 1984 after 36 years of ser
vice in education, joined the Wellington
Teachers' College in January 1970.

He came to the college with a wealth
of experience of teaching English at
schools in Beaufor t West, Worcester,
Keimoes, Stanford and Dordrecht at
the last of which he was principal from
1965 to 1969.

He trained at the University of Cape
Town where he obtained the M.A.
degree in 1946 and the B.Ed degree and
S.T.c. in 1947.

When he retired, W.T.c. lost one of its
more colourful characters. Life in his
class could not be dull as he had a rich
fund of anecdotes culled from his long
experience to illuminate a point he hap 
pened to be making.

His wide experience of examining was
reflected in the skill with which he could
set papers on aspects of Englis h in such
a way as to satisfy the most stringent
scrutiny.

His knowledge of handguns was almost
as extensive as his store of apt quota
tions from English literature.

His work for the Animal Welfare Society
is well known in Wellington where he
has made a personal contribution to
combatting cruelty to animals.

He suffered a severe blow when his wife,
affectionately known as Minnie, passed
away shortly before his retirement. She
her self had frequently rendered valua
ble service in the Junior Primary De
partment at the college .
We join in wishing Th os Prins , as he is
known to us all, a long and happy retire
ment.

C.W. SO UTER

Die g ro o tste vre ug d e in d ie lewe is
d ie wete dat ons bern in wo rd .

Victor Hugo

MEJ. D. HEUNIS
Mej. Daniela Heunis is in 1978 as 'n deel
tydse dosent in die onderrig van dwars
fluit by WOK aangestel. In 1980 word sy
voltyds aangestel as do sent in klas
musiek en dwarsfluit. Sy sal vanaf
Januarie 1985 werksaam wees as lektrise
aan die Rhodes -Universiteit, G raham
stad.

Ons wil mej. He unis van harte geluk
wens met hierdie aanstelling en vert rou
dat sy haar voete spoedig sal vind in
haar nuwe werk. Ons se ook graag baie
dankie vir haar reusebydrae aan WO K
en die gemeenskap van Wellington en
wens haar aile voorspoed toe. Ons wil
haar verseker dat ons haar loopbaan
met belangsteUing sal volg.

J. de K.

MEJ. K. GOUWS

Mej. Karmin Gouws sluit in 1982 byons
aan as dosent in Klasmusiek nadat sy
ee rs waardevoJle onde rvincling aan
die Graaff-Reinetse Onderwyserskoilege
opgedoen het. Gedurende die !wee jaar
alhier weier sy koppig om van haa r
Graaff-Reinetse motorregistrasie af te
sien, miskien wetend dat sy in die nie so
verre toekoms sou terugkeer na
hierdie mooi Karoodorp. Einde vanjaar
tree sy in die huwelik met mnr. Leon
van der Walt; daarna sal die paartjie
hulle in Graaff- Reine t vestig. Gelukkig
is mej. Gouws nie verlore vir die onder
wys nie, want sy is alreeds deur die
Union High Schoo l opgeraap vir vol
gende jaar.

Ons wil mej. Gouws van harte bedank
vir die uitstekende werk wat sy hier by
WOK verrig het en wens haar en haar
aanstaande 'n lang en geseende huwe
likslewe toe .

J. de K.

MNR. D.R. SCHREUDER
Aan die einde van hierdie jaa r moet
WOK afskeid neem van een van sy ge·
waardeerde en gewilde dosente. Mnr.
D.R. Schreud er wat sedert 1975 Senior
Dosent in Biologie was, verlaat ons om
'n betrekking as koordineerder van om-

gewing sopvoeding by die Departement
van Natuur- en Omge wingsbewaring
van die K.P .A. te aanvaar.

Daniel Rossouw Sehreuder is in mu rg
en been 'n plaasseun van Koringberg.
Nada t hy in 1961 daar gematrikuleer
het, ve rwerf hy in 1965 die B. Sc. -graad
aa n U.S. Hie rna was hy ver bonde aan
die Unive rsiteit van Wes-Kaap se De
pa rte ment van Dierkunde waar hy
onder meer 'n leidende aandeel in die
stigting van 'n rugbyklub en die bo u van
sport geriewe bydie universiteit geneem
het en 'n B.Se . (Hons.) -graad van Unisa
verwerf het. In 1969verwe rf hydie S.O.o.
en nadat hy homself onderskei het as
onderwyser in Biologie en Liggaamlike
Opvoeding aan die HoerskoolThornton
en die H.J .S. Paarl, word hy in 1975 by
WO K aangeste l. Gedurende 1976 het
hy deeltyds begin werk aa n navorsing
oor die rol wat omgewingsopvoeding
beh oort te speel in die opleiding 'van
laerskoolonderwyse rs . Aan die einde
van 1977 is die M.Ed .·graad aan hom
toegeken op grand van hierd ie navor
sing .

Danie Sehreuder is 'n buitegewoon
veelsydige mens. Hy is in die ee rs te plek
'n puik vakman en didaktikus wa t sy
vak met oorgawe en diepe oortuiging
aanbied en werklik daarin slaag om die
regte houdings teenoor Biologie en die
om gewing by sy studente in te skerp.
Hy is 'n praktiese mens wat die praktiese
benadering tot sy va k ba ie sterk uitge-
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PERSOONLIK

dra het aan sy studente asook die talle
diensdoe nde onderwysers wat deur
middel van die MASC-kursusse in
Biolagie by hom kom ligopsteek het.

Sulke veeIsydigheid word maar minaange.
lTef. Op die buitemuurse vlak het hy
eweneens 'n beso nder waa rdevolle by
drae gelewer. As krieketorganiseerder
(ook vanjaa r se S.A. Kolleges krieket·
week) het WOK se krieketklub onde r
sy leiding 'n bloeitydperk beleef en kan
die kollege tans spog met twee puik
kolfblaaie wat as gevolg van sy ywer en
inisiatief aangele is. Hy was ook oor die
afgeJope jare 'n gewaardeerde lid van
die WOK·koor. In die gemeeskap her
hyas polisiereservis, kerkman en op die
terrein van gemeenskapsdiens getoon
wat gemeenskapsbetrokkenheid werklik
is. As iemand wie se hande vir geen stuk
gereedskap verkeerd staan nie het hy
menige vriend uit 'n verknorsing gehelp.

Dan ie Schreude r is iemand wat op uit
dagings gedy . die opbou van sy 1941 .
Harley Davidson en 1947 . Chev getuig
daarvan. In sy nuwe werkkring begewe
hy hom op 'n terrein war neg braak Ieen
waaroor hy baie sterk voe!. Hy is by uit
nemendheid geskik om hierdie uitdaging
te aanvaar en omgewingsopvoeding uit
te bou in ens mooi land .

WOK se opregte dank vir besonder
voortreflike diens gaan aan hierdie
kollega. Ons wens hom, en sy eggenote,
Mirna en hul drie spruite sterkte en
voorspoed toe.

J.B.

OUD
STUDENTEBOND

Onthou u neg die dae op WOK? Word
nou lid van die oud-studenrebond en
kry weer kontak met u vriende van des
tyds.

PERSOONLIK . . .

GELUKWENSING

DR . J .N.S. DU PLESSIS
DIE WYNSTOK wil langs hierdie weg
vir dr. J.N.S. du Plessis gelukwens met
sy aanstelling as vise-rektor van WO K
vanaf 1985 in die plek van mnr. J .J . du
P. du Toit wat einde vanjaar uit diens
tree. Dr. Du Pless is het vanjaar waarge
nee m as vise-rektor in die plek van
mnr. Mantz Broodryk wat met studie
verlof is.

DR .A.J. DE KOCK
van die Ges kiedenisdepartement het
verlede jaar na DIE WYNSTOK se ver
skyning die graad D.Philaan die Univer
siteit van Stellenbosc h verwer!.

MNR. VAN AS JORDAAN
van die departemente Opvoedkunde
en Liggaamlike Opvoeding verwerf die
graad M.Ed. (cum laude) aan die Uni
versiteit van Stellenbosch.

MNR. J .J. JOUBERT
van die Geskiedenisdepartement ver
werf die graad M.A. aan UNISA.

MEV. E. VAN HEERDEN
van die Musiekdepartement verwerf
vanjaar die graad M.Mus. (cum laude)
aan die U.O.V.S.

MNR.J.D. WALTON
van die Departement Engels verwerf
vanjaar die graad B.Ed. aan UNISA

MEJ. S.M. ZIETS MAN
Departementshoof va n Liggaamlike
Opvoeding is vanjaar gekies as voorsit
ster van die Boland-Netbalunie.

MNR. H.N. (Basie) BASSON
is verkies tot kaptein van die Boland· B
Krieketspan.

MEJ. ELM1EN JACOBS
is verkies tot die Boland Avnetbalspan.

PERSOONLIK . ..

BESIGE MUSIEKDE
PARTEMENT
Bo en behalwe hulle daaglikse kwota
van kwart- en agstenote aan opgekik
kerde WOK-studente, het sommige
dosente van die Musiekdepartement
ook 'n hele aantal buiteoptredes gehad
wat nes die Kollegekoor, waardevolle
reklame vir WOK maak .
Die WO K·trio, met Susan Sauerman
(viool), Leonore Ehlers (tiello) en
Benjaminvan Eeden (kIavier) het 'n uiters
geslaagde professionele uitvoering vir
die Kunstevereniging gegee. Daniela
Heunis (dwarsfluit) was die gaskunste
naar by die geleentheid. Die trio het al
reeds 'n opname vir TV2 gedoen en
maak later vanjaar opnames vir die
SAUK.
Mnre. Serfontein en Van Eeden het
vroeer vanjaar aan die InternasionaIe
Sang en Klavierkompetisies in Pretoria
deelgeneem. A1hoewel hulle nie die finale
rondtes behaal het nie , het hulle waar
devolle ondervinding opgedoen. Mnr .
Van Eeden het ook aan die 37ste Inter
nasionale Busonklavierkompetisie in
Bolzano, Italii, deelgeneem. Daar was
120deelnemers en slegs 27 is gekeur vir
die finale rondtes. Soos mnr. Van Eeden
dit stel: as jy een verkeerde noot speel
is jy uit! Hy het ook 'n geslaagde uitvoe
nng vir die Kunstedepartement van
U.S. gegee.
Mnr. Serfontein het vanjaar sy profes
sionele debuut as oratoriurn- en lieder
sanger gemaak. 'n Konsert in Port
Elizabeth tydens 'n Musiekfees in die
stad is deur die SAUK opgeneem en dit
sal vir uitsending gebruik word. Hy is
ook de ur die SAUK genooi om verdere
op names te maak.
Mnr. Hennie van der Merwe het opge
tree as hoofbeoordelaar by die Kuns
wedstryd op Riversdal en mev. Van
Heerden en mnr . Loots by die Paarlse
Kunswedstryd.
Mej. Leonore Ehlers is gekies om in 'n
ensemble van 5 persone vir 'n nuwe
ballet, THE SHOUT, war in die Nice
Malan opgevoer gaan word , te spee!.
Die choreografie word deur Eduard
Greyling behartig en van Kruik se senior
dansers vertolk die hoofrolle.
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AI hierdie optredes is prysenswaardig
as 'n mens dink dat hulle dit benewens
hulle normale binne- en buitemuurse
kollegeverpligt inge doen, omdat hulle
voortbou op die uitstekende reputasie
wat WOK in die rnusiekwereld handhaaf.

SAUL SEPTEMBER
Nadat DIE WYNSTOK verlede jaar
verskyn het, he t SaulSeptember weens
swak gesondheid uit die diens van die
administrasie gerree na 'n diensterm yn
van 53 jaar! Enelkeen van hierdie 53iaar
het Saul net by een plek gewerk! WOK.
Wat lengte van diens aan WOK betref
plaas dit hom in dieselfde Kader as Ma
Le Roux en juffrou Ella Malan.

As vyftienjarige kortb roekseun het hy
by die span ingeval wat sorg da t die te r
rein en geboue netjies en skoon is. Dit
was nog in die tyd van dr. Hugo Rust,
die destydse hoof van die Kollege. Saul
self weet nie hoeveel besems hy opge
vee en hoeveel grawe hy stomp gewerk
het in die 53 jaar nie, maar dit moet baie
wees ,

Vir duisende studente en tientalle
dosente sal "ou Saultjie" se vriendelik
heid, belee fdhe id en mooi Christelike
optrede altyd 'n voorbeeld bly om na te
strewe.

PERSOONLIK . . .

Deur die loop van die jaar het sy gesond·
he id so verswak dat sy een been afgesit
moes word. Tans is hy meestal in die
bed waar hy liefdevol versorg word deur
sy vrou Jacoba. Sy kinders en klein
kinders, die radio en godsdiens vul sy &e.
Saul Se ptember kla nie oo r sy lot nie. Vir
sy medemens is hy 'n voorbeeld.

DIE WYNSTOK se namens WOK vir
hom baie dankie vir die baie, baie jare
van getroue dien s. Wat hy kon, het hy
gedoen. Ons bid hom krag toe vir elke
dag.

J.e.

MEMORIAM

OS. J .W.L. GEBHARDT
DIE WYNSTOK wil hiermee die innige
meegevoel van die hele WOK·gemeen·
skap betuig teenoo r mev . Gebhard t
(wat ook al as dosent aan WOK opqe
tree het) en haar gesin, met die skielike
heengaan van ds. Gebhardt op 20 Mei
vanjaar.

Tydens sy heengaan was ds. Gebhardt
s tudenteleraar ; boonop he t hy oo k
vir baie ja re die norrnaal klas van die
A.C.S.V. behartig.

WOK sal hom mis en bid sy familie
sterkte, moed en genade toe vir die
lewenspad wat voorle.

MEV. HESTER LE
ROUX
Op 27 Mei 1984 is mev. Heste r (Ma) Ie
Roux enkele da e na haar 95 ste veriaar
dag oorlede. Sy was 27jaar sekretaresse
by WOK en he t gedurende daardie ja re
die eretitel van "Mangekry. O p 76-jarige
ouderdom het sy uit d ie diens ge tree .
Ho nderde oud·WO·Kane rs sowel as
dosente en oud-dosenrc eer haar ge.
dagtenis. Die redaksie wil hiermee ons
innige leedwese uirspreek teenoor haar
farnilie en vriende.

13

Meelewing

DIE WYNSTOK wil graag
sy opregte meeg..oel betuig
mel aile dosente en sludente
wal gedurende die afgelope
jaar dierbares deur die dood
moes afslaan .
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SENIOR OUD-STUDENTE "Ek wil graag my eerste ondervinding
as meester meedeel. Ek beland in Mol
teno wereld o p 'n plaasskool met sowat
18kinders van Graad 1 tot en met St VU.
"Praat van kleitrap, daar was vir so 'n
ongeoefende hand 'n ware kleitrap ,
maar dit he! my gestaal so dat ek in die
vyftiger jare 'n spesiale klas van minus
Gr 1 tot St. IV met gemak kon hanteer.
"Ek wiJu nie verder verveeI deur my eie
beul te blaas nie van afrigting van
hoeveel jare se skoolkore nie maar u
liefs meedeel van 1918 die jaa r aan die
'Wellington Training College'!

"Dit was die swart jaar vir S.A. met so
veer duisende sterfgevalle. AIle kom
mun ikasie het tot stilstand gekom, die
Kollege het ge51uit en om iets te doen
het ek maar by die begrafnisonde r
nemers aangesluit en doodskis te ge·
rnaak , 'n Swart Jaar."

Mnr. van der Merwe het ook foto's inqe
sluit (wa t ongelukkig nie hier kan ver
skyn nie) waarop mnr. James Harvie ,
eerste hoof van die Kollege en mnr.
Davis , die destydse vise-hoof ve rskyn.

En toe in April van jaar daag mnr. van
der Merwe eendag hierby WOK opver
gesel van sy dogter, eggenote van 'n
L.V. Hy het by haar in die Kaap kom
kuier tydens die sitting van die Parle
ment en toe hy aan haar vertel van die
Rektor se brief en DIE WYNSTOK wat
hy ontvang het , vra sy of hy nie graag
weer 'n besoek aan sy Alma Mater wil
bring nie.

So het hy weer na 66jaar hier uitgekom.
Sy besoek word hoog gewaardeer en
ons glo dathy dit ook interessant gevind
het om rond te beweeg waar hy eens
gestudeer het, hoewel die fisiese omge
wing heeltemal verander het.

MNR. J.D. VAN DER
MERWE
Tydens 'n studiereis verlede jaar het
mnr. Smit, ons Rektor, by 'n Natalse
opvoodingsrigring die seun van 'n oud
student ontmoet, sy adres bekom en
toe aan hom 'n brief geskryf om WOK
se groote aan hom oor te dra.

Mnr. Van der Merwe het onmiddellik ge
reageer en 'n baie interessante brief ge·
skryf. Hy skryf vanuit Huis Hermon in
Pretoria-Noord onder andere:

"Daar het baie water in die see geloo p
van 1918 tot 1984 sedert ek die kollege
verlaat het.

