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"Op hierdie dag het ons verder gevaar"

Prof . •\t. M. ,\ t . Lou bser (regs) afge trede Rek tor van die Onderwyserskollege Port EIi::.abech was die
gasspreker by die amprelike opening van WOK op 20 lanuarie 1982. Langs hom Sloan mnr, P. H.

Nonje, waam emende Rekt or en ds. P. J. Rau benheirner, voorsitter ,'an die Kottegeraad.

Groetnis van die
Hoofstudent

1982 - Wat 'n onvergeetlike jaar! ' n
Jaar van studentwees, met al sy lekker
kryen swaarkry. Die swaar kry is egter
mel lekkerkry klaargekry, danksy die
vuur van fa puik srudentegees, asook
die geesdri f van die waarnemende
Rektor war altyd gewillig was om te
luister en te help . Geen eerstejaar kan
se hy het ontuis en onveilig op WOK
gevoel nie. Hiervoor het die senior SIU

dente goed gesorg . Ver gaan jy soek vir
hierdie kaliber senior student . Aan
j ulie wat so saarngestaan het en my en
die Studenteraad se hande gesterk her,
baie dankie, Sonder hierd ie onder
steuning sou WOK nie al die hoog te
punte van jaar kon berei k nie. Aan die

eerstejaars kan ek dus net se: volg ju l
seniors na . Aan julie ook 'n woord van
dank - julie is ' n puik klomp eerste 
jaars,
AI wat dan nou nog oorbly, is om 101
siens te se. Ek sal nie se " Vaarwel my
alma mater" nie, want een maal 'n
Wok, alt yd ' n Wok . WOK se stof skud
jy nooit af nie. Vir julie wat agterbly 
geniet dit! Hoe reg is Kahlil Gibran
wanneer hy se dat jy d ie diep te van jou
liefde eers mel die uur van skeiding
ontdek . Maak dus die beste van elke
dag. Aan diegene van ons war nou 'n
nuwe lewe betree: Sterkte ! En bou
voort op dit wa t ons hier ontvang her,

Aan een en alma! dan sterkte en sukses
mel die eksamen en mag die Here oo r
ons waghou as on s mekaar nie meer
sien nie (Gen. 31:49).

Jonathan van Zyl

S6 ' n dag was 20 Januarie 1982, toe
prof. M. M. M. Loubser die rede by
die openingsplegtigheid van die Kollege
gevoer het .

Voordat hy Rektor van die Onder
wyserskollege Port Elizabeth geword
her, was hy vyftien jaar lank aan
WOK se Departernent Engels verbon
de .

Sy besielende oproep aan die studente
om mel geesdri f te leef is verryk deur
treffende aanhalings:

"En ek het aan die man by die poort
van die nuwejaar gevra, 'Gee my 'n lig
waarmee ek die onbekende pad kan be
tree.' En hy het aan my gese, 'Plaas jo u
hand in die hand van die Hemelse
Vader - dit is die jou beter as fig en
veiliger as 'n bekende pad. • "

(Vry vertaal uit
Louise Haskins se gedig]

"Probeer am oak in die reen te sing.
No al sy teespoede het Columbus nog
sy idealisme en geesdrif behou , en
skryf hy in sy skeepsjoernaal: 'Op
hierdie dag het ons verdergevaar. ' "

In 'n spesiale woord aan die eerstejaar
studente het hy op hulle 'n ber oep
gedoen om 'n dinamiese lid van een of
ander groep te word en te ontwikkel tOI
' n bale vir so ' n groep: " Maak uself
waardevol vir hierdie kollege" - iets
van die beeld van Plato toe hy van 'n
goeie mens gepraat her: "Hy was nie
slegs goed nie, maar ook die oorsaak
van goedheid in ander."

Nadat prof. Loubser op ' n aansteeklik
geesdriftige wyse ' n pleidooi gelewer
het vir "onderwys mel geesdrif" , het
hy len stone studente en dosente opge
roep 101 lewensblye, optimistiese en
toegewyde geroepenes vir hulle taak
van 1982.
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REDAKSIE

Bo v.l.n.r.r M nr. J . L. Schon, ,1\ / . Franzen, mnr. J. H. Conradie thoofredak teurt
,\ fiddel: W. Linde. mn'r . C. A . Pienaar

Ond er: Mnr. D. de VjJfiers
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Redaksioneel

Mel hierd ie ultgawe van Die Wy nslOk
wil ons weer eens SODS in die verlede
mel woord en in beeld 'n oorsig gee van
die lewe op WOK gedurende die af
gelope jaar. En 1001 ons ook dan
dadelik die hoop uitspreek dot u d.m. v.
die oorsig saam met ons weer sal ver
" :1'1 by die eb en vloed van /982, want
di t was voorwaar 'n j aar wat 'n groot
gros vreugde gelewer het, maar ook sy
droefheid. Elders in die uitgawe berig
ons meer volledig oor die heengaan van
mel'. He lena Smit, eggenote van ons
Rektor.

Graag doen ons weer 'n beroep op 01
ons ou d-studente Om hulle adresse aan
ans te stuur sodat ons d.m .v. Die
WynslOk steeds in voeling mel m ekaar
ka n bly, Ons hoor altyd graag van u en
u is altyd welkom om aan u alma mater
'n besoek te bring.

Aangesien mnr. P. H. Nortje, waar
nemende Rektor in /982, vanjaar met
pensioen uit die diens van d ie De
partement van Onderwys tree, wil die
reda ks ie hom graag huldig vir dit wat
hy vir die onderwys in Kaapland, vir
Welling Ion as gemeenskap, vir die
lesers van Afrikaans en vir WOK in die
besonder beteken het , Sy besondere
talente as mens en onderwysman sal
steeds 'n monument van inspirasie
...ees. Dit is dan mel opregte dank
baarheid, agting en lojallteit dat
hierdle uitgawe l'an Die Wy nslOk
opgedra word aan die man - P. H .
Nort]e.

Rtd.

Beurstoekennings
1982

I. J . S. Florence-beurs:
Die stu dent wat d ie meeste gevorder
her in die tweed e taal volgens die punte
behaal aan die einde van die tweed e
jaar.
M ej. Jacoba H. Conradie

2. Charlie Hof meyer-beurs:
Die student wat die hoogste punte in
die Prakt iese Onderwys in die derde
jaar behaal het en ' n H.O .D .-ku rsus
volg.
Mnr. Leon Roode

3. Saambou-toekennlng:
Die student wat die hoogst e punte in
Wiskunde in d ie derde jaar en in die
Junie-eksamen van die H .O.D .-jaar
gesamentlik behaal het .
J lej . Beatri x S. M . Bouwer

4. Total-toekenning:
Die student wat in die derde jaa r die
hoogst e pu nte in d ie final e eksamen
behaal het en 'n H. O .D .-kur su s volg .

Senior Primer:
M ej . Beatri x S. M . Bouwer
Junior Primer:
Mej . Elmarie " 1. Laker

S. Maskew Miller- toekenning:

Die student wat in die derde jaar die
hoogst e punte in Praktiese Onderwys
in Sen ior P rimer in Apri l en Julie ge
sa mentl ik be haal het,

M ej. Martha W. Franzen

6. :-iASSAU-toeke nning:

Die student in d ie derde jaar wat d ie
hoogs te pun te in Praktiese Onderwys
in Junior P rimer in April en Julie ge
sa rnentlik behaal her .

Mej . Jacoba H . Conradie 3
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Ui t die kantoor

Daar is waarskynlik min huishoudelike
aangeleenthede by onderwyserskol
leges , indien enige, wat deesdae rneer
sorg wek en meer dikwels in die
wandelgange bespree k word as die ver
skynsel van afnemende stu denretalle.
Op die oomblik is ons eie studenretal
aansienlik minder as byvoorbeeld ses
jaar gelede - ' n tendens wat deu r
gaa ns by al die ander kolleges ook aan
ge tre f word en wat 'n regstreekse uit
vloeisel is van die owerhede se beleid
om doelbewus minder primere onder
wysers op te lei. Die leek sou mel reg
kom vra: maar waaro m dan die beleid?
Daarvoor is daar wettige en verst aa n
bare redes - onder rneer die af
nemende blanke bevolkingsyfer,
ruimer benutting van die dienste van
die getroude vrou in die onderwys
asook die nastrewe van grater pariteit
tussen Blan ke en Nie-Blanke onderwys
ten opsigte van die gemiddelde leerling
tal per onderwys er. Dit het in elk geval
meegebring dat die Onde rwysdeparte
rnent sedert die instelling van sy
rasionaliseringsbeleid in 1978 jaarliks
slegs ' n sekere getal voornemende
eerstej aarstudente vir onderwysoplei
ding keur en aan elke kollege 'n bepaa /
de kwota toeken wat on der geen
omstandighede oorskry mag word nie.
Die ironie is egter da t die ondersk eie
kolleges nie eens hulle kwotas gevul kry
nie, en wel om red es war nie hier Ie
sa ke is nie. Die gevolg? In steeds toe
nemende mate het kolleges te kampe
met d ie probleem van a fnemend e
stude ntetall e (veral mans tudenre) en
die daarmee gepaardgaande afnam e in
personeelvoorsiening. Ook hier by
WOK voel ons die skokke aan die eie
Iyf.
NOll moel hierdie nie as 'n (reurmare
gesien word nie; oak nie as 'n dom 
as trante poging om die versene teen die
prikkels te slaan nie. Imeendee l. Ons
het vele begrip vir die feitelike agter
grond van die opset . Maar d il bly nog
altyd waar dat om te beplan vir ' n
groeiende projek ' n heerlike avomuur
bied . En an dersom . .. nou ja .
Die feit is in elk geval dat d it vorentoe
elke kollege se taak sal wees om hom
self in eie krag te handhaaf en om toe
te sien dat hy die groom e moontlike
ha p uit die koek kry. En in die wedloop

(noem dit ' n oo rlewingstryd as u will
sal hy op homself, en slegs en uitslui tlik
op homself , aangewese wees. Oil is die
harde werklikheid waarrnee ook
WOK te karnpe het : ons sal voortaan
in toene mende mate na onsself rnoet
omsien. Om redes hierbo genoem en
veral ook in die lie van die heersende
ekonomiese klima-at in ons land is
daar weinig indien enige hoop om
vorentoe van owerheidswee enige voo r
keurkursusse en on beperk te fisiese ge
riewe te bekom wat voo rn emende stu
dente in groter getalle sa l 10k .
Lyk d it na ' n donker prent wat ek ge
skilder het? Indien wei, wil ek lesers
hiervan dadelik geruss tel. Agter elke
donker wolk skyn tog ook die son. 'n
Ander gesegde lui: 'n Man rnoet eers
swak wees om ster k te wees. En vir
niemand geld dit in ' n groter male as
vir \VOK nie. Daarom is ons nie 00

nod ig bekommerd nie. Inherent was
hierdie inrigting nog nooi t sterker as
j uis no u nie. Dit h er ' n indringende
selfondersoe k waaraan ons ens die
afge lope maande onderwerp het, on
teenseglik bewys: Ons personeel en SIU

dentekorp s is meer as ooit tevore daar
op ingest el om ten opsigte van elke
pr ojek op die kampus, sy dit ons werk
binne die lesin glokale of ons bedrywig
hede op bu itemuurse vlak, slegs die
hoogste peil te handhaaf. Lewenskrag
tigheid en geh alte bly immers die waar
borg vir su kses. Bewys hiervan is die
talle proj ekre wat vanjaar deur die per
soneel en die Stude nteraad in same
werk ing met die studentekorps
geinisieer en reeds grootliks deurg evoe r
is. By gebr ek aan ruirnte noem ek slegs
enkele voorbeelde om te iJIustree r:

I. Na oorlegpleging met die Studeme
raa d en ander stude nt eleiers het die
personeel by W)'se van groepbespre
kings ' n ondersoek geloods na
moom like "probleemareas", dit ge
idemifiseer en reed s ver gevorder
om op d ie kampus net die geluk kig
ste en vrugbaars te werksomstandig
hede vir elke personeellid en student
te skep. WOK was nog a1tyd 'n
baie gelukkige gesin , maar tye staan
nie stil nie en volgehoue opskepping
en hemuwing bly noodsaa klik.

2. ' n Senaatskom itee vir Professionele
Ont"~kkeling is gestig wat projekte
sal loods vir gereelde en volgehoue
ind iensopleid ing van personee!.

3. Daar is reeds ver gevorder met die
daarstelling van 'n prospektus wat
aan voornernende studente "n om
vatt ende beeld sal gee van wat
WOK aan te bied het .

4. ' n Saarntrek van oud-rnans tudente
op die aand voor Interkollege was
'n reusesukses. Dit belower om ' n
vas te instelling te word en in ' n lank
gevoelde leernte te voo rsien.

5. Die Studenteraad van 1982 was bui
tengewoon lewenskragtig en het tal
Ie nuwe en baie verd ienst elike pro
jekte met groot sukses aangepak en
deurgevoer, Onder hulle " eersres"
was onder meer 'n konsert vir be
jaardes; gereelde persoonlike ska
keling met bejaarde persone op die
dorp; 'n uitstappie met die Murray
Kinderhuiskinde rs; skolastiese hulp
deur senior studente aa n individuele
leerlinge in d ie Murray-Kinderhuis:
'n wat ersportdag mel " all es wat
kan d ryf'" ; waarneming van die
weeklikse saalbyeenkorns deur die
Studenteraad self een keer per
kwartaal; 'n boere- vleisbraaikom
pet isie; ' n fondsinsamelingsveldtog
waarmee die bed rag van R1 925 ten
behoewe van die Studentefonds gein
is; e.d.m,

Alles in aanmerking geneem, het die
rasionaliseringsbeleid van die Departe
me nt (t.o.v. verrninderde studente-in
skrywing) vir WOK eerder sterker as
swakker gemaak. Terloops, ons inskry
wing van eerstejaarmanstudente vi r
1983 is presies rwee keer soveel as die
van vanjaar - 'n veelbeteken de op
swaai wat baie mooi belowe.
Daar wag vir WOK nuwe uitdagings
in die onmiddellike toekoms - uit
dagings wa t slegs d ie heel beste van
elke dosent en elke student sal vra. Ek
sa l weI nie meer in die span wees om die
avomuur te deel nie, maar in die gees
sal ek nog a1lyd bly saamstry .

Laa t my ten slo[[e toe om uit die
kantoor aa n elke lid van die WOK
gesin ' n baie geseende Kersfees en ' n
baie gelukkige en voorspoed ige 1983
toe Ie wens. My bede is da l d ie keur
van die Heer se seeninge op ons gelief
de inrigling sal rus in die j are wa t kom.

Ek groet u.

P . H. No rlje
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OORHANDIGISG AAS WOK

".I.n.T.: Mn r, Jan Snyman tbestuurder: open
bare betrekkinge Volkskas); mnr. P. H. Nonje
r....aarnemende retao r ran die U"OK); mnr, Chris
G. Hugo tptaastike Volkskas-bestuurder) en
mnr. Pier Steyn tassisteru-hoofbestuurder "on

Volkskas)

5

Wynstokwaarderings

Die reda ksie onrvang elke jaar caUe
briefies van waardering en gelukwens
ing van oud-studente en vriende, Baie
dankie dar u so vriendelik is am die
rnoeite te doen. Vir ons is die 'n baie
groot aanrnoediging as ons weer u
gen iet die WYNSTOK . Skryf gerus!

Vervolgens uitt reksels uit 'n paar van
die briewe war ons onrvang her :

•••
Die Wyn stok is nag steeds puik , Ek her
dil geniet om aI die bekende gesigte van
dosente en studente weer te sien.

WOK bly maar d ie beste!

••
Baie dankie vir die pragtige , kleurryke
en interes sante Wynstok! Oil is
wonderlik am so te kan deel in WOK se
bedrywighede, Die Wynsto k is werkl ik
van hoogscaande gehal re.

•••

• • •
Baie dankie vir die pragtige Wynstok
wat ek ontvang her, By die deurblaai
daarva n loop ' n mens se gedag tes ver
terug op aangename paaie.

••
Dit is voorwaar ' n pragtige blad en iets
om op trots te wees.

• •
veel s geluk mel die groat hoog tes war
die afg elope jaar bere ik is en voor
spoed voir die jaar 1982.

• • •
• •

Veels geluk. Dis nou die Wynsrok . Wat
' n praguitgawe! Doe zo voort , U kol
lege verdien volp unte vir d ie publika
sie.

Ster kte en goeie wense vir die akade
miese jaar. Ons sien weer daarna uit
am u studente en dosente vanjaar by
ons skoal te onrvang .

• •

Ons het d ie Wynstok mer groot belang
stelling gelees en geniet, Die redaksie
het goed daarin geslaag om ' n lekker
leesblad te skep sodat die bu ite
staander, die huidige student en oud
student die lees daarvan gen iel , nos
Ialgies en opgewonde kan faak en die
ernslige navorser genoog inli gling kan
bekom om sy Ius vir feile Ie bevredig.
Ora ons gelukwense en dank dus aan u
redaksie oor: dil is harde werk wat
goed gedoon is.

WOK h'l on bait interessante brief ~'an mel', C. A. Hanek om "an Parusbu rg gehad. lIier ~'olt Ui/lTd•
setsdaaruir:
Dir ....as ....eer aangenaam om no soveellore die blad te Jr.ry . Ek het in / 918 af gestudeer, 1919 'n pos in
Namah..alond ean 'n tweemanskoot gevul en is IDe 1930 no Stettenboscn vir die K.K.S.O.·kuTSUS. Vyf
jaar onaerwvs gegee, getroud. maar nog vir j are 0.0. vier en 'n halk" j aar op 'n eenmanskooltjie in
K.P. en tater vir f are in Till. onder...:ys gegeeby versk iitende sk ote in en om Pretoria en later in U·ater·
berg-area. Attesame dert ig jaar.

N ou sir ek resame mel my man in die O . V.S. in 'n /ruis vir bejaardes maar neem nog deetaan O. V. V.;
V.L. U,; ."'loodhulp (reeds Diploma J j oar on tvangl: / j aar tu isverpteging. ens . op amper n .jarige
ouderdom. Die hart is nog gewillig.

OIlS seniors sing nog kOOT in die kerk .

()<<.<J ~ 4 /h-~ y /.,..4'..4.i,~
. '..,..~ ce.-~ ..."..... <t~~

-&~j~
~.~ .~.7~
~ . .--t . ~
<"¥ ::z::;:-c/j;~ ~ .
~""" ~--j"
~ a~.:.-c .-L--.

~tU.d A-<- • d.;... 'h<-~ ",-",

~- k;.<. k«4..
A ·a . d'-/,,- -u../~
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'n Afskeidsgroet

'n Mens moet jou seeninge tel 
'n waarheid wat so dikwels ver
kondig word dat dit gevaar loop
om tot ' n cliche te verbleek, Nie
temin wil ek dit herhaal: Ek
moet my seeninge tel dat dit my
beskore was om presies die helf
te van my twee en veertig jaar
lange onderwysloopbaan aan
WOK verbonde te kon wees.

56 her d ie Voorsienigheid dit vir my be
skik - e1ke tree wat ek in my beroeps
lewe sou gee. sou ' n voorbereiding
wees vir die volgende tree , Nou da t ek
aan die einde van my loop baan gekom
her en terugkyk op die lang pad , sien ek
' n ry ba kens soos hulle geplan t is 
van die eerste waar ek my as sewentien
jarige seun by ' n onderwyserskollege
ingeskryf het (daar was nie geld om
universiteit toe te gaan nie) tol die
laaste waar ek nou hier op die " warm"
steel sit met aan my regrerkant teen die
muur die geraamde foro' s van ses man
ne wat oor ' n tydperk van rneer as
tagtig jaar aan die stuur van WOK
gestaan het . Die fOlO'S laa t ' n mens
klein voel. Elke dag kyk hulle takse
rend vanuit die portretrame op my af,
die groot figure war diep spore getrap
her, nie slegs by WOK nie, maar ook
ver bu ite die gren se daarvan, Hu l1e
teenwoo rdigheid ho u my pynlik bewus
van my eie beperkinge en tewens van
wat ek reg aan die begin gese het : Die
seldsame en daarby onverdiende voo r
reg wat my gegu n was om soveel j are
deel te kon wees van die grom WOK
gesin, en veral oak o m die einde van
die dienstyd Ie kon afsluit in die pos
van waarnemende Reklor .

'n Kelling is so slerk soos sy s....aks le
skak el. 'n Enkele onveranrwoordelike
onder....yser kan die res van die perso
nee/lamle. P.H. N.

• • •

As ek op 'n onden ,yser se aansiller
druk , moe! hy \'QI. Ek wi! nie onder
hom vuurmaak nie. P.H.N.

En no udar ek gevra word o m ' n laas te
woord tol my kollegas en die studen te
te rig - wat sal ek se? Daar is so baie
dinge wat by aftrede o p my gemoed
druk, en ' n mens kan maklik in erno
sio naliteir verval , Maar dit sal nie pas
nie. Die ornwenteling wat op my wag
en die verlange war sekerlik sal volg 
dit is d inge wat ek vorentoe self sal
mo et verwerk en waarin ander tog nie
belangstel nie.

Ek ver kies daarom om met 'n woord
van dank en goe ie wense te vols taan.
Dan kie, WOK vir die plek wat jy
my in jou geledere gegu n her oor soveel
jare heen; vir die gasvryheid, die
warrnte en die liefde waarmee ek elke
dag begroet is wan neer ek oo r jou kam
pus beweeg her : vir die geleentheid om
spanningloos en vrees loos my werk te
kon doen in die were dat ek my gebreke
len spyt deur kollegas en studerue aan
vaar is; vir die voorreg om my gees te
kon voed en slyp in ' n milieu van aka
dem iese en profess ionele sko ling; vir
die selds ame ervaring om daagliks te
kon assosieer mel die adel van o ns lan d
se o pvoeders en jo ngmense.

