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In Memoriam 
Hendrlk Schalekamp 

Dlnsdag, 8 Februarle 1968 op 
22-Jarlge leeftyd bruut en on
verwags ult dle lewe w~gge
,oep. 

Nadat hy verlede Jaar ~y 

B.A.·graad verwerf het, sou 
hy vanJaar sy studle aan dle 
TeoloJ'lese Skool voortsit. Die 
~geerte om In dieM te staan 
van die Lewende God, om ft'l 
werk In die wlngerd van dle 
aarde en as Instrument t.e 
orden tot die ewige, djt was 
die geru&de van sy lewe. Maar 

sells dlt was nl~ nodlg nle -
en sy taak Is vol'roer. 

Sy lewe ls afgeslult In oot
moed van dle kennls van die 
Woord - met 'n 9or wat kon 
hoor. en 'n OOJ' wat lwn slen. 
Daarom het hy J'eell ompa.d 
behoet nle, J'een stryd meer 
nle, geen wanhoop en smart 
meer nle. Want alles vlnd 
voltoollng In God deur Chris
tus. 

Ons onthou 'n !IIPOrtman. 
0118 onthou 'n student. 
Ons onthou 'n toegewyde 

lldmaat van die Kerk. 
Ons bring hulde ter nage

dagtenls van 'n kind van die 
Verbond en vir ons eggo dlt 
In blydskap deur die golwing 
van tyd: Die ere, Ja dle ere 
aileen aan God die Here. 

C. J. 81\UT 

Gekl,assiliseerde 
advertens.ies 

nou aanvoor 
In oorlel' met dJe Advertensle

buro van die Studenteraad het 
die redak8~ van Die Wapad be
slult om voortaan geld.Msltlseer
de advertensles vir plaslng aan 
te neem. 

As daar dus lesers Is wat enlg
lets fe verkoop het of . wat op 
soek Is na leta om te koop of ... te 
run kan bulle nou van dJe 1'6-
leentheld J'ebrulk maak om dlt 
In Die Wapad te adverteer. 

TABIEF 
Die tarlet Is soos volg: 2oo vir 

dle eei'Ste tlen wocrde of min· 
der en daama 2c per woord. 
Betallnl' ges)(Jed kontant by · 
lndlenlnl' van die advertensle. 

Advertensles, wat getlk of In 
leesbare drukskrlt moet wees, 
kan In bussle 'I (clle' van die 
AdverteMieburo) gegooi word 
voor twaalluur lOP ~ Vrydag 
voor die verskynlnl' vaJt dle be
trokke Wapad. Elke advertensle 
moet verJ'e5el wees van 'n apar
te vel papler met ~ naam en 
adres van die adverteerder. 

EHIRITE 
ELEKTRIESE MPY. 

(Edms.) . Bp\. 
Von Wiellighstraat 91, 

POTCHEFSTROOM. 
Besoek ons vir elektriese 
benodigdhede, hardeware, 
vlekvrye staal, porselein
ware en tafellinne van hoe 

gehalte. 
Amptelike Studentelcoerant raft die P.U. rir C.H.O. Te'lefoon: 6213 

By amptelike 

Opening 
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Groepe 

Mnr. Wennie du Plessis (middel) by die amptelike opening 
afgeneem saam met die rektor, prof. H. J. J. Bingle (links), en 
die rektor van die Teologiese Skool, prof. S. P. van der Walt 

(regs). 
Foto: Fotokuns 

Interilasionale geldwese 
-bespreek 

Prof. J. A. Lomba.ard, hoof van die departement Ekono
mie aan die Universiteit van Pretoria, is op Woensdag 2~ 

Februarle die hoofspreker by die ecrste byeenkoms wat vir 
vanjaa• deur die Sentrum vir lnternaslonale Politiek gereel is. 

Prof. Lombaard, wat 'n des- king geneem word dat 'n veran
kundige op die gebied van die derlng in die goudprys vir 
internaslonale ,geldwese is, praat Suid-Afrika as goudprodusent 
by die geleentheid oor .,Die bui- verrykende gevolge kan be of 
dige tnternasionale monetere dat 'n wending In die Vietname· 
toestand en die betekertis daP.r- sc: 'oorlog die lnternasionale geld
van vir die lnternaslonale poll- wese ten seerste kan beinvloed, 
tiek." die werkllke belang van so 'n 

FRANKRYK 
Aspekte van die onderwerp wat 

die aandag sal genlet, is o .a. die 
verboglng van die goudprys en 
Frankryk se boudlng In die geld
krisis. 

'n Woordvoerder van die Sen
truro bet gese dat as in aanmer-

onderwerp blyk. 
WELKOM 

Die byeenkoms, wat In same
werklng met die Ekonomlese 
Vereniging gereel word, begin 
om 'Z .30 nm. in kamer 100 van 
die Frans du Tott ... ~ebou. Alma! 
is bartllk welkom. 

Nuwe Puk kom 
af 

van ver 

'n Sewentienjarige groentjie uit Helsinki, Finland) bet 
onlangs 7,500 myl per vliegtuig afgele om aan die Potchef· 
stroomse Universiteit as B.Sc.- (geologie) student in te skryf. 
Sy naam is Karl Personen. 

Met blerdie rit uit die koue het 
Karl Personen een van die barte
wense van sy oorlede stletvader, 
mnr. H. Martola, -vervul. 

AMBASSADEUR 
Mnr. Martola was van 1957 tot 

1962 ambassadeur van Finland 
in Suid-Afrika. Gedurende 1962 
is mnr. Martola as ambassadeur 
na die Midde-Ooste gestuur. Ty
dens die oorlog verlede jaar 
tussen Egipte en Israel Is al die 
Finse ambaS.!Iadeurs vir same
sprekings na Helsinki ontbled, 
waar mnr. Martoia skielik oor
lede is 

BEVRIEND 
Kari se wettlge voogde in die 

Republlek is mnr. Luctor Roode, 

stadslngenieur van Llcbtenburg, 
en sY vrou Anna, bekende skryf
ster van bandboeke vir Engels 
as tweede taal. Die Roodes bet 
tydens mnr. Martola se verblyf 
Itt Suid-Afrika goed bevriend ge
raak met die ambassadeursgesin. 
Karle se moeder woon tans naby 
Helsinki. 

BLY 
En wat se Karl self? 
.,Ek is bly om terug te wees 

en om bier aan 'n unlversltelt 
te kom studeer. Dis nog net die 
bitte na die koue van Finland.'' 

Karl was ook vir 'n gedeelte 
van sy skooloplelding in Suid· 
Afrika en wel in Potcbefstroom. 

