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Die Redaksie dra hierdie uit
gawe van DIE WYNSTOK op
aan mnr. D.J. de Villiers,
Departementshoof van Lig
gaamlike Opvoeding vir mans
en deur aI die jare die groot in
doena van Rugby aan WOK.

Mnr. D.J. de Villiers

Aan die einde van die jaar neem
WOK afskeid van een van sy
grootste legendariese figure, die
oral bekende en beminde Dawie
" Doem-Doem" de Villiers.
Hoeveel duisende oud-studente,
kollegas en vriende praat nie met
groot heimwee en trots oor hier
die man nie. Die naam Doe rn
Doe m word as sinoniem gebruik
vir die kenmerkende gees en
Ioialiteit van WOK. Hoe kan dit
dan ook anders as so 'n persoon
vir 32 van sy lewensjare 'n inri g
ting met soveel oorgawe gedien
het?

Dawid J . de Villiers isop 8 Januarie 1926
in die Strand gebore waar hy oak
grootgeword en skoalgegaan het Dit
was dan oak hier waar sy groat liefde vir
die see ontstaan het. As kaaIvoetseuntjie
het hy soggens vroeg op die strand gaan
hardloap om rooiaas te gaan opteL

Wanneer hy dan met die fiets skoal toe
gaan, word die skoene agt erop
vasgemaak. Skoene was vir hom 'n
marteling, geen wonder dat hy nooit
geleer het om sy skoene vas te maak nie!
Reeds op skoal blink klein Dawie eersas
naeIloper en later as landloper 00.
Vanselfsprekend speel hy rugby vir die
eerste span van die Hoerskool Hotten
tots-Holland.

Na die voltoaiing van sy skoolloopbaan
gaan hy na die Uni versiteit van
Stellenbosch waar hy die graad B.Sc.
(L.O.) verwerf, Gedurende 1960keer hy
terug na sy alma mater en verwerf die
B.Ed.-graad Na sy eerste studiejare was
betrekkings baie skaars. Hy doen aan die
einde van 1948 aansoek om 'n betrekking
by 'n hoerskoal in Port Eizabeth. Nadat
hy aan die begin van 1949 nag niks van
hulle gehoor het nie, aanvaar hy 'n
tydelike betrekking in die Strand Na 'n
paar dae hoor hy uit Port Eizabeth dathy
daar aangestel is, waarna hy sak en pak
daarheen moes afsit Hier bied hy onder
andere die vakke Biologie en Wetenskap
tot by matriek aan en tree oak as sport
afrigter op, As jong onderwyser begin hy
met C .S.v. by die skool. Hy was oak die
o r g ani s e e rd e r van d ie eerste
stranddiensgroep by Boesmansrivier·
mond Gedurende hierdie jare openbaar
hy vera! 'n "geestelike belangsteIling." As
jongrnan kan ons hom as 'n "stil, skaarn
en soet rnannetjie" beskou (aldus sy
vriendinne wat hom in daardie jare geken
het),

Nadat hy 'n draaiop Caledon gaan rnaak
het , word hy in Januarie 1954 as L.O.·
dosent by WOK aangestel. Gedurende
die sest igerjare word hy to t
Departementshoo f van hierdie
departement bevorder. Voar daardie tyd
doseer hy oak Geskiedenis vanwaar die
bynaam afkomstig is. Een van die kJasse
het 'n st. 3-handboekie gebruik waarin
daar 'n verhaal van die antieke
grotbewoners was. 'n Lid van hierdie
grotbewoners is beskryf as 'n "klein
rnannetjie . rnoeiIikerig" genaarnd Doem
Doem. Daar en dan is toe besIuitdat dit
net die regte naam vir hierdie jong dosent
is.

G edurende hierdie jaar speel hy oak
rugby vir Boland maar moes volgens 'n
tydgenoot die rugby los omdat "my lies
seer is". Dosente verdien gedurende
daardie jare £28 per rnaand Teen 1954
word besluit dat getroude mans se saIaris
met £20 per jaar verhoog gaan word.
Volgens meneer De Villiers het sy saIaris
gevolglik teen die einde van 1954met £20
per jaar gestyg as gevolg van voor-die
hand-ligqende redes. Dit is egter nie die
storie wat mev. De Villiers vertel nie.
Tydens hierdie jare was sy 'n dosent in
Naaldwerk aan WOK. V". hulle word drie
seuns uit die huwelik gebore.

Vir baie jare was Dawie de Villiers 'n
gemeenskapmens deur te dien as
kerkraadsJid, Sondags koolo nderwy ser
en raadgewer vir sy studente. Hy isoak 'n
Bybelstudent, was byeboer en is steeds
'n ywerige hengelaar. Hy dien in die
Departementele S illabuskomitee vir
BybeIonderrig as oak in verskeie komi
tees aan WOK, o.a die Kollegesenaat en
Kollegeraad. Hy en sy vrou begin ge
durende 1970 die manskoshuis, Huis
MacCrone, en hyis totvandagnogsuper·
intendent van die koshuis .

Hy was elf agtereenvolgende jare
voarsitter van die BoIandse Rugbykeur
kornitee. Hy dien sedert die stigting van
die Nasboek·KoIJegerugbyo..veek in 1971
as voorsitter vir die onderwyserskoUeges
in Suid-Afrika en is vanjaar herkies.

V". WOK was hy die spil waarom rugby
draai. Soos die rektor dit by geleentheid
gestel her:

". . . hierdie .meesterlike rugbykenner
en strateeg het vir WOK-rugby meer
beteken as war ooit met enige maatstaf
gemeet of enige Iofrede uitgedruk kan
word"
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Onderstaande statistiek bevestig dit:

- Sedert 1971 was sy span ses maaI die
Boland 50 Groot-Uitdaagbekerwen-
ners;

- Seder! 1971 !ewer ..", 22 spelers vir die
SA KoDeges;

- Van sy studente en oud-studente wat
vir verteenwoo rdigende spanne
gespee1 het

persoonlike belangstelling in sy rnense
asook sy regverdigheidsin het van hom
by uitstek 'n rugbyopvoeder gemaak.
Leer ken hierdie man beter en jy korn
agter dat hy 'n fyn en opregte persoon is
met absolute lojaliteit teenoor dit waarin
hy gIo. Sy groat hefde vir kinders staal
bogenoemde opmerkings.

3
Meneer De Villiers, u oud-studente eer u
vir aI die jare van diens en opoffering wat
u aan WOK gegee het - baie van dit wat
hulle vandag bereik he t, skryf hulle aan u
toe. Aangenarne en welverdiende rusjare
by Vleesbaai word vir u en mevrou De
Villiers toegewens.
V. Jordaan

Van sy grootst e oomblikke as ahigter
was in 1967 toe sy span die wenners van
die S A Interkollegekompetisie was.
Gedurende 1979 was daar ook 'n
verwensliking van 'n ideaal waaroor claar
in die beginjare slegs gedroom is, naamIik
die inwyding van die rygbystadion.

As 'n oud-rugbyspeler van hom, 'n
koshuisfid en kollega het dit vr my gelei
delik duideliker geword dat dit juis
bogenoemde is wat hy by ons wou
tuisbring. Wat 'n voorreg was dit vir ons
as 'n groep studente om onder sy
bekwarne hande gevorrn te word! Sy
va/kome toewyding aan 'n saak, sy
vermoe om te besie1 en te motiveer, sy

Meneer De Villiers het hom by
geleentheid soos volg oor sy ahigting
uitgelaat:

"Alhoewel ons bevoorreg was om
heelwat talentvolle spelers oor die jare te
kon he, glo ek dat die geestelike
waarheid van 'in eenheid Ieons krag' aan
WOK 50 rugby sy sukses besorg het Oit
is deur jousef te oorwin en een te word
met die doe!, dat jy werklik sukses
behaal."

RUGBY

OEFENING

SY
HttL

LAASTE

-1
-2
-4

- 52
- 39

Sp ringbokspan
Junior Springbokke
S A G aselle
Boland
Ander provinsies

Dawie de Villiers was by uitstek 'n
sportman-opvoeder. In sy ahigting het hy
sportmanne opgevoed en voorberei vir
die skool en die lewe. Bygeleentheid van
die inwyding van dierugbystadion het die
huidige Direkteur van Onderwys, mnr . J .
Fourie, die Olimpiese Speleleuse aan die
studente voorgehou. Oit lui soos volg:

"It is not winning that matters, but
taking part;
and in life it is not co nquering that
matters,
but fighting well."
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Bo v.Ln.r.: Mnr. C. Fourie (bocfredok teur), B. Rust, mnr. J. Conradie
Midde/: J. Pienaar, mnr. c.A. Pienaor, mej. E. Jordaan
Onder: Mnr. D. de Vi/liers, mev. E. Ne/

BEURSTOEKENNINGS

REDAKSIONEEL
J EUGJAAR 1985

Hier by ons op WOK is dit natuurlik dat
elke jaar 'n jeugjaar is omdat dit ons
voa rreg is om elke jaar 'n groep bruis
ende jongmense hier in ons rnidde te he.
Wat 'n voarreg is dit nie vir die doseren
de en administratiewe personeelnie!So
bly hulle jonk en gedurig in aanraking
met die room van ons jeug.
Studentwees is seker een van die heer
likste lewensfases; daarom is dit oak vir
die stude nte 'nvoarreg om hier te wees .
WOK het in die gees van die amptelike
jeugjaar verskeie projekte aangepak
om die belangrikheid daarvan te onder
streep. So het ons verskeie verenigings
die geleentheid gekry om in die loop van
die jaar saalbyeenkomste op Maandae
aan te bied. By dM! geleenthede was dit
dan oak opmerklik hoe elkeen op 'n
oorspronkiike wyse varsheid aan die
tema jeugdigheid verleen het . As dit
Jeugjaar se doelwit was om die jeug
bewus te maak van die rol wat hulle in
die toekoms van ons land te speel het,
dan het WOK met ons program goed
daarin geslaag.

DINAMIEK
Dit is vir die redaksie aangenaam om te
rapporteer dat WOK steeds progres
sief probeer om op die voorpunt van
ontwikkelinge in die opvoedkunde te
bly. Soos elders in hierdie blad berig,
was dit WOK dan vanjaar beskore om
ook vera! op die gebied van onderwvs
p raktykop le id ing ' n be langr ike
vemuwing te onderneem.

1985

1. J.S. FLO RENCE-BEURS 3. SAAMBOlJ.TOEKENMNG: 5. MASKEW MILLER-TOEKEN-
Die student wat die meeste gevor- Die student wat die hoogste punte NlNG:

der het in die tweede taal volgens in WlSkoode in die derde jaar en in Die student wat in die derde jaar die
die punte behaal aan die einde van die J unie-eksarnen van die HOD· hoogste punte in Praktiese Onder-
die tweede jaar. jaar gesamen tlik behaal het, wys in Senior Primer in April en

Antonie S mit Sonja N eethling Jufie gesamentlik behaaI het,
Jacobus J. Broodryk

2. CHARUE HOFMEYER-BEURS 4. TOTAL-TOEKENNING: 6. NASOU·TOEKENMNG:
Die student wat die hoogste punte Die student wat in die derde jaar die Die studen t in die derde jaar wat die
in die Praktiese Onderwys in die hoogste punte in die finale eksamen hoogste punte in Praktiese Onder-
derde jaar behaalen 'n HOD·kursus behaal en 'n HOD-kursus voIg. wys in Junior Primer inAprilen Jufie
voIg. Senior Primer: Sonja Neethling gesamentlik betiaaI he!.
Jacoba S. Vis ser Junior Primer: Ronel Visser Alet S tander
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'n Deurlopende ste lseJ van indienso p
leiding is deur die jaar op 'n gereelde en
gestruktu reerde grondslag ondern eem
om onderwysers en dosente by te
bring.

'n Verdere nuwigheid is 'n vakvoarlig
tingsblad, die WOK·INDABA, wat
vanjaar die eerste keer verskyn. Hierdie
blad is 'n vakgerigte pub Ukasie wat aan
ons skole vir praktiese onderwys voo r
sien sal word. Die doel is om aktuele
sake in die onderwys onder die Ioep te
neem. Die blad sal voartaan een maal
per jaar verskyn.

OUD-STUDENTE
Noudat daar in DIE WYNSTOK 'n
spesiale rubriek vir oud-studente is, wil
ons weer op aile oud-studente wat ons
blad ontvang 'n beroep doen om ander
oud-stud ente van wie hulle bewus is aan
te moedig om hulle adresse aan ons te
stuur sodat DIE WYNSTOK oak aan
hulle versend kan word.

DIE WYNSTOK word aanvanklik
gratis aangestuur maar ons rnoet oo k
die finansiele sy dophou en daarom vra
ons 'n donas ie. Die wat ons wei
ontvang, dra nie naastenby die koste
van DIE WYNSTO K nie. Dit gaan
darem vir ons meer om die adres van
die cud -student as om die donasie! Op
hierdie wyse kan oud-studente oak
kontak behou met vriende wat saam
met hulle op WOK was.

heid van die aanvang van die
akademiese jaar. Volgens hom was dit
vir hom 'n voarreg om as 'n oud-dosent
van WOK deel te mag he aan die
opening van die 1985·akademiese jaar.
Namens die Onderwysdeparternent
het hy die studente wat hulle studie
hervat sowel as die eerstejaars hartlik
verwelko m. Hy het die studente
verseker dat WOK'n tratse tradisie van
onde rwysersopleiding het, 'n tydperk
van nagenoeg 100jaa r, en da t huUehier
goeie opleiding sal kry. Hy het hulle
aangemoedig om die geleenthede wat
1985 huUe bied te gebruik om hulle
volkome toe te rus vir huUe taak.

Die Rektor, mnr. E. S mit soam met
dr. F.L. Knoetze, die gasspreker (mid·
del) en dr. A. Basson (regs) wat die
skriflesing waargeneem het.

"Die krag van ons onderwysstelsel
hang groo tliks af van die gehalte van sy
onderwysers. Hoe modern en verlig
oak aI die doelsteJUngs, hoe byderwets
en ruim oak aI die onderwyshulp
middels en toemsting, hoe doeltreffend
oak aI die administrasie . die waarde
van dit aIIes word bepaal deur die
onderwysers.

"Van die soldaat word gese dat hy maar
een lewe het om aan sy land te gee. Met
die onderwysers is dit anders . Sy land
vertrou aan hom kosbare lewens toe
om gebrei en gevorrn te word volgens
die hoogste waardes en om hulle
telkens aan die land terug te gee .

"Dit is 'n aangrypende gedagte. U word
vormers van 'n wereld waarin u nie
eendag sal leef nie. Laat ons 56werk dat
ons vir ons nages lagte 'n beter wereld
nalaat. Mag u alma! vreugde vind in u
arbeid en 'n suksesvolle akademiese
jaar in 1985 beleef."

" J.R.C . Perkin het gese: 'T h e
profe ssion of the teacher is a high
calling, for along with parents, teachers
more than any group, fashion the world
they will not live to see.'

1. Oat u va n elke geleentheid gebruik
sal rnaak om u hier aan WOK ten
beste toe te rus vir u hoog s verant
woa rdelike en verhewe roeping.

2. Oat u as jong voornemende onder
wysers 'n boodskap van hoop en
geluk sal uitdra in 'n negatiewe en
somber wereld.

Aan die einde van sy rede het hy dit as
volg saamgevat:

"Die kern van my boodskap is dat ek u
drie dinge gevra het:

3. Oat elkeen van ons deel sal bydra
om ten spyle van terugsnoeiings,
steeds die kwaUteit van ons onder
wys te verhoog .

DIE
JAAR

Op 29 Januarie 1985 was dr. F.L.
Knoe tze , Adjunk·direkteur van Onde r
wys, die genooide spreker by geleent·

DANKWOORD
Die redaksie se dankie aan alma! wat
meegewerk het om hierdie WYNSTOK
die lig te laat sien.
RED.

AANVANG VAN
AKADEMIESE

1985
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Aan die studente wat aan die eide van
die jaar vertrek en gaan onderwys gee,
verder studeer of nasionale diensplig
doe n . baie dankie vir u besondere
bydrae, en mag WOK steeds sy
beso ndere plekkie in u hart behou!

In Januarie 1986 is WOK 90jaar oud en
word die laaste dekade voor ons
eeujaar ingelui met die Goodnow-Hxl
feesviering. WOK is die tweede ou dste
onderwyserskollege in ons land wat
vandag nag ond erwyse rs oplei en die
oudst e Afrikaanse koUege. Mag die
uitdaging van die kome nde de kade tot
nuwe hoo gtepunte leU

as hulp-opsigter oorgekom het in die plek
van mnr. e.J . van Antwerpen wat
oorlede is.

Ons was besonder geeerd om die
Minister van Onderwys en Kultuur
(Adrninistras ie van die Volksraad) as
spreker by ons diplomaplegtigheid op 9
Desember te he. Baie dankie vir sy
opoffering . ons sal volgende jaar meer
oor die geleentheid berig.

Dit is jammer dat ons die tradisieryke
Huis MacC rone aan die einde van 1985
moet s luit. Die kle inerwordende
aanvraag na onderwysers het hierdie
stap egter 'n noodsaakIikheid gemaak.
Baie dankie aan mnr . en mev. D.J . de
Villiers wat soveel jaar vir die manne van
MacCrone as huisouers opgetree het.
Oak aan dr. en mev. AJ. de Kock wat
huisouers by Huis Meiring was en nou
hulle eie huis betrek, ons opregte dank en
waardering. In huUe plek is mnr. en mev.
H.N. Basson aangewys.

Die Rek tor ontuanq die eerste uitgawe van die WOK·1NDABA van die redakteur
mnr. J. Con radie. Dr. P.K. Cronie, uoorsitter van die Komitee vir Nauorsing en
Publikasie staan by.

krieketveld voorsien . die werk word
deur ons eie opsigter, mnr. Kriel en sy
werkspanne, behartig.
Aan 00. Manie Rust en Andre Prinsloo 'n
besondere woord van dank vir huUe hulp
in verband met die verbeterde beligting in
die Goodnow-saal,

'n Besondere woord van dank aan die
volgende instansies wat ruim bydraes tot
ons ontwikkelingsfonds en indienskur
susse geJewer het: Volkskas R4 000,
SANLAM R2 000, die Saambou
nas ion ale Bo uve re nig ing RSOO,
Trustbank R250 en SANTAM R100.
Normaalweg rnaak ons nie hier melding
van ons studente se bydraes vir liefdadig
held nie. Verskeie beroepe is vanjaar op
huUe gedoen; huUe het ook die jaar
afgesluit met 'n mooi bydrae van R492tot
die Burgerkersfonds . en dit ten spyte van
die kne!lende finansiele toestande wat
beslis ook die student se sak raak!

