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MNR. P. DE BEER 

Speel versoeke 
Die Diskoteekkomitee het 

nou besluit om aan die Stu
dentemassa die geleentheid 
te gee om die plate te hoor 
wat hulle graag verkies. Son
dagaande sal versoeke ge
speel word sonder bood
skappe, maar in die weeks
aande ook met l:loodskappe. 
Persone wat belang stel, 
kan die versoeke in die bus
sie van die Diskoteel{ goci 
en dit sal dan so gou as 
moontlik gedoeu word. Die 
Komitee behou hom egter 
die reg voor van s'3nsorskap. 
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VERTREK 
1\Inr. \V . D. P ienaar , gc

wese dosent van die de parte· 
ment Sielkuncle en seun van 
mnr. J . J. Pienaar, hoof van 
die Hoer Handelskool in l~ot
chefstroom, bet verlede Dins
dagaand per vli e~tu i g terug 
vertrek na die \'erenigcle Sta
te van Amerika \\':lar hy oy 
die 1 niversiteit van Kansas 
met sy do1{torale stud ie ba-;;g 
i,; 

Mnr . Pienaar l1e t 'n d&n

i'tt.U;ng ll.S assi::;r •ttl leklor r.un 
eli .: UniversiL:t 1\.ansas <t:t!J· 

vaar en by s~d 1\': t ~tr:;,\yn'J, 

rog drie jaar meL :-;y doi'l"m: •' 
studie in Jdinie,;e s t··,:l,• ttt •l l· i>'
::,:g wees 

NUSASISINSTRUHENT 
VIR ltiE KOMMUNISME 

A.S.B. President spreek massa toe 
Hierdie feit is beklemtoon op 'n geslaagde A.S.B.-programvergadering wat deur mnr. P. 

de Beer, die nuutverkose A.S .B.-president, op Woensdagaand 26 Augustus in die Totiussaal 
toegespreek is. Dit was mnr. De Beer se eer ste open bare optrede voor enige geaffilieerde 
A.S.B .-tak in sy nuwe hoedanigheid. Na aan Ieiding van sy onderwerp: ,Die eenheidstrewe 
onder Suld-Afrikaanse studente" het hy verwya na die rol wat Nusas . hierin speel. 

Hy het verder ook daarop gewys dat daar drie groepe 
studente binne hierdie eenheidsbeweging onderskei moet word, 
naamlik 1. Die A.S.B., 2. die splintergroepe van Engelstalige 
studen'te wat van Nusas weggebreek het, 3. Nusas self. 

Die beskulJiging dat die 
A.S.H. ver::mtvvoordelik sou 
" ·ees vir die mislukte Jwnfe
rensie te Kan pstad, met die 
paging out 'n konserwatiewe 
J ~ ngebta l ige organisasie te stig 
i-; bnic duidelik cleur lltlll'. De 
Beer weerle. Hy het dam·op 
gewys dat lllnl'. J. Driver, ge
\\'ese president van K usas, in 
'n groot lllate daartoe b:ygcdra 
het da t die :\ frikuanse so wei 
as van die konserwatiewe 
S tuden tevel'teen woord igers, die 
1\.ongres aal verlaat het . 

NUSAS MOET ERKEN 

Mnr. De B eer bet dit duidelik 
gestel dat volgens 1\Inr. Driver 
se Olllskrywing dat ,die A.S.B. 
by die Kasionale P arty en die 
Broederbond geaffilieer i;; ''. 
N usas moet erken dat bulle in 
dieselfde verband as ,Kornmu
ni sties geaffilieer'' omskryt 
lw n \Yord . Volgens mnr. De 
Beer het Nusas uog glad nie 
op hierdie uitdaging reageer 
nie. Hy het ook gewys op hoe
vee! ;\ usas-lede alreecls as 
1\.onJl ttuniste gelys is en dat 
selfs N usas-boofbestuurslede 
hierby gemoeid is. 

A.S.B. GEE STEUN 

Volgens die applous wat 
mnr. De Beer ontvang bet, bet 
die geboor sy toespraak waar
deer en was dit 'n groot sukses. 

NUWE A.S.B.
ORGANISEERDER 

Saam met mm. P. de Beer 
se verkiesing, is ook 'n vol
tydse organiseerder vir die 
A.S.B. gekies en wel in die 
persoon van mnr. Izak l\Ieyer. 
Hy het ook takbesoek by die 
P.U. afgele. 

Mnr. Meyer bet eers onder
wys gegee en het aan die uni
versiteit van Pretoria gestu
deer. Hy het sy nuwe pos nou 
onlangs aanvaar en behartig 
al die A.S.B.-organisasie in die 
boofkantoor te Pretoria. 

LEERLINGE 
BESOEK 

P.U. 

Duitse studente na Natal 

Mnr. De Beer bet weer 
ee ns herhaal wat hy in 1\.aap
stad aan null'. Driver gese 
het , dat Nu~ns die lttHnmoe
digheid moet lt e 0111 te erken 
dat hulle 'n in ~trnment vir 
die 1\.omni.unisme i. omclat 
hulle toelaat dat Konnmmiste 
lede van die organisasie word. " 

Die President bet afgesluit 
deur die volmondige steun van 
di e ~\ . !-l .B. aan hiet·die splin
tergroepe van studente wat nie 
meer met Nu,as op sy on
Suid-Afrikaanse weg kan voort
gaan ni e, toe t e se. Hy het 
'n beroep op die Afrikanerstu
clent gedoen om bewus te wees 
van die taak en roeping wat 
op bulle wag en ,om staande 
t~ bly in die sekere wete dat 
ons die volkome reg bet om 
as 'n eiesoortige groep te be
staan en dat ons aan ancler ook 
bierdie voorreg gun.'' 

Van 1\.rugersdorp se katkisa
siekinders bet 'n groep van om
trent sestig, op Saterclag 29 
Augustus, die Universiteit be
soek. Gedurende die afgelope Jangnaweek het twaalf studente van 

die Duitse Studentevereniging 'n besoek aan die Duitse Ge
meenskap te Wartburg, in Natal, afgele. 

Die hoofcloel van die besoeJ, 
was om Duits te praat in 'n 
tipiese Duitse gemeenskap . Die 
algemene mening is dat dit 'n 
reuse sukses was. 

Die groep het Yrydagnag, 
1 vm. hiervandaan vertrek en 
was om 12-uur miclclag op Pie
termaritzburg - 18 myl van 
hul bestemming. Daar aange
land is bulle baie gasvry ont-

PROF. 
OORSEE 

Prof. J. ] . A. van der Walt 
van die departement Musiek 
aan die Potchefstroomse Uni
versiteit het op Woensdag 2G 
Aug. per vliegtuig n a Salzburg, 
Oostenr:yk, vertrek, vir die 
bywoning van 'n internasionale 
musiekwetenskaplike kongres. 

Prof. Van der Walt :is die 
eerste Suid-Afrikaanse verteen
woordiger wat die kongres sal 
bywoon en sal na afloop van 
die kongres 'n 14-daagse besoek 
aan Lausanna en Geneve, 
Switserland, bring vir verdere 
na vorsing in verband met die 
Geneefse Psalmmelodie . 

vang en om 4.30 nm. het hulle 
op tipiese wyse braa ivleis samu 
met die Duitsers geniet. Wat 
vera! opvallend was, was die 
spontane gasvryheid van die 
mense. 

Die Duitse gemeenskap al
daar bet die spesifieke naweek 
'n Jubileumfees gehad, want 
presies 25 jaar gelede bet di e 
eerste matriekklas aldaar ma
triek geskryf in die , W artburg 
Kircbdorf Scbiilerbeim". 

Prof. Venter onderneem 
studiereis 

Prof. dr. Hertzog Venter, hoof van die departement Afri
kaans-Nederlands aan die P.U. het op 14 Augustus na 
Europa vertrek waar hy verskeie Kongresse sal bywoon, en 
keer op 12 September terug. 

Die eerste kongres wat prof. 
Venter sal bywoon is die Vyf
de Internasionale Kongres in
sake fonetiese weten[:lkappe te 
Munster, Duitsland. 

Van 9-11 September woon 
hy die tweede konferensie in 
Brussels, Belgie by in ver .. 
band met die onderrig van Ne-

derlands deur closente aan di e 
buitelandse universiteite . 

Hierna sa l prof. Venter 'n 
besoek actn die Fonetiese in
stituut van dr. 1\1ol aan die 
Gemeentelike Uuiversiteit van 
Amsterdam bring, asook 'n 
taalnavorsings-laboratorium in 
Eindhoven. 

