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Is u sekrs? JA I YERLOOF? 
Nos nie • • • spreek dan 

EDDIE DE BEER 
Diam-antslyper 
vir u 
VERLOOFRINGE 
teen baie billike pryse . 
U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak. 

Bel: Tannie de Beer (De Klerk· 
huis) 2226, Potchefstroom 
of 
E. J. de Beer, 869-1260, Alberton 

NR. III 

OFFISieLE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O . 

. JW ~~EDEJAARSPIEKNIEK 

AANGENAAM 
BAlE 

REELINGS PUIK 
Die piekniek wat die tweedejaars verlede Saterdag vir die massa van die Puk 

gereel het, was een van die aangenaamste wat vir 'n lank tyd op die Puk plaasge
vind het. Van die oomblik toe die busse aangekom het totdat elke student weer 
afgelaai is, is deur elkeen besonder ge niet. 

· Die tweedejaarspiekniek het in die afgelope jare reeds 'n 

gevestigde instelling op die Puk geword, en die studentelewe is haas 

o~denkbaar sonder hierdie jaarlikse piekn:iek. 

Saterdagoggend het ongeveer 
honderd en vyftig dames en mans 
vet trek vanaf die hek van Thaba 
Jah. Reeds vanaf die begin het 
d'ie tweedejaars die uitstappie 
iets besonders gemaak. By aan-

_ M_nr. A!rie de Beer 
koms is begin met die vooibe
reiding van die oggendete en 
spoedig was elkeen voorsien van 

'n bord kos en 'n beker koffie. 

Reelings 

Die res van die dag het die 
reelings baie glad verloop wat 
tot die genot van die dag byge
dra het. Daar is verder voorsie
ning gemaak dat die piekniek
gangers nie die dag ledig sou 
deurbring nie. Onder andere is 
daar voorsiening gemaak vir 
jukskei en krieket. Gesonde kos
huisgees het ook hier geheers 
waar die verskillende koshuise 
teen mekaar opgetree het. 

Daar was egter die wat ver
kies het om die dag op 'n stil
ler wyse deur te bring. Ander 
het weer lang wandelinge langs 
die dam gemaak. Elkeen het eg
ter die dag op sy eie manier be
sander aangenaam gevind. Dit 
is net jammer dat daar nie meer 
van die massa teenwoordig was 
me. 

amens die massa aan die 
tweedejaars 'n woord van hart
like dank vir 'n baie aangename 
dag. 

V olkspele uniek 
Die bestuur van die P.U.-volkspelelaer het besluit 

dat hulle nie vanjaar soos in die verlede, 'n volkspelede
monstrasie-groep gaan kies nie. Die P.U. Volkspelelaer 
sal optree as demonstrasie-groep tydens massavolkspele. 
Die laer sal bestaan uit die persone wat die oefeninge 

Maandagaande sal bywoon. 

Verlede Maandagaand het die 
eerste oefening op die nuwe ske
ma plaasgevind en was 'n groot 
sukses. Daar is egter 'n groot 
tekort aan neefs en 'n dringende 
beroep word op die neefs gedoen 
om by die laer aan te sluit. 

Die Volkspelebestuur stel 'n 
toer in die vooruitsig na Pongo
la in Noord-Natal tydens 'n deel 
van die April-vakaJliie. 

Verskeie plekke sal onder an
dere besoek word, soos bv. die 
Mkuzi Wildreservaat. 

Verder word daar ook ver
skeie saamtrekke deur die be
stuur beoog vir die laer. Die 
eerste in die reeks sal die ses
tiende Maart in Johannesburg 
bygewQon word. 

Skenking 
'n W aardevolle versameling 

boeke ten bedrae van bykans 
R200 is op Dinsdag 26 Februarie 
1963, deur dr. Kitt, die Duitse 
Kon ul te Johannesburg en sy 
metgesel Glosauer, die Vise-kon
sul, amptelik aan die Universi
teit oorhandig. 

Die skenking wat enkele waar
devolle werke op die gebied van 
die Duitse letterkunde en die fi
sika bevat is gedoen deur die 
Deutsche Forschungsgemein
schaft. 

'n Besondere aanwins vir die 
biblioteek is 'n herdruk van die 
Hollandse Apokalips en 'n blok
boek, die bekende Biblia Pau
perun wat ook onder die versa
meting is. 

Regstelling 
Na aanleiding van gerugte 

~ at verlede week die ronde 
gt!doen het dat die Wapad 
deur die firma Potchefstroom 
Herald oorgeneem is, wil die 
redaksie van die Wapad dit 
duidelik stel dat sodanige 
gerugte geheel en al onsin
nig is, en geen verband met 
die waarheid het nie. 

n V oorlopige ooreen
koms was wei met die direk
sie van genoemde blad aan
gegaan dat hulle al die ad
vertensies sal werf. In 'n po
ging om die Wapad elke 
week te Iaat verskyn, het die 
direksie aangebied om 'n 
groot deel van die finansiele 
pligte oor te neem. AI voor
waarde wat hieraan verbonde 
was, was dat aan elke stu
dent 'n gratis eksemplaar 
van Potchefstroom Herald 
beskikbaar gestel sou word. 
'n Vroeere verklaring van 
hierdie aard was nog nie 
moontlik omdat hierdie saak 
geensins finaliteit bereik het 
nie. 

Die redaksie vermoed wei 
dat 'n groot deel van die on
tevredenheid uit onkunde 
voortgespruit het. 'n Groot 
deel van die massa was eg
ter reg ingelig. a aanleiding 
van besware aan hulle kant 
het die redaksie besluit om 
nie met die skema voort te 
gaan nie. 

amens die redaksie en al 
die lesers van die Wapad wens 
die Wapad die rektor, prof. ]. 
Chris Coetzee van harte geluk 
met sy verjaarsdag en wil ons 
die bede uitspreek dat hy nog 
baie jare van geluk en goeie ge
sondheid sal mag genie~ 

Tweedejaars aan die werk 

Vreugdedag 
Die Vreugdedagkomitee van die Puk sorg vanjaar 

vir groot beroeringe. Vir die eerste keer in die geskiede
nis van Vreugdedag, duur Vreugdedag nie die gebruik
like een dag nie maar wei twee. 

Vreugdedag word vanjaar 
gehou op Lichtenburg en wei op 
V rydag 29 Maart en Saterdag 
30 Maart. Op V rydag sal daar 
geen klasse wees nie en staan 
dit elke Puk vry om hierdie 
unieke gebeurtenis vanjaar by 
te woon. Vreugdedag het vol
gens die organiseerders reeds 
stereotiep geword en vandaar dat 
die Vreugdedagkomitee vanjaar 
met iets besonders voor die dag 
kom. 

