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" Ontqln die welwillendheid onder
Suid-Afrika se mense"

Ds. P.J. Raubenheimer (Voorsitter van die Ko/legeraad), Sy Edele Minister G.v.N
vitioen (Geleent heidspreker) en Mnr. P.H. Nat tie (Waarnemende Rektor 1982).

By geleentheid van die
dip loma plegtighe id op 1
Desember verlede jaar het Sy
Ede le d ie Min ist er van
Nas iona le Opvoed ing , dr
G.v.N. Viljoen , as geleent
he id spreker opgetr e e.

Nadat hy aan die diplomandi 'n
aanta l probleme gen oem het
waarmee hulle in die onderwys
beroep te kampe sal he, en ook ge
noem het wat huJledaaromt rent kan
doen, het hy onder meer die
volgende gese:
"Nou, 'n ander saak: laat ens ook vir
onsself oor 'n aspek van ens
heterog ene bevolk ingsamestelling
helderheid verkry : ens mense is van
die beste kaliber op die planeet
Aarde, en ek sluit al ons mense in:
ens Witmense, Bruinmense, Asters
en Swartmense. Onder huJle is daar
ook nog baie welwillendheid indien
ons dit maar net wil raaksien en
erken.
U moet geen steen onaangeroer
laat om die welwillendheid te ontgin
en as sp r ing pla nk na goeie
verh oud inge met d ie ande r
bevolkingsgroepe in Suid-Afrika te
gebruik nie. Oit is lewensnoodsaak
lik en ek gebruik die woord letterlik,
dat daar in 'n land 5005 Suid-Afrika

• met sy verskiJlende kultu rele en
etn iese groeperinge, goeie mense
en groe pverhoud inge bestaan, en as
dit nie bestaan nie, geskep wo rd, al
sou dit met veel geduld, Iydsaam
heid, of selfs met pyn moet geskied.
Oit gaan hie rby nie om die
handhawing van ens identiteit nie 
ens kan en salons identi teit
handhaaf - dit gaan doodeenvoudig
om die veilighe id van ens land. Die
moontl ikhe id dat Suid-Afrika se
mense 'n hoe ontwikkelingspeil in 'n
ru st ige en orde n tl ike sos ia le
konteks sal bereik,word omtrent nul
indien die verskillende bevolkin gs
groepe mekaar wantrou. nie met
mekaar wil saamwerk nie en mekaar
selfs beveg.

Oeur die opvoeding sal ons jeug dus
nie aileen gelei moet word tot self
respek nie, maar ook tot respek vir
ander; nie net tot selfbeg rip nie,
maar ook tot begrip vir die reg wat
ander mense het om in Suid-Afrika
te leel , oor hulle eie lewens mede
seggenskap te he, en 'n aandeel in
sy welwaart te he. Ons eien vir
onsself as volk sekere regte toe; en
dit mag ens doen op grond van
onomstoo tlike historiese feite en op
grond van 'n ruime mate van
verdienste. Die Witman in Suid
Afrika het seker baie loute en swak
hede, maar niemand kan beweerda t
hy nie die onderontwikkeldevolkere
probeer ophef nie, 01 dat sy brein en
daad kr ag n ie ens l an d tot
fenomenale ontwikkeling gelei het
nie. Ons mag egter nie andere die
regte misken waarop ook hull e kan
aanspraak maak in die land wat ook
hulle vaderland is nie.

Anders gestel: ens sal selfsug moet
alsweer en die uiters delikate en
kwesbare situasie waarin Suid
Afrika hom bevind, deur skoonge-

vryl de bril lense moet bekyk sodat
ens sal besel dat basiese regte en
voorreg n ie ne t vi r onsse lf
gereserveer kan word nie.

Ek is oortu ig dat u grootl iks kan
bydra om rasseharmonie in Suid
Af rika te bevorder . Ek moet dit egter
duidelik stel dat die skepp ing van
goeie verhoudinge nie ens enigste
mikpunt kan wees nie. Oaar word
beraam dat Suid-Afr ika teen die jaar
2000 'n bevolking van 50 miljoen
mense sal he. Om aan hulle almal
w erk te v e r s k a f s a l o ns
nywerheidstruktuur vinniger as tans
uitgebou en ontwikkel moet word.
Ons jeug moet dus gelei word om
hull e deur pligsgetroue toewyding
so goed moontlik te bekwaam sodat
hull e deur middel van deeg like
s ko l i ng e n op le id ing die
noodsaaklike ontwikkeling sal kan
hanteer en bevorder. Die waarheid
van "arbeid adel" moet weer by ens
jeug tui sgebring word - nie net om te
kan leel nie, maar sodat Suid-Afrika
kan oorleel ."
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REDAKSIE
80, v./.n.r.: Mnr. J. L. Schon, A. Cruywagen, mnr. C. Fourie (haotredekteur)

Midde/: D. Schade, mnr. C. A. Pienaar, mnr. J. Conradie
Onder: Mnr. D. de Vi/liers

Redaksioneel

DIE WYNSTOK is vanjaar 21 jaar
oud - 'n mondigwording moet dus
gevier word. As 'n mens terugkyk na
die uitgaweswat dieafgelope 20jaar
verskyn het, dan sien jy hoedat
hierdie publlkasie gegroei het uit sy
babaskoene tot 'n blad wat vandag
sy plek kan inneem neffens enige
publikasie van enige opvoedkun
dige inrigting in ens land. In die
beginjare was DIE WYNSTOK slegs
bedoel vir studente van daardie
spesifieke jare en isdit slegs plaaslik
versprei. (Hoe graag sou die
redaksie nie meer informasie wou
he aangaande die ontstaan van die
publikasie nie!). Metlertyd het DIE
WYNSTOK in omvang gegroei en is
dit ook wyer versprei. Dit het die
medium geword waarmee W OK .
met sy oud-studente, -dosente ensy
vriende kontak hou. In die
laaste paar jaar het dit ook gedien as
'n inligtingstuk vir voomemende
studente.
Hierdie funksie word nou om
verskeie redes eers ietwat op die
agtergrond geskuil. Hierdie uitgawe
van Die Wynstok wil weer eens 'n
beeld gee van 1983 se aktiwiteite
aan W O K en lekker gesels met
alrnal wat belangstel in die doen en
late aan W O K , en op beskeie wyse
'n mondigwording vier.

Red.

NASOU·TOEKENNING
Die student in die derde jaar
wat die hoogste punte in Prak
liese Onderwys in Junior
Primer in April en Julie ge
samentli k behaal het.
Mej. Jacoba C. Engelbrecht

5. MASKEW MILLER·TOEKEN·
NING
Die student wat in die derde
jaar die hoogste punte in Prak
tiese Onderwys in Senior
Primer in April en Julie ge
samentl ik behaal het.

Mej. Christa Mostert
TOTAL·TOEKENNING:
Die student wat in die derde
jaar die hoogste punte in die
finale eksamen behaal en 'n 6.
HOD-kursus volg.

Senior Primer: Mej. Macht eld
E. Olivier

Junior Primer: Mej. Johanna
van der Spuy
Badenhorst

SAAMBOU·TOEKENNING
Die student wat die hoogste
punte in Wiskunde in die derde
jaar en in die Junie-eksamen
van die HOD-jaar gesament
Iik behaal het.
Mnr. Stephanus P. Mostert

2. CHARLIE HOFMEYER·BEURS:
Die student wat die hoogste
punte in die Prakt iese Onder
wys in die derde jaar behaal en
'n HOD-kursus volg.

Mm. Barend van der Merwe

Beurstoekennings 3.

1983
1. J.S. FLORENCE·BEURS:

Die student wat die meeste
gevorder het in die tweede taal
volgens die punte behaal aan
die einde van die tweede jaar. 4.

Mej. Annelien Crous
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Aan almal wat nou nog agterbly wi!
ek tot siens se. Mag volgende jaar
vir u net 50 aangenaam wees 5005
vanjaar. My bede vir u is vervat in
Filip. 3:14. Aan diegene wat aan
staande jaar nle op WOK sal
wees nle: Sterkte! Sou voort op dit
wat [ulle aan W OK ontvang het,
dan sal julie met verdere sukses
bekroon word. Mag W O K in die
komende jare van krag tot krag
gaan!

Nou Ie die eksamen voor die deur.
Ek wil julie een en almal sterkte
en su kses toewens met die ek
samen. Mag juli e di e onderskra
ging van die Here ervaar 5005
juli e dit die algelope jaar ervaar
het.

5ias van Rooyen

Ten slotte spreek hy die wens uit dat
1983 'n jaar mag wees met
opwindende uitdagings en volle
benutting van geleenthede vir WOK.

1983 . iets van die verlede! Nog
voordat jy jou oe kon uitvee, was
dit iets van die verlede. Vanjaar
het , 5005 enige norm ale jaar sy
aange name tye gehad , maar ook
sy kwota prob leme. Ek kan se dat
ons die swaarkry met lekkerkry
klaargekry het. Aan almal wat
leidi ng geneem het , op welke ge
bied ook ai, en sodoende my en
die Studenteraad se hande gesterk
het , w il ek bale dan kie se, Sonder
u ondersteuning so u vanjaar glad
nie 50 suksesvol gewees het 5005
dit wei was nie.

hy noem verder die uitdagings van
Handhawing van vaste waardes en
Sosiale din amiek en die onderwys.

Ds. P.J. Raubenheimer (Voorsi tt er van die Koll egeraad) Pro f. W.l.
Nell (Geleentheidspreker) en Mnr. E. Smit (Rektor)

Groetnis van die
hoofstudent

Op 25 Januarie vanjaar het Prof.
W.L. Nell. Oekaan van die Fakulteit
van Opvoedkunde aan die Universi
teit van Stellenbosch, ens studen te
toegespreek by geleenthe id van die
opening van die Kollegejaar.

Uitdagings aan onderwysersopleiding aan die
begin van 1983

Hy het onde r meer gese:" 'n
Uitdaging wat vanjaar vir ons voorle
is geen bedreiging nie,maar(positief
beskou) 'n geleentheid wat benut
moet word,want 'n uitdaging is vir 'n
gelowige 'n kompl iment oor die
poten siaal waaroor hy beskik."

Van die uitdaging s wat hy genoem
het is die van die RGN-onder
wysondersoek, d ieuitdagingvan die
" kenn isontplo ff ing" - " n Pro
fessionele persoo n mag nie met
een ma l ige to erust ing tevrede
wees nie."Hy noem verder: " Oit is
duidelik dat ond erwys in sekere
opsigte uit 'n veiJi ge kokon gehaal is
en nou in die brandpunt van aandag
staan met die eis om verantwoor
ding te doen." Voorts meld hy dat
groter gemeenskapsbetrokkenheid
verkry moet word want gro ter
finansiele steun van die gemeen
skap is nodig en inrigtings sal moet
besin oor uitbreid ing van gebruik
van hull e fasil iteite tot ander lede
van die gemeenskap as personeel
en leerJinge of studente.

Prof. Nell Jig vervolgens die heIe
problematiek van die nie-informele
onderwyssektor uit wat aanvullend
tot formele onderwys sal moet funk
sioneer.

Die ontwikkeling van 'n bepaalde
gesonde denkraamwerk ("fi loso
fie") insake onderrig is 'n ander
belangrike uitd aging. Hy haal 'n
opvoedkundige navorser aan in
hi e rdie verban d: "It is no
won der that teachers often end up
teach ing for survival and adop ting
strateg ies from other teach ers
wh ich seem to work rather than
develop a comprehensive teaching
philosophy . .. (teachers) who lack a
coherent theory of learning make
teaching far more difficult... ..
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UIT DIE KANTOOR
Die jaar 1983 het ons weer
eens onder die indruk gebring
van die noodsaaklikheid van
'n deurloopend opskerping
van d ie kw a l it eit van
onderwysopleiding. In hierdie
verband kan ek met dank
baarheid melding maak van
die positiewe gees waarin die
personeel hierdie uitdaging
aanvaar en van die hartlike
gees van samewerking wat
onde r d ie studentekorps
vaardig is. Wanneer deur
hierd ie WYNSTOK geb laai
word , word 'n mens bewusvan
die omvattende program van
v o o r b e r ei di n g vi r d ie
praktyk waaraan ons studente
gemeenskap dee lneem.
Daarom kan ek met vry
moed ig he id aan al ons
personeel en studente 'n
woord van opregte dank rig vir
o nb l us ba re v ol g eh ou e
entoesiasme en werkywer.

Die steeds dalende geta l blanke
skoliere in Kaapland is een van
die faktore wat daartoe bygedra
het dat twee van die onderwysers
kolleges, nl. Denneoord en Graaff
Reinet , vanaf 1985 nie meer eerste
jaarstudente sal inskryf nie en
sal oorgaan tot die taak van in
diens- en verdere opleiding. W OK
is dankbaar dat ons in hierdie
proses van rasion alisasie die ver
antwoordelikheid sal behou om
opleiding aan studentonderwysers
te gee, en dat ens koll ege wat
reeds sedert 1896 onderwysers
oplel, sy lang en ryk tradisie mag
uitbou.

Op administratiewe vlak het
W OK vanjaar in Julie 'n hlsto
riese geleentheid beleef toe aile
administ rat iewe werk deur die
Kollege van die Skoolraad Boland
oorgeneem is. Saam met die dank-

woord aan ons eie personeel vir
hulle groot bydraes tot die gladde
verloop van die oornamepro ses,
betu ig ons graag ook ons dank aan
die sekretaris en personeel van die
Skoolraad Boland vir hu lle be
kwame dienste en bedagsaamheid
deur die afgelope jare.

Baie dankie aan die lede van ons
ko llegesenaat en -raad vir hull e
onbaatsugt ige dienste gedurende
die afgelope jaar.

Elders in hierdie blad word 'n Iys
name van instansies en firmas
gepubliseer wat in die loop van
die jaar geld of goedere aan ons
Kollege geskenk he!. In hierdie
stad ium vermeld ek die name van
twee van die instansies: SANLAM
vir die donasie van R1 500 en
Volkskas vir die donasie van
R1 000. Aan al hierdie don ateurs
ons opregte dank vir hulle wei
willende ondersteuning.

Gedurende 1984 sal mnr. M. Brood
ryk, vise-rektor, met studieverlof
wees. Ons wens hom graag 'n vrug
bare studiejaar toe. Geluk aan dr.
J.N.S. du Pless is met sy aanstel
ling as waarnemende vise-rektor
vir 1984.

Aan al ons studente, doserende,
administ rat iewe. skoonmaak- en
koshuispersoneel; ons ouerge
meenskap, oud-studente en ander
wat in hierdie inrigting belangstel 
'n geseende Kersfees en 'n voor
spoedige 1984!

E.SMIT
REKTOR

'n Vol dag bring 'n rustige nag :
'n vollewe 'n gelukkige einde.

Leonardo Da Vinc i

5

W OK erken met
opregte dank dona
sies van die vol
gende instansies of
firmas:
Ackermans Bpk.
Anderson Vervoer (Edms.) Bpk.
Bakers Bpk.
Baumanns Beskuitj ies
Bergrivier Apteek
Byleveld Klaviere
Boland- Drukpers (Edms.) Bpk.
Bolandse Rugby-voetba lun ie
Commerc ial Hote l
Dairybelle
Darling Suiwelko6p Bpk.
Dick & Allsop
Distillers Korp . Bpk.
Drostdy Apteek
Eldorado-drankwinkel
Federasie van Rapportryers
korpse (Aucklandpark )
Federated Woods
Hawekwa Kelders
Hennie Roux Moto rs
Henry 's Joinery
Hugenote Boekhandel (Edms.)
Johnston P.J.
Kropman S. & Seun
Laurie Claassen Motors
Louw & Schreve
Peninsula Beverage My.Bpk.(Coca
Cola)
Piano Manufact ures of SA
Rapportryers
Rendezvous Restaurant
Renown Vars Vieis Korp .
SACCA
SA Droevruqte Ko6p Bpk.
SANLAM
SANTAMBANK
Sarembock Lewis & Coetzee
Simba-Ouix Bpk.
Solly Kramer Afslagdrank
Uping ton-paneelkloppers
Van der Westhuizen Foodliners en
Supermarkte
Volkskas Bpk.
Vra vir Flippie
Wellington-munisipaliteit
Zebra-Motors (Edms) Bpk.

Hy wat 'n gawe in dankbaarheid
ont vang , het reeds die eerste
paaiement op sy skuld betaal.