Nr. 3 

moet mekaar 
Viftd ADHINISTRATEI 

'n Nuwe nasie is in Suid-Afrika in wording. Op 'n basis 
van een nasie.skap moet die Afrikaans- en Engelssprekende 
bevolkingsdele mekaar vind. Gebeur dit nie, is die alternatief 
'n 'een.heid op die basis van 'n gemeenskaplike vrees 

So bet mnr. Wentzel du Plessis, Dlt kan en moet gedeel word, 
administrateur van Suidwes-Afri· bet mnr. Du Plessis gese. 
ka, gese toe by op Vrydagaand SKADELIK 
9 Februarie die rede gevoer bet Oor die woetlnJ'e In Alrlkaner-
by die amptelike opening van J'eledere het die !lj!)reker gese 
die Unlversitelt en die Teologiese dat die persone wat die eenheld 
Skool. wll versteur, tot verantwoordlnl' 

IUGLYNE geroep sal word deur die sulwere 
Mnr. Du Plessis bet die begin· oorlleel van die geskledenls. 'n 

sel van gelykbeid tussen die Gilstamp en stoot in lnstelllngs 
blanke bevolklngsgroepe genoem soos die pers kan td~rs skadellk 
as een van die basiese riglyne wees, en sal nle deur die volk 
wat oor jare deur volksleiers vir ~uld WQrd nle. 
ons neengele is, en gese dat een STRATEGIES 
van die probleme bieraan ver- Mnr. Du Plessis bet gese dat 
bonde, die Afrikaner se vrees vir wat ons wil doen In verband 
identiteitsverlies Is. met ons strate,giese posisie, ons 

As ons egter · ons identltelt ver- gou moet doen voordat die stro
loor, sal dit ons eie skuld wees minge in die wereld ons verhln
Wil die Afrikaner sy identiteit der om dit te doen. Wat elders 
toespyker, sal dit kwyn en sterf. gebeur, raak ons ten seerste. 

--
Die P.U. vir C.H.O. Is op 

11 November 196'1 swaar ge· 
tret deur die sklel~ heen· 
gaan van prot. F. J. J. Coet
zee op die vroee ledtyd · van 
51 ,Jaar. 

Prot. Coetzee was soos ver· 
skele van ons dosente 'n 
V'enter.'lta.dter van g~~boorte. 

Na.dat hy die B.A.-graad en 
onderwyskwalltlkMie verwerf 
en op venkele plekke skool· 
gehou het, het hy beslult om 
aan die be&'in van dle veertl· 
gerjare voltyds vir die B. 
Comm-studle aan hlercUe 
Unlversltelt In te skrywe. Na 
die voltoollng van hlerdie stu
die het hy w~r gaan skool· 
hou, maar In 1952 Is by as 
dosent aan hlerdle Un}versl· 
telt benoem. 

Hy het sy studle voortg~lt 
en lntussen sy meestersgraa(r 
en dJe B.Econ.-graad verwerf. 
D-ma Is hy na Rotterdam 
waar hy ppromoveer bet op 
die onderwerp ,Landbouko· 
operasle In Suld-Airlka met 
besondere verwyslnl' na die 
tlnanslerlng.'' Na sy terupeer 
Is hy In 1958 tot pi'Qiessor en 
hoot van die Departement 
Ekonomle en Ekonomlese Ge
skledenls benoem. 

Hy het met groot entoeslas
me aan • die ultboulng van sy 
Departement cewerk. Sy bc
lanptetllnl' het veral In dlf> 
rlctlnl' van die Landboueko· 
nomle en Kooperaslewese gele. 
Hy het 'n. ultgebrelde studie
:rels oo~ ondemeem en be· 
IanrrJke oorsese kongresse 
oor kooperas~ bygewoon met 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPERWARE 

.... 
die doel om die beste dleMte 
aan die kooperatlewe bewe
glnl' In Suld-Airlka te lewer. 
In 1965 stlg hy dan Qok dle 
Instltuut vir Kooperaslewese 
aan hlerd~ Unlversttelt. Hy ll 
erken as deskundlge op die 
Jf!bied van koiiperMieweae In 
Suld-Atrlka en bet op verskele 
IIJ'&'ame In hlerdft, verband 
pdlen. ~ 

Hy was 'n stnle maar doel· 
bewuste werker, lem-d wat 
besonder slmpatlek ~noor sy 
studente restaan het en geen 
moelte ontalen het om hulle 
met raad en bystand te dlen 
nle. By het nog oe ldeale vi.:-

I 
sy Departement gekoester en 
sy vroee heengaan was gewls 
'n swaar verlles nle aileen 
vir sy hulsgesln C~n tamtlle 
nle maar ook vir dle ge
m~nskap van die Unlvenl
telt en vir ons land, 

Ons bede Is dat sy eJ'Pilote 
en gesln die nodlre vertroos· 
tlng en kr&J' sal ontvang. 

D. J. VILJOEN 
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GISELA 
~AIWALD 
Fotograal en 
Fotograliese 

dienste. 
TOMSTRAAT 100 
POTCH EFSTROOM 

GROSVENOR 
MOTORS 

LOMBARDSTRAAT 47 

KERKSTRAA T 69 
TELEFOON: 4351/2/3 

GEMAGnGDE 

-FORDHANDELAARS

ANGLIA - CORTINA 

CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - FAIRLANE en 
GALAXIE 

ASook: 

Vespa 
en 

Lambretta 
BROMPONIES 

VIR AL U APTEKERS- EN 

FOTOGRAFIESE 

BENODIGDHEDE 

BESOEK: 

APTEKERS 
J. P. VANDER 

WALT 
(EDMS.) B.PX. 

Kerkstraat 118 
Potchefstroom 

TELEFOON: 3237 

JOUBERT 
ME.UBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBELS 

en aile 
HtnSHOUDEI.IKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnames 

Korn besigtig ons groat 
reeks. 
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VAKANSIEWERK 
EEN van die beskuldigings 

wat redelik algemeen 
teen studente voorkom, is dat 
bulle gedurende hulle studie
jare ekonornies totaal onpro
duktief is, dat hulle die staat 
en bulle ouers se geld mors, 
en les bes, dat hulle hopeloos 
te veel vakansie kry wat an
dersins akademies nuttig ge
bruik kon gewees het. 

Nie al te lank gelede nog 
nie moes ons laasgenoemde 
twee beskuldigings in feitlik 
soveel woorde in 'n landswye 
weekblad verneem van 'n artl
kelskrywer wat sy stellings 
boonop met die skrikwekkend
ste syfers gestaaf het. 

Ons is die laaste om te wil 
ontken dat dit 'n aansienlike 
bedrag kos om 'n student op 
universiteit te hou, en dat die 
universiteite se somervakansie 
ietwat Ianger as die skole s'n 
is, gee ons graag toe. Maar 
het iemand al ooit werklik die 
moeite g:edoen om die imptika
sies hiervan in te sien of selfs 
wetenskaplik te gaan bepaal ? 

