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Die nuwe kollege wat sa! ontstaan, sa!
steeds 'n hoe standaard handhaaf. U
kan uit die tennisverslag aflei dat daar
a1reeds geslaagde amalgamasie tussen
die twee kolleges is. WOK sal die
uitdagings aanvaar en 'n sukses maak
van die nuwe geama!gameerde kollege.
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Verlede jaar het ons in hierdie rubriek
gemeld dat 'n nuwe geama!gameerde
kollege op WOK se kampus gevestig sa!
word. Dit beteken nou dat die naam
WOK sa! verdwyn. Die nuwe naam van
die kollege vanaf 1990 sal Die
Onderwyskollege Boland wees. Dit
beteken oak dat baie ander dinge eie
aan WOK sa! verciwyn en deur nuwes
vervang sal word: die kollegewapen, die
kollegedrag, die kollegelied en oak DIE
WYNSTOK. Hierdie uitgawe is dus die
tweede laaste WYNSTOK wat sal
verskyn. Socs in die verlede wil ons
egter weer vanjaar vir u 'n beeld gee van
a! die bedrywighede en nuwighede wat
hier op die kampus aan die gang is.
Want dat hier steeds vernuwing en
nuwe idees is wat toegepas word, is 'n
f€it.
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GOD. EK EN DIE

GESKIEDENIS
DIPLOMA-AAND 1987

3

Dr. Louw Alberts het op sy
kenmerkende manier hierdie tema
behandel sodat elkeen in die gehoor
kennis geneem het. As natuurweten
skaplike het hy eers die vraag gestel: [s
die God van die Bybel bereid om in te
gryp in ons geskiedenis en dan wel
onder watter voorwaardes? Kan ek as
individu enige rol van betekenis vervul
in hierdie situasie?

Oor die ontstaan van die heelal, het hy
gese, ciat dit sowat 18 000 miljoen jare
gelede gebore is. Die sogenaamde oer
ontploffing is reeds so goed vasgele dat
dit vandag as die standaard model kan
beskryf word. Wat dan nodig was om
die waarneembare lisiese heelal tot
stand te laat kom sou die begrip toeval
heeltemal betekenisloos maak. 'n
Skepper wat tot in die fynste besonder
hede beplan het, is die outeur van die
heelal se lisiese geskiedenis.

V.I.n.r. Dr. E. Smit (Rektor), met!. Lulu Mo/herbe (eggenotevon dieLPvon Wellington),
dr. Louw Albens (gefeentheidspreker), meu. [na Burger (Burgemeester Llan
Wellington), ds. P.J. Roubenheimer (Voorsitter van die Kollegeraad), mnr. J.J Steyn
(Hoofsuperintendent van Onderwys - Onderrig/eiding)

Na die voorbereiding van die planeet
aarde, weer eens 'n samestelling van 'n
groot aantal aaneengeskakelde nOOge
faktore vir biologiese lewe, bring God
die mens op die toneel. Die AIleen·
outeur van die geskiedenis tot dusver
bring 'n junior vennoot op die toneel.

Van nou af sal die Senior Vennoot
optree in samewerking met die junior
vennoot en ook ingryp op aandrang van
die junior vennoot.

Hiema het hy verskillende voorbeelde
aangehaal oor hoe God ingegryp het in
antwoord op gelowige gebed.

Ten laaste het hy gese:"Ons wiI vertrou
ciat wanneer u in 'n klaskamer voor
kinders staan u steeds in geciagte sal
hou ciat hier ook 'n aantal potensieIe
vennootjies is van Horn, Wie in
samewerking met hulle, die gang van
die geskiedenis wiI bepaal.

"Suid-Afrjka se geskiedenis hoef nie net
die blote resultaat van internasionale en
nasionale politieke magte en strominge
te word nie. Die Senior Vennoot het in
die verlede keer op keer getoon ciat Hy
bereid is om juis aI hierdie faktore ten
goede aan te wend.

"Die sleutelvraag is nooit of God bv.
aan die kant van die Engelse teen die
Duilsers gestaan het nie, aan die kant
van die Voortrekkers teen die Zoeloes
nie. Die vraag is ook nie of Hy vanciag
aan ons kant staan rue, roaar veel
eerder: Staan ons aan Sy kant. Dit word
die bepalende faktor in die geskiedenis.

"En 'n volk kan slegs kant kies as die
individue kant gekies het. Sou u dit
doen clan het hierdie pragtige land 'n
groot toekoms."
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UIT DIE KANTOOR
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Die jaar 1988 het vir die WeDingtonse
OnderwyskoUege in die teken gestaan
van die aankondiging deur die
Direkteur: Onderwys, dr. S. W.
Wahers, <!at die nuwe naarn van die
geamalgameerde kollege op die
WeDingtonse kampus vanaf 1990 die
OnderwyskoUege Boland sal wees. In
die pei!ing het taUe oud-studente van
beide koUeges hierdie naarn in groot
getaUe voorgeste! nadat die wens van
die Direkteuraan huUe meegedee! is <!at
die naam nie plekgebonde mag wees
nie. Om verder in oareensternming te
kom met die nuwe ondeJwySWetsewing
het die Departement ook besluit <!at die
term "onderwyserskoUege" nie meer
gebruik sal word nie, maar we!
"onderwyskoUege".

'n Naamsverandering sal deur baie Dud
studente en -dosente met hartseer
aanvaar word. want daar kan nou
geredeneer word <!at WOK glad nie
meer bestaan nie. Ons glo egter <!at
begrip en rede sal seevier en <!at die
oud-studente van beide WOK en OKP
mekaar die hand van koUegiale
vriendskap sal reik in die aanvaarding
van hierdie nuwe bedeIing ter wiIle van
d ie be langr ikh e id v an beide
onderwysersopleiding en die gewysigde
voortbestaan in die g<!integreerde aIma
mater as voortgesette tuiste vir aIbei.
Die OnderwyskoUege &land verdien
die onverdeelde trou en loja1iteit van
aRe oud-studente soda! die trauma van
die afgelope 15 maande tot geskiedenis
kan vervaag. Gelukkig is daar reeds
mooi dinge aan die gebeur waar die
nuwe samewerking wat gevra word aI
hoe meer gestalte begin kry.
Gedurende 1989 sal op 'n wye terrein
bepIan moet word om die oorskakeling
so glad as moontlik te Iaat verloop. Ons
gaan 'n tyd binne van baie laastes, maar
oak 'n tyd van baie eerstes.

DONASIE VAN VOLKSKAS
Mnr. Tert ius Bosman, Assistent·
hoo/bestuurder (Bemarking) van Volkskas
oorhandig tjeks aan opIJoedkundige
inseansies. Van links no regs verskyn pro{.
P.R. van Dyk, rekeor van die Hugenote
kollege; dr. £ 5mit, rekeor van WOK; mnr.
AH. Gaus, rekeor van OKP; mnr. Basman;
dr. J.A VlCeor, Ad;vnk-direkteur van
Bybelkor.

DO ASIE VAN SANLAM

V.Ln.r. Mnr"- W. RaeJo{se (Provinsiale Bestvurder), WA &mard (Hoo/bestuurder),
dr. E 5mie (Rektor)

4

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 14 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss14/1



Die tema wat die Departement
Onderwys en Kultuur, Aclministrasie:
Volksraad vir die inrigtings onder sy
beheer vir 1988 gekies het, is
uOnderwys in diens van die
gerneenskap". VIr die onderwyser is dit
natuurIik nie iets nuuts nie, maar tog is
dit goed <!at ons op 'n geordende en
doelbewuste wyse gedurende die
afgelope jaar aan hierdie tema aandag
kon skenk. As 'n mens clink aan
projekte soos die A.C.S.V.·tak se lees
en-skryf·kursus vir ongeskoolde plaas·
werkers, die lees-en·studiehulp by die
plaaslike Murray· kinderhuis , die
deelname van die publiek aan die
uitvoering van die uittreksels uit DIE
MESSIAS (G.F. Handel) en die
betrokkenheid van die personeel en
studente by die verskiDende feeste van
die jaar, soos die Wellingtonse
Herfsfees, die Dias 500, die Hugenote
300 en die Groat Trek ISO, clan kan
besef word dat WOK ook 'n
daadwerk li ke aandee l tot die
Departement se tema probeer bybring
en uitJeef het

Ons studente en personeel se
aanvoeling vir ander wat in nood
verkeer, het gestalte gevind in 'n totale
bedrag van RI463 wat aan die
VIoedrampfonds en Die Burger se
Kersfonds geskenk is.

Die WOK·INDABA, ons vakblad wat
horn hoofsaaklik toespits op die
vakdidaktiese terrein, het vanjaar sy
vierde uitgawe beleef. Hierdie hlad hied
'n gespreksforum spesifiek vir die
onderwys in die primere skoaL Ons
vertrou <!at ons koRegas in die skale
met vrymoedigbeid daarop sal reageer.

Op die personeelfront word elders in
die boo welkom sese en afskeid
geneem. Aan diegene wat vanjaar
tydelike betrekkings beklee het, se ons
oak baie dankie: mev. E.L Malan
(Natuurwetenskappe), mev. J.
Ingwersen (Afrikaans) en mm. J.P.
Grobler (Kitaar). As opsigter is tot ons
geledere toegevoeg, mm. D.P. du
PIessis, en as Iaboratoriumassistente
IneV. H. Fraser. Dr. en mev. WAP.

5

DONASIE VAN TRUSTBANK

Mw. W.D. de Kock, Talcbestuurder, Trustbank, Paarl, aorhandig die donasie aan die
Rektar

SKENKING DEUR SANTAMBANK

--=~---

\I. 1.n.r. mnT. EOI. Gauws (Assistenthao/bestuurder, BoIandstTeekJ, dr. £ Smit
(RektarJ, mnT. W. v.D. BadenJwrsr (Talcbestuurder, WeIlingranJ
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V.l.n.r_ dr. E. Smir (Rekrar), prof. P.R. de Wet (geleentheidspreker), ds. P.J.
Rauhenheimer by d ie opening op 26 Januarie 1988

6
von Ludwig het as huisouers in Huis
Wouter MaIan hulle intrek geneem in
die plek van mnr. en mev. J .H.
Schreuder.

By die Departement van Onderwys het
mm. C.E. van Staden, Hoofsuperinten
dent van Onderwys, vanjaar as
voorsitler van die Rektorevergadering
oorgeneem. Ons se aan horn welkom in
hierdie hoedanigheid en wens horn 'n
voorspoedige dienstermyn toe.

Hoewel die huidige Kollegeraad se
dienstermyn vanjaar amptelik verstryk
het, het die Direkteur: Onderwys die
lede se ampsterm~'Jl tot einde 1989
verleng wanneer die nuwe Kollegeraad
van die Onderwyskollege Boland sal
oomeem. Aan die huidige lede se ons
graag baie dankie vir die
bereidwiltigheid om verder te dien.

Ons spreek graag ons opregte dank uit
teenoor die volgende instansies vir
donasies tot ons onlwikketingsfonds:
Volkskas (R3S00), Total (R2S00),
Saambou·nasionale Bouveren iging
(R7S0), Trustbank (RSOO), Santam
(R2S0); 'n donasie aan die biblioteek:
Sanlam (R2000); tot die eerstejaars se
orientering en ontvangs: Volkskas
(R650).

Teenocr ons Kaaplandse Departement
van Onderwys, en by name die
Direkteur, dr. S. W. Walters, die
Adjunk-direkteur, dr. F.L. Knoetze,
asook d ie ander vakkundige en
adrninistratiewe personeel wat in 'n
mindere of meerdere mate die
onderwyskolleges se sake behartig,
spreek ons graag 'n opregte woord van
dank. Die besonder moeilike lye waarin
ons tans verkeer, steJ hoe eise en ons by
WOK wiI die Departement sterkte
toewens.

Baie dankie ook aan a1ma1 in die
geledere van WOK vir 'n mooi 1988.
Mag die vreugde van die boodskap van
die Christuskind u in die komende dae
omring. En mag 1989 'n groot jaar Wee5

in die geskieden is van d ie
Onderwyskollege Wellington.

E. SMlT
REKTOR

26 JANUARIE 1988

Die spreker by die opening van vanjaar
se akademiese jaar was prof. P.R. de
Wet van d ie Uni versite it van
Stellenbosch.

Onder andere het sy rede hoofsaaktik
gegaan oor die snelle verandering in die
hedendaagse lewe:

"Daarmee bedoel ek die teenemende
tempo waarmee historiese gebeurte
nisse mekaar opvolg. Hierdie dinge
verander weer die gemeenskaplike
lewenspatroon van mense.

"Wat egter nuut is, is die geweJdige
stroomversne llin g wat sulke
verandering ondergaan het. Gp haas
elke lewensterrein wissel nuwighede
mekaar so sneJ af dat ons nie meer kan
tred hou met die lyd nie. Hierdie snelle
en steeds versnellende tempo van
verandering in die mens se leefwereJd
plaas die lewensbeleid, die waarde-

AMPTEUKE OPENING

sisteem en die geestelike rigtingsbesef
van mense onder druk. Nog nooit in die
geskiedenis van mense het verandering
teen so 'n ongekende spoed op die
mens afgestorm as juis nou nie.

''In hierdie veranderende wereld, kom
die uitdaging aan alle opvoeders om die
kinders so voor te berei dat hulle
verandering kan hanteer en verwerk
sodat d ie kind nie magteloos
meegesleur word nie. Die uitdaging is
aan u as studente om te leer om by te
bly en in beheer te bly. Die mens kan nie
net veranderinge aanvaar ascf dit 'n
onveranderlike gegewe, 'n voldonge f€it
is nie. Die mens is medeskepper van sy
toekoms.

"Vtr die student en jongmens wat horn
kan aanpas by die veranderinge en wat
ook self skep en bou aan sy toekoms 
vir horn word dit 'n uitdagende,
interessante en stimulerende lyd Dan
word die probleme uitdagings, word
vertwyfeJing 'n geleentheid en word
onsekerheid, sekerheid"
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WOEKER-REDAKSIE
Agter: (v./.n.r.) M. Mosterl, E. Coelzee, MJ. van Dyk, J. Theron, H. van Schalkwyk, K.
Booth, K. van Jaarsveld, C. Smal
Voar: (v./.n.r.) C. Havenga, L. Ham, K. Kasselman, I. Viljoen , S. van feden

VSR 1988

Daar was verskeie hoogtepunte:

1. Die eerstejaarskarnp waar ons as
hele Studenteraad die geleentheid
gekry het om die eerstejaars weJkom
te laat veel by WOK.

2. Die kamaval, met "Advertensiemal"
as tema, het ons in tipiese studente
gees Wellington op horings Iaat neem
Dit was 'n geweldige sukses en ek wil
dankie se vir alrnal wat 'n bydrae ge
lewer het tot die sukses van die kar
naval Die geld wat langs hierdie weg
ingesamel is, is by 'n spoggeleentheid
aan die AC.V.V. oorhandig_ Die
geld word weer gebruik om behoeftige
mense in Wellington se gemeenskap
te help.

3. Interkotlege. Ons was bevoorreg om
vanjaar twee interkotleges te laat
"herleef'. In die eerste plek het ons 'n
atletiekbyeenkoms teen Hugenote
Kotlege gehad waar WOK weer ge
wys het ciat hutle nog 'n krag op die
atletiekveld is. Ook het ons vir die
eerste keer in drie jaar weer '0 inter
kotlege teen Tygerberg Tegniese
Kotlege gehad. Die uitslag was nou
wel nie in ons guns nie, maar sport
rnangees en studentepret was die
wenner!

ens het vanjaar ook baie "eerstes"
gehad Hier clink ek byvoorbeeld aan
ons massa-vergaderings, die
Valentynsdagvieringe en natuurlik die
lente-"Met", wat 'n reusesukses was.
Mag dit clan ook voortaan 'n gereelde
instetling word

Ek wil graag hierdie kort oorsig oor 'n
besige jaar afsluit deur dankie te se aan
al die studente, dosente en
administratiewe personeel wat ons taak
gedurende die jaar soveelligter gemaak
het.

Dankie aan die Hemelse Vader wat my
clan oak die geleentheid gegee het om
WOK op so 'n spesiale manier te dien.

Aan die nuwe eerstejaars, welkom op
Wokkeland; geniet jutle jare hier, want
dit is '0 voorreg om in so 'n pragtige
omgewing te kan studeer. Oak aan die
wat die "groatmenslewe" gaan aandurl,
doen dit met oorgawe!

Voorspoecl en sterkte.

MlCHAEl BREDENKAMP
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BEURSTOEKENNlNGS
1988

1. J .S . FLORENCE·BEURS

Die student wat die meeste gevorder
het in die tweede taal volgens die
punte behaal aan die einde van die
tweede jaar (1987):

Mm. M.S. Batha

2. CHARUE HOFMEYER·BEURS

Die student wat die hoogste punte
in die Praktiese Onderwys in die
derde jaar (1987) behaal en 'n HOD·
kurus volg (1988):

Mej. Francis Rabie

3. SAAMBOU·TOEKENNING

Die student wat die hoogste punte
in Wiskunde in die derde jaar en in
die Junie·eksamen van die HOD·
jaar (1988) gesarnentlik behaal het:

Mej. Hesna E. van der Merwe

4. TOTAL·TOEKENNING

Die student wat in die derde jaar
(l987) die hoogste punte in die finale
eksamen behaal en 'n HOD-kursus
volg (l988):

Junior: Mej. A1etla J .E. Moster!
Senior: Mej. Elmarie Lombard

5. MASKEW MILLER
TOEKENNING

Die student wat in die derde jaar die
hoogste punte in Prakliese Onder
wys in Senior Primer behaal het
(1988):

Mm. Kevin A. Booth

6. NASOU·TOEKENNING

Die student in die derde jaar wat die
hoogste punte in Praktiese Onder
wys in Junior Primer behaal het
(1988):

Mej. Adele Weideman

7. F.A.K.·PRYS

Die student in die derde jaar wat die
beste presteer het in die Vakdidak·
tiek van Afrikaans (1987):

Mej. Elmarie Lombard

8. S.A.O.U·TOEKENNING

HOD·student (Afrikaanssprekend)
wat onderskeiding in die finale jaar
in die kursus behaal het (l987):

Senior Primer: Mev. Luzanne
v.d. Westhuizen
Junior Primer: Mej. Mafia E. Brand

9. PRESTASIETOEKENNING
(AKADE.MIES)

1987 Studiejaar:

Mej. Hesna E. van der Merwe
Mej. Elmarie Lombard
Mm. Ben C . van der Merwe

10. ESNA ZIETSMAN-TOE
KENNING

Toegeken op grond van prestasie
in Ligaarnlike Opvoeding in die eind·
eksamen van die derde jaar (1987):

Mej. Theresa Moster!