Benewens die personeellede wat vertrek
en oor wie daar afsonderlik artikels
vers kyn, se ons graag baie dankie aan die
volgende kollegaswat gedurende die jaar
in die plek van dosente met studieverlof
vir korter en langer tvdpe rke
waargeneem het: mew. E.M. Bosman,
M. de Villiers, M.M. Jordaan, e.
Pretorius , H.M. Tredoux, M.S. van
Sanden en mnr. E.H. de V ries. Dankie
ook aan mnr. E. Breytenbach wat vanjaar
met die onderrig van f1uit behulpsaarn
was. Aan mnr. M.J . OdendaJ wat in 'n
perrnanente hoedanigheid as dosent in
Biologie en mej. E.e. Uys wat vanaf die
Graaff-Reinetse OnderwyserskoUege na
ons oorgekom het, hartIik welkorn.
Wefkom ook aan mnr. e.J . Goosen wat

6
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'n Mens kan dit kwaIik glo dat 1985 so
haastig tot sy einde gekom het . Dit was
weer eens 'n jaar van bedrywighede en
gebeurtenisse wat die leweaan WOK vol
en kJeurryk gemaak het. Wat 'n voorreg
vir ons as personeelen studente om deel
te kan wees van hierdie tradisieryke inrig
ting wat jaar na jaar met vemuwing,
ondemerningsgees en lewenslus na vore
korn! Ons het veral in hierdie 1985-jeug
jaar opnuut onder die indruk gekom van
die groot potensiaaJ wat in ons jong
mense sluirner.
Elders in hierdie blad word verslag
gedoen oor die ontwikkelinge op die
gebied van onderwyspraktykopleiding
aan ons inrigting. Graag wi! ek Iangs
hierdie weg baie dankie se aan aI die
koUegas wat so intens daarby betrokke
was . Oak 'n woord van dank en
gelukwense aan die redaksie van ons in
rigting se vakblad, WOK·INDABA
waarvan die eerste uitgawe verskyn het.
Ons KoUegeraad en -senaat is vanjaar in
September hersaamgestel. Baie welkom
aan die nuwe lede: mnr . J . von Wielligh,
L.P.H., mnr. H.R. Chamberlain (namens
die Gesamentlike Raad van die SAOU
en die SATA), proff, a.e. Lategan en T.
Park (namens die Universiteit van
Stellenbosch). Aan die lede wat uitgetree
het . mev. A Joubert mnr. M.J.L. Olivier,
prof. e.G. de Vries en prof. A G. Botha 
ons opregte dank en hoogste
waardering. Graag maak ek weer
melding van mev. Jouber t wat 28 jaar
lank in die Raad en Koshuiskomitee
waardevoUe bydraes gelewer het.
Aan die Streekvert eenwoordiger van
Werke, Goodwood, weer eens ons
opregte dank vir die toebou van die CiP,
van der MerwesaaJ se voorportaal.
Hierdie addisionele ruimte is die afgelope
jaar vir 'n hele aantal uitstallingsen ander
projekte benut. 'n Mens kan skaars glo
dat jy dit so lank kon ontbeer! Ook baie
dankie vir die hersteJ van die interkorn
munikasiest elsel en die verbeterde
beligtingsfasiliteite in die Goodnow-saal,
Ve rder het die opknappingswerk ten
bedrae van Rl45 000 reeds aan Huis
Murray begin en sal Huis Wouter Malan
volgende jaar aan die beurt korn. Die
Streeksverteenwoordiger het ook aan
ons aIdie rnateriaal vir die dreinering van
die hokkie- en gedeelte van die
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urr DIE SR-KANTOORMy opregte dank aan die Departement
van Onderwys, ons Kollegeraad en .
senaat, ons doserende, administratiewe,
koshuis· en skoonmaakpersoneel, ons
studente en hune ouers, en al die oud
studente en vriende van WOK . u help
a1mal saam om hierdie inrigting 'n koDege
te maak waarvoor ons lief is en waarop
ons trots is.
Aan u a1mal 'n geseendeKersfees en 'n
voorspoedige 1986.
E.SMIT
REKTOR

Ons dink soms een jaar in'n leeftyd is 'n
lang tyd Aan die einde van 'n jaar moet
ons egter terugskouend erken dat dit
SODS 'n oomblik verbygeglip het, Tog is
daar jare wat uitstaan en 'n mens bybly.
Ons het nou aan die einde van so 'njaar
gekom.
Daar was soveelgebeurtenisse wat van
hierdie jaar 'n besondere een gemaak
het! Ons sal dikwels terugverlang en
soms bly wees dat aDes verby is, maar
ek dink rue een van ons sal vergeet rue.
Dit is met 'n gevoel van nederigheid
maar tog ook 'n tikkie trots dat ons kan
terugkyk oor die gebeure van die jaar.
Aan die studenteraadslede wat my SO
pUgsgetrou bygestaan het, wi! ek graag
hulde bring. Dit was 'n jaar van baie
hoogtepunte; sonder juDe sou dit nie
moontlik gewees het rue.

Aan aDe studente en dosente wat die
studenteraad die afgelope jaar met raad
en daad ondersteun het , ons innige
dank. Aan alma! wat daaraan deel
gehad het om die naam WOK die
afgelope jaar na buite uit te dra, die
innige dank van elke ware WOK-aner.
Mag die toekoms a!les wat mooi en
goed is vir WOK inhou en mag die wat
agterbly, WOK se naam en eer verder
laat uitkring. Dit wens ek ook alma! toe
wat die onderwys volgende jaar betree.
Ons hoogste dank en eer aan Hom, die
Skepper, wat aDes so mildelik aan ons
skenk, en wat Sy hand van beskerming
in genade oor ons gehou het die
afgelope jaar.
Pieter van Zyl
(Voorsitter)

1986 V.S.H.
Agter v.l.n.r.: E. Vos, C. Kriel, J. Thirion, B. du Plessis, C. Arangies, A. Joubert, J. Koortzen
Voor u.Ln.r.: B. Rust, J . Broodryk, C. Viljoen, J. Pienaar
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'n NUWE S TELSEL VAN ONDERWYSPRAKTYK
OPLEIDING

Stelsels wat op 'n bepaalde tydstip in 'n
behoefte voorsien het, het ongelukkig
dikwels die neiging om so ingegraaf te
raak dat claaropvolgende ges lagte hulle
dogmaties aanvaar; die gevolg is dan
dat d ie goedgelowige voo rt se tti ng
daarvan nie a1tyd rekening hou met die
eise van 'n nuwe tyd nie. Vemuwing op
watter terrein ook aI is 'n waagstuk
waarvoor baie rnoed, ondemernings
gees , volharding, de urdrywende daad
krag, 'n sin vir avontuur , takt en visie
gevra word. Dit is geriefliker en verskaf
groter gemoedsrus wanneer maar
li ew e r met d ie sogenaamde
"beproefde" ou stelsels voortgegaan
kan word, maar ongelukkig kan die
bankrotskap daarvan in 'n stelsel soos
die onderwys nie in onmiddeflike
versyferbare waardes uitgedruk word
nie; claarom kan die skade uiteindelik
soveel groter wees en vera! omdat 'n
mens in die onderwys van die kind met
ewigheidswaardes werk.

Kollegas het aI 'n geruime tyd die
onrustige aanvoeling gehad dat die
stelse! van praktiese on derwys nie meer
tred hou met die e ise van nuw e ontwik
kelinge op die te rrein va n die
onderwyskunde nie. Uiteindelik het 'n
klornp kollegas die knoop deurgehak en
daadwerklik aan die werk gespring.

Eers tens is daar deur samesprekings,
korrespondensie en 'n studie van 'n
omvattende reeks bronne 'n behoefte
peiling gemaak. Aanvullend is ' n
s impos i um ge ree l w at de ur
skoolhoofde , tuto rs e n dosente
bygewoon is om die behoeftes nag
deegliker te omlyn. 'n Deeglike situas ie
analise is ondemeem en daaruit is
vervolgens die voIgende oorkoepeJende
tema ontwerp: 'n S telsel van praktiese
onclerwys wat in vennootskap met die
skool die Idem deurgaans sal laat val op
die effektiewe begeIeidende evaluering
van die studentonderwyser.

Die uitgangspunt is dus nou om die
student te evalueer met die cog op
korrektiewe begeIeiding. Die uiteindelike
toekenning van 'n punt is maar 'n
noodsaaklike bykomstigheici

In die voorbereiding van die student vir
die onderwyspraktyk ondergaan hy 'n

tweerIei opleiding:Eerstenssorg die/nsti
tuutpraktikurn in die kolIege dat hy
toereikend oor aI die didaktiese en
vakdid ak tiese onderwyskundigh ede
beskik om hom in staat te stel om die ge
leentheid wat die skool hom bied
optimaal te benut. Deur geree lde
mikroonderrig aan Ieerlinge voor dosente
en medestudente word getrag om die
noodsaaklike basiese !rurJdighede en
va a rdig h ed e by d ie kandid a at
onderwyser in te skerp.
Die skoolpraktikurn neem nou oor en
hier help kIasonderwysers, tutor en
s ko o lho o f as ve n no te van die
kollegedosente die student om in die
werklike praktyk sy geleerde en ingeoef
ende kundighede verder te ontwikkel
VII" bogenoernde taak is !wee indiensop
leidingskursusse plaaslik gereeI: een vir
dosente, een vir die tutoronderwysers en
by !wee geleenthede ook kursusse vir die
kl a sonderwysers . Laas genoe m de
kursusse vir die kIasonderwysers wat
terloops ook deur 'n verteenwoordigende
getal hoofde bygewoon is, is in die
verskillende onderwysersent r a
aangebied.

Indiwiduele lesse word nou eers deur 'n
bespreking tussen studente en onderrig
leiers voorafgegaan, dan aangebied en
daama weer krities bespreek. VII" die
derdejaars is ook geleentheid geskep vir
'n halfdagorganisasie: elke derdejaar kry
die geleentheid om vir drie agtereenvol
gende Iesure kIas te gee. Op die wyse
word meer as net vakkennis en onderrig
vaardighe de bygebring: die kandidaat
onderwyser leer om oor die verloop van
drie opeenvolgende Iesure aDe situasies
te hanteer. Hiervoor kan nie vooraf "ge
borduurde" Jesse en resepte uitgewerk
word nie; dit is dus 'n marlier om dieprak
tiese op!eiding 'n ietwat nader 330· die
werklikheid te bring. VII" die KO_D.
student word 'n voldagorganisasie gereel
en op die dag word hy deur 'n paneeI van
drie dosente en die tutor 'n hele dag lank
gei!valueer. Die KO.D.-studente kry
boonop die geleentheid om vir aDe
praktiese doeIeindes as gecliplomeerde
onderwysers 'n hele maand lank
volwaardig die pligte van bv. die tutor
onderwyser in 'n bepaalde kIasof vakoor
te neem Hierdie "internskap" poog dan
om 'n brug te slaan tussen die

onderwysstudent en die beginneronder
derwyser se ee rste kennisrnaking met die
praktyk.

Oak die uiteindelike bepunting van die
onderwysstudent verteenwoordig nou 'n
evaluering oor die heIe spektrum van sy
onderwysbetrokkenheid Die word nou
ged o en onderskeidelik deur d ie
kIasonderwyser/tutor, die skoolhoof en
die dosente. So sal 'n skoolhoof en 'n
tutor se punt in 'n belangrike mate berus
op hulle waarneming van 'n student oor
die hele termyn van 4 weke en sal dit aDe
denkbare fasette van die onderwys dek.
Voeg hierby oak nag die punt wat in die
Instituutpraktikurn verwerl word vir aller
lei praktiese opdragte, ens.; dan moe t
toegegee word dat die uiteindelike punt 'n
redelike betroubare weergawe sal wees
van die totale toerusting van die onder
wysstudent.

Daar is bes luil op 'n tydperk van vier
weke 330 die ~ van die derde
kwartaaJ. Oil he! geskied met die mede
wete van d ie Departe ment van
Onderwys_Terloops: laasgenoernde het
die indiensopleidingskursus vir tutoron
d e rw ys ers vanjaa r gefinansie r op
voorwaarde da t dit as 'n loodskursus
beskou en ondemeem moes word Daar
was dan ook 'n verteenwoordiger en
waarnerner van die Departernent teen
woordig.

Die praktiese onderwystydperk he! bo
verwagting geed afgeloop danksy die
ywer, begeestering en ondememings
gees van elke deelnernende persoon:
student, dosent, kIasonderwyser, tutor,
hoof - een en elkhe! 'n beduidende aan
dee! in die uiteindelike sukses gehad Dit
was 'n openbaring om te ervaar hoe elk
van die groepe (en met watter ems!)
saarngewerk het om die nuwe stelsel te
Iaat sIaag!

In die bepIanning is van diewetenskaplike
sikliese beginseI uitgegaan wat berus op
die volgend e kurrikuleringsmodel:
s it ua s ieanalis e ; doelformu le ring ;
Ieerinhoud; metodes, middele, tegnieke;
die verifiering in die praktyk gevolg deur
die evaluering. VII" Iaasgenoernde is 'n
vraeIys beskikbaar gestel aan onderskei
delik diestudente, diegroepkapteins, die
dosent.. die kIasonderwysers, die tutors
en . die skoolhoofde. Die persentasie
terugvoering was besonder hoog. Van
die items wat baie gunstig aangeslaan is,
is o.m die volgende:
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1. Dienoodsaal<Iikhei van 'n tutor. 93,7%
2. Die lydsduur van 4 weke : 82,4%
3. Die aanvang van die derde kwartaal

as tydstip: 89%
4. Die roIvan diekIasonderwyser as be

geleier: 85,7%
5. Die funksionaliteit van H.O.D.-in

temskap: 85,4%
6. Geslaagdheid om me klem te verskuif

vanaf evaluering na begeleiding: 75%
7. In hoeverre daarin geslaag is om die

skool as vennoot in die opleiding te
bettek: 78,4%

8. 'n Globale evaluering van die nuwe
stelsel en of dit verder uitgebou moet
word: 94% is van mening clat dit baie
geed funksioneer.

9 Op die vraag hoe elkeen die lydperk
en stelsel beleef het, was dit ant
woorde soos volg:

9.1 64,4% he! dit as baie "aangenaam"
beJeef;

9.2 32,2% as "aangenaam".
9.3 Uit 'n totaalvan358respondentewat

studente, dosente, klasonderwysers,
tutors en hoofde ingesluit het, het
slegs 5 dit as 'n "onaangenaam" er
vaar.

Om dokurnenter aan die stelse! beslag te
gee is die volgende handleiding cIaaroor
geskryf: Handleiding virOnderwysprak
tykopleiding. Eksemplare van die hand
leiding is aan aile belangstellendes en
betrokkenes beskikbaar geste!, o.a die
De pa r tement va n O nde rwys, die
Universiteit van Stellenbosch, skoo lhoof
de , tutoronderwysers , dosente ,
onderwysersentra en andere.

Op 30 Augustus 1985 is ter afronding 'n
evalueringsessie gehou waarin beide
dosente en tutors saam die statistiek van
die evalueringsitems bestudeer en
bespreek het met die cog op verbetering
en verdere stroombelyning. D ie
samesprekings was baie konstruktief, die
wenke van praktiese belang en die gees
drif vir die verdere implementering haag.
Die merkwaardige is clat die tutors die rit
wat vir party oor lang afstande gestrek
het op eie koste (en dit van aile dinge op
'n Vrydagmiddag ) ondemeem het!

Ons se aan almal wat met soveel IJWeT
saamgewerk her: Baie dankie ! Kollege en
skool, dosent en onderwyser he! 'n nuwe
rnylpaal saam bereik.

J.N.S. du Plessis

KURSUS IN KURRIKU
LERING VIR WOK-PER
SONEEL

Op Donderdag, 31 Oktober en Vryclag,
1 November het die WOK·personeel in
die M.J.L. O livier-Biblioteek saamge
trek vir 'n indiensopleidingskursus in
kurrikulering. Daar is reeds 'n geruime
tyd gevoe l dat daar op hierdie terrein 'n
behoefte bestaan.
In sy inleiding het mnr. Van As Jordaan,
wat die ku rsus gelei he t, genoem dat
kurrikulering lankal reeds 'n belangrike
plek inneem in die op voedingsituasie in
die Westerse wereld, maar dat ons hier
in Suld-Afrika eers onlangs ind ringende
aanclag hieraan begi n gee het. Hy he t
ve rder genoem dat in sommige Afrika 
lan de kurrikulering alreeds 'n voldonge
feit is.
'n Kurrikuleringsmodel wat eie is aan
WOK se behoeftes is voorgestelen ver
du idelik. Dit bestaan uit 'n situasie
analise, vakbeplan ning op makrovlak,
doelformulering , modules en tyd.
Verder volg vakbeplanning op meso
vlak waarin inho ude, kennis , vaardig
hede en gesindh ede aandag varkry, Die
derde stadium is beplanning op rnikro
vlak waa rin metodes en tegnieke ,
bronne, lesure en evaluering figureer.
Hiema he t die onderskeie departe
mente in werksess ies gegaan en die
insette indringend bespreek.
Volgens so 'n kurrikuleringsmodel vind

9

onderrig nie op 'n lukraak wyse plaas
nie , maar word die jaar se onderrig tot
in die fynste besonderhede beplan. Elke
dosent sal dus aa n die begin van die
akademiese jaar presies weet wat hy
moet aanbied en wanneer. Elke
student , wat ook 'n ko pie van die kurri
kulum sal ontvang, sal presies weet wat
aan hom onderrig sal word en wat
presies van hom verlang sal word om
oor verslag te doen in sy toetse en eksa
men.

Dit wat in 'n mate nag altyd in die verlede
gedoen is, word nou gedoen op 'n ge
struktureerde wyse wat sisteem aan die
hele onderrigstiuasie op WOK ve rleen.

Ten slotte is almal daaraan herinner dat
kurrikulering 'n volgehoue proses is.
Elke jaar moe! die gekurrikuleerde
inhoud in heroorweging geneem word.
So groei 'n kurrikulum en word dit aan
gepas en ve rander om elke jaar meer
doe ltreffend te word.
Die verskeie departemente het beraad
slaag en he! insette gelewer oor huUe
werkswyses, wat waardevolle inligting
aan almal ve rskaf het, asook hulle voor
nemens om skaafplekke uit te skakel.
Mnr. Smit het in sy afsluitingsrede
genoem dat hy weer bewus geword he t
van die groot mate van kundigheid wat
daar in die WOK·personeel aanwesig is
en sy dank uitgespreek vir die gewiIlig.
heid van die personeeI om van mekaar
te leer. 005 lewe tog nie op eilande nie!
C.Fourie
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The early histories of the educational
institutions in Wenington are inter
woven to such a n extent that events
and personalities connected with one
of them can also be traced back to the
others. For this reason we shou ld like
to publish a letter, accompanied by a
dedication to Miss Amy Gamble,
addressed to the principal of the
Huguenot High School.

Ges kiedeniskompe tisie gereill deur die
Junior Rapporlryers;
foro- en modeUe-uitstallings;
die terugbring van s kilderye van die
stigters in die vorm van foto's;
huwelike van enige paartjies wat in
die Goodnowsaaf wi! trou (troufoto's
sal in die museum gebundel word) 
doe n aansoek by die Rektor van
WOK '
'n fo~dsinsarnelingsprojek in die
vorrn van 'n Spaanse aand en kalf
braai o p die kleinhoewe van dr. en
mev. Andre Prinsloo , Tshilidzini,
15 Februarie.

OLD TIES

42 Uesbeeck Gardens
Mowbray
7700
13 September 1985

Dear Sir
I am taking the liberty of writing to you,
"in case the news has not reached you at
all. It just reached me yesterday.
Miss Amy Gam ble (a former Huguenot
teacher) died at her home (8 Mullins
Stree t, MoselviUe, Uitenhage, 6230) on
8 August. During a long, painful illness
patiently borne, she had been lovingly
and most competently cared for by her
widowed sister-in-law, Mrs P. Gam ble,
who shared her home, and with care
and tenderness made it a happy home,
not a house.

VERDERE BESONDERHEDE SAL
GEDURENDE 1986 BESKlKBAAR
WEES
J .J . Joubert
E. Smit

- 1986

17 - 19 April
Die landswye Dietmann-klavierkom
petisie vir hoerskooUeerlin ge gereel
deur die We llingtonse Musiekver
eniging

9 -11Mei
Afsonderl ike e n ge sa me nt like
reiinies van oud-studente en oud
leerlinge (van die vyftigerjare en
vroeer) van die O nderwyserskoDege
(OpleidingskoDege), die Hugeno te
Un iver sit e it sko lle ge en die
Seminarie/Hugenote-Meisies kool

(N.B.: NAME EN ADRESSE.ASSE
BUEF!)

9 Mei
'n Tradisione!e S tigtersdagviering
(Founders' Day C eremony)

9 Mei
Beoogde verklaring tot nasionale
geden kwaardighede van die Good
nowsaaf sowe! as die ander geboue
wat aan die Hu genote-Seminarie
behoort het

10Mei
Optrede deur die wereldbekende
Japanese pianis Hiromi Okada

11 Mei
Atsluiting van die reilnie-naweek met
'n dankdiens in die N.G. Maeder
kerk, gelei deur 'n agterkleinseun van
dr. Andrew Murray, t.w, ds . Richard
B. Murray .

23 September
Konsert deur die Universiteitskoor
van SteUenbosch (50 jaar oud ) o.Lv,
Acama Fick

13 Septembe r
Reiinie van oud-WOK-koor/konsert
koorlede

16 . 18 Septembe r
'n Opdragtoneelstuk ( 1871·1886)
deur M.M. Walters

Ander projekte
Die uitgee van 'n feesbrosjure;
d ie uitgee van gedenkmuurborde
met die Goodnow-matief waarvan
die eerste 25 borde genommer sal
wees;

;-;::-=-. ;.A-

<iOODNOW':' I ~ O

1886 -

Die eeujaar van Goodnow word in 1986
gevier en die volgende projekte word in
hierdie stadium in die vooruitsig gesteI:

GOODNOW-IOO

Dit was met die stigting van die Hugue
not-Seminarium in 1874 dat Wellington
sy stempel as opvoedkundige sentrum
op die land begin afdruk het. Die
Seminarium is deur die kerkvader dr.
Andrew Murray gestig , na die patroon
van die bekende Mount Holyoke-Semi
narium van Mary Lyon in die VSA. Die
stelsel van onderrig het nie aileen berus
op akademiese opleiding nie, maar het
'n eg sedelike en godsdienstige karakter
gehad en ook klem gele op huishoude
like werk.