Seneca
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WOK reel 'n per
soneelontwikke·
lingskursus

Dit is die gangbare opvatti ng dat
veranderinge so vinnig plaasvind
dat geen afgestudeerde, in watter
professie ook aI, dit kan bekos
tig om selfvoldaan agleroor te sit
nie. Verandering vanwee vernu
wing vind by. in die mediese en
ingenieursprotessies 56 vinnig
plaas dat jy na vyf [aar in die prak
tyk net die helfte so ingelig sal
wees as wat jy was onmiddellik
na die voltooiing van jou oplei
ding. Dit is onder die beset hier
van dat die Senaatskomitee vir
Protessionele Onlwikkeling van
die We/lingtonse Onderwysers
kollege besluit het om 'n per
soneelontwikkelingskursus op die
Hawekwa-Jeugterrein te hou. Dil
hel plaasgevind op Vrydag, 29 Julie
1983 en het geduur vanat 07h30
101 19hOO. Dil is afgehandel vol
gens 'n kurrikulum wal weten
skaplik beplan en geprogram
meerd verloop he!. Die volgende
was die oorkoepelende tema: Die
professionele optrede van die
ideale dosent.

Die onderhawige onlwikkelings
kursus hel aan die dosente die
geleentheid gebied om die erva
ringsgerigte leermetodes van vol
wassenes in gesimuleerde leer
situasie aan die eie Iyt Ie beleet.
Die terugvoering laat blyk dat die
kursus wei in 'n beduidende mate
geslaag het.
Daar word verdere soortgelyke
kursusse en slrnposla beplan. Daar

word ook hulp aan skole en ander
instansies verleen. Die verskillende
aksiekomitees van die Komitee vir
Protessionele Ontwikkeling be
staan uil 'n bedrewe, vindingryke
en ondernemende klomp manne
wal groot geesdrif het vir die saak
van vernuwing en geen steen on
aangeroer sal laat in hulle pogings
om die vernuwing deur Ie voer rile.

• • •

Die klem net geval op tsrsiere di
daktiek. Daar is 'n radikale verskil
tussen die wyses waarop volwas
senes en nie-volwassenes leer.
Dil is egter die ongelukkige ver
skynsel dat die verdere opleiding
op tersiere vlak dikwels nog aan
gebied word volgens die onderrig
metodes wal vir skole geld: volwas
senes word "geskool" asot hulle
kinders is, lerwyl die metodes wat
vir die onderwys van volwassenes
geld, radikaal ervaringsgerig is en
dus ingrypend anders is. Terslere
vakspesialiste moet dus nie net
uitge lese vakdeskundiges wees
nie maar moet ook oor die verrnoe
beskik om hulle kennis op 'n be
drewe wyse ettekt iet oor te dra
en dan weI deeglik volgens me
todes wat vir die opleiding van
volwassenes geld - in die geval vir
die student as aspirant-onderwyser.
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Persoonlik ... Persoonlik ... Persoonlik ...

Dr. P.J. Avenant

Aan die einde van die eersle
kwartaal hel dr.P.J. Avenant,
Depa r lemenlsho of van Op
voedkunde, WOK verlaal am 'n
aanslelling by die Departemenl van
Binnelandse Aangeleenlhede as
In spekleur van Onderwys ers
opleiding Ie aanvaar.Die WYNSTOK
wit Dr.Avenanl hiermee gelukwens
mel die bevordering.

Pieler Johannes Avenanl is op 15
Februarie 1938 gebore en vollooi sy
hoerskoo lo p le id ing aan di e
Hoerskool De Doorns. Vervolgens
verwerf hy die die Bsc-g raad in 1958
en die H.O.D. in 1959 aan die
Universileil van Sl ellenbosch. In
' 1961verwerf hy die B.Ed.-graad aan
dieselfde universileil.

Hy begin sy onderwysloopbaan aan
die H6erskool Gimnasium in die
Paarl en verskuif daarna na die
H6erskool Punt in Mosselbaai.

In Januarie 1967 hy aangeslel as
dosenl aan die Opleidingskollege
van Suid-Kaapland Ie Oudtshoorn
en dieselfde jaar verwerf hy die
graad M.Ed. aan die Universileil van
Slellenbosch. In Januarie 1968word
hy lydelik vir 'n jaar aanqestel as
dosenl in Opvoedkunde aan die
Paarlse Onderwyserskollege en
daarnavolg sy aanstelling as dosent
in Opvoedkunde by WOK. In 1973
word hy Departemenlshoof van
Opvoedkunde

Gedurende 1974 onlvang hy 'n
sl ud iebeurs van die Kaapse
Departement van Onderwys wal
hom in staat slel am uitgebreide
reise na V.S.A., Engeland en
Nederland Ie onderneem. Tydens
hierdie reise ondersoek hy die
opleid ing van onderwysers in
rernedierende onderwys aan 'n
groOI aantal universiteite, kolleges,
klinieke en skole,

In Desember 1976 onlvang hy die
graad D.Ed. aan die Universiteil van
Slellenbosch. Sy onderwerp is:

Didakl ies-remed ierende onderwys
en die opleiding van laerskool
onderwysers in hierdie verbano.

Dr. Avenanl het deur die loop van
jare in ba ie de parleme nle le
kornitees en ook vir WOK op
verskeie lerre ine gedien. Hy en sy
eggenole was superintendent en
malrone van Huis Bliss vir vier jaar
lank; vi r 'n aantal jare hel hy
rugbyspanne afgerig; hy was 'n
bedrywige voorsitter van WOK se
Kulluurvereniging: vir 'n paar jaar
was hy Kommandanl van die
We l l i ng lo nse Vo o rl r e kk e r 
Kommando.

Benewens al sy bedrywighede net
dr. Avenanl verskeie art ikels in Die
Unie die lig laat sien asook twee
h an d b o ek e , R I G LY N E VI R
SUKSESVOLL E ONDERWYS en
INLEI DI NG TOT PRA KT IESE
ONDERWYS , wal deur verskeie
kolleges in Kaapland gebruik word.

WOK voel jammer om van hierdie
lalentvolle en hardwerkende mens
afskeid Ie neem. maar wens homaile
sukses en geluk in sy nuwe
betrekking loe.

Red.

Dr. J.N.S. du Plessis

Dr. J.N.S. du Plessis. Departe
menlshoof van Afrikaans. isvir 1984
lydelik aangeslel as vise-rektor in
die plek van mnr. M. Broodryk wal
mel sl ud i ever l o f gaa n. DIE
WYNSTOK wit hierdie gewaardeer
de kollega van harte gelukwens mel
sy aanslelling. Sy bekwaamheid en
werkywer en fyn aanvoeling maak
hom by uilnemendheid geskik om
hierdie pos mel eer Ie beklee.

Mnre. D.J. de
Villiers en Van
As Jordaan

DIE WYNSTOK se gelukwense aan
hierdie lwee here. Mnr. de Villiers is
weer eens gekies as voorsitter van
die S.A. Koll egeweek en mnr.
Jordaan as keurder.
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PersoonIik . • . Persoonlik . • . Persoonlik . • •

Mev. A.M.J. du Toil

Mejj. H.C. van Zyl
en L. Louw
Baie geluk aan hier die tw ee
studente van WOK wat gekies is vir
die SA Kolleges-B-span (Netball
wat Taiwan in 1984 sal besoek om
netbal daar te bevorder. Ons weet
dat hulle daar waardige verteen
woordigers van WOK sal wees.

I
- /

Namens ens dosente en studente
wens ens mev. Du Toil hartlik geluk
en vertrou dat sy 'n vrugbare en
gelukkige dienstyd op hierdie akker
van ens onderwysdiens sal he.

Ons groet 'n kollega

Mev. A.M.J. du Toit, een van die
dosente van die Departement Junior
Prlrnere Onderwys is bevorder tot
Vak adv iseu r J un ior Pr i rnere
Onderwys vanaf 1 Januarie 1984 in
die Kaapstadse omgang.

W OK is beslis armer omdat sy
weggaan maar die kleinkinder
onderwys van Kaapland is ryker.

Mev.du Toit het aan die WOK in die
algemeen en aan Junioronderwys in
die besonder net haar beste diens
gegee. As dosente het sy uitgeblink
en haar studente met 'n lewende
idealisme besiel.As kollega het sy
ens onderskraag en met toewyding
haar kant gebring.

P.K. Cranje

Die Du Plessis
verlaat WOK
Die vertrek van die Du Plessis na
Bloemfo ntein aan die einde van die
jaar is vir WOK 'n groot kulturele
verlies.Nie aileen het hull e 'n
leidende rol in die kulturele lewevan
WOK gespeel nie, maar ook in die
b r ee ge mee ns kaps le we van
Wellin gton.

Mnr. Du Plessis, beter bekend as
Phil ip, is met ingang van 1 Januarie
1984 aangestel as senior lektor in
Dramakunde aan die Universiteit
van die O.V.S.

In Januarie 1975 het Mnr. Du Plessis
begin met 'n nege jaar lange
verblntenis as dosent in Afrikaans
en Drama aan WOK. Sy rolle by U.S.
in produksies 5005 Germanikus,
Periandros van Korinthe en in
stukke van Hennie Aucamp en Jean
Paul Sartre stel hom in staat om
skoo ldrama aan WOK op 'n nuwe
vlak te 'p laas.

.' .
Onder sy bekwame spelleiding is
men ige ton eelstuk en ope rette
opgevoer waaronder Oscar Strauss
se "Walsdroom" 'n besondere
myl paal was.

Mev. Joh leen du Plessis , wat
terloops ook aan die personeel van
WOK verbonde was, se bydrae op
die Kultuurakker van Wellington kan
nie genoeg beklemtoon word nie.As
sekretaresse en tesouriere van die
Well ingtonse Kunstevereniging en
haar bemoeienis met 'n drama
werkswinkel vir kinders het sy
gesorg dat die kunslewe hier nuwe
hoogtes bereik.

DIE WYNSTOK wens die egpaar en
hulle kinders 'n vreugdevolle verblyf
en vrugbare arbeid in Bloemfontein
toe.
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Mnr. J. H. Schreuder
Mnr . J.H. Schreuder het op 1 Julie
1983 by WOK aangesluit. Hy is te
Parow in die Kaap gebore en
matrikuleer aan die Hoerskool J.G
Meir ing . Sy un iversite itsopleiding
ontvang hy aan die Universi teit van
Stellenbosch waar hy vir 4 jaar as
sekondere assistent werk to tdat die
bevorderingspad hom wink na die
Hoerskool Durban ville as senior
assistent in Aard rykskunde.

In 1978 verlaat hy die onderwys
tydelik en word hy aangestel as
luitenant in die SA Vloot aan die
SA Vlootgimnas ium te Saldanha.
Hierd ie pos het behels die be
oefen ing v a n s ie lkund ige
.o o r l o gvo er i n g met spes ia le
ve,rwysing na die bevegt ing van
kommunisme in die R.S.A. Oit bring
ook mee dat hy die interessante
onderv ind ing gegun word om nadie
Repub liek van Ch ina (Taiwan)
gestuur te word waar hy aan die
Universiteit van Fu Hsing Kang vir
2 maande die Wese en Strategie
van Kommu nisme kon bestudeer.
Hierna word hy bevorder to t lui te
nant-kommandeur in die off isier
skoo l SA Vlootk oll ege te Gordons
baai.

Aan die beg in van 1981keer hy ter ug
na die onderwys en bek lee hy d ie
pos van senior onderwyser in
Aard ryks kunde aan die H6er
skoo l Charlie Hofmeyer te Ceres.

Met 'n wye belangstell ing in sport.
kerk en kultuur is h ierdie vr iende
like en bekwame nuwe dosent, saam
met sy vrou Tia en hulle twee
kinders Tiaan en Santie meer as
welkom in ons geledere. Ons wens
hulle 'n lang en vrugbare verblyftoe
hier aan WOK.

Mnre. Serfontein en
Van Eeden
Twee van ons musiekdosente, mnre.
And re Serfontein en Bennie van
Eede n gaa n in Januarie 1984

cndersxeidelik aan die Internasio
nale sang- en klav ierkompetisie in
Pretoria deeln eem. Die Klavier
kompetisie, met 'n pry sgeld van R20
000 begin d ie 4de Januarie en die
sangkompetisie, met 'n prysgeld van
R12 000 die 18de Januarie

Op grond van hulle mus ikale
reputas ies (!) was dit nie vi r d ie twee
here nodig om aan die Kwalif iseren
de rondtes deel te neem nie en is
hull e outomaties in die l e rondte.
Beide kompetisies strek oor 3
rond tes. Voorwaar al reeds 'n
sonderl inge prestas ie!

DIE WYNSTOK en aile WOK
ANERS wens die 2 kollegas alles
van die beste toe in die kompetisie.
Ons weet dat hulle WOK en In

besonder Suid-Afrika se naam hoog
sal hou. .

Die 9 root ste vreugde in die lewe is
die wete dat ons bem in word.

Victor Hugo

Junior Dosente
Presteer

Harde werk is die reel in die
departement van die Jun ior Prirnere
Kursus. Saam met ' n groot
werk ladin g het 2 Jun iordosente die
afge lope tyd bu item uurs hard
studeer en pragtige sukses behaal:

Mev. A.M.J. du Toit het haar B.Ed.
aan die Universiteit van Suid-Afrika
met baie goe ie gevolg geslaag. Sy is
tans reeds met haar M.Ed. besig.

Mej. G.M. Smit het haar B.A. cum
laude aan die Universiteit van Suid
Afrika geslaag en is tans besig met
haar B.Ed.

Ons se aan hierdie ko llegas baie
hart l ik geluk en wens hulle sukses
toe met hulle verdere studieplanne
en vir hu lle loopbane.
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Mev. J.M.C. Kry
nauw
Op 23 September 1983 het Navarre
afs ke id geneem van 'n baie
besondere persoon wat in 'n sekere
sin as 'n "stigterslid" vandiekoshuis
beskou kan word - mev. J.M.C.
Kryn auw wat 22 [aar lank matrone
was en wat aangestel is toedie man
studente vanaf die destydse ou
Kwatu na Navarre verhuis het.

Mev. Kryn auw het haar we/verdien
de attree-ouderdorn bereik na jare
van vroeg opstaan, ongereelde ure,
harde werk en gewillige diensbaar
heid. In die tyd was sy verantwoor
delik vir die voorbereiding van
ongeveer 15 000 maaltye - 'n
voorbereiding wat sy altyd met
groo t so r gsaa mh e i d en ' n
kennershand gedoen het , want
Navarre se etes was nie nel koshui s
kos nie - dit was huiskos! Elke uitda
ging het sy met die groo lste bereid
willigheid aanvaar.

Mev. Kryn auw sal veral onthou word
vanwse haar oop hart en hand vir
naar medemens. Saam met al
Navarre se honderde oud-inwoners
en huidige inwoners se ens graag
aan haar: "Lekker uitspan, tannie
Kry nauw, en geniel die klein
kinders!"

E.Smil

~

Mev. Maudie
September
Mev. Maudie September het na
23 jaar diens aan die Departement
van Onderwys afgetree en sal as
pensioentrekker steeds op Well ing
ton, haar geboortedorp, bly woon.
Haar diens as kok het begin by
die manskoshuls Kwathu onder
superinlendentskap van mnr. M.J.L.
Olivier en sy is saam toe Huis
Navarre betrek is.

Maudie sal deur honderde man
studente onthou word vir haar
onverbeterlike gebak en nage
regte, haar vriendelikheid en stll
voorbeeld.

Alhoewe/ haar kenni s van kos vir
die studente verlore is, is dit darem
nag daar vir haar man, agt kinders
en meer as tWinli g kleinkinders.

DIE WYNSTOK bedank haar na
mens al die huidige en oud-stu
dente vir haar diens en wens haar
'n lang en geseende rustyd toe.

In Memoriam
Saam mel al die vreugde van die jaar
is WOK ook hard geslaan die
afgelope tyd deur die intrede van die
dood.

MEV. HELENA RUST

Mev. He/ena Rust, eggenole van
mnr. Hugo Rust, 'n voormalige
Kollegehoo f van WOK vanaf 1940
tot 1953, is in September op 87
jarige leeftyd oor /ede.

