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

A.S.B.-kongres vol 
hoogtepunte 

Puik referate 

Reeds in 1707 bet 'n Hollandse kolonis aan die suidpunt van Afrika homself 'n 
Afrikaner genoem. Sedertdien was daar nog altyd twee faktore wat beslissend was 
vir die vorming van die Afrikanernasie, nl. sy strewe na politieke onafhanklikheid ' 
en sy Christelike geloof. V andag word die Afrikaner van aile kante bedreig en 
onwillekeurig kom die vraag by hom op: , Waarheen nou?" Die antwoord is: 
,Doen wat jou hand vind om te doen en steun op jou geloof". 

56 het dr. C. Mulder, L.V. vir Randfontein, wat die l5e 
Bondskongres van die A.S.B. by die Pretoriase Onderwyskollege 
op Maandagaand 8 Julie geopen het, die toekomstaak van die Afri
kaanse student gesien. 

Praktiese nut 

Ook is daar gepoog OJTI die 
A.S.B. van meer praktiese nut 
vir die gewone student te maak. 
Daar is besluit op die uitreiking 
van 'n st,udentekaart en die wye 
belangstelling wat die Europese 
toer elke jaar gaande maak, wys 
dat die :\.S.B. hier in 'n prak
tiese behoefte voorsien. 'n Wy
siging in die grondwet wat die 
uitgee van 'n akademies~ blad 
moontlik maak, het ·ook ten doel 
om die ~tudente meer bewus te 
maak van wat die A.S.B. vir bulle 
kan heteken (sien berigt~ elders). 

Referate 

Van die begin af het die 
kongres 'n vol program gehad. 
Daar was die gewone takverslae 
en ander werk om af te handel, 
asook die kongrestema, te wete 
.,Die Afrikaner V andag". Alte
saam 7 referate is oor die onder
weep gelewer, die meeste waar
van van 'n hoe standaard was. 
Uitstaande was die referate van 
mnr. Pierre van Zyl (U.P.-Buite
mu urs), oor die Afrikaner-se 
ekonomiese lewe. 

'n Hele paar interessante feite 
het uit die referate en die hoof
bestuursverslae geblyk: 

e Die Afrikaner se aandeel in 
ons landbou bedra 81%, 
maar slegs 9% in die fa
briekswese. 

e Daar is l universiteit vir elke 
325,000 Engelssprekendes, 
teenoor l universiteit vir elke 
4 75,000 Afrikaanssprekendes. 

• Die studente van die Preto
riase Onderwyskollege het 
deur selfwerksaamheid in die 
koshuise 'n rnaandelikse be
sparing van Rl,400 bewerk
stellig. 

Die hoofbestuurverslae het 
getuig van onvermoeide ywer by 
al die hoofbestuurslede wat 
klaarhlyklik geen moeite ontsien 
het om 'n sukses van bulle on
derskeie departemente te maak 
nie, 

Takverslae 

Daar is egter slegs een rna-

HANS VAN ZIJL 

ONDER-DIRIGENT 

Mnr. Hans van Zijl, 'n ou 
hekende as dirigent, is benoem 
as onder·dirigent vir die inter
varsity Saterdag. Mnr. Van Zijl 
was reeds vir die afgelope twee 
jaar boofdirigent nadat by eers 
in 1960 onder-dirigent was. 

Verskoning aan mnr. Rootb
man vir die foutiewe berig. Die 
Studenteraad wil dit duidelik 
stel dat die nie-goedkeuring van 
sy nominasie nie weens wange-
drag was nie. 

nier om te bepaal of die A.S.B. 
gesond is of nie, en dit is deur 
middel van die takverslae. Hier 
was die tekens beide bemoedi
gend en ontnugterend. Terwyl 
dit uit sommige verslae duidelik 
was dat die betrokke sentra met 
sukses besig was om die ou 
vraag : .. Wat doen die A.S.B. nou 
eintlik?" te beantwoord, was 
ander takke se aktiwiteite beperk 
tot ,Weens onvermydelike om
standighede kon ons nie ... " of 
,Ons stel in die vooruitsig 
dat ... " Oor die algemeen het 
die meeste sentra egter bulle plig 
gedoen. 

Die Kongres is ook toege
spreek deur mnr. K. Pauwels van 
die Vere11iging van Vlaamse stu
dente en mnr. Toerien van die 
Afrikaanse Studenteklu b van 
Wits. 

A.S.B. KRY EIE 
PUBLIHASIE 

Op die pas afgelope A.S.B.-kongres te Pretoria is 
daar in die grondwet voorsiening gemaak vir 'n eie 
A.S.B.-publikasie. Met hierdie besluit bet die Afrikaanse 
Studentebond 'n geskiedkundige mylpaal bereik. 

Die blad sal aan 'n langver
wagte ideaal voldoen nl. om 
lands- en lewensvraagstukke op 
'n akademiese wyse te behandel. 
Dit is dus duidelik dat dit 'n blad 
van besonder hoe standaard sal 
wees. Hierdie blad sal ook 'n vee! 
wyer veld dek as slegs die ver
skillende Afrikaanse studentege
meenskappe. Dit sal vana£ die 
staatspresident, eerste minister, 
kabinet en ander V olksraadslede, 
ook beskikbaar -wees vir Suid
Afrika se hiblioteke, skole en pu
bliek in die algemeen. In hierdie 
publikasie sal die A.S.B. oor 'n 
mondstuk beskik wat die begin
sels en strewes van die Bond sal 
uitdra aan alma! wat dit te wete · 
wil kom. 

Tertius Delnort 

Die redakteur van die blad 
word deur die uittredende be
leidsraad van die A.S.B. aange
wys. Die redakteur kan ook 'n 
oud-student wees. Hierdeur word 
verseker dat die redakteur vir 'n 
hele aantal jare die pos sal kan 
heklee en dus 'n stabiliserende 
faktor sal wees. 

Tertius Delport, 'n oud-Matie 
en voorsteller van hierdie grond-

wetlike wys1g1ng, is dan ook 
aangewys as die eerst~ redakteur 
van hierdie A.S.B.-publikasie. 

Behalwe die redakteur word 
daar nog sewe lede deur die uit· 
tredende bcleidsraad benoem wat 
sal optree as direkteure van een 
van die volgende studiedeparte
mente: Buitelandse, Kulturele, 
Staatkundige, Opvoedkundige, 
Ekonomiese, Natuurwetenskap
like en Etnologiese aangeleent
hede. 

Dit is dus baie duidelik dat 
on hier te doen het met 'n boogs 
akademiese blad; geskoei op 
A.S.B.-grondslag en.'n goeie teen
voeter vir die o~ vraag: Wat ; is 
die A S.B., waarvoor staan tlit 
en wat doen ·die ·Bond? 

PROF. BINGLE NEEM 

WAAR 

Prof.' H. ]. ]. Bingle, die on· 
der-rektor van die Puk sal vir 
die eerskomende kwartaal waar
neem as rektor in die plek van 
prof. ]. Chr. Coetzee wat tans 
in die buiteland is. 

IN DIE KONGERSSAAL 

V.l.n.r.: Mnrr. Roodt, De Wet, Herbst en De Beer 

Verandering van verkicsing van 
Studenteraad voor Massavergadering 

'n Aanbeveling van die reorganisasiekomitee van 
die Studenteraad dat die metode waarop die Studente
raad in die toekoms verkies sal word verander word, 
sal op die eerskomende massavergadering deur die Stu
denteraad aan die Massa voorgele word. 

Die veranderings kom op die 
volgende neer. Die verteenwoor
digers van die A.S.B. en Korps 
sal nie meer deur die besture 
van die twee liggame verkies 
word nie maar dat alle stemge
regtigde lede die verteenwoordi
gers op die Studenteraad sal ver
kies. 

Wat die Algemene Bestuur 
vir Kuns en Kultuur en die Sen
trale Sportbestuur betref sal alle 
persone wat stemreg het op een 
deur die aftredende Studente
raad gekeur en daarna dubbel
talle opgestel wat aan die massa 
voorgehou sal word .. S~egs in die 
geval van staking van stemme 
sal 'n drie of viertal aan die mas-

:>a voorgehou word. 

V erder sal aile nominasies 
van die onderliggame van die 
betrokke liggame die tudente· 
raadslede verkies. 

MASSA VERGADERING 

DINSDAG 

Eerskomende Dinsdagaand 
sal die laaste Massavergadering 
van die jaar plaasvind. Verskeie 
sake, waaronder die nuwe ver
kiesingstelsel is op die program. 

MOENIE KANSE VAT NIE ... 

kies 

FOTOKUNS 

vir 

PORTRETfE 

en 

GHOEI1FOTO'S 
Maak 'n afspraak - skakel net 3185 
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1HALIA·TOER GROOT 
SVKSES 

A.S.P. U.-konierensie 
Beier kontak tussen 

studcntekoerante 

" 
'n Student is nie 'n student indien hy me een van die vele studentetoere on-

derneem bet nie". Thalia-toerlede kan hierdie lewenswaarheid wei deeglik on· Op die konferensie van die Afrikaanse Studente

persunie (A.S.P.U.) wat gedurende die afgetope vakan

sie in Pretoria gehou is, is besluit om oor "te gaan tot 

die uitgee van 'n koerant vir binne- sowel as buitelandse 

verspreiding en dat die koerant as die ,S.A. Student" 

bekend sal staan. 

derskryf na die pas afgelope vakansietoer van vyf weke deur die Republiek en S. W.A. 

Die toergroep het op 28 Junie vanaf Potchefstroom·stasie 

vertrek vir 'n reis na wat vir die grootste deel van die toergroep 

'n onbekende wereld was. 

Slegte weer het die groep ge· 
durende die eerste paar opvoe· 
rings in die w,iele ge:r.y, maar 
S.W.A. se weer was net soos sy 
spreekwoordelike gasvryheid: 
gul en warm. 

Daar is altesaam 20 opvoe· 
rings gehou met die grootste op· 
komste in Windhoek, Walvis
baai, Outjo en Omaruru. Die to· 
neelstuk self het goeie kritiek 
uitgelok en spelers wat met die 
aanvang van die toer nog nie ten 
voile op bulle gemak op die ver
hoog was nie, bet met verloop 
van tyd bulle al beter in bulle 
rolle begin inleef. Die eindpro
duk kon in die Totiussaal ge· 
sien word. 

I Wat die natuurskoon aanbe· 
tref bet die teenstellings almal 
opgeval. Van droe dorbeid in 
die Suide, woestyn in die weste 
tot groen boswereld in die noor· 
de wat sterk aan Noord-Trans· 
vaal berinner. 

Toere na besienswaardighe· 
de is so ver moontlik gereel, met 
die gevolg dat plekke soos die 
Etosha·panne, die Agaatstrand, 

die Augrabiese waterval en nog 
vee! meer besoek kon word. Se· 
kere toerlede sal ook seker nie 
die besoek aan die bierbrouery 
in Windhoek vergeet nie. 

Die drie kusdorpe van S.W.A. 
sal seker nog lank deur almal 
onthou word. Swakopmund was 
gekenmerk deur sy tipiese Duitse 
boustyl, inwoners en algemene 
Duitse atmosfeer. Op Walvisbaai 
(die dorp tussen see en woestyn) 
is '11 visinmaak-fabriek besoek 
en 'n rit op een vall Qie vissers
bote die dlep~ee in gemaak. Pie 
toer deur S.W.A. is amptelik op 
Luderitz afge5luit waar die Duit
se gemeenskap die toerg!oep gul
hartig ontvang het, Hier kon 
die Pukke sien hoe varswater uit 
seewater gemaak word en dan 
teen Rl.20 per 200 gallon gele· 
wer word. · 

S.W.A. is 'n groot en onver
geetlike land en om alles te be
skryf wat die grtlep bele~f )let 
sou onmoontlik wees. Daar kim 
ten .slotte miskien net gelet word 
op enkele :llitse uit ge prekk:e tus• 
sen toerlede op die campus. 
,Koeldranke @ 15c 'n bottel in 

Thalia vaar puik 
Spel natuurlik 

Dit was met egte studente-toneel dat Thalia ver
lede Saterdag voor 'n stampvol saal opgetree bet. Hier
die tipe toneelspel onderskei hom duidelik van die 
amateur. 

adat bulle die afgelope va
kansie deur Suidwes-Afrika ge
toer bet, het bulle ,Die Drie van 
der Walts" in die Totius·gedenk-
aal opgevoer. a hierdie opvoe

ring van bulle word daar nie ge
twyfel aan die bekwame spel
leiding wat uitgegaan het van 
mej. Renee Lubbe nie. 