"Graag deel ek u een en ander mee . Ek
het 47 jare aan Laer- en spesiale onder
wys gedien.
"Na my so 'n interessante onderwys
loopbaan het ek nog vir elf jaar as ge
heime inligtings-amptenaar in rnillitere
diens gestaan.
''Tans woon ek op 85 leeftyd aan boqe
noernde ouetehuis.

In DIE WYNSTOK van 1981 het oud
vise-rektor J.A. van Zyl'n artikel geskryf
oor mej. Ella Malan , een van die twee
oudste lewende oud-dosente van WOK.
In die artikel is belowe om later meer te
vertel oor die ander een.

Tydens die onthulling van die borsbeeld
van rnnr . Harvie, eerste prinsipaal van
die "Wellington Training College" van
jaar, waargeneem deur mej. Malan, was
haar suster, mev. Hilde Oettle as oud
dosente ook teenwoordig, en nou wi!
ons die belofte van mnr. van Zyl hier
nakom.
Mev. Oettle was die derde oudste kind
van die befaamde Mala n-famiIie wat uit
vier dogters en een seun bestaan het.
Dit was logies dat hierdie dogter, wie se
ouers net oorkant die straat van die
destydse "Seminary" gewoon het,
soontoe sou gaan, net soos haar jonger
suster, Ella , later. Daar het sy die des
tydse "Matric Intermediate" behaal en
daama na mnr. Harvie se "Training
College" gegaan om haar T2-se rtifikaa t
te behaal. Haar eerste onderwyspos
was op Riversdal en na 'n jaar daar het
sy 'n pos op Worcester aanvaar. Sy was
besonder good in die doseer van Naald
werk en he! dan ook op Worcester
"pupil teachers" gehad wat onder haar
leiding gestudeer het,

In 1914is sy deur mnr. Harvieas dosente
aan die "Wellington Training College"
aangestel, waar sy verskeie vakke ge·
doseer het tot 1918 toe sy met mnr. Erich
Oertle, klerk in die landdroshof op Klip
town getroud is. Nadat mnr. Oettle op
verske ie plekke in die Departement van
Jusrisie gedie n het, late r ook as land
dros, het hulle uiteindelik in Kaapstad
afgetree. Terwyl mnr. Oettle k1erk was
in die landdroskantoor op Van Rhyns
dorp, het hy die landboupotensiaal van
die Vredendal-area besef en daar grond
aangekoop. Van hulle kinders is vandag
steeds boere in daardie area. Mev.
Oettle, tans 95 jaar oud, woon vandag
in Pinelands, Kaapstad, maar was nog
steeds gesond genoog om die onthulIing
van mnr. Harvie se borsbeeld vroeer
vaniaar by te woon.

MEV. HILDE OETTLE
(Geb. Malan)
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MEV. RALIE VISSER DIE JAMES HARVIE-BORSBEELD

Mej. Ella Malan onthut die Hanne- beeld op 10 Mei 1984

Op 22 Mei vanjaar ontvang die Rektor
'n brief uit Port Elizabeth van Mev. Ralie
Visser , geskryf in Engels. Sy skryf
onder andere:

"I am , by now, an ancient (old student)
of your college, I left there in 1924 after
completing a Kinder Garten Course
that year. I spe nt 6 years of my young life
in Wellington· two years at the Girls'
High School - and in 1917to the College
for the 3 years course.

"At mv age . 84 in .June -one often thinks
back of one's school days. They were
very happy days for me. The principal
at tha t time was Mr. Harvie · then follo
wed Mr. Davies. The staffwasa splendid
one.

"We attended the church of your choice
on a Sunday morning but in the evening
we had an English service in the "Good
now Hall" on the premises of the
seminary. The Training College had no
boarding places for the students so
we, as students, had to board with the
young High School girls, so we had to
stand under the same strict rules as
these youn gsters ."

Een van ons studente, mej. Ferreira,
he t mev. VISSer gedure nde die Junie·
vakansie besoek, wat sy geweldig waar
deer het (kla net dat die besoek te kart
was) en ons het weer van haar 'n brie
ontvang waarin sy ook waardering uit
ges preek het dat mnr. Smit vir juffrou
Ella Malan van haar vertel het en da t sy
vir haar 'n lang brief geskryf het.

Dit bewys maar net weer dat , hoe 'n
mens ook aIverwyder word van mekaar
deur die loop van die lewe, 'n inrigting
soos WOK mense uiteindelik byrne
kaarbring en die gemeenskap like bande
weer versterk word.

Op 16 Mei 1983 het twee baie be
sonde re persone uit WOK se verlede
my kan toor binnegestap: mej. Ella
Malan, cud-student (1914) en oud
dosent (1918-1948), en dr. J .G. Meiring,
c ud-hoof (1935-1939). Die besoek het
plaasgevind op versoek van mej. Malan
en het ten doel gehad a m te beraad
slaag oor wat gedoen kan word am 'n
jare lange ideaal van mej. Malan te
verwesenlik, nl. die daarstelling van 'n
konkrete herinnering aan die eerste
hoof van die "Wellington Training
College" gedurende die jare 1896 tot
1922, onder wie sy as student en
dosente gewerk het .

Dit is welbekend dat mej. Malan oar die
afgelope sewe dekades met 'n groot reo
spek en pieteit van James Harvie getuig
het. Hoewel dit:allerwee gevoel is da t
wei op ee n of ande r wyse aan die mooi
ideaal van 'n tasbare erkentenis gestalte
gegee moes word, was die groot vraag
ester steeds : hoe? Geboue-uitbreidings
was nie in die nabye toekoms in sig nie
... sou ons teruggaan na die au gedagte
van 'n Harvie-poort . . . of van 'n Harvie 
gedenktuin ... of 'n borsbeeld miskien?
Hierdie laaste gedagte is geesdriftig
aangegryp en dr. Meiring het ondemeem

am sy seun Hannes , argitek in Pretoria,
se advies in te win ten einde die regte
beeldhouer te vind. Die seektog het ge·
eindig op Maandag, 30 Mei 1983, toe
mej. Ella, dr . Meiring, Hannes en
skrywer hiervan in Oranjezicht, Kaap
stad, met 'n ande r wonderlike vrou
onderhandel het. Doreen Anziska het
eintlik net ee n foto gehad waarop sy
kon modelleer . Nogtans, op 27 Julie
kom 'n volgende afvaardiging wat ook
ons kunsdosente,mnre. Koos Lotz en
Andre Venter ingesluit het, die kJeibeeld
besigtig. Wat 'n wonderlike ervaring
W3S dit am James Harvie so te sien ge
stalte kry! Kleiner aanpassinkies moes

gedoen word, want rnej.Ellahet spesiaal
gesoek na daard ie innerlike goedhartig·
heid van die man wat vir die kollege ge
durende die eerste kwarteeu van sy be
staan 'n stewige Christelike grondslag
gele het.

Op 10 Mei 1984,die 131ste herdenking
van sy geboortedag, en tydens 'n waar
dige geleentheid waarby 'n aantal be
langstellende gaste teenwoordig was,
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het mej. Ella Malan met 'n oudwereldse
grasie die borsbeeld onthul. O .a. was
haar ouer suster mev. Hilde Oettle wie
se plek sy as dosent ingeneem he t, ook
teenwoo rd ig. Die enigste twee oud
hoofde van WOK, dr . J.G. Meiring en
-nnr , MJ.L. O livier , en ook dr . J .H.H.
Visagie namens die Direkteu r van
Onderwys, he t aan die program deel
gen eem en meegehelp om hierdie onto
hul1ing vir die aanwesiges in 'n onver
geetlik ervaring te oms kep.

Vandag s taan die borsbeeld van James
Harvie in die voorportaal van die Kollege
gebou om huidige en toekomstige ge
slagte te herinner aan hierdie man wat
WOK in sy pioniers jare gevorm her.

In haar dankwoord nadat sy die bors
beeld onthul het, het mej. Malan o .a. die
volgende gese: "1always liked my own
sho rtest summary of Mr. Harv ie , a
most essential feature in just a few
words: a Christian gen tleman - tall, dig
nified , upright , a wonderful example to
the teaching profession with whom yo u
co uld not associate a single slang ex
pression, and yet with that kindlyfath er 
ly smile for all students and staff
mem bers . . 0"

James Harvie, ons groet u.

E. Smit

Mnr. E. Sm it, dr. J.H.H. Visagie , mej. E. Malan, dr. J.G . Meiring
mnr. M.J.L. Olivier

BENODIG - HELP!
WOK is tans besig met die opskerping
van sy argiefmateriaal, en sal dit ba ie
waardeer indien oud-studente ons kan
voorsien met enige foro's , koerantuit-

PERSONEEL
NAWEEK

Die perso neel van WOK het toe weer
eens gesamentlik naweek gaan hou te
Goudini-Spa. Die meeste van ons het
Vrydag, 26 Oktober 1984 hier vertrek
en toe Sondagmiddag, 28 Oktober
teruggekeer.

Die naweek was 'n besondere sukses .
Miskien kan d it o.a . daaraan toegeskryf
word da t dit elke kollega vry gestaan
he t o m te kom en te gaan soos hy wou.
Daar is nie van kollegas verwa g om
op enige voarafbeplande wyse by groeps
aktiwiteit e in te skakel nie . Juis hierd ie
vryheid het onses ins iens gelei tot 'n
baie spontane en ha rtlike saam verkeer,
saam braai en saam koppie uitklim.

Dit was heerlik om mekaar onderling te
herontdek, ongelnhibee rd en die swear
wigt ige professionele maskers af.

'n Me ns wil nie waag om te spekuleer
oor hoeveel jy aan naweekavontuur sal
ontbeer sonder die energieke en
immerteenwoordige oom Boetie van
Zyl nie. Nag verrassend fiks en vir sy
jare rats op die voet, weet hy hoe om in
die genade van beseringstyd elke
oomblik me t lewensblyheid en lewens
honger ten volle te benut: Met 'n kierie
he t hy driebenig 5005 'n kranige Rolf
Harris die steil letterbeskilderde Goudini
heuweltjie met skaars merkbare inspa n
ning uitgeklim.

Op sy hakke was natuurlik Juffrou
l.angenhoven, altyd gereed om jou op
watter terrein oak al sekretarieel ter
syde te staan: ongelukkig het haar
onberispelike bekwaamheid nie kon
verseker dat haar onbehendige gly.
aksies oor die los klippe ongeskonde
verloop nie: Victoriaanse fatsoenlikheid
verhoed dat sy die strategiese blou
stampkolle durf vertoon!

Dan was claar nag Charles Kitching wat
in toeneme nde va de rlike sorg rna-lief
vroeg-vroeg in die aggend vir haar nood
saaklike gesondheidswandelinkie op
sleeptou genee m her.
Langs ons was die Joubertgesin met
die !wee veeleisende jong spruite wat
aile verwagtinge oortref het toe hulle
huJself in 'n dubbele hoedanigheid aan
gekondig het en vorentoe voorspelbaar
in 'n verdubbelende tempo sal laat geld.

Die "musiekkwa rtet" het stomme
Heilette en ander sIagoffers geredelik
gefolter deur fighoofdige irnprovisasies
op Pa se vindingryke vokale skeppinge.

So sou 'n mens wat en nag meet van die
eksentrisiteite van ook van ons ander
kollegas kon skry!, ma ar helaas tvd en
ruimte ontbreek.
Ons se dankie aan rnnr. l.otz en sy ek
siekomitee vir d ie vindingryke en
bedagsame organisasie. U her dit puik
gedoen.
J .N.S . du Plessis 17
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AFGETREDE WOK
PERSONEELLEDE
HOU DINEE!
Mnr. J .A. van Zyl, oud-vise -rektor van
WOK se entoesiasme en onbaatsug
tige liefde vir die Wellingtonse Onder
wyserskollege he t 190ktober 1984 'n
helder datum gemaak in die an nale van
'n inrigring wat oor dekades heen onder
wysers in die a1gemeen en die onderwys
van Kaap land in die beso nde r op be te 
kenisvolle wyse gevorm het.

Die Virgo-restaurant op Stellenbosch
het die eer te beurt geval o m 'n groo t
aantal personeeHede, wat reeds afge
tree het, asook hulle gades, feestelik
te ontvang. Ons spontane dank aan die
bestuur en die gasvrou van die aa nd .

Die o uderdom he t ve rhoed dat die re 
sta urant op hotings geneem word, dag

dit het andersyds ook grasie verleen
aan die gemoedelike. vrolike samesyo.
Mnr. Van Zyl. by wie die gedagte on t
s taan het , van wie die inisiatief vir die
samekoms uitgegaan en die reelings in
verband daarmee getref he t, het met
goeie insig die formafiteite tot die abso
lute minimum beperk.

Die blywendste herinnering aan die aand
was die a1gehele afwesigheid van opper
vlakkige sentime nte en die dank bare
bewustheid van 'n onsigbare teen
woordigheid van bindende eleme nte
wat tyd nie kan uitwis nie. Die inrigting
wat ons bevoorreg was om te dien, het
die hele aand se saamwees o nsere rno
nieel oorheers.

Dit sou moontlik wees Om by die name
van alma! wa t teenwoord ig was mooi
byskrifte te skryf. Dog die getuigskrifte
is reeds geskryf.

Met eerbied en waardering moet egter

die naam genoem word van die onder
wyspatria rg. dr. J .G . Meiring, eerste
Afrikaanssprekende hoof van WOK,
later professor op Stellenbosch, nag
later S.G .O. en toe hy wou uitspan,
word hy aangestel as eers te rektor van
die Universiteit van Wes-Kaapland.

Oak rnnr. M.J.L Olivier, oud -hoof,
later re ktor vir baie jare en tot op hede
toonaangewende figuur in die onderwys,
het met sy en mev. Olivier se teenwoor
digheid glans verleen aan 'n historiese
geleen theid.

Les bes : dit was vir ons 'n vreugde om
mev. c.P. van die Merwe saam met ons
te he - 'n kos bare herinnering aan 'n ge
liefde oud-hoof en 'n simbool vir hulle
wa t wil weet wat ewige ieug en jonkheid
bete ken.

Van ons wat die groei van WOK kon
mee maak, vir u wat tans die groe i en
ontwikkeling in u hande en harte he t,

ons seenwense. H.J. (Pikkie) Truter

AFGETREDE WOK·DOSENTEDINEEGROEP
Sta a nde v.l.n. r. Mejj. E. Lombard (1961-1969), C. van Dyk (1951·1979), mnr. H.J. Truter (1954-1970), mev. Margery van
der Merwe , mev. Truter, mev. va n Zyl, mnr. J.A. van Zyl (1953·1 980), mev. Florence, mn r. J.S . Florence (1948-1968),
mej. E. van der Merwe, mnr. M.J .L Ofwier (1949-1979), mev. 0 5uier (1953-1977), mnr. o.J. Fourie (1 962-1980), mej. R.Roux
Voor in we gewone uolgorde: Mnr. M.M.M. Loubser (1956-1971), mev. Loubser, dr. J.G. Meiring (1936-1939). mnr. J.J.
Enslin (1946·1957), mev . Enslin. mev. L. Malherhe (Malan) (1949-1967). mnr. P.J. Barnard (1960-1979), mev. Barnard,
meu. Fourie
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OUD-STUDENTEBOND

19

OUD-STUDENTEBOND .. .

Gedurende 1982 het die gedagte
(op Wellington by WOK) ont
staan om 'n reiinie te hou.

Daar word toe besluit om op die Vrydag
aand voor interkollege 'n dinee vir oud
studente, voorlopig net mans , aan te
bied. Wat aa nvanklik met huiwering
aangepak was , want hoe bepaal 'n mens
die belangstelling, word 'n klinkende
sukses . Almal wat daardie aand die
voorreg had om teenwoo rdig te kon
wees, sal getuig van 'n spran kelende
oud-Wokke-aand .

Uit die vreugde van die weersiens kom
dan ook die geda gte dat die ete twee
jaarliks herhaal moet word. Ook word
'n loodskomitee gekies wat die lewens
va tbaarheid van 'n oud studentebond
moes ondersoek.

Tydens die ete vir oudstudente op 22
Januarie vanjaar het die loodskomitee,
onder voorsitterskap van mnr. Maritz
Broodryk (vise-rektor) aanbeveel dat
op grond van 'n meningspeiling 'n oud
studentebond gestig behoort te word.
Die aanbeveting word eenparig deur die
aanwesiges aanvaar.

Die volgende stap was 'n konstituerings
vergaderings war op 2 Augustus gehou
is. By daardie geleentheid is die ee rste
uitvoerende komitee verkies met mnre.
Maritz Broodryk, voorsitter (vise-rektor
van WOK); Doll Visser, ondervoorsitter
(hoof van die Laerskool Dirkie Uvs);
Hennie van der Merwe, sekretaris
(Hugenote Laerskool) en nege byko
mende lede, nL mnre . Peter Preuss ,
Riaan Enslin, Van As J ordaan, Jurie
Joubert, Herman S trydom, Etienne
Smit (rektor van WOK), mej. Eritzema
Buys, mew. Anna C illiers en Poppie
Visser.