Haar opregle belangstelling in haar
medem en s, naar opbeurende
woo rde, immergroen vertelt rant en
onderhoudende geselskap het van
haar 'n gewaardeerde vriendin en
kennis gemaak. Sy het haarself
graag diensbaar gemaak en tot
on langs met die vervoer van
bejaardes na funksies gehe/p. Haar
helder brein en suiwer geheue het
dit 'n plesier gemaak om met haar te
gesels. Uit gesprekke het haar groot
liefde vir inheemse blomme en
Riversda l, haar geboortedorp,
asook Stilbaai, duidelik geblyk.
Haar skoondoqter, Mev. Winnie
RUSI, dien tans op die Kollegeraad.

MEV. MINNIE PRINS

Mev. Minnie Prins, eggenote van
mnr. Thos Prins, senior dosent
in Engels aan die Onderwyse rs
kollege Well ington is op 12 Sep
tember in die Karl Bremerhospitaal
oorlede na 'n lang Iyding en is
onder blyke van groo t belangstel
ling en mee/ewing van vriende en
famili e op Well ington begrawe.

Mev. Prins was die tweede ouste
dogter uit 'n gesin van agt kinders 
vier seuns en vier dogters van rnnr,
en mev. De Villiers van Barrydale.
Sy was 'n opgeleide kindertu in
ond erwyseres en het In die verlede
etl lke jare lank gedoseer by die
Junior Departement van die Onder
wyserskoll ege Wellington.

Sy was 'n alombeminde mens wat
die gemeenskap en Kerk op 'n on
baatsugt ige wyse gedien het, o.a.
as jarelange bestuurslid van die
Wellingtonse ACW, best uurslid
van die Op-en·Wakkerklub vir be
[aardes, lid van die Studleg roep
'72 en lid van een van die Bybel
studiegroepe op Wellington. Haar
lewensvoorbeeld van ware Chris
tenskap was vir haar medemens
tot seen en verryking.
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Persoonlik ... Persoonlik . • •
Die WOKKE baan
'n nuwe weg!

Marita Ie Raux

Die eerste WOK·stranddiensspan
is gedurende die 4de kwartaal van
1982 gestig en was vanaf die 17de
tot die 31ste Desember te Lange
baan werksaam.

Hierdie groot taak is aangepak
deur 16 spanlede wat 6f WOKKE
was of familie lede van die studente
soos byvoorbeeld ens geeste like
vader, ds. Nathan van Zy!.

Die "pa" en "rna" was Gerhard van
Dyk en Marita Ie Roux.

Smiddae en saans is bale geslaag·
de programme aangebied onder
andere 'n Kersspel en talent
konsert. Ander aktiwite ite was film
vertonings, 'n staptog, getu ienis·
aand, 'n vyfsentaand en 'n skatte
jag.

Elke oggend het ens ons onder
wystalent deeglik laat geld deur
eerstens 'n poppekas aan te bied
(hier het die kindertuindames hul
self behoorlik uitgeleef). Daarna is
speletjies op die strand gespeel
en het Bybelstudiekringe gevolg.

Vanjaar stuur WOK weer twee
spanne - een na Kleinbrak onder
leiding van Cobus Schimdt en
Marita Ie Roux en weer een na
Langebaan onder leiding van
Gerhard van Dyk en Annemar ie
Viljoen.

Skoling word jaarliks tydens 'n
skolingskamp te Kleinmond net
voor die eindeksamen vir aile
spanne aangebled.

Stranddienste is 'n belewenis. Om
dissipels van aile nasies te maak,
was die Heer se groot opdrag en
dit is die wese van Strandd ienste.
Koning Jesus se naam word op
nuut gr66t gemaak in die harte
van vakansiegangers. Dankie aan
Hom wat ens gestuur het om
Langebaan, 5005 ons harte, bran
dende vir Jesus Christus te maak.

Meelewing

OCKERT FOURIE

MICHELLE VICTOR

DIE WYNSTOK ~' il grasg
sy opregte meegevoel betuig
mel aile dosente en studenIe
wat gedurende die afgelope
jaar dierbares deur die dood
moes afstaan.

Op 26 September vanjaar is die
gemeenskap weer eens geruk deur
die heengaan in 'n motorong eluk
van Ockert , 2Q-jarige seun van mnr.
Neels Fourie, van die Departemenl
Engels, en sy eggenote. Marie. Mag
hull e die troosvan dieHereontvang.

Verlede [aar, op 17 November, is die
WOK gemeenskap en Wellington
wreed geskok deur die dood van
Michelle, dogtertj ie van mnr. Andre
Victor, Sekretaris van WOK, en sy
eggenote.

Na 'n jaar is die wond nog rou en
steeds dink die WOK-gemeenskap
met deernis aan hierdie gesin.

Dit was met groot skok dat ons
verneem het van die skielike
heengaan van Natasha in 'n motor
ongeluk op 2 Oktober verlede jaar.
Sy het in 1981 afgestudeer en was in
daard ie j aar li d v an d ie
studenteraad. Ons sal haar altyd
onthou vir haar vriendelike glimlag
en waardige optrede. Sy was vir
almal 'n ware vriendin. Mag haar
naasbestaandes rykli k getroos
word.

NATASHA VAN ZYL

Op 26 Maart moes ons die treurige
nuus vemeem dat Elana. soos sy
bekend was, in 'n motorongeluk

gesterf het. Ten tyde van haar dood
was sy verbonde aan die personeel
van die Laerskool Touwsrivier. Sy
was verlede jaar 'n H.O.D. (Senior
Primer)-student wat die kursus met
onderskeiding geslaag het. Haar
voorbeeld as student het vir baie as
inspirasie gedien. Mag ook haar
naasb est aand es ryk lik get roos
word.

ELSJE JOHANNA
SPANGENBERG

Mev. Prins word, benewens haar
eggenoot. oorleef deur 'n seun
mnr. Thomas Prins, 'n advokaat
van Kaapstad en twee dogters
mew. Celia Uys van Springbok en
Elaine Peiser van London en drie
kleinkinders. Mev. Peiser het haar
moeder in Julie besoek voor die
geboorte van haar babadogter.
Die roudiens in die N.G. Moeder
kerk en die teraardebestelling is
gelewer deur ds. J.W.L. Gebhardt
Sy teks was vir die oor ledene 'n
anker in haar Iyding . Jesaja 33:17.
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V.S.R. - 1984
Agter v.l.n.r.: A. Zeelie; K. Ie Roux; M. Koegelenberg; C. Basson; R. van Zyl; B. Schoeman; H. Joubert

Voor v.l.n.r.: N. Engelbrecht: H. Arangies (Hoofstudent); M. van Zyl (Hoofdame); G. Nieuwoudt

'n Handleiding vir
studenteleiers
WOK se dinamiese studentelewe
word weerspleel in die georgani·
seerde aktiwiteite op die kampus
en in die koshuise. Dit stel hoe
eise aan ons studenteleiers. Chao
risma, organisasievermoe en en
toesiasme is basiese vereistes.
Maar geslaagde leiding vra meer.
Doeltreffende funksionering en
inspirerende lelding gaan hand
aan-hand met behoorlike en or
dentlike bestuur en vergaderings·
prosedure.
WOK se verenigings bied die ideale
teeJaarde vir studenteleiers, maar

ook vir enige aspirant-onderwyser
wat in die beroepslewe 'n sinvolle
bydrae willewer.

Daarom het die komitee vir Stu
denteaangeleenthede 'n ad hoc
komitee benoem om 'n handlei
ding vir studenteleiers saam te
stel.
Die komitee het 'n kort, maar om

.vattende boekie saamgestel wat at
. reeds die bynaam Die student se
blouboek verwerf het. Hierin word
volledig leiding gegeeLv.m.:
Die Studenteraad: Credo

Taako rn sk ry
wing en pligte
Portefeuljes
V erki e s i n g s·
prosedure

Kanale: Die SA as skakel tussen
die student en die perso
neel

Huiskomitees: Verkiesing
Pligte

Prosedure by bestuursverkiesing
'n Grondwet

Vergaderings: Organisasie
Agenda en program
Die lid se aandeel
Mosies
In camera

Ampsdraers: Die voorsitter
ondervoorsitter
sekretaris
tesourier
dagbestuur
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Die skakeldosent

Nadat die boekie deur verskeie
vakkundige dosente opgeste l is,
is dit krit ies ontleed deur die rektor.
'n vise-rekto r, al die skakeldosente,
al die superintendente van koso
huise, die sportdosente, die voor
sitter van die Studenteraad en die
voorsitters van al die verenigings.

Tydens 'n studenteleierskursus
in 1984 sal die boekie aan al die
studenteleiers bekend geste / word.

'n Kursus in Onder
wyskunde: Begaaf
de kind

Die projek vir die begaafde kind ,
5005 geloods deur die Kaaplandse
Onderwysdepartement, het in 1980
'n aanvang geneem. Teen die einde
van Maart 1983 het programme vir
hierdie kinders in meer as 90% van
die 555 primere skole gefunksio
neer.

Alhoewel daar in die Opvoedkunde
sillabus van die derde en vierde jaar
aandag gegee wo rd aan die
begaafde kind , word daar vanjaarvir
die eerste keer die yak Onderwys
kunde: Begaafde Kind aangebied.
Studente wat hierdie kursus wil
vo/g, word onderwerp aan streng
keuring. Drie diensdoende onder
wysers en vyf vierdejaarstudente het
vanjaar die kursus aan WOK
gevolg . Die vak kan net op
derdejaarsvlak deur vierdejaar
studente geneem word. Die kursus
bevat 'n sterk teoretiese sowel as 'n
praktiese komponent. Oat dit 'n
voorreg is om met hierdie kinders te
werk, het ens deeglik besef tydens
die aanbieding van programme aan
die /eerlingevan die Laerskool Hugo
Rust. Baie dankie aan meneer
Gilliomee en sy personeel vir hier
die geleentheid.

13

HISTORJESEFOTO:EERSTEHOD·KLASBY WOK WATDIEKURSUSIN
ONDERWYSKUNDE: BEGAAFDEKIND GEVOLGHEr

Aglar •.t nr: R. Slo/tz; A. Fouria; R. Aural ; E. van ciar Marwa

Voor •.I.n.r.: M. van ciar Marwe; P. van der Wesfhu;zen; M. Ofiviar; J . Louw

Benewens die gewone teoretiese en kursus oo r " nego ti at i o n o f
prakt iese werk het ens ook 'n reeks mean ing " . Besoe ke deur ' n
leersame besoeke afgele. Die waar- skoolsielkundige en projekleier oor
neming by die projekskole in die probleemoplossing het ens verder
Skiereiland was baie insiggewend verryk .
veral wat bet ref voorsiening-
strateqiee soos onttrekking- en Die leiding wat ens van ons dosent,
magneetklasse. 'n Besoek aan die mnr. Van As Jordaan gekry het,
bronnesentrum van die Onderwys- getuig van deeglike navorsing en
departement en 'n onderhoud met toewyding. Baie dankie aan hom en
dr. Kobus Neethling, onderwysbe- ook aan mnr. C. Kitching wat ons
planner vir begaafde kinders in gelei het gedurende die eerste
Kaapland, was 'n sterk motivering kwartaal terwyl mnr. Jordaan met
en prikkeling om meer van hierdie studieverlof was.
"kinders van goud" te leer. Baie
dankie ook aan mnr. Philip du
Plessis vir sy noodsaaklike kort Dean Louw

Die manier waarop jy 'n geskenk
gee, is baie belangriker as die
geskenk self .

Pierre Comeille
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Huis Murray
Vir die Murray-hailers was 1983
'n besondere jaar!

Ons begin ons jaar met nuwe kos
huisouers, mnr. en mev. Kitching,
en met 18 splinternuwe 'djarre".
Ons eerstejaars het soveel inisia
tief aan die dag gele dat hulle
"vrot appel" met die beker weg
geloop het. Alhoewel die eerste
jaarskonsert nie op kompetisie
basis was nie, was Huis Murray
se " djarre" op en top en as koshui s
was ons baie trot s op hulle.

Alletiek- en landlooptyd! 'n Joli ge
tyd vir die Murrays. Met die land
loop breek Elena de Jager onder
die dames en Koos Ie Roux onder
die mans die lint - albei natuurlik
in die Murray-span. As gevolg van
ons oorweldigende krag, gees en
uithouverrnoe loop ons vir die
tweede opeenvolgende jaar met
die alletiekbeker weg. Beatrice
Mostert ontvang ook 'n beker
vir die beste vrouealleet. Ons sluit
dan ook ons alletiekfees at met 'n
braai saam met al ons Murray
manne.

As koshuis het ons die vlottebou
kompetisie sterk verteenwoordig 
selfs ou " Charlie" het vurig geroei
met " Mary" al wuiwende aan't
oewer! By die geleentheid is 'n
Murray-hailer tot vlottekoning in
aangewys, ens eie Karin Vlok.

Einde Juli e het ons ons jaarlikse
koshuissokki e gehou met die oog
op 'n fondsinsameling vir ons
huisgesell igheid van 12 Augustus.
Die sokkie is met sukses bekroon.

Selts die lentegeselligheid was
vanjaar "Iente" vir ons koshuis,
aangesien Odette Burger en Karin
Vlok aangewys is as die twee lente
prin sesse! Ons is trots op ju lie.

Murray was ook vanjaar die sterk
ste verteenwoordig in WOK se

kollegekoor - 'n hele 11 " kanaries"
wat 'n groot bydrae lewer. G'n
wonder Murray se serenade trek
baie aandag nie.

Ons kan met reg se dat ons as
inwoners van Murray trots is op
ons woonplek en sy eer op elke
gebied probeer handhaaf. Baie
geluk aan elke Murray-hailer wat
vanjaar Murray senaam hoog gehou
het. Mag 1~84 vir julie die jaar
in Murray wees en bou voort op
wat Epictetus eenmaal gese het:
" Ons kies nie ons eie rol in die
lewe nie en het met die rolverdeling
niks te doen nie; ens plig is om
die rol wat aan ons toegese is,
goed te speel."

Baie sterkte, seen en voorspoed
vir 1984!

Huis Hawekwa

Daar kan met trots teruggekyk
word op 'n baie suksesvolle jaar
vir die dagstudente. Deurdat ons
slegs een eerstejaar bygekry het,
het daar weliswaar nie bale wind
in die seile van ons groep ie gewaai
nie. Die gaping is egter deur 'n
paar " oumanne" gevul.
Die doel om meer betrokkenheid
van die dagstudente te verkry het
myns insiens geslaag, soos by
die vlotbouery waar 'n goeie gees
geheers het. Gewen het ons beslis
nie, maar die beste van die dag
gemaak, 0 ja.

Die A.C.S.V.-kringe was vanjaar
aan huis van Dorette Visser. Ons
se aan haar en haar ouers dankie
dat ons altyd daar welkom was.
Op sportgebied het ons studente
weer eens gewys wat in hulle
steek. Ons is baie trots op Hannes
van Niekerk en Bertie Schreuder
wat gereelde lede van die Bolandse
rugbysp an was.

Die hoogtepunt van die jaar se be
drywighede was sekerlik die huis
geselligheid wat op 5 August us
gehou is. Die beste gesellig heid
wat ek nog op W OK bygewoon
het, soos menige dit gestel het!
Ons se baie dankie vir die gewillige
hande wat meegehelp het om die
aand suksesvol te maak.
Graag wil ons vir Chari Basson en
sy huiskomitee vir 1984 van harte
gelukwens en voorspoed toewens
vir die taak wat op huJle wag.

Huis Meiring
Die middag van 20 Januarie, 'n
week voordat die Kollege sou be
gin, het die eerstejaars begin op
daag. Natuurl ik was hulle nog
maar skrikkerig en vreemd. Hulle
het egter die volgende dag Bett ies
baai toe vertrek waar hulle die
eerstejaars van die ander koshuise
ook kon leer ken.
Huis Meiring het in 1983 'n puik
groep eerstejaars ontvang.
Met die vrugtefees het hulie vir ons
gewys wat in hulle steek en wat
die eerstejaarskonsert betref, het
hu lle Huis Meiring se naam hoog
gehou.
Op 10 Februarie is Huis Meir ing
met Huis Navarre gekys. Oit was
voorwaar 'n aand om te onthou.
Die manne het uit hul pad gegaan
om die aand vir die dames onver
geetl ik te maak. Die hele aange
leentheid is gevier met 'n wors
braai en sokkie. Dankie, Navarre!
Met die vlotkompet isie het Huis
Meiring weer eens getoon dat daar
niks skort met die dames se vin
dingrykheid nie en ons kry dan
ook die tweede prys vir die mooiste
vlot.
Ons hUisgesell igheid was onge
twyfeld die hoogtepunt van die
jaar. Die gesell igheid is in die
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Swartland-hotel gehou en die
dames het hulself oortret. Dit was
vir elke Meiringer 'n aand om te
onthou. Dns sa baie dankie aan die
huiskomitee sowel as die ver
sieringskomitee.
Dns is ook baie trots op Hettie
Zeeman wat vanjaar vir die Boland
se Jun ior netbalspan gek ies
is.Verder is ons ook baie trots op die
feit dat die hoofdame 1984 uit ons
koshuis aangewys is. Baie geluk
Huis Meiring, met 'n puik 1983.
Ek wi! vir almal wat meegewerk
het om dit moontlik te maak, baie
dankie se.