Is dit dan 'n wonder dar ek elke oggend
met ' 0 lied in my hart en met nuwe ver
wagtinge kon opstaan, veral met die
blye wete dat nog 'n dag van on ver
mengde arbeidsgenot my gegun is? Ek
glo nie ek her dit verdien nie, maar ek
wil dankie se da l ek in een en lwinti.
jaar selfs n ie <en dag ongelukkig hu i;
loe gestap hel omdat ek deur ' n kollega
of ' 0 student veronreg is nie. Kan enige
aardse mens meer as dil van die lewe
vra'?

'n Onderwyser moel eerder ,'erkeerd
besluil as om glad nie Ie kan besluil
nie. 'n Weijelaar gee my 'n pyn in die
nek. P.H. N.

• • •

'n Goeie onderwyser los s)' probleme
self op. Hy kom mors nie sy hoof se
Iyd mel beuselaglighede nie, P.H.N.

Bo alles betuig ek my dank aan my
Hemelse Vader dar Hy my so onver
diend met goeie gesondheid geseen het
en deure in my loopbaan vir my oop
gernaak her. Van aI die bakens in my
beroepslewe is die belangrikste die dag
toe Hy WOK se deu re vir my oopge
maak het - daarvoor kan ek slegs
starnelend en in nederigheid aan Hom
dankie se.

Nou groet ek u, kollegas en studenre,
My allerbeste wense gaan saam mel u
die toeko ms in, met die bede dat u elke
dag die geluk en vreugde van eerlike
arbeid sal smaak. Op die oggend van I
September vanjaar her die lede van die
Studenteraad my kanroor binnegestap,
elkeen met 'n paar blomrnetjies in die
hand wat hulle op lentedag vir my ge
bring her. Daardie blomme was vir my
die simbool van hulle liefde en trou, nie
slegs teenoor my per soonlik nie, maar
ook teenoor die inrigting waarvan hulle
deel is. Ek wens ek kon vir u elkeen 'n
blom aansteek as die simbool van my
liefde en my goeie wense aan u.
My bede is dat WOK nooit 'n plato
sal bereik nie, maar dar die lewenskrag
tig sal groei en uitblorn 101 iets steeds
groters en mooiers .

H"ant JJlOK, virtue et op era,
81)' die roemrykste kollege in Suid
Afrika

Ek sing nie maar net die woorde van
ons kollegelied nie . Ek glo dit .
l\1ag dil naoir anders wees nie!

P. H. Nortj e

• ••
Ek \'ertrou nie 'n man wal nie louie Izel
nie. H)' sleek iels ....eg. P.H.N .

• ••

'n Onidealisliese onderw)'ser is klaar
dood. Hy gee nog nel slu iplrekkings.

P.H.N•

• ••

,\,foenie u nelle in die vlak modder
wafer 10 0 / sak nie. Door vang u net
klip"issies en blaasoppies. P.H.N.6
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Mnr. P. H . Nonie in die
" hoogste " stoet lion sy

onderwystoopbaan -~ as
waamemende Rekcor

van WOK

WOKgroet
P.H. Nortje

Op 31 Desernber 1982 tree mnr. P. H .
No rtje, tans waarnemende rekt or van
die O nderwy serskollege Welling ton ,
mel pensioen uit die diens. Ek beskou
dit as 'n besondere voo rreg om op ver
sock van die redaksie van Die Wyn stok
aan hom to t siens te se, hoew el ek besef
dat geen woorde reg kan laat geskied
aan hierd ie begaafde mens nie. Maar
WOK wil nie net groet nie : on s wil oo k
dankie sf!

Peter Henry Nortje is op 20 Oktober
1920 op die familieplaas van die Nor
tje's, Klipfon tein, gebore. Dit is gelee
in die afgelee Baviaanskloo f tu ssen die
Winterhoek- en die Kougaberge in die
Willowmore-dist rik ; daardie deel van
ons land waarvoor hy so innig lief is en
waarvoor so ba ie Suid-Afrikaners de ur
sy werke ook lief geword her, Hy onto
vang sy eers te skoolop leiding aan 'n
plaasskool, d ie Eendracht Prirnere
Skool in die kloof. Na d ie voltooiing
van standerd ses aldaar, woon hy die
dorpskool op Willowmore by waar hy
in 1937 mat rikuleer, Die on derwys het

hom geroep en daarom begeef hy hom
eers na die O nderwyserskollege op
Oudts hoorn waar hy die P .O.S. ver
werf, en daarna na die Onderwysers
kollege Paarl, waar hy die H.P. (Lig
gaamlike Opvoeding) verwerf.

Die jong P . H. Norrje begin sy onder
wysloopbaan in 1941 in Noord-Kaap
lan d aan die Hoe rskool Douglas.
Daarna vcrtrek hy na die Oos-Kaap en
gee onderwy s aan d ie Hoerskool
Umtata en die Dale College in KingwiI
liamstown. Die drang om hom beter te
kwalifiseer vir sy lcwenstaak dryf hom
egter na Stcllenbosch, Aan die einde
van 1950 behaal hy sy B.A . en 'n jaar
la ter M.Ed. Daarna na Riversdal in
Su id-Kaapland, waar hy twee jaar lank
vertoef.

P . H. Nor tje, vandag vir ba ie sinoniem
met Welling ton, se verbintenis mel die
Bolandse dorp begin vroeg in 1961 toe
hy diens aanvaar her as hoof van die
Hugenote-Laerskoo l, In 1962 tree hy
toe 101 die personeel van WOK as do
sent in Opvoedkunde, In 1968 word hy
bevorder lot vise-rektor van hierdie in
rigting . Vir die jaar 1982 neem hy waar
as rektor van WO K - die hoog tepunt
van 'n lang en vrugbare o nderwys loo p
baan.

P. H. Nortje is ' n veelsydige men s: 'n
onderwysman - nee, eerder ' n onder-

wysleier - skrywer, kerkmens , kul
tuurrnens, gesinsmens en Welling
renner. En waar sal ' n mens nou
begin? Die klem val vir ons na tuurlik
op P. H. Nortje as onderwys rnan vir
byna 40 jaar lank. Veral die pcr iode
van 21 jaar waartydens hy hom onve r
mocid gewy het aan die opleiding van
asp irant-onderwysers aan ons gcliefde
WOK . Elke kol lega, student en oud
student sal getuig dat hy ' n onuitwis
bare stempel op hierdie inrigting afge
druk he t. Hy is nie net 'n kenner van sy
vak nie, maar beskik by uits tek OOr die
vermoe om kennis prakties oor te d ra.
Vir almal met wie hy te doen kr y is hy
'n voorbeeld vriendelik,
gemoedelik, behulpsaam en toeganklik
wanneer die omstandig hede d it reg
verdig, maar ewe streng en gesteld o p
orde en dissipline onder ander om
standighede. Die Depa rterne nt van
Onderwys het sy bekwaamhede dan
ook gou raak gesien en hom gebruik in
verskeie departementele komitees
rakende sy vakgebied,

Waarskynlik het P. H. Nortje as skry
wer geen bekendstelling nod ig nie. Sy
hurnoristiese sketse, veral in Die Huis
genoot, het hom (en Wellington l) be
kend gernaak ; sy jeugverhale het ho m
berocmd gernaak . Van hie rdie jeugver
hale is in verskeie tale vertaal, Oat ver-7

et al.: Die Wynstok 1982

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



8
skeie bekronings hom te beurt geval her
vir hierdie werke van gehalte, het nie
mand verbaas nie, In 1963 is hy reeds
deur die Suid-Afri kaanse Akadernie vir
Wetenskap en Kuns met die Scheepe rs
prys vir Jeuglektuur bekroon, 50 pas
het hy die eerste prys verower in ' n
wedstryd war deur 'n bekende uit
gewery en 'n tydskrif uitgeskryf is vir
oorspronklike jeugverhale met sy te
verskene Die wildedruif val. Sy bydrae
as medewerker aan ' n leesree ks vir
primere skole moer oo k verrneld wo rd .

Maar by dit alles het hy tyd gemaak vir
sy kerk, sy gesin en sy gemeenskap . 50
het hy onder rneer ta lle terrnyne gedien
as kerkraadslid van die Wellingtonse
N.G. Moedergerneente en ook daar sy
sternpel afgedru k, Hierbenewens het
hy deur die jare heen in vele kom itees
gedi en en aa n baie verenigings behoort,
Tog het hy nooit sy gesin afgeskeep
nie; trouens, hy is ' n gesinsrnens by uit
stek. Almal wat hom, sy vro u Mikie (' n
noi Van Zyl daar uit Bonn ievale se
wereld) en hu l drie seuns ken, sal hier
van getuig , Sy dri e " bulletj ies" is nou
aJ volwasse mans war hu l pIck in die
gerneenskap vol staan, Sy tweede seun
het al aan sy vader se hartewens - o m
'n dogter te he - vo ldoen deur 'n
skoondogter hu is roe te bring!

En no u rnoer ons aan ons gel iefd e en
gew aardeerde vriend, raad sman en
kollega tot siens se. U vertrek laat 'n
groot leemte in ons personeel, want
WOK en die onderwys het u nog so
nodig. On s gun u egter die rustyd wat
voor le. En, wie weer, as u klaar gereis
het en geno eg ho utw erk gedoen he t,
verskyn daar dalk nog 'n boek of twee.
Verder troos ons onsself met die were
da t u as goeie Wellingtonners on s ge
meenskap nie gaan verlaat nie. By ge
leent heid sal van ons sekerlik maar
weer om raad en nuwe perspektiewe
rnoet korn aanklop.

Ten slo tte, kol lega, 'n baie groot
dankie vir u en u gade se bydraes op
verskillende terreine. U teenwoo rdig
heid in die personeel van WOK her
grootliks bygedra to t d ie uitbou ing van
on s inrigt ing. Om u eie woo rde te om
vorrn: u was noo it 'n swak skakel in die
ketting nie. U bydrae lOt die onderwys
in ons provinsie kan kwalik na waarde
geska t word . Diegene war agterbly,
bring hu lde aan die war dit roekom 
aan P.H. en Mikie Nortje.

M.B.

Hertsogprys ....-enner Uys Krige en Scheeperspryswenner P. H . Nortje

Nog 'n monument word
nagetaat - 'n geetho ut

boom

Die heet taastetesing van sy toopbaan
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II

ONS OUD-STUDENTE PRESTEER . . .

Mnr. Albertus Baard wat die P.0.5. in
die jare sestig aan WOK verwerf het,
is aan die begin van 1982 aangestel as
hoof van die laerskool op Villiersdorp.

• ••
Dr . Maria Bosch ontvang die graad
D.Ed . aan UNISA in 1982. Nadat sy
die H.P.O.S. aan WOK verwerf het,
gee sy onderwys in Oos-Londen en
aanvaar die hoofskap van die Laer
skool Woodbrook. Hierna is sy na
Burgersdorp waar sy hoof is van die
voorbereidingskool. Hierna word sy
aangestel as vakadviseur. Tans is sy
eerste vakad viseur (Junior Primer) in
die Departement van Kleurlingsake . Sy
het die grade B.A., B.Ed . en M.Ed.
aan UNISA metlof geslaag.

• ••
Mnr. Arno du Plessis aanvaar die
hoo fskap van die Laerskool Ashton
aan die begin van 1982.

• ••
Mnr. B. Herselman het onlangs ons
Kollege besoek. Hy verwerf die P .0.5.
aan WOK en H.P.O.S. aan OKO in die
laat vyftiger jare. Daarna verwerf hy
ook die grade B.A. , B.Ed. en M.Ed.
Nadat hy geruime tyd in Suidwes-
Afrika onderwys gegee het, is hy tans
Ortodidaktikus aan die Tran svaalse
Departement van Onderwys .

• ••

Mnr. Ruben Lennox wat die P .O.S . in
die vroee sestiger jare aan WOK ver
werf het en tans onderwyser in Swellen
dam is, het bekendheid verwerf as die
komponis van populere Afrikaanse
liedjies waarvan die bekendste seker
die treffer "Thannie The Thy ThaI
Thewe Thakke Thout Thleep" is.

• ••
Dr . J . A. (Jan) Malan wat die P.O.S.
aan WOK in die laat vyftiger jare
verwerf het en wat ook later hoof ge
word het van die voormalige Oefen
skool Hugo Rust, is onlangs aangestel
as mede-professor in Opvoedkundige
Sielkunde aan die Universiteit Stellen
bosch . Hy is tans hoof-van die kliniek
vir Kinder- en Ouerleiding by die
Fakulteit van Opvoedkunde.

• • •
Mnr. Albert Nieuwoudt, tans hoof van
die Hoer Handelskoo! Worcester, was
voorsitter van die reelingskornitee by
die S.A .O.U.-kongres te Worcester in
Junie 1982. Hy was ook prominent in
sy aanwesigheid by die onlangse
WOK-oud-studentedinee.

• • •
Mnr. Johan Roos word aangestel as
hoof van die Laersk ool Slot van die
Paarl in Julie 1982. Hy volg 'n ander
oud-student, mnr . Esman Burger op,
wat die P:O.S. in die laat vyftiger [are
aan WOK verwerf het. Mnr. Burger is
aangestel as hoof van die laerskool op
Swellendam.

• ••
Mnr. Kobus Steenkamp aanvaar die
hoofskap van die Laerskool Prieska in
Julie 1982 vanaf die Hugenote-Laer
skool waar hy Depar tementshoof was.

• • •

(Ons is altyd dankbaar as oud-studente
hier aandoen by hul alma mater. Wees
daarvan verseker dot u altyd welkom
is. - Red.}

Mnr.Andre van Ellewee, tans Departe
mentshoof (Junior Standerds) by die
Hoerskool Piketberg, het in 1982opge
tree as afrigter van die Bolandse 0/13
Cravenweek-span. Hierdie spannetjie
het pragtig gepresteer deur van hu! drie
wedstryde twee te wen en een gelykop
te speel onder mnr . Van Ellewee se be
kwame leiding.

• ••
Mnr. Jack Vertue, eerstespanheelagter
in die vroee sestiger jare is onlangs aan
gestel as hoof van die Laerskool
Cradock. Hy volg 'n ander oud-stu
dent, mnr. Alwyn Christenson, op , wat
tans hoof is van die Laerskool Pano
rama in Parow, Kaapstad.

• ••

Mnr. A. K. Visser, wat sy P.O.S. aan
WOK in die jare vyftig verwerf het,
is vanaf begin 1982 aangestel as hoof
van die Spesiale Middelbare Skool
Monument op Kimberley.

• ••

Mej. A. M. Walters verwerf die
H.P .0 .5 . in Huishoudkunde aan
WOK waarna sy poste beklee aan
hoerskole te Nuwerus, Knysna, Vre
denburg en Riebeek-Wes. Nadat sy
haar B.A. en B.A. (Hons)-grade aan
US verwerf her, word sy aangestel as
lektrise in Voedsel, Kleding en Inrig
tingsbestuur by die Vaaldriehoekse
Technikon. Op II Mei 1981 aanvaar sy
diens by die Departement van Onder
wys en Wetenskap as inspektrise.

• ••
(Let wei:Hierdie rubriek van Die Wyn
stok is 'n nuwe toevoeging wat hopelik
in 'n behoefte sal voorsien, Omdat ons
slegs sporadies van oud-studente se
prestasies te hore kom, is bg, inligting
nie volledig nie. Ons doen 'n beroep op
ons oud-studente om van hulle te laat
hoar sodat die rubriek in omvang kan .
toeneem. Voorlopig: baie dankie dot u
van u sal laat hoor. - Red.) 11
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Rektorsvrou oorlede

Mev. Helena Smit, eggenote van rnnr,
E. Smit ons Rektor war vanjaar met
srudieverlof is, is op 27 September in 'n
Kaa pstadse hospitaal oorlede nadat sy
sowat 'n maand tevore skielik ernstig
siek geword het. Die gerneenskap van
Wellington en meer in besonder die
WOK-kring is stomgeslaan deur die
groot droefheid en dit sal nog 'n ge
ruime tyd neem om die onherstelbare
verlies te verwerk. Haar sprankelende
persoonlikheid en sonnige geaardheid
sal steeds vir ons tot inspirasie bly.

As mej. Helena Theron, dogter van
mnr. en me v, Fanie Theron, voor
malige Direkteur van Onderwys in
Kaapland, het sy onderwys gegee aan
die Hoerskool Voortrekker in Wyn
berg , waar sy haar man ontmoet het.

Die egpaar het ook onderwys gegee aan
die Hoerskool Maclear, die Hoerskool
Andrew Rabie in Port Elizabe th en agt
jaar lank aan die Hoerskool D. F.
Malan in BeUville. Mnr. Smit was die
hoof van al die skole voordat hulle in
1978 as die rektorspaar na WOK ge
kom het.

Mev . Smit was nie aileen betrokke by
aile WOK-aangeleenthede nie, maar
ook by die van die Laerskool Hugo
Rust en die Hugenote-Hoerskool, waar
hul dogters, Jonina en Annerie, onder
skeidelik st. 5- en st. 9-leerlinge is. Sy
laat ook ' n seun, Ean, uit haar man se
vorige huwelik agter,

Benewens d ie feit dat mev, Smit
matrone was van Huis Navarre, mans
koshuis van WOK, was sy die stigter
en eersre voorsits ter van die Vroueklub
van die WOK en lid van die Bespre
kingskring 24, 'n baie aktiewe lesers
kring. Met haar Iiefde vir tuinmaak
was sy ' n geesdriftige lid van die ruin
bouvereniging en as ouderlingsvrou het
sy by kerkfunks ies en basaars haar plek
volgestaan.

Mev. Smit is op 30 September onder
blyke van besonder groot deelneming
in die plaaslike kerkhof begrawe na 'n
roudiens wat in die N .G. Moederkerk
Wellington gelei is d~ur ds. Albert Bas
son, plaaslike leraar en studentevriend
van mev, Smit.

Ook by monde van DIE WYNSTOK
wi! WOK opn uut sy meelewing getuig
aan mnr. Smit en die kinders en aan
rnnr. en rnev. Theron en die res van die
farnilie. Mag u elke dag die rnoed en
genade on tvang om voort te gaan en
mag u geloof u daagliks versterk vir die
nuwe lewenspad.

Red.

Meelewing

DIE WYNSTOK wil gra ag
sy opreg te meegevoel betuig
met aile dosente en studente
wat gedurende die argelope
jaar dierbares deur die dood
moes afstaan.

12
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Persoonlik . . . Persoonlik. . . Persoonlik. . . Persoonlik • • •

WOK se nuwe
vise-rektor

Mnr. Maritz Brood!)" verwerf die
P.O.S. aan WOK in 1958. Hy beklee
sy eerste onderwyserspos aan die Laer
skool Diarnantveld in Kimberley. Hier
na keer hy terug na WOK vir die Aka

demiese kursus in 1960 en vervolgens
bly hy in Kimberley 101 einde 1963
waarna hy sy eersre hoofskap aanvaar
by die Laerskool Borha in die distrik
worcesrer. Sy rweede hoofskap is by
die Laerskool Oviston wat hy beklee
101 einde 1967. In Januarie 1968 word
hy aangestel by WOK as dosent in
Geskiedenis en Afrikaans. Hy stu deer
aan UNISA en verwerf die grade B.A. ,
B.A. (Hons) en later die graad M.A.
in Geskiedenis (in 1976). In 1971 word
rom. Broodryk bevorder lot senior do
sent en in 1972 tot Depanernentshoof
van Geskiedenis, Aan die begin van
1982 word hy aangestel as Vise-rektor
aan WOK in waarnemende hoedanig
heid in die plek van mnr . P . H. Nort]e.
In Oktober 1982 word hy aangestel in
die permanente pes van Vise-rektor
mel ingan g 1983. Ons wil hierdie gewil
de en roegewyde kollega van harte
gelukwens mel sy welverdiende pres
tasie. Hy het alreeds meer as voldoende
bewys gelewer dat hy die pes van Vise
rektor mel bekwaarnheid sal vul.

• • •
MDr. J . R. S. B2deDlJors' , Departe
mentshoof van Handwerk, het die pu
blikasie, HANDBOEK VIR BAS IESE
TEGNIESE TEKENINGE, die lig laat
sien aan die begin van 1982.

• •
Dr. M. C. Barnard, senior dosent in
Opvoedkunde verwerf die graad D.Ed .
aan die Universiteit van Stellenbosch in
Desernber 1981. (Meer omtrent dr.
Barnard elders in die blad.)

• •

Mej . E. J orduD, dosen t in Liggaarn
like Op voeding, verwerf die graad
B.Ed. aan UNISA in Februarie 1982.

Dr. J. N. S. du Plessis, Departements
hoof van Afrikaans, publiseer VERSE
VIR VERKENNING, 'N BLOEM
LESING MET ONDERRJGVRAE
VIR DIE JUNIOR EN SENIOR SEK
ON DERE SKOOL, gedurende 1982.

••
MDr. H. J. Reyneke, dosent in Aar
drykskunde, val die besonder eer te
beurt om gekies te word as afrigter van
die senior Boland-rugbyspan . In sy
eerste jaar van afrigting vaar sy span
uitstekend en word allerwee geprys vir
'n besonder suksesvo lle seisoen. Doen
so voort !

Mej. Karmin Go uws sluit aan by die
Departernent van Mus iek in Januarie
1982. Sy rnatrikuleer aan die Hoer
skool Indwe en verwerf daama die
graad B.A. (Mus.) Hons. aan UOVS.
Daama doseer sy aan die Tshiya On
derwyserskollege te Witsieshoek, Ver
volgens gaan sy na die Laerskool
Handhaaf in Uitenhage en daama na
die Onderwyserskollege te Graaff
Reine r lot aan die einde van 1981. Haar
belangstelling is hokkie, muurbal en
pot tebakkerswerk, Ons wens haar 'n
lang en gelukkige verblyf op WOK toe,

••• 14
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. Persoonlik . . . Persoonlik . .