Waarop ons sinspeel, is die 
feit dat 'n groot deel van 
Suid-Afrika se studente (mis
kien die grootste deel), nie 
bulle vakansies by plesieroor
de verwyl of bulle tot oorlas 
maak vir al wat leef, soos ons 
kritici blykbaar glo nie, maar 
in werklikheid vakansiewerk 
ir, verskillende bedrywe verrig, 

wat, as dit in terme van geld 
bereken moet word, sekerlik 
in die omgewing van sewe sy
fers sal beweeg. 

Wat meer is: 'n baie groot 
gedeelte van hierdie geld word 
as studiegeld gebruik. En wat 
nog meer is: AI hierdie werk 
wat verrig word, is nie die re
sultaat van werkgewers se 
vrygewigheid nie. Baie studen
te sal kan getuig dat die werk 
wat bulle gedurende vakansies 
verrig, die loon werd is. Ewe
eens sal baie werkgewers kan 
getuig dat huile maar te bly 
is om gedurende Desember en 
Januarie oor die dienste van 
studente te beskik. 

Of ailes wat ons hierbo 
beweer het, nou ook al opgaan 
al dan nie, wil 'n mens graag 
die wens uitspreek dat baie 
meer werkgewers die gebruik 
van studente tydens vakansies 
sal oorweeg, nie aileen tot bul
le eie voordeel of die van die 
gewraakte studente nie, maar 
selfs tot die van ons land. 

En wat van ons as studente 
self? Het die tyd nie lankal 
aangebreek dat ons ook in 
hierdie saak saamspan en tot 

I 
groter koordinasie kom nie? 
Te midde van al die vereni
gins en besture sal 'n buro 
wat hom met bierdie saak be
sig hou, miskien glad nie on
vanpas wees nie. Of hoe? 

INSKAI~LING 
DIE orientering of inskake

ling van 1968 se eerste
jaars is verby. 

Oor hierdie jaarlikse proses, 
wat verlede Saterdag ten ein
de geloop het, wil ons nie nou 
bier kommentaa<r lewer nie. 
Die verslag van die Eerste
jaarskomitee van die Studente
raad word eersdaags uitge
bring, en na aanleiding bier
van sal daar wel besin kan 
word oor die orientasieproses 
soos dit hom tans op die P.U.
kampus voordoen. 

Met die formele proses van 
orientasie is egter nog nie al
les bereik nie. Inderdaad kan 
beweer word dat wat betref 
die werklike inskakeling van 
die eerstejaar by die studente
lewe in al sy aspekte nog 
maar 'n klein begin gemaak is. 

Die groot taak wat nog 
voorle, vir seniors sowel as 
eerstejaars, is om te sorg dat 
die eerstej8.81rs, met bulle on
derskeie belangstellings, in die 
verenigingslewe aan die P.U. 
opgeneem en . geitegreer 
word. 

Ons studentelewe aan bier
die universiteit is 'n veelsydige 
een. Haas geen sportsoort is 
daar wat bier nie beoefen 
word nie. Haas geen belang
stelling op kulturele gebied is 
daar wat nie in een of ander 
vereniging uitgeleef kan word 
nie. 

Ons wil aan die eerstejaars 
se: u het na hierdie universi
teit en hierdie studentege
meenskap gekom uit 'n ge-

meenskap waar u u belang
stellings op verskeie wyses uit
geleef bet. Hier word u in die 
geleentheid gestel om dit voort 
te sit, en selfs deel te neem 
aan bedrywig'hede wat u voor
heen nie geken bet nie. Die 
studentelewe aan die P.U. 
staan oop vir u. Deur u deel
name kan en moet dit ver
sterk word. 

Aan diegene wat gelukkig 
il3 om bulle met bulle eie 
wereldjie besig te hou en aan 
die verenigingslewe geen erg 
bet nie: ons hoop u geniet u 
verblyf bier, maar ons hoop 
ook u kom tot beter insigte 
voordat dit te laat is. 

A an die seniors: u is reeds 
ingeburger in die georganiseer
de studentelewe. Op u skou
ers rus die taak om die eers
tejaars in te skakel by u be
drywighede met die mins 
moontlike wrywing en ont
wrigting. Aileen op die manier 
kan ons studentelewe steeds 
sterk en lewenslm'agtig bly. 

En wat betref daardie be
drywig'hede waar ons as stu
dente aan die P.U. as 'n een
heid optree: gee daar ook u 
heelhartige samewerking. Nie
mand verwag van u om soos 
'n kuddedier op te tree en 
maar net saam te hardloop nie. 
Maar van u word verwag loja
liteit teen u nuwe Alma Mater 
en die studentegemeenskap. 
Wie daartoe bereid is, kan in 
elk geval nooit identiteitsloos 
wees nie. 

'n Psalm van Dawid. 
Loof die Here, o my siel en alles wat binne-in my is ,sy 

heilige naam! 

Loof die Here, o my sieJ, en vergeet geeneen van sy wei
dade nie! 

Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede 
genees, 

wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met 
goedertierendheid en barmhartig'hede, 

wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer 
nuut word soos die van 'n arend. 

Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk 
word. 

Hy bet aan Moses sy wee bekend gemaak, aan die kinders 
van Israel sy dade. 

Barmh&rtig en genadig is die Here, lankmoedig en groot 
van goedertierenheid. 

Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behOu 
nie. 

Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na: 
ons ongeregtighede nie. 

Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so gewetdig 
is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. 

So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver 
verwyder Hy ons oortredinge van ons. 

Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm 
die Here Hom oor die wat hom vrees. 

Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons 
stof is. 

Die mens - soos die gras is sy dae; soos 'n blom van die 
veld, so bloei hy. 

As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek 
ken hom nie meer nie. 

Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid 
tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtig'heid vir 
kindskinders. 

vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die 
te doen. 

- Deur My Lens -
Mens wonder dlkwels oor die 

funkllle (en die nut) van 'n ru
brlekskrywer. Moet by troostend 
en stlgtellk die standpunt van 'n 
gemeenskap vertolk? Of dan 
gemoedellk kommentaar lewer 
oor die dingetjies wat elke dag 
tussen ons plaasvlnd. En veral 
nle die mense se humeure be- ' 
proef nle. 

REBEL 
Nou ja, v~ kan gese word, 

maar ek meen tog 'n rubrlekskry
wer (veral anonlem soos bier -
o die heerllke wonder wle hy Is!) 
moet 'n soort rebel wees. Hy 
moet die dln&'e naak en eerllk 
8e - en veral dit waarvoor ons 
ander bang Is - en dlt vurlg 
se met die hartetog van cUe 
woord. Hy moet die cewete word 
van dlerene onder ons wat beer
Ilk toerespln Is In hul sellte
vreclenheld en elewaan. 

Nou is daar vir die rubriek
skrywer versklllende wee oop 
om sy ,boodskap" in te verge
stalt: Hy kan kwetsend, ironies, 
ernstfg, bumoristle.s satlrles, ge
moedellk ens. te werk gaan. Dlt 
bang at van sy toonaard, ay 
skryfaard en die belangrikheld 
van die saak voor bande waar
op by ,kommentaar" wll lewer. 

