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Is u gekys? !A! VERLOOF? 
Nog nie... spreek dan 

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

Bel: Tannie de Beer (De Kler~· 
huis) 2226, Potchefstroom 
of 
E. }. de Beer, 869-1260, Albertop 

NR. VII 

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

MASSA VERGADERING LEWENDIG 
S.R. heoog l{ontal{ 

Of ons kan besluit om 'n konfederasie aan te gaan met die Engelsta1iges, of 
ons kan wag dat bulle 'n konfederasie met ons aanvra, of ons moet bulle beelte
mal ignoreer. 

Hierdie verklaring het mnr. J. J. de Jager, voorsitter van die 

Studenteraad Din dagaand op "n massavergadering gedoen wal 

deur ongeveer 400 studente bygcwoon is. 

dam·cl ie jare was me. Chris het 
eH ook verwys na die Lalle eer

stejaars wat nie die vergadering 
h p:e11 oon het nie. 

Dit i die voorneme van die S.R. om kontak te soek maar hulle 
is nie bereid om beginsels prys te gee nie. o 'n kontak sal 'n beter 
gesindheid skep tussen die twee gemeenskappe waar die belange van 
die sludente kan bt preek word. Dit is duidelik dat daar egter baie 
versigtig gehandel moet word met die wyse van kontak. So 'n kontak 
sal aileen moontlik wee·, en is ook nodig, op ·n konfederatiewe basis. 
Die S.R. het hom ten gunste van so 'n stap verklaar aangesien 
ons studente ryp is vir so 'n kontak. 

Die bespreking oor die inly
" ing was besonder lewendig en 
die algemene houding van die 
ma a is dat daar teruggekcer 
moet word na .,die ou wee". 

'n Ander saak wat die aan
clag van die mas· .:t geniet het, 
i die feit dat di studcnte aan 
hierdie Universiteit gcen belang-Hierdie konlak het nodig ge

word edert ons 'n Republiek ge

'' ord het. Die Engelstaliges is ook 
burgers van die Republiek van 
S.A. en hulle is nie meer .Brits 
nie. Die Afrikaanssprekende voel 
nou dat hy 'n besondcre plig het 
teenoor hierdie ander taliges. 

PROF. DEKKER 

VOORSITTER 

Prof. G. Dekker, emeritus

professor van die P.U. is vol· 
gens aankondiging van die mi
nister van Binnelandse Sake, 
aangestel as die voorsitter van 
d ir pu hlika ieraad. 

Verder is daar genoem dat ons 
baie min te doen kry met die 
tuclent van die Engelse Univer-

sitrit in ons land en dat ons deur 
middel van hierdie kr;ntak nie 
nel baie kan oorneem nie maar 
dat ons ook baie kan oordra. 

Oor hierdie '<:ontuk is daar 
I)ie baie be preking gevoer nie 
maar etlike vrae is gestel om 
duidelikheid te verkry uor wat so 
'n kontak presies inhou. 

Op dieselfde ma~savergade
ring i aan die eerstejaar< die 
geleentheid gegee om hul me
nings te lug oor die inlywing. 
Chri - J ordaan het dit gestel dat 
sy vader 30 jaar geled>3 aan hier· 
die Un iversiteit studeer net en 
dat y vader jammer is dat in· 
lywing nie meer is soos dit in 

telling in sport. van "'alter aard 
ook al, toon nie. 

Dit was die algemcne hou
d ing dat daar iets po ·itiefs ge
doen moet word om die belang· 
slelling in die beoefening van 
, port aan te wakker aangesien dit 
nood aaklik i vir die ovhou van 
·n gesonde gees. 

Daar sa l ondersotk ingestel 
word na die moontlikhcid dat 
kleu re nie a an 'n per.;oon toe· 
geken sal word indien hy nie ge
clurende sy eerste ja:u aan die 
Universiteit aan een of ander 
sportsoort deelneem nie. 

Teen die ei nd e van die ver· 
_5aderi ng was daar van die kant 
van mnr. Frik de Beer vrae oor 
~ reugdedag wat later opgeklaar 
IS. 

IN MEMORIAM 

Dit was vir ons 'n groot kok om te verneem van die 
afsterwe van Peter Henega11, oucl-sludent van P.O.K. Hy het 
in 1960 die Kollege verlaat en het aan die begin van die 
jaar weer aan die P.U. ingeskryf vir verdere studie. 

Peter het sy vader verlede vakansie verloor, waarna sy 
moeder in Van Heerdcnhui werk aam was. Hy het op 19 
Maart iek geword en 1 na twee operasies skielik op 15 
Mei 1963 oorlede. 

Ons harte gaan in medelye uit na sy moeder en familie 
in hul groot verlies. Ook aan Bel BoLha, sy verloofde, wat 
aan ons baie goed bekend is, betuig on ons innige meegevoel. 

\1 olli~peler~ WOOD 

by 
~aamtreli 

Die P.U. Volkspelelaer het op 
Satcnlagaand 4 Mei 'n uiters ge
slaagde saam trek hier in die Stu
clcnte aal gehou. Verskeie laers 
van die Wyk bond het bygedra 
om die a and uk e vol te maak. 
Toebroodjies en sop is aan die 
besoekers gratis verskaf met bulle 
aankoms. Fouse is vrugteslaai 
verkoop, wat dan ook groot by
val gevind het. Uit die opbrengs 
van die aand kan 'n mooi wins 

van dcrtig Rand getoon word. 
Hierdie hedrag word aangewend 
om rei e na saamtrekke in an
d f:' r laer. . gedeeltelik te subsi 
dieer. 

aterdagaand die lle Mei 
hct die plaaslike laer, met 'n 

aanla l part' van Pote, 'n heerlike 
.· aamlrek te Orkney bygewoon. 
Daar kan met groot lof gepraat 
word. oor die goeie ge indheid 
en ge nde gees wat op kulturele 
gehied, tussen die twee opvoed
kunclige in ri gLincr heers. Volk
spele kan eer sekerlik as een 
van rl ie belangrikste mediums 
heskou word. waardeur studente· 
eenheid onclerling teweeg gebring 
word. 

Fotokuns. 
So 11as dit nog drie jaar gelede. ' n Tweedejaar peel hier 

eer tejaar. (Sien ook bladsy 3) 

Nuwe gehoue verrys 
Die fenomenalc: groei wat die Universiteit die laaste paar jaar 

ondergaan het, blyk duidelik uit die groot aantal nuwe geboue wat 
die afgelope tyd op die campus verreis het. 

Die jong Le ontwikkeling is in die fakulteit van Lettere wat 
in so ·n mate uilgebrei het dat die Hoofgebou te klein geword bet. 
Daar is gevolglik 'n begin gemaak aan die F. J. du Toit·gedenkge· 
bou vir Lettere, aan die ooste kant van die Biblioteek. Hierdie 
gebou wat uit drie verdiepinge sal bestaan word opgerig teen 'n 
koste van R280,000. Die gebou sal aan die modernste standaarcle 
voldoen soos blyk uit die feit dat lUO,OOO vir toerusting aileen m 
die Spraakleerlokaal bewillig is. 

As gevolg van die ontwikkeling op wetenskaplike gebied is 
daar reeds 'n begin gemaak aan die bou van die Industriele Chemie
gebou, wat teen 'n koste van R148,000. Hier sal voorlopig R20,000 
aan toerusting be tee word. 

Vir die student se sosiale- en sportbehoeftes word 'n gebouekom· 
pleks in die vooruitsig gestel wat sal bestaan uit 'n ontspannings· 
saal, nuwe S.R,-kantore en 'n vergrote kafeteria. 

A.S.K. EN P. V. HO U 
SIMPOSIVM 

Die A.S.K. van Wits se welwillendbeidsbesoek aan 
die P.U. betsy boogtepunt bereik in die simposium wat 
verlede Saterdagoggend plaasgevind bet. Die onder
werp was: Die verbouding tussen Afrikaans- en Engels
sprekende studente aan ons universiteite. 

Die Wit ies was baie beter gelssprekende wal wil saam· 
verteenv. oordig as die Pukke - werk aanmoedig en hy moet hom 
iets wat heslis nie tot ons eer daarop toele om die , liberale" 
trek nie. (Liberaa l in die sin van: Vyan· 

Vier inleiers het oor verskil- dig teenoor die eie van die Suid
lende aspekte van die sentrale Afrikaner en spelende in die 
tema gepraat. Deon Toerien van hand e van die Kommunisme) 
Wits het 'n algemene inleiding element met wortel en tak uit te 
gelewer; Anton Roodt van die roe1. 
P.U. oor: Die Afrikaanse stu- Dit is egter ook beklemtoon 
dent e standpunt. Kruger Wat· dat samewerking nie nivellering 
son het gepraat oor: Die rol van van prinsipiele en kultuurgrense 
die pers en Roux Wildenhoer, beteken nie. 
voorsitter van die A .K. oor die Die groot waarde van die by· 
verhouding vera] op Wits. drae van die Witsies was hulle 

Oor die kern van die saak het eerstehandse inligting en beson· 
die vergadering saamgestem : dere sieni ng gebore uit hulle 
Ons tyd en situasie verg same· stryd op Wits. In 'n sekere mate 
werking tu sen die twee taalgroe- bese£ hulle die erns van die saak 
pe; die Afrikaanse tudente moet heter as ons, maar hulle het nie 
hierin die toon aangee, omdat bulle .. oopheid" t.o.v. die En· 
hy vandag in menige opsig lei- gelssprekendes verloor nie, soos 
ding gee; die Afrikaanse student mnr. Kotie de Jager tereg opge· 
moet die element onder die En- merk het. 
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1\Jellie do Toil 
beindrnli 

Nellie du Toit bet Vrydagaand voor 'n entoesiastie

se gehoor in die Konservatoriumsaal opgetree. Dit was 

die tweede konsert in die reeks meesterkonserte wat die 

Potchefstroomse Universiteit vanjaar aanbied. 