NAVARRETRAP
Vir aI die honderde manstudente wat
oor die jare heen hierdie trap (sienfoto)
so geed ken, plaas DIE WYNSTOK
spesiaal die stukkie geskiedenis. Die
trap se ysterwerk is in 1927/ 28 met die
hand gemaak deur mm. Carel Theron.
Sy seun, mm. Dawie Theron (sien
foto), was sy pa se handlanger. Dit was
geen geringe taak nie, want die enigste
gereedskap was ystersagies en vyle! En
aUes moes presies en sekuur gemeet
word - daar was nie 'n tweede kans rue.
Hierdie was clan oak die eerste en laaste
trap wat mnr. Theron gemaak het.

Fato: Mnr. Dawie Theron kyk terug
no sy arbeid LIon sestig jaar gelede.

8
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MARIE STUDER

C ' , " of "C driegestreept" SODS

Hollandse bronne claama verwys, is 'n
toonhoogre-aanduiding vir die noot C
lwee oklawe bokant middel-C. Oil is
ook die loonhoogte van Marie Studer
se k1eindogtertjielag· 'n toonhoogte wat
ek al dikwels verwonderd by 'n k1avier
gaan bevestig het; verwonderd omdal
mense net nie so hoog lag nie. En
verwonderd omdat mense nel nie dag
in en dag uil so uilbundig opgeruimd is
me.
Marie Studer is egoSy lag omdat sy jonk
en vrolik is en daagliks jonger word,
SODS IT Korintiers 4 vers 16 haar

verseker. Sy lag omdat sy in haar
grysheid die groen en vet vrugte van
Psalm 92, vers 15 dra, en omdat die
Here haar "heellemal toegevou het".

Hoe dit gekom het dat sy ' n
musiekloopbaan sou volg, vind sy
moeilik om te verklaar. So en behalwe
haar verhoogvrees, was daar van
grondige musiekonderrig op Kakamas,
waarheen die Studer-gesin kort na haar
geboorte op Garies verhuis het, en
waar sy in 1944 gernalrikuleer het,
weinig sprake. Vandaar die ekstra,
voorbereidende studiejaar daarna le

9

Stellenbosch voordat sy met die studie
vir die O.D.M.S. (Onderwysdiploma in
Musiek en Sang) kon begin.

Dit was jare van grool verlange na die
Noord-Weste, waarheen sy maar lwee
keer per jaar per trein kon terugkeer vir
vakansies, en jare van hand aan die
ploeg slaan. Maar sy het ook baie
kosbare herinneringe aan die ou
"Conserve" . '0 era waarvan cns geslag
eintlik net die koda beleef het. Sy praat
met groot lof van professor Fismer, en
van professor ("Bolletjies") Berens by
wie sy onderrig in Harmonie en Orrel
ontvang het. Laasgenoemde sonder sy
uit as 'n geduldige persoon wat baie vir
haar beteken het en haar dikwels
bemoedig het. Sy vertel van professor
Pieler de Viliers wat na 'n lang en wye
draai in die Transvaal weer terug is op
Stellenbosch, en van mev. Makkie
Loubser - toe nog Grove - onder wie se
inspirerende leiding sy Finaal in Klavier
gespeel het. Saam met klasmaat Danie
Louw, tans departementshoof van
Musiek, aan die Onderwyskollege
Paarl, onlvang sy ook "Onderwys
melodes" by professor George van der
Spuy, die later internasionaal·erkende
sangpedagoog.

Die jare van skoolhou begin met drie
jaar op Riviersonderend, gevolg deur
nog drie op Wolseley en dan vyf jaar op
Vredenburg. Hierdie vyf jaar was van
haar gelukkigste jare . "ten spyte van
die vreeslike wind", en dis ook hier dat
sy die eerste keer 'n orrelpos beklee.
Nog drie jaar volg op Porterville
voordat sy in 1970 aangesteJ word as
musiekdosent aan die Onderwyserskol
lege Wellington.

Marie is een van daardie stil werkers
buite die kalkIig, maar wie se bydrae
nooit onderskat rnoet word nie. Soos
haar talle studenle en oud-studente met
groot waardering getuig, het sy hulle
geduldig en tiefdevol gelei - ook op die
geestelike terrein. Sy is 'n ware
simpatieke rnoedertjie . trouens, die
kort vroutjie met die mooi wit hare het
my van die begin af aan my eie moeder
herinner - wat altyd moed inpraat, troos
en bereid is om te help bou aan 'n mens
se selfvertroue en weerbaarheid.
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Maar 'n ernstige geselsie met Marie
keer telkens terug na haar onwrikbare
geloof in God, die Kern waarom aIles vir
haar baie duidelik draai. Die Bybeltjie le
byderhand en kort·kort word die rekkie
. wat die veelgeleesde boek moet
bymekaarhou - afgehaal en omgesit,
afgehaal, omgesit om uit die Woord aan
te haaI en te staaf. Haar helder blou oe
kyk stip as sy vertel van die groot
ommeswa ai in haar lewe op
Paasmaandag 1974 en hoe dat God
daardie dag haar ganse, tot op daardie
stadium dikwels onsekere gedrag,
radikaal verander het.

Marie, ek wil iou verseker van ons
hoogste waardering en agting. Jy is 'n
unieke persoon wie se toegewydheid,
blymoedige en gelykmatige geaardheid
inspirerend op ons ander ingewerk het.

Ons sal die c ' , '·Iaggie mis, maar weet
dat jou aftreejare gevul is met mooi
herinneringe aan 'n vrugbare dienstyd
waarin jy iou medemens bemoedig,
gerig en onderskraag het.

JOHAN DE KLERK

MNR. A.S. DU TOIT

Mnr. Andries Stephanus du Toit het
WOK in Maart 1988 na 'n verbintenis
van meer as 'n dekade verlaat, nadat hy
die betrekking Adiunk-hoofonderwys
kundige: Aardrykskunde: Departement
Onderwys en KuJtuur - Raad van
Verteenwoordigers met George as
hoofkwartier aanvaar het.

WOK het met gemengde gevoelens
afskeid geneem. Aan die een kant het
ons horn die welverdiende bevordering
gegun, maar aan die ander kant is daar
beset dat sy vertrek 'n groot verlies vir
WOK sal beteken. Ons glo egter dat hy
sy verblyf aan WOK as een van die
hoogtepunte in sy lewe sal bly onthou
aangesien hy juis hier as onderwys
student sy loopbaan begin het.

Dries, SODS hy a10m bekend was, het in
1965 aan die Hoerskool Overberg
gematrikuJeer en daama die Hoer

Onderwyssertifikaat (Akadem iese
vakke) in 1968 en die Hoer Primere
Onderwysser tifikaat (Kleinkinder
skoolmetodiek) in 1969 aan WOK
behaal. Hy aanvaar sy eerste
betrekking aan die Laerskool Dirkie
Uys te Moorreesburg waar hy en sy
eggenote, Freude, ook 'n oud-student
van WOK, die gemeenskap vir 7jaar op
vele terreine met onderskeiding gedien
het. Gedurende hierdie tydperk het hy
ook die BA-graad deur rniddel van
deeltydse studie aan UNlSA verwerf. In
1977 aanvaar hy 'n betrekking as
dosent aan WOK en in 1984 behaal hy
die graad REd. aan die Universiteit van
Stefienbosch.

Aan WOK het hy vir meer as 'n dekade
lank 'n groot bydrae as dosent,
sportafrigter (rugby en krieket) en
skakeldosent van die Landsdiensklub
gelewer. Hy is dan ook spoedig beloon
vir sy harde werk_ln JuJie 1987 word hy

bevorder tot senior dosent en daama
het hy by meer as een geleentheid
waargeneem as departementshoof van
Aardrykskunde. VIr sy onvermoeide
ywer om jeugwerk te bevorder is die
Senior Springboktoekenning, die
hoogste toek enn in g van d ie
Landsdiens, in 1984 aan horn toegeken.

Oit is egter as mens dat Dries die
Iangste onthou sal word. As persoon
was hy waarlik 'n "Israeliet sander
bedrog" - 'n eerlike en opregte mens
wat maklik in 'n span saarngewerk het;
'n persoon wat werk1ik die gebod van
die tiefde teenoor sy naaste uitgeleef
het. WOK is werk1ik jarnmer om van
Dries, Freude en huJ drie kinders
afskeid te neem, maar wens horn aIle
sukses in sy nuwe werk toe. Ons glo dat
hy die nuwe uitdagings met dieselfde
ywer en verantwoorde tikhe id sal
hanteer as waarmee hy sy taak hier
vervul het.

HENDRt REYNEKE
10
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MEJ. ElLA MALAN

Opregte dank en hulde aan mej. Ella
Malan, cud·student en oud-<losent van
WOK, wat op die rype ouderdom van
96 jaar ons kom besoek het om die
gebed "Na my klaskamer toe" aan die
HOD's (Junior Primer) van 1988 te
oorhandig. Hulle is my laaste k1as wat
die vane vier jaM by my was.

Hierdie gebed het mej. Malan, toe sy
dosent was, aan haar studente gegee.
Dit hang in honderde onderwyseresse
se klaskamers en inspireer hulle.

Ek het in 1941 tot mej. Malan se klas
toegetree en het in 1943so 'ngebedvan
haar ontvang en dit in my klaskamer
opgehang om my te inspireer.

Ons bid mej. Malan Gods rykste seen
toe op die pad vorentoe.

P.K. CRONJt:

r.n UD'__ k~p tOC.
;;~~-- ~~~

m met my die
k4\roor in .

UWi\T kindcrfJi heroin;
U ~t IX-x1it WI -;t( it"deur vre~::;.
H rc.but OJ,y 800. U ", \!s.
L"'-ltm.\.) w~ r opnuut be51uil
Go 5L1rkMu woonf wuit
:IF. us Ilk dilll moct 'mX'dJ).
Mt licfd.:.nj , IIl\!t I,lap of sll."'n.
Laut L G0l5 50 dllUl' roll [""mal

m op lelll1inq rJflll' re ·dai'll.
~ll,;clJ9-hcrinOeri~ lieflik b1y
')mdilt ~ koolhoo tx"lIll n Iny.

...~,.,#
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reidingskool Boston (1951). Onder sy
bekwame en inspirerende leiding word
d ie Voorbereidingskoo l Boston
uitgebou tot die nuwe Laerskool
Totius. Gedurende hierdie jare neem
dr. Cronj~ die voortou met die sligting
van die Tygerbergse Kindertuinstudie
groep . 'n stap wat van versiendheid
getuig en waarvan die invloed vanclag
onbepaalbaar groot is. In 1959 sluit dr.
Cronj~ d ie onderwyser· en
skoolhooffase van sy onderwysloop·
baan af en wy hy sy tyd en kragte aan
die uitbouing van kleinkinderonderwys
deur middel van indiensopleiding. In
Januarie 1960 aanvaar hy diens by die
Onderwysdepartement van Suidwes·
Afrika as organiseerder en later
hoofinspekteur van kleinkinderon·
derwys . Vanwee sy besondere
bekwaamhede en vermoens neem hy
ook die leiding ten opsigte van die
beplanning van Bybelonderrig in
Suidwes-Afrika en word hy uiteindelik
in 1977 Onderwysbeplanner
(Akaderdes).

In 1979 betree dr. Cronj~ die terrein van
voordiensopleiding met sy aanstelling
aan WOK en lewer hy as departements·
hoof van Junior Prim~re Onderwys
diens aan WOK en die onderwys wat
onmeetlik is. As 6d van die Senaat en
Kollegeraad het hy met sy wye visie
Lo.v . die onderwys en bree
agtergrondskennis 'n waardevolle
bydrae gelewer.

DR. P.K. CRONJE
Dr. P.K. Cronj~ verlaat WOK aan die
einde van 1988 naclat hy 'n besondere
verbintenis met die inrigting gehad het.
Hy het in 1941 sy eerste tre~ in die
onderwys gegee as student aan WOK.
Daama het hy langs ver paaie geloop.
Hy keer in 1979 as dosent na WOK
terug om daarmee 'n sirkelgang te
voltooi.

Dr. Cronj~ was die eerste manstudent
wat die Junior Prim~r Kursus aan
hierdie inrigting gevolg het. Die

verbintenis wat toe tussen ham en
kleinkinderonderwys ontstaan het, het
met die jare al hoe hegter geword .
soseer so dat 'n mens met
vrymoedigheid kan s~ clat dr. Cronj~ sy
hele loopbaan aan die bevordering en
uitbouing van kleinkinderonderwys
gewy het.

Sy pad in die onderwys loop vanaf sy
studentejare aan WOK na die Voorbe
reidingskool Goodwood (1944) waar hy
die eerste mansonderwyser word om
daar skool te hou. Hiema word hy
aangestel as hoof van die Voorbe·

Dr. Cronj~ het vanaf Januarie 1980 as
departementshoof van Junior Prim~re

Onderwys waargeneem en by monde
van een van sy kollegas "was dit die
beste ding wat met die kindertuin·
afdeling van die kollege kon gebeur
het". Hy het ham cladefik daarvoor
beywer clat die opleiding van junior
prim~estudente verder uitgebou moet
word en die instelling van 'n HOD
kursus (Junior Prim~r) beple it.

Hierdeur het dr. Cronj~ 'n bydrae
gelewer wat 'n ingrypende invloed op
die Junior Prim~re Onderwys in
Kaapland gehad het.

12
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Studente sal hul ''Doktortjie" onthou as
iemand wat altyd vir hulle tyd gehad het
en met 'n simpatieke oor na hul
probleme geluister het. Hy was 'n
vaderfiguur by wie hulle raad en leiding
kon kry. In die lesinglokaal het hy "die
horisonne van hul leefwereld" verruirn
en hulle nie net vir die klaskamer nie,
maar vir die lewe voorberei. Hy was 'n
opvoeder in die volste sin van die
woord. Sy invloed sal lank nadat hy
algetree het, via die studente wat voor
horn gesit het in klaskamers weerklank
vind. Die kunstenaar tree we! ai, maar
sy werk bly voortbestaan .

Die koUegas van die Departement
Junior Primere Onderwys sal dr.
Cronj~ se bekwame leiding volgende
jaar baie mis. Afgesien van die
beplanning om die wiele by die koDege
glad te laat loop, was dr. Croni~ ook
verantwoordelik vir die reelings,
organisasie en beheer van die praktiese
onderwys aan die Laerskool Hugo
Rust.

Alhoewe! sy vertrek 'n groot leemte sal
laat, wens ons dr. en mev. Cronj~ 'n
aangename aftrede toe na 'n lang
tydperk van toegewyde diens aan die
onderwys. Mevrou, ons gun dit aan u
om Doktor nou gereeld aan u sy te he
na die baie jare waarin sy werk horn
dikwels vir lang tye van u, en die
kinders, weggeneem het. 'n Man kan
net sulke hoogtes bereik as hy 'n
eggenote het wat horn ondersteun soos
wat u gedoen het.

WOK sal Pieter Kare! Cronj~ onthou as
'n opregte Christenmens wat sy lewe
ten vaUe in diens van die klein kind
geste! het.

G.M. SMIT

BAlE DANKIE
Waar ek aan die einde van my dienstyd
in die onderwys gekom het, is dit vir my
'n behoefte van die hart om baie dankie
te~.

My hartlikste dank gaan aan elkeen van
my studente wat ek bevoorreg was om
in my klas te he. Hulle het altyd met die

grootste belangstelli.'lg, we!willendheid
en lojaliteit my klasse opgehelder en dit
vir my 'n loutere vreugde gemaak.

Voorts betuig ek my innigste dank
teenoor my konegas, mej. Kilian en
mev. Smit, vir hune heelhartige
same werk in g en to egewyde
diensvaardigheid. Mag die ryke seen
van ons Hemelse Vader op hulle en
hulle werk verderaan rus. 'n Woord van
hartlikste gelukwense aan mev. Srnit
wat nou die verantwoordelikheid vir die
leiding van die Departement Junior
Primere Onderwys oomeem.

Hartlikste dank teenoor al my ander
konegas, akadernies en adrninistratief,
vir die kameraadskap wat ek altyd van
hulle ervaar het.

Besondere dank aan die rektoraat vir
hulle leiding en bowenal geduld met my.

My innigste dank gaan aan my alma
mater, WOK. Dit was 'n buitengewone
voorreg om hier student en dosent te
kon wees. Mag WOK in sy nuwe
gedaante steeds van krag tot krag gaan
om manne en vroue vir die onderwys
akker op te lei wat ware Christelik
nasionale onderwys aan ons volksieug
sal gee.

