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Mnr. A. J. van der Merwe, Departementshoof van
Afrikaans: Hierdie blad word aan hom opgedra met
dankbareerkentlikheid vir s)'geesdrif, belangstelling

en liefde vir ons Moedertaal

Alwyn Johannes van der Merwe, sy
vriende noem hom A.J ., is op 13 julie
1920 gebore op die historiese plaas
Cardouw in die Bo-Olifantsrivier naby
die skilderagtige dorpie Cirrusdal, en
vir mnr. A.J.: " Die enigste stukkie
hemel op aarde!"

Vir sy eerste opleiding tot in st. 6 be
vind hy hom in 'n plaasskool, Hy sou
in sy vader se voetspore boer word,
maar 'n groot terugslag tref hom: 'n
ligte aanval van poliomielitis hou hom
drie maande lank in die bed. Hyherstel
wonderbaarlik onder die baie sorgsame

'.

behandelingvan dr. PallieTruter, oud
Springbokskrumskakel in Inl en ska
kelmaat van die beroemde Bennie
Osler.
Op aandrang van dr. Truter stuur sy
ouers hom die volgende jaar na die
sekondere skool op Citrusdal waar hy
sy studie in st. 7 onder die legenda
riese skoolhoof " Mister" Abe de
Villiers in Januarie 1937 voortsit, Hier
is sy klasmaats enkele slimkoppe o.a .
die latere dr. Johan Mouton, hoofbe
stuurder van die Langeberg-Koopera
sie asook dr. Schalk van der Merwe,
tans Minister van Nywerheidswese,
Handel en Verbruikersgoedere.
In 1940 matrikuleer hy aan die Hoer
Seunskool Swartland op MaImesbury.
Sy hoof destyds was mnr , Frans Hane
kom, later L.V. vir die kiesafdeling
Valsbaai. Mnr. A. J. word hierna stu
dent aan die Paarlse Onderwyserskol
lege waar hy in 1943 die H.P. (Lig
gaamlike Opvoeding) verwerf. As stu
denreleier het hy op die kampus 'n
aktiewe en uitdagende rol te vervulge
had, en soos hy self met 'n vonkel in
die oog laat hoor, " was dit interes
sante [are daardie: die Tweede Wereld
oorlog was nog aan die gang en die
O.B. baie bedrywig .. ."
Sy eerste onderwyspos aanvaar hy in
die "idilliese" wereld van die Lang
kIoof op die dorpie Kareedouw. Daar
na geeby agtereenvolgens onderwys op
Porterville, Kirkwood. Swellendam en
Piketberg. In 1959 word hy dosent in
Afrikaans aan sy Alma Mater in die
Paar!.
In Januarie 1960tree hy toe tot die per
soneel van die Wellingtonse Onder
wyserskollege, en soos hy met stralende
trots verkondig: " die roemrykste kol
lege in Suid-Afrika". In 1969 word hy
senior dosent in Afrikaans en in 1971

hoof van die Departement Afrikaans.
'n Betrekking wat by tot op die dag van
sy aftrede beklee.

Mnr. Van der Merwe behaaJ in 1950
die graad B.A. aan die Universiteit van
Suid-Afrika.
As professionele mens word mnr, Van
der Merwe se tydperk aan WOK ge
kenmerk deur diens op vele terreine:
Hy was baie jare lank eksarninator en
hulpeksaminator in Afrikaans en het
gedien in vele Departementele kornitees
belas met die opstel van kollege- en
skoolsillabusse. Hy is tans ook lid van
die Kollegeraad.
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REDAKSIONEEL

J"Ln.r. bo: vtnr. J. L. Schon. S. v.a. II 'esthuizen, D. Bester
.\ f idd<l: R. Eilmann, S. Rousseau, H. Louw
Onder: A. Stramrood, mar. J. H. Conm di,

Kultureel en kerklik het hy ruim sy by
drae gelewer. Hy het lank in die plaas
like bestuur van die F.A.K. gedien en
was vier jaar lank lid van die Werks
komitee van die AfrikaanseTaalmonu
ment wie se taak dit was om die op
rigting van die monument te inisieer.
Hyhet agtereenvolgens beide as diaken
en ouderling in die Kerkraad van die
Moedergemeente gedien. Veral die
evangelisasie- en sendingwerk was vir
hom 'n saak van rere sorgo

As Afrikaansvakman het hy hom ge
spesialiseerd verdiep in die didaktiek
van lees, 'n terrein waarop hy as baan
breker deur kenners beskou word. Hy
is dikwels deur die Departement van
Onderwys gebruik om in hierdie ver
band indiensopleidingskursusse te help
lei.
Mnr. Van der Merwe behartig tans die
rubriek vir die Primere Skool in Die
Unie. In sowel hierdie blad as in vak
rydskrifte soos o.a, KJasgids her daar
oor die jare heen talle bydraes van
hom oor taalonderrig verskyn, Hy is
ook medeskrywer van 'n skoolhand
boekreeks.
Saver ons kan vasstel, is dit sy voor
neme om steeds in Wellington te woon
omdat o.a. ook die getroude dogter en
drie kleindogters hulle hier bevind.
Mnr. Van der Merwe is in 1949 met
rnej. Elsabe Smit getroud.

Sy kollegas in die Departernent Afri
kaans sal hom onthou as iemand war
sy pligte met stiptheid, volgehoue ywer
en nougeser'e sorg uitgevoer her,
As departementshoof het hy homself
nederig as 'n eerste tussen gelykes aan
geslaan.
As mens was hy simpatiek en meele
wend en het hy hom met 'n besielende
lojaliteit vereenselwig met alles waar
voor WOK gestaan her. Vir hom was
sy tydverdryf sy werk en sy werk ' n
verkwikkende avontuur van uitdagen
de moontlikhede,

J.N.S.d. P.

",.

Mag die jare van rus, en goeie
gesondheid, nag meer wees as die 21
jaar diens aan WOK.

In die redaksiekantoor het daar in
1980 heelwat winde van verandering
gewaai. Ons het 01. gepoog om meer
k1eur in die Wynstok te bring en om
die interessantheid van die blad te ver
hoog deur meer fOlO 'Ste plaas.

Aangesien die jaarlikse sangfees aan sy
beskermheer, mnr. J. A. van Zyl, af
tredende vise-rektor, opgedra is, het
die redaksie besluit dat die 1980-Wyn
stok aan die aftredende departements
hoof van Afrikaans, mnr. A. J. van
der Merwe, opgedra word vanwee sy
jarelange betrokkenheid by die Wyn
stok.

Baie dankie aan aile medewerkers van
hierdie uitgawe. Daar word in die
besonder gedink aan die persone wat 
artikels, verslae, e.d.m, geskryf her,
die proeflesers, die tiksters, mev. N.
Nel en me]. L. Schreuder en die foto
graaf, mnr. De La R. Marais. Hart
like dank ook aan mnr. J. H.
Conradie wat kosbare hulp verleen het,

'n Geseende Kersgety en voorspoed in
die nuwe jaar word aI die Wynstok
lesers toegewens,

RED.
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Prof. W. L. Nell, Dekaan l'an die Fakulteit l'an Opvoedkunde aan
die Universiteit l'an Stellenbosch tree as spreker op met die

amptelike opening l'an die akademiesejaar

Roo/student van
1980 Groet

Die jaar 1980 is Yerby en ons moet al
reeds begin dink aan 1981. Die afge
lope jaar sal my bybly as 'n jaar van
suksesse en 'n menigte gebeurlikhede.

Allereees wil ek dankie se aan ons
Hemelse Vader wat ons gelei het,
Vertrou op Hom en Hy sal jou wei!
gelyk maak. Laat Sy wil geskied en net
die mooiste en die beste sal gebeur,

Die samehorigheidsgevoel is vanjaar
weer versterk. W.O.Kaners voel soos
een huisgesin en daarom word hier
jaarliks lewenslange vriendskapsbande
gesmee.

Op verskeie gebiede het WOK weer
snelle vooruitgang getoon. Oud en
jonk bou hier saam aan 'n strewe wat
ons land en ons volk net kan bevoor
deel. Dosent en student staan saarn en
die baie noue skakeling het reeds
vrugte afgewerp. My opregte dank en
waardering daarvoor aan die rektor en
sy personeel. Te midde van al hul be
drywighede is daar altyd tyd am ons te
help en by te staan. Met so 'n per
soneel kan dit nie anders as am goed
te gaan nie.

Amptelike Opening van WOK
By die amptelike opening van die aka
demiese jaar op 28 Januarie 1980 was
prof. W. L. NeD, dekaan van die
fakulteit van Opvoedkunde te Stellen
bosch, die gasspreker,
Prof. NeD het begin met die woorde,
"'n Nuwe akademiese jaar herinner
ons daaraan dat: Die Here se grootste
gawes is nie dinge nie, maar geleent
hede. Geleenthede veronderstel verant
woordelikheid. Veral die onderwys
professie het die verantwoordellkheld
am uitdagings te aanvaar en huUe
positief te verwerk."
Hy het voorts enkele uitdagingsaan die
onderwysers gestel:
I. Onderwysers is nie meer "tweede

klas" -burgers nie, maar professio
nele mense wat 'n unieke diens
lewer en voortdurend bewys meet
lewervan hulle bekwaamheid.

2. Onderwysers moet altyd voorbeeld-

stellend wees: In aUe optrede karak
tervormend,

3. Een van die grootste uitdagings vir
die onderwysprofessie vandag is am
die eise van voortdurende verande
ring die hoof te bied.

4. In die 21ste eeu sal dit van kardinale
belang wees am menslike waardes
in 'n tegnologiese milieu te ver
dedig, uit te bou en re verseker.

5. Leer sal toenernend nie 'n middel
tot 'n doel wees nie, maar 'n inte
grerende deer van die self - klem
op begeleiding in plaas van in
struksie,

Die beste benutting van geleenthede rot
positiewe vorming, inskakeling by
professioneIe aktiwiteite en die ontwik
keling van kreatiwiteit in plaas van
onkritiese aanvaarding van die stereo
tipe het hy ten slone as enkele mik
punte vir 1980 gestel ,

Aan a1 die studente: Dit was 'n baie
aangename jaar vanwee die pragt ige
samewerking. Sulke getroue bystand
en optrede is al wat nodig is vie 'n
gelukkige samesyn.

Daar is vanjaar baie hoe else aan ons
gestel, maar met aUe vertroue op Hom
kon ons daarin slaag am die probleme
die hoof te bied , Aan ons hoofdarne,
Beulah, en die ander VSR-Iede baie,
baie dankie vir juI huIp en leiding die
afgelope jaar, Dit was 'n voorreg am
saam met so 'n groepie positiewe,
nugtere en besielende mense te werk,

Aan a1 die vriende, ondersteuners en
ouers baie dankie vir u hulp, vrien
deIikheid en ondersteuning, Die tro tse
tradisie van WOK is nou in die stu
denre van 1981 se hande. Wees elkeen
'n sterk skakel in die ketting; ons tree
uit met 'n trotse gevoel dar ons 'n
paar skakels kon bylas. Dit is net mooi
herinneringe wat sal voortleef. 4
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Aan almal wat die inrigting verlaat:
bly getrou aan ons leuse en leef
daa rvolgens, Aan diegene wat agter
bly: staan saam en geniet dit waarmee
u besig is. Bedin k net die goeie, die
slegte kom vanself. 'n Geseende Kers
fees en ' n voorspoedige nuwe jaar
word een en almal toegebid,

W. STEMMEr

Uit die Kantoor
Die tweede jaar van nouer skakeling
met die Universiteit van Stellenbosch
is agter die rug. In hierdie stadium is
die meeste aanvangsprobleme uitge
stryk en kan daar met dankbaarheid
teruggekyk word op 'n tydperk waarin
die Universiteit en ons Kollege in 'n
gees van wedersydse welwillendheid 'n
besondere venro uensverhouding op
gebou her. Teenoor die drie verteen
woordigers van die Universiteit van
Stellenbosch wat vanjaar aktief by ons
Kollegesenaats- en -raadsvergaderings
betrokke was, nl. proff. W. L. Nell, G.
Stander en C. G. de Vries, spreek ons
graag ons opregte dank uit vir hulle
persoonlike opoffering en positiewe
gesindheid.

Die eerste diplomaplegtigheid op I I
Desember 1979 was ' n groot en luister
ryke sukses. Die personeel het in 'n in
drukwekkende a kademiese prosessie
die verhoog oestyg. As geleentheids
spreker het prof. J . F. A. Swartz, uit
tredende Dekaan van die Fakulteit Op
voedkunde van die Universiteit van
Stellenbosch, opgetree, Mnr. H . A.
Lambrechts, in daardie stad ium Ad
junk-direkteur van O nderwy s, het die
gelukwense van die Departernent van
Onderwys en Raadslid M. C. Malan,
Burgemeester van Wellington, die
gelukwense van die Stadsraad en inwo
ners van Wellington oorgedra.

Vanjaar het Kaapland sy gewilde
Direkteur van O nderwy s, dr. P. S.
Meyer, moes afstaan aan die Departe
ment van Nasionale Opvoeding waar
hy Adjunk-direkteurgeneraal geword
het. Ons se aan dr . Meyer baie geluk en
ook baie dankie vir die besondere
dienste wat hy aan KaapJand oor soveel
jare as deuf"1nterde onderv.}'sman ge
lewer het. Ons nuwe Direkteur: Onder
wys is mnr. H. A. Lambrech ts wat
eweseer diep spore in die ondef"}'s van

Kaapland get rap her, Aan hom ook
baie geluk, en baie welkom as onder
wyshoof. Tot Adjunk-direkteur is be
vorder mnr . J . J. Vosloo, aan wie ons
ook ons beste wense oordra.

Op ons eie personeelfront tree mnr. J.
A. van Zyl, Vise-rektcr. mnr. A. J. van
der Merwe, Depart ementshoo f van
Afr ikaans en mnr. O. J . Fourie,
Senior Dosent in Engels aan die einde
van 1980 met pensioen uit die onder
wys. Terselfdertyd verlaat mnr . J . D.
Bouwer, Departementshoof van Mu
siek, ons aangesien hy as Hoof van
Mus iek by die Vrystaarse Onderwysde
partement aangestel is. Hierdie vier
kollegas het altesaam 9014 jaar diens
aan WOK gelewer, 'n bykans ongeewe
naarde prestasie, Om dankie te se, is
maar net 'n floue gestamel teenoor die
groot waardering wat in die harte van
WOK se personeel, studente en oud
studente sal voortleef. Elders in hierdie
blad word meer oor hulle gese.

Personeellede wat binne ons inrigting
bevorder is, is mnr. J . J. du P . du Toit
tot Vise-rektor en dr. J. N. S. du
Pless is tot Departementshoof van
Afrikaans.

Die volgende personeellede verlaat ons
na dienstydperke van langer as een
jaar: mev, C. J . Bouwer (Musiek),
mev. E. Engels (Junior Primer), mev,
A. M. Pretorius (Musick), mnr. U. M.
Reynders (Musiek), dr. J. C. Roux
(Tswana), mnr. A. G. Smit (ghitaar
deeltyds) en mnr . C. Venter (Liggaam
like Opvoeding),

Personeellede war in permanente hoe
danigheid by ons aangesluit het, is
mnr. H. N. Basson (Xhosa) , mev. M.
E. du Plessis (Naaldwerk), mej. E. A.
L. Kemp - nou mev, Nel (Spraak en
Drama), mej. A. C. M. Koortzen
(Klasmusiek), mnr. H. J . Reyneke
(Aardrykskunde), mnr. V. Jordaan
(Liggaamlike O pvoeding) en mej. D.
Heunis (voorlopig volryds tydelik).
Mev. J. E. Giliomee is vir 2 jaar as
Biblioreek-assistente aangestel. Die
deeltydse betrekking in ghitaar word
tans beklee deur mej. R. Borcherds .

Ander dosente wat vir tydperke tot
so lank as een jaar waargeneem
het , is mev. J . A. Aldrich (Musiek ),
mev. H. C. Burger (Engels), mev. J.
Conradie (Musiek), mev. F. du Toit
(Musiek), mev. C. M. Gebhardt
(Engels), mnr. N. F. Leipoldt (Xhosa
dee ltyds), mev. E. Prinsloo (Liggaam-
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like Opvoeding), mev. C. M. Smit
(Aardryksicunde), mev, L. von Judwig
(Wiskunde) en prof. A. W. Wegelin
(Viool).

In ons administratiewe personeel ver
welkom ons vanjaar mnr. A. Vietor
(Administratiewe Beam pte) en mej, A.
Schreuder (Klerklike Assistent). Ander
dames wat hier gehelp her , is mej . H.
H. Neethling en mev, A. J . Spamer.
Mev. S. MUller het vertrek na ' n diens
termyn van 4 jaar . Aan mej. C. H.
van der Westhuizen (Senior Adminis
tratiewe Assistente) gaan ons beste
wense vir haar voorgenome huweliks
bevestiging op 20 Desember 1980.
Mnr . M. P . de Villiers, hulpc psigter,
tree aan die einde van die jaar uit die
diens.

Teenoor a1mal wat vanjaar hierdie
Kollege met soveel onbaatsugtigheid
gedien her, bring ons 'n opregte woord
van dank.

Aan ons kollegas van die Oudts
hoomse Onderwyserskollege dra ons
ons opregte meegevoel oor met die
skielike heengaan van hulle Rektor,
mnr. C . D. Koch, asook die tragiese
oorlye van drie van hulle puik stu
dente .

Aan ons Provinsiale Adrninistrasie ' n
woord van dank vir die verhoging
in studiebeurse tot die bedrag van
RIIOO per student per jaar.

'n Blad van hierdie aard kan vanself
sprekend nie verslag doen van alles
wat inons inrigting plaasgevind het nie.
Dit bring ons nogtans onder die indruk
van wat by ons Kollege gedoen word
ter bevordering van die saak van die
onderwys, veral in die primere skole
van Kaapland . Aan al ons kollegas ,
studente en vriende se ek ' n innige en
opregte DANKIE.
E. SMIT, Rektor

IN MEMORIAM
Die Wyns tok bring graag hulde aan die
nagedagtenis van mnr. C. D. Koch,
in lewe rektor van die Oudtshoornse
Onderwyserskollege, wat op 7 J unie
1980 skielik na ' n operasie oorlede is.

GELUKWENSING
Van harte geluk aan mnr. G. W. D.
Terblanche, tans hoof van die Hoer
skool President, Vrijzee , wat aangestel
is as die nuwe rektor van die Oudts
hoo mse Onderwyserskollege. 5
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'n Eresaluut
Hy is bekend vir sy kwinkslae, ook ten
koste van bomself, en een van sy raa k
ste was seker die toe by een Maandag
oggend in dieC. P. van der MerwesaaJ
op versoek van die rektor 'n koevert
met 'n beurstjek daarin aan die wen
ner, 'n pragtige popple-klein damestu
dentjie, moo oorbandig en toe die
wysbeid kwytraak:"U moet onthou ,
dames en here, dat kosbareartikels ge
woonlik in klein pakkies versend
word."

Van 50 'n artikel moet WOK eersdaags
afskeid neem, en ek voldoen daarom
graag aan die versoek van die redaksie
van die Wynstok om namens die per
soneel en studente hierdie kort hulde
blyk aan hom te bring. Graag se ek,
maar nie maklik nie, want hy is veel
meer as net my kollega. Hyismy buur
man, vriend, my juk- en geesge
noot. Trouens, onstwee dink gewoon
lik so enersoor sake rakende ons Inrig-

.
ting dat by op 'n dag die vrees gelug
het dat ons gevaar loop om elk sy eie

persoonlikbeid te verloor.
Wie is hy, die man wat fisiek na my en
baie ander moet opkyk, maar na wie
vele van ons kan opsien as geestelik en
psigiesonsmeerdere?

Jacobus Adriaan van Zyl stel homself
so voor: '''n Seun van die Kalahari, 'n
plaasjapie, ekke, uit die depressiejare,
gebore en getoe daar inOlifantshoekse
wereld." Oopmond luister ek na die
verhaal van sy kinderjare - 'n beer
like tema vir 'n jeugroman. Skool toe
op ouderdom nege jaar (sy pa was 'n
korrelkop wat geglo bet skoolgaan is
tydrnors), sub. A tOI st. 8 op Olifants
hoek voltooi binne vyf jaar, en toe na
die Hoerskool Kalahari te Seodin
onder die legendariese Fanie Botha.
Op die skoolplaas is daar tegelyk
skoolgegaan en geboer, want daar was
nie geld nie, en die kosgangers sou

Mnr. J. A . van Zyl, vise-rektor,
wat na2734 jaar diens aan WOK
nou gaan uitspan

behalwe vir koffie en suiker slegseet en
drink wat hulle self op die plaas kon
produseer. Daar het die klein Van Zyl
tjie smorens skoolgegaan, smiddae ge
ploeg en geplan t, koei gemelk en bawer
met 'n selrel gesny, en saans gestudeer,
twee jaar lan k, vanst. 9 tOI 10. Endaar
in die st. 9-klas het die verbintenis
begin mel Anne-Cruse Uys, dogter uit
dieselfde harde wereld , en nou reeds
vyf en dertig jaar lank die vrou en krag
agter die man. Na matriek versit hy
O.K.P. toe (die afdwaling moet ons
hom tog maar vergewel) waar hy einde
1938 die Primere Onderwysersertifl
kaat en die volgende jaar die Hoer
Primere Onderwysersertifikaat in
handwerk, albeimet lof, verwerf.
Sy onderwy sloopbaan neern in 1940 ' n
aanvang onder die befaamde Paul
Roos aan die Hoer Jongenskool te
Srellenbosch, waar hy Houtwerk on
derrig - ' n nuwe yak die eerste keer in
die geskiedenis van die skool die jaar
ingevoer, Daarna gee hy onderwys aan
die Laerskool Jan van Riebeeck en die
hoerskole op Grabouw en Upingron
onderskeidelik, Aan laasgenoernde
[wee skole is sy vakke Wiskunde en
Boekhou (Rekeningkunde), want on
dertussen her by met private srudie aan
die Universiteit van Suid-Afrika die
graad B.Corom. verwerf. In 1951 trek
hy sak en pale met sygesin (Jena, van
dag rn-a van drie pragtige kinders en
M-A Sielkunde en senior dosent aan
die RAU, was toe 'n dogtertjie van drie
jaar oud) na Srellenbosch as volrydse
student en verwerf dieselfde jaar die
M.Ed.-graad, cum laude. Hierna aan
vaar by die hoofskap van die Primere
Skool Kakamas, maar die jarelange
drang om re help met die opleideing
van primere onderwysers word te sterk
en na slegs 'n kort rermyn in die pas
verwesenlik hy sy lewensideaal. In
April 1953 word hy dosent van Wis
kunde aangestel aan die Onder
wyserskollege Wellington. En dir is
hier waar hy die volgende negeen rwin
cig jaat lank op die groot akker van die
onderwys diep yore trek, waar hy met
noeste vlyt woeker met die talenre wat
die Goeie Gewer so mildelik aan hom
geskenk her, 6
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Die spoor war Jacobus Adriaan van
Zyl in d ie onderwys en veral WOK ge
trap her, is rnaklik om re volg, Dit loop
breed en reguit, russen heldere bakens
deur , van rnylpaal tot rnylpaal , Oil is
' n mooi pad. Sy rydgenore en ook hulle
war na hom korn en war dit volg, sal
nie verdwaal nie.