Ook hang dlt at of die saa.k 
born bitter stem of woedend of 
by dlt net eenvoudlg belagllk en 
slmpel vlnd. M.a.w. In 'n rubrle.k 
bet ons te doen met 'n enkele 
mens se voorkeure, sy logos van 
'n beginsel of mlstastbtg daar
van ens. en.s. 

KIAPPE 
In die llg -van vooratgaande 

beslnnlng en die felt dat ek dit 
my aanmatfg om te akok of te 
troos, wil ek vandag humoristies
vrlendellk, soos my kollega in 
'n adder rubrlek van 'n week
blad, 'n paar klappe uitdeel: 'n 
klap vir die Studenteraad omdat 

bulle nle masaaultkennlngspara
des toegelaat bet nle. Het bulle 
daaraan gedlnk dat Jetterllk hon
derde ou manne daardeur bulle 
regte heltte mlsgeloop bet? 

'n KJap vir die ou damea en 
here wat nie die eersteja.aJ'II :da 
wense kort gevat bet nle. Pie 
spesles iS beslg om ona te ver
trap. (Nietemln 'n hartellke wel
kom aan bulle by die leserskrlng 
van so 'n gesoflstlkeerde en ge
sogte rubriek sooa hiercUe). 

TAAI K1LAP 
•n Laaste taal klap aan dtece

ne wat dink dat (a) Reflector 
verllg of verkramp is; (b) wat 
nie gereeld hierdle rubrlek lees 
nie; (c) wat nie aaam met my 
bly Is dat S.A. terug Is in die 
Ollmplese Spele. . oiul hoop net 
dat ons nle ' op morele gronde 
gedwing sou word om terug te 
staan nle, as te veel lande die 
spele sou boikot. 

Maar om by die lokale te bly: 
die sogenaamde ontgroening, ln
Jywlng, inskakellng, lnburge
rlng, saggies en teer-sorgaame 
lnname by ons (of wat word dlt 
nou genoem?), was 'n volalae 
milllukklng. Die Studenteraad 
moet met lets deflntlefs voren
dag kom, 'n uitgewerkte pro
gram (moenie gemengde uitken
nlngsparades ver.geet nle!) Die 
amoreuse Is die hartklop van 'n 
universitelt. 

VRUGBAAB 
Vanult my outslderskap 'n 

laaste woord: ek hoop dat al 
die besture, komiteea ena. 'n 
bale vrugbare Jaar sal hfl. Ek 
hoop ook dat die owerhede, In 
ona groter wordende stude.ntege
tal, 'n slmpatleke oor 11&1 hi 
vir ons finansiele probleme; dat 
daar vanjaar al sar begin word 
met 'n nuwe studentesaal o.~ 

REli'LECTOR 
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Los"oor!? 828,000 of 'n boete: Bit 
die vraag 

R28,000! Dit is vir die dames van Karllen, die nuwe dames
koshuis die enigste oplossing in 'n poging om bulle hoe polvye 
te red (die alternatief is etlike rande boete as bulle dit sou 
waag om 'n kortpad oor die spoorlyn te kies.) 

Dit sprult voort ult die felt muurproppe wat nog nle bereld 
dat die dames telkens .,myle" is om bulle dienste permanent 
ver moet stap om bulle daagllkse aan te bled nle. Die dames sal 
klasse by te woon. Indlen die nou maar beurte moet maak om 
P .U. 'n brug sou wou oprig, sal saans te kan studeer! (in die 
dit om en by R28,000 kos. danker kan 'n mens in elk gev11.l 

'l'EVREDE nle sien nle.) 
Die nuwe kosbuis, ook die 

hoogste gebou op die P.U., is aan 
die begin van vanjaar betrek en 
die nuwe inwoners is bale te
vrede en se dat bulle werklik 
trots op bulle pragtige moderne 
gebou is. 

EENHEIDSGEES 

Daar Is ook nog net een van 
die 8 telefone besklkbaar en die 
is nie van die poskantoor afkom
stig nie maar wet van 4ie inwo
ners van Dawie Dup-Noor4, wat 
dit bale goedgunstlgllk aan 
dames af,gestaan bet. 

EETSAAL 

Skaakkluh het groot· planne """" se 

Dames van verskeie ou kosbui
se bet oorgetrek na Karllen en 
hoewel daar voorbeen gemeen is 
dat onderskele kosbuis-groeples 
gevorm sou word, as gevolg van 
die groot getal lnwoners, beers 
daar reeds 'n sterk eenbeids.gees 
en almal Is vol moed om nog 
dlep spore In die kosbuls-geskie
dEmis van die P .U. te trap. 

Pie nuwe eetsaat Is nou ook at 
In gebrulk. Dlt gaan redellk vlot 
met die nuwe reelings daar, be
halwe met die lugreelirtg, maar 
daarvoor kompenseer die perio
dieke beildronke van die mans
studente. 

voorsitter 
,Die Skaakklub aan die Puk bet homself in die verlede 

bewys as een van die mees entoesiastiese en bedrywigste vereni
gings, en ons sal alles in ons vermoe doen om hierdie jaar 
daarmee voort te gaan." 

So bet mnr. Mac van der Mer
we, voorsltter van die klub, in 
'n onderhoud aan die Wapad 
ges&. 

SKOONSKIP 
Die klub bet v~rlede jaar ult-

stekend gevaar. Nle aileen bet 
bulle skoonsklp gemaak In die 

Jaques Loots 
Mnr. Jaques Loots, lektor in 

die departemente Drama- en 
Toneelkunde en Spraak- en Ver
tolkingsleer, vertblk in die nu
we Afrikaanse rolprent .,Die 
Kandidaat" een van die belang
rike roUe. 

Mnr. Loots, wat vroeer aan 
die S.A.U.K. verbonde was, ver
tolk In die film, wat onder die 
regie van Jans Rautenbacb 
staan, die rol van ds. Peroldt. 
Die boofrol in die film word 
vertolk deur Roelf Jacobs, 'n 
oud-Poot en tans verbonde aan 
die S.A.U.K. 

Kooperasiewese 
deur 

deskundiges 
bespreelc 

'n Geslaagde slmposium oor 
Kooperasiewese is op 19 Janua
rie deur die Instituut vir Ko
operasiewese van die Potchef
stroomse Universiteit in same
werking met die Kooperatiewe 
Raad van die Suid-Afrikaanse 
Landbou-unie gebou. 

AI die referate is gelewer on
der voorsitterskap van prof. D. 
J . Viljoen, dekaan van die Fakul
teit Ekonomiese Wetenskappe 
aan die P.U. 

TER WOORST 
Die hoof.spreker was clr. G. J. 

