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Amptelike Opening van WOK

J.e.

PROF. M . J . DE VRIES SPREEK
DIE WOK-GEHOOR TOE

WOK WENS PROF. M. J. DE VRIES GELUK MET SY BENOEMING AS
REKTOR VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH. OP DIE
ONDERSTAANDE FOTO DOEN ONS REKTOR, MNR. E. SMIT DIT

NAMENSWOK.

Prof. De Vries het sy rede afgesluit
deur sy geloof in ons volk se jongmense
te bevestig, da t hulle hulle de nkwyse,
werkwyse en lewenswyse sal aanpas by
die eise van die tyd. Die taak van die
universiteit en die ko llege in Suid
Afrika is "om aan die leiers van die
toekoms 'n gesonde lewensuitkyk te
gee, ' n gees van diensvaardigheid, van
onbaatsugtigh eid en 'n begrip van
jouself in die plek van andere te stel .."
Martin Luther sy gevleuelde woorde
was oo k sy positiewe slotwoo rd: " Self,
al weet ek dat d ie wereld more sal
vergaa n, dan plant ek vandag 'n
ap pelboom."

Op W""nsdagoggend 23 J anu ar ie 1979
is daar in die C. P . va n der Merwesaal
gesk iede nis gemaak in die roemryke
bestaan van die Onderwysersk ollege
van Wellington: vir die eerste maal was
daar ' n amplelike opening van die
akademiese j aar deu r ' n gasspreker.
Die geluk kige keu se was die knap en
dinarniese rektor van die Universiteit
van Stellenb osch. Dit was voorwaar ' n
uitmuntende keuse. Nie alleen om dat
WOK vanaf 1979, volgens die Wet op
Nasionale Onderw ys, in noue
samewerking jui s met die universit eit
van Stellenb osch onderwysers oplei vir
die pr imere skole nie, maar veral
omdat prof. M. J. de Vries se rede so
veel stof tot nadenke gegee het.
Verskeie dos ente het al 'n geruime tyd
die behoefte gevoel da t die akademiese
jaar met meer status en trefkrag
geopen behoort te word. Ons koester
die hoop dat vanjaar se proe fneming in
nog 'n mooi tradisie sal ontwikkel wa t
ons kollege lot die eer sal strek
waarvoor hy reeds bekend is.
Pro f. De Vries her hom in " rede
visioner beperk tot die jare tagtig - \ ir
die huidige studente ' n belangrike
dekade. ' ''n Dekade waarin u u studies
sal vo ltooi en u eerste werkkringe sa l
betree, waarin die meeste van u in die
huwelik sal tree, ' n woonplek sal
bekom en die vo lle
verantwoordelikheid van die vol wasse
lewe sal moet aanvaar ," Voorts her hv r-- --- - ----- - - - - - - - - - - - --- - - - - - 
daarop gewys dat die jar e tagtig d ie
maak-of-breek-j are vir Suid-A frika
kan wees en die oorgangstydperk wat
dit inderdaad in ons geskiedenis sal
wees, is een van die grootste uitdagings
van ons volk .
Hy het dit aa n sy gehoor se hart gedruk
dat die eise van die jare tagtig nie deur
fisiese faktore bepaal sal word nie ,
maar deur die gehalte van die mense
van die land. Dit is op hierdie vlak dat
universiteite en kolleges ' n groot
byd rae te lewer het. " U sal u
denkwyse, u werkwyse en u leef..yse
moet aanpas en u sal as katalisator dien
om oak andere hiertoe te mo tivee r ."
H y h et d a ar op ge wy s d a t
die hoe lewenstandaa rde, die
voorspoedjare en die rnate rial ist iese
rnotive rings sekonder rnoet wees aan
menseverhoudings - een van die
grootste take waarmee die jongmense
sal moet help in hul dag -tot -dag
kontak met ander groepe.
" Onwaardige gedrag of die krenking
van die menswaardigheid . . . is ' n daad
van sabotasie teen ' n vreedsame
toekorns.' 2
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V.L.N.R. 80 : I. KOLL'iER. D. ENGELBRECHT, H. VAN EEDE.'i
V.L.N.R. MJDDEL: w. RALL, G. vAN ZYL, E. COETZE£
ONDER: !\lNR. J . CONRADIE (Skakcldose . tl, D. BESTER.

Redaksioneel
Die jaar 1979 wat ons met hierdie
uitgawe in woord en beeld probeer
vasle , sal in die lana aeskiedenis van
WOK al tyd a, een van die belangrik stes
bekend staan: die j aar toe die nouer
skakeling met die Uni versiteit van
Stellenbosch sy praktiese neerslag
gevind her .
Daarbenewens was daar nog
hoogtepunte. Op 17 Maart is die
stadion by die nuwe sportkompleks
feestelik ingewy, mel Interkollege is die
interim-kollegelied gesing en vir die
eerste maal sal studente vanj aar die
lang gekoesterde ideaal beleef wanneer
hulle tydens ' n volwaardige
akaderniese diplomaplegtigheid hulle
d iplomas ontvang en nie oor die pos
nie.
Met hierdie uitgawe \\ it ons ons oak
ska ar by d ie res van ons land en die
ge , ond he id van d ie indi vidu
beklerntoo n - oak by d ie res van d ie
wereid deur die aandag op die kind 
die mater iaal waarrnee ons gaan werk
- te vestig, Oit is dan met groot
dan kbaarheid en respek dat ons hierdie
uitgawe o pdra aan d ie gesonde kind.
Baie dankie aan aile rnedewerkers van
hierdie uitgawe, 'n Besondere woord
van dank aan rnnr, 1. Conradie. H y
was ' 0 ware steunpilaar .
On s wen' aan alan' lesers die seen van
die Kersge ty en die vreugde en geluk
van ' 0 nuwe jaar toe.
RED.

Hoofstudent van
1979 Groet
Oil is en b ly vir ons steeds ' n belewenis
om Wokkeland deur m iddel van die
Wynstok aan ons wye 1eserspubliek
bekend te stel . Ontwikkeling en
verbetering her deur die jare heen
sinoniem mel hierdie pronkblad van
ons geword en ook vanjaar weer getuig
dit van deeglikheid en groe i. My
opregte dank aan a1mal wat
verantwoordelik is vir die uitgawe.
WO K was nog altyd bekend vir snelle,
maar gebalanseerde vooruit gang ,
Ongeag die tyd en o mstandighede het
ons nag al tyd suiwer van motief en
beginselvas bly staan, Ons het steeds
rekening gehou met veran dering en
vooruitgang, maar terselfdertyd
gewaak teen uiterstes. In ons strewe na
hoer en beter dinge mel ' n Christelike
grondslag, het ons 'n
sarnehorigheidsgevoel ontwikkel war
oud en jonk verbind, en wat on, oak in
staat geste l her am posit ief te bou aan
' n inr igting wat deel va n ons geword
het.

am hierdie taak 'n plesier te maak , her
ons aan die spits ' n rektor en personeel
wat te aile lye net die beste vir ons wil
he. In hulle kon ons nog altyd dit vind
wat die beste in die lewe verbeeld. Mag
die jare wat U as personeel nog aan
WOK sal deurbring steeds vrugbaar ,
maar boonop ook vreugdevo l wees.
My opregte dank aan ai le studente vir
hulle vriendelike ondersteuning en
bystand te aUe lye. Dit is faktore wat
nodig is vir 'n geluk kige sarnesyn.
Aan ons hoofdame, met al haar
buitemuurse bedrywighede, en ook aan
die res van d ie VSR·lede my
gelukwensing en waardering vir die
wyse waarop hulle huUe taak verrig en
terselfdertyd myne vergernaklik her.
Omstandighede het veroo rsaak dat
daar hoe eise aan u gestel is, maar deu r
nugtere denk e en simpatieke leiding
ko n ons daarin slaag om probleme
se ver moon tli k die hoof te b ied. Bale
dan kie vir u sarnewerking - slegs

daardeur kan ' n mens bereik wat jy
beoog .

Aan al die WOK se vriende (en daar is
baie) ons dank vir u vriendelikheid ,
sarnewer king , a anmoedi ging en
ondersteuni ng. Oit was altyd vir ons 'n
groot stukrag,
Almal wat "an WOK afskeid neem,
doen dit met 'n tikkie heimw ee. Ook
heeltemal tereg orndat ons by WOK
nog d lt vind wat o ns aa n 'n eie huis 
'n Afr ikanerhuis op A frik aan se bodem
- herinner ,
Aan u wat ons verlaat: bly getrou aan u
Alma Mater. Aan u wat agterb ly: bly
getrou aan mekaar. Aan a1mal saam:
bly getrou aan ons Skepper . Laat ons
spore steeds reguit en koersvas Ie op die
pad van diens aan ons naaste en aan
ons God . Wees slegs tevrede as u lewe
' n voorbeeld, en u nagedagtenis ' n
besieling kan wees.Ons a1mal is dit
vers kuldig aan WO K. B. Deacon
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Vit Die Kantoor

DIE NOUER SKAKELING
Gedurende 1979 het hierdie mrtgtmg
die praktiese implementering van die
nouer skakeling met die Universiteit
van Stellenbosch beleef. Daar. word
met waardering verslag gedoen van die
hartlike sarnewerking , en dat daar
vooruitgesien word na verrykende
bevrugting op akademiese gebied. Die
eerste Senaat is soos volg saamgestel:
mnr. E. Smit (voorsitter), mnr . J. A.
van Zyl (vise-voorsitter), mnr. P . H.
Nortje, dr , P. J . Avenant, mnr, J . R.
S. Badenhorst, rnnr. P. J. Barnard
(afgetree Junie 1979), mnr. J . Botha
mnr. J. D . Bouwer, mnr. !\1.
Broodryk , mnr. D. 1. de Villiers, mnr.
J. J . du P . du Toit, mnr . C. J .
Matthews (vir die tydperk Julie tot
Desember 1979), mnr . C. W. Souter,
mnr. A. J. van der Merwe, mnr . W. A.
P . von Ludwig, mej, S. M. Zietsman,
dr . P. k. Cronje, dr. J . N. S. du Plessis
(sekretaris), mnr . M. J. L. Olivier
(namens die Gesamentlike Raad van
die SAOU en SATA), prof. J. F. A.
Swartz, prof. G. Stander en prof. C.
G. de Vries (lg, drie namens die
Universiteit van Stellenbosch). Vanaf
Januarie 1980 word mnr. D. R.
Schreuder ook lid van die Senaat.
Die eerste nuwe Kollegeraad is soos
volg saamgesteI: ds. P. J.
Raubenheimer (voorsitter), mnr. E.
Smit (vise-voorsiner) , mnr . P . H.
Nortje (sekretaris ), mnr. J . A. van Zyl,
prof. M. J . de Vries, prof. J . F. A.
Swartz (lg . twee namens die
Universiteit van Stellenbosch), me.v. A.
de V. Joubert, mev , W . J . Rust , mnr.
F. S. Malan, mnr . M. J . L. Olivier
(namens die Gesamentlike Raad), mnr.
J. J. du P. du Toit en mnr. A. J. van
der Merwe.

DIPLOMAPLEGTIGHEID
' n Uitvloeisel van die nouer skakeling
met die Univers iteit van Stellenbosch is
die uitreiking van die
onderwysdiplomas deur die Kollege in
plaas van deur die Departernent van
Onderwys, Op Dinsdagaand , II
Desember 1979 hou WOK dan die
eerste diplomaplegtigheid in sy
bestaansgeskiedenis. 005 g10 dat
elkeen van die meer as 200 studente wat
diplomas ontvang het in die
teenwoordigheid van hulle ouers,
familie en vriende die herinneringe aan
hierdie besondere gebeurtenis as 'n
kosbare kleinood sal bewaar. In die
198G-uitgawe van Die Wynstok sal
volledig oor hierdie plegtigheid verslag
gedoen word .

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL
V.L.N.R.: MEV. S. MULLER, MEJJ. C . H . VAN DER WESTHUIZEN,

S. G . LANGENHOVEN EN MEV. P . M. NEL.

DIE PUNT VAN DIE PIRAMIDE
MNRE. P. H. NORTJE (VISE-REKTOR). E. SMIT (REKTOR),

J. A. VAN ZYL (VISE-REKTOR)
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PERSONEEL DIE KOLLEGELIED Keur in Kollege
5

NSKvan SA

WOKOPETER

Volgens die nuwe bedeling van die
SAUK waarby ook
onderwyserskoll eges by die
Studentevari a-program ingeskakel
word , is WO K vanjaar ook besoek en
is ' n direk te uitsending vanuit die C. P.
van der Merwesaal die lug in op 28
Mei. ' 0 Kenmerk van die program was
die oorweldigemde geesdri f van die
gehoor binne die perke van
welvoeglikheid. Juis dit was seker ook
die rede vir die pragtige skakeling
tussen die programleier en die
Wokkies.

Longkanker, hartsiekte, beroerte,
mondkanker en kanke r van die
strottehoof is slegs 'n paar van die
ernstige siektes wat rokers ten prooi
val.

Dis sal oud-studente van die a fgelope
dekade dalk inte resseer om te weet dat
die lang grys gange van die
kol legegebou deesdae effens mensliker
daar uitsien. Die komitee
verantwoordelik vir die
binnever fraaiin z van die kollege het
met die 1979-toelae begin met die
aankoop van afdrukke van gro ot
meesters uit verskillende tydperke en
skole.
Tydens klaswisseling is dit dus
moontlik om op verrassende
"inspirasies" op die trappe en in die
eanee af te kom : 'n kleurvolle
kunswerk en ' n pot plant. Die
opvoed kundige en estetiese waarde van
hierdie projek is onmeetbaar - d ie
on mid dellik e reaks ie va n die
studentemassa wasegter so inspirerend
dat die projek in die toekoms nog
aa ndag sal kry,

NKV van SA

' n Man van 25 wat 20 sigarette per dag
rook, kan sy lewe met 5 jaar verkort
vergeleke by ' n nie-roker van dieselfde
ouderdom.

'0 Taal wat '0 volk se wei eo wee in
san g kan weergee, is ' n taal wat die siel
van ' 0 volk kan ontbloot, maar ook
kan aangryp. In hierdie gees is die
Afrikaanse Taal gebru ik om die
herdenkingsdag by die
Onderwyserskollege Wellington te vier.
Plaas like talent van die
Musiekdepartement, dosente, sowel as
studente, he t sekere eg Afrikaans e
liedere gesing met begeleiding van
klavier, kitaar, vioo l en tjello . Daar is
oor verskillende temas gesing wat die
Suid -Afrikaanse lewe kaleidoskopies
weergee het: d ie natuur, prob leme, , _
godsdiens en natuurlik die liefde. t-

Lopende kommentaar is tussenin
gelewer deur mnr. P. du Plessis van die
Dramadepartement.

Taalfeesprogram:
14 Augustus 1979

GIMNASIUM EN SWEMBAD

In hierdie stadium maak WOK van 'n
nuwe ko llegelied gebruik wat voorlopig
as interimlied beskou kan word. Die
woorde is deur M. M. Walters geskryf
en die musiek deur mev, C. J . Bouwer.
Die kollegeliedkomitee is egter steeds
met die saak besig.

AFSLUITING

1979 het weer eeos vir alle WOKaners
en vriende van ons Kollege ' n wye
verskeidenheid van ryke ervariogs 1-- ------ _
opgelewer. Aao almal wat met soveel
ywer eo geesdrif hulle deel bygedra bet,
bied ek ' 0 persooolike woord vao
opregte eo iooige waarderiog aan ,

E.SMIT
REKTOR

Op 27 Julie het 'n afvaardiging van ons
Kollege die hoof van die
Onderwysdepartement se Afdeling
Fisiese Geriewe, mnr. J . J . Vosloo,
ontmoet. Met groot dan kbaarheid het
ons verneem dat die Kollege se nuwe
zimnasiu m en swern ba d op die 1980
begra ting geplaas sal word.

OUD-STUDENTE

WOK wil graag met soveel as moontlik
oud-studente skakeling behou deur
middel van die jaarlikse versending van
DIE WYNSTOK . Oud-studente word
versoek om aan ons hulle name,
nooi ensvan indien getroud, adres en
jaar waarin atgestudeer, te stuur.

Die volgende dosente het vanjaar in
permanente hoedanigheid by ons
aangesluit: dr. P . K. Cronje (Junior
Primer), mnr. e. J . Kitching (Engels)
en mev. I. Ie Roux (Liggaamlike
O pvoeding - 4 jaar).

Die volgende dosente het vir korter of
langer tydperke tydelike betrekkings
beklee: mev. J . A. Aldrich (Musiek),
rnej. A. B. Andersen (Musiek), mev.
e. e. Barnard (Junior Primer), rnev.
e. J . Bouwer (Musiek), mnr. C. S.
Botha (Engels), mev. J . Conradie
(Musi ek), mev. H. e. Burger (Spraak)
en Drama), mev, e. H. de Klerk
(Musi ek), mej. A. M. Eksteen
(Ligaamlik e Opvoeding), mev: . J .
Eks teen (Musiek), mev. M. de Villiers
(Naaldwerk) , mev. J . du Plessis
(Spraak en Drama), rnev, E. Engels
(Junior Primer), mev. E. G>:UD1
(Biologic), mnr. W. e. Gencke
(Opvoedkunde), mev. A. M. Pretorius
(Musick), mnr. R. Saunde~s

(Opvoedkunde), mev, C. M. SITUt
(Aardrykskunde), mev. S. S. Steyn
(Musiek), rnev, M. S. E . van Eyssen
(Junior Primer), mev, M. H. Venter
(Engels), mev. M. I. Voster
(Wetenskap), mev. M . I. Vosloo

(Musiek), mej . D. Heunis (Fluit), mnr. r - - - - - - - - - - - - - -f-- - - - - - - - - - ---
A. G. Smit (Kitaar) , dr. J. C. Roux
(Tswana) en mnr . H. N. Basson
(Xhosa).

Dr . P . K. Cronje is tot
departementshoof (Junior Primer) en
mnr. A. S. du Toit tot senior dosent
(Aardrykskunde) in per:nanente
hoedanigheid vanaf Januane 1980
bevorder.

Aan die einde van Junie 1979 het mnr.
P . J. Barnard, departementshoof, met
pensioen uit die diens getree , en aan die
einde van Desember tree mejj. C . van
Dyk (senior dosent) en S. E. Lombard
uit die diens. Hulle het WOK
onderskeidelik 19 , 29 en 19 jaar lank
gedien . Ons gun hierdie drie dosente 'n
aangename tydperk van aftrede. Mev.
1\1. van der Westhuizen, assistent
bibliotekaresse, verlaat ons ook aan die
einde van 1979.
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'N NUWE BEDELING VIR WOK

LEDE VAN DIE KOLLEGERAAD

DIe nuwe bedellna wurln die opleidIDa
van onderwyoen vir prlm~re .kole In
ne ue !WIIewerldna met unlvenltelle
moet a u k led , bet t.e,v, die
Onderwyoen koUeae WelllDaton en die
Unlvenltelt van SteUenboscb pas 'n
daadwerkllke aanvana geneem toe die
eerste veraaderlDp van belde die
Kolleaera ad en Senaat op die
Re5k1edkundlae daR van 22 Mel 1979 In
die personeelkamer van WOK
aeko D5tltueer bel.
Die sam estelling van die eerste
Kollegeraad en die Senaat wat ui t o .a.
lede van die Kollege, die Universi teit en
die Gesarnentlike Raad van die SAOU
en die SATA bestaan her , het soos volg
daar uitgesien:

Die Senaat

Teenwoo rdig: Mn r . E. Smit
(voorsitter ), proff. J . F. A. Swartz, G.
Stander, C. G. de Vries
(verteenwoordigers van die Universiteit
van Stellenbosch); rnnre. M. J. L.
Olivier (verteenwoordiger van SAOU
J. A. van Zyl, P. H . No rtje, A. J . van
der Merwe, P . J. Barnard, M.
Bro od ryk , J. J . du P . du Toit, D. J . de
Villiers, J . D. Bouwer, W. A. P. von
Ludwig, O. J. Four ie (in die plek van
rnnr. C. W. Souter) , J . R. S.
Badenhorst; mej. S. M. Zietsman; drr.
P . J . Avenant : J . N. S. du Plessis
(sekreta ris), P . K. Cronje (lg. twee
deur die personeel verki es). Mme. C.

W. Sou ter en J . Bot ha was met verlof.

Die Kollegeraad
Ds. P . J . Raubenheirner (voorsitter);
proff. J . A. Swartz (Dekaan van die
fakulteit Opvoedkunde, Universiteit
Stellenbosch), C. G . de Vries
(sekundus vir prof. M. J . de Vries ,
rektor van die Universiteit van
Stelle nbosch); mevv, A. de V. Joubert,
\Y. J. Rust; mnre. M. J . L. Oli vier
(nam ens d ie Gesamentlike Raad van
die SAOU en SATA), rnnre. E . Smit
(rektor), J . A. van Zyl, P. H.Nortje,J.
J . Du P. du Toit, A . J. van der Merwe;
prof. G. S. Stander (as waarnemer).
Prof. M. J . de Vries en mnr, F . S.
:>oJalan was met verskoning afwesig .
Die dienstermyn van lede van beide die
boverrnelde liggame strek oor ' n
tydpe rk van drie jaar. ' n Minimum van
een vergadering per kwartaa l moet bele
word.