Die groep , onder Jeiding van 
dr. Tjaart van der vYalt, is 
rondgeneem op die Puk-kam
pus, om te sien waar en op 
watter maniere ook sommige 
van bulle eenclag toegerus sal 
word vir die lewenstaak. 
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'<UNSGESELSI E 
Een van Verdi se aangrypendste operas .,n Travcrtore" 

(Die Troebadoer), is vandeesweek in Johannesburg opge
voer. Ongeveer 45 Pukke is Woensdagaand inet die Pukbus 
na Johannesburg om die ·opvoering te geniet. 

Hierdie opera van Verdi bestaan uit vier 
bedrywe en is 'n spel Yol van misverstand en wraak. 

'n Ian met die naam Fer
rando vertel op 'n aand aan 
die slawe van die graaf De 
Luna die verbaal van die ver
dwyning van die graaf se klein 
broertjie, Garzia. 

Dan verskuif die toneel weer. 

Vl.n.r. : RUDOLF BUOHBINDER, PETER GUTH, HEIDI LINDSCHAUER 

Op 'n oggend sien iemand 
'n sigeunerin oor een van die 
seuntjies (daar was twee) van 
die ou graaf De Luna buk 
en iets prewel. Met die ver
moede dat dit 'n bose wens 
was, word die sigeunerin ge
vang en op die brandstapel 
verbrand. Voor sy sterf, skree 
sy aan haar dogter om haar 
dood te wreek. N a hierdie ver
branding vind die mense van 
die hof die kindjie uit sy wie
gie verdwyn en vind verkool
de beentjies langs die lyk op 
die brandstapel. 

Mamico le by haar, gewond 
deur een van die koning se 
soldate. Dan vertel Azucena 
aan Manrico die verhaal van 
haar moeder wat op die brand
stapel gesterf het en dat s.v. 
Azucena, haar eie suigeling 
?P d~e brandstapel gewerp het 
m die waan dat dit Manrico, 
tweede seun van die ou gra:.J.f 
De Luna, was. Mamico raak 
geweldig ontroer deur die feit 
en om hom te troos se Azu
cena dat die graaf se kindjie 
kort daarna gesterf bet en dat 
by, Manrico, haar tweede 
kindjie is. Sy beveel hom ook 
dat by sy grootmoeder en 
broertjie se lewe moet wreek 
en De Luna moet doodmaak. WIENER TRIO 

Die Weense Trio het onder beskerming van TRUK 'n 
uitvoering gelewer op 8 Augustus in die Konservcrtorium
saal. Hulle het trio's gespeel van HAYDN, RAVEL en BRAHMS 
wat op 'n besondere manier verlolk is. Dit was 'n besondere 
uitvoering in die sin dat die werke wat gespeel is tegnies 

oelike werke is. 

Die spelers was HEIDI 
LINDSCHA UER ( t j e I 1 o ) , 
PETER GUTH (viool) en 
R U D 0 L F BUCHBINDER 
(~la':'ier). Die sewentienjarige 
p~ams het veral 'n gunstige 
indruk op die gehoor gemaak 
aangesien hy ten pyte van y 
ouderdom baie gemaklik en 

gevoelvol speel. Die samewer
king en eenheidsgevoel wat 
hierdie drie Oostenrykers as 
kun tenaars kenmerk, was cip
vallend. 

Die konsert was die laaste 
::\Ieesterkonsert wat in die Kon
servatorium aangebied is vir 
1964. 
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JOHN GLEGG 
LEWER 

UITVOERING 
'n Briljante klavieruit

voering is deur die jong 
B rit e pianis John Glegg in 
die Konservatoriumsaal op 

28 Augu tus aungebied. 
Die piani het 'n interes

sante program aangebied en 
wat di t aan waarde verhoog 
hel, is tli e feit dat hy voor
af '11 verduidelil<ing gebied 
het oor Ike werl{ wat hy 
gespeel het. Hy het onder 
andere variasies in F mineur 
van Hydn, Sonate Pathe
tique opus 13 van Beetho-

ven, vier 

Chopin en 

Etudes van 
twee Preludes 

van Rachmaninoff gespeel. 
Hierdi lwn . ert i. moont

lik gemaak deur die Ver-
eniging YHII :.Iusickonder-

•vysen:l. 

Die ou graaf Da Luna het 
egter nog altyd geglo dat sy 
seun nog lewe en op sy sterf
bed beveel hy sy ander seun, 
ook genoem De Luna, om sy 
broertjie te soek. 

Dan verskuif die fo lms na 
Leonora, hertogin van Ser
gaste en kamervrou van die 
koningin van Aragon, waar sy 
in die paleistuin staan. Inez, 
haar vriendin en mede-kamer
vrou, praat met haar. Leonore 
vertel aan Inez dat sy 'n tyd 
gelede 'n lourierkrans moes 
plaas op die hoof van 'n ge
heimsinnige swart ruiter, op 
fi e sy verlief geraak het . 

Intussen staan De Lun11 
iewers in dieselfde tuin. Agter 
hom boor hy die lieflikst .' 
klanke van 'n harp. L eonora 
ldim deur die venster en ko:rn 
na hom aan onder die waRn 
dat dit by is wat o pas ge
sing bet. Dan roep Manric0. 
van wie die klanke afkom,:tig 
wa. , en Leonore sien dat sy 
haar misgis het. 

De Luna herken Manrico as 
die persoon wat leier is van 
die rebelle teen wie die kon.ing 
se soldate al so lank met gro0t 
verliese veg. 

Neil Immelman 
Temmingh 

en 
tree 

Henk 
op 

Collegium Musicum het op Saterdagaand, 22 Augustus. 

in die vierde jcrarprogram 'n klavieruitvoering deur Niel 

lmmelman en orreluitvoering deur Henk Temmingh aange

bied. 

Niel Immelman het 'n ver
basende tegniek getoon vir sy 
negentien jaar van 'n goeie 
begrip van musiek uit sowel 
die Klassieke, Hom an tiese en 
l\Ioderne periode in die mu iek
geskiedenis. Komponiste wat 
hierdie tydperke verteenwoor
dig het in sy uitvoering, was 
onderskeidelik B ee thoven, 
Schuman en Chopin , F aure 
en Debu sy. 

H enk Temmingh het weer 
eeus die gehoor s terk be'indruk 

Die winkel 
vir die 
Bruid en 
haar gevolg 

met sy orrelspel in werke van 
Bach, Mendelssohn en die 
moderne Nederlandse kompo
nis H. Andriessen. Sy toegif 
was treffend, die hoogsmoder
ne ,Chant Heroique" van 
Lau Glais . 

Mm. Temmingh van die 
P .U. en mnr. Immelman van 
Bloemfontein is albei beurs
houers wat in die nabye toe
koms vir verdere studie cor
see vertrek. 

LA VOGUE 
Die Besigheid van 

Kwaliteit 
Te'l. 440 - Potchefstr~om 

. Hierna ontvang Manrico ty
ding dat Leonore besluit het 
om 'n non te word omdat sy 
glo dat haar minnaar dood is . 
De Luna het ook van haar 
besluit verneem en wil vir ou
laas nog probeer om haar te 
oorreed om met hom te trQ\l. 

Dan begin die klok bo in 
die toring te lui en die nonne
koor sing terwyl Leonore na 
die altaar beweeg. De Luna 
storm na binne, smeek Leonore 
om met hom te trou en gryp 
haar met geweld weg. Man
rico storm tussenbeide en 'n 
tweegeveg ontstaan amper. 
Ruiz, 'n aanvoerder aan die 
kant van l\Ianrico, ruk die 
swaard uit De Luna se hand 
terwyl Manrico en Leonore 
wegvlug . 

Ferrando bring tyding aan 
De Luna dat die wagte so 
pas 'n ou sigeunerin gevang 
het . Hulle herken haar as 
Azucena. De Luna beveel dat 
sy op die brandstapel sal 
sterf. H y wil haar folter om
dat hy uitgevind bet dat sy 
die moeder van Manrico is . 

Intussen wag Manrico en 
Leonore dat hulle in die huwe
lik bevestig moet word en 
ontvang dan tyding van sy 
moeder . 

Op pad daarheen word hy 
en sy manskappe in 'n hinder
laag gelei en hy word ook 
veroordeel tot die brandstapel. 