Onder die spelers kan daar 
· amper nie uitgesonder word nie 
maar vera! wil ons die name van 
Arrie de Beer (as Gert van 
Draad), Willem Coetzee {as Jan 
Potgieter) en Schalk Conradie 
{as Dr. Pilsen) noem. By bier-

BESOEK 

die spelers merk ons vera! daar· 
die natuurlikheid en gemaklik
heid op die verhoog op. Ook 
moet bier genoem daardie vin
nige, pittige segoed as daar by
voorbeeld iets buite beheer met 
die decor verkeerd loop. 

As daar die name van dames 
genoem word, moet die naam 
van Marianne Smit {as Sofie 
.,Maaiburk") genoem word -
daardie tipiese stedeling. · 

Hierdie toneelstuk bet vera! 
haie aftrek in S.W.A. geniet deur-' 
dat dit deur 'n Suidwester (E. 
A. Schlengemann) geskryf is. 

DIE BULT HAARKAPPERS 

Tomstraat 86B, Potchefstroom. - Telefoon 1486 

VIR HAARSNY 

VIR EIENDOM 

VIR HORLOSIEHERSTEL WERK 

VIR TABAK, PYPE, SIGARETTE EN ANDER 

BENODIGDHEDE 

Ti:ienaar: G. Schoonhoven. 

Tsumeb! Die soektog na die ge
heime kamertjie in die ou kas· 
tee! in Windhoek, die sonson
dergang anderkant Diazkruis 
en . . . die wonderlike Suidwes
toer. 

NUWE HOOFBESTUUR 

Die nuwe hoofbestuur van die 
Afrikaanse Studente Bond wat 
op die afgelope kongres verkies 
is, is as volg: 
President : mnr. D. A. S. Herbst 

(P.U. vir C.H.O.). 
Vise-president: mnr. :Paut de 

Beer {U.,P.), 
Sekretarjs; mnr. K. Liebenberg 

(U.O.V.S.). 
Lede: mnr. Anton Roodt (P.U. 

vir C.H;O.); 
mnr. K. van Rooyen (U.O. 
V.S.); ' 
mnr. B. Bi.erman (P.O.K.); 
mnr. A. Luckoff (Stell.). 

A .. P.U. waarop die meeste 
Afrikaanse studentekoerante ver· 
teen woordig is, poog om 'n beter 
skakeling tussen bulle te bewerk
stellig en ook om die algemene 
tegniese standaard te verhoog. 
Gevolglik is verskeie uiters in-
iggewende refera~e! gelewer oor 

die tegniese versorging van 'n 
koerant. 

Daar is ook besluit oor die 
daar telling van verskeie ander 
dienste wat van besondere nut 
sal wees, onder meer die uitruil 
van nuus en 'n sentrale foto
indeks om die uitgawe aan blok· 
ke vir die onderskeie koerante te 
verminder. 

Die doel van die ,S.A. Stu-

.. 

dent" sal wees om inter-univer
sitere kontak te bevorder deur 
nuus van die verskillende sentra 
te plaas, en ook om die Afrikaan
se student oor ee bekend te stel. 
Berigte oor tipiese studentebe
dr,ywighede soos lntervarsity sal 
byvoorbeeld geplaas word. Daar 
sal '15;000 eksemplare in Afri-

. kaans gedruk word en 10,000 in 
Engel . Die blad sal ook aan 
die Engel talige universiteite in 
ons 1and gestuur word. 

Die konferensie was uiters. 
geslaagd, veral omdat dit die 
verteenwoordigers van · die ver
skillende koerante in staat gestel 
het om mekaar te leer ken en 
om gedagtes t~ wissel. 

·Konservatorium: onderne'em 
besondere toer 

'n Heel besondere ~usiektoer is vanjaar deur nege studente van die Musiek
koitse·rvatorium onder Ieiding van mnr. A. W. Wegelin, senior lektor in_ die depar

tement musiek, onderneem. 
Die program ,Sing en Speel'' het bestaan uit solosang en --------------

kooruitvoerings begelei deur blokfluite en 'n groot verskeidenheid .. . BROSJURE OOR 
Orff-instrumerite. Dit is opvallend dat by die aanbieding nooi' 
van die klavier gebruik gemaak word nie. - fEHOVA-GETUIES 

Volgens mnr. Wegelin was 
die doe! van die toergeselskap 
nie om 'n beeld te gee van die 
praktiese werk: wat aan die Kon
servatorium beoefen word nie, 
maar in die eerste plek om die 
men e bewus te maak van die 
moontlikheid om met eenvoudige 
instrumente in die hui en met 
die huisgesin en vriende, mu
siek te maak. Tweedens om die 
Orff-jnstrumente by onderwysers 
bekend te maak vir gebruik in 
skole. Dit vereis nie altyd duur 
instrumente om goeie musiek te 
maak nie. 

Die, eerste belfte van die pro· · 
.gram het bestaan uit mu iek uit 
die 16e eeu en tradisionele volks· 
lied ere uit verskeie Iande. Mnr. 

, W egelin het die kore verwerk 
in ver killende stemme vir die 
sp~sifieke groep. 

Na pouse is 'n eenbedryf ka
meropera , Die Kortsluiting" met 
begeleiding van blokfluite en 
Orff-instrumente opgevoer. · 

Mnr. Wegelin en mnr. Henk 
Temmingh was vir die musiek 
verantwoordelik terwyl mnr. We
gelin ook die verhaal geskryf 
het. Hy was o'6k vir die afrigting 
van die deelnemers sowel as die 
organiseerwerk van die toer ver
antwoordelik. Mev. Wegelin bet 
·as - reismoeder opgetree. 

Die program was baie oor
spronklik vanwee die instrumen· 
te wat gebruik is, en die toer· 
geselskap bet 'n baie hartlike 
ontvangs geniet op Hartswater, 
Kur.uman, Postmasburg, Welkom 
en Sannieshof. 

Weens die siekte van mnr. 
Henk Temmingh bet die gesel-

kap "n paar dae later as die b~
pland e datum vertrek en moes 
konserte op Sannieshof en Lich
tenburg uitgestel word. 

Op 3 Augustus het die groep 
. 'n uitoering in die Totiusgedenk-

aal gegee. Die goedafgewerkte 
koor, solos en orkesbegeleiding 
het getuig van goeie afrigting. 
Die sangers het bulle goed van 
hulle taak gekwyt en veral die 
solo-seunsopraan, Maarten Brits, 
het die harte van die gehoor ge· 
steel. Die begeleiding van die 
opera was oorspronklik, maar 
die blokfluite word naderhand 
hinderlik en skril. 

Hierdie brosjure deur prof. 
S. ·P.·· van der Walt word van· 
jaar deu r Korps se Publikasie· 
kon;itee aan alle. belangstellen· 
des be kikbaar gestel. Dit bevat 
'n kort heskrywing van hierdie 
anti -christelike organisasie se 
ontstaan en o~twikkeling, as
oak ' rt veroordeling van hul leer. 
£Ike Christen en Calvinis moet 
hom op hoogte stel van ons stand· 
punt teen hierdie verderflike or· 
ganisasie. Die. brosjure word te 

~ koop aangehied teen slegs 10 
sent . per s.tuk tydens Korps se 
alg.emen·e . ledevergadering van· 
aand. 

DR. DU PLESSIS TERUG VAN EUROPA 
In Januarie vanjaar het dr. P. G. W. du Plessis na Europa 

vertrek om 'n studie te maak van probleme en oplossings i.v.m 
professionalisme en spesialisme in die wetenskap aan verskeie tipe 
universiteite . . 

In Nederland bet dr. Du Plessis o.a. die naslaan-gegewens 
van die ,Studiecentrum Universiteit en Evangelie" oor vraagstukke 
sons die plek en werksaamheid van die universiteit en die betekenis 
van die Evangelie vir Wetenskapsbeoefening en beroepsvervulling 
geraadpleeg. Hiernaas het hy klasse gevolg, seminaria, colloquia en 
simposia bygewoon oor studium generale en wysbegeerte aan dit 
Vrije Universiteit (Amsterdam), Universiteit Leiden, Universitei 
Utrecht, R.K. Universiteit Nijmegen. 

. In· Engeland ·bet dr. Du Pfessis op die studietog ook die jon 
University of·Sussex (1961) besoek ,where science is not organiz 
into segregated departments but into schools of study". 

Dr. Du Plessis het verklaar dat van die kant van die student~t 

in Wes·Duitsland 'n memorandum verskyn het waarin o.a. ges~e 

word dat lesings ook grensprobleme tussen vakgebiede moet be 
stryk - 'n paging tot studium unive:rsale. 

Die Du Plessisgesin bet in Julie vanjaar weer in Kaapstad vo 
aan wal gesit. , 
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illabama-toer. · aangenaa01 
Dit was as gevolg van die verskeiden heid van karakters wat die Alabama-toer 

so besonder interessant gemaak het. Die besondere goeie gees onder die spelers 
was andermaal kenmerkend. 

Dit was 'n besonder aangename 
in die hartjie van die winter bulle 
bronne soos Badplaas en atal Spa 

toer en die spelers kon selfs 
oortollige energie by warm· 
uitbaljaar. 

.,Deu r Vier Werelddele" is 
deur ·n oud-Puk, mnr. esco du 
Toil ge kryf. Mnr. Du Toit is 
tan~ op Klerk dorp woonagtig. 

Die opkomste \ as oor die 
algemeen swak maar hiertoe het 
verskillende faktore bygedra. 
Eerstens kan genoem word die 
swak weersom tandighede in die 
toergebied en as gevolg hiervan 
was die mense by vakansieoorde. 
Dan was daar ook nog verskeie 
langna weke toe daar opvoerings 
wa en die mense weg was. On
voorsiene omstandighede het ook 
hiertoe bygedra. Daar was eg
ter plekke soos Louis Trichardt, 
Tzaneen, Badplaas en Pongola 
waar die sale volgepak was. 

Alabama voor gocie ·yehoor 
,Deur Vier Werelddele", die toerstuk van die 

Alabama, is Donderdagaand voor 'n groot en entoesias-
tiese gehoor in die Totiussaal opgevoer. 

Die laaste opvoering van die 
l!roep wa op 20 Julie op Win
burg. Die hoogtepunt van die 
opvoerings was egter op die Puk 
waar Alabama op Donderdag
aand 15 Augustus opgetree het. 

Die doe! van Alabama is 
om oorspronlclike Afrikaanse 
ku ltuurwerke op die planke te 
bring. 

Groot !of kom mnr. Nesco 
du Toit, die skrywer-komponi 
van die stuk toe. Alabama het al
reeds in 1961 met hierdie stuk 
gaan toer, maar intus en is dit 
verbeter en verander. 

Nick En lin en Jan Louw was 
baie oortuigend in die hoofrolle 
en het die gehoor telkens laat 
skater met segoed wat sekerlik 
nie deel van die oorspronklike 
tek was nie. Marnus Roothman 
as Pro pero. die towenaar, het 
baie van die belangrike dinge 
wat hy gese het ve rlore laat gaan 
deurdat hy te vinnig en ondui-

delik gepraat het. Verder, in die 
toneelstuk self, het hy hom uit
stekend van sy taak gekwyt. 