Vir cl ie sangeres was dit 'n 
moei like opgawc om tussen haar 
vcrtolkings van die gravin in 
d i~ Figaro opera-aanbiedings in 
fohannesburg en Pretoria die 
hecltema l verski llende benade
ring tot die intieme liedvertol-

Nellie d u To it 

king te vind. Die vol besette saal 
en die uit tekende akoestiek het 
e0 ter gehelp om die kunstenares 
lot haar beste prestasies aan te 
spoor. 

Die konsertaria van Mozart 
en die lieclersiklus van Schuman 

het voor die pouse groot gees
drif by die mu ieklie:fhebbers 
verwek. aclat sy in die tweede 
hclfte van die program ook groe
pe lieclerc van Mahler, Wolf en 
1\. Strau s ten gehore gebring 
het, was cl ie en toe iasrne van die 

pu bliek o groot clat sy tot ver
skeie toegifte gedwing is. 

Die pragtig ont~ ikkelde -
en nog steeds ontwikkelende -
stemorgaan en haar gevoelige en 
intell igcnte voordrag aam met 
'n sterk verhoogpersoonlikheid 

al lank in die herinnering van 

die Potchefstromers bly. 
Hennie Joubert was die im

patieke en bekwame begeleier 
aan die klavier. 

BALLET DEUR TRUK 

Truk bied 'n genoeglike aand 
aan balletliefhebbers wanneer 
Gary Burne en sy geselskap Sa-
terclagaand 18 Mei in die Pot
chef troomse Stad aal optree. 

Die program sluit die voor
te ll ing tot dje baLlet en die 

t weecle bed ry f van Giselle m. 

DIE WAPAD 

EERSTEJAARSWYSHEDE TYDENS DIE AFGELOPE 
HANDBOEKEKSAMEN 

l) Die .R. staan onder Ieiding van die studentemassa en onder
druk nie die studentemassa deur na die stem van die indivi
cluele studente tc lu ister nie. 

2) ,.I U LIG" as leuse is geneem uit: 2 Kor., of: Mattheus, of: 

3) 

4) 
5) 

6) 

7) 

8) 
9) 

10) 

ll) 

12) 

13) 
14.) 

15) 

16) 

17) 

Rom. 12, of: Iewers uit die By bel, of: uit 'n Hollandse boekie 
wat vroeer uitgegee is. 
Die S.R. handhaaf sy grondslag deur oortreders op die gebied 
te straf. 
Vr.: Hoe handhaaf die S.R. y grondslag? Antw.: Goed. 
I j s. dra van P.U.-kleure: 
P .U.-klcure mag nie op partytjies gedra word nie; nie in 
kroee, hotelle en ancler ongewenste plekke nie, of na plekke 
waar dit onteer kan word nie; nie op publieke vakansiedae 
nie, nie naby 'n gevangenis nie; in die geval van mans : by 
kortbroeke leg as die hemp effekleurig is, en boonop moet 
die skoene toepa lik wees; mans mag nie P .U.-kleure dra as 
die mcisie wat by hom is, 'n bont rok aan het nie; in die 
geval van dames: deur dames wat plakkies of sandale aan 
het oi dame wat rook nie. 
I/ s. toere: 
(i) Die S.R.-verteenwoordiger gaan op toere aam om toe

sprake te ]ewer. Of: Om te sorg dat die Puk se naam 
nic in die modeler gesleep word nie. 

( ii) a) Die raadsverteenwoordiger kyk net dat sake reg 
verloop. 

b) Die S.R.-verteenwoordiger moet sien dat alles vlot 
verloop. 

c) Die toerleier moet ien dat wat gereel is, goed moet 
plaasvincl. 

Dan spreek die simpel sopkoppe ook van die Juliana Verwey
wisselbeker; die Van cler Watt-Stevenson-diskoteek; die kol
tekteerlyste en ook die Rasper as publikasies van die S.R. 
Hoofredakteur van ,Die Wapad" is: Van Wyk Louw. 
Onder-sekretaris van die S.R. is: Pieter du Plessis of: J ohan 
du Plessis. 
Penningmeester i Jan Welding, of: Josua Welding, of: Kam
pies Aucamp. 
Damesverteenwoordigster is Alta Geertsema. Die damesver
teenwoordigster word gekies deur die matrones. 
Een van die komitees uit die S.R. is die komitee vir politieke 
aangeleenthede. 
Die administratiewe beampte is rnnr. Kassie van der Berg. 
'n Anders jors weet te vertel dat mens op laerskool die feite 
van die !ewe leer. 
Die doe! van die A.B.K.K. is om die boys hier 'n lekker tyd 
te verska£. 
Die ou Puk het vreeslike aanvalle van die soldate moes deur
maak tyden die rebellie van 1918. 
Op die Puk word kennis nie slegs gesistematiseer en geverifieer 
nie, maar dit word hier ook geleer. 

Studentehandboeknasieners. 

Toestande in Rusland haglik \ 

Ds. Papp 

Tydens Korps se jongsgehoue vergadering op 1 Mei, het 'n baie interessante 
persoon as spreker opgetree. Ons sal ds. Papp van die Hervormde Kerk van Kru
gersdorp nog lank onthou om verskillende redes. 

y lesing het gehandel oor die toestande in Rusland wat gelei 
het tot die Russiese Rewolusie, en h ierdie deel van sy lesing het 
hy toegelig deur die gebruik van kleurskyfies wat vera! die prag 
en praal van die Russiese Tsaars duidelik aangetoon bet. Na 'n paar 
kleurskyfie van die eerste Kommunistiese leiers, het hy die toe
stand in Hongarye geskets soos dit wa nadat Rusland dit tydens 
die Tweede Wereldoorlog ingeneem het. Ds. Papp het eerstehandse 
kenni daaroor aange ien hy 'n Hongaarse vlugteling is wat in 
1949 na .A. gekom het. 

Die Hongaarse verkiesing
stelsel het uniek geword in die 
opsig dat legs een politieke par
ty erken word en dat mens slegs 
vi r een kandidaat kan gaan stem, 
nl. die Kommunistiese. Elke 
Hongaar is boonop verplig om 
te gaan stem, anders word 'n 
plan met hom gemaak as 'n sabo
teur van die regering. Die stem
persentasie is clan ook maklik 
96-98 %. 

Eers na die inname van Hon
garye het die Westerlinge besef 
hoe primitief die Russe inderdaad 
nog was tot op daardie stadium. 

elfs die gebruik van 'n ,W.C." 
(aldus ds. Papp) was vir hulle 
iets onbekend . Artikels soos si
garette en horlosies was vir hulle 
iets besonder luuks, en hul hon
ger daarna was onversadigbaar. 

SINGENDE 
DUITSE STUDENTE

VERENINGING 
n uwe kon titusie is van· 

jaar opgestel wat goedgekeur is 
deur lede van die vereniging. 
Ook die owerheid van die Uni
ver iteit bet hulle goedkeuring 
daaraan geheg. 

Mnr. Frans Furstenberg ver
dien 'n gelukwensing Vir die 
ywer wat hy as voorsit ter van die 
vereniging toon, en die manier 
waarop hy die vereniging le
wendig hou. 

ONDERSTE.UN 

ONS 

ADVER-

TE.ERDERS 

DIS NUUT 

DIS BETER 

DIS GOED 
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A.S.P.U. VERGADER 

Die A.S.P.U. vergader van
dag en more op Bloemfontein vir 
cl ic eerste keer sedert die unie 
gest ig L. 'n Hele aantal belang· 
r ike sake word bespreek waar· 
onder kon takte in o01·sese Ian· 
de en nuusuitruiling in Suid
Afrika. 

GREG AUCAMP WEN 

REDENAARSKOMPE

TISIE 

Mnr. Gregoire Aucamp het 
op die afgelope redenaarskompe
tisie die eerste plek gebuit en so· 
doende ook die Wolnit-kompe
tis ie gewen. In die tweede plek 
was mej. Barbara Geertsema . 

A.S.B.-HOOFBESTUUR 

VERGADER 

Die volgende hoofbestuurs
en beleidsraadsvergadering van 
die A.S .B. - die Iaaste voor die 
kongres - vind op Vrydag en 
Saterdag sewe en agt Junie aan 
die P.O.K. plaas. 

'n Memorandum oor die taak 
van die A.S.B. en die kontak
situa ie in S.A. salop die beleids
vergadering bespreek word . 

DIRK HERBST TREE OP 
VOOR A.S.K. 

Die President van die A.S.B. 
het voor die A.S.K. van Wits 
opgetree met 'n toespraak oor 
Akademiese vryheid in S.A. 

Die vergadering het plaasge
vind midde in ,Academic Free· 
dom Week" wat jaarliks deur 
die S.R. van Wi ts gereel word. 
Die S. R. het aile komitees ver
soek om geen vergaderings te 
reel naas die van die S.R. nie. 
Die A S.K. het egter sy eie ver
gadering gereel in hierdie tyd. 
Die vergadering is bygewoon 
deur ongeveer 250 studente waar
van dertig lede van die A.S .K. 
was. 