Ruimie ontbreek my om enigsins reg
te laar ges kied aan al die hoogtepunte
in my ko llega se verbintenis met die
onderwys in die algerneen, met ons eie
inrigting en met die plaaslike gerneen
skap . E k laat die lig net op enkeles val.

Met onvermoeide ywer, toegewyde
studie en deur gesaghebbende
skrywer va n vaktireraruur te bly, bou
hy die desrydse vak Re kenkunde vanuir
sy kinderskoene uit tot die pragtige
Departemen t Wiskunde war ons van
dag aan die WOK ken . In 1969 word
hy dan ook die eersre deparremenrs
hoof van Wiskunde in ons kolleg e. Nie
minder belangrik nie is sy noue verbin
tenis oor twee en twintig jaar heen met
ons koshuise. Ek wit dir hier boeksraaf
as ' n hisroriese gebeurtenis dar hy die
eerste dosent aan ' n onderwyserskol
lege in Kaapland was wat in die pos
van superintendent van 'n dameskos
huis aangestel word, t .w, die van Hu is
Wourer Malan in Januarie 1955. Dit
het die destydse ko llegehoof, ....'Yle
mm . C. P . van der Merwe, 'n lang en
taai stryd met die to enmalige S.G.O.
en die O nderwysdepan ement gekos,
maar hy, mm. c.P., het geweet wat hy
aan J. A . van Zyl het, en hy het sy
saa k ge wen . In J960 skuif mnr. en
mev. Van Zyl oor na H uis Meiring
waar hulle sewentien jaar lan k groot
en kosbare werk doen, en waa r baie
honderde damestudente onder hulle
strenge maar tewens liefdevolle hand
as' t ware 'n tweede ouerhu is vind.
Hulle woon vandag in hul le eie huis net
oorkant myne, en ek sien nog gereeld
hoe die kuiergaste voo r hulle deur
kom sti!hou - oud-inwoners van Hu is
Wouter Malan en H uis Meir ing wat
kom inloer en hulle waardering ke rn
toon vir wat die twee mense vir hulle
gedurende hulle stud entejare beteken
het.
'n Mooi myl paal in sy werk aan WOK
is die Landsdiensklu b wat mm. Van
Zyl in 1954 stig, en waarvan hy sestien
jaar lank di e leier bly. Vir hom was dit
geen pligslegging nie , maar liefdes-

diens . En dit kon ook nooit anders nie,
want hy was en is vandag nog plaas
seun in murg en been - "Kambro
kind" mo s in Frans Venter se woorde,
Vra maar vir dr. Jan Malan, eerste
voorsitter van WOK se Lan dsdiensklub
en vandag senio r lektor aan die Univer
siteit van Stellenb osch. "Mcneer Van
Zyl was die Landsdiens," vert el hy vir
jou, En ons rugbyklub? Die het hy ge
help stig in 1966 en verder gehelp dra,
nie slegs as amptelike tesourier al die
jare nie, maar deur sy warme belang
stelling en aanmoediging.

Einde 1974 tree rnnr. Flappie Lochner
met pensioen uit die diens en volgmnr.
Van Zyl hom op as vise-rektor, En dit
is in die hoedanighede dat sy vermoe
as administrateur, org aniseerder en
ra adgewer ruimte tot volle ontplooiing
vind . Ek wil persoonlik hier getuig da t
ek die a fgelope ses jaar in hom die
ideal e kollega gevind het. Die wyse
waarop hy in die tyd die P raktiese
Onderwys-projek nougeset georgani
seer en tot 'n sieraad vir ons kollege
uitgebou het en ook vele ander verant 
woordelike pligte behartig het, was vir
my en sekerlik vir elke an der kollega
en student in ons kollege 'n bron van
inspiras ie. Sy rweede beste was vir hom
net nooit goed genoeg nie.
Dit moet gemeld word dat mm. Van
Zyl vir WOK en die onderwys in die
alg emeen gedien het nie slegs hier
plaaslik nie, maar ver buit e die grense

van ons kampus, ja selfs die van
Kaapland. As gesaghebbende skrywer
va n vers keie Wiskundereekse vir die
Primere Skool en talle artikels in
Die Unie oor sy vak, Jewer hy 'n diens
aan die ondern'Ys van onskatbare
waarde. Ek weet da t talle inspekteurs
van onderwys, dosente en onderwysers
sy Moderne Basiese Wiskunde SIS.

1-5 en Kitsreken S IS. 1-5 en Verrykings
oej eninge in Wiskunde as van die heel
besre op die mark beskou. Daarby het
hy deur die jare heen in verskeie depar
tementele kornitees rak ende sy vakge
bied gedien en as referent by talle Wis
kunde-orienteringskursusse vir inspek
teurs en onderwysers, te veel om hier
op te noem , opgetree. Maar by dit alles
het hy ook tyd gemaak om sy plek in
die plaaslike gemeenskap vol te staan.
So het hy o.m. tal le termyne as diaken,
ouderling en ook hoofouderling van
die Wellingtonse N.G. Kerk-Moeder
gemeente gedien.
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En nou moet ons van die gewaardeerde
en geliefde kollega en sy eggenote
afske id neem . Ek weet da t hy oor die
kragte en die vermoe beskik om WOK
nog etlike [are met onderskeiding te
dien,maar ens gun hom dit om uit te
span en so rneer tyd vir homself en sy
gesin beskikbaar te he . Trouens,
daar wag vir hom sy fotografie (hy het
sy eie donkerkamer), sy versameling
plate met operawerk en ander klassieke
musiek, sy houtwerkgereedskap en sy
tuin . En Jes bes , sy heerlike strandhuis
by Sandbaai, en sy bakkie en woonwa.
..Daardie bakkie sal no il sy dreunings
teekorn" , se hy. En natuurlik wag daar
op Oupa en Ouma hulle pragt ige klein
kin ders in Johannesburg!

Kollega, BAlE OANKIE. Bale dankie
vir wat u en u eggenote vir ons oor
byna dert ig jaar heen gedoen en bete
ken het. Ons weet da t u 'n groot liefde
vir WOK koester en dat u aan die in
rigting altyd lojaal sal bly. Mag die
diens wat u albei hier so onselfsugtig
gelewer het, vir u 'n onuitputlike bron
van moo i herinn eringe bly wat u saam
met u in u harte tot die laaste dag toe
sal omdra. Ons bede is dat die Here u
nog bale jare in goeie gesondheid na
liggaarn en gees sal spaar ,

Ons wat agterbly, salueer Jacobus
Adriaan en Anne-Cruse van Zyl. Ons
lees imm ers in hulle lewe en hulle werk
die woorde van ons leus e: VERTUTE
ET OPERA .

P . H . NORTJE

BW ANKING

Die Wynstok noem graag Uil dank bare
erkentlikheid die vo lgende donateurs
en adveneerders wat die druk van die
operett eprogram moontlik gemaak
het:

Standard-Bank
Rembrandt
Nedbank
La Fash ion Bruiduitrusters
Santambank
Volkskas
Ou Mutual
KWV 7
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Huis Meiring Word Mondig

'N HIS TORIESE GEBEURTEN IS: H UIS MEINING
WORD MONDIG!

Agter v.l.n.r.: Mel'. C. mn Z)'I, mel'. A uret (Luna Engelbrecht).
mnr. J. A . van Z)'I

Voor sit dr. J. G. Meiring na ...ie die koshuis vernoem is in 1959.

A.J.d.K.

*

C. Louis Leipoldt

**

was, was ook teenwoordig, Vanaf die
begin van 1980 is mnr, en mev. A. J. de
Kock die huisouers. Die De Kocks is
die eerste huisouers wat seuns in Huis
Meiring ingebring het! Die VanZyls en
Barnards het net dogters,
'n Ander hoogtepunt van die mondig
wordingsfunksie was die teenwoordig
heid van die eerste primaria. Luna
Engelbrecht, nou mel'. ds. Auret van
Aurora, en ds. Auret het spesiaal vir
die geleentheid " huis toe" gekom,
Mev. De Villiers, eerste matrone van
Huis Meiring, tans van die Strand en
ook aI ver in haar sewentigs, was ook
teenwoordig,

Die Saterdagoggend na die dinee was
'n groot geleentheid, Dit was 'n groot
saamtrek vir aile oud-Meiringers wat
van heinde en ver gekom het - van aI
die omliggende dorpe, selfs so ver as
Vredenburg. Sommige het man en
kinders saarngebring. Tee en verver
sings is aang ebied terwyl die kan-jy
nog-onthou-vrae oral opgeklink het.
By die geleentheid was Alice Bester,
nou mel'. Vos, ook teenwoordig, Sy
was die tweede hoofdame van die kos
huis. Sy her mnr. en mel'. De Kock vir
'n onvergeetlike oggend bedank.

A1mal was dit eens dat dit 'n oggend
met hopeloos te min ure was. Ou bande
is weer hernu. Aangename herinne
ringe is met karnerade beleef, Die ge
dagte wat by almal ingang gevind het,
was: in 1984 komons weer saam as ens
geliefde Huis Meiring 'n kwarteeu oud
is.

"Ja, vir my is elke kind se eerste
lewenskreet ' n groter wonder as sy
Iaaste snik."

"Geloof 'n volk wat soveel bloed en
smart

vir vryheid kon verpant,
Ook lewe en werk en ywer en sy hart

Jean offer virsyland!,.

- C. Louis Leipoldt

hoof-eregas, Na die instel van die
heildronk deur mnr. Etienne Smit,
huidige rektor van WOK. her dr.
Meiring daarop geantwoord, Hy her 'n
besielende rede gelewer. Almal teen
woordig her diep onder die indruk
gekom van die rei van die vrou in die
opvoeding van die kind van Suid
Afrika.

Die eintlike "vader en moeder" van
Huis Meiring, mnr. en mel'. Boetie
van Zyl, was die ander eregaste - die
eerste huisouers van Huis Meiring.
Mnr, Van Zyl tree ook vanjaar af as
vise-rektor van WOK. Met grOOt
onderskeiding het hulle hul taak 17
jaar lank verrig. In 'n kort toespraak
het mnr. Van Zyl met groot heimwee
- en Iiefde! - in sy stem van die lief
en Ieee! van Huis Meiring verte!. Dit
was dan ook geen wonder Die dat die
pragtige en klein Crusie van Zyl 'n
paar traantjiesafgevee het Die.

Mnr, en mel'. M. C. Barnard wat na
die Van Zyls drie jaar lank huisouers

"Dit is met 'n diepe gevoel van dank
baarheid dat ek hulde kan bring aan
die roepingsbewuste dogters van Suid
Afrika. HuIle, die onderwyseresse, her
op die voorpunt gestaanen dieAfrika
nervolkopgehef uit die ruines wat deur
die Tweede Vryheidsoorlog veroorsaak
is. Hulle het meegehelp om orde te
skep en die Afrikanervolk van onder
gangtered."

Aan die woord was die sprankelende
en immer jeugdige dr. J. G. Meiring:
destydse Superintendent-Generaal van
Onderwys in Kaapland; die eerste
Afrikaanssprekende hoof van WOK
in 1936; die man na wie Huis
Meiring vemoem is! Die geleentheid
was natuurlik die dinee ter viering van
die mondifwording van Huis Meiring
op Vrydag, 8 Augustus 1980.

Dr. Meiring het spesiaal van die Paarl
gekom - hy bestuur nog self sy Volk
sie en weier beslis om rondgekarwei te
word! - om die mondigwording van
Huis Meiring by te woon. Hy was die 8
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OUR MR O.J.
Mr Ockert Josephus Fourie, better
known in the English Department as
" Me 0.1." , was born at Calitzdorp
in 1915. He first attended a farm
school in the district, then continued
his schooling at Oud tshoorn, fITS! at
the South End Primary School and
later at the Boys' High School from
which he matriculated in 1934. He
then enrolled at the Oudtshoorn Train
ing College and obtained his P.T .C.
there.

He started upon his long teaching
career at Prince Albert High School
where he was respons ible for Std . 6.
After four years he moved to Umtata
where he also taught in the primary
section. While at Umtata Mr O. 1.
taught with none other than our own
Mr P. H. Nortje - indeed a small
world! After two eventful and most en
joyable years at Urntata Mr Fourie
made his way to SteUenbosch where
he obtained the B.A. degree in 1945,
majoring in History and Geograp hy.
After his grad uation he returned to
Umtata for another 1!1 years.

The call of the city lights became too
strong and Mr O. 1. exchanged the
wild and woolly outback of Umtata
for the Rondebosch Boys ' High Schoo l
where he taught Afrikaans for about
five years.The lure of th e sea has al
ways had a stro ng influence on the
Fouries and they made their way to
the Hottentots Holland High School
where Mr O. 1. taught Afrikaans and
English for more than ten years.

At the beginning of 1962 Mr 0 .1.
joined the staff of the then Wellington
Training College where initially he
taught Afrikaans and History and later
exclusively English. At present Mr
0 .1. is a senior lecturer in English and

has deputised for the head of the
English Department on more than one
occasion.

Mr 0.1. was a rugby player of merit,
playing in his school's First Fifteen at
Oudtshoorn, subsequently at the Col
lege and later for Prince Albert . He
was a keen rugby coach and coached
the schoo l' s under-ninet een teams at
Umtat a, the under-sixteen teams at
Rondebosch and the first and second
teams at Hottentots Holland. He also
refereed at Umtata, Rondebosch and
Hottentots Holland.

At W.T.C. he coached the third team
with Mr Pier Barnard and was the
coach of the " Tickeys" when they won
th e competition for the first time.
During this period Mr O.J . also
coached the W.T.C. first team while
Mr Dawid de Villiers was on leave. In
those days W.T. C. still played in the
colours of the Wellington Rugby Club.
Mr Fourie was instrumental in the
formation of the W.T .C. Rugby Club
and, with Mr M. 1. L. Olivier, was
on the committee that decided on our
present rugby colours and college
badge: historical moments of some
note!
Mr 0.1. is a man of varied talents. At
Prince Albert he took part in school
stage productions; he was an officer in
the Voortrekker Movement and was
the Secretary of the District Council at
Prince Albert . Throughout his teach
ing career he has served on Chu rch
Councils. first as deacon and later as
elder .

Mr F"... rie served on several examina
tion bodies during his career: He was
Assistan t Examiner for l unior Certifi
cate Afrikaans Higher, Senior Certifi
ca te Afrikaans Lower. Examiner of
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model papers for Junior Certificate
Afrikaans Lower for Maskew Miller,
Examiner for the Cape City Council
Bursary Awards, Taalbond Co
Examiner with the late Mr C. P. van
der Merwe and with Mr Van Schoor
of P .T .C. and also the Departmental
Moderator for College Language
Study and Method Papers until re
cently; indeed a man with examina
tions in his blood!

Mr 0 .1. served as superintendent of
hostels for many years. While at
Urntata he was responsible for the
boys' hostel while the principal was
away on active service during World
War II. The Fouries had to act as
advisor, nurse and moth er to boys
from Sub-A to matriculation during
this period , Mr Fourie was also
housemaster of Mason House at
Rondebosch Boys' High. He became
superintendent of Woute r Malan in
April 1969. His has indeed been a long
stint of service to his comm unit y,
his pupils and students. To be mother
and father to pupils and students is a
task which cannot be belittled as it is
a service demanding a great deal of
patience. understanding and love.

9
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W.T.C. will always remember the
Fouries as people who selflessly served
the needs of their students.

The vivacious Mina Kies arri ved at
Prince Alben as a new teacher
while our Mr. O.J . was on the staff
there. Soon the two-seater Ford with
its white-walled tyres was seen on all
sorts of outings with a laughing young
couple inside.

The Reverend Kies's daughter was
born at the Morgenster Missionary
Station outside Fort Victoria, grew up
at Harrismith and later at Wellington
when her father became professor at

the old Missionary Institute . Miss
Kies at tended the Huguenot University
College where she graduated with an
Honours degree in Afrikaans. Having
taught at Tulbagh and at the School
for the Deaf at Worcester, she took
the decisive step of going to Prince
Alben. There she was swept off her
feet by the owner o f that two-seater
Ford with the white-walled tyresl

On the day of the Covenant , 1941,
the Fouries were married on the farm
Parys outside Paar!. Theirs was a
Voonrekker wedding - bo th were
dressed in traditional Voortrekker
costume and conveyed by a beau tiful
old-world coach-and-four. It must
have been a colourful occasion.

Because he is convinced of the neces
sity of frequent practice by the student
and of the value of individual atten
tion, you will almos t invariably find
Mr Fourie marking students' written
work when you enter his office.

He has fum convictions on the teach
ing of language and believes that our
college could take greater advantage of
modem technological advances such as
teaching machines which would facili
ta te and speed up second language
learning. Because of the present lack
of time and opportunity for the
lecturer to deal with the struggling
student, he sees individualized pro
grammed learning as pan of the
answer to the problem. He feels, too ,
that a full day of studies as at a
university would give the lecturer the
opportunity to deal more effectively
in small groups with the problems of
students.
Mr Fourie has sage advi ce to the
prospective student: Learn to read and
make the fullest use of the library .
He is disturbed by the fact that some

students have not yet acquired the
habit of regular reading which is so
essential to the personal development
of every teacher.

As far as the future training of
primary school teachers is concerned,
he foresees greater specialization and
the more extensive use of subject
teachers who are experts in their field.
As there is a shortage of well
equipped English Second Language
teachers, he suggests the training in
separate groups of those who have
a special aptitude for language. Such
selected students could be specially
groomed to take over the task of
teaching English as a Second Language
in the primary school. If each college
in the Cape Province produced twenty
such specially train ed teachers ann u
ally, this would go a long way to
wards raising the standard of the
second language in the schools .

Mr Fo urie wisely remarks that the
rewards of teaching cannot be
measured because they lie in the culti
vation of the human spirit. Teach ing
students has had ,for him , man y com
pensations. Througho ut his career he
has experienced the joy of meeting
ex-students who have made their mark
in life and achieved success, often by
overcoming many obstacles. This has
made his efforts more then worth 
while.

Mr and Mrs Fourie have two sons,
one a doctor in physics 'at the
C.S.I.R. in Pretoria an d the other a
medical doctor at Darling. They have
five grandchildren, four boys and one
girl - who is very ob viously the apple
of her grandfath er's eye.

Mr an d Mrs Fourie plan to retire
to their house in Gord on' s Bay. Up
alon g the mountainside they have an
unsurpassed view of False Bay. Mr
0 .1. has plans for writing language
study boo ks - a task for which he is
eminently suited .

We all join in wishing them both
only th e very best for the fut ure: a
happy and well-earn ed rest from the
many years of dedicated service to
education and to the community.
Well done, thou good and fait hful
servan ts!

Messrs C. W. SOUTER and
C. A. PI ENAAR

SUSA N BADENHORST
- tans mev, Patek

Oud-studente
Vertel ...

Die Wynstok is altyd verheug oor elke
brief war van oud-studente en -dosente
ontvang word en wi l dit ook graag
aanmoedig. Besoeke aan ons Kollege
word ook verwelkom, So het Susan
Badenhorst (nou mev. Patek) en Tossie
Lochner (nou mev. Vegnuti), albei
woonagtig in die buiteland, onJangs op
besoek aan Suid-Afrika ' n draai by
WOK gemaak.

SUSAN PATE K (BADENHORST)
once again visited South Africa from
2 August until 14 September and, as
usual, paid a visit to Wellington and,
of course, to W.T.e.

During the years 1962 to 1972 she was
on the staff of the Music Depart ment
of the college. In 1970, while on a tour
th rough Europe, she met Joel Patek, a
professor in Mathematics and Science
in Flint , Michigan, U.S.A. and mar
ried him in January 1972. Since then
Susan has been resident in the U.S.A.
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Kom trou in N.G.-Kerk in Bellville,
gaan terug na die dorpie, waar ek nou
nog woon en Engels leer aan die klein
ltalianertjies wat my as "Prof essores
so" aanspreekl Hiervandaan doen ek
dan ook die Monitor- en Spitstyd
werk vir die S.A .U.K.

Intussen twee kin ders ryker geword 
Sara 9 j r. en Leonardo 6!h j r., met wie
ek net Afrikaans praat en aan wie ek

Afrikaanse kultuur leer. Die feit dat
Afrikaans vir hulle 'n tewende taal
geword het wat deur hulle gepraat
word, bly nog steeds my grootste pres
tasie.

Vriendelike groete

TOSSIE LOCHNER- VEGNUTI

L. J. BIRK

ANGOLA 1976

Jammer, amper vergeet ek om te se
hoe ek dirigente war in die eersre
interkoshulsatletiek - die jaar war
Huis Wouter op die baan en pawiljoen
gewen het! Vra gerus vir mnr. Van Zyt.
Nog ietsie - gedurende my Kaapse doe
het ek boeke op band vargeJe vir
blindes.

In the emptiness of loneliness I shake
my head in sad distress

1 think of all the silent nights - the
beauty of the home sunlight

The green fields spread ahead of you
high above the sky so blue

A golden beach where happy children
play

Then I long to once again be free and I
wonder how I came to be

In a country that is not my home with
people that are not my own

Only remnants of communities,
hungry dogs in ruined cities

and I know that I should never like to
stay.

I look above - and from the sea Table
Mountain climbs majestically

I think of all the times I've played on
streets in fields in parks of
shade

long with true melancholy for
everyone that's dear to me

If I stayed here I'd mourn my life away
LOCHNER

kinders

La Valle
Fivizzano (54013)

Italie
Beste Meneer
N o 2!h maande, is ons weer terug in
Italie - het lekker gekuier. Dankie
ook vir die aangename oggend wat
ons by die Kollege kon deurbring 
jammer dit war so kort. H ier is die
kort beskrywing SODS deur u aangevra.

No my hoerskoolonderrig aan die
Hoi!rskoo l Heidelberg (Kaap) is ek op
W.O.K. vanaf 1955 tot 1956. Tuis in
Huis Wouter Malan . Gedurende hier
die periode dien ek in Huis Wouter ~e

huiskomitee en in die bestuur van die
Kollege se Debat-en Dramaverenigin~.
Neem privaat voordragklasse by die
A .D.K. Wen 'n goue medalje in
Dramatiese Voordrag by 'n A .S.B.
kongres te Stellenbosch. Staan aan d~e

leiding van 'n toneeltoer wat d~e

Kollege in Sep tember 1956 deur die
Boland onderneem. Sing in Faure
Loots se uitgesoekte koor.