Ter Woorst van Amsterdam. Hy 
word as een van die beste ken
ners van die kooperasle--praktyk 
In Europa beskou. Sy verhande
llng het gegaan oor di~ ekono
mlese aard van Kooperasles. 

Ander sprekers was mnr. H. 
C. van Rensburg, registrateur 
van Kooperasies en prof. W . F. 
J . Steenkamp van die Universi
teit van Suid-Afrlka, wat ook 
voorsltter van die Staatsonder
soekkommissie na Kooperatiewe 
aangeleendhede - ·Is. 

Potchefstroomse llga. nie, maar 
bulle bet ook daarln geslaag om 
tydens Intervarslty gelykop teen 
die Kov.s~ te speel en verskele 
gedugte klubs, o.a. U.P.-bulte
muurs, te klop. 

STAATMAKERS 
Mnr. van der Merwe bet gese 

dat hoewel die span vier van fiY 

staamakers verloor bet, by vol 
moed is vir die jaar wat voor-
1£:. Vir die llga is weer ingeskryf 
en verskeie wedstryde is gerelH 
teen ander klubs. 

Nu·we koshuis 
in aanbou 

Daar Is begin met die oprlg
tlng van 'n nuwe dameskosbuis 
op die oop stuk grand wes van 
Huts Karlien ~n noord van 
Over de Voor. 

Die koshuls, wat bopellk teen 
Januarle 1969 voltool sal wees, 
sal 250 lnwoners huisves, en sal 
besklk oor 'n kelderverdleping 
wat as fietsloods gebrulk sal 
word. 

KOMPLEKS 
Saam met Over de Voor, Dawle 

Doep en Huis Karlien sal die 
nuwe kosbuls deel uitmaak van 
die ultelndellke kompleks vir 
damesstudente wat random die 
nuwe eetsaal sal sentreer. 

Nagraadse Puk 
na .Antartika 

'n Navorser in die departe-
ment van Flsika, mnr. Danle 
Joubert, is die leler van die ne
gende Suid~Afrikaanse Antartlese 
ekspedisie wat verlede Donder
dag bebeer oorgeneem bet van 
die SANAE-basis op Antartlka. 

.JONGSTE 
Die sewe en twlntl~Ja.rib mnr. 

Joubert Is die jongste persoon 
wat tot dusver aangewys Is as 
Ieier van die ekspedisle. 

Mnr. Joubert het ook die eks
pedlsle van 1965/66 meegemaak 
as flsikus en het sy verblyf In 
Antartlka so geniet, dat by 
sander aarsellng aansoek gedoen 
bet om vanjaar weer te gaan. 

Saam met mnr. D- P. J. Smith, 
'n flsloloog, is mnr. Joubert die 
enigste lld van die span wat 
reeds in Antartlka was. 

Die klub vergader Maandae
aande in die Dlerkunde-labora
torlum en almal wat enigsins 
in skaak belangstel, is hartlik 
welkom, bet mnr. Van der Mer
we gese. 

Wle bet gese die Puk se seniors 
h nle mensllewend nle'l Op die 
toto word 'n eerstejaar ewe 
vriendellk deur 'n paar van 
Ultspan se veterane verwelkom. 
Heel links Is Flip. Buys, langs 
hom Kraal Kirstein en derde 
van rep Jan Schutte. 

Foto: Fotokuns 

Sportsentrum 
• 

VIr Maties 
'n Sportsentrum wat na ver

neem word enlg In sy soort In 
Suld-Afrlka sal wees, sal binne
kort werklikbeid word by die 
Stellenbosse Unlversiteit wannP.er 
die argitekplanne gefinallseer is. 

Vir elke sportsoort sal daar in 
die moderne gebou wa.t heel
waarskynllk ook naby Coetzen
burg gebou ,gaan word voorsle
nlng gemaak word. Daar sal 
'n blnnensbuise saal en fllmka
mer wees. Hier sal sporttegnleke 
op groat skaal beoefen kan 
word. 

Daar is nog dinge wat moei
likheld gee soos die elektrlese 

Leweransiers 

Laasgenoemde gebrulk glo 
deesdae die dakke van die on
derskeie kosbuise in die omge
wlng van Karllen bale meer vir 
soslale verkeer as oolt te vore. 

van P.U. 

Kleure 



KUNSGESELSIE 
'n Mens wonder soms aan wie 

ons die meeste te danke het in 
ons samelewing, die kunstenaar 
of die wetenskaplike. Eintlik kan 
hul nie geskei word nie maal' 
party mense beweer dat die 
kunstenaar oorbodig is. Ander 
meen weer dat die wetenskapli
ke te tegnies is en nie in die 
geestelike belang stel nie. 

PARALELLE 
Hulle is egter albili verkeerd 

want vanaf die heel vroegste 
beskawings tref ons die paralelle 
posisie aan tussen die kunstenaar 
en die wetenskap. Neem bv. die 
Egiptiese plramlde; bier is dit 
duidelik dat die wetenskaplike 
tog ook 'n begrlp van skoonheid 
of te wei kuns gehad het in die 
beplanning van die piramide. 

'n Kunstenaar het ook dikwels 
wetenskaplike belangstelling en 
of aanleg. Leonardo da Vinci 
asook Michelangelo is beroemde 
kunstenaars maar albei was ook 
kenners op die gebied van 
anatomie. Da Vinci bet ook ver
skeie moderne apparaat antwerp 
bv. 'n vliegtuig, drukpers, duik
boot en ratte wat in mekaar 
draai. 

GESKEI 
In ons hedendaagse lewe is die 

wetenskaplike en kunstenaar 
meer geskei as gevolg van die 
meer professionele en gespesiali
seerde tyd wat ons beleef. 'n 
kunstenaar is vandag afhanklik 
van die wet om aan hom mid
dele en materiale vir sy kuns
skeppings te vervaardig. Die 
boesmankunstenaar was egter 
'n wetenskaplike ook aangesien 
hy met klei, wortelsappe en 
.grond sY eie vert vervaardig het. 

Pie hedendaagse wetenskaplike 
laat die vorming van kuns ge
heel en al oor aan die kunste
naar wat die kultuursy van die 
kuns betref. Hy beoefen tog in 
'n mate die tekenkuns in die 
sketse van uitvindings of 

ontwerpe van wetenskapllke 
masjinerie. Hier en daar Is daar 
egter uitsonderings waar kuns 
en wetenskap so verbind word 
in 'n professie dat albei om
trent gelykstaande waarde bet 
bv. argitektuur. 

Oral is kuns en wetenskap 
saam teenwoordig. Dink bv. aan 
die radio wat wetenskaplik uitge
dink is maar tog die musiek 
aan ons brin.g wat weer deur 
die komponis op sY beurt nie 
algeheel gekomponeer is a.g.v. 
sy emosionele inspirasie nie. Die 
wetenskap of Jogiese vorm van 
die musiek is steeds teenwoordig. 
In 'n ander bekende voorwerp 
soos die motor of enige ander 
vervoermiddel tref ons weereens 
die tegniese maar ook die este
tiese aan. So kan mens aanhou 
om voorbeelde op te noem. 