EERSTE N UWE KOLLEGERAAD

Agter v.l.n.r.: MNR. M. J. L. OLIVIER, PROF. M. G. DE VRIES, MNRE.
A. J . VAN DER MERWE, P. H. NORTJE, J. J . DU P. DU P.
DU TOIT.J.A. VANZYL.

Voor v.t.n.r.: MNR. E. SMIT, MEV. A. DE V. J OUBERT, DS. P . J.
RAUBENHEIMER, MEV. W. J . RUST, PROF. J. F. A.
SWARTZ.

Die funks ie van die Kollege raad beheIs
o .a . finansiele en administratiewe sake,
dissiplinere aangeleenthede en die
benoemings van doserende personeel
met dien verstande dat alle benoernings
gemaak word uit ' n Iys van kandidate
wa t vooraf deur die Uni versiteit
akademi es aanvaarbaar bevind is.
Die .Senaa t tree adviserend op ten
aansien van sake rakende kursusse,6
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AFSKEID VAN RAADSLEDE
sillabusse, navorsing, eksamens,
bevordering, studente- en
personeelbelange, personeelbehoeftes .
Verder benoem dit vaste komitee s,
beheer opvoedkundige en akademiese
publikasies, koordineer navorsing en
tree ook op as skakel tussen skole en
do sente in verban d mel
na vorsingsprojekte.
Kragtens die Onderwyswe t van 1967 sal
Onderwysersk ollege s wei nog hul eie
identitei t behou. Die taak van
onderwysopleiding sal egter in noue
sarne werking met universi teite geskied ,
Die Rekt or het by die konstituering van
die eerste Senaatvergadering die hoop
uitgespreek dar die toekomstige
sam ewerking tu ssen die Kollege en die
Universiteit dieselfde hartlike en
onderling stimulerende gesindheid en
gees van die eerste vergaderings van
beide die Senaat en kollegeraad sal
kenmerk - 'n samewerking wat
hoopvolle verwagtinge vir die toekoms
inhou . J. S. S. d. P.

Op Woensdag 13 Junie 1979 het die
Rektor en personee! van WOK Iyde~s
' n gesellige oggendpouse afskeid
geneem va n drie lede van die
Kollegeraad , nl. ds. Bekker en mnre.
Jan Bosman en Danie van der Merw e.
Die drie lede se dienstyd is beeindig,
a. g. v, die groter verteenwoordig ing
van die uni versiteit in die Raad .
In sy dankwoord her die Rektor, mnr.
E. Smit, hu lde geb ring aan die drie lede
by wie die kollegebelange ' n
liefdesdiens was waarvoor geen
opoffering of tyd te groot was nie.
Orndat hulle manne van karakter en
rmec riteit is, was hulle wyshe id en
'c,,7ming Ie aile lye verantwoordelik.
M nr , Van der Merwe , wat 25 jaa r lan k
in die Raad gedien het , het in sy
afskeids woorde die toesta nd c wa t op

die kampus geheers het , geskets en
verwys na die pragtige geboue waarin
die ko llege eens gesetel was .

Die lid wat die Raad die langste gedie n
het nl. 40 jaar, mnr . Jan Bosman, het
a ltesaa rn onder 2 kollegehoofde, mnre.
H. A . Rust en C. P . van der Merwe, en
twee rekrore, mnre. M . J . L. Oli vier en
E. Srnit , ged ien .

Mnr. Bosman het d ie gehoor verwys na
moeilike tve toe d ie Owerhede ween"
geldgebrek geen uitbreidings wou
roelaar nie. Die uitstekende werk wat
cgter op WOK gedoen word en war
la ndswyd bekend is, was destyds
de urslaggewend vir die nuwe kampus.
Die Wynstok wil namens die stu de rue
die drie here ha rtlik bedank vir hu lk
belangstelling in on, kollege .

DIE LEDE VAN DIE SENAAT

EERSTE SENAAT VAN WOK

Agler v.Ln.r.: MNR. J. D. BOUWER, DR. P . K. CRONJE, A. J . VAN DER
MERWE, O. J. FOURIE, J. R. S. BADENHORST, P . J.
BARNARD, M. BROODRYK, DR. P. J . AVENANT, MNRE.
W. A. P . VON LUDWIG, P. H. NORTJE, J . J. D U P. DU
TOrr.

Voor v.l.n.r.: PROF. M . J. DE VRIES, MNR. M. J. L. OliVIER, DR . J . N.
S. DU PLESSIS, MNR. E. SMIT, PROF. J . F . A. SWARTZ,
PROF. G. STANDER, MNR. J. A. VA N ZYL.

(Af wesig: MEJ. E. ZIETSMAN ENMNR. D. J. DE VlLLlERSj

Kinders het reg o p liefde , begrip en
beskerming.

V.V.O.

Die reg van 'n kind om 'n kind te wees,
moet erken word.

V.V.O.
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WOK Groet Drie Goeie Vriende
P. J. BARNARD

Aan die einde van die eerste semester
van 1979 het rnnr. P. J. Barnard, ons
geliefde en gewaardeerde dosent,
kollega en vriend met pensioen uit die
diens getree.
Petros Jacobus Barnard is op 2 April
1917 in Calitzdorp gebore en het aan
die hoer skool aIdaa r gernatrikuleer .
Hy behaal die Primere
Onderwyssertifikaa t en die Hoer
Prirnere Onderwys in Handwerk aan
die Ond erwyserskollege re Graaff
Reinet t en aanvaar daarna sy eerste
betrekking aan die Laerskool Naso u in
Kaapstad. Gedurende 1950 en .51
bevind hierdie seun van die Klein
Karoo hom op Stellenbosch waar hy
d ie graad B.A . behaal me t
Aardrykskunde en Geskiedenis as
hoofvakke, Vanaf 1952 bek lee hv die
bet rekking van onderwyser vir senior
Aardrykskunde aa n die Hoersk ool
Swellendarn, Mel die instelling van 'n
nuwe derdejaarskursu s in di e
akade rniese vakke aan die WOK in
Januarie 1960, is hy aangestel as doseru
vir Aardrykskunde .
Die toetrede van mnr. Barnard tot die
personeel van die WOK het vir hierd ie
in rigting ro t groot vo o r dee l
gestrek , Sy akademiese onderlegdheid
en die jarelange ondervinding
opgedoen in die pri rnere en sekond ere
skool met die gepaardgaande
metodologiese kennis, het hom by
uitst ek geskik gemaak vir die taak om
onderwysers op te lei. Dit her dan ook
niemand verbaas toe hy vanaf die begin
van 1968 aangestel is as hoof van die
Departernent Aardrykskunde en
Gesk ied enis nie - 'n bevordering wa t
hy terdee verdien het . Die snel
veranderde kennisterrein van sy vak
het hom genoop om hom in 1969 vir
verdere studi e aan die Uni versi teit van
Stellenbosch aan te meld. Aan die
einde van die jaar het hy dan ook die
graad B.A. Hons. in Aardrykskunde
behaal,
Mnr. barnard was ' n vakrnan by
uitnemendheid. Hy het geglo in die
waarde van sy vak en was gevolglik
geweldig geesdriftig Oor sy werk. Hy
het sy vak laat leef deur dit prakties
aan te bied en deu r a l die jare tred te
hou mel nuwe omwikkelinge in sy
vakgebied, ook wa t bet ref die
metodiek van die onderrig daarvan.
Hy het hoe eise aan sy studente en aan
homself gestel. Aan praktiese
werkopdragte het dit sy studente nooit
ont breek nie. Tog het sy studenle

besondere hoe waardering gehad vir
die pynJike korrektheid waarrnee
daardie opdragte a1tyd geevalueer is.
Mnr . Barnard het geglo aan streng
dissipline. Studen te wat uit pas uit
was, het hy ongemerk na sy kantoor
on tbied, soos 'n vader mel hulle
gepraat en daarna gewoo nlik die
gewenste reaksie gekry . Tog was hy ' n
persoon met 'n mooi humorsin war die
gees van die student verst aan het. Hy
het gevolglik in hulle bedrywighede
meegelewe .

Sy bek waarnheid en vakkennis het ook
wyer as sy eie werksterrein erkenning
geniet . Daarom her die Kaapse
Onderwysdeparternent hom gebruik in
verskeie sillabus kommissies, op skool
en kollegevlak. By talle geleenthede het
hy as referen t opgetree by
indiensopleidingskursusse vir dosente
en o nderwysers. Ook het hy
rneegewerk as medeskrywer van 'n
uewilde reeks handboeke vir die hoer
~kool.
M nr. Barnard se belangstell ing het ook
wyer gestrek as sy va k. Vir 'n aanta l
jare lank was hy behu lpsaarn met die
a fr igt ing van rugby en was hy
ondervoorsitter van ons rugbyklur .
Koorsan g is een van sy liefhebberye en
vir baie jar e lank was hy lid van die
kerkkoor en die kollegekoor. Die toere
na S. W.A . war hy perio diek
georganiseer her, hou vir menige
student pragtige herinneringe in. Ook
in die gerneenskap het hy en sy
eggenote diens gelewer: sy in die
A.C.V.V. en hy in die kerkraad en
an der verenigings.
Mev. Anna Barnard , ' n besondere
liefdevolle en weiwillende mens, het
haar eggenoot deur die jare heen
getrou bygestaan. Oil is seide dar twee
rnense mekaar so pragtig aan vul as juis
hulle twee. Dit is wonde rlik om op
re merk hoe hulle rnekaar versorg
wanneer daar ongesteldheid intree . Die
vier pragtige kinders uit hul huwelik se
opt rede en prestasies toon aan alrnal
uit watter huis hulle kom .
WOK neem swaar a fskeid van die gesin
Barnard. Vir hulle bydrae aan die
opbou van die WOK op verskeie
terreine kan ons maar net ' 0 groot
BAlE OANKI E se. Ons is opreg bly
dat hulle hier in ons gemeenskap gaan
blyen woon en wil hulle 'n aangename
en vrugbare rustyd toewenS. Mag hulle
nog baie beteken isvolle en gesonde
lewensjare gegun word .

M.B.

P.J. BARNARD

MEJ. C. VA."'1 DYK

MEJ. COERINIE VAN DYK

WOK verloo r met die aftrede van mej.
Coerinie van Oyk ' n bekwame en
toegewyde dosent in Naaldwerk.
Sy is gebore in die distrik van
Bredasdorp, maar hel gematrikuJeer
aan die Hoer Meisieskool La Rochelle,
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PaarI. ID 1940 bekwaam sy haar as
naaldwerkonderwyseres aan die
Paarlse Onderwyserskollege, Haar
onderwysloopbaan het begin as 'D
primere onderwyseres. Daarna is sy
naaldwerkonderwyseres aan die

"Hoerskool Yredea burg, waar sy dan
ook die pos van spes iale graad
assistente beklee het.
Toe rnej . Van DYk in 1951 na WOK
kom as d osente in Naaldwerk, Biologie
en Skrif, was die basiese kursus DOg
twee jaa r lan k, In 1952 word die
gespesialiseerde naal dwerkkursus vir
derdejaarstudente by WOK ingestel,
die HPOS in Naaldwerk en mej. Van
DYk word as dosente vir hierdie kursus
aangestel, Die basiese kursus word
ondertussen 'D driejaarkursus en sy
Deem die vierdejaarkursus, HOD in
Naal dwerk en kleding oor. Vir die
afge lope aantal jare is sy senior dosen t
en sam eroeps ter van die komitee vir
darnesbelange.
Iateressant is dit da t sy die
Naaldwerkkursus te WOK in 1952
begin het , en dat die huidige
vierdejaarskursus by haar aftrede aan
die einde van 1979, na 28 jaar, beeindig
word . Dit moet haar gelukkig stem dat
vier van die huidige naaldwerkdosente
by Kaapland se sewe
onderwyserskolleeges, sowel as een
naaldwerkinspe ktrise hulle opleiding
aan WOK onder me]. Van Dyk
ontvang het.
ID 1955 word rnej . Van Dyk aangestel
as inspektrise van Naal dwerk. Haar
area het gestrek van Mafeking to t
Sutherland met Kimberley as
hoofkwartier. Na 'D [aar het sy besluit
dat haar eerst e liefde in die onderri g
van Naaldwerk Ie, liewer as die
eksarniner ing van die vak , en sy keer
to! almal se vreugde, terug na WOK.
Ged urende haar diensj are aa n WOK
het me]. Van Dyk vir etlike jare as
hulpeksaminatrise in haar vak in die
Senior Sertifikaateksamen opgetree , en
sy dien ook vir baie jare lan k in d ie
Naaldwerk sillabuskomitee van die
Departe ment van Onderw }"s.
Ons het die jare heen vir haa r leer ken
as 'n konsensieuse en h a r ~h: \\\"rker en
'n bekwame en deeglike
Daaldwerkdosent wat alIes wat sy

aangepak het, tot die beste vaan naar
vermoe uit gevoer het . Sy het d eurgaans
' Dhoe standaard gehandhaaf.
Benewens haar talent vir naaldwerk
wat sy ook tuis vir haar vryetyd
beoefen, is mej, Van DYk ook lief vir
tuinmaak, die tearer en lees; veral
biografiee en reisverhale int eresseer
haar.
Mej . Van Dyk is ' Dervare reisiger, Sy

het werklik " die wereld deurkruis,
Behalwe Europa en Brittanje, sluit die
Verre Oeste, Amerika , Skandinawie,
Israel, Egipte , Persie en Afrika ook
haar ervaring in en beoog sy om
aanstaande jaar die Passiespele in
Ob erammergau by te woon .
Haar kenrnerkende droe humor maak
haar gewil d in die omgang. Mej . Van
Dyk se voorbeeldige karakter en
Chris telike lewensbeskouing maak van
haar 'n ware en getroue vriendin .
Nou, na 29 jaar, (sy is met haar aftrede
die langste in die personeel) het die tyd
aangeb reek dat sy vaarwel se aan ' D
mooi en suksesvolle
onderwysloopbaan. Ons wens haar ' n
geseende rustyd toe.

L.R.

MD. E. WMBARD

MD. ELAINE LOMBARD

WOK Deem aan die einde van die jaar
afskeid van mej. Elaine Lombard, 'D
dame wat deur aJmaJ respekteer en
bemin word weens haar vrieDdelike,
soonige geaardheid .
Mej. Lombard is gebore op Calvinia eD

9
het daar gernatrikuleer . Daarna bet sy
haar studie voortgesit aan die destydse
H ugenote-Universiteitskollege te
Wellington waar sy die driejarige
Diploma in Huishoudkunde verwerf
het.
Haar onderwysloo pbaan sluit o.a, in
Rocklands Hoer Meisieskool Cradock,
Ch ar lie Hofmeyr Hoerskoo l Ceres ,
Outeniqua Hoerskool George,
Goodwood-Epping Hoerskool en J. J.
du Preez Hoerskoo l Parow waar sy
hoofsaaklik Huishoudkunde en
Naal dwerk onderrig het, en dan ook
die pos van spesiale graad-assistent
beklee he t, Mej . Lombard het dan ook
verskeie kere as eksarninatrise en
hulpeksamlna trise vir die Junior en
Senior Sertifikaateksamen in
Huishoudkunde opgetree en gedien in
die sillabuskomitee van die
Departement vir Huishoudkunde en
Naaldwerk.
April 1961 brin g haar na die WOK
waar sy die betrekking van dosent in
Huishoudkunde vir die destydse POS
Huishoudkundekursus beklee het .
Haar klaskamer was die ou
geskiedkundige Piet Retief-skooltjie
waar sy dan aI die nuwighede wat die
betrekking rneegebring net, met haar
kenmerkende toegewyde ywer en
presiesheid aangepak het .
In 1965 word hierdie kurs us deur die
Departement beeindig, en word sy
dosent van naaldwerk vir 00 I, II en
III en is ook behulpsaam met die
praktiese onderwys van HOD
Naal dwerkkursus. Bykomende vakke
wat sy doseer het , o.a. Spraak en Skrif,
het sy met net soveel nougesette
toewyding aangebied,
In 1973 neem sy studieverlof en
verwerf die HOD in Naaldwerk met
onderskeiding aan die WOK.
Mej. Lombard is onberispelik netj ies,
pligsgetrou en stiptelik , Net haar beste
is goed genoeg . Deeglike en bekwame
onderrig is leeomerleend van alIes wat
sy aanpale. Deur haar toewydiDg het sy
die respe le van studente eD dosente
afgedwing en haar Christelike
lewenswyse het haar ' n voorbeeld
gemaak vir diegene met wie sy in
aanraking kom.
Net soos haar vriendiD, mej . Van DYk,
is mej . Lombard ' n wereldreis iger in
die ware sin van die woord. Sy het
gereis in die verre Dos te , Amerika , die
Skandina wiese Lande, Europa, die
Midde-Ooste, Egipte, in Afrika en sy
be-oog DOg verdere reise in die nabye
toek oms.
WOK verIoo r in mej . Elaine Lombard
'n verfynde en beskaafde Icollega. Dos
wens haar ' Dwelverdiende rus toe.

L.R. 9
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Mylpaal vir

Ma:90

MEV. HESTER LE ROUX

New Lecturers
- 1979

This year W.T.C. was graced by the
arrival of two new lecturers in our
permanent ranks . These two, gentle
men both , though differing widely in
their fields, have one attribute in
common: South West
Africa/Namibia has had a definite
infl uence on both their lives.
Dr P. K. Cronje, B.A. , B.ed.• xt .ed..
D.Ed. (UNISA), joined our staff as
Senior Lecturer in the Junior
Department in January of this year.
Born and bred at Riversdale in the
South -Western Cape, where he
matriculated, the circle began when he
made his way to our college where he
shone as chairman of the Afr. C.S.A.
and the Debating Society, as editor of
the college annual and lastly as
chairman of the Students'
Representative Council. Here also
begins the remarkable list of firsts that
make his career so very remarkable:

First gentleman 10 take the Junior
course;
First gentleman to leach at the
Goodwood P reparatory School;
First principal of the Boston
Preparatory School;
First principal of the Totius Primary
School in Bellville.

He then made his way 10 South Africa
and became:

First Subject Advisor of Kindergarten
teaching;
First Educational Planner (Academic);
First Examiner of Bible Study for the
Cape Educa tion Department;
First Inspector of Bible Study in South
West Africa.

First organizer of Kindergarten
teaching;
First Senior Inspector of Kindergarten
teaching; C.A.P . 10
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II

DIE V.S.R.-LEDE VAN 1979

A gter v.l.n. r. z O. FOLSHER, T. GROENEWALD, E. CILLIERS, N. DU PLOOY, K. LOUBSER , S. VAN DER
MERWE.

Voor: K. ENGELBRECHT, G. DE VRIES (Hoo fdame), B. DEACON (Hoofstudent), J. VAN RHYN (onder
Hoofdame) B. SOLE (Onder-Hoofstudent).

In Memoriam
Toekenning

Die volk is stom en verslae
oor die Akademie in Pretoria;
die prys vir so 'n maerfontein
gee die volk du idelik 'n pyn

Herbore

Met sy bamboesstok
het dirk geskok:
op aarde lee/hy weer
'n vrugbare tweede keer.

Seesandliefde

Jou lie/de is SODS seesandskrif
wat groats troon terwyl
diepblou waters vrolik spoel en
agterdie maan aanjaag . . .

maar as die gety haag kom roep
en oarjou seesandliefdespoel,
bly dan net die sout
van die see en jou trane?

N. G.

Op Donderdag, 22 November 1979
15 op traglese wyse van am
...eggeneem Esmaree Pretorlus ....t
pas die ekumen vir die Ho&
Onderwysdlploma vollool bet.
Sum met bur is ook beengegaan
b••r Maeder en bast niggle Lettanie
M_ree.
Ons, die personeel en studente van
WOK, betulg blermee ons dlepsle
meegevoel teenoor die gesln, die
famille, die vrlende en muts. Ons
eer die nagedagtenls van Esmaree
...at met bast m1nsame geaardbeld
diep In a1malse barte Ingekrulp bet .
Op 11 Desember 1979, tydens WOK
se eerste diplomaplegdgbeld, Is die
Hoer Onderwysdlplom. (Senior
Primer) postuum ••n b••r
toegeken. 11
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Blokfluit
Blokfluit
Blok fluit
Orrel
Orrel
Sang
Klavier
Klavier

(Voordraers)

L.T.C.L. Blokfluit

graad VII Sang
graad VII Sang

XHOSA Ei"'l TSWANA

Maatjie Kotze graad II
Wena Burger graad III
Anna Loo ts graad V
Yvonne Crous graad V
Anna Loo ts graad V
Andre Coetzee graad V
Wena BUrger graad VI
Anneke Bruwer A .T.C.L.

Bogenoemde tale word in bierdie
stadium as eksta vakke aangebled aan
WO~ en studen!e word aangemoedig
o~ d~e geleentbeld te gebruik om langs
hierdie weg persoonllk en ook in die
skool 'n bydrae te lewer om gesonde
volkereverhouding te bevorder.
Sodra die aanvraag dit regverdig, sal
aandag geskenk word aan die invoering
van die vakke as keusevakke in die
derde jllllr van die Onderwysdiploma
kursus (Senior Primer).