Ruiz en Leonore sluip na 
die kamer waar , ,moeder'' en 
seun gevange gehou word. 
Daar fluister hulle hul liefde 
vir mekaar. De Luna kom ook 
by en smeek Leonore weer om 
met hom te trou. Sy belowe 
dat f>Y met hom sal trou as 
hy Manrico sal vryla'lt. Dan 
druk sy baar goue ring teen 
haar mond en suig die dodeli
ke gif op wat daarin · is . Leo
nore word toegelaat om af
skeid te neem ;v.an l\Ianrico 
wat besig is om sy moeder te 
laaf. Hy lmm onder die in
druk dat sy geliefde vals is 
en vervloek haar. Sy vertel 
hom dat sy besig is om te 
sterf en gaan dan dood in sy 
arms. 

Desnieteenstaande die be
lofts word l\Ianrico nogtans 
verbrand. Azucena sien dit en 
vertel aan De Luna dat Man
rico sy eie broer was . 

* * * 
So eindig die hele verhaal 

op 'n grootse tragedie, maar 
so aangrypend dat menige toe
skouer in hierdie stemming 
huiswuurts keer.-Amateur. 
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2 TIM. 1 : 8. Skaam jou 
dan nie oor die getuienis van 
onse Here of oor my, sy ge
vangene nie, m aar ly saam 
verdrukkinge vir die evangelie 
na die krag van God. 

l)it is bejalllllh:.:l'f:lllSWUUl'clig 
hoe min geLuienis van die 
Christeu uilga.ur. Die Christus
bel;rcler het skauu1 <>e\Yord 1·ir 
die getuienis van ons Here en 
1·ir y E 1•angelie. Sk<WJII Olll

daL hy balfhartig va. hou uan 
die bcloftes van 'hristu .. 
Hkaam omdat Christus nie 
u1eer die j.Jfa en Omega in 
s1· Jewc is nie. 
"Die Ko.mmunis, die Jiberulil:l 

en selfs die godloenaur heL die 
Yermetele uwed 0111 sy vah;e 
oreloof' uit te !ewe. l\laar die 
Chri:Len i::; te ·ka;un 0111 ,;y 

eclele beJydcui::; Ull \\'are '' Jo~f 
uit te Jewe. 

Clu·i,;tu' bclekcu ni · !llCCl' 

vir om; die Le1Ye uie . D.)' groot
heid en maje lcil ,,·ord inge
perk tot • ondae en tot die 
Kerk. Die rel:l vau di ·~ lew 
word Hom ont e. 

In die tek::;ver ::;bum t1n•e 
gedagtes cluidelik getekeu nl. 
slryder n lyder. VauuiL sy 
irouksel in Rome ::;kryf die 
lryder Paulu om 'fimoLhcCts 

op te wek tot die uitleef van 
y belydeni . 'kaam jou ui e 

maar toon jou identiLeit. l::)t.ry 
hard om daa~·di e belydeni tot 
y vollc krag te laat kom 'n 

Belydenis wat die lewe be
leken. Paulu wat aan ·toucls 
die dood tegemoet sal "auu, 
ben10edig sy ,geli fJe liincl" 
mn di tryJ YOl te bou. AI 
spot tlie mense nogtan. moe!. 
Timothei.is holll ui ~ :;Jmalll nie. 

Ti111otheUs lllOeL nie vree:> 
l'ir ul die aeyare wut clreig 
uie. JJie va]:c;•::: lPruars wut s.' 
1rerk binne die kerk wil ouder
m;yn moet hy m •l alle 111ag 
beveg. En al heL di e gev;wr 
gewoed as ge1·olg van die ver
volger en vyande ronclom die 
kerk, uogtun moet 'l'inJDtbt!ii:; 
:terk taan in sv belwleni::;. 

Verder bemoedig :Paulus o•Jl\ 
'rimothei.i deur sy ouge,•eiu-.,,1<• 
geloo£ te vind aan sy moeclE.r 
n grootmoeder e vaste t! ·

loof. Timotheils i nie die eni~
·le wal swaar kry nie . :;\!ee, 

111 y Iumilie i reeds gewie-
11 i van stryderesse wut liUlle 
belydeni gelewe bet. 

Oor niks boef TimoLh ii'> 
!tom ie skamn nie. Juteendeel, 
hicrclie dinge 111oeL !to111 j ~tis 
bemoedig in die stryd. 

Die stryd gaun oor ,di • ge-

REDAKSIE 

Luienis van onse llore." Ueen 
verafgelee en kou oppenvese 
of godheicl nie. Nee, dit gaau 
nan die pcrsoonl ike eu 11ab.)· 
Here. Dit i · onse Here ·n H:v 
is by ou;:;. Hy is mre Kouiug 
eu ous · tauu uie ai leen et1 
verlate in ons ·tryd teen die 
saL;m eu IS.)' magte uie. 

l>aulus bring die .Gvaugul ic 
egter in aile eerlild1eid lot Ti
wotbei.i ·. Da;u is 'u ·tr.)d 1rat 
wel gewen a l word 1naar cla:tr 
is ook yerdrukkiuge wat gely 
moet \\·orcL ])ie be-l~ cler ,. 1 n 

hrislu: is ook l.)·cler. 
Om te getuig b •tekeu '>Ok 

om murtelaur le \\'ord. :\Innr 
clan 1110 'n Fari~eer- 0·t•.• [;llle 

11lllL'telaarsliap 11·at probl' •r 0111 

claardeur 'u eie n:nliensle of 
oieger,gtigh ,icl te l'e r\\'er[ 11ie. 
Dit gaan nie Olll le ly ler 1r ill e 
van die hde self uie of Cllll 
le lmu p~g 111et ' n :-;ler], gee:
telike uithoudiug · venuoe ll ie. 
nit i: lyde terwille van die 
Evangelie. Paulu · se hcle le
we na sy bekering getuig V<lll 

so 'n lytle. Die Here se aan 
-'muuia · : , \\ 'anL Ek sal h•)\ll 
loon hoeveel hy vir l\ly N::talll 
moet ly." 

Die be lydeni · 1noeL uie ul
leen bel I' word uie wuar di L 
lllOet ool\ gely word . Lyding 
is ook belydeni,. , Ly dun 
verdrukking ·oo::; 'n goeie 
krygl:lnwn \'Ull J e u · Clu·istus" 
e Paulu::; in Hoo£sluk 2. Lyder 

en slrycler is onafsk idbaar. 
D1e "I_yde i,; ook nie 'n al

leeul;ycle nic. })aar word saam 
gely. Xie in eie krug Hie. , K tt 
die hag van God." Die weg 
van die ::;lr.) der gaau deur l.) cle 
tot louleriug. 

Kyk dus \\ eg va11 die leeu ·
woordige ·wakheid em verlrou 
op die krug van God. 'tr,\ 
en ly vir die getuienis vau onse 
Here en , y Evullgelie lotdaL 
OllS in 'y krag die OOl'Willii in<> 
sal aanskou . 

\Vat bet van 011S bel;ydcnis 
geworcl '? Stry en l.r ous nog 
daarvoor of is dit al ioe omlcr 
die -Lof Yan gee. telike duo•lo.;
heicl? J )ein ons tellu~mul e 
maar ierug as die getnieni 
van on Here in eli gedrang 
kom ? On. verdra maar die 
slegte en JnyaJe terw;yl on 
·kamn g •word heL vir die uoeie. 
As ous U!Jri .' Lul:l vc rlo ·;n ::;a l 
Hy on. ook verloen. ":\ Iaar 
clauk Go(l : .. . ~tl ous oulrou is, 
Hy bl,\ getrou : ,Hy Jwu 
Holllself nie vcrloen uic." 

Al\lE?\. 
A. L . Goelz ·r. 

Hoofredakteur: Rennie Viljoen - Tel. X09. 
Assistenthoofredakteur: Gert de Ru - Tel. X096. 
Tegnieseredakteur: Danie van Wyk - Tel. X041. 

Nuusredakteur: Gert Kruger - Tel. X09. 

Sportredakteurs: Reinie Monster - Tel. X09. 
Danie van Wyk - Tel. X04l. 

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

Kunsredaktri.se : Wilna Kruger - Tel. X044. 
Interuniversiter: Hannes van der Walt. - X068. 
AssiJtenthoofredakteur: Gert de Ru - Tel. X09. • 

, VLEISP AS TE l en T AMA TIESOUS asseblief . . " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

DIE WAPAD 
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N usas -- Tweegesig of nie? 
Pre::; 'es 25 jaar gelede het die Tweede Wereldoorlog uit

gebree:~ en is die wereld in chaos omskep. Waarop dui die 
huidige ioestande? Die wereld is 'n kookpot van ongeregtig
hede. 

