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Massavergadering Souder V eel Hoogtepunte 
DIE EERSTE Mu.;savergadering van 1964 het verloop sonder dle kenmerkende pittigheid en 

belangstelling aan die kant van die stude nte. 

Die saak wat die meeste aandag geniet het, was die toe
kenning van ere-tekens aan mnre. K. Bosman en H. van Zyl vir 
besondere dieu.; gelewer aan die studentegemeenskap. Albe1 
hierdie persone het in kort toesprake verwys na die belangrike 
rol wat sport in die lewe van die student behoort te speel. 

Mnr. Bosman het veral ·die 
rol wat die toeskouer in die 
sportwerel~. behoort te speel, 
beklemtoon. Hy doen veral 'n 
beroep op die dames om meer 
belangstelling op die gebied 
te toon. 

Mnr. van Zyl gaan van die 
standpunt uit dat die presta
sie& op sportgebied met die 
,aanwas" van die studente 
tred behoort te hou. Hy sien 
die oplossing daarin dat elke 
student 'n verantwoordelik
heidsbesef teenoor sport as 
opbouingselement moet aan
kweek. 

Deur die verkiesing van 
mnr. G. Scholtemeyer i& die 
vakature van penningmeeater 
van die Studenteraad gevu.1. 

Hierna is die beoogde Jaar
program van die Studenteraad 
aan die massa voorgele vir 

kennisname. Ook die begro
ting, soos uiteengesit deur die 
Voorsitter self, is voorgelees 
en met dank goedgekeur. 

Die mosie van mnr. D. 
Roode aangaande die verkie
sing van Studenteraadslede, 
ingedien op 'n Masaavergade
·ring van 1963, is na onder
soek aan die vergadering voor
gele en na bespreking goedge
keur en aanvaar. 

Onder die agendapunt Al
gemeen, het enkele sakies die 
aandag geniet. Die aankondi
ging van die Studenteraad dat 
die slaag van een akademiese 
jaar 'n verdere vereiste vir 
die verkryging van die P.U. 
kleurbaadjie is, het 'n gun
stige applous uitge.\ok. 

Bespreking is ook gevoer 
oor die kleredrag van mans
studente gedurende die warm 

Calvyn -- Begenadigde 

somerdae. Daar is besluit om 
die owerhede te versoek om 
baadjies nie 'n vereiste drag 
te maak nie. 

Die vergadering is afge- ~ 
sluit met die sing van die 
Alma Mater, nadat melding 
gemaak is van die P . U. se der- ~ 
tien - jarige onafhanklikheids
herdenking. 

Die Rasper In 

Aula 
Die koshuiablad van Dawie 

Dup-Suid, ,Die Rasper", word 
blykbaar op meer plekke as 
net die Puk ge.lees. Op Vry
dagaand 13 Maart is 'n ,ge
dig" wat 'n tydjie gelede in die 
blad verskyn het, ,Die Bal
lade van die Bloeddorstige 
Ouheer", in die Aula in Pre
toria deur Taaibos, 'n plaas
like manskoshuis, voorgedra. 
Die geleentheid was die jaa..r
likse Eerstejaar akonsert van 
U.P. 

· N a afloop van die verrig
tinge is die beker vir die grap

. pigste item van die aand dan 
ook aan Taaibos oorhandig. 

Mens 
,WEM~ wat nog Die die Institu.>ie v·an Calvyn gelees het, het waarlik 'n insig in dib 

goos en dle mens Calvyn nie", het ds. V. E. D'Assonville op 'n programvergadering van 
Korps gese. So nou ~as leer en lewe by Calvyn verbonde. 

Maar die spreker het reeds aan die being gewaa·r
sku dat die tema ,Calvyn as mens" maklik tot 'n ideali
sering van die mens Calvyn kan lei. Calvyn was ook 'n 
sondige mens. 

In 'n kort lewensketes is 
die vernaamste feite en roo
mente in die hervormer se !e
we belig om die gehoor as't 
ware terug te voer na die tyd 
van die Hervorming. Klein en 
groot sake het Calvyn se ka
rakter help vorm : die vuur 
van die Picardiers was ook in 
sy bloed; sy vroegste onder
vindinge met die Roomae 
Kerk; sy onderwysers, van 
wie Cordier spesiale vermel-

ding verdi en; sy vriende. 
As student het hy 'n ont

settende werkktag gehad -
selfs sy etes het daaronder 
gely. 

Na sy bekering werp hy 
hom op die studie van die By
bel en akryf in die loop van 
sy kort lewe kommentare op 
feitlik al die boeke van die 
Bybel. 'n Verdere illustrasie 
van sy werkkrag vind ons in 
sy preke en korrespondensie. 

Met sy vrou, Idelette, het 
hy 'n paar gelukkige jare 
deurgebring. 

Tog was Calvyn ook 'n 
swakke en sondige mens. Die 
geval Servet toon dit duidelik. 

Dit gaan dus nie om die 
mens Calvyn nie, maar om die 
beginaels wat hy so helder ge
formuleer en toegepas het. Sy 
lewe en werk roep tot riep
gaan studie en besinning. Die 
Calvinisme kan aUeen baat by 
'n grondige studie van Calvyn 
. . as begenadigde. 

Hierin le ook vir Korps 'n 
taak. 

ERE-TOEKENNINGS OP 
MASSA VERGADERING 

DIE Studenteraad van 1962/63 het aan die einde van sy diens-
termyn btUiuit om 'n eretoekenning in dle ~ewe te roep 

wat aan persone toegeken word wat besondere verdiensteHke 
werk gelewer het op die besture van sportklubs of kultuur
liggame. 

Die eer het mnre. J. H. 
(Hans) van Zyl en J. S. K. 
(Koos) Boaman te beurt ge
val om die eerste twee toeken
nings van hierdie aard te ont-

vang. Op die eer&te massaver
gadering van vanjaar wat op 
17 Maart plaasgevind het is 
die erkenningstekens deur die 
Voorsitter ~an die Studente
raad amptelik aan die twee 
here oorhandig. 

Aan Hans is daarmee er
kenning verleen vir sy jare
lange voortreflike dienste wat 
hy op baie gebiede van die 
atudentelewe gelewer het, 
maar veral op sport- en kul
tuurgebied. Dit is algemeen 
bekend dat hy reeds die afge
lope vyf jaar ,Intervarsity
leier" is, beurteling!! as hoof
en onderdirigent. Nooit het hy 
op hierdie terrein sy meerdere 
teegekom nie, al was hy in 
1961 'n gevangne op U.O.V.S. 
en al moes hy in 1962 voor 
die mikrofoon verskyn binne 
twee uur nadat hy harsing
skudding op die rugbyveld op
gedoen het. AI het sy span in 
al die jare nie veel welalae ge
had nie, het Hans altyd ge
weier om te gaan .le en het hy 
op sy pawiljoen sy ondersteu-

ners &e harte wa..rm laat klop 
wanneer hy sy opponente se 
swakhede op rake wyse bloot
gele het. Een en alma! wa.t in 
1961 die Intervarsity op die 
Park bygewoon het sal nooit 
vergeet hoe die Vaal seun van 
Palala tot die aanval oorge
gaan het nadat hy uit die sak 
geskud ia nie! ( Ons hoop al
ma! dat Hans vanjaar weer 
voor die Pukke sal optree.) 

Hans wa!! egter nie net as 
dirigent op kultuurgebied be
drywig nie. Daar is nouliks 'n 
kultuurkomitee waarop hy nie 
gedien het nie. Hy het op drie 
van die vier hoofliggame ge
dien, 'n hand gehad in al die 
publikasies van die Studente
raad ( o.a. Onderhoofredakteur 
van ,Die Besembos", Konve
nor by die uitgee van 'n nuwe 
sangbundeltjie). Sy aandeel in 
die Studenteraad self . . as 
Penningmeester en deeltydse 
organiseerder - val nie hier 
bespreek te word nie. Hy is 'n 
seremonie-meester by uitne
mendheid en bring 'n massa 
baie gou in 'n gemoedelike 
stemming. 

Hans is 'n groot sporten
toesias. Rugby bly sy eintlike 
liefde. Hy het vir elke rugby
span op die Puk reeda diens 
gedoen . . vir alma!, behalwe 
die eerste span, as Kaptein. 
Se& jaar lank dien hy op die 
Rugbybestuur; 'n vierde ter
myn as Sekretaris wat 'n baie 
veeleisende amp is. Hans lewe 
vir die dag wanneer die Rug· 
byklub weer al die bekers van 
Wes-Transvaal gaan inpalm 
sooa in 1959 en 1960. Hy is 
op die oomblik besig om gege
wens te versamel vir 'n boek 
oor die rugbygeskiedenis van 
die Universiteit. Die manne 
wat die afgelope twee jaar 
saam met hom getoer het, be
stempel hom as die ideale ll"eis
vader. 

· Die hoogtepunte in sy stu
dentelewe is die Intervarsity
oorwinning in 1961, die reuae-

(Vervolg op bladsy 2) 
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BLADSY 2 

ERE-TOEKENNIN GS 
(Vervolg van bladsy 1) 

oorwinnings oor Pote in 1959 
en die A.S.B.-kongres in 1960 
waar hy as P.U.-hoofspreker 
opgetree het. 

Waar Hans in dieiU~ van 
die Universiteit is, hoop ons 
om nog baie lank van sy be
kwame hulp gebruik te maak. 
Ons beste wense vi'r sy volgen
de groot projek- die Rugby
dag op 13 Maart. 