Gaan na Ikeys waar ek 'n kursus in
Spraak- en Gehoorgebreke doen, wat
dan ook my werk word by versk illende
skole in die Kaapse noordelike voor
stede. Hou intussen nogsteeds aan mer
drama-opleiding by die A .D.K. waar
ek die hoi!r eksamen slaag, asook 'n
radiotoets. Doen hierna baie werk vir
die Afrikaanse diensse Radioteaters en
speel ook vir die destydse N.T.~.

Dien jaretank op die bestuur van die
B.A . T. (Bellville se Afrikaanse Toneel
vereniging} waar ek baie speel .en oak
regisseurswerk doen. Verskeie kere
verteenwoordig ons eenbedryfg roep
B.A .T. by die Bloemfo nteinse
A. T.K. Vc-toneelfeeste. Wen een keer
'n toekenning as beste aktrise in
Kaapland. Gee intussen self v.oordrag
klasse en hier is klein Bettie K~mp

(nou van T. Vc-faam} my beste leerling,

Nadat ek Europa twee keer op george
niseerde toere besoek her, goon ek in
/968 in Italie bly om die raal aan te
leer mer die oog op 'n Europese betrek
king by SA TOER (Suid-Afrikaanse
Toeriste Organisasie). Ontmoet egter
R obert Vegnuti van die klein Middel
eeuse dorpe Fivizzano in Noord-Italie.

MEV. TOSSIE
VEGNUTI en haar
Leona rdo en Saro.

At present Susan teaches music at a
music store in Flint and has 40
students . She joined St. Cecilia Music
Society as a performing member, i.e.
soloist as well as accompanist . This
select society meets every second
Friday of the month. She is the as~o

ciate organist of the Presbyterian
Church in Flint. She is also a member
of the main choir of this church (one
of seven choirs). This 87-member choir
sings every Sunday. In order to be
come a member one has to audition as
there is a long waiting list for this in
spiring choir.

In general Susan remains very busy
with accompaniments for many instru
ments: voice, flute, violin and other
members of the string family, trumpet,
trombone, saxophone, percussion, etc.
From time to time there is also the
opportunity of broadcasting, either as
accompanist or soloist.

.Apart from having a very full and
stimulating life in her new country, she
is, of course, still housewife with many
responsibilities such as cleaning .the
house doing the laundry, cooking,
" manicuring" the garden, shovelling
the snow in winter (Flint has as much
as 44 inches plus every winter), enter
taining, doing some cycling at night
with her husband (a status symbol
among Americans), driving (without
breaking the traffic laws) on the
right-hand side of the road. She has
picked up American slang and cus
toms such as the big pumpkin on the
front porch during Halloween cele
brations and cooking the big, stuffed
turkey at Thanksgiving, etc.
She is proud of still being a South
African citizen and comes home regu
larly to visit relatives an.d frien~. She
maintains a very keen interest ID the
well-being of the Wellington Teachers'
College.
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L. BIRK en D. BESTER

Ons hartlike dank gaan aan dr. J. N. S.
du Plessis wat hierdie saak elke jaar
met groot ywer en geesdrif aanpak.

"'n Handvol gras en gedroogde blare
Maak my wat arm was, koning-ryk!"

C. Louis Leipoldt

*

C. Louis Leipoldt

*

Tweetalige

Interkollege

Redenaarskompetisie

Drie kolleges, WOK, OKP en Denne
oord, het vanjaar aan die kompetisie
wat deur die Rotarier k1ub geborg is:
deelgeneem. Die eerste prys is deur
~enneoord verower terwyl die prys vir
die tweede beste individuele spreker
deur Ludi Birk van WOK verower is.

Die jaarlikse interkollegekompetisie vir
tweetalige redenaars het vanjaar op
13 Augustus by OKP plaasgevind.
Twee van ons studente, Danie Bester
en Ludi Birk, het WOK verteenwoor
dig.

" Twee dinge Sf ek vandag vir my
selwe -

die een is: Onthou wat jy kant
die ander: Vergeet wat jy meet!
Dis amper te veel om te verg van 'n
man!"

In July Mr Van As Jordaan, a mem
ber of the Jordaan family of whom
seven members have studied or are
studying at W.T.C ., arrived to fill
a post in the Physical Education De
partment. He was educated at Rich
mond (Cape) High School and then
underwent three years of training at
W.T.C. and one year at Paarl
Teacher's College. He taught at Hope
town High School and the Kimberley
T.H.S. During this time he obtained
his B.A. through Unisa and has now
returned to lecture at his alma mater.
Mr Jordaan is another well-known
sportsman, having represented Boland
at rugby while he was studying. He
captained the Griqua side from 1974
until 1978. He did well in Athletics in
the High Jump, and is also the posses
sor of a black belt in ju-jitsu.

It is a pleasure to welcome thes
talented ladies and gentlemen to
W.T.C. and we wish them all a very
happy stay here.

B.A. at Stellenbosch. He was ap
pointed at his old school, Huguenot
High, as teacher in History and Ge0
graphy and then joined the staff of
W.T.C.

Mr Reyneke is a well-known rugby
player, having played for Wellington
Club, Boland, the S.A. Gazelles (1972)
and the S.A. Fifteen side (1973). This
year he played for W.T .C. and helped
the first team to win the Boland Grand
Challenge Cup.

Mr H. N. Basson, another well
known sportsman in this region, was
born in Paarl and educated at Gymna
sium High School in Paarl. He ob
tained his B.A. with Xhosa and
Geography as main subjects and his
Honours degree in Xhos a at the univer
sity of Stellenbosch. At our college he
lectures in both these subjects. He
taught at Huguenot and Paarl Gymna
sium High Schools before joining our
staff. At Stellenbosch he played rugby
for their under 20-tearn and has also
represented Boland at rugby and
cricket. He has also played cricket for
the Western Province Country Dis
tricts. Like Mr Reyneke, he also
played for the rust team of our
college this year. Mr Basson is a keen
tunnel gardener.

New Lecturers
- 1980

In January, this year, five lecturers
joined the permanent staff of the
college.

Mrs M. E. du Plessis nee De Villiers,
was appointed as lecturer in Needle
work. She matriculated at Bredasdorp
High School and thereafter came to
W.T.C. where she studied for three
years which included a third-year
course in Needlework. After teaching
for three years at Heidelberg (Cape) ,
she was appointed at the Huguenot
High School in Wellington . She
married in 1976 and her husband is at
present studying Theology at the Uni
versity of Stellenbosch. Mr and Mrs
Du Plessis have one daughter.

When Mrs E. A. L. Nel joined our
staff in the Speech and Drama Depart
ment at the beginning of this year, she
was known as Miss Eugenie Kemp. She
grew up in Bellville and was educated
at D. F. Malan High School. From
there she proceeded to Stellenbosch
where she obtained B.Dram. and
S.T.D. Her first teaching post was at
Oudtshoom High School where most
of her spare time was taken up by
voluntary work in connection with
theatre and drama. Apart from be
lieving strongly in physical fitness and
thus keeping herself fit, Mrs Nel's
main interest lies in her work .

Miss A. C. M. Koortzen, who joined
the Music Department, was born at
Kakamas and educated at Adamantia
High School, Kimberley. She obtained
B. Mus. at the University of the
Orange Free State in Bloemfontein
and started teaching at Universitas
Primary School in the same city. While
she was teaching there she obtained
her Honours degree in Music at the
same university . She specialized in
Singing and School Music, for the
latter of which she is responsible at
W.T.C.

Mr H. J. Reyneke, lecturer in Gee
graphy, was born and has spent
almost his whole life in Wellington. He
matriculated at the Huguenot High
School here and had four years of
training at W.T.C. Thereafter he
taught at the Huguenot Primary
School for four years and then took his
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Huldeaan 'n
.'Grande Dame'
Op 24 April 1980 is die laaste akkoord
van die aardse lewe van niev. Adrienne
Jeubert ges1aan na 'n baie lang siekbed
en is die simfonie van hierdie merk
waardige vrou se lewe beeindig. Enoas
wilt haar geken en Ii¢gclw( het
omdat sy soveel liefde un,esUaal Iiet,
betreur haar heengaan , maar is s6
dankbaar dat dit juis vir ens vergun
was om haar te ken.

Adrienne Joubert het baie gawes ont
vang: hoof en han was by haar in vol
maakte harmonie, maar baa! grootste
~we was die van die musiek, .

By die driehonderdjarige Bach-her
denkingsfees het sy die begeleiding
waargeneem, ' n Kwartet in oop parti
tuur getoonset, d.w.s, elke stem afson
derlik in sy eie sopraan- , alto, tenoor
en bassleutels, het sy met haar ken
merkende bekwaamheid uitgevoer.
Toe die sangers egter die musiek te
hoog vind, transponeer sy, aso f dit die
eenvoudigste ding op aarde is, net daar
die musiek van oop partituur met sy
vreemde sleutels, ' n derde laer!

Sy het ' n besondere mus iekgeheue ge
had. Toe sy een aand ' n rapsodie van
Brahms speel en iemand se: " Maar ek
het [ou dit nog noo it hoo r speel nie,"
an twoord sy ewe koel: "I played it at
the Cape Eisteddfod when I was 19".

Toe sy op 'n keer weer na maande van
' n onges teldheid van die hande waar
tydens sy nie kon klavier speel nie voor
die k1avier gaan sit en peins. toe korn
die pragtige klanke van die G Mineur
Ballade van Chopin on der haar geniale
hande uit en sy voer dit deur tot die
einde asof sy dit net die vorige dag neg
gespeel het . Ons wat geluister het , het
trane van bewondering en dankbaar
heid gekry . Trane oor ' n groot talent.

Vir haar kinders het sy spesiaal 'n
pragt ige troulied geleom poneer - wat
tog nooit vedore moet gaan nie. Dis

op elkeen van hulle se troues gespeel.

Gedurende haar 40 jaar as orreliste en
bykans 20jaar as eksaminatrise vir die
Universiteit van Suid-Afrika het sy
landwyd bekend geraak as uiters be
kwame musikus .

Adrienne Jo ube rt was 'n verfynde
mens wat geglo het aan die mag van
die voorbeeld, soos haar kinders sal
kan getuig. Daarby het sy 'n per
soonlike sin vir humor en ' n identieke
spreekwyse gehad wat altyd onthou sal
word. Die beskrywende Afrikaans tus
sen die Engels deur bv, "When I was
pampoening upstairs" toe sy op ge
vorderde leeftyd met pampoentjies in
die bed was! En dan was daar die haan
wat vroeg soggens Justig die werf se
nagstilte gebree k het, " Oh th ey musn' t
slag th at haan; it is such a musical
haan!"

Omdat Adrienne Joubert haar nou 
geset daarop toegele het om te weer
wat in die wereld aangaan, kon sy met
almal ' n gesprek voer - met geletter
des en rninder ontwikkeldes, En altyd
het sy jou laat voel dat jy iets spesiaals
is. Van haar kon mens altyd iets leer:
op die gebied van musiek of die van
net rnenswees. Van haar af her jy altyd
weggegaan as ' n beter en 'n ryker
mens. Soos 'n vriendin dit uitgedruk
het: " I always like myself bett er when
I have been with Adrienne."

Dit was Adrienne Joubert en s6 sal ons
haar onthou. L.R.

13

Adrienne Joubert
Gedenkbeurs

Die farnilie van mev, Adri enne Joubert
het die dankbare nagedagtenis van
hulle begaafde moeder verewig met die
stigting van die Adrienne Joubert
gedenk beurs wat jaarliks aan 'n leer
ling van die Hugenote-Hoerskool op
Wellington toegestaan sal word .

Om te kwalifiseer vir die beurs van
RSOO per jaar moet die leerling met
verdienstelike musiektalent sy of haar
studie in musiek voonsit aan 'n univer
siteit. Die eerste leerling aan wie die
beurs toegeken is, is Mari van Schalk
wyk van Klawer wat tans matrikuleer
aan die Hugenote-Hoerskool, Sy is in
geskryf vir die B.Mus.-graad aan die
Universiteit van Stellenbosch,

Gespesialiseerde
Musiekonderrig

aan WOK
Die Departement van Musiek wil graag
die volgende inligting aan voorne
mende studente bring:

Benewens die eenjarige HOD-kursus in
Klasmus iek of Inst rum entale Musiek
kan studente ook 'n vierjarige HOD
kursus met spesialisasie in Of Klas
musiek, Of Instrumentale Musiek volg
Om te kan kwalifiseer as ' n onderwyser
in ' n rnusiekinstrument , ontvang u du s
instrumentale onderrig as deel van die
kurri kulum asook onderrig in die
akaderniese vak Musiekteor ie wat Har 
monie, Kontrapun t, Yormleer en
Musiekgeskiedenis insluit. Hierd ie on
derrig word versprei oor vier jaa r. Op
die oomblik bied die Kollege onderrig
in die volgende instrumente aan : kla
voer, orrel, sang, blokfluit, dwars
fluit, k1arinet, trompet. viool, klassie
ke ghitaar en tjello.
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Mnr. J. D. Bouwer verlaat WOK na 23jaar.

14

Die Bouwers
Verlaat Ons

Presies vyf en twintig jaar gelede het
ek een aand tydens die Universiteit van
Stellenbosch se Sangfees asof betowerd
gesit en luister na die solosang van 'n
jong bariton wat ek toe nog glad nie
geken het nie. Ag jaar later was dit
weer eens my voorreg - die keer in
die Klein Teater in Kaapstad waar hy
die rol van Don Giovanni vertolk het;
en nog eens drie jaar later tydens sy
vertolking van die titelrol in Kruik se
aanbieding van Eugene Onegin van
Tsjaikowski, Maar teen daardie tyd
was hy lanka! vir my geen vreemdeling
meer nie; trouens Jacobus Bouwer,
was toe reeds ver buite die grense van
Kaapland bekend, nie slegs as uitvoe
rende kunstenaar nie, maar ook as
student, dosent, skrywer, leier en orga
niseerder op die gebied van vera! die
Skoolmusiek. En nou, drie en twintig
jaar nadat hy hom as jong Musiek
dosent by WOK se personeel aange
sluit het, verlaat hy ons en gaan hy en
sy gesin hulle met ingang 1981 in
Bloemfontein vestig.
Jacobus Daniel Bouwer is 'n seun van
Knysna se wh eld. Nadat hy op die
dorp gemat rikuleer het , bekwaam hy
hom vir die onderwysberoep aan die
Onderwyserskolleges Oudtshoom en
Wellington. Aan laasgenoemde ont
vang hy dan ook sy eerste formele
onderrig in solosang. Hy gaan gee
voorts twee jaar lank onderwys te
Grabouw en Sa!isbury onderskeidelik,
en in 1953 skryf hy hom as voltydse
student in aan die Universiteit van Stel
lenbosch. Hier verwerfhy die B.Mus.
graad, en in die tyd ook die Onderwys
lisensiaat in Sang van Unisa. In 1958
word hy aangestel as dosent in Sang en
Klavier aan die Wellingtonse Onder
wyserskollege. Hy bly egter student in
murg en been, en in 1968 en 1972 ver
werf hy met eksterne studie die grade
Hons.B.Mus. en M.Mus. onderskeide
lik aan die Universiteit van SteIlen
bosch. Ook is hy in besit van twee
ander lisensiate, t.w, U.O.L.M. en
U.V.L.M.
Vir 'n dosent en kunstenaar van J. D.
Bouwerse formaat was bevordering in
die personeel van W.O.K. 'n vanself
sprekendheid. In 1961 word hy dosent
in Klasmusiek, en in 1969 word hy be
vorder tot departementshoof van Mu-

.'.•

\

siek- tans verreweg die grootste de
partement aan ons kollege. En is dit 'n
wonder dat by met a! sy gawes en beta
werende persoonlikheid sommer ook
aan W.O.K. die hart en hand verower
van een van sy eie jong musiekstuden
te, die van Jacqueline Vos? Op 26
Junie 1965 sleep hy haar kansel toe, en
vandag is hulle twee die trotse ouers
van drie pragtige kinders, tweedogters
en 'n seun, wat a! drie die gawevan die
musiek in oorvloedige mate van Pa en
Ma geerf het!
Die Goeie Gewer het vir Jacobus
Bouwer rykIik bedeel met gawes van
die liggaarn, gees en verstand, En nie
een van die gawes het hy gaan begrawe
nie, maar deur die jare heen daarmee
gewoeker, onbaatsugtlg gewoeker, om
nie homse!f nie, maar soveel mense
rondom hom se lewens ryker en voller
te maak. Want om as student aan die
voete van die leermeester te gesit bet,
of in die konsertsaal na sy stem te kon
luister of sommer net kollegiaal en
andersins met hom te kon verkeer, is
om self geestelik ryker op jou verdere
pad te gaan, Daarom dan is W.O.K. 'n
voller en ryker plek nadat hy drie en
twintig jaar hier gewerk het.
Toe ek ' n paar weke gelede 'n telefonie
se navraag van die Adjunk-direkteur

van Onderwys van die O.V.S. ontvang,
het ek my kollega noodgedwonge son
der enige voorbehoud aanbeveel vir 'n
baie belangrike pas - die van Hoof
van Musiek van die Vrystaatse Onder
wysdepartement. Ek het dit met 'n be
swaarde gemoed gedoen (ek wi! die
man mos nie verloor niel), maar ek
moo tog eerlik wees. En later, toe hy
die aanstelling kry , het ek aan myself
gese: Ek weet dit; ek her dit verwag,
maar ek g10 dit nie! Selfs die cliches
"Ons verlies is hulle wins" en " Nie
mand is onmisbaar nie" het my min
troos ingehou,

Mits dese se ek dan nog eens aan hom:
baie hartlik geluk, kollega. Jy verdien
die bevordering dubbel en dwars. Ons
weet jy stap in die skoene van 'n ander
groot figuur in, die van Dirkie de
Villiers, maar ons is ewe oortuig daar
van dat jy dit met eer sal volstaan. Ons
glo nie die O.V.S. kon 'n beter aanstel
linggedoenhet nie.

Hoe sal ek J. D. Bouwerse lewensfil o
sofie saamvat in 'n enkelesin? Miskien
so: Vir my Skepper, my medemens en
myself is net die heel beste geed ge
noeg. Of miskien wei 50: Nerens voor
my sien ek plato's of afdraandes Die,
maar sl16s opdraandes en bergkruine14
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Die Konsertkoor

wat ek moet bestyg. Want so loop sy
paadj ie aan WOK - 'n volgehoue
strewe na dit wat hoer, mooier en
edeler is. Altyd het hy nuwe vergesigte
vir sy Musiekdeparternent gesien en dit
onvermoeid nagestreef. Die vrugte
daarvan? Daar is talle waarvan ek by
gebrek aan ruimte net enkeles noem:
Gedurende sy termyn as departemems
hoof het die musiekpersoneel uitgebrei
van 9 to t 22; is onderrig in Viool,
Tjello, Blokfluit , Dwarsfluit , Klarinet,
Trompet, Klawesimbel en Ghitaar in
gevoer : is 'n Musieksent rum aan die
WOK gestig vir die onderrig van die in
strumente aan skoolkinders van die
omstreke; is omvattende vakkeuses
t .o. v. verskeie deeldissiplines van
Musiek daargestel; is ' n aantal pragtige
operettes opgevoer; is 'n Musieklabo
ratorium gestig: en nog veel meer.
Daarby het hy WOK en ook die ge
meenskap en sy kerk op verskeie
ander terreine gedien, o.m. as lid van

. talle personeelkomitees, verenigings
van professionele en kulturele aard,
sportliggarne, e.d.m. Ook was hy en
rnev. Bouwer sewe jaar lank die be
kwame huisouers van Huis Murray.
Ja, hy was selfs in ' n stadium 'n
militer-bevelvoerder van die destydse
O.K.K.O. (Opleidingskorps vir Kadet
offisiere) en lid van die plaaslike
Kommando! En deur al die jare heen
is hy getrou bygestaan deur 'n baie be
kwame, verfynde vrou wat ook haar
ryke gawes van die Musie k onbaatsug
tig in diens van WOK gestel het.
Ons sal l. D. Bouwer onthou as die
idealis , die virtuose kunstenaar, die
harde werker, die lojale kollega , die
ware Christen-heer. Ek persoonlik sal
hom onthou as die man met die 'goue
stem en die fyn hand. Want of hy nou
' n aria uit Don Pasquale voorgedra
het , 'n stuk houtwerkgereedskap ge
hant eer of aan ' n sensitiewe elektronie
se apparaa t getoor her, hy was altyd die
meester.
Sy vertrek laat 'n groot leemte in
WOK, maar ons gun hom die bevor
dering. Per slot van rekening , Kaap
land se verlies is die O .V.S. se wins.

WOK groet die Bouwers met 'n hart
seer maar tewens dank bare hart. En
ons glo: Van oorkant die Oranje
rivier sal ons in die jare wat kom, van
die mooi gesin net ewe mooi dinge
hoo r. Dil kan mos nie and ers nie.

P . H . NORTJE

SANGFEES 1980
A fgesien van die opere tte wat in die
eerste semester aangebied is, het WOK
voortgegaan met sy tradisionele sang
fees in Oktobermaand. Dit het ' n ge
weldige lading op die betrokke diri
gente en deelnemers geplaas om in die
beskikbare tyd die standaard te bereik
wat eie is aan die WOK-sangfeeste.

Die Konsertkoor onder leiding van
Faure Loots het vanjaar die ambisieuse
Requ iem, Opus 48 van Gabriel Faure
aangebied.

Die Dameskoor met koorleier Hennie
van der Merwe het voor pouse emstiger
liedere gesing, en na pouse van die
klassieke Boerneef-liedjies asook Ban
toeliedere wat groot byval gevind het.

Andre Serfontein het vanjaar die Man
nekoor afgerig en hulle ligte repertoire
het die populere smaak bevredig,

Die wese van 'n studentesangfees is ge
illustreer deur ' n gekornbineerde kos
huiskoor met Melvien Slier as koor
leidster. Die ligte liedjies het 'n fees
stemming gewek,

Die program is afgesluit met " And I
love you so" deur die gekombineerde
kore . Met die ondersteuning van kla
vier, orrel , trompet en tromme het
koorIeier Hermie van der Merwe 'n
sloteffek verkry wat by so ' n geleent
heid pas.

Die 198D-sangfees is opgedra aan mnr .
J. A. van Zyl wat vanjaar aftree ,
Tydens sy jarelange diens by WOK het
hy as beskermheer van die WOK-sang
feeste opgetree . AI die betrokkenes
hoop da r hulle in die toekorns nog elke
jaar op sy ondersteuning en belangstel
ling sal kan reken,

Die konsertkoor, o.l.v. Fau re LOOIS,
het vanj aar weer eens werk van hoog
staande gehalte gelewer.