Tydens die vergadering is 'n grondwet
gefinaliseer met o.a. die volgende as
doelstellings: om die verbintenis tussen
oudstudente en hul Alma Mater te be
hou ; goeie gesindheid en kameraadskap
tussen oudstudente deur o.m, sosiaJe
geleenthede te skep en die bevordering
van die belange van die Alma Mater.
Daar is besluit dat dose nte met perma
nente aanstellings en ouddosen te wat
perrnanente aanstelfings gehad het, lid-

maatskap mag verkry, maar dat hulle
nie in die komitee mag dien nie. (Die
huidige drie dosente in die komitee is
oudstudente terwyl die Rektor as ex
officio-lid dien. ) Voorts kwatifiseer aile
oudstudente wat 'n onderwy skwalifi
kasie aan WOK verwerf het, vir Iidrnaat
skap van die Bond.

Alle lede sal in die toe koms 'n gra tis eks
semplaar van DIEWYNSTOK ontvang.
Die redakteur word ook bedank vir sy
bereidwilligheid om ruimte aan die Oud
stude ntebond af te s taan . DIE
WYNSTOK sal in die toekoms dus
meehelp om nuus OOr oudst udente na
mekaar uit te dra. Ten einde so 'n ru
briek te laa t slaag word oudstudente
dan ook genooi om nuuswaardighede
oor oud -Wokke aan die sekretaris te
stuur.

Vir 1985 word 'n groo t saamtrek van
oud -Wokke op Wellington beplan. Die
saamtrek sal saamval met die feesver
rigtinge van die mondigwording van die
WOK·rugbyklub. Die Bond sal ook 'n
verteenwoordiger op die reelingskomi
tee van die Rugbyklub he.

Die geleentheid behoort 'n heerlike
ervaring vir aile oud-Wokka te word en
aIIerwee sal gepoog word om hulle in

groot getalle op Wellington te laa t saarn
trek. (Moontlik sien 'n mens haarfhom
weer daarl)
Udmaatskapgeld is op RIO per jaar of
RIOO vir lewenslange Iidmaa tskap vas 
gesteL'n Geouditeerde finansiele verslag
sal jaarliks deur die se kretaris/tesourier
voorgele moet word.
Indien die belangstelfing dit regverdig
sal sosiale geleenthede in die toekoms
ook op ander dorpe en stede gereel kan
word.
'0 Das vir oudstudentemans en 'n ge
skikte teken vir dames word ook in die
vooruitsig gestel.

Die sukses van on s Bond berus in die
ee rste en die laaste plek op die volge
houe belangs telling van ons oud studen
te o Daarom wil die bestuur 'n vriende
lik dog baie dringe nde versoek tot aile
oud-Wokke rig om nie net as lede aan te
sluit nie, maar by wvse van bywoning
van saamtrekke en die instuur van nuus
vir wyer publikasie mee te he lp om ons
Bond werklik lewenskragtig te maak.
'n Baie voorspoe dige 1985aan aile oud
Wokke. Mag ons mekaar weer op WeI·
Iington ontmoet en mag dit net goed
gaan met ons Alma Mater!
H.A. van der Merwe
SEKRETARIS
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Skenking
aan die Junior
Departement

1 groo t verkeersmal (so groot SODS

'n tennisbaan)
25 verskillende verkeerstekens
8 miniatuur-motorkarre en
20 stoo twiele

Dr. P.K. Cronie bedank die Nasionale
Verkeersveiligheidsraad namens die
kollege en beklemtoon die feit dat pad
veiligheid reeds 'n integrale deel van die
kurrik ulum uitmaak.

Op Donderdag 20 September 1984 is
die Junior Prirnere Departement aan
genaam verras toe rnnr. H. du Plooy,
assistent-direkreur van die Nasionale
Padveiligheidsraad en mnr. N. Oos
thuizen van die streekkantoo r te Kaap 
stad die volgende gewaardeerde
skenking ter waarde van ongeveer
R2000,OO aan die Departement gedoen
her:

Voorts doen mnr. Du Plooy 'n beroep
op die studente am padveiligheidslessies
uit te werk. Indien dit gekeur word, kan
dit gebruik word om 'n handle iding met
geskikte lessies uit te gee. Daar is reeds
'n handleiding met 30 lessies beskikbaar.
Hy spreek oo k die hoop uit dat die
apparaat gebruik sal word om die leer
linge en studente volkome padveilig
heidsbewus te maak.

Die Junior Primere Departement het
besluit dar die apparaat in samewerking
met die personeel en leerlinge van die
Laers koo l Hugo Rust produktief en tot
voordeel van die leer/inge en s tudente
gebruik sal word.

Gimnas tiek, Dans , Spele
en Rekreasie, Waterakt i
witeite en Spor t.
Toegepaste Fisiologie
Kinesiologie
Toegepaste Psigiologie
en Sosiologie
Filosofie en Beginsels van
LiggaamJike Op voeding
en Sport Teo rie en Be
planning van Liggaamlike
Opvoeding.

van Huis Bliss bygewoon he t was
mew. Loraine Cilliers en Magda Relief
van Wellington; Georgina Kellerman
van Port Elizabe th; Kalie Baden
horst van Pretoria; Karin Kielblock
van die Strand; A. de Vries en Rita
van Vuuren va n Adelaide e n
mej. M. Gildenhuys van Swellendam.
Heelwa t van ons oudstude nte is
nog ak tief op die rugbyveld. Tobie
Hanekom is steeds 'n staat maker
in die span van die Oostelike Pro
vinsie, lerwyl Nico du Plooy, Donnie
Southey en Gert Huisamen onder
ske idelik vir die Boland, Suidwes
Afrika en Noordoos-Kaap uitdraf.
Freddie van Schalkwyk was van
jaar die afrigter van die suksesvolle
en onoorwonne span van die W.P.
Laerskole .

LlGGAAMLIKE OP- '
VOEDING VIR

DAMES - 'N NUWE

VIERDEJAARS
KURSUS

In sy oo rhandigingsrede wys rnnr, Du
_________ _____..J Plooy die studente daarop dat 9000

mense jaarliks op ons paaiest eri . Indien
daar twee Boeings vol passasiers per
maand so u val, sou die totaal per jaar
kompete rend wees met die sterites op
ons paaie! Die ongeluksyfer in-R. S.A. is
pro rata 8 keer hoer as indie V.S .A. Die
meeste ongelukke is die gevolg van die
gebrek aan kennis, vaardigheid en insig
en verkeerde gesindhede van die be
stuurder en die voe tganger.

Van af Januarie 1985 word LiggaamJike
Opvoeding vir dames as een van die
vierde jaarsvakke aangebied. Daar is
reeds groo t belangslelling vir hierdie
kursus en 13 studente is van plan om
die kursus in 1985 te volg.

Teorie:

Die vak sluit die volgende onderafdelings
in:

Prakties :

Nuus van ons
Oudstudente

OUD-STUDENTEBOND

(Hierdie rubriek maak rueaanspraak op
volledigheid nie. Slegs dit waarvan die
best uur van die Oudstudentebond be
wus is, kan uit die aard van die saak ge
pub liseer word . Die suk ses van die
rubriek sal dus afhang van die mede
werking van u, die oudstudent.)
Die Oudstude ntebond wil graag die vol
gende oudstudente met hulle bevo rde
rings gedurende die afgelope jaar geluk
wens:

Dr. Jan Malan as medeprofessor in
die Fakulteit Opvoedkunde aan die
Universiteit van Stellenbosch
Albert Nieuwoudt as superintendent
(inspekteur) van Onderwys,Upingto n.
E.J . Niemand as hoof van die Hoer 
skool Bredasdorp
Johannes Souwer as hoof van die
Laerskool Jan van Riebeeck, Kaap
stad
Dirk VISSer as hoof van die Laerskool
Stellaland, Vryburg
Kooi Lochner as hoof van die Laer
skool .Diamantveld, Kimber ley
Herves de Kock as hoof van die Laer
skool Simon van der Stel, Kaapstad
Niklaas Stemmet (Rooshoek) as
departementshoof aan die Laers kool
Brackenfell

Ander nuus van ons oudstudente :
Maritz Broodrvk, vise-rektor van die
WO K is vanjaa r met studieverlof. Hy
doen tans navorsing met die DOg op
die verwerwing van die graad D.Phil
aan die Universiteit van Stellenbosch.
Sy jongste skoolhandboek Geskied
en is in Perspek tief 5t.5, Nu we Uit
gawe het pas verskyn .
Conrad van der Westhuizen , oud
dosent en tans verbonde aan die
Univers iteit van Port ' Elizabeth,en
sy eggenote is sedert Julie in die
V.S.A. vir navorsing oor die begaaf
de kind.
Anna Cilliers (Louw) is pas he rkies
as voorsitter van die VLV van
Wellington.
Herman Strydom is verkies as
dndervoorsitter van die W.P. Laer
skole Rugby-Unie.
Onder die dames wat die reunie
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Geskiedenisproiekte

Mnr. H. du Plooy, assistent-direkteur
uan die Nasionale Padueiligheidsraad
oorhandig 'n skenking aan die Junior"
Departernen/'

Grirneerdernonstrasie van Naakiiuerk
studente
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HOD-JUNIORS 1984
Nege nt ien van ons het verlede jaar die
groot besluit geneem om vir nog 'n jaar
te swee t agter die boeke. Of daar veel
van die sweet gekom het, wee t ek nie,
maar ons he t wei daarin ges laag om die
HOD-mans mal te maak met alons oor
spronkIike idees en die entoesiastiese
uitvoering daarvan.
Hulle kon ons nie aldag verstaan nie en
gee ons toe die bynaam "Die Diers
tuin."

In die Dieretuin het ons die jaar baie
nuwe dinge geleer en baie interessante
dinge beleel. Op 1 Maart het ons klas
die onderwysbiblioteek besoek. Die
personeel was baie behulpsaam en het
ons met raad en daad bygestaan tuss en
die magdom boeke. Elke student moes
'n boek uitneem, dit opsom en laat afrol.

Ons kon agterna baie kennis opdoen
deur rnekaar se opsomrnings te lees.

Daama het ons d ie Parlernen t besoek.
Vir party van ons was dit 'n heerlike
eerste onclervinding. Mnr. GielMaIherbe,
ons lV, het ons baie gasvry ontvang.
Nadat ons 'n sitting bygewoon het, het
ons saam met hom koffie gen iet.

Op 21 Maart het ons I.S.K.E.M.U.S.
besoek en ook die nuwe biblioteek van
die Universiteit Ste1lenbosch gaan verken.
Daarna het ons SteUenbosch op horings
geneem.

Net na die Aprilvakansie begin ons
HOD'S met iets heeltemal nuuts. Ons
bied die heel eerste J unioraand aan. 'n
Paar van ons lewer items en dr. Srnit
van die Huge note·Kollege gesels baie
interessant oor die verskillende pro
bleemoptredes wat onder kinders kan
voorkom.

Padveiligheidsjaar het 'n uitstekende
geleentheid vir projekwerk gebied. O ns
is in groepe verdeel en moes oor aI die
padveiligheidsonderwerpe in die sillabus
lesse uitwerk van sub A tot st.1. Op 19
Junie het ons 'n uitstalling van die lesse
en die nodige apparaat gehou en elke
groep moes hul lesse toelig. Hier het
ons baie nuwe idees gekry vir volgende
jaar.

Qp 14 Augustus het ons 'n uitstallingvir
die begaafde kind in Parow gaan hou
toe mnr. Jordaan 'n groep onderwyse·
resse oor die onderwerp moes toe·
spreek. Ons tema was skaapboerdery.

Ons kIas was ook bevoorreg om die Jan
Kriel·Skool te besoek. Ons het dit

uiters leersaa m gevind . Die volgende
sin het bly vassteek na die besoek:
"Moenie stukkende kinde rs na ons toe
stUUT nie." D.w.s. ons moenie toelaat
dat 'n kind wat 'n probleem het, 'n nega
tiewe selfbeeld kry nie.
AIhierdie dinge het hierdie jaar ons visie
verbreed. A1hoewel ons aI baie jaloers
was op ons maa ts wat aI hul eie kIassies
het, wee t ek da t d ie jaar good was: ons
is ryper mense en voel vera! geestelik
meer toegerus vir d ie groot taak wat
wag.

Ons neem afskeid uit die Dieretuin met
'n tikk ie hartseer, maar ook met groot
afwagting en opgewondenheid oo r ons
ee rste tree volgende jaa r in die wereld
van die volwassene . Ek g10 dat elkeen
van ons WOK se naam hoog salhou en
sodoende dankie sal se vir alles wat ons
hier kon leer en beleel.

Dr. Smit

'N BELANGRIKE
BYDRAE TOT
WISKUNDE
ONDERWYS
Gedurende verlede jaar het mev . D.C.
Stoltz , bekende WlSkunde-didaktikus in
die Junior Departement van WOK, 'n
stel waardevolle Wiskundetaakkaarte
vir sub B en st. 1 opgestel en laa t druk.
Daar was so 'n geweldige aanvraag ver·
a! by oud-studente dat sy die kaarte
moes laat herdruk.

Na baie harde werk het sy daarin ge·
slaag om vanjaar die sub Astel ook die
lig te laat sien. Dit bevat onder an dere
ook taakkaarte vir die gereedheids·
program vir Wiskunde-onde rwys .
Hierdie drie stelle wiskunde -taakkaarte
is vir oud-studente tans d irek vanaf
mev. Stoltz bestelbaar teen RI4 elk vir
'n stel vir sub B & st. I en RI9·50 vir die
sub Astel, Versendingskoste is RI·80
per stel.
Met hierdie werk lewer mev. Stoltz 'n
bes liste bydrae vir do eltreffende
Wiskunde·onderwys in d ie Junior
primere fase .
Ons dank haar vir hierdie ondernemings
gees.

P.K.c.

OUD-STUDENTEBOND
Het u alreeds aangesluit by die oud
studentebond van WO K? Skryf gerus
aan die Rektor van WOK om te regi
streer.

'N NUWE ONTWIK
KEUNG IN PRAK

TIESE ONDERWYS
Vanjaar is vir die eerstemaa! in WOK
gebruik gemaak van vierdej aarstudente
om die eerstejaars te help met hulle onto
wikkeling in praktiese onderwys. Die
H.O.D. Junior Primere-stud en te het
elkeen een of twee eerstejaa rstudente
gekry wat hulle deur die jaar moes bege
lei in praktiese onderwys. Hulle het dit
vera! deur mikro-onderrig gedoen. HuUe
programme het onder toesig van
mej. G.M . Smith gestaan wat hierdie
werk van hulle as 'n uitvloeisel van hulle
Onderwyskunde ondemeem het. Elk
een van die H.O.D.·studente moesnou·
keurig verslag hou van wat hulle met
huUe eerstejaars gedoe n het en hoe
hulle gevorder he t.

Die hele ondemerning het prill,ltige reo
su Itate gelewer en het by die eerstejaars
sterk vert roue opgebou dat h!,lIe good
sal kan onderwys gee . Hulle het hulle
dank aan die vierdejaars betoon met 'n
partytjie soos op bygaande foto te sien is.
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Eerstejaarstudente Sf? dankie aan seniors vir hulp in praktiese
werk

WOKHOO
OPERETTE

Oil was hier waar die studente en do
sente getoon het wat werklik in hulle
steek, want daar is dwarsdeur die
middag onverpoos gewerk om die
dekorstukke wat herstelbaar was te
herste l en om nuwes te bou. Met die
aanvang van die uitvoering daardie
aand was die meeste van die geverfde
doeke nog nat, die studente was poot
uit, maar daardie aand is daar gesing en
loneelgespeel soos nog nooit te vore
nie.

Gedurende die eerste helfte van die jaar
het WOK die operette •Altyd maar
Glimlag" van Lehar opgevoer . Dit was
'n reuseprojek wat binne drie maande
afgehandel moes word . Ofskoon die
produksie op 'n finansiele verlies ge
werk het, is daar deur hierdie projek
ook 'n positiewe beeld van die kollege
na buite gedra . Daar was 'n groot aantal
personeel en studente hierby betrokke
maar tog het aIIessonder enige struwe
linge of haakplekke verloop, aangesien
een en alma!met groot ywer en entoesi
asme daaraan deelgeneem het: iets wat
so eie is aan die rnense van WOK.

Na drie baie suksesvolle optredes in
Wellington is daar oak optredes gehou
te Hoerskool OF Malan in Bellville.
Moorreesburg, Caledon en Herman ns.