Op i11 teru uivc rsilere vlnk ' 
kook en \\·o l dit ook no<r. 
\\' eer en::; is X u::;as onder be
sprekiug en \\'C I a,; g volg van 
'n verklaring uiliYereik nn aan-
1 •iding ,·uu die V')rige Presi
dent, Jonty D1i1·U', ~e Hotlw',; I 
Hill-1·crklaring. ln 'll skr.' 11·e 
wut J) i · \\'upad ontvaug het I 
pro beer K usas verclu idelik dut 
Jum·die Yerlduriug nie reg op 
gcueclll is 11ie. ' 11 Lang vcr
klariug , puul vir punt uilge
werk, word ter verded igi ng 
aaugevoer . H ulle n~rsoek dan 
ook om di • Ye 1·kluring ueL o 
lt: plaas om nlle mi::;ver~lande 
uii di e weg le l'llill t. J )j t kan 
egLer be ll'aarlik gecloen 11·onl 
en w l om die volgend · rede: 

it r u u::; se eie geledere l1et 
bulle verklaar dat usas 
, Twee gesigte" het, 'u bo
gronclse g sig en '11 omler
grondse gesig, eu die Lwee ge
sigle 1reet hoegellUUu1d nil,::; 
van mektlilr e cloen n late 
11ie. Hoe wecL onl:l liOU of <1it 
nie net cla lk die bogronclse ge-

ig it~ wat 'n 1·erldaring \\'il 
aanbied vir l$oll1as Hill nie} 
Ek glo nie daardic verklariug 
kan uaugeueew \HJnl nie. 

In 'n oulangse l'ersvcrkb
nug, uilgereik cleur ~usa,;, 
docn lw llc 'll b rot:p op aile 
outoriteile 0111 byeeu te ko111 
0111 die huidigc krisi s le 1 e
spreek. Hulle otel dit us volor: 
, The J a lionul Exeuu Li vc of 

NAVORSING 
SITRUS 

Daar word eersdaags 'n uit
get .. eide navorsing ondcrnecm 
met betrekking lot di sitrus
beclryf met beb ulp van 'n aan
tal na~graad ·e studiebeurse wat 
dour die Schlesinger-organisasie 
be~l ~ikbaar gestel is . 

'n P .. -groep bestaande uil 
vcrtecnwoordigers van die ad
min:strasic en die departemcnte 
di rkunde en plantk undc vcr
lr ·k Dollllerdag 2u -~twu:tu in 
hicrdic vcrband na die Zebe
dicla Estate , die grootste sit
rus -ondentemiJJ" in tlie land. 

Die navorsing sal onder meer 
]J!antkundig en gronddierkun
dig van aard wees. 

Xu:a,; has speut ruueL time 
eousideri11g the erious situa
tion which e.· i · L · in South Afri
ca at present . . . " Yercler 
wo rd ook melding ge1naak van 
die omu -, sabota:::ie (J ohannes
burg se :;ta;;i~) tus., cu dan 
k01n die hogroudse ge ig 111et 
die v o 1 g e 11 tl e verklariug 

, )\usa;; t:uunot and will 
noL l:Onlone exlra-Jegal a<.:livit.} 
of tbi: kind. lL t:all s 011 the 
lllCl11ber::; of ~u::;a::; aud 'outli 
.Hril:ull: generally to ob::;erve 
the rule of law." 

:-:>elfs die regeriug word. ook 
aangevul (die ondergrondse ge-
ig) . Hulle se dut die aun llou

deude mislukking nm vrecle
lieweude pogings van die kanL 
van die regeriug om die suak to 
skik, baie lllense al rle::;peraat 
en wanhopig geuwak het. 

Hulle ;;lel diL as vo lg: 

, \ Ve rel:ognise llwL 111HIJ,\ 
people i11 this <:ountr.)' have 
been driven to le;:;pemtion by 
ibc continued failure of peaee
ful and delllo<:rulic JlJeanH of 
bringing about d.tau"e iu tl1 • 
<:ountr;y; und lllat the po l i<:ie~ 
of the go,·emuwnl, i11 refus ing 
to all0\1 their oppouent · the 
rigbls whie;h would enable lhent 
to briug about <:hange pea<:e
fully and deJuo<:mLi<:ully, arc 
the main e;auses of this de::;
peratiou". 

\' erder rig bulle ·lt ver:;oek 
Lot die Eer:lc :.\ l i11ister ·u die 
Deparl.emeuL YULJ J ustisie ten 
op. igle vau Klow;ule 17 Yall 

, the General Law .~llleucllllent 
.~ct'' u \rel as Yo lg: 

, \\·e reqm· · t ihe l>ri111e ":\li
uister und the Depurtllleul of 
JuoLic:e lo eu;;ure that those 
being detained sbould eitber be 
charged and brought to tria l, 
or ·lwulcl be illl111ecliateh re
leased; and we <:all on' the 
":\ l iui . ter oi Jusl i<:e ( ·.') to ful 
fi l immediately Lis pmlllise lo 
l'C] eal Clause 17 of the Geue
ral Law )>.Iueudment .~d". 

Hoe lwn lllt'LJ::; uou uog gi<J 
dai ~ u,;al:l ll'el vir die .Hrika
ner se l:l<tuk slaatl. veral iu 
bierdie Lyd mtt toe ·[alt(le dreig 
en diu rre op inlemn. iouule vlak 
u ie te roosldeurig l.)k uie :' 

BLADSY 3 

PAN 
COETZEE 

Mans- en Sport
Uitrusters 
TEL. 899 

POTCH EFSTROOM 

* 
P.U.-KLEURE 

MANS- EN -SPORT
UITRUSTERS 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAA T 88b en 88c 

KOM 

KYK NA 

ONS .. . 

N-U-W-E 

PERSEEL! 

ONDERSTEUN 
· OUD-PUKKE 

Die 
Bruidshoekie 

Die winkel vir ail e 

BRUIDSUITRUSTING 
en haar gevolg volgens 

eie antwerp en keu~e 

Trourokke, Strooimeisie-
en Blommemeisierokke 

Kunsruikers, Hooftooisels 
Sa.mbreeltjies ens. 

FOON 3151 
Kerkstr. 106 - Foon 3151 

POTC HEFSTROOM 

Joubert Fietswinkel & 
Elektries·e Dienste 

Vir Dameshakkies en kleur vaJl 
skoene . 

N OU VER~KUIF NA OU 
POSKANTOOR-GEBOU 

Bl ERMANSKAP! 

LEEUPLESIER! 
V~l 



LADSY 4 

PROF. J. CHR. COETZEE bet vanjaar sy laaste 
graad as Rektor van die Puk toegeken. 

Die Fisika Departement maak gebruik van lugballonne in bulle 
navorsing. 

'n Toneel uit die Duitse toneelstuk, ,Eigensinn". 

Die A.S.B.-kongres is vanjaar in Julie deur die Puk aange
bied. Van links na regs verskyn mnre. Paul de Beer (nuwe 
President van die A.S.B.), Das Herbst (Dud-President), 
A. M. van Schoor en A. K. Roodt. Mnr. Van Sc}loor het 
die Kongres geopen. 

DIE WAPAD WOENSDAG, ? SEPTEMBER 1964 

FOTOBE 

Pannekoekbakkers aan <he werk tydens die vlotbouery met Vreugdedag 

Aile portretstud 
kuns, beholwe 

verm 

W. VAN AAR: 
kaptein in aksi1 

'n Hewige sneeuval gedurende Junie vanjaar was verantwoordelik vir heelwat kasl 
die kampus. 

Fietsreisies met Vreugdedag 

Die laaste Vreugdedag van die Puk in joolvorm is vanjaar op 
Potchefstroom gehou . Van aanstaande jaar af sal Vreugdedag 
nie meer met vlotte gepaard gaan nie. 
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LD 1964 
!Ur Foto

onders 

die Judo-

op 

Oosterhof se modeparade. 

MNR. K. BOSMAN ontvang 'n ere-toekenning van 
mnr. F. du Plessis, die S.R.-Voorsitter. 

...... ~ i.Wi:-.:Cf& I 

,Mej." B. Barnard - 'n toneel tydens Vreug
dedag . 

'n Paar kleurvolle kollektante met Vreugdedag. 