M. C. Barnard:
Curriculum Vitae
Marthinus Christoffel Barnard is op 16
Juli e 1940 in George gebore. Hy vo l
tooi sy heerskoolopleiding aan die
Hoer skool Outeniqua waarna hy in
diens van die destydse Departernent
van Arbeid tree. In 1961 skryf hy in by
WOK waar hy die P .O.S. en
H.P.O .S. onderskeidelik aan die einde
van 1962 en 1963 verwerf het. Hierna
her hy sy onderwysloo pbaan begin 
eers as prim ere onderwyser aan die
Laerskool Gren s in Oos-Londen en
daarna as hoof van die Laerskool
Botha in die distrik Worcester. Ge
durende 1968-1970 beklee hy die be
trekking van Senior prirne re onderwys
er en superintendent van die skoolkos
huis aan die Hoerskool Warrenton en
verwerf hy ook die B.A .-graad deu r
middel van buitemuurse studie aan die
Universiteit van Suid-Afrika ,

In 1970 is hy met studieverlof na die
Universiteit van Stellenbosch, Nadal
hy die B.Ed.-graad aldaar verwerf hel,
word hy gedurende 1971 as dosent aan
die OnderwyserskolJege Wellington
aangestel. Sedert Maart 1972 word hy

bevorder tot waarnemende senior do
sent en in 1977 word hy in 'n perma
nen te hoedanigheid in hierdie pos aan
gestel. Terselfdertyd verwerf hy ge
durende 1976 die M. Ed.-graad (cum
laude). Sy proefskri f is getite l:
"Skolastiese onderprestasie by die pri
mere skoolkind met besondere verwy
sing na rnilieugestrerndheid binne ge
sinsverband - ' n sosio-pedagogiese
verkenningstudie ." Aan die einde van
1981 word hy na jarelange privaat
studie bekroon met die verwerwing van
sy doktorsgraad in die Opvoedkunde
(D. Ed.) oor d ie onderwerp: " Die gods
dienstige wording by die adolessent
met besondere verwysing na die bydrae
van die Afrikaanse Chris ten-S tude nte
vereniging van Suid-A frika. "

As dosent en kol lega her ons dr. Bar
nard leer ken as 'n man uit een stuk ,
Afgesien van sy bree akademiese agter
grond en sy omvangryke ondervinding
as onderwyser , skoolhoof en kollege
dosent, is hy geseend met die gawe om
leerstof op skitterende wyse aan sy stu
dente oor re d ra. Hy het in die doseer
van die vak Opvoedkunde, veral 'n
reuseb ydrae gelewer tot die verdieping
van ons studente se kennis in die Psigo
logiese , en die Fundamentele en die
Sosiopedagogiek . Oo k is hy 'n kenner
van die Onderwysadministras ie en kon
hy kosbare leiding aan ons studente gee
i.v.m . diensvoorwaardes, pensioene,
salarisse, ens.

Ook op bu itemuurse gebied het dr .
Barnard sy Skepper, die gemeenskap
en WOK op 'n bree terre in gedien .
As voorsitter van die plaaslike tak van
die S.A.O.U ., redaksielid van Die
Unie, lid van die Departememele
ko mitee vir Jeu gweerbaarheid en hoof
bestuurslid van die S.A.O.U . het sy
professione le invloed lot ver buite die
grense van Wellington gestrek, Ook
was hy 'n gesogte spreker en moes hy
talle referate lewer by S.A.O.U.-,
V.L. V.-, A.C.S.V.-, Rapportryer- en
ouer-onderwysersverenigings op ver
skeie Bolandse dorpe. Die meer as
twimi g artikels wat uit sy pen in Die
Unie, onderwysblad van die S.A.O.U.,
en in Monografie, mondstuk van

S.A.V.B.O., verskyn her, het aan hom
landswye bekendheid besorg. Ook op
godsdienstige gebied het dr. Barnard sy
taak in nederigheid vervul. Vir die af
gelope 12 jaar was hy die skakeldosent
van die A.C.S.V. en hy het vir langer
as 17 jaar diens in verskeie gemeentes
as diaken en ouderling verrig. Ook was
hy gedurende die afgelope 5 jaar
behulpsaam met ka tegetiese onderrig
en het hy vir 3 jaar eredienste in die
Sendinggerneen te van die Bovlei help
lei.

Dr. Barnard is oo k kul tuurmens. As
ak tiewe polisiereservis, as. ondervoor
sitter van die Kul tuurraad van die Wa
rnakersvallei, as lid van die versor
gingskornitee , as bestuurslid van die
plaaslike ta k van die Nasionale Party,
as on derkommandan t van die plaaslike
Voon rekkerkommando en as same
roeper van die Langenhovenfees
ko mitee het hy steeds daarna gestrewe
om sy Christelike-Naionale lewens- en
wereldbeskouing in sy daaglikse han del
en wandel uit te leef.

Die vertrek van dr . Barnard na 'n ver
blyf van 12 jaar sal 'n gevoelige verlies
vir WOK rneebring . Ons sal hom on t
hou as ' n harde werker, as iemand op
wie 'n mens kan staat maak, as '0 toe
gewyde dosent, as ' n goeie vriend en
kollega, maar bo alles, as Ch risten
mens wat alles vir sy medemens fei! ge
had het, WOK wil hom Gods rykste
seen in sy nuwe betrekking as senior
lektor aan die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat toewens.

P.J.A.

(DIE WYNSTOK wens dr. M. c., sy
vrou, mev. Katie en sy dogters
Hannalle en Rlana Barnard alles van
die allerbeste toe vir die nuwe stuk le
wenspad.)

• •

Mnr. J . L. de Klerl<, Departemems
hoof van Musiek verwerf die gtaad
M.Mus (cum laude) aan die Universi
teit StelJenbosch in Oesember 1981. ' n
Pragtige prestasie , voorwaar! 15
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• •

Die OD 3 J unior Klas van 1982, onder
leiding van me v, A . M . du Toit en mej .
G . M. Smi th publiseer ' n gesamentlike
werk vir die Kindertuin , "Speletjies vir
Groeponderwys". Hierdie grootse
poging vul 'n leemte wa t aI la nk reeds
gevoel is en die Junior Departement
verdien ons gelu kwensing. (Sien vol
lediger berig elders in ons blad.)

Mej . S. M. Zietsman, Departernents
hoof van Liggaarnlike Opvoeding, ont
vang die S.A. Netbalvereniging se
diensmedalje ("Meri to rio us Service
Medal") vir 20 jaar o f meer d iens aan
S.A. ne tbal in Junie 1982 tydens die
S.A. Netbalkampioenskappe te Pre
toria. ':.:
Mej . S::'M. Zietsman is ' n S .A . Skeid s
regter yjr die afgelope 22 jaar. Sy was
ook een' van die st igterslede van Bo
land-Netbalunie in 1957. Vir die a fge
lope 9 jaar tree sy as sekretaresse van
die S.A. Skeidsreg tersraad op tydens
die jaarlikse S.A. Kampioenskappe.

Gedurende die afgelope 20 jaar het sy
Boland jaarliks verteenwoordig by die
S.A. Kampioenskappe o f as raadsver
gaderingverteenwoo rdiger, Of as ver
teen woordiger by die skeidsregtersub
komitee . WOK is ba ie trots op hierdie
prestasie van iemand wat die Kollege se
netbalbelange al vir baie ja re emstig op
die hart dra en wens haa r a lles va n die
beste to e vir nog baie jare van vrugbare
netbaldiens.

Thos Prins as Pieter Maritzburg, Alet 
ta Jonck as Eeufesia en Bas ie Basson as
Herrie-van-die-Kaap.

Die sprekende programontwerp de ur
Koos Lotz het bygedra tot die su kses en
die goeie smaak wat hierd ie
opwindende opv oering va n WOK ge
kenmerk het.

J.e.

Elke dameskoshuis kon saam met ' n
groep mans 'n maksimum van [wee
vlotte ins kryf.

Mnr, Thos Prins se jeukende pistool
her die vlott e juigend afgesit en na vele
geskarrel, geroei en gesin k het Hu is
Murray se - KNORMOERE waarlik
eerste die wenstreep gehaal en die van
die dosente, WO(l)KINGS, tweede.
Die oorspronklikste vlot was Huis Bliss
se ONDER DIE SEE. Gepaste naarn
gewing soos bv. HAGAR, BLINK
TOEKOMS, SKE URING VAN DIE
NASIONALE PART Y was sirnptorna
ties van die besondere gees wat daar ge
heers het.

Die vlotko ningin Elsa Groenewald her
die bekers oorhandig en daarna is die
historiese gebeurtenis op gepaste wyse
afgesluit by Hu is Wouter Ma lan - ' n
bring-en-braai gevolg deur 'n so kkie .

Dit dryf darem
(ook net!)

Sekereen van die genotvolste enonver
geet likste projekte deur die baie
aktiewe VSR in die jubeljaar 1982 was
die vlotboukornpetisie wat op Saterdag
I3 Maart by ' n groot dam op die plaas
Emina gehou is. Vroeg die more reeds
is die stof van die vorige aand se Kol
legegeselligheid afgesk ud op pad dam
toe met' 'g oete wat kan dryf":

Soos met enige kompetisie was die reels
hier oo k pront en pertinent :

• bouery begin stiptelik om 09hOO
• geen voora fvervaa rdigde spane
• geen meganiese hulp
... geen kana's ~

.. geen oor en weerleneryvan apparaat
of gereeds kap

• slegs I I persone per vlot waarvan 5
mans mag wees

• bouery staak om 13hOO
• wedvaart begin om 14hOO

Mev. Y. Ryke , do sent in Liggaarnlike
Opvoeding word verkies as lid van die
Boland-B netbalspan. In die posisie
va n hulpdoelverded iger neem sy dee l
aan die Interprovinsiale toernooi in
Junie 1982.

Afrikaners is plesierig
by WOK

Me v. D. e. Stoltz, senior dosent in die
Junior Departement, deb uteer as
skry fster met haar publikasie, VERS
IES EN RYMP IES VIR DIE
KINDERTUIN. Sy is tans besig met 'n
tweede p ublikasie .

• •

WOK se elite-produksie van 1982 was
vanjaar gefokus op toneel, Die geluk

kige keuse het geval op An dre P . Brink
se " feestelike deurmekaarspul" , Afri
kaners is plesierig. Die bek wame regie
van Philip du Plessis het uit die "deur
mekaarspul" to produksie vergestalt
waaroor daar nog lank gepraat sa l
wo rd . Wat veral kosturnering, belig
ting , musiek en byklanke betref, was
die opvoeri ng werklik professionee!.
Die publiek wa t die aande van 3 en 5
Junie die C. P . van der Merwesaal vol
gepak he t, het dan ook 'n toneeler
va ring beleef waarin hulle hu l kon ver
kneuter - ons kry so min die geleent
heid om vir di t war OOS eie en selwe is,
te lag .

' n Opval lend e kenrnerk van die pro
duksie was die volgeho ue hoe gehalte
war dwarsdeur en op elke vlak gehand
haaf is: figurante, tegniese personeel en
rnedewerkers en spelers (daar was 50
studente en dosente betrokke by die
opvoering) is puik geo rkest reer tot 'n
roneelaand waarop ' 0 mens trots kan
wees.

Aan vele personasies sal nog me t groot
vreugde teruggedink word: Deon Bos
man as die Seremoniemeester en later
as Ware Jakob (veral dan die geboorte
toneel in sy geheel met die treffende
rnu- siek en onho udba re spanning),
Hennie van der Merwe as Skote Pe
toors, Anton Nortier as U Agtertand,

Persoonlik . . . . . .• • • • • •Persoonlik
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Verenigingslewe . . .

KULTUURBF.'iTUUR 1982
Agter v.Ln-r.t M ev. E. Nel; M. Korze; dr. P. J. Avenanl

tsameroepen
Yoor: H. Louw; H. Marais tsekretaressel;

D. J. No thnagel tvoorsiuer)

Kultuurbraai
Die Kultuurvereniging van WOK het vanjaar met 'n nuutjie
vorendag gekom - kultuur van 'n minder geestelike aard: die
Iente is behoorlik op 1 September ingeeet met 'n vleisbraai
kompetisie!
Eg-Afrikaanse geregte soos sosa ties, biefstuk , tjops, pot-,
stok- en blikbrood, suuruitjies, roosterkoek en aartappels is
deur kenners en nie-kenners met groot toewyding voorgesit
aan die puntenerige smulpape van ' n groep beoordelaars.
Enigiets wat nie lyk na volksvreernd (plastiek en bier) is ver
nietigend gepenaliseer. Daarteenoor is oorspro nklikheid (en
daarvan was daar genoeg) mildelik beloon soos die span war
hulle vuur met ' n ou tonteldoos brandgesteek her, goed besef.
Die spanne het hulle name so sorgvuldig gekies soos hulle ap
tytlike spyskaarte: Die Kopdoeke, Die Koekblikspan, Potj ie,
Witblits, ens. Die kampioenspan was toe Die Oumanne en die
tweede en derde plekke is onderskeidelik deur die Studente
raadspan en die Witzenbergspan ingepalrn.

Vanjaar 1 September was so ' n genoeglike aan d da t daar sterk
gedink word in die rigting van ' n nuwe tradisie: die lente kan
jaarliks ook s6 begroep word, want ' n iekker vleisie op ' n
lekker vuur is ook mos iets van ons lekker kultuur,

•••

Die student as
kultuurdraer

Baie dankie aan ons geesdri ftige
skakeldosente, dr. Avenan t en rnnr.
Venter, aan 'n op-en-wakker bestuur
en aan elke student en dosent wat 'n
deel van homself ornskep het tot
vreugde vir WOK.

Moenie aan my 'n tasbare geskenk gee
wanneer ek a/tree nie. Gee my net van
jaar u samewerking, P.H.N.

Wat is kultuur? - .. Wanneer 'n mens
iets rot sy beskikking - fisies en
geestelik - verwerk en omskep tot 'n
nuwe inhoud, rot 'n deel van homseij
en rot vreugde vir ander, dan is hy 'n
Kultuurmens . " - Prof. Bun Booyens

Dil was die Kultuurvereniging se uit
gangspunt vir 1982. Ons moet aan ons
studente die geleentheid bied om 'n
kultuurbydrae te lewer en nie om van
bo af "gekultiveer" te word nie.
Die interkoshuis-redenaarskompetisie
was ons eerste saarntrek. Daarna volg
"Afrikaners is plesierig" , rnnr . Gideon
Joubert se baie interessante bespreking
OOr die hartklop van die koeran twese,
'n vrolike aand saam met Ken Higgins
en Vincent van Rooyen, 'n smaakJike
braaikompetisie op Lentedag en ' n
taalfeesprograrn OOr Herman Charles
Bosman .

J . Nothnagel
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LANDSDlENS

Noodhulpvereniging

A gler v.t.n.r.: H . Marais: M . C. van Tonder; E. Zeeman; K. Wessels; J. Borha
J'oor: P. Louw; E. Viljoen {sekretaresse); N. Rieken tvoorsiuert: AI. Jackson

Af..:es;g:Mnr. A . S. du Toil tskaketdoserui

J ames C. Woeke

Die vereniging het geree ld d ienste ver
rig by sport byeenkornste waaronder
Boland-, koll ege- en skole-rug bywed
stryde , by atletiekbyeenkornste en by
die bloedskenk.

In die geheel gesien , was dit weer eens
' n baie suk sesvo lle jaar vir WOK se
Noodhulpvereniging. Ek wil net ' n
opregte woo rd van dank uitspreek
teenoor mn r. Norrje, Rektor, en mnr .
Kitching, skakeldos ent, vir hulle
onderst eu ning en hulp gedurende die
jaar en laastens ook aan aile studente
wat hulle dee l bygedra het om vanjaar
' n baie suksesvolle jaar te maak .

Aan die bestuur van 1982 wil ek net se:
Baie dankie vir julie ondersteuning en
dit was lek ker om saam met julie te
werk .

Vir d ie 1983-bestuur wil ek net die
bekende woo rde van Henry Ward
Beecke r gee vir die komende jaar:
••Daa r was nog nooit iemand wa r iets
gedoen het wat die moei te werd was en
nie meer ontvang het as wa t hy gegee
her nie."

Die WOK se tak van die S.A. Nood
hulpliga het ged urende 1982 voo rt 
gebou op verlede jaar se prestasies.
Met d ie 285 lede was dit weer eens die
grootste ak tiewe tak in die Rep ubliek.
Een van die belangrikste doelstellings
van die vereniging was om student
onderwy sers op te lei om weerbaar te
wees in tye van rampe en a nder nood
situasies.

Die veren iging het oor 6 senio r en 2 ju
nior instrukteurs beskik wat dan ook
self die opleiding en eksaminering van
nuwe noodhelpers behartig het .

Die vereniging was ook gasheer vir ' n
Wes-Kaaplandse Instrukteur skursus
wat op 6, 7 en 8 September plaasgevind
het, Op 9 Oktober is bier ook ' n streek
offisierskonferensie wat de ur 120 per
sone bygewoon is gehou, Laasge
noernde kursus is deur 15 van ons stu
dente bygewoon, wat dan aan die einde
van d ie kursus hulself as junior in
stru kteurs gekwalifiseer het. Twee van
die plaaslike senior instrukteurs was
behulpsaam mel die aanbieding van die
kursus.Neels Riekert

Vir die derde agtereenvclgende jaar
was WOK se Landsd iensklub die
grootste studenteklub in die land, met
'n ledetal van 305 studente. Soos in die
ver lede het ons vanjaar weer etlike
karnpe bygewoon .
Gedurende Desember 1981 het ses van
ons lede 'n prestigekarnp te Jonkers
hoe k bygewoon. H ier het Pierro Lou w
as junior karnpleier opg etree - ba ie
geluk aan hom.
1982 se werksaamhede het begin met
die eerstejaarsuitstappie na Katryn

tj iesdrif wat deel uitmaak van die
orienteringsweek van die eerstejaars,
Ouder gewoonte word d ie dag afgesluit
mel 'n sokkie in die stadsaal. Baie van
die eers tejaars het hier vir die eerste
keer met Landsdiens kennis gemaak.
Gedurende die laaste naweek van Feb
ruarie het ons ons klubkamp te
Jonkershoek gehou. Dit was weer eens
'n fees.
Dertien van ons klublede woon ge
durende die Aprilvakansi e 'n st reek 
kamp in die Sederberge by. Neels Rie
ker t tree as kampleier op en Susan
Loc hner as kok. Verder hervyf lede ge
durende die laaste week van die vakan
sie by ' n hoerskoolkamp te Jonkers
hoek as leiers opgetree.

Gedurende die J unievakansie woon
dertien studente die nas ionale kamp te
Cedara naby Pieterrnari tzburg by,
waar Ian Prerorius as groepleier
optree. By die kamp word Susan
Lochner gek ies om in Junie 1983 deel
te neem aan die Tirnbavati-staptog.
Baie geluk, Susan ! Neels Riekert het
vanjaar die staptog meegemaak.

By ons afsluitingsvergadering ontvang
van die klublede toek ennings vanaf
Hoo fkantoor.

Vir die res van die jaar is daar nog 'n
klubkamp in die Sederberge en 'n nas
ionale kamp langs die Weskus in die
vooruitsig .
Baie dankie aan aI die klublede wat
deur die jaar WOK se Landsdiensklub
se naam hoog gehou het. Baie geluk
aan a1mal wat as leiers opgetree het en
wat toe kennings ontvang het, Aan die
nuwe bes tuur: Veels geluk en voor
spoed vir 1983.

18

Op die
Landsdiensakker
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JIOOODHULP

Alln v.l.n.r.: .\f. Beukes: P. Combrinck; £. Mauhee
J'oor: J. van DJk; J. Woeke t voarsittert; T. Burger;

J. Swans
Afk'nig: Mnr. C. Kitching tskakeldosent}

STAA TMAK ERS

Agter v.l.n .r.: N . du Plessis ttesounert;
L. ~'an Zy/; Z. Gitiomee; ,,,t. Rosouw;

K. Schmidt; .\.1. Koegetenberg: S. l.ouw
Voor: E. Net; G. van Dyk tonder-voorsitter];

R. de Kterk Isekretaresse); D. l.ouw {voorsiuen;
C. Rossouw; E. Brand

Voortrekker
bedrywighede by
WOK
Op 3 Februari e 1982 het die aanwesiges
by d ie Stigt ingsvergadering van die
Staat makers eenparig besluit om voo rt
te gaan met die stigting van d ie
beweg ing. Sede rtdi en her ons gegroei
tot die groo tst e groep in Kaapland met
' n ledetal van 47.

Die doel van die Staatrnakers is onder
geskik aan die van die Voortrekkerbe
weging van wie ons 'n integrale deel
vorm. Ons doel is om aan die stu dente
met ' n Christelik-nas ionale lewensbe
skouing 'n geleentheid te bied om hulle
uit te leef in kultuur, ontspanning en
sosi ale verkeer met ander stu dente.
Ons is nie 'n klom p kultuur-fossiele
wat toe is onder die stof van outydse

idees en gebruike nie, maar OOS pro
beer om uit d ie verlede te haal en te
waardeer dit war mooi en goed is en dit
dan deel te maak van ons moderne leef
wyse.

Volgens ons groepstelsel word lede in
ses groepe verdeel, Elke groep het dan
sekere pligte en verantwoordel ikhede.
So byvoorbeeld is daar 'n buitelewe
groep wat veran twoordelik is vir die
reel en beplanning van aile uitstappies,
kampe en bergklim. Ander groepe dek
noodsit uasies , a ktuele sake, verver
sings en fondse, ens .
Temas van ...·a njaa r se vergaderings was
o.a. die volgende: Ken mekaar, leier
skap en burgerskap. Ons het ook
enkele sos iale byeenkomste gehad
waartydens pannekoek gebak is en
allerlei ekspe rime nte met malval ekk ers
uitgevoer is. Skakeling met ander
groepe het plaasgevind in die vorrn van

'n skyfievertoning saam met Stellen
bosch en 'n Interstatie saarn mel O udt
shoorn , P .E. en Stellenbosc h. Dit was
die Kaaplandse Inte rstaatmakerko n
ferensie re Oudts hoorn. Volgende jaar
hoop on s om net so in teressanr te wees
met sprekers en akt uele temas .