Weens die reit dat die groolSte deel van
die koorlede ook aan die operene deel
geneem het en tyd gevolglik beperk
was, is die aandag hoofsaaklik gewy
aan een groot werk nl. die Requiem;
opus 48 van Ga briel Faure. Dil hel dan
ook die hooglepum gevorm van die
jaarlikse sangfees.

IS

Sondagaandkonserte
Die doel van Sondagaandkonserte is
om vir studente sowel as die pub liek
wat erns tige (moet geensins verwar
word met swaarmoedig of vreusdeloos
nie) musiek liefhet en kan waardeer,
die geleentheid te gee om die uitvoeri ng
daarvan plaaslik by te woon . Daar
word dan ook van plaaslike kunste
naars gebruik gemaak wat hoo fsaaklik
uit die geledere van die W.O.K.
musiekdeparternent afkomstig is. Die
konserte vind na die eredienste in die
Goodn ow-saal plaas waar die ou
wereldse atrnosfeer nie 'n geringe
bydrae is tot kunswaardering nie.

Daar word ten minste een Sondagaand
konsert per kwartaal gehou asook ' n
jaarlikse konsert waanydens die
rnusiekstudente van WOK geleentheid
key om op te tree .

Vanjaar was hierdie konserte van baie
hoogstaan de gehalt e. Solowerke vir
stem, viool , klavier, tjello en fluit 50

wei as kamermusiek bv. klaviertr io is
uitgevoer. Elke werk word deur die
kunstenaar kortliks toegelig sodat die
konsertgangers die werke beter ver
staan wanneer hulIe daarna luister .

Dit is verblydend dar die kerngroep van
gereeide konsertgangers onder die stu
dente asook die dorpenaars duidelike
tekens van stabiele groei toon. En dit
is ons doel: da r niemand meer wil weg
bly as hy eenmaal daar was nie, orndat
hierdie hoe kun svorm hom geraak en
iets vir hom beteken het.

B.v.E .

Benewens die sangfees en die operene,
her die koor oo k verskeie kere in
plaaslike kerke opgetree, sorntyds op
baie kon kennisgewing. In hierdie ver
band wil ons graag die studeme van
harle bedan k vir hulle opofFering en
heelhan ige samewerking. .

Die vertroue word uitgespreek dar die
puik gehalte koor werk van hierdie
preslige-koor slegs sal toeneem. Aan
Faure Loots. die koo rIeier. ons han like
dank . en , rerkle vir die jaar wal voorle.15
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Diekonsertkoor0./. v, Faure Loots
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Die mannekoor 0.1.v. Andre Serfontein

Operette 1980:
Dit her al by WOK ' n tra disie geword
om periodiek ' n operette op te voer,
Die keuse vanjaar her op Oscar Strauss
se meevoerende 'n WALSDROOM
geval en dit is met groot sukses aange
bied in die C. P. van der Merwesaal op
4, 6 en 7 Junie,

Die skakeling en voorbereiding vir sO
'n ambis ieuse opvoering het reeds 'n
jaar tevore begin met onderhandelinge
in Europa oor vertaal- en opvoerregte,
Hierdie eerste Afrikaanse venaling
onder die bekwame leiding van Joleen
en Phillip du Plessis is nie aileen 'n be
vestiging van vakmanskap nie, maar
ook van die soepele lewenskrag van
Afrikaans.

'n Studenteproduksie van s6 'n om
vang verg goeie beplanning en noue
samewerking tussen regisseur, spelers
en rnedewerkers en juis daarom is die
opvoedkundige waarde van so 'n aan
bieding deur studenteonderwysers on
berekenbaar. Philip du Plessis wat die
regie waargeneem het , verdien 'n dub
bele applous vir die deeglike eindresul
taat wat die gehore kon geniet.

Die rol van luitenant Niki is gesing
deur Andre Serfontein van WOK en
die van prinses Helene deur Annatjie

'n Walsdroom
Joubert van Riversdal. Die ander be
lan grike rolle is gesing deur Hennie van
der Merwe, Jackie Bouwer, Bennet de
Lange, Melvien Slier en Koos Bouwer,
almal van WOK .

Die regisseur het ' n besonder goeie rol
verdeling gedoen: elke speler het die
geleentheid gehad om sy rol te drei
neer.

Die instrumentale ensemble o.l.v,
Tommie van Wyk se delikate onder
steuning van die teks sowel as die melo
dieuse koorklank van die kore het die
sukses van die aanbieding verseker.

Afgesien van beperkte ruirnte, het
dekor en kostuums outentiek en har
monieus gesluit en het die kundige
grimering en rekwisiete die gehoor na
die "towerlan d van die operette" ge
voer.

WOK is trots op hierdie produksie en
mnr. J. D. Bouwer, departementshoof
van Musiek, wat verantwoordelik was
vir die produksie, kan met groot ge
noegdoening na 'n Walsdroom terug
kyk as sy " swanesang" na soveel jare
se arbeid by WOK - dit was hom

waardig!

DAMESKOOR
In die geheel beskou was dit miskien 'n
oninteressante jaar vir die dameskoor,
veral wanneer ens dink aan optredes
na buite , TV-opnames en dies meer,
maar oor die algemeen het die koor
met groot grasie en entoesiasme reg
laat geskied aan sy tradisie van die
afgelope 3V1jaar.

Onder die bekwame voorsitterskap van
Oma Gauche en lede van die bestuur
is die koor as 'n hegte farnilie saamge
bind . Aan die begin van die jaar het
die koor gaan kampeer op Bettiesbaai
waartydens ons mekaar beter leer ken
en goed weggespring het met die
instudeer van ens program vir die
jaar likse sangfees.

' n Baie prorninente hoogtepunt van die
jaar was die uitnodiging van Israel om
aan ' n intemasionale koorfees in
Tel Aviv te gaan deelneem. Tot op
hede Wee! ens egter nie of ons defini
tief sal kan gaan nie.
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Hoe voel j y injou hart?

{ ( J

n
J J
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Die keuse bly vir ons 'n
sk ok l

Heil! Heil!
Driemaal Heil!

N et ek slaan die groot
trom!

Man, daai " lets" waarvoor die
mans val.

Idiotis . . . patriotisme

Dank!

18
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KOSHUlSL£JERS 1980
Agter v.t.n ,r. R. Truter {Hawekwa) , E. Ma/herbe (Murra,'1, J. ,'an Rhyn (Bliss), S. ,'an Eyssen (WoUlerMaIdn), H. Notte (Meiring)
Voor G. Mostert (Ha~'ekwa), P. Langenhoven (Sa"arre), A. Potgieter (M""CroneJ

HUIS NAVARRE
Ek voel trots om te kan se dat ek in
Huis Navarre is. Die rede daarvoor is
die absolute suksesvolle jaar wat ons

belewe bet. Ek moet dan dadelik by
voeg dat ODS bierdie sukses grootliks
aan die eerstejaars te danke bet war
aan die begin van die jaar tydens die
" Tjare-konsert" met die trofee wegge
stap het.
Die ou-manne besef toe dat bulle Die
vir die "Tjare" kan terugstaan Die en
organiseer 'n braaivleis vir Navarre se
huisgeselligheid, Wat 'n sukses! Dan
Ide manne, julie bet werklik daarin
geslaag om die jaar op 'n hoogtepunt
te begin. Om bierdie geselligheid
moontlik te maak, moes ons eers 'n
braaiolek bou!
ODS bet die koshuis buite versier, maar
wat van binne? Hier meet ek rnev.
Smit bedank vir die leiding warsysaam

met die huiskomitee geneembet om die
koshuisinterieur so pragtig te verfraai.
Die manne bet so tuis gevoel dat hulle
Die meer in die aande by die verskeie
dameskoshuise wou gaan kuier Die!

Op sportgebied bet Navarre ook die
voortou geneem deur 8 spelers in die
eerste rugbyspan te be, waarvan twee
die Bolandspan gehaal bet. Veels geluk
aan Hennie en Flippie. Sonder bierdie
twee, en die ander, sou WOK definitief
Die die Bolandbeker weer vanjaar ge
wen het Die. Dit is Die net in die eerste
span waar Navarre-manne so geed ge
vaar bet Die, maar ook in die ander
spanne, Dankie aan a! julie manne,
ook aan lady, wat vanjaar Navarre se
naam hoog gehou bet op die sportter
rein.
Daar word gese: " Agter elke sukses-

vole man staan 'n suksesvolle vrou",
maar dit is beslis ook so dat agter elke
suksesvolle koshuisjaar suksesvolle
koshuisouers staan, Meneer en mevrou
Smit, baiedankie namens die Navarre
manne vir alIes war u vanjaar vir ons
gedoenbet; ook vir alIes war u van ons
moes verdra. Baie dankie ook aan die
matrones vir bulle bydrae.

Dankie Manne vir 'n aangename en
suksesvollejaar. Sonder julie samewer
king sou daar nooit so 'n goeie gees in
Navarre gewees het Die en sou ODS Die
die bestekoshuisop die kampusgewees
bet Die.

Aan u alma! 'n geseende Kersfees en ' n
voorspoedigenuwejaar.

PIET HAVENGA.
19

et al.: Die Wynstok 1980

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



HUIS BLISS
Eintlik is daar net een woord war die
hele jaar se werksaamhede sal saamv at .
Dit is Bliss, want Bliss beteken
" Happiness". Die belangrikste aspek
is die feit da t ons in liefde kon saam
leef. "Miss Bliss" was vir ons baie
goed gewees.

Na 'n gesukkel om die baan elke mid
dag om vyfuur, bet die atletiekbeker
die " Klopse" hard en jolig genoeg laat
sing sodat ODS die san gbeker~ kon
neem huis toe.

Die huisgeselligheid was ' n suksesvolle
en heerlike tydji e saam met " Dark
Lady" . Die grootste vreugde met be
trekking tot "Dark Lad y" was die feit
dat ons nooit gestry het Die en niemand
gedwing is om te werk nie. Hierdeur is
'n pragtige spangees bewerkstellig.

Nadat die sogenaamde " lteurkomitee"
Martlie Franzen uitge....'Ys het OJ1l ons
te verteenwoordig, het sy die rede
naarsbeker huis toe gebring,

Ons Klopse-dirigen te, Carin en
Berenice, het as dirigente opgetree by
Interkoll ege. Hulle het die moeilike
werk met vreugde gedoen, Dankie, ons
is trots op julie!

In die derde kwanaal noo i ons ons
"kys", Navarre, vir ' n hoenderbraai.

Ons het ook ' n paar keer deur ons
serenades ons Bliss-vreugde met ander
koshuis e gedeel. Dit was aangenaam en
het ons gees verbeter. Die biduurgroep
het ook een maal ' n kwanaal vir ons ' n
serenade gebring.

Saam met die Blisslied kan ons net se:
" Jou huis is waar jou hart is, ons han
is hier in Bliss" . Dankie Blissers! Julie
het dit ' n on vergeetiike jaar gemaak.

J . VAN RHYN

Huis MacCrone
Op 24 Januarie het die 22 nuwe
eerstej aars van Huis MacCrone by die
koshu is aangekom. Nad at daar met
die primarius en die ander huiskomi
teelede kennis gemaak is, het aI die
eerstejaars aandete geniet en daar is
hulle dan deur mm. D. Schreuder,
namens mor. D. de Villiers, verwel
kom. Die aand het aile eerStejaar li in

die C. P. van der Merwesaal byrne
kaargekom waar die rektor en ander
dosente hulle toegespreek her,

Die Vrydagmiddag het al die eerste
jaars na Bainskloo f vertrek, waar hulle
'n heerlike naweekkamp kon geniet.
Die Dinsdag her die and er seniors in
gekom en was ons ahesaam 54 hier
bymekaar.

Op 22 Februarie het ons ens jaarlikse
koshuisgeselligheid gehad en dit het
baie goed afgeloop. ' n Week voor die
geselligheid is daar met die voorbe
reidings begin en daar is omtreat fluks
gewerk, Dan was daar ook nog die
In,terkollege en weer eens moes daar
plakkate en slagspreuke gernaa k word
om in die Kollege op te plak . :

So het die jaar dan baie vinnig by die
einde gekom en alIes in Huis Mac
Crone het baie glad en goed verloop,
Sender ODS primarius, Andre Pot
gieter, en sy hu iskomiteel ede sou dit
nie so kon verloop nie en ons dank

en waardering vir dit wat hu lle a1les vir
ons gedoen bet. Hulle hel gehelp om
van 1980 ' n aangename jaar, war ons
altyd sal onthou, te maak..

R. R. AURET

Huis Hawekwa
In 1980 is gevind dat die dagstudente
hull e beter as in die verlede by aile
kollege-bedrywighede ingeskak el het.
Die huiskomitee het die dagstudente
sover rnoontiik aangemoedig om ak tief
te wees en dit het ook grotendeels
geslaag.

' n Hoogtepunt is bereik met die huisge
selligheid wat op 12 September plaas
gevind het. Vir die eerste keer het Huis
Hawekwa se stu dente self uitgespring
en die hele geselligheid in die kollege
se ontspanningsaal op die planke ge
bring. Alles is self deur die stu dente ge
doen en hulle het hulle uitstekend van
hul taak gekwyt. Uitstekende same
werking is deu rgaans verk ry en die
dagstudente kan mel reg se dal 1980
' n aangename jaar was.

On s glo dat die dagstudeote die ge
dragskode, n1. bedagsaamneid teenoor
ander studente , goeie orde en die
beskerming van WOK se naarn, be
vorder hel.

C H RlSTEl lE DE ~IAi"'IELlE
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HUIS MURRAY
Onvergeetlik! Dit is hoe die inwoners
van Huis Murray 1980 beskryf.

Op sportgebied is groot sukses behaaJ
toe Lorraine Blaauw en Corine Visser
onderskeidelik as netbal- en hok kie
klubkapteine verkies is. Barbara Kenny
het haar in hokkie onderskei as wed
strydsekretaresse en kapteine van die
eerstespan .. Ons is trots om te kan se
dar Huis Murray vier Boland-hokkie
speelsters opgelewer het , 01 . Barbara
Kenny, Corine Visser, Karin Meyer en
Alicia Roos.

Op die kultuurvereniging se debaraan d
het Estelle du Toit uitgeblink deur
derde te eindig en Huis Murra y se
dames opnuut te oortuig dat hulle
geestelik weerbaar moet wees.

Tradisioneel aan Hu is Murray het die
inwoners op 4 Augustus weer as 'n
groep na die visdam voor die Kollege
beweeg om so hulde te bring aan hul
visvriende wat lank gelede daar gesterf
het weens wondergornvergiftiging.

Almal moes saamstem met die voor
treflike keuse van die beoo rdelaars toe
die mooiste blorn van die lente,
Suzette Ie Roux, in Huis Murray se
tuin gepluk word. Baie geluk, Suzette
- die Murrayhallers is voorwaar IrOlS I

op hul eie lentekoningin !

Die hoogtepunt van 1980 was ongetwy
feld Vrydagaand, 5 September toe die
onophou delike gelui van die voordeur
klokkie die begin van ' n on vergeetlike
aand vir elke Murrayhaller aang ekon
dig het . a 'n verruklike aand in die
strate van Parys met pragtige made
moiselles uit Huis Murray om alles af
te rond, moes ons weer tot die werklik
heid terugkeer en teleurgesteld besef
dal die onvergeetlike huisgeselligheid
van 1980 vir altyd verby is!

Gedurende die kon Septemberva kansie
het ' n koor van die RA U in ons kos
huis venoef en die smaaklike aan·
denkings en mooi briefi es in elke
kamer het ons oonuig dat hulle vol
lof vir Huis Murray is!

Ons het mooi herinneringe van 1980
en sal mel dankbaarheid aan elke
Murrayhaller, die huiskom itee en vera!
aan Pa en Ma Pienaar terugdink.

ELSABE MAlHERBE
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HUIS MEIRING
Met die aanvang van 1980 is ons
huisgenote drasties verminder en dit
lei tot die toe deure van Holy Oke.
Almal sou voortaan onder een dak
wees, Die aanvanklike ontevredenheid
is egter kort voor lank uit die weg ge
ruim, want Holy Okers het nes geskop
in die hoofgebou.
Kort na die atletiekseisoen besluit Huis
MacCrone dat die gras aan die ander
kant van die draad greener is en ver
breek hul verhouding met ons huis 
ons wag nau nog dat hulle hul
"skuld" meet vereffen, maar blykbaar
jaag die ander dames te veel geld uit
hul sakke en laat hul finansiele toe
stand veel te wense oar!
Die harem van Meiring reel die geslaag
de " Arabian Nights" op 9 MeL Een en
almal het dit rerdee geniet !

Deur die loo p van die jaar het ons die
seniors goed deurgekyk en by ons
.. Kroningsaand" word Antoinette
Hager as "Mej. Jar" gekroon. Sy sou
dan die regte van haar kollegas by die
seniors bepleit en seniors se klagtes oor
.. Jarre" opklaar.
So verloop die jaar vinniger as wat ons
dink en in Huis Meiring - die bakste,
bakste huis - gaan dit nog voor die
wind !

Aan aUe ander kosh uise se ons: ' n
Geseende Kersfees en ' n voorspoedige
nuwe jaar. HAN LIE NO LTE

HUIS
WOUTER MALAN
1980 was voorwaar ' n unieke jaar 
miskien die mooiste wat ons Huis nog
beleef het! Met 80 dames en 'n topge
halte ouerpaar, kon dit oak nie anders
nie.

By die eerstejaarskonsen het ons
" Jarre" tweede gei!indig en het pragrig
ven oo n! By die atletiekb yeenkoms het
ons weer eens tweede gei!indig. Dus, aI
is ons op die verhoag of op 'n gras
veld, ons kan die ding goed doen.
Moenie van die netbal vergeet nie!
Met ons goeie potensiaal het ons son
der veel moeite die interkoshuisnet
bal gewen. En dan het die sjam panj e
nooientjie met die g1as vonk elwyn ook

uit hierdie huis gestapo "Jorina, jy
was pragtig!"

Die eer het ons te beun geval dat die
hoofdame vir die soveelste keer uit
Huis Wouter verkies is. En 1981? Weer
'n hoofdame en ' n onderhoofdame uit
Huis Wouter. Dink julie nie ook da t
dit geskiedenis is nie? Voorwaar 'n
huis met kwaliteit,

Na al die voorspoed en geluk kom daar
' n tyd om afskeid te neem. Mnr, en
mev. Fourie, II jaar lank huisouers,
en tannies Grant en Beukes, matrones
onderskeidelik 18 en 5 jaar lank, sal
ons nooi t kan vergeet nie. Net al ons
mooiste en opregste wense vergesel u
- waar u ook aI mag gaan.

Welkom aan mnr. en mev, J. Botha.
Mag 1981 net ' n voortbouing wees op
1980.

' n Woordjie van die prirnaria, Stella
van Eyssen: " Aan elkeen van my huis
komi teelede ' n opregte woord van
dank: julie was puik! Dankie, Wou
ters, vir julie samewerking. Julie het
my taak genotvol gemaak, En aan
ons kys, die MacCrone-marme: ons
het ju lie nog lief en sien uit na ' n
' avontuurlike' verhouding . . ."

Alles van die beste vir die Wouters
en die nuwe koshuisouers vir 198I.

M. VAN GREUNEN

Eerstejaarskonsert
Op Dinsdagaand 26 Februarie 1980 is
daar groot mak ietie gehou toe die
jaarlikse eerstejaarskonsert in die C. P.
van der Merwe-saal aangebied is.

Ouder gewoonte het die eerstejaars
weer in hul koshuisgroepe om die beker
meegeding . Verskeie dosente asook 'n
groot aantal senio r studente het die
konsen bygewoan. Dr. Du Plessis,
mnr. Conradie en mej . Kemp het 'n
moeilike taak as beoordelaars gehad.

Huis Wouter Malan het die aand op 'n
hoi! noot begin en dit was veral hul
compere, Helene Marais, wat baie
goed ven oo n het .

Huis Murray en Navarre was ook nog
voor die pause op die program en het
albe i goeie gehoo rreaksie uitgelok.
Veral Koos Traut met sy item " Loo p

23
op Hande" het opregte en spontane
applous uitgelok .

Nil die pouse het Huis Meiring voort
gegaan am die groat gehoor te ver
maak en het hulle ook met hul karate
item gewys dat die Meiring-dames nie
sonder handskoene aangedurf behoort
te word nie .

Huis MacCrone het vir ' n goeie ver
skeidenheid in hul items gesorg en het
veral groat op winding veroorsaak met
hul boksgeveg, Daama her Huis Bliss
die aand op 'n vrolike noot afgesluit .

Die drie beoo rdelaars moes toe . gou
koppe bymekaar sit om ' n fin ale beslis
sing te kry en daar is toe eenparig oo r
eengekom oor die eerste drie plekke,

Daar is vera! gelet op oorspronklikheid
van items sowel as in die aanbieding,
maksimum deelname deur die hele
eerstejaarsgroep, verhooginkleding en
afgerondheid.

Die hoofstudent, mnr . Stemmer, het
daama die drie wenners aangekondig,
In die derde plek was Huis MacCrone,
tweede was Huis Wouter Malan en in
die eerste plek was Huis Navarre. Mej .
Stegmann het toe die beker aan die
wenner se seremoniemeester, mnr. Ian
Pretorius oorhandig.

Taalfeesprogram:
15 September 1980

Met die taalfeesprogram vanj aar het
C. Louis Leipoldt naru irlik aan die
woord gekom . Hler. > belangr ikste
Afrikaan se digter Vat die eerste 30
jaar van die twintigste eeu het weer
eens vir ons 'n 100 jaar na sy geboort e
gelewe in ' n program van vertelling,
poesie en sang, Leipoldt het gepraat
deur sy natuurverse, belydenisverse,
dramatiese monoloe, sonette, slam
pam perliedjies en oorlogverse. Die
voordrag en sang is tot ' n eenheid
saamgesnoer deur biografiese sketsing .

Die voordraers was Phillip du P lessis,
Eugenie Nel en A. J , van der
Merwe. Die sangers wat die enkele
toonsettings van Leipolct se verse
gesing het was Koos Bou Ner, Corne
Olivier en Andre Serfontein. Die einde
van die program was ' n opwindende
samesang van AI die veld is Vrolik
deur die gehoor. 22
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MY ERFDEEL IS VIR MY MOOI ...
(Herdenking "an Republiekdag rydens die by
eenkorns in die C. P. van der Merwesaa l op 26
Mei 1980)

Geagte mnr. Smit, Dames en Here

In die vierde srrofe van Die Stem van
Suid-Afrika kom die volgende woorde
voor:

"Oat die erwe van ons vaad're vir ons
kinders erwe bly:
Knegre van die Allerhoogsre teen die
hele wereld vry _. ."