Mnr. Herbst (pres. van die 
A.S.B.) het by hierdie geleent· 
heid die beginsel van Akademie
se Vryheid onderskryf. Dit sluit 
in die vryheid van die Akade
miese denkers om vanaf die in
tellektuele voorpos waarin hy 
hom bevind sy menings oor sa· 
ke te lug. 

Akademiese vryheid is ook 
onderworpe aan die reel waar· 
aan aile vryheid in 'n geordende 
samelewing onderhewig hly: Dit 
koppel jou met bepaalde ver· 
pligtinge wat onderneem word 
deur diegene wat die vryheid wil 
geniet. Akademiese vryheid kan 
net beweecr binne perke wat aan 
die Universiteit opgele word 
deur waardes en norme en ag· 
tergrond. 'n Universiteit kan 
hom nie lo maak van die bodem 
waarui t hy kom en sy lewens· 
krag put nie. 

Goclscliensoefening is nie ver
hode nie maar 'n predikant moet 
in sy spoor trap oor wat hy ver
kondig: oor die hemelse dinge 
kan hy vryelik preek maar oor 
die aardse moet hy swyg. Spe
siale waarnemers tydens die ere
dienste sorg daarvoor dat pre
clikante hul leer ,suiwer" ver
kondig. 

In die onderwys word die 
Kommunisme op slinkse wyse 
gepropageer. Die geskiedenis
handboeke bv. is oorgeskryf, en 
die vroeere volkshelde word nou 
as boewe en volksuitbuiters 
voorgestel, terwyl diegene wat 
hul !ewe opgeoffer het vir die 
Rewolusie en die Kommunisme, 
as dapperes en nasionale helde 
vereer word. 

Die P.U. Duitse Studentever
eniging het vanjaar goed begin 
met 'n lieclereaand wat in die 
konserva torium gehou is, waar 
mev. S. Serfontein-Theron as so
liste opgetree het. Werke van be
kende Duitse komponiste en dig
ters is voorgedra. Die opbrengs, 
wat 'n aansienlike bedrag beloop 
het. was ten bate van die Lu
therse Kerk te Potchefstroom. 

NEEM U FOTOS BY: 

'n Dramalesing word Vrydag
aancl deur lede van die vereni
ging in die hoofgebousaal ge· 
hou. Belangstellendes is welkom. 

FOTOKUNS 
Tel. 3185 

Tomstraat 82, POTCHEFSTROOM. 
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Ontgroening 
• 

Toeka se 
Dae 

VARSITY WORD AANGEV AL 
Na die heftige aanval teen , Die Wapad" in die be

gin van die jaar kom die berig van Kaapstad dat die 
studentekoerant van die Ikeys maar ook moeilike tye 
beleef. Lede van hulle studenteraad het die koerant aan
geval oor onverantwoordelike berigte en die verkeerde 
interpretasie van feite. 

In y redakteur artikel lewer die redakteur as volg daarop 
kommentaar: 

,To ay that a University newspaper mu t both educate and 
entertain, must present facts a facts, without bias, and must give 
a same, balanced and objective lead in it editorial comment i to 
be exact, even though platitudinous. Var ity i not a parti an pu
blication; moreover it is not in a po ition to wage private and 
personal wars again t other ~ tudent organizations or publication . 
It mu t 1 reserve it integrity and maintain its re ponsibility towards 
the tudent . Only when the tudent interest demands that some
thing be aid ahou t an action or tatement which is manife tly 
wrong, may editorial comment be aggres ive." 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANC .. . " 
,EK CAAN TERUC NA OU INGRAM A EK KAN .. . " 

Besoek: 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

* WY SOORTE, BIER E STERKD RA K 

* DRUIWESAP, CYDER, LEMOE SAP, 

T AMA TIESAP E 

in bottels en blikkies 
ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Kerkstraat 122 · 
Posbus 171 - Tel. N rs.: 12 en 2582 

, VLEIS PASTEl en TAMATIE OUS asseblief ... " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

DIE WAPAD 

STUDENTE VARIA 

NUWE VORM 

Die program tudenteva

ria sal vanaf Augu tu 'n nu

we vorm oor Radio uid

Afrika aanneem. Dit is die 

hoofhe tuur van die A.S.B. 

"'at die . . .K. in him·die 

verhand genader het. 

Die etel van Studenteva

ria al in Pretoria wee en 

na verneem word al Danie 

Erasmus die program be

hartig. Aile entra al die 

geleentheid kry om nuu aan 

die program te ver trek. 

er oekprogramme sal ook 

ge kied met behoorlike bood

skappe en 'n inter-univer i

tere va vra al aangebied 

word. 

Die rede waarom tuden

tevaria eer in Augustus die 

veranderina al ondergaan 

is omdat die . .U.K. slegs 

e maandelik e programver-

anderings aanbring. 

JOUBERT'S 

-I 

F IET - E r 
ELEKTRIESE DIENST£ 

Regoor Cachetpark, naas 
Reba kafee. 

Laer pryse en spoediger dienste 
vir studente alleenlik. 

ook koenreparasie, veral da
me wat jul koene o deur leep. 
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A.S.B.-Kongres vol belofte 
Die vyftiende jaarkongres van die A.S.B. vind vanaf 

agt tot twaalf Julie aan die Onderwyskollege van Pre
toria plaas. 

Die sentrale tema van die kongres is ,D ie Afrikaner Vandag". 
Altesaam agL preker, al referale oor die senlra le lema ]ewer waar
van t wee 0 a sprekers sal wees. 

a verwagting sa l vanjaar e kongre een van die groat tes 
in di ~ geskiedeni - wees omdat dit aamval met die 15e verjaardag 
van ci:e bond. Aanduidinge is dat aile geaffi liet>rd takke insluitende 
die Kaap e KoJIPge teem,oorJig sal wee. Oak die frikaanse Stu
dente Kring Yan \'its sa l y waarnemers tuur. 

~aam mrt die kongre;; vind die fakulteit konferen ie en die 
opvordkundirre konferen . ie plaas. 

Vir die tud ente wat die week voor die kongre vakansie het, 
i . n angfee I eek by cl ie Harte bee poortdam g reel. P laatopname 
al gemaak \lOrd. Yolk pele sal gespeel word en daar sal gesellig 

verkeer word. 
Geen toesprake sal gemaak word nie. 

SPAN 
WfRflDWYO 

01( ~ DIE WtftELD $E GROOTm YEIKOPER IN KIIMi SIZE VIIGIRIEilllGAIOll 

'~~~ 

KROON =:=& 

Oubbele genot: koningsformaat, luukse filter, uitsoektabak 
• IW27-. 
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Tomstraat 86 

Ons spesialiseer in: 

• INNOXA-, VITAMOL-, 

COTY -Skoonhei dsprepera te. 

• Egte Franse DANA 
PARFUUM, en 

• A ptekersbenodigdhed.e 

Ondersteun Oud-Pukke 

KOL.LEGE 
KAFEE 

Gerieflik naby die 

UNIVERSITEIT. 

• 
ors verskaf 

i ETES 

l . 

Alles wal u Hart begeer 

Tomstraat 86. 
I 

Tel. 958 

POTCHEFSTROOM 

W es-Transvaalse 

SPORT-
WINKEL 

Kerkstraat 85 

,..__ 

enigste 

ver!Kaffer 

van 

Offisiele 
Kleure 

SUPERETTE ·· 

Tomstraat 100 

Potchefstroom 

Gerieflike en moderne self
bediening waar u 'n groot 

verskeidenheid kan kry van 

KRUIDENIERSWARE, 

KOMBUISBENODIGDHEDE 

en 

GROENTE teen laer pryse. 

Onthou 3091 
Potchefstroom 

Skake( hlerdie t1ommer 

Vlf 

diens! 

DIE WAPAD 

NOUER I(ONTAK 
Op die massavergadering van 

verlede Dinsdag het die Studen
teraad die kontakbeleid van die 
Stud en teraad aan die Ma sa voor
gehou. Hierdie saak sal elke 
Afrikaner wat die belange van 
y volk op die hart dra, verbly. 

Ons staan vandag in moeilike tye 
waa ri n die voortbestaan van die 
blanke om elke draai bedreig 
word. Juis in hierdie omstandig
hede het ons as blankes 'n taak 
teenoor ons elf, teenoor God en 
teenoor die nage lag wat na ons 
mag kom. 

In hierdie verband is eenheid 
onder die blankes noodsaaklik. 
Him·die kontak mag egter nooit 
ge-kied met die prysgee van be
ginselsake nie. Daarom is dit 

des te meer verblydend dat die 
tudenteraad dit wil beklemtoon 

dat beginselsake nie op die eers
komende konferensie met die 
Studenteraad van Rhodes be
spreek sal word nie sodat die 
kontak o-emaak kan word en die 
weg geopen kan word vir verdere 
samesprekings. 

Die doe] moet egter in die 
eerste instansie wees om die be
ginsel wat aan hierdie universi
teit gehu ldig word uit te dra . Wat 
sal dit ons baat as ons maar ai
leen na ons elf en ons veilig
heid kyk. Hierdie kontak is 'n 
uitstekende geleenthe id om die 
Calvinisme ook na ander sentra 
oor te dra. 

POSITIEWE I(IRTIEI( 
In 'n demokratie e land het 

die volk die reg om die ower
heid tot verantwoordelikheid te 
roep oor die optrede wat hy in 
een of ander verband gedoen het. 
In ons studentelewe geld dieself
de. In die verskillende vertak
kings van die studentelewe is 
daar vele wat die leidende po
sJSJes moet inneem om die lewe 
aan die studentefront aan die 
gang te hou. 