Afgesien van die Staatrnak eraktiwi
teire verleen nege s tudente ook huJp
aan die plaas like Voonrekkerkom 
mando as offisiere. Dit is vir ons 'n
voo rreg om hierd ie leerskool te kon
deurloop sodat ons eendag as on der
wysers en onderwyse resse daarop kan
uitbou.

Die Staatmakers vra net die gereelde
bywoning van twee vergaderings per
kwartaal, ledegeld en 'n goeie gesind
heid. Ons sien uit daarna om volgende
jaar 'n groot op koms by ons eerste ver
gadering te sien .

D. Louw19
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A.C. S. V.
Apn' v.L n.r.s W. .-an Jaarsveld; E. van Rooy

en; A ...an der Westhuken; E. Mat/hee;
J. Engelbrecht: J. Lou w; G. van Dyk

Yoor: A . Diederich: A. Hager; S. Theron
(sekrelaressej; C. Pretorius {voorsit ter)

Die A.C.S.V, 
'n Krag in ons
Kollege

Die A.C .S.V.-bestuur het afgeskop op
' n hoe noot met ' n baie geslaagde
bestu urskam p in die Dennebos by
Ceres.

Daama het ons on s jaarlikse kring 
leiersk amp in Bainskloo f geho u. Dit is
vanjnaar deur ons een skak eldosent
rnnr . A. J. Hoek aangebied . Hy het die
klem meer op groe pwerk en die prak 
tiese aanbieding van 'n kring as op
geestelike verryking laat val. Nie dat
dit agterwee gelaat is nie,

Ons gereelde jaarlikse braai was van
j aar weer eens ' n groot sukses en is by
kans deur a1mal op WOK bygewoon.

Om ons fmans ies verder te help verste
wig het die A. C.S .V.-tak vanjaar twee
straatverkopings gehou waarby ons ' n
bedrag van onge veer RJ20,00 inge

same! her, Die bestuur se dank aan elk
een wat ' n bydrae gemaak het en ' n
aandeel gehad het aan die sukses van
die fondsinsam elings . Die gevolg van
elke lid in die tak se samewerking het
daartoe gelei da r ons tak die mooi be
drag van R2 100,00 kon insamel deur
die loo p van die jaar.

Die leiersk lasse is vanjaar weer deur ds.
Gebhardt waargeneem. On s dank ook
aan hom vir die moo i gesindheid
waarin hy alles vir ons doen.

Die bestuur vir 1982 wi! graag al die
dosente bedank vir hulle positiewe
gesindheid teenoor d ie vereniging, vir
die ouers van lede vir al hulle bydraes
en vir die Moedergemeente vir hulle by
draes,

Die bestuur wil oo k in die besonder vir
dr . en rnev. M. C. Barn ard bedank vir
die groot bran van inspirasie war hull e
die afgelope 12 jaa r vir d ie A.C.S.V.
was . Dr. Barnard wa r telkerna le die
stukrag agter vele suksesse was, is vir
ons student etak van d ie A .C.S.V. ' n
beso ndere verlies, Ons dank oo k aan sy
vro u wat altyd gesorg her vir ' n ietsie
ekstra by kampe en geleenthede, Ons
as studenrek orps bid die Here se seen
toe op die werk wat dr. Barn ard nag sal
doen in sy nuwe betrekking en wens
hom en sy vrou aile voo rspoed toe in
die nuwe gemeenskap .

Dan wit ons as bestuur ook die Here
dank vir sy krag en genade am vir
Hom te kon werk. On s wil ook die
Here dank vir die voo rreg a m vir Hom
te kon werk en on s bid vir die beskerm
ing van die A .C.S .V. van WOK en d ie
lede van ons verenigi ng .

Jan Pretoriu s

A.C.S. V-toer na die
landwye konferensie
te Bloemfontein

Op 3I Maart 1982 het tien student e
saam mel d r. M. C. Barnard, sy vrou
en sy [Wee kinders die pad Noorde toe
aangepak in 'n oorvol bussie.

Die eerste afsaal was by Eselsrus. Rus
was dit a1lerm ins, 10 1 groot ontsteltenis
van Pa Barn ard . Gou her ons ' n toe r
lied gekry wat oo k aan a1mal vert el wie
ons is: "Die Wo kke hier is kwa liteit

Maandag, 5 April, pak ons 'n klein
stukkie pad aan en ons volgende stop is
Oudtshoorn , Die dag wat volg is prop
vol. Dis vols trui s ry en afva l, d is
kro kod ille inspekteer, leeus skier (met
'n kamera) , dis kopstaan op die hang
brug en dis grotbewoner speel - dis
nou in die Kangogrone. Om ' n heerli ke
dag af te sluit braai ons vleis, hoender
en sosaties. On s groet Oudtshoorn nil
' n vyfster-o ntbyt . En hierdie pak ons
regtig met aile ems die pad Noorde toe
aan.

Moeg, hanger en vaak nader ons
Bloemfont ein en na ' n rukkie se soek
vind ons die pastorie. Maar nil ' n ba rd
pastoriekos is aile vaak, moeg en
hanger verdryf. Die volgende more20
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besluit ons om onsself aan die inkopie
gangers van Bloemfontein bekend te
stel en ons hef ons toerlief aan in die
arkade. Die volgende dag besoek ons
die Vrouemonument en die Oorlogs
museum.

Toe die laas te 25 km na Maselspoon.
005 wy die ko nferen sie in mel 'n braai
vleis om Ma Barnard se verjaardag re
vier. Hiema is dit vriende soek, vriende
maak en vriende ontdek. Die Heer is
baie goed vir 005. Buite reen dit, maar
in ons harte is die sonskyn. Hy roep
005 om vir Hom dissi pels te wees.

Toe is dil skielik en te gou tyd om te
groet , On s dank die Heme lse Vader vir
' n wonderlike geleentheid wat Hy aan
ons gebied het ,

Adri Otto

Toergroep no Bloemf ontein

2 1

Die hoc/student J. ,"'an Zyt ontvang die ,,,..isseitrofee '..an mnr. R. .'Uurph.... vtm die W.P. Btoed
oon appingsdiens terwyt mejj . E. Sou ra en .\ 1. Rabie toek:....k ,

WOK wen
wisseltrofee weer

As dit kom by bloed is WOKaners war e
varnpiere.

Tydens die Interkollege-bloedbank het
WOK weggewaggel mel 180 pinte
bloed minder in hulle are teen oor d ie
143 pinte van OKP. Dalk d ie rede
(maar ook darem 'n troo sl) vir die ver
loor elders?!

Die rorale slagting vanjaar lewer 487
pint e deur WOK en 303 pin te deu r
OKP . Daardeur wen WOK vir die vy f
de agtereenvolgende jaar die wisseltro
fee wat deur d ie Paa rl-tak van die
W.P.-Bloedoonappingsdien s toegeken
word. Sedert die instelling van die In
terkollege-bloedskenkwisseltro fee in
1975 het WOK dit ses keer gewen en
OKP [wee keer.

Mag 1983 insgelyks 'n bloedige jaar
wees! 21
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WOK·presl igekoor 0.1.v, Benj amin van Eeden en Nola \'an der Weslhuizen tbegeleidster)

Prestigekoor

Afgesien van die feit dar dit vanj aar
eint lik dramajaar was en die eintlike
koorjaar voo rle, het die WOK-koor sy
plek vol gestaan en koorsang van 'n
hoogstaande gehal te gelewer.

Een en veertig studente het te midde
van 'n druk program tyd gemaak vir
twee repetisies elke week sodat ons aan
die einde van die eerste kwartaaI ' n
kunsvolle en gepaste bydrae kon lewer
lot die Paassangdiens in die plaaslike
Moederkerk .

Die koo r se optrede by die dorp se
koo rfees vroeg in Mei vanjaar her ook
vir ' n hoogtepunt gesorg. Die program
het bestaan uit Tschesnokoff se " Ons
dank vir genade" , Spiethoff se tere
Piekanienie wiegelied, Orff se " Odi et
Mao (Haat en Liefde)" en die immer
gewilde " When the Sa ints go marching
in" . Laasgenoernde was ' n treffer me t
Heillette de KJerk voor d ie kJavier en
Leonore Ehlers op die konrrabas,

Gedurende die tweede semester maak
die koor gebruik van Nola van der
Westhuizen se talenre op die klavier na
rnev. De KJerk se vertrek . Ons sing by
die Wellington-Noordgemeente en die
selfde aand by die Send ingfees in die
plaaslike Sendingkerk. Die koor ver-

skaf ook groo t gene t aa n die senior
burgers van ons dorp tydens die burge
meestersonthaal , ' n Groo t eer val ons
te beurt om op te tree rydens die spe
siale Krugerd ag-diens in die gehoo rsaal
van die nuwe Hawekwa-Jeugterrein in
Bainskloof. Die WOK· koor is saam
met die Bloemhof-rneisiekoor die
eerste kore war daar optree.

Die koor het dus gedurende die af 
geJope jaar genet verskaf aan baie
mense in ons orngewing en ek hoop dat
elke lid ook self vreugde ondervind ner
tydens aJ die harde werk. Dit is my
wens dat die koor steeds sal groei tot
nuwe hoogtepunte,

B. van Eeden22
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Proefo nder wys (Junio r Primer)

Eerste staptog I'an WOK- \'Oeislaank ilib

23

Eerstejaarskamp Kleinm ond

Eerstejaars se vrugtefees

/ DJJ

Huis Bliss hou konsert Onblusba re eetlus 23
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E.S.

Die ander beskikb are diens war die
biblioteek bied soos die maa k van foro
kopiee, die gebrui k van die tikmas
jiene, die maa k van kassetopnames,
transparan te , ens. word ba ie a ktief
deu r studente gebruik.

Ten spyte van die ontoereikende bib
Iioreektoewysing en die geweJdige styg
ing in die koste van boe ke wat sy werk
saamhede ko rtwiek, sal die biblioteek
hom altyd len doel stel om aan die eise
van WOK te voldoen.

Biblioteekverslag
Die M. J. L. Olivierbiblioteek het in
1982 weer eens gepoog om ' n positiewe
en beduidende bydrae te lewer lot die
opvoedingsprogram van WOK.

Dat die bib lioteek steeds daarin slaag
om die studente te betrek , blyk uit die
uitleenstat istiek. Vir die Iydperk
Sep tember 1980 tot September 1981 is
23 369 boeke uitgeleen en I 397 oudio
visuele items. Ten spyte van d ie
da lende studentetal is vir die ooreen
stemmende tydperk van 1981/1982
24 076 boeke uitgeleen en 1 254 oudio
visuele items. Dit wil voorkorn asof 'n
groot rede hiervoo r die feit is dat stu
den te al hoe meer d.m. v. werkopdragte
genoop wo rd om die biblioteekvoor
raad te gebrui k,

Met behulp van uitstallings word die
biblioteekvoorraad oo k onder die aan
dag van studente en dosente gebring .
Studente self kry geleentheid om uit
stallings te hou . Die A.C.S.V. het reeds
twee keer d ie afgelope jaar uitsta llings
gereel sowel as die Staatrnakers en Bio
Iogie-studente. Twee van d ie plaaslike
sko le het o ns genader vir uitstallings,
Tydens die inwyding van die nuwe
gebo u van die Hugo Rust-Iaerskool is
'n uitsta lling deur die biblio teek gereel
en die Pre-prirnere skool Dwergiebos
het in die b iblioteek 'n uitstalling van
hulle leerlinge se werk geho u. Op kul
turele gebied was die belangrikste uit
stallings d ie oor Hennie Aucamp,
eerste Hertzogpryswenner van die kort
kuns , en 'n uitstalling van die werke
van Jan Rabie, nuwe voorsitte r van die
Skrywersgilde. Op spo rtgebied was
daar die gebruiklike uitsta llings oor
rugby en netbal wa t baie belangstelling
gewek het, Soos in die verlede was daar
oo k gereeJd boekuitstal lings deur boek
firmas war in teressante en nu we pulbi
kasies bekendstel.

Die M.. J. L. Otivierbibtioteek Ie....-er diem \Ian 'n ...·ye omvang.

•
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Kursusgangers besig mel on p raktiese opdrag

Seminaar vir Rektore
en Vise-rektore

Tu ssen 2 en 4 Augustus 1982 het d ie
eerste indie nso pleidingsemi naar vir die

Rekto re en Vise-rektcre van die Onder 
wy serskolleges in Kaapland re Houw
hoe k plaasgevind . H ierdie seminaa r is
gereel deur die Kaapse Onderwy s
departernent en is aangebied de ur
professor J . Cawood en mnr. B. R.
Slab bert van die J . F. A . Swartz
Onderwysleiers kaponl wikkelings pro_
jek van die Universit eit van Srellen
bosch.

Aile rektore en vise-rek to re van die
Kaa pla ndse On derwysers kolleges her
hierdie seminaar bygew oon. WOK is
verteenwoordig deu r mn re, E. Smit , J .
J. du P. du Toi en M. Broodryk .
Tydens die seminaa r is onder andere
aspek te soos leierstyle, leierstipes ,
kommunikasie, beslui tneming , on der
rigontwik keling , personeelont wikke
ling, besluitneming, probleemo plos
sing en die plek en taak van die onder
wyserskollege bin ne d ie kader van d ie
onderwys opset onder die loep geneem .

M .B.

H ierdie kur sus sal vir nog etlike jare
aangebied word en op die wyse sa l ge
poog word om d ie groot tekort aan
Wetenskaponderwysers aan re vul,

n .R.S.

Mnr. P. H. Nor(j~ verwetkom mnr, J. J. Vosloa
\4'01 die AIASC-ktlTSlU grope" het ,

Ween s d ie dwingende skaa rsste aan be
hoorlik gekwalifiseerde onderwysers
van die vakke Wiskunde, Na tuur- en
Skeikunde en Biologie in Kaaplandse
Hoerskole her die Departement van
Onderwys 'n indiensopleidingskema
van stapel gestuur om diensdoende
leerkragte behoorlik op te lei om
hierdie vak ke te onder rig.

Terwyl onderwysers van d ie vakke in
die senior sekonde re fase reeds 'n
geruime tyd aan die Universitei t van
Stellen bosch in sarnewerking mel d ie
Departernent van Onderwys sulke
kursusse volg , is daar vanaf die begin
van 1982 oo k voo rsiening gemaak vir
'n soortgelyke kursus wa t vir onde r
wysers van Algemene Wetenskap vir
die Junior sekondere fase aan gebied
word . Die Biologiekornponent van
hierdie kursus is by hierdie Kollege as
oo k by die Onderwyserskollege Oudt
shoo rn aangebied.

In J anu arie vanjaa r her 19 diensdoende
on derwysers wa r de ur di e Departernem
uitgesoek is aangerneld vir die eersre
residensieperiode van hie rdie kursu s.
In hul le geledere was onderwysers mel
meestersg rade in an der va krigrings ,
sornrnige mel 20 jaar ondervinding en
sornmige met slegs 2 jaar ondervin
ding . Alma! word verplig om ween s
ornstan dighede by hul skole Aigemene
Weten skap re onderrig sonder die vol
doende opleid ing. Oil is aangebied
deur rnnr. O. R. Seh reuder (senior
dosent in Biologie) en mnr. A. Clarke
(onde rwyse r aan d ie Hoerskool
Fairmont ). Vo lgens verslae het d ie
kursusgangers vera l die prak tiese aard
van die kursus baie leersaam gevind .
Lesings is gewoonlik opgevolg me!
praktiese werk in d ie la boratoriurn o f
in Bainskloo f. Tydens die laaste week
van die J unievaka nsie en die eerste
week van die derde kwartaal het die
tweede residensi eperiode plaasgevind.
Geduren de die jaar moes die kursus
gangers ' n aanral st udiepro jekt e vol 
roo i, en in Ok rober word ' n eksamen
afgeneem.

MASC-kurSllSin
Biologie-onderrig
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Indiensopleiding van
Primere skoolonder
wysers:
Die begaafde kind

Die jongste kree t in die R.S. A. is da t
d~e begaafde kind sy regmatige plek in
die onderwyshu ishouding sal kry.
Prof. G. Stander se tereg ook: " Weeg
die begaafde kind en plaas ' n waarde
op sy kop - nie'n baksteen nie."

Dr. P. K. Cronje, mev. ,\ f. /e Raux en mnr. C. J . .\'lallheus
In die lig van die voorafgaande
oprnerking is onderwysers in Kaapland
bevoo rreg da t d ie Departement van
Onderwys reeds diepgaande navorsing
oor onderwys aan die begaafde kind
doen. Vir die doel is ' n bykomende
onderwysbeplanner in die persoon van
de. Neethling aangestel.

Na ongeveer twee jaar se navorsing en
ook n.a eksperimentering mel onderrig
aan die begaafde kind in enkele proef
skole het die Departement van Onder
wys onlangs begin met die indiensoplei
ding van primere skoolonderwysers
I .O.V. die begaafde kind .

WOK lewer reeds 'n eie besondere
bydrae tot die opleiding van onderwy s
ers vir die kinders, Ten einde op die
hoogte te wees met die jo ngste beskou
inge en stra tegiee i.v.m. onderwys aan
die begaafde kind, is WOK onlangs by
die indiensopleidingskursus van pri
mere skoolonderwyse rs en die begaaf
de kind wat by die Onderwysersentrum
van Parow gehou is, deur dr. M. C.
Barnard en mnr. Van As Jordaan ver
teenwoorclig.

Vir c1ie bykans 120 on derwysers, skool
hoofde, doseme en inspekteurs war die
k~rsus bygewoon het, was daar geen Ie
dige oomblik nie, Die meeste "an die
werk is d .m .v, werksessies afgehandel.
Op die wyse ko n elke kursu sganger 'n
byd rae lewer.

Die verwagting is dat WOK in die naby
l~koms. ~og meer betrek sal wo rd by
die opleiding van onderwysers vir die
begaafde kind .

M.e .B.

ISKEMUS se werk
verduidelik

Mev. Marina Ie Roux van ISKEM US
(Inligtingsen trum vir Kinderlektuur en
Media van die Universiteit van Stellen
bos.ch) het Woensdagnamiddag, 12
Mel 1982, by WOK besoek afg ele waar
sy die studente oor .. Die geilus treerde
Kinderboek en Perseptuele Ontwikkel
ing" toegespreek he t,

ISKEMUS het in 1979 tydens d ie Jaar
van die Kind ontstaan en Steilenbosch
Uni versiteit is die en igste inrigting in
Suid-A frika wat hierdie diens aanbied .

Ad vies oor kinderlektuur, biblio
grafiee, navor singfasiliteite en to e-

Leeshulp vir
Laerskoolleerlinge
Die Departernent A frikaans het van 
jaar mel' n besondere projek begin.

In die H .O.D.-kursus (Senior P rimer)
word praktiese oefeni ng in leeshul p
voo rges kryf, Studente rnoet indivi
duele hulp bied aan leerlinge met ' n
leesagterstand. Voo rkeur word aan
kinders in die Murray-kinderhuis
gegee ,

Nil oo rleg met die Rektor is die Hoof
en die klinies-rernedierende on derwvs
eres van die Hugenote-Laerskool ge
nader om c1ie name van Ieerli nge me t
leesswakhede te verkry. Met die toe
stemmi ng van die koshuis-superinten
denl wor d die leerlinge twee keer per

sprake vir geinteresseerde groepe vorm
deel van ISKEl\IUS se program.

In haar roespraak het rnev, Le Ro ux op
die per septuele ontwikkeling van d ie
kind gekonsentreer,

Die drie vaardighede wat noodsaaklik
vir d ~e i,mellektuele vordering van die
kind IS, IS visuele diskriminasie visuele
retensie en visuele perspektlef, het
rnev. Le Roux gese ,

Ged urende haar toespraak het mev, Le
Roux breed en interessa nt gebruik
gernaak van verskeie boeke om verskil
lende aspekte te illustreer - deur d ie
gebru ik van die kor rekte boeke kan d ie
ouer help om die visuele vaardi ahede
van sy kind te ontwikkel sonder o';'n die
onderwyser se taak oo r te neem.

week in die middae besoek . Elke stu
dent kry een leerling vir die hele jaar,
sodat ' n vertrouensverhoudin g opge
bou en progressief te werk gegaan kan
word .

In aansluiting by die bepaalde klas se
leesprogram word leerlinge gehe!p om
vlou er te kan lees, hul leessnelheid te
verbe ter en me t meer begrip re lees. Vir
die studente is dit 'n belewenis om 'n
skugter leerling te lei tot grorer selfver
tro ue of van ' n Sl. 3·1eerling te hoor dat
hy nou vir die eerste keer ' n storieboek
deurg elees her.

Die Departernent Afrikaans beoog om
die Raad vir Geesteswetenskaplike Na
versing se leeshu lpprogram aan te
koo p en dan ' n leeshulpsemrum by die
Kollege in te rig .

D. de Villiers26
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Ons laat slegs
voetspore . ..

Afgesien van die skoo nheid van die
berge am ons pragtige dorp is daar nog
'n eienskap van hull e wat mens altyd
bekoor: hulle 10k jau gedurig na hulle
toe. Daarom is dit met groat vreugde
en dankbaarheid dar 'n aspek van 'n
WOKaner se lewe wat vir baie jare ver
waarloos was , vanjaar weer uit die stof
uit opgestaan het met die stigting van
die \YOK-YO ETSLAANKLU B.