Hierdie treffende woo rde lei ons rerug
na die Woord van God waar die psalm
skrywer dit in Psalm 16 soos volg in
vers 5 stel:

" Here, U is my lewe; U sorg vir my.
Wat ek onrvang, korn alles van U af.
'n Pragrige deel is vir my afgerneer.
Ja , my erfdeel is vir my rnooi."

Op Sarerdag, 31 Mei 1980 roep ons
.weer opnuut die gebeurrenis in herin
nering war byna 70 jaar gelede plaas
gevind het, toe 'n geestelik verskeurde
volk uit die asse van oorlogsgeweld tot
Uniewording saarngesnoer is. Maar 50
jaar in die lewe van ' n nasie is slegs ' n
polsslag, 'n asemteug, en in 1961 be
lewe die Afrikaner die heuglike dag van
Republiekwording.
Dit word 'n my1paal, 'n baken op die
pad van ons ontwikkelingsgeskiedenis.
Maar laat ons vir die doeleindes van
hierdie kon gesprek al ons ander prag
tige nalatenskappe buite rekening laat
en in hoofsaak op ons kultuurerfenis
konsentreer. Laat ons verder in gedag·
te hou dat in Suid·Afrika daar eintlik
verskillende kultuurstrome langs
mekaar vloei waarvan ons moet kennis
n.:em, en waarmee ons in die toekoms
in toenemende mate sal mllet rekening
hou. Indien veral die Blanke die of
hiervoor gesluit wil hou, mag hy dalk,
in woorde van N. P. van Wyk Louw
" iewers ruggelings ston, en dat hierdie
helder aarde in ons verdonker word."
Mag ek u 'n paar oomblikke terugvoer
na twee gebeunenisse wat aan die begin
van hierdie eeu in ons Yolksbestaan
plaasgevind het.

Op 26 Maan 1902 sterf Cecil John
Rhodes op 49-jarige ouderdom in sy
vakansiekoth uis in Muizenberg met
hierdie woorde op sy lippe: " So little
done, so much to do . .."

Dit is voorwaar rnerkwaard ige woorde
kornende uit die mond van iemand wat
binne die bestek van 'n betreklik kort
1ewe as bouheer van o.a. 'n magtige
mineralekoninkryk soveel op daardie
gebied vermag het . 'n Klein insidentjie
wat destyds tussen Rhodes en sy ge
swore sakevyand Barney Barnato
plaasgevind het , mag u laat insien
waarom ek Rhodes hier aangehaal het,
al is die volgende verhaal tjie moontlik
gedeeltelik apokrief.

Dit word vertel dat toe hierdie twee
diamantreuse begin besef het dat hulle
mekaar met sakevemuf by die keel sou
moes pak om eie belang te beskerm,
Cecil John Rhodes aan Barnato 'n
aanbod van £6 ()()() ()()() gernaak het
(toentertyd ' n reusebedrag) vir laasge
noemde se diamantbelange in die om
gewing van Griekwaland-Wes,

" Goed,' het Barnato sy ou teen
stander laat weer, "maar bring eers vir
my 'n emmer vol diamante dat ek so ' n
bietjie met my hand daarin kan speel."

Dit moes waarskynlik vir Rhodes 'n
groot vem edering, maar ook 'n onto
saglike uitdaging gewees het dat ' n
mededinger 56 sy kredietwaardlgheid
in twvfel sou trek. Maar Rhodes het
die transaksie beklink, en hierdie soon
optrede verklaar vir 'n mens moontlik
die betekenis van sy sterfwoorde: " So
littl e done, so much to do . . ."

Maar, geagte dames en here, hoe totaal
anders is die inhoud en strekking van
die gryse pres. Paul Kruger se laaste
boodskap aan ' n geestelik verslae
Boerevo1k toe hy op 29 Junie 1904 in
ballingskap uit C1arens in Switzer land
aan gen!. Louis Botha o.a. SODS volg
skryf:

" Daarom: zoekt in het verleden al het
goede en schone dat daarin te on tdek
ken valt, vormt daamaas uw ideaal en
beproe ft voor de toekoms dat ideaal te
verwezenlijken...

Sou ' n mens uit hierdie woorde van
twee merkwaardige figure in ons lands
geskiedenis ' n afleiding kan maak van
die totale anderse en uiteenlopende
menslike strewes , maar wat tog woorde
in ons lan dsgeskiedenis geword het om
te bly?

Maar nou verder. Dit is tog so dar vir
die voortbestaan van enige persoon, en
van enige groep en van enige volk die
bewaring van sy erfenisse vooropgestel
word. Want hoe kan dit anders? Dit
is van soveel onontbeerlike waarde dat
dit die rnoeite werd is om dit oor en oor
te beklemroon,

Maar nou moet ons vra: Wat sluit hier
die erfenisse alles in: ons rnoedertaal,
ons geskiedenis, die rnagdom van ons
ander geestesgoedere oor ' n verre, wye
spektrurn? Die antwoord is: kultuur
sluit al die geestelike en stoflike dinge
in wat deur die mens verwerf is. Daar
om besit 'n mens wat net op die uiter
like kultuurprodukte kan roem sender
die geestelike waardes wat aan hierdie
skeppinge betekenis gee, eintlik geen
kultuur nie,

As ' n mens dus eerlik en ernstig besin
oor jou kultuurerfenis, dan moet jy
begin deur jouself af te vra: waaruit
bestaan my kultuurtaak en -strewe?

Nou is dit so dar hierdie begrip deur
die loop van die jare ' n veel wyer bete
kenis verkry - sodat ons vandag mis
kien na kultuur kan verwys as die
gesamentlike produk van die mens se
verstand, sy hart en sy hand.

En nou moet u my toelaat oin by u as
jongmense 'n besondere lansie te breek
vir die beroep waarv oor u nou in oplei
ding staan.

Die woord is waaragt ig waar dat ons
vandag in die onderwys kultuurleiers
nodig het meer as oo it te vore. Die
Afrikaner kan sy kultuurstrewe alleen
verwesenlik binne sy eie skoolgestalte.
Moet ons nog pleit dat die blom van
ons jeug benodig word om ons skole te
beman met mann e en vroue wat oor·
tuill is dat hulle met ewigheidswerk
besig is?

In hierdie verband is dit miskien geed
om na die volgende Franse spreek
woord te luister: "As die jeug maar
geweet het en die ouderdom maar
kon . . .H

Dames en here, maar ons glo ons jeug
her die wil, die vuur en die geesc!ri ~ om

met nuwe metodes en nuwe w rgesigte
die probleme van hulle tyd aan te durf.
Daarom moo die jongmense nie ver-26
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geet nie om, gedagtig aan die woorde
van Pa ul Kruger, hulle oe na die ver
lede te wend om te kyk watter pad ons
volk in die verlede afgele het.

Ek verwys u in hierdie verband graag
na Gen. 26 vers 18.0 aar staan dit 56:
" En Izak het die putte weer oopge
grawe war hull e in die dae van sy vader
Abraham gegrawe het, en wat die
Filistyne na die dood van Abraham

toegestop her, en dit genoem na die
nam e war sy vader daaraan gegee het."

En as ons terugkyk, kyk ons terug op
'n stryd om die behoud van eie iden ti
tea, 'n stryd wat sy oorwinnings ge
bring het, maar daar was ook oom
blikke van wrede teleurstelling toe 'n
verslane Boerevolk eers by die Vrede
van Vereniging in 1902 moes aanskou
war van hulle ideale oorgebly het. Dit
is die pune wat toegegooi was.

Baie van ons ouer garde het toe die
hoop laat vaar, omdat die neerlaag vir
hulle te groot was. Heme! sou ons
nooit weer nie, het hulle gese. Maar
goddank, daar was 'n nuwe geslag
jongmense wat geglo het die verlede is
nooit gelede nie. Nee, d ie jongeres het
moed gehou, drome gedroom en
visioene gesien. So hel hulle op die pad
van Suid-Afrika mylpale bereik en
baleens geplanl vir 'n nuwe geslag om
tellcens oor Ie neem en die stryd tot by
die volgende baken voort Ie sit. Hulle
het die putte van die volkseie moeisaam
maar met vasberadenheid weer begin
oopmaak. Die versoeking is groot om
name.le noem, maar dit sou hier mis
plaas wees.

Hierdie manne en vroue was alma! in
die geskiedenis van ons volk instru
mente - werktuie in die hand van
Hom wal sy doel mel hierdie volk goed
gesien en die bereiking van daardie
doel geed beplan het.

Geagte jong vriende, mag ek u nou
'Ira : wal is u persoonlike bydrae in die
stryd om die erfenisse van die verlede
Ie help uilbou - ons taal, ons kultuur?

Mag ek u daarop wys dal een van u en
my kosbaarste erfenisse die taaI is wal
u en ek praat, u moedertaal. Watter
bydrae lewer u as loekomstige opvoe
ders daar in die voorlesingslokaJe, in
die koshuise, op die sponterr ein, ja,
ook in die klas kamers periodiek, om te
help waak oor die suiwerheid van u

taal? Wan er boeke en tydskrifte lees
u? Het u al ' n taalgewete in u binneste
ontwikkel?

lewers lees ek van die groot Hervormer
Maartin Luther se uitspraak oor die
mens se taal die volgende: " Die taal is
die skede waarin die swaard van die
gees inpas." Hoe ontsagwekkend sny
die mag van die woord nie vlymskerp
in teen Luther se veroordeling deur die
Ryksdag van Worms nie weens beweer
de kettery in die woorde: "Hier staan
ek, Ek kan nie anders nie . God help
my. Amen."

Kan ons nou n.a.v. hierdie besondere
omskrywing van wat taal werklik be
hoort te wees vir die mens , kan ons
ontken dat die taal 'n soort innerlike ,
' n geestelike gesteldheid by ons moet
wees? Dit moet van binne korn, want
die taal is die sterkste band wat ' 0 volk
saamsnoer. luis di t bet die groot
Afrikaanse digter N. P. van Wyk
Louw waarskynlik bedoel toe hy ge
skryf het: " As 'n volk se letterkunde
tot niet gaan, dan sterf daardie volk."

Ons g10 dat ens moedertaal in die ge
skiedenis van ons volk ook die beitel
van ons denke geword het in die hand
van ons Skepper, 'n beitel waarmee
die eeue vir die Afrikanerdom sou
oopgekloof word, soos uitgebeeld in
N. P . van Wyk Louw se vers met hier
die magtige openbaring:

DIE BYTELTJIE

Ek kry 'n klein klein beiteltjie
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
lotdat hy klink en blink.

Ek sit 'n klippie op ' n rots:
- mens moet jou vergewis:
' 0 beitel moet kan klip breek
as hy ' 0 beitel is -

ek slaat hom met my beitelt) je
en die was sterk genoeg:
daar spring die k1ippie stukkend
so skoon soos langs 'n voeg:

loe, onder my tien vingers bars
die grys rots middeldeur
en langs my vO\.-re voel ek
die sagle aarde skeur,

die donker naal loop deur my land
en kloof hom wortel toe -
56 moet ' n beitel slaan
wat beitel is, of hoe?

Dan, mel twee goue afgronde
val die planeet aan twee
en oor die kranse, kokend,
verdwyn die vlak groen see

en op die dag sien ek die nag
daar anderkant gaan oo p
met ' n bars wat van my beitel af
dwarsdeur die sterre loop.

En nou, WOK, hoe staan dit met elk
een van ons? War is ons bydrae op die
kultuurakker? Is sonunige van ons nog
tevrede om buitestaanders en omstaa
Iilers te wees? Bestaan daar by u en my
rdie gebrek aan 'n begeerte om by die
bewaring van ons erfenisse betrokke te
raak? Sou dit so wees, dan begryp ons
nog nie ons geroepenheid nie.

Onthou, wat ons daarvan maak, is in
ons eie hande. Dis in die jeug se hande.
Dis in u hande . ..

Laat ons dan in die taak om oor die
erwe van ons vaad' re met oortuiging te
waak, laat ons in ons vasberadenheid
om die kulrurele identit eit van ons volk
te bewaar , sterk en waaksaam staan en
10 1 ons leuse verhef die woorde van die
digter G. A. Watermeyer:

" Ons wat teen sewe strome gaan,
mOe! murgsterk in ons wese Slaan;
om langs die wapad van ons dink,
wat Iinksom kantel - regs te mnk."

As dit dan vir die Afrikaanse nasie
wat "teen sewe strome gaan", as dit
hom gegun mag word dat sy pad tOl
anderkant die Slerre mag loop, dat sy
pad stralend sal loop tot in die ewig
heid, laat ons dan ook dink aan die
manne en vroue in ons volksgeskiede
nis wat skynbaar nietige beiteltjies was,
maar die pad kan oopkloo f tot in die
verre eeue. Mag ons die besieling uit
hulle dade put.

VIRTUTE ET OPERA!

Deur deug en arbeidsaamneid

A. J . VAN DER MERWE
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Dis meestal binne maar

soms oak buite dar kennis

VERMEERDER

30
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SO KOU DIE KEWERS
Teen die berghange van Long's Peak
in Colorado het meer as 400 jaar ge
lede ' n jong boompie sy tenger starn
metjie tussen die klippe en rotse uit 
gestoot,

Toe Columb us in Amerika voet aan
wal gesit het, was hierdie boompie al
'n moo i, ster k jongeling, Deur 4 eeue
het hy gegroei, mense sien kom en
gaan, orkane en storms wat om sy
stam en deur sy takke geloei het weer
staan en - oorleef. Kenners beweer
dar weerligstrale hom nie minder as 14
keer getref het nie! Ook dit was nie vir
hom te veel nie!

Maar die kewers ...

Die kewers het hom vernietig. Klein
kewertjies, so klein dar 'n kind ·hulle
tussen sy vingers kan doodvryf, her in
sy starn ingevroetel en hom van binne
ven eer .
Dit is hierdie klein kewertjies wat ook
ons lewens verwoes! Nie soseer die
groo t ma~e nie.

Kommunisme? Ja, Ons ken sy gevare.
En inflasie? Wie voel dit nie aan eie
vel nie? En die gevare op ons grense?
Natuurlik. Maar eintlik word ons
lewens nie daardeur uitgehol en krag
teloos gemaa k nie. Dis die kewertjies,

Ek gee hulle 'n naam - selfsug. Net
een naam, Want hulle Iyk almal een-

ders. Maar hulle val oor 'n brei! front
aan! Hulle vreet hul pad wyd oop 
tot binne in ons harte,

En die naarste van alles is dar ons dit
weet! Om die waarh eid te se, die
kewers van selfsug word deur ons eie
hoogrnoedigheid nog verder gevoed!

Nou sal ons nie almal so blatant soos
Napoleon wees nie wat gese het: Ek
is 'n buitengewone mens! Ek is nie ' n
gewone mens nie. Daarom geld die
norme en standaarde van die gewone
mens nie vir my nie. Of soos die Satan
in een van Milton se werke: Ek regeer
liewer in die hel as om te dien in die
heme!.
So blatant is ons nie!
Maar ons trap darem maklik op die
mense onder ons se koppe en lek die bo
ons se voete en klim so die sosiale leer
- in die naarn van arnbisie en selfver
wesenliking.

Ons beskerm heel versigtig dit wat eie
is aan ons ras - so asof dit 'n ewig
durende besitting is - en dit noern ons
dan vaderIandsliefde! Maar as ander
mense - wat ook net hierdie een
vaderland liefhet - sekere eise stel,
dan vertel ons graag van die groot
offers wat ons al moes bring.

Wie die "ons" is weer ons nie, en wat
die "offers" is, noem ons ook nie.
Wat ons wei weer, is dat vir die afge-

33

V.S.R.1980

Agter v.l.n.r. M. van Putten, J.
Paterson, G. van Sehalkwyk,
G. Laing, J. Jordaan, A . de
Swardt, C. de ManieUe

Voor T. W. Groenewald, B. Stegman;
W. Stemmet, S. v.d. West
huizen

lope 30-40 jaar dit met ons nie anders
as net goed gegaan het nie!
So vreet die lewens van ons selfsug
deur die sterk stam van die boom.

Op Christelike werf is ons nog vernuf
tiger.

'n Christen moet verdraagsaam en
nederig wees. Natuurlik. Maar omdat
ons nou dikwels te bang is om onpopu
li:r te raak , praat ons ook maar die
kwaad geed en karnoefleer ons selfsug ,
want "'n Christen moet tog nie aan
stoot gee nie" !
'n Christen moet die minste kan wees.
Ewe waar . Maar nou gaan skuil ons
standpuntloos agter hierdie feit en
swyg wanneer allerbelangrikste begin
sels verdedig rnoet word .

So hoi die kewers ons innerlike uit!

'n Ch risten moenie die wereld liefhe
nie. Dit is so! Maar is dit nie heerlik
gerieflik om dan nou glad nie betrokke
te raak by die nood en lyding van die
mens nie? Ons bid darem vir die min
derbevoorregte - maar doen oak
maar bitter min om die sg. minder
bevoorregte werklik te help!
' n Christen moet sy naaste liefhe .
Bybels korrek! En onder hierdie
vroom dekrnantel word van ander
Christene afgedreig asof liefde alleen
lik die prysgee van beginsels beteken
en jy net aan die ontvangkant kan
staan .
Weet u waarom het hierdie kewers
nog nie die groat boom van die
Christendom laat val nie? Omdat daar
' n man was wat hoegenaarnd geen
selfsug geken her nie. Jesus, die Chris
ms. Hy gee Sy lewe - aan 'n kruis 
uit liefde vir ander! Dit is Sy krag
wat die boom neg laa t groei!

Daarom moet ons hierdie kewers met
'n vaste hand uitr oei! Dit kan ! Die
stam kan weer gesond word! Deur Sy
krag!

J . W. L. GEBHARDT, V.D.M . 31
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A.C.S.V.-VERSLAG
Namens die betuur van die A.C.S.V.
talc van WOK is dit vir my 'n voorreg
om verslag te lewer van die jaar se
werksaamhede.
Die jaar-1980 het op ' n hoe noot begin
met die bestuurskamp van 1 tot 3
Februarie in die Strand. Daar in die
Voonrekkerpark, weg van die lawaai
van motors en mense, is Bybelstudie
geho u, die pligte van elke bestuu rslid
uiteengesit en ' n beplanning vir die
kwartaal en' jaar se werksaamhede ge
doen, Daar het ' n sterk gevoel van
eenheid tussen die bestuurslede gedu
rende hierdie kamp ontstaan. As ge
volg van die eerstejaarskamp wyk die
bestuur af van die gebruiklike eerste
jaarsuitstappie na Katryntjiesdrift.
Gedurende die naweek van 8 tot 10
Februarie is 'n baie geslaagde kring
leierskamp te Bainskloof gehou . Die
skoling van die kringleiers het baie
goed verloop onder leiding van tannie

Hester Smit en oom Johan Gebhardt.
Elke kringleier het die geleentheid ge
had om 'n kring aan te bied om
horn/haar sodoende te bekwaam vir
die groot werk waarvoor Christus
hulle vir 1980 opgeroep het,
Op 5 Maar! is 'n hoenderbraai gehou
ter verstewiging van die tak se fondse.
Soos dit nou maar eenmaal van ons
studente en dosente is, word die braai
baie goed bygewoon. Die opbrengs
was die hoogtepunt van ons jaar se in
sameling.
Die Studentekomiteevergadermg te
Stellenbosch en die landwye Studente
kon ferensie te Bainskloof vanaf 29
Augustus tot 1 September was goed
deur ons ven eenwoo rdig. Hier het
studente die geleentheid gehad om met
studente van ander kolleges en uni
versiteite te deel in dit wat vir ons van
gemeenskaplike belang en van onskat
bare waarde is. Voons het 16 studente
uit ons geledere as groepleiers en -leid
sters opgetree by die st. 5-kampe wat

by verskeie kampterreine in Kaapland
vanaf 9 tot J2 Oktober gehou is.
Op sendinggebied het werksaamhede
mooi gevlot. Ons koester egter steeds
die hoop dat meer studente hier hulle
hulp sal aanbied. Die Bybelstudie
kringe in die verskeie koshuise is
goed bygewoon en was to t groot seen
vir die lede.
Gedurende die laaste kwartaal sluit ons
ons jaar se werksaamh ede af met ' n
algernene kam p te Bainskloof.
'n Woord van dank aan ds. lohan
Gebhardt en mnr. Dawie de Villiers
vir hu l leiding en bystand, onderskeide
lik by normaalklasse en kampe. Ook
aan alle kringleiers, ouers , stu dente,
dosente en lede van ons gemeente.
Ten slotte ' n woordjie van opregte
waardering aan mnr. en mev. M. C.
Barnard vir bystand, leiding, raad en
opregte liefde gedurende die jaar,
Aan Hom korn toe aile eer en verheer
liking tot in aile ewigheid.

CORJUS MOSTERT

A.C.S.V.-BESTUUR
Agter v.l.n,r. W. Dreyer, B. Spence (penningmeesteres), J. I'Qn Rhyn, H. de Bruijn,

J. Human, M. Nothnagel, C. Pieterse, M. l'an der Ryst, A. Verwey

Voor G. Mostert (voorsitter), E. Kempen (sekretaresse), mnr. M. C. Barnard
(skakeldosent), C. de Manlelle, H. Lambrecht (ondervoorsiner)
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P.K.C.

Hiermee het WOK nou die leiding
in Kaapland geneem om die moderne
prakryk van mikro-onderwys effektief
vir onderwysersopleiding re benu t en
daardeur a! die voordele daaraan ver
bonde in re bou in sy reeds baie suk 
sesvolle program van opleiding in die
praktiese onderwys.

BEURSE 1980
TOTAL- TOEKENNING: Die student

wat in die derde jaar die hoogste
punte in die finale eksamen behaal
het en 'n H.O.D.-kursus volg:
Loubser, Lochleen
Louw , Christelle

CHARLIE HOFMEYER - TOEKEN
NING: Die student wat die hoog
ste punte in die Praktiese Onder
wys in die derde jaar behaal het en
' n H.O.D.-kursus volg:
Kempen, Erina

J . S. FLOREN CE-TOEKENN ING:
Die student wat die meeste gevor
der het in die Tweede Taal vol
gens die punte behaal aan die
einde van die tweede jaar:
Beukes, Johan

SAAMBOU-TOEKENNING: Die stu
dent war die hoogste punte in Wis
kund e in die derde jaar en in die
Junie-eksamen van die H.O.D.
jaar gesamentlik, behaal het :
Bruwer, Anna

MASKEW MILLER-TOEKENNING:
Die beste student in die Praktiese
Onderwys:

Senior Primer: Stemmet Wouter

WOK-TOEKENNING: Die beste stu
dent in die Praktiese Onderwys:
Junior Primer :
Le Roux, Susanna M.

word "kinders "
'n TV-opname

Studente
tydens

Evaluering is ' n baie belangrike kom
ponent van mikro-onderwys en daar
om kry elke student wat waarneem,
terwyl 'n mikro-les aangebied word, 'n
evalueringsvorrn om die les te evalueer.
Hierdie evaluering vorm dan die kern
van die mikro-ontleding van die les
tydens die bespreking daarv an na die
opname.