Die Massa het dan ook die 
reg om oor die aktiwiteite te 
praat, vrae te vra en kritiek daar
op te !ewer. Maar sodanige kri
tiek kan positief wee maar kan 
ook bitter negatief wees. a 'n 
posi ti e we bydraende kritiek sal 
en ige regdenkende mens luister. 
Maar wat te betreur is dat daar 
. o d ikwels negatiewc kritiek ge
uiter word sonder dat die vaag-

REDAKSIE 

ste kennis van die feite besit 
word. Dikwel word die per oon 
aangeval en die werk wat hy ge
lewer het. 

Die vraag bestaan nou net 
waaroor ' n mens negatiewe kri
Liek fewer. Veral hier in die stu
dentelewe. Vele van die leiers op 
die verskillende gebied offer 
weke op vir een of ander ak ie 
en dan word daar op hom gepik, 
net a of hy betaal word om dit 
te doen en dit nie doen uit sui
wer diens nie. 

As ons ons studentelewe wil 
doodmaak dan moet ons voort
<Yaan op die pad van afbreek. 
Geeneen sal weke werk om dan 
'n torm deur te taan en dit na
dat daar nie eers die moeite ge
rloen is om met a] die feite ver
troud te raak nie. 

Hoofredakteur: Mariu Aucamp. Telefoon 222. 
Subredakteurs: Jan Bradley. Tel. X095 en Ghibeau Gerber. 
Tel. X04.1. 

r uusredakteur: Frank Laubscher. Tel. 068. 

Sportredakteur: Hcnnie Viljoen. Tel. 068. 
Rugby: Danie van Wyk. Tel. , 041. 

Varia: Susan Uys en Jan Brad ley. 
Kunsrcdaktrise: Marie Pienaar. 

Interuniversiter: Frans van der Walt. 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAAT 92 TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

* 
Mooi wintennateria~1 

* 
N omotta-wol 

. 
In voorraad 
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., al vernag in die skaduwee van die Almagtige". 

Teen die aand word die Ji g verdryf deur die duisterni . Die 
donkerte o01·heer die nag en die ge ig van die mens word aan 
bande gele. Watter gevaar die mens bedreig, watter verweermiddel 
in werking gestel moet word, of waar die mens hom moet verberg 
weet hy nie. Ons sien dat die rampe en gevare meer in die nag 
gevree word as in die dag wanneer dit lig is. Maar by wat in die 
kuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die 

Almagtige. 

Vernag is rus - die dag daarteenoor Is om te werk. Daar 
moet oorgedink word hoe die mens die nag tegemoet gaan. As jy 
die nag betree hou die arbeid op en die mens gee hom oor aan 
die laap. Aan die orge van die dag se ' n mens vaarwel toe. Die 
nag i ingestel vir rus sodat die mens verfris kan word en om hom 
nuwe moed en krag te gee vir die nuwe dag wat voorle. Dit wys 
ons ook op die belangrikheid van die nagrus. 

Die Psalmdigter wys daarop en se : , J y hoe£ nie te vrees vir 
die skrik van die nag nie, vir die pyl wat bedags vlieg nie, as die 
mens in die kaduwee van die Almagtige rus nie. Waarom moet ons 
nou juis onder sy vleuels vernag? Die antwoord le vir ons opgesluit 
in die woord Almagtige. Dit beskryf die Here as die onbeperkte in 
we e en in krag. As die nood en die bedreiging jou oorval kan 
aileen God redding _kenk. Onder sy vleuels sal jy aileen rus en 
kalmte ontvang . 

Die skuilplek van die Here sonder jou af van die verderfenisse 
wat jou a! die dae van jou !ewe agtervolg en waarteen die mens 
hom nie kan verset nie. Die skuilplek van die Allerhoogste teken 
ook vir on die omvang van die onheil teenoor die kleinheid van 
die mens, en dat die mens alleen gevrywaar is as die Almagtige 
hom in sy sku ilplek intrek vir beskerming. Ja hierin openbaar God 
die werking van sy Almag tot redding en rus. 

Om in die kuilplek van die Almagtige te vertoef is nie maar 
net om daarheen te loop, aan te klop en dan weg te gaan nie. Nee 
om te vernag is om aan die Here te gee in aile omstandighede. 
Dit i ' n algehelc oorgawe aan die Here. 

So i daar ook 'n veilige skuilplek vir die enkeling en vir ons 
volk. Die gevare rondom ons hou nie aileen aan nie. Die gevare 
I ond om on - neem teeds toe. Van waar die onheil gaan kom weet 
ons nie, maar dat dit daar is weet on . Onheilspellend grom dit van 
alle kante. Ons moet egter nie paniekbevange raak nie, want daar 
i 'n skuilplek vir elke persoon en ook vir ons volk as ons net die 
geloof behou en bid tot God om ons afhanklikheid te toon. Dit lyk 
vir on oms o onmoontlik asof daar geen hoop meer is nie, maar 
wat se Chri tus: By mense is dit onmoontlik maar nie by God nie. 
Christus het gekom om vir ons te betaal sodat ons kan vernag in 
die skadu van die Almagtige. 

H. B. van der Walt. 

BESOEK ONS VJ.R VRIENDELIKE DIENS EN MEUBELS 

VAN GEHALTE 

Transvalia Meubels 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTRO OM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

U het volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

Boeke Stu die 
. 

VIr 

Ontspannin,l! 

. 
en VIr 

PRO REGE-PERS BEPERK 

,Die Potchefstrootnse Boekhandel" 

Kerkstraat 91-95 

Borcherdstraat 

Telefoon 1164 & 497 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 
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UIT DIE . . . . 

Die groat probleem van aile tye 
is op ons Campus te verkrye. 
'n entjie hier en 'n Randtjie daar 
0 gaats die manne se geld is klaar. 
Hoe is dit moontlik manne van Puk, 
dat die dames julie geld so kan sluk. 

Juistemint ou vrind, seg ek nog nou die dag aan een van my vrinne. Dit is voorwaar een grootse probleem. 
Bankrotskap staar 'n ider en 'n inkelte mansmens hier op ons ou Puk-plaas in die bakkies. Dit is nie sommer 
bogpratery nie, nee dis feite uit elke siel se sak. Dit wil vir my al voorkom asof die probleem by ons vrou
mense Ie. Daar is van hulle wat reken ons is studerende kapitaliste, ouens wat nie eigenlik mooi weet wat om 
met hulle geld te maak nie, nou kom hulle maar Puk toe om boeke daarmee te koop en daarmee te sleep. 
Dis nou juis waar julle vroumense die kat aan sy staart beet het. 

'n Knop het in sy keel kom sit, kompleet soos wanneer 'n mens 'n tweedoor
eier insluk en dit wyer om afwaarts te gly, toe 'n ou met 'n verwese gevreet en 
heeltemal aangedaan sy broek aan my wou verkoop. Hy en sy meisie wil dan so 
vreeslik graag ,My Fair Lady" of wat ook al gaan sien het, en hy moet al die laste 
dra. Dis nog 'n goeie broek hy het hom nog net agt jaar. Ja nee, die sitplaats is nog 
me eers deur geskuiwe nie, want hy is geen student nie. Of die arme skepsel 
toe geholpe geraak het weet geen mens. Hy wil mos. 

hom "n .. All Weather" Marina 
Malan verwarmerstel el saam. 
Baie geluk met julie verlowing
stel el. 

Ek se ook vir j ulle soos Fa
rao gese het toe hy vir Mose 
in y sportmotor ien verby jaag 
,A Mose went Forth in his 
Triumph". 
Groetni en lekker nuiwe slepe, 

'n Man kan ook nie meer vandag se top van myne nie, nee 
want daar i nie 'n krieseltjie van myne om te stop nie. As 'n men 
n ou pypie wil maak, gaan laan en doen jy dit ewe til in die 
private geheimeni . Die rook word dan tadig deur die neusgate 
kwytgeraak om weer 'n keer deur 'n gapende keelgat binnewaarts 
te fi ltreer. Daar mag nie 'n ~nuifdeeltjie van 'n twakgeurtjie ver
lore gaan nie. Dit i voorwaar 'n toe tand. 

Deesdae i hier mos net baar
de. norre en ulke Li pe van ver
groei els te be peur. ou juiste
mint vrouen dit broei en groei 
uit armoede. Daar i net nie ge
noerr fond e om te laan en lem
metjies te koop nie. ee, elke ou 
geldjie moet mee ge leep word. 
AI lyk die uitgroeisel ook al oos 
'n y tervark wat hom kapot ge-
krik het en toe maar 'n gedeelte 

van y penne gelanseer het. Dit 
gaan al so erg dat party ouens 
in Over de Voor vuurhoutjies vir 
ou lemmetjie ruil, die ander 
ouens gebruik dan weer die vuur
houtjie vir ,toothpicks", dan 
paar hulle ommer tandepaste. 

Wat gaan op die ou end van 
die manne van ons ou volkie 
word as ons vrouen hier op on 
Pukplaa nie wil help nie. Is 
hulle bewu teloos van hierdie 
dinge? ou vir wat wil ek nou 
taan en wonder, of al die groot 

opofferinl! en dinge ooit op 
dee aardbodem deur die heup
swaaiers gewaardeer word. Word 
daar nog dankie ge e dan is dit 
nie eers meer op on ou Boere 
manier nie. nee wat, di 'n dankie 
asof dit 'n alledaagse toevalletjie 
i . Weliswaar reken ek dat die 
vroumense koon oordonder 
word deur lieftalligheid en sulke 
tipe van ding. Moet tog g'n vrou 
staan en bederwe nie. Dan gaan 
alles bekonkeld en onderstebo. 
Wy wie dra nog so nou en dan 
die broek en laat dinge weer gaan 
soo dit eintlik moet. Ik heb ge
segd. 