Daar gaan gepoog word, al
tans die Vreugdedagkomitee on
der Ieiding van mnr. At van den 
Berg beloof dit, om die hele Wes
Transvaal die dag op Lichten
burg saam te trek. Onder andere 
sal ook een van die bekendste 
omroepers van die S.A.U.K. op
tree as seremoniemeester. 

Reeds op Donderdag 28 
Maart vertrek al die Pukke per 
trein na Lichtenburg. Met mas
sastudentesang deur die strate, 
massaoptogte, boeresport, stu
dentekonsert, die grootste vlot
optog ooit, gaan die verbeelding 
van die publiek van Lichtenburg 
letterlik aangegryp word. 

Die minimale bedrag van 
Rl.SO word van elke student 
gevra wat aile koste vir die twee 
dae sal insluit. 

Deur hierdie grootse onder
neming aan die kant van die 
V reugdedagkomitee, word aan 
die Puk 'n uitstekende geleent
heid gebied om homself op Lich
tenburg en omstreke bekend te 
stel. 

Welkom terug! 

e Koop ons inlywings Foto's 

e Sien ons Portrette 

WIE IS ONS? 

FOTOKUNS 
Tel. 3185 

Tomstraat 82, POTCHEFSTROOM. 



Afrikanerstudent en die 
Baite·Zand 

Die posisie van die Afrikan erstudent ' mer-die buiteland, het in 
die afgelope twee weke weer sterk ter sprake gekom met die besoek 
van die Belgiese student, Kamiel Pauels, aan die Puk. Verder ver
skyn daar elders in hierdie uitgawe 'n berig oor twee skerp hoofarti
kels van die mees gelese wetenskaplike tydskrif :in Brittanje, Nature. 
Hierdie blad het naarnlik heftig le velde getrek teen aparte univer
siteite in Suid-Afrika. 

Dit is duidelik sowel aan die gesprekke met mnr. Pauels as uir 
die tydskrif, dat daar jeens die Afrikaanse universiteite geen vrien
delike houding gekoester word nie. In die tyd wat verby is het 
hierdie aanvalle op die afsonderlike universiteite reeds 'n wye veld 
gedek. Die mees algemene klag daarteen is dat dit 'n skending van 
Akademiese vryheid is. 

Die groat probleem met hierdie mense is dat hulle nie die 
volkskarakter van die Afrikaner wil erken nie. Dit blyk duidelik 
dat op vele terreine die verskil t.o.v. godsdiens, sedelike beginsels 
ensomeer, van kardinale aard is. Die lewens- en wereldbeskouing 
van hierdie mense Iaat ons nie toe om op enige noue voet van 
verbintenis te werk nie. 

Op sekere vlak moet daar egter wei saamgewerk word. So kan 
daar wel op die terrein van die Pers wel nuus uitgeruil word. So
danige saamwerking, op welke terrein ookal, kan en mag geskied 
maar dit sander dat ons eie beginsels daardeur opgehef word. 

M.S.S.V. 
Die bestuur van die Maat

skaplike Sorg Studente Vereni
ging hied aan sy lede vanjaar 'n 
besondere interessante program. 
So word daar beoog om moont
lik 'n rolprent te vertoon. 

Daar is besluit om deur die 
jaar 'n tema uit te werk, nl. bui
telandse invloede op die jeug 
van Suid-Afrika. Op elke ver
gadering sal daar dan 'n aspek 
daarvan behandel word. 

Eerskomende Donderdag tree 
prof. J. H. Coetzee op met 'n 
lesing oor die Kommunistiese 
invloed op die jeug van Suid
Afrika. 

Al die studente word hartlik 
uitgenooi om die vergaderings 
van die vereniging by te woon. 

AanvalJe 

Onlangs het twee skerp huof
artikels in die mees gelese Britse 
wetenskaplike tydskrif verskyn, 
Nature, oor die universiteite en 
die intellektuele groepc in die 
Republiek. Die eerste gaan oor 
'n toespraak wat gehou is aan 
Wits deur die bekende Britse we
tenskaplike, Sir Eric Ashbly, wat 
hol!1 s~erk uitgespreek het teen 
die aparte universiteite vir Ban
toes in die Republiek. Die twee
de was getiteld: , Apartheid in 
Sou th Africa learned societies". 

U het volop keuse in oils groot 

verskeidenheid 

Boeke vir Studie 

Ontspannin2 

. en vtr 
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EFESI!tRS 6 : 13 : 
,.Daarom, neem die valle wapenrusting van God op, 
sodat julie weerstand kan bied in die dag van onheil, en 
nadat julle alles volbring het, sttUZnde kan bly". 

Paulus gebruik die beeld van ·n krygsman wat hom bewapen 
vir die geveg. Die voile wapenrusting moet hy aantrek, en niks 
minder nie, s n,ders sal hy sterwe. 

I et so is elke gelowige ook 
'n krygsman in die leermag van 
die ewige God, en riet so moet 
ons ook onsself bewapen 
Nie met wapens wat gekoop word 
mel goud of silwer nie. - Nee, 
uit genade word dit aan ons ge
skenk. nl. die Woord van God. 

So is die Heilige Skrif aan 

ons gegee as middel tot ons sa
ligheid. Daarom moet ons in
dring in die waarhede van die 
\Voord om ons so toe te rus met 
die wapenrusting van die ge
loof, sodat ons staan.de kan bly 
in die dag van stryd. 

Ons !ewe in 'n tyd van gees
telike verwildering, 'n !ewe wat 

13 Maart 1963 ;~ .: 

een groat drama van Godontvlug
ting is en wat reeds in die paradys 
begin het, maar ook ]ewe ons in 
'n tyd van legio van valse gods
dienste. As ons dan nie ten volle 
bewapen is nie: Hoe sal ons dan 
staande bly, onsself· kan hand
baa£ en verdedig? Dan sal ons 
moet val voor die valsheid, val 
in die han.de van die satan wat 
'n mensemoordenaar is van . die 
begin af. 

Daarom ~ medestudente, laat 
ons erns maak met die By bel in · 
ons lewe, sodat ons sy wil kan.-.. 
ken om Hom dan reg te dien so
dat ons kan .staande hly jn _die 
dag van onheil en nadat alles 
volbring is die goedheid van die 
Here eendag mag aanskou in die · 
land van die lewendes". · 

G. J, van S . . Roos . . 

DA WIE n·up TIEN -JAAR OUO 
Een van die nuwere koshuise op die Puk wat nie dateer uit die dae toeka nie, 

die suidelike deel van Dawie du Plessisbuis, bet ver1ede Vrydag sy tiende verjaars
dag gevier. Hierdie koshuis wat later verdubbel bet deur die byvoeging van Dawie 
Dup Noord, bet egter in die tyd 'n eie gees en 'n eie tradisie opgebou. Sedert die 
dae toe ,Pa" du Plessis, J. B. du Plessis, Louis Aucamp e.a. Dawie Dup betrek het, 
het daar reeds verskeie leiersfigure in ons studente1ewe uit Dawie Dup te voor· 
skyn getree. 