Mnr. J. S. K. Bosman 
(,Oom Koo;;;" ), soos algemeen 
bekend by ons studente, het 
reed& as student aan die P.U. 
vir C.H.O. hom beywer vir 
die vooruitgang van sport. Be
newens stigter en kaptein van 
die Bofbalklub, het hy die at
letiekspan gedurende al sy 
studiejare op die Dalrymple 
verteenwoo,rdig, en was daar
by ook voorsitter van die P.U.
Atletiekklub. Hy het Wes
Transvaal in albei ;;;portsoorte 
verteenwoordig en het sy Uni
versiteits - ere - kleure daarin 
ontvang. 

Na voltooiing van sy stu
dies het mnr. Bosman aan die 
Lydenburgse Hoerskool 'n 
aantal ja-re onderwys gegee, 
daarna aan die Heidelbergse 
Onderwyskollege do;;;eer, van
waar hy in 1958 na sy Alma 
Mater teruggekeer het met 'n 
aanstelling as lektor in die 
Departement van Liggaamlike 
Opvoeding. 

Onmiddellik na sy terug
keer, het hy sy kragte tot be
f;lkikking gestel vir die twee 
sportsoorte waarin hyself 
vroeer gepresteer het. Weens 
die feit dat albei someraktiwi
teite is moe;;; hy noodwendig 
een laat vaar, vera.l toe hy 
ook as Sekretaris van die W es
Transvaalse Atletiekunie ver
kies is, 'n gewigtige verant
woordelikheid wat hy 'n paar 
jaar gedra het. 

Vanselfsprekenderwys het 
hy sy dien;;;te toe uitsluitlik 
vir die Puk-atlete beskikbaar 
gestel. Nie aileen was hy be
hulpsaam met die afrigting 
van die atlete nie, maar het 
ook op organisatoriese gebied 
veel verrig. 

Die onbaatsugtige <liens 
wat mnr. Bosman vir die At
,letiekklub gelewer het, het 
dan ook veel bygedra tot die 
vooruitgang van hierdie f;lport
soort aan die Universiteit. Sy 
belangstelling in die atletiek 
van Pukkie-land is so groot 
dat hy hom van provinsiale 
verantwoordelikhede onttrek 
het om al sy aandag aan die 
afrigting en welsyn van ons 
eie atlete te skenk. Die suk
sesvolle verloop van die afge
lope atletiektoer is 'n spreken
de bewys hiervan. 

Ons beste wense verge.;e! 
u met die afngtmg van dle 
atlete vir die Dauymple. 

lnterkoshuis
skaak 

Die pas atge!ope kompetisie 
was bate mt:eressant en wel m 
cile ops1g dat ane van cue 
.;panne na atioop van cine 
roncites .1wp aan KOP was. 

Met d1e speeJ. van die v1erde 
rondte was dlt net U1tspan en 
DaWle lJup wat van cue dne 
spanne oorgeb.ly het. 

ln die fina.le rondte het die 
twee spanne dus teenmeKaar 
te staan gekom. Hier het Ult
span weer &Y baassKap getoon 
aeur c11e beslis.oende 1·ondte te 
wen. 

D1e finale uitslag is dan ook 
soos volg: 

Uitspan . . 25 
DaMe Dup ~4 
fieimat . . llj 
Dames . . . . . . 1'( 
Dorp . . . . . . lti 
Over de Voor .ll:i 
Al die deelnemers wora nart

lik bedank vir hulle samewer
.kmg en dle lekker gees waa;r
in die spelle gespeel if:!. 

Jaarlikse 

Saamtrek vind 

P laas 
Die jaarlikse saamtrek van 

die P .U.-volkspelelaer het Sa
terdagaand in die Totius-Ge
denksaal plaasgevind. Hoewel 
daar meer neefs en niggies 
kon gewees het, het die spelers 
die aand baie geniet. 

Die erelede van die volk
spele.laer wat die s.aamtrek by
gewoon het, was prof. S. P . 
van der Walt (ere-president) 
en mev. Van der Walt, neef 
Danie Grove en neef Bertus 
en niggie Ina van Rooyen. 

Met behulp van die decor 
van Alabama i.o die verhoog 
pragtig versier en was die at
mosfeer in die regte gees vir 
volkspele. 

Over De Voor 
In Laaste Tyd 
Die burgers van Over de 

Voor het voor verlede week op 

uitnodiging van die dames 'n 
genoeglike aand by die Oude 
Molen gehad. Die bande van 

vriendskap wat op die betrok

ke aand gesmee is, beloof om 

stewig en steeda heftig te bly. 

Jurgen, die student van Prui

se, het die gaste op sagte en 

strelende musick heengevoer 
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DIE WAPAD 

Studentevaria- J 

Vasvra 
Die Puk se span het op 

Maandagaand, 16 Maart 1964, 
in die inter-univeraitere vasvra 
teen die N ormaal Kollege van 
Prretoria te staan gekom. 

Die Puk se span het bestaan 
uit mnre: 

Francois de Villiers, 
Chris Putter, 
Pieter Coertzen ; 

terwyl die span van Pretoria 
bestaan het uit mnre : 

De Beer, 
Van den Berg, en 
mej. Badenhorst. 
Nadat die Pukke aanvank

lik noustrop getrek het en op 
een stadium met H punte teen 
H agter was, het hulle r eg
geruk en as oorwinnaars uit 
die vasvra getree met 'n pun
testand van 14~ teenoor lOt . 

Die Pukke kom nou in die 
halfeindrondte te staan teen 
die wenner van T u k k i e s 
. versus Wellington. Ons sal 
die wenner van hierdie vasvra 
na alle waarskynlikheid ont
moet op Maandagaand 4 Mei 
1964. 

Volkspelers Na 
Gedurende die April-vakan

sie vind daar in die Kruger
wildtuin 'n Lenteskool plaas 
waar ook onder an d e r e 'n 
Volkspelekursus aangebied 
word. Agt Pukke, waaronder 
die mee.>te bestuurslede is, sal 
die kursus wat by Skukuza 
plaasvind, bywoon. 

Behalwe vir die Volkspele
kursus word daar verskeie an
der interessante lesings aan
gebied, naamlik lesings oor 
godsdienstige onderwerpe, Af
frikaan.>e letterkunde, die 
plante en diere van die wild
tuin, kunswaardering en mu
siekwaardering. 

Aangesien die lesings slegs 
die voormiddag in bes.lag 
neem, kan die middae gebruik 
word om die wild en die na
tuur te besigtig. Die aande 
word aan volksang en volk
spele gewy met mev. Marie 
Vosloo as kursusleidater. 

Die Pukke vertrek op 30 
Maart en keer weer op 7 April 
terug. Alles dui daarop dat dit 

Bedrywig 
na verafgelee dele. Vader Ger
hard Schutte het met 'n diep 
dog skirikwekkende stemmetjie 
die afskeidswoord gevoer. 

Soos 'n klomp wafferse rid
ders, het die manne van die 
provinsies Hongerhoogtc, Ot
tertonnel, asook uit lae:r dele 
van die Republiek van Over de 
Voor, opgzruk na Kulu. Die 
doel en strewe van die konglo
meraat was die aanknoop van 
hegter bande; ongelukkig het 
dit gelei tot ond£.·rlinge ver
deeldheid tussen Thaba Jah 
en Kulu. Gepaste woorde is ge-
voer deur die President van 
Die Republiek, die Otter J . 
Bradley. Die E erste Minister 
het hom aan die massa voor
geste.l. Die seremonie het ge
paard gegaan met 'n vlaghy
sing voor die ko.>huis. 

Verlede Vrydagaand het die 
dames van Thaba Jah rustig 
verkeer te midde van 'n fees
telike klompie jong ramme
tjies en heelwat vrugbare ge
dagtes is die aand gewissel. 
Onge1ukkig moes die dames 
saggies en vinnig uiteen gaan 
nadat hulle slegte nuus ver
neem het i.v.m. hulle tuiste 
se veiligheid. Nogtans was die 
aandjie baie aangenaam. 
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V erskeidenheidskonsert 
DIE Vreugdedagkomitee bet gesorg vir genoeglike ontspan

ning met die aanbieding van 'n verskeidenheidskonsert op 
Maandagaand, 16 Maart. 

Thalia se Eerstejaar toneel
stuk het die nodige h u m o r 
verskaf en ook genoegsame 
talent. Die twee vryers, Bos
sie Bosman en Pieter van der 
Walt het oortuigend gespeel 
asook Annemarie van der 
Schyff wat selfs ietwat beter 
as die , twee vryers" was. Ook 
Izak du Plessis moet geluk
gewens word met sy spel as 
oom Gawerjal. As geheel het 
die stuk bevredig en was dit 
goed as negatiewe omstandig
hede in aanmerking geneem 
word. 

Die eenbedryf het die ge
hoor gemoedelik en spontaan 
gestem en mnr. Hans van Zyl 
se baie raaend snaakse grap
pies het die vrolike stemming 
verder verhoog. 

Die Alabama-trio - mnre . 
Johan van Rensburg (klavier) 
Nic Enslin (Kitaar) en Solly 
Strydom ( drom) het groot by
val gevind en hulle was ge-

Wildtuin 
'n baie aangename en interes
sante toer gaan wees. 

Mnr. Anton Roodt het be
dank as lid van die A.S.B. 
hoofbestuur. 

Operaseisoen 

Vanjaar 
Die Transvaalse Raad vir 

Uitvoerende Kunste (TRUK) 
hied in hierdie jaar twee van 
die mees gewilde operas aan, 
naamlik , Lucia di Lammer
moor" en ,Faust". 