Van die begin af was daar 'n gevoel dat
d ie noodsaaklikste behoefte 'n saaf was
wat die hele Seminarium en vriende
tydens spesiale geleenthede kon
huisves. dit kon tegelykertyd as 'n gim
nastieksaaf gebruik word.

Die hoof, mej. Cummings, het met
groot ywer die geld bekom, hoofsaaklik
vanaf die Amerikaanse rnilioener mnr.
E.A. Goodnow . Die saaf was baie gou
die midde!punt van die familie- en
openbare lewe van die Serninariurn.

Die saal het die afgelope 100jaar 'n baie
vol 'program' beleef. Die boonste ver
diep ing is gebruik vir onderwys, gim
nastiek, a1gemene studentevergadering
en ook vir eredienste (selfs vir troues
en begrafnisdienste!). Die grondvloer
het onder andere bestaan uit klas
karners, 'n museum, '0 labratorium, 'n
s tudie- en 'n kunskamer. By geleent
heid het die saaf ook aI gedien as
slaapkwartie r vir 'n aantal dames aan
WOK. Die boonste saal is deur die jare
heen oak gebruik vir luiste rryke
musiekuitvoerings soos tans nag die
geval is. ens kan met reg beweer dat dit
'n werklike kultuurjuweel van die
Boland is,
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FOKUS OP . .. FOKUS OP ...
Let me in troduce myself: ( was on th e
Huguenot H.S. staff from 1944to 1954,
and retired at the same time as Mr.
H.H. Roos. My 30 years of retirement
were spe nt in Pinelands and Mowbray. I
am shortly to return to Pinelands. I'min
the eighties, but fairly well.
Amy Gamble was the elder niece of
Miss Anna Cummings, formerl y head of
H.G .H.S. A younger sister, Cathy,
married a Ds. Rens (C athy died many
years ago). S he also taught at Hugue 
not for a brief period before she
married.
Wishing Hugue no t pe ac e and
prosperity. Long live Hugueno t.
Wishing you too all the best.

Yours sincerely
J .C . Stewart (Miss)

Miss Amy Gamble
It is altogether right and fitting that we
pause to pay tribute to Miss Amy
Gamble, whose death occurred last
month. She was in her nineties.
Undoubtedly s he was one of the longest
serving, best known, and best loved of
the outstanding Huguenot teachers .
Whether she was coaching basketball,
leading an earnest S tudents ' Christian
Association group, teaching Latin or
& tan y or Biology, there she served,
putting her whole heart into it.
As a teacher she was s trict and made
the pupils do their very best, but she
was greatly beloved and highly reo
spected. Everyone responded to her
integrity, devotion to duty and enthu
siasm; many blessed her sympathy,
fairness, tenderness and love. For
decade after decade . her whole
teaching career was at Huguenot · she
diligently served her Lord, and served
the young girls of this country and even
as far as So uth West Africa, Zimbabwe,
Zambia an d Zaire for always we had
boarders from beyond our borders.
Though about forty years have passed
since she re tired, she is, and will always
be, a legend Miss Gamble will not be
forgotten. Requiescat in pace.

Thearticle on the Goodnow Hallin this
edition of DIE WYNSTOK will reveal
the connection between Miss Gamble
and The Goodnow Hall.
Editor

MNR. VAN AS JOR
DAAN
Mnr. Van As Jordaan verlaat WOK aan
die einde van die jaar om die betrekking
Adiunk-superintendent van O nderwys
(Kurrikulumdiens) te vuI. Mnr . Jordaan
se verblyf van vyf jaar aan WOK kan as
'n hoogtepunt van sy akademiese
loopbaan beskou word omdat hy juis
h ier as on derwysstudent sy loopbaan
begin het.
Mnr . Jordaan matrikuleer in 1967 aan
die Hoe rskool Richmond en behaal
vervolgens die Prirnere Onderwysers
diploma aan WOK in 1970 en die
O nderwysersdi plorna in Liggaam/ike
O pvoeding in die eerste graad aan OKP
in 1971.
Mnr. Jordaan aanvaa r sy eerste
bet re kking aan d ie Ho ers kool
Hopetown en vertrek na een iaar na die
H.T.S . op Kimberley WaM hy 7' /2 jaar
lank onderwys gee en die gemeenskap
op baie terreine met onderskeiding
dien. Sy be sondere dryfkrag en
motivering word duidelik geiUustreer
deur die feit dat hy benewens baie
verpligtinge in daardie tyd ook deur
middel van deeltydse studie sy B.A.·
graa d deur UNISA verwerf en kort
daarna oak die graad B.Ed. aan die
U.O.v.S. In 1980aanvaar rnnr. Jordaan
'n betrekking as dosent aan WOK en in
1984 behaal hy die graad M.Ed. (cum
laude) aan d ie Universiteit van
S teUenbosch.
Op spo rtgebied he t mnr. Jordaan hom
oak deeglik laat geld. Hy behaal sy
Bolandkleure in rugby in 1970 en
verteenwoordig G riekwas ook vanaf
1972 tot 1978, die laaste vier iaar as
kap tein, As adrninistrateur het mnr .
Jordaan ook die WOK·rugbyklub en
die SA kolleges se rugbybestuur baie
jare met groot ondersteuning gedien.

As dosent van WOK, en seder!
Oesember 1984 as departementshoof
van Opvoedkunde, het mnr. Jordaan
spo re getrap en indrukke gelaat wat
rnoeilik uitgewis sal word Benewens
die groot aantal komitees waarin hy
gedien het, die groot aantal indiensop
leidings kurs uss e waarin hy WOK
verteenwoordig het en ander wat hy

ook self aangebied het, was sy grootst e
bydrae seker die ontwerp van die nuwe
stelsel van onderwyspraktykopleiding.
Hierdie stap was nie net vir ho mself 'n

persoonlike triomf nie, maar ook 'n baie
belangrike deurbraak vir onderwysers
opleiding in Kaapl and. WOK is jammer
om iemand met so baie ondernernings
gees en soveel talente af te staan, maar
is andersins verheug dat hulle ook 'n
bydrae kon rnaak om sy talente te onto
wikkel.
Mnr . Jordaan is getroud met Marianna,
ook 'n cud-student van WOK, en die
egpaar het 3 kinders. O ns beste wense
vergesel die Jordaangesin op hul pad
vorentoe. WOK sal hul bevordering
altvd met trots do phou,
J .H. Schreuder

MNR. A.P. VENTER
Die vertrek van Andre en Rykie Venter
na Kimberley aan die einde van die jaar
is vir WOK 'n groot kulturele verlies.
Nie aileen het Andre 'n groot rol in die
kulturele lewe van WOK gespeel nie,
maar ook in die bree gemeenskapslewe
van Wellington.
Mnr . Venter is aangestel as assistant
superintenden t va n onderwys
(o nderrigleiding in kuns) in Kimberley
vanaf Januarie 1986.

11

et al.: Die Wynstok 1985

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



12

FOKUS OP . . . FOKUS OP . . . FOKUS OP ...

Andre Philip Venter is op Kirkwood in
die Oos-Kaap gebore en het aan die
Hoerskool P.J. Olivier op Grahamstad
gematrikuleer. Hy bekwaam hom as
onderwyser gedurende 1962 tot 1963
aan die OnderwyserskoUege Paarl en
spesialiseer in 1964 aan d ie
O nderwyserskollege Kaapstad. In 1965
begin hy sy onderwysloopbaan aan die
Middelbare Skool Peddie. Hy verskuif

in 1967 na die Laerskool Jan van Hie
beeck en in 1971 na die Hoerskool D.F.
Malan in Bellville. In Julie 1975 volg Sll
aanstelling as dosent in Kuns by WOK.
In 1978 verwerf hy die graad B.A. in
Beeldende Kunste aan Unisa. Hy is
vaniaar met studieverlof en studeer vir
die graad REd. aan die Universiteit van
Stellenbosch.
Andre se rykdom van kennis en insig
het nie net die bate van sy klaskamer of
sy eie gebly nie, maar hy het voort
durend sy kragte en talente ook aan die
diens van sowel die plaaslike as die
breer gemeenskap gewy. Diegene wat
saam met hom gewerk het, was deeglik
bewus van sy geestelike ewewig as
mens, die skerpte van sy insig en 5y
oortuigende standpuntstellling, Ten
spyle van 'n vol lewe met al sy
verpligtinge is die Venters geseen met
die vermoe om die lewe terdee te
geniet.
Rykie sal onthou word as 'n baie
bekwame en verfynde persoon wie se
besondere persoonlikheid na buitestraal,

Haar gasvryheid en sin vir humor rnaak
van haar 'n geliefdemens. Oak sY het die
gemeenskap op baie terreine gedien.
Haar dienste as sekretaresse van die
damesklub aan die koUege sal ook gemis
word
WOK groet vir Andre, Rllkieen hul vier
kinders met hartseer, maar terselfdertyd
met groat dankbaarheid vir huUe bYdrae
aan WOK en die Wellington-gemeen
skap, Hul vertrek laat 'n groat leemte in
WOK en die gemeenskap, maar 005

gun hom die bevordering.

S.J. Lotz

MEV. D.C. STOLTZ

Hiermee betuig ons 005 hart6kste ge·
lukwense aan mev. Stoltz: Sy is bevor
der tot Senior Vakadviseur van Junior
Prim/he Onderwys in die Departement
van Blanke Onderwys in Suidwes
Afrika. On5 vertrou dat 5y baie gelukkig
sal wees in haar nuwe werkkring en
ge5eend sal wees met nog baie jare van
gesondheid vir haar groot taak.
Dit is met gemengde gevoelens dat ons
van haar afskeid moe t neem. Aan die
een kant gun ons haar van harte die wel
verdiende bevordering maar aan die
ander kant is haar vertrek vir ons 'n baie
groot ver6es .
Mev. Stoltz is sedert 1972 as senior
dosent van junior primere onderwys
aan WOK wer ksaam. Gedurende hier
die tydperk het sy intensiewe opleiding
aan honderde s tudente verskaf en sal
hulle haar steeds onthou en huldig,
veral vir die meester6ke wyse waarop
sy hulle in die Vakdidaktiek van
Wiskunde onderle he t.
Sy het 'n onskatbare diens verrig waar
sy vir die rei!lings, organisasie en be
heer van die praktiese onderwys aan
die Laerskool Hugo Rust verant
woordelik was .

Die studente het veel gebaat deur haa r
deeglike opleiding: sy beski k oor dip
lomas in preprimere, junior prirnere en
spes iale klasonderwys. Deur haar jare
lange ervaring as onderwyseres en
skoolhoof ko n sy haar studen te suiwer
voor6g vir die praktyk.
In die jongste jare he t sy haar kosbare
ervaring aan 'n wyer kring beskikbaar
gestel deur haar pub6kasies . Hier word
veral verwys na die waardevolle taak
kaarte in Wiskunde vir die eerste drie
skooljare en haar digbundel vir die
kleinspan .
005 sal haar vera! mis as 'n daadkrag
tige kallega wat elke taak met \/Wer en
toewyding tot haar bes te verrnoe verrig
het. In hierdie verband word vera! na
haar groot bydrae tot die hantering van
voorrade en die uitvoe r van administra
tiewe p6gte verwys.
Waar sy die grootste deel van haar
onderwysloopbaan in Suidwes-Afrika
afgele het sal sy die groot werk wat sy
a1daar verrig het nou prakties kan gaan
afrond.
Ons wens haar hiervoor die rykste seen
van 0 05 Hemelse Vader toe en graet
haar met 'n diepe dankbaarheid vir haar
anvergee tlike a nderwysbydrae die
afgeJope 13 jaar alhier.
P.K. Cronie
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JOHN DUIGAN
WALTON

How does one begin to write about
John D. Walton? He is a man of many
facets, some of them quite surprising.
Perhaps one can begin by looking for
one specific word to describe him. This
word easily springs to mind - enthu
siasm.
With typical en thus iasm John Walton
arrived at WTC at the beginningof 1981
from Riversdale High School where he
had been Head of Department since
1979. Prior to that he had taught at
Porterville High and at Gill College in
Somerset East. An interesting note is
that he was employed by the Ford
Moto r Company for a number of years
before realising his life's ambition - that
of teaching.

While at the above-mentioned schools
he excelled at various extra-mural acti 
vities such as debating societies and the
coaching of tennis, cricket and rugby
first teams, gaining the reputation as a
man who puts his heart into whatever
endeavour he sets his mind to.
Upon his arrival at this college he imme
diately saw the need for an enthusiastic
tennis coach. With unflagging energy
and typical drive he gave so much of his
time to promoting tennis that he lifted
the standard of the game here to new
heights. His insistence upon our

players' disciplined and professional be
haviour both on and off the courts has
gained much respect and admiration
for his group of prospective teachers.
His prese nce on our courts on the hot
Wellington afternoons will surely be
missed .
Although there is a plethora of excellent
rugby coaches at WTC , J ohn Walton
was prepared also to take the lower
rugby tearns and battle through with
them.
But it was not only on the sports fields
that he left his mark. Perhaps his real
contribution lies in his deep loyalty to
the teaching profession and to WTC.
As co-ordinator and initiator of many
projects involving the quality of tea
chers to be sent out to our primary
schools he has earned acc olades from
students and colleagues alike. He
believes strongly that it is only through
the acquisition of the finest and most
talented teachers that the profession
can achieve real success.
In his community, too, J ohn Walton
was prepared to do his utmost. As an
elder of the Dutch Reformed Mother
Church he conscientiously led the
monthly prayer meetings, visited the
old and the sick in his ward and thereby
earned thei r appreciation and
gratitude.
In his subject he has also more than
pulled his weight, serving amongst
others as Departmental Examiner for
English Second Language Prescribed
Books from 1978 to 1982. In 1980 he
was a member 01 the Departmental
Study Committ ee which held symposia
at various centres in the C ape
Province.
As a lectu rer in English at WTC he has
earned the respect of both students and
fellow-lecturers for his tho rough prepa
ration and knowledge as well as for his
concern for those students who needed
extra help. Many students will
remember the afte rnoons and evenings
spent with 'Mr Walton' in his office or
home delving into the intricacies of the
English language and coming away with
new insights which guided them into
successfully completing their studies.
This native-born New Zealander has
now come to the end of a five-year

period of lecturing at WTC and has
been appointed as headmaster of the
Richmond High School in the Karoo.
Here his many-faceted talents will be
tested anew. We know that here, too, he
will undoubtedly excel, being more than
equal to the new challe nges presented
by a small country community. He will
bring to Richmond his unflagging
enthusiasm, his unstinting loyalty, his
capacity for honest hard work, and his
keen sense of humour.
May he, his lovely wifeElsa, his children
Vauehn, Liesl and lise find happiness
and make many friends in their new
community. We have no dou bt that
Richmond wiU be the richer for their
coming. We know that we at WTC will
so rely miss them. .

C .A. Pienaar
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MEV. M.E. DU PLESSIS
Mev. Maria Elizabeth du Plessis
(gebore De Villiers) het in Augustus
1985 die WOK na 'n lang verbintenis
verlaat nadat haar eggenoot ds . Jan
du Plessis 'n beroep na Dwaalboom
aanvaar het .

Marie tjie, soos sy alorn bekend was ,
he t aan die WOK studeer van af 1965
tot 1967 toe sy die Hoer Primere13
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O nderwysersertifikaat (Naaldwerk)
verwerf het. Na 'n onderwystydperk
van drie jaar aan die Hoerskool
Heidelberg (Kaap) aanvaar sy 'n
betrekking aan die Hugenote-Hoer
skool, 'n pos wat sy beklee het tot
einde 1979 met haar toetrede tot die
geledere van haar alma mater.
O ns het Marietjie leer ken as 'n
persoon met 'n aangen ame
persoonIikheicl, iemand met wie 'n
mens maklik kan saamwerk. Sy is 'n
leielster van formaat, 'n uitgesproke
Christen met gesonde oordeel. Sy is 'n
persoon wat bereid was om
verantwoordelikheid te aanvaar en
het haar pligte - soms onder
moeilike ornstandighede - pligsgetrou
uitgevoer. Haar werk getuig van
deeglike beplanning. Haar stu dente
was altyd goed toegerus vir hul taak .
Daarbv het sy as sarneroepster van
die Komitee vir Studentekleredrag
gedien. Sy was altyd gewillig om te
help met uitrustings vir konserte en
ander optredes.
Sy het haar man gedurende sy lang
studiejare getrou op rnateriele en
geestelike gebied ondersteun en is
'0 ware moeder vir haar twee
dogtertjies.
Ons wens haar die beste toe vir die
toekoms. Ons verlies is wins vir die
pastorie en gemeente.
J. R.S. Badenhorst

NEW LECTURERS 1985
In January of this year WTC welcomed
two new lecturers to its permanent staff.

MISS E C. UYS comes to us from the
Graaff-Reinet Teachers' College to join
the Department of Physical Education.
She seems to have been quite a travel
ler in her life, having been born in Nel
spruit in the Eastern Transvaal and
matriculating at Up ington. She
rece ived her teacher train ing at the
Graaff·Reinet and Cape Town Tea
chers' Colleges and finally at Stellen
bosch where she studied Speech and
Drama. She started teaching at the
Oranje Primary School in Maitland,
passed through the Graaff-Reinet
Teachers' College where she taught

Physical Education to Higher Primary
students, and then returned to Cape
Town to Nassau High School. Next she
taught at the Hewat Teachers' College
in Athlone and finally returned to Graaff
Reinet where she first taught D.E. and
later H.D.E. students specialising in
Physical Educati on.

She seems to excel at new courses,
having begun a new Phys. Ed. course
three times at Graaff-Reinet and now at
wrC.
Miss Uys's extra-mural activities are
man y and varied including the coac hing
of swimming, netball, hoc key and
tennis ; being involved in many festivals,
exhibitions and displays in mass gym
nastics, and her favo urite field, interpre
ta tive dan ce and movement. She has
also been involved in the choreography
of a number of operettas. wrc will
certainly remember the polished per
formance of her dru m-majorettes at the
beginning of the year.

MR. M.J . ODENDAL joined our staff
from the Franschhoe k High School to
lecture inBiology. Incidentallyhe is now
the youngest member ofour staff, but is
most certainly not the 'baby'!

Having matriculated at Napier he
turned to the University of Stellen
bosc h for his further edu cat ion and gra
duated with a B.Sc . (Hons) degree in
Botany. At present he is doing the B.Ed.
degree.

In his short tea chingcareer at Fransch
hoe k he made a name for himself as an
extremely talented teacher who was
also involved in many extra-rnural
activities . He coached the school's first
XV, coached athletics and both offi
ciated at and organised several athletics
meetings. He was prominent at his
school as organiser of matric farewells,
fund-rais ing schemes, prefect training
and leadership camps, as well as being
actively involved in the school cadets.
He was commandant of the local Voor
trekker Commando, chairman of the
Franschhoek Junior Rapportryers and
was both deacon and choirmember of
the D.R. Church.
As a teacher of Biology, he naturally
reve ls in the outdoors, frequently going
on hikes and camps. He is also an

accomplished cook and his 'potjiekos'
has earned him a very wide reputation.
Th is is an art that he knows really well.
Mr Odendal is married and has a little
daughter.
We wish both Miss Uys and Mr Oden
daaI a long and fruitful stay at wrc,
both as experts in their fields and as
very likeable people.
CAP.