My onuitspreeklike dank gaan aan die
Here, my God, wat my paaie hierheen
gelei het en mydeur al hierdie jare gedra
het. Aan Horn al die eer en
danksegging.

Deo Gratias.

PK CRON£

EN A VAN HEERDE
Aan die einde van 1988 verlaat Ennc
van Heerden, gebore Koortzen, die
geledere van WOK. Dit is 'n verlies wat
besIis rue in rand en sente gemeet kan
word nie.

Getrou aan die vroulike ego, swyg Enna
soos die graf oor haar geboortedaturn_
Sy is egter op Kakamas gebore en
ontvang haar laerskoolopleiding aan 'n
p1aasskoo~Perdeberg, in die O.V.S.Sy

13

voltooi haar hoerskoonoopbaan aan die
Hoerskool Adamantia, Kimberley,
waamasy in 1976 die B.Mus.-graadaan
die Universiteit van die Oranje-Vrystaat
verwerf. Sy begin haar onderwysloop
baan in Bloemfontein by die Laerskool
Universitas. Eie aan haar aard as
onderwysmens raak sy gou betrokke
by skoolkonserte, kunswedstryde, ens.
Gedurende hierdie tyd begin sy met
haar nagraadse studie vir die graad
Hons.-B.Mus. aan die U.O.V.S. wat sy
in 1978 voltooL In 1980 aanvaar sy die
skoolmusiekbetrekking by WOK. Na
haar huwelik in 1983 met Jean van
Heerden begin sy met navorsing vir 'n
meestersgraad onder leiding van mev.
Heiberg aan die U.O.V.S. As gevolg
van haar groot Iiefde vir die klein kind
en veral die ontsluiting van sy
musiekwereld, spits sy haar in haar
navorsing vera! toe op skeppende werk
in die skoolrnusiek in die die Junior
Primere Fase. In 1984 verwerf sy die
M.Mus.-graad (cum laude).

Enna se bekendheid as spesiafis in
skoo1rnusiek van die Junior Primere
Fase het spoedig bekend geword en sy
het lesings aangebied by skole ,
skoolrnusiekverenigings en selfs by die
Konservatorium aan die U.S. As gevolg
van haar besondere fiefde vir die
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kJeintjies en a.g.v. haar besondere
geaardheid, is sy 'n baie gewilde
beoordelaar by kunswedstryde.

By WOK het Enna haar ook op 'n
besondere wyse ingeskakel by die
kultuuraktiwiteite op die kampus, en in
d ie les inglokaa l het s y haar
meesterskap in haar vak met groot
bekwaamheid, liefde en toegeneentheid
jeens haar studente uitgedra.

In 1987 is haar en Jean se eersteling,
Handre, gebore. In die tyd verskyn daar
ook !wee publikasies uit haar pen te
wete Handleiding vir KIasmusiek in
die Kindertuin en Handleiding vir
Skeppende Aktiwiteite . Beide
publikasies is met groot geesdrif en
entoesiasme deur haar studente en
selfs diensdoende onderwysers, so ver
as die Transvaal, ontvang.

Oit is met groot hartseer dat die
musiekpersoneel van WOK van Enna
van Heerden afskeid meet neem. Ons
bedank haar vir die diens wat sy aan die
inrigting, sy studente en die
gemeenskap gelewer het en vir haar
lojaliteit teenoor haar kollegas.

H.J. VAN DER MERWE
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GELUKWENSING
DR. MARITZ BROODRYK, vise·
rektor aan WOK, verwerf die graad
D.Phil. aan die Universiteit van
Stellenbosch in Desember 1987.

MNR. H.N. BASSON, dosent in Xhosa
aan WOK, is aangewys as Wellington
se sportman van die jaar 1988. Ook het
die tuin van Huis Meiring, waar hy en sy
eggenote koshuisouers is , eerste
gekom in die klas Openbare Tuine
lydens die jaarlikse Tuinboukompetisie
in Wellington.

Hierdie /010 illusrreer 'n stuk geskiedenis war sektr nog nirens in die wireld
voorgekom het nie: Winnie Rust, eersrejaarstudent war vanjoaT die j unior primere
kursus vo/g, hau 'n/ora "as van Iraar oupa, Ruga Rust, hOD/van WOK van 1940 tor
1953. By ;s die voder van haQ' po, Jr. Manie Rust van Wellington. Agte,haQ' is die
fOlo van hoor and., oupa, mnr. c.P. van tU, Me".,e, hoo/van WOK vanaf/954/01
1967. By ;s die vode, van !raQr ma, mev. Winnie Rust van Wellington wat in die
Kollegeraad dien. Elkeen van Wurnie se oupas was denielljaarlank hoo!van WOK.
Kan daar nog so 'n geval wees?
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NEW LECTURERS 

1988
At the beginning of this year WCE had
the good fortune of acquiring the
services of four exceptionally talented
lecturers to strengthen the already
formidable array of experts and
performers in our Music Department.
We wish them a long and enriching stay
in the midst of the WCE "family".

Mrs Janette Slabber, the first of
the threesome from Paarl, hales from
the friendly city of Port Elizabeth where
she matriculated as head girl of the
Pearson High School. She then
exchanged the sandy shores of P.E for
the musical sounds emanating from the
"Conserve" at Stellenbosch. She
collected degrees while she was there:
B.Mus., Honours B.Mus. and capped
there with an M.Mus. in 1982.

She then joined the staff of the Paarl
Teachers' CoUege where she lectured
up to the end of last year. She has sung
on a part·time basis for CAPAB, ad hoc
choir productions and appeared as
soloist in "Die Walkure" in 1982. In 1987
she appeared as soloist with the Capab
Orchestra conducted by Riccardo
Capasso.

With Dion Naude, she won the duet
category at the A TKV. Crescendo
Competition in 1986 and, at the end of
1987, appeared with RandaD Wicomb in
the production of "Warm Patat" in the
Nico MaIan Arena At present she is the
soloist in the SA B.C. program, "Die
Volk as Digter" which is presented by
Prof. Pieter Grobbelaar.

Mrs. Slabber! is married to Kobus
Slabbert, a teacher at PaarI Girnnasium
and they have a bonny little son.

Hanlie van Niekerk, Mrs. Naude,
is and Overberger of o~ but
matriculated at Bloemhof Girls' High
Stellenbosch. Contuining her studies at
Maties she attained the B.Mus.
(performers) degree with Piano and
Singing, an KD.F. and later returned to
complete her Honours B.Mus. in
School Music.

She taught at the Groote Schuur and
Bloemhof High School before being
appointed at Paarl Teachers' College in
1987.

Her list of achievements is a long one:
as a schoolgirl and later as a student she
sang under Acama Fick. While at the
university, she d id a lot of
accompaniment for singers. In 1978 she
appeared as soloist with the CAPAB
orchestra and won the piano section at
the Kuesta festival. Her piano teacher
was the respected John Antoniadis.

She conducted the Cape Youth Choir
for 5 years and also conducted the
Cape Town Phillharmonic choir during
the recital of the Dettingurn Te Deum
and Handel's Messiah. In 1987 she was
responsible for the recital of Arthur
Wegelin's commissioned work for the
Total Music CoUection. At the same
time she trained the PTC.choir as well
as the Cape Youth Choir.

Mrs. Naude did not come to us alone;
there is strength in numbers it seems,
for she brought her husband with her!

Dion Naude comes from East
London where he matriculated at
George RandaD High. Perhaps that's
the reason for the windsurfer seen on
the roofrack of his car from time to
time! His academic achievements are
also impressive: BA (Music), Honours
B.Mus. and in 1987 the M.Mus.

He sang in the University Choir for four
years under PhiIIp Mclachlan and laler
Johan de Villlers. He was also
responsible for song-festival choirs in
1976, 1977 and 1978. After his National
Service, he taught at his old school and
wrote and directed the musical
"Timothy Johnson". The following year
he produced "Joseph and the Amazing
Tehnicolour Dreamcoat", also at the
school.

From 1983 to 1987 he was at PaarI
Teachers' College and lectured in
piano, the recorder and lTurnpet. He
directed the music for both the cabaret
"Die Erwe van ons Vadere" and the
PTC. revues "Gesondheid in die
Rondheid" and "A1s is beter in die
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Boland". The latter revue formed part
of the Paarl 300 festival last year.

From Oudtshoom came our last
musical acquistion.

Mr. Louis du Preez is from the
Great Karoo . Noupoort, to be exact,
where he also matriculated. He is a
product of the Bloemfontein Teachers'
College where he majored in Amkaans
and Music. Later he also attained the
(U. F.S.) T.L.M. He taught at
Bultfontein, Noupoort and Bloemfon·
tein before being appointed to the staff
of the Oudtshoom Teachers' College in
1981.

Mr. Du Preez is an extremely active
man, both as an actor, a singer and
director of drama and music. He
received an award as the most
promising actor at the Bloemfontein
Theatre Group in 1980, appeared in the
PACOFS opera choir and the OFS
men's choir, and directed a number of
drama and operette productions, while
he was in Bloemfontein.

While at Oudtshoom he specialized in
cadet bands. Several compositions,
arrangements and publications, unique
in the R.SA have flowed from his pen.
His arrangements are often used at
cadet band competitions where he is
actively concemed as adjudicator and
instructor. He received the Merit
Award of the Southern Cape
Commandment as well as that of the
Chief of the Army during his stay at
Oudtshoorn. Also while at
Oudtshoom, he was responsible for a
number of productions. Amongst them
were the choir festival in the Cango
Caves , the A. T . K.V. drama
competition and the RATEM festival,
for which he received a number of
prestigious awards.

To cap all this he has keen interest in
sporr, being more than qualified to
coach athletics as well as tennis, both at
school and college level.

Mr. Du Preez is married to Comella
Vermeulen and they have 2 sons.

CA PIENAAR
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WOKEN DIE JAAR VAN FEESTE

V.Ln.T. Hein Mostert. Sumara Cronje. meu. A. Jouben, Usla
Ne/, Kenneth Uren

Aan die woorde van die bekende
kultuurhistorikus, prof. Bun Booyens,
dat Wellington een van die vyf
kultuurrykste dorpe in die hele RSA is,
is in 'n groot mate gedurende 1988
gestand gedoen.

Wellington le nie alIeen in die hartIand
van die Hugenote nie, maar is ook die
geboortegrond van voortrekkerhelde
soos Piet Retief en Sarel Cilliers. Dit
was derhalwe baie gepas dat die dorp se
kultuurraad twee luisterryke
herdenkingsfeeste vir die inwoners van
die Wagenmakersvallei gereel het. Aan
die spits hiervan was daar heelparty
WOK·dosente gewees.

Gedurende April het Wellington op 'n
unieke IIIYse hulde aan die Hugenote
gebring. 'n Pragtige brosjure is versprei.
Fred Mouton, spotprenttekenaar van
'n bekende dagblad, het 'n geleent·
heidstekening gemaak wat vir 'n
inkIeurkompetisie vir plaaslike skole
gebruik is. Twee ander kompetisies
naamlik die Hennie Joubert·
klavierkompetisie en Geskiedenis
vasvrakompetisie het ook plaasgevind.
'n Uitmuntende klank·skyfiereeks oor
die Hugenote in ons vallei is plaaslik
vervaardig en is by verskeie
geleenthede vertoon. Die Huge Rust
laerskool, in samewerking met die
HOD-Geskiedenisklas, het verder 'n
geslaagde Hugenotedag aangebied. 'n
Hoogtepunt was egter die plaasproduk
te wat studente en leerlinge vanaf die
ast oorspronklike Hugenote-plase gaan
haal het en eers aan "Goewemeur
Simon van der Stel" op Wellington
oorhandig het en later !ydens die
hooffees op Franschhoek weer aan
mm. G. louw, die Kaaplandse
Administrateur.

Die oggend van 15 April het die WOK
studente ook aan die kleurryke
Hugenote·verrigtinge, wat voor 'n groot
skare by Boland-stadion plaasgevind
het, deel gehad Die fees is afgesluit
deur 'n spesiale kerkdiens die Sondag
oggend wat direk oor die senders van
Radio RSA uitgesaai is. Tydens die

diens het WOK saam met die ander
inrigtings op die dorp se kore, o.l.v.
mnr. Hennie van der MelWe, 'n
besondere optrede gelewer, wat groot
luister aan die geleentheid verleen het.

Aan die einde van Augustus, op 'n koue
en nat dag, is die amptelike FAK
ossewa ook op die dorp ontvang. Socs
die reuseskare in 1938 die weer
getrotseer het om die gebeure rondom
die t rek by te woon het die
"geskiedenis" horn in die opsig herhaal,
want 'n groot skare het ten spyte van
die weer die verrigtinge bygewoon.

Drie waens, die amptelike feeswa en
waens uit Namakwaland en die

At/ete van WOK
ontvang amandels
LIon meu. Anmar
Joubert van die au
Hugenote-plaas
Slangrivier

Die Hugenote op
Wellington by bur·
gemeester Ino
Burger en hoofstu
dent., Michael
BredenJcamp

Swartland het by die Moederkerk
ontmoet, waar dr. J. Mouton, die
burgemeester, 'n gedenksteen onthul
het. Verder is verskeie items ,
kenmerkend vanuit die vallei, aan die
amptelike trekleier oorhandig. Tydens
die aandprogram het die WOK·koor
o.l.v. Hennie van der Merllle 'n
aangrypende vertoning gelewer.

WOK, gebore uit die ryke kultuur
erienis van Wellington, het vanjaar op
direkte en indirekte IIIYse gesorg dat die
vallei se mense hul heel vroegste
kultuur-erienisse feestelik kon gedenk!

J.J. JOUBERT
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OPERA-SIE GROOT NOOT

Bogenoemde aanbieding het saam met
die vakdidakliese uitstalling van die
kollege plaasgevind op 13 en 14
Oktober 1988. Oit het bestaan uit 'n
eenbedryf, "Piekniek te velde", wat
deur Eugenie Nel geregisseer is en 'n
musikale burlesk, Opera·sie Groot
Noot, wat deur Andn' Serfontein
geskryf en opgevoer is. Dion Naude het
die musikale leiding waargeneem en het
ook van die lirieke geskryf. Die konsert
was baie geslaagd en met beide
opvoerings was die c.P. van der
Merwesaal stampvol. Met hierdie
aanbieding is daar weggebreek van die
tradisionele Weense operettes met
Afrikaanse vertalings wat in die verlede
met groat welslae deur die kollege
opgevoer is. Hierdie era is nou moontlik
verby want alhoewel die Weense
operettes nog steeds vol sale kan trek
en die kollege oar 'n hele aantal
uitstekende sangers beskik wat reg aan
die musiek kan laat geskied, kan dit net
nie die swierige dekorstelle en simfonie
orkes wat hierdie genre nodig het om
tot sy volle reg te kom, bekostig nie.

Opera-sie Groot Noat het bewys dat
die kollege gereed is vir hierdie lipe
aanbieding en ciat daar met intense
voorbereiding (die hele aanbieding is
geskryf, ingestudeer en opgevoer binne
drie weke met 'n vakansieweek en 'n
langnaweek tusseninl) wel iets op die
planke gebring kan word. Repetisies
wat oor semesters strek, kan net
onnodige spanning tot die oorvol
kollegeprogram bring.

Persoonlik wil ek net BAlE DANKIE s~

aan al die spelersJ sangers, musici en die
rektoraat van die kollege. Sender u
samewerking, geduld en aanpasbaar
heid sou die opvoering nie so geslaagd
gewees het nie.

A. SERFONTEIN

Toned uit "P/EN/EK TE VELDE"

Die "SALUSA·SCOUTS"
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HOD-Biologiestudente by Koppie-Alleen

•

Transkeitoer 1988

-
Huis Bliss hou reiinie
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Meelewing

DIE WYNSTOK wil graag
s y opregte meege voel
betuig met aIIe dosente en
studente wa t gedurende die
afgelope jaar dierbares deur
die dood moes afstaan.

20

UITTREKSELS UIT DIE
MESSIAS (G.F. liANDEL)

Op versoek van die Wellingtonse
Kunstevereniging het WOK hierdie
projek vanjaar volledig oorgeneem en 'n
afsonderlike reelingskomitee is vir die
mooi onderneming in die lewe geroep.
Die Kollegekoor het 'n kern gevorm, en
lede van die publiek uit Wellington en
Paarl is weer genooi om by die Messias·
koor te kom aansluit Dit het 'n koor
van 130 lede tot gevolg gehad.

Gedurende die eerste kwartaaf is met
groot ywer gewerk aan die instudeer
van die koorgedeeltes. As soliste het
opgetree Maria van der Merwe .
sopraan, Magdalena Fourie . a1t, Andre
Serfontein . tenoor en Stuart Fifield .
bariton. Na baie onderhandeling is die
U,S .'simfonieorkes onder leiding van
Eric Rycroft verkry. As gevolg van 'n vol
program kon net !wee uitvoerings
ingepas word: een op 27 Maart in die
Hawekwa·jeugsentrum en een op 29
Maart in d ie Endler · saa l op
Stellenbosch. Die akoestiese probleme
van die Hawekwa·jeugsentrum is op
byn a onopsigtelike wyse deur
klankvers terking vir die soliste oorkom.
In die perfekte akoestiese omstandig
hede van die Endler·saaf daarenteen
het die koor, soliste en die orkes waarlik
t ot hu ll e reg gekom i n ' n
hoogtepuntuitvoering voor 'n groot en
waarderende gehoor.