TYD TOT TYD 
Kuns en wetenskap verskil 

van volk tot volk en van tyd tot 
tyd. 'n Volk se tradisie en gods
diens bepaal in 'n groot mate 
hoe sY kuns en wetenskap met 
mekaar verbind sal wees. Pie 
Grieke se godsdiens bet die 
drang tot die afbeelding van hul 
gode geskep. Die wetenskapllke 
moes egter die wyse en middele 
voorsien waarop die marmer 
verkry en bewerk kon word. 

Die Romeine het later die ·oar
winning van ander volkere in 'n 
mate as 'n tradisie beskou, ook 
om hul prestige te handhaaf; so 
moes die tegnici dus brue en 
paaie voorsien maar die skoon
beid in die werk is nooit uit die 
oogpunt verloor nie. Dink bv. 
maar aan 
loseum en 
Appia. 

die aquaducts, 
die bekende 

col
Via 

Hieruit is dit duidellk dat die 
een nie sonder die ander kan 
klaarkom nie en ook dat die 
kuns en wetenskap nie geskei 
kan word nle aangeslen hul te 
verstrengel is in mekaar. 

BEROEMDE KUNSTENAARS NA 
POTCHEFSTROOM GEBRINC 
Die Potchefstroomse Universiteit bied vanjaar ses Mees

terskonserte aan waarin wereldberoemde kunstenaars optree. 
Hanlie van Niekerk tree in die 

eerste van hierdie reeks konserte 
op. Sy is 'n beroemde Suid-Afri
kaanse sopraan wat die afgelope 
paar jaar groot opgang gemaak 
bet in Europa vanwee die skoon
beid van haar stem en die artis
tieke rypbeid van haar vertol
kin.gs. 

n.. SERAGLIO 
Hierna volg die opera ,n 

Seraglio" van Mozart wat met 
volle decor, kostuums en orkes 
deur Truk aan,gebied word. Van 
die sollste wat optree is o.a. 
Gert Potgleter, . Virginia Oost
huizen en Oystein Llltveld: 

FRAN.K!L 
Nog 'n boogtepunt sal die op-

trede van Peter Frankl, die bril
jante Hongaarse plants wees. 
Dan is daar nog die Tel Aviv
strykkwartet wat. as een van die 
wereld se beste strykgroepe 
beskou word, wat op 17 Augus
tus tn die Totiussaal optree. 

WEENSE SEUNSKOOR 
Die ultvoering wat by verre 

seker die gewlldste sal wees is 
cUe van die Weense ~unskoor. 

Hulle Is alom bemlnd en het 
l'flCD bekendstelllng nodig nle. 

'n Groot aantal seisoenkaar
tjies is reeds verkoop en voor
nemende konsertgangers moet 
besprekings vir die onderskele 
konserte vee tten dae voor die 
tyd, dopbou. 

, Vleispasteitjies met 

sousl asseblief . 

tamatie-
II 
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Reuse kultuursaamtrek 
Reelings Vorder Goed 

REeLINGS vir die kultuursaamtrek wat gedurende die Aprilvakansie aan die P.U., gehou 
word, vlot goed. So bet mnr. Jan-At Kruger, voorsitter ''an die A.B.K.K. en van die 

komitee betas met die reelings van die saam trek, in 'n onderhoud ~an Die Wapad gese. 
Mnr. Kruger het gese dat die grootste gedeelte van die 

organisasie vir die saamtrek reeds agter die rug is. Saam 
met die saamtrek, wat die eerste van sy soort aan 'n Afrikaan
se universiteit sal wees, word drie gespesial~seerde kursusse, 
naamlik 'n volkspelekursus, 'n toneelkursus en 'n koorleierskur· 
sus aangebied. 

Die saamtrek word op Maan
dag 8 April deur die minister van 
Naslonale Opvoeding en van In
ligting ~n kanselier van die P.U. 
sen . .Jan de Klerk, geopen. 

RUPERT 
Onder die sprekers wat voor 

die saamtrek, wat die heel week 
sal duur, sal optree, is dr. Anton 
Rupert, die bekende Kaapse eko
noom, wat oor die Afrikaner en 
sy ekonomie sal praat, dr. A. P. 
Treurnicht, redakteur van die 
nuwe dagblad in Pretoria, en die 
rektor, prof. H. J. J . Bingle. 

Ander sprekers wat referate 
sal lewer, Is dr. Piet Meyer, prof. 

P. D. van der Walt, prof. Hert
zog Venter, prof. G. Dekker, reg
ter Koble Marais, prof. Olivier 
van die Universiteitskollege vir 
Indlers, drr. T. van der Walt en 
A G. Kellerman en mnr. Ben de 
Klerk, president van die A.S.B. 

A.S.B. 
DJe saamtrek word onder be

skermlng en in samewerklng met 
dle naslonale A.S.B. gehou en 
vind dan ook gelyktydig met dle 
jaarllkse A.S.B.-Irunsfees plaas. 
Mnr. Rennie Smlt, dlrekteur van 
kulturele aangeleenthede van dle 
A.S.B. Is op die oombllk beslg 
met die geldlnsamellng vlr die 

Die Weense Seunskoor, wat in die tweede helfte van die jaar -
'n oitvoering in die Musiekkonservatoriwn gee tydens bulle 

toer deur Suid-Afrika. 

Handleiding vir eerstejaars 
Die departement van Ontwikkeling aa.n die P.U. bet van

jaar begin met die uitgee van ,Die Nuwe Pukkie" as handlei· 
ding vir nnwe studente. Die departement beoog dat dit as 
aandenk.ing sal dien van die eerste kennismaking met die P.U. 

Vanaf 'n welkomswoord deur 
die rektor, prof. Bingle tot die 
lya van sakeondernemings In 
Potchefstroom, is die boekle vol 
lnteressanthede en noodsaakllke 
kennls vir die nuwellng. Dlt be
vat o.a. 'n volledlge verklaring 
van die Pukwapen en Jeuse asook 
'n Pukwapen op 'n los vel glan
papler gedruk. 

UITEENGESIT 

Die beglnsels van die unlversi
telt, die ontstaan en groel, fakul
teite en kursusse, studentepubll
kasles en praktiese studiewen
ke word breedvoerlg ulteengeslt 
en kan vir die student van groot 
waarde wees. In die blblloteek, 
die georganlseerde studentelewe 
en op die sportterreln behoort 
die eerstejaar volkome tuls te 
voel. Verder is die blaadjle voile
dig met foto's toegellg. 

Die werkie dien inderdaad as 
aanbevellng en leldln.g op die 
P.U.-kampus. 