Huis MacCrone Hula macCrone wy awembad In saam mel dIe dames van Hula Wauler Malan.

Daar kan met trots teruggekyk
word op 'n bale suksesvolte jaar.

Dertien eerstejaars het vanjaar hul
verskyning gemaak by Huis Mac
Crone. Met goeie idees en gewi!
Jige hande het ons 'n suksesvolle
huisgesel/igheid gehou. Dit is vir
my 'n voorreg om dankie te se aan
almal wat 'n deel gehad het aan
daardie aand.

Deur die jaar is daar hard gewerk
aan 'n braaiplek by ons swembad.
Ons het ook geld ingesamel deur
kaartjies te verkoop om al die nu
wighede behoorJik in te wy.
Nog 'n hoogtepunt van 1983 was
die ontwerp van 'n das vir Huis
MacCrone.
Ten spyte van 'n vol program het
die manne hul weg oop gesien om
te gaan "serenade". Danksy Roy
Auret se vindingrykhe id kon ons
met 'n nuwe Iiedjiebundel die
meisies se harte steel.
MacCrone het vanjaar weer eens
sy samehorigheidsgevoel geopen·
baar deur twee maal die bloed
skenktrofee in te palm.
Ek bedank graag al die lede van die
koshuis vir die pragtige same
werking wat hulle vir die huis
komitee gegee het. Dit het ons
werk baievergemaklik.
Aan almal wat die koshuis verlaat,
wens ons sukses en voorspoed
toe vir die jare wat volg. Vergeet
juli e alma mater nooit !

Navarre
Getrou aan die tradisie het Navarre
ook van 1983 'n groot jaar gemaak.
Die eerstejaars het hull e na die
orientering van die eerste twee
weke gelukkig, welkom en behoor
Iikingeskakelgevoel.

Die huisgeselligheid vind reeds
vroeg plaas en verloop genotvol.
Ook is ons geesdrift ige deelname
aan die bloedskenk en eerstejaars
konsert 'n vermeldingswaardige
sukses. 'n Verdere feestelikheid is
die nuwe verhouding wat ons met
die nie onaansienlike " swakkere
vatte" van Huis Meiring aankweek.

Op sportgebied laat Navarre hom
ook vanjaar nie onbetuig nie: Koos
Ie Roux wen die landloop; 'n ver
teenwoordigende aantal speel in
die eerste rugby·, krieket- en
tennisspanne. Ook in die ander
spanne is Navarre beduidend teen
woordig. Aan 'n saambindende
koshuisgees ontbreek dit beslis
nie en onderskei Navarre hom veral
deur die hartlike wyse waarop elke
lid lojaal saamstaan.
Navarre lewer ook op ander ter
reine 'n stewige bydrae. Dns is
veral trots op die noernenswaar
dige aantal "Ieierstoele" wat vir
volgende jaar deur hulle beset gaan
word.
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Oit het weerdie [aar duidelik geword
dat daar net een koshuis is en dit is
Bliss!! Mag Bliss altyd 'Happiness'
uitstraal.

Pa en Ma Du Toit, ons harte Is seer
omdat jUlie weggaan. Oankie vir
alles wat julie vir ons gedoen het.
'n Groot welkom aan mnr. en mev.
Joubert en klein Bollie. Mag julle
ook 50 'n gelukkig in Bliss wees
soos wat ons is.

Ons se dankie aan ons koshuts
personeel vir die onbaatsugtige
diens deur die jaar. Dankie in die
besonder aan mev. Krynauw wat
ons nou na vele [are gaan verlaat.
Sy was voorwaar 'n staatmaker.
'n Woord van hartlike dank aan
die huiskomitee van 1983. So ook
aan elke inwoner . almal saam het
die verblyf 'n heerlike samesyn
gemaak.
Aan die 1984-huiskomitee : ons
hartlike gelukwensing. Mag 1984
'n jaar van ongekende voorspoed
en geluk wees! Ons weet dat julie
in die Navarre-tradlsie ook van die
jaar 'n herinneringsvolle jaar sal
maak.

Op 3 Junie hou die 'Classy Ladies'
van Bliss fees. Alhoewel dit 'n
bletj ie koud was, het die dansery
ons sommer gou warm gemaak.
Aan aile Blissers: Geluk met 'n
puik aand.
Bliss het egter nie net mooi mei·
sles nie, maar ook meisies wat
kan redeneer soos min. Bubbles
Moreland wen die Interkollege
tweetalige redenaarskompetisie vir
voorbereide sowel as die onvoor
bereide toesprake.

Aan aile Blissers en pa en rna Ou Voorspoed vir 1984 en alles wat
Toit , dankie vir 'n wonderlike jaar. mooi is vir volgende jaar.

BLISS

Op 20 Januarle arriveer 21 ver
skrikte eerstejaars. Van die begin
af hoor hull e gereeld dat 'n Blisser
gees het en dat hulle beslis nog
nie Blissers is nie. Na twee weke
van nadere kennismaking word
hulle Blissers en leer hulle die ware
betekenis van ons leuse 'Happi
ness'.

In groot getalle trek ens op na die
landloop en slaag daarin om te
wen. Oit moedig ons aan om ons
allerbeste te lewer vir die atletiek,
maar alhoewel ons alles insit, kom
ons tweede. Ons is egter klaar ge
motiveer vir volgende jaar en die
keer sal Bl iss net tevrede wees
met die oorwinning.

'n GROOT dankie aan ons Bliss
mans.

Alhoewel ons slegs 'n paar is wat
deelneem aan die vlotbou-kornpe
tisie, wys ons die res dat Bliss
" tops" is en wen die prys vir die
mooiste vlot op die dam. Oit kan
dan ook nie anders nle, want het
ons dan nie die hele nag daaraan
'gewerk' nie? Bliss het nog talent
ook, want Elmarie Welgemoed en
Benita Ferreira word aangewys as
die prinsesse van die vlotkoningin.

Huis Wouter
Malan

Goed uitgerus en Ius vir werk na 'n
lang vakansie wasonsweer terug op
hok met sewentien eersteja ars
ryker. Hulle voel gou tuis en wysook
sommer gou wat in hulle steek deur
tweede te eindig in die eerste
jaarsatletiek. Met die interkoshuis
atletiek vaar ons nie so goed nie, at
hoewel ons 'n ster by d ie
landloopbyeenkoms oplewer, nl.
Stea de Wet. Sy het tweede gekom.
Daarna word daar hard geoefen aan
die eerstejaarskonsert en hulle kwyt
hulle baie goed van hulle taak deur
hul oorspronklikheid en !yn gespot
met die kollege en sy mense.

Tussen die kwartaal se bedrywig
hede deur, word daar ook 'n paar
manewa les me t MacCrone
uitgehaal. Boektasse word ontvoer
en ens "kys" word verstewig onder
'n lekker koue stort. Ons hou ook 'n
heerlike braai en sokkie.

Ons koshuis het ook mense wat
hulle woord goed kan doen. Martie
Rossouw het gewys dat sy nie op
haar mond geval is nie. deur tweede
in d ie interkoshu isredena ars
kompetisie te eindig.

Die eerste kwartaal word afgesluit
met 'n vlotkompetisie. Huis Wouter

Malan se dameswys waarDawid die
wortels gegrawe het en bring die
beker vir die vinnigste vlot huis toe.

Interkollege kom vinn ig nader en
Huis Wouter Malan lewer weer 'n
dirigent, Elsa Groenewald, op.

Ons bring ook ons kant by die
bloedskenkery. Ons kom elke keer
eerstevan die dameskoshuise.Mooi
so julie! Volgende jaar kan ens die
mans dalk lets wys!

Onder leiding van ons SR-Iede,
Christa Mostert, Stea de Wet en
Hannalie Vermeulen. spring die
Wouters uit en verkoop die meeste
kaartjies. Hiermee slaan ons 'n prys
van RSo-OO los.

Die negende September het vinnig
nader ge ko m en me t pienk
sjampanje word ons huisgesellig
heid op gepaste wyse gevier.Netdie
volgende naweek is Lentegesel/ig
heid en kon die Wouters andermaal
spog met die mooiste meisie van die
aand - Mary-Ann de vil/iers.
Ons het nienet pret en plesler gehad
nie, maarookopakademiesegebied
het die Wouters getoon dat hulle vir
niemand terugstaan nie.
Ons hart like dank aan en s
koshuisouers, mnr. en mev. Botha,
vir hu /le onderste un ing en
motivering gMurende die [aar, Aan
almal wat die koshuis verlaat wens
ons aile suksesen voorspoed toe vir
die toekoms.
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ISportafsJuiting I

Die L.P.R. vir WeliI!ft0r7 en sy
vrou ws.s vsn die genooide gaste
by die jaarlibe~fsIuiting.

V./.n.r.: Mnr. D. J. de Vi/liers,
mej. E. Ziersman, mnr. en mev.
J. von Wielligh en mnr. M.

Broodryk, vise-rektor

ISportafsluiting I
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WOK betree die
rekenaar-era

Die volgende aanhalings kom uit
artikels wat in Die Burger verskyn
he!.

"Ons staan voor 'n nuwetydperk van
ongelelterdheid, as ens dit maar net
wou wee!. Die elektroniese masjien
wat ens lewens deesdae al hoemeer
begin oorneem , die rekenaar, is die
oorsaak.

. In die onderwys word al hoe meer
staatgemaak op rekenaargesteun
de leermetodes. Veral Wiskunde
vind hierby baal, maar elke
vakgebied kan in 'n leer- en
toetsprogram opgeneem word. Vir
daardie doer hoef die leerli ng niks
van rekenaartaal te weet nie - die
programme is klaar opgesteJ. Maar
dit is aileen 'n rekenaargelelterde

-onderwyser, wat self die nodige
program kan skryf , wat die groolsle
baa t by hierd ie onleen seglik
geslaagde hulpmiddel gaan vind."

"Die dae van die swartbord en kryt in
kl askamers i s gete l as die
ingrypende aanbevelinge van 'n
werkkom itee van die Raad vir Gees
teswelenskaplike Navorsing (RGN)
oor die gebruik van rekenaars in
onderwys en opleiding deur die
Regering aanvaar word.

Van die be la ng we k ke ndste
aanbevelinge is dat die rekenaarvan
5!. 2 in die onderwysstelsel inge
voer moet word en dat onderwysers
voortaan verpl igte op leid ing in
rekenaargelelterdheid moet on t
vang.

In die verslag word ook aanbeveel
dat aile onderwysers vir prirnere
skole in hul studiekursusse in
rekenaarbewustheid en -qeletterd
heid opgelei moet word ."

Aangesien W O K steeds daarna
slrewe om sy studente so goed as
moo nti ik vir hul taak voor te berei,
het die Kollege besluit om die
nodige stappe te doen en die ult
dagings wat die rekenaar-era bied te
aanvaar.

Vanaf die begin van 1984 gaan aile
00 3 en HOD-studen te wat
wiskunde as 'n vak neem die nod ige
agtergrond kry sodat hulle met ver
troue (a) die rekenaar ashulpm iddel
sal kan gebruik en (b) elernentere
programme vir die laerskool in 'n
rekenaartaal sal kan skrywe.

WOK sal dus aan die begin van 1985
sy eerste studente lewer wat mel die
rekenaar vertroud sal wees.

Daar word voorsien dat hierdie
kursus melterty d so uitgebou sal
word dat aile studente wat W OK
verlaat rekenaargelelterd sal wees.

MASC-Kursus by
WOK
Gedurende die laaste week van die
Desembervakansie het 15 diens
doende onderwysers weer aan
gemeld vir die sg . MASC-indiens
opleidingskursus in Biolog ie vir
Jun ior Sekondere standerds. Die
kursus word plaas lik aangebied
deur rnnr, D.R. 5chreuder van die
Biologiedepartemenl en mnr. Allan
Clarke, 'n Biologie-onderwyser
van Durbanville.

Die kursus word aangebied vir
onderwysers wat ni e oor voldoende
kwali fikasies vir Biologie-onderrig
beskik nie, en is verpligtend. Dit
word baie prakties aangebied en
die leerkragte wat die kursus by'
gewoon het - mans en dames, jonk
en oud , M-gegradueerdes en ged;
plom eerdes - het laat blyk dat hulle
bale verryk terugkeer na die skole.

'n Altesaam 5 weke residenstete pe
riode word deurloop - 3 weke in
Januarie en 2 weke in Julie. Verder
word van korrespondensie-onder
rig gebruik gemaak, waarna 'n f i
nale eksamen gedurende die
laaste kwartaal afge le word. Ge
durende die residensiEile periode
gaan die kursusgangers in 'n
koll egekoshu is tu is.

In 1984 word die kursus vir 'n nuwe
groep herhaaJ.

19

Die HOD-Juniors
verken die Buite
wereld

Ons klas het gedurende die jaar
verskeie uitstappies ondern eem.

Op 17 Februarie het die HOD-k las
wat Af rikaans Eerste Taal as vak
neem die De La Batskool te
Worcester besoek. Omdat die skool
vir dowes in die lowergroen Boland
gelee is. kan ek my voorstel dat die
kinders volop gebruik maak van
hull e sig en dat die omgewing ook
vir hulle simboo l word van hul
toekoms: Die vooru itsig op 'n
pragtige lewe wat vir hu lle wag.

Ons is deur die hoof, dr. Hamilton,
ontvang. Ons is verras deur die werk
wat daar gedoen word - van kleuters
tot senior leerlinge was aktief besig
mel leerinhoud sodat 'n buitestaan
der nou liks kon agterk om cat die
leerli nge 'n stremming het ,

Op 17 Mei vergesel dr . Cronje en
mev. Du Toil ons na Kaapstad. By
die Onderwysbiblioteek word ens
bekend gestel aan die vriendelike
personeel wat ons toelaat om boeke
uit Ie neem vir seminaarwerk. By die
Modelbiblioteek ontmoet ens ens
hoofstudent se moeder, mev. Van
Rooyen, wat daar werksaam is. dis
lekker om te sien mel walter
besieling die personeel van beide
biblioteke werk en uit hul wye
boekekennis sien ens du idelik dat
hulle werk ook hul ontspanning
geword het.

Ons het ook mnr. Lambrechts,
Direkteur: Onderwys, ontmoet en
lee saam met hom geniet in die Pro
vinsiale Administras iegebo u. Daar
het ens kennis gemaak met die
9root masjien waarvan ens ook 'n
klein ratj ie is. Ons klas het saam met
die grool aantal mense wat in die
gebou werksaam is, 'n heerlike
middagete in dieselfde gebou
genie!.

'n Aantal studente het op dieselfde
dag vir die eerste keer kennis
gemaak met die binnekant van die
pragt ige Parlementsgebou toe ons
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Stand erd 1. Vir posgeld en
verpakking moet een rand per stel
bygevoeg word.
Mev. Stoltz is voomem ens om
aanstaande jaar 'n soortgelyke stel
vir Sub A te ontwerp.
Die Departement Jun ior Primere
O n de r w ys bet u i g op reg te
waardering aan mev. Stoltz en alrna l
wat haar bygestaan het vir hierdie
9 root byd rae tot doeltre ffende
Wiskunde-onderrig.

P.K. Cronje
(Departementshoof)

LV, mnr. Malherbe, ons daar
ontvang het en ons toegelaat is om
'n sitt ing van die Parlement by te
woon.Ons het ook ander lede van
die Par/ement ontmoet.