Dir word vir 1981 beplan dar die twee
dejaar- en derdejaar- junior studenre
ingeskakel sal word vir 'n inrensiewe
program van mikro-onderwys sodat
alma! die ruimsre mate van voordeel
kan trek uh die besondere individuele
aandag wat aan elkeen gegee word .

Vir die student in die Senior Kurs us
word eweseer ' n ornvanende program
beplan war elke dosent in staat stel om
in sy/haar besondere yak die besre
gebruik van mikro- onderwys te maak.

Onderwysers
opleiding deur

Mikro-onderwys
Sedert die begin van 1980 word mikro
onderwys intensief in die opleiding van
onderwysers aan WOK benut . Mnr.
De la Rey Marais, war verantwoordelik
is vir mediakunde, het gedurende 1979
gespesialiseerde opleiding in mikro
onderwys aan die Randse Afrik aans e
Universiteit tydens sy nagraadse studie
ontvang, Hierdie kosbar e kennis het hy
vrylik met die dosentepersoneel gedeel
deur ' n indiensopleidingskursus in
mikro-onderwys vir hulle aan te bied.

Die koUege het oor basiese video-appa
raat beskik en dit is in die loop van
die jaar ruim aangevul danby die
rektor se medewerking. Gevolglik kon
klasse in mikro-onderwys goed op
dree fkom.

Die Departement Junior Onderwys het
met groot em s die gebruik van mikro
onderwys by hulle intensiewe program
van praktiese onderwys ingeskakel,

Die program is so gereel dar die twee
dejaars vera! intensiewe rnikro-onder
wys ontvang her. Dit bestaan korrliks
daarin dar hulle leskomponente, lesse
en groepslesse imensief uirwerk en
dit voor die relevisie-kamera aanbied.
Die betrokke dosent maak die op
names. Hierdie video-opnames word
dan teruggespeel en die lesse word
mikro-gewys indringend on tleed en be
spreek met die oog op verbetering.

Mej. A. Rudman, rweedejaarsrudenr
war deeglik kennis gernaak her met
mikro-onderwys, se mening is dan
ook dar "Mikrolesse voor die televisie
karnera van onmeetbare waarde vir
elke aspiran t-onde rwysertes) is a.g.v.
die feir dar hy/sy dan self weer die
les krities kan deurk yk en die foute kan
sien. Verbetering moet dan intree,
want geen mens wi! tog t.....ee keer na
mekaar dieselfde four begaan nie!" 33
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Biblioteek
Die M. J . L. Olivier-biblioteek het 'n
vol en bedrywige 1980 beleef. As ons
se vol, bedoel ons dit ook in die letter
like sin, want dit was verblydend om te
sien hoe die studen te in groo t getalle
die leessaal vul om by die studietafels
naslaanwerk te doen. Bedrywig was dit
ook beslis, vera! as die uitleensta tistiek
vanaf Januarie tot September toon dat
daar 18 195 boeke en 862 items oudio
visuele materiaal geleen is. Ook ons
ander dienste en fasiliteite is goed be
nut. Dosente en studente het daagliks
na plate kom luister, bandopnames
aangevra, tikwerk kom doen en foto
kopiee kom maak, Wat laasgenoemde
betref, is die totale getal fotokopiee vir
die tydperk Desember tot Oktober
86 869!

Ons het ook ' n hele aantal uitstallings
gehad, die hoogtepunt waarvan seker
lik die C. Louis Leipoldt-uitstalling
was. Ons biblioteek se waardevolle
Africana-versameling het heelwat
Leipoldt-werke vir die uitstalling op
gelewer.

Die hedendaagse tendens da t bibIio
teke in multi-media-sentrums ontwi k
kel en uitgebrei word, is ook op ons
biblioteek van toepassing en daar word
met ems beplan en georganiseer om die
ideaal te bereik. Dit is o.a. met die oog
hierop dat WOK die eerste indiensop
leiding vir onderwyserskcllege-biblio
teekpersoneel in Januarie 1981 aan
bied .

Onderwyserskollege
opleidingseminaar

29 Februarie en 1Maart 1980

'n Hele aantal van ons stu dente is die
geleentbeid gebied om 'n kurs us in
bestuursopleiding vir studenteleiers te
O.K.P. by te woon. Die kursus is aan
gebied deur die Paarlse Afrikaanse
Kultuurraad en het o. l.v. mnr. Pikkie
Louw gestaan. Die kursus is aangebied
volgens die leer-deur-ervaring-metode
wat plaasvind in groepsessies, werk
spanne en algemene besprekings
groepe.

DIS

B
L
o
K
T
Y
D

... en
asemskep

Vrydag se program her die orientering
en praktiese ervaring in korrekte
groepfun ksionering , kommunikasie en
besluitneming behels.

Saterdag her leierseienska ppe onder die
soeklig gekom d.m,v, groepbespre
kings. ' n Onderafdeling hiervan, nl.
tegnieke en leierskapsvaardighede
prakties toegepas in die karn pussitu
asie, het lewendige bespreking uitge
10k- veral tussen twee Bolandse buur
kolleges.

Die kursus was 'n on vergeetlike bele
wenis en die toerusting en motivering
wat ontvang is, is van groo t waarde,
nie slegs vir [ou leierskapsvaardighede
nie, maar ook vir die uitbouing van
jou eie persoonlikheid. Vocrwaar ' n
geleentheid wat deur meer studente
aangegryp behoo rt te word!

BEULAH STEGMANN

WOKKIETIE
Dit was vanjaar een van die belewe
nisse op WOK. Ons het afgeskop met
'n reusemakietie. Dit was eintlik vir die
eerst ejaars, maar meer as die helfte
van die senior studente het ons onder
steun,

'n Klein donasie is telkens gevra en
later is 'n orkes op die been gebring.
Dit was nie genoegnie en 'n boereorkes
het "Flight Fo ur" afgewissel, wat die
bereidwilIigheid van die studente toon.

Danskompetisies en pryse wat uitge
loof is, het die hoogtepunte van die by
eenkomste gevorm. Almal het dit ge
niet en hier het ons mekaar leer ken en
verstaan. Dit is lekker om te sien dat
die jeug op so ' n skaflike en ordentlik e
rnanier kan dans en gesellig verkeer
son der om uitspattig te raak. Dankie
ook aan die VSR vir puik organisasie.

Die bywoning was deurgaans bale
goed, Ons hoop dar hierop in die toe
koms voo rtgebou gaan word totdat
die sale te klein word. Wat is lekkerder
as boeremusiek en ' n blink blokkies
vloer! W. STEMMET34
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LANDSDIENS
VERSLAG

Met 'n ledetal van vierhonderd en
twintig, etlike suksesvolle kampe, ge
slaagde take, steeds groeiende belang
stelling, 'n inrens belangstellende rnnr.
Du Toit (skakelbeampre), mnr. Boetie
van Zyl, mnr. Matthews, 'n voor
sitter van formaat (Tat Visagie) en 'n
kookwater-bestuur met Annalie as
sekretaresse, kon dit hierdie jaar nie
anders as om net voorspoedig te gaan
nie.

LA NDSD1ENSBESTUUR

A gler v.l.n.r. AI. I'an Greunen, D. Muller. H. Theron, I.
v. d, Mer...e. J. Jordaan, J. L'an Zy!

Voor v.l.n.r. I. Visagie (voorsitter), A . Stramrood (Sekr.),
W. SteenkampIonder-voorsitter)

Die jaar se bedrywighede het begin
met 'n uitsoekdag war net vir die eers
tejaars gereel is. '0 Genotvolledag is te
Katryntjiesdrift afgesluit met 'n sok
kiejol in die stadsaal , Ek dink dat die
eerstejaars hierdie dag besef her wat
Landsdiens is.

'n Klubkarnp te Jonkershoek is deur
tweehonderd studente bygewoon en
volgens hoofkantoor was dit 'n grootse
prestasie orndat dit die rneeste studente
van em kollege was war nog 'D kamp
bygewoon het.

Gedurende die Aprilvakansie is skoal
kampe te Jonkershoek en Vredendal
gehou waar twintig van ons studente as
leiers opgetree bet. Gedurende dieself
de tydperk was daar 'n streekkamp wat
'n staptog in die Sederberge ingesluit

het. Tat Visagie eo Marianne van
Putten bet as kampleieren -leidster op
getree. Wouter Stemmer en Neels
Rieken her elk 'n prestasietoekenning
van hoofkantoor ontvang.

Die Julievakansie was weer bedrywig.
'n Karnp is te Glen, Bloemfontein,
gehou . AI was die water die grootst e
gedeelte van die dag in die krane ge
vries, bet dit nie voorkorn dar harte
steeds warm geklop belnie. Tal Visagie
tree as leier op eo ontvang van boof·
kanloor ' n pragtige skouerband met
die landsdienswapen daarop as be
loning vir jarelange loegewyde diens.
Conus Mosten omvang 'n leierskap
toekenning omdal hy as groepleier op
getree bet. Ons sludeDle ontvang oo k
' n sertifikaat van netheid omdal 'n
dameskarner en 'n manstenI die hoog·
ste punte behaal het. Ja. WOK hel
beslis uilgeblink!

Terselfdertyd is ' n staptog in die Vis·
rivierafgronde meegemaak en vir die
studente was dit voorwaar 'n onver
geetlike ondervinding.

Op 27 Augustus 1980 is ODSafsluitings
vergadering gehou en opgedra san
rnnr. J. A. van Zyl wat die stigler van
ons klub was. Ten spyte van die feit
dar hy 'n besigeman is, washy nooit te
besig vir Landsdiens nie, " Oom
Boetie, ons is hartseer , maar hartseer
orndat ons gelukkig is om vir u te kon
ken en om werklik Landsdiens by u te
kon leer. Dankie vir wat u in 26 jaar
vir die klub gedoen her. U plekkie sal
altyd u s'n bly!"

Oom Aubrey Stopforth oorhandig aan
mnr. Van Zyl ' 0 geskenk van hoo fkan
toor. Ook oorhandig die k1ub aan born
'0 asbak war deur Andrew van ZyI ge
maak is. By hierdie vergadering is ook
diplomas uitgereik aan die lede wat
aktief deelgeneern het . Die volgende
besluurslede het preslasieloekennings
van hoofkaotoor omvang: Willem
Sleenkamp, Annelie Strarnrood en
Andrew van Zyl.

Vir oulaas is 'n kamp Ie Potberg naby
Bredasdorp gehou om nel mel 'n sle
wige greep die bedrywighede van die
jaar af Ie sluit,

Aangesien Tat Visagiedie kollege gaan
verlaat, verloor die WOK-Lands
diensklub 'n Ieier uit een stuk. "Tat,
wat jy vir Landsdiens beteken en ge
doen het, is meer as wat 'n mens ooit
op papier kan neerskryf. Aan jou dan
baie, bale dankie eo aile voorspoed op
jou pad vorentoe."

Sy boodskap aan die WOK- Lands
diensklub is: "Ek wil my bestuur van
1980 hanlik bedank vir die groot werk
war hulle vanjaar verrig het. Gun my
ook die geleentheid om vir more. J. A,
van Zyl, A. S. du Toil en C. J.
Matth ews dankie te se vir toegewyde
belangstelling in die klub. Aan die Iede:
dit is mel groot hartseer wat ek van
julie moet afskeid neem, Aan die nuwe
bestuur: veels geluk en voorspoed vir
1981. Onthou: Dade en nie woorde nie!
FaCIa Non Verba,"

M. VAN GREUNEN
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FOTOGRAFJE VERENIGING
Agter v.l.n,r. R. EDman, H. Olivier,

H. Muller, N. Louw
Voor v.l.n.r. A. Verwey, J. Jordaan

(sekr.), R. Scheepers (voar
sitter)

Fotografieklub
Ons het weer ' n bedrywige jaar oeleef.
Baie pragfoto 's is geneem en eie
handig in ons eie donkerkamer ont
wikkeI.
Datums vir vergaderings in 1981 is
reeds vasgestel, Ons het een Woensdag
per kwanaa! waartydens ons Ofuitstal
lingsOfgassprekers sal he.

Tydens klubbyeenkomste word lesings
in fotografie gegee ten einde die
amateur in die kuns van die foto
grafie te onderle. Uitstappies word
ook beplan.

Mag 1981 'n aangename en leersame
jaar indie klub wees,

R. SCHEEPERS

L.a. - 1980'
Die derdejaar - L.O. - manstudente
het gedurende 1980 gespesialiseerde
onderrig van drie dosente ontvang,
nl. more.C. Venter, C. Kitching en
Van As Jordaan. Mnr. Van As
Jordaan is by WOKaangestel as dosent
van Liggaamlike Opvoeding vanaf die
derde kwanaal.
Met die intrap het hierdie oud-WOK
student ons laat les opse. Presiesheid
en veranderde onderrigmetodes was
aan die orde van die dag. Dit is nou
maar eenmaal so - 'n student pas
altyd moeilik aan by sy dosent.

Dosente pas weer maklik aan by
studente, Hierdie aanpassingsproses is
egter verhaas deur Vrydagoggende se
bankiesklim, Ek wiI se dit was blits
vinnigl
Die ronde vriend in ons geledere her
eers bra - swaar geleef, maar later
was hy 'n karnpioen. Voorts was daar
die brug, rekstok , perd, kas en vloer
waarop reekse oefeninge bemeester
moes word - ' n " heerlike marte
ling"!
Met 'n doel voor oe en die voorbeeld
war aan ons gestel is, was dit nie
moeilik om 'n hoe standaard te bereik
nie.
Namens die klas sf ek ook opreg
dankie aan mnre. C. Venter, C.
Kitching en D. de VilIiers, Departe
mentshoof van Liggaarnlike Opvoe
ding, vir hul aandeel gedurende 1980
en deur die jare van studentwees.

C.MOSTERT

Interkoshuisatletiek
byeenkoms

Die eerste item van hierdie jaarlikse
kragmeting het reeds op Maandag, 25
Februarie, plaasgevind toe die paal
springers mekaar aangedurf het, Die
eerste tekens van die besondere goeie
kornpetisiegees wat so kenmerkend van
die byeenkoms op die Woensdag was,
was reeds hier te bespeur. Na 'n uur
en ' n half se spanningsvolle deelname
- ten spyte daarvan dat vemuf soms
ontbreek het - kon die wenner eers
aangewys word.

Woensdag, diedag van die byeenkoms,
was dit spoedig duidelik dat dit 'n be
sondere byeenkoms sou wees. Die wed
ywering tussen die koshuise in die ver
skillende veld- en baannommers was
hewig. Ten spyte van 'n sterk wind
wat menige goeie pogings skipbreuk
laat ly het, het elke deelnemer sy aIIer
beste gegee en verdienstelike prestasies
isgelewer.

Op die pawiljoen kan die wind die
ondersteuners en dirigente se borrelen
de entoesiasme nie demp nie. Die ge
volg was dat dieeen lekkerkryliedjie na
die ander onder aansporing van die
vou • rek • hoogtrap - spring - dirigente
wat van wie-weet-waar die energie op
getower het om vir bykans drie uur
lank hul atlete tot die uiterste aan te
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moedig, Die paviljoen was 'n skou
spel van kleur, klank en beweging soos
WOK seker seide beleef het.

Dit was gou duidelik dat die stryd om
die beker tussen Huis Bliss en Huis
Wouter beslis sou word. Huis Bliss was
egter vasbeslote om hul nederlae van
die afgelope vier [aar te wreek en het
die tweekuns behaal om die spanbeker,
met 'n totaa! van 482VI punte, sowel
as die sangbeker, te verower. Sodoende
is Huis Meiring se drie jaar lange oor
heersing beeindig. Die beker vir die
beste mansatleet is deur J. H. du Toit
van Huis Murray verower vir sy pres
tasie in die hoogspring, Mej. T. van
Vuuren het vir die enigste rekord van
die dag gesorg toe sy die werpskyf 'n
manjifieke 45,64 m ver. geslinger het.
Daarmee het sy ook die beker as die
beste dameatleet verower. ' n Aange
name dag is afgesluit met 'n dansparty
in die ontspanningsaal.

Op die vraag wat aan my gestel is of
al die werk vir een dag die moeite
werd is, wil ek 'n besliste JA antwoord.
Hierdie jaarlikse , interkoshuisbyeen
koms kan in die toekoms, indien dit
nie reeds so is nie, een van die hoogte
punte van die jaar by WOK word. Die
moontlikheid dar 'n swemgala op die
selfde basis kan plaasvind, behoort
beslis ondersoek te word.

In die toekoms, wanneer WOK sy eie
atletiekgeriewe het en atletiek as sport
uit sy stiefkindposisie gegroei het ,
behoort 'n jaarlikse interkollege teen
die Pokke gehou te word, al is dit op
die basis van 'n uurbyeenkoms.
Laastens 'n hoedlig as saluut aan al die
studente, die spankapteins , die L.O. 
3-mans en beamptes vir hul deelname
wat die sukses van die byeenkoms ver
seker het,

C. VENTER
Addendum
As blyk van waardering vir die gOOe
werk, inspirerende onderrig en on
kreukbare voorbeeld wat mnr. C.
Venter te aile tye gestel het, kan die
besonderegees, wat hierdie byeenkoms
uitgelig het bo aI die voorafgaandes
in ons herinnering, ven olk word as die
studente se dankie-se-afskeidsgeskenk
aan mnr. Venter. Dit was dan ook
gepas dat hulle mev. Venter vereer het
met die taak om die bekers te oor
handig.
(Red.) 37
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A TLETIEKKLUB:
Agter v.l.n .r. J. I'Qn der Westhuizen, L. I'an Zyt, J. I'an H:l'k, J. de Wilt, K. Wessels, W. Brink.

A. Schreuder, S. Pretnrius

Derde ry

Tweede ry

!'oor

A. Fincham, P. Lewis, A . I'an der Westhuizen, J. van Zyl; J. Brand, J. du Tolt, D. Boonzaaier,
I. Pretorius

Mnr. A. du Toit (a(rigterj, J. A nnandale. T. I'an Vuuren, S. Wiese, mnr. Van As Jordaan

L. Mathee, H. Esbach

Verslag van WOK·atletiekklub

1. WIESE
Philip Lewis (Slap) is vir die W.P.-
Juniorspan en Jannie Annandale (100

Dieatletiekklub het in 1980 'n jaar van
voorspoed belewe. Die klub het tans
die grootste ledetal sedert 1977.
Theresa van Vuuren en Sakkie Wiese
is as kapteins van die klub verkies,

Die rneeste adele het aan soveel as ses
byeenkornste en selfs meer gedurende
die jaar deelgeneem. Oil is besonder
baiein teenstelling mel vorige seisoene.

'n Paar allele van die klub het beson
der goeie prestasies behaal: Theresa
van Vuuren het bv, die volgende pres
tasies in skyfwerp behaal: Sy wen die

W.P.-Junior- (dogtersOn s) en W.P.
Senior- (dames ope) titels, Sy stel ook
'n nuweW.P.-rekord virdogters onder
19 op met ' n afstand van 47,58 m. By
die S.A. Kampioenskappe verower sy
die eerste plek vir dogters 0 .19. In
die S.A. Kampioenskappe vir dames
onder 21 verower sy die 4de plek mel
44,26 m. In die S.A. Karnpioen
skappe, dames ope, verower sy die 5de
plek mel 'n afstand van 45,9 m.

m) vir die W.P.-B-span gekies.
Die klub wil ook graag hiermee die
afrigters, mnre. Du Toil en Jordaan,
bedank vir hulle afrigting van die afge
lope seisoen. Oil was 'n ware moti
vering en aansporing, Ook 'n beson
dere woord van dank aan aI die
adele en belangstellendes wat die oefe
ninge so gereeld bygewoon het. Sonder
hulle kon die klub nie voortbestaan nie.

38

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 6 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss6/1



KUL TUUR VERENIGINGBESTUUR 1980

Die
Kultuurvereniging

Soos in die verlede, het die kulturele
bedrywighede vanjaar weer 'n promi
nente rol in die studentelewe van
WOK gespeel. Nie aileen was die
kollege in die bevoorregte posisie om
vanjaar 'n puik operette aan Ie bied
nie, maar was die jaarlikse sangfees,
die Sondagaandkonserte, die eenbe
drywe wat opgevoer is en die rede
naarskompetisies wat gereel is, van
hoogstaande gehalte,

Dit is mel groot dankbaarheid dat ons
kan meld dat die meerderheid van ons
studente op kulturele gebied aktief
saamgewerk het, Die feit dat daar van
jaar bykans vierhonderd studente aan
hierdie vereniging behoort het, dat
meer as tweehonderd van ons lede aan
die jaarlikse sangfees deelgeneem het
en dat ons byeenkornste deur groot ge
taUe studente bygewoon is, toon aan
die bestuur dar hierdie beweging beslis
bestaansreg by WOK het.

Alhoewel ons ons bedrywighede van
jaar weens die hoe eise van die operette
moes inperk, kon die bestuur nogtans
daarin slaag om 'n sinvolle jaarpro
gram aan Ie bied. So byvoorbeeld, was
die imerkoshulsredenaarskomperisle,
war op 19 Maart aangebied en deur
Huis Bliss gewen is, 'n reuse-sukses,
Ook ons deelname aan die Taa1fees
program van Wellington het daartoe
bygedra dat hierdie ondememing 'n
groot sukses was. Die eenbedryf " 0
Kuns! 0 Kompleks! Kuikendief" wat
onder leiding van me]. Kemp by hierdie
geleentheid aangebied is, het van harde
werk getuig en was ongetwyfeld 'n
hoogtepunt van die aand. Ook die
populere musiekkonsert wat op 20
Augustus aangebied is, het van span
gees , opoffering en hartlike samewer
Icing getuig, Nie aUeen was dit ver
basend om die talente van ons jong
kunstenaars te kon ontdek nie, maar
was die gewiJligheid van a1mal om
saam te werk en 'n bydrae te lewer,
voorwaar 'n bemoediging vir die be
stuur.

" 0 Kuns! 0 Kompleks! Kuikendief"
wat onder regie van mej, Kemp op die
planke gebring is, het groot byval ge
vind en het van die aand 'n onvergeet
like ondervinding gemaak.