Die dames van De Klerkhuis 
het sa am met c.l ie mans van Da
wic Dup Vrydagaand gesellig 
deurge~ring. Die dames is ge
traJ... teer op tee en verskeie an
der eetgoed terwyl daar ook 'n 
paar asemberowende toertjies 
deur party van die mans gelewer 
is. 

Ongelukkig vir die inwoners 
van. Over de Voor dat hulle met 
di e saak begin inmeng het want 
dit bet dan ook uitgeloop op 'n 
geveg tussen die twee koshuise. 
Die inwoners van Over de Voor 
hel die voordeel dat hulle opge
leide brandweermanne het wat 
die Dawie Doepers van die kos
huis af weg hou met die brand
slange. 

Wat die manne van Dawie 

KOLLEGE 
KAFEE 

Gerieflik naby die 

UNIVERSITEIT. 

• 
Ons verskaf · 

ETES 

• 
Dup omgekrap het was die feit Ds. Schalk Buys, een van die 
dat hulle hoeke en klere wat op 

Alles wat u Hart Legeer 

die beddens gele het, heeltemal eerste inwoners van Dawie Dup. 
veronagsaam is toe die beddens 

Tomstraat 86. Tel. 958 
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lopig geskik. 
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DIE BULT 
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DIE WAPAD 

Dis warm maar niemand wil kla, 

saan.s is dit soel met sqeezeka, 

Daar gaan hul, twee hy twee, 

Gedienstig, geduldig, gedwee. 

Ditsem slepers so moet dinge mos wees, daar was mos nie verniet 'n piekniek 
nie. Ewenwel laat ek julie eers so iets ouliks vertel. Nou een aand waag ek dit 
mos, so om en by sleeptyd, in Kulu se sitkamer in om te kyk hoe lyk die plek se 
sosiale departement. Skaars het ek my in 'n nuwe grys stoel neergevlei, of 'n ver· 
dagte geluid soos 'n gekriewel agter die rooi skerm bereik my ore. 

Bewusteloos van die feit dat ek loer, bly ek loer. In die hoek 

op die grand sit Dries en Rietjie - hulle speel Hans en Grietjie. 

Hans van Zyl sit ho-op die tafel. Op die bank sit Hannes Viljoen 

en Sannie ewe tevrede. En so uit die niet kom Pieter Kempff en 

Louis Field. Ewe liefies vra sy toe Pieter is dit vry of verniet. Alles 

te vergeefs se ek. 

Vry en vreedsaam verkeer die 
manne deesdae hier op ons Cam
pus. Hulle kys en sleep vir 'n 
vale. IGNATIUS VORSTER 
preek deesdae vir LYDIA PEL
SER. ,Wat leer ons hier uit, 
Lydia? Wanneer kys ons dan?" 

GHIBEAU GERBER was 'n 
tikkie te vee! vir TIKKIE TE 
GROOT en so het hulle saam 
saam die Gold Rush gewen. 

KOOS DU TOIT is met EN
GELA SCHUTTE van Paradys 
gekies, geen wonder hy verkeer 
deesdae in die sewende hemel 
n1e. 

Hou 'n bietjie vir BETS 
GROBLER dop wan,t vandat sy 
met FRANCOIS sleep het sy 
geen. probleme met haar hare 
nie. Dinge gaan ook so vinnig 
dat ek amper vir LEE BOGY
SEN en HENDRIK VAN DER 
WALT kan gelukwens. 

Daar is egter helde wat die 
tweede stap na die strop geneem 
het en verloof geraak het. So re-

ken KLAAS BADENHORST vir 
my dat kys elementer is. Dit 
gaan nou baie beter met hom 
vandat hy en CORA VAN WYK 
verloof is. 

Ook JA. RAS het hom tot 
die verhoogde status hegewe en 
di e afgelope vakansie stil-stil 
met SUSAN VERHOEF verloof 
geraak. Baie geluk julie twee. 

BOK SCHUTTE het ook ge
dink dat hy darem nou al 'n jaar 
skoolgee en dat hy nou maar 
verloof kan raak aan ELWINA 
MOESMAN. 

CORRIE MONSTER van Jo
hannesburg het die afgelope va
kansie ook NAKKIE VENTER 
deur die ring getrek en nou it 
haar vinger daarin vas. 

Maar daar is ook die heel 
u iterstes wat hulle nekke nou fi
naal in die strop geplaas het. 

ROELF MARE en FRANCIS 
KRUGER het ook hulle kamer
maats verruil vir permanente ka
m rmaats. Ba:ie geluk. 

LUDWIG RoDER en CE
CELIA ( Oelofse) het ook die 
koshuislewe verruil vir die ge
mak van 'n eie woonstel. 

A an a! d ie gekysdes, verloof
des en getroudes : Weet julie 'n 
huwelik is net soos 'n sirkus. 
Eers verloofring dan trouring en 
laa t ens vermeerdering. 

Aan die manne wat nie ge
kys is nie ook iets ter opbeuring: 
Onthou ' n vrou is nes 'n bus. 
Moenie agter haar aan hardloop 
nie oor 'n halfuur is daar nog 
een. 

Goeibaai vrinne, 
Jaffie Wakis. 

SUPERETTE 

Tomstraat 100 

Potchefstroom 

Gerieflike en moderne self
bediening waar u 'n groat 
verskeidenheid kan kry van 

KRUIDENIERSWARE, 

KOMBUISBENODIGDHEDE 

en 

GROENTE teen laer pryse. 

STUD IE 
of 

PLESIER? 
ONS SAL U TOER VIR U REeL - IN DIE 

BUITELAND OF BINNELANDS. 

ONS DIENSTE IS GRATIS 

RAADPLEEG ONS EERS! 