Hoor i min. Hier volg die ge
lukkige nuwe marte en probleme 
van die toekom . 

Hannes teyn is versot op 
Koukou. Hy ky toe maar met 
Johanna van Heynigen en nou 
geniet hulle aam sluk-sluk Kou
kou. 

iteindelik i Dave Smit en 
Rheda Knobel Woen dagaand 
pre ie om 7.20 geky . Geen 
wonder ou Dave gebruik in die 
laa le tyd , lip ice" nie. 

Baie geluk vrinne, ek is voor
waar met vreugde vervu l oor die 
verwikkeling wat o met die 
wintermaande kom. Groot ver-

wagtinge staan voor elke kos
hui deur met koue voete en tra
nede reukorgane, oo b voor
beeld die volgende manne: 

J oof Otto doop elke a and sy 
borrie gee! trui in Dawie Doep 
se teekan. sodat hy 'n ver koning 
kan he om vir Lien Smit te gaan 
kuier. et sy weet glo hoe om 
die vlekke uit te kry. 

Marion tander toon dee -
dae mo on tstellende sielkundige 
afwyking . y it glo gedurig en 
strepie trek. ou wonder ek 
maar net of George Geldenhui 
nie iets met haar trepies te doen 
het nie. 

Rika Faurie e belang telling 
in Romein -Holland e Reg het 
verbasende hoogtes bereik, van
dat y die pe ia le aandklas e 
van mnr. Pieter Henning so in
lensief bywoon. Hy v ·rklaar eg
ter dat lede vir die klas e net 
beperk is tot een, anders ont
hreek die nood aaklike indivi
duele aandag geheel en al. 

Drika Graphorn en 1 ic En -
lin is nie verkoue nie maar wei 
mu ieklik. Hulle gesel net Ala
bama en vir \ at wonder ek nou. 

Die groot eensames van Kulu, 
nl. Cathy Capeling, Hannie mit, 
en Lienis Badenhor t wa nou 
Saterdae hare op die maat van 
. .I am going to wash that man 
out of my head". Henk, Kanon 
en Georg sit oms myle van 
Potch. af. 

E telle Mondriaan is een
saam. Elke aand tap y aileen 
van Ku lu a£ In Jeep toe om iet 
te gaan drink. Foeitog ek hoop 
y kry gou iemand om saam te 
Jeep. ander- ly y netnou aan 

.,cold houlders". 
'n Mens ou reken die Puk 

i 'n Posduifklub oo die klub
lede nou bulle veerpote ring. 

Piet Bingle het hom elf on
der huisares geplaas toe hy vir 
Marianne tigling 'n r.ingetjie 
aangebied het. Ou Piet hou in die 
tilte an die tipe arre . Baie 

geluk met die arre ta ie. 
'n Ene mnr. Heidema, 'n 

w isku nde tudent hier op die Pu k 
wil graag y wi kunde tel in 

Holland aan die einde van die 
jaar gaan koop. Hy neem vu 

POSTMAHUIS 

Ou Geskiedenis 

Jaffie Wakis. 

Uit die anale \ an ou 'Fleul (Po-unahuis) kom hierdie gediggie 
wat 'n oud -inwoner, Koo van \ ' yk, .. c huikspraakpop aan 'n rna a
e rgadering voorged r~1 het. 

Dit lui so: 

Toe ek hier nog 'n tudent wa 
II et on gery tot in die klas. 
En as ons later IIliis toe keer 
!let on nie meer "n sleek geleer. 

a ete het on almal saam 
Ge it en kyk hoe lyk die maan. 
Daardie jaar was vreeslik droog 
maar die moed wa baie hoog . 

ou ien ek in die reglemente 
Vleul word gesloop y naam herdoop 
Die naam van Wing sal Hennie nou 
Mel die van W aterin opbou. 

BRING U SLEEP A DIE 

DIE REBA KAFEE 
Kom verfris uself met die beste verversings 
denkbaar. 

* 
BUITEL G TAFELTJIES E DEURENTYD WORD 
U MET I IEK TRAKTEER. 

* 
I'·'II""M'"'I ... '''II';'I'"II .. 'II'''II'"II'''U"'II'''U';'II'''II'''II'''II'''~'''U1 ''11'''11"'U'''II 1 '11"'11'''Y'·II1' 111'''111;'11"'U"111''11"'11' - 'II .. 'II"'Ii""''1"11"1V''1 11~11 '''11''1' ll'"ll';'ll'~ll"'ll"'II'''II'''M ~ ] . . 
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DAWIE DOEP SUID 
EN THABA YAH 

DRINK TEE 
Thaba Yah en Dawie Doep 

wend dee dae doelgerigte pa
ging aan om die gees tus en 
man en dames te verbeter. 

Die eer te stap van die mans 
was oorrompelend: Thaba Yah 
bet "n fantastiese ruiker ontvang 
mel 'n uitnodiging om Vrydag
aand 10 Mei by hulle te gaan 
tee drink. Die feit dat Ku lu hier
die ru iker tydelik geleen het i 
seker oorgenoeg bewy van die 
byval wat hierdie metode by 
enige dame al vind. 

Ween ongunstige weer om
standighede en nat gras, moes die 
verrigtinge in die vreetsalon 
plaasvind. maar die gedempte 
l igte en harem-agtige atmosfeer 
was heeltemal ffektief. Die da
mes is verga op mu iek, 'n 
swaardgeveg so reg in El- etie e 
luim. en ander minder geweld
dadige nahootsings. Die dames 
het die affere geweldig geniet. 
Om aile warm te hou, i 'n mas-
afliek Inrv toe gereel, waar 

.. Gun of avarone" Saterdag-
aand vertoon i . 

MIELIELAND 
o pas is 'n laat berig in my 

kies gestop wat ek dadelik soo 
'n pruimpie papierwaarl laat 
trek . 

Kaartie Moetzee alia Mie
lieland, die vro u van Wes-Tran
vaal, wat 'n aanstormende Jersey 
bul met 'n sak mielies ter aarde 
gesloeg het. reken dat die st -
seltekort in Ku lu 'n figuurlike 
krisis kep. y het donderend 
heen gegaan en haar koffie-em
mer genaamd ,.Piet'' vol mielies 
geplant. Hopenlik sal die inten-
iewe boerderv die nominale 

probleme vir die vinnig komen
de winter uit kakel. Jui temint 
vr innr wilde boere daardie, seker 
verwante van die onderste van 
Hel ding:en . 

'N GONSENDE 
GEES 

'n Gesonde gee in Kulu laat 
die dames na leutels gryp. lot
te 1en grendel is hoog in aan
vrac.,O'. Toe tande i kritiek. Eer
stejaar vergal die oudames se 
nagh}n te met akke suiker. Die 
Tweedejaars se feestelike ,noc
turnuS'" word gewreek deur hull 
derdeja.<ususters se vandalistie e 
troopto~ite en kooisabotasie. Die 

arme de.rdejaars word gewreek 
deur blokkades voor hulle toege
stopte gro.tgate. In die vroe og
gendure moe hulle deur 'n 
chao, van tafels, bok e, tasse, 
koekblikke, hesems en vuilwas
goed 'n veelei ende pelgrimstog 
na die .akadem:ie onderneem. 

oms word 'n Jordanier in 
haar kamer toegesluit om haar 
sielkundige reaksies wetenskap
lik te bestudeer. Gewoonlik is die 
rea ~ e van bonatuurlike aard. 

~~ 

Besoek ons vir u 
fotos 

* 
BEYERS CLAASSEN 

Aileen Lombardstraat 
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l!erlieerde gees 
Geagte Redakteur, 

Watter verkeerde gees heers daar onder ons studente? Veral wil ek noem die 
mansstudente en nog meer in besonder die sogenaamde ouhere. 'n Geruime tydjic 
gelede het ek 'n vergadering van die A.S.B. bygewoon. Prof. J. H. Coetzee het die 
vergadering toegespreek oor die Kommunisme, 'n onderwerp wat in hierdie tyd die 
belangstelling behoort te wek van die meeste mense. 

Menere, Ouhere, julie is nie verplig soos die eerstejaars om 
aile veruaclerin~ hy te woon nie. As julie clan nie genoeg belang tel 
nie, waarom 1\00n julie die vergaclering by? Kom julie dan net om 
ashakkie op di e grand te gooi, opmerking te maak en die m n e 
wal wc l helang het by die vcrgaclering, te hinder? Is julie dan nog 
. oos kinder~ wal moedswillig kwaad doen net om aandag te lrek? 

Maar afgesicn nog van die 
feit dat ju li e kinderagtig optree, 
h t j ullc dan geen respek vir 
mrn. c "at ouer is a julie nie, 

jaar in die algemeen. J ulle het 
nou nodig om die vergaderings 

by le woon odat julie ook aan
slaande jaar kleurhaadjie kan 
dra , maar het julie al ooit o-edink 
dal julie alma! b hierdie ver
gaderings baie kan leer? ie 
ecn van ju lie weet soveel van ai
le <lat jull verveeld hoef te 
raak nie. 