Hierd ie kleinood was vir ons 'n groat
bran van vreugde en dir was 'n voorreg
om by die historiese stigringsvergader
ing op 2 Maan te wees,

Ka rl na hierdie geskiedkundige gebeur
tenis gaan ons ons vreugdes uitsweet
toe ons ap 20 Maarr on; eerste voet
spore nalaat op 'n uitstappie na
Parad yskloa f en Junction Pool. Op
Saterdag I Mei pak ons Tafelberg en
kort daa rna du rf ons "gemaklik" die
27km van die Wingerdvoet slaanpad by
Stellenbosch aan . Ons laa t Wellingt on
se orngewing nie sander on; diep
get ra pte spore nie, en op 28 Augustu s
word Sneeu kop getakel,

Enige verdere inligting in verband met
ans klub kan uit die grondwet of
norules verkry word. Ons ledetal van 
jaar het " weggeloo p" met 33 studente.
Nie-Iede en besoekers is welkorn a m
saam met ons voerspore te laat . . .

YOETSLAANKLUB
Agter v.Ln.r.: J. Rossouw; J. Sware; mnr. J. H. Conradte tskckeldosenr)

J'oor: M nr. L. Schroeder tskaketdosem); J. .\foreland {sekreraresse): I. Wiese tvoorsitterj

Jane Moreland

Die eerste bestu ur van die nuwe toe
voeging tot die veren igingslewe op
WOK was:

Voorsitt er: Sakkie Wiese
Sekretaresse: Jane M oreland
Tesourier: Blackie S ....art
A ddisionele lid: Janneman Rossouw

Al ons dank aan rnnre. J . H . Canradie
en L. J . Schroeder vir hul ba anbrekers
werk en diens as skakeldos ent e van die
klub.

Vissiedag steeds
herdenk
Dit was weer die eerste Donderdag in
Augustus. Soos die tradisie d it vereis,
was aile Murray-H ailers weer in rouge
waad op pad Kollege toe . Dit is ro udag
- dit is Vissiedag.

Dit is d ie eerste jaars se voo rreg am in
kollegetyd hu l roudiens te ho u by die
vi sdarn VOOr die C. P. van der Merwe
saal. Want sien: 10 jaar gelede her Huis
Murray op ' n wonderlike Augustus
aand 'n on vergeetl ike huisgeselligheid
gehou in die Ontspanningsaal van
WOK. So onvergeetlik was d it, dat aile
Murray-H ailers jaarliks daaraan herin 
ner word .

"In die C. P.-visdam het daar Iietlike
go udvissies geswern , maar een Murray-

Haller het 'n baie onbedagsame daad
gedoe n. Sy het wondergorn in die
darnmetj ie laat val en daardeur het sy
'n aaklige moord gepleeg! Dit was ' n
absoluut onbedagsame, lae en gernene
ding am te doen. £:I:n, slegs I:l:n goud
vissie is oorlede en sy dood sal elke jaar
herdenk word."

Dit is die verhaal wat die eerstejaars
hoor nadat die roudiens by die damme
tjie reeds gehou is en hulle die aand in
die Algem ene Kamer in 'n kring staan
met die senio rs wat toekyk, Dan word
die eerstejaars " ingelig" en nadat die
roudiens gehou is soos net die Murray
Hailers kan, word daar vislekkers
geeet.

Die doad van daardie eensarne gou d
vissie word behoorlik beween en be
spreek elke jaar in Augustus. M.R.27
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By Kleinm ond is gekonf ereer en gekansumeer

Eerstejaarskonsert

Dis konserttyd! Nie net sommer 'n ge
wone konsert nie - 'n eerstejaarskon
sert ! Koppe word bymekaar gesit en
breinselle tot die uiterste ingespan om
iets baie besonders dog iets met "n tik
kie andersheid die lig te laat sien!

Idees stroorn vanuit al le djarrekamers
. . . Spanning laai op - hoe nou ge
maak met 'n klomp pui k idees waarvan
jy eintlik net een nodig het!

Die djarre het hul deel bygedra en dit
was tyd vir die beoordelaars om die
puikste groep van die aand aan te wys.
Die djarre se harte klop. Hulle byt op
hul tande. Die ore rek soos periskope!
Almal dink hid items was die beste ,

Bliss het werk likwaar weer vir ou Koos
gewen . Tweede op die lys was Huis
Murray en derde Meiring en Navarre!
Elke toeskouer het die saal verlaat met
die woorde: Dit was genoeglik. Elke
djar is klaa r 'n Wok!!

Eerstejaarskamp
1982
Die Eersrejaarskamp vanaf 15 lOt I7
Januarie 1982 te Kleinrnond het deel
uitgernaa k van die orienteringspro
gram van ons eerstejaars,
AIhoewel menige hart nog gevul was
met verlange en onsekerheid, her elke
eerstejaar gou betrokke geraak, danksy
deeglike organisasie en beplanning.
Mnre. Broodryk, Botha en Van Zyl en
mej. Laker het ons met hartlikheid en
gasvryheid aan die hand geneem om
ons in te lei in ons nuwe tuiste: WOK .
Die VSR sowel as die primarias en
primariusse is aan ons voorgestel. Ook
is ons volledig ingelig oor die bui te
muurse bedrywighede van WOK . Die
voorsitters self het ons ingelig oor hul
verskeie verenigings.

Met entoesiasme en wedywering het
ons in groepe aan die verskillende
spanbou-akt iwiteite deelgeneem.
Eerstejaars met beangste hartekon van
hul vrese ontslae raak deur 'n interes
sante besprekingsprogram wat deur
mnr . Broodryk aangebied is. Mnr .
Broodryk het mnr. Botha se woorde
" Don' t suffer in silence" onderstreep.

Op die kamp is ons deeglik ingelig oor
die gebruike en dissipline van WOK.
Ons kan ons dus van die begin af instel
ten opsigte van wat van ons op WOK
verwag word.
Ontspanning was daar ook genoeg , ' n
Paar brawe ouens het dit gewaag om
die see aan te durf, terwyl ons meisies
' n rustige wandeling langs die see
verkies het,
En wat is ' n karnp sonder ' n konsert?
Saterdagaand is daar heerlik verskei-

denheidskonsert gehou . Die eerstejaars
van 1982 het bewys dat daar vele talent
en inisiat ief onder hulle is. Na die kon
sert kon ons reeds met voo rgenome
trots mel die WOK-lied afslu it.
As gevolg van 'n laat kampvuur is daar
traag die volgende more opgestaan,
Daarom moes menige eerstejaar hom
self knyp om gedurende die erediens
wakker te bly, Dr. 0 ' Kennedy het die
diens gelei.
Na 'n voortreflike vyfster-ete was dit
nie te aangenaam om weer alles op te
ru im nie. Sons dit WOKaners betaarn,
het ons die CSV-terrein in perfekte
orde nagelaat.

Ons eerstejaars wil net dankie se aan
menere Broodryk, Borha en hulle ge
sinne en die VSR wat soveel gedoen het
om van die naweek 'n onvergeetlike
ontrnoeting met WOK te maak. 28
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Vierdejaarskursus aan WOK

•

Natuur- en Skei
of Geskiedenis o f

f Mu siekteorie o f

Biologie of Aar
musiek of lnstru

Kuns of Naald ...erk
iggaamlike Op voed-

(Foro: DIE BURG ER)

•

;
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Eet en sing is net die ding - M urray
Kinderhuiskinders geniet die VSR

piekniek terdee

Die SR-piekniek
vir die
Murray-kinderhuis

Om in Wellington die Mu rray-kinder
huiskinde rs te onthaal is om te sien hoe
'n gemeenskap sy hart ooprnaak .

Vra maar net, en jy ontvang
donasies, die pragtige Wateruintjies
vlei, oom Dolf se bus , rerige koeldrank
in botteltj ies, "tjips Cn hele pakkie net
vir my"! "), hoenderporsies, roomys by
die kafees, 'n bakkievrag wingerd
stornpies van Paratskloof, blikkies
vr ugte . . .

Elke SR-lid kry sy kuddetjie met wie hy
'n praatj ie moet hou, wat hy aan die
speel moet hou en vir wie se spys en
drank hy moet sorgo Donkeraand hou
ons kampvuur. Is dit net die donker
wa t die kleingoed styf teen hull e
Meneer en Juffrou aan laat sit? Wat
laat 'n agtjarige vir Pierro vra om hom
op te tel - om in sy arms aan die slaap
te raak?

Terug by die koshuis kry elkeen nog ' n
geskenkie - " Ons kleintjies oak,
Oom? Ek ook? Hoe weet hulle van
my? Sal my naam op die pakkie
wees?" En die Hoerskool-klompie wat
nie saam was nie, kry koek en koel
drank .

Om vir die kinders lets te doen is om re
voel hoe joil hart oopgaan - mnr .
Nortje wat verlief geraak het op 'n sub.
Asnooientj iel , Niel en Therese wat
alles gereel het , die Landsdiensspan
wat gebraai her, Marinda met die ki
raar, en elke SR-lid stem saam met
Jonathan - dit was ons mooiste
projek vanjaar.

D. de Villiers

Interkollege
redenaarskompetisie

I I Augustu s 1982 sal deur minstens ses
dames onthou word as 'n regte " red
letter day"! Wanneer ' n boer die Rooi
taal moet praat, is alles maar ietwat
rooierig,

Die Rotariers se jaarlikse Interkollege
redenaarskompetisie het vanjaar hier
op eie werf plaasgevind. Die deelne
mers het die voorreg (?) gehad om 'n
voorbereide en onvoorbereide toe
spraak in beide landstale te lewer .

Om 19h30 het die ses deelnemers soos
skape ter slagt ing hulle plekke inge
neem . Denneoord , OKP en WOK
het elkeen twee verteenwoordigers
gehad . Drie van die dames het vurig lik
gepleit en gestry vir vrou eregte. Die
an der onderwerpe het gewissel van die
verstedeliking van die platt elan d tot by
die invloed van die televisie. Nadat
daar ernstig gedebatteer is, het die
groot slagt ing voorg ele - d ie onvoor
bere ide toesprake. Elke deelnemer net
drie minute gekry om haar voor te
berei . As jy darem hier teen die einde
van die ry gestaan her, het jy later saam
met I. D. du P lessis gestem -

"Die lewe is 'n spotter wat lag en ver
skeur. Geniet dit! Die ergste wat met
j6u kan gebeu r, oorval oak die k ind en
die roes. "

Mari Rossouw en Martlie Franzsen het
WOK verteenwoordig. WO K verower
die eerste prys vir die beste onvoorbe
reide toespraak. Denneoo rd neem die
bek er vir die best e tweetalige span, as
oak die beste voorbereide toespraak,
huis toe.

M. Franzsen

• ••
Ek gun dit aan enige onderwyser am
dood te goon, maar daarmee moet hy
wag to tda t hy klaar afgetree het. 'n
Dooilike, energielose, onentoesiastiese
onderwyser is 'n steen des aanstoots.

P.H.N.30
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KOSHU1SVERTEENWOORDIGERS 1983
Agter ,·.l.n.r.: R. Faber (Bliss); K. Barnard (Mriring); H. van Iaarsvetd (Murray); M . van der Merwe (Wo Uler

~/alQn)

Yoo r: F. Colyn (N (1l!orre); S. Rabie {Hawek ....a); F. S mit (It /acCTOne)

Huis Murray

Die jaar 1982 was ' n vreugdevolle en
vrugbare jaar vir H uis Murray . 'n Jaar
van bekers en oorwi nnings.

Na 'n su ksesvolle eerstejaarskam p te
K1einrnond keer die djare terug om te
leer hoe word dinge gedoen in Huis
Murray. Hulle het vinnig geleer en so
doende die tweede plek behaal tydens
die eerstejaarskonsert,
Die jaar se hoogtepunt was toe o ns
skoonskip gernaak het tydens die inter
koshuis-atletiekbyeenkorns, Ons wen
die atletiekbeker asook die sangbeker.
Ons her ons oorwinning behoorlik
gevier mel ' n kaas-en-wyngesellighe id .

Marl Rossouw verteenwoordig ons
tydens die interkoshuis-redenaarskom
petisie. Sy behaal die eerste plek en
bring nog ' n beker huis toe,

Op sportgebied het ons ook ons kant
gebring en lewer twee Boland-speel
sters op, Een vir netbal , Erica van der
Westh uizen, en een vir hokkie, Alicia
Roos.
On s her 'n geslaagde so kkie gehou ter
stywing van on s hu isfonds . Almal se
die Wilde Weste was op sy beste!

Augustusmaand brook grys aan en die
nare feite omtrent Vissiedag word aan
die djar meegedeel. H ulle beroon hul
deelname deur 'n kranslegging en 'n
geween by d ie watergraf van die arme
vissies.
Die deurbraak van die dekade was toe
H uis Murray nog'n geboutjie ryk er ge
word her,

Die vertrek k ie
isnet 'n plekkie
om gemaklik te rus
ons noem dit Knersus!

Knersus is luis terryk ingewy.

Om ons veelsydigheid te bewys her ons
tydens on s huisgeselligheid ' n draai ge
maa k in antieke Griekeland. Vir ons al
mal was di t 'n unieke en uiters geslaag
de ervaring .
Mn r. en rnev. P ienaar verlaat ons die
einde van die jaar. Baie dankie vir a1les
wal U vir ons en die kosh uis beteken het
gedurende die afgelope 7 jaar, Ons
waardeer dit en sal u mis in die toe
koms.

Aan ons nuwe koshuisouers, mnr. en
rnev. Kitching, welkom. Ons hoop u
sa l gou tuis voel.

Huis Murray se bloeitydperk is te
dan ke aan elkeen se hulp en onder
steuning. Murray-hailers, dankie se so
min, maar dit se ook aIIes. Dankie aan
die huiskornitee vir j ulie steun en
ondememingsgees. Dankie aan a1mal
wat 1982 on vergeetl ik gemaak her .

E. Barkhuizen31
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Huis Bliss

Op 20 Januarie 1982 raak Bliss nog 25
"happy-eerstejaars" ryker en skop ons
af mel net die regte gees om 1982 'n
goeie "Happiness-jaar" te maak.

Mel die djarrekonsert bring hulle vir
die tweed e agtereenvolgende jaar die
beker huis toe! Mooi so djarre, hou dit
in Bliss.

Aile Blissers neem toe mos aan die
landloop deel. Vyf kilometer! TOI die
onfiksste dame het haar vyf kilometer
voltooi 101 reg voor die pawiljoen .

Mel a tletiektyd storm die Zoeloe-Blis
sers die atletiekarena binn e met skilde
en al. Dit was 'n pragtige spannings
volle dag en Bliss eindig tweede van die
vier koshuise. En of dit nie genoeg was
nie, bring Festha Smit die beker vir die
beste damesatleet ook Bliss toe .

' n Ander ding steek toe mos sy kop uit:
vlotbou. ' n Pragtige Saterdag van vlo t
boukornpetis ie eindig glorieryk wan
neer Bliss se seevlot vanuit die dieptes
van die see as oorwinnaar uit die stryd
vaar - die prys vir die rnooiste vlot!

Ons was gelukkig om ook die beker vir
die beste span tydens die interkoshuis
swemgala te ontvang.

20 Augustu s het gouer nader gekorn as
wat enige Blisser besef het - die
HUISGESELLlGHE1D! Daar word
gekoukus oor die terna en uiteindelik is
beslu it dar 'n "vaart op die ene Blis
sierboot" net die aangewese din g sal
wees.

Dis ook weer die einde van die hokkie
en netbalseisoen en nog 'n beker kom
Bliss toe ... die Bliss-hokkiespan was
die oorwinnaar. Mooi so!

Die laaste maar seker die belangrikste ,
Ons Blissers wil ook graag dankie se
aan ons Ma en P a vir alles deur die jaar
1982. Ons Bliss-harte is vollof en trots
wanneer ons van julie praat. Julie is
sommerbak!

A. van der Merwe

• • •

'n Onderwyser in my personeel hoef
nil' oor 'n I.K. van 140 Ie beskik ofso
danig talenlval Ie wees nil'. Maar hy
mOl'l "pedigree" he. P.H.N.

Huis MacCrone

Nog ' n jaar her verbygevlieg. 'n Jaar
wat ek as baie suksesvol beskou, Teen
die einde van die verlede jaar het die
MacCroners met 'n groot spanpoging
voor ' n dag gekom. Die hitte van Wel
Iington is gebreek met die restoureer
van ons swembad. Man en muis het in
gespring en gewerk. Teen die begin van
hierdie jaar kon al die inwo ners heerlik
ontspan en afkoel in ons eie swernbad,
Graag bedank ek die Departement van
Onderwys asook al die ander skenkers
vir die geldelike hulp wat hulle aan ons
verleen het , Ek se ook dankie aan al die
studente wat so hard gewerk het .

Vier eerstejaars het vanjaar hul
verskyning gemaak by Hui s Mac
Crone. Ten spyte van d ie min eerste
jaars her ons ' n baie lekker en sukses
volle hui sgeselligheid gehou. Almal
was baie jolig en het dit terdee geniet ,
Dit is vir my ' 0 voorreg om dankie te se
aan almal wat 'n deel gehad het aan
daardie aand . Dit was puik.

Almal in MacCrone het vanjaar saam
gestaan en begin geld insamel vir ons
hu isfonds . Een van die studente het 'n
skaap geskenk wat ons opgeveil het .
Een van on s ouers, rnnr. Linde van
Swellendarn, het die skaap gewen.
Verder het van die studente wors
broodj ies in die koshuise verk oop wat
ook heelwat geld opgelewer het. Baie
dankie aan almal wat ' n bydrae gelewer
het met ons fondsinsamelings. Baie
ander projekte moes agterwee gelaat
word vanwee 'n baie druk program.

Gedurende die jaar her 'n baie aange
name gees in ons koshuis geheers.
Omdat ons so 'n klein groepie is, kon
almal almal se belange op die hart dra.
Dit het ' n groot bydrae tot die goeie
gees gelewer. Ek bedank graag al die
lede van die koshuis vir die pragtige
samewerking wat hulle vir die huis
komitee gegee het . Dit het ons werk
baie vergemaklik.

Aan die huiskornitee baie dankie vir die
bereidwillige en harde werk van die
jaar - die taak is goed afgehandel.

Aan almal wat die koshuis verlaat,
wens ek sukses en voorspoed toe vir die
jare wat volg. -Vergeet j ulie alma mater
nooit.

Wilhelm Dre,-er

Huis Navarre

'n Eerstejaar is '0 ding wat nie weer
wat groet is nie, nog minder weet hy
war dit beteken om 'n eerstejaar van
Navarre re wees .

Die ag eerstejaars van Navarre word
eers behoorlik ge-orienteer te Klein
mond , voordat hulle 'n verdere voet in
die seniors se heiligdom sit!

Die eerstejaars voel gou tuis en spring
die jaar saam met die ander manne met
'n "Westerse" gejuig weg. Die manne
geniet dit gale uit met hul geselligheid
en maak daarvan 'n groot fees.

Die eerste kwartaal vlieg verby met ver
skeie trofees war die manne verower.
Koos Ie Ro ux wen die landloop en die
manne "gooi bleed uit " daarna om
weer eens die bloedskenktrofee te her
ower.

Die tweede kwartaal onrval die rna nne
genadeloos na 'n week se lekker uitrus
en twee weke se praktiese onderwys, 'n
Sokkie ruk die manne gou reg en die
tweedejaars besluit sommer daar en
dan om ' n bed te vat en dit van George
af Wellington toe te SIOOt. Voorspoed
aan al die perde!

Na varre hou pannekoekaand saam met
hul kys en die aand word rustig af
gesluit met 'n rolprentvertoning in die
Mary Lyon . Vleis word agte r die kos
huis gebraai asof dit uit die mode gaan
raak en die plakkers staan glad nie te
rug vir die "mannetjies" nie!

Huis Navarre gee 1982 'n uitklopho u in
die eerste rondte met huisouers SODS
mnr. en rnev . Smit. Ons wil hulle hart
lik bedank vir hul on baatsugtige be
la ngstelling in die studerue se welstand ,

Ons wil laastens ieder en elk bedank vir
hul samewerking en wenke. Om rnense
uit te sender, is onrnoontlik. Dankie
manne .

Voorspoed aan almal vir die jaar war
voorle, Druk 1983 in 'n blik, want ons
sien hom net een keer.

Gerl Huysamen

•••

Dil is maklik om ' II I'olk op s)' klliee Ie
dwing - krap nel sy jeug se priorileile
deurmekaar. P.H.N.32
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Huis Wouter Malan

Goed geolie na die lang vakansie het
Wouter se rat te reeds vroeg begin
draai, Die eerstejaars word
" hard(!) lik" welkom geheet en vind
gou hulle voete .

Samewerking was van die begin ons
leuse en met soveel Wouters se deel 
name en Stea de WeI aan die voorpunl
in die lan dloop, palm ons a1reeds die
eerste oorwinning in. Die gees loop
hoog en almal is oorgehaal vir WOK
se eerste vlot boukompet isie. Natuurlik
spog ons toe weer met die rnooiste
rneisie as vlotkoningin - Elsa. Die
Wouters besluit ' n bring-en-braai is die
regte manier om ' n heer like dag rnee a f
te sluit.

Om vriendskapban de te verstewig
word die Blissers vir'n voorstellingspa
rade uitgenooi waar die items wissel
van Dolly 101 'n tipiese sokkie op
WOK. Tesame met al die pret en ple
sier loop die spanning hoog wanneer
die Interkollege nader, maar ons kan
trots glimlag as die dirigente, Marinda
en Elaine, uit ons koshuis gekies word.

Onder leiding van ons twee SR-lede ,
Hanneke en Ronel, het Wouters uitge
spr ing en kaartjies verkoop om so
doende die RIOO,OO prysgeld vir die
koshuis los te slaan.
Die uithanggeleentheid van die jaar
was natuurlik ons huisgeselligheid. AI
was die aand koud, die gees was wei
warm.

Die jaar was nie net voorspoedig op die
sosial e vlak nie, maar ook op die aka
demiese gebied was die Wouters voor
in die ry. Ons dank aan mnr. en rnev.
Botha vir hulle motivering gedurende
diejaar.

Charmaine Visser

Huis Meiring

As ons terugkyk op die jaar 1982, dan
sien ons dat dit weer eens 'n onvergeet
like jaar vir Huis Meiring was.