'n Opregte woord van dank word gerig
aan elke solis en koorlid wat met soveel
entoesiasme en opoffering meegehelp
het om die projek 'n sukses te maak .
ook aan ons rektor, dr. E. Smit vir sy
meelewing en inspirasie. Dankie ook
aan die S.A.D. en die Direktoraat
Kultuursake van die Departement
Onderwys e n Ku ltu ur in d ie
Adminis trasie : VoIksraad vir ruim
finansieIe ondersteuning.

Hierdie mooi projek het nou reeds 'n
tradisie op die kultuuralmanak van
Wellington geword.

H.J . VAN DER MERWE

MUSIEKKONSERTI: 1988

Geskiedenis is vanjaar op WOK
gemaak met die stigling van 'n musiek·
vereniging waarvan die komiteelede
o.a. behulpsaam moet wees met die
reelings van die Sondagaandkonserte
in die Goodnow. Alhoewel hierdie
vereniging nog nie ten volle funksioneer
nie , hoop dit om in 1989 volstoom met
die werksaamhede te begin.

Op 28 Maart neem dosente enstudente
van Die Musieksentrum deel aan 'n
kamermusiekkonsert vir die Skool vir
Blindes op Worcester. Hierdie konsert
is 'n herhaling van 'n ewe geslaagcie
uitvoering in Wellington gedurende
1987. Tydens die Hugenotefees bied die
dosente van die musiekfakulteit 'n aand
van opera·ensembles aan wat op 24
April in Tygerberg, en op spesiale

JACO VAN DER MERWE
Op 8 Februarie vanjaar het die
gemeenskap van Wellington met skok
verneem van die heengaan in 'n
motoronge1uk van Jaco, 22·jarige seun
van mnr. Nel van der Merwe (van die
Departement Natuurwetenskap) en sy
eggenote Ria Mag hulle die treos van
die Here ontvang.

versoek op 15 Mei in die Goodnow
herhaaf is.

Janet Slabber en Dion Naude bied op
17 Augustus 'n baie geslaagde
Taalfeesprogram vir die Hoerskool
Worcester aan en op 18 September is
WOK die gasheer vir die operaskool
van !keys, terwyl studente van mnr.
Serfontein op dieselfde aand 'n konsert
in die Koue Bokkeveld aanbied Die jaar
se verrigtinge word afgesluit op 13
November met 'n fluituitvoering deur
Carina Brown, 'n professione1e fluittis
wat tans op Wellington woon.

Baie dankie Stephne·Elise van Niekerk,
Hennie Marais en Izak Vlljoen. vir julle
onbaa tsugtige ywer. Mag d ie
musiekvereniging in 1989 van krag tot
krag gaan.

A. SERFONTEIN

CECILE PI:TERSEN
Dit was met groot skok dat die WOK·
gemeenskap op 27 September vanjaar
verneem het van die heengaan van
Cecile, 'n vierdejaarstudent aan WOK
Ons sal haar a1lyd onthou vir haar
vriendelike en opgeruimde .geaardheid

Die trompoppies waarva!l sy 'n lid was,
se van haar: "Sy was 'n borre1ende
mens wat in lye van groot spanning die
ys met 'n grappie of !wee gebreek het «

Mag haar naasbestaandes genadiglik
getroos word.
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CHAUTAUQUA 'N
AMERIKAANSE INST!
TUSIE

Dit was my groot voorreg om hierdie
insteUing van Amerikaanse kultuur
vanjaar te besoek en wat 'n
ondervinding was dit nie!

Chautauqua is 'n k1ein vakansiedorpie
gelee aan die Chautauqua meer, een
van die sg. "finger·lakes" van die VSA.
Dit is ongeveer 12 kilometer van Lake
Erie, een van die 5 groot varswaterrnere
van Noord-Amerika en 30 kilometer
van die Niagra·watervalle gelee.

Die dorpie is omhein en 'n mens het 'n
spesiale pas nodig om in en uit te
beweeg. Die rede hiervoor is dat in die 9
weke van die jaar wat die dorpie voluit
lewe, daar elke aand van die land se
voorste kunstenaars in die reuse
amfiteater optree. Toegang, per pas, is
gratis aan die inwoners, alhoewel die
pas 'n aardige bedraggie kos, terwyl
buitestaanders reusebedrae moet
betaal om die konserte by te woon. Die
konserte wissel van Jazz, Country en
Western Gospel, Rock en Ballet tot
Simfoniekonserte. Kamerrnusiek word
in enige van die dosyne k1ein ked<ies
aangebied terwyl opera· en drama
aanbiedings in die Operahuis plaasvind.
Daar is ook 'n voltydse filmfees in 'n
minuskule teatertjie wat 50 sitplekke
bevat gedurende hierdie seisoen aan
die gang.

Chautauqua bied aan die besoeker 'n
magdom van aktiwiteite waaraan hy
kan deelneem. Jy kan daar meesters
kIasse bywoon (wat ek gedoen het),
kunslesse neem, 'n vreemde taal
(Russies was baie gewild) aanleer,
lesings bywoon ofsommer net vakansie
hou. Daar is e1ke oggend om 101100 'n
interkerklike diens in die amfiteater
waar 'n bekende persoon die mense
toespreek. Elke week het 'n spesiale
tema, byvoorbeeld " Energy and
Invironment", en a! die week se
aktiwiteite is op die onderwerp
toege sp it s . Vanwee my vol
studieprogram en optredes kon ek
ongeJukkig nie al die lesings bywoon

nie. Dit is egter 'n rare ondervinding om
in die boomryke strate rond te stap
(motors word nie toegelaat nie . slegs
op sekere dae en op sekere paaie) en 'n
Beethoven strykkwartet, die kerkkoor
wat vir die volgende erediens oefen, 'n
kitaarspeler wat 'n sentimentele
kontreiliedjie onder 'n boom sing te
hOOT; 'n rnirniekkunstenaar op 'n straat·
hoek in aksie te sien of 'n kunstenaar
dop te hou terwyl hy een van die
pragtige houtgeboue skilder.

Die mense is, nes die Suid·Afrikaanse
platteJanders, baie vriendelik en groet
jou a! is jy onbekend. AlhoeweJ hulle
van oor die hele VSA kom om daar
vakansie te hou, is daar 'n groot
samehorigheidsgevoel vanwee hulle
liefde vir die kunste, hulle land en hulle
God. Die meeste het geen benul waar
Suid·Afrika is nie en alhoewel hulle 'n
verwronge beeld van ons land het, het
hulle my as Christen aanvaar en met
belangstelling geluister na my pleidooie
vir Suid·Afrika. Ek hoop dat dit my weer
eendag beskore sal wees om hierdie
pragtige, unieke plekkie op ons aardbol
te besoek.

A. SERFONTElN

SAAMTREK VAN OUD
ST UDENT E OP 25
NOVEMBER 1988
Gp Vrydagaand, 25 November 1988 om
19h30 vind 'n saamtrek van oud
studente, gereel deur die WOK-oud
studentebond, plaas. Dit sal die vorrn
aanneem van 'n Aand van GeseJs en
Musiek en sal in die tuin voor Huis
Murray plaasvind. 'n Vmgerete sal
kosteloos aan alle oud·studente
aangebied word.

Die Oud·studentebond vertrou dat baie
oud·studente hierdie geleentheid sal
gebruik om 'n slag weer ou vriende te
sien en hul bande met hul alma mater
hegter te bind By hierdie geleentheid
sa! die voorsitter van die Oud·
studentebond kortliks verslag doen van
die Bond se werksaamhede gedurende
die afgelope terrnyn, terwyl die

21
finansiele verslag ook voorgele sal
word. Hierbenewens sal 'n nuwe
bestuur vir die volgende terrnyn van
!wee jaar ook gekies word.

'n Meer voUedige terrnynverslag sal
later aan lede van die Bond gepos word.
Die uittredende voorsitter kan egter nie
hierdie geleentheid laat verbygaan
sonder 'n woord van dank aan die lede
van die bestuur nie. Mnre. Van As
Jordaan (ondervoorsitter), H.A. van
der Merwe (sekretaris), L.P. Preuss,
mew. A. Cillie en P. Visser en mej. E.
Buys word hierrnee bedank.

Namens die Bond word alle oud·
Wokke 'n aangename vakansie, 'n
geseende Kersfees en 'n voorspoedige
1989toegewens. U kan lekkervakansie
gaan hou met die wete dat dit goed gaan
met u a1mal mater.

Hartlike WOK-groete.

MARlTZ BROODRYK
(VOORSITTER)

NUUS VAN OUD
STUDENTE
(Hierdie rubriek maak nie aanspraak op
voUedigheid nie. Slegs dit waarvan die
Bond bewus is, kan gepubliseer word
Die bestuur van die Bond doen dus
weer eens 'n beroep op alle oud·Wokke
om van hulle te laat hoor.)

Die Oud·studentebond wil graag die
volgende oud·studente en ander lede
ge luk wens met pres tas ies wat
gedurende die afgelope jaar behaal is:

Dr. M. Broodryk, voorsitter van die
Bond, met die verwerwing van die
graad D.PhiI. aan die U.S. met die on·
derwerp "Die Kaapse Noordgrens
oorloe, 1868-1879".

Mnr. Alwyn Christensen, hoof van
die Laerskool Panorama, met sy aan·
stelling as Superintendent van On·
derwys (Onderrigleiding: Prim~e

Onderwys).
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Dr. De La Rey Marais, voormalige
dosent en student, met sy bevorde
ring tot professor in Didaktiese Op
voedkunde aan die P.U. vir C.H.O.

Mm. Gideon Pienaar met syaanstel
ling as hoof van die Laerskool Sand
flats op Paterson.

Mm. Vemon Bamard met sy aanstel
ling as hoof van die Laerskool Nahoon
in Oos-Londen.

Mm. Attie Bamard met sy aanstelling
as hoof van die Laerskool Warrenton.

Mm. James Woeke met sy aanstelling
as hoof van die Hoerskool Lebogang
op Welkom.

Mm. J .O. Terblanche met sy aanstel
ling as departementshoof aan die
Laerskool SI. Helena.

Mm. L.D. Henn met sy aanstellingas
hoof van die Laerskool Zonnekus in
Milnerton.

Mnr. Johan Toerien met sy aanstel
ling as hoof van die Laerskool Walmer
in Port Elizabeth.

Mm. A.S. du Toit, oud-student en
oud-dosent, met sy aanstelling as
adiunk·hoofonderwyskundige in die
Departement van Onderwysdienste
van die Administrasie van die Raad
van Verteenwoordigers.

Mm. N.S. Walters met sy aanstelling
as hoof van die Laerskool Walmer
Wes in Port Elizabeth.

Mm. Wouter Stemmet met sy aan
stelling as hoof van die Laerskool
Eendekuil.

Mm. H.J. Reyneke met sy bevorde
ring tot waamemende departements
hoof van Aardrykskunde aan WOK
sowel as sy verkiesing tot die uitvoer
ende komitee van die Bolandse Rug
byvoetbalunie.

Oorhandiging van die EAK. ·prys aan mej. Bmarie Lomoord vir die student wat die
beste gepresreer her in die Vakdidatiek van A/rikaans (1987) deur mnr. J.J. Jaubert,
uoorsitrer van die WagenmakersualIei Gebiedskultuurraad

Toe dr. J.G. Meiring sy negentigste verjaardag geuier hee, het die primaria en 'n
huiskomireelid uan Hills Meiring aan hom 'n mandfie urugre oorhandig.
V.l. n.r. mej. N. Mu/downy (Huiskamileelid), mej. S. Kersop (Primaria), en dr. Meiring

22

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 14 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss14/1



23

Agrer: (u.l.n.r.) L. Horn, G. Basson, G. Kruger, K Booth, G. uan Scha1kwyk, R. Gous, A. Engelbrecht, I. Vdjoen, P. Bouwer, H. Morois, W.
Bell, J. Theron
3de ry: A. Blomerus, H. Unde, A. Louw, M. ViIjoen, J. Steenkomp, L. uan Vuuren, R. uon Scholkwyk, R. Schwam, T. uon der Westhuizen, S.
Louw, N. Moelich
2de rye D. Engelbrecht, H. Herselmon, A. uon der Merwe, V. Rust, S. uan Niekerk, M. Jordaon, H uon der Merwe (dirigen/), T. Brink, C.
Franken, P. Viijoen, T. Moritz, K. uon Jaorsueld, N. Master!
Voor: L. de Beer, A. Weideman, £ du Pr',E. Mulder, L. Herrmonn, 0. uon der Merwe,M. le Row:, A. Loedolf, M.Bester, C. Burger, /. Bocma,
A uan Zyl

DIE KOLLEGEKOOR
WOK beskik oor 'n uerskeidenheid van
uerenigings WaM elkeen sy eie unieke
kenmerke en leerskoolmoontlikhede
openbaar. Die koor is egter anders .
omvattend: Jy lewer 'n diens aan jou
land., jou naaste en jou God

Aan die begin van 1988 was die koor 'n
nuwe, ongeslypte diamanl Onder
leiding van mm. Hennie van der Merwe
is die koor geslyp tot 'n pragtige

edelsteen en kon ons skitter in en
random Wellington. Oil sluit in

'n belangrike aandeel in die Messias·
uitvoering van Handel;
optredes tydens eredienste . tot sa
ver as in die Groote Kerk, Kaapstad.
'n reuseaandeel tydens die Groot
Trekvieringe te Wellington, asook
ander optredes soos byvoorbeeld
die sangfees aangebied deur WOK ...

Alhoewel daar hierdie jaar geen

koortoer was nie, is die wiele al vinnig
aan die ral om een vir 1989 te
organiseer. (Selfs die buiteland word
nie buite rekening gelaat nie!)

Ek wil graag van die geleentheid gebruik
maak om mnr. Hennie van der Merwe
te bedank vir al sy opofferinge, geduld
en liefde en die bestuur en elke koorlid
vir huJ opofferinge en positiewe
gesindheid. AlIe voorspoed aan die
nuwe bestuur en die koorlede van 19891

IZAK VILJOEN
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Agrer: (v.l.n.r.) P. de Leeuw, A. Loedolf T. Mari/z, F Venter, H Herulmann, E. Coerzee. H Brand, T. Brink, E. Mu/der, E. Craven
MiddeI: (v.I.n.rr) A. van LilI, K. Fraken, M. van Breda, A. Peeck, C. Craven, H Venter, N. Not/ey. D. de Kock, G. Lazarw
Voor: (v.Ln. r.) l. Basson (0/1). D. du Plessis (0/1). S. van Eeden (leidJrer). M. Vosloo (0/1). E. Fourie (0/1)
Afwesig: T. Borhma, mnr. L du Pree=

TROMPOPPIES
Vir WOK se trompoppies was hierdie
jaar 'n hoogtepunt. Reeds vroeg in die
jaar moes daar begin oefen word, want
die kamaval was op hande. AI was ons
sonder afrigter, was die span baie
geesdriltig en almal het gehelp met
nuwe idees.

Daar is ook besluit om hierdie jaar 'n
veldvertoning aan te pak. 'n Afrigter
van buite is gekry en die span het puik
gevorder. Nuwe k1ere moes ook gekry
word om by ons nuwe ''beeld'' te pas.
Die k1ere is by die Hoerskool Milnerton

gekoop en ons wil net vir die koUege
dankie se vir die groot bydrae wat
gelewer is.

Naas die vyf optredes wat ons vanjaar
gehad het, was die totstandkoming van
d ie trompo pp ie veren ig ing ' n
hoogtepunt. Daar is 'n bestuur gekies
en mnr. Du Preez is ons skakeldosent.
Baie dankie ook aan horn vir al sy
geduld en bysland.

Oit is met leedwese dat ons kennis
geneem het van die heengaan van een
van ons spanlede, Cecile Petersen. Sy
was 'n berrelende mens wat in lye van

groot spanning die ys met 'n grappie of
twee gebreek het. Die span sal haar
beslis mis.

Ek wil graag al die trompoppies bedank
vir hulle geduld en opoffering.
Daarsonder sou ons nie 'n sukses kon
maak nie. Ook aan die onderleiclsters .
Marisa Vosloo, Elrine Fouri€, Diana du
Plessis en Isabel Basson . 'wil ek baie
dankie se vir al hulle hulp.

Aan die trompoppies van volgende jaar:
werk hard en beu voort om WOK se
naam hoog te hou.

SUZETIE VAN EEDEN
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KULTUURBESTUUR: 1988

Agter: (v.Ln.r.) M. Mostert, M. Hevnis, K. Booth, J. dv Pison;
Voor: (v.l.n.r.) E. Lombard (sekretoresse), K. Kosselmon (uoorsitter), 1. Viljoen

DIE KULTUUR
VERENIGING
Die Kultuurbestuur van 1988 kan
voorwaar met trots terugkyk op 'n baie
bedrywige en suksesvoDe jaar.

Ons het die jaar ingelui met die
tradisonele openingsvergadering in die
Goodnow-saal. Die gaskunstenaars,
Sarah Theron en Charl-Johan
Lingenvelder, het ten spyte van'n warm
somersaand seker gemaak dat die
studente Woensdagaand, 10 Februarie,
nie gou sal vergeet nie. Koeksisters en
koffie het verder daartoe bygedra om
van die Koffiehuis-aand 'n reusesukses
te maak.

Uitstappies na die Nico Malan was 'n
gewilde kultuuraktiwiteit. Sestig
studente het in die eerste kwartaal die
opvoering "Kringe in die bos" van
Daleen Matthee gaan bywoon.

Ons dank aan mm. Matthews wat
ondemeem het om die uitstappie na die
Baxterteater te reel waar vyftien
studente na die opvoering "Distrik Ses"
gaan kyk het.