Die ware spangees van 0 05 deelnemers
aan hierdie proiek het baie sterk na
vore gekom tydens ons besoek aan
Caledon, Aangesien aI die dekor nie in
die gehuurde vragmotor vervoer kon
word rue, moes sommige daarvan op
die dak van die bus vervoer word, Met
die aankoms in Caledon moes die bus
deur 'n duikweg ry, Die eindresul taat:aI
die dekor en rostra wat bo-op die dak
was, het 6f in stukke bo-op die bus gele
of agter in die pad.

Aan elke student en dosent war meege
help hel om hierdie produ ksie so 'n
reuses ukses te maak, 'n opregte woord
van da nk.

Gedurende die afgelope jaar het ons
vier uitvoerings aangebied.
Bennie van Eeden he! 'n klavieruitvoering
van besonder hoogstaande gehalte,
voor 'n waarderende gehoor gelewer-
Soos in die verlede het die program van
Kamerrnusiek deur die ensemblegroep
van die Mus iekdepartement groot
waardering uitgelok
Gedurende Mei her ons die voo rreg
gehad om die strykorkes van die
Universiteit van Slellenbosch onder
leiding van Eric Rycroft, te ontvang. Vir
die van ons wat die gure winterweer
gelrotseer het om die uitvoering by te
woon, was dit waarlik 'n belewenis.
Slegs studente het in ons September
konsert opgetree. Dit was 'n geslaagde
uitvoe ring en hopelik sal 'n konsert van
hierdieaard 'n gereeldejaarlikseinstel1ing
word.

SONDAGAAND
KONSERTETRANSKEI-TOER

'n Groep van vyftig studenle het ge
durende die Junie-vakansie 'n besoek
aan die Transkei gebring. Mnr. Basie
Basson het as loerleier opgelree en
mnr, C. Pienaar, mej. Ehlers en John
Gaqavu hel ons vergesel.

Die groep het per bus na die Transkei
gereis. In die Transkei is o.a, Umlala
besoek, Hier hel ons 'n skoolvirblindes,
'n wewery, poltebakkery en die parle
menlsgebou besoek, Die meeste van
die tyd het ons egter aan die kus deur
gebring_ Hier is daar geduik, geslap en
meer van die Xhosas in die Transkei ge
leer- Ons hel oak lwee s taptogte onder
neern, nl. een vanaf Tshani oor Koffie
baai na Hole-in-the-Wall en een vanaf
die Dwesa-natuurreservaal na Wave
crest Daar hel ons in die hotel gebly_

Oil was vir sommige die hoogtepunl
van die loer, want om net weer 'n bietjie
gerief Ie kon smaak, was heerlik! Hier
na hel ons teruggekeer na Wellington.

Oil was 'n baie aangename en leersame
toer, Ons bedank graag almal wat ge
help het met die reelings vir die toer.
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VERENIGINGSLEWE . . . .

KULTUURBEDRY·
WIGHEDE

Wat is kultuur? Is dit 'n bedryf vir die
diep seuns en dogters van ons samele
wing? "0. nee, dames en here, ons moet
wegkom van die diepseun-sindroom
wat daar aan kultuur geheg word." Al
dus die woo rde van professor Pieter W.
GrobbeIaar, bekende skrywer en pro
fessor aan die Universiteit van Stellen
bosch, toe hy WOK se Kultuurvereniging
toegespreek het oor die Onderwysstu
den t en Kultuur tvdens die openings
vergadering vanjaar.

later gedurende die eerste kwartaal
vertrek 'n groep van ons studente
"gepaint en gepoeier en gecoUar en getie"
na die Nico Malan-teater vir 'n uitvoering
van die mus iekblyspel "The Kingand f".

Gedurende die tweede kwartaal vind
WOK se elite-verhaagproduksie plaas .
Hierdie jaar het musiek aan die beurt
gekom. Die regisseur, mnr. Hennie van
der Merwe slaak 'n sug van verligtingen
tevredenheid toe die oper ette "Altyd
maar g1irnJag" va n Franz Lehar, tydens
drie optredes in die C.P. van der Merwe
saal asook in Bellville, Moorreesburg,
Caledon en Hermanus lof toegeswaai is.

KULTUURBESTUUR
Agter v.l.n.r.: M. Brand, D.C. du Plessis, B. Mostert, M. Rautenbach,

M. van der Merwe
Voor v.l.n.r.: Mnr. A. Venter, M. Rossouw (sekretaresse), A. Nortier (voor-

sitter), mev. E. Nel .

Tydens ons jaarlikse interkoshuis-rede
naarskompetisie het ons koshuise se
redenaars die beoordelaa rs goed Iaat
sweet voordat hulle vir Jaco Broodryk
van Huis Hawekwa as wenner aange
wys her. Die onderwerp : Die wenslik
heid al dan nie van seksvoorligting in die
prirnere skool, hel interessante menings
die tig laat sien.
Ons hou egter nie op WOK op met
redenee r nie, want vroeg in die de rde
kwartaal vertrek 'n bus vol onderst eu
ners vir Jaco Brood ryk en Cobus
Schmidt toe hulle WOK se naam gaan
haag hou by Denneoord tydens die
Interkollege-redenaarskompe tisie.
Handhaal u Afrikaans? Indien wei, sou
u bes lisdie toespraak van mevrou Joyce
Hooge nhout, familielid van die oud-taal
strvder CP, Hoogenhout, uiters interes
sant en leersaam gevind he t. Sy het ons
lydens die Taalfeesvierings toegespreek
oor: Afrikaans, Wellington en die
Haagenhouts

Een van die aktiwitei te wat vanjaar gees·
driftige belangsteUing uitgelok het , was
toe ons Kultuurvereniging OKP se
revue-groep oorgenooi het vir 'n .op
trede. Mnr. Schoeman, sameroeper van
OKP se revue-groep het homsell as volg
uitges preek: "Ons het dit geweldig baie
geniet. U studente was so 'n puikgehoor
dat dit my oortuig het dat daar beslis
goeie betrekkinge bevorder is."

Tussen al hierdie bedrywighede deu r
het WO K ook deel geneem aan die
A.T.K.V. se toneelkompetisie en baie
goed gevaar. (Sien verslag elders).
Ons jaar se aktiwite ite is afgesluit met 'n

uiters spannende interkoshuisvasvra
weds tryd.
Van my kant af wil ek aan eike iid van
die Kultuur bestuur vir 1984baie dankie
51! vir june samewerking, harde werk en
lojaliteit, Hierdie eienskappe het ons in
staat gestel am sukses te behaal. 0 05
het werklik 'n puik jaa r agter die ru g. Ek
wil ook die lede van die Kultuurvereni
ging bedank vir julie aandeel om 1984 'n
sukses op die kultuurakker te maak.
laaste maar nie die rninste nie wil ek
ook 'n besondere woord van dan k rig
aan 005 rektor, mnr. S mit en onsskakel
dosente, mnr. Vente r en mev. Nel. Baie
dankie vir u ondersteuning, hulp en by
stand. Oak u bydrae he t baie tot die
sukses van die vere niging bygedra.
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Repe tisie: Kwaak! Kwaak!

Mnr. Andre Venter, skakeldose nt van die Ku/tuuruereniging
saam met mev. Joyce Hoogenhout, die geleenth eidspreker by
die Ta a/feesprogram en mnr. J.J. du P. du Toit, waa rnem ende
rektor.

tree , re oordeel aan aI die gunstige
kommentaar na die tyd . Die ander dee l
nemende groepe was SAT en NKP
(Normaal Kollege Pretoria). Toe ke n
nings wat die aand aan ons gemaak is, is:

Goue merietetoekenning vir toneelspe l:
Hennie van der Merwe

Silwer merie tetoekenning vir toneelspel:
Albert Hoe k. Johann Nel

G aue merietetoekenning vir regie:
Eugenie Kemp

Beste Aktrise:
Eugenie Kemp

Die aand breek aan en ons tree voor 'n
val saal op. O ns is Iaaste op die program
en vir die oorgrote meerderheid van die
gehoor was ons beslis die "grand finale"

Alles verloop vlot en elke speier spee l sy
hart uit. Die beoordelaars het probleme
na die tyd. Hu lle was Pie ter Fou rie,
Margot Luyt, Jan Engelen en prof. Louw
Odendaal . Twee stem dat Parow se
stuk moet wen en 2 stem vir ons. Die
moderator, Carel Trichardt, het die
skaal in Paro w 50 guns laat swaai! Maar
o ns het beslis met eer uit die stryd ge.

Uiteindelik breek die groot naweek aan.
Op Vrydag 26 Okto be r moet ons van
2-6 nm . in die Nico Malan repeteer. Wat
'n voorreg om met bekwame tegnici en
in so 'n goed toegeruste tea ter te kan
werk! Saterdagogge nd 10 uur , tree die
groepe voor mekaar om in 'n finalekleed
repe tisie . Die sangers war na elke stuk
so u optree, Ruben Le nnox en Rosanne
Botha, is ook daar. Alles moet glad ver
loop want die aand sal daa r 'n uitgelese
gehoor wees . die Administra teur van
Kaapland en die S taatspresiden t sal
daar wees!

TONEEL - Die Paddas
WOK hetweer vanjaar aandie A.T. K.V.
se kompetisie vir eenbedrywe deelge
neem en baie goed gevaar.

Na 'n marathon-sessie met die operette
waarby feitlik almal o p die een of a nder
manier betrokke was, was ons so "ver·
hooq-voos" dat niernand vreeslik be
gees te rd was am nag 'n produksie , wa t
boonop toe in rekordtyd instudeer
moes word , aan te pak nie.

Die keuse het op Die Paddas , 'n satire
deur Dolt van Niekerk, geval, en daar is
kliphard begin oefen vir die streeks
rondte wat op 3 September in die Paarl
sou pla asvind.

Die blydskap was groot toe ons hoor
da t o ns kwalifiseer vir die provinsiale
fees . Die spelers he t meer begeesterd
geraak en op 22 September tree ons in
die Bellville 50 Burgersentrum op.
Tydens die streeks- en provinsiale
rondtes kry 'n hele aantal van die spelers
gaue en siJwer rneriete-toekennings vir
hul toneelspe l.

Toe kom die Groot Nuus. Van die 164
stukke wat in die volwasse afdeling
dwarsoor die land deelgeneem het,
word o ns uitgenooi as 1van 4 stukke wat
tydens die Nasionale Fees in die Nico
Malan-Teater gaan optree . Finale vbor
bereidings en repetisies word in aller yl
gedoen. Twee weke voor die tyd tref
een terugslag op die ander ons. Andre
Venter, die joemalis, word ernstig siek
en kan nie meer speel nie. Terse ltde rtyd
kry Amelia, Sandra Nel, griep en raa k
haar stem weg! En o ns moet plaas-ver 
vangers kry! Jo ha nn Nel (van Gimna
sium) moet binne 2 weke die Joemalis
se rol instudeer en die regisseuse moet
noodge dwo nge binne 4 dae Amelia 50
rol oorneem.
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WOK-Koor
Koorbestuurder: A. $erfon tein, Dirigent: T. uan Wyk

ONS SING 1984
DEUR!
Vir die Kollegekoo r was 1984weer eens
'n besondere jaar, aangesien die koor
geskiedenis gemaak het deur as ver
eniging erken en geregistreer te word .
Ons hoofdoel was am reklame vir
WOK te maak , en ook am aan die
Kuesta te kon deelneem. am dit te kon
verwesenIik, moes die koor 'n topstan
daard bereik.
'n Koorkamp (4-6 Mei 1984) word te
Camper 's Paradise gereel en teen die
agtergrondgesuis van Bolandse reen
buie word daar in aileems geoefen. Met
sjefs soos mnr. Schon, mej. Langen
hoven en Annemarie van Zyl is selfs
vyftien uur se oefen op 'n naweek 'n fees
en 'n groot sukses.

lntussen word die koo r ook by die ope
rette A ltyd maar glimlag van Frans
Lehar ingeskakel, en ons het onder
meer te Wellington, Bellville, Moorrees
burg. Caledon en Hermanus opgetree.

Die ys word geb reek melons koor se
eerste amptefike optrede by die A C.S.V.
se sen dingkonsert. Oaama volg op
tredes in, onder andere, die Noord
gemeente, Moorreesburg, die Gerefor
meerde Kerk Paarl en by diesanglees in
Wellington. By die jaarlikse Eisteddfod
Iree die WOK-koor as gaskoor op deur
die verriglinge met koorsang te open.

Die WO K·kanaries kyk ook met dank
baarheid terug op 'n suksesvolle konsert
in die Koue Bokkeveld, waar ons op uit 
nodiging opgetree het. Met hierdie op
tredes her ons reklame vir ons Kollege

gemaak. Ons word ook uitgenooi na 'n
vleisbraai op Oraaihoogte, die plaas van
rnnr. Joubert L.P. vir Paarl. Oit dien dan
ook as finale inspuiting vir die gees
onder die koorlede vir deelname aan die
Kuesta .

AI die ure se harde werk het toe beslis
die vrugte afgewerp, want om somrnige
universiteitskore onder die stof te loop,
en daarna ook aangewys te word as die
beste Kollegekoor in die land, is nie net
'n pluimpie vir ons koorleier enkoor rue.
maar ook vir ons Kollege!

Professor McLachlan het altyd ges;;:
"Slechte mensen zingen niet!" Dit
kan met eerlikheid van ons koor 905;;
word, want op sulke puik gedrag en
geesdrif dwarsdeur die jaar kan 'n mens
voorwaar trots voel.
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KOORBESTUUR 1984
Agter v.l.n.r.: I. Ie Roux, S. Louw, J. Schmidt, M. Rossouw, B. du Plessis
Voor v.l.n.r.: M. Rossouw, W. Treurnicht (voorsitter), T. von Wyk (dirigent),

S. Erasmus (sek retaresse), A. Serjontein (skakeldosent)

MANNEKOOR
Agter v.l.n.r.: N. van der Merwe, J. de Klerk, T. van Wyk, B. van Eden,

W. Treurnicht
Voor v.l.n.r.: I. Ie Roux, S. Erasmus, A. Seriontein, D. Sch reuder, J. Hugo
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KUESTA 1984
Dit was vanjaar weer die voorreg van 49
WO·Kaners om aan die Kuestakoorfees
in Johannesburg deel te neem.

Daar is reeds vroeg in d ie jaar begin met
fondsinsarnelings en verskeie konserte is
in die Wes-Kaap aangebied.

Op Dinsdag 25 September vertrek die
koor in heerlike, nat Bolandweer.
Die volgende dag het ons die groot gat
besoek en 'n uitvoering by die Laerskool
CoR. Swart 9Olewer_ Die skool het ans
ook verras met 'n uitvoering deur sy 3
skoolkore! Die aand het ons 'n uitvoer
ing in die Stads tea ter, Kimberley gegee_

En toe . . . Johannesburg, waar die
Kuesta op die kampus van R.AU. aan
90bied is.

Die Vrydagoggend was 'n histariese 90
beurtenis. WOK het saam met die ander
tersiere inrigtings 'n nuwe opname van
Die Stem gemaak wat voortaan oor die
televisie en die radio sal weerklink. Op
voedkundig was dit ook 'n unieke ge
leentheid, want toe kon baie WO-Kaners
wat nag nie die voorreg gehad he t nie,
90sien he t hoe 'n pro fessionele simfonie
orkes (t.w. die S.AU.K.-o rkes) repe
teer. Nag 'n voorreg was om die 9Ovier
de Suid -Afrikaanse sopraan, Mimi
Co ertse , twee aande na mekaar
"lewend" te hoor in 'n uitvoering saam
met die RAU-koor.

Kuesta '84 was 'n grootse belewenis 
die pedagogiese en geestelike waarde
wat dit vir ens studente inhou , kan nie
in rand en sent gemeet word nie. 'n
Mens keer verkwik en besiel terug en
reg vir die opvoedingstaak wat voorle .
VIr ons dosente is dit ook verrykend om
met ander musici te kon gesels en van
hulle te leer.

Gesaghebbende kritici beskou die Uni
versiteitskoor van SteUenbosch as die
top koor in die land. Dieselfde gesag
hebbende krit ici beskou die WOK-koor
as die beste KoUegekoor in die land!
Baie geluk!
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DIE A.C .S.V.
Die AC.S.V. he t vanjaar afgeskop met
'n Kringleierskamp by die pragtige
Hawekwa-jeugterrein. Die kam p is gelei
deur mnr_Hoek en oom Dawiede Villiers
005 skakeldosente.

Daar is oo k 'n baie noodsaaklike be
stuurskamp gehou by Disakloof, waar
die bestuur mekaar goed leer ken het.

Ons groot fondsinsameling was weer 'n
geslaagde hoenderbraai wat uitstekend
georganiseer is deur die onderleier,
Dan Carstens. Ons dank aan die ouers
wat skenkings ges tuur het .

Ons was verder bevoorreg om die lands
wye AC.S.V.-konfere05 ie te Masels
poort by te woon.