Nadat ons teruggekee r het van die
eerstejaarskamp te K1einmond, het die
eerstej aars die eerste geleentheid gekry
om te bewys wat in hulle steek by die

interkoshuis-atletiekbyeenkoms. AI
hoewel ons nie gewen het nie, het elk
een dit geniet.

Ons Meiringers het op 3 Maart alrnal
opgetrek na die C. P. van der Merwe
saal waar die eerstejaarskonsert gehou
is. Meiring se eerstejaars het goed ge
vaar deur derde te eindig.

Tydens die int erkoshuis-swemgala het
ons na 'n goeie poging tweede geeindig,

Die elfde Junie was dit weer tyd vir ons
hu isgeselligheid, Na ' n onvergeetlike
aand op Hawaii moes ons weer terug
keer en vind dar die aand waarna ons
almal uitgesien het, iets van die verlede
was .

Ek wil dankie se vir elke Meiringer se
same werking en bereidwilligheid om
van die afgelope jaar 'n sukses te
maak .

Voorspoed vir 1983!

Cecile Human

Huis Hawekwa

Daar kan met trots teruggekyk word
op 'n baie suksesvolle jaar. Aangesien
Huis Hawekwa uit ' n klein groepie pri
vaatstudente bestaan, is die strewe
steeds om in te skakel by die studente
aktiwiteite. Die belangstelling en same
werking van elke student is dus nood
saaklik sodat ' n gesonde gees oak
onder die dagstudente kan heers.

Ons het die jaar op ' n hoogtepunt
begin deur tweede te eindig in die vlot
boukompetisie. Daarna is 'n sokkiejol
gehou om geld in te sarnel vir die huis
geselligheid , Andre Lubbe en Hannes
van Niekerk het vir ons eerste rugb y
span uitgedraf en Rounel Truter het
Boland-kleure in hokkie verwerf. Baie
geluk aan hulle!

Ons huisgeselligheid is op 7 Augustus
in die Wynroete-Hotel gehou, ' n Spon
tane gees het onder ons geheers en een
en almal het die aand geniet .

Die "Oumanne" het die braaikornpeti
sie wat deur die Kultuurvereniging
gereel is gewen. Hul entoesiasme en
spontaneiteit kan vir elke student ' n
voorbeeld wees.

33
Graag wil ons vir Ph ilip Scho eman as
primarius vir 1983 en sy huiskornitee
van harte gelukwens. Baie geluk ook
aa n Hannes van Niekerk war as sport
verteenwoo rdiger 101 die Studenteraad
verkies is. Voorspoed vir die taak wat
op julie rus .

Therese Palm

Gaan dan . . .
Nog 'n jaar van geseende werk vir
WOK se Sendingkomitee het ten einde
geloop,

Reeds mel die bekendstelling van die
A .C.S.V. aan die eerstejaars is die vuur
vir Sending (leu erlikl) aan die brand
gesteek. Die Sendingkomitee het die
geleentheid gehad om ko ffie re verskaf
by die geleentheid in die Engeltjiebos.
Ons eerste byeenkoms toon dan ook
die besondere belangstelling deur die
mooi opkorns van 76 studente.

Kort daarna het ons Sendingkamp op
die plaas van mnr, Andries Jordaan in
die Rawsonville-distrik plaasgevind,
Die feit dat ons in tente tussen die
wingerde kon karnp, geen geriewe ge
had het nie en selfs in ' n rivier onsself
moes " verskoon" t het dit to onver
geetlike belewenis gemaak, Ons het
onder andere boeresport vir die plaas
werke rs aangebied en 'n kam pvuur
konsert saam met hulle gehou en op
hierdie manier ook aan hulle die Blye
Boodskap gebring.

Matt. 4:/9 - Kom agter My aan, en
Ek sal j ulie vissers van mense maak 
in die lig van hierdie boodskapdank
ons die Here vir vanjaar en gaan ons
met Ius en ywer voort met ons taak .

33
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L.O.-kursus vir
mans

Oil Iyk asof hierdie kursus aan WOK
besig is om in gewildheid toe te neem.

Waar wetgewing st udente wat in die
hoerskool wil gaan L.O. gee, verp lig
om aan 'n un iversi tei t te studeer, het
die gew ilde vierdejaar-spesialiserings
kurs us vanj aar tOI ' n einde gekorn.
Onderwyserskolleges kan in die toe
koms L.O.-onderwysers net vir die
Iaerskool oplei. Die kursus wat aa n
WOK aangebied word , st rek oo r drie
jaar . Nil voltooiing daarva n is kandi
date len volle gekwalifiseer om Lig
gaamlike Opvoeding in die senio r pri 
mere klasse te onderrig . Dit sluit die
gebru ik van girnnas tiekapparaat tydens
Liggaamlike Opvoedingslesse soos in
die sillabus aangedui in. ' n Voordeel
van hierdie kursus is dat st udente hu l
self akademies beter 'kan kwalifiseer
tydens hul H.O.D.-jaar . Die student
kan dan ook kies of hy hierdie L.O.
kursus in sy derde- of H. O.D. -jaar wil
voltooi.

Die sarnestelling van die kurs us is van
so ' n aard da t daa r ' n gesonde balans
tussen die teoretiese en praktiese
afde lings van die kursus bestaan.
Komponente soos Anatornie, Fisio
logie, Metodiek, praktiese gimnasti ek,
bu iternuurse sport en Praktiese Onder
wys vorm belangrike a fdelings van die
voorgeskrewe sillab us.

Hierbenewens ontvang studente aan
WOK addisionele geleenthede om
hulself omvattend vir die onderwys te
bekwaam. Waar ' n groot deel van ' n
L.O.-onderwyser se taak nil skoolure
af'gehandel word, word hierdie senio r
L.O.-studente die kans gegun om
waardevolle ondervindin g op re doen
deur ' n groot verskeidenheid ak
tiwiteite self te organis eer. Hier volg ' n
voorbeeld van 'n program war deur die
studen te van 1982 georganiseer moes
word:

Eerste kwartaaI
Proefonderwys
Landloopbyeenkoms
Atle tiekbyeenkoms
Staptog langs Weskus
Swemgala
Beoefening van gholf
Atle tiekbearnpte-e ksamen

Tweede kwartaal
Proefonderwys
Fietsri t
Bywoning van stoei/ boks
Rugbyskeidsregtereksamen
Gimnast iekverton ing

Derde kwartaal
Proefonderwys
Visvangnaweek
Bywoning: sokker
Sewest oern oo i in rugby

Vierde kwartaal
Proefonderwys
L.O.-verton ing
Afs luiting

Die L.O. -klasse van die Laerskool
Hugo Rust word deur die L.O .-de
par tement van WOK beh art ig. Hierdie
geleent heid bied aan ons studente ' n
groot voordeel bo student e van ander
inrigt ings. Langs hierdie weg dan ook
'n opregte woord van dan k aan mnr. J.
Gilo mee en sy personeel vir hierdie
voorreg. Ook ons dank aan die Huge
no te-Kol lege vir die beskikb aarstel ling
van 'n saal vir pra ktiese gebrui k.

Opsommenderwys kan gese word da r
die kursus poog om die kandidaat in
staa t te stel om as opvoed er en daarom
as tussengang er tussen leerlinge en leer
sto f op te tree. Dit het dan ten doel om
die kind van uit ' n bepaalde oogpunt en
mel behulp van Iiggaamsaktiwitei te en
-situasies op te voed en te help om hom
harm onies te laa t ontwikkel tot ' n type

persoonlikheid via die fisieke,
mo roriese, affektief-sosiale en kog
nitiewe kanale.

Van As Jordaan

Die L. O.-manne . . .

1982 was ' n baie suksesvolle jaar vir die
L.O .-kursus op WOK. Daar was van
jaar 'n baie groter derdejaar-L.O.-klas
as verlede jaa r . Onder die bekwame lei
ding van mn r. Van As Jordaan het ver
skeie manne vanjaar hu l sluimerende
talente in die L.O.-klas ontdek en ver
basend daarop verbeter ,

Die prakt iese klasse was altyd iets om
na uit te sien - selfs " Lang Van" her
ten spyte van al sy " stremmende be
serings" die klasse gereeld bygewoon
en geniet .

Nieteenstaande nerf-af knieknoppe en
blou maermerries was die manne se
gees altyd baie goed en het hulle vol 
hard met die oefeninge.

Afg esien van gimnastiekoefeninge,
vloerreekse en spel etjies wat vir ba ie
geno t gesorg her, is die manne se uit 
houvermoe deeglik beproef met uit 
put tende ronde-oefeninge. Daar is ook
gereeld met gewigte geoefen, maar baie
manne kon nog steeds nie spiere on t
wikkel nie. So byvoorbeeld is La ng
Linde nog steeds die naam " Knoppe"
waardig.

Mel sulke entoesiasme en onder
nemingsgees van beide studente en do
sente kan WO K se L.O.-kursus net van
krag tot krag gaan.

M. C. van Tonder

... Speel sewesrugby

Nog een van die derdejaar-L.O.-man s
se oorspronkli ke idees her vanjaar ge
sorg vir groot plesier op die rugbyveld .

'n Sewesrugbytoemooi waaraa n agt
spanne deelgeneem het, is op die uit
klopbasis beslis en afgesluit met ' n
gesellige ete vir almal wat deel gehad
het aan die toemooi.

J
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Die Idem het geva! op deelname en
slegs vyf van a! die beskikbare rugby
spelers van die rugbyklub het nie deel
geneem nie. Die spanne was alma! min
of meer ewe sterk am die kompetisie so
interessant as moontlik te maak.

Aangespoor deur 'n groot eerste prys
wat die wenspan sou kry, het die ge
moedere sorns hoog geloop. Die uit 
nodigingspan wat uit dosente en ouer
studente bestaan her, was uit die staan
spoor die gunsteling, maar hulle het
hulself in die eerste wedstryd so oortref
dat hulle lelik uitgesak het na die einde.
Willem Dreyer (beseerde enkel en al)
het egter sy span gelei om met die lou
ere weg te stap.

Te oordeel aan die geslaagdheid van
die toemooi sal dit baie goed wees am
dit volgende jaar weer aan te bied.
Meer publisiteit kan meer toeskouers
10k na 'n spel wat eintlik baie aanskou
liker as " normale" rugby is.
Die organiseerders wil ook hulle dank
betuig teenoor aile helpers en die
skeidsregters wat gehelp het am dit 'n
geslaagde ondememing te maak.

M. van der Merwe

. . . Gaan stap

As deel van die L.O.-program her ons
derdejaarmanstudeme vanjaar onder
andere 'n staptog langs die Weskus on
demeem. Benewens mnr. Van As 10r
daan as organiseerder, is ons ook ver
gesel deur more. D. 1. de Villiers, C.
Kitching en 1. Joubert.

Op Vrydag 12 Maart het ODS na Ganse
kraal vertrek waar ons oornag het . Die
volgende middag het ODS eers die ys
koue Weskuswater trotseer en daama
het 'n rugbywestryd gevolg. Hier het
ODS darem 'n kans gekry am mnr. 10r
daan 'n slag leuerlik hard aarde toe te
bring.

Die vleisbraai was lekker en nadat
sommige a! gaan inkruip her, het van
die nimmereindes nog om die vuur ge
sing. Ferdie se "Suzi-wang" was vera!
'n treffer.

Die volgende oggend vroeg het ODS met
rugsakke die 30 kilometer na Yzerfon
rein aangepak. Die pas is redelik dik
aangemaak en om die een of ander rede
het party manne ietwat te veel gesweet!

Mnr. De Villiers was so gaaf am inrus
sen die bussie na die eindpunt re neem
en ODS het maar gehoop dat hy veilig
daar sou aankom . ..

Almal was poot-uit en ons her lekker
geslaap met die terugrit . Dankie aan
Wilhelm wat die voorreg moes verbeur ,
want hy moes die bussie in die pad hou .

35

Laastens net ' n woord van dank aan
a1mal war bereid was am hul rugsakke
vir ODS te leen. 'n Spesiale woord van
dank aan mnr. Jordaan vir sy wonder
like gees en aI sy moe ite.

W. Linde
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DIe manne voettevrede mel hulk
organlS4Sl'

£10110 de Jo ~. wrnMr yon die
da......JdrIUtg

KOO$~ Roo.r~di"afdrling vir
...a....

WOK-massalandloop georganiseer deur L. Oc-mans

aangebied op die WOK-sportterrein

Gimnastiekvertoning deur L. O. -vertoongroep . . _
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Wie volg hierdie
kursus?

Die derdejaargroep van vanjaar
bestaan uit sestien studente. Van
hierdie studente is sewe derdejaars en
nege uit die H .O.D.-groep. Die stu
dente wat die kursus volg, her reeds
diep spore aan WOK get rap. Enkele
voorbeelde om dit te staaf is o.a. :

Wilhelm Dreyer - Hoofstudent 1981
- Primarius Huis MacCrone 1982
Jonathan ,-anZyl - Hoofstudent 1982
- Primarius Huis MacCrone 1981 
Boland-rugby 1980-1981
Sias '-an Rooyen - Hoofstudent 1983
- Boland-krieket 1981
Christo de Kock - Onder-hoofstudent
1982
Neels Rieken - Voorsitter A.C.S. V.
1981 Voorsiuer Landsdiensklub
1982
Willem Linde - Redaksielid van die
Wynstok
Martin "an der Merwe - Boland
rugby 198I-1982 - Kap tein eerste krie
ketspan 1982
Jakkie de Wit - Kaptein eerste rugby
span 1982
Johan "an Rooyen - Lid van Kaap
land se KoJlegelennisspan 19 2
Gatto van Tonder - Hoofd irigent
1982
Ferdie cots» - P rimarius Hu is Navar 
re 1983

(Welgedaan! - Red.)

Die L.O.-de'rd~jaaTSklas von 1982 1e'!4'er drie
ag(erT!rn ~'oIg~de hoof studente: Wilhnm Dreyer
(/981); Jonathan van Zyl (/981) en Sias van

Rooyen (/983)

H . ,
. . . ang uit t

Op 31 Mei 1982 her ons L.O.-klas gaan
deelneem aan die Republiekfeesviering
re Vredenburg. Op kort kennisgewing
het ons alles in gereedheid gebring vir
die optrede.

Vroeg die oggend van 31 Mei her ons
na Vredenburg vertrek mel ' n bus en 'n
bakkie waarop die apparaat gelaai was.
Graag se ons dankie aan Jonathan war
sy bakkie vir die doel beskikbaar gestel
het.

Die geleentheidspreker was mnr. Hen
me Srnit, gewese Minister van Pos- en
Telekommunikasiewese. Ons optrede
was van 'n hoe gehalle en her baie geed
afgeloop. Na afloop van die verrigting
her on s as gaste van die Militere
Akademie op Saldanha gaan eel.

Dankie, mnr, Van As Jordaan, vir u
opoffering en harde werk vir daardie
dag , As L.O.-klas salons nog op uit
nodiging vanjaar by twee geleenthede
optree, Op Saterdag 9 Oktober tree ons
op as dee! van die Krugerdagfeesvier
ing op Wellington. Dieselfde aand tree
ons op Riviersonderend op.

Graag bedank ek aI die studente vir hul
positiewe samewerking om van hierdie
geleenthede 'n sukses te maak.

Wilhelm Dreyer

V
. ,

. .. ang VIS.

Visvang word nie in ons L.O.-sillabus
voo rgeskryf nie, maar vir 'n WOK is
ondernerningsgees en oorspronkJikheid
altyd in die sillabus! Dus , eenparig 
die manne gaan visvang,

Ons is eers Gansbaai toe om die aas te
gaan optel. Lekker rooi-aas mel so 'n
oulike klankie war saarn mel hom trek .
Nou ja, almal het seker nie te veel daar
van gehou nie, maar so met die tyd
saarn het die manne later self begin aas
aansit. Die grootste probleem was egter
die gooiery. Dus .. , kraaines was
hulle voorland. Moet egter nie 'n fout
rnaak nie: dit is hoe die eerste vis
gevang is. Wilhelm gooi en die Iyn bol
eintlik op die katrol.

Na 'n lang gesukkel is die kraaines uit
en Wilhelm katrol in. "Hier is iets aan.
Ek het iets! " kom dit van Wilhelm.
Sowaar - 'n klipvis! WeI, net die ge
dagte is ook al genoeg.

Kort daarna het meneer Jordaan vir die
eerste keer in sy lewe 'n galjoen ge
vang. Oil was die tweede prestasie van
die naweek. Ongelukkig was die weer
nie so geed nie en die water was ook nie
reg vir visvang nie. Boonop her dit
begin reen en toe begin die manne lerug
verlan g karnp toe waar daar genoeg
brood was om die Iiggaarn te versadig
en die gees te versterk .

Vis is daar nie juis gevang nie, maar dis
ondervinding wat tel. Oil was voor
waar 'n aangenarne naweek.

C . de Kock
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· . . Laat die Kollege
draf

Mel groot belangstelling is daar ver
neem van WOK se eerste landloop en
met veel meer entoesiasme is daar ge
oefen .

Ongeveer 80"10 van die stu dente her op
16 Februarie 1982 op die rugbyveld
saamgetrek om die afstande van Skm
vir die dames en 7km vir die mans in
skroeiende hitte af te Ie. Al hierdie in
spanning en opoffering was nie verniet
nie, want ... ' n pragtige beker was op
die spel vir die wenko shuis en die eerste
30 mans en 70 dames wat die eindpunt
haal, kon kwali fiseer vir ' n lapel
wapen.

Om 16hOO laat rnnr. M. Broodryk die
eers te skoot knal en die mans spring
weg. Tien minute later neem die dames
ook die lang teerpad, Hartlik dank aan
ons Noodhulpmense en al die dames
wat water en hulp aan ons voorsien her
en sodoende die lang pad korter ge
maak het.

Koos Ie Roux (Murray) breek die lint
met 'n vinnige tyd van 22 min ute 66
sekondes. Helena de Jager is die eerste
dame wat oor die wenstreep seil.

Na sowat 'n uur is al die deelnemers
weer veilig tuis op die paviljoen . Die
gees loop hoog met die aankondiging
van die wenkostmis. Breed is Hui s
Wouter Malan se glimlag toe rnnr . P.
H. Nortje die puntestand aankondig en
hulle aanwys as die algehele wenners .
'n Pragtige beker geskenk deur mnr , en
rnev. D. J. de Villiers word deur mev.
De Villiers aan die wenk oshuis 0 0l

handig . Mev, De Villiers ontvang ' n
pragtige ru iker as blyk van waardering
en dank.

AIle dank aa n rnnr. Van As Jordaan en
al die per soneellede en studente en die
0.0 . 3-L.O.-mans wat hulp verleen het
met die organisasie.

L. Roode

Swemgala

WOK het vanjaar weer geskiedenis
gemaak . Vir die eerste keer in sy
bestaan het die derdejaar-L.O.-klas
onder leiding van rnnr. Van As Jor
daan self ' n interkoshuis-swerngala op
29 Maart 1982 gehou ,

Die plaaslike munisipaliteit het hul
swembad aan ons beskikbaar gestel en
mej, Zietsrnan he t 'n beker vir die wen
span geskenk ,

WOK se mans is, net soos met die at
Ietiekbyeenkorns, by die onderske ie
dameskoshuise ingedeel. Orn dat dit
WOK se eers te swemgala was, is aile

39

eerste plekke as rekords erken. Die
rneeste dosente is oo k by die projek be
trek deurdat hulle as beamptes opge
tree her.

Kenmerkend van WOK het daar ' n
fantastiese gees onder die studente
geheers war die swernrn ers geesdriftig
ondersteun en aangemoedig her.

Die hoogtepuru van die gala was die
pajama-aflos waar elke koshuis vier
deelnemers ingeskryf her. Die guns te
lingspan was natuurlik die van die do
sente!

Die dag is op 'n hoogtepuru.afgesluit
toe mej . Zietsrnan die wisseltrofee aan
Huis Bliss oorhand ig he t,

J . van Rooyen

--
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OD 3 - LIGGAAMLlKE OPVOEDING (Gemeng)
Agter v.l.n.r.: L. Roode; M. van der Merwe; S. van Rooyen; J. E. van Zyl; J. van Zyl; W. Linde; J. van der Merwe;

W. Dreyer; C. de Kock
Tweede ry: J. Tubb; N. Rieken ; M . Spreeth; L. Cloete; J. van Rooyen; J, van der Westhuizen; J. de Witt; M. Longmore

Derde ry: Mnr. Van A s Jordaan; mej . E. Jordaan; mnr. D. de Villiers; T. Jansen van Vuuren; M . C. van Tonder;
mej. S. M. Zietsman; M. van Loon; mev, Y. Ryke

Voor: J. Annendale; C. Maller; F. Colyn
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Hierdie vertoonspan van die L.O.-Departement het die afgelope jaar
op verskeie Bolandse dorpe opgetree en het alreeds uitnodigings

ontvang vir 1983

VERTOONSPAN
Agter v.l.n.r.: L. Roode; M. van der Mer we; S. van Rooyen; J. E. van Zyl; J. van Zyl; W. Linde; J. van der Mer we;

IV. Dreyer; C. de Kock
Derde ry: J. Schade; C. van Tonder; J. Annandale; N. Riekert; L. Cloete; J. van Rooyen; J. de Witt; F. Colyn; P. Visser

Tweede ry: B. Schreuder; E. Besler; "'t. de Wer; mnr. Van As Jordaan [afrigter); M. de Lange; A . Cilliers; J. le Roux
Voor: S. Prinsloo; C. Conradie; L. Furstenburg; S. van Niekerk; R. Gerber; T. Prinsloo (almal leerlinge van die Laerskool

Hugo R ust en almal her Boland-kleure verwerf)
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Die lang stoat !

Boeresport
byeenkoms

' n Boerespo rtb yeenkorns ter viering
van Kurgerdag is vanjaar vir die eerste
keer deu r WO K aangebied onder die
geinspireerde leiding van mnr. Basie
Basson, bygestaan deur mnr. J . Jou
bert en studente.