Maar nog was ons nie uitgekuier nie
Op 6 September vertrek ons na die
Jan Krielskool in Kuilsrivier en die
Paarlskoo/ te Brackenfell. Die dag
was vee/s te kort om 'n deeglike
kykie te kry in die lewe van die
skole: nogtans was ons diep onder
die indruk van die werk wat ook vir
die /eergestremde kinders en die
met disleksie gedoen word. Vir ons
was die dag van 9root waardeomdat
ons oo k prakt iese kenni s kon

,n Groot bydrae in
wiskunde-onderrig
in die Junior
Primere lase
Wiskunde-onderwys is 'n baie
belangrike aspek van die program
van Junior Prirnere Onderwys want
hier moet die fondament gele word
van aile wiskundige en rekenkun
dige tasette,

Mevrou D.C. Stoltz, ons baie
bekwame Wiskunded idaktikus, het
bale hard gewerk en 'n reeks

opdoen in verband met die werk wat
ons in rernedierinq doen.

Bowenal het ons weer eens beset
dat ons, met selfs ons beperkte
kennis van leergestremdheid, 'n
bydrae kan lewer om leergeremd
heid nie leergest remdheid en
uiteindelik miskJkking te laat word
nie.

Ons HOD-J un iors neem met
hartseer afskeid van WOK en ons
dosente,en se dank ie en 'n hiep
hiep-hoera vir die kwaliteit onder
rig wat ons ontvang wat ons so
deeglik voorberei vir die komende
jare!

Helene Marais

Wiskundetaakkaarte vir Sub B en
Standerd 1 voorberei. Dit dek al die
be langrik ste aspekte van die
Wiskund e sill a ~u sse van hier
die !Wee klasgroepe.
Dit is belang rik dat onderwyseresse
dus danige taakkaarte vi r klasge
bruik behoort te hE! maar dit is 'n
reusetaak om hierdie nagenoeg 200
taakkaarte vir elke klas self te maak.
Die Jun ior Depa rte me nt het
derh alwe besl uit om hie rd ie
Wiskundetaakkaarte plaaslik te laat
druk . Die Bolandse Drukpers het dit
baie netjies gedoen. Hierd ie kaarte
is nou by WOK te koop teen tien
rand per stel vir Sub B en so ook vir

Rivierbesoede
Iingsprojek
Gedurende die eerste kwartaa l van
1983 moes die H.O.D.-Bio logie
studente 'n projek uitvoer oor 'n
deel van die Spruitrivier wat cor
die Kollegeterrein en deur 'n groot
deel van die dorp vloei. Verskil
lende groepe moes o.m. opnames
maak en verslae skryf wat betref
die mikrofauna en -f lora in die
water, die vloei van die water, regu
lasies insake oewerbewoners se
gebruik van die water uit d ie rivier
en die besoedeling van die water.
Die resultate van die ondersoeke
en onderhoude wat gevoer is, is
by wyse van 'n treffende uitstalling
bekend gestel.

'n Aspek wat duidelik geblyk het,
was dat die man op straat neg nie
genoeg betrokke is by die be
kamping van die besoedelings
euwel nie. Die uitstalJing van die
alval wat versamel is, het getoon
dat alledaagse straat-afval soos
paplere, blikkies en ander rommel
in groot hoeveelhede in die rivier
gestor! word. Sodoende is die
skilderagtige rivier wat 'n aanwins
vir die dorp behoort te wees, in
'n st inkende rloolsloot oms kep.

D.R. Schreuder
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Voorspoed is nie sonder sy angste
en ongeriewe nie, teenspoed is
nooit sonder sy voldoenings en
verwagtings nie.
Francis Bacon

21
takkamp by Waterval te Tulbagh
is gekenmerk deur 'n baie ont
spanne maar tog gewyde atmos
feer. Oom Johan Gebhardt, ens
geestelike leier, het in 'n groot mate
tot die sukses van die kamp by
gedra.
Die inry-ete wat gehou is in die
binnehof van die kollege is baie
goed ondersteun deur die inwoners
van Wellington en ens studente.

Die tweede kwartaal se algemene
vergadering was in die vorm van
'n verskeidenheidskonsert vir ons
bejaardes, maar baie studente het
dit ook bygewoon. Ons bedank
die sendingkomitee vir 'n lekker
aand.

Van ons studente was leiers by
st. 5-kampe. 'n Paar lede het
sendingwerk in Swaziland gedoen
terwyl hier plaaslik •n lees- en
skryfkursus vir die Kleurlinge aan
gebied is deur ens sendingwer·
kers.
Ons derde algemene vergadering is
gewy aan stranddienste. Twee
WOK·spanne gaan eerskomende
vakansie stranddienste hou.
Met die belangrikste deel van ens
aktiwiteite, nl. die kringe, het dit
baie goed gegaan. Oom Johan
het ens normaalklasse gelei, elke
week is daar kringe gehou en bid
ure is gereeld gehou.
Die bestuur wll almal bedank wat
ens so getrou gehelp het. Aile eer
kom egter God toe en ons sal Hom
nie genoeg kan bedank vir 1983 nie.

Gerhard van Dyk

Die 002'5 pak 'n
groot projek aan
Die tweelaar-senlors het in hul Afri·
kaans-metodiekklas bewus geword
van die noodsaaklikhe id om leer
Iinge se luistervaardigheid te
ontwikkel.

Met die oog daarop het hulle vir
hulself 'n kassetreeks beplan, met
afdelings 5005 ouditiewe geheue,
oudit iewe diskriminasie, ritme,
ryrn, frasering, ens. Aanvanklik sou
die kassette deur die kollege se
mediasentrum gemaak word. 'n
Verteenwoordiger van Oudiovista
was egter so geesdrift ig oor die
bemarkingsmoontl ikhede van 56
'n reeks dal die beplanning as
"draaiboeke" aan Oudiovista ver
skaf is.

Die eerste kassette in die reeks
sal hopelik vanjaar nog bemark
word. Daarmee lewer WOK 'n be
langrike oudio-visuele bydrae aan
ens laerskole.

WOKKE in Swazi
land

Die Swaziland-evangelisas ie-aksie
vind jaarliks gedurende die Junie
vakansie plaas en word deur
studente van die Universiteit van
Stellenbosch geloods.

Vanjaar het twee Wokke, Pieter
Lingenfelder en Marita Ie Roux
die geleentheid gehad om die toer
meetemaak.

Die groep het uit ongeveer 84
studente bestaan wat in spanne van
14 elk verdeel was, en op
verskillende plekke evangelisasie
werk vir twee weke lank onder swart
jeugdiges gedoen het. Pieter het in
die hoofstad, Mbabane, gewerk en
Marita in 'n klein dorpie, Siteki, aan
die oostekant van d ie land.

Skole is daagliks besoek, 'n bood
skap word in die klasse gebring
en daar word deur die span in
Engels en Siswati gesing. Die
Swazi's is net hul eie taal en
Engels magtig, hoewel laasge
noemde ook nie altyd baie goed
verstaan word nie. Vir die jonger
kinders is dit dus nodig om deur hul
onderwysers as tolk te werk. Dit was
baie interessant om hul onderwys·
metodes te sien en ook die kinders
se spontaneiteit en absolute ge
dissiplineerdheid.

Die hoogtepunt vir enige spanlid
is sekerlik die oomblik as 'n swart
kind die Here as sy Saligmaker
aanneem. 'n Seuntjie het by ge
leentheid nie verstaan toe 'n span
lid in Engels aan hom die weg na
die Here verduidelik nie maar deur
Ie luister na dit wat sy in sy taal
kon sing, het hy deur die werking
van die Heilige Gees tot bekering
gekom.

Die Maties het die Wokke baie gou
aanvaar . ook daarvoor dank ens
die Here! Ons dink terug aan
Swazi land met een heerlike troos 
al is 6ns terug in Suid-Afrika, het
die Here in Swaziland agtergebly
en sal die saad wat gesaai is, greei.

Marita Ie Raux

In diens van ens
koning
Hierd ie jaa r se werksaamhede van
die ACSV hel reeds in 1982 begin
loe ons die kringleierskamp te
Bainskloof gehou het. Oom Dana
Minnaar wat as geestelike leier
opgetree het, het gesorg dat elke
kringleier geestelik voorbereid was
vir die groot maar edele taak. Ons
eerste aktiwiteite in 1983 was 'n
openingsvergadering wat gevolg is
deur 'n bestuurskamp te Disakloof.

Op hierdie kamp is die jaar se werk
saamhede beplan, Bybelstudie
gehou en het die bestuurslede
mekaar baie geed leer ken. Die

Hoe groter die gewilligheid,
kleiner die moeilikheid.
Machiavelli

hoe

21

et al.: Die Wynstok 1983

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



22
.

Verenigingslewe . . .

KULTUURBESTUUR 1983

Agter v.l.n.r.: C. Rossouw; E. Brand; M. Rossouw ; E. Forster
Voor v.l.n. r.: mnr. P. du Plessis; K. Schmidt; H. Louw (Sekr.); mnr. A. Venter

In/as: D. Visagie {Yoorsitter}

WOK se kultuur
hart klop sterk
Nog 'n bedrywige jaar is agter die
rug.
Aigemeen

Ons openingsvergadering waar
tydens mnr. J.J. Spies woorde
boekskrywer, taalkenner, radio
man, redakteur en tans verbonde
aan SESA, ens toegespreek het,
was baie interessant en dit het
ens 'n kykie gegee in die werk van
'n taalskepper.
Hierdie vereniging het ook sy hart
seer oomblik gehad, want ens
moes afskeid neem van dr. P.J.
Avenant wat vir meer as nege jaar
sameroeper van die vereniging
was. Onder sy leiding is talle pro
jekte aangepak en deurgevoer.
Hy kan terugkyk op 'n vrugbare
dienstyd waarvoor ens baie dank
baar is.
Onder die geesdrift ige leiding van
ens nuwe sameroeper, mnr. A.P.
Venter, is die jaar se verrigtinge
met nuwe ywer voorgesit en suk
sesvol afgehandel.

Toneel

Die dramavereniging het weer van
jaar 'n eenbedryf opgevoer vir die
dorp se toneelfees wat deur die
plaaslike kultuurraad aangebied
is. Die eenbedryf, Die President
en die Rebel deur Jac. J. Brits is
op 26 Augustus opgevoer.
Die kultuurvereniging het ook van
jaar die Revuegroep van OKP ge
nooi om by ens te kon opt ree. Hier
die skakeling op kultuurgebied was
baie sinvol en ens beoog om dit
selfs verder uit te bou in die toe
koms. WOK was ook bevoorreg
om twee dramastudente van die
Universiteit van Stellenbosch hier
te ontvang. Hulle opvoering van
Edward Alby se Yoo Story was van
hoogstaande gehalte.

Redenaarskompetisie

Die jaarli kse interkoshuisrede
naarskompetisie is gewen deur
Johan Nothnagel van Navarre. Die
onderwerp was: Kan van onderwys
studente 'n strenger gedragskode
verwag word as van ander stu
dente? Bale nuwe gesigspunte het
na vore gekom en redenaars het
met oortuiging hulle gevoelens oor
hierdie sensit iewe onderwerp ge·
lug.
Tydens die interkoll egeredenaars
kompeti sie wat vanjaar by OKP
plaasgevind het, het Jane More
land eerste pryse vir die beste
onvoorbereide tweetalige toe
spraak gewen. Hiervoor het sy
wisselt rofee en boekpryse ont
vang.

Die span wat uit haar en Jaco
Broodryk bestaan het, is groot lof
toegeswaai vir die inhoud en aan
bieding van hulle toesprake.

Hart like dank- aan dr. J.N.S. du
Plessis vir sy onvermoeide ywer
om die redenaars reg te skaaf vir
hierdie kompeti sies.

Sosiaal

'n Besoek aan die KWV te Paarl
het groot belangstell ing by die
studente uitgelok. Narnakwa
landers en Boesmanlanders het
soos gesoute wynproewers die
wyne geneus. Dit was vir een en
almal 'n belewenis om in die koel
sale tussen die reusevate na die
welsprekende gidse te luister.
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Die jaarlikse braaikompet isie in
die derde kwartaal is amper ge
kelder deur swak weersomstandig
hede maar Thor het ons sy donder
slae gespaar. Verlede jaar se wen
ners, die Oumanne, het weer die
pyp gerook, alhoewel 'n hoe stan
daard deur aile spanne gestel is.
Dit het weer duidelik geblyk dal
Suid-Atrikaners hierdie tradisie ge
niel en van geslag tot geslag sal
laat voortleet.

Mm. en mev. P.L. du Plessis gaan
WOK aan die einde van die jaar
verlaat. Namens die Kultuurver
eniging wi! ons ons opregte dank
en waardering uitspreek vir die
groot werk wat hulle op kultuur
vlak oar die atgelope nege jaar
by WOK en in die gemeenskap van
Wellin gton gedoen het.

Ek wi! len slotte baie dankie sa
aan ons dosente en studente vir
hul betrokkenheid en getroue on
dersteuning van kultuurakliwileile.
Dit het 1983 'n vrugbare kultuur
jaar gemaak.

Diedre Visagie

U'1'f&,~

Sondagaandkonserte

Die Sondagaandkonserte was van
jaar weer eens van hoog staande
gehalte - hoe dan ook anders met
'n musiekpersoneel soos die van
WOK? Oil is gereeld en goed
ondersteun deur nie slegs dosente
en studente van WOK nie, maar
ook deur ander musiekli efhebbers.
Die musiekpersoneel van WOK hel
twee konserte aangebied. Hul ge
ledere is aangevul deur enkele
buitestaanders.

Die opera-aand was lets om Ie ont
hou. Uittreksels uit bekende
operas is aangebied en almal het
beset dat musiek ware voedsel
vir die siel is. Die skoolkoor van
die Hoerskool Groote Schuur het
ons ook besoek en saam met hulle
hel Isabella van Zyl (alt) opgel ree.

Gedurende die derde kwartaal het
'n groep sangstudente van die
Universiteit van Stellenbosch hier
kom optree.

Baie dankie aan elkeen wat deel
geneem het om die konserte sulke
besondere gebeurtenisse te maak.
Himne Louw

Die President en die
Rebel
Na dae en byna maande se gesoek,
het Eugenie Nel 'n toneelstuk, 'n
eenakter, gevind wat voldoen het
aan haar vereistes, Die President en
die Rebel van Jac J. Brits.
Sorgvuldig en soms met byna bo
menslike geduld, want sommige
spelers kon nou maar net nie insien
of verstaan wat dan tog nou weer
aangaan nie, is elke beweging en
handeling in detail met die spelers
bespreek. Aand na aand, week na
week, maand na maand is daar
gerepeteer. Hoewel sommige van
die karakters 'n paarsinnegehad het
om te sa, het dit soms maar bra
sukkel-sukkel gegaan. So kom dit
dat Johnny Jonas sa: "He's a presi
dent , mister joker", i.p.v. "He's a
joker, mister president. " Maar
getrou aan haar roep ing. het
Eugenie die akteurs dit sterk op die
hart gedruk, "the show must go on",
en ons moes vorder, ten aile koste
vorder! AI was Sekretaris nou nie
altyd seker van waar ons nou juis is
nie.
Eindelik het die aand van die
streekuitdunne van die A.T.K.V.
kompetisie aangebreek. In die
kleedkamer heers daar 'n ongemak
like stilte. Mev. Johleen du Plessis,
verantwoordelik vir die grimering,
verri g won dere met so mmige
gesigte, hoewel sy haar Iiggaam met
moeite voorts leep, en die regisseuse
se naels word al kort.
Die kr il iek van die beoorde
laars na at loop van die op
voering was maar nou nie juis oor
weld igend positief nie en almal het
gevoel, provinsiaal salons nie haal
nie, wat nog te se van die eind fees,
die Nasionale fees in Pretoria. Groot
was ons vreugde en verbasing toe
die uitnodiging 'n paar dae later kom
om aan die Provinsiale-uitdunne in
Kaapstad te gaan deelneem.Weer is
die spanning daar, Sekretaris gaan
in hoogste rat deur sy teks.Joh leen
sleep haar liggaam met nog groter

23
moeite voort en ag Eugenie?! Om
die kersie op diespanning te plaas is
ons amper sonder dekor, maar
getrou aan hul voortreflike diens,
daag Jan Schon en sy "stagehands"
na g ro o t w ed erv ar i n g e en
omwentelinge by die Klein Teater in
Kaapstad op - met die dekar.