Die volgende studente slaag met
eervo lle vermelding:

Marinus
van der Ryst graad V Sang
Come Olivier graad V Sang
Heidi Kleinhans graad VII Klavier
Danie Bester graad VII Klavier
Marianne Kotze graad VIII Klavier
Sonja Coetzee graad VIII Sang

Die volgende studente slaag metlof:

Lena
van Heerden
lisa Maree
Lochleen
Loubser

MUSIEKEKSAMENUITSLAE
VAN DIE UNl VERSITEIT
VAN SUID-AFRIKA

Die volgende studente slaag in die
eksamen:

Diensdoende onderwysers wat ' n
HOD-kursus wi! volg, moet by die
Departement van Onderwys deur
middel van vorm E50 aansoek
doen . Wan neer aan die Kollege ge
skryf word, moet volledige be
sonderhede verstrek word ten op
sigte van die diplomas wat reeds
verwerf is, aangesien dit on der
sekere oms tandighede moontlik is
om die oorspronklike diplomas
(bv, POS + HPOS) saam met die
vierde studi ejaa r in een hoer On- 1-- - - - - --- - - - - - 
derwysdiploma te konsolideer.

(vierdejaarsvak) gekies word
is Natuur- en Skeikund~
(derdejaarsva k) ' n vereiste.
Die derdejaarsvak mag reeds
in die derde studiejaar afge
handel word .

2.2 Musiekteorie mag op derde
jaarsbasis geneem word slegs
indien Instrumentale Musiek
of klasmusiek in die vierde
jaar geneem word.

GESPESIAUSEERDE
MUSIEKONDDERRIG AAN WO K

Die Departement van Musiek wi!
graag die volgende inligting aan
voomemende studente bring:
Benewens die eenjarige HOD-kursus in
Klasmusiek of Instrumentale Musi ek
kan studente ook ' n vierj arige HOD
kursus met spesi alisasie in Of
Klasmus iek, of Instrumentale Musiek
volg. Om te kan kwalifiseer as 'n
onderwyser in 'n musieldnstrument, 1-- - - - - - - - - - - - - -
ontvang u dus instrumental e ondderrig
as deel van die ku rrikulum asook
Musiekteorie wat Harmonie, Kontra
punt, VormJeer, Musiekges kiedenis as
'n akademiese yak insluit . Hierdie
onderr ig word versp rei oor vier jaar.
Op die oomblik bied die Kollege
onderrig in die volgende instrumente
aan: klavier , orrel, sang, blokfluit,
dwarsfluit , klarinet, trompet, viool,
klassieke ghit aar en tjel lo,

2.3 By vakk eusery 1.2.4 mag
Engels (Eerst e Taal) slegs
deur studente geneem word
wat betreklik goed in Engels
(Tweede Taal) op derdejaars
bas is gevaar het.

3. Diensdoende onderwysers

1.2.2 Afrikaans (Eerste
Taal) of Biologie of
Klasmusiek

1.2.3 Gesldede nis of Aard
ryksku nde of Natuur- , ------- - - - - - --1
en S keiku nde o f
NaaJdwerk

DerdejlllllSValle

1.2.4 Wiskunde of Natuur
of Skeikunde o f
Bio logic o f Geskiede
Dis of Aardrykskunde
of Engels (Eerste
TaaJ)

Vierdejaarskursusse aan WOK

1.2.5 Wiskunde of Biologie
of Geskiedenis o f
Aardryks kunde of
Klasmusiek of Kuns
of naa ldwer k o f
Houtwerk of Lig
gaamlike Opvoeding
of Spraak en Drama

2. Verdere opmerldngs

2. I Indien Nat uur- en Skeikunde
(vierdejaarsvak) gekies word,
is Biologie (derdejaarsv ak) 'n
vereiste, en indien Biologie

I. Valle aangebied

1.1 WOK is in die gunstige posi
sie om aJdie akademiese vak
ke, sowel as die ville Klas
musiek, Instrumentale Mu
siek en NaaJdwerk as keuse
vakke in die HOD-jaar aan
te bied, Beide die eenjarige
sowel as die vierjarige HOD
kursusse word aangebied: by
die eenjarige HOD moet Op
voedk unde plus twee vierde
jaarsvak ke gekies word (uit
vak keuserye 1.2.1 , 1.2.2 en
1.2.3) en by die vierde jaar
van die vierjarige HOD moet
twee vierdejaarsvakke (ge
kies uit twee van die vak
keuse rye 1.2.1, 1.2.2 en
1.2.3) en twee derdejaars
vakke (gekies uit vak keuse
rye 1.2.4 en 1.2.5) geneem
word:

1.2 Vlerdejaanvakke

Opvoedkunde of Wis
kunde of Engels
(Eerste Taal ) of In
strumentale Musiek

12

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 4 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss4/1



13

DAMESKOOR O.L. V.HENNIE VANDER MERWE

SANGFEES

WOK se Sangfees was vanjaar op 18,
19 en 20 Oktober in die C. P. van der
Merwesaal. Hierdie jaarlikse
gebeurtenis het reeds 'n gesogte dis op
die musiekspyskaan van die Boland
geword en het weer eens liefhebbers
van die kunsvorrn en belangstellendes
uit die omliggende dorpe van die"hele
Boland gelok,
Anders as soms in die verlede wou
hierdie program slegs 'n sangfees
aanbied en nie 'n musiekfees nie; 5005
in die verlede het die program die
kenmerkende hoe gehalte gehad war
reeds sinoniem geword het met die
onderwyserskollege.
Altesaam vier kore, wat die nodige
kontras in styl, volume en interpretasie
vir so 'n kooraand waarborg, het
afwisselend in die program opgetree.
Die Dameskoor, wat besig is met die

opbou van 'n mooi tradisie, her o .l.v,
Hennie van der Merwe o.a .
pionierswerk gedoen deur die baie
suksesvolle aanbieding van NOW I
LAY, 'n moeilike modeme komposisie
van een van ons dosente, Johan de
Klerk. Dit was die eerste keer dat dit in
die ope nbaar aan gebied is. Met die
koor se vertol king van die populere
NONNEKOOR van J. Strauss kon
daar mel 'enroue gesteun word op die
sterk sopraanstern van Maria van der
Merwe,
Bennett de Lange , e tradisionele
Mannekoor her Jester Hairston se
pragtige ~IARY'S BOY CHILD met
ryn aanvoeling, balans en pieteit
aangebied, Ewe musikaal bevredigend
was MY LAND , SUID-AFRIKA. Die
intieme koortj ie sentreer 0 :0. o.e \ 0 .
tenoor-rem van die koorleier self',
Met dtc toetrede van 'n eekomnineerde
koshuiskoor o.l.v. Tommi e van Wyk,
het die program nader beweeg aa n die
wese van 'n studente-sangfees. Hulle
ven olking van Cater se ISA LEI was
netj ies a fgerond en die stemme was
goed gebalanseer. Hierdie koor het
bewys da t Anton Goosen se populere

\VATERBLOMMETJIES ook as ligte
koorwerk kan slaag . Ternaties was dit
dan ook van al die nommers die naaste
aan die Kaapse lojaliteit van die
gehoor.
Die prest igekoor van die Kollege, die
Konsertkoor, o.l.v. Faure Loots het
gesorg vir die musikale hoogtepunt van
die aand Beethoven se
KOORFANTASIE OPUS SO! Met
hierdie ambisieuse aanbieding het die
koor se stemkrag ten volle ont plooi.
Die koor kon baie sterk steun op
Benjamin van Eeden en Johan de Klerk
se klavierbegeleiding wat virt uoos was.
Die Konsen koo r van WOK tel onder
die bekende kore van ons provinsie en
die hoe gehalte van hulle vertolkings is
met vanjaar se sang herbevestig. So bv,
het hulle fyn weergawe van S. Foster se
BEAUTIFUL DREAMER ontroer.
Die idee om die program af te sluit met
'n gekombineerde massakoor, onder
die stok van Etien ne Smit, die Rektor,
het die kemidee van 'n sangfees vir
studente bevestig - die genot van
samesang.

r.c. 13
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KAAPSE MAKIETE
MET LIED EN WOORD

14

KaapseAand
Saterdagaand. Makietieaand. Kaapse
aand.
IIJannewarie, Fewerwarie, Maart,
Ypril, My, Joen, Joelaai, Oghust . . ."
Dit was toe in Oghust - so in die laaste
druppels van die Kaapse winter (om
presies te wees op die 2Sste) - dat die
eerb iedwaardige Goodnow-saal die
winter getart h et met d ie
hartverwarmende woord en lied war
die moppie bied .

WOK se kultuurvereniging het met
bierdie program, onder die geesdriftige
en talentvolle leiding van Joleen en
P hil du PLessis, dosente van Spraak en
Drama, nie aileen geskiedenis op
Wellington gemaak nie, maar ' n
srandaard met bierdi e volkskuns en
kultuur gestel wat moeilik oortref kan
word.
Uittreksels uit verse en prosa van die
bek endste Kaa pse woordkunstenaars
van "Kaaps" - Small , Leipoldt,
Kr ige , D u P less i s , Be lc her ,
Breytenbach - is voorgedra teen die
kleurryke milieu van klopse-ritmiek en
rnirniek, terwyl die gasre rus tig kon

ontspan aan die besonder smaakvol
versierde tafels met Kaapse wyn e,
samoesas, daltjies en smoorsnoek.
Besonder pikant was die sakkie
gegeurde lemoenblar e en die mo ppies
met 'n Tafelbergsketsie by elke sitplek.
Kaapse woord en Kaapse lied het in fyn
balans mekaar afgewissel en aangevul ,
Oorgelewerde melodiee en toonsettings
deur Johan Pretorius, onder wie se
leiding die kleurryke bek end e Iiedjies
gesing is, het die waarderende gehoor
weer opnuut die potensiaal van die
Kaa pse volkskultuur laat besef.
Nadat die program afgehandel is, het
die deelnemers saam met die gaste
" van die lekkerste kossies van die
Kaap", bobotie, rys, droeperskes en
slaai e, geniet. Daarna is gesellig
rondgekuier met melkten, koeksisters
en groenvyekonfyt , Euodi a Engels en
haar helpers se spyseniering was uit die
boonste Bo-Kaaps,
En toe die gaste teen elfuur na gees en
Iiggaarn versadig en verkwik teen die
pragtige rangskikking van Kaapse
proteas by die voordeur skuur, traag
om huis toe te gaan na 'n werklik
onvergeetlike aand, was die Kaapse
winterreennag sag en bai e, baie mooi.

J.e.

Op Sondagund 16 September bet die
gemeenskap van Wellington die
voorreg gebad om In die moederkerk te
luls ter na 'n program M er Lied en
Wo or d aange b ied d eur die
Musl ekdepart ement van WOK onder
leiding van mar, Koos Bouwer.
Die program het hoofsaaklik bestaan
uit solowerke en koorsang en is
afgewissel met gemeentesang en 'n kort
boodskap deur ds . Gebhardt. Die aand
is as fgesluit met 'n uittreksel uit die
oratorium Elia van Mendelssohn.
Gertie Smith en Maggie Wagenaar het
bekende en berninde solowerke op die
orre! aangebied.
Uittreksels uit die Messias van Handel
is gesing deur Melvien Slier, Jackie
Bouwer en Andre Serfontein. Die
dames is begele i deur Maggie
Wagenaar en Andre deur Benjamin
van Eed en (klavesimbel) en Leonore
Ehlers (tj ello).

Die kamerkoor onder leiding van
Benjamin van Eed en het J . S. Bach se
Heer , u her u lewe oak vir my gegewe
en J. Petsold se Sing nou lof, loof die
Heer gesing,
Die KoUegekoor onder leiding van
Faure Loots het twee uitvoerings
gegee: Gesang 5 en Heilig, heilig is die
Heer van F. Schubert.
Die kunstenaars verantwoordelik vir
die uitvoer van die Telernankwartet

was Andre Ser fontein en Lochleen
Loubser (blokfluit), Susan Sauerrnan
(viool), Leonore Eh lers (tjeUo) en
Benjami n van Eeden (klav esimbel) .
Daniella Heunis (dwarsfluit), Susan
Sauerrnan (viool) en Leonore Ehlers
(tj ello) het die Haydn-trio aangebied .
Die Elia is gesing deur Koos Bouwer
(bariton), Melvien Slier (alt) , Jackie
Bouwer (sopraan), Andre Serfontein
(tenoor), Die Dameskoor onder leiding
van Maggie Wagenaar en die
Kollegekoor van Faure Loots. Die
begeleiding is waargeneem deur
Maggie Wagenaar op die orrel.
Met bierdie program is daar 'n
deurbraak gemaak in die aanbieding
van die erediens. Die aand het daarvan
getuig dat dit nie net die gesproke
woord is waarrnee die boodskap van
Gods heerl ikheid oorgedra kan word
nie. Vir a1mal wat die voorreg gehad
het om hierdie aand by te woon, was
dit ' n geestelike verry king. E. S.

ZIMBABWE-RUlNES

Geheimvol opgestapel
rus klip op klip
presies gekap
(Babeltoring van 'n Skeba?)

Uit chaos wi! ek
presies gekies

woord op woord
gedag respak, 14
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Drama-
• •veremgmg

Onder leiding van mnr, Du Plessis is ' n
baie geslaagde Drama-aand geho u. Die
opvoering wat getuig het van
volgehoue har de werk, het die gehoor
deurgaans geboei.
Die klem by die prod uksie, ' n
verwerking van " Animal Farm" van
George Orwell , het egter op spanwerk
en improvisasie geval , Elke speler het
'n belangrike bydrae gelewer LO.v.
dialoog, storieverloop, karakterise
ring , dekor, kosturnering, ens. Die
gehoor was dus deurgaans deelnemers
aan 'n dramatiese gebeurtenis, eerder
as toeskouers,
Telkens is 'n vrolike gelag gehoor
wan neer 'n hoender of 'n vark so
oortuigend sy "ware karakter" na vore
laat kom . Die korrelasie tu ssen die
mens en die dier het duidelik opg eval .
Die menslike foute is deeglik uitgebuit
deur die diere, sodat dit eintlik
skreeusnaaks was.
Ons wens die Drarnavereniging aile
sukses toe op hulle goeie werk .

Redenaars
kompetisie

KULTUUR

KUL TUURVERENIGIN G

Agter v.l.n.r.z E. KEMPEN, R. SCHEEPERS , G. DE VRIES, K.
ENGELBRECHT, M. KOTZE.

Middel: MNR. A. P . VENTER, MEV . J . DU PLESSIS, D. KOTZE
(Voorsitt er), G. VAN ZYL (Sekretaresse), MNR. P . DU
PLESSIS, MNR. B. VAN EEDEN.

Voor: S. VAN DER MERWE, A. LOOTS, I. VISAGIE.

Huis MacCrone

Die beoordelaars was:

2 Mei 1979 C. P. van der Merwesaa l

die brand gehou en die spanning was
deurgaans voelbaar in die C. P . van der
Merwesaal.
Die program het get uig van
voortreflike selektering van Items en
gehalte van werk . ' n Groot getal
studente her saamgewerk om die
konsert tot so 'n groot hoogte te voer.
' n Item wat werk lik almal geboei het ,
was die boereorkes. Menige persoon se
voet e het gejeuk wanneer d ie
konsenina [ou hartsnare en heimwee
so uitrek,
Die program het voorsi ening gemaak
vir afwisseling in smaak. So was daar
'n voorlesing, voo rt reflike kitaarspel,
uitrnuntende sang nornmers,
uitstekende mimiek , goeie ballet - en
dansnommers en dan oo k goeie
koom ommers.
Die sukse s van die rnusiekkonsert kan
toegeskryf word aan goeie spanw erk en
indiwiduele afronding van die
nommers. Dosent en student kon die
Woen sdagaand die vrug op hul arbeid
sien.
Om hoop da t ons Kultuurvereniging
nog steeds van krag tot krag sal gaan,

Huis Wouter
Malan
Huis Meiring

War ' n genoeglike aand was 2 Mei
1979! Die seremoniemeester, mnr. De
Kock, het d ie gehoor voortdurend aan

Die ander sprekers was as volg:
.nej , Driekie
Muller:
Mej. Amanda
Dyason:
rnnr . Rov
Sandenberg:
mnr. Wouter
Stemmer.

Populere
Musiekkonsert

Mnre . Souter, Conradie en D. de
Villiers.
Met rnnr. B. Deacon wat die
bedankings doen, kom die aand to! 'n
einde en verdaag die vergadering.

In die teenwoordigheid van ongeveer
75 lede is ' n uiters geslaagde
redenaarskompetisie op 14 Maart 1979
in die C. P . van der Merwesaal gehou .
Deurgaans is 'n besondere hoe
stan daard gehandhaaf en die
beoordelaars het ' n moei like keuse
gehad.
Die sprekers het elk ' n unieke, maa r
tog een vormige stan dpunt ingeneem
LO.v. die onderwerp: " Daar word te
veel waarde geheg aan
papierkwalifikasies.' Studente het die
sprekers elk met twee vrae vanuit die
gehoor gekonfronteer .
Mej , Terine Pearson en rnnr. Ungerer
vergas die gehoor op lewendige
klavierwerk, terwyl die beoordelaars
beraadslag.
Mnr. Souter kondig hierna die drie
wenners aan. Mej, Annette Human
van Huis Murray wen die beker, sowel
as 'n pr ysgeld van R7,oo. Die tweede
prys word toegeken aan mej . Gerda de
Vries van Huis Bliss. Sy ontvang 'n
prysgeld van R5,oo. Mnr. Dawid Kotze
ontvang die derde prys en 'n prysgeld
van R3 ,oo. 15
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Nasionale
Redakteurs
konjerensie

Elna Cilli.

Die kollege skakel van vanjaar a f
nouer in by die Universitei t van
Stellenbosch, maar fisies is daar sover
nie veel waar te neem nie.
Die Wynstok het nouer ska keling
beleef deurdat die redakteur en
redaktrise deur die Universitei t van
Ste lle nb osch na die Nasiona le
Reda kte urs ko n fere n sie wat te
Stellenbosch gehou is, genooi was . Die
konferensie is vanaf 23-24 Maart
1979 gehou.
AIle redakteurs van studentekoerante
war onder die beskerming van die
betrokke studenteraad staan, is genooi.
Die sarnesprek ings was leersaam en
verrykend . Referate is gelewer en
bespreek.
Daar is ook nouer geskakel met ander
kolleges en universiteite.
Ek hoop dat hierdie historiese
gebeurtenis in 'n tra disie sal ontwikkel.

Dr. A venant bedank ieder en elk wat 'n
aandeel daarin gehad her om die aand
'n groot sukses te maak .

Konsertkoor
- 1979
WOK se Konsertkoor bestaan vanjaar
uit 48 lede en die program waaraan
hulle gewerk het, sluit soos in die
verlede nommers van gewyde aard en
ligtere tipe w e rk e in . D ie
Koraalfantasie Op us 80 van Beethoven
met Bennie van Eeden as solis en Johan
de Klerk as begeleier was 'n ambisieuse
ondememing.
Koorbedrywighede vanjaar sluit o.m.
in televisie-opnarnes vir uitsending
vroeg aansraande jaar, optredes in die
plaas like N.G . Kerke, ' n openbare
opt r ede tydens d ie K ruger dag
feesviering by die Taalmonument en
deelname aan die Engelse Eisted dfod te
Kaapstad. Die Koor het ook weer sy
tradisionele aandeel aan die jaarlikse
sangfees gehad.
Ons hartl ike dank aan aile persone wat
behuJpsaam was Iydens optredes en
repetisies gedurende 1979. _ H .R.

16

TWEETALIGE INTERKOLLEGE REDENAARSKOMPETISIE
Tweede beste spreker: onvoorbereide
toesprake: Gerda de Vries (WOK)
Beste span: Denneoord.
Ons hartlike gelukwensing aan aI die

Wen ners deelnemers.
- - --- - ----

Beste spreker: voo rbereide toespra ke: I T.l.l:Q'VV:' ARl'A
Zelda Miller (Denneoord) yy I A f1 f1
Be ste spreker:. on voorbereide Die Wokvaria is ons studentenuusblad.
toesprake: Zelda Miller (Denneoord~ Dit verskyn rwee keer per j aar _ in
Tweede beste spreker: voorbereide Maart en September. AIle studente is
toespraak : Gerda de Vnes (WOK) baie welkom om 'n bydrae te lewer ,

aangesien dit 'n blad deur die Wokke
vir die Wokke is. Die blad verskyn
onder d ie beskerming van die
S t u de n te r aad. L a a sge noemde
onderneem om self die blad re
publiseer en te versprei op die kampus .
Artikels wat daarin verskyn, han del
meestal oor gebeunenisse op die
k am pus by . huisges e lligh ede,
studentebyeenkomste, "skindernuus"
in koshuise, grappies en raak
beskrywings soos net srudente di t kan
doen. Persoonlik dink ek dat die blad
'n groot aanhang onder ons stu dente
het ,
As ek 'n wenk aan my opvolger mag
gee: ek dink dat dit groot byval sal vind
as die blad meer as twee maal per jaar
kan verskyn ,

Nadat die beoordelaars ell deelne.ners
hul plekke in die C. P . van der
Merwesaal ingeneem her, trek die
dee lnemers kaartj ies wat die volgorde
bepaal waarin hul hu l voorbereide
toesprake sal lewer . Die omgekeerde
volgorde word gevo lg by d ie
onv, orbereide toesprake. Die
senuwees knaag.
Mm. Souter (die seremoniemeester)
hee t a1mal hanJik welkom. Mej . De
Vries van WOK lui die voorbereide
toesprake op ' n hoe noot in. Zelda
Miller van Denneoord sluit die
volgorde af.
'n Opgewekte musieknommer word
gelewer deur die musiekdeparternent
van WO K.
Die deelnemers word ingedeel vir die
onvoorbereid e toesprake. Die
onderwerp is maar 'n taai perske, maar
' n goeie stan daard word gehandhaaf.
Die sprekers is verbasend goed
tweetalig en die gehalte is deurgaans
bo-gemiddeld.
'n Tweede musieknommer word
uitgevoer terwyl die berekenaars en
beoordelaars (drie: een van elke area:
Wellington, Stellenbosch en Paarl) ,
beraadslaag. Die spanning is voelbaar.
Mnr. Paul Marais oo rh andig nam ens
die Rotarie rs die pryse en wy uit oo r die
goeie werk wat die Rotariers doen.