' n Groot verskeidenheid tradisionele
boeresportnommers is aangebied . Dit
was veral die sakresies, paalklirn, kus
singslaan en toutrek war groot byv al
gevind her. Die groo teet en rookkorn
pet isie het daarvoor gesorg da t die lag
spiere behoorlik geprikkel is.
In die toutrek her WOK kor te melle
van OK? gernaak en rnaklik mel twee
trekke teen nul gewen.

Die pragtige pryse wat vir die onder
skeie wenners aangebied is, is goed
gunstelik deur verskeie sakemanne van
Wellington verskaf.

Daar word gehoop dat hierdie byeen
kerns 'n jaarlikse instelling sal word.

"Wal?! ' n Bed stoot vanaf George 10 1

op Wellington. Kan jy nou rneer . . .!"

Oil was een van die kalmer reaksies wat
die tweedejaarrnanstudente van Huis
Navarre teegekorn het tydens hull e on
gewo ne geldinsarnel ingsveldtog ge
durende die Septembervakansie,
En dil was presi es wat ons gedoen her :
'n Bed op wiele gemonteer en dit vanaf
George 101 op Wellington gestoot en
getrek, Twee SIOOt, een trek en een op
die bed . Na elke kwartier word 'n span
gelukkig afgelos. ' n Hele vyfhonderd
kilometer. Binne sewe dae!

2 Oktober 1982 en Wellington is in sig.
Neg nooit in die hele geskiedenis van
die Wag enrnakersvallei was negen tien
rnense aI ooit so bly om hulle alma
mater te sien nie. Lyfseer en voetseer
. .. maar ons her di t gernaak,

Die poging was baie suksesvol en om
trent R2 000 is ingesamel. En mag dit
nie die einde wees van ons studente se
oorsponklikheid, inisiatief en pret nie!

J . Schmid t41
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Dinee vir
Oud-manstudente

Die blink gedagte om die oud-rnanstu
dente van WOK voor die jaarlikse
Interk ollege saam te trek, het by mn r,
D. J. de Villiers on tstaan. ' n Verteen
woordigende groep oud-studente in die
orngewing van WellingIon is uilgenooi
om die voo rstel te bespreek, Daar is toe
mel groo t entoesiasme besluit om 'n
dinee vir alle oud-manstudente aan te
bied , Die gedagte is om by 'n ander ge
leent heid iets soortgelyks vir dames aan
te bied.

Op 18 Junie 1982 het oud-studente,
oud-dosente en huid ige dosent e 'n uit
ers geslaagde geselligheid by WOK
bygewoon , Die blye weersie ns, die ver 
stewiging van ou vriendska psban de en
al die onthou-jy-nog-staaltj ies en -insi
dente uit vroee dae het alles beslis die
rnoeite werd gemaak. Die puik organi
sasie deur rnnr , M. Broodryk en sy
reelingskornitee het ook bygedra om
van die aa nd 'n groot sukses te maak .

Daar is ten slot te by die geleen theid ' n
loods komitee gekies om die rnoontlik
heid van die stigting van ' n oud-stu
dentebond te onder soek . Op die
korni tee dien mn re, M. Broodryk
(sameroeper), R. Johnson, H. van der
Merwe, D. Tolken, P . Preuss, C.
Venter , D. Visser, H. St rydom en A.
Nieuwoudt.

J .L.S.

43

WOKKE besoek
De La Batskool

Vir die H.O.D.-Afrikaansstudente (Ju
nior en Senior kursus) was 'n onver
geetlike hoogtepunt vanjaar hul besoe k
aan die De la Batskoo l te Worcester.

Hoe leer dowes lees? Die vraag in 'n
Vakdidaktie kklas was die aanleiding
10[ ' n baie leersame uitstappie. Dit was
insiggewend dar die dowe kind eers ' n

visuele woordesk at moet opbou, dar hy
in su b. A mel lopende skrif wegval, da r
hy 'n goeie insig in sinsontIeding het
omdat hy sinsbou moes aanleer en dar
hy elke voorsets el mel sy gebrui ke moe t
leer begryp, Hoeveel "omme" het ons
in A frikaa ns? Een? Is die "om" in
" om sy nek" , Hom die draai" en Hom
liefdeswil" dieselfde?!

Die besoek aan die st. 9-Engelsklas het
' n vol program afgerond .. En daar is
raakpunte on tdek - d ie seuns se opge
wondenheid oor ' n rugbytoer, d ie al
gemene klag tes oo r die Iiewe Engels!

Dit was ' n verrykende ondervinding,
nie net vanw ee die nuwe vakdidaktiese
insigre wat verkry is nie, maar oak van
wee die besieling war uit d ie seuns en
dogtr s se lewensvreugde, volharding en
geesdrif straal. Maar die belangrikste
bal e van ons besoek was dat d ie stigma
van Hgestremdheid" weggeneem is en
da t ons met dowes oor hul doofheid
kon gesels(!)

D. de Villiers
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Toergroep na d ie Noo rdwes te

Rugbytoer na
Noordweste
Gedurende die Aprilvakansie het die
tweede en derde rugbyspanne van
WOK in die Noordweste gaan toer om
kragte te meet teen die dorpe se eerste
en tweede spanne.

Die eerste aand was die groep die gaste
van rnnr. en mev , H. D. Fraser, Neil se
ouers. Op hierdie gasvrye plaas het die
spelers die geleentheid gehad om as 'n
span ' n hegte gees op te bou onder die
bekwame leiding van die spanbestuur
de r, rnnr. Van As Jordaan.

Die Donderdagoggend het die groep na
Lutzville vertrek en na ' n heerlike
middagete in die hotel het d ie twee
spanne maklik oorwinnings behaal oo r
die opponente, Die aand is die groep
weer deur die plaaslike rugbyklub on t
haa! en die Vrydag het ons by Strand
fontein gaan ontspan om weer die aand
deur die plaaslike boere op 'n tipiese
boe rebraai onthaal te word.

Saterdag is die reis voortgesit na Nu we
rus waar ons in die koshuis gehuisves
is. Die derde span her maklik gewen
maar die tweede span moes tot die

Iaaste tien minute wag om met J.
Schade se pu ik drie te kon voorloop.
Die aand is die groep op 'n dansparty
op Bitterfontein onthaaI.

Nil kerk die Sondag is die groep reru g
na Vredendal waar bulle binne ' n paar
uur deur die gasvrye Vredendallers uit 
geplaas is vir hu isvestin g.

Nil ' n oefening die Maandagoggend is
daar 'n bietjie rolbal gespeel voor ' n
heerlike visbraai en o p die party tji e die
aand kon die spele rs baie Noordwesters
ontmoet.

Alhoewel dir rue altyd so maklik was
nie , het albei die spanne onoorwonne
van die toe r reruggekeer .

'n Baie o pregte dank aan mnre. D. J .
de Villiers en Van As Jordaan vir ree
lings en opofferings om die toer
moontlik te maak . En ' n groot, groot
dankie weer eens aan al die gawe mens e
va n die Noordwest e,

' n Spesiale dank woord aan mnr. en
rnev, Fraser wat uit hulle pad gegaan
het om te aile lye d ie toer vir die
WOK-Sludenle so aangenaam as
moontlik Ie maak. WOK se baie, baie
dankie.

N.F.

. It' -

M nr , en me". D . H . Fraser

•••

'n Esel ,'oor 'n bakkiespomp loop mel
sy oe op die grond ell k om nerens nie.
'n Onderwyser kyk: op na die bergspitse
ell trek die kind saam mel hom boon
toe. P.H.N.
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Eers al die klippe verwyder . . dan In mooi lopie .

'n versigtige drie . . . en dan 'n gawe Noordweste-onthaal
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_____ _ _ Interk el leg« 1982 -l

47

J. van Rooyen en R. Trurer

Die t wee tede van die WOK-tennisk lub her WOK verteenwoordig in die
Kaaplandse Ko/legespan en was ook die WOK·kampioene.

T WEEDE TENN ISSPAN (Gemeng)
Agler v.t. n.r.s C. Schickerting; J. Olivier;

T. Koch; J. A lberts
Voor: stnr. J. Walton (afdgter); At . van Tonder;

C. de Wet; ,\.1. Ctoete; B. lion der Merwe
(kap lein)
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\ 'IERDE TENNISSP Al'i (Gemeng)
A gIo ,,·.Ln .T.: L. ""an Eeden; A . Diederich;
H . Marais: J. Schade; P. Smu; H. Arangies;

P. Neerhl;ng
VOOr: Mnr. J. Walton (Q/rigler); .\1. lion Wyk;

A. Lewis; C. ..'an N iekerk; W. Strauss;
J . ..'on der Merwe; AI. "'on Zyl

EERSTE TENNISSPA l'i (Mans)
A gto v.t.n.r.: A . lion Schalkwyk; N. Rieken;

L. Vercuiet
, 'oor: Mnr. J. Walton taf rigtert: J . Alberts:
J. lIan R ooyen (kap reinj; .'-t. van Tonder

DERDE TENNISSPAN (Gemeng)
A gter v-Ln. r.s P. Louw; P. Viner

lt fiddn: J. van Zyl; J. Claassen
Yoor: Alej. A. Koortzen; L. Bark hui;,en; D. Opperman

tkup tein}: H . Joubert; E. Odendaal
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EERSTE TENNISSPAN (Gemeng)
Agler v.l.n.r.: A. van Schalkwyk; M. Jacksan; R. Truter; L. Vercuiel

I'oor: Mnr. J. Wallon; N. Rieken ; H. Zeeman; C. H uman; J. van Rooyen Ikaptein); J. Olivier

Tennis

Gedurende die tennisseisoen van 1982
her die eerste, tweede en derde spanne
onderskeidelik om die volgende bekers
rneegeding: Richard Laing-, Faure- en
Krigebekers, ' n Vierde span het ook
twee wedstryde teen die dosente ge
speel.

Geluk aan Anton van Sehalkwyk en
Cecile Human aan wie erekleure toe
geken is en ook aan Stea de WeI en
Ludwig Vereuiel wal tennisbekers vir
vordering ontvang het,

Gedurende die eerste naweek van die
Septembervakansie her die tennisweek

vir Kaapland se Onderwyserskolleges
op Stellenbosch plaasgevind. WOK het
goed gevaar deur tweede in die mans
en derde in die damseafdeling te eindig .
Geluk aan Johan van Rooyen en Rou
n,,1 Truter (kaptein) wat gekies is as
lede van die Kaaplandse Onderwysers
kollege-tennisspan. Die wedstryde war
dieselfde dag plaasgevind het , is gewen
deur die Bolandse Uitnodigingspan,

Vir die eerste keer het daar ' n klub
kampioenskaptoernooi plaasgevind.
Ons dank aan mnr. P . H. Nonje wat
die bekers vir die onderskeie afde lings
geskenk net. Veels geluk aan Johan
van Roo yen (manskam pioen) en

Rounel Truter (dameskampioene).
Tans speel die eerste rnanspan in die
mansafdeling en ons wens hulle ai le
sukses roe.

Ons wil graag die spelers bedank vir
hulle getroue bywoning en ook vir die
goeie gees waarin die wedstryde gespeel
is. Ook aan ons afrigters, mej . Koort
zen en mnr. Walton, ons opregte dank
vir die entoesiasme waarmee hulle die
afrigting behartig het.

Ons beste wense vergesel die tennisklub
vir 1983!

R. Trute r
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Pres. Sko te Petoors spreek die volk toe

Die geboo rte l'on ware Jakop

Lady Joyce Barnard: Rej o ice, rejoice . . .

Dit skep en dit skarrel .. .

. . . maar die vlotte is gebou om te hou!

Mej. Vlotkoningin 49
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Mnr. J. J. du P. du Toi l help "Mo"le Roux 'n boom planr.

Boomplantseremonie

Op Dinsdag I J Mei 1982 het 'n heel be
sondere geleentheid by WOK plaasge
vind: in die woorde van die waarne
rnende rektor was dit 'n Uhistoriese
boom planting, .. Dit was een van die
bydraes van die Kollege to t die Jaar
van die Bejaardes,

Aile plaaslike oud-dosente en hu l egge
notes was by die program betrokke.
Onder die aanwesiges was mev. Hester
(Ma) Ie Roux wat vir baie jare sekre
taresse by die kollege was; mev. Ella
Malan, die langslewende plaaslike oud
dosent en rnej. Helen Ellefsen ,
voorheen vir jare lank dosent in
Engels. Ook het rnnr . Charlie van der
Merwe, voorheen Departementshoo f
van Biologie en mnr. A. J . van der
Merwe, voo rh een Depart ernentshoo f
van Afri kmaans en hul eggenotes , deel
geha d aan die plegtigheid . A nder ou d
dosente was mej. Elain e Lombard en
mej, Coerienie van Dyk , beide voor
heen verbonde aan die Naaldwer k-af
deling. Twee voo rrnalige Vise-rektore,
mnr. Flappie Lochner en mnr. A. J .
van Zyl en hul eggenotes het ook elk ' n
boo m geplant. Lede van die Kollege
raad wat die seremonie byge woon het,
was ds. P . J . Raubenheimer (en me" .
Raubenhe imer) en mev, Anna Joubert.

Mev, Marjorie van der Merwe , die eg
genote van 'n voorm alige Rektor, en
rnev. Du Pless is , eggenote van 'n voor
malige dosent in Enge ls, was ook teen
woordig. Ongelukkig kon rnev. Rust,
eggenote van rnnr. H. A. Rust, voor
malige Rektor, nie die geleentheid by
woo n nie .

I Hokkie

VIERDE HOKKIFSPAN
A gter v.l.n .r.s R. de Jager; S. Lou w; £. Smir;

B..Wosten; A . Young; B. Masten ; S. Niewoudt
Voor: H. Swart; S. Barnard: mnr, C. A. Pienaar

M. Lenhoff; S. Eramus

Nadat verversings in die perso neel
kamer bed ien is, het elkeen van die
genoemde persone 'n kam ferboompie
op die Kollegete rrein geplaru , Die Rek
tor, mnr . Etienne Srnit , wat met ' n jaar
studieverlof is, en mev, Smit het ook
deel gehad aan die boomplantingsere
monie. Ook die waarnernende Rek tor,
rnnr. P . H. Nortj e en sy eggenote en

die Vise-rek tore, mnre , M. Broodryk
en J . J . du P. du Toil en hul eggenotes
het elkeen ' n boompie geplant,

Met hierdie beson dere geleentheid is 'n
mooi groen erfenis nagelaat aan 'n in
rigting wa t vir al hie rdie perso ne na aan
die hart is.

J , J, duP. du Toi t
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DERD E HOKKI ESPAI"
Agt~r v.l.n.r.s .\ 1. Visser; A. de

Vi/liers; C. M astert: B. N iemand;
S . •\-leITing,' R . Conradie;

E. Olivier
VOOr: S. Ra bie; L. Truter

(kap lein); mnr. C. A . P ienaar;
.M . 1,'0 17 Zy /; B. Gordon

TWEED E HOKKI ESPAN
Agter v.l.n .r.: M. de Lange:

A . Meirin g; M . Detpon ; J. van
Deventer: ,'IJ. Opperman;

B. Wiggins; L. van Rooyen
Voor: AI. Lou w; H . Esboch;

mej. E. Jordaon ; R. van der Vet"
tkaptetn): .\1. Ie Roux
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EERSTE HOKKI ESPAN
Agter v.l.n .r. : L. \'On Eeden; M. van Zy l; C. Schickerling; L. van Litzenborgh; M . Longmore; C. van Wyk; D. du ToU

Voor: R. Truter; S. Pretorius [kaptein}; mej . E. Jordaan; A . Roos; C. Mulder

Hokkie

Ja, dit was weer' n opwindende jaar vir
ons hokkieda mes. Daar was ' n gees
van absolute sarnewerking (wat so
belangrik is vir enige klub ) en dit was
dan oa k die resep wat die hokkiesei
soen vir elke speelster aangenaam en 'n
plesier gemaak het .

005 hokkieklub her ook drie Boland
B-speelsters gelewer nl. S. Pretorius,
R. Truter en A. Roos en ons is seker
dat hu lle gedurende hu l toe r die naam
van WOK hoog gehou het. Met Inter
kollege het die gees weer eens hoog ge
loop, danksy die toegewyde en harde
werk van ons afrigster, mej . E. 10r
daan. Ons maak dan van die geleent
heid gebruik am vir haar baie dankie te
se vir aI haar tyd wat sy aan ons afge
staan het.

Aan die speelsters wat ons verlaat, wil
ons net sterkte en voorspoed toewens,
Aan diegene wat agterbly ook net dit:
ons het baie ondervinding opgedoen
vanjaar en ons moet net volgende jaar
daarop voortbou. Oak wil ons begin
ners en voornemende speelsters
aanmoedig am re kom aansluit by ons
klub - d is harde, maar tog lonende
werk .

S. Pretorius52
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Interkoshuis-atletiekbyeenkoms

Vir di e eerste keer hou WOK atl etiek op sy eie baan. Oil was
iets waama a1mal uitgesien het , Weer eens ' n hart like dank
aan mnr. Van As Jordaan en die derdeiaar-Lxr.-mans war
dlt moontlik gemaak he t ,

Die oggend van 23 Februarie her dil al gewemel op die pawil
joen. Alma! kompeteer om te kyk wie se gedeelte van die
pawilj oen die beste lyk.

Oil was 'n hee rlike dag en die kornpet isiegees was hoog. Ver
lede jaar se nederlae moes gewreek word. Die gees on der die
onde rsteuners was net so gro ot, want daar wag nog ' 0 sang
beker ook . Die hele dag lan k het die rnense gesing en hul
spann e aangemoedig.

Vir die beoordelaars was dit beslis nie ' n ma klike taak om 'n
wenner vir die sangbeker aan te wys nie. Hu is Murray was
aangewys as die wenner van d ie sangbeker en ek glo dir was
beslis ' n moeilike taak ,

Sport rnangees was die dag volop . Almal her deelgeneem net
vir daardie ekstra puntj ie. Hu is Murr ay was ook aangewys
as die a lgehele wenner. Hulle was ba ie trots, want hulle kon
dir laas in die verre verlede doen. Die beker vir die beste
damesat leet is aan F. Srnit van H uis Bliss gegee vir haar
prestasie in verspring, Die beker vir die beste mansatleet is
de ur J . de Witt verower vir sy prestasie in versp ring. Die dag
is afg eslu it mel ' n "sokkie" in die onts panningsaal.

Laastens wil ek a! die bearnptes, spanka pteins, studente en
deeln eme rs dan kie so vir so 'n heerlike dag.

J . de Witt

T WEEDE KRJEKETSPAN
Agter v.l.n .r.: J. Ma tthee: F. Smit;

J. NOfhnage/; W. Linde; D. Rautenbach;
W. Brink; J. M ostert

Voor: P. Hanekom; S. M ostert:
mn r, B. B05Son (ajrigler); F. Colyn:

mnr, D. R. Schreuder tkrieketorgan iseer
der)

Af..'esig : M . Stecker (kup lein)
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EERSTE KRIEKETSPAN
Agter v.l.n .r. : J. Matthee; R. Serfontein: H. van Niekerk; P. Hanekom; A . Lubbe; A . Cilliers; B. Schreuder

Middel: S. van Rooyen (o/k]; mnr. H. Reyneke; mnr. B. Basson [afrigter}; M. van der Merwe [kap tein}; mnr. D. R . Sch reuder
tkrieketorganiseerderl; M . R. Scott
Voor: D. van Deventer; J. Mostert

D. R.S .

Krieketverslag

Gedurende die afgelope seisoen het
WOK weer eens die gebruiklike spel
van 'n hoe gehalte gelewer en die
rweede plek in die liga behaal. 'n Be
sondere hoogtepunt was die wyse
waarop WOK weer eens die jaarlikse
Interkollege teen OKP mel puik spel
gewen her. Met 'n ervare provinsiale
speler as afrigter in die persoon van

rnnr. Basie Basson het ons spelers die
geleentheid gehad om die fyner kunsies
van die spel te bemeester, Onder die in
dividuele prestasies wat vermelding
verdien , is die volgende:

- Sias van Rooyen en Martin van der
Merwe word vir die Bolandse SBW
span gekies .
- Deon van Deventer word aangewys
as die beste bouler in die liga.

By die tweede span was daar 'n ver
blydende oplewing, Die gehalte van die

spel wat gelewer is, was op 'n hoer peil
as in die verlede. Ons spele rs sien uit na
die 1982/83-seisoen en is hard besig om
die nodige fondse te bekom wat ons in
staat sal srel om die Krieketweek vir
S.A . Kolleges te Durban in Desernber
by te woon.
'n Woord van hartlike dank aan rnnre.
Basie Basson en Hendre Reyn eke vir
hul afrigting sowel as mnre. D. Schreu
der en J. Borha wat as organiseerders
opgetree het .
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Netbal ~ Netbal
<c:>

EERSTE NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.: E. N ortier; A . Nieuwoudt; A. Roux; H . van Zyl; S. Steenkamp

Voor: C. Visser;mev. Y. Ry ke [afrigsterl; A. van der Merwe
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TWEEDE NETBALSPAN
Agter ".l.n.r. : J . \Ian der Westhui zen;
E. Groen ewatd: R . Tubb; A . Tubb

1'oor: H . Sreenkamp; me v. Y. Ryke (afrigsrer);
T. van Vuuren

VIERDE NETBA LSPAN
Agter v.t.n.r.: S. de Wet; ,\-t . Sny man: E. Botha:

L. Besler; E. Burger
Voor: C. .\ fuller; mej. S. M . Zietsman

(al rigsler); M . Spreeth

DERDE NET BALSPAN
Agl~T v.l. n.r. : E. ,-'an der w esthuizen; C. Botha:

H. Zeeman; C. van Niekerk
Voor: S . Jacobs; mej . S. .\ t . Zietsman

taf rigsten; J. Badenhorst
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VYFDE NETBALSPAN
Agter v.L n.r.t Itt. Koegetenberg: .\t. Beneke;

S. Burger; M. van der Merwe; R. Brand
Yool': E. de Jager; mej. S. ,'rl . Zietsman

(aj rigs/er); A. Cruywagen

SESDE NETBALSPAN
Agter v.l.n.r.s B. yon Dyk ; H. van Boo/en;

J. Engelbrecht; A . Viljoerr: H. Joubert
Voor: M. Rossouw: me], S. M. Zletsman

tafrigster); H . Coetzee

SEWENDE NETBALSPAN
Agter v.un ,r.: H . Joubert; B. Marais; R. Bester;

A. VISSer; H. Fourie
Voor: J. Engelbrecht; mev, Y. Ry ke (aj rigsterj;

E. Viljoen
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NETBALBESTUUR

Agter v.l.n .r.: M. Snyman; S. Steenkamp; E. Groenewold; A . Roux; M. Rossouw; A. Nieuwoudt; E. Viljoen; C. Muller
Middel: C. Visser; mej . S. M. Zietsman [afrigster}; A . van der Merwe; mev. Y. Ryke [afrigster};R. Tubb

Voor: E. de Jager; J. Engelbrecht

Netbal

Alhcewel WOK geen liga-bekers van
jaar verower het nie, kan daar tog in
baie op sigte teruggekyk word op 'n
suksesvolle netbaljaar.