Die kroon van beste produ ksie het
nou weliswaar nie op ons hootde
kom rus n ie, maar versk eie
toekennings het ons darem te beurt
geval. Nog 'n mylpaal is bereik en
aile oe is op Pretor ia gerig. Eindelik
breek die groot dag aan. Die
President en die Rebel word as een
van die vyf bestes in die land genooi
om aan die Nasiona le fees in
Pretor ia te gaan deelneem. Nou
geskied alles in hoogste versnelling.
Daar word verblyf gereel, geld word
ingesamel en op versoek van die be

.oordelaars word mnr. Jac J. Brits
gevra om die slot van die stuk oar te
skryf. Jean Pierre, sy naam klink
bekend, was nag nie tevrede met
mnr. Brits se poging nie en na 'n
paa r kopkrappe , tot verdere
f rustras ie en verw arring van
Sekretar is, vind die spelers en
regisseuse 'n geskikte slot.

Nou word daar weer in alleryl
geoefen en afgerond. Die dag van
vertrek kom vinnig nader en alles
word in gereedheid gebring. De
Vill iers Botha moet selts vir 'n paar
rnanne touwys maak met die bus.
Eindelik breek die groot dag aan en
die WOK-akteurs durf die Noorde
aan in die nuwe bus van die kollege.
Kort voor lank Iedie blouberge van
die Boland agter ons en ry ons die
Karoo met mening tegemoet. Elke
twee uur is bestuurder omgeru i! en
na 'n paar stampe en store, 'n paar
verkeerde ratte, het Sekretar is ons
verseker cat alles onder beheer isen
kon almal met 'n Coke in die hand
terugsit en die rit geniel.
Na ' n h e erl i k e nagru s i n
Bloemfonte in nader ens die
volgende dag die Jakkarandastad,
Pretoria. Almal wi! die pad help
aanwys, maar kyk , die Sekretaris
mag nou wei nie altyd weet waar ons
op die verhoog is nie, maar hy het 'n
neus vir r igting en kort voor lank hou
ons voor Huis Potgieter, waar ons
tuis gegaan het, stil.
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Dis Saterdagaand, die groot aand,
die spanning is ongelooflik. Elke
beskikbare hand moes help met die
grimering. Ons moes vir Johleen in
Well ington agterlaat want sy het 'n
"presidentjie" ryker geword.

Alles verloop fantasties, elke speier
speel sy hart utt en die gehoor dra
ons op hul applous.

Die lang pad terug het voorgele en
die Sondagoggend om 1vm vertrek
'n groepie doodmoeg, maar tevrede
akteurs uit Pretoria. Na 'n lang en
vermoeiende dag op die pad,
arr iveer ons om 7.30 nm in
Wellington.

Die vraag kom onwillekeurig by jou
op, was dit alles die moeite werd?
Ja, 'n duisend maal ja. Die
ondervinding kan nie met geld
gekoop word nie en ons het die
voorreg gehad om ons inrigting, die
Onderwyserskollege van Wellin g
ton ,se naamte gaan hooghou in die
Noorde.

Die volgende toekennings is tydens
die Provinsiale Fees in Kaapstad
gemaak:

DIE PRESID ENSII:LE OPTOG NA DIE NOORD E BEGIN...
Beste akteur - Hennie van der
Merwe

Beste byspeler - Nico Loubser

Goue meriete toekenning - Hennie
van der Merwe

Silwer meriete toekenning - Nico
Loubser, Basie Basson, Andre
Venter

Tydens die Nasionale Eindfees in
Pretor ia is die volgende toeken
nings gemaak:

Beste byspeJer - Andre Venter

Goue meriete toekennings - Hennie
v.d. Merwe, Andre Venter

Silwer meriete toekennings - Nico
Loubser, Basie Basson, Albert
Hoek, Anton Nat tier

By albe i geleenthede het ons
prod uksie die TWEEDE plek beklee.

WOK·koor 1983
Slegte mensen singen niet! . Dit
is ons leuse, die woorde van een
van Suid·Afrika se beste koorleiers
ooit , Prof. Phil ip McLachlan. AI
die WOK·kanaries sing: Wat 'n puik
jaar!

Die kollegekoor het vanjaar uit 50
lede bestaan, onder leiding van
twee baie knap koorleiers, mej.
Melvien Slier onder wie se hand
ons aan die SAUK·TV se koor
kompetisie deelgeneem het. en
mnr. Tommy van Wyk wat saam
met ons die Kuesta-toer meege
maak het. As begeleiers het mej.
Nola van der Westhuizen en rnnr.
Andre Serfontein opgetree.

Met die SAUK·kompetisie het ons
tot in die finale ronde deurge
dring. Gedurende die jaar tree ons

ook by verskeie geleenthede op,
onder andere by die ACSV se
Sendingkonsert, Well ington se
sangfees, in die Agter·Paarl·kerk
en in die Well ington·Oos·gemeen·
teo
Vir die eerste keer was daar vanjaar
ook 'n koorkomitee wat die fort
gehou het onder Roy Auret as
voorsitter.
Ons hou die naweek van 13 tot 15
Mei ons eerste koorkamp te Bains
kloof en weer vanaf 30 September
tot 3 Oktober in Huis Bliss .

Vanaf Augustus tree ons in ons
splinternuwe koordrag op waar
voor die dames steeds komplimen
te ontvang.

Ons bied verskeie konserte aan: in
Bellville se stadsaal, in die Her
vormde Kerk van die Paarl, in
Colesberg vir die Lions Club en
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Agler v.l.n.r.: P. Ungenfelder; A. Cruywagen; N. du Toil; E. Zeeman; D. Opperman
Vaar v.l.n.r.: K. Traut (VoorsitterJ; J .l. Mostert; M. van Zyl; P. louw

'n lentekonsert in die C.P. van der
Merwesaal. Ons reelook sokkiesom
genoeg geld In te samel vir die
groot tog na Bloemfontein waar die
Kuesta aangebied is. Marietji e
van der Merwe reel vir ens 'n
modeparade en met bydraes op
ens kollektelyste bereik ons wei
ens mikpunl.

Ons kamp ter voorbereiding van
die Kuesta het sowat vyfti en uur
van oefening ingesluil. Dinsdaq
oggend, 4 Oktober, wuif die WOK·
kanaries vanaf die verhoog van die
C.P. van der Merwesaal tot siens.
Woensdagoggend om vieruur vet
trek ens na Bloemfontein.

Die Kuesta-kunstees het vanaf
6 tot 9 Oktober op die Kovsie
kampus plaasgevind . Daaraan het
agt kore van terslsre inri gtings
deelgeneem . hiervan was slegs
OKP en WOK kollegekore. Ons is
dan ook dadelik na 1984 se Kuesta
in Johannesburg uitgenooi. Verder
spog ens met 'n goue medalje wat
ens vir ens deelname ontvang net.
Kuesta word jaarliks op 'n rile
kompeterende basis aangebied.
Vanjaar was daar altesaam 500
studente wat ook 'n massakoor
gevorm het.

Die WOK·kanaries van 1983 groet
met 'n ti kkie weemoed, maar met
die mooiste herinneringe want ...
vrees niet waar weerklink het lled 
slegte mensen singen niet!

Marita Ie Roux

~
Landsdiens

Die Landsdiens het vanjaar nuwe
lewe gekry!
Ons het uiteindelik die langverwagte
braa iv le isp le k op en s e ie
Landsdiens-terrein voltooi en dit is
ingewy met 'n potjiekoskompetisie
wat 'n reusesukses was! (Meer as
200 studente en dosente het deel
geneem.) Dieterrein word sedertdien
baie gebru ik deur ander verenigings
en individuele studente.
Die jaar is begin met 'n "mopfliek"
waar die djarre die seniors moes
"skier' vir f1iek. Dit was 'n tretter. Die

eerstejaars het die Landsdiensuit
stappie na Katryntjiesdrif terdee
geniel. die dag is afgesluit met die
tradisionele Landsdienssokkie in
die stadsaa l.

Ons eerste klubkamp langs die
Weskus was ongetwyfe ld 'n
hoogtepunt. Van ens diepsee
duikers het gesorg vir 'n smaaklike
mosselhappie die middag!
Nog 'n hoogtepunt was ons Kaas-en
wyn-aand! Die kollege-orkes het
gesorg vir die nodige skofle l-musiek
terwyl die mense hulle gehelp het aan
die kaas en wyn. Daar was selfs 'n
paar Pokke wat saam met ens jolyt
gehou het - en dit geniet het!

Arbeid in God se
wingerd

Die sendingkom itee begin die jaar
met 'n saamtrek vir aile eerste
jaarstudente by Engeltj iebos. Daar
word lekker koffie gedrink en gesing
waarna ds. Van Wyk 'n pragtige sen
dingboodskap bring.

2 5
Ons het darem nie net jolyt gehou
nie, maar ook koeldrank aan die
Murray-k inderhu is geskenk . Die
oorweldigende blydskap op hul
gesiggies het ons aangespoor om
voortaan meer by hulle betrokke te
raak.
Die jaar is afgesluit met 'n staptog
langs die Weskus! leder en elk het dit
intens genie!.
Ek dink dieWOK-Landsdiensklub sal
volgende jaar nog tot veel groter
hoogtes ontwikkel en ek weet dat die
Landsdienslede bankvas agter die
nuwe bestuur gaan staan.

Koos Traut
(Voorsitter)

Kinderkrans word elke Dinsdag by
die Kleurlinggemeente van Welling
ton gehou. Die sending pluk ook
daar tot Gods eer baie vrugte, en
sluit af met 'n kinderkranskonsert vir
die kinders.
Die Well ingtonse Gemeenskaps
on tw ikkel ings kom itee reel in
Januarie 1983 'n opleidingskursus
vir persone wat daarin belangstel
om volwasse ongeletterde persone
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Interk ol/ege - 1983 Kron in g van d ie Lentekoning in 8ybe lstudie vir Plaaswerkers

27

Koflie en Koe ldrank in WOK-Kafeteria "

Potjiekosko mpetis ie

1983 se Groot Dry f

Interkosnuisatletiek

Huis Bliss vang gees by d ie Atletiek

WOK-Koor by Kuesta in Bloemfontein

Lees- en Skryfkurs us vir Plaaswerkers

WOK- Toneelgroep tree in Klein 
Teater in Pretoria op

Voets/aan langs d ie Kaapse Kus
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lIervolg lIan bladsy 25 Arbeid in God se wingerd

Voetslaanklub
Die bestuurslede van 1983 was:
Kobus Wessels (voors.) Jane
Moreland (sekr.) Roy Auret (tes.)
Renate van Zyl (ad. lid.)

Die klub het sy jaarprogram begin
deur in die Bobbejaanskloof in te
vaar na seker een van die mooiste
watervalle in die Boland. Boonop
is ons beloon deur dosyne rool
di sas in hul volle prag ongeskonde
te sien - iets wat jou Bolander wees
sommer baie diep anker.

Ons tweeds uittog was na die in
drukwekkende Kromrivierwaterval.
Die keer was dit weer die rooi
nerinas langs die pad wat jou van
die voetseer en moeg laat vergee!.

Vervolgens is die Ou Toitskloof
Bainsklooft rajek in stortreen aan
gedurf wal die avontuur tydelik
effens gedemp net,

Die tradisionele Tafelbergklim was
weer eens 'n swetende maar soet
herinnering.

Na die ergste wlnterreens eff ens
bedaar net, is roete 7 by Tweede
Tol gou gestapoDie koue water van
die Witrivier sal steeds 'n ysige
ervaring bly.

Die klub het 'n baie geslaagde
uit sta lling van foto 's, boeke, pam
fJette en voetslaanuitru st ing in
die biblioteek gehou. Oit het die
nod ige effek gehad, want d ie
grootsl e groep slappers van die
jaar het net hiema na Oudeschip
via Sandy-baai gestapo

Ons het die jaar afgesluit met 'n
naweek by Kleinmond waartyd ens
die Perdebergpad en die Klein
mondwandelpad gestap is.

Ten spyte van 'n baie nat en lang
winter wat die klub se naweek
aktiwiteite soms geboikot het, net
die 35 lede log by genoeg
geleenlhede die kans gehad om op
'n bale genotvo lle wyse die wonder
van die Skepping opnuut te beleel.

Aangesien die send ingaksie in 'n
gekerstende gemeenskap oorbodig
geword het, oorweeg die ACSV en
die sendingkomitee 'n nuwe naam
en nuwe doelwitte vir die komitee.

Henriette van Zyl

en a ile sen io r burge rs van
Silwerkruin en omgewing asook die
Murray-kinderhuis is uitgenooi.
Hiema is verversings in die Ont
spanningsaal verskaf.

Die sendingweek word saam mel die
50-jarige bestaan van die Afr ikaan
se Bybe l deur mid del van 'n
uitslalling in die bib lioteek gehou.
Ons se ook baie dankie aan mnr.
Matthews vir sy hulp. Die ACSV
kringe word ook i.n die week met 'n
spes ia le se nd i ngboods kap
aangebied en ds. Gebhardt hou 'n
sendingdiens in die N.G. Moederge
meente.

Agler v.t.n.r.: R. Aurer; R. van Zyl
Veer v.tru, mnr. J. Conradie: J. Moreland (Sekr.]; K. Wessels (Voorsitter)

in Wellinglon se distrik Ie leer lees
en skryf. Die sendingkomilee onder
leiding van mnr. De Vill iers hel
besluit om hierdiegeleenlheid Ie ge
bruik as primers werksaamheid vir
die sending van WOK vir 1983. Die
kursus is deur die Vrouesending
bond se reisende sekre lresse
aangebied.

Tydens hierdie kurses ontvang
18 Wokke hulle diplomas in die lees
en-skryf-kursus. Hiema spring hulle
aan die werk om elke Woensdag
twee plaaslike buiteposte Ie besoek.
Daar heers groot belangstelling en
opge wonden he id o nder d ie
plaasarbeiders en selfs die vrouens
en kinders woon die kursusse by.
Van die bru inmense het goed
gevorder in lees en skryf en is later
opgedee l in Bybelstudiegroepe.

Verder bied die sending 'nalgemene
vergader ing aan in die vorm van 'n
ko nsert in die C.P. van der Merwe
saal. Die konsert is gralisaangebied
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A .C.S. V. BESTUUR 1983

Agler v.l.n.r.: K. Schmidt; A. Meiring ; P. Louw; S. Fa/scher; G. Nieuwouat;
M. Koegelenberg: R. Auret

Vaor v.l.n.r.: N. Engelbrecht; G. van Dyk; E. Matthee; A. Diedericks

STAATMAKERS 1983

Agler v.l.n.r.: L. van Zyl; M. Koegelenberg; M. Rossouw; M. Botha; H. Joubert
Mlddel v.l.n.r.: Mnr J.L. SchOn; R. de Klerk; D.Louw; E. Brand

Vaar v.l.n.r.: S. Louw; C. Rossouw; N. du Plessis
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Die Staatmakers
bly op koers

Presies 'n jaar na die hersti gling
hou ons ons openingsvergadering
vir 1983 se werksaamhede. Veertig
studente skryf in en betaal hull e
ledegeld. Saam met die hele Voor
trekkerbeweging was ons vir nog
'n jaar op mars.

In die geheel gesien was dit 'n suk
sesvolle marsjaar wat sy hoogte
punt bereik het gedurende die na
week van 12-14 Augustus. Tydens
hierdie naweek was ons die gas
heer vir die Kaaplandse Staat
makersaamtrek wat gehou is by
die Hawekwa-Jeugterrein net buite
Wellington. Puik samewerking, on
baatsugt ige diens en goeie beplan
ning was die bestandd ele vir die
wenresep. Die reusesukses wat ons
behaal het, was die soete vrugte op
die harde werk. Nogmaals baie
dankie aan almal wat in hierdie
verband 'n bydrae gelewer het.

Besige buitemuurse programme
en 'n gebrek aan tyd het bygedra
dat ons as bestuur nie al ons be
planning in dade kon omskep nie.
Oit wat ons wei aangepak het, was
baie suksesvol en dan dink ons
onwillekeurig aan die aktuele be
spreking van die konsepgrondwet,
gelei deur mnr, Jurie Joubert.
Ande r interessante aktiw ite it e
was o.m. 'n aktuele vasvra en die
beplanning van kampe. Van die ak
tiw iteite wat buite ons groep gereel
is en deur van ons lede bygewoon
is. sluit o.m. in die landwye Staat
makersaamtrek te Port Elizabeth,
kommandokampe, streekkampe
gebiedskampe.