Prof. Offermeier 
lewer rede 

Prof. dr. J. Otfermeter, profes
sor en hoof van die Departement 
Farmakologle, lewer sy inougere-
1~ rede op Vrydag 25 Februarle 
In die Konservatorlumsaal. 

Die rede sal handel oor Farma
kologle en die verrigtln.ge neem 
om 7.00 nm. 'n aanvang. 

P.U.-dogboekie 
Daar ts nog 'n groot aantal 

P.U.-dagboekles by die ;kafeterla 

bilsklkbaar teen 30c stuk. Die 

dagboekle bevat alle inllgtlng 

wat vir die Puk-student geduren

de 1968 van waarde kan wees. 

saamtrek. Dlt word beraam dat die 
saamtrek, waar sowat 4100 stu
dente van oor die hele land ver
wag word, etJ.ike duisende rande 
sal kos. 

Wat betref die verskillende 
kursusse wat gereel word, bet 
mnr. Kruger gese dat reellngs 
lu hlerdie verband ook reeds ver 
gevorder bet. Die dlenste van 
deskundiges Is verkry vir die 
aanbied van die kursusse en dle 
belangstelling dr.a.rvoor loop 
hoog. Inskrywingsvorms en re
klamebiljette sal binnekort aan 
aile sentra gestuur word. 

UNIEK 
,Ons slen uit na hierdie saam

trek," het mnr. Kruger gese, • 
,en ons wil die versekerlng gee 
dat dit vir elkeen wat dit by
woon, 'n unleke ondervlnding sal 
wees." 

Advertensieburo . 
m I ewe 
geroep 

Op 'n vergaderlng aan die eln

de van 1967 bet die Studenteraad 

besluit om 'n Advertensleburo in 

die lewe te roep. 

KOURDINEER 

Die dod van dJe buru Is hoof

saakllk om die werwlng van ad

vertensles vlr die venklllende 

.studentepubllkasles te koordlneer 

en om no~ voellng tussen ad

verteerders en die redaksles te 
bewerksteW~. 

In 'n onderhoud met Die Wa

pad bet mnr. Nlc Lessing, pen

nln.gmeester van die Studente

raad en die persoon in beheer 

van die buro, gese dat brlewe 

reeds aan 'n groot aantal pro

mlnente sakeondernemlngs 

dwarsdeur die land gestuur Is. 

BEAKS IE 

,Tot dusver is goele reak· 

sle ontvang en ek is vol vertroue 

dat die Advt:densleburo ulteinde

llk 'n groot sukses sal wees," bet 

mnr. Lessing gese. 
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Gemiddelde Brit • nle vyandig 
DIE man op stra.at in Brittanje staan oor die algemeen baie simpatlek teenoor Suid·Afrika 

en die eintlike gifsaaiers teen ons land is die groepie met politie~e aspirasies. So bet mnr 
Dries du Plooy, primarius van Over de Voor en gewese onder-voorsi1;ter van die Studenteraad, 
in 'n onderboud met Die Wapad gese. 

Mnr. Du Plooy bet pas teruggekeer van die buiteland waar 
by ses weke in Brittanje vertoef bet met 'n Abe Bailey-beurs 
en twee weke op sy eie koste deur Europa gereis het. 

Is vir sY doktorale studle, en 
mev. Wissing gewoon) . 

NIE GESLAAG 

Brlttanje in die algemeen bet 
by beskryf as bale <lleselfde as 
Suld-Afrika. Pit Is eintlik eers 
as mens op die Europese vaste
land kom dat jy werkllk 'n ver
skil opmerk", bet mnr. Du 
Plooy gese. 

Die groep beurshouers bet In 
En.geland sowel Oxford en Cam
bridge as een van die heel jong
ste en modente unlversitelte be
soek. Opvallend van Oxford Is 
volgens mnr. Du Plooy die groot 
aantal kolleges waaruit dlt be
staan en wat vroeer selfstandige 
lnrigtlngs was. Die akademlese 
standaard wat gehandhaaf word, 
is bale boos. 

NIE-BLANKES 
Gevra na die nle-blallke vraag

stuk waarmee BrjttanJe op die 
oombUk opgeskeep sit, bet mnr. 
Du Plooy pse dat dit opvallend 
Ia hoevtlfll pp-adueerde nl&oblan
kes daar Is wat nle betrekktnp 
kry nle, terwyl Bekere hotelle 
ook nle-blankes weier. Die gemld
deld,! Brit bet egter n1e penoon
like beswaar teen verkeer met 
nle-blankea nle. 

VEBKNOBSING 
Ekonomles verkeer Brittanje 

In die verknorslng. Dlt bet al 
aanleldlng gegee tot die ,lf'm 
Backing Britaln"-veldtog om• har
der te werk en op ander manlere 
die druk op die ekonomle te ver
llg. Opmerklik Is dat die veld
tQg sterk teengestaan word ieur 
die vakbonde. 

Op 'polltleke terreln ga'.l.n dlt 
nle veel beter nie. Die huidlge 
regerlng verkeer sterk In onguns 
en 'n onlangse opname deur een 
van die koerante bet aan die 
Ug gebring dat 89 persent van 
die klesers teen :nnr. Harold 
Wilson aa premier gekant is. Die 
onlangse wapenverbod teen Suld
Afrika Is deur die meerderhei.i 
van koerante afgekeur. 

Met komplimente. van 

AJAX 
(Edms.) lpk; 
BOEIE

SDYFBEHOD"TES 

NEDEB'LAND 

Oor Nederland, wat mnr. Du 
Plooy saam met Dultsland, 
Frankryk, ItaW~ en Griekeland 
tydens sy reis deur die vaste
land besoek bet, het hy op,ge
merk dat bale Nederlanders uit· 
gesproke teen Suid-Afrlka is. 
<In Nederland het mnr. Du Plooy 
by mnr. Daan Wissing, lektor in 
die departement Afrikaans-Ne
derlands wat tans In Nederland 

Toe hy c-evra b of die toer na 
sy menlng gestaac bet In sy 
doel, naamlik om beter verhou
dlnge tussen die Afrikaner- en 
Engelssprekendea te kweek, het 
mnr. Du Ploof gese dat die toer 
na sy menlng nJo daarln geslaa&' 
bet .nle. Hy het dit beldemtoon 
dat 'n uJters &'Otlie &'eslndheld 
op dl~ toer tussen die studente 
geheers bet, :n:taar •n totale vel'
skU In ultkyk op sake het dit 
vir die twee poepe JQ.oeillk ge
maak om mekaar te vlnd. 

BOSMAN: KLUBS MOET 
S·AAMSMELT 

Die Voorsitter van die Wes-Transvaal se Rugbybond, mnr. 
Piet Bosman, bet in sy jaarverslag, wat binnekort aan die 
bond se jaarvergadering voorgele sal word, die hoop uitge
spreek dat klubs in die toekoms sal saamsmelt om sterker 
eenhede in Wes-Transvaal te vorm. 