Die klub bestaan uit 70 senior speel
sters en 133 junior speelsters. Sewe
spanne het gereeld aan ligawedstryde
deelgeneem. WOK beskik oor 69 ge
gradeerde skeidsregters wat a1tesame
86 wedstryde gedurende die seisoen
behartig het, Adri Otto was weer die

per soon war die rneeste kere opgetree
het as skeids regter , te were 23 keel.

On s is opreg trots op ons netbalklub
wat vir die derde agtereenvolgende jaar
die Elb ie Joubert-sk ild verower het ,
asook die tro fee vir sa rnewerking wat
ons met d ie We llington-klub dee!.
Ge luk aan rnev. Y. Ryke wat in die
Bolandse B-span gespeel het, en Erica
van der Westhuizen wat die Junior Bo
landse B-span gehaal her, Die Bolandse
B-span het besonder goed gevaar by die
S.A. Kampioenskapbyeenkoms. By die
S.A. Kampioenskapbyeenkoms ont
yang mej . S. M. Zietsrnan 'n S.A.

diensmedalje vir 20 jaar diens aan
SAVNV.

Die eerste [wee spanne, onder Ieiding
van mev. Y. Ryke, sluit hul seisoen af
met 'n naweektoer na Worcester en
Robertson waar hulle maklik hul wed
stryde wen .

Ons dank aan mej. Zietsrnan en rnev.
Ryke vir hulle bydrae om 1982 ' n suk
sesvolle jaa r te maak. Hartlik dank,
netbalspeelsters! Julie verdien 'n
medalje vir julIe pragtige sarnewerking
en goeie gees gedurende die jaar.

C. Visser58

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 8 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss8/1



60

Dis 'n lekker, lekker
lewe
•In
Wokkeland
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Swem

Kort na die aanvang van die kollege
jaar is daar begin werk aan die swern
mers . Hulle moes fiks word en die enig
ste uitweg was om te oefen. Direk na
klas het die swemmers lengtes en Ieng
tes onder bevel van rnej. E. Jordaan af
gele. Die vrugte van harde werk is aan
die einde van die seisoen gep luk.

Altesaarn 46 studente het in die begin
nerseksarnen geslaag en 33 het in die
Interrnediere eksarnen geslaag terw yl
12 studente as instrukteurs serti fikate
verwerf het , Daar is ook verder 13 stu
dente wat 'n bronssertifikaat vir
lewens redding verwerf het , 1 student
het ' n bronskruissertifikaat verwerf, 6
het die silwersertifikaat verwerf en 13
het die silwerkruissertifikaar verwerf.
Vir die eerste keer is leerlinge van die
Laerskoo l Hugo Rust betrek by
lewensredd ing. Die ervare 0/12- en
0/ 13-swemmers het die intermediere
lewensreddingsert ifikaa t verwerf. Die
derdejaar-L.O.-studente was verant
woordelik vir die afrigting van d ie leer
linge.

Die swemseisoen van 1982 was baie
suksesvol en namens al die swernrners
wil ons vir mej . Jordaan bedank vir
haar bydrae en opoffering.

M . Longmo re

SWEM: LEWENSREDDING
Agler v.l.n. r.sC. Schickerling; S. Steenkamp; E. Viljoen; C. Wium : E. Zeeman; S. Lou w; H. Swart

,\ fiddel: A . ~'an der Merwe: J . Strauss; C. M ulder; P. Lou w: S. Uhlig: A . Serfantein; A . Young
Voor: .\1. Longm ore; J . Vosloo; J . de Witt; mej. E. Jordaan; J. van Rooyen; H . Fouche

H eel voor : M . de L ange; A. N ortier; A .•\fari tz

Die gholfspan van WOK het vanjaar
d ie jaarlikse gh ol fwedstryd teen OKP
met 15 Sta bleford punte gewen ,

Ludwig Vercuiel is vanj aar gekies vir
die Bolandse gho lfspan. Hy speel op 'n
2-voo rgee.

Baie geluk!

WOK-GH OLFSPAN
Van links no Teg~: D. R. Schreuder: L. Vercuiel; P. H. Nortje;

P. Hanekom; M . & 011; A . Lubbe 60
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Junior Primer. . . Junior Primer. . . Junior Primer

Studenre van d ie H.D.D. Junior Primer hel vanjaar in hu/le vrye tyd individuele hulp aan
kinders van die M urray-Kinderh uis verleen . Op hieraie hlstoriese fo to is mnr. A ndre Coet
zee warsaver beke nd die eerste man is warvi, On H .O.D. Junior Primer s t u d eer s c a m met 5y
departem entsh oof, dr. P. K. Cronje. ...'at in /94J die eerste man in Su id-Afrika was war

aan die WO K toegetaat is om 'n Kindertu inkursus te volg.

Junior Primere
Onderwys op koers

Die Onderwysers kollege Wellington is
oor die afgelope jare daarvoor bekend
dat hier kindenuinonderwyseresse van
gehalte opgelei word .

Die Kindenuinafdeling her dermate ge
groei dat daar ' n volwaardige Depane
rnen t van Junior Prirnere onderwys lot
stand gekom het,

Daar is hard geywer om die opleidings
fasiliteite uil te bou deur die studente
die geleentheid re bied om die Hoer
Onderwysdiploma (Junior Primer) te
behaal . Uiteindelik , na vele vertoe her
die Onderwysdepanement 'n H .O .D.
(Junior P rirnere kursus) aan WOK toe
geken .

In Januarie 1982 her die eerste H.O.D .
Junio r P rirnere klas aan WOK 101

stand gekom. Die klas is saarngestel uit
23 dames en een man. Laasgenoemde is
mnr. Andre Coetzee, wat sover bekend
die eerste man is wat vir 'n Hoer
Onderwysdiploma in Junior Primer
onderwys studeer her ,

Dit is mel hoe waardering dat gemeld
kan word dat hierdie H .O.D.-klas 'n
besondere hoe standaard van toewy
ding en ak ademiese peil dwarsdeur die
jaar gehandhaaf her.

Hulle het ook 'n besondere bydrae ge
lewer deur by die Hugo Rus tskool in
dringende hulp aan swak leerlinge Ie
gee deur hulle mel heelkundige onder
wys te help. Oil her tegelykertyd ook
vir hulle praktiese onderwys gedien
soos vere is deur die kursus vir Reme
dierende Onderwys wat 'n belangrike
deel van hu lle H .O.D .-sludie uit maak.

Ondertussen is vanjaar nog ' n mylpaal
bere ik deurdat die Junior Kursus vir
die eerste maal vanaf die eerste j aar vir
studente aangebied is as die begin van
die nuurgestruktureerde Junior
Prirnere Kursus . Hierdeur is die jare
lange ideaal uiteindelik verwesenlik dat
die Junio r Primere Kursus nou oor vier
jaar strek . Hierdeur kan ons verseker

dat onderwyseresse gelewer word wat
beslis ' n stewige fondament vir die
volksopvoedingstruktu ur salle.

Die Juniorstudente neem 'n besondere
groot aandeel van die kollege-aktiwi
teite op hull e. So was vanj aar se hoof
same, mej , E. La ker, een van die
Juniorstudente. Op sportgebied, veral
netbal , hokkie en swem het die Junior
studente ook ' n besondere bydrae ge
lewer ,

Oil is egter veral hulle kursuswerk
waarin hulle uitb link. So het hulle van
jaar weer skitterende werk in hulle
praktiese onderwys gelewer by die
Hugo Rustskool plaas lik en elders ty
dens hulle praktiese sessies by ander
skole. Hu lle praktiese onderwys
bekwaarnheid word 101 die maksimum
uitgebou deur ' n daaglikse program
van deurtastende en indri ngende
mikro-onderwys te volg.

Oil was ' n besondere vreugde om die
hoe gehalte van die leer- en hul p
middels, wat hull e vir hulle onderskeie
vakke gemaak het , te sien.

Elkeen van WOK se Juniorstudente
is voorwaar baie deeglik toegerus vir
hulle lake. Geen wonder dar hulle reeds
teen die einde van die derde kwartaal
byna almal post e gehad het nie.

Dit is vir ons heerlik om van die skool
hoo fde te vem eem hoe tevrede hulle
mel ODS WOK-sludeme is. Ons is
baie st reng met ons evaluering en stel
' n baie hoe stan daard maar ons het die
vreugde dat dit beslis goeie vrugte in
die pra ktyk afwerp.

P. K. Cronje
Departementshoof

Departement
Junior Primere Onderwys61
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H.O.D.·JU, ' IORS SE GESKEr"K AA. ' WOK
Yan links na r'fJ: Mnr, P. H. N orrft!fR~klorJ; dr. P . K . Cronje

(Depart~~ntshoof);J. BOies; A. Coetzee

63

WOK-studente
presteer met boek

Studente van die Onderwyserskollege
op Wellington het op eie houtjie 'n
projek met soveel oorgawe aangepak
en so suksesvol voltooi dat hulle, vera!
nadat die kindertuin-speletjiesboek aan
etlike proefskole bekend gesrel is , 'n
oorweldigend positiewe reaksie daarop
gehad het,

Die derdejaar-kindertuinstudente van
WOK is diep onder die indru k van
die groot behoefte aan en die waarde
volle opvoedkundige bydrae wat d ie
gebruik van speletj ies tot die onderwys
van die kind lewer . Daarom her hulle
' n speletjiesboek saamgesteJ wat die
kind die grootrnenswereld op 'n kam
ma-manier laat beleef en hom sodoen- ·
de op die werklikheid voorberei ,

Die kindertuinspeletjies is ontwerp om
as selfwerksaamhede te dien . Daardeur
kan waardevolle vasleggings- en uit
bouingswerk in die taal- en wiskunde
onderwys gedoen word . Die boek is so
ontwerp dat die voorstellings waaruit
die speletjies bestaan, in werklike
grooue geteken is. Dit kan dus net in
gekleur, op karton geplak en uitgeknip
word en die speletjie is gereed vir ge
bruik. Die aanwysings vir die speel van
die veertig speletjies is eenvoudig en
duidelik aangebring,

Die projek is 'n uitsluitende stu dente
ondememing in oorleg mel twee
dosente, rnev. A . I. J . du Toit en mej.
G. M. Smith . Die boek kan van die On
derwyserskollege bestel word.
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mSTORIESE FOTO: EERSTE H.O.D.·KLAS VAN DIE JU 'lOR PRIMERE KURSUS
Vi~ro~ ry v.l.n.r.: HOOri Laubscher; AnnekO' van Lille; Mariette van Schalkwyk; Susan Lochner; Elmarie Laker;

Surika Theron; Nellie Moree
Derde ry: Mariette Engelbrecht; Iemien Lotz; Petro Basson; Adalene "an Niekerk; Louise Booysen; Charmaine VISSer;

E/zerre Crous; Madene van Rensburg
T...eede ry: Lauche Truter; mev. Prins (dosent}; mev. D. C. Stoltz [dosent]; dr. P. K. Cronje (Departementshoof);

mev. A . du Toit {dosent); mej. F. Killian tdoseruj; Annet Bester
Eerste ry: Nerina Smit; Christa Ras; Andre Coetzee; Joyce Botes; Sandra Turck

Inlas: Annalie van der Merwe

Die H.O.D.
opvoeders maak
geskiedenis

As gaed gekwalifiseerde onderwyskol
legas sluit ons as die eersre H.O.D.
klas (Junior Primer) ons aan die begin
van 1982 by die res van die studente
korps aan. In professionele afwagting

sal ons mel ontnugtering sien dar ons
kursus die volgende vakke behels: Op
voedkunde, opvoedkunde en, 0 ja! Op
voedkunde ... Ten spyte van die
pedagogiese krisis is daar nog een lig
punt wat die horison van ons leefwe
reId verruirn nl. .. . ons vry lesure. Die
uitslag van 'n halfdosyn troosperiode
tjies is totaal ontoereikend - maar ODS

berus.

Omdat ons 'n unieke groep is, word
daar 'n grootskeepse paging aan
gewend om geld in te samel vir ' n be-

sondere geskenk aan die kollege. Die
kreatiwiteit vlam op en die allerheerlik
ste toebroodjies sien die lig op die kam
pus. Mel 'n pikante sjokoladekoek as
prys offer ons ons vakansie op am
lootjies te verkoop. Dit alles is ter SIY
wing van die fenomenale klasfonds.
Ons sluit ook ons reddingswerk by
Hugo Rust en die Murray-kinderhuis
met welslae af.

Ons sluit die jaar mel 'n sierlike duik af
en waar dinge maar troebel gelyk her,
was die jaar deur en deur die moeite
werd - fisies sowel as psigies. 63
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On Student in die Junior Kursus gebruik die ghi taar as hulpmiddel

65

Onder leiding van die dosent word onderrig gegee Qon leer/inge van d ie
Loersk oot Hugo Rust

Sondagaandkonserte

Soos in die verlede was die reeks Son
dagaan dkonser te van 1982 weer van
hoogstaande gehalte . Die WOK-mu
siekpersoneel her weer eens 'n groo t
aandeel aan die sukses van hierdie
onderneming gehad, Oil blyk uit die
feit dat lede van die musiekpersoneeI
by vyf van die sewe konserte opgetree
het en o.a. werke soos Beethoven se
Spoo ktrio, Ha ydn se Trio in D-majeur ,
Klavierwerke, liedere en opera-arias
uitgevoer her,

Ons was bevoorreg om ook na kunste
naar s van elders te kon luister.

Marike Hofrneyr, begaafde pianiste
van Kaapstad her saarn mel Andre Ser
fontein in ' 0 program van klavier en
sang opgetree voordat sy na die buite
land vir verdere studie vertrek her.

Hierd ie groep kunstenoars tiff gereetd tydens Sondagaandkonsert e in die Goodnowsaal op .
v.t.n .r.r Benjamin VQn Eeden; Susan Sauerman; Andre Serfontein en Leon ore Ehlers

Mnr. Roelof Temmingh van die
Universiteit van Stellenbosch het ' n
baie interessante en insiggewende
lesing-uitvoering oo r sy eie werk ,
Radar, aangebied.

Die uitvoering deur die Vrysraatse
Jeugstrykorkes was vir rnenige jong
speler 'n inspirasie en beslis een van die
hoogtepunte van die jaar.

Nog 'n program war besond er byval
gevind her, was die uitvoering van arias
en ensembles uit operas waaraan sang
studente van Lloyd Strauss-Smith van
Kaapstad en lede van die WOK-mu
siekpersoneel deelgeneern her , Uittrek
sets uit ' n groot verskeidenheid operas
waaronder Rigoletto, Madame Butler
fly en Tosca is aangebied .

M.W.

'n Onderwyser wal skoolk inders 0/ 
knou, is 'n lafaard. (So u hy tuis onder
die pantof felregering Sloan , of waar
voor kompenseer hy ?) P.H. N.64
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ATLETIEKSPAN
A gter v.t.n.r .: L. van Eeden; S . Louw; C. de Kock; F. Smit; E. de luger; S. de WeI

Derae TJ': C. van Niekerk; J. Alberts; P. du Toil: E. Besler; P. van Zy/; K. te R oux; J. de Witt:
F. Smit

Tweede r,-: J. van Z)'/: J. Annendale: J. van der weahutzen; I. Wiese; S..M ouert: P. Le wis
"-OOT:L. van Rooyen: N. Engelbrecht

WOK-atletiekklub

Die belangstelling van die atlete was
baie goed . Gevolglik kon ons reeds
vroeg in die seisoen aan '0 uitnodi
gingsbyeenkorns op Napier deelneem .
Die allele het besonder goed pres leer.
Die volgende week het ODS allele weer
aan 'n interkollege-atletiekbyeenkorns
te Mowbray deelgeneem, waar deel
name die hoofsaak was.

Graag wil ons die allele bedank vir
hulle deelname en opoffering . Ons
dank ook aan ODS afrigters vir hulle
toewy ding onder moeilike ornstandig
hede.

Aile sukses en voorspoed vir 1983.

lsak Wiese

_ . < .-, " . ' 0 (. , . r::. ,''' .
.- , - , . ' .

. - ' - - -

SEWE-AAN-'N-KANT
Agter v.t.n.r.r K. Ie Roux; N. Fraser;
H. van Niekerk; S. M ostert; F. Sm it

ft,fiddel: B. Schreuder; M , "an der Merwe
tkoptein]; D. J. de ViJliers (af rigrer);

A . OWen
Yoor: P. Visser

Hierdie span het tydens die Paarlse Wingerdfees
die OKP 13-0geklop.
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EERSTEJAARSPORTPRESTEERDERS
Agter v.l.n.r.: D. van Deventer (rugby); L. van Eeden (hokkie);

L. van Lizenborgh (hokkie); J. Mostert (krieket)
Voor: D. du Toit (hokkie}; H . Zeeman (netbal};J. Lubbe (rugby) ;

C. van Wyk (hokkie}
Af...esig: K. le Roux (rugby)

Jakkie de Witt, kaptein van die eerste rugby
span, ontvang die beker vir leierskap van dr. M .
C. Barnard tydens die sportafsluitingseremonie
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BOLANDSPELERS
Agter v.l.n.r.: A. Cilliers; B. Schreuder

Voor: lI1. van der Merwe; H . Reynecke [afrigter}; H . van Niekerk
(A s voorspeler teken Mar tin van der Mer we die meeste driee aan vir Boland)

VIERDE RUGBYSP AN
Agler v.Ln. r.: D. du Plessis: N . du Toit;

P. Lewis; J . Truter; P. du Toil; J. Matthysen:
E. van der Merwe

Midde/: D. Carstens; S. Botes: J. Barkhu izen:
D. Visagie; W. Brink; A . Diederich

Yoor: P. Hanekom; P. H. Nonj e; N . Rieken
{kaptein}; Van As Jordaan (afrigler)
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DERDE RUGBYSPAN
Agler v.l.n.r.: P. Nel; P. van Zy l; J. Nothnagel; D. Hamilton; C. Basson; H. Rademeyer; G. Spangenberg; M. van Tonder

Middel: E. van der Merwe; K. Wessels;J. van Rooyen; N. du Toit; J. Alberts; J. Matthee; H. Arangies
Voor: L. Roode; P. H. Nortje; C. de Kock (kaptein ): Van A s Jordaan [afrigter); J. van Zyl

RUGBYKOMITEE
Ar{~' v.l.n.r.s D. Carstens tsekretaris);

l...... Fraser: J. "'an Z."·/; C. de Kock; J. de Will
taddisionete lroe)

Voor: J. N . "'an der Afef1Ne (penningmeesrer);
P. H. Nortje (be:skermheer); D. J. de Vi/liers
t voorsiuer): M. Broodryk ton dervoorsm en

68

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 8 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss8/1



70

TWEEDE RUGBYSPAN
Agter v.l.n.r.z IV. Dreyer; S. van Rooyen; G. Nieuwoudt; J. van Zyl; D. van der Merwe; J. Schade; D. Rautenbach

Middel: L. Nelson; M. Smit; K. le Roux; J. Olivier; P. Visser; P. Louw; P. Schoeman
Voor: C. J. Kitching (afrigter}; M. Sleeker; P. H. Nortje; N. Fraser (kaptein); B. Basson

Heel vaor: F. Colyn; L. Cloete
Die tweede span wen hulle semi-finaal gerieflik om ongelukkig die knie te buig in die finaal.

Dankie!
Namens die redaksie van DIE WYNSTOK ons opregte dank aan die Rektor,
dosente en studente wat bydraes geskryfhet vir hierdie uitgawe.
Ook aan BOLAND-DRUKPERS ons hartlike dank vir hulle vriendelike hulp
vaardigheid om aan die blad fisiese gestalte te gee. J.e.
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EERSTE RUGBYSPAN
Agter v.l.n.r.z M. van der Merwe; J. Joubert; H. van Niekerk; J . van Zy l; W. Linde; A. Lubbe; S. Mostert

Middel: B. Schreuder; D. van Deventer; W. Koch; F. Smit; K. le R oux; A. Cllllers
Voor: A . van der Westhuizen; P. H. N ortj e; J. de Witt (kap tein); D. J . de Villiers (afrigter}; G. Huysamen (onder-kaptein}

Die meeste driee aangeteken deur A . Cilliers: 8
Bertie Schreuder teken die meeste punte aan nl . 57 (J2 doelskoppe; 7strafdoele en 3 driel!).

WOK-Rugbyklub
Met min talent volle spelers vaar WOK vanj aar besonder goed . Deurgaans is aantreklike doelgerigte hardlooprugby gespeel.
Die eerste, tweede en derde rugby spanne dring deur tot die semi-finaal, Voorwaar ' n grootse prestasie!

* * * * *
Om Interkollege op die veld te verloor,
is hoogstens 'n teleurstelling , Om dit
van die veld afte verloor, is 'n ramp.

P.H.N. 70
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