DIE WAPAD BLADSY 5 

Die Puk het vanjaar vir die eecste keer daarin geslaag om 
die Dalrymple-beker te buit. Hier verskyn mnr. Koos Bosman 
en Pietman Botha, kaptein van die atletiekklub, daarmee. 

Die Pluimbalspan het vanjaar besonder goed gevaar. Hier IS 

R. de Klerk in aksie. 

Mnre. Jack van der Linde (links) en Frik van Deventer (regs), Hoofdirigente van 
die Puk en U .O.V.S., verskyn saam met die Hoofdames van die twee inrigtings. 



ELADSY 6 DIE WAPAD 

I ill 
GEKUS EN GEKEUR l/1 

Die Intervarsity-neerlaag bet beslis nie demoraliserend 
ingewerk op die sleepaktiwiteite nie, inteendeel. Of was dit 
die opswepende geklop van treinwiele wat die mense tot 
sulke nuwe erotese neigings aangespoor bet. Miskien word 
daar maar net inspirasie gesoek vir die kwaai swot wat nou 
voorle. Helaas, alle ander gesaghebbendes, kenners en deur
gronders var.. die puberte~tvraagstuk sal beaam dat hierdie 
verliefdheid maar 'n normale toestand is. Moet dus nie self
bewuz voel ·oor julle toenaderingsaksies nie. (Pas net op 
vir die tegnieke!) 

.Met intervan;ity het Julius 
Musmann versk;yn en met die 
lente bet y baard ver kyn en 
clit wa eens te veel vir Laura 
Benade. Hy i nie meer op 
Varsity uie, en toe het lwlle 
1nam· ge-, ,Inter". 

:r.Iuur J nt rvan;ily l.JeL ook 
auder spoke opgejaag as 13ak
bes van W;ylc Daarom \'l';lg 
Mariana Louw ge pauue op die 
kon1s van die naweek wat glo 
'n Kov~i'ie gaan meebring. 

Die teenspoed op die Vry-
taaL-Staclion is heeltemal ge

lmnsel.leer deur die voorspoed 
wat Jeanette Swart en George 
Simpson op die Puk-Kan1pus 
bel ef. In hierdie kategorie val 
ook Charlotte Bosman en Leon 
Jansen, sowel as Annette (Dan
sie) Schutte en Kobie de Klerk. 

Helena Griffioen se huner 
l;yk glo deesdae soos 'n lushof 
a gevolg van al die ruikers 
waL Freek Viljoen aamy. 

\\'ie sal !lOLl nag se Ua t aka
demie nie s;y cloel clien nie '! 
Die B. Sc. praktie e Ida ·e wa~> 
verantwoordelik vir die ont
moeting tu ·seu Ananda Oos
thuyzen en Wallie van der 
Walt. H,· heL huM nie onder 
'n mikro~koop ontdek uie. 

Kristie Heyns ontvuug glo 
dee ·dae kuaend hooll.)·noproepe 
van Tienie Kleynhans van Pn
l'.)'S (8 .. '1.. ) l\fet die nuwe im;Lal
lasie kan die outamulie ·e ge
volcr 'n kyl:l "'·ees. 

Cilie Kotze en De Vries 
Grobler bet agtergekom clat 
die Puk se bib. net so toerei
kend is soos T uk s 'n. 

En dan bly die eersiejaars 
in Oosterhof e aanbang nog 
groat. Die Jong tes aau wie 
claar gebang \Yard is Albertje 
Bornman, Dienie Dul eu Pra
nie du Plessis en die uanhau
gers respeHiewelik Frans Nel, 
Roelf du Plessis en Hannes 

Visser. 
Weiss Doubell bet agterge

kout daL daar aglcr die Hek
tor ~:;e Jwue bli k 'n warlll hart 
~>kuil. Of nog beter : daL claar 
agler elke kwuai pa 'u vrieu
clelike dogler ·taan. Opsoltt
lllcnd : Weiss en Bettie i: deel:l
dae belreldil\ Lwec·ao.m. 

En dttll cloen gerugl.e die 
ronde clat clie non-speler. van 
Thalia nou er:; op die toueel 
ver ·kyn. vera! die geagl.e Va
r ia rerlakteur wal vir t:lannie 
Smit elke aand by Kulu gaan 
llnal. 

En dau bet die Jnlcrvar:il\' 
i.rein ook l:lY h muoristie::;e b·\'
dnw ge l e\1'~1' 111eL die ,Klo~.'
i.er-Fiben" -Epi:ode. San lie en 
llse hct te midcle van 'n ruk
kemle wa hierdie episode vuu 
biune en bui te belccf onder die 
waak:ame oc \ ' Uil J)aLJJpoeu 
Cctelzee. 
VEltLOWINGS: 

])ie Kampus ~;kilLer luus be
hoar! ik van al die blink ld ip
pie . Gel uk ann al die volgen
cle verloofcle paartjies. 
Hesler van \\'yls: 

- Johnnie Kruaer. 
l\Iaclri Polgieter 

- Andries \'euler. 
Elma Venter 

- Matty Yiljoeu. 
Bcrl.lm \Vaison 

- Erie Baumbach. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 

AANTREKLI KE 
LOOPBANE 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied die volgende 
aantreklike loopbane aan gegradueerdes: 

Assistent- ingenieur 

Metaalkundige 

Skeikundige 

Bestekopmaker 

} 

Klerk (vir opleiding as 
administratiewe 
amptenaar) 

lndien in besit van 

B.Sc. lng. 

B.Sc., B.lng . } 
(Stellenbosch) 

. M.Sc. 

M.l:"g. 
(Stellenbosch) 
Ph.D. 
D.Sc. 

B.Sc. 
Hons.-B.Sc. 
M.Sc. 

} 
Diploma Bourekening 

B.Sc. Bourekening 

M.Sc. Bourekening 

'n BaccalaureusgraCJd wat 'n 
minimum studietydperk van 
drie jaar vereis 

'n Honneursgraad (of 'n ge
sertifiseerde verklaring dat die 
teoretiese dee! van die 
magistergraad suksesvol vol 
tooi is) of 'n baccalaureus 
graad wat 'n minimum studie
tydperk van vier jaar vereis 

'n Magistergraad 

'n Doktorsgraad 

Aanvangsalar: s 

R2,250 p.j. 

R2,400 p.j . 

R2,550 p.j. 

R1,950 p.j. 
R2,1 00 p.j . 
R2,250 p.j. 

R1 ,950 p.j. 

R2,100 p.j. 

R2,250 p.j. 

R1 ,425 p.j. 

R1 ,650 p.j. 

R1 ,875 p.j . 

R2,025 p.j . 

Nader besonderhede kan van die Hoofbestuurder, Kamer 39, Spoorweghoofkantoor, j 
Johannesburg, verkry word . 
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ONS UNIVERSITEITS
BIBLIOTEEK (5) 

Studente vermy dikwels die biblioteek omdat hulle daar
mee onbekend is of nie vertroud is met die prosedures wat 
gevolg word om boeke of inligting te vind nie. Hierdie pro
bleem kan maklik opgelos word deur slegs een keer die moed 
bymekaar te skraap, na die biblioteek te gaan en vir die per
soneel by die uitleentoonbank te vra om alles omtrent die bi 
blioteek en sy gebruik te verduidelik. 

'u Biblioieek skep ~>oms die 
iudruk vau 'n SOlllbere werk
plek meL 'n cloodse aimosfeer 
1\'aar 'n meu · vu gevang word 
in talle reds en regula ies. 
Hierdie beeld il:l egter oo · eli, 
ouiuge \\'.)·de llie bihlioleek ·ien. 

Daar wel 1' c ·; l · en 
re•rulu:;ius 11 a L die gebruik YHll 
die biblioteel' beiref, IIHta1· die 
i: a 1 l e e n daar 0111 ge
bru ik te be ,·onler ea i:; allllal 
opcre ,lel Olll die gebruiker le 
b gunstig. l::ltille word gehatHl
haaf sodaL enige gebruiket· ul
iyd v>t"elwr is van geleentheid 
0111 ruoLig Le werk. -:\' aslaan-
1\'erke en gcre ·erve rcle boeke 
mag ~;leg in die biblioleek ge
bruik word ·odaL dit altyd vir 
alle gebruikers be. kikbaar en 
to gauklik Jmn wee ' . Boeke 
moet behool'lik uitO'eneem en 
die J uing by die uitleentoon
bauk geregi ·treer 1\'ard sodat 
die persoueel k<lll \\'ect wnar 
die boek is wanneer ien1ancl an
ders later daarom vra. Dink 
net ann die ergernis en km;ie 
wanneer iemand na 'n boek 
kom soek wat ui die biblioteek 
geclra is sonder dal uiL by die 
toon bank ui Lgel 'en is . 