Soos in die verlede was daar weer
'n tiental van ons Staatmakers as
aktiewe offisiere by die plaaslike
Kommando betrokke. Op so 'n
wyse poog ens om ons dienste
aan te bled en ook om iets terug
te ploeg in die Beweging. Oertien
Staatmakers is ook tans besig met
Kursus 1 vir Voortrekkerleiers.
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Tydens ons afs luiti ngsvergade ring
het ons bes lult am die bestuur met
die helfte te vermlnder am vaart
belyning en beter kommunikasie
te verseker. .

\

Vir die eerste keer in die geskiede
nis het ons 4 lede aanbeveel vir
ere-k leure. Baie geluk aan hulle en
dankie vir d ie onbaats ugtige dien
ste wat hulle gelewer het.

Bale dankie oak aan aile instansies
en persone wat in een of ander
vorm 'n bydrae gelewer het om
hierdie jaar vir ons almal 'n groat
jaar te maak. Aan die wat ons gaan
vertaat, wens ons bale sterkte en
sukses toe. Aan die wat agterb ly
. _. Hou Koers!

Dean Louw

Die Noodhulpklub
van WOK

NOODHULP

Agler v.l.n.r. :H.C. Ferreira; G. van Zy/; P. du Toil; A. Hager
Voor v.l.n.r.: M. Rabie; G. van Dyk ( voorsitter): M. Botne; J. Truter

Die bestuur se doel vanjaar was
dienslewering aan ons medemens
en oak die opleiding van waardige
noodhelpers. Vanjaar se sukses is
dan oak aan hierdie doel te danke.

Noodhulpd ienste is by rugbywed
st ryde, landlope, atletiekbyeen
komste, bloedskenkklin ieke, by
kampe en tyden s ander buitemuur
se bedryw ig hede ge l ewer.
Rugbydienste is by Bolandwed
stryde en die plaaslike hOerskoo l
gedoen terwyl heelwat van ons lede
ook by hospitaaldienste betrokke
was.

Gedurende 1983 het die studente
die geleentheid gehad om drie
noodhulpeksamens at te Ie. Hierdie
geleenthede is goed gebruik en die
vreugde was 9root toe die uitslae
bekend gemaak is. Spesiale klasse
en 'n tilmvertoning het 'n deel van
die opleiding gevorm. WOK se
~Iub het die voorreg gehad om as
gasheer van 'n baie geslaagde
instrukteurskursus op te tree. AI die
kursusgangers van WOK het die
kursus baie goed geslaag.

Benewens hierdie aktiwite ite het die
Noodhutpklub van WOK oo k die eer
te beurt geval om die And ries
Hedwig Smit-skild vi r d ie Westelike
Provinsie-streek vir 1983 te verower.
Hierd ie skild word jaarliks toegeken
aan die klub wat die meeste lede
op lei na verwerwin g van die eerste
sertitikaal.

Die bestuur wil al sy lede bedan k vir
hu lle goeie samewerking . Mnr.

Matthews en mnr. Kitching, ons
skakeldosen te , en mev. Ryn a
Viljoen verdien ons grootste lof en
dan k vir hul ondersteuning en raad.
Ons wil ook aan ons Hemelse Vader
bale dankie se vir 'n geseende [aar,

G. van Dyk
(Voo rsitter)
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SPORT . . . SPORT . . . SPORT . . . SPORT

Hierdie vertoonspan van die L.O.-Departement het die afgelope
jaar op verskeie Bolandse dorpe opgetree en het alreeds

uitnodigings ontvang vir 1984
Agler v.l.n.r.: W. Hendrikse; K. Ie Roux; F. Smit; S. Mostert; J. Nothnagel; D. Schade; P. Visser; M. van Fonder; D. Pieterse; W.

Gellatly
M/dde/ «Ln.r: G. Gonradie; R. Gerber; S. van Niekerk; mnr. Van As Jordaan en L Gill iers; mei . A. de Wet; L Furstenburg; T.

Prins/oo; S. Prins/oo
Voor v.l.n r.: P. Conradie; D. Furstenburg; J. Jordaan; E. Jordaan; H. Grobbelaar; A. Gilliers

003 - U GGAAMUKE OPVOED/NG
/GEMENG/

Agte,. v.l.n.r.: J. Albens; S. Mosten;
P. visser; J. Nothnagel; H. van Niekerk:
F. Smit; W. Koch; D. Raurenbach;

E. van de, Merwe; 8. Scbreude:

Voor. v.l.n.r.: C. Mosren; mev. Y. Ryke;
mnr. Van As Jordaan; mej. E. Zjetsman;
mnr. D. J . d. Villiers; mej. E. Jordaan;

M. van Zyl
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Gimnastiek vir
dogters

Na verskeie versoeke van ouers is
daar vanjaar begin met die afrigting
van gimnastiek aan talentvolle
dogters. Oefeninge vind op Maan
dae en Woensdae in die gimnasium
van W OK plaas onder leiding van
mnr. Van As Jord aan, bygestaan
deur Maryna en Aida de Wet.

Sestien dogters van beide plaaslike
laerskole word tans algerig. Aile
belangstellendes kan ongelukk ig
nie geakkommodeer word nie. Aan
die begin van 1984 sal daar weer
dogters kom aansluit. Die entoe
siasme en deursettingsvermoe wat
die gimnaste openbaar, maak dit 'n
loutere plesier orn met hulle tewerk.

Daar word beoog am die dogters
aa ns taande j aar aan kompe
tisies te laat deelneem. Studente
doen waardevolle ondervinding op
in al rigtingswerk. Die dogters het
oak baie 101 ontvang vir hulle
aandeel in d ie gimnast iek ver
ton ings wat hulle saam met die
WOK se L.O.-mans aangebied
het.

HISTORIESE FOTO: EERSTE DOGTERGIMNASTIEKSPAN WAT BY WOK
AFRIGTING ONTVANG HET.

Ag ler v.l.n.r.: Naomie Buckle; Georgine Gonradie; Lizel van Reenen; mel . A. de Wet;
mnr. Van AS Joraeen; mej. M. de Wet; Tania Bettie; Sonja Theart

Voor v.l.n.r.: Anna·G ladys Gilliers; Yolanda Jooste; Dorylee Furstenberg; Juanita
Jordaan; Pelra Gonradie; Hannelie Grobbelaar; Lorainne Gi/liers

Maryna de Wet

Interkoshuis .
Atletiekbyeenkoms
Onder leiding van mnr. Kitchin g
het die derdejaar-L.O.-mans van
jaar weer eens 'n suksesvolle
atletiekbyeenkoms gereel en aan
gebied.

Vanaf die eerste dag in die nuwe
Kollegejaar was almal net hard
besig om ontslae te raak van die
oortollige vakansievetj ies ter voor
bereiding vir die groat dag. Saans
het aile Kollegebedrywighede vir
'n paar oomblikke tot slilstand
gekom, want dan was dit " sing
sonq'vtyd in elke dameskoshuis
op die kampus. Sells die mans het

in groot getalle gegaan om 'n
stuiwer in die armbeurs te gooi
.• . 01was dit dalk net 'n vals noot?

In die L.O.·klas was dit 'n gewoel
am alles kl~ar te kry, maar danksy
die samewerking van elkeen in
die klas kon aile reelinqs betyds
afgehandel word.

Alhoewel dit op 23 Februarie 'n
bloedige warm dag was, kon dit
geensins die geesdril van die
onderskeie koshui sspanne demp
nie. Van eenuur daardie middag al
is daar gegil en geraas van die
pawiljoen se kant at om aan elke
deelnemer 'n kans te gee om daar
die ekstra puntj ie vir sy span in te
oes. Oil was dan ook die beoor
delaars van die sangbeker se moel
like voorreg om uit al daardie gil·
lende groepe die beste een te kies.
Huis Bliss is aangewys as die koso
huis wat die beste sang gelewer
he!. Wat die punte op die veld aan
betrel , het Huis Murray die beker

vir die span met die meeste punte
vir die tweede agtereenvolgende
jaar gewen. Die dag se oorwin
nings en nederlae is gevier met
'n regte WOK·sokkie in die onto
spanningsaal.

Graag wil die L.O.-studente van
1983 van hierdie geleentheid ge·
bruik maak om aan al die be
amptes, spankapleins, studente en
deelnemers baie dankie te se vir
so 'n onvergeetlike dag.

Willem Koch

Oil wat ons sonder verwaandheid
kan onlvang en gebruik , sal ons
sonder verdriet van afskeid kan
neem.
Marcus Aurelius

• • •
Hy is 'n dwaas wat die onmiddelike I
nalaat en hom toespits op dit wat in
die toekoms wag. I

Plutarchus
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ATLETIEKSPAN

Agler vLn.r.; B. du Plessis; K. Ie Roux; J. Schade; N. van der Merwe; E. Nel; W. Hendrikse; H. Thir ion
2de ry van agler v.l.n.r.: S. de WeI; D. Kitshof/; S. louw; B. Rusl; M. van Zyl; S. Spreelh; F. Smit

Slttend v.l.n.r.: C. van Niekerk; C. Maslert; E. Besier; J . van der Weslhuizen; S. MosleTl; S. Nieuwoudt
Voor v.l.n.r.: E. de Jager; A. Conradie; B. Gordon

WOK
ATLETIEKKLUB

Die klub sit met die probleem van 'n
geb roke atletiekseisoen en moet
oo k nog kom peteer met sportsoorte
5005 tenn is, kr ieket en swem.
Gevolglik kry ens glad nie die
belangstell ing van top-atlete wat
ens klub so nodig het nie. Nietemin,
aan entoesiasme ontbreek dit ens
glad nie.

Die jaar is ingelui met 'n heerl ike
byeenkom s op Napier. Dit is
opgevolg met 'n Kampioenskap
byeenkoms in die Paarl waaraan 11

W.P.-klubs deelgeneem het. Hier
het ens damespan beso nder goed
presteer deur 2de na U.S. te eind ig .
Ons manspan het oo k 'n baie
verdienstelike 6de plek behaal. Ons
het vanjaar ook weer teruggekeer na
d ie Co ll ison-byeenko ms te op
Groenpunt en dit baie geniet.

Die Eerstejaarbyeenkomste van die
verlede het ook weer herleef deurda t
ens vir die eerste keer so 'n
byeenkoms op ens eie atletiekbaan
aangeb ied het. Almal het di t baiege
niet.

Aanges ien ens klub 'n gebrek aan
werk lik goe ie baanatlete het, is dit

my oorwoe mening dat en s in die
toekoms al meer die klem moet laat
val op pad- en veldw edl ope en veld
items i.p.v. baanitems.

Graag betuig ek my dank aan die
paar atlete wat so getrou geoefen
het.

A.S. du Toil
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LEWENSREDD ING 1983

Agler v.l.n.r.: M. van Zy/; P. Lingen/e/der; A. Ne/; W. Strauss; P. Smit; A. Nortier; B. Krie/
Me ry van agler v.t.n.r: C. Sehicker ling; A. Jonek; S. Meiring; B. Schoeman; A.

Young; J. MOiler; S. Lou w
Sit/end v.l.n.r.: P. Lou w; M. van der Merwe; mei . E. Jordaan; O. Olivier

Voor v.l.n.r.: H. van Houwelingen; S. Steenkamp; D. KitshQff

Netbal
Weer eens kan WOK met dank
baarheid terugkyk op 'n jaar van
heelhartige samewerking van elke
speier. skeidsregter en afrigter. Oit
is dan ook te verstane dat WOK
vir die vierde agtereenvolgende
jaar die gesogte Elbie Joubert
skild verower het, asook die trofee
vir die beste samewerking, wat ens
met Wellington en Somerset-Wes
dee!.

Die klub bestaan uit 72 senior
spelers en 130 juniorspelers wat
gereeld twee keer per week afrig
ling ontvang. Ag spanne het ge
reeld aan ligawedstryde deelge
neem en het besonder goed ge
vaar: die derde span, sowel as die
sewende span verower elk 'n beker
in die Groot Uitdaagkompetisie. Die
derde span verower ook die derde
liga-beker by die openingstoernooi.

WOK beskik oor 59 gegradeerde
skeidsregters t.w. 58 met Boland
graderings en 1 met 'n SA-grade
ring. 'n Aansienlike groep skeids
regters het gereeld tydens Boland
Iigawedstryde opgetree.

Swem
Daar is vanjaar reeds baie vroeg
begin werk aan die fiksheid van
die swemmers. Mej. E. Jordaan
wat presies weet hoe om 'n swern
mer fiks te kry was weer aan die
roer. Elke Maandag en Woensdag
direk na kollege, dit nog voor
middagete, het sy begin met haar
bevele. Daar is lengtes en noq
maals lengtes afgele en die swern
mers het letterlik gesweet in die
water! Maar teen die einde van die
seisoen was almal baie dankbaar
en kon hulle die vrugte van 'n baie
suksesvolle seisoen pluk.

Daar het altesaam 114 swemmers
eksamens afgele. Die Beginners·
eksamen is deur 40 swemmers,
die Intermedlsre eksamen deur
5 swemmers, die Bronseksamen

deur 47 swemmers, die Brons
kruiseksamen deur 5 swemmers,
die Instrukteurseksamen deur 8
swemmers en die Silwereksamen
is deur 6 swemmers afgele.

Die Goue Diploma-eksarnen is van
jaar vir die eerste keer hier afgele.
Die swemmers wat die eksamen
afgele het, is Pierro Louw, Ockie
Olivier en Annemarie Nel. Mej. E.
Jordaan met die hulp van mnr. F.
Myburgh, Springbokswemmer, was
die eksaminatore vir die praktiese
deel van die eksamen.

Namens al die swemmers van 1983
wil ons baie graag mej. E. Jordaan
bedank vir haar bydrae tot ons
sukses en haar opoffering om die
mooi sportsoort aan WOK te be
vorder.

O.G. Olivier

Ons is besonder trots op H.
Zeeman wat gekies is in die Junior
Boland·B-span, en H.C. van Zyl
en L. Louw wat vir die S.A. kolle
ges-B-span gekies is en wat Tal
wan in 1984 sal besoek. Baie
geluk! Ook bale geluk aan mev. Y.
Ryke en haar span vir daardi.e
"ui tklopdoel" teen die Lln iveraiteit
van Stellenbosch se A-span.

Ons dank aanrne]. E. Zietsman en
mev. Y. Ryke vir hulle bydrae om
1983 'n suksesvolle jaar te maak.
Dankie vir u toewyding, asook die
besondere wyse waarop u die
netbalgees op WOK hoag hou.
Aan aile netbalspelers: hartl ike
dank vir julie pragtige same
werking en goeie gees gedurende
die jaar.

J. van der Westhuizen

33

et al.: Die Wynstok 1983

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



HlSTORlESE FOTO

Vyf dtImes van WOKbet vlIIjaaT
• ., ttl bBurt gIN. om verities
ttl won! IJS diIIJuIns van • N.G.

Mosderltedc ap WeIi'!litotJ.

VJ.nJ.: Mej. Maria KoegeIenberg. Marie
Rossouw. Annemarie ViIjoen. /.r)u;se

Visagie. Susan 1.JJngenhoven-

l.isbe Louw en Henriette van Zyl het WOK verteenwoordig
in die S.A. Kallegenetbalspan

Slas nn Rooyen he' WOK nnJaar
verteenwordlg in die 5.A. Kolleges

lr"'eQ~n
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DERDE HOKKIESPAN
Agter, v.l.n.r.: E. Olivier; V. Schneider; B. Niemand;

S. Meiring; B. Mostert; M. Visser.
Middel, v.l.n.r.: B. Rust; C. Mostert; mnr. C. Pienaar;

M. Opperman.
Voor, v.Ln.r.: H. van Houwelingen; S. Nieuwoudt.

TWEEDEHOKKIESPAN
Agter, v.l.n.r.: A. Meiring;

S. Louw; B. Ferreira; A. Naude;
A. Conradie; A. de Jager.

Middel, v.l.n.r.: M. Delport;
M. van Z yl; mej. E. Jordaan;

J. Wiggins .
Voor, v.l.n.r.: M. Opperman;

L. van Roo yen.

Hokkie
Die /ede van die hokkieklub hel
'n aangename seisoen agter die
rug. Mel die nodige samewerking
en harde oefensessies dwars
deur die seisoen is verskeie suk
sesse behaal.