Die AC.S.V. is hard geslaan deur die
dood van ds. Gebhardt, 005 norrnaal
klasleier en studenteleraar. Ons sal
hom a!tyd met groot liefde en respek
onthou, Hy was 'n jeugvrienden A C.S.V.
-vriend by uitnemendheid.

Die normaalklas is oorgeneem deur ds.
Koos Smith.

Ons is ook besoek deur die hoof organi 
seerder van die A C.S.V., Vic Brink, wat
'n inspirerende bydrae gelewer he t om
lede vir die stranddienste te werf. WOK
sal vanjaar twee spanne in die veld kan
stuur.

A.C .S.V.
Agter v.l.n.r.: E. van der Westhuizen, A. V.joen, J . Rossouw, H. van Zyl,

L. Visagie, M. van der Menue, A. Nortier, M. Smit
Voor v.l.n.r.: J . Broodryk, N. du Pless is, I. le Roux (voorsitter) S.VISSer

(sekretaresse) , G. Carst ens

Die A.C.S. V_ het vanjaar 'n lank ge
koesterd e ideaal verwesenlik toe ons 'n
AC.S.V.-bibliote kie in 005 kollege
biblioteek kon inrig. Dankie, mnr.
Matthews, vir u welwillende hulp, en
mev. Magriet de Villiers vir u raad en
ondersteuning.

Die bestuur wil ook in die besonder vir
mnr. en mev. Dawie de Villiers bedank
vir hulle bydrae en inspirasie deur die
afgelope jaar.

So aIIes dank ons die Here vir die krag
en leiding deur 'n moeilike jaar. Ons
dank ook die Here vir die voorreg om
vir Hom te kan werk en ons bid vir sy
beskerrning oor die AC.S.V. van WOK
en vir sy seen o p die lede van ons ver
eniging.

STRANDDIENSTE
'n WOK -span van sestien lede het onder
leiding van Gerhard van Dyk en
Annemarie Viljoen op Langebaan
Stranddienswerk gaan doen. Die gees
telike leier was Dawie de Villiers, en sy
vrou, tannie Norrie, het vir die honger
mae gesorg.

Ons was een groot ges in. Hoe langer
die kamp geduur het, hoe hegter het die
spangees geword. Die grootste oorsaak
hiervan was die baie grappies onder
mekaar en as die hoeties nie vir die
sussies 'n streep trek nie, is dit anders
om .

'n Paar aktiwiteite wat ons aangebied
het , was Bybelstudie, speleti ies, poppe
kas , boeresport, 'n Kersspel, 'n verskei
denheidskonsert en watermanewales.

Die opkoms en ondersteuning was baie
goed en alma! het alles gen iet. Dit was
asof die begeesterde span die vakansie
gangers om hulle aangesteek het.

Van die begin af het God ons gewys dat
dit 'n gebedskamp gaan wees, en dit
was. Hy he t ons afhanklik gemaak van
Hom, daarom was dit SO 'n groot sukses.
Die hoogtepunt was die paar jongmense
wat hulle harte vir Jesus gegee het. Was
005 oudstranddiensgangers se harte
nie vol toe ons getuienisse hoof van
rnense wie se lewens die vorige jaar ge
durende stranddienste verander het nie!

Ons kon aan die einde van die tydperk
terugkyk op 'n suksesvolle veertien dae
met God aan die stuur.

Dit was 'n wonderwerk om te sien hoe
die Here elkeen uitgekies het om syof
haar deel by te dra sodat die span vol
maa kte diens aan Hom ko n lewer. Ons
loof Hom daarvoor.
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tee k oor ons sendingbed rywighede. Ds.
Pieter Botha van Stellenbosch het die
studente die Maandag toegespreek oor
sendingwerk in Mosambiek en die Dins
dag het verteenwoordigers van die
Geopende Deur-Sending vir ons meer
kom vertel van hulle smo kke lwerk vir
God. Die week is afgesluit met die oor
handiging van kospakkies van R15,00
elk aan elke bruin en swart werker van
die Kollege.
Vic Brink van ons hoo fkantoo r het aan
die studente meer kom vertel van strand
dienswerk. Dis wonderlik dat WOK
hierdie jaar weer twee stranddiens
spanne gaan uitstuur -een na Langebaan
en een na Klein-Brakrivier.

SENDINGKOMITEE
A gter u.l.n.r.: E. Truter, R. Viljoen, W. Tre um icht, A. uan der Westhuizen
Voor u./.n.r.: M. Stassen, P. Lingenfelder (uoorsitter),A. Viljoen(sekretaresse)

A. Smit

SENDINGWERKSAAMHEDE VAN WOK
Elke Woensdagaand gaan 'n groepie
studente, wat 'n spesiale diploma moes
verwerf, om ongelellerde volwassenes
te leer lees en skryf. Terwyl Pa en Ma
skoolgaan, word die kinders ook bes ig
gehou met Bybelstudie en opvoedkun
dige praatjies. Daar is reeds groot vrug
op hierdie werk .
Daar is oo k 'n verskeidenheidskonsert
vir die senior burgers van Wellingto n
aangebied. Oud en jonk het dit geniel.

Die kamp was volgende ! Dis gehou by
die grootste bruin kinderhuis in S.A.,
Steinthal-kinderhuis in Tulbagh. Almal
het daardie naweek saam gespeel,
boeresport gehou, films gekyk en
konsert geho u, gesing en Bybelstudie
gedoen_ Dit was 'n belewenis. Ons sal
mekaar nooit vergeet nie.

Die volgende groot ondernerning was
die Sendingweek. Gedurende daardie
week was daar 'n uitstaIlingin die biblio-

Die Sendingkomitee oorhandig kerspakkies aan die
WOK-terre inpersoneel
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LANDSDIENS
Agter v.Ln.r.: R. Brand, P. Nel, E. Smit, E. Coetzee, D. Opperman, H. van der Westhuizen
Voor v.l.n.r.: P. Ungenfelder, C. du Toit (uoorsitterJ, mnr. A.S. du Toit, A. Cruywagen {sekretoressei, W. Rademeyer

LANDSDIENS
VERSLAG
Die Hugo Rust-Landsdiensktub het 'n
baie suksesvolle jaar gehad. Ons rnik
punt was om eerder 'n aktiewe klub te
he as 'n groot ledetal .
Ons het afgeskop met 'n genotvolle ver
welkoming vir die eerstejaars by
Katryntjiesdril en 'n jolige sokkie die
aand. Om die eerstejaars bekend te stel
aan die seniors het ons 'n mopfliek ge
hou, waar elkeen saam met 'n senior
moes gaan fliek.
Ons klubkamp was by Darlingwaar ons
die orgideeplaas en Ysterfontein besoek
het . Die outehuis en skoolkoshuis is ook
"vergas" met ons sang. Die naweek van
die swemmarathon het ons ingeklee

met 'n Potjiekoskompetisie waar baie
vernuf en oorspronklikheid na vore ge.
kom het . Die Landsdiensbeampte, oom
C.P., het hierdie jaar begin om 'n kursus
in k1ubstigting aan te bied, waaraan
alleen gekeurde, aktiewe lede kon deel
neem. Hulle is beloon vir harde werk
met 'n braaivleis en 'n diploma.

'n Groep lede het die langnaweek in Mei
maand die lang pad aangedurf na
Harkerville by Knysna waar ons die
Kranshoek-voetslaanpad gestap het.
Ons het Knysna se besienswaardighede
SODS die kastele by Nutsi, die oester
plaas en The Heads besoek. Die drie
uur lange treinrit vanaI Knysna na
George is oo k aangepak, en ons het op
Hartenbos oornag. Op 29 Augustus het
ons k1ubsaam met die befaamde Johan

Roos, skoolhoof van die Laerskoal Slot
van-die Paarl, 'n verskeidenheids
konsert vir aile senior burgers van
Wellington aangebied. Almal het dit
baie geniet.

Verder het die jaar se werksaamhede
kwartaallikse vergaderings ingesluit,
waar ons verslag gedoen het van ons
aktiwiteite . Ons studente het oak ge
reeld naweke gehelp by skolekampe te
Jonkershoek.

Die Landsdienskampeerterrein het horn
sell nou reeds bewys as 'n onafskeid
bare deel van ons studente se ontspan
ningstydverdryf en is gedurende die
jaar besonder druk deur studente be
soek. Die klub het die terrein vanjaar
verder verfraai deur 'n laning geelhout
borne aan te plant en nog vullishouers
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te plaas . Die klub is waar lik trots op die
studentekorps dal die lerrein so pragtig
nel jies gehou word deur die gebruikers
daarvan.
Ons klubbe drywighede word vanjaar
afgesluil mel 'n weeklange kursus, ge·
durende die Desembervakansie, Ie
Pielersburg en ons se dankie aan ons
skakeldosenl mnr . Dries du Toil dal hy
sy vakansie opoffer am ons groep mel
die lrein Ie vergesel.
Laastens gaan ons klub se gelukwensing
aan Neels du Toil, Anneri Cruywagen
en Lourenla Badenhorsl vir toekennings
verkry vanaf die Dep , van Onderwys en
Kultuur.

Potjiekoskompetisie:
Wenners uier oorwinning

Landsdiensbestuurplanl 'ngeelhoulboom
op die Landsdienslerrein

WOK het vanjaar 'n nuwe prospek
tus gepubliseer_Die eerste eksemplare
rol van die pers.
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die MacC roners saa rn kerk toe gegaan.
Ons en Navarre het weer kragt e
gemeet, en het in die Gimnasium pro
beer bewys wie die beste tafe ltennis
spelers het . Ons kon darern net-net die
knoop deurhaak.
Ons het die jaar afgesluit met 'n geseUige
koshuisbraai by ons swembad. Almal
was dit eens dat daar maar net een kos o
huis is, naamJik Huis MacCrone.
Baie dankie aan almal wat gehelp het
om die jaar so 'n sukses te rnaak.

HUIS NAVARRE
Getrou aan die tradisie het Navarre ook
van 1984 'n groot jaar gemaak. Die
eerstejaars het sommer met die intrap
slag behoorlik ingeskakel en begin om
Navarre se eie leuse van samewerking
voorop te stel.

Die eerstejaars maak seker da t Huis
Navarre die eerstejaarskonsert oor
meem met hul Sneeuwitjie en die Sewe
Dwergies . Die huisgeselliqheid verloop
genotvol en, danksy almal se same
werking, was dit 'n geleentheid wat nie
maklik vergeet sal word nie. Ons wen
ook die eerste interkoshuisbloedskenk
kornpetisie.

PRIMARIUSSE EN PRIMARIA 1985
Agter v.l.n.r.: R. V~ioen (Murray), J. Schoeman (Mac Crone), W. Rademeyer

(Navarre), S. Visser (Wo uter)
Voor v.l.n.r.: D. Rail (Meiring}, J. Mostert (Hawekwa), H. Joubert (Bliss)

HUIS MACCRONE
Vrydag, die 20ste Januarie, sal tien
eersteiaars nooit vergeet nie. Hu Ue be
tree Huis MacC rone! AIle nuwelinge en
hul ouers word deur rnnr . en mev.
de V~liers verwelkom (nadat die prima
rius en onder-prirnariu s huUe ook ver
welkom het .)

Die Vrydagaa nd net na ere vert rek al
die eerstejaars na die Hawekwa-ieuq
terrein, waar hulle 'n heerlike naweek 
kamp kon gen iet. Die Dinsdag daag die
seniors op en word daar DOr en weer ge
sels en gegroe/.

Huis MacCrone het homsell weer oor
tref met 'n huisgeselligheid uit die boon-

ste rak ke . Aile dan k aa n Ian Ie Roux en
sv helpe rs war geserg het dat alles so
goed afgeloop het ,

Tydens d ie swemmarathon het Huis
MacCrone saamgespan en die meeste
borggeld ingesamel namens die V.S. R.

Tydens d ie swemmarathon het Huis
Murray se hoetro uste] op onverklaar
bare wyse in MacCrone beland. O ns
het dit inderhaas aan hulle terug beso rg
om sodoende ons verhouding met huUe
te verstewig.

Toe ons die kans kry om 'n koshuisna
wee k te hou , het alrnal gehelp om dit 'n
reuse-sukses te maak. Die rewolusio
nere kru iwa-stoot het met baie pret ge .
paard gegaan. Die Sondagoggend het al

Op sportgebied het die Navarre -marine
weer eens gewys wat in hulle steek. 'n
Verteenwoordigende aantal manne
speel in die eerste rugby- , krieket-, en
tennisspanne. Oak in die ander sport 
spanne is Navarre beduidend verteen
woordig. Ons is veral ook baie trots op
Chris Luman wat 'n gereelde lid van die
Bolandse rugbyspan was .

Navarre lewe r oak op ander terreine 'n
stewige bydrae , soos blyk uit die
studente wat volgende jaar leiersposi
sies sal bekJee . voorspoed en ailesukses
vir volgende jaa r.

'n Laaste woord van dank aan die huis
komitee van 1984: sonder julie, en ook
elke inwoner van Navarre, se same
werk ing sou die jaar nie so 'n groo t
sukses gewees he t nie. Aan die huis
komitee van 1985, aile voo rspoed en
sterkte en onthou: "Laet die leeu van
Navarre steeds bru!."
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"KOSHUlSNA WEKE" is sedert die begin
van die jaar ingestel en dit blyk reeds 'n baie
groot sukses te wees.
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TONELE UlT "AL TYD MAAR GUMLAG"

DOREEN ANZISKA: HARVIE·BEELD IN WORDING

EREGASTE: ADMINISTRA TEURSPAAR

TRANSKB -

PA WILJOENGEESDRIF

TOERGROEP
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HUIS MURRAY
1984 - Die jaar met "Rooi Vlooi" as
begin! Dit kan ons met trots aan ons 15
djarre rig. Die eerstejaarskonsert was
ons eerste hooqtepunt, en ons was
toe alreeds bale trots op hulle, al het
ons hulle toe nog maar sleg geken_ Hulle
verras ons toe met hul goeie uitsJae in
die ee rsteiaarstoets,
Alhoewel ons atletiek nou nie juis so
suksesvol was nie, het die veelsydigste
damesatlee t, Beatrice Mostert, tog uit
Huis Murray gekom.

Me t die interkollege in die vooruitsig het
vrees in harte van menige Wokkie ont
staan, maar terselfdertyd het daar in die
koshuis oak groot opgewondenheid ge.
heers nadat nominasies vir 'n sjarnpanje
nooientjie begin inkom het. Murray het
darem so 'n bietjie skoonheidsvoordeel
gehad, want die twee norninasies was
verlede jaar se prinsesse by die Lente
geselligheid. Toe ons verneem dat
Odette Burger as sjampanjenooientjie
gekies is, was a1mal baie bly, a1hoewel
ons dit so half en half verwag het.

Die kys tussen Murray en MacCrone . .
wie sal dit ooit vergeet? "Jammer Murray
. julie is nou met ons gekys" was een van
ons groat hoogtepunte. Dit het heelwat
opwinding vir Murray tot gevolg gehad,
o .a. 'n sokkie 01 !wee, pannekoekaand,
e ns. O ns kys se nuwe primarius, Beau,
en die onderprim., Andre Cilliers, het
berou gehad oor hulle voorbarigheid
om voor Murray onder die borne te
"kampeer" . ..

Wie se dames kan nie rugby speel nie?
Dalk moet dit eers bewys word, want
nadat Murray se span, met sy stewige
voorspelers, in aksie gesien is, wonder
'n mens . Murray se koshuisnaweek was
' n ba ie groot s ukses. Vrydag,
17 August". het Murray teen Wouter
op die veld gedral. Stert tussen die
bene moes Wouter van die veld gaan en
aangesien Meiring dieselfde met Bliss
gedoen het, moes die twee M's die sake
uitspook. Voor dit egter 'n aanvang kon
neem, is die heildronk op die twee span
ne ingestel met mej., 01is dit mnr? Pieter
alias Wetties du To it , as die sjampanje
nooi.

Dat in Murray heelwat skoonheids talent
is, is weer eens bewys toe Lizelle von
Litzenborg as Iste prinses gekies is ty·
dens die jaarlikse Lentegeselligheid . Af
gesien van skoonheidstalent en belo
wende rugbyspeelsters kan Murray
ook spoq met 12 nagtegaJe in die kollege
koor.

Vir die Huiskomitee 1985 . voorspoed
en baie sukses ! Mag dit 'n onvergeetlike
jaar vir elkeen in Huis Murray wees.

DIE PRIVAAT
STUDENTE BLY

LEKKER
In 1984 het ons begin met vyltien privaat 
s tudente. Mnre. M.P. Mostert en

"Vissiedag:
Huis

Murray"

HUIS BLISS
Met die intrapslag het die nuwe "Blis
sers" weldeeglik met die "G ees", miss
Bliss, kennis gemaak. Nou IS ons 13
"happy" eerstejaars ryker.