Die koor het definitief die 
teenwoordigheid van Riekie 

mith gemis, wat ongelukkig nie 
kon deelneem nie. Hettie Oost· 
huizen. wat in haar plek in die 
solosang opgetree bet, het prag
tig gesi ng, vera! as in aanmer· 
king geneem word dat sy om· 
trent geeh oefening vooraf ge
had het nie. 

A geheel kan Alabama baie 
geluk gewens word met 'n be
koorlike aanbieding. 

- Prof. Botha 

Blanl{_ en nic-blanl{_ versl{_il grootlil{.s. 
Tussen blank en nie-blank bestaan daar groot biologies-genetiese verskille as 

gevolg van verskillende toestande waaronder die onderskeie beskawings ontwik
kel bet nl. die koue streke en die warm tropiese streke. 

Die blanke ras het sy oorsprong gehad in 'n gebied wat hoe 
eise aan hom ge tel het. Hy moes beplan vir koue winters, sorg 
vir warm klere en deur die duisende jare is by hom 'n plan 
vasgele van doelmatigheid en beplanning. Met die nature! wat na 
alle waarskynlikheid sy ontstaan in die warm tropiese gebiede 
gehad het, was dit anders gesteld. 

Oor kleding het hy hom nie 
in die hitte bekommer nie en 
voedsel was omtrent dwarsdeur 
die jaar verkrygbaar. Deur die 
jare het hy ontwikkel in 'n ras 
wat hom nie veel steur aan voor· 
siening en beplanning vir die 
toekoms nie. 

Hierdie verlclaring is verlede 
Maandagaand deur prof. Botha 

gedoen in sy voordrag oor rasse· 
gelykstelling, gesien vanuit 'n 
biologies·genetiese standpunt. 

Prof. Botha het verder ge
skets oor hoe die verskeie om· 
gewings tot gevolg gehad het 'n 
verskil in huidlcleur, gesigsvorm, 
breinkapasiteit en ander kenmer
ke. 

Aptekerstudente hou jaar~ergadering 
Die Tiende Algemene J aarvergadering van die Suid

Afrikaanse Aptekerstudentefederasie is te Potchef
stroom gehou, vanaf 1 tot 6 Julie 1963. Die vergadering, 
gehou in die Hoofgebousaal van die P.U. vir C.H.O., 
is bygewoon deur 45 afgevaardigdes van Kaapstad, Port 
Elizabeth, Durban, Johannesburg, Rhodes en Potchef
stroom Universiteite. 

o het noukeurige tudies wat 
in Amerika uitgevoer is aan die 
Ji g gebring dat die gemiddelde 
l.K. van die eger laer is as 
die van die blanke Amerikaners. 

Prof. Botha het gepleit vir 
verdere studie en navorsing in 
hierdie rigting en het daarop ge· 
' ys dat uit sulke studies daar 
heel moontlik kan voortvloei 'n 
oplossing vir die rassevraagstuk; 
hetsy na die een of die ander 
kant toe. Hy het ook gese dat 
daar deur integrasie slegs 'n ver
laging van die huidige beska
" iu~- peil bereik kan word. 

DIRK HERBST HER

KIES AS PRESIDENT 
1ln r. Dirk Herbst, wat presi

dent van die A.S.B. vir die tyd
perk 1962-1963 was is op die 
afgelope kongres van die A.S.B. 
herkies as president vir die vol
gende termyn. Ons hartlike ge
lukwensing ook aan mnr. Herbst 
met die verkiesing. 
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'n Toneeltjie tyden Alabama se toer. V.l.n.r.: mnr. Lowe, 'n Skotse 
kafee-eienaar, mnrr. M. Roothman en A. Enslin. 

~owe onlwiklteling \fir die 1\.[. 
Dr. P. J. Coetzee i on langs benoem as Direkteur van die jong 

Calvinistiese Stigting, en binne die afsienbare toekoms sal die 
Afrikaanse Calvinistiese Beweging se wiele weer ywerig begin rol 
nadat dit ·n ruk lank stilgestaan het. 

Hierdie Calvini tiese Stigting se Raad van Beheer bestaan uit 
'n gelyke aantal lede van die kant van die A.C.B. en die P.U. vir 
C.H.O. Hiermee is 'n kontraktuele verband gele tussen die twee 
instansies wat o.a. die voile selfslandigheid van albei waarborg ter
wyl wedersyd-e steun moontlik gemaak word in die stryd ter ver· 
dere uitbouing van die krag van die Calvinisme in S.A. 

Die A.C.B. het nog ·n groat roeping te vervul om die beginsels 
van die Calvinisme tot deurbraak te bring op alle lewensterreine. 
Hoewel die A.C.B. oor ·n aantal beproefde kragte beskik, moet dit 
nog ve rder vcr terk word deur die toevoeging van manne en vroue 
wat gekeur sal word. Soos in die verlede sal die A.C.B. dus uit 'n 
keurbende van oortuigdc Calviniste bestaan, ongeag hul kerklid
maatskap. Van so 'n soliede korp al D.V. in steeds toenemende 
mate groat krag kan uitgaan. 

Mag die trekpad van die nuwe skof van die A.C.B. slegs getuig 
van Gods seen! 

, L/EWE INGRAM, EK VERLANG .. . " 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN .. . " 

Besoek: 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

* WYNSOORTE, BIER EN STERKDRANK 

* DRUIWESAP, CYDER, LEMOE SAP, 

T AMA TIESAP EN 

in bottels en blikkies 
ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Kerkstraat 122 

Posbus 171 - Tel. Nrs.: 12 en 2582 

Die vergadering is gelei deur 
die president, mnr. Johan 0£
fermeier, dosent in die Depar
tement Farmasie aan die P.U. 
Die Potchefstroomse Apteker-
tudentevereniging afvaardiging 

is gelei deur mnr. W. Bosman, 
en het bestaan uit die volgende: 

kerskommissie, mnr. J. B. lsrael
sohn, wie die president van die 
Aptekersvereniging van Suid
Afrika verteenwoordig het, mnr. 
M. Singer, voorsitter van die 
Wes-Transvaalse tak van die Ap
tekersvereniging van Suid-Afri
ka en mnr. G. J. v. N. Fourie, 

SKAAK 
KUNSFEES UITSiiAE 

Mej. R. Meyer en mnrr. H. Boer, 
E. P. van der Westhuizen, J. J. 
van Wyk en A. du Preez. Ander 
P.U.Kaners teenwoordig was 
mnr. D. MacDonald, penning· 
meester van die S.A.A.S.F., mnr. 
M.. Coetzee, verteenwoordiger 
van die Aptekersvereniging van 
Suid-Afrika, mnr. L. Kusner, van 
die Publikasie Kontrole Sub-ko
mi'tee van die S.A.A.S.F. en mnr. 
L. Ortlepp, waarnemer P.A.S.V., 
mnr. G. G. du Toit, 'n oud Puk
student, het die vergadering ook 
bygewoon. 

· .Die amptelike opening van 
die Kongress is bygewoon deur, 
o.a., die burgemeester, rdl. H. L. 
Venter, mnr. G. P. Schoeman, 
asst.-registrateur van die P.U., 
mnr. F. S. Barrow, Registrateur 
van die Suid-Afrikaanse Apte-

ekretaris van die Apteker ver· 
Pni~ng van Suid-Afrika. 

Die Kongres is amptdlik 
geopen deur prof. K. W. Ger
ritsma, Hoof van die Dept. Far
masie aan die P.U. 

Besprekings en lesings is ge· 
durende die week gehou, en so· 
s iale funksies is ook gereel. Een 
van die hoogtepunte van die week 
was 'n besoek aan die P.U. deur 
die afgevaardigdes, en 'n uitstap
pie na 'n myn te Stilfontein. Twee 
amptelike dinees is gehou - een 
op die Woensdagaand gegee deur 
die Wes-Transvaalse tak van die 
Aptokersvereniging van Suid
Afrika, in die Kings Hotel, en 
die ander op die Vrydagaand, 
gegee deur die Sana-Petersen· 
groep van Maatskappye, in die 
Buiteklub. 

Die volgende is die uitslae 
van die Pukke wat aan die kuns· 
fees tydens die A.S.B.-kongres 
deelgeneem het: 

e Kri tie J ordaan: twee eerste 
en twee derde plekke in voor
drag. 

e Helena Nolte : twee eerste 
plekke in klavier. 

8 nnemarie Mirche: een eer
ste en een derde plek in voor· 
drag. 

e Andre Coetzee: Tweede indi
widuele skaak. 

0 Gerhard Labuschagne: twee 
tweede plekke in voordrag. 

e Coenie Nel: tweede plek in 
voordrag. 

e Skaak wen span kompetisie. 
e Puk koor behaal derde plek. 

e Volkspelegroep behaal derde 
plek. 

e J urie Venter behaal twee eer· 

ste en een derde plek in 
kleurskyfies en Kristie J or
claan 'n tweede plek en Krige 
'n derde plek. 

Andre Coetzee van die Puk wen teen die Norries. 
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DIE BULT 

APTEEK 

Tomstraat 86 

Ons spesialiseer in: 

• INNOXA-, VITAMOL-, 

COTY-Skoonheidspreperate. 

• Egte Franse DANA 
PARFUUM, en 

• Aptekersbenodigdhede 

Ondersteun Oud-Pukke 

;._ KOLLEGE 
KAFEE 

Gerieflik naby die 

·- UNIVERSITEIT. 

• 
Ons verska£ 

ETES 

• 
Alles wat u Hart begeer 

Tomstraat 86. Tel. 958 

POTCHEFSTROOM 

• 

W es-Transvaalse 

SPORT-
WINI(EL 

Kerkstraat 85 

--
enigste 

verskaffer 

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. 

ONDERSTE.UN 
ONS 

ADVER-

TE.ERDERS 

DIE WAPAD 

STRYD NA BINNE EN NA BUITE 
Die vyftiende Bondskongres van die Afrikaanse Studentebond is 

van die verlede. Die Pers-, Fakulteits- en Opvoedkundigekonferensies 
en die kunsfees wat sy hoogtepunt bereik het Diet die kunsfees
konsert. Alles :in ag geneem was dit 'n uiters suksesvolle kunsweek 
en kongres, gebou random die sentrale tema wat vanjaar bespreek 
is ,Die Afrikaner V andag". 

Een ding is baie duidelik en dit is dat die Afrlkanerstudente 
vandag meer as ooit tevore moet stry. Hy staan vandag teenoor 
vreemde elemente van buite wat s~eeds aile middele probeer om die 
Afrikaner onder te kry. Op politieke terrein kan die Afrikaner nie 
oorwin word nie. Nou word daar getrag om die Christelike karakter 
en stille Godsvertroue wat die enigste ware anker is, ook van die 
Afrikaner te ontneem. Hoe ver hulle daarin geslaag het in hulle doel 
is nie vir my nodig om hier verd11r· te verduidelik nie. . 

Die grootste gevaar op die oomblik is egter die bedreiging 
wat die Afrikaner in sy eie geledere beleef. Hierin speel die wan
begrip van waardes 'n vername rol. Daar het 'n klemverskuiwing 
plaasgevind van waardes wat essensieel is vir die voortbestaan van 
die Afrikaanse volk met sy kultuur na die dinge wat daarop gemik 
is om 'n aangename lewe te voer. 

In die pers merk jy hierdie klemverskuiwing duidelik op. 
Selfs in die Afrikaanse pers is die A:frikanersaak nie meer die 
hoofsaak nie, maar val die klem op sensasie . 

Dit is egter duidelik dat stryd en eenheid onder die Afrikaner 
nou meer as ooit nodig is. Ons gaan 'n donker toekoms in, waarin 
die druk al groter sal word. lndien ons nie ons roeping steeds voor 
oe hou nie, vrees ek vir die ergs~. 