Die uitleentoonbauk i · die 
entrale punt vau c.lie uilleen

en mtl:llaauufd ·ling. Bier kan 
die gebruiker enige iuligliug 
omLrent die biulioteel{ verkr), 
naslaanvrae stel en boel'\e uil
neem. Die groat ·Lucliesaal is 
'n belangrike cleel van c.lie uit.
lecn- ' ll na laaua[deling mwr 
sLuueule rustig kan :it en werk 
uit na laauwerke en boel<e 11it 
die JnagaHyne. Boeke waL ltier 
gebru ik word , vi'Ol'll ni ' \\'ecr 
deur die le er op die rak Le
ruggeplaas nie, maar op die 
tafels gelaat om lal.er deur die 
biblioteekpersone l " ·eagepak 

le word. Dit l'en;eker uuL boe
ke uie per abuis op die ver
keerde plekke gep l aa~:; wol'll 
nie. 

Die ua ·laanver:;mueling vot'llt 
'n baie belangrihe deel \ 'UU die 
werke wat in die l:lluuiesaal 
g bruik word. Dit ueelll eglet' 
lank oJu die l1ele naslaauver
i-;HJIIel iug l.' leer keu ell cliL 
i · ll'en:lik ou1 ltier die l1u lp 
van die biblioleekpersonecl ill 
(e roep wauneer u ua iet. ;;oek. 
In laiere uitgawes van I )iu 
\\" upad sal ook meer vertel 
word omtrenL spe ·ifieke 1Ht

·lauu\\'erke en hulle gebl'llik. 
Die maaas,yne op di groucl

en eerl:lte vloere b vat clie boe
ke wat vir uitleuiug beskiJ\
baar i ·. Die maldikl:li.e metode 
om 'n beuodigde boek te vincl 
is om eers in die katalogus vas 
1.e stel of die biblioteek dit \\'el 
be,it en by watl r afdeling 
dit ge,·iud kan word, \'OOI' claar 
op die rak gesoek word . lndien 
u di boek nie op y plek Yi11<l 
uie, vra die personcel om nt:; 
i.e ·tel of d it nie reeds u i lge
ueeJll i · nie of 0111 u claam a 
l.e help ~:>oek. Boeke ll'al reeds 
uitgeneem i · kan vir u be
spreek word wanneer diL lerug
kon.L 

ow ,,·orc.l boeke u i L die 
111aga yne cleur 'u groot auu
ltd :tudeule gel,)'kl.rdig beuo
dig en die gebruik i. clan dut 
dosente hieruie werke ~>leg Yir 
gebruil' in die bihl ioteek re cr
veer. ulke werke is up aan
vraag by die iooubauk bc~:>kik
baar en moet in die siucliesaal 
gebruik word, maar mag wei 
vau sl u i tingstyd in die a and 
tot die biblioieek in die oggentl 
open uitgeneem word. 

P. Aucautp . 

KORRESPONDENSIE 
Geagte redakteur. 
Indien ek sou begin om met 'n afgeleefde perd klas t:>e 

te kom, hom voor die Hoofgebou kom vasmaak om vir hom 
daar voer en water te gee, wat sal gebeur? Ek sal 'n bespot
ting van myself maak en ander verontrief met 'n stalatmosfeer 
- ander wat hulle nie aan so 'n oerpraktyk skuldig maak nie. 

.~s daar iet ' i ll'ltt euige ou
h r uog crgcr die keel uiL
hang a 'n percl voot· die Hoof
gebou, clan i cliL die onl.;ydige 
hekkery of ,second catch" van 
die clare wanneer dit begin 
Lente word. Dit wil my ,·oor
kom - nee, dit is so - a of 
W,er op die l)uk ook 'n groep 
Rip van Winkel i: wat nog 
vcrder agter die tycl is a.' Lu
clente wat l.e percl klas toe 
gaan. Him,cli groep besiaatl 
uit 'n klomp inie ·e, tereot.ie
pe en onoorsprouldike ouda111es I 
wat uit kompensasie vir hulle 
eie fm trasies eer tejaar SlllJJ

mier hek vir onbenulligbede. 

1 

Altyd is dit maar die bek ncl, 
straf - hek. elfs dit blyk 
'n maatreel te wees wa t m 

lwlle ou verantwoorclelike huu· 
de in 'n tiranuie outaarll hel. 

Komaan, julie oudatne ·, ons 
weet julle val so maklik in 'n 
groef, maar raak tog nou een
maal oorspronklik en clink 'n 
straf uit waarby on· a: mans 
nie ook inge leep word nie. , al 
julie nou maar voortgaan met. 
hiet·die ouma-gebruik tol.dat dil 
net soo. lwsaanclruery nu julle 
beddeus van Owerheicl ' WeG 
sl.opge it \Yard? 

Sie tog, open baat· nou n 
slaggie die karaktereien:btpp' 
van vol wassene waL oug ' reg
verdigde bekkery a bcnede 
bulle kincleragtigheicl be kou 

Ek dank u vir plu ing. 
, , 'V erontwaardigde 

Oubeer". 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 
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Tam 
knie 

Theosspan 
buig voor 

moet 
Dorp 

Die Eerstespan is verlede Saterdag in sy laaste Neser
bekerwedstryd van die seisoen deur Potchefstroom-Dorp met 
22 punte teen 6 op die Park verslaan. 

Dit was 'n tam Pukspan 
wat dwarsdeur die wedstryd 
lusteloos voorgekom het en 
nooit juis gelyk het asof hulle 
gang · kan of wil kry nie. Die 
invloed van die vorige Sater
dag se Intervarsity was duide
lik merkbaar, en dit was slegs 
'n skadu1 1van die span wat so 
blink verfoon het op Bloemfon
tein . . 

Aari die anderkant het Dorp 
sel,{er met hulle beste verto
niilg van die seisoen vorendag 
gekom en met aanskoulike en 
konstruktiewe rugby die Puk 
in alle afdelings van die spel 
oorskadu. 

LYNSTANE OORHEERS 
Met Wes-Transvaalse slot 

Ernst Claassen aan die spits 
het Dorp die lynstane oor
heers, maar Dave Tromp het 
nogtans die indruk geskep dat 
hy met 'n bietjie meer erva
ring nog groat rugby kan speel. 
Ook in die vaste skrums het 

die Puk tweede viool gespeel, 
maar hier moet bygevoeg word 
dat die verstandhouding tussen 
haker Bulletjie de Beer en 
Bennit> de Klerk, wat in Gie
ter van der Walt se plek 
skrumskakel gespeel het, vee! 
tc wense oorgelaat het. 

As gevolg van die oormag 
van hulle voorspelers kon 
Dorp dit bekostig om feitlik die 
hele wedstryd deur met 'n ek
stra man in die agterlyn te 
speel en hier kon die Geeltruie 
onmoontlik nie a! die gate toe
stop nie. Van aanval was daar 
weinig sprake en slegs vleuel 
Hannes Visser het een of twee 
mooi lopies ingekry. 

Die Pukke se punte is be
haal deur Spekkies de Villiers 
met 'n straf- en 'n skepskop. 

NAVY EN FIRES 
In die voorwedstryde is Navy 

deur Dorp II met 18-3 ver
slaan, terw, ·1 Fires oor Dorp 
III ge ei:ivi r het. 

STOEIKLUB PRESTEER 
UITSTEKEND 

Die Stoeiklub van. die Puk bet tot dusver vanjaar 'n 
reeks uitstekende prestasies gelewer en kan tans spog met 
'n onoorwonne rekord. Die eerste kragmeting van die iaar 
was teen G.O.K. Op daardie stadium was die meeste 
stoeiers van die Puk nog nuwelinge wat stoei aanbetref. 
maar ongeag bulle min ondervinding, bet bulle daarin 
geslaag om 4 uit die 6 gevegte te wen, almal met valle. 