Eersgenoemde word in Ita
liaans opgevoer met Mimi 
Coertze in die hoofrol, terwyl 
Hanlie van Niekerk in laasge
noemde opvoering die hoofrol 
sal vertolk in Afrikaans. 

Volgens mnr. Ulrich Stark 
hied TRUK vanjaar tien op
voerings aan waarvan vyf in 
Afrikaans en vyf in Engels 
sal wees. Een van die eerste 
opvoerings is reeds op 29 Feb
ruarie in die Potchefstroomse 
stadsaal gehou waar ,Die 
Dubbelbed" van Mikro opge
voer is. 

TRUK beoog ook om ver
taalde werke van Shakespeare 
aan toneelliefhebbers bekend 
te s.tel. , The Twelth Night", 
vertaal deur Uys Krige, sa.l 
onder andere opgevoer word. 

Voorts hied TRUK nog uit
voerings in musiek en ballet 
aan. Di t is ook die organisasie 
se unieke voorneme om teen 
die einde van elke jaar 'n or
kes saam te stel uit vyftig 
internasionaal bekende lede. 

TRUK staan onder voorsit
terskap van sy edele mnr. F. 
H. Odendaal, Administrateur 
van Transvaal. 

noodsaak om verskeie toegifte 
te speel. 'n Treffer hier was 
die verwerking van Yellow 
Bird. 

Die ,besielde" uitvoering 
van die Beatles was baie amu
sant. Die sukses van die item 
kan in 'n groot mate aan die 
deeglike voorbereiding daar
van toegeskryf word. 

Die hoogtepunt van die 
aand wa& die vertolking van 
Duitse trefferliedjies gesing 
deur Jti.rgen Goebel. Die on
gekunste.lde maar deurvoelde 
vertolking was treffend te
same met die aangename ver
hoogpersoonlikheid van die 
Duitser. Die samesang deur 
die gehoor by die koor van 
,Blow, Boys blow" het die 
spontane atmosfeer van die 
konsert weerspieel. 

Dit i& jammer dat weens die 
keuse van te swaar klassieke 
werke aan 'n paar items nie 
reg kon geskied nie. So was 
die atmosfeer bepaald nie 
geskik vir 'n dramatiese gedig 
soos ,Die Kranksinnige" nie. 

Die Vreugdedagkomitee ver
dien lof en gelukwense vir 
hierdie uiteors gef;llaagde aand. 

Pukkie-verkope 
Verlede Donderdagaand is 

die Pukkies van 1964 in Jo
hannesburg by die drukkers 
gaan haal . . . ses ton van 
hulle! Dadelik i& een aan Fa
nus Rautenbach gegee wat die 
afgelope paar mores die Puk
kie se grappe oor die eter ver
send het. Dit het natuurlik die 
verkope baie gestimuleer. 

Oor die algemeen i.o baie 
gunstige kritiek op vanjaar se 
Pukkie uitgespreek. Veral die 
voorblad is baie treffend ge
vind. 

Soos in die ver,lede is daar 
weer 'n wye verspreidings pro
gram op tou ges.it. Busse vol 
Pukke is na dorpe en stede 
in 'n straal van ongeveer twee 
honderd myl gestuur om die 
Pukkie te verkoop. Reeds drie 
uur die more het die eerste 
trein vertrek. Die hele Vry
dagnag is v.rolike musiek by 
die kafeteria gespeel waar die 
vertrekkendes ook koffie en 
beskuit kon geniet. 

Met die verkope het dit skit
terend gegaan en het elke per
soon sy vyftig Pukkies ver
koop. Saterdagaand het die 
geld begin inrol. 

Wat egter betreurenswaar
dig is, is die feit dat so min 
ou - here Pukkies g a a n 
verkoop het. Daar was nog so 
hier en daar van ons ou-dames 

- te bespeur, maar die ou bokke 
was bitter min. 

Origens, Pukke, kan net 
gese word dat die Pukkie van 
1964 soos soetkoek verkoop 
het. 

Dawie Dup-noord 
Bou 'n Visdam 
'n Visdam ter herdenking 

van die afskeiding van Dawie 
Doep in Dawie Doep-noord en 
Dawie Doep-suid, is Vrydag
nag, 13 Maart, deur die manne 
van Dawie Doep-noord gebou. 
Elke inwoner het 'n steen gele. 
Die visdam is in die vorm van 
'n halfmaan en ia aan 
die noordekant van Dawie 
Doep-noord gebou. 
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Heimat-serenade 
Heimat het ook hulle deel 

bygedra om die week voor 
V!l"eugdedag 'n ware vreugde
week te laat word deur 'n goed 
gekose serenade op Maandag
nag, 16 Maart. 

Hoewel dit 'n klein groepie 
amateurs is, het hulle 'n baie 
genotvolle serenade aangebied 
en kon hulle &elfs spog met 'n 
so.lostuk. 

Blykbaar het Klawerhof nie 
te genee gevoel vir die sere
nade nie en het hulle, nadat 
mnr. Josua Welding 'n stort 
water van bo gekry het, die 
groep gevra om liewer later 
te kom. Sulke handelinge wek 
nie die welwillendheid nie en 
op daardie stadium het Rei
mat ietwat bekaf gevoel. 
Heelwaarskyn,lik was dit ook 
net twee lede van die dames
koshuis wat die boodskap uit 
eie iniaiatief oorgedra het. 

biE WAPAD 

UIT DIE 
Vive Ia Vreugdeweek! En 

so werk hierdie non-Akade
miese kwartaal op tot sy kli- I 
maks - Saterdag, 21 Maart. 
Akademiese boikotte en "glo- 1 

rifted" Stakings (Massas) is 
knaend aan die orde van die 
dag en die profoosorale teen
voeters soos ,Roll-call" en 
toetsdrelgimente het kragte
loos geworcl. 

Ja-Nee, die Campusoond 
staan op 1,000°C.-Rooiwarm. 
En almal doen mee aan die 

.. 

kapperjolle. Selfs ,Oosterhof" 
is genooi vir intertee by die 
kompleks en het die uitbreek 
terdee geniet. ,Ons Huis' ' ves
tlg al 'n jaar lank dames en 
die gebeurteni& is oorspron.l!:
ilk en ekononnes geVIer. 

Nuwe Penningmeester 

Hier beleef die Puk seker .;y 
bestgste tyd in jare. Probleem
kinuers (Eerstejaars) en ge
woontemisdad.igers lnie - Eer
stejaars) gaan te kere en te 
keuse dat dlt 'n naarheid 1s. 
Soos in vervloe eeue word hier 
ge!;\1eep en gekys (MacMillan
aou se dis rue winde van on
veranderlikhetd w a t h i e r 
waru) op 'n gesonde skaal en 

Op die Massa vergadering 
van 17 Maart is mnr. Gerhard 
Jan Hendrik Scholtemeijer 
eenparig verkies as penning
meester van die S.R. vir die 
boekjaar 1964. 

Hy is verkies in die ptek van 
mnr. G. P. Aucamp wat bier
die po& bedank het toe hy aan 
die begin van hierdie jaar die 
universiteit verlaat het. 

VRYSTAA'T! 
Mnr. Scholtemeijer is g e

bore op 25 September 1942 te 
Bloemfontein en het sy laer
skool opleiding ontvang aan 
die Sentrale Volkskool in 
Kroonatad. Hy slaag dan ook 
matriek in 1960 met 'n eerste 
klas en 'n onderskeiding in 
Skei-Nat. in die Kroonstadse 
Hoerskool. 

PRESTASIES 
Reeds a& hoofseun het hy 

getoon dat hy 'n leier van for
maat is. Hierdie element het 
hom ook verder bewys deur
dat hy kaptein geword het van 
die eerste tennis-, krieket- so
wei aa atletiekspan. Hierdie 
prestasie is verder gevoer toe 
hy die N.O.V.S. verteenwoor
dig het in tennis ,krieket, rug
by en atletiek. 
STUDENTE - AKTIWITEIT 

In 1961 skryf mnr. Scholte
meijer op die P.U. vir C.H.O. 
in en behaal die graad 
B.Comm. in 1963 met vier 
hoofvakke. 

Hy het reeds op vers.killen
de besture gedien soos: die 
Wapad-redaksie, besture van 
tennis, krieket en pluimbal. 
Hy het ook opgetree as Puk 
spreker in die inter-debat teen 
U.O.V.S. en speel ook in die 
eerste rugby-, tennis- en krie
ket spanne. 

Tans dien hy op die ko!;\huis
komitee van Over-de-Voor en 
is ook voorsitter van die Eko
nomiese vereniging. 

GELUKWENSING 
'n Woord van gelukwensing 

word langs hierdie weg na
mens almal aan hom oorgedra 
met die verkiesing en die ver
troue word uitge.3preek dat hy 
nie as die derde penningmees
ter van hierdie jaar sal be
dank alvorens sy amps.termyn 
verstryk nie. 

A.B.K.K. 
Die A.B.K.K. onderneem 

vanjaar verskeie bustoere na 
verskiUende opvoerings en ver
tonings. 'n Geslaagde toer is 
reeda na Oklahoma, Cinerama 
en Cleopatra onderneem. 

Nog 'n bustoer wat bepla_n 
word is een na Hamlet en Ci
nerama op Saterdag 18 ~pril: 
'n Toer na die operas Luc1a di 
Lammermoor en Fau!;\t sal 
vroeg in Mei onderneem word. 
Belangstellendes kan navraag 

doen by die S.R.-kantoor, smid
dae om 1.30 nm. 

Vir die Kunsfees-hoogtepunt 
in Mei/ Junie vanja8ir beoog 

I 
die A.B.K.K. om Victor Iva
noff een aand hier te kry, as-

1 ook vir Bob Borowski en Doris 
Brasch op 'n ander geleent-
heid. 