AFRIKAANSE STUDENTEBOND VYFTIEN 
JAAR OUD 

Die Afrikaanse Studente Bond het gister sy vyftiende verjaardag 
gevier. Op 14, Augustus 1948 is die A.S.B. in Bloemfontein gestig 
met ds. C. V. van der :\1erwe as die eerste president. 

Die groei van die verskillende sentra vir hoer onderwys is ook 
'n weerspieeling van die groei van die A.S.B. Van 'n klein begin 
in 1948 het die A.S.B. gegroei tot die grootste studenteorganisasie 
in die land met meer as 23,000 lede. 

Die A.S.B. het vandag 'n vastrapplek aan die meeste inrigtings 
vir hoer onderwys in die land met die uitsondering van Natal. 

Deur die afgelope jare het die A.~.B. egter nie stilgesit nie. 
J aarliks word daar kongresse gehou om sake van aktuele belang te 
bespreek. Verder het die A.S.B. wye kontakte aangeknoop in die 
buiteland waardeur Suid-Afrika ook propageer word. 

REDARSIE 
Hoofredakteur: Marius Aucamp. Telefoon 222. 
Subredakteur : Jan Bradley. Tel. X095 en Ghibeau ·J·~rber. 

Tel. X04L 
Nuusredakteur: Frank Laubscher. Tel. X068. 

Sportredakteur: Hennie Viljoen. Tel. X068 . 
Rugby: Danie van Wyk. Tel. X04L 

Varia: Susan Uys en Jan Bradley. 
Kunsredaktrise: Marie Pienaar. 

lnteruniversiter: Frans van der Walt. 

U het volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

Boeke vir Studie en 

Ontspannin2 

. 
VIr 

PRO REGE-PERS BEPERK 

,Die Potchefstroomse Boekhandel" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon 1164 & 497 

H/v. Tom- en Borcherdstraat Telefoon 3431 

POTCHEFSTRO()M ,r 

16 Augustus 1963 l 

l mn m l:ig j . .,.,..,..,.~.,..,....,.... 

GEESTELIK OP DIEET 

,En DanieL het lwm voorgeneem om hom nie te ver
ontreinig met die spy.$ . van die koning of met die 
wyn wat hy gedrink het nie" - Dan. 1 : B. 

'n Mens kan jou dood eet. Inderdaad sterf meer mense aan . 
oormatig eet as a an honger. Hulle gaan · bulle te buite aan die· 1 

1 

vettigheid van die land totdat daar skielik 'n einde aan hulle genie-
1 

tinge kom. Dan word dit van die grootste belang vir hulle gesond- . 
heid, ja, selfs van lewensbelang, dat hulle op 'n dieet gaan. 1 

Hierdie alledaagse verskynsel sou ons egter nie maklik in I 
verband bring met die godsdienstige lewe nie. En tog is dit soms 
gebiedend rioodsaaklik ·om ook in geestelike sin op dieet te gaan. 
Die jong seun Daniel het ons daartoe die weg aangewys. 

In die derde jaar van koning Jojakim het ebukadnesar van 
Babel Jerusalem beleer en lot oorgawe gedwing. Al wat hy as buit 
na Babel weggevoer het, i, ·n deel van die tempelskatte en 'n aantal 
jongruanne, ein llik nog maar seuns, ,uit die koninkl.ike geslag sowel 
as uit die edeles··. Waarom, sou ·n mens vra, gaan ebukadnesar 
al die moeite en onkosk aan vir so 'n skrale buit? Dit is tog 'n 
gTootskaalse verspilling van tyd! J a, dit was. Maar Nebukadnesar 
het nie so gedink nie, en as sy plan geslaag het sou dit inderdaad 
die moeite en die tyd werd gewees bet . 

Wat was dan Nebukadnesar se plan? Hy het 'n driejaarplan 
uitgedink waardeur by die volk van J uda sonder slag of stoot sou 
oorwin. Sy plan het kortliks daarop neergekom dat hy van die 
Israeliete Babiloniers wou maak - Babiloniers in aile opsigte. 
Al wat hy nodig gehad bet, was 'n aantal seuns uit die vooraanstaande 
families -die leiers van die toekoms! En dit het hy ook gekry. Die 
aanvang van sy plan was dus heeltemal geslaagd. 

Die jong seuns sou hy dan vir drie jaar opvoed soos hy dit 
bep1an het. Eers sou hulle weer as leiers van die toekoms hulle 
eic mense gaandeweg kon oorhaal tot die .Babiloniese leefwyse, die 
Babiloniese taal, die Babiloniese godsdiens. 'n Plan deur Satan 
gei'nspireer! 

Geen wonder dat ebukadnesar die seuns goed behandel het 
nie. Hy het sy eie paleis ter be kikking gestel; slegs die beste leer
meesters, slegs die beste voedsel. Sy plan mag net eenvoudig nie 
misluk nie. 

Maar toe kom een van die seuns met 'n eienaardige versoek: 
hy "'il nie van die voedsel eet wa~ ebukadnesar voorgeskryf bet 
nie; hy en sy drie vriende verkies groente en water. Dit lyk so 
al aso{ Daniel nie geweet het "'aarom dit gaan nie. Hy het nie 
beswaar gemaak toe sy eg-lsraelitiese naam verander is in 'n eg
Babiloniese naam nie; hy het nie daarteen beswaar gehad om die 
Babiloniese taal en wetenskap aan te leer nie. Dog nou maak hy 
beswaar teen die spyskaarl van 1 ehukadnesar! 

En tog, as ons die versoek mooi bekyk, het Daniel heeltemal 
korrek gehandel. Met hierdie versoek toon hy dat hy nog vashou 
aan sy God en aan sy godsdiens. Want dit is presies waarom dit 
hier gaan. Hy wil nie afwyk van die voorgeskrewe spyswette van 
Israel nie, want dan verlaat hy sy God. Dit is d·us vir Daniel 'n 
beginselsaak. 

Daarom besluit hy om op dieet te gaan: geen vleis of wyn 
me, slegs groente en water. 

Met hierdie versoek van Daniel het Nebukadnesar se hele plan 
misluk. 

Hierdie Skrifgedeelte spreek tot ons as studente 'n besondere 
woord van waarskuwing. Dit maak ons oe oop vir die gevare wat so 
goed verskuild vir ons le en wag. Satan maak van subtiele metodes 
gebruik om jongmenst> te verlei. Hy kom nie met dwangmaatreels 
en openlike aanvalle nie. Daarom moet ons so dubbel versigtig wees. 
Die verleidinge van die wereld is soms so sterk. Die lntervarsity 
is voor ·die deur, en dit bring ook weer sekere verleidelikhede op 
die voorgrond. Om maar net twee te no em : drankmisbruik en die 
dansbaan. Waar dit hierdie dinge aangaan, moet dit vir ons 'n 
beginselsaak word. Satan wil ons so graag wereldgelykvormig maak. 
Soos hy eenmaal van die lsraeliete Babiloniers wou maak, so wil 
hy nog steeds van die gelowiges wereldlinge maak. 

Uit eie krag kan ons die versoekinge nooit weerstaan nie. 
Ons kan ons egter altyd in die gebed wend tot ~om wat odk eenmaal 
voor dieselfde versoeking gestaan het. Toe Hy veertig dae sonder 
kos i·n die woestyn· deurgebring het, het Satan Hom versoek deur 
Ho~ te ;ra om van die klippe brode te maak. Maar Jesus Christus 
het staande gebly en vir ons die reel vasgele: ,Die mens sal nie 

. van. brood aileen lewe nie, maar van elke woord van God" (Luk. 
4 : It). 

Aileen met die oog gevestig op Hom, ons Leidsman, en met die 
Woord van God in die hand kan ons ons Christelike beginsels 
handhaaf. Dan sal ons die krag ontvang om die aanloklike feesmaal 
van ·di~ wereld te versmaai en geestelik op ·~ dieet te gaan. 

A. G.P.van der Walt. 
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n Wederom 'n welkom aan 'n 
ied'er en 'n inkelte! Hier is ons . e ~ 
1reer met allerhande nuwe ge· 

:- vo~entes en idees. Ons raak mos 
.- begeester met die Intervarsity 

en •'Vir wat sal ons nou staat en 
a kalm bly voor? Wie kan nou in 
s hierdie onstuimige tye nog staat 

en slaap, wanner ek? 
I 

In Over de Voor gaat dit sel
we'rs beeslik woes, want sien, ou 
Frikkie moet mos opgepas word 
teen die Kovsiegeeste. K1ein 
Roelfie du Plessis is mo.s die 
wagkommandeur. Sy hare begin 
no"u uitval van bekommernis. In 
ieder geval, Frikkie word deeg
lik bewaak. Hy stap nie eers al· 
leen badkamer toe in die aand 
as hy gaan water ,drink" voor 
hy gaan slaap nie. Selfs sy tan
tleborstel se hare word deurge-
nuffel. Gelukkig het sy kamer

maat, ou Joerang, so 'n histo
riese voorkoms, met die gevolg 
dat a hulle in die kamer land, 
hulle sal dink dit is die Puk se 
Vportrekkermuse1_.1m, en sal die 
sentiment te groat wees om nog 
verder te staan en lol. 

, Maar dit alles nog niks. Dit 
spook mos hier op ons ou Kam
pus. In Over de Voor verdwyn 
die goeters sommerso, soos die 
eetgery, die klok en nog ander 
goeters, in die nag of in die 
vroee oggendure. 

In Dawie Doep, Uitspan en 
H~imat het die spoke die fiets
lopds gebruik vir 'n spookagtige 

KOSHUISE VAN ONS 

GROOT EN GEeRDE 

ALMA MATER 

Orige otters van Over de Voor 
Dienswillige daantjies van dub-

beldoor 
lartk lewe die republiek 
van Gatland en sy kliek 
vergete reeds alles verby 
Republikeine Wat in stilte ly. 

Statussimbool woonplek Thaba 
liih 

W aar 'n groep van ons dames bly 
Gee my jou hand, eendrag maak 

mag 
Seevierend met h.ul eie vlag. 

I 

W oon u dalk in Dawie Dup? 
H oor tog die roepstem roep 
Ry met die trein tot by 
'n plek genoem Makou Vlei. 

Kiop aan die deur van Klawer-
hof 

Vee a/ jou voete hulle is vol stof 
w aa.r i,s my lie fling, se my gou, 
Afers sterf ek sommer nou. 

'I }.deW. 

FIETS- EN 

I ELEKTRIESE DIENSTE 

I' Regoor Cachetpark, naas 

Reba kafee. 

u4r pryse en spoediger dienste 

vir, studente allee;,zik. -

As
1 

ok Skoenreparasie, veral damr wat jul skoene so deursleep. 

UIT DIE 
' puok-konferensie. Die fietse se 
. aa ls "a · alma! taai en swart . 

In Kulu en Paradys het die 
spoke vir hulle hankies gaan vas· 
of daar spoke is. Ek se daar is 
spoke. Daar is mannetjie·spoke 
en wy fie-spoke. Die wyfie-spoke 
is nou eintlik gillers, hakkelaars, 
piepers en skuif- kuif geeste. 
Hulle werk vera! gedurende die 
vroee oggendure. Die mannetjie
spoke i> meer van die vatterige 
tipe en hulle verkie om in die 
aand en in die 11.ag rond te spook 
saoo hulle wil. Hierdie lg. tipe 
is eintl ik die gevaarlike soort 
5pook. 

·n Spook is 'n baie eienaardi
ge ding. Dink nou maar aan die 
Spook by die Biblioteek. 'n Vrou 
onder "n kop wat in 'n lang wit 

le, seker om op te sleep. 

• ou begin 'n men wonder 
gewaad op yoJmaan·aande uit die 
bil . nor die kampu~ stap so teen 
twaalfuur midderna2 Dit laat 'n 
mens sidder tot wi ,; wet:t waar in 
jou anatomie. Wat ;_ nn 'n mens 
aan 'n spook doen om ilOm te 
laat ophou spook? ·u 1ens ..:an 
gan niks daaraan doen nie! 'n 
Mens moet nou net staan en 
hoop jy sleep nie in die adnd 
teen 'n spook vas nie, soos dit al 
'n keer gebeur het by die ten
nishuisie. 