TOT SIENS ANJOH
Oil is met gemengde gevoeIens dat ons
moes verneem dat mev. AnjohSpamer 'n
halldagpos in die kantoor van die Huge
note Hoerskool aanvaar het. Wat vir huUe
'n wins is, gaan vir ons inderdaad 'n ge
voelige verlies wees.
Sy is sedert 1 Julie 1981 in ons kantoor
aangestel as voltydse tikster maar be
hartig grotendeels die telefoonsentrele en
ander administratiewe pHgte.
So 'n vriendelike, minsame en diploma
tiese mens sal jy ver moet gaan soek. Sy
het vera!die skakelwerkna buite behartig.
Haar diplomasie en grasie in die
hantering van mense sonder om ooit
enigsins van stryk gebring te word, dui op
'n ewewigtigheid en charisme wat baie
haar kan beny.
Ons beste wense vergesel haar.
J.N.S. Du Plessis

MEMORIAM
MEJ. COERINIE VAN DYK
Op 2 Junie 1985 is mej. Coerinie van
Dyk na 'n kort siekbed op Somerset
Wes oorlede. Sy het aan die einde van
1979 afgetree na 'n verbintenis van 28
jaar met WOK as dosent in Naaldwerk.
By haar aftrede was sy verantwoordelik
vir die vierdejaarkursus in Naaldwerk.
Aanvanklik het sy op Wellington bly
woon maar het later verhuis na Somerset
Wes.
Ons, hieraan WOK, asook 'n skare oud
studente onthou haar as 'n konsensieuse
en harde werker; 'n bekwame en deeglike
naaldwerkdosent wat alles wat sy aange
pak he! tot haar beste vermoe uitgevoer
het.
Ons eer haar nagedagtenis en spreek
hiermee ons meegevoel uit met haar
fami1ie en vriende. 14
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Meelewing

DIE WYNSTOK wil graag
sy opregte meegevoel betuig
met aile dosente en studente
wat gedurende die afgelope
jaar dierbares deur die dood
moes afstaan.

MNR. C.J. VAN
ANTWERPEN

Sedert 1 Januarie 1981 was mnr. c.J.
van Antwerpen hulpopsigter by WOK,
hoofsaaklik verantwoordelik vir die kol
legegeboue. Dit was dus met leedwese
dat ons moos vemeem van syafsterwe
op 11 Junie 1985. Hy het wel 'n tyd lank
problema met sy gesondheid gehad.
Sy pligsgetrouheid word bewys deur die
feit dat hy die vorige dag, 10 Junie, nag
diensdoende was. WOK betuig hier
mee sy simpatie met sy eggenote en
kinders, een van wie 'n cud-student is.

FRANS VAN ROOI

Frans van Rooi, die man wat 16 jaar
lan k elke dag getrou op sy pas was.
Vandat Huis MacCrone 'n WOK
koshuis geword he t in Januarie 1970,
het Frans van Rooi saam met die super
intendent gewerk om van hierdie
koshuis 'n waardige tuiste vir sy in
woners te maak. Die superintendent
het binne die gebou orde gehou, Frans
buite en alIes wat buite orde was , kon
deur Frans se hande herstel word Die
woord 'Frans!' het dikwels hard en
dringend oor die koshuisgronde weer
galm en altyd was daar 'n beleefde ant
woord en 'n gewilligheid om sy beste te
gee vir wat gedoon moes word Dit was
sy trots om 'n taak wat aan hom opge
dra is, so deegl ik moontlik en altyd
netjies te doen. Hiervan is die
McCronetuine . sy vreugde en trots - 'n
pragtige voorbeeld.

Studente, matrones en bediendes het
oor hierdie 16 jaar oak gekom en ge
gaan, maar Frans was altyd daar, Elke
oggend van Maandag tot Sondag,
sonder om M it afwesig te wees, was hy
vroogoggend op sy pas om "Our aan te
blaas in die kombuis. Vakansietye
wanneer almal oppak en wegry, het
Frans alIeen agtergebly om 'n waak
same oog te hou en aan die begin van
die volgende kwartaal, was hy die een
wat almal weer terug verwelkom hel

Jonk is Frans lanka! nie meer nie. Die
afgelope jaar het vir hom 'n dubbele ses
vir sy bestaan beteken. Wat hy op hier
die ouderdom nag vermag met soveel
getrouheid, vriendelikheid en gewillig
heid, kan vir ons almal net as voorbeeld
dien. Sy hande het vir niks verkeerd ge
staan nie en sy werk was sy trots. Ons is
die Vader dankbaar dat ons die voorreg
gehad het om 16 jaar lank saam met
Frans te kon leef en werk. Mag hy en
Maria nog baie rustige aftreedae beleef
en lank vir mekaar gespaar bly.

Huis MacCrone se aan jou dankie,
Frans , vir getroue diens!

M. de V.

Frans van Rooi

KOK KOOK urr KOP

Wanneer huis Wouter Malan in Desem
ber sy deure vir die vakansie sluit , sal dit
vir Lenie Small ook 'n toesluit en 'n af
sluit wees na 21 jaar diens as kok.

Tussen die WOK-Rugbyklub en Lenie
Small is daar 'n noue verband: die dag
toe die k1ub sy 'geboorte'-fees gevier
het, het mev. Van Zyl vir Lenie Small
gevra om 'asseblieftag' te kom help kos
kook vir die feesgangers. Sy het gekom

-om ' uit te help' en die uithelp het 21 jaar
lank geduur. In die tyd het sy onder vier
superintendent-egpare gewerk: die Van
Zyls, Truters, Fouries en Bothas en
huUe kan getuig dat Lenie Small slegs as
dit uiters noodsaaklik was , nie haar plek
agter die koskastrolle volgestaan het
nie. Sy was voorwaar 'n voo rbeeld vir
ander.

Lenie Small se gunstelinggeregte bly
maar boerekos en dan bak sy ook graag
kook. Maar met resepteboeke 101 sy nie
('Want dan moet ek nog 'n bril ook
leen!') - alles kom uit die kop uit.

Van Lenie en haar man se 10 kinders
leef nog 6 en hulle spog met 18 klein
kinders.

Hulle aftreelewe sal op Wellington wees
- hopelik in hulle eie huis .
Leni« Small beskou haarseU as 'n geluk
kige mens - sy is tevrede met wat die
Goeie Vader haar in die lewe gegee het.
J.C.

Lenie Small
15
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21 WOK-RUGBY ~ WOK-RUGBY 21

23 MAART 1985 
MONDIGWORDING VAN WOK-RUGBYKLUB

WOK 16; Universiteit Kaapstad 15 
onder enige omstanclighede 'n puik pres
tasie! Voeg daarby pragtige weer, goeie
feelings . mooi tamboernooientjies,
smaakIike skaapbraai en jy !let al die
bestanddeJe om 'n mondigwording
ordentlik te vier.

Die heIe veesviering !let pIaasgevind in die
Jig van die werk wat mnr. D.J. deViJIiers
vanaf 1953hier aan WOK verrig!let_ Mnr.
P.H. Nortjenoem hom met reg die'Groot
Indoena van die Ball Game' in 'n genoeg
like artikel in die feesblad van die
rugbyklub. Een van sy suksesvolste
oud-spelers scm dit as valg op: 'Sy oud
studente sal hom altyd eer en lojaal
leenoor hom wees. Hoekom? Niemand
kan dit verklaar nie - jy weet dit net - en
voeI dit aan'

Die grool dag he! begin mel die pragtige
sierwaens (van spoke lot foto's was
daarop) met o.a die rugbykonirlgn en
haar twee prinsesse op 'n berugte gee!
duinebesie. Die oplog is ge\ei <leur mej.
Ee. lJys se tamboernooientjies wat hulle
passies op 'n voortreflike IA.yse uitgehaaI
bet,

Verskeie rugbyspanne bet van vroeg
dag at die dag gevier . Met uitsondering
van dieOu-Kroks, wasditaanskoulike en
genotvollewedstryde met baieopwinding
in die hoofwedstyyd

Na die opwinding het vals kerm
springers die harte van 'n rnenigte
kinders verbly met 'n vertoning van
presiese sprange. Oil is gereeI deur die
studenteraad en was een van die

suksesvolste fondsinsamelings wat 'n
WOK-SR neg geloods he!.
Die dag is atgesluit met 'n bobaas
skaapbraai. Met 'n heerlike bard braai
vleis en 'n glasie "'YI1 in die hand is claar
heelwat ' uit herinnering se wei'
opgediep.

AImaI het saamgeslem met die voor
sitter van die Universiteit van Kaapstad
se ru gbyklub: "We all thoro ughly
enjoyed the outing 10 Wellington and
were most impressed by your organi
sation and by the true Rugby 'gees' that
prevailed"
Hierdie dag het gewys waarom WOK se
rugbyklub die atgelope 21 jaar sy man
kon staan Ons sien uit na die voIgende
21 jaar,
J .J. Joubert
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21 Skape "sneuwel" op ASADo-spitte

"Bier"-monskop in die Biertuin
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OUD-STUDENTE
BO ND VIND WY D
BYVAL

Sedert die stigting van die WOK-Oud
studentebond gedurende 1984 het die
Bond van krag tot krag gegaan. Sy Iede
tal staan op bykans 200lede waaronder
daar 'n hele aantallewenslange lede is.

Die stigting van die Bond het byval ge
vind by oud en jonk. SeIfs persona wat
gedurende die twintigerjare van hierdie
eeu aan WOK gestudeer het, het met
entoesiasme aangesluit. Ons lede is ook
ve rsprei oor die hele Republiek, hoewel
die meeste lede uit die aard van die saak
uit die Wes-Kaap en die Kaapse Skier
eiland kom . Sommige van ons lede 
Graham en Alta Bam - is so geesdriftig·
dat hulle sells hulle ledegeld !wee maal
betaal het! Heelwat oud-dosente is ook
lede, onder rneer mnre. Piet Barnard,
Boetie van lyl en Charlie van der
Merwe.

OUD-STUDENTEBOND DAGBESTUUR
Agler: H. van der Merwe (sekretaris)
Voor: M. Broodryk (voorsitter), V. Jordaan (ondervoorsitt er)

Om deur ons ledelys te blaai, is soos om
'n reis deur Suider-Afrika te onder
neem. 'n Mens merk die name op van
Leana Visser (tans mev. ds. Marais) van
Durban; van Johan Enslin (tans hoof
sekretaris van die Junior Rapportryers
beweging) van Johannesburg; dil! van
Wouter Stemmet (oud-hoofstudent)
van Windsorton en Dirkie Moster!
(voo rmalige spogsenter van die Boland
en O.P .) van Uitenhage. Enwalter mooi
herinneringe roep die name van
Chommie Terblanche van Welkom en
van Attie en Hannatjie de Swardt
(skoolhoof en sy gade) van De Aar nie
by 'n mens op nie! Die briefie van
Magaret de Goede van Oos-London
het my laat terugdink aan my eerste
jaar, soveel jare gelede. Verder lees 'n
mens die name van dorpe en stede soos
Jan Kempdorp, Bloemfontein, Queens
town, Lime Acres, Port Elizabeth,
Oudtshoom, Victoria-Wes en Mopane!

Mag die WOK-Oud-studentebond vol
gehoue groei openbaar en van krag tot
krag gaan!
M.B.

Die Oud-studenteband het 'n paar
interessante briewe van oud·studente
on tuang: Hier volg 'n paar uittreksels
daaruit:

Van mev. Sadie Marais van Montagu:
'Onlangs het ek die berig van u Oud
studentebond in die Burger gesien. Ek
het in1928 klaar afstudeer en was tuis in
Murray Saal •.. 'Maar ek stuur net my
naarn. Destyds mej . S .S . van l yl as
student.'

Van Annelte van der Merwe van
Bloemfontein:
"Met groot graagte stu ur ek my lede
geld vir 1985. My suster, Marie Basson,
het vir my haar aansoekvorm gegee om
'n afdruk te maak wan t kyk ek is en bly
'n Dud-WOK.

"Hier in me Vrystaat is nuus oor WOK
gans te skaars. Ek is seker hier moet
tog oud-studente wees.
"Ek dateer uit die jare van die drie Van
der Merwes op WOK, mnr. C.P. as

hoof, rnnr , C .S.(Kuns) en mnr, C .J .
(Natuurkunde). Hulle het my SO gein
spireer dat ek nou self met 'n Van der
Merwe sit!
"Goeie wense en voorspoed vir ons
'lieve Wellington' en sy babaas kolIege."
Van mej. Magaret de Goede van
Oos-Londen:
"Ek was 'n student vanaf 1955 tot 1957.
Ek het die derdejaar skoolmusiek
kursus gevolg. Mej. Jooste en mnr,
Enslin was ons dosente.
"Ek was in Huis Wouter Malan tuis. Dit
was die nuutste koshuis. MO'. en mev.
J.A. van l yl was ons koshuisouers .
"Baie dankie vir DIE WYNSTOK. Vera!
1984 se uitgawe me t nuus van die saarn
trek van oud-dosente het aangenarne
herinneringe voor die gees geroep."
Van Helena Smit van Suider-Paarl:
"Ek was in 1955 en 1956 aan WOK en
was in Huis Bliss. Ek sien nou u wi! 'n
oud-studentebond stig. Ek was Helena
Kruger en is nou Helena Srnit. My dag
ter was drie jaar daar."
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OUD-STUDENTEBOND . .. OUD-STUDENTEBOND ...
-- .- - - -- -

In gesellige luim

OU VRIENDE
(V.l_n.r.: S chalk Pienaar, Niekie Burger, Jacques Kies,

Carel Zimmerman, Dries Grey/ing, SorelSmit en Nico Walters)

S tudente van die sestigerjare by enkele
va n hul oud-dosente.

Die bestuur van die Oud-studentebond
wi!graag almal wat op waller wyse ook aI
'n bydrae tot die sukses van hierdie
geleentheid gelewer het , bedank. Ons
beoog om gou weer so te maak.
M.B.

SAAMTREK VAN OUO
STUOENTE

'n Groot probleem was natuurlik om 'n
bietjie stille te kry om die nOOge formali
teite at te handel. Niemand he! egter vee!
omgegee virdie rumoerigheid nie - dit
hoort mos so tydens 'n weersiens na
soveel jare! Oil se baie vir die sukses van
die byeenkoms dat 'n he1e aantal van die
gaste nos aan't geseIs was lank nadat die
program op die stadian al~ het, Die
konsensus onder die gaste was: "Oil was
Iekker. Maak gou weer so."

Ongeveer ISO oud-studente het die
informele geselligheid bygewoon. En is
daar gesels! Orals waar groepies
vergacler het, he! 'n mens net "Onthou jy
nog . . . r gehoor. Herinneringe uit
vervloe dae (sommige waar, ander
opokrief) is weeropgediep. Veraldie oud
dosente moes dit ontgekL Gelukkig was
'n hele aantal darem teenwoordig om hul
self te verdedig teen aankIagte van dade
so lank gelede gepleeg!

Die hoogtepunte van die aktiwiteite van
die Oud-studentebond in 1985 was die
saamtrek van oud-studente op 23 Maart.
Hierdie geleentheid is gereel om saam te

' va l met die viering van die
mondigwording van dieWOK-rugbyklub_
Saterdag 23 Maar! 1985 was 'n pragtige,
sonnige vroegherfsclag. Van vroeg at al
het Wellington se strate gelewe van
studente en oud-studente wat die
trompoppies en sierwaens bewonder
het, Op die sypaadjies en later by die
stadian hetou vriende, soms na baie jare,
mekaar weer raakgeloop. Die groat
geseIs het egter eers van twaalfuur se
kant at in die MaIy Lyonsaaf plaasgevind.
'n Aantal dames he! hierdie saaltjie in 'n
lushof ornskep, Anna Cillie het met haar
kenmerkende goeie smaak gesorg vir
rangskikkings uit die boonste rakke.
Yvonne Broodryk, Grietiie Joubert,
Hermien Basson, Mariana Jordaan,
Esme van der Merwe en Maryke
Reyneke het gesorg vir die spyseniering_
Oil wat te ete aangebied is, was nie net
baie smaakIik nie, maar die tatels is vrolik
en uiters smaakvol opgetooi om te pas by
die gemoedelike atrnosfeer van die
geleentheid
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OUD-STUDENTEBOND . .. OUD-STUDENTEBOND ...

NUUS VAN ONS OUO
STUOENTE

(Hierdie rub riek maak nie aanspraak op
volledigheid nie. Slegs dit waarvan die
Oud-studantebond bewus is, kan uit die
aard van die saak gepubliseer word. Die
bestuur van die Oud-studentebond
doen dus weer eens 'n beroep op aile
oud-Wokke om van hulle te laat hoo r.)

Die oud-studentebond wil graag die
volgende oud-st udent e met hu lle
bevorderings gedurende die afgelope
jaar geluk wens.:

- Hennie van der Merwe, sekretaris
van die Oud-studentebond, as
adju n k-hoof va n Hugeno te
Laerskool, Wellington_

- Van As Jordaan, ondervoorsitter
van die Oud-studentebond, as
Adjunk-Superintendent va n
Onderwys (Onderrigleiding: Kurri
kulumdienste)

- Jurie J oubert as waarnemende
departementshoof aan die Onder
wysersko llege Wellington.

- J .W.S. (Koos) Bezuidenhout as
hoof van die Hoerskool Durbanville

- Tommie Viljoen as adjunk-hoof van
die Laers kool Vredenburg

- Leon van Rooyen as hoof van die
Voorbereidingskool, Worcester

- Jannie Fourie as departementshoof
van die Hugenote-Laerskool, Wel
lington

- Marthinus van Zyl as hoof van die
Laerskool O'kiep

- Piet Krynauw as departementshoof
van die Laerskool Hugo Rust ,
Wellington

- A.J.C. Schreuder as hoof van die
Hoerskool Lutzville

- Kobus Ackerman as adjunk-hoof
van die Laerskool Oranje-Noord,
Upington

- Ben Buys as hoof van die Laerskool
Wesbank, Oudshoom

- Sarel Neethling as departements
hoof van die Hugenote-Laerskool,
Wellington

- Daantjie Baard as hoof van die
Drakensberg-Seunskool

- Louis Henn as hoo f van die
Laerskool Breerivier

- Pieter Hanekom as departernents
hoof van die Hugenote-Laersk ool,
Wellington

- Robert Johnson as hoof van die
Laerskool Oudtshoorn-Noord

- Hermie van der Merwe as adjunk
hoof van die Laerskool Swartland,
Malmesbury

- Willem Strydom as hoof van die
Voorbereidingskool, De Dooms

- Bokkie Kamfer as adjunk-hoof van
die Laerskool D irkie Uvs ,
Moorreesburg

- F_P _J_ Smit as hoof van die
Hoerskool Tygerberg

- Dirk van Jaarsveld as departements
hoof van die Laerskool Dirkie Uys,
Moorreesburg

Ander nuus van ons oud-studente:
- Eritsema Buys, bestuurslid van die

Oud-studentebond, is op die afgelope
kongres verkies tot hoofbestuurslid
van die SAOU

- Herbert Beukes is aangestel as die
R.SA se ambassadeur in die V_SA

- F.P_J. Srnit is medeskrywer van 'n
reeks skoolhandboeke waarvan die
eerste, Geskiedenis uir st .B/His tory
for Std B, pas verskyn hel.

TOSS IE LO CHN ER
KUIERBY WOK

Vir Tossie Lochner, die SAUK-verteen
woordiger in Italie wie se stem dikwels
soggens oor Monitor gehoor word, was

dit onlangs 'n blye weersiens toe sy op
'n middagete onthaal is deur die Oud
studentebond van WOK .
Tossie, wat oorspronklik van Heidel
berg korn, het in 1957haar POS aan die
WOK verwerf. Nadat sy 'n diploma in
spraakterapie aan die Universiteit van
Kaapstad en 'n diploma in drama by
Babs Laker se Akadernie verwe rf het,
het sy rondreisend onderrig aan
spraak- en gehoorgestremde lee rlinge
in die Bellville-gebied gegee _
Haar drang na avontuur en haar borrel
ende energie laat haar in 1968 die ver
paaie vat omdat sy eers 'n derde taal
vlot moes leer praat vir 'n belrekking by
SATOER. Sy gaan woon by 'n Ita
liaanse vrou wat lampe maak om die
taal te leer praal. Daar ontmoet sy die
vrou se neef en trou in September 1969
met Roberto Vegnuti.

Tossie se liefde vir haar moedertaal laat
haar !wee Italiaanse kinders rna-aileen
hut moedertaal leer. 56 goed dat Sara
en Leonardo wat die afgelope somer
vakansie by farnilie in Suid-Afrika deur
gebring het net Afrikaans gepraat het.