Verder gaan die A.B.K.K. 
ook Saterdagaande wanneer 
daar niks spesifieg regeiH is nie 

, fl.eks op apele aande te reel in 
' die studentesaal. 

Aangesien dit vanjaar sk·rik
ke.ljaar is, word 'n massafl.iek 
beoog waar die dames die ge
leentheid sal kry om die mans 
te skiet. 

Alabama 
Serenade 

,Dit was die mooiste sere
nade wat ons nog gehoor het", 
was die reaksie van menige 
s t u d e n t e na Alabama die 
nag van die 10e Maart die 
koshuise gaan toesing het. 

Hierdie serenades van Ala
bama is vinnig besig om tra
disie te word. Din.Jdagaand is 
veral liedjies uit ,Deur Vier 
Werelddele" gesing. Nic Ens
lin het die kitaarbegeleiding 
waargeneem. 

Treffers soos ,,Green Sleev
es", ,Bona Sera", ,Bayouski 
Bayon" en ,My Blonde Nooi" 
het groat byval gevind. 

Die ontvangs by Dawie Dup
Noord het, soos dit by die 
Kulu-serenade ook die geval 
was, 'n effen!;\ wrang amaak 
nagelaat. 

As in ag geneem word dat 
'n serenade heelwat oefening 
verg en dat mense nagrus 
daarvoor opoffer, sal dit veel 
aangenamer wees as sodanige 
groep 'n aanmoedigende ont
vangs kry. 

ongesonde basis (.nat gras, 
weens min spykerbanktes). 

Ge!ukkig moet ek se dat die 
balans darem bewaar word. 
Ek bedoel somnnge kyse breek 
en sneuwel en skep geleent
heid vir nuwe ervarmg en ou 
probleme. 

Dan verneem ona dat som
mige mense so versigtig is m 

I H . V . Ons uiS erJaar 
Feestelike en uitbundige 

vreugde het die viermg van 
Ons Huis se eerste verjaaxs
dag as dameskoshuis geken
merk. Die hoogtepunt van d1e 
12e Maart was dle senn-dlnee 
gehou in die Heimat-Eet.;aal. 
Erega!;\te by die geleenthmd 
was dte gewese Rektor, prof. 
J. Chris Coetzee, prof. C. P. 
van der Walt, mevr. Heslinga, 
die hoofdames en verteenwoor
digers van die manskoshuise. 

In sy getukwense aan Ons 
Huis het die tafelheer, mnr. 
Andries Coetzer, gewy..; op 
die groot omwenteling wat in 
die eertydse Gatland plaas
vind. Die dames le buitenge
wone ywer en oorspronkhk
heid aan die dag om aan die 
gewese manneparadys 'n ge
sellige huislikheid te verleen. 

Om finansiele steun in hier
die opsig te verleen, het Bos
sie Bosman lo.3lipping juf. 
Minnaar, prof. C. P. van der 
Watt, mevr. Heslinga, Oom 
Jos Welding e.a. opgeveil. 
Die feit dat prof. C. P . van 
der Walt die hoogste bod ge
kry het, bewys Bossie as af
slaer van standaard. 

Ons Huis is glo baie in hulle 
noppies oor die pragtige ge
skenke wat hulle ontvang het: 
potplante, sakke geld, lamp
skerms, skilderye, asbakkies, 
kussings, ens. 

Die saak word ook nie daar 
gelaat nie. Ons verneem dat 
daar k.liphard gereel word aan 
'n konsert die 25e April in die 
Studentesaal. Dit beloof om 
baie interessant te wees. 

Verbreek 
Tradisie 

Eikenhof het 'n bestaande 
tradisie verbreek deur 'n uit
nodiging aan Over-de-Voor te 
rig vir 'n intertee aldaar. As 
gevolg van die feit dat huLle 
owerheid so 'n plan nie kon 
goedkeur nie, kon daar nie 
voortgegaan word met die ree
lings van die intertee nie. Over 
de Voor het die uitnodiging 
baie waardeer en sal dit ont
hou! 

die sleepaksies soos Juffrou 
N.U. Dis wat deur 'n doring
draad kruip (&oms is dit 
goed). Ander is weer so toe
geeflik, dat waar die lippiea 
aangebied word, die hele lig
gaam geneem word ( soms is 
dit sleg) . 

EERSTEJAAR 
Een Eerstejaar se nou die 

dag (hy is 'n bergkli.mmer
eintlik is hulle almal sulke 
goed-) dat 'n berg daar is om 
geklim te word. 'n Ander een 
beweer dat hy 'n draai loop 
omdat daar 'n berg is. 

Een dametjie het nou die 
dag 'n skoen.1apper inges.luk 
en het toe 'n klomp mottegif 
geeet. Besoekure 2--4 nm. 

SLEEP 
Louise Geertaema en Frans 

Schutte. 

8LADSY 3 

Rene Vorster en Johan Rau
tenbach; 

Doeba Diedericks en Johan 
van der Walt; 

Martie de Waal en ftik de 
Beer; 

Ronel Coetzee en Leon Coet
zee; 

Grietjie Potgieter en Gawie 
Bezuidenhout; 

Cecilia Mienie en Herman 
Scholtemeijer (Pote). 

Martie Ras en Andries du 
Plooy; 

Marieta Pretorius en Egbert 
van Bart; 

Annemie van Rooy en Bertie 
Fourie; 

Lettie de Jager en Peet Ven
ter; 

Ila Venter en Pieter van der 
Walt; 

I Martie Venter en Willie Ven
ter. 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

• 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCHEFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

na aksie .. 
satisfa • s1e 

vol-ja smaakvol 

• 

VEftVAARDIG IN SUID·AFRIKA VIR RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK UMITID. 
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WEE VA 

OMRUIL! 

Ironie ' 'an die saak i3: Die 'lot bet gewen 

SIES! 
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VREUGDE 

E 

Om 'n graad te kry by die Puk is ma.klik-so ma.kllk as om 
vleis te maal. 

.O;e It; 
oo./'.t>

~e.6olt. 

.O;e 
~'#.s-! 

8
4fig-

e, 
.ttll~lt 

sll,4 
~ ~ll 

~ ·'/~ 
•eg-? 

(Foto's met dank aan Fotokuns) 

~ . 

Die jool-konin (k) gin 

Wat nog? 



BLADSY 6 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAA T SSb en SSe 

KOM 

KYK NA 

ONS ... 

N-U-W-E 

PERSEEL! 

ONDERSTEUN 
OUD-PUKKE 

FLEU'RETTE 
BLOEMISTE 
Sleep in by Fleurette 

VIR JULLE BLOMME 

PESIA L E AFSLAG 

KERKSTR. 143 TEL. 709 

A VOGUE 
Die Besigheid van 

Kwaliteit 
Tel. 440 - Potchefstroom 

Die 
Bruidshoekie 

Die winkel vir alle 

BRUIDSUITRUSTING 
en haar gevolg volgens 

eie antwerp en keuse 
Trourokke, Strooimeisie-

en Blommemeisierokke 

K unsruikers, Hooftooisels 
Sambreeltjies ens. 

FOON 3151 
Kerk,;lr. 106 - Foon 3151 

POTCHEFSTROOM 

RUIK E R S VIR ALLE 
GELEENTHEDE 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

Johon Dreyer-gebou Tel. 2002 

POTCHEFSTROOM 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 
(Edms.) Bpk. 
Telefoon 3458 Posbus 43 

Kerkstr. 159, Potchefstroom 

ONDERSTEUN 

ONS 

ADVERTEERDERS 

DIE WAPAD 
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SLEEP OP PUK 
ONDER SOEKLIG 

Dit blyk uit berigte in verskil
lende koerante, asook oor die 
radio, dat die eerste vervol
ging insake die wet op Publi
kasies gevoer gaan word teen 
die Universiteit van Kaapstad 
se studentekoerant, ,Var~ity ' , 
weens aanstootlike artikels wat 
in genoemde blad verskyn het. 
Dit is baie duidelik dat hier 
weereens 'n uiting van die he.le 
tydsgee.> plaasgevind het, wat 
beslis absoluut afkeurenswaar
dig is. 

Die &tudente van die P.U. 
vir C.H.O. kan beslis ook bier
by leer, en dit van toepassing 
maak spesifiek op die slepery 
hier op ons univer.>iteit. Ons 
moet waak teen die fami.Uari
teit wat die sleep in die pub-

A parte 
Op die pas afgelope A.S.P.U. 

konferensie het die houding 
wat die buiteland teenoor die 
S.A. student inneem weer baie 
duid~Uk na vore gekom. Van 
die buiteland word daar heftig 
te velde getrek teen aparte 
univer~iteite in Suid-Afrika. 

Wanvoorstellings van die 
Afrikaner en die Afrikaanse 
student kom baie voor. Onge
lukkig word die verwronge en 
skewe idees deur mense van 
ons eie univeraiteite na die 
buiteland gestuur. Nusas is 
een van die elemente wat sorg 
dat skewe beelde en idee~ van 
S.A. studente aldaar in tyd
skrifte as propaganda teen 
Suid Afrika vei'skyn. Is dit 
moontlik dat uit ons eie ge
ledere so iet.> kan kom? Het 
die Afrikaner student dan al 
so ver gedaal ? 

Is dit nou nie die plig van 
elke opregte S.A. student om 
die dinge te probeer verhoed 
nie? Gee julle voile steun en 
beveg hierdie linkse en libera
listiese neigings. Daarom is ge
voel dat meer en meer van die 
universiteite van hul publika
sies na oorse.;;e lande moet 
stuur om die wan voorstel
lings uit te wis. 