Ek seg nou vir julie, vrinne, 
elkeen van julie spook ook. 

Daar word met die akademie 
gespook, met die proffies ge
spook, en daar word gespook om 
lntervar ity te wen. Dis net 'n 
gespook van vroeg tot laat, van 
voor tot agteruit. As ding-e so 

aangaan, i dit hoog tyd dat daar 
·n vak oos Spokologie hier op 
di e Puk gedoseer moet word. 
Dan ' ai dit weer 'n gespook af
gee om o 'n pokologie-proffie 
Le kry! 

Jn ieder geval, vrinne, .spook 
met lntervar:; ity -.en di Kovsies, 
want dit gaan 'n gespook afgee. 
· pook ook heftig met die siepe
r a ie , want daar gaan absoluut 
nik aan nie! 

tywe lvne en vele spookgroete, 
Jaffie se pook. 

RUGBY KAPPERJOLLE 

Die Rugbytoer het bewy dat: 

Koo du Pie sis makliker oor 'n 
Yolk wagen seil as oor 'n 
doellyn. 

Koos Era mus, Clui Putter en 
Harry Meadon aan 'n foto
grafie e skuheid ly. 

pekkie de Villiers as buite
staander baie deur die man· 
like ras be"indruk word. 

Hannes Visser Wf!ardering vir 
aog het wanneer Dana Va

ler ie daarby betrokke i . 
Die fli ek op Queenstown vir 

DaniP van Wyk ,The Long-
e!"t ight" wa-. 

\\'. D. PIENAAR BEURS 

TOEGEKEN 

i\1nr. W. D. Pienaar, lektor 
in die Departement Sielkunde 
van di' Puk, het 'n beurs on t
v aug vir verdere stud-ie in Arne· 
ri ka . 

Siell{unde studentevereniging 

vertoon films aan massa 
Die ielkunde Studentever-

eniging van die Puk vertoon op 

die 22e. 27e en die 3e September 

drie films aan aile belangstellen

des. Die drie films vorm 'n reeks 

, Fact and Faith", waarin die 

afhanklikheid van die verskillen

de wetenskappe van God aan
gedui word. 

BRING U SLEEP NA DIE 

Die volgende drie films al 

verloon word: Du t or Destiry, 

Hidd en Treasures en Red River 

of Life. Die vertoning sal in die 

- tudentesaal geho~ word. Die 

toegang is gratis e~ daar sal slegs 

"n silwerkollekte gehou word ter 

bestryding van hulle onkoste. 

DIE REBA KAFEE 

Kom verfris uself met die beste verversings 

denkbaar. 

* 
BUITELUG TAFELTJIES EN DEURENTYD WORD 

U MET MUSIEK TRAKTEER. 

* 

'{ ALLABIE-KAPTEI I. DAWIE DUP 

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 

IN SUIO-AFRIKA VERVAAROIG 
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6 DIE -WA'PAD 16 Augustus ~1.9&3 ,~ 

VAKATURES 
_, OEPARTEMENT VAN 

~NDERWYS, KUNS EN 
WETENSKAP 

I. ONDERWYSERS 

l. Amptelike Tale: Hoer Tegniese Skole, Randfontein (2), Kru
gersdorp, Wolmaransstad, Potchefstroom, Benoni, Oude Molen 
(Kaapstad), Pretoria-Tuine, Brakpan, Rustenburg, Hoer Han
delskool, Belgravia (Johannesburg); Hoer Handel- en Tegniese 
Skool, V ereeniging; Tegniese Kolleges, Germiston; Oos-Lon den, 
Pietermaritzburg. 

2. Amptelike Tale (Handelsvakke 'n aanbeveling): Tegniese Kol
lege, Kroonstad. 

3. Afrikaans: Hoer Tegniese Skole, Krugersdorp (2); Langlaagte 
(2); Worcester; Port Elizabeth; Oudtshoorn; Witbank; Be
noni (2); John Orr (Johannesburg) (3); Kroonstad (2); Pie
tersburg (3); Oude Molen (Kaapstad); Brakpan; Glencoe; 
Upington; Pretoria-Tuine; Hoer Handelskole, Rustenburg; 
Ermelo; Benoni; Hoer Handel- en Tegniese Skole, Brakpan; 
Hoer Tegniese- en Handelskool, AlbertoiL; Tegniese Kolleges, 
Oos-Londen; Kimberley (2); Nywerheidskool, King William's 
Town; Constantiaskool (Retreat) (Verbeteringskool). 

4. Afrikaans (Wiskunde enfof Handelsvakke 'n aanbeveling): 
Tegniese Kollege, Kroonstad. 

5. Engels: Hoer Tegniese Skole, Brakpan, Krugersdorp (2), Wol
maransstad (2), Langlaagte (3), Worcester (2), Port Eliza
beth, Rustenburg, Witbank, Benoni (2), Middelburg Tvl. (2), 
John Orr (Johannesburg), Kroonstad (2), Pietersburg (3), 
Oude Molen (Kaapstad), Glencoe, Upington, Pretoria-Tuine; 
Hoer Handelskole, Rustenburg, Ermelo, Springs; Hoer Handels
en Tegniese Skole, Brakpan, Vereeniging (3), Carletonville; 
Hoer Tegniese- en Handelskool, Alberton (2); Tegniese Kolle
ges, Oos-Londen, Kimberley (2), Pietermaritzburg. 

6. Wiskunde: Hoer Tegniese Skole; Benoni (2), Middelburg Tvl., 
Kroonstad, Pretoria-Tuine. 

7. Wetenskap: Hoer Tegniese Skole, Langlaagte, Benoni (2), 
Middelburg, Tvl., Kroonstad, Oude Molen (Kaapstad),, Pre
toria-Tuine. 

8. Wiskunde en W etenskap: Hoer Tegniese Skole, Rustenburg, 
Krugersdorp, John Vorster (Pretoria), Wolmaransstad, Lang
laagte,. Port Elizabeth (2), Oudtshoorn, John Orr (Johannes
burg), Brakpan (3), Glencoe (2), Upington (2); Hoer Tegnie· 
se- en Handelskool, Alberton; Tegniese Kollege, Kimberley; 
Hoerskool J. J. Serfontein, Queenstown (Nywerheidskool). 

9. Wiskunde. ( Amptelike Tale 'n aanbeveling): Hoer Handelskool, 
Discovery; Vaalrivier-nywerheidskool, Standerton. 

10. Wiskunde (Handelsvakke 'n aanbeveling): Hoer Tegniese Skool, 
Pietersburg; Hoer Handelskole, Paarl, Oudtshoorn, Krugers
dorp, Springs, Discovery, Benoni; Hoer Handel- en Tegniese 
Skool, Boksburg; Tegniese Kollege, Pietermaritzburg. 

11. /ngenieurstekene: Hoer Tegniese Skole, Potchefstroom, Benoni, 
John Orr (Johannesburg), Brakpan, Pretoria-Tuine, Rusten• 
burg. 

SALARISSKALE 

Mans Domes 

M + I - Rl206 x 102-1920 X 
120-2760 

M + 2- Rl308 X 102-1920 X 
120-2830 

M+ 3- •RISI2x 102-1920x 
120-3000 

M + 4- •Rt716 X 102-1920 X 
120-3360 

M + 5- •Rt920 X 120-3600 

M + 6- ·R2160 X 120-38"10 

Rl020 X 60-1440 X 84-
2280 

RII"'O x 60-1440 x 84-
1280-2400 

•RI320 X 6~1440 X 84-
2280x 120-2520 

•R 1440 X 84-2280 X 120-
2880 

•R 1692 X 84-2280 X 120-
3120 

•R 1860 X 84-2280 X 120-
3360 

• - A-tohuiuk.ole wot etn lt.erf hofr '' 01 d•e. m1mmum ~n molmmum tuerbG oanttdu• 
M - Motritlc . I tot 6 -)art opltldlnt noM 

I 

12. Meganiese /ngenieurswese ( Ketelmakery 'n aanbevelif!-g) .(V): 
Hoer Tegniese Skool, Vanderbijlpark. 

13. Masjienbou en Tekene: Hoer Handel- en T!lgnfese' Skool, Ver-
eeniging. i · ... ·' . · 

14-. Pas- en Draaiwerlo, Sterkteleer: Masjieno~tw~p; (V): Hoe!' 
Handel- en Tegniese Skool, Brakpan: I . 

15. Meganiese /ngenieurswese (V): Hoer Tegniese Skool, Vander
hijlpark; Hoer Handel- en Tegniese Skool, 1Vereeniging; Teg
niese Kollege, Germiston; V akleerlingskool, K-rugersdorp. 

16. Elektrotegniese /ngenieurswese (V): Hoer Tegnlese Skool, Van
derbi jlpark, Hoer Handel- en · Tegniese Skole, V ereenigjng, 
Klerksdorp; Tegniese Kollege, Oos-Londen; Vakleerlingskool, 
Springs (2). 

17. Liggaamlike Opvoeding: Hoer Tegniese Skole, John Orr (Jo
hannesburg), Brakpan, U pington; Tegniese ' Kollege, Oos-Lon
den; Nywerheidskool, Diskobolos. 

18. Liggaamlike Opvoeding (Wiskunae 'n aanbeveling): Hoer Teg
niese Skool, Vanderbijlpark; Hoer Handelskoa1>, · Rustenburg; 

I 
Hoer Handel- en Tegniese Skool, Vereeniging; Nywerheidskoof, 
King William's Town. ... ·'· \. 

I 

19. Liggaamlike Opvoeding ( Amptelike Tale 'n aanbeveling): If<1er 
Tegniese Skole, Ficksburg, Langlaagte, Port Elizabeth, Ade
laide; Hoer Handelskool, Oudtshoorn; Tegn,iese Kollege, Kim
berley. '' ·- '\j 

20. Handelsvakke: Hoer Tegniese Skool, UpingtQn (2),; .Hoer 
Handelskole, Bethlehem (2), Rustenburg, Parurl, Ty.gerbe:r.g- . 
(Parow-Oos ), Par.ktown (J oh;;mnesburg) ; Hoer Handel- en 
Tegniese Skole, Brakpan, Boksburg (2), Carletonville; Teg
niese Kollege, Kimberley. 

21. Handelsreg, Boekhou, Ekonomie: Hoer Handelskool;, -pe· Vil
lierstraat (Johannesburg); Hoer Handel- en Tegni-e.S~ .Skool,. 
Vereeniging; Hoer Tegniese en Handelskool, Alberton. 

22. Boekhou, Handd, Ekonomie: Hoer Handelskole, Parktown 
(Johannesburg) , Parkstraat (Pretoria) (3) 

1 
Springs,- Benoni, · 

De Villierstraat (Johannesburg ) . .. 

23. Boekhou, Handel, Tikskrif: Alexanderfonteinskool v1r Epilep-
tici, Diskobolos. , r · 

24. Handel: George Hofmeyr-nywerheidskool, Standerton. 

25. Tikskrif, Snelskrif (A en E): Tegniese Kollege, Worcesrer. 

.. \ .. 

26. 
27. 

Burgerleer: Hoer Ha~d~l- ~~ -Tegnies~ Skool, Vereeniging. ;;-:r _· --~· · ;-:· 
Primere V akke: Elizabeth Conradieskool vir ~i~gga~~Ef;-afwy:: :-~~-;··· ~ . 
kendes, Diskobolos. 

28. 
29. 

llfusiek: Tegniese Kollege, Bloemfontein. 
Sielkundige7 Nywerheidskole, King William's Town, J. W. 
Liickhoff (Heidelberg, Tvl.), Emmasdal (Heidelberg, Tvl.)',' ._, ~ 

30. 