DIT KOS NIKS EKSTRA NIE 

DORINGBO \'lE 
SNAAKS 

Op die Kampus va n di e Puk 

JS daar baie dinge wat snaaks 

en wat is oos clit gewoonlik 

n1 e 1 nie. Een van die snaakse 
din t;e is di e r y dorin gbome wat 
langs di e ' tud enleraadskanloor 

staan. 
' n Doringhoom is een van die 

home ~1at net weie r om in ' n ry 

le groei. 
' n Verslaggewer va n di e Wa

pad het pro f. A. P. Goosens, 

professor in Plantkunde oor di e 

aan geleentheid gaan spreek. Prof. 
Goosens het di e volgend e ver

klaring cJ·aa roo r gehad. In die 
vroeere jare was daa r geen spra

ke van ons pragtige uitgelegde 
Campus van vanclag nie. Die des
tyd e plantkund elabora torium 

het in di e omstreke gestaan waar 
oom Ga wie wa rt se kanloor 
vanclag staan. Op die hoek va n 

die gehou het daa r 'n groo t do
ringhoom ge taa n. Wanneer dit 

gereen het, het die water uit di e 
geut teen die gebou aangespoel 
en van di e saadjies meegevoer in 
di e ri gting waa r dit' Totiussaal 
vandag staan. 

Op ' n dag hct prof. Goosens 
een van die werker opdrag ge
gee om ' n lyn te span en die 
boompi es wat nie in 'n lyn staan 

uil le trek. Later toe he. luit i. 
om die Stud ente raadskantoor 
daar op le ri g, is hesluit om hier
d ie merkwaard ige born e so te be
hou en is di e planne in di c r vuege 
opge tel. 

3 

P.- DAG 
Die a fgelope tyd het daar 

oor die hele CampLts asook 
in di e hele dorp plakkate 
verskyn met di e woorde P
dag daarop. 

Dit is geen Poqo-aanval 
n ie rna a r nel di e redaksie 
van die Pukkie wat reeds 
hulle verkoop-veldtog inge
lei het. Op 23 Maart breek 
hierdie dag aan en sal die 
jaarlikse Vreugdeblad sy 
verskynin g maak. In di e Wa
pad van volgend e week sal 
di e redaksie meer be onder
hccl e verstrek. 

Vuur in Skaak 
Die skaakklub is nog een van 

die kluhs van die Puk wat van
iaa r di e nuwe jaar aangepak 
het met groat vuur. Verlede Dins
dagaa nd is di e interkoshuisliga 
heslis wat reeds Maandag begin 
is. Die Ya.n Rooy-wisseltrofee 
ic; gewen cl eur Heimat met Dawie 
Dup kort op hulle hakke. 

Di e skaakkluh sal in die toe
kom., elke Dinsdagaand in die 
Di erkunde Lahoratorium verga
der Pn elke Puk word hartlik 
uitgenooi om hv die kluh aan 
le sluit. Die k1uh beloof om 
goeie kompeti sie te gee aan die 
wal wei kan skaak peel en aan 
cl ie wat ni e kan speel nie sal ge
lrPr word om te speel. 

Vir di e komende jaar is daar 
volop aksie. Die A.S.B.-kongres 
le voor di e deur. verder die in
lr rvarsity teen U.O.V.S. Verder 
word da-ar ook !!enoog om wed
o:; tryde teen Heidelberg en Pote 
te rrel asook verskeic and er 
plaaslike kompetisies. 

POTCHEFSTROOMSE 
REISBURO 

TREINBESPREKINGS 

Kerkstraat 150 Tel. 1425 

POTCHEFSTROOM 

- HO~TEL,BESPREKINGS 

U is altyd welkom by ons kantoor - Gratis pam

fl~tte beskikbaar. 

~==================================~==~================·-
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LAKSHEID ONDER STUDENTE 
Geagte mede-Pukke, 

Kom ons praat reguit. Wat is verkeerd met ons gees, of, anders ' gestel, het ons 
Pukke nog daardie samehorigheidsgevoel wat in die algemene studentetaal bekend 
staan as gees? Dit het tyd geword dat daar daadwerklike aandag geskenk word 

aan die gees en gesindheid wat daar onder ons studente aan hierdie Inrigting be
staan indien ons ons roeping en taak in hierdie !ewe wil volbring en indien ons 

nog Ianger aanspraak · wil maak op die simboliese waarde wat daar geheg word 
a~n die begrip ,student" - ek kan u verseker dat dit glad nie meer so hoog 

aangeslaan word in die buitewereld nie omdat die student van vandag in so baie 
gevalle net nie meer is wat daar van 'n student verwag word nie. 

Die groot rede vir die waardevermindering van die begrip ,stu

dent" le myns insiens daarin dat die gees by ons studente nie meer 

ge ond en reg is nie. Die rede vir hierdie gebrek aan '~ gesonde 

gees (L.W. 'n gesonde gees) kan op baie plekke gesoek en ook ge

vind word; ek wil bier net een rede vir u pro beer voorhou met die 

hoop clat ons -ons elf ten opsigte van hierdie een maar tog belang

rike saak sal besin. Mag ek die hoop uitspreek dat mettertyd ook 

ander oorsake aan die lig gebring sal word met uit luitlike doel 

die bevordering van die studentelewe a an hierdie uni ve1·siteit. 

Ons houding en benadering 
ten opsigte van die beoefening 
van sport is korrup. In die 
Griekse opv()edkunde was die ba
sis van die opvoeding die -ont
wikkeling van die hele mens, van 
al die vermoeens en kragte van 
die gees so wei as van die lig
gaam van. die mens, met die doe! 
die aankweek van 'n ewewigtige 
per oonlikheid by die mens. 
Hierdie stelsel het tot vandag 
toe nog bly voortbestaan en vorm 
'n noodsaaklike deel van die op
voedingstelsels in ons land: wie 
sal ooit die waarcle durf ontken 
van , 'n Gesonde gees in 'n ge
. onde liggaam?" ou wil ek be
weer dat ons gees nie meer ge-
oncl i nie omclat ons liggame 

nie meer gesond is nie. Die ba
lans tussen gees en liggaam is 
m.a.w. versteur - ek beweeg se
ker nou op gevaarlike terrein, 
dog dit is my eerlike gevolgtrek
king waarloe ek geraak het. 

Ek wil dit egter duidelik stel 
dat d it nie primer gaan net om 
die liggaamlike aspek van deel
name aan sport of ontspanning 
nie, maar ook en vera! oor clit 
wat verkry word deur sodanige 
deelname, aan dit wat deelname 
in die regte gees natuurlik, hied 
a an die beoefenaar van sport en 
we] in die vorm van persoonlike 
sati. fak ie, karaktervorming en 
ontspann in g. Dit verskaf nie ai
leen net liggaamlike oefening nie 
( waarsonder ons nie kan klaar
kom nie), maar cleur deelname 
aan sport en spel word ook op 
'n geclissiplineerde wyse uiting 
gegee aan die drange van die 
mens, aan die spel-, erkennings-, 
geldings- en sosiale drange, wat 
andersinds miskien op onwetti
ge, aJbrekende en eerlose manie
re tot uiting kom. Deur deelname 
aan sport word ook die eie ego 
in bedwang ll;ehou, die persoon
likheid word gevorm en ver
vorm; in kort: deelname aan 
sport, indien in die regte gees 
maak van die mens ware mens, 
mens m die volste sin van die 
woord. 