Ma Tossie het haar later by hulle aan
gesluit om Ouma Lochner se 90ste
verjaardag in die Strand te kan bywoon.
Verskeie van die dosente by WOK wat
nag vir haar klas gegee het, het die
gese lligheid bygewoon. Tossie is steeds
danig trots op die A-simbool wat sy
destyds vir liggaamlike opoeding by
mej. Esna Zietsman gekry het.
Mnr . M. Broodryk, vise-rektor en voor
sitter van die Oud-studentebond, het
haar verwelkom en 'n geskenk oor
handig.
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EERSTE VOLWAAR
DIGE BESTU UR VIR
OUD-STUDENTE
BOND GEKIES
Tvdens die saamlrek van oud-studente
op 23 Maar! 1985 (sien berig elders in
hierdie blad) het die lede van die Bond
die geleentheid gekry om die eerste ver
kose bestuur saam te stel vir die tyd·
perk 1985 tot 1987.

By hierdie geleentheid is die volgende
oud-studente tot die bestuur verkies :

Mnre . Maritz Broodryk, van As
Jordaan, Hennie van der Merwe, Peter
Preuss en mew. Anna Cilliers en
Poppie Visser. Aangesien die rektor vir
mnr. Broodrvk as sy verteenwoordiger
in die bestuur benoem het, het die
bestuur vir mej. E.E Buys in die vaka
ture gekoopteer.

Tydens 'n bestuursvergadering is die
volgende dagbestuur verkies:

Voorsitter: Moritz Broodryk
Ondervoorsitter. Van As Jordaan
Sekretaris: Hennie van der Merwe

DIE WYNSTOK wens die nuwe be
stuur 'n aangename en vrugbare diens
termyn toe .

Vir aansoekvorms am Iidmaatskap en
verde re inligting skryf aan:
Die Sekretaris,
Oud-studentebond
Privaatsak X8
WELUNGTON 7655

~:~
:~~~: ---= .-. - -

"Doem-Doem" tree letterlik of! 'n Studente-voorstelling op 22 Maori.

LEDEGELD NOV
BETAALBAAR
Teen die tyd dat u hierdie beriggielees,
het die onvermydelike aIweer plaasge
vinci: die jaar is byna verby en ... u lede
geld vir die Oud-studentebond vir 1986
is betaalbaar! Eke lid van die Bond sal
'n rekening ontvang, maar ter inligting
van oud-studente wat nog nie lede is
nie, word die volgende verslrek:

Daar bes taan !wee tipes Iidmaatskap,
nl.

1. lewenslange Iidmaats kap (wat tans
nag beskikbaar is) teen betaling van
'n eenmalige bedrag van RIOO,OO; en

2. gewone Iidmaatskap (wat jaarliks
hemu moe t word) teen die betaling
van ledegeld soos periodiek deur die
bes tuur vasgesteI (tans RIO,OO
per jaar]. Ledegeld kan ook per
bankaftrekorder betaal word Posman Carolus van Rooi Tuinier Jan Mitchel
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S waziIandtoor Huwelik - Nauarre en Meiring

WOK-Rugby 21

Interkollege

Vreugde na 'n interkollege oorwinning

'n Mens moot mas skoon b1y.
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.

VERENIGINGSLEWE ...

best uur . So nder u positiewe bydraes en
gesindhede, sou ons niks kon aanpak
nie. Tweedens gaan ons dank aan mnr.
Schreuder wat as skakeldosent opge
tree het in die plek van mnr . Venterwat
met verlof was, ook aan mev. E. Nel vir
al haar hulp, raad en bystand.
Dit is vir die Kultuurvereniging van
WOK 'n verlies om van mnr. Venter
afskeid te neem. Hy het as skakel
dosent 'n reusetaak verrig en bygedra
tot die oplewing en herlewing van die
vereniging. Sterkte vir die toekorns .
ons gaan u voorwaar mis.
Mag 1985 vir die nuwe bestuur vol
hoogtepunte wees.

KULTUURBESTUUR
Agter v.l.n.r.: C. Vertue, B. Mostert, J. Bezuidenhout, J.M. van der Merwe
Voor v.l.n.r.: J.M. van der Merwe (uoorsitster), mnr. J. Schreuder,
O. Vos/oo (sekretoris) .

slegs lof toe geswaai. Baie geluk aan
mnr. H. van der Merwe en die betrokke
studente.

0 05 het ons jaar se bedrywighede afge·
sluit met 'n interkoshuisvasvra-kompe·
i sie in die laaste kwartaal . Ons sien uit
daama om die nuwe instelling 'n jaar
likse hoogtepunt te maak. Baie dankie
aan mnr. Schreuder wat verlede jaar die
inisiatief geneem het om dit te begin en
ook aan mnr. Hannes du Toit, vorige
vise-rektor, wat vir die pryse gereeJ het.
Huis Murray se span was verlede jaar
die waardige wenners.
'n Groot woord van dank aan die 1985·

Die WOK·kultuurvereniging begin die
jaar op 'n sosiale voet met die openings
vergadering in die vonn van 'n opvoed
kundige wynproe-aand deur die KWV
aangebied.
Die tweede kwartaal is vol bedrywig
hede. Die interkoshuis-redenaarskorn
petisie sorg soos gewoonlik vir groot
spanning. Die beoo rdelaars besluit dat
Marius Rautenbach die beste gerede·
neer het oor die huidige kultuur
revolus ie en die invloed daarvan op die
jong onderwyser en/of kind. Anneke
VlSagie het ook haar mening met
oortuiging gelug en eindig tweede.
Soos verlede jaar wek die OKP·revue
groep weer groot belangstellin g.
Hierdie keer trek ons in groot getalle op
na OKP en geniet 'n aangename aandjie
saarn met hulle. Mnr. L O. Sc hoeman,
die brein agter die revue, beklemtoon
wee r dat die soo rt saamkuier betrek
kings tussen die twee kolleges slegs kan
bevorder.
Hiema pak die kultuurverenigin g en
koor saam 'n talentaand aan. Uitvoer
ings van hoe gehalte word op die planke
gebring, terwyl die gehoor heerlik
ontspan om die kaas en wyn. 'n Beson
dere woord van dank aan die koor vir
hul groot bydrae om die aand'n sukses
te kon maak. -
Dit was vanjaar WOK se voorregom as
gasheer op te tree vir die Interkolleqe
redenaarskompetisie. Ons was bevoor
reg om vir die eerste keer OKP,
Mowbray, Denneoord en Barklyhuis te
kon ontvang. Denneoord het die trofee
vir die beste span gewen , terwyl J aco
Broodryk van WOK as die tweede
beste tweetalige redenaar aangewys is.
Hy het ook stof geskop in die ander
nege deelnemers se oe deur vir die
beste onvoorbereide toespraak te sorgo
Geluk, Jaco! Mev. Kitching, dankie vir
u groot werk as een van die beoor
delaars.
Die dramakomedie 'Die man met 'n
Iyk om sy nek' deur Bartho Srnit word
die elite-verhoogproduksie van WOK
vir 1985. Na twee optredes in die C.P.
van der Merwesaal, word die speler s

KULTUUR
VERENIGING
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WOK-Koor onder leiding van mnr. Tommie van Wyk

DIE KOLLEGEKOOR
In samewerking met die Wellingtonse
Kunstevereniging en lede van die pu
bliek het die koor 1985 met 'n groot
projek nl Uittreksels uit die Messias
van Handel ingelei. Baie ure se instude
ring het plaasgevind en dit het dan ook
bygedra tot die groot sukses van hierdie
uitvoe ring.

Gedurende die tweede kwartaal kon
die koor met die instudering van huUe
huidige repertorium begin. Ten spyle
van die beperkte tyd het 'n hele aantal
optredes gevolg in die plaas like ge
meentes en ook buite Wellington. O p
uitnodiging is daar konserte aangebied
in Franschhoek en Simonstad.

'n Besondere eer het ons vanjaar te
beurt geval. O p 29 0 ktober maak die
koor huUe debuut op die televisie-

skerm. Die geleentheid vind plaas by
die Hugenote-monument in Fransch
hoek tydens die Hervormingsfees.

'n Verdere uitnodiging is na die
KUESTA wat volgende jaar in Johan
nesburg plaasvind. Hierdie geleentheid
val saam met die IllO-jarige bestaan van
die Goudstad Ons hoop werklik dat dit
finansiee l moontlik sal wees om hierdie
geleentheid by te woon, aangesien die
koor 'n belangrike bydrae lewer om die
beeld van die kollege verder as ons hui
dige grense uit te dra

T. van Wyk

WOK·KOOR HOU
REONIE
Daar word beplan om D.V. volgende
jaar, die naweek van 13 September, 'n
koorreiinie in Wokkeland te hou.

Ons soek oud-koorlede wat vanaf 1958
lede was van die destydse Konsertkoor,
of van dieIatere KoUegekoor. Aangesien
dit 'n ontmoontlike taak is om aUe
belangsteUendes op te spoor, sal ons dit
waardeer indien u so gou moontlik met
mev. Fre ud e du Toit, Am anzi,
Wellington (Tel. 02211 - 35206) in ver
binding sal tree virverdere besonderhede.

Ons maak staat op u samewerking en
hoop datdit vir a1rna1'n onvergeetlike ge.
beurtenis sal wees.
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SONDAGAAND
KONSERTE 1985

Die Sondagaandkonserte was vaniaar
weer eens iets van 'n hoogstaande ge
halte.
In die eerste konsert van die jaar he t
Kob ie du Plessis (harpiste) en Andre
Serfontein (tenoor) opgetree.
Ander sangers wat by verskeie geleent·
hede in 'n gesamentlike program opge
tree het, was Peet van Heerden
(tenoor) en G wyneth Lloyd (so praan)
terwyl Alta Jacobs (so praan) en Freude
du Toit (sopraan) elk 'n uitvoering aan
gebied het.
'n Groep studende van Nellie du Toit,
lektrise in sang aan die Universiteit van
S tellenbosch, he t ons ook besoek met
'n baie aantreklike program van liede re
en opera-ari as ,
Die WOK·ensemble met Bennie van
Eeden (klav ier), S usan Sa uerma n
(viool), en Leo nore Ehlers (tjeUo) het
soos gewoonlik wee r 'n skitterende by
drae tot die program van die jaar
gelewer.
Daar is met groot verwagting uitgesien
na 'n orreluitvoering deur Elna Bezui
denhout asook 'n tjeUo-uitvoering deur
Dalena Roux.

Die studente van WO K het ook ge
leentheid gekry om hulle deel by te dra
in 'n progra m waarin die koor on der lei
ding van Tommie van Wyk asook
soliste uit die geledere van die studente
opgetree he t.

M. Wagenaar

UITTREKSELS UIT DIE
MESSIAS
SOOS elders in hierdie uitgawe berig
word, het die KoUegekoor, vergroot
met lede van die publiek, 'n reuseaan
deel gehad in die aanbieding van Uit
treksels uit D ie Messias van Handel
de ur die We llingtonse Kunsteverenig
ing in medewerking met die Direktoraat
Kultuursake van die Departeme nt
O nderwys en Kultuur (Administrasie:
Volksraad).
Hierdie uitvooring, wat in die plaaslike
N.G .-Mooderkerk plaasgevind het op
die lOde Maart vaniaar, het 'n groot
mate van sy sukses te danke aan die uit
muntende samewerking met en
ondersteuning van die S imfonie-orkes
va n d ie Universiteit S tellenbosch,
onder leiding van Eric Rycroft.
Welverdiende 101 kom ook die vier
soliste toe vir die hoe en prolessionele
standaard wat hulle gehandhaaf het.
HuUe was Maria van der Merwe
(sopraan), Melvien Slie r (alt), Andre
Serfontein (tenoor) en Lawrence G ien
(bas).
O ns dank gaan aan ons koorleier,
To mmie van Wyk, vir sy onvermoeide
arbe id. O ns wil hom en die koor, asook
d ie va a r d ige repet iteuse , Jean
Co nradie , van harte gelukwens met die
gehalte koorsang waartoe die kore in
staat was binne die bestek van enkele
weke se oefentyd. Dankie ook aan
Hennie van der Merwe van die
Musiekdepartement vir sy knap organi
sasie.

J .L. de K1erk

INTERNASIONALE
JEUGJAAR

DIE HOD·JUNIORS
1985 het vir ons verskeie hoogtepunte
gelewer.

Vanaf 1 tot 3 Maart het on s die
Potberg-natuurreservaat besoek. 'n Film
oor omgewingsbewaring en 'n lesing oor
fynbos is afgewissel met 'n rit deur die
reservaat en 'n staptog van 5 km langs die
see.

Op Vrydag, 6 September, het die helfde
van ons klas die Jan Krielskool te Kuils
rivier besoek.

'n Ortodidaktikus, mev. Kotze, het ons
vertel van die geskiedenis van die skool
en van die besondere behoeftes van die
epileptiese kind.

Daarna kon ons 'n rolprent oor die kind
met epilepsie sien. Die noodsaaklikheid
van arbeidsterapie is deur mev. Nel, 'n
departementshool van die remedierende
afdeling, beklemtoon.

Ons was baie beindruk deur die
omvattende spanwerk van spraaktera
peute, welsynswerksters, sielkundiges en
medici.

'n Baie Ieersame besoek isafgesluit met 'n
kuiertjie by die junior primere afdeling en
die kleuterafdeling.

So tussen die opvoedkundige uitstappies
in moes ons 'n groot verskeidenheid
hulpmiddele vir remedierendeonderwys
maak. Hierdie interessante, k1eurvoUe en
funksionele hulprniddele, wat onrnisbaar
is vir die kind met probleme, het ons in
die voorportaal van die C .P. van der
Merwesaal uitgestaL 26
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SENDINGKOMITEE
Agler v.l.n.r.: E. Truter (sekr.), S. Botes, C. du Toit, E. van Wyk
Voor v.l.n.r.: M. Ackerman, C. Vi/joen (voorsitter), A. Sm it

Die sendingaksie sorg ook vir oggend- tweede pause 'n biduur gehou .
godsdiens aan die bediendes van die Die Se ndingkomitee kan net aUe eer en
onderskeie koshuise. dank aan God bring vir 'n geslaagde
Elke Dinsdag word daar gedurende 1985.

DIAKENS
Agler v.l.n.r.: A. Naude, E. Gelderblorn,
L. Visagie, B.Mostert E. van Wyk
Voor v.l.n.r.:W. Lane, J . Koortzen,
A. Smit

IN CHRISTENWEES
TEL DADE!

As 'n mens hoo r en lees van onluste,
haat en vernietiging, verloo r jy clikwels
perspektief.
WOK se jong Christene het vanjaar
weer deur die Sendingkomitee bewys
gelewer van daadwerklike C hristen
skap.
Eers het ons op 3 Februarie die eers te
jaars met stokbrood en koffie verwel
kom. By die geleentheid het ons die
Sendingkomitee aan hulle voorgestel
en huUe oor 0 05 doelstellings en pro
jekte ingelig.
Op 8 Mei is 'n sendingaand gehou waar
tydens 'n groep studente van Stellen
bosch ons kom toespreek he!. Met
toeliglende skyfies het hulle 005 meer
vertel van evangeliesasiewerk wat hulle
gedurende die J unievakansie verlede
jaar in Zoeloeland gedoen het.
Net voor die Junievakansie slaag 21
WOK·studente in 'n lees-en-skryf
kursus waarin hulle onderrig is hoe om
volwasse ongeletterdes te leer lees en
skryf. Die kursus is aangebied deur
mnr . K. Pienaar van die Hugenote
Kollege.
Die weeklikse aan bieding van die lees·
en-skrytklasse het vanaf 20 Augustus in
aUe ems begin. Twee studente gee klas
op die dorp terwyl die res sewe plase
beman . Elkeen behartig gerniddeld
twaall leerlinge, vir wie daar spesiale
onderrigboeke beskikbaar is.
Gedurende die Junievakansie het Elize
Truter WOK in 'n Suidwes-evangelisa
sieaksie in Okakarara verteenwoordig.
Daar is twee weke lank evangelisasie·
werk onder die Herero 's gedoen.
Die jaarlikse sendingweek het op 2
September begin. Die saalbyeenkoms
is die week deur mnre. Vic Brink en
Jakes Barnard van Stellenbosch waar
geneem. Hulle het 005 meer inligting
oor stranddienste gegee.
Op 4 September het ds. Peet Strauss
van Windhoek 'n praatjie oor sending
werk in Suidwes gelewer.

Bidu re is in e1ke koshuis gereel vir
spesiale voorbidding vir spesifieke
sendingaksies. Die sendingweek is ef
gesluit met 'n sendinguitsta1ling in die
Marthasaal. WOK het die evangeli
sas iewerk wat in Okakarara gedoen is,
bekend gestel.
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STAATMAKERS
Agler v.l.n.r. : N. du Plessis, J. Rossouw, A. Pretorius, M. van der Merwe
Voor v.I.n.r.:H. Brand, mnr. J.L. SchOn, M. Botha, V. McLeod

A.C.S.V. BESTUUR 1985
Agler v.l.n.r.: M. Jo rdaan, K. Pienaar, B. du Plessis, E. Vas
Middel v.l.n.r.: C. van Niekerk, H. van Zyl, J . Broodryk, C. Wjcen, L. Spies
Voor v.l.n.r.:J. Rassouw, M. S mit (sekretaresse), A. Nortier (voorsitter,
N. du Plessis

Aan die wat ens verlaat wens ons sterkte
en sukses toe. Aan die wat agterbly ...

HOUKOERS!

Indiegehee1 gesien, was dit 'n suksesvoIIe
jaar wat sy hoogtepunt bereik he! op
7 September to 8 Staatmakers inge1yf is.
Daar is by ~ geleentheid ook Staat
makers as olfisiere ingeIyf. VyfIede: Nada
du Plessis, Janneman Rossouw, Vernon
Mcleod, Marietjie Botha en Martie van
der Merwe he! vanjaarerekIeureontvang.
Baie geIuken dankie vir dieonbaatsugtige
diens wat juDe gelewer he!.

DIE STAATMAKERS
VAN DIE WAMAKERS
VALLEI

28

VERTEL MEKAAR VAN
GODSEUEFDE
Met hierdie tema as vertrekpunt in die
ACSV het elke fid 'n groot verant
woordelikheid o p sy of haar skouers
gehad om die vereniging se werksaam
hede vir ho mseH tot taak te maak.

Gedurende Oktober 1984 te Camper's
Paradise is ons kringleiers 'deeglik ge
skool in kringmetodiek asook geestefik
verdiep deur die bes ielende optrede en
aanbieding van ds . Willie Botha en
mnr. A Hoek.
Die optrede van die Kingdom Riders - 'n
groep Christen-motorfietsers - tydens
ons openingsvergadering het ons stud
dente geraak en geestefik ges timuleer.
Van die lSde tot die 17de Februarie het
ons ons takkamp by Camper's Paradise
gehad. Die besondere geestefike leiding
wat ons studente deur ons karnpleier
ds . Koos S mith gekry het, het huDe
vroeg in die jaar op die regte spoor
geplaas.
Gedurende April het ons jaarfikse
hoenderbraai plaasgevind, waartydens
die innerfike heerfik gevul is.
Septembermaand was die ACSV ver
antwoordelik vir 'n bydrae in die Kol
lege to t die jeugjaar. Tydens saalbyeen
komste is die studente een oggend
toegespreek oor die werksaarnhede
van stranddienswerkers. 'n Baie ge
slaagde paneelbespreking is ook in die
saal gehou rondom die terna: Die
verhoudings tussen jongmense. Op die
1Bde September is ons afs luitingsver
gadering in d ie de mons trasiesaal
gehou.
Die toets vir 'n gesonde geestefike lewe
I~ egter in die lede se deeln ame. Ge
durende die jaar is die kringe in koshuis
verband op Dinsdagaande aangebied.
Ons studente is aktiewe en gereelde
ondersteuners van die kringe. Die
kringleiers was altyd baie geed voorbe
reid. Bidure het ook gereeld in koshuis
verband pIaasgevind.
'n Groep van ons Iedewas ook betrok- Die Staatmakers vorm 'n veldkometskap
ke by ds . Smith se jeugaksiespan wat van d ie Welling ton-Voort rekker
Bolandse skole besoek het om Ieerfinge kornmando. Ons is in die bevoorregte
te vertel van God se fiefde. posisie dat die kommandant van die
Ons is dankbaar da t ons vanjaar kornmando ook ens skakeldosent is.
genoeg geld oorgehad het om do nasies 22 Iede. he! huDe vanjaar a;; S~.
aan die Pionierskool, die Paarlskool vir _ makers mgeskryf. AlmaI was baie aktief.
serebraal-gestremdes, die Burger- Oil wat ens aangepak he!, was baie
Kersfonds en enkele w~reldsending- suksesvoI. Hier dink ens vera! aan ons
organisasies te gee. naWeekkamp te Breerivier.
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NOODHULPBESTUUR
Agter v.l.n.r.: S. Ne l, J. Bezuidenhout, J. Miiller, W. Lane

-Voor v.l.n.r.:Mnr. C. Kitching (skakeldosentJ, A. Crofford, M. Ackerman (uoorsitterJ,
S. Louw (sekretaresseJ

29

DIE NOODHULPVERENIGING

Die NoodhulpHga se leuse, 'kennis,
liefde en diens' , is gedurende 1985weer
aan WOK uitgeleef.