Rusfenburg; Elizabeth. Comadieskool vir Ligg;:tanilik-a;f.w~~en.., , ... , ''·--~"~' v. 

des, Diskobolos; Constantiaskool, Retreat (VerbeteringskQDl), , ·. , ,., ·"'"". 
H andelskuns: Kunsskool, Johannesburg. •· ..... 
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II. ONDERWYSERESSE 

31. Amptelike Tale: Hoer Tegniese Skole, Randfontein, Pietersburg, 
Upington; Hoer Handelskole, Springs, De Villiersstraat (Jo
hannesburg); Tegniese Kolleges Cermiston, Kimberley (2); 
Tegniese lnstituut, Uitenhage; Kollege vir Handel, Huishoud
kunde en Kuns, Stellenbosch; Hoer Huishoudskole, Hartbees
poort, Zastron, George; ywerheidskole, George Hofmeyr 
(Standerton ), Tempe (Bloemfontein). 

32. Amptelike Tale, Spraakopleiding en Houding: Tegniese Kollege, 
Germiston. 

33. Afrikaans: Hoer Handelskole, Parkstraat (Pretoria ) (2), Dis
covery; Hoer Handel- en Tegniese Skole, Vereeniging, Klerks
dorp; Tegniese Kolleges, Bloemfontein, Oos-Londen, Kimber
ley, Pietermaritzburg; Hoer Huishoudskool, Riebeek-Wes. 

34. Afrikaans en Boekhou: Hoer Huishoudskool, Zastron. 

35. Engels: Hoer Tegniese Skool, Witbank; Hoer Handelskole, 
Bethlehem, Parkstraat (Pretoria). Tygerberg (Parow-Oos) , 
Parktown (Johannesburg ), Krugersdorp (2), Ermelo, Potchef
stroom, Springs, Benoni, De Villiersstraat (Johannesburg) (2); 
Hoer Handel- en Tegniese Skole, Brankpan, Vereeniging; Teg
niese Kolleges, Bloemfontein, Kroonstad , Oos-Londen, Wor
cester, Kimberley, Pietermaritzburg (2); Hoer Huishoudskole, 
Potchef"'troom (2 ), Riebeek-Wes (2), Bethlehem, Adelaide; 
Nywerheidskole, George Hofmeyr (Sanderton), Tempe (Bloem
fontein), H. S. van der Walt (Paarl). 

36. Engels (Spraakopleiding en H ouding aanbeveling): Hoer Han
delskool. De Villi ersstraat (Johannesburg). 

37. Liggaamlike Opvoeding: Hoer Handelskole, Krugersdorp, Er
melo, Discovery, De Villiersstraat (Johannesburg) (2); Hoer 
Handel- en Tegniese Skool, Vereeniging; Tegniese Kollege, 
Pietermarhzburg; Nywerheidskole, George . Hofmeyr (Stander. -~ 
ton), Tempe (Bloemfontein). 

38. Liggaamlike Opvoeding ( Fisiologie 'n aanbeveling): Hoer Huis
houdskole, Riebeek-Wes, George, Christiana, Adelaide; Nywer
heidskole, Die Vlakte {Standerton ), Oudtshoorn. 

39. Liggaamlike Opvoedi"K (Mate sis 'n aanbet•elirl{{): Tegniese 
Kollege, Worcester. 

40. Liggaamlike Opvoeding ( Amptelike Tale 'n aanbeveling): Hoer 
Handelskool. Parktown (Johannesburg); Hoer Handel- en 
Springs; Tegniese Kolleges. ~roonstad , Bloemfontein; Hoer 
'l'<>.e;niese Skole, Randfontein, Witbank; Schoemansdal-Nywer· 
hP.iclskool. Mara (naby Louis TrichardtL 

41. Liggaamlike Opvoeding ( H andelsvakke 'n aanbeveling): Hoer 
Handelskole, Paarl, Bethlehem, Parktown (Johannesburg), 
Tegniese Skole, Boksburg, Carletonville; Tegniese Kollege 
Kimberley; Hoer Huishoudskool, Bethlehem; Hoerskool H. 
S. van der Walt, Paarl {Nywerheidskool). 

-!.2. Tikskrif en Snelskrif (A en E): Hoer Handelskole, Belgravia, 
Bethlehem, Parkstraat (Pretoria ) (3), Rustenburg (2), Tyger
berg {Parow-Oos), Potchefstroom (2), Springs (2), Discovery, 
Benoni, De Villiersstraat (Johannesburg) (2); Hoer Handel
en Tegniese Skole, Brakpan {3), Klerksdorp (4), Carletonville; 
Tegniese Kolleges, Bloemfontein ( 4), Kroonstad, Germiston 
(3 ), Oos-Londen (4) , Worcester (2 ), Kimberley; Kollege vir 
Handel, Huishoudkunde en Kuns, Stellenbosch ; Tegniese 
Instituut, Uitenhage; Hoer Hegniese Skole, Pieters burg (2) , 
Upington (2). 

43. Tikskrif : Hoer Handelskole, Tygerberg (Parow-Oos), De 
Villiersstraat (Johannesburg); Hoer Handel- en Tegniese 
Skool, Vereeniging ; Tegniesc Kollege, Germiston; Nywerheid
skole, George Hofmeyr (Stand erton ) . Tempe (Bloemfontein). 

44. Tikskrif en Handel : Tempe Meisieskool , Bloemfontein (Nywer
heidskool). 

45. Snelskrif (A en E): Hoer Handelskole, Ermelo, Benoni (2); 
Hoer Handel- en Tegniese Skoal, Brakpan; Tegniese Kollege, 
Bloemfontein; Hoer Tegniese Skool, Randfontein. 

46. Snelskrif (A) en Tikskrif: Hoer Handelskole, Parktown (Jo· 
hannesburg ), Ermelo; Hoer Handel- en Tegniese Skoal, Ver
eeniging; Hoer Tegniese Skole, Randfontein, Witbank. 

4 7. nelskrif (E) en Tikskrif: Hoer Handelskole, Parkstraat {Pre-
toria), De Villien traat (Johannesburg); Hoer Handel- en Teg
niese Skool, Boksburg ; Tegniese Kolleges, Oos-Londen, Kim
berley; Hoerskool H. S. van der Walt, Paarl (Nywerheidskool); 
Hoer Tegniese Skoo l. Witbank. 

48. H andelsvakke: Hoer Handelskole, Paarl, Discovery; Hoer Teg
niese- en Handelskool, Alberton; Tegniese Kolleges, Kimberley, 
Pietermaritzburg (2) . Germiston. 

<19. Boekhou, Tikskrif en Rekenkunde: Hoer Huishoudskole, Pot
chef troom , George. 

50. Fisiologie: Hoer Huishoudskole, Riebeek-Wes, Hartbeespoort; 
Nywerheidskole, George Hofmeyr (Standerton), Tempe (Bloem
fontein ) (2). 

51. Primere V akke: Hoer Huishoudskool, Potchefstroom; Nywer
heidskole, Die Vlakte (Standerton) (2 ), Oudtshoorn, Eendrag
skool (Ladybrand ) (2); Elizabeth Conradieskool vir Liggaam
lik-afwykendes, Diskobolos { 3), Alexanderfonteinskool vir 
Epileptici , Diskobolos (2). 

52. Huishoudkundige Vakke: Kollege vir Handel, Huishoudkunde 
en Kuns, Stellenbosch ; Hoer Huishoudskole, Potchefstroom 
( 4), Riebeek-Wes ( 4), George ( 3) , Christiana ( 3), Hartbees
poort (2 ), Bethlehem, Adelaide (3); ywerheidskole, Die 
Vlakte (Standerton) {4 ) , George Hofmeyr (Standerton) (2), 
Tempe . (Bloemfontein) {3 ), Eendrag {Ladybrand) (2), Dae
raad (Wolmaransstad), Schoemansdal (Mara - naby Louis 
Trichardt) (6), Oudtshoorn {2); Elizabeth Conradieskool vir 
Liggaalnlik-afwykende , Diskobolos ; Instituut vir Meisies, 
Durbanville (Verbeteringskool) (2 ). 

53. Musiek: Tegniese Kollege, Oos-Londen. 

54. Spra.akopleiding en Voordrag ( Afrikaansmedium): Tegniese 
Kolleg~, Oos-Londen . 

56. Fisioterapeu.i : Elizabeth Conradieskool v1r Liggaamlike-afwy
kendes, Diskobolos {2 ). 

57. Arbei.dfterapeut: Elizabeth Conradieskool, Diskobolos (2). 
I 

58. ~praakterapeut: Elizabeth Conradieskool, Diskobolos. 

59. ielkundige: Nywerheidskole, Die Vlakte (Standerton), George 
Hofmeyr (Standerton), Lady brand, Oudtshoorn; Instituut vir 
Meisie ·, Durban ville {Verbeteringskool ) . 

60. Kindertuin: Alexanderfonteinskool vir Epileptici, Diskobolos. 

61. Kleuteronderrig: Hoer Huishoudskole, Potchefstroom, George; 
Barklyhuis Opleidingskollege vir Kleuteronderwyseresse, Cla
remont; Opleiding kollege vir Kleuteronderwyseresse, Johan
nesburg. 

V erduideliking: 

(a) Die syfers tussen hakies dui op die getal vakatures by die 
betrokke skool. 

(b) .,V" dui op 'n vakature in 'n vakleerlingskool of vakleer
lingafdeling van 'n skool. 

(c) ,A" - Afrikaans. 

{d) , E" - Engels. 

Notas: 

{i) Spesiale nie-pensioendraende toelae van R100 en ROO 
per jaar betaalbaar aan mans en dames onderskeidelik 
by nywerheidskole, die Alexanderfonteinskool, die Eli
zabeth Conradie-skool, die Constantia-skoal en die In
stituut vir Meisies. 

-
( ii ) Aanvangsalaris: Volgens kwalifikasies en ondervinding. 

(iii) Ander voorregte: 
(a) Vervoer van persoonlike besittings en huishouding; 
{b ) Vakansieverlo£ 14 dae per jaar; 
(c) Siekteverlof 90 dae voile en 90 dae hal we betaling 

in tydkring van drie jaar; 
(d) Langverlof elke vyf jaar; 
(e) Spoorwegkonsessies; 
(f) Uitstekende pensioenfonds; 
(g ) V a kansiebon us. 

(iY l Uitstekende bevorderingsgeleenthede. 

(v) Aansoeke ( gebruik vorm U.E. 43) en navrae aan: Die 
Sekretaris van Onderwys, Kuns en Wetenskap, Privaat
sak 122, ( Oranje-Nassaugebou 2133), Pretoria. Aan
soekvorms U.E. 43, verkrygbaar van die Sekretaris se 
kantoor en ook van enige van die skole. 

(vi) luitingsdatum: 20 Augustus 1963. 
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'n Argiteks'tekening van die Ontspanningsaal wat eersdaags 
sal verrys. 

Dames4okkiespan klop 

Pote · haie oortuigcnd 
Saterdagmiddag 10 Augustus bet die Puk-dames

hokkiespan hul n:t-ooi vertoning van die inter-universitere 
toernooi geh.andhaaf deur Pote se eerste span met 3-0 

kaf te draf. 

Hierdie wedstryd wat as 
voorwedstryd van die · Puk vs. 
Batavieren-wedstryd gedien het, 
wa~ be. onder hard. Dit was ver
a! die Puk se ~~ter fiksheid wat 
die deur. lag gegee het. Hul het 
op die aanval geboer en was in 
alle opsigte die Pote se meer
deres en het gevolglik die pa-

troon van die wed tryd aan hul 
gedikteer. 

Dis darem verblydend om te 
sien dat ons nog een sportsoort 
het waarin ons ons swart bure 
kan klop! 

Buddy Howell (2) en Elrien 
van Deemter het vir die doele 
ge org. 