Wat is die posisie met die 
beoefening van sport aan die 
P.U., of, sal u miskien vra, wat 
is verkeerd daarmee? Ons het 
veertien sportklubs onder patro
naat van die S.R., enkele andere 
wat in die nabye toekoms om 
inskakeling sal vra; ons neem 
deel aan die Iigas en toernooie 
en aan lntervarsity - en wat is 
dan verkeerd met die Intervar
si ty-gees? Toegegee, daar be
staan wel 'n Intervarsity-gees, 
dog Intervarsity is slegs een mo
ment in die beoefening van sport 
aan die Universiteit en is geha
seer op die bestaan en die hloei 
al dan nie van die ondetskeie 
sportklubs. Dit word voorafge-

gaan deur 'n lang seisoen, die 
sportklubs is vir h ul voortbe
staan afhanklik van lede en on
dersteuners wat nie net met ln
tervarsity hul kragte wil ingooi 
nie - gewoonlik dan slegs met 
die eie eer as doel vooropgestel. 
Die lede en die ·ondersteuners 
van die klubs """ albei is van 
ewe groot betekenis - be taan 
nie uit 'n spesiale groepie stu
clente wat net met die oog daar
op op Universiteit is nie, maar 
dit is u, as individue en ook as 
studentemassa, wat die bestaans
reg en die sukses van die sport
klubs bepaal. Soos so dikwels die 
geval, bepaal die gees en gesind
heicl van die enkelinge ook hier 
wat die gees en gesindheid van 
die massa al wees. 

Hoe is dit nou gesteld met 
ons sportklubs? Terwyl so baie 
van ons studente nie weet wat om 
met hulself aan te vang nie en 
in die proses dinge doen wat 
geen vormencle waarde het nie, 
i ons sportsoorte staclig maar 
seker besig om ten groncle te 
gaan weens gebrek aan deelne
mers en belan.gstelling. As daar 
clan maar net meer tycl aan die 
akaclemiese sy van student-wees 
bestee word. sou cl it nog in 'n 
mate as verskoning en as satis
faksie kon dien, dog nou word 
dit ook nie eens gedoen. nie. Die 
krieketklub voer 'n sukkelbe
staan ten spyte van uiters lof
waardige pogings van 'n klejn 
):!;roepie stuclente wat poog om 
dit aan die !ewe te hou en om 
ons Universiteit se naam op hier
die gebiecl hoog te hou; die ho£
balklu;b, judo, jukskei, ja, al 
ons sportklubs voer 'n sukkel
bestaan. 

Neem die geval van die atle
tiekklu b. wat seer sekerlik een 
v1m die sterkste klubs aan ons 
Universiteit hehoort te wees. En
kele weke gelede is daar 'n eer
stejaarsbyeenkoms gehou waar
aan slegs enkele eerstejaars deel
geneem het - die byeenkoms 
was spesiaal g-ereel om te sien 
watter talente hierdie kluh van
iaar van die skole getrek het. 'n 
Paar seniors moes alles in die 
strycl werp om die hyeenkoms 
van 'n volslae mislukking te red. 

Rugbv. Die hoofsportsoort 
aan die Universiteit ... die top
punt van die Intervarsity elke 
jaar is dan ook die hotsing tus
sen die eerste spanne van ons 
Universiteit en die Kovsies. Van
jaar het hierdie klub begiri met 
slegs drie senior spanne en een 
onder negentienspan in vergely
king met die 7 spanne waarmee 
vorige jare begin is. Minder as 
20 eerstejaars het die algemene 
iaarvergadering hygewoon, slegs 
14 junior-eerstejaars het hul op
wagting by die veld gemaak ver-

lede Maandag. Die posi ie vel
erger elke jaar, en weer is d1t 
net ' n handjievol persone wat 
probeer red wat te redde is. Kan 
'n mens verwag dat hierdie klein 
groepie persone altyd die naam 
van ons Universitei t op die sport
velde moet hooghou . . . en u 
kan dit gerus maar in gedagte 
hou , die naam van hierdie Um
versiteit is ten nouste verbonde 
aan die prestasies en optrede van 
die studenle van hierdie Inrig
ting. 

Waar is al daardie eerste
jaa rs wat h ier op die Puk aan
gekom het en op hul identifika
siekaarte onder die opskriite 
p restasies en belangstellings ge
spog het met die aantal sport-
oorte waarin hulle clan kwan

su is sou belang stel? Moet u, stu
dente van die Puk, altyd gesoe
bat en gelek word om ook 'n 
dee! by te clra ter bevordering 
van dit wat -vir u, eerstejaars so
wei a seniors. dierbaar behoort 
te wees? Is die kern van die 
saak nie miskien gelee in die 
wanopvatting wat daar jaarliks 
hv die eerstejaars posvat m.b.t 
cl ie Si!;. vryheicl wat hulle ver
werf het deur na 'n Universiteit 
te kom nie? Ret u dalk vergeet, 
of het u dit nog nie geleer nie, 
dat alle vryheid gepaard gaan 
met verpligtinge, en in hierdie 
geva l het u groot verpligtinge 
wat u teenoor u Universiteit 
moet nakom voordat u met reg 
daarop kan aanspraak maak om 
waarlik student van hierclie in
rigting te kan wees. 

Miskien is clit nog te vroeg 
om op h ierdie stadium te oor
deel, dog alle teken wy in die 
rigti ng dat ons vanjaar swak
ker as ooit in die verlede bede.eld 
is wat eer tejaars aanbetref. En 
hulle is die seniors van more . . 
waar gaan dit alles eindig? 

Maar on as senior hoef ons 
nie nou te verlustig daarin dat 
ons nou 'n sondebok vir die 
wantoestande gevind het nie. Ons 
was ook almal eerstejaars en ek 
wil beweer dat ons vandag die 
wran.ge vrugte pluk van 'n pro
ses wat twee, drie en selfs vier 
jaar gelede begin js. Het ons nie 
ons plig destyds al versaak nie 
en is ons nie steeds besig o~ 
deur ons onaktiwiteit die proses 
van aftakeling verder aan te help 
nie? Ret ~it nie hoog tyd geword 
dat daar n ein.de gemaak word 
a~n di~ ~oellose rondslentery, 
d1e onsmmge praatjies. die uit
spa_ttigheid en die ligsinnigheid 
wat so baie van ons tyd in be
slag neem en ons weerhou daar
van om iets positiefs ter opbou
ing van ons eie persoonlikheid 
en ter wille van ons Universiteit 
te do en nie? 