AI ons doelstellings en doelwitte wat oil
'n jeugleierskamp aan die begin van die
jaar geformuleer is, is deur die jaar na
gestreef.

Op die sportveld was die noodhulpver
eniging baie behulpsaarn. Diens is ge
lewer by a tletiekbyeenkomste ,
landloop en rugbywedstryde. Nood
hulpdiens op gevorderde vlak is ook by
Boland-rugbywedstryde gelewer. Die
lede het waardevoUe kennis van taUe
soorte sportbeserings opgedoen.

Gedurende die jaar het ons lede 2
noodhulpkursusse asook 'n Junior
Instrukteurskursus suksesvol voltooi,

Ons kan waarlik terugkyk op 'n goeie,
vrugbare jaar. Danksy die onder
steuning van die rektor, dievise-rektore
en ons skakeldosent, mnr. Kitching,het
005 bestuur voortgebou op die vorige
jare se prestasies.

Oak 'n woord van dank aan kmdt .
Viljoen en sy eggenote, kommandante
van WeUington, vir hul waardevolle
hulp.

Voorspoed aan volgende jaar se
bestuur.

29

et al.: Die Wynstok 1985

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



Agter: B. Mas tert
Vocr: J . Rossouw.
R. uan Zyl

VOETSLAANKLUB:
1985

Weens onvoorsiene weersomstandig
hede en 'n uiters vol jaarprogram kon
die Voetslaanklub slegs 'n paar keer
hierdie jaar op 'n daguitstappie gaan.

Gedurende die eerste kwartaal het ons
na Klein Bobbejaanskloof gegaan en ge
durende die tweede kwartaal 'n draai
gaan maak by Tweede Tol se Roete 7.
Die voetslaangroep het by a1bei geleent
hede uit IS tot 20 studente bestaan. Die
pragtige natuurskoon en heerlike son
skynweer het gesorg vir oomblikke om
te onthou. Kom ons wend 'n paging aan
om meer dikwels plek en tyd te maak vir
hierdie tipe van ontspanning.

Ons grootste dankaan mnre. Conradie
en Schroeder wat altyd inval by ons
rei!lings en so baie opofferings maak in
,lie verband.

[]

Vanaf 22 tot 24 Mei vanjaar het ons ter
viering van die jeu~aar, met die
samewerking van Tafe!berguitgewers en
op versoek van die Junior Rapportryers
korps van Wellington, boeke uitgestal in
die portaaJ van die c.P. van der Merwe
saaL Oak he! bekende jeugskrywers
(P.W. GrobbeIaar, Linda Rode, Louis
Wessels, Karl KielbIock, WA de Klerk
en Rona Rupert) in die tyd as sprekers
hier opgetree. Studente en leerlinge is
sterk aangemoedig om na diesprekers te
gaan luister en die boekuitstalIing, ge
titeld Die A/rikaanse Jeugboek, te
besigtig. Die bekende skrywer, WA de
KJerk. he! as spreker opgetree tydens die
openingsgeleentheid.

Oak Iede van die publiek he! die voorreg
gehad om die uitstalIing te besigtig.

Bg. verteenwoordig slegs !wee hoogte
punte uit aI die werksaamhede van die
btbOOtee"-

D.Germishuys

sprei. Die bail! gOOe reaksie hierop was
vir ens 'n riem onder die hart. Dit is dan
juis oak op versoek van baie beJang
stelJendes dat geblokte republiekwapens,!wee legkaarte van onderskeidelik 17 en L...- _

48 stukkies, asook 'n herhaldiese
omskrywing van die republiekwapen nou
beskikbaar is. Hierdie tweetalige herhaI
diese handleidingis <leur dr. C. Pama, die
bekende herhalcIikus, gekontroleer om te
verseker dat e1ke jota en title! absoluut
korrek is.

ADe navrae i,v.rn, republiekwapens word
gerig aan die kol\ege.

Tydens 'n dinee verIede jaar is die baie
aantreklike geraamde meester van die
Republiekwape n de ur ons twee
hoofstudente aan dieAdministrateur van
KaapIand, mnr. Gene Louw, oorhandig.

Gedurende 'n besoek van junDr primere
studenre aan die Parlement he! die
Staatspresident, rnnr. P.W. Botha, vier
legkaarte ontvang om aan sy kJein
kinders te gee.

Dieverspreiding van aIhierdie heraIcIiese
it e ms word nou ook na op
voedingsinstans in die ander drie
provinsies uitgebrei. Ons he! reeds
heeIwat navrae van skole aldaarontvang.

BIBLIOTEEK - Ons Biblioteek
se projekte vir 1985_
O ns land beleef tans 'n hemieude be
langs telling in heraldiese simbole, te
danke aan enersyds die hersiening van
skoolsillabusse en andersyds die oproep
van die voormalige Eerste Minister tot die
popularisering van die IandsvIa!l-
' n Daa ropvo lge nde opgeskerpte
aanvraag na die genoemde simbole het
ons biblioteek aanvankIik in 'n penarie
gedompel: 'n Republiekwapen van
geskikte groolte vir die klaskamer ko n
nerens verkry word nie, Wat nou ge
daan? Op versoek van ons Departement
Junior Primer he! die biblioteekpen;o
nee! ondemeem om 'n wapen te Iaat
druk
Eers moes spesiaJe verlaf van die
voormaIige Kantoor van die Eerste
Minister ontvang word om 'n dergelike
wapen vir opuoedkundige doeleindes te
laat druk. Ons isdie Kaapstadse kantoor
van die Departement Buitelandse Sake
en InIigting baie dank versku1dig vir hul
samewerking in hierdie verband

Hiema ken ens die moue oproI en tot
aksie oorgaan! Ons is bly om te kan rap
porteer dat aIIes baie voors poedig
verIoop he!. Veriede jaar ken ons reeds
die eerste gedrukte republiekwapen ver-
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Die landsdiensklub en die Staat
makers se bydrae tot J eugjaar was
projek Riviers koonmaak. Die mans is
ingedeel by die dameskoshuise. So is
aan e1ke koshuis 'n gedeelte van die
Spruit rivier, wat deur Wellington vloei,
loegeken a m skoon te maak. Mac
Crone he t hulle eie gedeelte gekry om
skoon te rnaak, aangesien dit hierdie
koshuis se laaste bestaansjaar is. Hulle
het die opdrag verkeerd verstaan en
amper die hele dorp se vuilgoed opge
tel, behaJwe die in die rivier. Nou ja, die
fei! bly staan- hullehet geprobeer. Huis
Bliss en Huis Meiring hel gesamentlik
die eers te prys verower vir die meeste
'riviervullgoed' verwyder. Laasle maar
nie die rninst e nie; die dosente he t oak
hulle deel bygedra.
Baie dankie aan a1maI wat dee/geneem
hel

WESKUSSTAPTOG

PROJEK RlVIERSKOONMAAK

G edurende die eerste vier dae van die
Junievakansie het sowal 21studenle en
dosente die Weskus aangepak. Die
slaplog het vanaJ Papendorp at tot by
Lambertsbaai geslrek.
Dit was 'n rustige staptog en geeneen
hel gekla oar uitpulting nie, E1keen het
genoeg tyd gehad om waar te neem en
meer te leer van die Weskus .
Dit was nie net 'n staplog nie, maar oak
vir die meesle van ons 'n oarlewingslog.
O ns het ko ue nagle en vuilheid oarleef!
Party het die vuilheid nogal gen iet, al
sou dit ekstra warmte bied!
Die mans het hulle onkunde getoan by
die kosmakery; Dam het 'n duikbril en
snorkel aangesit om die pap te roer! Hy
het gIo die rook gekeer.
Om die koue nagte korter te maak, het
ons onsself e1keaand om die kampvuur
vermaak. Na 'n aand se spookstories
het party nie rustig geslaap nie.
Wat is die Wes kus sonder snoek? Uit
ons geledere is 'n rnei, Snoek gekies .
Alta het die gesogte titel verower.
Die staptog het gewis sy tol geeis. Dit
was so koud dat party mense sells ver
geel hel hulle veriaar. Mnr . Du Toil was
die slagoffer. Ons hoop hy is al genees.
Die sta plog was tog heel bevorderlik,
soos Vlakhaas sou s~.

'n Woord van opregte dank aan die be
s tuur van 1985, aan me;. langenhoven
vir haar bekwame leiding aan ans
tesouriere en mnre. E.Srnit, C. Pienaar,
C. Kitching, J . Matthews en oom Boetie
van Zyl vir hul volgehoue belangstelling.
VII" mnr. A.S. du Toit, skakeldosenl, be·
dank ons spesiaaJ. Hy was 'n ware 'hieg
vader'. Wat is lekkerder as om saam
met hom in die veld te stap en te sien
hoe hy dil geniet am in die groot leer
skoal van Moeder Natuur te wees?

Met die streekkamp te Po tberg kon ons
ons liefde vir die bodem len volle uitleef.
Ons moes een nag stoksielalleen in die
veld sit om na die natuur te luister.
AImaJ hel nou wel nie geluister nie aan
gesien so mmige aan die slaap geraak
het.
Tydens ons leierskap kurs us het 20ge
keurde lede onderrig ontvang in klub
stigting, jaarbeplanning en kluborgani
sasie. Tien lede van OKP se k1ub het
saam me t ons die kursus in ons ont
span ningsaa! de urloop en hul sertifikate
verwerf.

LANDSDIENSBESTUUR:
Agter v.l.n.r.: M. Botha, A Board, E Coetzee (Tesourier), B. du Plessis,
A Nel, L Plaisier
Vaor v.Ln.r.: W. Rodemeyer (voorsitter), R. Brand (sekreta resse),
mnr. A S. du Trot (skakeldosent!, J. Pienaor

dames, daar opgedaag.
Die eerste klubkarnp te Jonkershoek is
geed bygewoon, ten spvte van die
probleme.

Wat is landsdiens? Hierdie vraag word
dikwels gestel , tog is die antwoord so
duidelik SODS daglig. Dit is 'n diens wat
aan ons land gelewer word. Bewustelik
en onbewustelik leer elke landsdienslid
iets wat hy of sy in die Iatere lewe aan
skoolleerlinge en sy eie kinders kan oor
dra t.o.v. die bewaringsgedagte. Sa
word 'n saadjie geplant wat sal groei en
ontwikkel in:n boom wat dan op sy
beurt weer saadjies dra en versprei,
By WOK hel die jaar begin met 'n lief
like dag by Katryntjiesdrif, Die eerste
jaars is daar verwelkom en, in die geval
van die dames, sommer gedoop ook.
Sa mmige van hulle hel 'n geheue soos
'n olifant en wi! teen die einde van 1985
nog sleeds wraak neem op die ma nne
wal hulle in die water laat val het. Die
sokkie na die uitstappie was 'n sukses.
Nie net he l 'n paar pragtige rose
(dames) hul verskyning gemaak mel
'Plascon' as borg nie, maar die seniors
he l die geleentheid gehad om die
eerslejaars 'n bietjie van naderby te leer
ken . Op die kampus loop claarselfs nou
nog paartjies rondoAIles van die besle
vir julle!
Die mopfliek het ook sy 101 geeis. Sam·
mige mans het sommer, vergesel van S

LANDSDIENSKLUB
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Dit was harde werk, maar almal kon na
die tyd daarvan getuig dat dit beslis al
die swoeg en sweet en swaarkry werd
was en dat al die betrokkenes waarde
volle ondervinding opgedoen het,

stuurswerk insake beJigting, klank,
soufflering en rekwisiete .
Die repetisies het reeds vroeg vanjaar
begin, maar met talle onderbrekings
soos Pinkster, vakansies, die verlengde
praktiese onderwystydperk en al die
ander gebeure op die kollegekalender
wat die studente besig hou (benewens
nag die akademie !), het menige akteur
sowel as die regisseur soms werklik
soos 'n man met 'n Iyk om sy nek
gevoell

Na baie geswoeg en gesweet en
laataand-repetisies het die groot aand 
uiteindelik aangebreek - 29 en 30
Augustus . Die spelers het hulle baie
goed van hul taak gekwyt en vir !wee
aande van hoogstaande vermaak
gesorg.

Hierdie jaa r het die kollege weer die ge
leentheid gehad om 'n vollengte toneel
produksie op die planke te bring.
Mm. Hennie van der Merwe, die
regisseur, se keuse het op die riller
komedie Die Man met 'n Iyk om sy Nek
deur Bartho Srnit geval.
Vir hierdie produksie is slegs van stu
den te gebruik gemaak in sowel die
rolverdeling as al die ander verhoogbe-

Reklame-optag uir

opvoering.

DIE MAN MET 'N LYK
OM SYNEK

Mnr. W.A de Klerk by WOK op uit
nodiging uan die Kultuuruereniging.

SPf1.ERS: Agler v.Ln.r.:
Henriette van Zyl,
Bert Schoeman,
Anton Nortier,
Morius Routenboch
Voor v.l.n.r.: Michael
Bredenkamp en
Suzanne Erasmus
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v.l."-r.: Mnre. AP. Venter, W.A de
Klerk (gosspreker), J. Schreuder
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UIT ONS KOSHUISE . . . .

HUIS MACCRONE
Ons beskou 1985 as 'n baie besondere
en spesiale jaar vir MacCrone.

MacCrone hel in 1970 b e gin
funksioneer onder leiding van mnr . en
mev. D.J. de Villiers as superintendente
en mnr. Van As Jordaan as primarius,
Dit is vanjaar elie eersle keer in
MacCrone se geskiedenis dat ons nie
eerslejaars ontvang hel nie . Die manne
hel geed by die omslandighede aange
pas , maar die lus om 'neersteiaar"op te
voed" was nag steeds claar!

MacCrone sal altyd 'n deel van ons
wees. Onsdink terug aan die dae loe ons
as eerslejaars begin he!. Oil was vir elke
MacCroner'n moeiIikejaar, en noubeset
ons dat elitalIesdie rnoeile werd was.Ons
sal die studenlelewe in MacCrone nooit
vergeet nie, wanl hier he! ons mens ge
word

Die koshuisgangers hel hier baie geed
saamgewerk. Daar was min probleme
wal lelefoondienste, die maak van koffie
en dieoprnaak van beddens belref. Wan·
neer 'n MacCroner gestrafis, het hy dit in
'n goeie gesindheid aanvaar. Dil is 'n
bewys dal MacCrone-manne goeie
sarnewerking openbaar.

Namens MacCrone wi! ons graag ons
koshuisouers, of 6ewer vir "Pappie en
Mammie", baie dankie ~ vir hulle
vriendskap, ondersteuning en vera! hulle
belangslelling in alJes wal ons gedoen he!.
Aan Frans. ons luinier, wi! ons as
MacCrone oak baie dankie ~ vir die
harde werk wal hy gedoen he! om ons
luin s6 mooi Ie hou. Frans he! saarn met
mnr . "Doem-Doem" hier begin en sal
aftree sodra MacCrone s1uit. Aan die
matrone en bediendes wi! ons oak baie
dankie ~ vir alJes wal hulle vir ons ge
doen he!.

Laastens wi! MacCrone vir al die
dameskoshuise en Navarre baie dankie
~ vir die ondersteuning in lye van
"sokkies" en a nde r bedrywighede.
Volgende jaar sal die oorblywende
MacCroners in Navarre gaan b1y. Werk
saarn en bou 'n gedugle span.
VOOI Spoed en sterkte.
"MacCroners"'

1986 - KOSHUISLEIERS
Agler u.Ln.r.: M. Viljoen (Murray), P. uon Zyl (Nouarre), R. Pitout (Meiring)
Voor u.l.n.r.: A. Naude (Wouter Malan), C. Loubser (Bliss)

33

et al.: Die Wynstok 1985

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



HUIS MEIRING

Vir Meiring was 1985 di~ jaar • 'n oor
winningsjaar en voorwaar 'n jaarwaarin
claar menige hoogtepunte bereik is. Vir
elke Meiringer was dit weer eens 'n
trots om in di~ koshuis op die kampus
te mag wees!
Op 24 Januarie he t ons die jaar begin
met die aankoms van 21 eerstejaars.
HuDe het sommer van die begin at be
hoo rlik ingeskakel en binne enkele
weke egte Meiringers geword.
Op sportgebied het e ns weer kop en
skouers bo die ander uitgetroon. Vroeg
in die jaar sit die eerstejaars die baI aan
die rol deur saam met die Wouters die
eerstejaarsatletiek te wen. Met die land
loop het ons ook goed gevaar en onder
die bekwame leiding van 'verkeersbe
amptes ' het ons die tweede agtereen
volgende jaar die Interkoshuisatletiek
met groat gejuig gewen. Hierdie keer
het ons vir 'n deeglike oorwinning
gesorg, want die bes te mans-en dames
atleet he! uit ons groep gekom Baie
geluk aan Hannes Thirion en Christi!
Die suksesvolle oorwinning is met 'n
heerlike vleisbraai gevier.
Ons dames het op talle terreine pres
tasies van uitstaande gehalte gelewer 
soos dit 'n regte Meiringer betaam!
Ons het drie Boland-hokkiespeelsters,
een Boland-netbalspeelster, vier eerste 
span-hok kiespeelsters en drie eerste
span-netbalspeelsters in ons koshuis.
Die eerstespankapteine van hokkie en
netbal kom albei uit ons geledere.
Verder het Carina Grobbelaar, ens
girnnas, weer met groot gemak 'n eerste
plek in die BoIandspan verower. Vier
van ons dames was oo k op die SR en
een nogal die hoofdame! Dit wi! sowaar
gedoen weest
Meiring het ho mself weer oortref met 'n
huisgeseJljgheid uit die boo nst e rakke.
Die 'sterre' het vir elkeen 'n blink en on
vergeetlike aand voorspel. Met warm
harte vol liefde en blink De, het elkeen
dit terdee geniet.
Ons hartsake het vanjaar groot hoogtes
bereik. Op 5 Mei is ons met Navarre ge
kys . Di~ liefde was so 'sterk' en 'opreg'
dat ons op 28 Mei aan hulle verloof ge
raak he!. Met 'n aangename vleisbraai
en sjampanje is ons liefde verewig in 'n
pragtige 'verloo fring' - spesiaal ontwerp
vir di~ geleentheid. Mooiwense ook aan
ons vier dames wat hul ku rsusse gaan

voltooi met die belofte van 'n huwelik!
Verder he t ons ook die Landsdiensklub
se Rivierskoonmaakprojek gewen . Op
18Augustus verower ons ook die Inter
koshu isbloeds kenktrofee.

Ons het 'n genotvolle en uiters ges laag
de jaar agter die rug. Ons wi! baie
dankie s~ aan elkeen wat 'n dee! daarin
gehad het. Boweal aan Hom wat ons
aIIes laat beleef het,

Met hartseer moet ons vanjaar ook at
skeid neem van ons Pa en Ma. Baie
dan kie vir al die raad, bystand en onder
steuning gedurende hierdie jaar en ook
die vorige vyf jaar. Baie dankie ook da t
u so nou betrokke was by aIdie aktiwi
teite vanjaar. Ons sal u BESUS mis!
Vir die Huiskomitee van 1986 - voor
speed en baie sukses! Maak dit 'n
onvergeetlike jaar en hou Meiring se
naam altyd haag!