Studente het ook die geleentheid gekry
om na Bless Bridges in die Nico
Malanteater te gaan luister. Ten spyte
van die feit dat die konsert weens
onvoorsiene omstandighede ingekort
moes word, het die studente die aand
terdee geniet.

Die jaarlikse interkoshuisredenaars
kompetisie is op 13 April gehou. Die
onderwerp was: Blanke onderwyskol
leges behoort vir alle rasse oopgestel te
word Michael Bredenkamp het as
wenner en Johanna Theron as
naaswenner uit die stryd getree.

Saterdag, 21 Mei, het twee deelnemers,
Antoinette van LiD en Liezel Master!,
WOK ver!eenwoordig in die ATKB se
landwye redenaarskompetisie vir
studente wat op SteUenbosch gehou is_
Antoinette het vierde geeindig. WOK
Kultuur se naam is weer eens hoog
gehou!

Ons talentaand het voorwaar
s lu imerende talent op WOK

geopenbaar. Wenners is in verskillende
kategoriee aangewys. Ons hoop dat
hierdie aand die begin van 'n tradisie in
ons kultuurgeledere sal word

Op 22 Junie is diejaarlikse Interkonege
redenaarskompetisie gehou met OKP
as gasheer. WOK se deelnemers was
Michael Bredenkamp en R6an Smit.
Hu ll e is ondersteun deur elf
medestudente asook meu. Nel. Ons wiI
graag vir Michael en R6an bedank vir
hul opoltering en bereidwiIligheid om
ons koDege te verteenwoordig.

Ons het die jaar afgesluit met 'n
uitstappie na die Laerskool Totius waar
"Joseph and his technicolour
dreamcoat" opgevoer is en elke
toeskouer 'n idee kon kry van watter
uitstaande kwaliteit 'n skoolopvoering
kan wees.

Ek wiI van die geleentheid gebruik maak
om die 1988-bestuur hartlik te bedank
vir huJ opoltering, harde werk en
lojaliteit.

Aan elke studenlwat 'n aktiewe lid van
die Kultuurvereniging was, ook baie
dankie vir juDe ondersteuning. Sander
sulke getroue ondersteuning kan 'n
bestuur nie suksesvol funksioneer nie.

Dan ons opregte dank aan mev. E. Nel,
ons skakeldosent, vir haar hulp en
leiding gedurende 1988. U bydrae was
'n groot skakel in die sukses van die
vereniging.

Voorspoed aan die bestuur vir 1989.
Ons g10 juJle sal slegs voortbou op 'n
puik jaar.

KAREN KASSELMAN
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LANDSDIENSBESTUUR 1988
Agrer: (v.l. n.r.) T. Fourie, C. Borkhuizen, R. Srnit, N. Mosterr, E. Craven
Voor: (v.I.n. r.) E. Zwiegers (sekretoresse!, c.A. Pienaar (skakeldosent!, J. Vosloo
(voorsitter)

26

LANDSDIENS 1988
Oat die WOK·LandsdienskJub weer 'n
bedrywige en opwindende jaar beleef
het, sal blyk uit 'n vinnige blik oor 1988
se program:

Die eerstejaars is onthaal by die
Katryntjiesclrif·ontspanningsterrein.
Die dag is opgevolg deur 'n heerlike
"sokkie",
Die jaarlikse "mobfliek" het in sy doel
geslaag om studente die geleentheid
te gee om mekaar beter te leer ken.
Ons openingsvergadering het mnr.
C.P. van der Merwe, hoofkultuurbe·
ampte, gehad as boeiende spreker
oor bewaring.
'n Naweekstreekkamp saam met die
kJubs van OK?, US en die Kaapse
Technikon was besonder aangenaam
en leersaam.
Senior studente van WOK, OK? en
US is deur mnr. C.P. van der Merwe
gedurende 'n leierskapskursus by
WOK geskool in hoe om 'n kJub te stig
en le lei.
'n Stokbroodbraai in die plek van 'n
vergadering was 'n gesellig-geslaagde
aand.
Die Transkeitoer gedurende die Junie
vakansie saam met mnr. Basie Basson
en sy Xhosa-studente was 'n hoogle·
punt.
'n Weskus·naweekuitstappie begin
die derde kwartaal se bedrywighede.
Gedurende September besoek 80
landsdieners die asemrowende
blommeprag van die Aora 'B8-skou.
Oktoberrnaand. Deur bemiddeling
van mnr. Johan Conradie reis ons
oorsee! Robbeneiland besorg aan ons
'n opwindende en genotvotle uit·
stappie.
Aan die einde van die jaar sailS stu·
dente gekeur word om die nasionale
kamp te Pretoria by te woon.

'n Groot groep WOK·landsdienslede
was belrokke by skolekampe deur die
jaar. Ons verbintenis en samewerking
met die kJub van die Laerskool Hugo
Rust is verstewig en uitgebou. Die
samewerking tussen die Landsdiens
kJubs van WOK en Stallenbosch was
vanjaar besonder geed en hou goeie
belofte in vir die toekoms.

Die klub se gelukwensing aan die
volgende lede: Johan Vosloo, 1988 se
voorsitter, wat gekeur is om gedurende
Junie die prestigeprojek in die
Tunbavati by te woon . 'n besondere
eer. Hy ontvang ook hierdie jaar die
Junior Springboktoekenning - die
hoogste toekenning wat 'n student kan
verwerf. EIs je Zwiegers, ons
sekretaresse, ontvang 'n leierskaps
wapen . ook 'n besondere toekenning.
Gelukwensing aan die k1ublede wat
bekroon is vir huUe volgehoue aktiewe
toewyding deur verdienslelikheid·
sertifikate, k1eure en erekJeure le
verwerf.

'n Beskermingskomilee vir die WOK·
landsdienskJub is tydens die eerste
kwartaal in die lewe geroep. Die
voorsitter is mnr. Boetie van Zyl.
Hierdie komitee het ten doe! om die
kJub by le slaan mel raad en konkrete
hulp, en beslaan uit kundige lede uil die
personeel en publiek.

Aan die einde van die eerste kwartaaI
moes die WOK·landsdiensklub afskeid

neem van mnr. Dries du Toil watll jaar
lank as skakeldosent opgelree het. O ns
opregte en innige dank vir sy goeie
raad, opoffering en leiding. Sukses in
die nuwe beroep!

Hartlike dank aan die volgende: AI die
dosente wat ons uitstappies en projekte
meegemaak het; mnr. Chris Pienaar,
ons nuwe skakeldosent, vir sy goeie
leiding, enloesiasme en samewerking;
me;. Langenhoven vir haar raad en hulp
vanuit die kantoor; mnr. c.P. van der
Merwe, sonder wie landsdiens nooil
dieselfde sal wees nie; die 1988 bestuur
vir hulle goeie samewerking en moeite,
dit was lekker om saam met juUe te
werk; alle studenle wat landsdiens
ondersteun het; en laaslens alle eer en
dank aan ons HemeIse Varler sonder
wie ons niks sou kon vermag nie.

Aan die nuwe bestuur: Gaan die
loekoms in met geloof en vertroue, ons
wee! juUe sal van 1989 'n grool sukses
maak.

JOHAN VOSLOO
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ONTVANGERS VAN TOEKENNINGS VAN DIE DEPARTEMENT
ONDERWYS EN KUlTUUR (VOlKSRAAD)

(v.l.n.r.) E. Swiegers ffeierskapswapen}, mnr. CA. Pienaar (skakeldasent), J . Vasloo
(Jvniar Springbokroekenning)

Jahan VoslOD, Anra uan der MeTWe en Keuin Booth anrvang
merieretoekennings namens hulle uerenigings

27

MERIETETOE
KENNINGS
By die afsluitingsgeselligheid van die
WOK·verenigings van 1988 is drie
merietetoekennings vir prestasies op
nasionaJe vlak oorhandig. Johann
Vosloo, die voorsitter van die
landsdiensklub, het dit ontvang vir sy
bydrae tot die Timbavali·studelll.epre
sligeprojek en sy Junior Springbok
toekenning. Anra van der Merwe, die
voorsitter van die Staatmakers het dit
namens die vereniging ontvang omdat
hulle vir die tweede agtereenvolgende
jaar as die akliefste veldkometskap in
die RSA op koUegevlak aangewys is en
vir die derde aglereenvolgende jaar die
Rapportryersprys kry vir die vereniging
wat taaJ en kultuur die beste bevorder.
Kevin Booth, J'voorsitter van die
Noodhulp het c!jt namens sy vereniging
ontvang omdat hulle die sewende agler·
eenvolgende jaar die Hedwig Smit·
wisseltrofee ontvang het vir die
akliefste tak in die Wes-Kaap.

DIE STAATMAKERS
VAN
WAMAKERSVAI I El
Die Staatmakers het vanjaar weer van
!<rag tot krag gegaan met genoeg
opwinding om enige student 'n tinteling
in die are te gee.

Ons het sommer vroeg begin met 'n
openingsvergadering waar mev. Mierns
SwanepoeL onderhoofleidster van die
Voortrekkers, met ons gesels het oor
die rol van Staatmakers in die
samele wing van vandag . Die
vergadering is afgesluit met heerlike
versnaperinge.

'n Aangename naweekkamp op 'n p1aas
by CaJedon was net die cling om ons vir
die res van die eerste kwartaaJ op te
kikker. Ons het liller gaan bergkIim
en slap en die natuurskoon rondom
CaJedon besiglig. Die Sondag het ons 'n
kerkdiens in die skilderaglige dorpie
Greyton bygewoon.
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STAATMAKERS

A gter: (u./.n.r.) Gert Basson, Friedel Laubser, Alda Neethfing (tesaurieri , Madeleine
Gouws en Ronel Delport
Voor: nze Human (sekretaresseJ, mnr. J.L. Schon (skakeldosent), Anra v.d. Merwe
(uoorsitter)

28
Gedurende die Paasnaweek het twaalf
van ons Staatrnakers na Windhoek
gereis vir die jaarlikse, landwye
Staatrnakerkonferensie. Daar is heerlik
konferensie gehou, uitstappies
ondemeem en vriendskappe gebou.
Die hoogtepunt van die konferensie
was egter toe ons vir die tweede
agtereenvolgende jaar die trofee vir die
aktiefste Staatmakergroep op
kollegevlak, landwyd en in Suidwes
Afrika, verower het. Baie dankie vir
a1mal wat bygedra het om die prestasie
moontlik te maak.

In die tweede kwartaal het mnr. Riaan
Enslin vir ons kom skyfies wys oor die
veldblommeskat in Wellington se
omgewing. Tydens die volgende
a1gemene vergadering het mm. Schon
vir ons vertel van die verandering wat in
sy lewe plaasgevind het sedert 'n
skielike hartomleidingsoperasie.

'n Ander groot hoogtepunt op ons
Statie·kalender was die saamtrek vir
Kaapland se Staatmakers te Knysna.
Dit was 'n wonderlike belewenis en by
die geleentheid het ons afskeid geneem
van Oudtshoorn se Staatmakers wie se
tak vanjaar ontbind as gevolg van die
sluiting van die koUege.

Ons het ook op verskeie terreine diens
gelewer. Tien van ons Staatrnakers is
offisiere by die plaaslike Voortrekker
kommando waar ons elke Vrydag 'n
spannetjie moes besig hou met
Voortrekkerwerk. Ons behartig ook 'n
staUetjie by die Herfsfees en neem die
saluut waar by die arnptelike opening
daarvan.

Tydens die koUege se Republiekfees
vieringe het ons die vlagparade
waargeneem , en ons het 'n
reuseaandeel gehad in die Groot Trek
fees. By die ge leentheid is 'n
rekordgetal van 15 Staatrnakers ingelyf.
Ons het ook die ossewa te veet begelei
vanaf die Paarl-skougrond to t
anderkant die Hugenote-tonnel.

'n Hele paar Staatmakers het
offisierskursusse deurloop om huUeself
beter te bekwaam.

Nog vars in ons geheue le die
mus iekaa n d van nos t a lg iese
liefdesliedere. Onder die bekwarne
leiding van R6a'! Smit en met die hulp
van 'n paar studente buite ons
veldkometskap kon ons iets op die
planke bring waaroor mense nog lank
sal gesels.

Baie dankie aan die bestuur vir elkeen
se bydrae to t ' n suksesvo ll e
jaarprograrn. 'n Opregte woord van
dank aan Anra van der Merwe onder
wie se bekwarne leiding die 1988
Staatmakers baie bereik het. Dankie
ook aan mm. Schon vir sy bystand en
ondersteuning. Ons grootste dank
gaan aan ons Hemelse Vader wat aI
hierdie dinge vir ons moontlik gernaak
het.
ANRA VAN OER MERWE

NOODHULP 1988

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga se
leuse "Kennis, liefde en diens" is
gedurende 1988 op 'n besondere wyse
in ons studentetak uitgeleef. Hiervan
getuig die VSR se prestasietoekenning
wat slegs aan twee verenigings
toegeken is, nl.die Noodhulpvereniging
en die S taatrnakers.

Ons kan dankbaar terugkyk op 'n
goeie, vrugbare jaar. Die Hedwig Smit·
wisseltrofee is vir die sewenae aftereen
volgende jaar aan WOK toegeken vir
die tak wat die meeste noodhelpers
gedurende 'n jaar opgelei het. Ons het
vanjaar twee noodhulpkursusse aange
bied wat deur 'n baie groot getal van ons
studente bygewoon is.
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Baie geluk aan die elf studente wat die
instrukteurskursus vroeer vanjaar
suksesvol afgele het. Dil is voarwaar die
kroan op hulle toewyding.

Op die sportveld was Ons lede baie
behulpsaam. Beide WOK en die
plaaslike skole het van ons dienste
gebruik gemaak. Ons hulp by Boland
rugbywedstryde was, 5005 in die
verlede, onmisbaar. Baie dankie aan al
die lede wat deur die jaar bereid was om
diens te verrig. Ons kan met trots se dat
die aantal diensdoende lede hierdie jaar
verdriedubbel het. In die proses is 'n
pragtige nuwe rekord behaal deurdat 'n
totaal van 202 ure noodhulpdiens verrig
is.

Die Noodhulpliga se naam is ook verder
uitgedra deurdat een van ons bekwame
instruk trises , Mathilda C illiers ,
verantwoordelik was vir die stigting van
'n jeugtak by die Hugo Rust Laerskool.

Geluk aan die drie lede wat hierdie jaar
gekwalifiseer het vir toekennings.

Ons innige dank aan ons skakeldosent,
mej. De Kock, vir haar hulp, asook die
WOK-rugbyklub vir hul finansiele steun
wat ons diens by die WOK-sportvelde
moontlik gemaak het.

Die Noodhulpbestuur wil ook 'n woord
van dank rig aan al die instrukteurs en
lede wat bygedra het om hierdie jaar so
suksesvol te maak.

Omdat ons 'n vereniging is wat
Christelike naastediens lewer, kan ons
nie anders as om ons Hemelse Vader te
dank vir Sy seen op ons bedrywighede
me.
Gedurende 'n aktiewe jaar is die
Noodhulpliga se naam hoog gehou en
pragtig uitgedra

Voorspoed en sterkte aan die nuwe
bestuur.

KEVINBOOTH

29

Agter: (v.Ln.r.) C. Mostert, E. Spamer, K. Burger
Voor: (v./.n.r.) C. Havenga, K. Booth (voorsitter), J. Bassan (sekretaresse)
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ACSV
Die ACSV kan met reg beskou word as
die grootste vereniging op WOK. Meer
as 97% van WOK se studente was
vanjaar lid van die ACSV. Die ACSV
was vanjaar baie beclrywig en die
ACSV·leu5e, "Jesus is Koning", is weer
eens uitgeleef.

Die takkamp is sommer vroeg in die
jaar by Elimpark gehou. Ds. Koos
Smith was die geestelike leier en mnr.
D. de Villiers het die kamp as
skakeldosent bygewoon. Die kamp was
'n groot sukses.

'n Tweede ACSV·kamp is te Ceresbos
gehou. Dit was 'n kamp met 'n heerlike
gees le like almosteer. Andre
Duvenhage hel as geeslelike leier
opgelree en mm. A. Hoek was pa van
die kamp.

Die Wereldbiddag vir Vroue hel a! die
dames van WOK byeengebring waar
hulle as 'n eenheid kon saambid.

Sludenle het vanjaar weer die voorreg
gehad om kennis le maak met
slranddienswerk. Die KJA van
Stellenbosch het hulle beywer om
reklame onder ens sludenle vir
slranddienswerk le maak. Ons hoop
dal meer studenle van die kans om in
die Desembervakansie vir Jesus le
werk gebruik sa! maak.

Die ACSV hel 'n ramptondsinsameling
geloods len bale van die mense in die
vloedgeleisterde gebiede van ens land.

Die bestuur het ook 'n krans gele op dr.
Andrew Murray se grat om sy
verjaardag op 9 Mei te gedenk.

WOK het vanjaar sy eie bidkamer
gekry vir bidure en afsondering en
persoonlike gesprekke gedurende
kollegelye. Ons hoop meer studente sal
gebruik maak van hierdie voorreg.

Ek glo dal dit 'n suksesvolle jaar vir die
ACSV op WOK was. Alle dank en eer
kom egter heel eerste aan ons Hemelse
Vader loe dal ens vir Horn in Sy
koningkryk kan werk.