DAMESf<OOR
Die Dameskoor bestaan uit 32 lede,
onder voorsiuerskap vail Ericka
Coetzee. Aangesien die koor nog in sy
babaskoene staan, het hy nog nie veel
geleem hede gehad om in die publiek op
te tree nie , maar met trots kan daar
melding gemaak word dat die koor op
uitnodiging tydens 'n erediens in die
Grooue Kerk , Kaapstad opgetree het
en dar die koor ook aI reeds sy eerste
televisieoptrede agter die rug het.
Ten einde die koorlede beter te leer ken
en om koorwerke in te studeer, het die
koor rwee koorkampe georganiseer.
Die eerste is gehou te Noordhoek, naby
Vishoek. By hierdie geleent heid het
mej. Langenhoven as "kosma"

>;~~":':~~~~~~~::-:~:::':'_---.J saarngegaan en aI die lede was dit eens
- - sy was 'n fees. .

Die tweede kamp was hoofsaaklik om
die sangfeesprogramwerke af te ro ndo
Die koor sluit hul werksaamhede na die
Sangfees a f aan huis van die koorleier ,
rnnr . Hermie van der Merwe.

Sondagaand
musiekkonserte
Die Sondagaandmusiekkonserte wat
onder b eskerm ing v a n di e
Ku l t u ur ve re n ig in g deur d ie
Musiekdepartement van WOK aan
gebied is, beklee ' n noemenswaardige
plek in die jaarprogram.
Die programme wat aangebied is, was
de urgaans van hoogstaande gehalte.
Die kunstenaars het daarin geslaag om
die werke van beroemde komponiste te
la a t leer. Die verskei denh ei d
inst ru mente is op meesterlike wyse
bespeel en sodoende is die waarde van
die uitvoering verhoog.
By die aanvang van elke item het een
van die betrokke kunstenaars ' n
int er essant e toeJigtende praatj ie
gelewer. So is die atmosfeer geskep
waarin die gehoor nie slegs reg ingestel
is nie, maar waarin hulle oo k met
groter begrip na die mus iek kon luister.
Ons kan slegs ons opregte dank
uitspreek teenoor hierdie talentvolle
musici wat ook die kultuur op hierdie
vlak so dien .
Baie dankie vir soveel genoegsame
Sondagaa nde ,

16
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KOSHUISVERSLAE

J.L.

HUIS HAWEKWA

KOSHUISLEIERS -1979
v.l.n.r.s A. BESTER (H . Bliss), A. DAYSON (H. Meiring), A .

VISAGIE (H . Wouter Malan), R. NOTHNAGEL (H . Murray).
B. LOUW (H . Navarre), P. HERBERT (H . H awekw a), J .
J. GRIESSEL (H . MacCrone).

As ons terugkyk op 1979 dan besef ons
dat dit vir Wouter Malan 'n suksesvolle
jaar was. Ook een van die baie [are
waarin Wouter voor in die ry mel mooi
talen tvolle dames gestaan her.
Met die afskop het 'n groen
eerstejaartjie - Elmarie de Klerk 
die ander koshuise die loef afzesreek en
netj ies oar die dwarsfat 'ge5Oil as
Rugbynooientjie - geluk Elmarie!
Of dit nie genoeg vir een jaar was nie,
kom Beulah Stegmann met uitst ekende
spel en word gekies vir Boland-Netbal .
Pragtig Beulah ! Carien Lombard daar
lit die " Lan d van die Rooi Tulpe" 
Cal vinia, Hantam - vers ier die
Bolandse lente toe sy gekies word as
WOK se Lentedame. Mooi so Carlen!
Voorwaar ' n blom ond er die blomme!
Wouter 50 suksesvoll e huisgeselli gheid
was die vrug van spanwerk en ' n puik
gees van samewerking. Op 'n plaas
soos Waenhuiskrans en met Tant
Ma ssie as kok, moo kos eenvoudig
vorentoe smaak . Daar was wei nou nie
misvloere nie, maar aan balke het dit
nie ontbreek Die!
Dan kie aan alle Wouters vir ' julie
sarnewerking en pragti ge spangees wat
stu krag aan al ons pogings gegee het.
Mag 1980 ' n nog mooier jaar wees!
Alida Visagie

Huis Wouter Malan

Voor:

A gter

Van vanjaar af is die dags tudente van
WOK in ' n samehorige groep
georganiseer en staan bekend as Huis
Hawekwa. Die bestuur bestaan uit vyf
lede, t .w. ' n primarius, 'n primaria, die
V.S.R.-verteenwoordiger en twee
addisionele lede . Daar is oak ' 0

skakeldosent.
Die gedagte is dat die dagstudente as
homogene groep meedoen aan alle
aktiwiteite waar die WOK-koshuise as
groep optree , Ons het dan 0010 vanjaar
ons eie sierwa gebou tydens die
inwyding van die rugbystadion en ' 0

eie huisgeselligheid gehou.
Dit is rue die doel van hierdie
organisasie am studente aan te moedig
am privaat tuis te gaan tydens hul
studiejare rue. Die hoofgedagte is dat
dagstudente meer tuis sal voel as ' 0

groep wat meedo eo a an die
studentelewe en -pret, Hierbenewens
her ons 0010 'n gedragskode war
bedagsaarnheid teeno o r a nd er
studente, goeie orde en die beskerming
van WOK se naam wi) bevorder .

MEELEWING

DIE WYNSTOK wIlll1le Iede van
die IJOOt WOK·famllle ...t
sedllftllde die aflelope Jor
dlerbara dear die dood moa
afltaall, v_ker van hulle
oprqte meqevoel.

Dit was weer eens 'n heerlike jaar in
Huis Bliss.
By die at letiek maak Bliss toe
geskiedenis vanjaar. Ons slaag daarin
am ons pu nte van verlede jaar te
verdriedubbel. Met behulp van Sha-na
na het ons deeglik ons stemme van die
pawi ljoen a f laat hoor .
Die groot gebeu rtenis van die jaar:
Blissers ver skyn " At the end of the
rainbow?" op 14 Mei - ' n datum wat
vir baie soete herinneringe inhou.
Vers keie mense het hul " deel in die
lewe" daar gevind , Nadat daar baie
hard gewerk is aan reenboe van
sneespa pier, wensfonteine en gaud, het
almal die aand baie geniet . Die afbreek
agt erna was amper lekkerd er. Voor die
afbreek, is daar eers tot Iigdag
geskoffel in die stadsaai .
Natuurlik het Huis Bliss twee dirigente
opgelewer vir lnterkol lege , Hu lle het
hulle goed van hul taak gekwyt ,
Tydens die Ju nievakansie het Huis
Bliss verander in Sto fnes. ' n Groot
gekap , stof en sand het ons begroet na
die vakansie, Ons het kragproppe in
elke kamer gekry . Sommer die eerste
aand al het jy net 'n gegons gehoor as
jy in die gang verby loo p. Dit was
heer lik am jou hare in jou kam er droog
te maak (en jou koffiel ). Ons was so
gretig am die proppe te gebruik da t ons
dit soms oorlaai het en dan het die krag
uitgeskop. AI die sto wwerigheid her
Die Blissers net nader aan mekaar
gebring en ons gees is nog beter.
' n Len tegeselligheid is nie een as daar
nie 'n Blisser as koningin of primes
gekies word nie. Ons swartkop
Berenice het dit reg gekry am as prinses
gekies te word. Huis Bliss is baie trots
op haar!
Die jaar met al sy hoogtepunte en
vriendskappe wat gesmee is, sal met die
gebruiklike kersete afges luit word.

HUISBLISS
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UUISMURRAY
Vanjaar het ons 'n bloeitydperk beleef.
Sukses was voorwaar aan die orde van
die dag.
Vroeg in die jaar het die dames weer
bewys dar hulle uit ers sporttief is.
Dottie Stofberg en Lorraine Blaauw
het ' n driekuns behaal de ur vanjaar vir
die derde agrer eenvolgende jaa r netbal
te vert eenwoordig.
Oil' koshuisatletiek was heerlik en
almal hec dicgeniet. Oil' oefeninge v()(lr
die tyd is goed ondersteun en die
eerstejaars het met hulle dirigeertalent
veroorsaak dat tall e maagspiere verrek
is.
Te oordeel aan die gedurige gelui van
die voordeurklokkie, is dit duidelik dat
die dames van Huis Murray beslis
gewild was die a fgelope jaar. Nag 'n
bewys van die gesogtheid van 0'!S
dames, is die goeie keuse van die
beoordelaars, naamli k dat Amanda
Smit gekies was as prinses van mej .
Rugby.
Oil' week voor 24Augustus was daar 'n
ondertoon van afwagting in die
kosh uis . Ja, dis weer huisgeselli gheid
tyd , Dit was omtrent ' n geskarrel om
alles gereel te kry . En was dit nil' ' n
reelery am vir almal 'n rnaat jie te kry
nil'. Vir sommige dames was dit ' n
tydperk van naelsko u en senuspan ning,
want die Donderdagaand, 23
Augustus , is die laaste geselle gereel,
As ek 'n dig te r was , sou ek lir ies kon
raak oor die aand. AI wac ek met my
bietjie taalkennis kan se, is dat dit ' n
onvergeetlike aand was vir elke
inwoner van Huis Murray. Na my
mening was dit die lekkerste
huisgeselligheid die afgelope drie [aar.
Graag wil ek ook dankie se vir c!!e
huiskomitee vir al hulle werk van die
jaar. Oil' suksesvoll e jaar is ook te
danke aan ODS "Matt en " Pa" wat
altyd 005 belange op die hart dra.
Heel Jaaste wil ek danlde se vir elke
Murrayhaller. Dankie vir j ulle ywer,
samewerking en bereidwilligheid van
die afgelope jaar. Sonder julle sou dit
nil' so goed en voorspoedig gegaan het
nie.

Kindermishandd ing kom op aile
vlakke van 'n gemee05kap voo r: by
armes en rykes; ongeletterdes en
welopgevoedes; aggressiewes en sagge
aardes.

L.A.

UUIS MEIRING
Oil' jaar 1979 was weer eens 'n
onvergeetlike j aar vir d ie beste kosh uis
op Wellingt on.
Nadat d ie eerst ejaars die eerste paar
dae bekend gestel is aan die gebrui ke
van die Huis, her hulle die eerste
zeleentheid gekry om te wys wat in
hulle steek . In groot massas het die
stu dente opgetrek vir die jaarlikse
interkoshuisatletiekbyeenko ms.
Aanvanklik het ons maar gesukkel om
voor te ko m op punte, maar hoe nader
dit aan die einde van die byeenkorns
gekom het, hoe duide liker het dit
gewo rd dat Meiring maar weer as
oorwinnaars uit die stryd gaan tree.
Om die oorwinning verder af te rond,
het ons ook die sangbeker verower,
Met die soet smaak van oorwinning
steeds op ons lippe, breek die aa nd van
die eerstejaarskonsert aan. Vanjaar is
op komperisiebasis russen die
verskillende koshu ise rneegeding. Ons
eerstejaar s het hu lle uitstekend van
hulle taak gekwyt en he t mer bail'
oefening en opoffering gesorg dat
Mei ring nil' onnroon wo rd nil'. So het
die Meir in gers dan op elke terrein hulle
onmisbare deel bygedra.
Nadat d ie sterre voorspel het dar Venus
en Mars so u krui s, is ons op 7
Sept ember op 'n baan geplaas na die
Meir ingplaneet in die Well ingtonsfeer
waar on s op 7 nm. aa ngekom her, Na
' n verruklike aand in d ie ruimte mol'S
ons to t d ie werk likheid terugkeer en
vind dar d ie huisgeselligheid van 1979
iets van die verlede is.
Ek wil dankie se vir elke Meiringer se
aandeel in die suksesse van die afgelope
jaar. Alles wat mooi is vir die toekorns
en mag julie voortbou op die mooi
tradisies van 005 koshuis.

Amanda Dyason

Huis Navarre
Vir Navarre het die volgende persone
as huiskomiteelede gedien in 1979.

Schalk Liebenberg - primarius
Eduard Louw - onder primarius
Flippie Groenewald
Jannie Patterson
Wouter Stemmet
Brain Wheeler
Andre Lotz
Pie! Havenga
Giep ie Engelbrecht

Onder leiding van die primarius het die
leier sgro epie hul werksaamhed e
gOOurende die jaar met sukses vemg.

UUIS MACCRONE
Dis Januarie 1979 en Huis MacCrone
begin lewe, want die MacCroners is
terug na . n lang vakansie wat ge noeg
se ns asi e e ewe k h et s odat die
frustrasie van die studentelewe weer op
die koshuis (fort) uitgehaal kan word.
Volgens tradisie word elkeen bail'
vriendelik met 'n handdruk gegroet en
daarna word daar reggemaak vir die
bed rywighede van die eerste aand .
Met die eerste ontmoering wor d daar
oo r al wat moontlik kan bestaan gese ls,
maar heel bo is rugby en meisies
natuurlik uitgesonder. In die stilligheid
word die nuwe jaar 50 rugbyspan
bespreek en 'n moontlike een ook
gekies .
Huis Macerone stel kort hierna die
voorbeeld van hoe ' n huisgeselligheid
gehou moet word met hulle eerste
mak ietie van die jaar. Alles verloop
goed en die eerstejaars werk goed
totdat die makietie gouer verby is as
wat dit gekom het.

Indien jy net eenkeer in die jaar iets
probeer doen wat nil' volgens reels en
regulasi es is nil', kan jy seker wees dat
jy gevang gaan word. Ons huisvader
besit mas ' n ekstra sintuig wat hom
alryd daarvan bewus maak dat ie ts nil'
pluis is nie!
Alhoewel MacCrone miskien sorg vir
'n bietjie te veel man -kilometers, is dit
egter 'n eer en voorreg am hier lu is te
gaan. In MacCrone heers daar aJtyd 'n
aangename atmosfeer en daarom is dit
nie net ' 0 voorreg om ' 0 inwoner te
wees nil'; dit is sommer lekker hier!
Bail' dankie aan almaI wat 005 lewe
hier veraangenaam,

J . Griesel (primarius)

Op Vrydag 9 Maart het Navarre sy
jaarlikse uithang-huisgeselligheid
gehou . En ' n uithang-affere was dit
inderdaad . Mel mev, Smit se
vrugterangskikking as stimulus en 'n
watertand-ete het -die eetrnaal in die
koshuis met groo t sukses pIaasgevind.
Daama het d ie meeste na die tronksaal
vertrek am di. aand op die dansvloer
voort te sit . Soos gebntiklik was ook
hierdie geleentheid aangenaam en
suksesvol.
Ten slotte wil ek net byvoeg dat 005 'n
" interkoshuisrugbykompetisie" gehou
het, waar Navarre (teen ali I' verwagting
in) die botoon gevaer het.
Dan kie aan almal wat gehelp het am
Navarre gOOurende 1979 'n aangename
verblyfplek te maak.

A. van Zyl 18
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FOTOGRAFIEKLUB

HUISBLISS:
75JAAR
Op 10 O ktober vanj aar is Hu is Bliss se
75 jarige bestaan gevier in die vorm van
'n hoenderbraai en dansparty.
Huis Bliss is in 1904 voltooi, Tydens
daardie tyd moes die studen te self hul
kamers netj ies hou en vloere skrop en
dan het hul ' n beloning van ' n stuk
koek gekry vir die netj iesste kamer.
Later is ' n aparte studiesaal gebou,
vandag bekend as Mary Lyon. In 1960
is die superintendent se woonstel gebou
sowel as die regterv leuel.
Die viering is begin mel 'n
boomaanplanting . Daar is 4 borne
geplant nl. ' n akkerboom,
plataanboorn en ' n Amerikaanse
asboom. Dit is onderskeidelik geplant
deur die jongste inwoner in Bliss,
Werner du Toi t, die twee langslewende
oud-Blissers , mev , Van der Merwe en
Hugo; die primaria, Annet Bester; en
dan mnre. Du Toit en Flappie
Lochner, die huidige en vorige
superintendent van die koshuis .
Mnr. Du Toit het kortliks die
geskiedenis van die koshuis ges kets en
daarna het mew . Hugo en Vander
Merwe staal tjies vertel tydens hulle
verblyf in die koshuis in 19 15- 1916.
Ons het heer lik gesmul aan die
braaivleis (hoenders) wat deur mnr.
Badenhorst gebraai is.
Na die ete is daar in die onspa nningsaal
gedans. A1mal het die verjaardag baie
geniet en ons wi1 a1mal bedank wat die
geselligheid moontlik gemaak het, Baie
dankie oo k aan mev, Du Toit en haar
helpers vir aI die voorbereidin gswerk .

Koffiekring
Na aan1eiding van die
Saterdagaandbyeenk o rnste het daar
van uit die studente die versoek na die
rektor gekom of daar nie ook
Sondagaande ' n byeenkorns gereel kan
word nie. Die opname wat gemaak is
om die belangstelling by die studente te
peil, het getoon dar o ngeveer
tweehonderd studente
gereeldlbetreklik gereeld so ' n
byeenkoms sou bywoon. Tweehonderd
ander studente her aangedui dat hu l

AK/" ••Ln.,.: F. BEST, A. SERFONTEJN, D.
SCHR£UDER, B. VAN EIDEN
Yoor: X. BOUWER (_ ....u, E. Jordau
(oekr.). E. 011>1.... R.~ (Vooniller).

wei belangstel, maar nie gereeld so 'n
byeenkom s sou ko n bywoon nie. Die
rek tor het sy goedkeuring gegee en die
koffiekringidee het werklikheid
geword.
Die praktyk het egter bewys dat slegs
50 studente (gem iddeld) die krin g
bywoon. Gedurende die eerste
kwartaal is die koffiekringe saans na
kerk in Navarre aehou , Daarna is dit
op 'n kwartaallikse basis tussen die
koshu ise roteer.

Die komi teelede was:
S. Boonzaaier: E. Jordaan
H. Ackhurst; Van Zyl Visser
A . Lotz,
Die doel van die koffiekring is om God
te loof. -

Daar is saam gesing; ' n Skrifgedeelte is
voorgelees waaruit ' n gedagte geneem
en aan die kringgangers voorgehou is
om in groepe te bespreek. Daar is
afgesluit deur groepsgebed waama
koffie gedri nk is.
Die kring gangers het besluit om die
kring oo p te stel vir studente van ander
ko lleges, Dus is a1mal welko m.
Die sukses van die Koffiekring is gehee1
en aI afhanklik van die seen en werking
van die Heilige Gees.

FOTOGRAFIEKLUB VAN WOK

Die Fotografieklub van WOK is aan
die begin van hierdie jaar 0.1.v, mnr.
Bouwer gestig en het 'n ledetal van
vyftig. Die klub is gestig vir diegene
wat wil leer fOlO'S neem "en hulle kennis
mel an der wil dee!.
Daar is a1reeds ' n donkerkamer in die
Goodnow-saal ingerig vir die foto
ontwikkeling. Daar is puik apparaat en
pragfoto' s is aI ontwikke!.
vl nr. Ted Dickenson, 'n man wat
waarh k ' n fyn aanvoeling vir hierdie
besondere kunsvorrn het , het op 23 Mei
1979 ' n besondere aand van ons
vergadering gemaak . Hy het sy kennis
van fotografie in die vorm van 'n
"uitstallingsvenelling" aangebied .
' n Groep lede o.l.v, Frank Best het
vroeg in die lent e ' n uitstappie na
Paarlberg onderneem, waar hy ' n
demonstrasie gegee her, Daama moes
a1mal die wenke toe pas en elkeen het ' n
paar foro's geneem.
Die dag is met 'n heerlike vleisbraai
afgesluit .
Die klub beloo f om nog tot iets groots
te ontwik kel, Soos ons ledetal groei,
kan ons oo k meer toerusting vir die
donkerkamer aankoop.
Fotografie is ' n fyn kunsvorm. Dit is
nie maar net die neem van 'n foto me.
Met die toepassing van fyn kunsies en
'n aanvoeling vir die anistieke, kan
elkeen van ons ' n kunswerk van 'n foto
maak.

Elsabe Jordaan
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"UIT HERINNERING SE WEI"
Oud-Studente vertel ...