Die Stoeiklub bet dan ook totaal oorrompel. Die Pukke 
vanjaar 'n groot aantal stoeier het nl. 7 van die 8 gevegte 
na die S.A U. in Kaapstad gewen, 6 waarvan met vllllP . 
gestuur, waar die manne bulle Die enigste geveg wat die 
c-ok deeglik laat geld het. Dit Pukke moes prysgee, was 'n 
is egter jammer daL hePl'l. at puntebeslissing en teen 'n baie 
van die m a n n e nie na swaarder teenstander. 
di<:J Kampioenskappe l:011 gaan In die Middelgewig~£deling 
nic. aanaesien duar hPslis u, ;1: het Piet Goosen van d1e Puk 
'.'le ·gebl; het w>1.t ;;ake vir cL"' te staan geko~ teen c~ie 
ander UniversiLette sleg cl•':;,·- Junior S.A. L•gswaargew•g-
mekaar kon krAIJ. kanw.ioen, wat terloops nie 'n 

INTERVARSITY Kovsie is nie, maar wei op 
• Vir die eerste keer in die 'n puntebasis vir .O.V.S. 
geskiedenis is daar dan ook deelgeneem bet. Ten spyte 
vanjaar op Intervarsity-grond- van sy geweldige gewigsvoor
slag met U.O.V.S. gekompe- deel, was hiet·die l<ampioen eg
teer. Die V r y s t ate r s is ter nie opgewa e vir die kam
baie b e s 1 i s op eie werf pioen van die Puk nie. 

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

Besoek 

INGRAM SE. 
DRANKWINKEL 
Allerlei 
• WYNSOORTE, 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 

BIER EN STERKDRANK 
SIDER, LEMOENSAP, 

in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 en 2582 
Kerkstraat 122 Posbus 171 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

DIE WAPAD 

II Sportgeselsie deur Rydan II 

SWAK VERSKYNSEL 
Namens die sportredaksie wil ons alle Pukke wat op 

sportgebied aan Intervarsity deelgeneem het, van har:e 
bedank vir die goeie vertoning daar gestel. Ongelukkig hot 
'n swak (maar tipiese) verskynsel hom na Intervarsity weer 
bier geopenbaar, naamlik die bywoning van oefeninge. Die 
bywoningsyfer by rugby en hokkie bv. het met 50 persent 
gedael c~ dis 'n teken van swak sportmangees en selfdissi
pline. 

J)ie resultate verlede 'ater
dag bewys hierdie stelling ter
dee. Dis tog snuuks dat baie 
persone slegs sport beoefen 
soos dit hulle die beste be
voordeel, in plaas daarvan dat 
dit by sulke mense om die 
Universiteit moet gaan en nie 
om persoonlike eer 1We. 

Onthou Pukke, en veral 
voornemende kaptein van 
sportklubs (di nou bulle wat 
ewe skieli k -vriendelik beginne 
lyk op die Campus) dit gaan 
om die sportkl u b en nie om 
eie eer nie . 

Hiermee dan van die lwnt 
van die sportredak ie . ons 
harLlike gelukwense aan die 
hokkieldub en aun ons mans 
eerste pan met hul tweede po
sisie op di \Yes-'l'ran ·vaalse 
punteleer. 

• * * 
RUGBYSPELERS LUI 

, , :::luid-Afrikaanse rugby pe
lers is nie fiks uie en lui om 
te oefeu, het lllllr. Hannes 
Botha, organi eerder van at
letiekafrigting in :::luid-.\frika, 
onlangs in 'n artikel in 'n be
kende Afrikaanse lweran t ge
~;e. 

Ek stem volJIIondig met mm. 

Enige rugbyspeler behoort in 
die somer aan eeu of ander 
sportsoort deel te neem om fiks 
te bly en na my mening is die 
ideale sport daarvoor atletiek. 
Krieket of rolbal kan be li nie 
dien as voorbereiding vir 'n 
harde port soos rugby nie. Op 
die atletiekbaan kan die nodige 
stamina c;>pgebou word, terwyl 
veral die agterspelers bul vaart 
met naellope geweldig kan ver
beter. 

* * * 
RUGBYXRAG BEHOU 

Ek verneem dat die moont
likheid sterk is dat die hele 
'l.'heosspan van vanjaar weer 
volgende jaar vir die Puk be
skikbaar sal wees. Nadat ons 
rugby verlede jaar 'n laagte
punt bereik bet, het Theos 
vanjaar baie goed vertoon en 
'n stewige fondament vir aan
staande jaar gele. 

let heelwat talent onder 
vanjaar se 0 /20's en die 
moontlikheid Yan nuwe talent 
wat kan bykom in die uwe
jaar, lyk dit asof die Pukke 
volgende jaar die wereld aan 
die bnmd gaan speel. 

BLADSY 7 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 
(Edms.) Bpk. · 

RUIKERS VIR AILE 
GELEENTHEDE 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

Johan Dreyer-gebou Tel. 2002 

POTCHEFSTROOM 

PARKSIG 
EIENDOMSAGENTSKAP 

*HUlSE 
* PLASE 
* PLOTTE 
* BESIGHEDE 
* STANDPLASE 

Vir 'n eerlike transaksie 
sien of bel 

1486 Na-ure 2054 
(Eienaar: G. Schoonhoven) 

FLEU'RETTE 
BLOEMISTE 
Sleep in by Fleurette 

VIR JULLE BLOMME 

SPES/ALE AFSLAG 

KERKSTR. 143 TEL. 709 

Botba saam, ool\ en vera! wat 
ons rugbyspelen; op die p,.k 
betref. In die seisoen self 
word daar twee georganiseerde 
rugbyoefeuinge per week gei.Jou 
wat normaalweg gereeld deur 
die spelers bygewoon word. 
l\Iaar om f:)aterdae in staat te 
kan wees om vir 80 minute 
aaneen jou allerbeste te kan 
gee, is dit hopeloos te min. 
Dinsdae en Donderdae behoort 
elke speler op y eie een of 
ander vorm van oefening te 
do en. 

na aksie .. 
satisfaksie 

Ons het wel vanjaar betrel\
lik goed gevaar wat ons rug
by betl·ef, maar ek is oor~uig 
dat ons met heeltemal f1kse 
spelers nog beter kon gedoen 
bet. 

ou le die lang somermaan
de voor. 1enige rugbyspeler 
slaak nou 'n sug van verlig
ting en maak born gereed 01~ 
bebaaglik agteroor te gaan le 
en uit te rus. So 'n drie weke 
voo;· die rugbysei~oen volgende 
jaar begin, begin die speler tl:t.n 
so stadigaan te draf en as ib.e 
wedstryde kort daarna begin, 
is dit blote geluk as die straru 
spiere nie beseer word nie. 

SKAAKKLUB 
Ofskoon -UKOVS met roanne 

soos Morris en Fourie, 'n Vry
staatse ope kampioen en S~e 
op die Suid-Afrikaanse ~amp~
oenskap, en 'n S.A. Uruye~t
teite kampioen onders~etdehk 
in bul geledere teen dte Puk 
kragte gemeet het, het d!e 
skaakklub slegs met 7-6 dte 
loef moes afsteek teen die Vry
staters. 

Ook het die Skaakklub van
j(!.ar 'n stewige vertoning gele
wer en d3.nk ons Nic Vreken 
met sy bestuur daarvoon. 

Aan Paul Steyn en sy 
manne ons gelukwense vir 'n 
aangename en suksesvolle sok
kerseisoen agter die rug. Mag 
die geesdrif volgende jaar nog 
hoer opvlam. 

vol-j;;~ smaakvol 
VIAVAAI'tDICi IN IUID-AFRIKA VIR RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK UMITIQ. 
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PUKKE ONGELUKKIG OM I EERSTE HELFfE HARD J 

INTERVARSITY 1'E 
VERLOOR 

'n Paar onverklaarbare beslissings deur die skeidsregter 
het tot gevolg gehad dat die Pukke hulle jaa:rlilcse Inter
varsitybotsing teen die Kovsies op Saterdag 22 Augustus met 
19 punte teenoor 11 verloor het. 

lndien dit nie vir die swak 
bantering van die ~edstryd was 
nie, kon die telling net anders
om gewees het of ten minste 
gelykop. By minstens drie ge
Ieenthede het die skeidsregter 
die Pukke of van punte beroof 
of foute van u.o.v.s. deur die 
vingers gelaat. 

Na die verpletterende neer
laag van 28-5 wat die P. U. 
verlede jaar gely het, was hulle 
vertoning op Bloemfontein 'n 
morele oorwinning oor U.O.
V.S., wat alles behalwe trots 
kan voel oor die twyfelagtige 
oo~inning op hulle tuiswerf. 