NAVARRE
Ja, nog 'n jaar is verby. Nog 'n jaar van
herinneringe - goed of sleg.
Aan die begin van die jaar het ons gou
inges pring om van die eerstejaars ware
Navarre-manne te maak.
Die jaar het ook atgeskop met die huis
gese lligheid - wat di~ kee r in China
plaasgevind het . Wat 'n ervaring was dit
nie! Alles he t seepglad verloop . Dankie,
Navarre-manne!
Met die aanbreek van die tweede kwar
taal het die N avarre-mann e op sport
gebied weer alles uitgehaal.
Ja, en Navarre besluit toe mos da t dit
nie lekker is om aileen te bly nie. Hy
soek weer een van sy ou liefdes op en
neem die groot stap en raak toe mos
verloof aan Meiring.
Vroeg in die derde kwartaal het ons ons
koshuisnaweek gehou. Elke jaargroep
het 'n taak gehad wat huDe moes uit
voer. Wat 'n sukses! Dankie aan e1keen
wat deelgeneem het, Ook aan Gabri
Spies wat nou nos nie terug is by sy
positiewe nAsy 'Railey' nie.
Ons wi! ook graag vir mnr. Smit, ons
koshuisvader, bedank vir aIsy vriende
Iikheid en hulp,
Aan ons rna, mev. Broodryk, en die
kos huispersoneel wi! ons ook baie
dankie s~ vir aIIes wat huDe gedoen het
om die kos huis 'n tuiste vir elke inwoner
te maak.

35
Aan die 1985-huisljpmitee ook 'n opreg
te woord van dank. JuDe het voorwaar
juDe kant geb ring.
Aa{I die inwoners van MacCrone .
k~rels, ons weet dit is nie lekker om jou
huis vir 'n ander te verruil nie. Niemand
van ons kon dit verhoed nie. J uDe is baie
welkom in Navarre. Help om die kos
huis se naam hoog te hou. Ste rkte!

HUIS MURRAY

1985. Voorwaar'njaarvanbaie opwind
ing en voorspoed vir die Murray-hailers!
Ons is bly oor die mooi groep eerste
jaars wat ons ontvang het . HuDe was
sommer gou deel van die Murray-ee n
heid.

Met puik dirigent e het die Murray
hallers met mening begin oefen en werk
aan die atletiekgees; daarom is ons toe
ook bekroon met die sangbeker! ('n
Lekker wat tot in jou tone kriewel, vera!
aangesien daar so hard gewerk is.)
Met 56 'n gees het ons deur die jaar vol
gehou en 'n mooi atmosfeer het in die
koshuis geheers.

Ja, ens het ook hee rlik karnaval gehou
(Dankie, SR '85). 'n Reusesierwa is
gebou en a1mal was weer eens gereed
om hand by te sit en hard te werk.
Tydens die op togte was dit weer die
Murray-skoonhede wat uitgeblink het.
Ons spog met die karnavalkoningin,
Monique Visser, en 'n prinses, Odette
Burge r.

Ons koshuisnaweek in Mei bied twee
hoogtepunte . 'n letter-skattejag en 'n
jolige sjampanje-ontbyt .

Ons kan nie nalaat om ons koshuis
ouers in te sluit by al die gebeure nie,
want waar kan jy mee r betrokke gees
genote kry as meneer en mevrou Kit
ching! Ons is trots op ons tweede Pa en
Ma en baie lief vir huDe.
Ons is dankbaar as ons terugkyk op 'n
suksesvoUe 1985, danksy aile Murray
ondersteuners.

Baie voo rspoed en ste rkte aan die nuwe
Huiskomitee wat reeds oorgeneem het,
Ons weet juDe kan!

Laas tens kom die lof, dank, eer en aan
bidding toe aan ons wonderlikste
Vriend, J es us Christus, wat aIIes met
ons gede el het,
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HUIS WOUTER MALAN

Nag 'n jaarring is bvna voltooi in die
lewe vanons HuisWouter, watrue som
mer net n6g 'n jaar was nie!
Op 24 Januarie arriveer 16 verskrikte
eerstejaars. Van die begin af hoor hulle
geree!d dat hulle beslis nag nie Wouters
is nie. Na twee weke se nadere kennis
making kon almal as ware Wouters
ingelyf word .
Atletiek- en landIooptyd! So reg in die
gees van 'n Wouter! Op hierdie gebied
lewer Wou ter weer 'n ster op en Lista
Nel wys hoe 'n mens nou regtig moet
hardloop. Dit het tot gevolg gehad dat
Wouter weer die landloo p wen en dus
die jaar goed begin, Met die atletiek
byeenkoms het ons ook hard gepro
~er, maar kon nie heeltemal die paaI
haal nie en behaal die tweede plek, 'n
Groot dankie aan al die Wouter-mans.
Tussen al die kwartaallikse bedrywig
hede deur gebeur daar heelwat tussen
ons en Navarre. Die 'koperpotstorie'
verswyg ons liewer, en dan was daar
ook serenades in wit, 'n heerlike marsh
mallowbraai . noem maar op!
Die viering van die WOK-Rugbyklub se
21-jarige bestaan was natuurlik onver
geetlik. Ons het 'n hele nag lank ge
spook om ons interkolleqe-pawilioe n op
wiele te Iaat heweeg. Die nag is kort
gemaak deur 'n gesellige kuier en braai
tussen ons Wouters.
Praat nou van bloedskenk, dan heweeg
ons op die gebied van 'n Wouter. Die
bloedskenktrofee het al 'n permanente
plek in Wouter ingeneem - mooi so,
Wouters!
Uiteindelik het die 4de Mei aangebreek
- dis huisgeselligheid! Met lintjies, kant
pes en valletjies betree ons die terrein
van Victor Verster en alma! maak dit 'n
onvergeetlike aand!
Die verkiesingstydperk het weer aange
breek! Wouter lewer die 7de agtereen
volgende sekretaresse van die ACSV
op en moenie volgende jaar se onder
hoofdame, Beatrix Rust , vergeet nie.
Tussen al die pret en plesier deur staan
Wouter ook bekend as die akademiese
koshuis. Met so 'n gebalanseerde kos
huis hoef ons vir niemand terug te staan
me.
Aan aile Wouters en Pa en Ma Botha,
dankie vir 'n wonderlike jaar. Met 'n rna
en pa soos wat ons aan die stuur het,
kan dit nie anders as om goed te gaan

nie. Baie geluk Wouters met 'n puik
1985!
Baie sterkte, seen en voorspoed vir
1986!

HUIS BUSS

Om terug te kyk op die jaar 1985, en
aIIes te sien wat ons hereik het, laat elke
Blisser se hart met reg swel van vreugde
en trots. Nadat 17 aan vanklik verskrik
te 'djarre' ingelyf is as volwaardige
Blissers, het ons SODS een man (vrou!)
aan die Skm-Iandloop dee!geneem en al
reeds die eerste tite! ingepalm - die kos
huis met die 'Beste Gees!'
Ook nag in die eerste kwartaal open
Bliss se eie 'snoepwinke!' om te verhoed
dat die dames saans honger Iy. Baie
dankie aan almal wat 'n aandeel daarin
gehad het.
Toe dit tyd word vir die Rugbykarnaval,
word daar tot laat getimmer en geverf
aan ons eie 'Rugbuster'-vlot. Menige
kind het die Saterdagoggend verskrik
op die v1ug gesIaan vir die 'Rugbusters'
in hul wit gewade.
Die eerste kwartaal is afgesluit met 'n
baie suksesvolle en leersarne be
sprekingsaand: 'Wat verwag 'n man van
'n vrou?' Die paneel, bestaande uit 3
mans, moes baie vrae beantwoord ten
einde die dames se nuuskierigheid te
bevredig.
Die tweede kwartaal skop vinnig af met
'n MacCrone-onthaal in die Mary Lyon
wat alma! weer in die regte stemming
bring vir die kwartaal.
Met projek Rivierskoonmaak bewys
Blissers hulself weer eens deur as
medewenners met Meiring uit die stryd
te tree.
Bliss se koshuisnaweek was 'n reuse
sukses met Bliss en MacCrone as die
toutrekarnpioene. Daama is die kos
huis oopgestel en het alma! gesellig
verkeer. Saterdagaand is die naweek
afges luit met 'n baie geslaagde 'spoo k
ingang-sokkie'.
Op sportgebied blink die Blissers ook
uit en ons lewer twee provinsiale hok
kiespeelsters, Leona en Driekie, asook
twee provinsiale netbalspeelsters,
Henriette en Lizbe. Tydens Inter
kollege was Bliss weer voor in die tou
toe Luzanne gekies is as hoofdirigente.
Baie geluk!
Nag 'n 'nuutjie' is die tuimeldroer wat
ons aangekoop het. Ai, nou is die was-

dag sommer korter!
Op 24 Augustus was dit tyd vir Bliss se
kuiertjie by die Oase; almal het die
spesiale aand terdee geniet!
Aan al die inwoners 'n spesiale dankie
vir 'n heerlike en onvergeetlike 1985.
Mag die wat agterbly Bliss se unieke
naam steeds uitbou en voortdra, want
ons wat afskeid neem, sal haar a1tyd
onthou en liethe!
Ons se ook baie dankie aan rnnr. en
mev. Joubert vir al die opoffering en
hulpvaardigheid deur die jaar.

SWAZILAND-TOER
1985

Ongeveer 50 studente het gedurende
die Aprilvakansie 'n toer na Swaziland
en Natal ondemeem. Die groep het per
bus getoer en die toer het op 'n hoogte
punt begin met ons besoek aan Golden
Gate in die Vrystaat.

Hierna is N'Schlangano in Swaziland
besoek waar ons heerlik ontspan het.
Durban was die volgende op die Iys.
Wat 'n paradys vir enige vakansie
ganger! Die besoek aan die Indiermark,
910 ek, sal nie lig vergeet word nie.

Nadat ons Durban besoek het , het ons
al Iangs die kus af getoer. Ek dink dat
elkeen wat die toer meegemaak het dit
nag lank sal onthou. G raag bedank ons
mnr . Johan Schreuder vir al sy reelings
en 'n heerlike toer.
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HOKKIE: SA SKEIDSREGTER
J. Mostert

LEWENSREDDING
(GOVE MEDALJE)
Agter u.l.n.r.: S. Louw, J . Schoeman,
J. MaUer
Voor u.l.n.r. : A. Nel, mej. E. Jordaan
(afrigster)
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SWEM: LEWENSREDDING
Agter v.Ln.r.: G. Sp ies, J. Pienoor, W. Hendrikse, J. van der Vyver, A. Nel, A. Schillig, J. G iliomee, M. Joubert, J. Thirion
3de ry v.l.n.r.: E. Vos, M. Coetzee, D. Kitshoff, M. Esterhuizen , J. Muller, M. Botha, D. Roll, S. Broodryk
2de ry v.l.n.r.: E. Botho J. Schoemon, m ej . E. J ordoon (ofrigster), J. Rossouw, S. Louw
Voor v.l.n.r.: B. Kriel, C. Petersen, T. Mos tert, H. va n Houwelingen

LEWENSREDDING

Die jaar was sowaar 'n geval van 'Swem
Jannie Swem' of jy het letterlik en
figuurfik op die bodem gele en barrels
blaas. Van vroeg af is (beslis) smiddae
direk na koUege kwaai geoefen. Die in
strukteurs het onder die bekwame
leiding van Annemarie Nel gestaan. Sy
het op haar beurt weer instruksies van
juffrou Jordaan ontvang.

Die doel was om die verskillende swem- praktiese swemeksamen vir elie goue
eksamens met sukses af te Ie. 'n Hele medalje suksesvol afgele het,
klompie studente het hul Brons·(27l, Net 'n woord van dank van al dieswem
Silwer·(a) en Goue medaljes verower. mersaan mejj. Zietsman. Jordaan en \.Jys.
Ook het mejj. Zietsmanen Uys huUe be· "You only enjoyed something if you can
ywer om onderskeideIik die beginners sit back after completion of it andsay to
en elie meer gevorderde groepe af te rig. the others: 1t was hard, but fantastic'.'
Onder huUe bekwame leiding isa begin-
ners-, 3 elernentere- en 15intermediere
sertifikate verwerf. Dit is oak virdie kol-
lege 'n eer om 4 lede te he wat reeds hul ....dIi~
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HISTORIESE FOTO: EERSTE HOD (L.O.)-KLAS ...
,

HOD L.O.-DAMES
Agter u.l.n.r.: B. Mostert, E. Botho, A. Nel, C. Botho, S. Louw,
Middel u.l.n.r.: C. uan Niekerk, H. du Toit, S . Nieuwoudt, 1. Snyman, R. Brand, L. uan Rooyen
Voor u.l.n.r.: L. uan Eeden, mejj. E. J ordaan, E. Zietzman, E. Uys

EERSTE LIGAAMLIKE
OPVOEDING (DAMES) 4

Soos dit opregte toekomstige studente
betaam wat Liggaamlike Opvoeding 4
333fl nee m, het ons 1984 atgesluit met
'n "aan-ons-al-so-bekende braai," Die
jaar 1985 is dan oak begin met 'n braai
Die kursus bestaan uit 'n praktiese
komponent en teoretiese komponent.
Ons drie dosente, mejj. Zietsman,
Jordaan en Uys asook mnr. Odendal is

veran twoordelik vir die teoretiese werk
wat baie interessant is . Die praktiese
werk bes taan uit swern , spele ,
girnnastie k , dans en rekreasie .
Gedurende die eerste kwartaal het ons
geswem en eendag was die swembadse
hekke op 'n onverkJaarbare wyse "ge
sluit" toe ons moes swern. Wat die dans
betref, het ons tot in Rusland gaan
draai. Die gimnas tiek het ook meer van
ons vereis, maar ons het self ons
standaard bepaal. Rekreasie is oak 'n
vak wat ons baie geniet het. Ons het
gholf. muurbal, pluirnbal, rolba! en selfs

krieket gespee l. Ons het met seilplank
ryery kennis gemaak, asook met o.a.
fietsry en oorlewing. Die L.O. 1,2 en
3·studente het ook teen ons hokkie
gespeel. Ons hoo p dit word 'n jaarlikse
insteIIing. Ons vertoning was oak 'n
groo t sukses .

Die proefond erwyss te lsel is uiters
geslaagd en help ons om die nodige
praktiese kennis op te doen. Ons
studente het ook die geleentheid gehad
om by die WOK -gimnastiekkJub at te
rig.
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ATLETIEK
Agter v.l.n.r.: S. Louw, B. Rust, A. Minnie, J. Schoeman, N. Mostert, L. Nel
Middelv.l.n.r.: C. van Niekerk, M. de Vries, W. van der Merwe, C. Schmidt, W. Hendrikse, S. Nieuwoudt
Voor v.l.n.r.: S. Spreeth, mnre. A.s. du Toit, J . Schreuder, B. du Plessis

WOK-ATLETIEKKLUB
1985

Die jaar het begin met 'n reorgan isasie
vergadering waar 'n bestuur verkies is
om die belange van die klub vera! in die
koshuise uit te brei asook om meer lede
te wert vir die klub. Deur gereelde oefe
ning het die allete hoi voorberei vir die
eerste byeenkoms op 20 Februarie in
die Paarl. Die jaarlikse interklubbyeen
koms he t weer baie van ons allete
getrek. Ons damespan het weer eens
hoi staal gewys deur tweede in die span-

kompetisie te kom. L. Nel het 'n eerste
plek in die 800m behaal, terwyl D.
Spreeth en L. Stemmet tweede plekke
behaal he t in onderskeide lik die
verspring, 100m en 200m. Die manspan
het die vierde plek behaal met Bert
Schoeman as uitblinker in die naellope.
Die hoogtepunt van die jaar was seker
die besoek van Ina van Rens burg, SA
en Afrika-rekordhouer in die 100m
hekkies . Sy het ons koUege op uitnodig
ing van mnr . A.S. du Toit op Maandag
11 Maart besoek. Van haar gesels ie kon
jy atlei walter rei Jesus Christus in haar
lewe speel Sy het oak verwys na die be-

langrike rei wat gereelde oefening in 'n
jong kind se lewe speel.
Nog 'n hoogtepunt in ons dorp se ge
skiedenis was die heringebruikneming
van die alletiekbaan op Boland-stadion .
Dit is gevier met 'n 100-minute
byeenkoms waartydens goeie presta
sies weer deur ons allete gelewer is. A.
Minnie het 'n skitterende 800m
wedloop gehardloop wat na aan 'n
WOK-huishoudelike rekord was. Na
die sukses van die byeenkoms is bes luit
om die byeenkoms 'n iaarlikse ins teUing
te maak met die volgende byeenkoms
op 10 Oktober.

39

et al.: Die Wynstok 1985

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



V.Ln.r.: Mnr. J. Schreuder, D. Spreeth, mnr. A.S. du Toit, mev. Ina uan
Rensburg, B. du Plessis

Uit 'n alletiekoogpunt was dit 'n baie
suksesvolle jaar en ons wil van die ge
leentheid gebruik rnaak om aan die af
rigters deur die jaar, mnre. A.S. du Toit,
J . Schreuder en A. Serfontein baie
dankie te ~ vir al hul opofferings. Ook
~ ons dankie aan alIe gekwalifiseerde
afrigters wat hulIe beskikbaar gestel het
om by die verskeie skoolbyeenkomste
behulpsaam te wees.

GIMNASTIEK

Die girnnastiekkJub aan WOK het weer
vanjaar volstoom gefunksioneer. 5 Stu
dente onder leiding van mnr. Van As
Jordaan het aan ongeveer 70 dogt er
girnnaste afrigting verskaf. Beatrice
Mostert, Sanette Nieuwoudt, Suzette
Pretoruis en Cecile Petersen was vir die
beginnergroepe verantwoordelik ter
wyl Carina G ro bbelaar na die kompe
tisiegirnnaste omgesien het. 12Van die
girnnaste is vir Boland verkies: voor
waar 'n puik prestasie! Carina Grobbe
laar self was weer eens die wenner van
die goue medal je in haar klas by die
Bolandse Kampioenskapbyeenkoms.
Die vertoonspan van WOK funksio
neer steeds en het die kollege by
verskeie geleenthede verteenwoordig.

LANDLOOP '85

Die doel van vanjaar se landloop was
om maksimale deelname en genot te
bevorder.
Op 19 Februarie 1985om 17h30 he! mnr.
Boetie van Zyl die allete afgesit. Daar
was 'n regte pretloop-atmosfeer en die
deelname van e1ke koshuis was uit
stekend. Die persone wat weens
beserings nie kon deelneem nie, het
met die organisasie gehelp.
Daar is vers keie pryse uitgedeel sodat
meer persone 'n kans kon kry om een te
wen. Die pryse vir gelukkige nommers
is deur verskeie man- en dame-studente
ingepa]m. Die eerste man en dame wat
die wenpaal verbygesteek het, was
Wirnpie van der Merwe en Listha Nel.
Die koshuis wat die beste gees gehad
het, was Huis Bliss. Die prys het onder
afdelings gehad soos vertoning op die
pawiljoen, aankoms en oplrede van 00
gente, sang, oorspronklikheid van
Iiedjies, sportmanska p, volgehoue

entoesiasme en opruirrung na afIoop
van die byeenkoms. Die algehele
wenner van die landloop was Huis
Wouter Malan .
Onswilgraag van diegeleentheid gebruik
rnaak om die volgende persone te
bedank: Eerstens mnr . V. Jordaan en
die L.O.-mans; baie dankie vir u onder
steuning. Baie dankie oo k aan oom
Boetie van Zyl, die tydopnemers , die
rekordbearnpte, die kon trolebearnpte
en die kaartjiebeamptes vir hulIe by
draes. Baie dankie aan die studente vir
die goeie gees, die uitstekende deel
name en die mooi gesindheid wat hulIe
geopenbaar het. Die studente en die
dosente he t die dag baie geniet.
O nthou net: 'S ucces s is never final and
failure never fatal; it's courage that
counts."

Voorspoed vir volgende jaar se land
loop.

WUTlpie van der Merwe

Listha Nel

Ina van Rensburg
besoek WOK
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Kolleges - Netbaltoernooi
Colleges Netball Tournament .

•--)=.
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WOK: GASKOLLEGE VIR
SAO-NETBALWEEK

Gure weer - warm vriendskap?
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Netbal I:.' Netbal

NETBALBESTUUR
Agter u.l.n.r.: M. uan der Merwe, E. Botha, E. Lauw, N. Mostert, S. Spreeth
Middel u.l.n.r.: A. VlSQgie, E. Markel, J . Muller, S. Broodryk, H. Brand
Voor u.Ln.r.: Mej. EC. Uys (afrigster), C. van Niekerk (kaptein) mej. E. ZJetsman (afrigster)
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EERSTE NETBALSPAN
Agter u.l.n.r.: M. van der Merwe, H. Zeeman, L. Louw, H. van Zyl, H. von Baalen
Voor v.l.n.r.: C. van Niekerk (kaptein), mej. E. Jacobs (afrigster), E. van der Westhuizen
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NETBAL
Nog 'n jaar van WOK-netbal is verby,
Eke afrigter en speelster kan tevrede
voel wanneer sy terugkyk op 'n sukses
volle en bydrywige jaar.