DIe Wymlok '" nrbeug oor elke brief
..al VaD oud·studenle OnWaDe word en
moed.le dll mel geesd rlf au. Sulke
beriuneriDee v1nd om Inle~1 en dll
dra by 101 die leesbaarbeld van ons
blad.
Om plus vanJaar alltrel<sel5 all twee
van sulke brlewe.
Mm. J . D. Coetzee, oof van die
Lunkool Le Cbas.wnr , Robertson,
JIayt ... ..olg:

"Graag spreek ek namens die oud
studente van WOK wat aa n die
personeel van hierdie skool verbonde
is, ons innige dank en waardering
teenoor u uit vir hierdie welwillende
gebaar - meer nog: prysenswaard ige
gebaar - teenoor oud- WOKaners! Dit
is altyd baie aangenaam om kennis te
neem van die aktiwiteite en gebeure op
die kampus van jou Alma Mater en ons
as oud-WOKaners is IrOIS op die

prestasies en suksesse van die
Wellinglonse Onderwysersk ollege. Dit
is met groot belangstelling in die doen
en late van ons Alma Mater, asoo k ons
oud-dosente, dat ons harte dikwels
teruggaan na vervloe dae , vera!
wanneer ons verneem van die suksesse
van die Kollege en sy dosente, feitlik op
elke terrein!"
En ook mnr. A. S. Christensea, hoor
van die Laerskeo l Cradock, .-erie!
lnteressant I.... m. die on tstaan van Die
Wym lok:

" Destyds het ses rnanstudente uit die
Akaderniese klas bymekaar gekom eo
besin oor die totstandbringing van ' n
eie kollegekoerant.
Die eer het my te beurt geval om as die
eerste redakteur van Die Wynstok op te
tree. Die sub-redakteur was rnnr. Basil
Booysen, tans 'n senior dosent aan die
Graaff-Reinetse Onderwyserskollege.

Mnr. Joos Engelbrecht , nou
departementshoof aan die LaerskooJ
De Hoop, Somerset-Wes het die naam
"Die Wynstok" voorgestel en
ontwerp. Mnr, Frans De Bruyn,
Departernentshoof van die LaerskooI
Stellenbosch was ons
sportkorrespondent, lerwyl mnr. Ockie
van Scha!kwyk, nou senior onderwyser
aan die Hoerskool Paul Roos
Gimnasium as fotograaf opgetree het.
'n Paa r dames is ook in die redak sie
opgeneern .
Mnr . H. J. Truter,. tans lektor aan die
Stellenbosse Universiteit moes telkens
as Afrikaanse dosen t sy kop skud as hy
die swak versorging en beriggewing
gad eslaan." IOns vind dit steeds nie
vreemd nie! - Red .)

Die Wymlok s1en ult na nog nle
briewe "an om oud-studente, W I
boor assebUef van 01

In Hannoale mel die Bolandse NaluurskooD• • • 21
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Die Gemeenskap van Wellington
Huldig P. H. Nortje
in die Jaar van die Kind

()p WoetUdq, 12 Mpkmbrr 1979 bet
die aemeaubp van WeII1ngtOD op
aePUte wyx aide gebrlng un die
bekmde Ikrywer van Jeuaverbale en
lokul-reallstlae sketx, mar. P . H.
NortJe. OIt bet ICSIded lIS die dorp se
bydrae 101 die IllternaslotWe Jut van
die kiDd.

Die leiding het uitgegaan van die
pJaaslike opvoedk undige inrigtings en
ander instans ies soos die VLV, die
ACVV en die Boerevereniging, en
ander persone her op spontane wyse
huJp verleen .
Nagenoeg 300 gaste her by hierdie
luisterryke geleentheid in die stadsaal
aangesluit by 'n heerlike maaltyd .
Onder die gaste was o.a . teenwoordig
die Direkteur van Onderwys in
Kaap land , mnr. P. S. Meyer en rnev.
Meyer, mnr . G. J . Kotze, L.V. vir
Malmesbu ry en mev. Kotze, die L.P .R.
vir Malmesbury, mnr. Awie de Swardt
en rnev. De Swardr , die vorige
h o o f bestuurd er van T afel be rg 
Uitgewers, mnr. J. D. Pre torius en
rnev, Prerorius, rnnr . Dame van
Niekerk , huidige hoofbestuurder van
tafelberg-Uitgewers en rnev, Van
Niekerk , die burgerneester > van
Wellington, raadslid Tienie Malan en
mev. Malan en die bemarkingshoof
van Tafelberg-Uitgewers, mnr. George
Louw en mev. Louw en mnr. Cobus
Ro b in so n , bek ende
rad iopersoo nlikheid .
As seremoniemeester het by hierdie
geJeentheid opgetree dr. Jan Malan van
die Universiteit van Stellenbosch, 'n
hu isvriend van die gesin Nonje. Dr.
Malan het die gaste op luimige wyse in
die regie stemming gebring lerwyl hulle
heerlik weggele hel aan die skaapboud,
die hoendergereg en geelrys - om nie
ee ns Ie praal va n d ie pu ik
Landgoedwyne wal voo rgesil is nie.
Cob us Rob inson her deur die loo p "an
die program lwee van P . H. Nonje se
luimige skelse voorged ra, nl. Esme se
borre/bad en Ter wille van 'n orre/, en
aanwesiges hel lelkemale geskaler vir
die raa k segoed van die skrywer .
In sy huJdigingsrede hel mnr . J . D.
Prelorius verwys na die vereistes wat
aan die kind se leesstof geslel word . Oil
moer 'n ondenoon van opregrheid
beval en daarom moer die skrywer van

jeugwerke rekening hou met menslike
waardes sonder om prekerig te wees.
" Hieraan voldoen P. H. Nonje se
boek e,' het mnr, P retorius gese.
Hierdie uitsprake is bevestig roe die
S.A. Akadernie in 1963 die skrywer se
eerste twee jeugboeke, nl. Pennie se
Vour en Die Groen Ghoen met die
Scheepersprys vir Je uglektuur bekroon
hel.
As blyk van waardering om gesonde
leesstof vir die Afrikaanssprekende
kind te skep, is 'n adres aan rnnr.
Nortj e oo rhan dig deur mev. Winnie
Rust . Die adres is opgesteJ deur dr. J .
N. S. du Plessis van WOK in
medewerking mer mnr. A . J. van der
Merwe, 'n Ruiker blomme is deur die
burgemeestersvrou, mev. Elmien
~a1an, aan rnev. Nonje oorhandig.
Die burgerneester van Wellingto n,
raadslid Tienie Malan, het die dank en
waardering van die plaaslike
gerneenskap in 'n kort rede aan die
skrywer oorgedra vir sy besondere
bydrae tOIdie Afrikaanse jeuglektuur.
Mnr. Nortje het die laaste aan die
woord gekorn en alrnal bedank war die
verrig ringe "a n die aand help moont lik
mank het , Hy het gese dat hy
die ideaal Koester om nog eendag 'n
goeie jeugboek te skrywe. "As ek met
my skryfwerk ' n bydrae gelewer het,
dan is dit alles net genade. My dan k
aan die Goeie Gewer om op hierdie
vlak ' n bydrae te kon lewer, " het rnnr .
Nortj e sy dank woord afgesluit,

A.J....d.M.

Groenbergskool
word historiese
monument
Op 24 Au&U5tus 1979 Is die bekeode
Groe bergskool III stra1fltde Bolandse
Ieote"eer 0 der blyke "'0 grool
brlangsteJllog 101 blstoriese mooumenl
verldur. 10 bJerdle skool "au dur
oog 101 1964 ooderwys ge&ee Is, bel die
grootste dlgter eo mede-stigter van die
G.R.A., C. P. Hoogeobout, van 1871
-1903 0 derwys gegee.
Die verrigringe is met Skrif1esing en

gebed geopen deur prof. Van Dyk,
Rektor van die Hugenote-Kollege,
wat ten aan vang voorgelees het uit
Matt . 28:1-10 soos deur C. P.
Hoogenhou t in 1873 uit die Statebybel
vertaal, Daarna kon die gehoor luister
na die modeme Afr ikaans van Die Blye
Boodskap.
Dr. F. M. Gaum, voo rsitter van die
Wamakersvallei-Kultuurraad het almal
hartlik verwel ko m. Onder d ie
aanwesiges was kleinkinder s van C. P.
Hoogenhou t, oud-leerlinze van die
skool, mnr. Daan Heyns, jarelange
hoof van die skool en mnr. Francois
Malan, eienaar van die plaas . Van elke
opvoed kundige inrigting op
Wellington was daar ' n
verteenwoordigende groep studente,
dosente, onderwysers en leerlinge.
In sy huld igingstoespraak het prof.
Oberholzer, voorsit ter van die Raad
van NasionaJe Gedenkwaardighede die
bydrae van C. P. Hoogenhout tot die
opvoed ing en die taalskat beklerntoon.
.Hoogenhout het vir die Afrikaanse
l i rer~lUur die samespraa k,
geskiedskrywing en kinderverse
nagelaa t . Daa r is vervolgens op die
Wellington-gerneenskap 'n beroep
gedoen om re antwoord op die oproep
om die behoud van die omgewing. a m
te voorkorn dat 'n volk nie sy historiese
geheue verloor nie, moet hy sy
gedenkwaardighede in 'n visuele en
historrc-c beeld bewaa r, Die Afrikaner
rnoet nierdie ter rein met groter
betro kkcn heid bet ree.
Die program is afgewissel me! C. P.
Hoogenhout se ongepubliseerde
kinderverse soos voorgedra deur
J ohleen du Plessis. Koos en Jackie
Bouwer her die bekende " Brug op ons
Plaas" en ewe beminde "Korn ons
gaan blornme pluk in die vlei" (die vlei
is net onderkant die skool) deur 1mker
Hoogenhout (wat ook tydelik in die
plek van sy vader hier onderwys gegee
hel) met kitaarbegeleiding deur Hanlie
Ackhurst, onder blyke van groot
waa rdering gesing.
Na die onthulling van die gedenkplaat
deur dr . Owen Ie Roux, wat hom vir
hierdie taak beywer het , is die
byeenkoms afgesluit met die saamsing
van die volkslied . J .C.
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DIE ADOLESSENT EN SEKS - 'N PROBLEEM
Ons ken almaJ 'n roltrap van ' n gro ol
afddlnll"wlnkeJ. Hlerdle trap voer jon
se nder eolge Inspannlng van jon kanl
na die verdleplng bokanl jon - en
waller ysllke pog!ng verg dlt ole om
teen so ' n roltrap af te kom ole • ••
So Is dur magle, bulte ons bebeer, In
ons samelewlng, wal ons ook bring
wur ons noolt WOn 10_ ole - en om
teen durdle s\room te draa! en jou ele
rlgtlng te Ides en In te slaan - verg
somtyds byna bomensllke krag.
In 005 mo derne sa rnelewing het daar '0

hele revolusie op seksuele gebied
plaasgevind. Dit is aangehelp deur
verskillende fakto re - o.a. d ie
vrywording van die vroue, d ie
deurbreking van die taboe, die
onrwikkel ing van die rnediese
we t e n s k ap en 'n ve r le ngde
adol essensie. Prakties korn dit hierop
neer: dil is vandag " geoor loof" vir 'n
jong vrou om •n man te nooi om by
haar te kom kuier - so iets was 'n paar
jaar gelede nog as "onbehoorlik"
beskou sou wees. Daar word van dag
vrylik oar seks gepraat en geskry f en
deur die film en die boe k word self's die
intiernste tonele blatant verroo n.
Swangerskap kan lot 'n groot male
d.m.v. ontwikkeling op med iese
gebied, beper k word . Een van die
grootste probleme vir ' n jong mens is
die probleem van 'n verlengde
adolessensie; dil beleken dal waar ons
voorgeslagle reed s kon trou, ons
jongmense - in vele gevalle reeds
emosioneel ryp vir ' n huwelik - moel
wag 101 hul sludie vollooi is, diensplig
verrig is - en eers dan aan ' n huwelik
kan dink .
Hierdie fakrore - buile ons beheer 
is die rol lra p waarop oos Slaa n . . .
En dil hel 'n hele nuwe moraal l.o.v.
die seksuele gebring.

Die Bybel en seks

Graag Slel ek dit du idelik dat die Bybel
oie " teen seks tl is rue!
Verbly jou in die mooi van die jeug!
Wees vru gbaar en vermeerder . . .
Want alles wat deur God geskape is, is
good en niks is verwerplik as dil mel
danksegging ootvang word Die.
Om hierdie rede sal die man sy vader en
moeder verlaat en sy vrou aankleef , en
hulle sal een vlees wees . . .
So praat die Bybel van hierdie dinge!

' n DROGARGUMENT

Ons moet eerlik wees . Jongmense kom
soms mel die drogargument dar d ie
huweliksplegrigheid 109 net ' n
burgerlike en kerklike seremonie is, en
dat die huwelik voor God plaasvind
waar (wee rnense - een vlees word . Dit
is natuurlik waar. Maar dan moet die
mense wat so redeneer konsekwent
wees en oak die verantwoordelikheid
van ouerska p aan vaar - SONDER die
huweliksplegtigheid. En dtt weier
hulle!

wAT IS DIE MEJ."IS SE EINTLIKE
BEHOEFfE

Nie blote lusbevrediging nie!
Die mense wat d ie seksualit eit Die net
len dienste stel va n die bevrediging van
hul eie lus re, is ein tlik nie vreeslik ver
van die vlak waarop diere leef nie.

Die mens se dlepste behoette Is om 011
sy lonerllke eensaambeld u1t te tree, om
geborge te voel eo om amvur te word.
In die gelulddge bowellk nod die mens
h1erdl e dlnge - eo blerln dlen die
seksualltelt die Uerde. Our bestaao
geen ander verboudlog tussen mense
worlo h1erdle drle belaogrlkste
lewensbeboertes bevredlg word ole.
Alleeollk 10 die buweUk tosseo \Wee
emoslooeel·volwasse meose kao d1t sy
volk ome vervulllDg v1Dd.

Slel nou hien eeooor enige
oogeoorloofde seksuele verhouding 
of dit tossen ongetroude jongmense is
en of dil in die hu welik self is - en die
eienaardige feil is dil: nel die
leenoorgeslelde word bereik as wal
hierbo aa ngetoon is.

Daar is geen verIossing van ja u
innerlike eensaamheid nie, maar
hier die eensaamheid verdiep om dal
daar altyd die vrees is: nie verwer ping
oie.

In plaas van 'n innerlike gevoel van
gebo rgenheid en veiligheid is daar
skuldgevoelens , vrees en verwyle. In
plaas van ' n gevoel van aanvaar Ie
wees, is daar all yd die gevoel van: ek
word net gebruik . In plaas daarvan dal
die ware liefde wil d ien, is dit hier ook
die leenoorgeslelde nJ. ek wi! gedien
word, my behoefles moe [ ben edig
word .

UIT OlE GELOWIGE JONGMENSE
is daar ' n paar beginsels wat geld en
wat tog 'n pad aandui.
Dit is good dar 'n openhar tige gesprek
oor hierdie dinge gevoer rnoet wor d.
Dit is oak VOOr die hand liggend dat ' n
huwelik die enig ste blywende oplossing
is.
Ons moet ook onthou dar die Gees van
God ons oonuig van war sonde is,
maar dat dieselfde Gees ons dan ook
oo rtuig wat NlE sonde is Die. Hierdie
lig rnoe t ons soek ,
En as ek oak die gawe van God weI mel
danksegging kan en mag gebruik? Dan
mag ek . Maar as ek skuldig voel, dan
weet ek mos ek mag nie. So lei Hy on s,
maar Hy lei ons nie almal eenders oie.
Daar is log sekerlik 'n verskil, nie ne t
tussen mense nie, maar oak tussen
paartjies wat pas "gekys" he t, en
andere wat miskien reeds verloof is.
Die vraag war ons elkeen vir onsself
moet uit rnaak, is dit: gebruik ek die
seksualiteit ten dienste van die liefde 
of rnisbruik ek dit, bloot ler wille van
myself?
DII Is blerdle vraag ID ODS gemoed dal
ODS opouul na die roltrap moet kyk 
en vasstel wumatoe Dy ons wUveer,

J . W. L. Gebhardl

Inna me van gewone asp irine deuf ' n
swan ger nou kan bloedingsorobleme
by die ba ba veroorsaa k.

D. B.
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A.C. S.V. - VERSLAG

Agter v.l.n.r.: J. VAN DER VYVER, H. THIART, S:VAN DE R ME RWE,
A. LOTZ, J. VAN RH YN, H. LMffi RECHTS.

Middel: L. VISAGIE, H. BU GNAUT , C. SOUTHEY, R. BAR NARD,
S. VAN EYSSEN .

Voor: MNR. M. C. BARN ARD (Skakeldosent) , C. DE MANIELLE
(Sekr.), G . ROOS (Yoorsitter), C. MOSTERT .

Die jaar 1979 se werksaamhede her op
'n hoe noot begin mel die
bestuurskamp van 26-28 Januarie by
Katryntjiesdrift. Oudergewoonte is die
eerstejaars die Saterdag uitgenooi en
het die dag saam mel die bestuur
deurgebring.
Gedurende die naweek van 9-10
Februarie is 'n baie geslaagde
kringleierskamp by Waterval gehou.
Selfs die wind kon nie die kampgees
demp nie , Die skoling van die
kringleiers her ook baie geed verloop
onder die leiding van tannie Hesta en
oomJohan.
Gedurende die eerste week van die
Junievakansie het die C.S. V. 
konserttoer plaasgevind. Geld is mel
hierdie geleentheid vir Bybelver
spreiding ingesamel.
Op die sendingfront het die
werksaamhede mooi gevlot . Mens
koester egter steeds die hoop dat nog
meer studente hier sal inspring en help.
Die gebruiklike Bybelstudiekringe was
vanjaar weer eens 101 groot seen vir
baie lede. Die kringleiers her hul geed

van hul taak gekwyt en dikwels daarin
geslaag om interessante besprekings uit
te 10k.
Gedurende die Iaaste kwartaal her ons
ons verrigtinge afgesluit mel 'n kamp
te Waterval en 'n hoenderbraai ter
fondsinsameling.
Die C.S. V. wil almal, sander om name
te noem, wat gehelp her om hierdie jaar
'n sukses te maak, baie hartlik bedank.
Ten sloue ons nederige dank aan Hom
wat dlt alIes moontlik gemaak het,

G . Roos

Chroniese inname van alkohol deur 'n
swanger vrou kan vertraagde groei by
babas veroorsaak - 'n toestand wat
nooit, ondanks normale voeding, 101
normale ontwikkeling en massa lei nie.
Sulke babas se koppies en brein is klein
en die gemiddelde I.K. is 63 i.p.v. 100.

D.B.

A .C.S.V.
BESTUUR
1979

Toerverslag
..Angellos: Werk en leef vir Christus" .
Hoe heerlik was dit nie om te weer vir
Wie jy werk nie. Toe die eerste woorde
gespreek is dar daar 'n A.C.S.VA oer
gaan wees, het die werk begin.
Onder leiding van mnr. M. C. Barnard
he t die vreugde-oggend van vertrek
aangebreek, Die toer het aan ons nuwe
uitdagings en beloftes gebied. Die
uitdagings was om kaartjies te verkoop
vir die konsert of Om donasies te vra.
Die beloftes was dat ons onsself as
ageme van Christus kon beskou.
Watter heerlike gedagte,
Ons da e het as volg daar uitg esien:
Soggens was ons al vroeg-vroeg uit die
vere en het vir 'n taamlike Iydjie hard
gesit vir ons rit na die volgende dorp.
Soms is daar Bybelstudie in die koue
langs die pad gehou. Tog was die harte
van a1mal warm afgesien van die koue
hande en voete, Net na ons aankoms
op 'n dorp, het a1mal uitgespring en
reklamewerk gedoen. Middagete is
genuttig, dan is ons uitgeplaas na ons
gaste en die aande is gevul melons
optredes.
Ons harte is te klein om die mense se
liefde en vrygewigheid te verwerk. Ons
a1mal het tot die volgende slotsom
gekom: Die war wil gee, gee nil liefde
vir Jesus. Elke dag was 'n groeidag en
verrykingsdag vir ons geestelike
lewens.
Spanwerk en maats, was aan die orde
van die dag, Spanwerk her ons aI gekry
vandal die voorbereidings begin het.
Mnr. Srnit, ons geagte rektor, rnnr . M.
C. Barnard , ons toerleier, dosente soos
more. Serfontein, Van Wyk, mej.
Koekernoer, mevv. Smit en Du Plessis
wat altyd by ons werksaamhede
betrokke was, het aan ons getoon dat
dosente en studente een kan word in
die werk van Jesus.
Hierdie toer moet egter nie as 'n
afgesonderde eenheid van diens
lewering beskou word nie, maar as 'n
aansporing om jou hele lewe 'n
hoogtepunt te maak: 'n hoogtepunt om
Jesus te dien. Daarom gaan ons dank
aan Hom wie se seen altyd op al ons
werksaamhede gerus net.

Christ elle de Manielle
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Die Internasionale Jaar
van Die Kind

In Die Kerl<bode van 25 Julie 1979
verskyn die vo lgende brief:

" Ledelande van die V.V.O . vier
vanjaar die 20ste jaar van die V.V.O.
se deklarasie van die Reg van die Kind .