Aangesien ons musiekpersoneel weens
die operette en die sangfees vanjaar ' n
besondere moeilike en tydrowende
taak gehad het, moes ons die getal
Sondagaandkonserte 101 die minimum
beperk, Die enkeles wat wei gereel is,
het van uitmuntende standaard getuig,

Ek wi! graag langs hierdie weg my OJ>
regie dank betuig teenoor ons same
roeper dr. P. J. Avenant wat ons mel
raad en daad bygestaan het. Tesame
met dr. Avenant en personeellede soos
mnre. B. van Eeden, A. P. Venter, P.
L. du Plessis en mej. E. Kemp kon die
bestuur 'n gedugte span uitmaak. Ver
gun my ook 'n spesiale woord van
dank teenoor ons rektor , mnr. E. Smit,
wat ons mel sy teenwoordigheid steeds
besiel het om ons beste Ie Iewer.
Laastens, maar Die die minste Die, wi!
ek graag die bestuur van 1980 bedank
vir hulle hartlike samewerking. Mejj,
S, Vermaak, E. Kempen, S. van
Eyssen, E. Olivier en E. Jordaan was
voorwaar steunpilare en kon daartoe
bydra dat die Kultuurvereniging van
WOK vanjaar weer kon groei en bloei.

W. RALL

41

DEBATAAND
Die 19de Maart 1980 is daar weervurig
gedebatteer of dames 'n verpligte een
jarige militere opleiding moet onder
gaan. Die dames was natuurlik weer in
die meerderheid, maar die twee here
Serfontein en Van der Merwe kon
darem hulle man staan teenoor die
logiese redenering waarvan dames na
tuurlik 'n oorvloed het! Martlie
Franzsen het die moue opgerol, hand
skoene aangetrek en dii: neut eerste
probeer kraak. Meiring se verteen
woordiger, Susan Vermaak, het pro
beer om dit later oop te beur.
Christelle Mllller (Hawelcwa), Estelle
du Toit (Murray), Marl van Greunen
(Wouter Malan) het ook met mening
ingeklim.

Oar die algemeen was die gevoel dar
dames wei militere diens moet doen.
Dit is Die noodwendig dat huUe met
geweer in die hand moet gaan staan
Die; op die tuisfront is daar net soveel
gevare wat dreig.

Uiteindelik is die uitlclophou geplant
deur Martlie Franzsen (Huis Bliss).
Kort op haar halclce was Christo
Serfontein (Navarre), Estelle du Toit
(Murray).

Op 10September was ons drama-aand,
soos in die verlede, weer eens geken
merk deur puik toneelspel en goeie
organisasie, Die lwee eenbedrywe,
naamlik "Die Eerste Oogopslag" en

Agter v.I.n.r. Mnr. B. H. van Eeden, H. Olivier. Mnr , P.
L. du Plessis, S. I'an Eyssen, J. Jordaan

Voor v.l.n,r, Dr. P. J. A venant (voorsitter), E. Kempen,
W. RaIl 39
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EERSTE KRIEKETSPAtI·

Agter v.l.n ,r B. H. Wheeler, E. J. Knipe. M. v.d. Merwe E. I'an Rooyen, 11". H. Barnard. G. T. J. Laing. P. L. "an Schalk")'k

Middel P. G. Groenewald, mnr. D. R. Schreuder tafrigter), J. B. Paserson (/capt.), mnr. J. Borha (besruurthrJ, H. G. SOUlhe)".

I'oor J. C. Schoeman, M. R. Scott

Krieketverslag
Die Krieketklub het die afgelope jaar
steeds van krag tot krag gegaan en
die span is tans op 'n hoer peil as ooit
in die verlede. Ongelukkig voltooi sewe
staatrnakers vanjaar hulle studie, Hier
die spelers se vertrek sal ' 0 leemte laat
wat baie moeilik gevul sal kan word.
' 0 Paar baie belowende eerstejaars
het egter vanj aar by die klub aange
sluit . Enkele hoogtepunte van 1980 is
die volgende:
Die sterk span van OKP word deur 'n
puik span poging geklop,

Sias van Rooyen word opgeneem in
Boland se senior span teen Natal.

Gerhard Laing word gekies as lid van
die Bolandse span vir die S.B.W.
kornpetisie.

Die beoogde deelname aan die Krieket
week vir S.A. kolleges te Potchef
stroorn,

Die afrigting van die eerstespan word
behartig deur mnr. Basie Basson, 'n
dosent wat Boland op die krieketveld
verteenwoordig het en die vermoe besit
om die fynere kunsies van die spel by
die spelers in re skerp.

Bloedskenk
Vanj aar is daar op kompetisiebasis
bloed geskenk,

Met ons eerste interkoshuisbloedsken
king in Februarie, het die mense met
bewende kniee, bleek om die kieue,

maar tog vol bruisende liters kom aan
meld om die eer van hul koshuis te ver
dedig. MacCrone (' n manskoshuis!)
loop toe met die louere weg.

lnterkollege-bloedskenk, 5 Mei 1980.
Elke regdenkende Wo k wat ' n liter op
reserwe gehad het, het sy 500 m.l korn
gee. Die Wokke loop natuurlik met die
louere weg: WOK 40010 , teenoor die
Pokke se 200/0 .

Op 13 Augustus het ons ons Iaaste
bloedskenking gehad, met die inter
koshuiskompetisiebeker op die spel.
Huis Navarr e (weer ' n manskoshuis!)
loop hierdie slag weg met die beker.

Baie dankie vir julle vriendelike eo
literondersteunende sarnewerking hier
die jaar. "Gee 'n liter en spaar ' n
lewe!"

GEORGINA VANSCHALKWYK41

et al.: Die Wynstok 1980

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



NOODHUI.PUGA /980

Agli'r v.l.n,r. H. l.ambrechts, J\ t . Tnuer, Co Steyn. II.
Theron . T. Kronmiiller

Voor stnr. C J. Kitching (skafu/dount), E. "an
Eck . o. Dwyer

Noodhulpvereniging
Die Noodhulpvereniging het geduren
de 1980 van krag tOI krag gegaan, Een
van die belangrikste take van die ver
eniging was om student-onderwysers
op Ie lei om weerbaar te wees in lye van
rampe en noodsitu asies.
Die vereniging het vanjaar begin met 'n
ledetal van 50 studente en het geeindig

met ' n ledetal van 120 lede. Die k1ub

her ook vanjaar afgestig van die Wel
lington-klub en het 'n volwaardige
vereniging van die Onderwyserskollege
geword . Die vereniging het oo k van
jaar die instrukteurskursus in die Paarl
bygewoon waar 18 lede hul Instruk
teursdiplomas verwerf her en 2 lede hUI
Senior Instrukteursdiploma . Die ver
eniging is op die oomblik die klub met
die meeste instrukteurs in die Wes
Kaap.

Die vereniging her hom veral roegespits
om diens te lewer aan die Onderwysers
kollege en aan die Boland -Rugbyunie .
Vie vereniging betuig hul waardering
aan mnr . C. Kitching, mej. F. Koeg
lenberg en ook aan al die donateurs
wat hul gedurende die jaar gehelp het
om 'n sukses van aJ huJ projektete
maak.

In die manstoernooi was die uitslag
soos volg:
I . Paarl, 2. Oud tshoorn , 3. Welling
ron, 4. Graaff-Reinet, 5. Port Eliza
berh.
Die roernooi is Saterdagaand afgesluit
mel ' n vleisbraaig eselligheid by die
kollege en daarna is die gekombineerde
kollegespan bekend gemaak wat deur
'n paneeI van die Bolandse keurders,
t ,w. mev, Connie Roux (Paarl) , mnr.
Chris Versveld (Bonni evale) en mnr.
John MacKinnon (Stellenbosch) gekies
is. Die spelers wat aan gewys is. is die
volzende:
Malis: Andre Bruyns (OKP), Bruwer

Mostert (OKP), Neels Riekerk
(WOK) en Vonnie Mosrert (OKP).

Dames: Susan Joubert (Denneoord),
Bearrix Roos (OKP), Agnes Heese
(Denneoo rd) en Elrie de Villiers
(OKP) .

Die studente en die besruurders van die
spanne is gehu isves deur Navarre en
Wouter Malan van waa r hulle Sondag
oggend na ontbyt vert rek her.
L. 1. SCH ROEDER
(Toernooi-organiseerder)

Tennistoernooi vir Kaapland se Onderwyserskolleges:
19 en 20 September 1980

Burgerneester, Raadslid M. C. Malan
en mevrou Malan, op hu l plaas Ver
sailles onthaaI . On s gaste kon nie uit
gepraat raak oor die gulhartige Bo
landse gas vryh eid waarmee hulle deur
ons gasheer en gasvrou onthaal is nie .
In teenstelling mel die vor ige dag,
was die laaste dag koud en onplesierig.
Die tennis is kort-kort deur reenbuie
onderbreek sodat die spelers dikwels
van die bane, wat van die nattigheid
glad geword het, geroep moes word.
Die aanral besems wat ons beskikbaar
gehad het en die sterk wind wat gewaai
het, her die bane gou weer speelbaar
gehad. As gevolg van die reen kon al
die wedstryde nie voltooi word nie,
maar ons her 109 daarin geslaag om
die wenners van die roernooi aan te
wys.
In die damestoernoo i het die kolleges
soos volg geeindig:
I. Denneoord (eerstespan) , 2. O.K.P.,
3. Port Elizabeth en Graaff-Reinet ,
4. - , 5. Wellington en Denneoord
(tweedespan), 6. - , 7. Oudtshoorn, 8.
Kaapstad .

Die bovermelde toernooi is vanjaar
deur Die Onderwyserskollege Welling
to n aangebied. Die onderwyserskol
leges van Graaff-Re inet, Port Eliza
beth, Oudtshoorn, Paarl, Denneoord,
Kaapstad en Wellington was op die
toernooi ven eenwoordig - in totaal het
52 stu dente aan die toernooi deelge
neem.
Die toernooi is op 'n rondomtaliebasis
beslis wat daarop neer kom dat elke
kollege teen elke ander kollege moes
speel. Elke kompetisie het bestaan uit
enkel- sowel as dubbelwedstryde.
WOK is verteenwoordig deur die
volgende spelers:

Mans: Neels Rieken, Johan van
Rooyen, Anton van Schalkwyk,
Johan Alberts ,

Dames: Raais ie Jansen, Miran da
Malherbe, Mar lene Jackson, Han
nalie Joubert,

(Bestuurder : Mnr. C. W. Souter)
Die eerste dag van die toernooi IS in
bakkende hitte afgehandel en na die
dag se spel is die spelers deur die
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•

MA NSTENNIS: EERS TESPA N

Agter v.l. n.r. M. ran Tonder, E. ,'an
der Mer...e. N. Rieken

Voor Mnr. C. W. Sou ter {Afrigter),
J. A lberts, J. ran Rooyen,
mnr, L. J. Schroeder (ajrigter)

45

TWEEDE TENNISSPA N

Agter v.t. n.r. Mnr. C. W. Souter
Iafrigter), M. \'an Tonder, D.
Dwyer, J. A lberts. E. "an der
Mer...e

Voor H. Human. H. Joubert. ,H.
Jackson. H. de Wet
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CDIES CDE SPAS

Agter v.l.n:r. Me], E. J....oekemoer (ajrigslerJ,
D. Opperman. J. LOUK". A. Raux. 1'.
Lou w

Voor S. Barkhuizen, A . Il"ochelhoff er. T. Il"ocl.
(kaplein). H. OIM". J. Ctoasen

EERS TE TEN MSSPAN

AJ!ler v.l.n ,r, N. Rieken. J. ,'an Rooven. \ t.

Groenewald. j\'. Stebrits

Joor Mnr. L J. Schroeder .(a/ rigter). M. J'er
cuiel, L V 'Kennedy, ,\1. Malturbe. vt.

Jensen

J

TENNIS - 1980
Gedurende die tennisseisoen van 1980
het die eerste-, tweede- en derdespan
onderskeidelik om die volgende bekers
meegeding: die Groot Uitdaagbeker,
die Morkelbeker en die Hartogh beker.

Tennis van goeie gehalte is gespeel en
a1hoewel ons minder ervare spelers
dikwels die knie moes buig voor hulle
teenstanders, het hulle goeie kompeti
sie verskaf. Ons spelers het waarde
volleondervinding opgedoen en het die
tennis baie leersaamgevind.

Ons wil graag die spelers bedank vir
hulle getroue bywoning en ook vir
die goeie gees waarin die tenniswed
stryde gespeel is.

Ons opregte dank aan die afrigters,
mnre. Schroeder en Souter en rnej.
Koekemoer, vir die entoesiasme waar
mee hulle die afrigting behartig
het.
Ons beste wense vergesel die tennis
klub van 1981!

J
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EERSTE HOKKIESPAN

Agler ..-L n.r A. Lotter, At. Verster, A. Roos, S. Pretorius, C. Fourie, K. Meyer

Voor v.t.n,r. S. "an Eyssen, M. Meyer, B. Kenny (kapl,), me]. E. lordaan (a/rigSler), C. Visser,
A. Theron

TWEEDE HOKKIESPA N

Agler v.l.n,r. R. Visser, R. ,-an Btommenstein,
B. Cloere

Derde S. Boonzaaier, T. Dayson, H . de WeI,
H.Bbach

Tweede S. Ie Roux (kapl,), mej. E. Jordaan
(aj riXSler), A . Stramrood

EersteM. Longmore, J. "an Rhyn
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DERDE HOKK1ESPAS

Ageer v.t.n:r. L. Truter, L. },'Qn Zyl. D. Fount . C. Mu lder, At. Lou....AI. De/pon

Voor R. v.d. Vee. I. Crous, B. Spence (lUlpt.) mej . E. Jordoan (af rig-
ster), l, Truter, B. KOl:.e

HOKKIEVERSLAG
Nog ' n onvergeetlike hokkieseisoen is
verby, Onder die bekwame en entoe
siastiese leiding van ons afrigster, mej.
E. Jordaan, het ons sommer vroeg in
die jaar aI begin oefen.

Ons het altesame vier spanne ingcskryf
waarvan die eerste- en tweedespan aan
Interkollege deelgcnecm het. AIhoewel
die kompetisie sterk was en die baan so
glad soos seep na die tradisionele inter
kolJege-reenbui, het die Wokke hulself
deeglik bewys. Die tweedespan het ge
lykop een elk gespeel terwyl die eerste
span twee nul verloor het ,

Anders as ander seisoene het hierdie
seisoen 6 Boland-B-speelsters en 2 Be
land-A-speelsters opgelewer. Daar is 'n
wonderlike spangecs opgebou en die
speelsters het ondervinding opgedoen
wat hulle deur die seisoen mel vrug kon
gebruik het.

Die scisoen is onder andere afgesluit
deurdat daar 'n wedstryd teen' ' n saarn
gestelde mansspan gespeel is. Die
eerstespan het oak naelskraap gewen
deur die manne mel vier doele teen
twee Ie verslaan het .

Ster kte aan aI die spanne vir 1981.
Mag dil ' n jaar vol hoogtepunte wecs.
Bou op dit -wat julJe opgebou het en
bereik groter hoogtes, dan kan dit nie
sleg gaan nie.

Ster kte l B.K.

V1ERDE HOKK1ESPAN
Agter v.t.n,r. C. Russelman. I. Truter, A.

Cahill. M. Ie Raux, A. Bothe,
J. J'an Devemer

Middel A . Greef (kapt.), (mej.) E. Jordaan
tafrigster), B. Jonker

Voor F. I'an Scha/k..vk , A. Korelsen. A. "an
J~)'k
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LEWENSREDDING: S WEM

TWEEDE NETBALSPAN

Agter v.l.n.r.

Voor

Agter v.l.n.r.

Voor

G. Mostert, O. OIMer, S. Rossow,'

A. Greeff, A . Botha, mej. E. Jordaan (afrigster),
C. Fourie

M. Franzen, S. Loch-
ner A. Raux, E.,
Bester, aj...esig: E.
Malherbe

C. Visser, mev, I. le
raux (afrigster), A. ,'an
der Mer...e

49

Swemverslag
Die swern het vanj aar groter belang
stelling gewek en is in drie groepe ver
deel, Die beginners was onder leiding
van mev. Le Roux en die gemiddelde
swemmers onder leiding van mej.
Zietsman wat hierdie swemmers voor
berei vir lewensredding.Die lewensred
ding onder leiding van mej . lordaan
het vanj aar nog groter belangstelling
gewek en meer swemmers het medaljes
verwerf: 57 het bronsmedalj es terwyl
14 persone bronskruise verwerf het:
Cecile Fourie, Sandra Rousseau,
Olkert Olivier en Gert Mostert verwerf
silwermedaljes en Aletta Botha die
silwerkruis. Twaal f swernmers het
daarin geslaag om instrukreurserti fi
kate te verwerf.

Aletta Botha key die beker vir die beste
vordering en bywoning. lohan Brand
het die beste tye opgestel,

Daar is Maandae en Woensdae net na
klas en nog v66r ete geoefen! Die harde
oefeninge her die swemmers fiks ge
maak vir die praktiese eksamen. Die
teoretiese eksamen is onder Ieiding van
instrukteurs afgele,

Ons wil vir mejj, lordaan en Zietsman
en mev. I. Ie Roux bedank vir die op
offerin g en oo k vir die afrigtingswerk
wat hull e gedoen het .

S.R.
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50

BESTUUR EN KAPT£JNS VA N LlGA·SPA,VNE: WEN NERS VAN ELBIE JOUBERT·SKLID
Agur v-t.n.r. R. Jansen, G. ~'an Schalk M')'Ii.. A. Nieuwoudt, A. Roux, R. Willemse, M. l'an Pullen. S. v.d. Westhulzen. A. At. Theron.

lit. Hennig
Middel B. Stegmann, mev, I. Ie Roux (a/rigS/"), mej , S. M. Sietzman (a/rigS/.,). L. Blaauw. D. Muller
t'oor A . ,'an der Me rwe, C. Visser

lB-NE TBALSPA N

WENNERS VAN GROOT
UITDAA GBEKER EN

INTERKOLLEGE

Agter v.l.n.r. M. de Kock. A. Otto.
T. J. van Vuuren, T. tu». H.
Steenkamp

Voor S. v.d. Westhuizen, mej. S. M.
Zietsman (ajrigsterj, M, van
Putten
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EERSTE NETBA LSPAN

Agter v.l.n.r. R. Jansen. A . Nieuwoudt, H. Visser, E. Bester, T. Kock

Voor L. Blaauw, mev, I . Ie Roux (afrigter), B. Stegmann (kapt.)

s te«. Ingrid Ie Row:

Netbalverslag
WOK het weer vanj aar 'n baie sukses
volle seisoen beleef. Die Elbie Joubert
skiJd vir samewerking, deelname en
prestasie is aan ons toegeken.
WOK se skeidsregters het vanjaar ook
die meeste wedstryde by ons ligabyeen
komste geblaas . Adri Otto word aange
wys as die skeidsregter war in Boland
die meeste vordering gemaak het . Sy is
ook die skeidsregter wat die meeste
wedstryde hanteer het .

Vier spanne het aan Interkollege deel
geneem en 2 van die spanne, nl. Ib en
2b, het met die louere weggestap, Ons
het weer vanjaar 8 spanne in die Bo
land-liga ingeskryf en die 2b-span het
in hulle afdeling gewen.

Die volgende speelsters word vir die
Bolandspann e gekies:
Boland A - mev, 1. Ie Roux

C - Beulah Stegmann
J unior Boland - Annalie van der

Merwe, Raaisie Jansen.

Mev. 1. Ie Roux, dosent en netbalaf
rigster by WOK, is vanjaar vir die 5de
agteree nvolgende jaar in die Kay
Meyerspan opgeneem.
Baie geluk, Mevrou, ons is baie trots
op u.

My opregte dank aan mew . Le Roux
en Prinsloo en rnej. Zietsrnann vir hul
harde werk van die afgelope seisoen.

Vir die wat agterb ly: sterkte en voor
speed!

L. BLAAUW (KIubkaptein)
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Afsluitinzsbveenkoms van WOK se
Sportbedrywighede, 17 September 1980

in die C. P. van der Merwesaal
(By hierdie geleentheid het mnr. A. 1. van der
Merwe, jarelange rugb y-argivaris en ere-voor
sitter van die rugbyklub SO 'n besielende
toespraak gelewer da r ons dh net SO plaas. 
Red.)

Toe ek by 'n soortgelykegeleentheid in
1976 op versoek van die Voorsitter 'n
oorsig moes gee van WOK se rugbybe
drywighede sedert afstigting in 1965,
her hy op sy program 'n skrale ses
minute daarvoor geskeduleer en ek
moes dit sonder teepraar aanvaar.

Dit was 'n formidabele raak. En nou
dar ek vyf jaar ouer geword het, ver
wag hy dar ek met vyf minute tevrede
meet wees, my fiksheid bewys en 'n
afskeidswoord moet rig tot ons ver
trekkende sportmanne en -vroue,

Waarskynlik is dit die laaste geleent
heid wat ek sal he as bona fide-lid van
WOK se gemeenskap om met u as
sportmanne en -vroue re kan praat.

Geagte Voorsiner, ons het gekom by
die wenreling van die dekade van
tagtig, En ek sou u vanaand op gees
driftige wyse aan WOK se sportpres
tasies kon herinner, nl. dar hierdie in
rigting reeds nerbalspringbokke, 'n
rugbyspringbok, Gaselle-rugbyspelers,
talle interprovinsiale spelers in rugby-,
hokkie en nerbal opgelewer her. Dan
praat ek nie eens van die roewyding

ADRJ OTro

van ons sportadrninistrateurs nie. In
dien u hulle monumente soek, gaan
kyk in die komiteekamer van die
rugbypawiljoen. Daar sal u dit sien.

Ek sou u o.a. kon herinner aan WOK
se rugbystarisriek, nl. dar hierdie inrig
ring sedert dir 'n onafhanklike klub ge
word her in 1965 die Bolandse Groot
Uitdaagbeker 6 keer verower her, nl,
400/0 kere, en seden 1971 nie minder
nie as 600/0 kere; dat ons die Inter
kolleges uir die 16 jaar van bestaan II
keer gewen, 4 keer verloor, I keer
gelykop gespeel her.

Niemand salons hierdie presrasies
rnisgun nie. Maar laat ons vir die doel
van ons gesetsie die oe 'n oomblik
lank na die horison rig.

Na my jarelange verbintenis as rugby
argivaris en die eer wat ek gehad her
as een van die rugbyklub se ere
voorsiners, wil ek graag twee vrae aan
u srel, nl. wat heru rydens u drie of vier
jaar aan WOK op sportgebied ont
vang, en war gaan u in die toekoms
daarmee doen?

Dames en Here, u her reeds in die
laaste pylvak ingedraai om u StUdie
aan WOK te voltooi. In Januarie
1981 betree u in groot getalle die
wereld van die onderwysprakryk, wan
neer u wat u hier in die teorie leer
ken her in die klaskamers en op die
spon velde van Kaapland en elders in
die prakryk meet gaan omstel. Dan
sal u nie meer die skadu's en persone
van dosente agrer u he nie. U sal met

ander leerkragte meet gaan saamwerk.
U wat studente van Liggaamlike Op
voeding is, ken die Latynse spreuk:
Mens sana in corpare sane - 'n ge
sonde gees in 'n gesonde liggaam. Kan
u u voorstel dat 'n opvoeder die kind in
sy totaliteit beter kan leer ken as juis
op die sponveld? Het WOK u daar-

voor gereedgemaak?