(mej. ) G. H. du Pie sis. 
Klawerhof. 

ir julie profe ore nie? Wat 
h t van · julie selfre pek ge
~~ord? Hct dit verdwyn toe julie 
die dag begin het om onder die 
naam van tuclent deur die !ewe 
le gaan? Sommige mense ver
keer mo onder die wanindruk 
<lata hulle tudente i , hulle van 
aile d i nge verskoon sal word al 
is dit ook die uiting van hulle 
allrr. 11ak te maniere. 

AT SKRYF 

'n \Voordjic lot die eer tc-

At van den Berg 

Fotokuns 

Geagte Pukke, 
Vreugdedag is ook reeds iets van die verlede en 

as 'n mens daaraan terugdink, dan is dit asof jy dit 
nooit ervaar het : Modder; Modder! Alles Modder! 

In die eerste plek wil ek, na- van die Stacl raad van Lichten-
men die Vreugcledagkomitee, burg wat alles tot on bes!cikking 
van h ierdie geleenlheicl gebruik geslel het. 
maak om alma! van u wat na Kortliks ' il k die afloop van 
Lichtenhurg gegaan het, van die ak ie be preek en w 1 in 
harte geluk te wens en te bedank di volgende orde: 
vir u optrede en samewerking. 

wa te aile tye ware P.U.-Ka- Die aksie self 
ner . Een en almai van u het 
onder moei like om tandighede 
mcegewerk en meegehelp om te 
red wat nog te redde wa . Ten 
. p~· te van die reen , wat 'n dem
per op die gee geplaa het, het 
u get:)on dat u kan a u wil, so
dat aile teen die aand normaal 
verloop het. Dit wa vera! ver
hl dend om te sien dat clit jui 
die Oudames en Ouhere was wat 
die groot te aandeel in die reor
ganisa iepro es gehad het. Ook 
di e E rstejaars wa gewillig om 
hard te werk. Ek is jammer as u 
ongerief moes verduur, want 
se lf die vool' iening van ete en 
wat dit hehels het, is in die war 
ge. tuur - dit wa geensin ons 
voorneme om toebroodjiekoning 
te wee nie! 

In die tweede plek ook 'n 
woord van hartlike dank aan die 
. lud enteraad en die ,·ei ouers. 
Ook wi l ek graag meld~ng maak 

As gev lg van die reen en 
die reorgani a ie wal di t teweeg
gebring het. wa sleg die vol
gende ak ie op Vrydag 29 Mrt. 
moontlik: 
l. Die land loop waar on mnr. 
Leendert nyman en mnr. Fanus 
Huystek wil geluk wen met hulle 
vir.nige voete. Hier vergeet ons 
glafl nie die Burgemee ter paar 
va n Tarentaa l ni - vera! die 
Burgemee ter met y swaar ket
ting en y .. rol-toe praak". 
2. Die Boere port en die J u
dovertoning wat ()'root aandag 
gen iet het. 
3. Die Alabama- tudenteorkes 
wat ongelukkig weens die ver-
kuiwing van terrein nie tot sy 

reg gekom het n ie. ogtan wens 
ons hulle hartlik geluk met ' n 
pragprogram. 

Geagle Redakteur, . . 
Dit wit my voorkom asof 'n mos1e deesdae op d1e 

massavergadering van die Puk ingedien kan word (en 
aangeneem kan word) sonder dat dit eint lik die goed
keuring van alma\ wegdra. 

4. Die tudenlekon ert wat on
gelukkig baie kritiek uitgeiok 
het. Laasgenoemde is ook mis
kien omclat clit bedoel wa om 
'n buitelugkonsert te wees. Die 
standaard kon eater hoer gewees 
het oo die Hertoadom van Rei
mat duidelik be> y het. Die 
Vreuacledagkomitee wil ook die 
voorstellinp: van eli Dawie Doe
pers vermelcl. Tot 'n groot mate 
het Anclrie Corneliu teleurge
. ~el en d i Lichtenhurgers om
gekrap. Die si lwerkollekte het 
nogtans 'n beclrao- van R85.00 
opgelewer. 

Ek se dit n.a.v. die mosie 
waarin dank en gelukwensing 
uitcrespreck is met die verloop 
ter~oor die Vreugdedagkomitee 
van die afgelope reugdedag te 
Lichlenhurg. 

Die mo ie is ingedien en aan
vaar - dit ge:uig sekerlik van 
die goedkeuring van die rna_ a 
- en . onder dat daar deur emge 
persoon kapsie gemaak i of min
derheid notulering aangevra i . 
I nd ien daar he ware teen o 'n 
mo ie wa . moe dit mo geop
per geword het toe die mosie 
voorgele is. Dit is egter nie ge
doen nie. ou kan daar gese 
110rd dat claar geen kritiek of 
he "are wa nie. maar leg vrae. 
Dam·die vrae bevat egter 'n gra
ter clemrnt van kritiek a blote 
hrlangstelling. want ander kon 
die antwoord daarop by die be
trokke komi lee verb·y word; die
sclfde l!"eld vir die aanbeveling 
dat in die Li htenburg-geval, die 
oor itter van hotelakkomoda ie 

grbruik moe maak. 
Die kritiek wa dus wel die 

gronclmotief vir die vraag en 
die aanbeveling van die spreker, 
rn d it ten pyte van die mosie 
- of 11a die spreker dalk ook 
in die duister onr wat 'n mo ie 

pre ies is!? 
Hi crmee dan net weer my 

persoonlikc clank en gelukl en
. ing, en sekerlik ook namen die 
massa ( wat die mosie ge teun het 
sonder besware ) vir die werk van 
die reugdeclagkomitee. A die 
komitee dit nie verdien het nie, 
sou die mo ie nie aanvaarbaar 
kon wee nie. 

Met dank. Johan Serfontein. 

Johan erfontein 
Fotokuns 

5. Die verversing stalletjies is 
seker die mee te deur die reen 
henadeel , odat hier slegs 
R4.-2.95 gei'n i . ogtans het 
hierdie men e hulle be onder 
goed van hulle taak gekwyt, ter
wyl hulle seker met die groot te 
nrobleme wat Vreugdedag opge
lewer het. te kampe gehad het. 
Hier loop Klawerhof se talletjies 
met altwee die pryse weg. 

Op Saterdagoggencl 30 Maart 
het cl ie vi tbouers on met hoe 
w·halte vlotte verra . Onder die 
vlotbouer wa vera! die groot 
mate van gee clrif opmerkiik. 
Vera! drie vlotte het die oog ge
vang; en wei as: Die bes afge
werkte - ,.Die Drommedaris" 
van Heimat en Thaba Jiih; die 
oar pronklik te - .. Die uittrede 
uit die Statebond" van Dawie 
Do eo en Klawerho f; die lagwek
kendste - .,Carpio" van Uitspan 
en Oo terhof. 

Ook die kollektante het oor
pronklikheid aan die dag gele 

en die cl rie pryse gaan a an: 
Rika Faure vir die bes afge

werkte kostuum. 

20 Mei 1963 

VREUGDEDAG ONSUKSESVOL 
Geagte Redaksie, 

Laat ons nou die werklike feite van die Vreugdedag 
in die oe staar. Ons beskou die volgende gevalle waar 
die kombi vir organisasie gebruik is: Maandag 25-3-'63, 
Woensdag 27-3-'63 en Donderdag 28-3-'63 het die kombi 
na Lichtenburg en terug gery en het ook op die laaste 
datum weer daarheen gegaan en die Saterdag daarvan
daan teruggekeer. Saam met die ander rondryery in Pot· 
chefstroom en Lichtenburg en ander plekke het die to· 
tale mylafstand te staan gekom op 654 myl. Die bus 
se totale mylafstand vir Vreugdedagdoeleindes was 
469 myl. 

On we t dat die V reugcledag
komitee ni uit ' n klomp hoen
clers be taan het nie, maar dat 
die voor ilter wei 'n komitee 
met hekl ame lede agler hom ge-

Leon ~ olmaran en Frans 
Preto rius vir die lagwekkendste 
paartjie. 

Anemarie Richter en Chri to 
van der Merwe vir die oorspronk
likste voorstelling. 

Die per oon wat die meeste 
gekollekteer het, is mej. Tikkie 
de Groot, Rl4.431f2. 

Die .,Hof van Ongeregtigheid" 
het oo gewoonlik groot be
langstelling geniet en R300 iw 
aevorder. 

pesiale vermeld ing moet ook 
van die twee kadetorkeste ge
maak word. Dit wa die orkeste 
van Lichtenburg en wartrug
gens. 

Die Pu k e ru abyspanne het 
hierna die aksie op 'n hoe maar 
moee noot afaesluit. 'n Woord 
van hartlike gelukwen ing ook 
aan hierdie manne wat na soveel 
ontberinge nog die moed gehad 
het om op die veld te draf. 

Ek reken dat alma! die lek
ker ou trein geniet het. 

Finansieel 

Op hierdie tadium kan die 
Vreugcledagkomitee sleg be
kend maak clat die onkoste ver
bonde aan die gehele Vreugde
dagonderneming be onder hoog 
i . en wei vanwee die feit dat die 
Vreugdeclagkomitee op 'n plaas
like komitee te Lichtenburg staat 
gemaak hct en op die vooraand 
van Vreugcledag moes ons self 
al hierclie dinge teen hoe onkoste 
uitvoer. AI die onko tes is egter 
geclek en op die oomblik word 
claar reeds 'n wins getoon ... al 
die kollektelyste moet ook nog in
kom. 