Die gedagte aan 'n intem asionale jaar
van die kind het ontstaan by die
Women's In ternational Democratic
Federation, tydens ' n vergadering in
Oos-Berlyn op 24 Oktober i975, en in
Praag op 2 Oktober 1977 . .. Hierdie
jaar moet daarop gemik wees om
verre ikende en perrnanente
veran derings te weeg te bring 1.0.v , die
status van die kind . . .
Die Marxistiese blad Th e Worl d
Marxist View van .J unie 1978 meld :
Hierdie jaar rnoet die spil wees waarom
die gerneenskaplike stryd vir vrede en
ontwapening draai. UNESCO
verklaar: solank as wat die kind die
vergiftigde lug van nasionalisme
inasem, kan opvoeding t.O.V. ' n
wereldgemeenskap maar powere
resulta te lewer. Dit is dikwels die
huisgesin wat die kind besmet met
uiterste nasionalisme ." (My
kursivering),
' n Direkte uitvloeisel van die
benade~g word in Die Ooslerlig van
18 Mel 1979 gemeld: In Swede is
vanjaar wetgewing deu rgevoer wat dit
'n strafbare misdaad maak dat ouers
hul kinders op enige wyse hoegenaamd
straf.

Wereldburgerskap en intem asionati
sering wo rd soms klak keloos aange
prys; Hekonomiese"' saa mwonery van
ongetroudes as alternatief vir 'n hegte
~es inseenheid word verdedig; lyfstra f
10 ODS skole word veroordeel - almal

Kleink inders is God se genade aan 'n
ou mens .

B. 'J . Vorster

Laat die kinders na My toe kom en
verhinder hulle nie.

Christus

versies van dieselfde lied. En die
koormeester dirigeer met on hamer-en
sekel!

D. de Villiers

Biblioteekverslag
Die biblioteek word in toenemende
mate gebruik, soos blyk uit die styging
in uitlee nstati stiek veral sedert Mei
vanjaar. Dis veral opmerklik da r die
eerstejaarstudente geesd rif tige bibli o
teekgebruikers is,
Dis interessant om te let op die
du ide like tendense in die stu dente se
Ieesvoo rkeure, veral op die gebied van
fiksie. Dit is duide lik dat die ligter
avontuur- , spannings- en liefdesverhale
voorkeur geniet bo die werke van
literere gehalre, Aan die ander kant is
die bundels van jonger Afrikaanse dig
ters besonder gewild . 'n Ander tendens
is die afname in die zebruik van
ou d iov is ue le hu l p rn jd d e ls : "n
on tstellende toedrag van sake gesien in
d ie Iig van die waardevolle bydrae wat
hierdie hulp middele tot die praktiese
onderwys te lewer het,
VerskiUende uitstallings is de ur die
loop van die j aar aansebied. Van die
interessantstes was van die macrame
wyn, koperware, foto grafie en di~
gesondheidsjaar.
Die ontoereikende bibho teekroewysing
en die geweldige styging in die koste
van boeke is faktore wat die
doeltreffende werksaamhede van die
bib lioteek konwiek. Die biblioteek sal
hom dit egter steeds ten doel stel om
met die middele tot sy beskikking, , ~
waardevolle bydrae lOt WOK se
program te lewer .

M.v .d.W.

27

Gesondheidsjaar

1979 . . .

en Daarna?
Dit is ' n interessante toevaIIigheid dat
die nasionale Gesondheidsjaar en die
Intemasionale jaar van die Kind
vanj aar gelyk tydig in Suid-Afrika
aandag geniet het , Oil is oak
interessant dat hierdie twee belangrike
besitt ings van die mens van
owerheidswee onder die soeklig geplaas
meet word - mislden juis omdat di t
met so 'n traak-my-nie-agtige houding
deur vele mense bejeen word? Die
vraag onts taan dan onwiUekeurig of
die gedagtes (idees) of beginsels wa t
deur die Gesondheidsjaar uitgedra is,
werklik ' n blywende uitwerking sa! he
op die inwoners van Suid-Afrika, ' n
Opvolgaksie in hierdie verban d sa!
hierdie vraag kan beantwoord.
Die vernaamste doelstellings 'van die
nasiona!e aksieprogram vir die
Gesondheidsjaar 1979 is om :
I Groter bewustheid en kennis van
gesondheid in die a lgemeen aan rc
wakker:
2 ' n groter en meer aktiewe
gerneenskapsbetrokkenheid by die
lewering van gesondheidsdienste te
verkry;
3 'n beter koordinering van
gesondheidsdiensle te verseker sodat ' n
effektiewe en rneer eko nomiese diens
gelewer kan word met beperkte
mannekrag en middele,
In aansluiting by eersgenoemde
doelstelling moet by die jong kind die
begeerte gewek word om ' n gesonde
lewe te lei sodai gesondheid be
wustheid ' n lewensfilosofie sal word .
I:!ie beginsels van die Gesondheidsjaar
vind ook aansluiting by die van die
fisieke weerbaarheidsaspek van die
jeugweerbaarheidsprogram wat vir
skole voorgeskryf word .

Op skoal word die kind voorsien van
genoeg teoretiese kennis in verban d
met gesondheid, Die kind van vandag
kry egter a! minder geleentheid om te
speel, Die geleentheid vir vryheid van
beweging vir die kind verminder omdat
byvoorbeeld die tuine by huise kleiner
word, bosse verrninder en omheinings
bewegingsruimte beperk. Goei e
gedragsvereistes wil be dat kinders in
stilte moet speel en besige strate en die
hoer vereistes wat die akademiese
vakke aan leerlinge steI, bring mee dat
hulle meer en meer deelneem aan nie
aktiewe tydverdrywe. Soos die
speelplek verminder en die bevolking
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INWYDING VAN DIE
RUGBYSTADION

28
vermeerder , word dit aI meer
noodsaa klik dat geleenthede geskep
word waar leerlinge kan speel.
Kinderspd is ' n noodsaaklike vereiste
vir die ontwikkeling en aanpassing op
sosi ale en emosionele vla k en selfs die
taaloru wik keling van die kind. Die
liggaam like ona ktiewe kind word later
die liggaamlike onaktiewe volwassene
wat die slagoffer word van fisieke
agteru irgang, Hierdie liggaarnlike
verswakking hou ernstige nade le in vir
die produkliwiteit, gesondheid en
weerbaarheid varm volk.
Oil is interessant am op die volgende te
let : geen beskaafde land bestee so min
tyd aan Iiggaamlike op voed ing as Suid
Afrika nie; die Suid-Afrikaanse kind is
rnindcr fiks as die Europese kind; in
verho uding tot die blanke bevolking
bestee Suid-Afrika minder geld aan
span as enige ander land in die
Westerse wereld.
Ek wi l dus ' n pleidooi lewer dal alle
leerlinge die geleentheid moet lay a m
aan sport dee] te neem en am afrigting
te ontvang.Dit is 56 aangenaam am
afrigtingswerk met talentvolle
sportpresteerders te doen - die
afrigter baai self in die son van die
sportpresteerder. Neem at/etiek as
voorbeeld: by die skoo l se
kleurebyeenkoms, in baie geva lle binne
14 dae nadat die sko le in Januarie ' n
aanvang geneern her , neern grout
getal le leerlinge dee!. Oaarna word •n
verteenwoordigende span gekies vir die
volgende streeksbyeenko ms en 50 0 5 die
kwaliteit van die byeenkoms styg,
verminder die leerlinge war deelneem.
Die rnassa gaan langs die pad verlo re.
Vir hierdie massa moet daar gesorg
word en daarvoor is daar onderwysers
nodig wat bereid sal wees am met die
onderpresteerders ook te werk.
Vir ons by WOK hou dit die
irnplikasies in dat aile studente
opleiding sal ontvang in die afrigting
van 'n win[er~ en t n somersport of die
organisasie van spele. Verder behoon
aile studente deur die jaar ten minste
twee da e per week met span of spele
besig Ie wees. Oo k meer studente
beh oort by die noodhulpklasse
belrokke Ie wees.
Gesondheid en fiksheid "as that abilily
which enables us to live most and serve
best" het ' n nasionale vraagstuk
geword en daarom verdien dit op
skoolvlak reeds dringende aandag.

C.v tel'

Sigaretrook is tans net so 'n belangrike
oorsaak van sterftes soos die groot
epidemics van ingewa ndsk oors,
cholera m tuberkulose van die verlede.

ReOp

In die feesprogram vir die geleen theid
skryf mnr. D. J. de ViIliers: " Die
ingebruikneming van die pawiljoen en
rugbyvelde op Saterdag 17 Maart 1979
is ' n gebeurtenis van die alIergrootste
betekenis, omdat dit gesien moet word
as die begin om 'n uilgebreide
sportkompleks vir hierdie inrigting
daar te stel ,
Onwillekeurig gaan my gedagtes uit na
die sovele vriende, oud-studente, ouers
en personeellede wat met groot ywer,
toewyding en lojaliteit meegehelp het
am hierdie begin moontlik te maak.
Dit is die verwesenliking van 'n
werklikheid waaroor daar in die
beginjare slegs gedroom is. Mag
hierdie pawiljoen met sy velde as 'n
monum ent dien vir hull e wat met
soveel geregtigheid, toewyding en
doelgerigtheid gebou her aan die beeld
van WOK 50 sport ."
Die groot dag waarop die lang
gekoesterde ideaal in vervuIling getree
het, het met tipies Bolandse eendeweer
begin. Vroeg die oggend het
geesdriftige belangs tellendes egter die
strate waarlangs 'n feestelike op tog
beweeg bet, omsoom. Die pragti ge

IInwydingstoespraak I
Saterdag 17 Maart 1979

DII 15 my yoorreg om die bartIlke
gelukwense van die Dlrd<teur van
Onderwys en die ODderwysdepaJ1e
menl un u oor te dra mel die
IDgebrulk n eml Dg vaD blerdle
sportstadioD. Ole fasJlllelte ..aaroor u
kollege DOU besldk. ..ord u van barte
geguD.
Ek wi! die vem oue uitspreek dat a1mal
wat op hierdie veld rugby speel, die
spel om die spel sal speel en gemet. Ek
glo graag dat die stadion een van die
belangri kste opvoedingsfasiliteite van
die kolJege sal word; 'n plek waar
opvoeder-sportmanne gekweek word .
Mag die uitgangspuot in die gees van
die Olimpiese Spele-Ieuse wees:"It is
no t winning that matters, but taking
part; and in life it is not conquering
that matters, but fighting well" •
Dit is nou vir my 'n genoee om hierdie
stadion ingewy te verklaar.

J . Fou rie

sierwaens met o.a, die rugbykoningin
en haar twee prinsesse is gelei deur
tamboernooientjies wat hulle passies
soos wafferse skouperdjies uitgehaal
bet, met die bekwame kadetorkes van
die Hugenote-Hoerskool aan die spits .
Die optog bet by die stadion ge!indig
waar verskeie rugbyspanne van die
oggend vroeg reeds die twee velde
bep roe f het.

Voor d ie a anva ng v an d ie
boo fwedstryd die middag, bet ons
rektor, mnr. E . Smit, a1mal welkom
geheet en aI die instansies en persone
bedank wat die kompleks en die dag
moontlik gemaak her, Daarna is die
stadion arnptelik deur mnr. J . Fo urie,
onderwysbe planner, geopen verkJaar.
(Sy toespraak is elders in hierdie blad
opgeneem).
A1mal was baie trots op die nuwe
stadion met sy 680 sitplekke. Die
stadion a kkommodeer oak 2
Jdeedkamers vir skeidsregters en 5 vir
spelers, . asook 'n komireekamer, 'n
komb uis, ' n vert rek vir die opsigter, 2
pa kkamers en toiletgeriewe, Die
komiteekamer is smaakvol versier met
rugbyfo to 's van weleer en rugbytruie
van befaamde oud- WOKaners.
In die boofwedstryd bet ou spanmaats
van WO K die geleentheid gehad am
weer bui staal te bewys , maar kon die
mas teen die huidige hlou bulle Die
opkom nie,

Na die opwinding het a1mal nader
gcstaan aan die braaivleisvure waar die
braaiers aI sedert !Wee-uur die middag
besig was a m 25 skape en 120 kg.
boerewors te braai. Met ' n heerlike
bord braaivleis en bykos en ' n kelkie
uit die Bolandse wynkelders in die
hand, is daar heelwat "uit berinnering
50 wei" opgediep.

AImaI stem saam met ODS oud-rehor,
mnr. M. J. L. Olivier, se woorde: " Dis
gepas dat hierdie inwyding saamval
mel Gesondheidsjaar. Mag die
fasiliteite wal voo rtaan beskikbaar sal
woes, 'n reusebydrae lewer to t
Iiggaarnlik e en geestelike ftksh eid
waarsonder ons die eintlike taak
waartoe ons geroep is, me doeItreffend
kan uitvoer me. Aan ODS Hemelse
Vader die dank en die lof en die cor."
J .S.
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VOORWAARTS . . . MARS!

D.B.

Ontwikkeling van

Sportterrein
Nadat die nuwe stadion op die
sportterrein ingewy is, is daar onder die
leiding van mnre. J . J. du P . Du Toit
en J. Conradie en met d ie
daadwerklike hulp van di e
terreinbestuurder, mnr. K. C. Kriel
begin met die ve rfraaiing en
ontwikkeling van die terrein.
Aangesien mnr. Kriel die leeue-aandeel
in die hele projek van die terrein gehad
het en sy ywer, geesdrif en onstuitbare
werkywer vir ons aImal 'n voorbeeld is,
het die kornitee gepas besluit om hom
te vereer deur die plant van die eerste
boo m op die terrein. Dit het
plaasgevind op IS Mei 1979.
By 'n latere geleentheid het al die lede
van die VSR asook die koshuisleiers 'n

R.K.

R.K.

•

•

•

•

•

•

Navorsers her gevind dat 30 persent
van die babas uit gesinne waar daar
gerook word, reeds as babas in 'n
hospitaal opgeneem is weens brongitis,
longontsteking en ander lugwegin
feksies.

Suid-Afrikaners rook meer as 20 ()()()
miljoen sigaret te per jaar. Dit maak
ons volwassene-bevo lking byna die
strafste rokende volk.

Ongeveer vyf miljoen kilogram tabak
word jaarliks in ons lug verbrand. Dit
maak tabakrook die vernaarnste
lugbesoedelaar.

Tamboernooientjies
" Linkervoete gereed! Hand en trap op,
voor, voor, terug, voor op , ens!! Julie
arms reguit en hou julle spasies tussen
rnekaar. Te hoog, te hoog! ! Meisies,
sorg dat almal by more se oe fening
sweetpakke aanhel. Doem-Doem gaan
kla da t die rugbyouens nie kan
konsentr eer by hulle oefe ninge nie."
En so volg die ewige refrein, selfs tot in
my drome. Uiteindelik is die nagmerrie
drome en Iiggaamlike uitputting verby
en tree ons in die openbaar op, Met
afwagting wag ons in die mistige
reentj ie om ons eerste stap na
bevrediging te srnaak na eindelose
opskop en marsjeer. Sommige se
satynbroekies het ook gebee f, maar dit
was nie net van die koue nie . Maar dit
was die moeite werd. Ons het dit geniet
en het dit as 'n voorreg beskou om
WOK se tamboernooientjies te wees.
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MNR. K. C . KRIEL - ' N TOONBEELD VAN ARBElDSVREUGDE,PLANT
DIE HEEL EERSTE BOOM OP DIE SPORTTERREIN

30
boom geplant. 0 05 boop dat wanneer
bulle in die toekoms bulle onderskeie
borne besoek, dit sal wees met ' n gevoel
van groo t d anlc b a arbei d en
geneentheid.
Daar is altesaam 150 borne en struike
op die terrein geplant , waaronder
bekende inbeemse borne soos die
rooiels, die Kaapse kastaiing, wildevy
en essenhout . Vir afwisseling en kleur
en telcstuursamestelling is daar ook
platane, Australiese as, moeraswilgers,
Rhus, Liquid Ambers, trots van Indie,
ens . geplant .
Mettertyd sal die ont wikke ling
voortgesit word en oor 'n paar jaar
behoort die WOK-sportterrein een van
die mooistes in die Wes-Kaap te wees
- sy ligging met die blik op die
omringende berge en groenomsoomde
Krommerivier is reeds moeilik
oortrefbaar. Die gesonde liggaam van
die sportman behoort op so 'n terrein
nie mank te gaan aan die estetiese wat
'n gesonde gees waarborg niel

Sportdosente

Presteer
WOK was nog altyd trots op die
prestasies van sy student e op
sportgebied. Minder bekend is egter die
feit dat sy sportdosente ook so stilweg
prestasies van hoogstaande gehalte
lewer vera! op die administratiewe
vlak .
Mnr. D. J. de Villiers is vanjaar vir die
elfde agtereenvolgende jaar herkies as
voorsitter van die Bola n d se
Rugbykeurkomitee. Sedert die stigting
van die Nasboek-Kollegerugbyweek in
1971 vir onderwyserskolleges van Suid
Afrika, dien hy al as voorsitter en is
vanjaar herkies. Hy het vanj aar weer
opgetree as bestuurder en hu1pafrigter
van die S.A. Kollegerugby span wat
teen Newport gelykop gespeel het,
Mnr. M. Broodryk dien eweneens as
keurder vir bogenoemde week sedert
die stigting daarvan in 1971.
Mnr. C. Venter dien as ondervoorsitt er
van SAVLOV en ook as
ondervoorsitter van die Bolandse
Gimnastiekunie.
Mej. E. Zietsman is reeds sedert 1958
sekretaresse van die Bolandse
Netbalunie. Die afgelope aantal jare
dien sy ook as sekretaresse van die S.A.
Skeidsregtersraad by die jaarlikse S.A.
Netbalkarnpioenskappe.
Mev. I. Ie Roux, afrigster van WOK se
netbal spanne, verteenwoordig reeds
die afg elope twee jaar die Kay Meyer
netbaIspan wat eintlik die
Springbokspan verteenwoordig.

M ej. E. J o rdaan was reeds
bestuurderes van die Bolandse
Ho lck:iespan. Sy was ook daarvoor
verantwoordelilc dat daar vanj aar 'n
rekordgetal studente die Lewensred
derse lcsamen afgel! het.

Krieketverslag
Aan die begin van die seisoen het WOK
vir d ie eerste keer aan d ie
Kollegekrie ketweek deelgeneem. Die
krieketsp an het besonder geed gevaar
deur dri e uit die vier weds tryde te wen.
Twee van WOK se spelers is gekies vir
die Suid -Afrikaanse Kollege-B-span.
Hulk is Donnie Southey en Bart van
Rensburg. Puik kolfwerk deur Philip
Groenewald (AI het gesorg vir ' n puik
oorwinning oor Goudstad. Ander
kolwers was Ronnie Wansink, Bart van
rensburg en Donnie Southey.
Uitstekende boulwerk deur Ronni e
Wansink, Ge rhard Laing en Donnie
Sou they het verder bygedra tOI die pu ik
prestas ie,
In die Boland-liga het WOK besonder
geed gevaar deur tweed e te eindig in
hulle afd eling. Die span is: P . van
Schalkwyk, Mike Eng elbrecht , Jannie
Patterson, Donnie So uth ey, M . SCOll,
B. Wheeler , G . Laing, W . Barnard, E .
Knipe, Philip Groenewald en R.
Wansink.
As spanbestuurder het opg etree mnre.
D. R. Schreuder en J . Botha .
Baie dankie aan almal wat bygedra het
lot die sukses van WOK se krieket.

Lentefees - 1979
Op ' n egte boeremanier het WOK op
14 September die lenre mel
"Ientesports" begroet. Die VSR het
deur hulle omvangryke program feitlik
die hele studentemassa betrek, Hierdie
program, wat gekenrnerk is de ur
gesonde studentegees, het plaasgevind
op die WOK-spo rtteITein.
Middagete op die gras by Huis Meiring
het haastig, plesierig en opgewonde
geskied. Stiptelik om eenuur is
strydkrete op die netbal- en
hokkiebane gehoor. Daarna het
tradisionele spele 5005 driebeenresies ,
tou trek, kruiwa-, sak- en tentpenresies
plaasgevind. Die verslcillende klasse het
teen mekaar meegeding en die algehele
wenner was die 3B-klas.
Die nodig e grappige insidente het ook
nie ontbreek nie. Een van die
hoogtepunte van die middag was ' n
"wedstryd" op die netbalbaan uit die
geledere van die dosente, Die
" speelsters" se kleredrag het getuig
van oorspronklikheid. Na 'n moeilike
wedstryd kon die roo ibande einde lik
daarin slaag am die ander span die loef
a f te Sleek.
Hierd ie aangename en onvergeetlike
da g is afgesluil met ' n dansparty,
waartydens die lentekonlngin, mej .
Carin Lornbaard , gekroon is.
Die 1979-lenlefees wil ons graag voeg
by al die ander goue oomblikke wat
ons aan WOK sal herinner en met
heimwee sal laat terug verlan g,
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LANDSDIENSKLUB VIER KWARTEEUFEES

LANDSDIENS

Agter v.l. n. r. : S. VAN DER WESTHUYSEN , J. KOT ZE , E .
SPANGENBERG, B. LOUW, M. VAN PUTTEN

Voor: I. VISAGIE, MNR. A. DU TOrr (Skakeldosent) , S. DE
KLERK. .

Aktiefste

in Republiek

Die lan dsdiensklub van WOK het die
besondere eer te beurt geval om
bekroon te word as die mees aktiefste
studenteklub vanj aar in dei Republiek.
Die toekenning is 'n tjek van R30 van
die Departement van Nasi onale
Opvoeding, Afdeling Kultuursake.