MANUS SPAMER

ACSV·BESTUUR 1988

Voor: (v./.n.r.) 1.L. Viljoen, H.F. Fouche, D. de Villiers, E.S. Spamer, MC. Erasmus
Agter: (v.l.n.r.) S .M v.d. Merwe, MS. Batha, K. Conradie, M de Vries, J.D. Klopper, F.
v.d. Merwe, S. Lauw

Die ACSV van WOK het aon die plaaslike SAP-kantoor 'n oorkonde oorhandig in die
75ste bescaansjaar ucn die SAP en daardeur dank en hulde gebring can die goeie
samewerking tUS5en die SAP en WOK.
V.l.n.r. mnr. D. de Vi/liers (skakeldosentJ, G. van Schalkwyk (UDOrsirter), Luil. E.B.
Schulze (stasiebeve/vaerder), H. van der Merwe (sekr.), A/o A.J.c. Eigelaar
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SENDINGKOMITEE
Voor: M. Engelbrecht, mnr. D. de Villiers, M.S. Botha
Agter: H.E. u.d. MeTWe, H. Venter, I.L. Viljoen, M. Cilliers

DIE ACSV SE SENDING- I
AKSIES L

31

DIAKONIE

Agter: (u.l.n.r.) M.C. Erasmus, T. Volschenk, J.5. Kersop
Voor: (u.l.n.r.) HE u.d. MeTWe, I. Viljoen

Vanjaar het ons op twee projekte
gekonsentreer nI. die lees-en-skryf·
kursus vir die plaaswerkers in die
Groenbergomgewing en die herstel en
opknap van die sopkombuis van die
N.G. Sendingkerk Wamakersvallei wat
in 'n brand beskadig is.

Vanjaar het ons die gebied wat deur die
lees-en·skryfkursus gedek word in vier
wyke verdeel om die organisasie te
vergemaklik asook om die
vervoerkoste so laag as moontlik te
hou. In elke wyk was daar 'n
skoolgebou waarin die klasse saans
aangebied is. Hierdie vier punte is elke
Dinsdagaand deur die instrukteurs
besoek danksy die gebruik van drie
koUegevoertuie. Die totale afstand wat
afgele is tydens hierdie besoeke is 450
km.

Die hele lees-en-skryfprojek het met 'n
wisselende mate van sukses gepaard
gegaan weens verskeie laktore.

Nieteenstaande aI die probleme het ons
baie beslis sukses behaal met 'n
kemgroep van ongeveer agt werkers
wat byna aI die kIasse met groot vrug
bygewoon het. AImal in hierdie groep
kon aI in 'n mindere of meerdere mate
reeds lees en skryf en is dus net verder
gehelp. So het twee werkers gevorder
tot in die helfte van boek een met die
lees van kort sinne. Vyf ander werkers
het gevorder vanaf enkele woorde en
kort sinne tot by die bykans vlot lees
van lang sinne en paragrawe uit onder
andere tydskrifte_ Een leerling kon
reeds vlot skryf en is toe geleer om
lopende skrif te skryf. Van die werkers
wat die klasse minder gereeld
bygewoon het, is gehelp met optel· en
aftreksomme tot by honderde asook
met die aanleer van verkeerstekens vir
die verkryging van 'n bestuurderslisen·
sie. Een leerling het ook kIasse in Engels
tot op malriekvlak ontvang, terwyl die

kinders wat hulle ouers na die kIasse
vergesel het met stories en speleijies
besig gehou is.

Die herstel van die sopkombuis is tans
nog aan die gang en behels basies dat
die N.G. Sendingkerk Wamakersvallei
die materiaal verskaf en dat die WOK
studente die werk doen.

Ons loof God vir 'n baie geslaagde jaar
en bedank almaI wat hulle met hierdie
edele roeping vereenselwig het, op
watter manier ook aI.

MICHIEL BOTIiA
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JEUGSPAN: W.O.K. EN H.K.
Agfer: (u.l-n.r.) T. Swan, B. BadenhOTSt, A.
Lombaard, H. Nieuwoudt, L Ne~ N.
Mostert, T. Horn, K BadenhOTS~ M.
Bester, S. Basson

MKidet: (u.Ln.r.) J. Badenhorst, L Rame
(spanteier), Ds. K. Smith, O. u.d. Merwe, C.
Getdenhuys

Voor: (u./.n.r.) J. Doubt, M. S pomer, G. uon
Schalkwyk

t

Die Wynstok bedank die terreinspan uir lwl1egerrouearbeidenwenslwJlegelukmerdiemooi
uersorgde reTTein
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GESKlEDEMS

SFEES

rm

VAKDIDAKTlESE
UITSTAlllNG
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UIT ONS KOSHUISE ...

NAVARRE
KOSHUISLEIERS 1989

Vanjaar kan ons met trots terugkyk na
Navarre en sy inwoners se prestasies.
Met die oomame van die nuwe
huiskomitee vir 1988 het Navarre net
een doel voor oe gehad: om die nuwe
jaar 'n spogjaar te maak. AI die manne
het hulle deel gedoen op kulturele sowel
as sporlgebied.

Dit was vera! op sporlgebied dat die
manne goed gepresteer het. Fanus
Pauw, Riaan Nothnagel en Chris
Franken is in die Kaaplandse KoUege
tennisspan opgeneem wat na die S.A.
Ko ll egesweek in Potchefs t room
vertrek het. Fanus is in die Suid·
Afr ikaanse Kolleges se B·span
opgeneem. Tertius Giliomee was
gereeld reserwe vir die Bolandse
Rugbyspan en het ook 'n paar
wedstryde vir die Bolandse B·
rugbyspan gespeel. Di" manne het ons
koshuis se naarn hoog gehou.

Op kulturele gebied en ook op
verenigingsgebied het ons manne ook
gepresteer. Oos se geluk aan Johan
Vosloo wat een van nege Landsdiens
lede was wat landwyd uitgekies is om in
Timbavati te gaan stap.

Navarre het die jaar sommer volstoom
begin met 'n sjampanje-ontbyt om die
manne 56 te motiveer. Die primarias
van die vier dameskoshuise is ook
oorgenooien ons het 'n heerlike oggend
beleef. Ons het die sjampanje·ontbyt
opgevolg met 'n serenade waartydens
ons vir die dames blomme geneem het
en lekker met hulle saarngekuier het.
Die jaar 1987 is afgesluit met 'n heerlike
Kersete waar mev. Broodryk en haar
helpers oos bederf het met 'n smaaklike
ete. Oos het ook afskeid geneem van
die HOD's, vertrekkende derdejaars en
ou MilIa . die manne se gewildste
koshuishulp. Elke vert rekkende
Navarre-man het ook 'n geskenk van
die koshuis ontvang.

Agrer: (v.L n.r.) J.S. Kersop (Huis Meiring). T. VoIschenk (Huis Bliss)
Voor: (v.l.n.r.) C. v.d.M. Burger (Huis Wourer Ma/on), L Fourie (NouoTTe), M.c.
Erasmus (Huis MUTTay)
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Met die aanvang van 1988 het 13 manne
hulle by ons gevoog en sommer gou·
gou met die uNavarre·taxi" en
beroemde leeu kennis gemaak. Die
eerstejaars het gou bY ons aangepas en
gewys dat hulle waardig is om in
Navarre in te woon. Die eerstejaars·
kamp is afgesluit met 'n "braal" vir al die
eerstejaars en die personeel in Navarre
se tuin. Die Navarre 4 manne se
onthaalvermoe het weer duidelik
geblyk.

Na die orientering het ens dadelik begin
met die voorbereidings vir die kamaval.
Bale dankie aan Lionell, Chris en
Hennie en al die mans wat so hard
gewerk het om die kamaval'n sukses te
maak.

Navarre het vanjaar die eerste keer in
die geskiedenis sy eie sierwa gehad,
asook sy eie vensterversierings. Die
resultaat van die manne se harde werk
was uitstekend en ons het met die
sierwakompetisie al die darneskoshuise
uitgestof en met die vensterversierings
'n tweede plek behaal. In die totale
puntestand het ons tweede geeindig.
Die manne het dit weer gedoon! Ook
het ens die voorreg gehad om die 20
Mej. Kamaval-finaliste te onthaal. Die
dames is behoorlik met pragtige ruikers
ontvang en is onthaal met ware
Navarre-gasvryheid.

Ons volgende hoogtepunt was ens
huisgeselligheid in die Protea Park
Hotel. Die manne het weer hard gewerk
om van die geleentheid 'n sukses te
maak.

Ons het die jaar se bedrywighede
afgesluit met ens huisnaweek wat 'n
tydren, sokkie en wakkerblykompetisie
ingesluit het. Die naweek was uiters
geslaagd en die manne (en dames!) wat
ens ondersteun het, het dit bale geniet.

Ons Navarre-rnanne wiJ ook vir dr. en
mev. Broodryk bedank vir hulleiding en
bystand in die koshuis. Bale dankie ook
aan mej. Geldenhuys en mev. Nel sowel
as aan die bediendes vir hulle
onbaatsugtige werk.. Aan die rnanne en
huiskornitee wiJ ek net bale dankie se vir
hul ondersteuning en wonderlike gees
van samewerking. Bale geluk ook aan

Lourens en die nuwe huiskornitee. Hou
Navarre se naam hoog en in ere.

Die manne wat die koshuis verlaat,
moot Navarre en WOK se naam hoog
hou sodat ens altyd met trots na ons
koshuis en alma mater kan kyk.

MATIE JOUBERT

tt
HUIS MEIRING
Die jaar het begin met die aankoms van
dertien pragtige eerstejaars. Hulle het
gou ingeskakel en hul aandeel gelewer.

Daama was Karnaval op hande. Met 'n
woeste gestoom bult af, ~et die
Meiringtrein die eerste lewenslig
aanskou. Met die vensterversiering het
die trein die pad so effe bYster geraak;
nietemin het al die pret en hope
Meiringplesier vir aIIes vergood.

Toe kom die skoonste skone onder die
skones weer uit Huis Meiring. Bale
geluk aan Jeanette. Ons is sommer bale
trots op jou! Gedurende die Herfsfees
was die Meiringdames sterk
verteenwoordig onder die finaliste.

Dit was vir Meiring 'n droewe dag toe
haar "eggenoot" Navarre haar verlaat
het na 'n verbintenis van etlike jare.
Tydens die Interkollege het Meiring
egter die eerste rugbYspan onthaal.

Tydens die naweek van die lOde Junie
hetons'nsuksesvollehuisnaweekvan
stapel gestuur. Die Vrydag is begin met
vlugbal, daarna 'n sokkie en
videovertonings deur die nag. Die
Saterdagaand het ons gebring-en-braai
en geskoffeL Die naweek is afgesluit
met 'n kerkdiens, aangesien die
beplande staptog doodgereen het.
Dankie vir almal se bydraes!

Die toppunt van 1988 was die
huisgeselligheid te Arthur's Seat. Socs
in 'n sprokie was aIIes amper te geedom
waar te wees.

Hierdie jaar is daar ook begin met die
hou van 'n jaarlikse Hennedinee.
Spoghooftooise ls is vertoon,
waartydens 'n wenner aangewys is.
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Mev. De Villiers, 'n kenner op die
gebied van binnehuisversiering, het ens
kom toospreek.

Op finansiele gebied het ens ook ruim
bydraes gelewer vir die Burger·
kersfonds en die Rampfonds.

Meiring, dankie vir die standaard wat
julle handhaaf. Dankie aan die
koshuispersoneel vir u puik diens. Ou
HK: Julle was puik. Dankie vir al julle
harde werk. Ek wens ek kan vir elkeen
van julle 'n blywende ruiker gee.

Die grootste dankie gaan aan ons
Vader vir die skep van aIIes wat mooi en
volmaak is en vir die krag en die vitaliteit
van die jeug om voluit te lewe.

Nogrnaals dankie vir 'n skitter 1988.
Voorspoed aan die vertrekkendes en
aIIes wat mooi is aan die war agterbly.

MARTIE VILJOEN

HUIS WOUTER MALAN
Ons Wouters kyk met trots terug oor
hierdie jaar.

Op 22 Januarie het die 18 eerstejaars
gearriveer. Hulle het reeds met die
uitslag van die eerstejaarstoots gewys
wie die beste is en daama weer hul slag
gewys tydens die eerstejaarskonsert,
met die uitbeelding van die grootword·
stadiums en die pyne wat daarrnee
gepaard gaan.

Die kamaval was ook een groot
lekkerte en alhoewel ens nie gewen het
nie, het ens Wouters dit geniet en
lekker saamgewerk.

Ons huisnaweek was, ten spyte van
reen, 'n heerlike intieme saamwees.
Vrydagrniddag het ons 'n lOc·rniddag
gehad en Vrydagaand tot laat gesokkie.

Saterdag het ons begin met 'n
gesondheidsete en 'n geestelike video.
Daarna het ons meer geleer omtrent
kerspitwerk, die maak van krale en 'n
portretstudie. Sondag het ens
onderdak 'n heerlike worsbraai geniet.
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Atletiek: Op d ie gebied van
Interkoshuisatletiek het Huis Bliss as
naaswenners uit die stryd getree. Ons
koshuis was ook vanjaar die trotse
voorsiener van die twee dirigente by die
InterkoUege·atletiek vs . Hugenote·
koUege.

Koshuisnaweek: Gedurende ens
koohuisnaweek is 'n Herfsfees-creche
bedryt, tot groot verrnaak van kinders
en tot genef vir ouers. Tot ens trots is 'n
Herfsfeesprinses, Hannarie Venter, uit
die Bliss-geledere aangewys!

Nuwe aankomeling: 25 Maart was 'n
besondere dag toe e ns heel jongste
BIiss-dametjie haar eerste lewenslig
aanskou het. " Lank lewe kle in
Johanna!" en bale geluk aan die trotse
Joubert-ouerpaar, -boeties en -familie.

Reiinie: Dames van oor die lengte en
breedte van e ns land kon deel in ens
reUnie gedurende die naweek van 20 -22
Mei. 'n Genoeglike naweek vol sosiale
geleenthede is aangebied en oud
studente het herinneringe herroep, ou
vriendskapsbande hersmee sowel as
nuwe vriendskappe opgebou. Een van
die hoogtepunte van die program was
die rede oor "Optimisme" deur dr.
Jeanelte de Klerk van die Universiteit
Stenenbosch.

HuisgeseDigheid: Die Ritz Plaza in
Seepunt het die aangename en
geslaagde huisgeselligheid op 19
Augustus gehuisves - voorwaar 'n
spoggeleentheid!

Lentedag: Lentedag-ruikertjies aan die
adm in is t rat iewe en doserende
personeel het warmte in 'n ysig-koue
Lentedag geplaas.

Gesondheidsweek: In Huis Bliss het
dit 'n program van gesonde etes en
eetgewoontes, "motorlosetl vervoer,
gesondheidspraatjies, ens. ingesluit . 'n
Gesondheidsontbyt aan die S.R. het
gedien as gebaar van dank vir hul
onbaatsugtige diens.

Leierskap:

Talita van der Westhuizen - ErekJeure
unda van Vuuren . Erekleure

Sport: ProvInsiaal

Nicola Mooter! - Boland B-Hokkie
Erekleure, Tennis - Erekleure
Chanta! Craven - Junior BoIand·netbal
trofee vir die doel met die hoogste
doelgemiddelde by Hantamtoemooi

Netbal: Theresa Volschenk - S.A.
Skeidsregter asook verdienstelikheids·
beker as s ke idsregter Linda van
Vuuren - Toekenning vir verdienstelik·
heid in netba!

Verenigings:

Anra van der Merwe - Koor - Erekleure
ACSV . Erekleure
Unda van Vuuren . Koor - Erekleure

LlNDA VAN VUUREN

Interkollege: Die Bliss-orkes as
musiekmakers by die Interkonege·
wedstryde vs. TTK het hul besonder
geed van hul taak gekwyt. Die hoof
damedirigent van die lnterkoUege was
uit Huis Bliss, wat ook 5 van die 7
eerstespan-netbalspeelsters opgelewer
het.

Musiek: Anra van der Merwe se naam
is op die erero! van UNISA geplaas. Sy
het 'n punteprestasie van 137 uit ISO in
die graad VI-sangeksamen behaa1. Baie
geluk, Anra!

Besprekingsaand: By 'n interne
besprekingsaand het majoor Appel as
gasspreker 'n treffende rede oor die ral
van die vrou t.o .v. die S.A.W. en
diensplig gelewer.

I

Hi.,-die kJub lJir koshuiswerksters het 'n}Oar van Iojalireit en geesdrifbeleefen diesoek5g
op die jaar se oktiwireite het hoofsaoklik geooI op die rema "Ons en ans kind.,.,".
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LEWENSREDDING

Agter: (v.ln.r.) L. Reynold5, Y. Brand, R. v.d. Merwe, M. v. Coller, J. v. 5chalkwyk, 1. Pretorius, H. Moslerc, G. Rossouw, G.
du Toil, J. 5terley, E. Morois
Middel: (v.l.rtr.) G. du Toit, W. Labuschogne, E. Coetzee, J. Basson, M. v. Dyk, A. du Toit, E. 5wiegers, J. du Pisani, F.
Venter, M. Mosrert. S. Precorius
Voor: (v./.n.r.) J. Hamman, M. Kitshoff, mej. E. Jordoan, J . Mosterc, D. Esterhuyse

LEWENSREDDING 1988
Met die aanvang van die eerste
kwartaal het 'n groat getal studente
hulle aangemeld vir die verskillende
lewens-reddingskursusse. Elke
Maandag- en Woensdagmiddag het die
oefeninge by die munisipale swembad
plaasgevind Aangesien die studente
oak gedurende die !iende lesuur

vecpligtinge het om na te kom, moes
daar op ander lye individueel geoefen
word Die afrigting is hierdie jaar geheel
en al deur die instrukteurs behartig. Die
groepe het almal hulle eksamensertifi
kaat-ill verwerf.