Die mees algemene klag teen 

liek deesdae openbaar. Dis al
les goed en wel dat daar ge
sleep word, en dit hoort ook 
so, want andersins sou daar 
'n ander radikale fout in ons 
studentegemeenskap wees. Die 
gulde Engelse spreekwoord: 
,Familiarity breeds contempt" 
moet egter nie uit die oog 
verloor word nie. Ons is ver
plig om ons beginsels en waar
des, wat op aile ander terreine 
in die studentelewe van die 
P.U. vir C.H.O. gehandhaaf 
word op die gebied van sleep. 
ook te handhaaf. 

Waak daarteen dat die P.U. 
vir C.H.O. a& gevolg van sy 
studente se sleepwy.>es nie met 
verloop van tyd 'n baie swak 
naam in Suid-Af·rika kry nie. 

Universiteite? 
ons universiteite is dan dat 
ons aparte universiteite voor
~tanders van die .3kending van 
Akademie~e vryheid sou wees. 
Ongelukkig kan die mense een 
ding nie verstaan nie en dit 
is die Afrikaner se Nasionale 
trots. Dit is deur die loop van 
baie en moeilike jare opgebou 
en dit sal beslis nie gou pry..; 
gegee word nie. Daar is op 
vele gebiede diepgaande ver
skille wat net nie mee saam 
gestem kan word nie. Daar is 
bv. godsdienstige en sedelike 
verskille, om maar twee van 
die belangrikstes te noem. Die 
lewens en wereldbe.>kouing van 
die mense stem net nie oor
een met die Afrikaner student 
s'n nie. Daarom kan daar van 
hulle kant geen samewerking 
verwag word nie. 

A~ ons enigsins 'n nasionale 
trots het sal elke ware 
Afrikanerstudent sy volle ge
wig ingooi, hoe gering dit ook 
al mag lyk, om te verhoed dat 
al meer en meer sulke aanty
gings teen die studente ge
maak word. 

Elke opregte Afrikanerstu
dent wat saam met die digter 
uitroep ,Ons vir jou, Suid
Afrika", sal dit sekerlik doen. 

Stil-stil bet die eerste aflewering van ,SporgeseJ..:;ie' 
verbygegaan. IDerdie rubriek sal non geree~d verskyn. 

Die menings daarin gelig, is die noodwendig die men
ing van die Redaksie van ,Die Wapad' nie. Alle Pukke 
word vriend,elik genooi om van hulle te laat boor in ver
band met meninge geluk in die rubriek. Adresseer julie 
briewe aan ,RY DAN' en plaas dit in die bussie van ,Die 
Wapad'.-(Red.) 

REDAKSIE 
Hoofredakteur: Weiss Donbell - Tel. X09. 
Asslstentboofredakteur: Henn1e Viljoen - Tel X09. 

Tegnieseredakteur: Gert de Ru - Tel. X096. 

Nunsredakteur: Gert Kruger - TeL X09. 
Sportredakteurs: Reinie Monster - Tel. X09. 

Danie van Wyk - Tel. X041. 

Varia: Paul Steyn - Tel. X041. 
Adri Griffioen - Tel. X044. 

Kunsredaktr'ise: Wilna Kruger - Tel. X044. 
Interuniversiter: Hannes van der W~lt. • 

MAANDAG 23 MAART 1964 

r·-----·-·-·-·-301.;·-~=-:-:-:J 
J~,--._,_,, __ ,_~~~·-c~----------------.. -

Die Here sal heil verskaf. 
Nie aLleen is dit die betekenis 
van Jesaja se naam nie maar 
ook die inhoud van sy profe
siee. Die Here van die leer
skare sal die Lig ver.3kaf 
waarin die ware mens moet 
wandel. 

Hoe anders doen die Here 
dit. Soms heeltemal teen die 
planne van die mens in. Die 
mens kom in opstand daar
teen - hy wil sy eie heil 
verskaf en dan so baie keer 
sonder God. In hierdie eie 
heilsbewerking kom die mens 
tot hoogmoed en verhef hy 
hom teen God. Hy vertrou op 
sy eie handwerk en verblind 
deur sy prestasie bemerk hy 
nie dat hy van God vervreemd 

-Jesaja 2:5 en 22. 

word nie. I.p.v. te verhoog, 
verneder hy homself. En in 
die diepste moeras van sonde 
en ongeregtigheid besef hy nie 
dat hy min werd is nie. 

Dit was die geval met die 
Jerusalem waarm Jesaja ge
leef het. Maar dit is ook die 
geva.l met die wereld waarin 
ons vandag leef. 

In Jesaja 2 vind ons die 
skildering van twee Jerusa
lem.>. Die een soos God dit 
beplan en die ander een soos 
de mense dit beplan. 

De Jerusalem soos hy werk
lik is, is ver van God verwy
derd al meen sy inwoners dat 
huile in God se lig wandel. 
Min besef hulle dat die lig 
waarin hulle wandel eintlik 
dui~ternis is. Hulle vertroue i.> 
gerig op die goud en silwer 
wat huile land binnestroom. 
Hulle verwag heil van die leer 
en vloot wat hulle opgebou 
het. Perde en strydwaens moet 
hulle redding verseker. En 
boonop a.Ues is hulle besig om 
hulle neer te buig voor afgode. 

Afgode met hul eie hande ge
maak. Die skepsel het vir bul
le God geword. So eng is Je
rusalem se afdwaling en sonde 
dat Jesaja ~ien hoe onafwend
baar God se oordeel is. 

God sal al daardie dinge wat 
so veel vir die mens beteken, 
uitwis. Die hoe borne en berge 
sal gelyk gemaak word met 
dle aarde. En as al die sterk 
en stew1ge dlnge so val, wat 
1s die mens dan tog dat met 
hom gereken kan word? Hy 1s 
tog :?O min werd. Die ,lewens
asem sit maar net in sy neus 
en kan enige oomblik die mens 
deur die deure van die neus 
verlaat. Kan d.le mens dan nog 
emge vertroue op homseit 
stel ? Beslis nie ! Daar bly van 
sy eie heilsbewer.kmg niks 
meer oor. Ailes i& vernietig. 

Hier wys Jesaja die pad 
aan: Kom huis van Jakob en 
laat ons wandel in die Lig van 
die Here. Kyk die v•reemde
linge en heidene soek na die 
weg van die Here. En julie, 
uitverkorenes van God, wi.l jul 
eie weg bewandel. Tot julie 
skande het die ander nasies en 
volkere die genade van God 
gaan soek terwyl julie dit ver
agtelik verwerp het. Laat God 
julie hell bewerk en sang net 
dat julie in Sy lig sa.l wandel. 
Vervul net die roeping en 
taak wat Hy aan julie opge
dra het. 

Laat ons wat bevoorreg i.> 
om ons studie ,In U Lig' ' te 
kan doen, dit nimmer verag
telik weggooi nie. Dit kan ook 
aan ander gegee word. Ook in 
ons omgang in die hele lewe 
en nou in die studentelewe, 
soek die heil wat God vir ons 
bewerk het. Die heilsbewerking 

. sonder God lei tot hoogmoed 
en bring Godsvervreemding 
mee. Vertrou op God en wan
del in Sy lig. Dit is die heil 
wat Hy vir ons bewerk het: 
Om in Sy Lig te kan wandeL 

A. L. COETZER. 

Beroemde Vasary 
'TAMAS VASARY, die gevierde Hongaarse pianis, het 1Vrydag-

aand, 13 Maart 1964, 'n baie geslaagde uitvoering in die 
konservatoriumsaal gehou. 'n Stampvol gehoor het in spanning 
gewag vir die meester om op te daag. Die konsert sou agt-uur 
begin en dit was naderhand al kwart-oor-agt, met nog geen 
teken van Vasary nie. Daar is net begin wonder of hy dalk 
nie sou kom nie, to.e hy gelukkig vyf minute later sy verGkyn
ing maak. Almal was baie verlig, en die konsert kon sommer 
dadelik begin_ 

Die eerste komposisie wat 
Vasary gespeel het, was die 
Fantasie en Sonata in C-mi
neur van Mozart. Geen werk 
van Mozart besit soveel kon
straterende idees binne so 'n 
klein omvang as hierdie Fan
tasia nie, en Vasary het 'n 
uitmuntende vertolking van 
hierdie werk gegee. Die eerste, 
derde en vyfde dele beklem
toon veral die fantasie-ele
ment, en hulle word dan weer 
afgewissel deur dele wat 
sangerig en meer rustig is. 

Volgende was die Sonata in 
E-mol majeur Opus 31 No. 3 
van Beethoven. Die eerste 
mate van die Sonata is hui
werig, peinsend. Die toonaard 
word dan ook eers na 'n paar 
inleidende mate bevestig. Die 
tweede tema beklemtoon veral 
die opgewektheid en helde.r-

heid wat in hierdie deel die 
oorheersende stemming is. 

Die laaste stuk op die pro
gram was die Etudes Sympho
niques Opus 13 van Schumann. 
Die tema van hierdie reeks 
studies is gekomponeer deur 
die Baron von Fricken, aan wie 
se dogter Schumann 'n tyd 
.lank verloof was, maar die 
variasies op hie.rdie tema is 
soms so gewysig dat dit die 
eers herkenbaar is nie. In die 
laaste variasie word net 'n 
fragment van die hooftema ge
hoor, en die dinamie.>e tema in 
hierdie varia11ie is afkomstig 
uit 'n opera van Marschner. 