Die Wymtok wU die Land5d1ellSldob
dobbel gelokwellS: met d1~ presla5le
sowel as met sy kwarteeofeesvlerlng.
Dis ' 0 mool presla5le vir SY feesJurl

Landsdieosklub 25 jaar gelede, mnr. P.
H. Nonie, tennisafrigter van WO K vir
8 jaar, mnr, D. J. de Villiers, afrigter
van rugby sedert 1954 en rnej . E.
Ziet sman , a fr igster van netbal seden
1955.
Ons 25 jarige bestaan is deur Andre
Lotz (kunsstudent) verewig deu r 'D

spesiale ontwerpte T-hempie wat die
simboliek van Landsdiens uitbeeld,
naamlik: Liefde vir God, jou
rnedemens, bodem en arbeid.
Aangesien dit 'n vol en bedrywige j aar
was, wil ek my bestuur bedank vir die
hartlike sarnewerking en ons Rekto r en
dosente by name more. A. du Toit, J .
A . van Zyl, J . Matthews, D. de Villiers
en vele ander vir hulle opregte
belangstell ing in ons klub.

L.A.

Facta non Verba.

Tat Visagie

Die gesag van d ie ou er en die
rneegaande beskerming wat elke kind
nodig het, is vandag in ' D groa t mate
verswak .

WOK se Landsdiensklub was vanjaar
25 [aar oud , Mnr. J . A. van Zyl, 005
vise-rektor, kan eintlik die vader van
005 klub genoem word , want dit was
hy wat die klu b in 1954 gestig het. Dr.
Jan Malan, verbonde aan die Fakultei t
van Opvoedkunde aan die Universiteit
van Stellenbosch, was die eerste
voo rsitter en sy vrou het ook op die
bestuur ged ien. Hy was ook ons
gasspreke r met die viering van ons 2S
jarige bestaan en is tydens die
zeleentheid vereer met ' n prestasie
ioekenning van die Landsd iensbewe-
ging . .
Vandag kan 005 spog met die grootste
en volgens die hoofkan toor die beste
studente-lan dsdiensklub in die land.
005 hele jaarprogram het dan ook die
gees van 'n kwarteeu geadem. 005
feesviering het afgeskop met 'n
uit stappie na . Bainskloof en 'n
sokkiejol in Mary Lyon die aand. Kort
hierna was daar 'n streekkarnp te
Jonkershoek saam met ander kolleges
in Kaapland waar Tat Visagi e, ons
voorsit ter, as karnpleier opgetree het,
Gedurende die Maartvakansie was
daar hoerskoolstreekkampe te
Vredendal en J onkershoek waar ' n
aantal van 0 05 student e as leiers en
leidsters opgetree het , Annemarie de
Roubaix en Tat Visagie het
pre stas ietoekennings vir onderskeidelik
leierskap en sangbegeleidi ng ontvang.
So ook he t Sanet de Klerk, ons
sekretaresse, 'n leierskapstoekenning
oruvang by die studentesueekkamp te
Schoemanspoon waar sy opgetree her
as kampleidster. Twintig van ons lede
onder toesig van mnr. Dawie de Villiers
her bogenoernde karnp bygewoon.
'n Besondere hoogtepunt was die aand
toe ' n groepie van ons lede die ou es van
dae by Silwerkru in vergas het met die
sing van vrolike liedjies.
Gedurende die September vakansie het
sestien lede ' n staptog in die
Cederberge onderneern en by hierdie
geleentheid was Susan van der
Westhu izen 0 05 kam pleidster ,
0 05 jaar se werksaamhede is afgesluit
met ' n klubkarnp op die plaas
Oudepost in die Darlingdistrik van
Junior en Frieda Duckitt . Mnre.
Andries du Toit, 0 05 beskerrnheer, en
J. Matthews het die naweek
meegemaak.
In die gees van die gesondheidsjaar het
005 by ons eerste vergadering die
volgende persone vereer vir hul bydrae
tot die opvoeding en algemene
gesondheid van oos studente oor bale
jare: Mnr , J . A. van Zyl, stigter van die 30
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EERSTE HOKKlESPAN

NETBAL:
C.Louw
H .duToit
A. Visagie
A . van Heerden
N. van Wyk
A . Steenkamp

RUGBY:
B. Wiese N. Siebrits
D. Sou they I. Visagie
T. Linde G. Engelbrecht
A . Adriaanse R. Sandenbergh
Die Wynstok wens hierdie
studente van harte geluk met die
prestasie.

MANS
B. Wiese
J . van der Vyver
J. Smith

Erekleure 1979

Veer:

Agter v.l.n.r.z L. DE FLAMING, M. MEY~, E. PRETORIUS, A.
mERON, S. VAN EYSSEN, A. LOITER.
B. LOUBSER, B. STOFBERG (Kapt.), MEJ. E. JORDAAN
(Afrigster), L. SAUER, A. GREFFARDT.
C. VISSER, K. MEYER.

HOICKIE:
W. Stofberg
A. Gre ffits
L. Sauer
A . Hanekom
L. V1amink

Middel:

Die volgende studente bet vanjaar aan
WOK erekleure in die verskillende
sportsoorte verwerf.
ATLETlEK:
Mej. A. Greffrath

TENNIS:
DAMES
L. Badenborst
R. Louw

KRIEKET:
J. Paterson
G.laing
E. Knipe
D. So uthey
R. Wansink
B. Wheeler

HOKKIE 1979

Dis met trots dat ons kan terugk yk na
'n bokk.iejaar vol bedrywigbede. 'n
Kenmerk van elke span was
onvoorwaardelik die goeie spangees,
Die naweek voor Interkollege is ' n
hokkiekarnp in die strand gehou. In die
reen is daar bedags bard geoefen en
saans was dit braaivleis en gesellige
verkeer ,
Onder leiding van ' n entoes iastiese
afrigster , rnej , Eksteen , bet die eerste
hokkiespan daarin geslaag om die
Pokke se monde te sneer en elkeen was
trots om ' n WOK te wees.
Die eerste span was trots op hul
kaptein, Dottie Sto ffberg , wat weer
eens vir die Boland-ho kkiespan gekies
is. Saam met rnej , Eks tee n het sy WOK
se naam hoog gehou. Dis met 'n knop
in die keel dat ons vir mej. Eksteen baie
dank.ie se vir haar absolute toewyding,
geesdrif en 'n ahyd brei! glimlag.
Aan 1980 se spanne se ons: AIle
voorspoed !
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EERSTE TENNISSPAN

Agler v.l.n.r.z K. SMIT, B. WIFSE, J. VAN DER VYVER, N. RIECKERT
Voor: R. LO UW , L. BADENHORST , MNR. L. SCHRODER

(Skakeldosent), M. VERSUIL, R. TRlITER.

Noodhulp

jaarverslag

Dit was ' n besonder belangrike jaar vir
WOK se Noodhulpllga. Die eerste
bestuur is gekies en het bestaan uit C .
Wylie (voo rsitter), E . den Ouden
(sekretar esse) met
koshuisverteenwoordigers C. de
Villiers (HWM), K. Noeth (Murray),
R. Crous (Bliss), D. Dwyer (Navarre)
en addisionele lede E. Lourens en G.
Lai ng .
Die jaar se bedrywighede sluit in dieos
by die Paarl-skou, die inwyding van die
spo rtt errein, lnte rkollege en ander
sport- en rugbybedrywighede .
Die twee Noodhulpgesellighede in die
Ontspanningsaal was ' n groot sukses
en vir alma! wat dit moontlik gemaak
het, se ons baie dankie.
AI 005 Noodhulplede her eksarnen
geskryf gedurende die j aar en C . Wylie
en E. Ouden het die Senior
Instrukteurskursus afgele en D. Dwyer
die Instrukteurskursus.
Ons wi! 1980 se bestuur en a! die
Noodhulplede voorspoed toewens vir
die toek oms en 005 hoop 1980 sa! 'n
suksesvolle en bedrywige jaar wees.

" Groot Brag" 1979

Vickizollo begeester man en mui s in die
C. P . van der Merwesaa l op 14 Junie
en a!ma! volg hom onomwonde.
Hande word geklap, voete gestamp,
gille gegil en liedjies gesing. Aile
voorbereidings het opgeloop tot die
groot aaod voor die gr661 dag .
Die seremoniemeester, mnr . De Kock,
doen 'n hartlike verwelkoming en so
word die groot ba! aao die rol gesit .
Mnr, Smit verst erk mel sy praatjie die
reeds opgehoopte apatiese gevoe l teen
diePOKKE.
Hiema word die eerste en tweed e
hokkiespanne deur hul onderskeie
kapteins bekend gestel, Daama volg
die eerste tol die sesde netbalspanne.
.Die tweede tot die sesde rugbyspanne
tree ook Ie voo rskyn, Telkens kry die
onderskeie afrig ters ook ' n woo rdj ie
in. Vickizollo maak sy verskyning, Al
ma! gee hul oor aan die "gees" van die
oo mb lik. Die eerste rugb yspan word
bekend gestel . Mnr. De Villiers spreek
die gehoor daarna toe en daarna
oorhandig Mej. Rugby 'n welverdiende
geskenk aan hom.
Die bedankings word hierna gedoen en
die begeesterde aand word met die sing
van die kollegelied afgesluit .

33

TENNIS
Die WO K se tennisklub het vanjaar
weer eens dri e spanne ingeskryf om in
verskillende ligas in die Bolan d mee te
ding.
Die eerstespan , bestaande uit B. Wiese,
V. Ie Roux, J . van der Vyver en K.
Smith (mans) en R. Lo uw, R. Truter,
L. Badenhorst en M. Vercuil (dames),
het vanjaar in die tweede afdeling om
die Boland- Groot Uitd aag beker
rneegeding.
Alhoewel die kompetisie sterk was en
die span aanvanklik gesukkel het om
op dreef te kom, het die WOKKE
hulself deegli k bewys teen sterker
teenstanders. Namate die seisoen
gevorder het en die ondervind ing en
getroue oefening die standaard van ons
tennis verbeter her, het die span a! hoe
beter vertoon,
Die hoogtepunt was ongetwyfeld die
laaste wedstrvd toe die seisoen met ' n
oo rwinning a fgesluit is. Hierdeur het
die tennisspelers van die eerstespan
weer eens bewys dat harde oefening en
volharding tot sukses lei.
Die tweedespan het om die
Morkelbeker meegeding en hier het die
nuwelinge op WOK gewys da t daar
diepte in ons klub se tenn is is. Onder
leiding van mnr. Souter her die span se
tenn is oak delle die seisoe n verbeter en
sodoende kon hulle ook sterk
teenslanders vir hul opponente wees.
Die tweedespan het bestaan uit J. van
Rooyen, N. Riekert , T. W.
Groenewald en N. Siebrits (mans)
terw yl die volgende dames die
tweedespa n verteenwoordig het : R.
Jansen, M. Malherbe, A. de Wei en L.
O ' Kennedy,
Oo k die derdespan het bewys dat
spo rt rnangees ' n groot rol in sport
speel. Deur getrou te kom oefen, het
hulle ook hul bydrae gelewer lot die
sukses van WOK se tennis gedurende
1979.
Aan a! die vert rekkende lede asook aao
diegene wat volgende jaar op vanjaar
se prestasies sa! voortbo u, wi! ons slegs
die beste toewens,
' n Laaste woord van dank aao mnr.
Lawson Schroder vir sy puik afrigting
aan die eerstespan en oo k vir al sy
opoffering vir WOK se tennisklub.
Aan sy mede-afrigters, mnr, Sou ter en
mej . Koekemoer, ons hartlike dank en
aile sukses vir die toeko rns.

• • •
Wanneer kos skaars is, Iy klein kinde rs
die meeste .

L.A.
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A TLETIEKSPAN

Agter v.Ln.r.: I. WIESE, J . DU TOIT, A. VERWEY .
Voor: A. GREFFARDT, MNR. C. VENTER (Afrigter) , T . VAN

VUUREN.

Atletiekbyeenkoms

1979

Prestasie in Atletiek

Op 20 Februarie 1979 het WOK se
jaarlikse Interkoshuisatletiekbyeen
karns weer eens as to reuse-sukses
afgeloop. Die byeenkorns was uni ek in
die sin da t dit die 25sle byeenkorns was
en dat dit die eerste keer was dat so 'n
byeenk orns geborg was deur die
Eierbeheerraad.
' n G root gees van afwagting en
opgewondenheid het geheers nadat die
vpanne hulle deeglik voorberei het vir
hierdie dag. Deelneming was egter van
primere belang om sodoende die
~c,onde gees van sponmanskap op
WOK uit te brei. Die hoogtepunt van
die dag was egter 'n nuwe nommer , die
rnassa-aflos, wat ' n groot sukses was .
Die trofee vir die beste prestasie in die
damesa fdeling het gegaan aan Th eresa
van Vuuren vir haar diskusrekord van
39,05m .
Die beker vir die kosh uis met die
rneeste punte op die telbord het gegaan
na Hu is Meiring en die sangbeker, na
'n hele naweek se Iwyfel en besprekings
deur die beoordelaars, ook aan Hu is
Meiring.
Ons wil net 'n spesial e woord van dank
en gelukwensing aan more. C. Venter
en - D. de Villiers asook aan die
derdejaar-L. O. -mans rig vir puik
organisasie en vir to baie aangenarne
dag.

M.L.

Drink tussen etes net volop water, Die
water wat u maag uit die bloedstroom
haal vir spysvertering, moet aangevul
word teen ses glase per dag.

:\lej . Teresa Janse van Vuuren het
vanjaar die mooi prestasie behaal deur
sowel die W.P. se Junior en Senior
Atleriekspanne te veneenwoordig.
In die S. A. Juniorbyeenkoms her sy die
eerste plek verower en 'n nuwe W.P.
rekord vir dogters 0. 18 in skyfwerp.
Sy het die vyfde plek verower by die
S.A . Seniorb yeenk oms .
Mej . Van - Vuuren word afgerig deur
haar vader.

T.L.

groter was as war ons verwag het. Die
oggendvertoning was 'n reuse-sukses
met Pienk Engel, of te wei Donny
Southey wat die mense laat skater het.
Ons is van oral met gelukwensinge
oo rval. Mnr. Venter het d ie eerste keer
die dag ' n trotse sluk van verligting
geslaak. Na ' n onvergeet like middagete
en ' n verdeelde aandag by die
Curriebekerwedstryd op Nuweland ,
het die rniddagvertoning ewe suksesvol
afgeloop .
Ons hoop van hane dat die weg gebaan
is om "n volwa a rd ige WOK
gimnastiekspan op die been te bring
wat ook op ' n an der geb ied WOK se
naam na buite kan uitd ra .

Gimnastiekvertoning

te P orterville

Oil was teen die einde van Augustu s
toe ons ' n versoek ontvang her orr. ' n
gimnastiek vertoning te lewer op die
Ponerville-skou. Toe ons hoor da t ons
buurkollege op 'n laat stadium kop
uitget rek het , het ons dadelik besluit
dat ons sal instaan.
Geleentheid vir oe fening was daar
maar min, aangesien ons eerste twee
rugbyspanne by die finale wedstryde
betrokke was. Na slapelose nagte vir
mnr. Venter en herhaaldelike versoeke
of ons no g ernstig was met die
voortgaan van die vertoning, het
Saterdag, 29 September aangebreek .
Na 'n finale oefening die
Vrydagmiddag by die Kollege, 'n
heerlike braaivleis die aand en ' n
nagrus op die matte in die girnnasium,
het ons die Saterdagoggend na
Pon erville vert rek.
Die span het bestaan uit: Donny
Southey, Andre du Toit, Gerhard
Laing, Roy Sandenberg, Andre
Potgieter , Giepie Engelbrecht, De Wet
Jacobs, Brain Wheeler, Theuns Linde,
Leon Rhoode en Johan Lambrecht.
Oil was mel ietwat van ' n benoudheid
dat ons gemerk het dat die toeskouertal
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EERSTE NE TBA LSPAN

Agler v.l.n.r.: A. VISAGIE, H. VISSER, M. LOUW, P. VAN HEERDEN . T.
KOCH.

Voor: B. STEGMA NN (o.-Kapl.), MEV. I. LE RO UX (Afrigster),
L. BLAAUW (Kapt.)

Corboz

Die beste waarborg vir die gesonde
ontwikkeling van 'n kind is ' n gesonde
en har monieuse gesinslewe,

L. B.

Vir mej . Zietsman wil ons gelukwens
met haar 2A-span wat in hul liga die
oorwinnaars was. Hou so aan! Verder
het ons as netbalklub ook ' n besondere
prestas ie behaal, deurdat ons die trofee
vir samewerking gewen her .
Die netbalklub van 1979 wil vir rnej .
Zietsrnan en rnev. Le Ro ux bedank vir
al hul harde werk en bystand. Ons
waardeer dit baie.
My harrlike dank aan die bestuur vir
hulle bereidwill igheid en lojali teit, Dit
was 'n mooi jaar

Ons netbal her vanjaar nuwe
hoogtepunte bere ik onder die bekwarne
leiding van rnev. Le Roux wat 'n lid is
van die Kay Meyerspan.
Tien spanne het vanjaar aan die
ligawedstryde deelgeneern. Daar was
vers keie koshu isspanne en vyf van ons
spanne het aan Interkollege
deelgeneem,
Twee van ons speelsters het plekke
behaal in die Bolandspanne, nl. Beulah
Stegman (Boland C) en Lorraine Blaau
(Boland D). ' n Besondere eer het ons te r-------- --- - - 
beurt geval orndat mev. Le Roux ook
in die Boland A-span ' n plek verower
het. Ons wil vir haar baie geluk so en
voorspoed roewens vir haar
netballoopbaan.

NETBALVERSLAG

Swemverslag
Omdat daar genoeg belangstelling in
swern was, was daar weer vanjaar twee
groepe. Die beginners was onder
Ieiding van mej . Zietsrnan en die
gerniddelde swernsters onder leiding
van mev. Le Roux.
Die Lewensredd ing her vanjaar grot er
belangstelling gewek SODS du ide lik
gesien ka n word uit die getal redde rs
wat hul serti fikate verwerf het: 31 her
bronsmedaljes verwerf terv..yl 4
persone bronskruise, 8 silwerrnedaljes
en 5 redders silwe rkruisrned alj es
verwerf het. ege swernmers her oo k
daarin geslaag om
instrukteursertiflk ate te verwerf. De
Wet Jacobs her ' n besondere prestas ie
behaal deur al drie sy sertifi kate met 'n
gerniddelde van 90'70 te behaal, Die
mans kan gems volgende jaar in groter
getalle deelneem ; vanjaar was daar
slegs 10 mans.
Daar is Maandae en Woensdae net na
klas geoefen en die oe fening het die
swernmers behoorlik Iaat blaas. Aan
mejj . Jordaan, Zietsrnan en rnev. Le
Roux spreee k ons ons dank en
waardering uit vir die afrigting en
opoffering wat gemaak is.
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REUNIE: WOK RUGBYKLUB
Tydens die rugbytoer die afgelope
Junievakansie is daar die aand op
Sishen by Johan Reynecke, 'n oud
WO K, spontaan die gedagte gebore om
jaarliks 'n saarntrek van alle oud
rugbys pelers van die Onderwysers
kollege op Wellington te hou. Dit kan
dan die vorm van 'n reunie aanneem
wat op die laas te Vrydag van elke jaar
sal plaasvind.
Aangesien die rneeste onderwysers
langs die suidkus vakansie hou, sal die

Rugbytoer
Gedurende die Junievakansie het WOK
se rugbyklub 'n toer na Noord
Kaapland ondemeem. Die toergroep,
bestaande uit 20 lede, het per trein na
Kimberley gereis. Die mense op Sishen
is baie gasvry en ons verblyf in ' n
herberg was baie aangenaam.
Gedurende die toer het ons ook talle
besienswaardighede besoek, o.a, die
Oop Myn waar ystererts ontgin en na
Saldanha vervoer word.
Vanaf Sishen is ons weer Kimberley toe
waar ons twee dae in die militere kam p
deurgebring het. Op Kimberley het ons
die Groot Gat besoek asook die
delwersdorpie. Op een stadium was ons
750 m onder die grond om te sien waar
diarnante ontgin word.
Twee wedstryde is hier gespeel: teen De
Beers, een van die sterkste klubs in die
streek, het ons met 11 - 9 geseevier
terwyl ons in 'n voorwedstryd vir
Boland die ond erspit moes delf "teen
Weermag. Na hierdie wedstryde het die
Bolandspelers by ons aangesluit vir die
S.A. Kollegeweek te Pretoria.
Gedurende die week het ons twee
wedstryde gespeel en albei gewen. Die
tellings teen Porchefstroom en Durban
was onderskeidelik 27-12 en 12-9.
Daama het ons teen Normaalkollege
gespeel op Loftus Versfeld. Dit was
seker die hardste wedstryd van die hele
toer en ons was ongelukkig om in die
laaste minuut van die wedstryd met
10-12 te verloo r.
In die geheel gesien was dit ' n baie
geslaagde toer wat man en muis baie
geniet het. Heide op en van die veld was
daar taUe onvergeetlike oomblikke.
Om af te sluit wil ons net baie dan kie se
aan mnre, De ViUiers, Du Toit en
Broodryk wat die toer meegemaak en
ook moontlik gemaak het. Hulle het 'n
groot aandeel gehad in die organisasie
en het ook goeie sportmangees
verseker,

W.s.