Tydens die eksamen is die volgende
aantal medaljes deur studente verwer!:
brons - 13; bronskruis - 9; silwer - 14;

silwerkruis . 3; goud . 2 (n1. mejj. T.
MosteTt en C. Petersen) asook 3
instrukteursertifikate.

Graag wil ek vir mej. Erica Jordaan
bedank vir haar organisasie, harde
werk en eksaminering van studente om
weer eens 'n goeie lewensreddingseisoen
rnoontlik te maak.

THERESA MOSTERT
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ATLETIEKSPAN 1988

Agter: (LI.l.n.r') H. Willemse, N. Oosthuizen, L Spies, W. Jacobs, P. Bouwer, F. Pauw, G. Louw, L. van Vuuren. G. LIon
Schalkwyk
Middel: (v.l. n.r.) A. v.d. Menwe, L. O'Cannell, C. Carstens, M. Laynes, M. van Caller, C. Barkhvizen, C. Beukes, M. Kitshaff
Voor: (v.l. n.r.) S. Cronje, T. Giliomee, T. Odendal (skakeldosent), L. Nel, N. Mostert, M. Westraad

ATLETIEK
Na 'n redelik onaktiewe alletiekseisoen
gedurende 1987 het die Bastuur besluit
om 'n daadwerklike paging aan te wend
om die alletiek van WOK gedurende
1988 op te gradeer. Alhoewel alIe
doelwitte wat gestel is nie bereik is rue,
kan ons tog met trots terugkyk op 'n
baie suksesvolle seisoen.

1. Interkoshuis-atletiek

Om alIe allete fiks en gereed te kry
vir hierdie byeenkoms is daar hard
gewerk. Die alletiekklub het 'n saarn
drafgroep gestig wat soggens vroeg
gaan hardJoop het, terwyI die kos
huise in groepe gaan oefen het. Baie
dankie vir die dosente wat as afrigters
smiddae afrigtingswerk gedoen het.

Die byeenkoms is gereel deur die
L.O_-mans en -dames (derdejaars·
vlak) in samewerking met mnre.

Kitching en Odenda!. Baie geluk aan
mnr. Mauritz de Vries (organiseerderl
en sy span vir die organisering van 'n
puik byeenkoms.

Prestasies -Koshlffiwenner: Huis Murray

- Baste damesalleet: Sumara Cronje

- Beste mansalleet: Rocco Gouws

2_ InterkoUege: WOK en HK

Die grootste hoogtepunt vanjaar was
sekerlik die interkollegebyeenkoms
tussen WOK en HK - 'n ou tradisie
wat in onbruik verva! het, maar nou
weer herleef het. Selfs die pragtige
ou beker wat in die veertigerjare ge
bruik is, is teruggevind_

Ons allete maak skoonskip en bring
hierdie gesogle beker weer huis toe,
waar dit hoort. Geluk aan a! ons allele
vir hul pragdeelname en die organi
seerders vir hul puik reelings.

3. Atletiekbeamptekwsus en -eksamen

Nadat 'n opname gemaak is, is daar
besef dat daar 'n groot groep studente
is wat hulself as beamptes wil kwalifi
seer. 'n Verstommende 96 studente
woon die kursus by wat deur die
W.P.A.A. V. aangebied is, en le die
eksamen af. Ons vertrou dat ons vol
gende jaar 'n groot groep gekwalifi
seerde beamptes sal he, en dat dit as
verdere inspuiting vir ons atletiek sa!
dien.

4. Ander deelname

Ons atlete het ook deeIgeneem aan
die straatrnyI gereel deur HK, waar
ons besonder goed gepresteer het.
Verder is daar atlete wat gereeld aan
pretdrawwe en selfs halfmaratonne
deelgeneem het.

Ons dank aan mnr. Odenda! vir sy
werkywer en volgehoue entoesiasme_

USTANEL
38

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 14 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss14/1



41

studente net tot voordeel strek. Die
uitslag vra u? Is dit belangrik? WOK het
gewen met 245 punte teellOOr 141
punte en die nuwe houers van die
Woods-wisseltrofee geword

MARlTZ BROODRYK

Liste Nel heu rrots die trodisieryke Woods
wisseltre/ee vas wet WOK uanjaar by die
histeriese lnterkollege-Atletlek gewen het,
terwyl mnr. T. Odendol (efrigter) en
Mouritz de Vries (mede-klubkaptein) ewe
teurede teekyk

L.O.-VERSLAG (Mans)

'N INTERKOllEGE OP
DIE ATLETIEKBAAN

Mededinging op sportgebied tussen
WOK en HK herleef na 43 jaar!

Op 16 Maart 1988 het 'n ou tradisie
herleef, want die eerste keer na 'n
onderbreking van 43 jaar, het die twee
WeUingtonse koUeges weer op die
at let iekbaan om d ie Woods
wisseltrofee meegeding_ Dit het
belangstel1endes onwillekeurig laat
terugdink aan meciedinging tussen die
twee tradisieryke inrigtings in die
verlede.
So ver vasgestel kon word, het hierdie
mededinging reeds in 1913 begin.
Tussen 1913 en 1933 het hierdie twee
inrigtings en die Hugenote-meisieskool
(die drie inrigtings wat uit die ou
Hugenote-seminarie ontstaan het)
gekompeteer om die "Wellington
District Basketball Shield", geskenk
deur die heer P. Rossouw, Esq. (Die
skild is terloops te besigCg in ons
plaaslike museum).

Vir enkele jare daarna het rnededinging
doodgeloop. In 1940 het dit egter
herleef met 'n nuwe kompetisie in
verskillende sportsoorte tussen WOK
en die Hugenote-universiteitskollege,
wat intussen ontwikkel het. So het die
dames gekompeteer in netbaJ en
hokkie; die mans in rugby en hokkie.
In 1941 het hierdie kompetisie uitgebrei

tot 'n ware interkollege met die
gepaardgaande formaliteite soos
dirigente, sang en jool. Die joly! is altyd
a fges luit met 'n gesamentlike
dansparty. Vanaf dieselfde jaar is 'n
trofee, geskenk deur rnnr. Billy Woods
van die Paarl, toegeken. Tot en met
1943 het WOK die trofee verower;
gedurende 1944 en 1945 was dit weer
HUK se beurt.

In 1945 is daar besluit om vanwee die
venninderde studentetal aan die HUK
die kompetisie te staak en van 1946 af
het die twee inrigtings gesamentlik
onder die vaandel van die WelIingtonse
Gekomb ineerde Kolleges d ie
gemeenskaplike vy and , die
Onderwyserskollege Paarl, aangedurf.

Gedurende die veertigerjare en vroee
vyftigerjare het 'n nuwe kompetisie op
rugbygebied ontstaan. Die WOK,
HUK/HK en die Hugenote Hoerskool
het om die Hands Louw-beker
meegeding. Die skool het darem die reg
gehad om vir hierdie kompetisie hul
span te versterk deur van hul
onderwysers in te sluit! Maar ook
hierdie kompetisie het doodgeloop_

Waar gesonder mededinging tussen die
twee plaaslike kolleges na soveel jare
herleef het en die Woods-wisseltrofee
(wat eens as 'n blompot diens gedoen
het) weer uitgeloof is, wiI ons vertrou
dat nouer kontak en ywerige
mededinging in die jare wat volg, sal
voorkom. Oil kan albei inrigiings en hul

Ons was vanjaar nie baie LO.-mans in
die derdejaarskursus nie.

As vierdejaarstudente moes ons
vanjaar sekere aktiwiteite aanbied Dit
was ons voorreg om die atletiek in
koshuisverband te reel en aan te bied.
Onder die bekwame leiding van rnnr.

Kitching was dit 'n sukses en vir die
eerste keer het die mans op hulle eie
onder mekaar gewedywer. Daar is 'n
WOK-atletiekspan gekies wat teen HK
sou deelneem in die interkoDege
atletiekbyeenkoms. Oil was weer eens
ons voorreg om die byeenkoms te reel
in samewerking met rnnre. Odendal en
Kitching. WOK het die beker verower.

Onder leiding van rnnr. Kitching het die
LO.-departement die Suikerkaskena·
des op Boland-stadion aangebied Die
weer het mooi saamgespeel en weer
was dit 'n genotvolle geleentheid

Ons LO.-mans kry gereeld praktiese
onderv inding deurdat ons e lke
Donderdag LO.-Iesse by die Laerskool
Hugo Rust aanbied_Gp akademiese en
praktiese gebied het ons die voordeel
geniet van 'n klein groepie en
vervolgens het individuele aandag ons
good voorberei om eendag bekwame
LO.-onderwysers te kan wees.

Ons dank aan mnr. Kitching vir sy hulp
deur die jaar, asook aan ons
medestudente wat ons aktiwiteite
ondersteun het.

MAURlTZ DE VRIES
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Netbal W Netbal

NETBALBESTUUR

Agrer: (v.l. n.r.) M. !e Grange, K Giliomee, M. v. Caller, N Mostert, G. Lovw, A Visagie
Voor: (v./.n.r.) E Kotze, T. Valschenk, Mej. Ee. Uys, L van Vvvren (klubkaptein), S.
Pretorius, S. Nothnagel

WOK-NETBALKLUB
WOK kon vanjaar spog met 26
netbalspanne . 182 speelsters. Agt
spanne was geaffilieer by die Boland·
netbalunie en het op gereelde basis aan
ligawedstryde deelgeneem.

To emooie

Op 22 Maart het ens ens eie WOK
toemooi gehou om die spanne saam te
stel; ook gradeer 20 skeidsregters by
die toemooi.

As gevolg van die Herfsfees kon WOK
ongelukkig nie aan die Sheila Foulkes
openingstoernooi op 26 Maart
deelneem nie_

By die Suidelike lnterprovinsiale
Toemooi te Stellenbosch verteen
woordig Chantal Craven en Margo la
Grange WOK as lede van die Junior
Bolandspan. Vyf skeidsregters gradeer
en T. Volschenk behaal 'n SA C-

gradering. Baie geluk, Theresa.
Die bogenoemde twee speelsters het
ook ons kollege verteenwoordig by die
Hantam·toemooi te Vredendal.

Vier spanne is by die Kate Kiihn·
gedenkro ernooi ingeskryf. D ie
gekombineerde 7de en Sste span tree
as wenners van hulle aideling uit die
stryd met 'n prysgeld van R75,OO.

Vyf interne toemooie is plaaslik gereel
waar skeidsregters kon gradeer of
hergradeer om hulle kwalifikasies te
verberer.

Oak is vier Boland·klubwedstryddae op
ons bane aangebied (ongeveer 19-22
spanne gemiddeld per dag).

Afrigting

Boland·s keidregterskursusse is te
SteUenbosch, Paarl en Wellington
gehou. 91 WOK·skeidsregters het die
kursusse bygewoon waarvan 77 in die

Elementere Teoretiese Eks amen
geslaag het en 14 studente in die
Intermediere Eksamen.

Oak het 39 WOK-aners die volledige
a£rigtingsklinieke vir laer· en hoerskole
te Stellenbosch bygewoon.

Skeidsregte rs

WOK beskik tans oor 83 gegradeerde
skeidsregters. Hierdie skeidsregters
het tydens Boland· ligawedstryde
opgetree en waardevolle ondervinding
opgedoen. Hulle het ook dikwels by
skolewedstryde, skolesportdae in die
Boland en Swartland en by die Senior
BoIandproewe opgetree.

Hoogtepunt

Vier vriendskaplike Interkollege·
wedstryde is teen die Tygerbergse
Tegniese Kollege gespeel. AI vier
wedstryde is deur WOK se spanne
gewen.
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EERSTE NETBALSPA

Agter: (u./.n.r.) C. Crauen, C. du Toil, A. Kolze, L. /e Row:, H. Wdlemse
Voor: (u./. n.r.) 5. uan der Weslhuizen (kaplein), mej. E.J. Jacobs (afrigsler), L. uan Vuuren

Prestasies

Chantal Craven en Margo la Grange is
vir die Junior Bolandspan gekies.
Chan t a l word vir die 2de
aglereenvolgende jaar as die doel met
die hoogste doelgemiddelde op die
Hanlamtoemooi aangewys.

Therese Volschenk word 'n S.A. C·
skeidsregler.

Baie geluk aan mej. Zietsman met die
onlvangs van 'n silwer toekenning vir 20
jaar diens aan S.A netbal.

Uitslae

In die Uitklopkompetisie, Hga lA, is
WOK se eerste span die wenner; in die
Hga ill B is die 6de span die wenners. In
die Uitdaagkompetisie behaal WOK se
3de span die eerste plek in die nR·Hga

Dank

'n Spesiale woord van dank aan men.
Zietsman en Jacobs vir hulle
bereidwilligheid , opoffering en
betrokkenheid by WOK se nethal.

Oak ons opregle dank aan mej. Uys
sonder wie se bystand 'n suksesvoDe
netbaljaar onmoontlik sou wees. Baie
dankie vir u inspirasie en toegewydheid
jeens netbal.

LJNDA VAN VUUREN
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DERDE NETBALSPAN
Agrer: (u.l. n.r.) A. Visagie, P. Jacabs, M. u.
Caller, G. Lauw, E. Small
Vaar: (u.l. n.r.) J. Basson (kaptein), mej.
Ziersman (ajrigsrerJ, C. Beukes

TWEEDE NETBALSPAN

Agter: (u.l.n. r.) M. le Grange, H. Niewaudt, E.
uan Valler, K. Lauw, M. Kitshaff, S. Nathnagel
Vaar: (u.l. n.r.) N. Master! (kaptein), mej. E.
Jacabs (a/rigster), L. Kelly
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VYFDE NETBALSPAN

Agrer: (u.[ o,r.) M. Heunis, T. Botma, M. Vos, M. tx1l1

Brecla, M. Gunrer
Voor: (u.l. o,r.) K. Jackson, mej. £c. Uys (afrigs ter), S. van
Eeden (kaptein)
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V1ERDE ETBALSPAN

Agter: (u.ln.r.) E. du Pre, T. Volschenk, S. Kersop, C.
Barkhuizen, L Kitsholf
Voor: (u.l n.r.) M. van Caller (kaptein), mej. Zietsman
(afrigster), S. Pretonus
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Agrer: (u.L n.r.) M. Penez, L. uan Wyk, E Wessels, M. uan Deventer,
M. uan Zyl
Voor: (u.L n.r.) M. lIOn DYk, S. "an der Westhuizen (afrigster), L. Nel
(kaptein)

AGSTE ETBALSPA

SESDE NETBALSPAN
-~.

Agrer: (u.Ln.r.) E Coorzee, N. Borha, H. Harmse, F. Malherbe, E.
Kotze, I. Botham
Voor: (u.Ln.r.) J. Sreenkamp, K. Jackson (kaptein), mej. Ee. Uys
(ajrigster), C. Burger

Agter: (u.l.n.r.) T. Swiegers, N. Muldowney, e. Rossouw, S. Theron,
e. le Riche
Voor: (u./.n.r.) C. Alberrs (kaptein), S. ".d. Westhuizen (afrigster), L.
Stander

SEWENDE NETBALSPAN
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EERSTEJAAR-EERSTESPANSPELERS
Agter: (u./. n.r.) J. u.d. Merwe (rugby), H. Willemse (netbal), L. /e Row< (netbal), R. Gous (rugby)
Voor: (u./. n.r.) S. Cronje (hokkie), N. N.epgen (hokkie)

*****************
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HOKKIE X HOKKIE
49

S.A-KOLLEGETOERNOOI

Agter: (u.L n.r.) N. NepgeM, L Hemnann. L Reynolds. H. u.d Merwe, N. Mosten. S. Cronje. M. Mosterr
Voor: (u.Ln.r.) M. Wesrraad. L Rabie. mei. £ Jordaan. T. Mosten (keptein). T. u.d Westhuizen
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EERSTE HOKKIESPAN

Agter: (v.l.n.r.) N. Nepgen, L Herrmann, H. v.d. Merwe, T. v.d. Westhuizen, N. Mastert, S. Cranje
Vaor: (v.l. n.r.) L. Rabie, mej. E. Jordaan, T. Mastert (kaptein)

HOKKIE
Opgedra aan Cecile Petersen (Ginger) .
Ons sal jou lewenslustigheid ncoit
vergeet nie.

Die WOK·hokkieklub het vanjaar weer
4spanne in die liga ingeskryf. Daar het
weer 'n baie goeie spangees op en van
die veld geheers gedurende hierdie
seisoon. Ons het a1tyd baie goeie
sarnewerking van aI die speelsters

verkry. Die kaptein (Theresa Mostert)
Frances Rabie, Zelna Sock en Malinda
Schreuder moot bedank word vir die
stiptelike nakoming van hulle pligte.
Ons is dankbaar dat daar geen emstige
beserings was nie . Baie goeie
sportmanskap het dwarsdeur die jaar
geheers.

Daar was hierdie seisoen groot
belangstel1ing onder beginners. Die
entoesiastiese klompie studente het

merkwaardige vordering gemaak onder
leiding van die derde en vierde jaar
l.O.·dames.

Baie geluk aan Frances Rabie en haar
tweede span wat eerste in hulle liga
geeindig het ten spyte van baie sterk
kompetisie. Geluk ook aan die derde
span wat eerste van al die derde spanne
in hulle liga was. Ons wil ook vir S.
louw, T. Mootert, N. Mostert, l. Rabie
en H. van der Merwe gelukwens met
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hulle verkiesing tot die Baland B
hokkiespan. T. Mastert was oak
kapteme van hierdie span.

Die eerste keer in 4 jaar kon 'n WOK
hokkiespan weer kragte meet met
ander onderwyserskoUeges tydens die
S.A. Kollegesweek. Hierdie toemooi
het in somtyds gure weersomstandig
hede te VlShoek plaasgevind.