Reklame is oor die hele Wes
Transvaal aedoen en die swak 
ondersteuning is kynbaar aan 
o a. die weersom tandighede te 
wyte. Baie men e het dit as van-
elf prekend aanvaar dat die hele 

V reugcledagonderneming cleur 
cl ie mat geval het. Verder het 
on te doen gekry met die kwaad
willige verwvdering en be kadi
ging van plakkate. As die komi
tee te Lichtenburg egter gedoen 
het wat hy onclerneem het om 
te doen. moes die ho0fvlot ten 
minst~> 'n R 1000 aileen opgele
wer het. 

Onvoor iene omstanclighede 
het Vreugcledag grootlik in die 
wiele gery maar die Vreugde
dagkomitee voel tevrede as van
iaar e Vreugdedagonderneming 
bewys het dat Vreugdedag wei 
' n groat gebeurtenis in die stu
dentelewe kan wees, en dat dit 
die riglyne vir Vreugdedag in 
die toekoms getrek het. og
maals clank on u vir u geduld 
en opoffering en aan al die 
pryswenners: hou maar die ken
ni gewingborcl clop! 

.. : Pukke, die Vreugde
dagkomilee, dank u vir die mo
ie van gelukwen ing. 

Dankie, 
At van den Berg ( voors. ). 

had het. Deur o heen en weer 
tu sen Lichtenburg te ry het die 
voor iller nie aileen sy komitee 
soo- kuiken behandel nie, maar 
het hy hulle I ehandel soos eier 
wal hy kon tant moe warm hou. 

Wins 
Ek clink die mas a sal saam-

tem clat die wins maar weinig 
was (die werklike syfers word 
om hepaalcle redes uitgelaat, 
red. ) . Dit vergelyk met 'n rom
melverkoping van 'n graad I 
kla . (£k het nog nooit van 'n 
graad I klas gehoor wat 'n rom
melverkoping gehou het nie. Lyk 
m u wei, red . ). 

Gronde 
ou vra on" u op watter 

grond is die mosie van geiuk
wen ing vir die Vreugdedag se 
sg. sukse ingedien? Die here 
bedoel cker dat die gees van 
die mas a baie goed was. Daar
mee tem ons saam maar dit is 
'n feit clat die Vreugdedag finan-
ieel 'n totale mislukking was. 

Dit i ook nie lojaai om nou 
die mi lukking op ander komi
tee af te skuif nie. Die hele ske
ma beru op die organisasie van 
die voorsitter van die Vreugde
dag. 

Die feit dat sekere persone 
met percle in die taclsaal ingery 
het "a seker ook 'n groot suk
ses. Dink u dat die lede van die 
publiek van Lichtenburg dit nie 
a uiters onverantwoordelik be-
kou nie? 

Verteenwoordiger 
l.v.m. die Rembranclt-ver

teenwoorcliger wil ons net se dat 
hy wei betyd op die stasie was, 
maar dat die komitee toe elders 
was om finale reelings te tref 
wat die vorige dag afgehandel 
sou aewee het. 

Mosie 
Ons vra weer op watter gron

de hel die voor tellers van die 
mo ie van gelukwensing gemeen 
dat alles 'n sukses was. Ons gee 
toe dat die Vreugdedag enkele 
hooglep unte gehad het maar daar 
moet met ons saamgestem word 
dat cl it ook sy cliep dale gehad 
het. Laat ons on slae manmoe
dig dra en erken dat die Vreug
dedag vanjaar finansieel die 
groat te mislukking in die ge-
kiedeni van die Puk was. 

Die feit dat die gees van die 
studente reg was, het gesorg dat 
die hele fyn organisasie nie in 
duie stort nie. 

As ons in die vervolg 'n saak 
wil goedpraat moet ons sorg dat 
on die fe ite ken, teen mekaar 
opweeg en dan besluit of ons die 
reg het om so 'n voorstei te maak. 

On be ef dat die primere doe! 
van Vreugdedag was om vreugde 
maar nou vra ons u: regverdig 
die groat organisasie so 'n klein 
win ? 

J. F. Scholtz. 
F. de Beer. 

( Die twee here het tog albei 
die reg gehad om op die verga
dering die mosie teen te staan 
en 'n amendement daarop in te 
dien. U kan verder al hierdie 
vrae en beskuldigings ook op die 
vergadering gelug het. - red.). 
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P.U. Tennisspelers presteer op W.-Tvl. 
Tenniskampioenskappe. 

Die tennisspelers van die Puk kan vanjaar voorwaar trots wees op bulle 

vertonings op die Wes-Transvaalse Tenniskampioenskappe. Dit was so byna-byna 

of 'n paar van die grootkoppe bet gekan tel. 

Met die uitsondering van twee spelers het alma! die eerste 

rondte baie maklik weerstaan. Willem Vor ter en Lappies Labu

chagne het tot dusver geen moeite ondervind om deur te dring na 

die derde rondte Yan die mansdubbel nie. Dawie Smith en Theo 

tot du ver ook baie maklik bulle wed tryde gewen. 

Maccink, een van die gunste
linge om te toernooi te wen te 
staan te kom, en i met 6-3, 
6-0 deur hierdie oud-Puk ge
klop. Die telling is besli mis
leidend want Dawie het sy man 
baie goed gestaan teen hierdie 
erva re speler. 

Theo Malan het verlede Sa-

terdag ommer vir puik tennis 
ge org loe hy n welverdiende 
oorwinning behaal het oor 'n be
kende peler in Wes-Transvaal. 
Ongelukkig bet Theo saam met 
Tikkie de Groot verloor in die 
gemengde dubbelspel. 

og 'n paar wat in die ge
mengde dubbel pel die knie moes 
buig i Willem Vor ter en He
len Dreyer. a ' n tryd van drie 
telle moe die twee Pukke ein

cl elik die knie buig. 
Daar is nog ' n hele klompie 

van on pelers wat nog nie uit
geskakel i nie, en van hierdie 
peler verwag on ommer baie 

in die wed tryde wat nog voorle. 

0 /19 RUGBY SUKKEL 

Verlede aterdag was Ger· 
hard choltemeijer en Anna 
Venter am1 er veranlwoordelik 
vir die eersle groot verrassing 
in die kampioen kappe. }. Lle
wellyn en M. Eaton het hulle 
hande vol gehad om die twee 
Pukke van ' n oorwinning te 
weerhou. Lg. twee speler speel 
albei vir Wes-Transvaal. Die 
Pukke moes eindelik die aftog 
blaas met S-7, 6-2, 6- 2. 

Dawie mith was ongeluk
kig om Saterdag reeds teen A. 

et soos verlede jaar, uk
kel die 0 / 19- panne vanjaar 
weer met 'n tekort aan panne 
en kan daar skaars twee spanne 
in tand gehou word. legs een 
span i dan ook in die liga in
geskryf. As in ag geneem word 
dat hierdie span selde in 'n oefe-

nin g ' n olle span kan he, het 
hull e tot dusver baie goed ge
vaa r deu r net een wed tryd, nl. 
die teen Weermag, te verloor. 

pelers oos Trevor George, 
Bennie de Klerk en Vaatjie 
van der Merwe hou groot be
tofte in vir die toekoms. 

TWEE PUKKE SKITTER IN WES-TRANSV AAL 
0 /20 

Jan Kruger en }ona Viljoen, J die \ e -Trans aalse 0 / 20-span 
senter en voorryman van die teen ry taat diens gedoen bet. 
Puk e eerste pan, het Saterdag 1 Vera! Kruger het bei'ndruk deur 
puik spel gelewer toe hulle vir ' n paar seepgladde breekslae. 

STUD IE 
of 

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

BUITELAND OF BINNELANDS. 

ONS DIENSTE IS GRATIS 

LUG - SEE - PAD 

RAADPLEEG ONS EERS! 

DIT KOS NIKS EKSTRA NIE 

7 

Siell{Utldestudentever. 
maal~ geskiedenis 

Geskiedenis is gemaak toe daar Dinsdagaand die 
7e Mei vir die eerste keer in die bestaan van die P.U. 
vir C.H.O. 'n programaand deur die Sielkundestudente
vereniging van die P.U. vir C.H.O. aan lede en besoekers 
aangebied is. 

Om 7.45 was die tweedejaars
le ingsaal van die nuwe ielkun
degebou reeds gevul deur lede en 
be oeker by die eersle vergade
ring in . y soort. 

In di e tot Landkoming van 
die vereniging moet die naam 
van mnr. \1 . D. Pienaar uitge
. onder word vir y gee dri-ftige 
werk en hulp waar onder die 
vereniging sekerlik nie ge tig 
sou gel\ ees hel nie. Hom kom die 
eer toe dat hy die bal aan die 
rol gc it het, waarby die na
graadse studenle ywerig ingeval 
het en ook bulle gewig bygegooi 
het. 

Mnr. Dave Grundling, die 
voorsitter, het baie duidelik ge
stel dat die vereniging as doel 
het, die uitbou en verbreiding 
van kenni aangaande die vak. 
ielkunde. deur o vee! moontlik 

gebruik te maak van deskundiges 
op die ver killende gebiede van 
die vak. Die hoop is ook uitge-

spreek dat vrae vryelik aan die 
spreker ge tel .sa l word. 

Die welbekende en gewilde 
mnr. Barnard van Witrand het 
die aand afgesluit met 'n skyfie
vertoning van die pasiente van 
cl ie inrigting. Op vader like wyse, 
in weten kaplike taal, het hy elke 
geval bespreek en die kennis van 
die toe kouer so met die diepere 
kennis verbreed, dit ten pyte van 
die -feit dat hy nog aan die her
stel is na 'n onlangse ernstige 
motorongeluk. 