Maar ons is nie net eerstejaars ryker nie,
ons het'n splinternuwe Pa en Ma gekry.
Nog is die einde egter nie in sig nie,
want op 24 Augustus word Bliss se lede
tal ve rgroot met twee regte Joubert
woelwaters.

Tydens die landloop het al die Blissers
met 'n geswoeg en 'n gesweet die 5 km
voltooi, Daar is natuurlik diegene wat
minder swaa r gekry het, byvoorbeeld
Janene Koortzen wat 2de geeindig he!.
Bale geluk ook aan haar.

Huis Bliss het op tegnologiese gebied
ook die VDOrtOU geneem tydens die
atletiekbyeenkoms. Op 'n bale "ruirn
telike" manier het die dirigente op die

C. Sasson isas onderskeidelik prirnarius
en studenteraadslid verkies. By die jeug
leierskamp is die privaatstudente ver
teenwoordig deur die primarius en op
die eerstejaarskamp deur mnr. C.
Sasson.

Op 14 Oktober het die studente hulle
jaarlikse aktiwiteite algesl uit met 'n vleis
braai te Wateruintjiesvlei in die Paarl.

Geluk aan Johan Mostert wat verkies is
as primarius vir 1985 en Jaco Broodryk
as studenteraadslid.

Aile voorspoed word die privaatstuden
te van 1985 toegewens.

veld in hul "vuurpyle" geland. Bliss is nie
net voor op die gebied van die tegnolo
gie nie, maar ook op die sportgebied
waa r ons die 2de plek verower het ty·
dens die atletiekbyeenkoms.

'n Hoogtepunt vir al die Blissers in hier 
die besondere jaar was die koms va n
ons wasmasjien. Menige dankbare Biis
ser kan nou mar wasgoed laat in die
"bekwame hande'van die wasmasjien.

Bliss mag nou wei Dud wees, maar "sy" is
nog definitief nie koud nie! Om dit te
bewys hou ons toe '0 reunie ter viering
van ons tagtigste bestaansjaar. Blissers
van heinde en ver het op 13 Oktober
hier bymekaar gekom.

Ons wil net vir ons nuwe Pa en Ma bale
dankie se vir alles war hulle vir ons ge·
doen het: al hul raad, bystand en onder
steuning. Ons Blissers is trots daarop
om te kan se dat u ONS koshuisouers is.
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IBLISS VIER FEES! I

HUIS MEIRING
Ons het hierdie jaar begin met die aan 
koms van ons agt eerstejaa rs op 20
Januarie. Alhoewel hulle min en bang
was het hulle na 'n paar weke egte
Meiringers geword.
Op sportgebied het e ns weer uitgeblink.
Nie alleen het ens tweede in die swern
gala en derde in die landloop geeindig
nie maar onder Rooihuid-begeleiding
we~ ons die interkoshuisalletiek. 'n
Heerlike braaivleis in die karevaanpark
was die beloning na al die swoeg en
sweel van die Rooihuide.
Ons dames het vanjaar op verskeie ter
reine uitstaande prestasies gelewer - dis
mas darem nie verniet die kosh uis op
WOK nie. Ons hel drie Boland-hokkie
speelsters, vier eerslespan·nelbalspeel·
sta rs , 'n SA-Kampioe ngimnas en vier
SR-Iede waarv an een nog die hoofdame
ook is, in Huis Meiring.
As een van die vele hoog tepunte van die
jaar (waaron der 'n "oppie-plaas 'l-sokkie
en uiters geslaagde koshu isnaweek)he t

BLISS-REUNIE

Huis Bliss is nie nel die rnooiste gebou
nie, maa r ook die oudste wat nog net so
Iyk soos loe hy gebou is.
Teen ongeveer 1902 het die Hugenote
Seminarie uit sy nate gebars . Huisves
ting is in die dorp gehuur, maar dit was
nie 'n bevredigende oplossing nie. P1anne
moes gemaak word om die students te
huisve s. Die Onderwysdepartemenl
het selfs die Seminarie versoek om
studen le van die-hand te wys en daar is
besluit om 'n nuwe koshuis op Ie rig.
Op 'n vergade ringvan die Trustees van
die Seminarie, gehou op 8 Augustus
1903, kry dr. Bliss opdrag om plan ne 90'
reed te kry vir die nuwe gebou. Op die
vol9Onde vergadering, gehou op 8
Oktober 1903, word die planne goed·
90keur en ook bes luil om nog 'n sluk
grond van 'n se kere rnnr. Retief vir die
bedrag van RZ 600 aan Ie koop .

ens op 10 Augustus ens huisfunksie Ie
Malmesbury 9Ohou. Mel pienk "foarna
lile"·harte volliefde hat man en muis die
aand terdee genie!.

Ons het selfs 'n oulike rugbyspan gehad.
Mel baie motivering en moed her hulle
die ander drie spanne aangedurf om uir
eindelik die Murray-Curry mel Huis
Murray te dee!.

Ons hel 'n vol en genotvolle jaar agter
die rug en ons kan nel dankie se aan ons
Skepper dat oris jonk kan wees am al
hierd ie dinge te kan beleef. Dankie ook
aan al die Meiringers wat die saamwees
so lekker gemaak het .

HUIS WOUTER
MALAN
Ons eersteiaars het vroe g vanjaar die
wiel vir Wout er aan die rolgesil deur die
beste, "vrotste" vrotvrug op Ie lewer.
Na die episode kry almal te n volle ge·
leent heid om hulle toe Ie sp its op die

Daar was egter een probleem: waar sou
hulle fondse vandaan kry om die on
kostes verbonde aan die bou en meu bi
lering van die kameras, te help dek? 'n
Skenking van RZOis van vriende gevra
vi r die meubilering van die kamers en
die donaleurs se name is dan op die
deur geplaas . Die groo tste sken king is
deur mnr. Goodnow, 'n Amerikaanse
rnilioener, gemaak. Oit was 'n bedrag
van R4 000.

Mnr. J . Parker was die argitek en mnr.
J . Delbridge was die bouer. Die koshuis
is in 1904 voltooi leen 'n kos te van
R22 OOIl. Gedurende Augustus 1904 is
Huis Bliss, vernoem na dr. A Bliss,
roo mkleurig geverf met wit afwerkings.
Die dak was van die bekende roo i teels.

Vroeg in Maart 1905 het die informele
opening van Huis Bliss of Bliss Hall,
plaasgevind.

Na 'n inwydingsrede deur dr. A.
Murray is a1mal na die eetsaal. Inleres·

37
HWM se Vrou-van-dte-Jaer-kompetis ie.
Christa Mostert ontvang die angelier
met verdiensle en ons kan trots voel op
alle dames wat meegeding het .
Mel 'n lang asem wen Wouler die Land
loop en die Swemgala; dankie ook aan
ons atletiekmans. Die mooiste van 1984
kom mel 'n fyn, vro ulike Iree oo k uit
ons Huis. Geluk weer eens aan Antoi
nette (Lenlekoningin) en Martie (tweede
prinses).
Huisgeselligheid! Wal 'n heerlike 90'
leenthe id om Ie spog . en verliefIe wees .
Mel warmen rooi harte het ons die aand
deurgewals, Die rooi en wil kerse bly
egter voortbrand in HWM! Mooi wense
ook aan ons verloofde dames en ons
nuwe "mevroutiie". .
Op akademiese vlak neem Wouler
weer eens die voorste gestoeltes in .
90luk aan alle presleerders. Sterkte aan
al die vertrekkendes en voorspoed vi r
die wat agterbly . laat Wou ter LEEF!

Ons opregte dank aan mnr . en mev .
Bothe vir hul ondersteuning dwarsdeur
die jaa r . 'n Pa en Ma duisend!

sante toesprake i....gehou en dr. Bliss is
hart lik verwelkom in die koshuis.

Tydens herstelwerk aan Huis Bliss in
1938 is die houthortiies om die agtersle
balkon weggeneem asook die Iralies op
die agtersloep. Daar is egter pragtige
nuwe badkamers aangebou. Oak in die
jaar is die saal tjie, Mary Lyon, as 'n
studiesaal gebou deur Grundling en
Grindy. Die argitek was S.R. Immelman.
In 1982 is huis Bliss 90verf en in sy
huidige toestand 9Oresloureer.
Vanjaa r is Huis Bliss 80 jaar oud en is dil
op'n gepaste wvse met 'n reiinie gevier.

Na maandelange organisasie en korres
pondensie om alle oud-Blissars in al die
uitho eke van Suid-Afrika in die hande te
kry, het die groo l dag toe uiteindelik
aangebreek. Soos Huis Bliss maar is ,
enloesiasties mel alles, hel 'n paar
dames al die vori9O aand opgedaag. Die
ander hellussen 10 uur en 11uur Saler
dagoggend 13 Oktober gearriveer. Na·
dal hulle geregistreer hel, is hulle na die
TV·kamer, vroeer die "Common room"
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waar elkeen met 'n koppie tee in die
hand die ou gesigte weer he rken het en
vriendskapsbande weer verstewig is.
Alhoewel daar besigtingstoere deur die
koshuis gereeJ is, het menige oud-Blisser
soos on tipiese onderwyseres elkeen
haar eie pad gevolg. Die toergidse se
goed voorbereide dialoog was tot 'n
mate oorbodig want almal wou tege·
Iykertyd hul herinneringe aan die ander
meedeel.
Na afloop van die loe re is die gaste na
die Mary Lvon-saal waar mev. Joubert
d ie dag se verrigtinge op 'n gepasle
wyse met skriflesing en gebed geopen
het .

'n Baie treffende boodskap is deur mej.
Zietsman, 'n oud-Blisser en tans dosent
aan WO K, gelewer wal ba ie herinner
inge by die oud-Blissers opgeroep het.

Hierna is die hongerpy ne gestil met 'n
heerlike ete in ons eelsaal. Na 'n paar
vrugtelose pogings om die aandag van
die dames Ie kry social 'n heildronk in
gestel kon word, her mnr. Joubert toe
ten einde raad amper 'n soutpotjie op
die tale l gebreek .

Na afloop van die ete is ons terug na die
Mary Lvon-saal waar almal die talent uit
ons eie koshuis kon waardeer. 'n Mode 
parade is ook aangebied wat al die
modegrille vanaf 1910 tot die hede
gedek het. Dit alles het onder die goed
keu rende blik van Miss Bliss, waar sy
vanaf 'n baie prorninente plek voor in die
saal toegekyk her , plaasgevind.
'n Baie aa ngename en suksesvolle dag is
algesluit mel die sing van die Bliss-lied
terwyl alma! in een grool kring gestaan
he!.
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Diakens
Agter u.l.n.r.: V. Mcleod, B. Mostert,

A. Naude, A. Smit
Voar u.l.n.r.: L. VlSagie, M. Koegelen

berg, J. Koartzen
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DIE STAATMAKERS
VAN DIE WA
MAKERSVALLEI
Die Staatmakers is 'n veldkornetskap
van Wellington Voartrekkerkommanda.
Onderwerpe soos Kommunisme in
China en verkragting is tydens die alge
mene vergaderings bespreek. Lede van
die Staatmakers het die landswye kon 
gres te Hartebeespoartdam bygewoon,
asoak die Kaaplandse kongres by
Wemmer shoek. Die hoogtepunt van
jaar was die lOc-aand. Hier is rooster
koeke, vetkoeke en pannekoeke ve r
koop, asoak tuisgemaakte gemmer·
bier. Die hys en stryk van die lands
v1ag by die koUege, was een van ons
nuwe projekte wat suksesvol uitgevoer
is.

Staatmakers
Agter u.l.n.r. M. Botha, J. Rossouw,

R. de Klerk
Voar u.l.n.r.: V. Mcleod (uoarsitter),

mnr. J . SchOn (skakeldosent),
S. Louw [sekretaresse)
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Voetslaanklub
Agter v.l.n.r.: J . Broodryk, J . Ross ouw
Voor v.l.n.r.: R. van Zyl, mnr. J. Co nradie, W. S trauss, (uoorsitter)

NOODHULP
Die Noodhulpliga se leuse: kennis,liefde
en diens, is in 1984weerop WOKvitge
lee!.
Al ons doelstel1ings en doelwitte is op 'n
jeugleierskamp aan die begin van die
jaar geformuleer en deur die jaar het
ons dit nagestree!.
'n Paratuskursus is deur ons lede byge
woon en daar het ons te doen gekry met
werklike ongelukke.

Op die sportveld was die noodhulp baie
behulpsaarn. Die05is gelewer by atletiek·
byeenkomste, die landloop en weekliks
het ons by die rugby gehelp. Rugbydie05
op gevorderde vlak is ook by Boland
rugbywedstryde gelewer. Ons lede het
deeglike kennis opgedoen van beserings
op alle gebiede.
Deur die loop van die jaar het ons lede
drie nood hulpkursusse aangepak en

WOK- VOETSLAAN
KLUB
Vanjaar se stappery het op 'n hoe noot
begin, aangesien daar twee staptogte
kort na mekaar gehou is.
Tradisioneel was die eerste stap na
Bobbejaanskloof om die disas te sien.
Hierdie uitstappie is gevolg deur roete 7
na Klein-Bobbejaanskloof tot by die
waterval .
Na beide hierdie uitstappies, in heerlike
warm sonskyn weer , het die yskoue
water van die Witrivier as 'n lafenis ge·
dien. Op 11 Augustus, na maan de van
reen en ander struikelblokke wat ons
stappery gekniehalter het, het ons in
Bainskloof roetes 5, 4 en 3 gaan stap.
Die sonnetjie her heerlik neergebak en
van die dapperes het die koue rivier
water aangedurf vir 'n s wem.

Die laaste stap van die jaar is die Stellen
bosch-wingerdpad met sy onoortreflike
versk eidenheid wisselende uitsigte .
Graag wi! 005 mnr. Conradie bedank
vir die entoesiasme waarmee hy ons
almal begeester hat en waarsonder ons
die natuurskoon van die Boland nie so
veel sou waardeer het nie. Baie dank ie
aan alma! wat ons klub so mooi onder
steun het.

Noodhulp
Agter v.l.n.r.: M. S wa nepoe /, A. S mit,

A. Crofford , D. Louw, S. Ne t
Voar v.l.n.r.: A. Lewis, M. Botha,

mnr. C. Kitching, C. Botes

goed geslaag. Ons tak het as gasheer
opgetree vir die W.P.·Seniorinstruk·
teurskursus wat deur veertien van ons
lede bygewoon is. Nege van hierdie in
strukteurs is volgende jaar nag vir die
klub beskikbaar.
Ons kan waarlik terugkyk op 'n sukses
volle jaar en danksy die ondersteuning
van die re ktor, die vise -rektor .
mnr. Du Toit, en ons skakeldosent,
mnr. Kitching, het ons bestuur voortge 
bou op die vorige jare se prestasies.
Ook 'n woord van dank aan rnnr. en
mev. Viljoen (die mense het range !) wat
vir ons baie gehelp het. Teenoar ualmal
wil ek my opregte dank uitspreek.

Voorspoed aan volgende jaar se be
stUUL
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IVERTOONSPAN VAN DIE L.O.-DEPARTEMENT

Agter v./.n.r.: H. Thirion, W. Gellatly, R. Ferreira, D. Schade, D. Pieterse, K. Ie Roux, W. Hendrikse.
Tweede ry: D. Furstenberg, G. Conradie, H. Smit, L. Furstenberg, R. Gerber, C. Conradie, E. J ordaan, R. Basson
Sittende: E. Linde, S. Cloete, C. Grabbelaar, mnr. V.A. Jordaan, M. de Wet, A. de Wet, S. Wium, J. J ordaan
Voor: C. Stalk, J. CiUiers, L. Cilliers, F. Co/yn, A. Cilliers, P. Conradie, S. Theart

GIMNASTIEK
WOK se gimnasriek her 'n besondere
jaar beleef. Onder mnr. Van AsJordaan
se geesdrifrige leiding ontvang 44
dogters vanjaar gimnasriekafrigting. Hy
word bygestaan deur Carina Grobbe
laar en Maryna en AIda de Wet. Vir die
eerste keer het ons dames- en dogters
gimnaste vanjaar aan kompetisies dee l
geneem. Sewe dogters her aan die
Bolandproewe dee lgeneem en ses her
na die Bolandkampioenskappe deurge

dring. Baie gelukaan Anna-Gladys Cilliers
war vir Boland gekies is om aan die Suid
sirkelroernooi deel re neem. Sy behaal

die eerste plek in die afdeling vir
spronge. Twee van ons dames verwerf
ook Bolandkleure. Carina Grobbelaar
(klas 3) verower 'n gaue medalje rerwyl
AIda de Wet (klas I) 'n bronsmedalje
verower.

Carina se prestasie het egter nie daar
geeindig nie. By die S.A.-kampioen
skappe word sy dienuwe S.A.-kampioen
in klas 3 en kom terug met 'n gaue
medalje. Hierdie puik presrasie besorg
aan haar die gesogte prys vir die beste
sportprestasie deur 'n WO·Kaner. Baie
geluk, Carina - gaan so voort!