Ons opregte dank aan Sonia Louw en
Lizette Bekker wat ook vanjaar vir
WOK gespeel het. Hulle was albei twee
ware staatmakers.

Theresa Mostert het ook vanjaar haar
gradering as skeidsregter ontvang. Sy
en Talitha van der Westhuizen het
dikwels as skeidsregters in die Baland
opgetree.

'n Hoogtepunt was die interkollege teen
die TTK. Die eerste span wen hulle
wedstrYd 6-0 en die tweede span 3-0.
Die derde span het by die geleentheid
teen HK gespeel en die wedstrYd 3-1
gewen.

As gevolg van die goeie dissipline in die
klub en samewerking van aIle lede het
WOK vanjaar die Balandse toekenning:
"KJub van die jaar", ontvang. Sania
Louw ontvang ook die beker vir die
beste sportmanskap in die Baland. Dit
is voorwaar twee toekennings waarop
die WOK-hokkieklub trots kan wees.

Baie dankie ook aan mej. E. Jordaan en
mnr. C. Pienaar wat verantwoordeJik
was vir die afrigting van die spanne.
Sander hulle sou daar vanjaar nie
hokkie op WOK kon wees nie.

Ons wil ook die hokkiespelers wat
vertrek, bedank vir hulle positiewe
bydraes. Ons gaan juIIe rnis. Sterkte
aan die spanne van 1989. Hou WOK se
naam vir die laaste keer hoog soos
almal weet julle kan.

THERESA MOSITRT
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TWEEDE HOKKIESPAN

Agrer: (v.Ln.r.) T. S inclair, P. de Leeuw, E. Engelbrecht, L. Reynolds, LvanZy~ C. Carstens, E.
Crauen
Voor: (v.l.n.r.) M. Mostert, H. v.d. MeTWe, mej. £. Jardaan, T. Rabie (kaptein), M. Westraad

DERDE HOKKIESPAN

Agrer: (v.Ln.r.) W. Lobuschagne, G. Jacobs, E. Sterley, M. Conradie, A. du Too, J.
Sterley, J . Brand, J. Klopper
Voor: (v.Ln.r.) K. Wichman, Z. Back (kapt.), mnr. c.A. Pienaar. S. 8ezuidenhou t, T.
Horn
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VIERDE HOKKIESPAN

Agter: (u.l.n.r.) M. Cilliers, A. Mostert, J. du
Pisani, T. Horn, K. Wichman, K. Franken. R.
Viljoen, R. van Jaarsveld
Voor: (u./.n.r.) D. du Plessis, M. Schreuder
(kaptein), mnr. CA. Pienaar, O. u.d. MerUle,
K. Barrfert

HOKKIEBESTUUR

Agter: (u./.n.r.) E. Sterley, K. Wichman, H.
v.d. Merwe
Voor: (u./.n. r.) T. u.d. Westhuizen, T.
Masterr
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53

BOLANDSPELERS

Agrer: (u.Ln.r.) L Rabie (Hokkie), M. la Grange (Netbal), C. Crauen (Netbal), T. Moste" (Hokkie)
Voor: (u.Ln.r.) N. Moo/ert (Hokkie), T. GUiomee (Rugby), H. u.d. Metwe (Hokkie)
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VIERDEJAAR -L.O.-DAMES

Agter: (u.l.n.r.) A. VlSagie. M Kitshaff, K. Lauw, S. u.d. Westhuizen, L Ne~ A. Rassauw, A. du Tail
Voor: (u./.n. r.) E. Marais. mej. E Jardaan, L Pretarius. mej. EC. Uys, T. Mosten
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HISTORIESE FOTO
DIE EERSTE SPORTSPAN VAN DIE NUWE GEAMALGAMEERDE KOLLEGE :

DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

ss

OKB-SPAN

Voor: (u.Ln.r.) MJ1r. A Malan, L Kel/y, N. Moscen, C. du Toit, L Muller, mnr. L. du Preez
Agrer: (u.Ln.r.) N. Smir, F. Pauw, K Skolcz, R. Nochn08eL K. le Row<, C. Franken
Afwesig: L de Vdliers, M. Breytenbach
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KAAPLAND-KOLLEGESSPAN

• Agrer: (u.l. n. r.) C. Franker!, F. Pauw, R. Norhnagel, N. Srnir
Voor: (u.l. n.r.) K. Scholrz, C. du Tail, L. Muller, rnnr. L. du Preez
A/wesig: L. de Villiers •

•

54

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 14 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss14/1



57

EERsrr SPAN . W.O.K.

Voor: (u./. n.r.) L Kelly, N. Mostert, mnr. L du Preez, C du Toil, L Muller
Ayrer: (u.Ln. r.) C. Franken, F. Pauw, J . Hommon, R. Nolhnogel
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TENNIS : 2de Span - WOK

Voor: (u.l.n. r.) J .P. Marais, M. la Grange, C. Barkhuizen, M. de Klerk
Agter: (u.[.n.r.) L. du Preez, J. u.d. MeTWe, J. Hamman, R. Badenharsl

TENNIS 1988
Die jaar 1988 het heelwat hooglepunte
gelewer. Tydens die gemengde liga aan
die begin van die jaar het twee spanne
deelgeneem. Die tweede span het baie
goed gevaar en die finaal van hulle liga
bereik. In die finaal moeS hulle egter die
knie buig voor die span van Kuilsrivier.

Een van die jaar se hoogtepunte is altyd
die deelname aan die toemooi vir
Kaap landse Onderwyskolleges.
Hierdie jaar is die toemooi in Kaapstad
aangebied WOK se man· en damespan
was ootgehaal om hul prestasie van
verlede jaar te herhaa1 en beide die
lrofee na WOK terug te bring. Dit het
inderdaad gebeur, want beide die

spanne het uitslekende spe] gelewer en
in hul doel geslaag. Gevolglik is dit
verstaanbaar waarom die helfte van die
Kaaplandse KoUegesspan uit WOR
studente bestaan het. Die volgende
spe1ers was in die span:

Fanus Pauw (kapteinl
Riaan Nothnagel
Chris Franken (reserwel
Cecile du Toit
Unda Muller

Saarn met drie studente van OKP, een
van OPE en mnr. Du Preez as spanbe·
stuurder, is die span na Potchefstroom
om aan die S.A. Toemooi deelte neem.
Alhoewel ons nie altyd aan die wenkant

was nie, was dit nie aJleen 'n
onvergeetlike tenniservaring nie, maar
met so 'n uitstekende spangees ook 'n
hooglepunt van die jaar se tennis.

Die tennisklub maak ook geskiedenis,
want ons is die eerste sportsoort wat
met OKP-spelers saarnsmelt om die
OKB-span te vorm. Gevolglik kon ons
in 'n hoer mans· en damesliga inskIyf,
sodat ons studente die maksimum
ervaring kon opdoen.

Baie dankie aan aI die spelers wat hard
gewerk het om 1988 'n genotvoUe en
suksesvoUe tennisjaar te maak en baie
geluk aan die spelers en spanne wat
geed gepresteer het.

L. DU PREEZ
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SPORTAFSLUITINGSGESELLIGHEID
S9

Oud·uise·rektore. mnre. Boetie van Zyl en Flappie Lochner het
ook korn saam geniet.

•
•

Oud·Rektor, mnr. M.J.L
O/iuier (regs), saam met die
sporturou van d ie jaar,
Theresa Mosteri en mej. Erica
Jordaan (sekretaresseJ en
mnT . Hendr~ Re yn eke
(uoorsitter)

57

et al.: Die Wynstok 1988

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



60

RUGBY ~ RUGBY

RUGBYBESTUUR 1988
Agter: (v.l.n.r.) Mnr. T. Odendaal, T. Giliamee, H. Stra vss, mnr. C. Kitching (sekretaris), M. van Schalkwyk, K. Uren
Vaor: (v.l.n.r.) Mnr. J. Joubert, mnr. N. van der Merwe (tesourier), dr. M. Braodryk (uaorsitter), dr. E. Smit (beskermheer),
mnr. H Reyneke, mnr. H. Basson

RUGBY - 1988
Die 1988-rugbyseisoen het begin met
vriendskaplike wedstryde teen Huis
Visser en I n to erspan van
A1exanderbaai. Beide wedstryde was
van 'n besondere hoe standaard,
algesien daarvan dal dil nog vroog in die
seisoon was. WOK het beide hierdie
wedstryde gerieflik gewen.

Tydens die lang en harde 1988-seisoon
van 21 wedstryde het die manne hulle
besonder goed van hul taak gekwyt.
Soos in die verlede was deursettings
vermoe en veggees kenmerkend van
die WOK-spelers.

Die puik gees waarin a! die spelers, van
die 1ste span tot die 3de span, a!tyd die
wedstryde benader het, was 'n
uitstaande kenmerk Die gesindheid
van die manne was van so 'n aard dal
die spel rugby a!tyd bevorder is. Vera!
Tertius Giliomee, die k1ub se enigste
Bolandspeler vanjaar, het met sy
skitterende rugby en sportmanskap
uitgeblink.

Die hoogtepunt vanjaar was die
herinstelling van InterkoUege. A1hoewel
WOK naelskraap leen T.T.K. verloor
het, was dit 'n wedstryd wat alma! sal
onthou.

Ons wiI van die geleentheid gebruik
maak om alma! wat by die rugbyklub
betrokke was te bedank, vera! die
afrigters mme. H.N. Basson, J .J .
Joubert en M.J. Odendal. Die name
van more. C.J . Kitching en J.L. Sch6n
moot ook genoom word vir hul
onmisbare diens tydens wedstryde.

Mag diegene wat ons vanjaar verlaat,
mooi herinneringe van ons klub
saamneem en met trots en
dankbaarheid onthou wat WOK vir
hulle beteken het.

HERMAN STRAUSS
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INTERKOLLEGE HER
LEEF

Dit is Saterdag, 4 Junie 1988. Dit is 'n
tipiese vroegwintersdag. "Bewolk en
koel, later matig", het die weerman die
vorige aand ~. Getrou aan die
tradisie van InterkoUege het dit die
voorafgaande week hard gereen. Maar
vroegmOre hou dit op en die sonnetjie
breek deur. Dit word 'n mooi dag.

Met reg ook. Want dis 'n besondere
dag. Op Wellington heers daar 'n
besondere atmosfeer, 'n soort
opgewondenheid. Dit pols deur elke
student se are, want InterkoUege
herleef. Soos 'n feniks van ouds het
hierdie geleentheid geweier om in die as
te sterf en weer opgestaan.

Die tradisionele InterkoUege tussen die
Wellingtonse en PaarIse koUeges het
reeds in 1946 'naanvanggeneem. Tot in
die vroee sestigerjare het d ie
WeUingtonse OnderwyserskoUege en
die Hugenote·koUege gesamentlik die
Paarliete aangedurf onder die vaandel
van die Wellingtonse Gekombineerde
KoUeges (WGK). Sedertdien was dit
egter man teen man, bul teen bul, WOK
teen POK. En InterkoUege was elke jaar
'n besondere geleentheid op d ie
kalender, 'n rooiletterdag vir elke
s tudent. Vanwee u iteen lopende
standpunte het hierdie geleentheid
egter sedert 1986 nie meer plaasgevind
nie. Ongetwyfeld het dit 'n groot leemte
in die studentelewe gelaat, soos taUe
studente oor en oor getuig het.

Maar waar die een deur gesluit word,
gaan die ander een oop. So ver terug as
1986 het daar reeds 'n verbintenis
ontstaan tussen ons en die Tygerbergse
Tegniese KoUege om aan die begin van
die jaar vriendskaplike wedstryde teen
mekaar te speel ter voorbereiding van
ons onderskeie ligaverpligtinge. Om die
leemte wat InterkoUege gelaat het te vu!
het WOK die T.TK genader oor 'n
"nuwe" lnterkollege. Die idee het byva1
gevind en is aan die twee studenterade
oorgedra vir verdere ondersoek.

Ten spyle van taUe praktiese probleme
het die studenterade mekaar gou
gevind. InterkoUege s611 plaasvind.
Trouens, dit sou op 'n uitgebreide skaal
plaasvind, want meer sportsoorte sou
betrek word. Muurbal en gholf is tot die
tradisionele lys van lnterkoUegesporl·
soorte bygevoeg. WOK sou die eerste
gasheer wees.

Op Vrydag, 3 Junie, het die eerste
skote geklap toe die twee gholfspanne
afgeslaan het. Dieselfde aand het die
muurbal gevolg. Vroeg die volgende
oggend het die tweede hokkiespanne
die nattigheid van die baan op Stadion
Olivier afgespeel. Daarna volg die res:
die eerste hokkiespan en die vier
netbalspanne.

Vir die namiddagprogram is na Stadion
Boland verskuif. Te midde van musiek
en sang, onder aanmoediging van die
dirigente aan a1bei kante, vind die
rugbywedstryde op die skilderagtige
hoofkwart ier van d ie Bolandse
Rugbyvoetbalunie plaas.

Dis hard. Dis mooi. Dis opwindend. Dis
lekker. Studenterugby so op sy beste.
En studentepret daarby. AI die
elemente was daar teenwoordig: 'n
geesdriftige studentekorps wat uit voUe
bars sing en juig; 'n pragtige sjampanje
nooi; die WOK-trompoppies wat hul
passies wys; die amptelike voorstelling
van die rektore_ Ja, dis weer
InterkoUege!

Die dag is afgesluit met 'n gesamentlike
braai en dans deur d ie twee
studentegroepe, terwyl d ie twee
dosentekorpse ' n skemeronthaal
bygewoon het. Aan die einde van die
dag kon afmal moeg maar tevrede gaan
siaap met die wete dat die eerste
InterkoUege in sy nuwe gedaante 'n
groot sukses was.

Persoonlik was dit vir die skrywer van
hierdie artikeI 'n hoogtepunt - die
bereiking van 'n ideaal; die kulminasie
van baie beplanning en delikate
onderhandelinge_En die uitslag: WOK
wen die muurbal, die hokkie en die
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netbal. Die gholf was gelykop, terwyl
die T.T.K. skoonskip gemaak het in die
rugby. Maar eintlik het niemand verloor
rue. Studentesport en studentepret het
geseevier. Nuwe vriendskappe is
gevorm. En, ba aUes, 'n nuwe tradisie is
begin-

MARlTZBROODRYK

KRIEKET
D ie WOK -kr ieketspelers het
gedurende die afgelope seisoen
ingeskake l by d ie We llington
krieketklub. Die inskakeling was as
gevolg van ontoereikende mansgetaUe
en die feit dat ons gevolglik nie werklik
'n kompeterende span in die veld sou
kon stoot rue.

Ongeveer sewe van ons spelers het op
'n gereelde grondslag diens gedoen in
die eerste drie spanne van Wellington.
Die spelers het hulle baie geed van hulle
taak gekwyt.

'n Woord van dank word gerig aan die
Wellington-krieketklub vir die wyse
waarop die spelers by hulle kon
inskakel en die wonderlike manier
waarop die spelers behandel is. Dit was
nogal heel genotvol om die wilgerlat
tussen udie corns" te swam. 'n Woord
van dank word ook gerig aan mm.
Reyneke wat a ltyd aanmoediging
gebied het en die inskakeling by
Wellington saveel vergemaklik het.

Baie dankie ook aan die speers vir hulle
entoesiasme en vir die aangename
atmosfeer wat daar onder hulle geheers
het.

TERS G[JOMEE
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TWEEDE RUGBYSPAN

Agter: C. Franken, A. Duuenhage, D. Jacobs, K. uan Schalkwyk, L. Fourie, J. Vosloo, H. Mostert, A. Nagel, M
Joubert, K. Uren
Middel: M. de Vries, I. Pretorius, dr. M. Broodryk, dr. E. Smit, R. Nothnagel, mnr. J.J. Joubert
Voor: A. du Preez, N. Oosthuizen, K. Koekemoer

DERDE RUGBYSPAN 1988

Agter: (u.L n.r.) G. Kruger, A. du Preez, W. Jacobs, K. Koekemoer, R. Smit, G. uan
Schalkwyk, l. Fourie, H. Mostert, l. u.d. Watt, J.P. Marois
Voor: (u.l. n.r.) M Joubert, mnr. MJ. Odendol (a/rigter), dr. M. Broodryk (uoorsitter), dr. E.
Smit (rektor), M. Bredenkamp (kaptein), A. Esterhuyse
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EERSTE RUGBYSPAN

Agrer: (u.l. n.r.) A. Brundyn, J . uan der Merwe, R. Gous, A. Laubscher, J . Hamman, J . u.d. Vyuer, M. Jouberr, K. Uren
Middel: (u.l. n.r.) M. uon 5cholkwyk, H. 5rauss (kaprein), dr. M. Broodryk (uoarsirter), dr. E. 5mit (beskermheer), T. Giliomee
(o/ kaprein), mnr. B. Bosson (airigter)
Voor: (u.l n.r.) C. Franken, K. Boorh, M. de Vries

EJNDE VAN' ROEMRYKE ERA.

Hierdie historiese fota is geneem enkeJe
minure uoardar die WOK·span uir die heel
laaste keer in hierdie kJubklere en ·k1eure vir
'n rugbY wedstryd op die ueld kon drat. Die
wedstryd het plaasgeuind ap die WOK·ueld
teen Robertson
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Dankie!
Namens die redaksie uan DIE WYNSTOK ons opregie dank aan die Rektor,
dosente en studente wat bydraes geskryf het uir hierdie uitgawe.

Oak aan BOlAND-DRUKPERS ons hartfike dank uir huDe uriendelike huIp
uomdigheid om aan die blod /isiese gestolte te gee.
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