Vasary het 'n tegnies onver
beterlike vertolking gelewer, 
en is deur die spontane ge
hoor feitlik gedwing om drie 
toegifte te speel. Sy besoek 
aan Potchef~troom was beslis 
'n groot sukses. 

UITNODIGING AAN PRETORIA 
Namens ,Die Rasper" rig ,Die Wapad" hierdie berig 

aan Ienk van Pretoria, en in die besonder aan die eerste
jaars van Sonop. Dit is nl. dat bulle erkenning gee aan die 
werk van mnr. I. Vorster wat aan bulle die prys vir die 
grappigste item verwerf bet. Graag 1aal ons in ,Die Perde
by" meer hleromtrent wf1 sien. 

Ons dank bulle vir die puik voordra d.aarvan (Red.). 
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P.U.-ATLETE IN SPAN NA 

S.A.-SPELE 
Verskeie P.U. atlete is in

gesluit in die sterk Wes
'l'ransvaalse span wat aan die 
S.A. Spele op Kruger&dorp en 
Johannesbu~g deelgeneem het. 
Die mans atlete was P. Botha 
(100 tree, 220 en 440 tree 
hekkies) , B. Buys ( 880 tree), 
W. Coetzee (120 tree hekkies), 
W. le Roux (220 tree), en H. 
Joubert ( 440 tree). Slegs een 
dame, E. van Deempter is in 
die span opgeneem asook een 
junior, nl. 'l'. George. Hy het 
goed vertoon in die 100 tree 
onder 19 en die wedloop ge
wen in 10.2 sek., terwyl hy 
die tweede plek behaal net in 
die 220 tree ondoc 19. Pietman 
Botha, wat sulke pragtige tye 
opgestel het aan dJ.e begm van 
d.le seisoen, &ukkel deesdae om 
sy beste vorm te bereik. Ons 
sien dat sy beste tyd oor die 
220 tree hekkies hierdie deel 
van die seisoen slegs 24.6 sek. 
is wat meer a& .8 sek stadiger 
is a..i sy beste aan die begin 
van die seisoen. In die 100 
tree sukkel Pietman ook om 
met sy beste tyd voor die dag 
te kom. Verlede Saterdag kon 
hy slegs die 4de p,lek behaal 
in 'n tyd van 10.1 sek. wat 
maar swak vergelyk met sy 
9.6 &ek. aan die begin van die 
seisoen. Hy het ten spyte van 
die laagtapunt 'n mooi 220 
tree hekkies genae! om die 
silwermedalje te wen in 24.7 
sek. 

Baas Buys kan darem spog 
dat hy die hele eerste 440 tree 
van die 880 tree voor die we
reldkampioen Peter Snell ge
hardloop het. Baas se tyd was 
1 min. 58 sek. Hentie Joubert 
het te 1aat gekom vir die uit
dunne in die 440 tree en die 

organiseerder& wou hom nie 
toelaat om te hEt~rdloop nie. 

Nog 'n goeie vertoning is 
gelewer deur W. Coetzee oor 
die 120 tree hekkies waar hy 
derde geeindig het om sodoen
de die bron..imeda.lje te ont
vang. Sy tyd was 14.9 sek. E. 
van Deempter het ook 'n derde 
plek behaal in die 80 meter 
hekkies hoewel haar tyd van 
13.1 sek. heelwat stadiger is 
as haar beste. 

Nog 'n atleet wat aan die 
begin van die seisoen goeie 
pres.tasies gelewer het en tans 
sukkel om .3y beste vorm te 
herwin, is W. (Losjos) le 
Roux. Ben Klopper wat ook 
nou vir die universiteit hard
loop het die 100 tree gewen in 
die goeie tyd van 9. 7 sek. 

Sokkerklub 
Sokker is nog jonk aan ons 

Universiteit, maar niet.emin 
word daar al ernstig geoefen. 
Vriendskaplike wedstryde teen 
Transvaalse Univeraiteite en 
Kolleges word gereel. Die .liga 
begin in die tweede kwartaal 
en die afrigter mnr. Van der 
Mest, beskou die spanne se 
kanse baie beter as vorige 
jaar. Daar sal weer 'n intoc
koshuis-liga wees en daar 
word verneem dat Uitspan 
twee spanne sal instuur en 
Heimat een span; bulle oefen 
glo om 12 uur in die nag. 
Ons hoop al die Puk-mans sal 
so entoesiasties wees oor sport, 
dan sal dit baie beter gaan 
met Intervarsity. 

DIE WAPAD 

Pietman Botha 
Pietman, wat aan die begin 

van die seisoen sulke pragtige 
tye opgestel het, sukkel tans 
om met sy be&te vorm voren
dag te kom. Hy het die 220 
tree hekkies by drie geleent
hede in 23.8 ..iek. afgele. Dit 
het hom die gunsteJing gemaak 
om hierdie nommer by die 
S.A. Kampioenskappe in Port 
Elizabeth te wen. Pietman 
het die 100 tree al in die uit
stekende tyd van 9.6 sek. en 
die 220 tree in 21.5 sek., afge
le. Hy word allerwee, naas 
Johan Swart, beskou as een 
van die beste 440 tree hekkies 
atlete in die Republiek. Sy bes
te tyd oor die afstand wa& 53.2 
sek. 

Die masaa hoop dat Pietman 
op sy beste sal wees tydens die 
Suid - Afrikaanse Kampioen
skappe en die Dalrymple by
eenkoms, en wens hom sukses 
toe. 

SWEMKLUB 
Die swemklub kan terug kyk 

na 'n goeie seisoen, en 'n her
lewing in belangstelling. Daar 
is een gala gehou en agt wa
t~olo-wedstryd gespeel. Die 
Wes - Transvaalse-&wem Be
stuur sal hoogs waarskynlik 
gereorganiaeer word en so
doende sal die Pukke dan aan 
meer Gala's kan deelneem, wat 
ook die beleid vir volgende 
seisoen sal wees. 

Di~ jammer dat daar geen 
Wes-Transvaalse proewe ge
reel is vir die Currie-beker nie, 
anders sou daar definitiewe 
aanspraakmakers van die Puk 
in die waterpoloJpan ingesluit 
gewees het. Vroeg volgende 
jaar sal daar 'n interkoshuis
gala gere1H word en dia mans 
en dame& word aangeraai om 
a1reeds met winteroefeninge te 
begin. 

Vreugdedag Suksesvol 
DIT is vir die Vreugdedagkomitee van 1964 'n genoee om te verklaar dat die Vreugdedag

aksies baie suksesvol verloop het. 
Met die Pukkie verkope het die besonder goed 

gegaan. Op die huidige staduim is reeds se..>tienduisend 
Pukkies verkoop en die geld reeds inbetaal. Daarbe
newens is nog 'n hele aantal uitstaande waarvan die 
gelde hopelik na die vakansie inbetaal sal word. Van
jaar se Pukkie-verkope skyn dus ver die beste in jare 

disies van ons Universiteit. U 
was verantwoordelik vir 'n ge
slaagde en suk.oesvolle Vreug
dedag. Ook wil on~:~ meer in 
besonder instansies bedank 
soos die Regsvereniging vir 
hulle groot bydrae ten opsigte 
van die skynhowe, A.B.K.K. 
vir die reeling van die kon
sert Maandagaand, mej. Mac
Donald vir haar help en by
stand met ons filmvertoning 
in die Grand, die veraki.llende 
koshuise vir bulle onbaatsug
tige ywer en diens met die 
verkope by die verskillende 
stalletjies. Ons dank en waar
dering ook aan die owerheid 
was so goedgunstiglik die Oude 
Molen-terrein tot ons beskik
king gestel het. 'n Besondere 
woord van dank aan die in
stan&ies wat voertuie tot ons 
beskikking gestel het. 

te wees. 
Wat winste van Vreugdedag 

self betref, kan op hierdie sta
duim geen verklaring uitge
reik word nie, aangesien aile 
rekenings eers vere:ffen moet 
word. Die onkoste is ten op
sigte van Vreugdedag vanjaar 
byna op elke gebied besnoei. 
Die grootste uitgawe wat in 
aanmerking geneem moet word 
is die van die vlotte wat R240 

Aan die jukskei
front 

Ons wil van die geleentheid 
gebruik maak om die volgende 
Pukkies wat gekies is vir ver
sk.i.Uende provinsiale jukJkei
spanne hartlik geluk te wens 
Dames: Debbie Elo:ff (Pikkie) 

Uys; Wes-Tvl.); Annatjie 
Weiman (Pikkie Uys; Suid
Rhodesie); 

Mans: Lukas Fouche (Sanlam, 
Wes.-Tvl.); Kobus Meintjies 
(Grib; Wes-Tvl.). 
Hulle word aile voorspoed 

toegewens vir die toernooi wat 
tyden& die komende vakansie 
op Kroonstad beslis word. Ge
niet die spel en bring die tro
fee terug! 

Annatjie Weiman is gekiea 
om haar tuisprovinsie, Suid
Rhodesie, op Kroonstad te 
verteenwoordig. DMr sal dus 
twee Pukkies teen mekaar te 
staan kom wanneer die Pikkie 
Uys &panne van Wes-Tvl. en 
Suid-Rhodesie hots. 

beloop. Nogtans is die kan.o 
om 'n redelike wins te wys 
baie sterk. 

Die vlotte is vanjaar onge
lukkig deur 'n sterk wind ge
durende die nag getref, wat 
die poging tot netjiese afwer
king ietwat in die wiele gery 
het. 

Wat egter die swakste in 
jare was, was die feit dat so 
bitter min eerstejaars - man..i 
aan die gekostumeerde straat
kollekte deelgeneem het. Al 
manier om hierdie .laksheid te 
keer is met die uitreiking van 
kleurbaadjies volgende jaar. 