Maar WOK het geloof in u dat u in
navolging van die Erekode van die
SAOU die voorbeeld binne sowel as
buite die skool sal gaan uitleef, ter
wille van die kind aan u voete.

Ons leef vandag in 'n donker wereld,
Die waterskeiding op sportgebied Ie
waarskynlik aan ons drumpeI. In so 'n
wereld rnoet u gaan rig en lei. In ' n
veelvolkige gemeenskap berree u 'n
wereld waarin anderskleuriges nie die
reg ontse mag word om te eis wat ons
vir onsself toeeien nie. U sal dalk die
eerste opvoeders wees war sal meet
worstel met die geweld van voor en
die tekens van die tyd ,

Miskien huiwer u om aanstaande jaar
hierdie verantwoordelikheid teenoor
u en my volk se kinders te aanvaar .
Her u 'n duidelike beeld van die raak
vir die kinders wat U aanstaande jaar
oo k op sportgebied sal moet lei en
geestelik en liggaamlik help vorm? Kry
u van WOK 'n duidelike boodskap vir
daardie wereld war ek hierbo geskilder
het?

Mag ek u herinner aan die woorde van
die voorsiuer van die S.A. Rugbyraad
tydens die arnptelike opening van die
Craven-week vir Hoerskole op Oudts
hoorn in 1977. By daardie geleenrheid
her dr. Craven o.a. gese: "Dis nie Of jy
wenwat tel nie, maar hoe jy wen."

Ja, dis hoe jy wen wat die tekens dra
van ware Ieierskap. Leierskap .. . ?

Hoe Iyk 'n ware leier dan? Leierskap
is 'n tema wat jong rnense baie inreres-

THERESA VAN I'UUREN 

Haar prestasies met die diskus \'ir
Dogters 0.19 is: houer van die
W.P.-rekord, S.A . Kampioen en lid
l'an die S.A . Kollege...eek. (Sien aksie-

foro bl. j 9) 50
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VIERDE R UGBYSPA N

Agter I'.I./I.r. J. Franzen, J. I'an Rooyen, L. Roode, C. de Kock,
N. Basson, P. Rossow.', M. I'an Tonder

iHiddel A . van Schalk wyk, G. Langeveldt, D. Hamilton,
J. ra/l Zyl, D. Nothnagel, I. Wiese

Voor J. Carstens, mnr. E. Smit (rektor), B. de Beer (k .),
A . Venter (afrigter), E. I'a/l Zyl

seer - en dir hoort ook so. Daar is aI
baie dinge daaroor gese. Laat my kort
liks toe om die kern van leierskap te
probeer raakvar,

U weet, 'n merkwaardige woord van
Christus staan opgeskryf in Lukas 22
vers 26: "Daar was twis ond er die
dissipels wie die grootste en belangrik
ste is, En toe se Jesus : 'S6 moet julie
nie wees nie; maar die oudste moet
word soos die jongste, en wie 'n leier
is, soos een war dien.' "

Hierdie woorde van Christ us slaan baie
populere op vattings oor leierskap aan
flenters, want leierskap is nie slegs ' n
ereposisie nie, Dis nie agteroor sit en
werk uirdeel nie. Dis nie nukkerige
baasspelery oor ande r nie . Nee, wie
' n Ieier is, rnoet wees soos een war dien.

' n Leier moet inregrireir he. 'n Leier
moet kan besiel. Hy rnoet oor meed en
deursettingsvermoe beskik . Hy moet
hom ondergeskik stel aan die ideale
war hy nastreef. Hy moet nederig wees.
Hy moet oor ' n selfstan dige denke

beskik, na ander mense kan luister en
met ander mense klaarkom,

Dames en Here, is dit die dinge
waarmee WOK sy sportmanne en
-vroue op die pad na die roekoms
gewapen her? War gaan u daarmee
maak?

Ek sluir a f en ons groet u. Daar wag vi r
my, vir u, vir ons Yolk miskien sreil
opdraandes, Maar onthou, dis die
pad teen die sreilres uir wat die gouste
afdroog na die storm. Die moerasse
kry jy in die pad wat in die laagte loop.

WOK verwag nie van elkeen va n u hier
voor my ' n groot en magt ige daad nie.
Hy verwag nie die klinkende stem en
die blitsende persoonlikheid nie, Nee,
dis die gewone dade van gewone mense
met liefde in die han.

Dames en Here, is dir wat U daarmee
gaan doen? Dan is u op koers , Hy war
met liefde voor sy klas gaan staa n, hy

war met Iiefde gaan bou ook daar op
die sporrveld, u bou met meer as Staal
of Steen.

Excelsior. Mik hoog! Plus ultra .. .
Altyd verder.

Tot siens! Good-bye! Humba gashIe . .
Tsamaja handle!

Ek dank u.

A. J . I' .d. I\IER WE
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5.t

- IS DIT "DIE WIND VAN
VERA NDERlNC " WA r WAA I?

Die interkollege-botsing van 1980 IUS
sen die Paarlse en Wellingtonse Onder
wyserskolleges op die rugbyveld sal
seker onthou word vanweedie onvoor
spelbaarheid wat dit voorafgegaan
her, Uiteindelik her die Pokke egter
skoonskip gemaak deur al ses die
rugbywedstryde Ie wen. Die sesdespan
het 'n weghol-oorwinning van 80-7
behaal, terwyl die eerstespan danksy
die akkurate skopskoen van die Wokke
se losskakel, DonnieSouthey, mel slegs
18-15 (twee doele en twee strafdoele
teenoor die strafdoel en twee skep
doele) deur die Paarlietegewen is.
Wat die uitslae van die rugbywed
srryde betref, was dil vir die Welling
tonners 'n teleurstellende dag. Die
bewyse is daar. In die ses wedstryde ge
sarnentlik het OKP nie minder nie as
167 punte aangeteken. Daarteenoor
kon WOK slegs 'n sh ale 42 punte by
mekaarskraap, A1ewyn Merwede sal
hom daarvan weerhou om sy Iyfrugby
klinikus te hou. Ons laat dit liewers in
die hande van diegene wat beter kan
oordeel . . .
Tog was dit so amper-arnper of Donnie
Southey het die knoop man-alleen vir
WOK deurgehaak. En laat 'n mens
ook dadelik byvoeg dat OKP so byna
byna sy wenkans weggegooi het deur
in die laaste ses minute twee straf
skoppe binne rrefafsrand van hulle
pale af te staan. Losskakel Southey
kon ongeJukkig nie een daarvan vir sy
span in punte ornskep nie. En daarmee
was 1980 se interkollege-rugbywed
stryd vir WOKverlore .. .

Hoewel die uitslae van die wedstryd
101 aan die einde in die weegskaal
was, was dit veral die eerste twintig
minute wat deurslaggewend was. Die
We11ingtonners kon die geweldige ge
biedsvoordeel tydens daardie fase net
nie in ' n voorsprong ornskep nie. Die
Paarliete het elke aanval afgeslaan met
stewige verdediging en sodoende ver
hinder dat WOK beheer verkry,
'n Ander faktor was die Iynscane, want
die Pokke hec hulle oorwinning in 'n
grool mace ce danke aan die sukses in
hierdie afdeling van die spel. Hier hel
die belowende SIOI Chris van der

D£RD£ RUCBJ'SPA N

Agter v.l.n.r, F. Colyn , 1.. Cloete, D. Mo ritz; P. Lou.... M. Sieker, J.
Beukes, E. Knipe, M. I'an Tonder

Mlddel J. Lou11'. J. Groene...ald, W. Dreyer, J. Hies, D. Nothnagel.
H. Boonzaier, J. Swart

Voor W. Barnard (onderkaptein}, mnr. £. Smit Ir ektor), P. I'an
Schalkwyk (kaptein), mnr. B. Broodryk l(af rigterJ. B.
Wheeler

die Hawekwaberge loer bang-bang by
hulle skuilplekke uit. Een ou tjank so
half hartseer . . .

Die " patatrankie" aan my arm dui
16h09 aan, WOK verdedig die suide
like coellyn. WOK se Bolandse los
skakel, Donnie Southey. skop diep af
teen die son in en heelagter Calla
Scholtz druk dadelik dood vir OKP.
Na een miauur se speJ ootttee die
Paarliere tien meter binne hulle eie
halfgebied, maar heelagter Beau
Schoeman haak die bal regs verby, en
' n kans op punte is daarmee vir WOK
verlore,

Meer as twintig minute verloop hiema
sonder dar iets noemenswaardigs ge
beur, maar toe OKP in die 22ste
minuut onkant gaan, tref Southey se
skop die kol en laat WOK met 'n
strafdoel voorloop: 3- 0.

Kwalik 'n minuut later gaan skrumska
kel Riaan Kotze van WOK 'n bieljie te
haastig om die skrum. Calla SchollZ
bring die gelykmakende drie punte mel
'n slrafdoel van goed 35meIer ver. Tel
ling: 3- 3.

Merwe reusewerk vir sy span verrig.
Dan kan die bietjie opportunisrne
van Stef Vermeulen (vleuel) darem ook
nie misken word nie.
Calla Scholtz (heelagter) het self 'n
stewige vertoning vir OKP gelewer,
hoewel sy teenaanvalle byna deurgaans
deur die taktiese skopwerk van Donnie
Southey beperk is. Mel twee strafdoele
en die doelskoppe van beide Stef Ver
meulen en Frans Marais se driee het
hy persoonlik gesorg vir lien van
OKP se agtien wenpunre.

WOK was die beste daaraan toe in die
skrurns, waar die veteraan en Gaselle
haker, Hendre Reyneke, vyf keer van
die vaskopkant gehaak her, terwyl die
stryd in die losskrums en -gemale rede
lik gelykop verloop het.

Nou ja, laat ons dan maar in ons her
inneringe terugkeer na Stadion Boland
op die namiddag van 14 Junie 1980.
Dis die draai van die dekades . . . Nage
noeg tweeduisend toeskouers maak
hulle gereed vir 'n "fun afternoon" .
Die weer is ideaal vir rugby: windstil;
daar is 'n effense klammigheid op die
veld. Die dassies leen die hange van

. .Interkollege 1980
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Van toe af begin daar 'n wipplankryery
tussen die twee spanne. In die 24ste
minuut word die Pokke in 'n kort
lynstaan gestraf en Donnie Sout hey
laat WOK ' n slag voorloop met 'n
strafdoel van ruirn 45 meter ver:
6-3. Nie 'n halfminuut later nie,
"struikel" die WOK-flank Piet
Havenga (wat deurgaans 'n bars ge
speel het) onkant en Calla Scholtz laat
OKP gelyk trek met 'n strafdoel van
35 meter ver: 6-6.

Die wedstryd her verder in die eerste
helfte sonder hoogtepunte verloop.
Heelwat beserings (gelukkig van min
der ernstige aard) het die wedstryd
by tye onderbreek a.g. v. harde laag
valle, maar die spel het alles in 'n
goeie gees verloop, NlIonkantspel deur
OKP laat Southey sy span nog ' n keer
met 'n strafdoel van nagenoeg 35 meter
voorloop. Rusryd breek om 16h50 aan
met die telling op 9-6 in WOK se
guns.

Kort na die hervatting van die wed
stryd in die tweede helfte het OKP
die eerste van sy twee driee behaal . Stef
Vermeulen het ' a goedgeplaasde
dwarsskop van Calla Scholtz op volle
vaarr opgepik en onder die pale oor
geduik. Heelagter Scholtz het vervyf en
OKP laat voor loop met 12-9.

Tien minute later ontvang Donnie
Southey die bal op OKP se tienmeter
Iyn, Die skepskop trek suiwer pale
toe en die telling loop weer gelykop:
12- 12.

TWEEDE RUGBYSPAN

Agter v.l.n,r. J. Annandale, E. v.d.
Mer ...e, A . Reddell, P, Langen
hoven, F. Smit, L. Cloete

Midde! A . Louw, N. Fraser, W.
Linde, A . \'cm der Westhuizen,
S, Mostert, W. Koch

Voor D. Theart Ionder-kapt.l.mnr. E.
Smit (rektor), D. van Zyl (k.),
mnr. C. Kitching Iafrigter), A.
Visser

OKP se houvas op die voorspel her
die Wellingtonners laat aoustrop trek.
Maar losskakel Southey kom weer tot
sy span se redding met ' n blitsige
skepdoel en WOK behaal 'n shale
voorsprong van 15- 12.

Die hor losie her reeds 35 minute afge
tik. Die tyd het min geword, Alles was
nog in die weegskaal. Enigiets kon ge
beur ...

En toe gebeur dit ook! ' n Verwoesren
de stormloop deu r OKP het na 'n vry
skop gevolg, Die Pokke se voorspelers
het ' n entjie gedry f en toe die bal uitge
stuur, Piet de Klerk het skuins vore n
toe geskop, Die bal het tussen die
WOK-spelers skuins voor hull e pale
grondgevat, Die vinnige reaksi e van
vleuel Stef Vermeulen en heelagter
Calla Scholtz het sake vir hull e span
finaal beklink. Toe Venneul en die bal
ontvang, het hy vinnig binnetoe gesny
en semer Frans Marais in staat gestel
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om onder die pale te druk vir
OKP se tweede drie. Scholtz se vervyf
skop was slegs ' n formaliteit. Telling:
18-1 5.

Die skeidsregter se fluitj ie het enkele
minute later die einde van die wedstryd
aan gekondig - en die koeel was vir

WOK deur die kerk: die telbo rd het die
fmale se gese . . . Die eindtelling 18-5
was in die Paarliete se guns. So eindig
dan die verhaal van die "intervarsity"
van 1980 tussen die twee Bolandse
Onderwyserskoll eges van die Paarl en
Wellington.

Wat bly daar nou meer oor as om te
vra: Quo vadis, WOK? Terwyl hy hier
die woorde skrywe, en dit eintlik
Alewyn Merwede se "swanesang" is,
herinner die horn aan ' n geskiedkun
dige gebeu rtenis wat op Woensdag , 3
Februari e 1960 in die Parlementshuis
in Kaapstad plaasgevind het. Op daar
die dag het mnr. Harold MacMillan,
die destydse Eerste Minis ter van die
Verenigde Koninkryk van Groot Brit
tanie, toe op besoek in Suid-Afrika ,
die twee Huise van die Parlement toe
gespreek. By daardie geleemheid het
hy onder and ere gese, en ek haa! aan:
" The wind of change is blowing
through this continent. Whether we
like it or not ..."

Laat my toe om u na die klassieke
terug te voer, Die Rom einse geskied
skrywer , Plinius die Ouere, het die
Griekse wysgeer Aristo teles se woorde
geparodieer en gese: " ExAfrica (Libie)
semper aliquid novi" (Uit A frika kom
altyd iets nuuts),

Mag WOK sy strewe om gesonde
leierskap NOOn prysgee nie; ook nie
op sportgebied nie. Mag ek oo k paro
dieer : " Ex WOK semper aliquid
nevi.'

Mag daar uit WOK alt yd iets nuuts
kom . . . Met die mooi erflating vir
die doel van die uitbouing van WOK
word u herinner aan die tre ffende
Latynse spreuk: PLUS ULTRA 
altyd verderl!!

EXCELSIOR!
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WOK-rugbyklub
Neem Afskeid

As rugbyklub neem ons swaar afskeid
van twee baie getroue lede van die be
stuur wat oor die afgelope dertig jaar
' n baie belangrike rol in die totstand
koming en vooruitgang van WOK se
rugbyklub gespeel het, nJ. mnre . J. A.
van Zyl (penningmeester) en A. J. van
der Merwe (argivaris). Hulle besondere
belangstelling en gereelde aanmoedi
ging sal ons altyd bybly. Gelukkig sal
hulle slegs gedeeltelik onaktief wees,
want as ere-voorsitters van die klub
weet ons hulle sal steeds ' n positiewe
bydrae lewer. U besoeke en belangstel
ling by die oe feninge en wedstryde sal
altyd waardeer word.

Baie dankie ook aan mnr . Koos
Bouwer vir sy onbaatsugtige bulp met
die videokamera . Dit was voorwaar
'n voorreg om so 'n kollega as jou bulp
te kon he. Mag die sport en musiek
steeds 'n gedugte kombinasie wees!

RUGBYVERSLAG
W.O.K . bet vanjaar be verwagting
weer die Bolandse Groot Uitdaagbeker
huis toe gebring. Ons het wei vanj aar
Interkollege verloor, maar weer aan die
einde van die seisoen geseevier deur
harde werk, deursettingsvermoe , gede
terrnineerdheid, dissipline en die be
langrikste, span gees.

Mnr . De Villiers her dit wat ons as
span kort gekorn het, met sy voortref
like rugbykennis en fyn beplanning
aangevuJ. Nooit was die opoffering
om die spelte dien te groot Die.
Aan al die dosente en studenre: baie
dankie vir u belangstelling, onder-

steuning en aanmoediging. Dit het al
tyd die beste uit ons as span gehaal.

Ons verlaat WOK met 'n groot dank
baarheid in die han vir wat WOK vir
ons beteken het, Vir mnr. De Villiers
en die ander afrigters: VOOTSpoed en
sterkte vir volgende jaar. Groot oom
blikke en moo i herinneringe sal ODS

altyd bybly.

DONNIE SOUTHEY

Donnie het vanaf sy eerste jaar vir
WOK se eerstespan gespeel en was
voorwaar met sy vernuftige spel en
goeie skopwerk 'n wedstrydwenner.
Hy het ook vir Boland uitstekende spel
gelewer. Ons se baie dankie vir sy ge
sindheid en loj aliteit op en van die
veld. Voorsp oed word hom toegewens.

RUGBYBEELD 1980
In Februarie 1980 het die l6de jaarver
gadering van die rugb yklub plaasge
vind en is die volgende komitee deur
92 rugbyspelersgekies:

Beskermheer: Ons rektor, mnr, Smit .
Erevoorsitters: Mnre . P . J. Barnard,

A. de Swardt (L.P. R.), G. Hugo, G.
Lochner, H. McEwan, M. J. L.
Olivier, A. J. van der Merwe, J. A.
van Zyl en P . van Wyk.

Voorsitter: Mnr. D. J . de Villiers.
Ondervoorsitter: Mnr. J. A. van Zyl.
Penningmeester: Mnr . J . N. van der

Merwe.
Hulppenningmeester: Mnr. J. de V.

Botha ,
Sekretaris: Mnr. A. de Swardt,
Addis ionele lede: Mnre. M. J. Groene-

wald, P . Havenga en W. Stemmer.

Vyf spanne is ingeskryf: ' n eerste-,
tweede- en derdespan en twee spanne
in die reserweliga van die Boland.

Die eerstespan verower die Groot Uit
daagbeker vir die tweede agtereenvol
gende jaar en die tweede-, derde- en
vierdespan eindig tweede in hulle on
derskeie ligas - voo rwaar ' n grootse
prestasie!

Dit is ook die 6de keer sedert 1971
dat WOK die Groot Uitdaagbeker
verower deur Al, sy wedstryde in die
Groot Uitdaagbekerkompetisie te wen.

Ons hartlike geluk aan H. Willemse as
kaptein en aan J. Paterson en D.
Southey (onderkapteins) en bulle ses
tien medespelers. Dit is ' n pragtige
prestasie na 'n jaar van groot opoffe
rings en harde werk. Die span teken
gemiddeld 32 punte per wedstryd aan
en stess 9 punte word per wedstryd
teen hulle aangeteken, Die volledige
puntetelling is as volg:

Teen Moorreesburg: wen 58-10.
Teen Robertson: wen 34-3.
Teen Wellington: wen 23-12.
Teen O.K.P.: wen 21-9.
Teen Vredenburg: wen 22-9.

EREKLEURE 1980
Die Wyostok wens die volgende per
sone wat vanjaar aan WOK erekleure
in die verskillende sportsoorte verwerf
het van harte geluk:

KRIEKET
Wheeler, Brian l
Groenewald, Ph illipus G
Van Schalkwyk, Phillipus L

TENNIS
Vercuil, Maria M
Jansen, Maria C
O'Kennedy, Lizel

HOKKIE
Fourie, Hester C

Meyer, Marine
Kenny, Barbara
Theron, Anita
Van Eyssen, Stella M
Visser, Corine H

NETBAi
Blaauw, Loraine
Henning, Maria M
Jansen, Maria C
Malherbe, Johanna E
Stegmann, Beulah S

RUGB Y
Groenewald, Phillipus G
Groenewald, Mattheus J
Havenga, Pieter J
Jordaan, Van As
Kotze, Willem A
Paterson, John B
Reyneke, Hendre J
Stemmer, Wouter
Van Rhyn, Johann
Willernse, Hendrik M 54
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Wenners van die Groot Uitdaagbeker!
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WOK se eerste rugbyspan wen vir die tweede agtereenvolgende jaar en die sesde maal sedert 1971
die Groot Uitdaagbekerkompetisie. Hierdie uitmuntende prestasie is nog deur geen ander span
in die liga geewenaar nie. Van harte geluk!

EERSTE R UGBYSPA N

Interessante Eerstespan-gegewens
Agter v.l.n.r. J. de Witt. J. mn Rhyn,

K. Engelbrecht. G. Huysamen,
J. Schoeman, I. Visagie

Derde ry B. Basson, A. Fincham. M.
mn der Merwe, J. I'an Zyl, F,
Havenga, W. Stemmet, H. Rey
neke

Tweede ry T. Groenewold, mnr. E.
Smit (rektor), J. Paterson (0. 

kapt. ), H. Willemselkapteln),
mnr. D. J. de Vi/liers (afrigter),
D. Southey

Voar R. Kotze, P. Groenewald

1. WOK teken gemiddeld 5 driee per
wedstryd aan teenoor een drie van
die opponente.

2. Beau Schoeman teken die meeste
punte vir sy klub aan (80) en Donnie
Southey die tweede meeste (48).

3. Beau Schoeman teken die rneeste
pun te vir Boland aan, I.W. 97.

4. Jonathan van Zyl druk die meeste
driee vir WOK - altesaam 10.

5. Veertien van die negentien spelers
teken driee aan.

6. Die volgende eerstespan-spelers ver
laat ons vanjaar:
P. G. GROENEWALD
T . W. GROENEWALD
r .r. HAVENGA
1. PATERSON
G. H. SOUTHEY
1. VANRHYN
1.1. H. VISAGIE

Baie dankie vir julie toewyding en
volharding.
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PRO VINSIA LE (BOLAND)-SPELERS

Agter v.l.n.r, J, I'an Zyl, J, Schoeman, H. Willemse

Voor Mnr. D. J. de Villiers (afrigter), R, Kotzi, D.
Southey, P. Groenewald, mnr. H. Reyneke
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