.na aksie .. 
satisfaksie 

Lexinqfon 
TOASTED 

vol- ja smaakvol 

VERVAARDIG IN SUIO·AFRI':<A VIR RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK UMITID. 

DffiWAPAD 

PUK EN POTE IN 

STUDENTEV ARIA. 

Op die 28e Augustu vind 'n 
interessante debat plaas. tussen 
Puk en Pote wat oor ,Studente· 
varia" uitge aai sal word. 

Pukke, julle word opgewek 
om ondersteuning te kom ver
leen. Kom en vul die Studente· 

Onthou 3091 

Potchefstroom 

Skakel hierdie nommer 

vtr 

dicns! 

ARCADIA 

HAARKAPPERS 

KERKSTRAAT 81 

* 
Onder nuwe bestuur 

* 
pesiale pryse vir studente 

* 
PROTEA APTEEK 
FOON 1269 

* F otografiese benodigdhede 

* Helene Rubenstein Skoon· 

heidsalon 

* Trou- en verjaarsdag-
geskenke 

* Baba-afdeling 
vir teatergrimering 

16 Au.gustus 1963 

Geslaagde Kuns
uitstalling gehou 

'n Uiters geslaagde kunsuitstalling is verlede week 
in die personeelkamer van die Ferdinand Postma-biblio
teek gehou waartydens die werke van vooraanstaande 
kunstenaars vertoon is. 

Ondermeer i die werke van 
ico van Ren burg, Petro van 

der Walt en Katinka Kempf£ uit
ge tal. Vera! treHend was die ge-

halte van die tillewes deur Nico 
van Rensburg. y matige maar 
trcffende gebruike van kleure be
klemtoon die hoogstaande gehal
te van hierdie werke. 

Petro van der Walt se muur· 
panele hel vera! die aandag ge· 
trek. Hierdie jong kunstenares 
e werke preek van klassieke 

eenvoud. 

Katinka Kempff was die mees 
onkonven ionele van die drie. 
Tog maak y ook van die resep 
van eenvoud gebruik. 

Oor die algemeen was die 
uit tallina egter grootliks geslaag. 

,EENHEID" VERSKYN 

Tyden die afgelope vakan-
ie het die eerste uitgawe van 

..Eenheid", die publikasie van 
die A . . B., ver kyn. Die boekie 
hevat interessante artikels deur 
die ver killende hoofbestuursle

ln die !ikrums het dit som hard de wat die taak en die aard van 
gegaan die A.S.B. uiteengesit het. 

Pul~ verloor teen Pote 
in swak wedstryd 

In 'n wedstryd wat nooit enige hoogtepunte opge· 
lewer het nie, het die span van Pote Saterdag die eerste 
span van die Puk met vyftien punte teen ses verslaan. 
Die telling was egter geen getroue weergawe van die 
verloop van die spel nie aangesien Pote besJis nie ver
dien het om s.o ver te wen nie. 

Die wedstryd is gekenmerk I 
deur harde vaste voorspelerspel 
en rot va te verdediging deur die 
agter pelers van beide spanne. 
Van hardlooprugby was daar 
egter geen sprake nie. 

Vir die Pukke het die voor
speler andermaal 'n mooi ver
toning gelewer, me~ Jona Vil
joen, Koos du Plessis en Koos 
Hattingh op die voorpunt. Die 
wedstryd het egter bewys dat 
Solly van V uuren geen voorry· 
drukker is nie. 

Visser skitter 
Onder die agterspelers het 

Haimes Visser op vleuel geskit· 
ter en sy Wes-Transvaalse teen· 
stander, Lieb van Rensburg, ge\ 
heel en a! oorrompel. 

Gieter van der Walt en Ger
rit Scholtemeijer bet ook goed 
vertoon. 

Die Pnk se punte is aange· 
l ken deur pekkies de Villiers 
en Jona Viljoen. 

'n Groot slag het die Puk in 
die wed tryd getref toe Koos 
Hattingh be eer is in 'n botsing 
met Jimmy Pohl. Hy sal waar-
kynlik nou nie Saterdag kan 
peel nie. 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DTENS EN MEUBELS 

VAN GEHALTE 

Transvalia Meubels 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTRO OM 

,,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

NET DIE DING VIR U 

VLEISP ASTEITJIES MET T AMATIESOUS 
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Holiliietoernooi groot snlises 
Die agttiende inter-universitere hokkietoernooi wat die afgelope vakansie op 

die P.U.-bane gehou is, was 'n reuse sukses. Hoewel die Pukspanne nie onder die 

voorbokke geeindig bet nie, bet bulle bulle goed van bulle taak gekwyt. Dames • aksie . tn 
Die Puk-Jame vera! het hulle self goed gehaudhaaf. Teen 

Maties het hulle geseevier mel twec doele teen een. Die · wedstryd 
teen atal wa ietwat vreemd vir die Puk-dames aangesien die 
wedstryd op 'n grasbaan ge peel is waaraan die Pukke nie gewoond 
wa nie. Nogtans 1 as die Pukke ongelukkig om met twee doele 
teen een te verloor. 

Die middag het die dames 
teen Rhodes gespeel maar die 
uitputting het begin tel en het 
die dames met sewe doele teen 
d rie verloor. 

Teen Kaapstad was dit die· 
elfde geval en kon die tam Puk· 

ke nie die pas teen die Ikeys 
volhou nie en is met ses doele 
teen nul verslaan. 

Die Kovsies het egter bulle 
rieme sty£ geloop en is met vier 
doele teen een verslaan. Teen 
Tukkies het die Pukke egter weer 
met 2- 0 verloor. Die laaste wed
stryd teen Wit i ook met 2- l 
verloor. 

kitterende pel is weereens 
gelewer deur Buddy Howell wat 
die Proteaspan gehaal het. Ver
der het Greta van der Merwe 
baie goeie spel gelewer asook 
Esti Martins, Elrine van Deem· 
ter en Marianne Serfontein. 

LANDLOOPSPAN 

EINDIG VYFDE 

Die landloop pan van die 
Puk wat uit vier lede bestaan 
het, het die afgelope vakansie 
tyden die kampioenskappe van 
die Suid-Afrikaanse universitei· 
te die vyfde plek behaal uit die 
nel!'e spanne wat deelgeneem het. 

Jurg: van der Walt het die 
beste van die Puk gevaar en is 
ook gekies vir die S.A.U.-land
loopspan. Hy moes hom egter 
later van die span onttrek weens 
akademie e redes. 

'n Ander atleet wat ook baie 
goed vertoon het wa Leendert 

Snyman wat die veertiende plek 
uit die sewentig deelnemers ver

ower het. 

Meer simpatie 
vir St1id-1\frika • In 

sommige kringe. 
Prof. dr. T. T. Cloete, boogleraar in Afrikaans

Nederlands en hoof van die Departement Kunsgeskie
denis en -waardering en Frans aan die Potchefstroomse 
Universiteit, is pas terug nadat by vier maande aan die 
Stedelike Universiteit in Amsterdam en twee maande 
aan die Universiteit Oxford in Engeland gestudeer bet. 

Prof. Cloete het die twee 
universiteite hoofsaaklik besoek 
met die doel op bestudering van 
ou manuskripte. 

Prof. Cloete verklaar dat die 
antipatie teen Suid-Afrika in 
sommige kringe tans sterker is 
as met sy vorige besoek tien jaar 
gelede. 

Simpatie 

Aan die ander kant is daar 
ook weer meer simpatie veral in 

sekere Nederlandse en Engelse 
koerante. 

Mev. Cloete en hul twee 
jongste dogtertjies het prof. 
Cloete vergesel, terwyl die drie 
ouer seuns by familie in Suid
Afrika gebly het. 

Prof. en mev. Cloete het aan 
die begin van Julie per boot na 
Suid-Afrika teruggekeer. Voor· 
dat bulle egter na Potchefstroom 
gekom het, het hulle eers by fa
milie in Oos-Tran vaal en Noord
Vrystaat gekuier. 

Vorder i luks mel Pole 
se nuwe Sporlterrein 

Die vordering met die uitle van die nuwe sportveld van die 

Potchefstroomse Onaerwyskollege langs die Mooirivier is verba

send, het die waarnemende rektor dr. F. W. Leuschner gese. 

Die agt permanente tennisbane nader vinnig voltooiing en sal 

eersdaags gebruik kan word. Die werk aan die ander sportvelde 

vorder eweneen fluks. 

Sodra die portvelde voltooi i,;. word 'n pawiljoen, 'n verver· 

singslokaal en ander geboue opgerig. 

Daarna sal die terrein met borne en sierstruike verfraai word. 

In ecn van die be te hokkie
wed tryde wat in ·n lang tyd in 
\Ves-Tran:Svaal ge ien i , het die 
Batavieren, die ederlandse tu
dente-toerspan aterdag 'n oor 
winning van 5-l oor die Pot
chefstroomse Univer iteit behaal. 

Die be oeker wat Woensdag 
teen .P. nog nie heeltemal o~ 
stryk wa nie, het op Potchefr 
stroom met uitstekende vorJ 
voor die dag gekom en hul mees
lerskap in aile afdelings van die 
spel hewys. 

Di .'lederland er -e 
11 erk. posi ionel en arne pel

1 

11 a~ uitnemend, terwyl B. Don-
1 

ker a doe lwagter uitgehlink het." 

l 
Onder die Pukke het R. Sto1 

tesbury op die verdediging goe 
ve rtoon en F. de Beer telken 
goeie spel die oog gevang. 1 

j 
J. va 11 der Hagen en A. Deut1 

man het die ederlanders se anr 
dcr doele aangeteken en G. Sn -
man die Pukkies se enigste. 

TAFEL TENNIS
KAMPIOENSKAPPE 

HOOGSTAANDE 

\ ' erlede ' aterdag het die ta
'feltennisklub sy jaarlikse kam
pioen kappe gehou. Verskeie be· 
kende pelers wat hoog op die 

.A.-keurlys is, het deelgeneem. 
Die uitslae was as volg: 
Man -enkel : W. Schulze. 
1ansdubbel: chulze en Waters. 

Dames-enkel: M. Davies. 
Gemengde-dubbel: Shulze en 

Davies. 

Piet Goossen buit 
Pukke caar ~-oed op 

. 
toernooz .. 

Die beker vir die mees wetenskaplikestoeier op d~e S.A.U.-kampioenskappe so
wei as die beker vir die liggewigkampioen is vanjaar deur Piet Goossen van die 
Potcbefstroomse Universiteit gewen. 

I 

Op die kampioen kappe rat gedurende die 
te tellenbosch plaasgevind het, het Piet aan 
geneem waarvan hy al Ee met valle gewen het. 

afgelope vakansie 
es gevegte de~l-

Op 24. Augustu al hy gaan 
deelneem aan die uidwes-Tran -
vaal-kampioenskappe en ons wens 
hom aile sukses toe. Hi rd ie onderskeiding is die 

gevolg va n hard r en gereelde 
oefrning en op die dinee wat na 
die kampioen kappe plaasgevind 
bet. het die We telike Provinsie 
se organiseerders met groot lof 
van Piet gepraat as die stoeier 
wat hom ,onder kei " het in al 
di e gevegte. Goossen het die aand 
toe daar teen die span van die 

We telike Provin ie gestoei is, 
sleg met punte teen pringbok 
GPidenhuy verloor. 

Di e voile span wat aan die 

GISELA MAIW ALD 

Fotograaf 

* 
Die fotograaf vir realistiese 

portretstudies 

* 
Tomstraat 100 - P otchefstroom 

Foon 3099 

uicl\\ es - Transvaal - kampioep
!'kappe gaan deelneem is nog qie 
hekend nie. 1 

~ ieteenslaande die feit dat 
Piet tien pond gewig moes ver
Joo r het om a liggewig in te 
weeg. het hy hierdie pre tasies 
hehaal. 