WOK se gimnaste her vanjaar by ver-

skeie plartelandse skoue verronings
aangebied. 'n Baie groot bonus was die
blye nuus dar die vierdejaarkursus in
Liggaamlike Opvoeding vir dames vanaf
aansraande jaar aan WOK aangebied
word . Ons glo dar dit die liefdevir en be
langsteJling in hierdie sportsoort ver der
sal aanwakker.
Baie dankie aan almal war dit so 'n aan
gename iaar gemaak her. 'n Spesiale
woord van dank aan mev. Jean Co nradie
en haar kornitee vir hul puik same
werking.
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3de Jaar . l.O.
Agter v.l.n.r.: S. Uhlig, C. Bothma, C. Basson, A. Nel, D. Schade, E. Botba, L. Vercviel, C. Botha, B. Mostert
Middel v.l.n.r.: M. van Zyl, C. van Niekerk, S. Nieuwoudt, L. van Rooyen, C. van Wyk, H. Arangies, L. van Eeden, M. Opper

man, H. du Toit, 1. Snyman, L. Badenhorst
Voor v.l.n.r.: P. du Toit, mejj. E. Jacobs, S. Zietsman, E. Jordaon, mnr. V.A. Jordaan, S. Louw.

LIGGAAMLIKE
OPVOEDING
'n Jaar van sweet en lekkerkry het ten
einde gesnel. In die fakulteit waar spiere
gebrei word en waaghalsige spronge ge·
maak moet word, is ons studente van
jaar soos alle ander jare , gebrei en ge
vorm .

Ons was slegs vyf LO.-mansstudente
wat vanjaar die landloop, swemgala,
interkoshuisatletiek, voorseisoense fiks
heidsoe feninge en die eerstejaarsatle
tiekbyeenkoms moes reel, maar met
die hulp van 'n vaardige en gewillige
breier kon ons ook die probleem oor
brug. Ons wilmnr_Jordaan baie dankie
se vir aIsy hulp by hierdie geleenthede.
Na 'n jaar se harde oefening (waar soms

hard met Moeder Aarde kennis gemaak
is) behaal ons in ons reekse op die vloer
sowel as op die apparate wissellende
sukses.
Daar kan teruggekyk word op 'n baie
suksesvolle jaar waarin daar 'n lekker
gees opgebou is in die LO.-klasse.

LANDLOOP
Die organisasie van die landloop was
ee n van ons L.O.-mans se groot kop
sere maar met die bystand van ons er
vare leie r, mnr. Jordaan, kon die land
loo p op 22 Februarie plaasvind.
Die koshuise het reeds vroeg in die jaar
begin oe fen vir die dag , maa r soos in aile
wedlope kan daar maar net een wenner

wees. Ons se geluk aan Huis Wou ter
Malan. Anton Diedericks het die mans
afdeling gewen en Stea de Wet die
damesafdeling. Baie geluk ook aan die
twee puik langasems.
Die dag isverder moontlik gemaak deur
die Noodhulptak, me]. Zietsrnan en
haar helpers en die afsetter, mnr. Du
Toit.

Die geleentheid was 'n groo t su kses ;
iets waarop met tro ts voortgebou kan
word .

RONDEOEFENING
Die derde jaar·LO.-mans het vanjaar
vol ywer en entoesiasme begin om die
manne van WOK fiks en gesond te kry
vir 'n harde 1984 wat sou wag.
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n Ro ndteoefening-prograrn is uitqe 
werk volgens die Departement Liggaam·
like Opvoeding se hoe standaarde met
die doel om die manne se gees op te bou
en hulle voor te berei vir die rugbysei
SO€n. Ons was almal verras met die ge
reelde ondersteuning en volge houe seIf
dissipline. Oat dit 'n groot sukses was , is
duidelik te bespeur aan die rugbyuitslae
van 1984.

G raag wil ons almal bedank vir hul uit
muntende ondersleuning. Sonder julie
sou dit maar net n6g 'n ondememing
gewees het.

SWEMGALA - 29 MAART
Die lweede interkoshuis-swemgala is
op 29 Maart om 6 nrn, by d ie mu nisipale
swe mbad in Wellington geho u. Die or
gan isasie is behartig deur die derdeiaar
L.O.·manstudente onder leiding van
mnr. L. VercuieL

Om 6 nm. is die verrigtinge geo pen deur
die rektor, mnr. E. Srnit. Die aankondi
ger was mnr. J . Schreuder van die
Departement Opvoedkunde en die af
sitter mnr. C. Kitching. Daar is aan ver
skeie nommers deelgeneem wat bo rs
slag, vlinde rs lag, rugslag en vryslag
ingesluil het. Die pajamaresies het groot
belangstelling uitgelok en 'n wen ner in
die afdeling was moeilik om aan te wys.

AUe tye van die onderskeie nommers is
as rekords aanvaar. Huis Wouter Malan
het met die louere vir 1984 weggestap
en mej. E. Jordaan het die beker aan die
span se kaptein, rnnr. P. Pienaar en
mej. C. Mostert oorhandig.

Ons wi! almal hartlik bedank vir hul deel·
name aan en opkoms by die swemgala
Om daarvan 'n suksesvolle geleenlheid
re maak.

43

Mej. Erica Jordoon oorhandig die beker aan die swemleiers uan
Huis Wouter Malan, Chris ta Mostert en Kobus Pienaar

INTERKOSHUlS -
ATLETlEKBYEENKOMS

Vaniaar was die jaarlikse interkoshuis·
alleliekbyeenkoms 'n groot sukses.
Om dit 'n sukses Ie maak was daar 'n
paar probleme om te oorbrug.

Daar was lalle voorbereidings om te tref,
'n tekort aan asems en 'n Iastige kilogram
of twee. Met elkeen in die L.O.·klas ver-

anlwoordelik vir 'n takie, het die voor
bereidings vinnig gevorder. Aan geesdrif
her dit oak nie ontbreek nie, want ge.
sarnentlike draIsessies en oefentye is
deur die koshuise gereeL Saans het
Groenberg die klank van "sing-sonqs"
laat weergalm oor die vallei.

Toe die eerste skoot op 28 Februarie
klap, het die groot geleentheid a mpteli k
begin. Die allete het geweldige steun se
niet vanaf die pawiljoen en dir het die
atlele tot hoer hoogtes gevoer . .. en
beter lye?

Die bekers vir die beste dame- en
mansatleel is onderskeidelik deur
B. Mostert en H. Thirion verower. Die
sangbeker is deur Bliss gewen en die al
gehele wenners van die byeenkoms was
Huis Meiring.

Die da g is met 'n heerlike sokkie in die
ontspanningsaal afgesluit.

G raag wil die derdejaa r·L.O.-mans van
1984 van hierdie geleentheid gebruik
maak o m alma! wat daartoe byged ra
het om hierdie da g 'n hoogtepunt te
maak, ha rt lik te bedank. 42
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ATLETIEK

damespan het besonder goed presteer
deur 'n 2de plek te behaal met ons
mansspan 'n verdienstelike 6de plek,
In Maart het van on s dames aan die
W.P.-Senior kampioenskapbyeenkoms
deelgeneem. Drie middelafstandatlete,
A. Diedericks, A Minnie en B. du Plessis
het ook aan verskeie padwedlope deel
geneem.
Names die WOK·atletiekklub se ons
graag dan kie aan ons bekwame afrigters,
by name more. A.S. du Toit, June
Joubert, Johan S c h re ud e r en
mej. Elmien Jacobs dat hulle ook hulle
dienste beskikbaar gestel het vir atlete
buite ons klub. So het een skoleatleet
van Wolseley wat by ons klub afrigting
ontvang het bv. 'n W.P.·titel verower.
Dit bied 'n geweldige advertensiewaarde
vir WO K

Agter v.l.n.r.: C. van Niek erk , A. Minnie, B. Rust, R. Nel, M. van Zyl, D. Wentzel, S. Spreeth
Middel v.l.n.r.: Mnr. A.S. du Toit, C. Mostert, B. du Plessis, S. Louw, mnr. J. Schreuder
Voor v.I.n.r.: J. Hugo, L. Vi/joen, C. Schmidt

stadion in ere herstel gaan word as 'n
atletiekstadion bied vir ons klub uitda
gende moontlikhede. Ons beplan dan
ook 'n volwaardige uurbyeenkoms op
genoemde baan gedurende MaartI985.
Ons a tletiekseisoe n het begin met
die eerstejaarsbyeenkoms op Donder
dag 16 Februarie. Nuwe talent het na
vore gekom wat dan ook die res van die
seisoen gebruik is. Op Saterdag,
18Februarie is ons na Worces ter virdie
Wouter Hu qo-Gedenkbyeenkoms
waar veral Christa Mostert in die ver
spr ing en Beatrix Rust in die gew;gstoot
uitgeblink her.
Terug op Wellington het die span hom
begin voorberei vir die inte rklubbyeen
koms wat 'n week later in die Paarlpleas
gevind her. Die 11 topklubs van die
W.P.A.A .U. het deelgeneem. Ons

WOK-ATLETIEK
KLUB
Die vader van die moderne Olimpiese
Spele, het eens gese: "It's not for the
winning, but for the taking part." So is
dit ook met die handjievol WOK·atlete
wat aan elke streekbyeenkoms deel
neem want hulle weet dat die eerste drie
plekke gewoonlik nie vir hulle beskore
is nie. Die byeenkomste waaraan ons
deelneem is a1mal eersteligabveenkorn
ste; in atletiek bestaan daar nie so iets
soos die laer ligasvan ander sportsoorre
nie , en ons kompeteer oak telkens met
ALLE atlete uit Wes·Kaap en nie slegs
met die uit die Boland nie. Dus is die
kompetisie geweldig sterk,
On s klub se fasiliteite is heeltemal on
voldoende, maar die feit dat Boland-
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RED 'N LEWEI
"Kom! Kom ! Twintig lengles! Gou!"

Dit hoor ons gewaonlik elke Maandaq
en Woensdagmiddag direk na kollege.
Mej. Jordaan se stem? Natuurlik, wie
anders sou elke oefening klokslag daar
wees a m ons te oelen, liks te kry en
voor te berei vir ons eksamens.

Mejj. Zietsman en Jacobs het hulle so
geed van hulle taak gekwyt dat 28
studente in die beginnerseksamen, II
die elernentere en 11 die interrnediere
eksamens geslaag het. Twee swemrners
het hulle as instrukteurs bekwaam.
Voorts het 13studente die bronsmedalje,

17 die bronskruis, 4 die silwermedalje,
en 7 die silwerkruis verwerf. Ons kan
mej. Jordaan-hulle nie genoeg bedank
vir aI hul harde werk en opoffering nie!
Die hoogtepunt van die swemseisoen
was seker die swemmarathon. Die
marathon is deur die Studenteraad ge
reel en die fondse wat ingesamel is, was
ten bate van die Murray-kinderhuis. Te
danke aan die puik organisasie van die
Studenteraad, was die aand 'n reuse
sukses.

Die swemspan bestaande uit Annemarie
Nel, Renate van Zyl, Amanda Young,
Sal6me Meiring, Sonia Louw, mnr.
Kitching,Beau Schoeman, Kaos IeRaux,

45
Willem Hendrikse, Johan Mos tert en
Werner Strauss het die Vrydagaand am
sesuur begin swem en vyftien uur late r
am nege-uur die Saterdagoggend klaar
gekry. Die mikpunt was 40 krn, maar
danksy aIdie harde oefening en die toe
gewydheid van die swemmers, was hulle
in staat am 51,3 km in die vyftien uur te
swem. Benewens die swemmery het die
Wokke saos gewoonlik in graot getalle
opgedaag am hulle sporlmanne en
-vroue aan te moedig. Daar is gebraai,
gedans, gefliek en selfs 'n mej. Swem
marathon gekies.
Baie dankie aan almal wat gehelp het
am die 1984-swemseisoen so 'n groat
sukses te maak.

LEWENSREDDING
Agter v.l.n.r.: C. Loubser, W. Fourie, D. Kitshoff, J. Rossouw, C. Bosson, J. Miiller, J. Bruwer, B. Kriel
Middel v.l.n.r.: J. Masten, H. van Houwelingen, K. Pienaar, A. Yaung, J. Schoeman, S. Schoeman, S. Meiring, W. Hendrikse,

A. Nortier, E Vos
Vaar v.1_ TL r_: S. Uhlig, W. Strauss, rnej. E Jordaan, D. Schade, S. Louw
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-
Netbal I~r:" Netbal

NETBALBESTUUR
Agter v.l.n. r.: M. Vi/joen, M. Beneke, M. van der Merwe, E. Nothnagel , J. Muller, Y. Geldenhuys, C. van Niekerk
Voor v.l.n.r.: A. Cruywagen, R. Brand, mejj. S. Zietsman, E. Jacobs, C. de Wet , J. Engelbrecht

NETBAL
AIhoewel geen liga·bekers vanjaar ver
ower is nie, kan ons tog in vele ander
opsigte op 'n suksesvolle jaar terugkyk.
Geen emstige beserings is opgedoen
nie en 'n aangename gees het onder die
speelsters geheers.

Die k1ub bestaan uit 56senior speelsters
in 8 spanne wat elke Saterdag ligawed
stryde gespeel het en 130 junior speel
sters wat gereeld twee keer per week ef
rigting ontvang he!. Danksy die baie
bedrywige netbal jaar van toemooie,
kursusse, kompetisies en eksamens het
WOK die volgende pres tas ies gelewer :

Henriette van Zyl verwerf haar Junior
Bolandkleur e , 80 WOK-kandidate
slaag in die S.A. Elementere teoretiese
eksamen, Ch risti van Niekerk word 'n
S.A. Skeidsregter, WOK ontvang die
Elbie Joubert-skild vir die vyfde agter
eenvolgende jaar , die tro fee vir same
werking vir die derde aglereenvolgende
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ISTE NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.: H. Zeeman, E. Louw, H. van Zyl, J . Engelbrecht
Voor v.l.n.r.: M. van der Menue, C. de Wet (kaptein) mej. E. Jacobs, C. van Niekerk

jaar asook die WelwiUendheidstrofee
wat vanjaar vir die eerste keer toegeken
IS .

Ander prestasies is die volgende:
Wenners van die Interkla skompetisie:
OD 3A·klas

Wenners van die Interkoshuiskompe·
tisie: Huis Buss.

Marie van der Merwe en Rolette Brand
ontvang die Elbie Joubert·skeidsregter
vorderingsbeker en Marlene van Zyl
verower die Wilna Hugo-vorderings
beker.

Mej_ Jacobs, die derde agtereenvol
gende jaar 'n Boland Avs peels te r, is ook
'n S.A. B-skeidsregter. Mej. Zietsman
toon oak deur die jaar haar toegewyd
heid en tree by verskeie geleenthede op
as sekretaresse van die S.A. Netbal
skeids regterskomitee en is oak die
voorsitster van dieBoIand·Netbalbestuur.

(vervolg op bladsy 49) 46
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OUD-STUDENTEBOND
Die oud-studentebond wil u graag he as
lid. Skakel nou met die Rektor am lid
van hierdie bond te word.

"En onthou manne! In 1985 uier WOK se Rugbyklub sy moncfrgwording.
EnjuUe moet opruk hierheen, bl . . . »

OUD-STUDENTEDINEE
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20E NETBALSPAN
Agter v.I. n. r.: E. Burger, C. Botha,E. Nothnagel,E. Botho , J . Miiller
voor v.l.n.r.: S. Broodryk , E. van der Westhuizen (kap tein), mej. E.

Jacobs, L. Vercu iel

49
Sy en mej. Jacobs slaag ook beide in die
S.A. Afrigterseksamen . (Na vele sweet
en naelskou! )
Ons dank aan elke speelster wat WOK
se naam op die netbalbaan hoog gehou
het, die bestuur wat gerrou gewerk het
asook aUe skeidsregters. Baie dankie
ook aan mejj. Zietsman en Jacobs wat
deur hultoegewydheid en entoesiasme
ons begeester het en te aile tye hul
beste gelewer het. Mej. Jacobs, ons sal
u mis!
Sterkte en voorspoed vir die netbaliaar
van 1985!