Die kermis op sigself was 'n 
sukses, hoewel dit, sooa in die 
geval van die ander aksies, 
behalwe die skynhowe, hoof
saaklik deur die studente self 
ondersteun is. 

Graag wil die Vreugdedag
komitee bulle hartlike dank 
en waardering uitspreek teen
oar die massa wat al hierdie 
ak.sies so lojaal en ten vo.Ue 
onder&teun het. Ook ons ge
lukwense aan u vir u prys
enswaardige gedrag ten tye 
van Vreugdedag-vierings, ge
trou aan die beginsels en tra-

Dit was vir die Vreugdedag
komitee van 1964 'n aange
name voorreg om die aksies te 
kon loots met die ywer en 
steun wat ons ontvang het. 
Dit was die eerste keer in die 
geskiedenis dat Vreugdedag
aksies 'n hele week lank ge
duur het. Dit blyk egter 'n 
sukiles te gewees het, aange
sien daar nou meer aan die 
massa gebied kon word en ook 
meer geleentheid vir die ko
mitee was om fondse in te 
samel. 

Pretoria Spog 
Uit die Universiteit van Pretoria se binnemuurse blad, 

,Die Perdeby" haal ons die volgende aan: 
,Ons is nie net die grooute Unlversiteit nie, maar sal 

ook met die mees moderne en mooiste geboue en campus 
oor 'n paar m.aande k.an spog." 
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Rugbyproewe Toon Talent 
DIE informele rugbyproewe wat op Woensdag, 18 Maart 

geho uis, het die verblydende kenmerk getoon dat 
die Rugbyklub, afgesien van die 0 / 20 tJpelers, vanjaar 
oor heelwat nuwe talent beskik. 

Veral onder die losvoorspe
lers wat van eerste span-stan
daard is, nl. : 

Koos du Ple.osis, 
P. S. V. van der Walt, 
Andries det Wet, 
Martin Lombard, 
Johan Sauermann, 
Chris Siebert, en 
Poens Duvenage. 
Ook Dok Briers kan nie bui

te rekening gelaat word nie. 

Puk Behaal 
Pragtige Sege 

Met 'n pragtige seshou het 
Johan Vorster Saterdag die 
eersteliga - krieketwedstryd 
teen Western Reefs in die Puk 
se guns beklink. 

In bulle eerste beurt het 
Western Reefs rampspoedig 
gevaar en kon sleg.o 33 lopies 
aanteken. Willie Roux met 
6/ 21 en Rennie Bouwer was 
vir die ineenstorting verant
woordelik. Slegs Beukes met 
15 n.u.n. kon dubbele syfers 
behaal. 

Die Pukke het bulle ook 
misgis met die kolfblad en is 
deur Niemandt (6/ 12) vir 
sleg& 53 lopies uitgeknikker. 
Martin Labuschagne het 22 
hiervan aangeteken. Hierdie 
voorsprong van twintig lopieJ 
sou later baie waardevol wees. 

Western Reefs het in bulle 
tweede beurt stukke beter ge
vaar en danksy Stothart (35 ) 
en Ludick (27 (n.u.n.) kon 
hulla 97 lopies op die telbord 
plaas. Rennie Bouwer het vier 
goeie paaltjies ingeoes. 

Die Puk moes toe 78 lopies 
aanteken om die oorwinning 
te behaal. Toe twee paaltjies 
egter gou plat was vir ..>legs 
vier lopies, het dit gelyk of 
die Puk 'n onverwagte loesing 
op die lyf gaan loop. 

Johan Vorster (35 n.u.n.) 
en Willie Roux (37 (n.u.n.) 
het egtoc versigtig voortgekolf 
en was uiteindelik in staat om 
na 'n onoorwonne vennootskap 
van 75 lopies die oorwinning 
aan die Puk te besorg. 

Met hierdie oorwinning ver
dien die Puk dus agt punte op 
die punteleer. 

Die afgelope weke het die 
Puk met 'n paar pragtige ver
tonings voor die dag gekom en 
beklee tans 'n baie stewiga 
poaisie op die punteleer. 

In die agterlyn is daar ook 
nuwe manne wat hulle stem pe· 
hoort dit te maak. Ons nc_le~ 
slegs die skakels George Stih~l\. 
en Faan van Tonder, die s,\e-o.·, 
ter Wesley Week~:~ en vleue.rl If 
Duppie du Pleasis. Heelagte 
Freek Swart hou beslis 'n be
dreiging vir Spekkies de Vil
iers in. 

Staatmaker-haker Bulletjie 
de Beer neem vanjaar weer sy 
rugby ernstig op en met Das 
Schoeman om hom mededin-

, ging te verskaf, verwag ons 
vanjaar groot dmge van hom. 

In d.le 0 / 20 geledere is daar 
vir elke posi&le op die veld 
genoeg mededinging om van
Jaar minstens twee spanne van 
A-.>tandaard in te skryf. Ons 
verwag baie van hierdie babas. 
Aangesien so baie van i:nllle 
aan ons onbekend is, is rut 
onmoontli kom reeds op hier
d.le stadium voorspeLlings te 
waag. Vroeg volgende kwar 
taal na die eerste wedstryde 
sal dit wei moontlik wees. 

Vakansiekursus in 
Beroeps

voorligting 
Die universiteit hied vanaf 

31 Maart tot 3 April 1964 in 
samewerking met die Trans 
vaalse Onderwysdepartement 
'n vakan&iekursus vi·r d1ens 
doende voorligtingonderwyJers 
en voogonderwysers aJI:lier 
aan. 

Die kursusgangers sal in 
Oosterhof tuis gaan en daar 
sal voorsiening gemaak word 
dat die onderwysers dell'r hul 
le eggenotes en kinder~:~ verge 
sel kan word. 'n Sertifikaat 
van bywoning word uitgereik. 

Die in.>krywingsgeld per 
kursusbywoner is die bedrag 
van R2.00 en die losies in die 
koshuis beloop Rl.OO per kind 
per dag en R1.50 per volwas
sene per dag. 

Inskrywingsvorm~:~ asook 'n 
volledige program van lesings 
iJ by die Registrateur verkryg
baar. 

Hiermee doen die Universi
teit baanbrekerswerk op 'n 
gebied wat in die nabye toe
koms baie meer aandag be
hoort te geniet. Die prlnsi
piele aspek sal in die kursus 
sterk belig word, eerder as die 
bloot praktiese. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

Boeke vir Studie . 
en v•r 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kenkstraat 91-95 Telefoon 1164 & 497 

H/v. Tom en Borcherdstraat Telefoon 3431 
POTCHEFSTROOM 
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Dalrymple-byeenkoms Hou V anjaar 
Groot Beloftes In 

NUWE STERRE IN P. U.
ATLETIEKSP AN 

DIE P.U.-At letiekklub staan op die vooraand van een van sy belangrikste 
en dit wei met die komende Dalrymple-byeenkom.; (lnter-Universitere 

byeenkomste ooit 
botsing) wat op 

~ 1\.pril in Pretoria afgehandel word. 
Met die goeie oes van minstens vier vooraanstaande 

atlete in die land en die bekende kanonne wat reeds 
harde baBJrd op die atletiekbaan gekweek het, sal die 
ander sewe Universiteite hul passe vanjaar voor die 

voor die radio sit in angsvolle 
afwagting en na die uitslag 
luister hoe: Ben Klopper die 
100-tree in palm; Hen tie Jou
bert, Pietman Botha, Willie 
Coetzee, Baa!:~ Buys, Jo
han Swart, Willie le Roux, 
Nic du Plessif!, om slega 'n 
paar te noem, met ,Potchef
stroom Universiteit" op die 
bors die punte opstape.1. . . . 
en dan, die groot silwer beker 
vir die eerste keer in die land 
van Maroon, Ou-goud en Wit 
vir die volgende jaar te laat 
pryk! 

DIE atletiekspan van die P.U. is heelwat versterk deur die 
aankoms vaa 'n paar staatmakeratlete op die Puk die afge

lope tyd. 

Pukkies moet ken. 
derneem is en die verskeie by
eenkomste waaraan die Puk
ke deelgeneem het sowel as 
die harde hand van ,Oom" 
Koos Bosman het die manne 
slaggereed gemaak om hierdie 
groot onderneming met ver
troue aan te pak. Elke Pukkie 
sal vir Pietman Botha en sy 
span in die gees ondersteun en 
op 4 April met bytende naels 

Johan Swart, wat vroeer op 
U.O.V.S. was, is 'n baie be
kende atleet wat vera! oor die 
440 tree-hekkies vir homself 
naam gemaak het. Hy het ver
lede jaar 'n tyd van 51.0 sek. 
vir die nommer aangeteken 
en dit is nog net deur wereld
rekoii"dhouer Gert Potgieter in 
Suid~Afrika oortref. Oor die 
220 tree-hekkies het Swart a1 
by verskeie geleenthede 'n in
teressante tweestryd met 
Pietman Botha gevoer en sy 
teenwoordigheid op die Puk 

Gedurende die kragmeting 
verlede jaar, is 'n waars.ku
wing reeda gerig toe Tukkies 
met 'n kortkop die beker ont
vang het. Vanjaar is die pres
tasies sodanig dat die ,Keur
ders" proewe moet hou om die 
twaalf beste manne ( dit is die 
maksimum aantal mans-atlete 
wat elke Universiteit mag 
inskrywe) te kie&. Dit alleen 
is 'n aanduiding van die groei 
van hierdie sportaoort wat met Sukses Van 
reg aanspraak kan maak as Koshuisliga Vanjaar Bepaa] 
die met die hoogste standaard 
aan ons Universiteit. 