Dit het tyd geword dat ons 
ons baie ernstig moet hesin oor 
die rol en taak wat ons op Uni
versiteit het om te vervul om 
on~ los te ruk van die wano~vat
ting wat ons huldig oor wat stu
clent-wees en die studentelewe in 
wese is . In sy huidige vorm is 
die studentclewe 'n holle en lee 
term, deur on eie toedoen. Daar 
is so min vormende waarde ge
lee in die studentelewe soos ons 
nit hier hn en. ervaar. En waar 
dit die taak van vera] die Uni
Vf'rsiteit is om die leiers van die 

toekoms te lewer (en ons is tog 
o geneig om onsself -op die bors 

te tik wanneer hierdie woorde 
geu it word!) sa l daar net een
voudig 'n d rastiese her iening 
moet kom van die rol wat die 
tudent op die oomblik speel in 

die hereiking van hierdie ideaal. 
Voel u die geweldige uitda

gi ng a an? En, ' at gaan u, as 
enkeling en ge amentlik as mas
a. in hierdie verband doen? 

Gaan ons onsself deeglik onder
soek en se][ die fout probeer uit
kakel, of ... en ek huiwer om 

clit te noem, gaan ons gebrek om 
c1 it te do en tot gevolg he dat 
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claar miskien van owerheidswee 
in die bestaande Loestande inge
gryl word? As u mi kien dink 
clit is nie moontlik nie, wil ek net 
weer u aandag daarop vestig dat 
oefening van die liggaam onlos
maaklik verbonde is aan die op
voeding, en clit is die taak van 
die opvoeder om ook om te sien 
na hierdie aspek van die opvoe
ding van die pupil. Maar 
so 'n optrede l10ort m.i. nie tuis 
hy 'n Universiteit ni e. 

S legs cleur u heelhartige sa
mcwerking kan ons sukses be
haal. Ek dank u vir u aandag. 

P. F. van der Schyff. 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANG .. .'' 
, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN .. . " 
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Ontevrede 
Meneer die Redakteur, 

Die jongste Wapad was vir my 'n baie groot teleur
stelling. 'n Studentekoerant is immers 'n hlad wat deur 

studente geskryf word, vir studente en oor die studente
lewe. Allermins is dit 'n politieke-traktaatjie wat in werk

likheid 'n ,Skoolblad-Transvaler Digest" is, plus 'n 
uiters onvanpaste byvoegsel van die Herald. 

As 'n studentekoerant moet 
die Wapad m.1. 'n weerspiee
ling van die tipie e studentege
beure aan die Puk wees. Wat van 
Gatlan,d wat Paradys geword 
het, die besetting van Over de 
Voor en Oosterhof, ons studen
tegetalle ( meer as 2000 en 'n r~
kord nie waar nie, meneer die 
Reclakteur), toere, r ugbydae, 
Pukkieverkope, Vreugdedag, ens. 
ens. 

Bogenoemde hehoort m die 
kolomme van Die Wapad of hoe 
meneer die Redakteur? 

Ontevrecle. 

( Dit bly steeds die beleid van 
die redaksie van die W a pad om 
nuus oor die studente aan u te 
bied. Dit berus egter by die dis
kresie van die redaksie om te 
besluit uit wa.tter bronne hy sy 
nuus neem. Verder moet u be
sef dat elk van die redaksielede 
steeds studente bly eri nie elke 
oomblik kan gebruik in die na
speu ring van nuus nie. Die laa~
te drie onderwerpe van nuus ~s 
cleu r die redaksie genader maar 
die nuus was op die tyd nog nie 
beskikbaar gestel nie. Soos u wel 
sal merk verskyn die betrokke 
berigte in vandag se uitgQ/We. 

Met be trekking tot u uitlating 
oor die Herald, neem ek aan dat 
u nie oor die juiste inligting be
skik nie en verwys ek u na die 
regstellmg op die voorblad. 

Ek vra u egter om kommen
taar te lewe.r oor die uitgawe van 
vandag en wel die keer onder u 
eie naam. - !11.11. Red.) 

Jl. ~.8. voer 
Twee gone 

BeddPns 
van Mili:ro op. 

Die tak van die A.S.B. aan 
die buitemuurse afdeling van die 
Universiteit van Pretoria voer 
eerskomende Saterdagaand 'n 
toneelstuk op, die ,Twee Goue 
Beddens" van die bekende Afri
kaanse skrywer Mikro. 

Terselfdertvd sal die opvoe
ring clien as die primier van die 
stuk van Mikro. Die geviercle 
skrywer sal dan ook hierdie ope
nin,gsaand deur sy teenwoordig
heid vereer. 

Die toneelstuk wat m drie 
bedrywe geskryf is word opge
voer onder Ieiding van mnr. Piet 1 

Strydom. 

Die prys is 30c per pcrsoon 
en die plekbesprekings word dcur 
die firma Fotokuns gedoen. 
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Retha le Roux lewer groot 
• • • verassing In tennis 

Die P.U. TenniskamlJioenskappe wat die afgelope 
naweek begin het, het reeds een groot verrassing opge
lewer. Retha le Roux, terloops sy bet verlede jaar vir 
Stellenbosch tennis gespeel, het betreklik maklik daarin 
geslaag om die Pukke se nommer een damesspeelster, 
Anna Venter onder die knie te kry. Mej. Le Roux is 
vanjaar 'n U.O.D.-studente. 

Maar Retha le Roux het nog 
verder gegaan en baie maklik 
die halfeindronde bereik nadat 
sy vir Helen Dreyer met 6-3; 
6-0 uitgeskakel het. Op hier· 
die stadium kan sy as die gun· 

steling beskou. wotd vir die da· 
mes enkelspeltitel. 

\las\lra 1well grool 
belangstelling 

Nie aileen het die vasvra· 
reeks hierdie jaar 'n grater op
voedkundi<Ye waarde nie, maar 

t:> d ' word dit gekenmerk eur n gra-
ter belangstelling en goeie o~
derlinge gees, het mnr. Franco~s 
de Villier~, . voor~itter van d1e 
Debatsvereniging gese. 

Daar is weer gebruik gemaak 
van die suksesvolle uitklopbasis 
van verlede jaar en die uitdunne 
is onderskeidelik deur Uitspan, 
Over de Voor en Dawie Dup 
gewen. Hulle sal dus in die fi
naal teen mekaar meeding op die 
4e April om die lngram-Wessel
beker. 