30 E NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.: M. Beneke, D. Kitshoff, M.van

Zyl, L. Tolken
Voor v.I.n.r.: H. van Boalen, mej. S. Zietsman,

A. Cruywagen (kaptein) R. Brand
48
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5DE NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.: M. Viljoen, M. du Plessis, Y. Geldenhuys,

J . Joubert
Voor v.l.nJ.: D. Spreeth, mej. S. Zietsman, J. Engel

brecht (kapteinJ, A. Viljoen

4DE NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.: P. A ckerman, S. Burger, M. Retiej,

C. Loubser
Voor v.l.n.r.: R. Morkel, mej. S. Zietsman, R. Bester

(kapteinJ, H. Joubert

6DE NETBALSPAN
Agter v.1. n.r.: R. van der Menue, A. Crofford,S. de Lange,

M. Vi/joen
Voor v.l.n.r.: D. Myburgh , me]. S. Zietsman , A. Nel

(kapteinJ, A. Zeelie
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HOKKIE X HOKKIE

EERSTE HOKKIESPAN
Agter v.l.n.r.: L. van Rooyen, C. van Wyk, S. Louw, A. Naude, C. Krie~ A. Stander, H. du Toit
Voor v.l.n.r.: L. van Eeden, A. Roos (O.kapt.), mej. E. Jordaan, M. van Zyl (Kapt.), L. van Litsenborgh

HOKKIE

Ons he! aan die einde van nog 'n sukses
volle hokkieseisoe n gekom - 'n geluk·
kige jaa r wat soos 'n droom verbyge·
gaan het. Nou besef 'n mens wat Langen
hoven bedoel he! toe hy gese het : "Om
vooruit te kan sien, kyk eers weer 'n
slaggie om".

Met Interkollege het die gees weer
hoog geloop. Ons dames was gemoli ·
veerd en vol moed . WOK lewer uitste 
kende hokkie, maar verloor teen 'n goed
geoefende OKP-span met 0-1. Die
tweede span so rg vir groot opwinding
en speel gelykop met 'n teUing van 1-1.
Gedurende die Junievakansie het die
eerste span. vergesel van mej. Erica
Jordaan, ons kollege .verteenwoordig

by die SA-Ko lJegesweek te Windhoek .
Hokkie van 'n baie hoe gehalte is ge
speel, en WO K slaag daarin om 7de te
eindig uit 15 kolJeges vanoor die hele
Republiek.

Ons is besonder trots op Corine Kriel
wat gekies is vir die Boland se A-span ,
en l ynette van Eeden, Sonia l ouw en
Alicia Roos war gekies is vir die B·span.
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ITWEEDE HOKKIESPAN .
~gter u.l.n.r.: B. W,ggens, M. VISSer,

I S. Matthee, B. Ferreira, E. Carstens,
A. Conradie, A. de Jager

Voor u./.n.r.: S. Nieuwoudt, C. Mostert
(0 . Kapt.), me]. E.Jordaon , M.Opper-
man (Kapt.), B. Mostert

DERDE HOKKIESPAN
I gter u.l.n.r.: R. de Jager, R. Vi/joen, G. de

Beer, B. Rust, K. Calitz, L. De/port,
H. uan Houwelingen

Voor u.l.n.r.: R. uan Zy/, E. Smit, mnr. C.I Pienaar, I. Snyman (Kapt .), S. Meiring

Baie geluk ook aan die derd e span wat
vir die twee agtereenvolgende jaar daar
in slaag am hul ligabeker te ve rower.

Graag wil ons nou ook van die geleent
heid ge bruik am rnej. E. Jordaen,
mnr. C. Pienaar en Mass ie te bedank
vir al hulle geduld en opofferings am by
te dra to t 'n genotvolle suksesvolle iaar,
Ons dan k kan nie in woo rde uitge
spreek word nie .

Aan die speelste rs wat ons verlaat, wi!
ons ster kte en voorspoed toewe ns. Aan
diege ne wat agte rbly: ons beste wense
ve rgesel julie vir 1985.

VIERDE HOKKIESPAN
Agter u.l.n.r.: L. de Jager, A. Coetzee, C. du

Toit, M. Kotze, M. uan Rensburg,
G. De/port, R. Vas

Voor u.l.n.r.: T. Snyman, M. Botha. mnr. C.
Pienaar, M . Brand (Kapt.) B. Krie/
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EERSTE KRIEKETSPAN
Agter v.l.n.r.: J. Mostert, R. Serfontein, C. Luma n, R. Ferreira, E. Boshaff, J. Schoeman
Middel u.l.n.r.: Mnre. H. Reyneke, D.R. Schreuder, D, van Deventer (Kapt.), mn r. H. Bosson, A. Cilliers
Voor v.l.n.r.: G. Spies, W. Genately, H. Thinon

KRIEKET
WOK se eerste span het hulself deeglik
laat geld. Onder die bekwame kaptein
skap van Deon van Deventer het daar
'n goeie spangees geheers en kon hulle
6 van hul 7 eendaagse wedstryde wen
en sodoende tweede in hierdie kornpe
tisie eindig. In die tweedaagse wed
stryde het WOK 4 van hul sewe wed
stryde gewen en slegs een verloor. Die
individuele speier wat die beste gepres
teer het was Andre Cilliers wat in die

Bolandse Plattelandse span opgeneem
is.

Die volgende k1ubtoekennings is gemaak:
Beste kolwer Andre Cilliers
Beste bouler Andre Cilliers
Beste veld-
werker Gabri Spies
Beste vordering : Wayne Gellatly
Die tweede span het ook baie entoe
siasme geopenbaar maar het onqeluk
kig nie gereeld aan wedstryde deelge
neem nie by gebrek aan 'n geskikte liga
vir hulle.

Namens die WOK-krieketklub ons op
regte dank aan al die spelers sowel as
mnre. D. Schreuder, B. Basson en
H. Reyneke wat bere id was om sulke
lang ure in die warm son deur te bring.
Ons sien uit na die 1984/85·se isoen en
veral na die S.A.·Kollegesk rieketweek
wat gedurende die eers te week van
Desember by WOK aangebied word .
Sterkte aan rnnr. Schreuder en sy
komitee wat hierdie groot taak aange 
pak het.
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WOK - KRIEKETWEEK
Agter v.l.n.r.: J. Mostert, R. Serfontein, C. Luman, R. Ferreira, E. Boshoff, G. Spies
Middel v.l.n.r.: J. Schoeman, mnr. H. Reyneke, D. von Deuenter (kapt.) mnr. J. Botha, A. Cilliers
Voor v.l.n.r.: J. Scheepers, W. GeRately, H. Thinon

NEGENDE S.A.
KOLLEGESKRIEKET

WEEK 1984

Vir die eerste maal in die geskiedenis
van WOK bied ons vanjaar die SA·
Kollegeskrieketweek aan waartydens
12 kollegespanne van oor die hele Re
publiek en S.W.A. tydens die eerste
week van Desember by ons sal saam
trek. Kolleges wat aan die week gaan
deelneem, is: Johannesburg College of
Education, Die Goudstadse Onder-

wyserskollege, Die Pretoriase Onder
wyserskollege, die Potchefstroomse
Onderwyserskollege, Edgewood Col
lege of Education (Du rba n), Die
Durbanse Onderwyserskollege, die
Bloemfonteinse Onderwyserskollege,
Die Onderwyserskollege Port Elizabeth
Die Onderwyserskolleges van Paarl en
Wellington en Die Windhoekse Onder
wyserskollege.
Spelers, afrigters en bestuurders sal
gehuisves word in Huis Navarr e en
Huis Bliss en kriekejvelde op Welling·
ton en in die Paarl, Stellen bosch en so
ver as Bellville word gebruik vir wed-

stryde. Voorwaar 'n groot organisasie!
Die Stadsraad van Wellington onthaal
ailespe lers en eregaste op 'n spogdinee
op Donderdagaand 6 Desember waar
tydens die SA ·Kolleges se "A"· en "B"·
spanne aangekondig sal word wat die
volgende dag teen die Bolandse Elftalle
kragte meet.

Ons sien daarna uit om die binnelanders
in die Boland te ontvang en is vasbe
slote om hulle deeglik met Bolandse
gasvryheid welkom te laat voel.
Mag dit 'n onvergeet like en su ksesvolle
week wees. 54
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Tennis ~ Tennis

EERSTE TENNISSPAN - GEMENG
Agter v.l.n.r.: H. Arrangies, M. Cloete, M. Vermeulen, D. S preeth, M. Olivier
Voor v.l.n.r.: C. de Wet; L. Vercuiel (Kapt.), H. Zeeman, mnr. J. Walton
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EERSTE TENNISSPAN
Agter v.l.n.r.: D. Opperman, M. Verme ulen, P. Matthysen; H. Arrangies
Voor v.l.n.r.: L. Vercuiel (Kapt.) mnr. J. Walton, J. Ie Raux

57

TENNIS

Gedurende 1984was dit verblydend am
te sien dat die getal tennisspelers by ons
klub aansienlik toegeneem het. AI·
hoewel a1mal nou nieeerstespan-gehalte
is nie, is ons blyam saveel geesdriftiges
bY ons klub te he.
Die tennisbestuur het bestaan uit mme.
L. Vercuiel (voorsitter), O. Opperman
(onder-voo rsirter), J . Walton (bestuur-

der) en rnej. H. Zeeman (sekretaresse).
In die gemengde dubbelspel het ons 4
spanne in die onderskeie ligas ingeskryl
en in die mansliga 2 spanne.

Gedurende September het 'n span van 4
mans en 4 dames ons kollege by die
kollegeweek te Graaff-Reinet verteen
woord ig. Alhoewel ons nie sa goed ge·
vaar het nie, was ons goeie ambassa
deurs vir ons kollege. Mnr. L Vercuiel
her die kollegespan gehaal wat teen 'n

gekombineerde S.W.O.-span gespeel
het. Ons wil ons opregte dank teen
oor rnnr. Johan Schreuder betuig wat
as spanbestuurder opge tree het.
laastens, maar nie die minste nie moet
ons rnnr, J . Walton bedank vir sy orga 
nisasie, afrigting en bereidwilligheidam
die tennis met soveel entoesiasme te
bestuur.
Ons kyk terug op 'n baie suksesvolle
jaar en wi! aile lede bedank vir hul onder
steuning.
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DERDE TENNISSPAN - GEMENG
Agter v.l.n.r.: H. van Zyl,P. du Toit,A. Lewis,

L. van Eeden
Voor v.l.n.r.:J. IeRaux,A. Diedericks (kap t.)

C. van Niekerk, mnr. J. Walton

TWEEDE TENNISSPAN
GEMENG
Agter v.l.n.r.: P. Nel, C. Schickerling, A. Cruy.

wagen, H. Arrangies
Voor v.l.n.r.:M. van Zyl, D. Opperman (kapt.)

M. van Zyl, D. Opperman (kapt.)
C. Kriel, mnr. J. Walton

VIERDE TENNI SSPAN - GEMENG
Agter v.Ln.r.: C. Schmidt,M. Kotze, W.Strauss,

H. Marais , F. Brand
Voor v.l.n.r.: M. van der Merwe, C. Bates

(kapt .) M. Groenewold, mnr. J. Walton
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OP pad bed toe no 'n swemmarathon oon
53km

Dames L O.

Geskiedenisprojek

59
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BOLANDSP~S-RUGBY

J. Schoeman, C. Luma n

BOLANDSPELERS
Agter v.l.n.r.: A. Roos (hokkie -Boland B),

H. van Zyl (netbal), S. Louw (hokkie·
Boland B)

Voor v.l.n.r.: C. Kriel (hokkie-Boland A),
L van Eeden (hokkie·Boland B)

BOLAND-GIMNASTE
c. Grobbelaar, A. de Wet
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RUGBYBESTUUR 1984
Agter u.l.n.r.: J. Schoeman, C. Luman, A. Smit, J. Ie Roux
Voor u.l.n.r.: N. u.d. Merwe (tes.), D.J. de Villiers (uoors.), E. Smit (beskermheer), V.A. Jordaan (o-uoors.)
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DEHDE RUGBYSPAN
Agter v.Ln.r.:C. Schmidt, J. Hugo, B. du Plessis

£ Brand, J. Schoeman, A. Nagel
D. Wentzel

Mddel v.Ln.r.: W. Lane, 0. MuuUe, D. Pieterse,
D. NeLJ. Vosloo, W. GOOtely,
W. Fourie

Voorv.Ln.r.: D. du Plessis, J. H. Schreuder,
W. Brink (kapt. ) mnr. VA Jordaan
(agter), J. Broodryk, A. Diedericks

VIERDE RUGBYSPAN
Agter v.Ln.r.: J. Hugo, C. Schmidt, J. Schee

pers, F. Nel. W. Fourie, W. Lone
Middel v.Ln.r.: D. du Plessis, J. Rossouw,

S. Boles, J v.d Westhuizen, W. Strauss
M. Vermeulen, A. Smit

Voor v.l.n.r.: J. v.d. Vyuer, P. du Toit,
M. Mostert (kapt.), mnr. J. Joubert
(a/rigter), B. du Plessis, D. Louw

ISPORTGESELLIGHEID I
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EERSTEJAARS - Is te SPANNE
Agter u.Ln.r.: J. Scheepers (krieket}, J. GiHiomee (rugby), R. Ferreira (rugby en

krieket}
Voor u.Ln.r.: C. Arrangies (rugby), M. arruier, (rugby en tennis)

63
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wenners van
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TWEEDE RUGBYSPAN
Agler v.Ln.r.: G. Spies, D. u Deventer, J. Truter, H. Brand, D. Nel; J. Gilliomee, D. Meyer, J. Bruwer
Middel v.l.n.r.: W. Hendrikse, C. Arrangies, W. v.d. menve, H. Rademeyer, E. Boshall , J. Schoeman, M. Olivier
Vaar v.l.n. r.: D. Ca rstens, N. du Tait [o.kapt.), mnr. B. Bassan (alrigter), F. Calyn (kapt.}, P. Nel

RUGBY
Was 1984 vir ons 'n suksesvolle jaa r of
nie? Vanjaar het die ee rste span weer
gewys waartoe hy in staat is. Met mnr.
De Villiers se entoesiasriese benadering
tot die spel en die opoffering van baie
van die spelers in d ie klub speel ons tot
in die finaal in a1beikompetisies (Hennie

Raas- en Grootuitdaagbekers ). Onge
lukkig kon ons nie een beker verower
nie, maar die feit dat ons die finaal bereik
het, is 'n bewys dat WO K wat oor be
sonder min talent beskik, nag steeds as
een van Boland se sterkste k1ubsbeskou
kan word.

'n Voorseisoense oefenprogram met
gewigte, onder leiding van C hris Luman

en Marius Smit, het daartoe bygedra
dat ons "klein" vaarspelers baie geed
gevaar het teen die "bul 't-voorspelers
van ander klubs . Oak die agterspelers
het voo raf met tigte gewigte en hardloop
oofeninge fiks geword. Die belangstelling
by die vaarseisoense oefeninge was
besonder good.
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HENNlE·ROOSSKlLD
Agter v.l.n.r.: C. Arrongies, J . Gilliomee, H. Rodemeyer, G. Nieuwoudt, C. Basson, P. van Zyl, R. Ferreira .
Middel v.l.n.r.: G. Spies, J. Pienaar, M. Olivier, J . Ie Roux, D. Engelbrecht, A. Verhoog
Voor v.l.n.r.: M. Smit , mnr. E. Smit, D, Schade (kapt.), mnr. D. de Villiers, H. Thirion (o.kapt.), A. Cilliers

Aangesien die gees van die spe lers so
goed was , het hulle mekaar bygestaan
en aangemoedig om net die beste te
lewer.

Die span se sukses is toeqeskryf aan die
afrigter mnr. De ViDiers se besondere
kennis van en toewyding aan die spel
rugby. Oit is die grootste dryfveer wat

tot die welslae van WOK se rugby die
afgelope seisoen bygedra he!. Ons
unieke "Doern-Doom" beskik onge
twyfeld oar die professionele vermoe en
buitengewone gawe om deur rniddel
van sy oofenmetodes die beste uit
sy rugbyspelers te haaL Oit was
vera! sy sweettaktiek . die beroern
de "kat-koppie" kan hiervan getuig -

wat grootliks bygedra het dat die spelers'
diegroatste mate van fiksheid behaaJ het.
'n Mens kan beswaarlik WOK se rugby
sonder mnr_De ViUiers se leiding voor 
stel.

Baie dankie aan elke speier, elke
beampte en aan WOK se eie mnr .
Rugby!
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e.F.

GROOT·UITDAAGBEKERSPAN
Agter v.l.n.r.: e. Arrangies, J . Gilliomee, e. Luma n, G. Nieuwaudt, e. Bassan, R. Ferreira, A. Verhoog
Middel v.l.n.r.: H. Thirion , J . Henaar, M. Olivier, e. Cilliers, J . Ie Roux, D. Engelbrecht, D. van Deuenter, G. Spies
Voor v.I.n.r.: M. Smit, mnr. E. Smit, J.e. Schoema n (kapt.), mnr. D.J. de Villiers, D. Schade (o.kapt .), H. Arangies

Dankie!
Namens die redaksie van DIE WYNSTOK ons opregte dank aan die Rektor,
dosente en studente wat bydraes geskryf het vir hierdie uitgawe.
Ons hartlike dank aan mnr. Andre Venter wat die buiteblad ontwerp het.
Ook aan BOLAND·DRUKPERS ons dank vir hulle hulpvaardigheid om aan
die blad fisiese gestalte te gee.
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