Leon Wolmarans ( welterge
wig) en Frank Laubscher (lig
gewig) het egter minder goed 
gevaar op dieselfde kampioen
~kappe . Van Wolmarans word 
daar nog vee! verwag maar 
Laubscher al uie meer stoei nie 
aange ien hy hom meer op atle· 
tiek wil toespit . 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAAT 92 TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

* 
Mooi wintermateria? \ 

* 
N omotta-wol in voorraad 

' I 
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Gerrit Scholtem_eyer vertoon 
Rughyspan oortref homself. 

goed judotoernooi 
Die S.A. Universiteite Judotoernooi bet van 1-5 

Julie op Potchefstroom plaasgevind. AI die universiteite 
was teenwoordig en mans- sowel as dames-spanne het 
deelgeneem. 'n ·Baie aangename gees bet regdeur die 
duur van die toernQoi geheers en judo uit die boogste 
rakke is gelewer. 

deur Hans van Zijl 

Nadat dinge vanjaar in die Wes-Transvaalse liga net nie wou kliek nie, bet 
die Rugbyklub tog die stoute skoene aangetrek om vanaf 1-15 Julie 'n strawwe 
toer deur Noordoos-Kaapland, die Oostelike Provinsie en Grens te onderneem. 
Teen die algemene verwagting in, was dit die mees geslaagde toer in baie jare. 

Vier uit die vyf wedstryde is gewen terwyl een 
wedstryd met slegs 'n enkele punt verloor is. 

Brugersdorp: 

Grens Junior Baa-Baas 

Uit bogenoemde kan ons dus 
sien dat die P ukmanne hulle baie 
goed van hulle taak gekwyt het. 
Vir die finale botsing, nl. Pro-

Die puntestand aan die ein
de van die toernooi was as volg: 

Damesspanne: . 

Rhodes .. ... ...... ..... ...... ...... ...... a· 
teas vs. W.-Tvl. is drie Puk:ke: 
Willie van Aarde, Louis Coetsee 
en Andre Greeff ir die W.-Tvl. 
A-span gekies en Jo Neethling 
vir die W.-Tvl. B-span. Willie 
van Aarde en Andre Greeff is 

Sommige ,junior" spelers se 

spel bet op die toer verbasend 
verbeter, veral Gerrit Scholte· 
meijer (hy moet net sy verdedi· 
ging opknap), P. S. V. van der· 
Walt, Hannes Visser, Dries de 
Wet, Koos Erasmus en Dave 
Tromp. In dieselfde asem moet 
ook die konstante goeie verto· 
nings van die beproefde stryd

Hierdie span spog met 'n he
le paar provinsiale spelers, o.a .. 
die kaptein van N.O.D. ,Kid" 
du Preez, 'n oud-Matie. Holle is 
die afgelope vyf jaar die beker
wenners van N.O~D. en bet die 

In Oos-Londen is 'n junior 
provinsiale span, die junior Baa
Baas aangedud. 

P.S.V. het 'n drie gedruk wat 
deur Kobie van der Walt ,ge
maak" is en Koos du Plessis het 
van 'n vyf tree skrum alle teen· 
stand uit sy pad geloop vir 'n 
kragdrie. Spekkies de Villiers 
het P. S. V. van der Walt se drie 
vervyf maar otigens teleurstel
lend pale toe gemik. Die eind
telling was 8-S in P.U. se guns. 

Stellenbosch ............................ .. 
Kaapstad ............................ .. 
P.O.K . ................ .... . ................ .. 

egter ook gekies vir Proteas B 
en aange ien die Protea-span die 

13 ' e'erste keuse het, moes hierdie 
6 twee manne vir Proteas veg. 
3 

afgelope 2 jaar geen wedstryde 
verloor nie. Hulle swaar pak 
voorspelers is vera! manne wat 

rosse P iet Bingle, Jan Kruger 
geen genade betoon of vra nie. 

(slot), Jona Viljoen,_Kokie _van . n- bl' k I d' P k . . . u1e pu re 1et - Ie u voor. 
der Walt, Spekkies de V1lhers en . 
Koos .du Plessis vermeld word . ' 
Koos Hattingh, Danie van Wyk 
(0. 19), Dries Redelinghuys en ' 

J oof Otto het -by tye tekens van 

vaar<;ligheid getoon, maar oot 
die algemeen bietjie teleurgestel. 
Johim Aucamp en Eugene Kru.l 
g~r '(0. 19) kon weens vroee be
serings nie bulle beste !ewer nie. 
E_ugene het egter in die laaste 
wedstryd van die toer getoon dat 
hy groat belofte inhou. 

Die beseerde Jan (Boor) Kru· 
ger ( senter) kon geen weds try de 
speel nie. 

Die span moes onder onge
wone omstandighede speel. Dit 
walt meestal buitengewoon koud 

en winderig. Tydens een wed
stryd bet dit selfs hard gereen. 
Daarbenewens moes weer oor
geskakel word na die ou reels. 

Indien die span kan voort
bou op die vertonings wat op die 
toer gelewer is, kan met vertroue 
na lntervarsity uitgesien word. 

Die individuele wedstryde het 
kortliks soos volg verloop: 

Aliwal-Noord: 

Kort voor rustyd is Eugene 
Kruger en Johan Aucamp be
seer. Eugene bet die veld ver· 
laat en die Puk moes feitlik met 
slegs 13 spelers die mas opkom. 
Danksy reusewerk veral deur 
Jona Viljoen en Spekkies de Vil

liers kon die wedstryd met 17-
6 beklink word. Driee is gedruk 
deur Johan Aucamp, Koos du 
Plessis, Piet Bingle en Danie van 
Wyk (na 'n lopie van SO tree), 
terwyl Spekkies 'n strafskop (SO 
tree) en 'n vervyfskop oorge
klits het. 

Die wapad word gedruk deur die 

Potchefstroom Herald (Edms.) Bpk, 

eienaars en uitgewers, die S.R. van 

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

die wedstryd skoon bang gepraat 
: w.at dan ook gedurende die eer· 
ste paar minute 'n nadelige in-' 
vloed · ojJ die Pukmanne se spel 

gehad het. Hulle het gevoel-voel 
aan die Burgersdorpers en was 
gou-gou '6--0 agter. 

Hierna bet Tromp en Jan 
Kruger die lynstane soos klok

slag . begin bemeester en toe 
Spekkies met 'n skepskop van 
SO tree slaag, was die vet in die 
vuur. Om alles te kroon, behaal 
Hannes Visser 'n driekuns so uit 
die hoek. Spekkies vervyf een 
daarvan en toe die eindfluitjie 
blaas, stap die Puk af as oorwin
naars (17-ll). Na hulle on
verwagte streepsuiker was die 
Burgersdorp-span merkbaar ver
slae. Spekkies was 'n toring van 
krag. Menige bewegings van die 
tuisspan het by hom skipbreuk 
gely. Piet Bingle kon weens 'n 
keelaandoening nie speel nie en 
Koos Hattingh het die kaptei~
skap vir die wedstryd oorgeneem. 
Hy het die taak met bekwaam
heid uitgevoer en met eer uit die 
stryd getree. 

Swifts: 

Swifts word saamgestel uit 7 
klubs. Die span het vier Grens
spelers ingesluit, o.a. die voor
malige Junior Springbok voor
rystot, ,Bull" Edwards. Aanhou
dende harde reen en 'n tempe
ratuur van slegs 9 ° F. bokant 
vriespunt het skouspelagtige r ug
by feit lik totaal onmoontlik ge
maak. 

ogtan is die hal by elke 
moontlike geleentheid laat loop. 
Gieter van der Walt het in die 
gietende reen 'n pragvertoning 
gelewer. Soos op Burgersdorp, 
het hy sy provinsiale teenstander 
oorskadu. Ook Piet Bingle, Gert 
Scholtemeijer en Jan Kruger bet 
voortreflike spel gelewer, terwyl 
die nat hal vir Spekkies blykbaar 
geen probleme opgelewer het nie. 

'n Drie deur Jan Kruger en 
n straf- en 'n vervyfskop deur 

Spekkies het die Puk tot kort 
voor die einde 'n voorsprong 
van 8-e besorg. Na 'n uiters 
ongelukkige en bestrede beslis
sing reg voor die pale, kon Swifts 
die wedstryd deur middel van 'n 
strafskop met 'n telling van 9-8 
in bulle guns laat eindig. 

a hierdie oorwinning kan die 
Puk spog met twee oorwinnings 
oor die Natalse Duikers (19S9 
en 1962 ) en d ie .een oor die Gren 
Juni or Baa-Baas - voorwaar 'n 
prrstasie. 

Die toer hel ook baie skaaf
plekke in die mondering van die 
eerste pan uit die weg geruim. 
Di e Rugbyklub het hopelik 'rlj 

keerpunt bereik. 

Mans Eerste Spanne : 
Pretoria ..... ..... ..... ...... ...... ...... 37 
Witwatersrand ...... ...... ...... ...... 26 
U.O.V.S, ..... .... .. .. .... ... ....... 2S 
Potchefstroom ..... 17 
Stellenboscb 17 

atal ..... ...... 10 
Kaapstad 7 

Mans T wee de S panne : 
Pretoria ................. ........ . 

tell en bosch ........... . 
P.O.K. ................. ......... . 
Potchefstroom .... · . 
Kaapstad 
Witwatersrand 
~atal ..................... .... . . 

37 
3S 
33 
31 
29' 
20 
19 

Tennisweek aigespeel in gure 
weersonstandigh ed e 

Die jaarlikse interuniversitere tennistoernooi, wat 
vanjaar op Wits gehou i~, is afgespeel.in uiters gure
weersomstandighede. Hierdie week is vanaf die eerste
tot die sesde Julie gehou. 

Die damesspan -het vera! 'n 
blink vertoning gelewer. V ana£ 
die begin was dit duidelik dat 
die dames respek afdwing. Die 
dames het dan ook ten spyte van 
sterk teenstand daarin geslaag 
om Kaapstad onder die knie te 
kry en het daarna later ook vir 
Stellenbosch lelik die skrik op 
die lyf gejaag deur gelykop te 
speel. Aan die einde van die 
week was die dames vyMe op 
die lys van deelnemers. 

Die mans het rninder goed 
vertoon. Die kompetisie in die 
afdelings vir mans was egter veel 
sterker. Die mansspan het egter 
nie sonder eer uit die stryd ge
tree nie en die meeste van die 

wedstryde is oor drie stelle af
gespeel. 

Dit was egter duidelik dat 
daar by sowel die mans as by 
d ie dames 'n groot gebrek aan 
wedstrydoefening was, wat hulle 
vera! teen die sterker spelers le· 
lik. in die sop laat beland het. 
Dikwels was dit die geval dat 
die erv?ring van die teenstanders 
die deurslag gegee het. Met 'n 
bietjie mec~ ervaring behoort die 
Puk in die toekoms 'n vee! gro
ter .krag in tennis te wees. 

Tydens die week is daar eg
ter nie net tennis gespeel nie 
maar is die kans benut om 
die planetarium, die Cinerama
teater, die Albert Hertzogtoring 
en .ander plekke te gaan besoek. 

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, 
skui.mkoue Castle is geurryk 
aan smaak im liTagryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
lo~ter plesier- in 
ka.nnetjies of 
bot tela. 

SUID·A FRill S E UITSOEK BIER 

Die uitslag was as volg: 
Proteas A 8 ponte v . Wes-Trans

vaal A geen ponte. 
Pro teas B 6 ponte vs. Wes-Trans

vaal B 3 ponte. 

Ons het van verskeie univer· 
siteite skriftelike bedankings ont
vang ir _die aangename verblyf 
hicr in die ko huise en ons wil 
graag lang hierdie weg ons hart
like dank aan die huisvader en 
di r dam es wat verantwoordelik 
was vir die etes in die koshuise 
a~ook aan al die persone 
gehelp het met die organ 
va n die toernooi. uitspreek. 