eerste byeenkoms dan plaasvind op die
strand by die ingang van die S.A.O.U.
strandoord by Groot-Brakrivier op
Vrydag 28 Desember 1979 om IOhoo.
Elkeen bring sy gesin, eetgoed en
toebehore (vleis, hout, rooster, ens.)
saarn.
AIle belangstellendes kan rnnr . A. S.
du Toit by no . 44 S.A .O. U.
strandoord kontak gedurende die
De sembervakans ie . Ander oud
WOKaners wat ook dieselfde tyd daar
sal wees, is mnre. Leon van Rooyen,
Fanie du Plessis, Gideon Pienaar, Dirk
Visser, Tinie Barnard en oom Piet
Barnard. Bogenoemdes het a lmal
strandhuise daar en as u ver moet ry,
sal daar darem seker 'n plekkie wees
vir die Vrydagnag . Reel asseblief net
vooraf met hulle.
Diegene by Hartenbos en ornstreke kan
Johan Reynecke by die Santos- of
Bakke-karavaanpark kontak en
diegene by Vleesbaai rnnr. Dawie de
ViUiers.
Laat ons opruk in groot getalle en die
ou vriendskapsbande weer opnuut
verstewig , A. S. du Toit

FEESRUGBY 1979
Die rugbyseisoen is ingelui op 17 Maart
met die inwyding van die nuwe
sportko rnpleks toe spanne van WOK
teen oud-studente en Bellville gespeel
hel.
Groot verwagtinge is gekoester vir die
nuwe seisoen toe die Eerst e Vyftien 'n
honderdtal behaal het in die eerste
bekerwedstryd.
Interkollege breek aan en WOK se
eerste twee span ne gee die Pokke pak
op hul tuisveld. Gordon Reddell is die
held met 22 van die 26 punte vir die
eerstespan.
Tydens die Junievakansie gaan toer die
manne na Sishen en Kimberley ter
voorbereiding vir die tweejaarlikse
Suid-Afrikaanse Kollegerugbyweek te
Pretoria. Ons span verloor in die
eindstryd teen Normaalkollege van
Pretoria, maar Donny Southey, Buys
Wiese, Ossie Mouton, Nico du Plooy
en Tobie Hanekom word vir die
Kollegespan gekies met Tobie
Hanekom as kaptein.
Met die herontmoeting teen OKP klop
die eerste drie spanne OKP oortuigend
en behaal d ie eerstespan 'n
rekordtelling van 36- I2.
Die eerste en tweede spanne kwalifiseer
vir die eindstryd. Die eerstespan wen
18-9 en palm die beker in. Die
tweedespan verloor 8- J7. Beide die

spanne het in 13 wedstryde die afgelope
seisoen meer as 500 punte elk
aangeteken met minder as honderd
teen hulle.
Tobie Haneko m, Tbeunis Linde, Nico
du P looy, Buys Wiese, Ossie Mouton,
Gordon Reddell, Donny Southey,
Jon athan van ZyI en Karel Engelbrecht
h et d ie seisoen vir Bo land
verteenwoordig. Reddell was die eerste
Curriebekerspeler wat 'n honderdtal
die seisoen aangeteken het.
Baie geluk van die afrigters met die
prestasies van hulle spanne en die goeie
dissipline wat op en van die veld
openbaar is.
Dit was voorwaar vir rugby 'n
feesseisoen. Gerb ardus Laing

Kaptein Groet
WOK het vanjaar die beker weer huis
toe gebring. Wat 'n trotse oomblik was
dit nie. Sukses hel egter nie na ons toe
aangehardloop gekom nie. Verskeie
faktore het daartoe bygedra, maar
daar was veral 'n paar wat opvallend
was. Die krag wat ons van die
Alrnagtige ontvang het, her die geloof
in ons vermoens altyd sterk gehou. Die
spelers het met hul toewyding, lojaliteit
en vert ro ue in huls elf en hul
medespelers, al tyd die spel eerste
geste!. Nooit was die opoffering om die
spel te dien te groot nie. Ewe-eens kan
die naam van ons groot argitek, mnr,
De Villiers , nie weggelaat word nie.
Wat ons in talent kort gekom het, het
hy met fyn beplanning gevuI en ons tot
'n eenheid saamgesnoer . Laastens was
dit u, die do sente en studente. Ons het
u verteenwoordig; daarom sou die
teleurs telling indien ens gefaal het,
soveel grote r gewe es h et. U
ondersteuning en aanmoediging het
alt yd die beste uit die span gehaal.
WOK kan en sal volgende jaar weer
goed presteer. Dit moet die
t oe koms vi s i e wees v a n d ie
agt erblewendes . Die trotse tradisie van
WO K is nou in u hande. Elkeen kan in
die toekoms '0 "sterk steen" wees om
die trotse tradisiemuur van WOK nog
hoer te bou. Ons wat vertrek gaan weg
met die T ROTSE gevoel da t ens 'n
lagie of wat bygevoeg het. Maar ons
gaan ook weg met DANKBAARHEID
vir wat WOK vir ens beteken het.
Groo t oo m blikke e n moo i
herinneringe in die bloutru i sal ons
al tyd bybly, Vriendskapsbande wat op
en van die veld gesmee is, sal die
herinneringe altyd laat voortleef.
Onthou: die goeie naarn van WOK
rnoet altyd skyn - ook in donker rye
moet dit sy glans steeds behou!
Tobie Hanekom
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Rugbybeeld
1979

Die Bolandse Gro ot Ultdaagbeker
WOK verower vir die vyfde keer vanaf
1971 die beker deur Wellington met 18
(3 doele) teen 9 (3 strafdoele) in die
eindstryd te k:lop. (Die wenners van die
Oostelike afdeling teen die wenners van
die Westelike afdeling). Hartlik geluk
aan Tobie Hanekom as kaptein en aan
Ossie Mouton as onderkaptein en hul
18 medespelers. Dit is 'n pragtige
prestas ie na 'n jaar van harde werk.

Op 15 Februarie 1979 vind die 15de
jaarvergadering van die rugb yklub
plaas en word die volgende komitee
do.·r die 90 rugbyspelers gekies:
Bekermheer: Ons rektor, mnr. E.
Snit.
Erevoorsitters: Mnre. P. J. Barnard;
A. de Swardt (L. P .R.); G. Hugo; G.
Lochner; M. J. Olivier; J . J.
Schoombie; A. J. van der Merwe en P .
van Wyk .
Voorsitt er : Mnr. D. J . de Villiers
Ondervoo rsitter: Mnr. M. Broodryk
Penningmeester: Mnr. J . A . van Zyl
Hulppenningmeester: Mnr. J. N. van
derMerwe
Sekretaris : Mnr . Abraham J. de Swart.
Add. lede : Mnre. Tobie Hanekom;
Theuns Linde en Gordon Reddell.
Vyf Spanne is ingeskryf: ' n eerste-, ' n
tweede-, 'n derdespan en nog twee
spanne neem aan die koshuisliga van
die Universiteit van Stellenbosch dee!.
Ons spelers het hulle deurgaans baie
goed van hulle taak gekwyt. Die eerste
en tweede spanne eindig eerste en ons

derdespan tweede in die Oostelike liga
van Boland, terwyl die vierde en vyfde
spanne redelik geed in die koshuisliga
gevaar het ,
Die tweedespan wat onoorwonne in
hulle afdeling was, verloor ongelukkig
in die eindstryd teen Wellington met
7- 8. Hulle behaal 529 punte in hulle
afdeling en 67 punte word teen hulle
aangeteken - 'n gemiddelde van 44
punte vir en 5,5 punte teen hulle.
Voorwaar ' n grootse prestasie! Geluk
aan Jaco Kotze, sy manne en afrigter.

S.A. Kollegerugbyspan:

WOK, een v a n d ie twaa l f
onderwyserskolleges van die land
behaal ' n unieke prestasie deurdat sy
kaptein, Tobie Hanekorn, en "sy
onderkaptein, Ossie Mouton, in
dieselfde verantwoordelike posisie
gekies word vi r die S .A .
Kollegerugbyspan wat teen Newport
(Wallis) te Loftus Versveld gespeel het .
Die ander WOK-lede van die span was:
Nico du Plooy
Buys Wiese
Donny Southey
Die S.A. Kollegespan wen 13- 10.
S.A. Kollegerugbyweek te Pretoria:
Ons span vaar besonder geed deur vir
Potchefstroom en Durban te klop.
Ongelukkig verl oo r ons die
hoofwedstryd teen Pretoria, op die
laaste rugbydag met 'n strafskop in
besering styd (13-12).

Bolandspelers:
Nege WOK-spelers het vir die Boland
gespeel, nl:
Tobie Hanekom
Nico du Plooy
Karel Engelbrecht
Theuns Linde
Ossie Mouton
Gordon Reddell
Donny Southe y
Buys Wiese
Jonathan van Zyl

Boland B-spelers:

Adri Adriaanse
De WaalKoch

D. J. de Villiers .

Die volgende interessante
gegewens moet genoem word:

Agler v.l.n.r. : B. STOFBERG Hokkie), G. REDDELL (Rugby), J . VAN ZYL
(Rugby), T. VAN VUUREN (AIleliek), N . DU PLOOY
(R ugby), B. STEGMAN (Nelbal).

Voor: T. LINDE (Rugby), D. SOUTHEY (Rugby), T . HANEKOM
(Rugby), K. ENGELBRECHT (Rugby), O. MOUTON (Rugby).

1. Oil is die vyfde aglereenvolgende
jaar dal WOK se eerste span die
hoogs te getal punte in die Boland
bebaal. Die span was die enigste
span wat meer as 500 punle
bebaal bel, nl. 502.

2. WOK leken 88 driee aan en sy
doellyn word slegs 7 keer oorge
sleek.

3. Gordon Reddell is die eerste
speier wal 100 punte in die 1979
Curriebekerreeks aangeleken bel
(Tolaa l: 139). Ook is by die
eerste Bolandspeler wal in een jaar
100 punte oortref. Hy leken ook
die meesle pu nte in die Boland se
Grool Ui tdaagkompetisie aan nl.
191 punIe. Hy leken dus s ltesaam
330 punte aan.

4. Nico du Plooy (WOK-slol) teken
die meesle driee in die Bola nd aan
01 . 19. 'n Prysenswaardige pres
taste vir ' 0 slo t-voo rs peler.
Gordon Reddell leken 13 driee
aan.

S. Ons greet al die sludente wal ons
gaan verlaal, mel die wete dal die
3 of 4 jaar by WOK vir bulle 'n 00
vergeetlike ondervinding was. Suk
ses en voorspoed word bulle toege
wens op bulle lewenspad.

Ons bedank aI die talle donaleurs vir
bulle ruim bydraes wat bygedra bel om
alles glad Ie laal verloop.

OKP
12
12
17
7
36
34

Span I
2

3
4
5
6

Interkollegeuitslae

WOK
26
13
12
3
3
4 36
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EERSTESPAN: BEKERWENNERS
A gler v.l.n.r. : J . VAN RHYN, G. REDDELL, B. " lESE, D. SOUTH EY, J . PATTERSON, N. SIEBRITS
Middel: A. ADRJAANSE, T. LINDE, DE W. JACOBS, H. WILLEMSE, J . VAN ZYL, P. HAVENGA, W.

STEMMET.
N. DU PLOOY, B. DEACO N, E. SMIT (Rektor), T. HANEKOM (Kapteio), D. DE VILLIERS (Afrigter),
O. MOUTON (O.-Kaptl, DE W. KOCH .

Heel Voor: R. KOTZE, F. GROENEWALD.

• VERVOLG VAN BLADSY 39. voorgekom, Maar toe een van die
vleuel De Kock die agterstand van die We~gto~ Bl?u Bulletjies in die
Paarliete met 'n stelskop van nagenoeg dertigste nunuut .n sknu;nreel reg v~r
45 meter ver Icrimp tot 16-6. Hiedie WOK se pale rue moo! ont!Jou me,
prestasie herhaal hy '0 minuut later toe stoot Ian de Kock sy persoonlike sowel
hy met 'n indrukwekkende stelskop as OKP se totaal op tot twaalf punte.
vanaf 'n meter binne sy span se Telling: 22-12.
halfgebied nog drie punte tot OKP se Die son het begin water trek en die
totaal voeg. Telling: 16-9. skaduwees het lank geword. Die
Ses minute later vergroot vleuel wedstryd was ampertj ies iets van die
Reddell WOK se voorsp rong tot 19-9 verlede. Maar Gordon Reddell het nog
met 'n ewe ontsagwekkende stelskop, .
vanaf 'n hele twee meter binne sy eie n spykerin sy sak gehad: .
halfgebied Die Pokke vat hierna vlam Twee minu te voor die einde los
en val verbete aan . Donny Southey se losskakel Southey na ' n losskrum 'n
skoppe is goud werd eo hy wen telkens hoe skop net binne OKP se halfgebied
daarmee lang ente veld vir sy span . In en ongeveer vyf meter van die kantlyn.
d;ie ~7ste minuut oortree OKP op hulle Reddell volg vinnig op en toe die
ere tren meter Iyn en weer plaas Reddell ' . .
die "beesblaas" in die mik. Die telling OKP-~eelagter Wynand Cillie toel~t
skuif op na 22-9. dat ~e bal eers grondvat, kry die
Die puntevoorsprong wat WOK tot in haastige vleuel dit pragtig onder
hierdie stadium opgebou het, het veilig beheer . Ondanks twee of drie mislukte

hoog- en laagvatte gaan Reddell in die
linkerhoek oor vir 'n stukkie
uitmuntende individuele spel. Die
stelskop trek ongelukkig links Yer by,
die eind fluitjie blaas en in Wokkeland
is die Kaap sommer weer Hollands!
Eintelling: 26-12.
En net toe kom die maan op,
vollemaan, aI glimlaggende van oor tot
oar - nie in die ooste nie, maar vanuit
die kleedkamers onder die pawiljoen:
" Danke , manne. Maand agmiddag
koppie toe, kerels .. .!"

INTERKOLLEGEBLOED
Dis nie aileen op die rugbyveld dar
WOK vanjaar vir OKP ver oortref het
nie: ook tydens die jaarlikse
interkollegebloedskenk wat deur die
W.P .-Bloedoortappingsdiens gereel
word, is die WOK-sege bevestig met
275 I bloed teenoor die 1941 van OKP.
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J.e.

DANKIE!

Nam ens DIE WYNSTOK 005 opregte
dank aan die Rektor , dosente en
student e wat bydraes geskryf het vir
hierdie uitgawe.
Ook aan Boland-Drukpers Ons hartli ke
dank vi r h u ll e vr ie n d e l ike
hulpvaardigheid om aan die blad
I1siese geslalte te gee.

probeer plaas deur die bal voor hulle te
hou.
Dit was juis na so ' n storrnloop dat 'n
strafskop net buite OKP se 22 meter
lyn aan WOK toegeken is. Gordon
Reddell mik raak en behaal drie uit
drie. Telling: 9-3.
Hierna het die wedstryd afwisselend
saai en opwindend verloop, en die twee
spanne her mekaar goed vasgehou. Dit
was eers weer in die vier en twintigste
rninuut van die eerste helfte dat WOK
sy voo rsprong kon vergroot , Na ' n
oortreding binne OKP se hal fgebied
slaag Reddell met 'n veertig meter skop
pale toe en vergroot sod oende sy span
se voo rspro ng tot 12-3 .
Ongeveer 'n minuut voor rustyd het
WOK vir ' n bietjie opwinding gesorg.
Die OKP-Iosskakel Piet de Klerk sko p
die ba l by 'n 22 meter inskop teen flank
Jonathan van Zyl vas. Hy skop die bal
vorentoe, tel dit haastig op en laatloop
uit die gebroke spel na Theuns Linde
wat tussen 'n bondel spelers in die
-uidoostelike hoek oorgaan. Reddell se
skop tref die dwarslat en spring terug
veld in. Rustyd breek om l7h54 aan
mel die telling op 16- 3 in die
Wellingtonners se gun s.
Dinge het in hierdie stadium nie te
rooskleurig vir die Paarliete gelyk nie.
Reddell se sko pskoen moes toe by hulle
begin rillings veroorsaak her. Van al sy
skoppe pale roe in die eerste helfte het
net drie nie die kol get ref nie. Een
daarvan was teen die dwarslat vas.
Mel die omdraai vir die tweede helfte
skop losskakel Sou they vir WOK van
die ' middelkolletj ie af. Die
Wellingtonners verdedig die suidelike
doellyn. Toe 'n WOK-speier kort
daarna in ' n losaernaal fouteer, laat
• VER VOLG OP SUDSY 38 •

Maar wag, Iaat ons by die begin begin .
Dit is 16 Junie 1979 - 'n sonrnge
Saterdagmiddag, 'n lieflike
opslagsome rtjie in die vroegwinter. Dis
'n wolklose, windstildag; ongelooflik
mooi is die dofblou Dutoitskloo f- en
Klei n Dra kenst ein berge in die
agtergrond , Die "kaperjolle en
serernonies" is iets van die verlede, die
uurwerk dui 16h14 aan en die
skeidsregter lig sy hand . . . WOK
verdedig die noordelike doellyn . Die
Paarliete skop af, gevolg deur ' n
verwoede voorspelerstormloop.
Twee minute van die spel verloop.
OKP val die bal vas en word gestraf vir
die oortreding. Gordon Reddell stel die
bal ' n meter binne WOK se halfgebied
reg teenoor die regter regoppaal en die
bal seil oor die dwarslat. Dinge begin
goed en WOK loop 3-0 voor. Na slegs
dert ig sekondes gebeur dit toe weer
nadat 'n OKP-speler onkant gegaan
het . Met nog 'n reusestelskop stoot
Reddell WOK se voorsprong op na
6-0.
Hiema kom OKP se eerste kans. Na
agt minule se spel hou 'n WOK-speier
d ie bal vas en word gestra f. Vleuel Ian
de Kock laa t krimp OKP se agterstand
roc6-3 met 'n ,'erdienstelike skop van
goed veertig meter ver.
Donny Southey het in hierdie stadium
begin om sta dig maar seker die patr oon
van die wedstryd uit te Ie. Met lang
buiteskoppe het hy sy teenslanders slag
om slag teruggedryf. Saam mel hom
het skru mskakel Riaan Kotze met goed
gemikte sleekskoppies die WOK-agtal
vo o rt d u re n d op d ie aan val

aangepak mel 'n vasre wil om te wen:
' n herhaling van 1978 se neerlaag toe
WOK waarskynlik oo r die beste
rugb ytalen t in baie jare besk ik het
maar nogtans verloor het , moes
eenvoud ig nie plaasv ind nie.
Skoon balbes it deur hul agtal in
ongeveer al die afdelings van die spel
het aan die WOK-skru mskakel, Riaan
Korze, die nodige beweegruirnte
be-e rg, Dit her losskak el Donny
Southey ook in staat gestel om die
Pokke dikwels te laat terugval met
ellelange moedeloos-maak

"bu iteskopee.

WEL, WEL, WEL ...
REDDELL RED WOK

WEL!(DIE WEDSTRYD VAN DIE TWEESTELSKOPPERS)
DIe! iJlted:o/JqdJo15la1 van 1979
m-a OU tJl WOK sal ..unkynIIk
outlloa ..onl van..ee die stryd tu55eu
twee stdskoppen, D1. die BoJandw
rqbyvleueh laD de Kock (OU) en
Gonlou Redddl (WOK), die BoJandw
PUDtemujleD. Alter lu5cenoemde se
IIU.m pry!< vanJur 130 puule fu
k1abru.by bebuJ CD 139 iJI provfDsbJe
..edJtJyde.
Maar die kragmering was in
werklikheid 'n botsing tussen OKP aan
die een kant en Gordon Reddell aan die
ander kant. Hierdie Ienige, veelsydige
WOK-speier daar uit die Kaapse
wereid, ' n produk van die Hoerskool
De Villiers Graaff op Villiersdorp, het
die Paar liete ma n-alleen verinneweer ,
Van WOK se 26 punte was sy
persoo nlike bydrae nie minder nie as
22. Met ongelooflike skoppe, 'n paar
vanaf twee meter binne sy eie
halfgebied, het hy ses mafdoele behaal
en self een drie gedru k. Die Pokke is
heelternal oorskadu en uiteindelik deur
'n begeesterde WOK-span geklop mel
26-1 2 (twee driee en ses strafdoele
teenoor vier strafdoele.) Die
rustydtelling was 16-3 in WOK se
guns en die skrif moes toe al seker vir
OKP aan die muur gewees het.
Dit was binne die eerste drie minute
duidelik dat Reddell se Iinkervoet groor
problerne vir die Paarliete sou skep, Hy
her kort na mekaar twee stra fdoele van
nagenoeg 60 meter tussen die pale deur
gejaag. Onge lukk ig het OKP skynbaa r
niks daaruit geleer nie, en oortredings
binne tre fafstand van die pale het
Reddell in staat gestel Om uiteindelik
ses strafdoele te behaal.
Maar dit was darem nie net die Paarlse
span wal die skeids regter , mOl.
Keppies Goo sen. besig gehou het nie.
WOK is in die hele wedstryd twintig
keer gestraf, veral weens oort redings in
die 10sskru ms en -gemale. Daarenteen
hetlan de Kock met nege kanse al OKP
se punte met vier suksesvolle skoppe
pale toe behaal.
Hierd ie aanhoudende oortredings deur
albei spanne was juis die oorsaak dat
die kragmeti ng noo it ju is tot iets
skouspelagtigs ontwikkel het nie. Maar
die Wellingconners het die wedstryd 38
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