Mnr. De Villiers het voorts 
gese dal die vnte hierdie jaar 
nie gestel word o.m aileen D.b
jektiewe feite kenms te toets me. 
By die stel van die vrae wo:d 
eers d,ie agtergrond deur d1e 
vraesteller geskets err darr 'n 
vraag in verband daarmee gevra. 

Origens het die kampioen
skappe volgens plan verloop, en 
geen ander verrassings is opge
lewer nie. Wat die mans enkel
spel betref het Pieter van der 
Walt, Danie Markel, Theo Ma
lan en 1. Lindeque reeds die 
kwarteindronde bereik. Willem 
Vorster, Pieter van der Walt, 
Lappies Labuschagne, Theo Ma
lan, Dawie Smith kan beskou 
word as die vernaamste aan
spraakmakers op die mansenkel
speltitel. Hier sal die kompetisie 
beslis baie taai wees en spel van 
hoe gehalte word verwag. 

In ·die mans clubbelspel het 
Lappies Labuschagne en Willem 
Vorster, asook Pieter van der 
Walt en Dawie Smith tot die 
halfeindronde deurgedring. 

Die kampioenskappe het van
jaar onder 'n baie aangename 
gees plaasgevind en het tot sover 
die volle ondersteuning van al 
die spelers geniet. Aanstaande 
Saterdag wanneer moontlik som
mige van die finale afgehandel 
sa] word, behoort SOffi.ITier ten· 
nis van baie hoe gehalte op te 
!ewer. 

Krit:Aetldub neem 
nuwe veld 
ingebruik 

Verlede Saterdag het die krie· 
ketklub <:,y nuwe baan op die 
terrein op die Oude Molen inge
bruik geneem, met die wedstryd 
teen Milner Old Boys. Weens die 
swaar reens Vrydag was die blad 
egter heeltemal deurweek en baie 
moeilik speelbaar. 

Old Boys het in die eerste 
beurt 124 lopies behaal voordat 
hulle hulle beurt gesluit verklaar 
het met sewe paaltjies reeds plat. 

Die kaptein van die Pukke het 
weereens puik vertoon en vyf 
paaltjies laat kantel. 

Daarna het die Pukke gaan 
kolf en op die oomblik is die 
telling 35 lopies vir vier paaltjies 
met Mynie Monster nog voor die 
penne met 25 lopies. 

Hierdie wedstryd word aan.
staande Saterdag afgesluit. 

DIE WAPAD 

Geologie vergadering'
goed bygewoon 

Op 'n vergadering van die 
Geologiese vereniging wat op 6 
Maart gehou is, het mnr. A. A. 
Bisschoff, lektor aan die Univer
siteit in Geologie 'n oorsig van 
die huidige jaar se ekskursies 
gegee. 

Hy het sy lesing toegelig met 
skyfies oor vorige ekskursies en 
ondernemings. 

Verblydend is die Jeit dat dit 
die beste opkoms was wat die 
Geologiese vereniging in 'n lang 
tyd gehad het. 

Rugbyspelers oefen 
reeds 

Met die komende seisoen 
reeds net om die draai is die 
rugbyspelers van die Puk reeds 
kliphard aan die oefen. Die eer· 
ste amptelike oefening het reeds 
meer as 'n week gelede begin, 
met die eerste belangrike wed· 
stryd oor tien dae teen die oud
studentespan. 

UKOVS 

Uit Bloemfontein het ons be
rig ontvang dat die Ukovs-spe
lers ook reeds aan die oefen is. 
Daar word verneem dat hulle 
al hulle eerstespan-spelers van 
verlede jaar met die uitsondering 
van een behou het. Met name 
soos Travers Jordaan, Gert Cel
liers e.a. kan hulle vanjaar tot 
'n geweldige sterk kombinasie 
ontwikkel. 

MATIES 
Uit Stellenbosch kom die 

nuus dat die rugbyklub van die 
Maties vanjaar oor meer as dui
send spelers beskik en sestig 
spanne in die W.P.-liga inge
skryf het. 

W es-Transvaalse 
llnlu gaste 11an o11er de 

1100r 
SPORT
WINI(EL 

Kerkstraat 85 

--
enigste 

verskaffer 

van 

Offisiele 
Kleure 

Verlede Donderdagaand was 
Kulu die gaste van Over de Voor 
tydens 1n suksesvolle Intertee. 

Die sagte rooi beligting van 
Over de Voor se sitkamer waar 
die geselligheid plaasgevind het 
asook gepaste platemusiek en die 
Over de Voor orkes het alles by
gedra tot 'n romantiese atinos· 
feer. 

Met die genieting van koek 
en tee te midde van die aange· 
name verkeer tussen die mans 
en die dames blyk dit dat die 
aand baie suksesvol was. 

Die hoogtepunt is bereik toe 
die twee koshuise net na twaalf
uur namens die P.U.-studente 
ons agbare Rektor seen en voor· 
spoed op sy sewentigste verjaars
dag gaan toesing het. Die Rek
tor het met diepe waardering 
sy dank betuig. 

Over de Voor en Kulu bet in 
hierdie opsig baanbrekerswerk 
verrig en die hoop en vertroue 
is dat daarop voortgebou sal 
word ten opsigte van ander ge· 
siene persone aan ons Univer
siteit. 

ONDERSTEUN ONS 

ADVERTISERS 

_Puik rugby 
verwag 

Die rugbyklub van die Puk 
open aanstaande Saterdag sy 
aanbiedinge vir die Puk-studente 
deur die rugbydag wat dan ge
ho u sa l word. 'n Baie interessan
te program word deur die orga
n iseerders aangebied. 

Die program wat om een
uur die middag begin, sluit vyf 
wrdstryde in. Onder die voor
' edstryde sal daar onder andere 
skolerugby aangebied word. Daar 
word gepoog om die eerste span
ne van Afrikaans Hoer Seuns-

Toy Dannhauser 

voormalige slot en heelagter van 

die Pukkie, wat as skopper 

groat naam verwerf het. 

SPAN 

]an van der Schyff 
skool teen die span van Gimna· 
sium te laat optree. 

Die eintlike belangstelling 
word deur dw hoofwedstryde 
verskaf. Hierin tree die eerste 
span van die Puk op teen 'n 
span van P .U.-oudstudente. Die 
span van oudstudente slu it on
der andere dertien provinsiale 
spelers in. Onder andere verskyn 
daar name soos Stoney Steen
kamp, die kaptein, Dick Putter, 
Toy Danhauser en Jan van Jer 
Schyff. 