Ons spanne was mel Interkollege
baie suksesvol. Die tweede span
klop D.K.P 3-1 en die eerste
span speel gelykop 1-1. In die
Iigawedstryde wat na Inlerkollege
volg, bou die eerste span voort
op hul goeie spel en klop D.K.P.
1-0.

Alicia Roos is vir die Boland se
A-span gekies en C. Schicker/ing,
C. Kriel, S. Pretorius, L van Litsen
borgh en M. Longmore vir die
Boland se B-span.

Die derdespan speel baie goeie
hokkie en slaag ook daarin am die
beker in hul liga Ie wen.

Ons maak van die geleenlheid
gebruik am mej. E. Jordaan en
mnr. C. Pienaar Ie bedank vir hulle
bydrae 101 'n suksesvolle jaar. Aan
die spelers wat die klub verlaat 
voorspoed en sukses en aan di~

gene wat agterbly - " Mag dit vot
gende jaar nel beter gaan."

Muriel Longmore
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EERSTE HOKKIESPAN
Agter. v.t.n.r.: C. Schickerling; L. van Zyl; A. Roos; C. Kriet; L. van Eeden; A. Stander

Middel. v.l.n.r.: S. Pretorius; M. Longmore; mej. E. Jordaan; L. van Litsenborgh
Voor. v.l.n.r. : C. van Wyk; H. du Toit

VIERDE HOKKIESPAN
Agter. v.l.n.r.: I. Snyman; J. v. Deventer,

A. Net; 8. Mosten; 8. Mosten; S. Erasmus;
M. de Jager

Middel. v.Ln.r.: A. Young; E. Smit;
mnr. C. Pienaar; J. Bruwer

Voor. v.l.n.r. : H. van Houwetingen; R. van Zyt;
S. Theron
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Netbal Ji; Netbal

EERSTE NETBALSPAN
Agter, v.l.n.r.: E. Groene wald; H. Zeeman;

E. Louw; H. van Z yl
Voor, v.l.n.r.: A. Tubb; J. van der Westhuizen;

mev. Y. Ryke; C. van Niekerk

VlERDE NETBALSPAN
Agter, v.Ln.r.: M. Beneke; R. Bester; S. Burger;

H. Joubert
Voor, v.l.n.r.: E. de Jager;mej. S. M. Zietsmen;

R. Brand; D. Kitshoff
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NETBALBESTUUR 1983

Agter. v.l.n. r.: A. Tubb; H. Marais; H. Zeeman; J . Muller; H. Coetzee
Middel. v.l.n.r.: E. v.d. Westhuizen; A. Zeelie; S. S teenkamp; S. de Wet; H. Joubert; N. Engelbrecht

Voor. v.l.n.r.: J . van der Westhuizen; mej. S. M. Zietsman; mev. Y. Ryke; Y.·Badenhorst

TWEEDE NETBALSPAN
Agter. v.l.n.r.: C. Botha; H. Engel
brecht; E. Botha; M. v.d. Merwe
Voor, v.l.n.r.: E. v.d. Westhuizen;

S. Steenkamp; m ev. Y. Ryke;
J . Badenhorst

39

et al.: Die Wynstok 1983

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



DERDE NELBALSPAN
Agter, v.l.n .r.: E. Burger; A. Cruywagen; J. Muller; S. Broodryk

Voor, v.l.n.r.: S. Jacobs; m ej. S. M. Zietsman; S. de Wet; M. Koegelenberg

VYFDE NETBALSPAN
Agter, v.l.n.r.: C. Loubser; A . Viljoen;

A. Crafford; P. Ackerman
Voor, v.l.n .r.: H. Joub ert; m ej. S. M. Zietsman;

H. van Baalen; M. Rossouw

SESDENETBALSPAN

Agter, v.l.n.r.: D. Spreeth; R. Markel;
M . van Zyl; J . Joubert

Voor v.l.n.r.: H. Marais; mej . S. M. Ziet sman;
N. Engelbrecht ; H. Fourie
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Krieketverslag
Die afgelope seisoen was be
sonder geslaagd en het weer eens
getoon dat WOK se krieket steeds
op 'n hoe peil bly. Die eerstespa n
het dan ook in beide die eendaagse
en die tweedaagse kompetisies ge
samentlik eerste geeindig en der
halwe die Sanlambeker en die Uit
daagskild verower. Die sukses van
die span onder leiding van Mart in
van der Merwe en Sias van Rooyen
kan veral toegeskryf word aan 'n
besonder goeie spangees wat
deurgaans geheers het.

Ons het ook 'n onvergeetlik toer
na Durban onderneem om die
S.A.-Kolleges-krieketweek by te
woon. Hier het WOK ook besonder
goed gevaar. Twee van ons spelers
nl. Sias van Rooyen en Andre
Lubbe het die SA-Kolleges se
A-span gehaal. Andre Lubbe het
ook gepresteer deur die hoogste
kolfgemlddelde gedurende die
afgelope seisoen in die Bolandse
tweede Jiga te behaal.

Die krieketklub wil graag sy dank
betu ig aan spelers wat ens vanjaar
verlaat en wat op onbaatsug tige
wyse gehelp het om krieket aan
WOK uit te bou. Gelukkig beskik
ens oor 'n paar belowende eerste
jaars wat hul kant kan bring. 'n
Besondere woord van dank word
gerig aan mnre. Schreuder en
Botha vir hul organisasie en onder
steu ning asook aan mnre. Basie
Basson en Hendre Reyneke vir hul
afrigting gedurende die afgelope
seisoen. Mag WOK se krieketklub
van krag tot krag gaan.

Mart in van der Merwe

ITennisafrigterskuTSus by WOK

Tennis
Gedurende die tennisseisoen van
1983 net ons meegedlng om die
Richard Laing B-beker, die Faure
beker B, die Faurebeker C en die
Krige-beker.

Ons het vyf spanne ingeskryf - die
derde en vierde span het albei om
die Faurebeker C meegeding. Die
derde span het ult dosente be
staan.

Ons het 37 studentelede gehad wat
gereeld wedstryde gespeel het.
Van hierdie spelers het ook party
keer die dosentespan uitgehelp.

Tennis van goeie gehalte is ge
speel en alhoewel ens minder er
vare spelers dikwels die knie moes
buig voor hulle teenstanders het
hulle goeie kompetisie ver~ kaf.
Ons spelers het waardevolle onder
vindlng opgedoen en het die tennis
baie leersaam gevind.

Gedurende die Septembervakansie
het ons eerste span aan die Kaap
landse Onderwyserskolleges se
tennisweek op Oudtshoorn deelge-

neem. Ons het derde geeind ig met
OKP as die wenners en OKO as
die naaswenners. Ons wil ook ge
luk SEl aan Ludwig Vercu iel wat
die Kaaplandse span gehaal het.

Ons wil graag die spelers bedank
vir hulle getrouheid en ook vir die
goeie gees waarin die tennis
wedstryde gespeel is.

Aan die begin van die 4de kwartaal
is daar 'n tweedaagse afrigters
kursus aangebied deur die be
kende afrigter, mnr. R. Hudson
van die Sports tig ting van SA Dit
is bygewoon deur plaaslike onder
wysers en studente en was bale
leersaam.

Ons opregte dank aan ons afrigter,
mnr. J. Walton, vir die entoes iasme
waarmee hy die afrigti ng en organi
sasie behart ig het.

Aile sterkte aan die twee mans
spanne wat ingeskryf is vir die
vierde kwartaal se wedstryde en
ens beste wense vergesel die
tennisklub vir 1984!

Pierro Louw
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EERSTE KRIEKETSPAN

Agter. v.l.n.r.: C. Cil/iers; B. Schreuder; C. Lum an; H. van Niekerk; R. Serfontein; B. Schoeman; D. van Deventer
Middel. v.l.n.r.: Mnr. H. Re yneke; M. van der Merwe; E. van Rooyen; mnr. D. R. Shreuder

Voor. v.l.n.r.: G. Spies; J. Mos tert

TWEEDE KRIEKETSPAN
Agter. v.l.n.r.: W Brink;

J. van der Vyv er;J. Nothnagel;
P. du Toit; D. Rautenbach;

H. Thirion
Middel. v.l.n.r.: J. Matthee;

mnr. D. R. Schreuder; S. Mostert;
K.le Roux

Voor. v.l.n.r.: W. Gellatly;
E. Bosho ff
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EERSTE TENNISSPAN(GEMENG)
.

Agter, v.l.n.r.: G. van Tonder; H. Zeeman; L. Vercuiel; S. Spreeth; E. van der Merwe
Voor, v.l.n.r.: H. Joubert; mnr. J. D. Walton; S. de Wet; J . Olivier

EERSTE TENNISSPAN (MANS)
Agter, v.l.n.r.: L. Vercuiel;

E. van der Merwe
Voor, v.l.n.r.: G. van Tonder;
mnr. J . D. Walton; J. Olivier;

P. Matthysen
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.~---

EERSTEJAARSPORTPRESTEERDERS
Agte,. v.l.n.r.: A. S tander; E. Engelbrecht; E. Boshoff;

W. Gellatly; S. Spree th
Middel. v.l.n.r.: H. Thirion; E. Louw; C. Luman; C. Kriel

Voo,. v.l.n.r.: G. Spies; A. Verhoog

STEVEN MOSTERT
het vanjaar vir WOK verteenwoordig in die S.A . Kolleges
vyftiental

44

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 9 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss9/1



46

Tennis ~ Tennis

TWEEOE TENNISSPAN (GEM ENG)

Agter, v.l.n.r.: C. Schickerling; P. Visser;
J. Pienaar; J. Myburgh

Vaar. v.l. n.r.: H. Arangies; mnr. J. D.
Walton; E. Odendaal; M. Cloe te

. ~

'OEROE EN VIEROE TENNISSPANNE (GEMENG)

Agter. v.i.n.r.: P. Nel; H. Marais; A. Lewis; A. Cruywagen;
A. Diedericks

Middel, v.I.n.r.: L. van Eeden; C. van Niekerk; C. Botes;
M. van Wyk; C. Kriel

Vaor. v.l. n.r.: P. l.ouw, mnr. J. D. Walton; D. Louw; M. van Zyl

LUDWIG VERCUIEL het die afgelop e seisoen vir WOK
verteenwoordig in die Kaaplandse Kollegespan
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BOLANDRUGBYSPELERS - 1983

Agter: S. van Rooyen; H. van Niekerk
Voor: B. Schoeman; H. Reyneke (afrigter); B. Schreuder
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WOK-RUG8Y8ESTUUR

Agter: G. Carstens; D. Rauten
bach; H. van Niekerk; F. Smit;

8 . Schoeman.
Voor: D. J . de Vi/liers; E. Smit

trektor): V. Jordaan

VIERDE RUG8YSPAN
Agter. v.l.n.r. : E. Nel: N. van tier
Merw e: J. van der Westhuizen;
F. Nel; D. Pieterse; N. Meyer
Middel. v.Ln.«: D. au Plessis;
A . Smit; S. Bates; W. Faurie;

A. Diedericks; A. Norrier
Vaor v.Ln.t.: G. Carstens; mar. E.
Smit (rektorl ; M. Mosterr tkept.l;

mnr. J. Walton (atrigter ); D. Visagie
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DERDE RUGBYSPAN
Agter. v.l.n.r. : W. Gella tley; K. Wessels; J. Truter; P. du Toit; W. Fourie; E. Boshoff

Tweede ry. v.t.n.r.: J. Hugo; W. Hendrikse; J. Bruwer; J. Pienaar; K. Schmidt; B. du Plessis
Sittende, v.l.n.r.: N. du Toit; mnr. E. Smit trektor): P. Net (kept.I; mnr. V. Jordaan (afrigter);

J. Broodryk

Rugbyverslag
Die 1983-rugbyseisoen het afge
skop deurdat 'n aantal WOK·spe
lers gekies is om vir 'n gekombi·
neerde Boland-Kolleges-vyfliental
te speel teen 'n toerspan van Chile.
'n Kolleges-B·span is ook gekies
om teen die Paarl te speel.

Beide wedstryde was van 'n be
sonder hoe standaard, afgesien
daarvan dat dit nog baie vroeg in
die seisoen was. Nuwe vriende
is gemaak alhoewel daar ietwat
van 'n taalprobleem was.

Gedurende die Paasnaweek het
'n groep van twintig spelers, ver
gesel van rnnr, Van As Jordaan,
'n rugbydag op Mosselbaai byge
woon. WOK moes teen 'n UPE
vyfti ental speel in die hoofwed
stryd van diedag en het naelskraap
verloor. Ons is gevra om, indien
so 'n dag weer .gehou word, dit
weer by te woon.

Voor die aanvang van die rugby
seisoen net die klub twee van sy
staatmakers van die 1982-seisoen
verloor weens beserings. Hulle is
Martin v.d. Merween Andre Cill iers.

Nogtans het WOK 'n goeie oorwin
ning oor Malmesbury behaal in
die eerste ligawedstryd van die
seisoen.
Met die jaarlikse interkollege
wedstryd, gespeel te Paarl, het
WOK 'n vurige, en by tye selfs let
wat robuuste vertoning gelewer,
maar het verloor teen 'n goed ge
oefende OKP-span. Tog het WOK
laaste gelag toe die herontmoetin g
gespeel is en OKP goed geklop
is. Oit was op sigself 'n pragt ige
prestasie en perfekte voorbeeld
van deursettingsvermoe, vasbe- '
radenheid en dissipline.
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TWEEDE RUGBYSPAN
Agter, v.l.n.r.: D. Engelbrecht; P. Visser; J. Nothnagel; C. Basson; A. van Scbelk wvk:

J. Matthee
Tweede ry van agter, vJ.n.r.: M. van Tonder; W. Hendrikse; T. Spangenberg; W. Rademeyer;

P. van Z yl; H. Arangies
Sfttende, v.l.n.r.: P. Scboemen, mnr. E. Smit Irektorl; E. van der Merwe (kapt.);

mnr. B. Basson (afrigter); H. Linde
Vaar, v.l.n.r.: A. Verhoog; G. Spies

Ongelukkig vir die eerste span, het
hulle die dienste van die kaptein,
Francois Smit, verloor deur 'n be
sering gedurende die Kollegeweek
te Durban. Dit was 'n swaar slag
vir die span se moreel maar, omdat

hulle 'n gedissiplineerde en goed
geoefende span is, het WOK terug
geveg en twee van die drie wed
stryde gewen - 'n prestasie wat
min ander kolleges kon ewenaar.

WOK se naam is hoog gehou beide
op en buite die veld en sowel die
spelers as die beamptes was te
aile tye perfekte ambassadeurs vir
die kollege. Steven Mostert moet
gelukgewens word deurdat hy ge
kies is vir die SA Kolleges-vyftien
tal.
Met die voortsett ing van die Iiga
wedstryde was WOK ongelukkig
om uit die finale wedstryd vir die
Hennie Roos-skild te val as gevolg
van 'n tegniese punt.

In die Groot Uitdaagkompetisie
het WOK baie goed gevaar deur
tweede op die puntelys te eindig;
slegs een punt agter die gesament
like voorlopers Worcester en OKP.

Met 'n bietjie geluk aan ons kant
kon WOK die finaal gehaal het.

Ten slotte, en met inagneming van
al die leite, was die 1983-rugby
seisoen redelik suksesvol, maar
bowe ai, was dit 'n seisoen wat
deur almal geniet is.
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C.F.

EERSTE RUGBYSPAN

Agter. v.l.n.r.: C. Luman; G. Nieuwoudt; J. Joub ert; S. van Rooyen; D. Schade
Tweede ry van agter. v.l.n.r.: B. Schreuder; S. Mostert; P. Visser; D. Rautenbach; P. Louw;

B. Schoeman
Sittende. v.l.n.r.: W. Koch; mnr. E. Smit Irektor);F. Smit (keot.): mnr. D. J. de Vifliers tetriqter):

H. van Niekerk
voor, v.l.n.r.: M. Smit; K. /e Roux; H. Thirion

Dankie !
Namens die redaksie van DIE WYNSTOK ons opregte dank aan die Rektor,
dosente en studente wet bydraes geskryf her virhierdie uitqewe.
Ook aan BOLAND·DRUKPERS ons hartlike dank vir hufle vriende/ike hulp
vaardigheid om aan die blad fisiese qestette te gee.
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