GEBIEDSVOORDEEL 
Die eerste hefte was te taai 

om aanskoulik te kon wees. 
Albei spanne het mekaar min 
beweegruimte toegelaat. Die 
tuisspan het 'n gebiedsvoordeel 
geniet, was meer as _die besoe
kers op die aanval en dit wou 
voorkom asof hulle oor meer 
slaankrag beskik het. Toe daar 
vir losskakel Gerhard de Haas 
na 'n lynstaan op die Pukke 
se kwartlyn 'n gaping so groot 
soos 'n speld se oog gelaat 
word, was hy soos blits daar
deur om agter die pale oor te 
duik vir Willie Strydom om te 
vervyf. Die rustydtelling was 
dan ook 5-0 in die Kovsies se 
guns. 

Die tweede helfte het spran
kelende studenterugby so uit 
die hoek opgelewer. U.O.V.S. 
het twee opportunistiese driee 

deur hulle vleuels, Smit en 
Coetzee, tot die telling byge
voeg (11-0). Visser, vleuel van 
die Pukke, was een maal oor 
die doellyn maar die bal het 
uit sy hande gespat voordat 
hy kon druk. 

REF IN HANDE 
Die Pukkies het nou die he£ 

in die hande begin neem. Agt
steman Dawid Sauermann wat 
die wedstryd :van sy !ewe ge
speel het, het eers die hal in 
U.O.V.S. se doelgebied toege
val en daarna is 'n strafdrie 
vir ontoelaatbare spel onder die 
pale toegeken wat deur Spek
kies de Villiers vervyf is. Toe 
Spekkies die telling kort hiema 
met 'n strafskop op 11 punte 
elk te staan gebring het, het 
die spanning breekpunt bereik. 

Nadat 'n stra~op aan U.V. 
toegeken is, besorg Willie Stry
dom die Kovsies weer 'n voor
sprong van drie punte deur 
middel van 'n blitsige skep
skop. Met weinig tyd oor boer 
die Puk nou op die aanva1, 
maar die skeidsregter bring 
hulle in die war toe hy eers 
'n skrum beveel na 'n kort 
skoppie van die Pukke toe 
U.O.V.S. naby hulle doelpale 
nie tien tree teruggeva1 het 
nie, en net daarna 'n drie deur 
senter Louw van U.O.V.S. toe
ken wat baie duidelik aange
slaan het. Willie Strydom ver
vyf weer om die uitslag bo 
cnige twyfel te stel. 

'n Toneel ult dle Intervaralty-botslng van 22 Augustus. Dave Tromp, 
pulk slotvoorspeler van die Pukke, bemeester dle bal In 'n lynstaan 
voor dle grypende hand van Venter v.an die Kovsles, terwyl Jona 

Viljoen (Unks) mool ondersteun. 
Foto: The Friend 

GISELA MAIW ALD 
Fotograaf en Fotografiese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 

Die eerste helfte van dle wed-~ bale hard en tooele 110011 hlerdle 
stryd teen die Kovstes op 22 was volop. Gleter van der Walt 
Augustus op Bloemfontein was (skrumskakel) skop dle bal ult 

aa 'n ~ lllaam. 
Foto: The Friend 

---------------------------------
Gimmastiektoernooi 

gebied In V akansie 
Op P.U. A an-

TAFEL TENNIS 
VAAR SWAK ·· Gedurende die Julie-vakansie het baie toernooie en kom

petisies en toere plaasgevind. So ook is die Interuniversitere 
Gimnastiek-toernooi hier plaaslik aangebied. Al die Universiteite, 
behalwe U .P. en Rhodes was verteenwoordig en die kompe
tisie was dus sterk. 

Die eerste mans tafeltennis
span het weer eens vanjaar die 
aftog moes plaas en kon 
UKOVS met Intervarsity daar
in slaag om 9-3 te wen. Eer
stejaar Pieter van der Walt het 
clam·in geslaag om twee wed
stryde in te palm en saam met 
Fides Viljoen het bulle ook die 
dubbelspel gebuit. 

Gedurende die t" ·ee due van 
die toernooi (3 en 4 Julie) het 
die be oekers (behalwe Stel
lenbo c:h) in 1\.lawerhof tuisge
gaao. \Vat opvallend was, is 
die goeie gees wat daar ge
heers het tu sen die Engels
sprekende studente en die 
Pukke. 

Die besoekende ginmaste 
was hoogs belndruk cleur die 
gimnastiek-toerusting en het 
bulle nie aileen daaroor uit
gespreek nie, maar briewe is 

ook ontvang na die i'121'1l<:oi 
vana£ Kaapstad en \\"it . 

\\"at die uitslae uanbet ref, 
het Wits die beste gevaar met 
die P.V. lwrt op bulle hakl\e: 

Dames: 

lste .. . \\"its 55.65 punte 
2de ... P.U. 50.72 punte 
Mans: 
lste ... \\"its 03.97 punte 
2de .. . P.U. u2.0ii punte 

In aanmerking geneem dat 
gimnn ·te soos ~eville Graham 
(f::lpringbol\) en .\nina Con
radie in \\"its e pan inge
sluit wa , en on l\yk na die 
puntestand, kan Jorrie Jordaan 
en sy span geluk gewens \Yord 
met die presta ie behaal. A 
een gimnas van die P. U. u it
gesonder moet word, i · dit se
],erlik die ou veteraan, \V. 
}>utter, wnt Protea-ldeure ver
werf bet. 

AI die ander spanne moes 
tevrede wees om met die kous 
oor die kop huis toe terug te 
keer. 

SOKKER
SEISOEN 
EINDIG 

SE PUK 
TREK 

HOKKIESPAN 
NOUSTROP 

Vir die eerste keer in die 
Puk se geskiedenis, het 'n P.U. 
sokkerspan aan die Wes-Trans
vaalse sokkerliga deelgeneem en 
hoewel hulle nie baie wedstryde 
kon wen nie, is daar tog baie 
ondervinding opgecloen. Verlede 
Saterdag bet Potehefstroom 
Dorp B die Puk met 8 doele 
teenoor 7 verslaan en hiervan 
het Paul Steyn 5 doele aange
teken waarvan 3 stcafskoppe 
was. 

Beide die dames- en manshokkiespanne van die Puk 
het die afgel'OPe pctar wedstryde aan die verloorkant stelling 
ingeneem. Waar die dames met 3-1 teen UKOVS verloor 
het, moes die lste manshokkiespan met 6-0 en die 2de span 
met 3-2 die onderspit dell 

Die bokkie wat gespeel i ·, 
was deurgaans van goeie ge
balte gewees en o£skoon die 
tellings nie altyd getroue weer
gawes van die verskillende 
wedstryde was nie, het die 
Kovsies verdien om te wen. 

Verlede Saterdag i~ die 
hokkieseisoen op 'n hoe noot 
afgesluit met twee wedstryde 
teen Tuks. Die Pretorianers 
bet na~kraapoorwinnings b~
haal in -beide wedstryde. D1e 
goeie gesindheid tusseo die 
twee niversiteite i weer eens 
ver tewig op die hold\ieveld 
asook clam·na wanr die lJukke 
hul teenstander by die Bu"t
teldub getrakteer het. 

Die Wapad word gedruk deur 
E11sli11s, Potchefstroom. Eienaars 
en 1tilgewers: Die S .R. van die 

P .U . v ir C.H.O. 

P.U. LANDLOOPs,p AN 
SKITTER 

As daar een klub is wat vanjaar werklik ~oot hoogtes 
bereik het, dan is dit die landlopers. Op die .onlangs gehoue 
Inter-Universitere Landloopkampioenskappe het die Pule hom 
besonder goed van sy ta·ak gekwyt. 

Leendert Snyman het naam- maak en bet Leendert, De
lik daarin geslaag om uit 5G wald en Fanus eerste, tweede 
deelnemers die Gde posisie te en derde die wenpaal verby
beklee en om sodoende gekies gesteek. 
le word vir die gekmnbineerde Twee van die atlete, Leen
S.A. Univer iteitespan wat dert Snyman en Dewald Steyn, 
teen die W . .P . meegeding lt et. is gekies mu \\"es-Transvaal 
Dis voorwaar 'n groot presta- op die Suid-Afrikaan e Land
sie. Dewald 8teyn het 2lste loopJ,ampioen kappe te Stel
geeindig, Ban Buys 2ust.e en lenbosch gedurende die lang
Fanus Heysteck 34 te. naweek te gaan verteenwoor-

\Yni clie Intervarsity bett·ef, dig. Ons hartlike gelukwense 
het die l'ul\ weer ceus soos vergesel hierdie twee landloop
in die Yt>rlede sknoushif; gl'- mnnm'. 