Thalia vro eg 

hedrywig 
Die toneelvereniging is 

reeds hard aan die organi
seer aan die toer wat gereel 
word vir die komende J unie
vakansie. Eerskomende Don
derdag word reeds die rol
lesing gehou om die toer
groep te kies. Almal wat be
lang stel om vanjaar te gaan 
toer moet teenwoordig wees. 

W(H[lOWYD 

• 

01[ ~ DIE WEB~ S£ GR001$TE YERKOPER IN KING ,SIZE VIRSINIESE JIGABEITE 

"~~ 

KROON 
11·~· ti 
Oubbele genot: koningsformaat, luukse filter, uitsoektabak 

K5fa7 • 
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Ned erlandse swemsters 

I ewer • pragverton1ng 
Die ses swemsters uit Nederland, Hetty Balkenede, Nienke te Riet, Frieda 

I~henberg, Anna Appels, Lucie Bakker en Betty Henkels, het Maandagaand in 
die swembad van die P.U. vir C.H.O. vir pragvertonings gesorg. 

: Op die maat van die musiek bet bulle ,Klompendans, Hongaarse 

d&ns, Siesta Fiesta, Grafin Maritza, Hula Hawai, Br-oadway, Rus

sische dan::;, Herinnering aan Wenen, Indianen dans en Jungle fan

tasy" uitgevoer. 

Betty Heukels bet 'n verto
ning van die Vryslag, Flinder
slag en Borsslag gelewer. 

Prof. Sorgdrager 
Voordat die Nederlandse da

mes opgetree het was daar beel
wat opwinding onder die onge
veer 1,500 toeskouers toe daar 
verskillende spanne opgetree bet. 
Daar het eers 'n paar skoolspan
ne teen mekaar kompeteer maar 
later het die Seniors teen mekaar 
opgetree. 

In die item Aflos 4 x 33% 
tree vir mans, bet Weermag ko
ning gekraai, Onderwyskollege 
was tweede met Universiteit A 
derde, terwyl Proefplaas vierde 
was. 

Die 4 x 33Va vir dames is 
gewen deur Onderwyskollege A, 
tweede was Un,iversiteit A, der
de Normaal Ben vierde was Uni
versi teit B. 

Alle eer aan prof. Sorgdrager 
wat alles in sy vermoe gedoen 
het dat die swemgala van Maan
dagaand so 'n groot sukses was. 
Prof. Sorgdrager bet alles geor
ganiseer en ook die elektriese 
ligte by die swemhad verkry vir 
die geleentbeid. 

Die blaasorkes van die Weer
mag het ook baie aandag geniet 
met hul puik vertoning langs die 
swembad. 

Dr. L. Bester, Voorsitter van 
die W.T. Swemunie het die Ne
derlandse dames aan die pu
bliek voorgestel en ook aan die 
einde van die program alle be
dankings gedoen. 

Die wapad word gedruk deur die 
Potchefstroom · Herald (Edms.) Bpk, 
Olenlaan ll, Potchefstroom vir die 
eienaars en uitgewers, die S.R. van 

die P.U. vir C.H.O. 

lll~ RTOETREDE 

Die bekende langasem van die Puk wat 'n jaar of twee gelede 

vir een na die ander briljante vertoning gesorg bet, het weer sy 

verskyning op die atletiekbaan ge_maak. Hy het dan ook weer vir 

'n puik vertoning gesorg toe by die 880 tree op die eerstejaarsby

eenkoms gewen het met die 1,1itst.ekende tyd van 1 min. 58.3 sek. 

JUKSKEI 
Nog 'n klub wat van hom 

Ia at hoor het, is die J ukskeiklub. 
Daar is aan die klub ses bane 
toegestaan , maar daar is nog nie 
'n begin gemaak met die bou 
daarvan nie. Hulle eerste oefe
ning bet reeds verlede Woens
dag plaasgevind. Weens die feit 
dat die klub tans nie oor bane 
beskik nie, maak hulle tans ge
bruik van die bane van Potcbef
stroom Dorp. 

Debbie Eloff 
Hoewel die klub 'n bele paar 

spelers verloor bet, het bulle ge
noeg oorgebou om steeds deeg
lik van hulle te laat hoor. So is 
daar mej. Debbie Elo££ wat reeds 
vir Wes-Transvaal opgetree bet 
en gekies is as reserwe vir die 
uniale toernooi wat in die eer-

'n ederlander in aksie 

- -- - -
ste week van April op Kroon-

ATLETE LEWER PRAG 
VERTONINGS 

stad gehou word. Verlede Saterdag het die atlete van die Puk tydens 
die jaarlikse P.U.-kampioenskappe; -voor-die·dag gekom 
met van die beste prestasies wat die kampioenskappe in 
'n lang tyd opgelewer het. 

Hen tie Joubert 

Een van die uitblinkers was 
beslis Willie Coetzee, wat in vier 
nommers ingeskryf bet en in al 
vier nommers puik vertoon het. 
Met tye van 10.2 sek. in die 
honderd tree, 52.2 in die 440, 
'n skitterende 14.6 in die 220 tree 
hekkies en 'n ewe puik 25 sek. in 
die 220 tree hekkies. Die laaste 
drie n,ommers het hy dan ook in 
nuwe rekordtye afgele. Op grond 
hiervan is aan hom die Pan 
Coetzee-beker vir die beste JU· 
nioratleet toegeken. 

Die Pan Coetzee-beker vir 
die bes.te mansa tleet is toegeken 
aan Pietman Botha wat die 100 
tree (10 sek.), die 220 (21.9) 
en die 440 tree bekkies in die 

Dis nou vir jou lewe, 
hoor! •.• en 
DIS VIR JOU BIER! 

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem- is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by . 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
louter plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

lUI D·A FRIKA S E UITSOEK BIER 

goeie tyd van 56.9 sek. gewen 
het. Marie van Aswegen van 
P.O:K. wa·s· die beste damesatleet 
met rekordpogings in die · ·v-ol
gende nommers : 100 tree (1L8), 
220 { 27) en gewigstoot ( 37 -vt. 
2%, am.). . 

Hentie· ·Joubert was ook een 
van die uitblinkers wat ten spyte 
van 'n ger.inge beenbesering die 
4,40 tree gewen het in die goeie 
tyd van 49.9 sek. In die honderd 
tree het hy duime agter Pietmim 
Both a, geei_ndig ·in 10 sek." · 

Ander goeie vertonings was: 
120 tree hekkies: W. Cook (S. 
A.P.) 15.2; disk us, Koos Hat
tingh 126 vt. 7Yz dm. 