Indien die beker vanjaar 
na Pukke-land gebring word, 
sal dit nie alleen die eerste 
keer in die geskiedenis van die 
P.U. vir C.H.O. wees nie, maar 
sal dit 'n unieke gebeurtenis 
wees in soverre dat een van 
die vier kleinere Universiteite 
(Potch., Natal, Rhodes, Bloem
fontein) hierdie gesogde beker 
verower vanaf sy instelling in 
1921. 

Die toer wat gedurende Fe
bruarie in Oos-Kaapland on-

Manshokkieklub 

W AAR die sukses wat die rugbyspanne van onder andere die Maties en die Tukkies elke jaar 
behaal. grotendeels toegeskryf word aa n hulle g()ed ondersteunde koshuisligas, :Jail 

hierdie liga vanjaar met belangstelling op die Puk gevolg word. 
Verlede jaar if! 'n begin gemaak met die liga en word verneem dat hulle slegs 

bet Dorp die eerste wenners van die Tokkie Coetzee- 'n paar van verlede jaar ae 
wisaeltrofee geword. Van vanjaar af sal die liga egter eerstespanspelers verloor het, 
op 'n heeltemal ander basis as ver.lede jaar berus, in waaronder sklrumf!kakel Stry-
die sin dat waar verlede jaar enige speler in 'n bepaalde dom en agsteman Lubbe. 
koahuis in die se span opgeneem kon word, daar van 
vanjaar af f!legs spelers wat nie by die P.U.-Rugbyklub 
geregistrear is nie, gebruik gemaak sal kan word. 

NOODSAAKLIK Wannear gaan die ander 
sportsoorte van hulle laat 
hoor wat koshuisligas betref? 

INTERV ARSITY 
Van U.O.V.S. se kant af 

Met Travers Jordaan en 
Springbok Gert Cilliers ander
maal as hul kaptein en onder
kaptein onderskeidelik, kan 
ons maar weer strawwe teen
stand met Interv81Tsity te 
wagte weea. 

RYDAN. 

behoort nog beter tye van al
bei hierdie atlete tot gevolg te 
he. Johan is 'n sek&e keuse 
vir die Springbokapan wat la
ter vanjaar gekies sal word. 

BEN KLOPPER 

Die fris konstabel van Pre
toria, Ben Klopper, i& tans ook 
'n ingeskrewe student op die 
Puk en is 'n uitblinker oor die 
100 tree. Sy beste tyd vir bier
die afstand is 9.6 sek., wat die 
vinnigste in die Republiek is 
vanjaBJr. Sy kanae om die 
Springbokspan te haal, is baie 
goed. 

S.A.-REKORDHOUER 

Francois Roos is die derde 
van die ,nuwelinge" en i& die 
houer van die Suid-Afrikaanse 
rekord in die paalspring met 
'n hoogte van 14' 8l". Hy 
spring met 'n glasveselpaa1 en 
groot dinge word nog van hom 
verwag. 

'n Voormalige Wes-Transva
ler, Nico du Plessia, is 'n be
kende hoogspringer wat enige 
tyd sy sout werd is. Hy spring 
gereeld 6' 4" en behoort vir 
die Puk baie te beteken op die 
Dalrymple later vanjaar. 

Maandag 16 Maart het die 
eerste amptelike oefening van 
die jaar plaasgevind alhoewel 
die manne reeds 'n geruime tyd 
al L":.ig is op die hokkieveld. 

H i e r d i e verandering was 
noodsaaklik om die liga aan 
sy oorspronklike doel te laat 
beantwoord, naamlik om by 
die talle talentvolle "rusten
de" manne, wat om een of an
der rede nie hul weg oopsien 
om rugby op die Puk te speel 
nie, weer 'n blangstelling vir 
die spel op te wek en hul so
doende te probeer trek om sy 
die klub aan te &luit. Verlede 
ja81T is deur al die spanne eg
ter feitlik net van klublede 
gebruik gemaak en is hierdie 
doel s.legs by 'n paar uitson
derlike gevalle verwesenlik. 

LEIERS VAN DIE ,VIKING" 
Van die ou garde het hulle 

opwagting op die veld ge
maak: Peet Aucamp, Boasie 
Snyman, Daan Meyer, Japie 
Verhoef, Roger Stotesbury 
e.a. 

Daar heers al 'n mooi gees 
op die veld en die kerelfl is 
nie te onfiks nie en hu.Ue stok
werk begin al redelik goed 
word. 

Op Saterdag 28 Maart speel 
'n gekombineerde Puk-Pote 
span teen P3.8lrl op Lichten
burg. Die wedstryd sal seker
lik van hoogstaande gehalte 
wees, aangesien die Paarliete 
sewe W.P.-spelers insluitende 
een Springbok bevat. AI sou 
die Pukke en Pote nie die wed
stryd wen nie, sal hulle in elk 
geval baie kan leer by daar
die goeie spelers. 

In vergelyking met die 
dames het die Manshokkie-klub 
redelik min talent vanjaar by
gekry. Oom Wim Voordewind, 
wat weer die afrigter is, sal 
die paar nuwe spelers sommer 
gou-gou reghelp. 

Die Hokkieklub kan met 
groot vertroue weer aan die 
liga deelneem. Ons hoop dat 
hulle vanjaar weer die liga 
gaan wen en ons wens hulle 
aterkte toe in hierdie verband. 

ONTHOU ... 
GRADEPLEGTIGHEID 

is naby! 

* 
Bespreek vir 

'n 

PORTRETSTUDIE 

(fjisela rm~ iwald 
Tomsfr. 100 Telefoon 3099 

POTCHEFSTROOM 

Die sukses al dan nie van 
die koshuisliga in rugby op 
die Puk gaan vanjaar bepaal 
word. Ons wil 'n beroep doen 
op die verskillende koshuise en 
op hul nie-spelende rugbyspe
lers om heelhartig saam te 
werk. Da81T is min gevalle waar 
kompetiaie gesonder en meer 
aangenaam is om aan deel te 
neem as waar dit tussen kos
huise if!, veral as daar 'n prag
tige trofee soos die Tokkie 
Coetzee-wisseltrofee op die 
spel is. 

DAMES 
'n Groot deel van die sukaes 

van die liga sal ook afhang van 
die belangstelling van die da
mes. Met hulle ondersteuning 
sal 'n gef!onde gees spoedig 
ontstaan. Dames, u sal verbaas 
wees watter uitwerking die 
teenwoordigheid van 'n wou
like toeskouer op 'n moee .Ug
gaam kan he! 

Daar word verneem dat die 
voorbeeld wat die rugbyklub 
geatel het, deur die sokker
klub nagevolg is en van van
jaar af sal die koshuise aan 
'n sokkerliga deelneem om die 
Sorgdrager-wisseltrofee. 

STOEIKLUB 
Alhoewel daar min geesdrif 

by die stoei-oefeninge te be
speur is, het die kaptein 'n 
besondere prestasie gelewer. 
Piet Goosen, wat nog altyd lig
gewig geatoei het, het besluit 
om weltergewig te stoei en dit 
met sukses bekroon. Met die 
S.A.-spele het hy twee Spring" 
bokke geklop mPt punte en die 
weltergewigtitel in g epa 1m. 
Ons wens Piet baie ge\uk en 
ons hoop dat hy aan die einde 
van die jaar na die Olimpiese 
Spele sal kan gaan. 

In onderhoud met die agbare lid van die A.A. (Alko
holif!te Anoniem) en mondstuk van die Gimnastiekklub 
van ons eie P.U. vir C.H.O., P.W. Vorster, die volgende: 

Die (Bieg) vader van ons toer (sonder Ma), is mnr. 
W. J. Putter. Die kepie is mnr. J. Chr. (rekstok) Jordaan, 
en die volgende indoenas sal ons duikboot beman: 

,Private" Pierrie Joubert; Adelbors Gert Strydom; 
Kallie Kriel (Kok); Peet Ooathuizen (Dekskropper); 
Tjaart (Casa Nova) van der Walt (Kajuitjonge); Laas
tenf\, as skeepsdokter, navigator, kanonnier, stuurman en 
telegrafis, Dr. E. (Riem) Marais, O.B.I. (Ou Bleskop In
doena). 

Die roeiers van die VIKING is die volgende krag
reuse: 

Mejj. SBJrie (Bokkie) Fourie, Pasaangeer en volks
moeder; Heater (Thaba Jiih) van der Walt, 2de in bevel; 
Pauli (Roly Pauli) Koole, 3de in bevel; Greta (Biondi) 
Pieters, 4de in bevel; Hendrien (Wangetjies) van der 
Welt, 5de in bevel; Matsie (Uys) Krige, 6de in bevel; 
Elca (Stoeier) Breytenbach, 7de in bevel; Rosali (Elastic) 
de Klerk, 8s.te in bevel; Mara (Naar) Kotze, 9de in bevel. 

Ons hoop dat ons duikboot, Die Viking, voorspoedig 
ondervinding wat ons nog moet opdoen. Ons nooi u almal 
ondervinding wat ons nog moe opdoen. OnJ nooi u almal 
vriendelik uit om die plegtigheid by te woon wanneer ons 
die vaartuig op die 25ste van hierdie ma'and te water laat. 

Ons dank aan, 
P. W. (JOE) V. 

BAAS - ATLEET 

(Sien berig op bls. 7, kol. 

Die W a pad word gedruk deur 
Enslins, Potchefstroom . Eienaars 
en uitgewers: Die S.R . van die 

P .U. vir C.H.O. 