Die klub bestaan uit 56 senior speel
sters wat aan ligawedstryde deelge
neem het en 120 junior speelsters wat
gereeld afrigting ontvang het.

Kursusse en toemooie is gehou om
skeidsregters op te lei. Die klub spog
met SO gegradeerde skeidsregters, t.w,
76 met Bolandgradering en 4 met S_A.
gradering_ Ongeveer 14 skeidsregters
he t gereeld opgetree by ligawedstryde.
Verder het baie van die skeidsregters
gehelp me t die opleiding van skeids
regters en ook opgetree by skool
wedstryde. Die S.A. gegradeerde
skeidsregters he t ook gehelp me t die
gradering van skeidsregters.

WOK spog met 'n interkollege-oorwin
ninq, Mooi so! Die netbalkollegesweek
is aangeb ied deur WOK. Die beeld wat
na buite uitgedra is, is positief en elke
speelster en afrigter het die week se ver
blyf ten spyte van 'n nat, koue
Wellington genie!.

Prestasies wat hierdie jaar behaal is, is
soos volg: Henriette van Zyl is gekies vir
die Boland-C-span en vir die S.A.
Kolleges-A-span; Lisbe Louw vir Wyn
land en die SA Ko lleges-B-span;
Christie van Niekerk vir die Junior
Bolandspan, Rolette Brand en Marie
van der Merwe he t hulle S .A. gradering
ontvang. WOK wen vir die 6de agter
eenvolgende jaar die Ebie Joubertskild
(deel dit met Van Der S tell. Die trofee
vir samewerking word vir die Sde agter
eenvolgende jaar verower. WOK wen
ook die beker vir die k1ub waarvan die
betrokke skeidsregters die meeste
wedstryde geblaas het. Die 3de span
wen die 2de Reserwe-ligabeker.

47

TWEEDE NETBALSPAN
Agter u.l.n.r.: E. Botha, J . Muller, C. Botha, L. Hickman, 5_Broodryk
Voo r u.l.n.r.: E. Markel (kapteinJ, mej. E. Jacobs (ajrigsterJ, S. Spreeth

Ons wil ons dank oordra aan die
voIgende persone: Mejj_Zietsman, Uysen
J acobs vir die onverbeterlike werk wat
hulle vir WOK-netbal doen;
elke student wat gehelp he t met afrig
ling en skeidsregting;
elke speelster wat bygedra he! tot die
jaar se sukses;
die reelingskornitee vir die re elings

i.v.m. die kollegesweek;
en die bestuur vir hulle harde werk.

Aan elke netbalspeelste r wat verlrek,
wil ons dankie se vir hulle bydrae. Vir
die wat agterbly: o nthou, claar is maar
net een WO K. Geniet dit!
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VIERDE NETBALSPAN
Agter 1I.I.n.r.: C. Terblanche,
Y. Geldenhuys, A. Crafford, e. Pratt,
e. Loubser
Voor u.Ln.r.: T. Rademeyer (kaptein),
mej. Zietsman (afrigster), H. Joubert

DERDE NETBALSPAN
Agter II.Ln.r.: P. Ackerman, S. lIan der
Wes thuizen, N. Mostert, L. To/ken,
M. Viljoen

Voor lI.m r.: M oon Zy, mej.E. Zie1smcm
(afrigster), H. Brand (kaptein)
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SEWENDE NETBALSPAN:
Agter v.l.n.r.: S. Muller, E. Zwiegers,
A. Rossouw, S. van Eeden, L. Ne l,
J. Keyser
Voor v.Ln.r.:A. Nel (afrigster), S. VISSer
(kaptein) H. Brand (afrigster)

49
VYFDE NETBALSPAN:
Agter vl n r.: A VlSq!je, Z ThD1, A. s«
S. de Lange, H. Niewoudt
Voor v.Ln.r.: D. Myburgh (kaptein),
mei. EC. Uys (afrigster) M. Heunis

SESDE NETBALSPAN:
Agter v.Ln.r.: A. van der Menue, R. du
Plessis, M. du Plessis, A. Zeelie,
S. Pretorius
Voo r v.Ln.r.: C. Smit (kaptein), mej.
EC. Uys (afrigster), R. van der Menue

AGSTE NETBALSPAN:
Agter v.l.n.r.: E Nel, M. Kroukamp,
S. Nathnagel, D. du Tiot, W. Saayman
Voor v.Lnr.: A Ne/ (cfr'Gster), E A!B"""
bach (kaptein), H. Brand (a/rigster)

-- ---
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EERSTEJAAR-EERSTESPANSPELERS
Agter v.l.n.r.: T. Mostert (Hokkie), M. de Klerk (Tennis),L. Rabie (Hokkie),
M. Bekker (Hok kie; Tennis)

~ Voor v.l.n.r.: J. van der Vyver (Rugby), B. von der Merwe (Krieket),

~~5i1!
7«
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BOLAND-NETBAL EN HOKKIESPELERS
Agter v.l.n.r.: S. Louw (hokkie), H. van Zyl (netbal), E. Louw (netbal), C. van Niekerk (netbal)
Voor u.Ln.r.: H. du Toit (hokkie), L. van Rooyen (hokkie), C. Kriel (hokkie), L. van Eeden (hokkie)
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HOKKIE X _HOKKIE .

EERSTE HOKKIESPAN
Agter u.l.n.r.: H. du Tiot, A. Stander, E. Carstens, A. Naude, L. Rabie, M. Bekker, T. Mostert
Voor v.l.n.r.: S. Louw, L. van Rooyen, mej. E. Jordaan (ajrigster), L. van Eeden (kaptein), C. Kriel

HOKKIE
1985 was 'n onvergeetlike jaar vir WOK
se hokkieklub!
Oit sal dan ook nie onvanpas wees om
te begin met Interkollege 1985 nie.
Harde werk van die spanne is bekroon
met goeie uitslae. Die eerste span was

vasberade en gemotiveerd om te wys
waartoe huUe in staat is. HuUe het suk
ses behaal deur Interkollege 1-0te wen.
WOK het sommer van die begin at na
oorwinnaars gelyk en het vurig ingeklim
om die Pokke in te reen lelterlik in die
stof (modder?) te laat byt. Met hierdie
oorwinning is WOK weer eens die top-

span. Die 2de span het gelykop gespeel
met 'n telling van 1 elk. Hulle was die
voorlopers tot kort voor die einde van
die wedstryd, maar die Pokke hetteen
die einde 'n doel aangeteken.
1985 het gevlieg en so het ons aan die
einde gekom van nog 'n suksesvoUe
hokkieseisoen. 'n Goeie spangees het
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HOKKIEBESTUUR
Agter u.l.n.r.: S. Louw, G. de Beer, A.
Agter u.Ln.r.: S. Lou w, G. de Beer,
A. Naude
Voor u.l.n.r.: L. uan Rooyen, C. Kriel,
L.M. uan Eeden

dwarsdeur die jaar gesorg dat ons aIle
wedstryde geniet het en ook goed ge·
vaar het in ligawedstryde. Alhoewel
geen liga-bekers verower is nie, is ons
bly om te kan sl! dat gee n emstige be·
serings voorgekom het nieen dat sport
manskap geseevier het. a m hokkie te
speel, is voorwaar vir elkeen 'n
uitdaging . Daarom wi! ons die spelers
aanmoedig om WOK se naarn hoog te
hou op die hokkieveld.

Sonia Louw en Corine Kriel is gekies vir
die Boland-Aspan en Driekie du Toit,
Lenette van Eeden en Leona Van
Rooyen vir die Boland-Bepan, O ns
gelukwensing ook aan hierdie spelers.

Ons wi! graag van die geleentheid ge·
bruik maak om vir mej. Jordaan, mnr ,
Pienaar en Johan Mostert bale dan kie
te sl! vir huUe entoesiasme, opofferings
en motivering. O ns waardeer u belang
stelling opreg. Dit aJles het hierdie jaar
onve rgeetlik gemaak.

Aan die spelers wat die klub verlaat, wi!
ons graag dankie sl!. Ons gaan juUe mis!
AIle voo rspoed en sukses vir die
toekoms word julie toegewens.

Sterkte en voorspoed vir die 1986-hok ·
kieiaar en mag ons voortbou op die
1985-tradisie!

VIERDE HOKKIESPAN
Agter u.Ln.r.:S. Net J. du Pisani,M. uon
Rensburg, S. Maree, M. Cronje,
A. Moster!
Middel u.Ln.r.: Z. Bock, L. de Jager ,
C. du Toi!, M. VlSser, R. Viljoen,
L. Theron
Voor u.Ln.r.: J. Moster! (hulpofrigterJ,
B. Kriel; mnr. C. Pienaar (afrigterJ,
S. Theron 52
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DERDE HOKKIESPAN
Agter v.I.n. r.:E. Vos, M. van Rensburg,
M. Kotze, A. van Zy/
Midde/ v.Ln.r.: M. Cloete, L. Coetzee,
L. De/port, C. Cantz, A. Griebenauw
Voor v.l.n.r.: K. Kosse/man, mnr. c.A.
Pienaar, H. van Houwe/ingen, A du Too

TWEEDE HOKKIESPAN
Agter v.l.n.r.: B. Mostert, R. van Zy /,
B. Rust, G. de Beer,
Middel v.l.n.r.: F. Rabe, S. Matthee,
1. Snyma n, R. de Jager, C. Petersen
Voor v.l.n.r.: S. Nieuwoudt, mej. E.
Jadaan (tJ/rlperJ, A de Jq:Jer ~ein)
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EERSTE KRIEKETSPAN
Agter v.l.n.r.: J. S cheepers, E. Boshoff, B. van der merwe,. W. Gen~t!y, J. Schoeman
Middel v.l.n.r.: G. Spies, A. Swart, C. Luman, R. S erjontein, H. Thlnon, J. Mostert
Voor v.l.'Lr.: Mnr. H. Reyneke, A. Cilliers, D. van Deventer, mnr. J. Botha, mnr. B. Basson

KRIEKET
Die 1984/S·seisoen was vir d ie
krieketklub van besondere belang
omdat WOK die SA KoUegekrieket
week gedurende die eerste wee k van
Desember 1984 aangebied het. Die 12
spanne en hul beamptes was vol lot vir
die puik reelings en die wyse waarop die
plaaslike reeIingskomitee onder leiding
van mnr. .D.R. Schreuder geen moeite
ontsien het om ten spyle van onguns
lige weer te sorg dat krieket elke dag
gespeel is. By hierdie geleentheid het
die WOK-span homself deeglik laat
geld Dean van Deventer en Andr~

Cilliers is dan ook gekies vir die Bspan
van die SA Kolleges. Deon van
Deventer is ook vir die BoIand-Raadspan
gekies wat aan 'n krieketweek in
Johannesburg deelgeneem het.

In die Boland se tweedeligakompetisie
het WOK deurgans goeie krieket ge
speel aangesien die span oor heeJwat
diepte beskik het. Die feit dat nie minder
nie as 8 van die gereelde eerslespan
spelers hul studie aan WOK vanjaar
voltooi, is sorgwekkend aangesien dit
baie moeiIik sal wees om hierdie leemtes

gedurende die 1985/ 86-seisoen te vuI.
'n Woard van dank word gerig aan aldie
spelers , sowel as mnre. Basson,
Reyneke, Botha en Schreuder asookdie
dames wat vir die verversings gesorg het.

Baie dankie oak aan die spelers vir huUe
entoesiasme en vir die aangename
atmosfeer wat claar onder huUe geheers
het,
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TENNIS A TENNIS

EERSTE TENNISSPAN . GEMENG
Agter v.l.n.r.: M. Cloete, M. Oliuier, S. Spreeth, M. Vermeulen, M. Bekker
Voor v.l.n. r. : A Schillig, mnr. J.D. Walton, H. Zeemon

TENNISVERSLAG
Gedurende die tennisseisoen van 1985
het ons eerste, tweede en derde spanne
onderskeidelik om die Richard Laing-,
die Faure- en die Krigebekers meege
ding .

Ons spelers het alma! me t groot gees
drif meegeding en tennis van goeie ge
halte is gespeel.

Die tenn isbestuu r het bestaan uit mnre.
C . Botes (voors itt er), M. Vermeulen
(o n d e r -vo o r s tt t e r), J. Walton,
(skak eldosent) en mej. D. Spreeth
(sekretaresse).

Die kampioenskaptoemooi wat deur
die kIub gehou is, is deur die volgende
persona gewen: A. SchUlig(manskamp
ioen) en D. Spreeth (dam es kampioen).
Veels geluk aan hierdie twee persone.
Hierdie jaar is twee manspanne in die
mansafdeling en een damespan in die
damesafdeling inges kryf. Alles van die
beste word hulle toegewens.
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WOK se beste wense vergesel hom en sy
gesin na hul nuwe tuiste.

57

Gedurende die eerste naweek van die
Septembervakansie he! 4 dames en 4
mans die Konege verteenwoordig by die
kollegeweek te Paarl.
Die spelers word bedank vir huDe
getroue bywoning asook die goeie gees
waarin die wedstyde gespeel is; oak mnr.
J. Badenhorsl en H. van der Merwe vir
die groot bydrae wal huDe tot die
bevordering van die tennisklub gelewer
bet , Ten laaste is dit baie moeiIik am OIlS

afrigter, rnnr, Walton, te bedank. Sy
weggaan is vir die k1ub 'n baie groot
verlies. Namens die k1ub, opregle dank
vir wal hy alles vir die k1ubopgeoffer het,
vir sy organisasie, afrigting en bereidwiJ.
Ugheid a m die tennis met soveel
entoesiasrne te bestuur.

EERSTE TENNISSPAN - MANS
Agler v./.n.r.: A. Sch illig, M. Vermeulen,
M. Olivier
Voor v./.n.r.: Mnr. J.D. Walton (afrigter),
mnr, J. Badenhorst

I
j

.'

-

"

•

TWEEDE TENNISSPAN - MANS
Agler o.Ln.r.: C. S chmidt, F. Brand, M. Bredenka mp
Voor v./.o.r.: B. Schoeman, mnr. J.D. Walton,
H. van der Merwe, S. Bates
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TWEEDE TENNISSPAN .
GEMENG
Agter v.Ln.r.: C. Kriel, B. Schoeman,
H. van ZyL C. Arangies, M. de Klerk
Voor v.Ln.r.: Mnr. J. Walton, C. uan
Niekerk, S. Botes, J.R. Badenhorst .

DERDE TENNISSPAN 
GEMENG
Agter u.Ln.r.: C. Schmidt, M. Kotze,
K. Pienaar, N. Mostert, F. Brand,
S. Louw
Voor v.Ln.r.: S. Botes, mnr. J.D. Walton
M. Vi/joen
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RUGBYBESTUUR 1985
Agter v.l.n.r.: J. Pienaar, C. Luman , J. Schoeman, J. Thirio",
Voor v.l.n.r.: Mnre. Van As Jordaan, D.J. de Vi/liers, J.N. van der Merwe

RUGBY
Die 1985-rugbyseisoen het afgeskop
met twee wedstryde teen Argentynse
spanne. Beide wedstryde was van 'n
besondere hoe standaard, afgesien
daarvan dat dit nag baie vroeg in die
seisoen was . Alhoewel daar 'n vurige,
en by tye selfs ietwat robuuste
vertoning gelewer is, is daar tag nuwe
vriende oor die taalgrense heen
gemaak.
Tydens ons rugbyklub se viering van sy
21-jarige bestaan het ons teen spanne
van die Universiteit van Kaapstad
gesp e el. Nieteenstaande d ie
sterbelaaide span van die Ikeys het
WOK daarin geslaag om na 'n skok
oorwinning as oorwinnaars van die veld
te stap. Di~ groat oomblik sal ons altyd
bybly.

Die Interkollegebotsing van 1985 sal
waarskynlik onthou word as die 'slag
van Modderbad'. Die WOK-span kan
homsell ongelukkig as dat hy nie as oor
winnaar van die veld kon stap nie. Tag
het WOK laaste gelag toe die heront
moeting gespeel is en OKP goed geklop
is. Dit was 'n afskeidsgeskenk vir die
groot indoena van die 'ball game' na
woorde wat 'n mens altyd sal onthou:
'Mooi, manne! Ek is trots op julie!'

Tydens die kollegeweek te Windhoek
vaar WOK baie goed en behaal 'n
unieke prestasie deurdat vier spelers
gekies word vir die S.A. kollegerugby
span. Die WOK-Iede van die span was:
Andre CiIIiers, Hannes Thirion, Andre
Verhoag en Chris Luman. Beau

Sc hoeman kon om sekere redes nie
gekies word vir die span nie. AI vyf bo
genoemde spelers het ook die Boland
vanjaar verteenwoordig.

In die Groot Uitdaagkompetisie het
WOK goed gevaar en kon met 'n bietjie
geluk se lls beter gedoen he!.

Ten slotte moet ons afskeid neem van
ons groot argitek, mnr. De VHliers. Wat
ons in talent kortgekom het, het hy
met fyn beplanning aangevul en ons tot
'n eenheid saamgesnoer. WOK kan net
dankie se aan hom en die ander lede
van die k1ub wat ons die einde van die
jaar gaan verlaa!.
Mag die spelers wat ons verlaat met
trots en dankbaarheid onthou wat
WOK vir hulle beteken het.
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BOLANDRUGBYSPELERS Agter u.Ln.r.: A. Verhoog, J. Thirian
Voor u.Ln.r.: C. Luman, J. Schoeman, A. Cilliers
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DERDE RUGBYSPAN
Agter u.l.n.r.: M. Joubert, A. Swart, A. Loubser, H. Strauss, O. Vasloa, M. Vermeu len, A. Nagel
Middel u.l.n.r.: R. S choeman, E. Spomer, M. de Vries, W. Lane, C. Schmidt, B. du Plessis, D. Lombard
Voar u.l.n.r.: C. Gellatly, J. Hugo, J. Joubert (alrigterJ, mnr. J. Joubert (afrigterJ, J. Broodryk, F. Brand

VIEHDE RUGBYSPAN
Agter u.l.n.r.:M. Bredenkamp, G. S wane·
poel, C. Botes , M. Walters, O. Vasloo,
M. Vermeulen, J. Scheepers
Middel u.l.n.r.:A. Nortier, A. Smit , L. Nel,
E. Nel, N. uan der Merwe, W. Lane,
D. Lombard
Voar u.l.n.r.: V. McLeod, J. Rosso uw,
mnT. M.J. Odendal (afrigterJ, J. uan der
Westhuizen, F. Nel
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TWEEDE RUGBYSPAN
Agter u.Ln.r.: H. uan S<:halkwyk, A. Schillig, B. uan der Merwe, D. Pieterse, J. Engelbrecht, D. Meyer
MiddellJ.I.n.r.: N. Pretorius, D. Wentzel, E. Boshoff. W. uan der Merwe, W. Hendrikse, P. Mostert
Voor lJ.I.n.r.: H. Brond, W. Fourie, mnr. B. Basson (afrigterJ, J. Bruwer, G. Nieuxud:

Mnr. D.J. de Villiers het die besondere
prestasie behoal deurdat hy die eerste
persoon is wat as die WOK-spartman lJan
die ja a r aangewys is. Op die fota oor
handig mej. Esna Zietsman 'n oorkonde
aan hom by die geleentheid.
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EERSTE RUGBYSPAN
Agter v.l.n.r.: J. Pienaar, D. Engelbrecht , W. Rademeyer, C. Basson, P. van Zyl, J. van der Vyver
Middel v.l.n.r.: A. Verhoog, C. Arangies, M. Olivier, G. Ferreira, J. Giliomee, G. Spies
Voor v.l.n.r.: C. Ciliers, C. Luman, mnr. D.J. de VrDiers (afrigter), H Thirion (kaptein), J. Schoeman

Dankie!
Namens die redaksie van DIE WYNSTOK ons opregte dank aan die Rektor
dosente en studente wat bydraes geskryf het vir hierdie uitgawe.
Ook aan BOLAND DRUKPERSons dan k vir hulle hulpuaardigheidom aon die
blad fisiese gestalte te gee.

c.F.

AGTERBLADFOTO: Die Burger
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