Sy kleur ky fie-beeld van Wit
rand-pasiente i nog nie voltooi 
nie, maar hy het die hele reeks 
weten kaplike foto's reeds aan 
die Universiteit beloof. Ons se 
dankie, oom Bardie. 

'n Roo kleurige toekoms word 
vir die vereniging voor pel. Eer-
tejaar rna« nie lede van die 

vereniging word nie, daar baie 
van hulle dit sleg a- 'n stopvak 
llC <.!Jn. 

Dit is die snit wat tel ... * Alba Broeke 
* Mentone Pakke * Monatic Hemde * Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. TOD SUTTlE 
Die Mansuitrusters 

Posbus 219 - Foon l 

POTCHEFSTROOMSE 
REISBURO 

TREINBESPREKINGS 

Kerkstraat 150 

POTCHEFSTROOM 

Tel. 1425 

- HOTELBESPREKINGS 

U is altyd welkom by ons kantoor - Gratis pam

flette beskikbaar. 
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'ukke vaar goed op 
Behaal 

Kuru man 
. . . 

moo1 oorw1nn1ng 
Dames verloor op hokkiebaan 

In 'n aanskoulike wedstryd vol boogtepunte bet die eerste rugbyspan van die 
Puk daarin geslaag om bulle wedstryd op 4 Mei teen Kuruman met 22 punte teen 17 
te wen. Soos die teJiing aandui was die wedstryd taamlik gelykop maar weens die 
samespel van die Pukke bet bulle die oorwinning bebaal. 

Nieteenstaande die feit dat die P.U.-damesbokkie
span Saterdag 4 Mei met 'n telling van 5-2 teen K.A.A.A. 
van Klerksdorp verloor het, kan ons nog vanjaar veel 
van bulle verwag. 

Dit was vera! in die laaste tien minute voor ru tyd dat die 
Pukke soos "are kampioene gespeel het en waarin daar heel wat 
punte aangeteken is. Daar was in hierdie paar minute geen keer 
aan die manne nie en met 'n paar mooi lopies waarvan verskeie 
op driec uitgeloop het, het hulle die toeskouers op ware studen te

' ughy getrakteer. 

Ponte 
Die eersle drie het gekom van 

n aglerl yn beweging waaraan 
Spekkics de Villiers ook deelge
neem het om odoende die een 
man oor te heso rg. Hy het ge
hreck die hal aan Dewald Steyn 
bcso rcr wat gaan d ruk bet. Hier-

o d" na was daar geen keer aan 1e 
manne n ie. Daarna is driee ge
d ruk deur Dries Redelinghuys, 
Jan Ackerman, Johan Aucamp 
rn Lou Erasmu . Spekkies de 
Villiers het twee vervyf en 'n 
slrafskop oorgeklits. 

Jan Ackerman 

Hoe11el dit moeilik is om uit
sonder in 3s te maak moet die 
naam van Jan Ackerman genoem 
word. Hy het die hele wedstryd 
' n bar gespeel en was orals te 
sien. 

Koos Hattingh 
Fotokuns 

DAWIE SMITH NA 
ELLISPARK 

Dawie Smith, knap jong ten
ni"speler van die Puk, is gekies 
as lid van die span om Potchef
~lroom op Ellispark op 31 Mei 
le verteenwoordig in die tennis
kompctisie om die ,Country 
Shirld and Rose Bowl". Die span 
hcslaan uit vier spcler . Hartlik 
grluk. en ons wen jou sterkte 
Loe vir die toernooi! 

Kobie van der Walt 

Ook Kobie van der Walt het 
deurgaans puik vertoon. Hoewel 

hy teen Monty Terblanche, wat 
sy provinsie reeds 'n hele aantal 

kere verteenwoordig het, te staan 

gekom het, is hierclie klein ska

keltji e nooit oorskadu 11ie. 

Verdere manne wat die oog 

gcvang het was Koos Hattingh 

en aan die verloorders se kant, 

T jaart Steyn, ' n man wat nog 

erlede jaar gererld die eerste 

pan van die Puk verleenwoordig 
het. 

der Walt 
Fotokuns 

Navy 

In ' n voorwedstryd hct die 

lwcede span minder goed gevaar 

en is hulle deur die span van 

Kuruman met 15-12 verslaan. 

Die oorsaak hiervan kan in 'n 

mate gesoek word d.Jarin dat 'n 

groot aantal van die oor~pronk

lik gekose manne hullr onttrek 

het. Verdienstelike ~pel i;; bier 

grlewer deur Fanie van Wyk, 

Drirs Coetzer en Colly van Vuu

ren. 

Nuwe era ingelui in 
tugby op die P.lJ.I(. 

Vir die eerste keer in die geskiedenis van rugby op die Puk 
gaa n 'n inlcrkoshuis-liga ingestel word. Hierdie be luit i verlede 
Din :;;dagmiddag op "n vergadering van die P.U.-Rugbyklub g neem 
rn sa l reeds Maandagmiddag in werking tree. 

a verneem word. sal meeged ing word om 'n pragtige heker 
~val gcskrnk is deur mnr. P. Coetsee van Durban. 

Hierdie ingrypende slap van die Rugby-klub is be onder pry
scnswaardig. Nie aileen sal 'n beter gees tu sen die koshui e bewerk
stelli g word nie. maar dit sal beslis ook nuwe vu ur blaas in die 
1ughy op die universiteit. waar gebrek aan ondersteuning in die 
laasle tyd begin kop uitsteek het. Die beoogde liga sal die belang
slelling in die pel onder die studente in die algemeen geweldig 
aanwakkcr; Lalle nuwe spelers sal getrek word, en ook die toe
skouP.rs langs die velde sal toeneem. 

pekkies de Villiers 

In die wedstryd wat op Stil

fontein plaa geviod bet, bet die 

Puk-dames 'n bars gespeel: die 

Puk se verdediging was werklik 

puik, maar op die aanval wil 

dil nog ni e so glad verloop soos 

diL moel nie. A ons egler in aan

merking neem dat 9 van die ll 
speel ters van K.A.A.A. reeds 
hul provinsiale kleure verwerf 
het. dan spreek die Puk-dames se 
spel boekdele. Die wedstryd bet 
tot diep in die Lweede helfte baie 
gelykop verloop. elfs 'n kwar
ti er na rustyd was die telling nog 
2 elk. Daarna het K.A.A.A. se 
ervaring begin tel en is nog 3 
verdere cloele deur hul aangete
ken . As die Puk-dames bietjie 

Twee Pul(ke in W.Tvl. 
Holikiespan 

Die eerste manshokkiespan het Saterdag 4 Mei 'n 
maklike oorwinning teen Garnisoen gehad. Binne die 
eerste minuut het Daan Meyer die Pukke se eerste doel 
aangeteken en kort daarna het hy met die tweede doel 
gevolg. Peet Aucamp het die derde en laaste doel van 
die Pukke aangeteken. Slegs een doe] kon teen die P.U. 
aangeteken word. 

Twee Pukke. Jan Ras en 
Roger Stouteshury is gekies om 
die Wes-Tran vaalspan le ver
leen woordig. 

Di e oggend reed het die twee
de span Boy's High se eerste 
s pan 4-2 geklop. Die span het 
as geheel bai e mooi vertoon. 
Van clie nuwe spelers hou baie 
belofte in vir die Puk se hokkie. 

Die gees en gesonde wedywe
ring wat vanjaar in die hokkie 
bes peur word is uiteraard goed. 
Oom Wim Voordewind wat die 
span afrig dra baie by vir die 
we! lae wat tot dusver behaal is. 

Vir die belangstellendes kan 
net gemeld word dat die Puk 
eerskomende Saterdag teen Gold
fields opdraf. Hierdie wed tryd 
sal egter nie op Potch. plaas
vind nie. 

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

Gawe gese/skap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'nmanjou 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 
!outer plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

SUID·AFRIKA SE UITSOEKBIER 

Buddy Howell 
Fotokuns 

fik -er word, behoort hulle met 
hierd ie pan te kan afreken. Te 
meer nog as ons in ag neem dat 
rl ie Puk ( wat net 4, van verlede 
jaar se eer tespan- peelsters oor
gehou het) nou weer 'n span op
nuut moet bou. 

Hierdie K.A.A.A.-span se 
krag blyk daaruit as ons noem 
clat hul die vorige Saterdag met 
·n telling van 14-0 met Pote 
afgereken het. 

Vir die Puk het Susie Swa
nepoel en Greta van der Merwe 
uitgeblink en met puik spel voo
rendag gekom, terwyl Esti Mar
tin en Buddy Howell (wat 
weer v.ir haar Alma Mater op 
die veld drafl ook vir mooi lo
pies ge org het. 

In hul eerste wedstryd op 
die vorige Saterdag het die Puk
dames vir Stilfontein oorrompel 
en hul met 'n telling van 7-1 
kafgeclraf. 

As hierdie pan so volhou, 
koester ons groot verwagtings 
van hulle. nie alleen in die liga 
nie, maar ook op die lnter-uni
versitere-h okkietoernooi wat ge
durende die Julie-vakansie deur 
Puk op eie bodem aangebied 
word . 

Die wapad word gedruk deur die 
Potchefstroom HeralJ (Edms.) Bpk, 
eienaars en uitgewers, die S.R. van 

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