Hy bet verder verklaar dat die 
stigting van nuwe rurbybonde 
In Suid-Afrika noodwendlg tot 
heelwat probleme sal lei en dat 
die subunies, waar die betrokke 
bonde gestig gaan word daarby 
baat sal vlnd, maar dat dit 'n 
bedrelging vir bestaande bonde 
kan word. 

Hy ts daarvan oortuig dat nle 
net klubrugby In hlerdle geval 
sal verbeter nle, maar ook die 
provlnslale spanne behoort daar
deur versterk te word. Volgens 
hom bet die af~lflingskursus 

wat verlede seisoen deur mnr. 
Piet Malan, Direkteur van Sport 
aan die P .U., gereel Is, bale ge
belp om die spelers 'n groot mate 
van fiksbeld te gee en aan te 
spoor om beter rugby te speel. 

LEEUS 
Wee-Transvaal speel vanjaar 

weer soos in die c-eval van 19&Z 
die eerste wedstryd teen die 
Leeus en mnr. Bosman spreek 
cUe hoop ult dat aile ~lers be
tyds moet flk8 word om te kyk 
of bulle Die Wes-Tnmsvaal se 
sege In 19&Z kan berhaal nle. 

Die Wapad bet v.erlede week 
verneem dat die Puk se eerste 

gaan onderneem. Die een toer 
na Natal Is klaar gefinallseer. 
Die Pukke sal drie wedstryde 
speel teen Durban Collegians, 
Natal . Universitelt en 'n span 
van Pletermaritzburg. Die ander 
toere Is heel moontlik na Rhode
ale en Noord-Transvaal. 

Bekendes word 
lektore 

Twee bekendes in die studente
lewe Is vanaf die begin van van
jaar q.angestel as junior lektore 
In die Fakulteit van Lettere en 
Wysbegeerte. 

Hulle is mnr. Pleter de Klerk, 
oud-boofredakteur van Die Wa
pad en 'n lid van die ondersoek
kommlssie wat verlede jaar ln
grypende veranderings In die 
studentelewe aanbeveel bet, en 
mnr. Pontlfex Venter, Korps-ver
teenwoordl,ger op die studente
raad. 

Mnr. De Klerk Is aangestel as 
junior lektor In die departement 
Geskiedenis, terwyl mnr. Venter 
junior lektor in Wysbegeerte 

rugbyspan vanjaar drle toere word. 

5 

So bet dit verlede Dlnsdag 1n die nuwe eetsaal gelyk toe die 
eerstejaars en bulle ouers middagete daar geniet bet. Alles 
moontlik is vanjaar gedoen om die dag vir die ouers aange· 
naam te maak. Foto: Fotokuns 

'n 

Minister van 
Verdediging 

na P.U. 
Simposium deur die 

Seminaar vir Internasionale Poll
tiek word op 23 Augustus 1968 
aan die P .U. gehou. 

Die onderwerp is die onttrek
king van die Britse troepe In 
Oos-Indie en die terroristeaan
valle in die noorde van S.W.A. 
Die hoofspreker sal die Minister 
van Verdediging, mnr. P. w . 
Botha, wees. 
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6 Dl~ WAPAD 

Fanie en Rea skitter 
PUKKE MAAK SKOONSIIP 

TWEE fantastiese vertonings, een 'n Suid-Afrikaanse rekord, is verlede Woensdagaand op 
die eerste Wes-Transvaalse liga-atletiek byeenkoms '-'an die seisoen op die Bill Swart-ovaal 

in Potcbefstroom deur twee Pukke gelewer. 

Bulle is Suid-Afrika se twe.ede droommylatleet, Fanie van 
Zijl ·wat ook nou die 3,000 meter-rekord agter sy naam kan 
plaas, en die 19-jarige Bea Marais, wat 'n uitstekende tyd oor 
die 800 meter vir vroue opgestel bet. Holle wentye was onder
skeidelik 8 min. 14 sek. en 2 min. 15.4 sek. 

Fanie se tyd is 11.7 sek. beter 
as die Brit , Ron Hill, se ope 
rekord en 12.4 sek. beter as 
Denis Spence van Natal se amp-

Wes-Transvaal 
se span 

Twee Springbokke van die 
Pukke, Fanie van Zijl en Willie 
Coetzee, is ingesluit in die Wes
Transvaalse atletiekspan wat 
vanaand aan die driehoekige by
eenkoms tussen Noord-, Suid- en 
Wes-Transvaal op die Pilditch
stadion in Pretoria deelneem.. 

Ander Pukke wat in die span 
ingesluit is, is soos volg: 
Mans: 100 meter : · J . ert W. van 
der Westhuizen. 200 meter : J . 
en W. van der Westhuizen. 400 
meter: G. Lategan. 800 meter : 

telike rekord. Sy tyd volgens 
die Portugese puntetabel is gelyk 
aan 'n twee myl-tyd van 8 min. 
53.1 sek. As daar in ag geneem 
word dat Van Zijl die vorige 
twee dae bale hard geoefen het 
is dit 'n skitterende prestasie. 

DERDE WEDLOOP 
Na Wnensdagaand kan 'n 

mens Bea Marais In dleselfde 
asem noem l!.s Anne McKenzie 
en die jong Thea Kltshoff van 
die We.stellke Provlnsle, twee 
van ons 'heel beste vroue-half
mylatlete. Sy bet Woensdag aan 
haar der~ wedioop oor die 800 
meter deelgeneem en met 2_5 

sek. op haar vorige beste tyd 
verbeter. Dlt laat 'n mens won
der of Bea nie blnnekort met 'n 
nuwe Suld-Afrlkaanse rekord 
vorendag gaan kom nie. 

Dawid Booysen wat ook van
jaar aan die P.U. studeer, kun 

PUKKE IS REC 

net nie daarin slaag om die ge
wig verder as 60 vt. te stoot 
nie. Sy wenafstand was 59 vt. 6 
dm. In die diskusnommer bet by 
die beste afstand van sy loop
baan gebaal, nl. 164 vt. 9 dm. 

VINNIGE TYD 
Nog 'n bekende Puk-atleet, Wil

lie van der Westhuizen, bet die 
200 meter in die vinnige tyd 
van 21.3 sek. a~gele, Ander Puk
atlete wat goeie vertonings gele
wer h,et is Willie Coetzee - 14.6 
sek. oor die 110 meter hekkies, 
Joban van der Wethuizen -
10.7 sek. oor die 100 meter, Her
man Smit - 202 vt. 8 dm. vir 
die spiesgool -en Louis van Wljk 
- 3 min. 59.7 sek. oor die 1,500 
meter. 

Na hierdie eerste ligabyeen
koms hierdie eeisoen in Was
Transvaal kan 'n mens nie an
ders om atletiek uit te sonder as 
die provinsie se gesogste sport 
nie. Sowat 2,500 toeskouers bet 
lie byeenkoms bygewoon en die 
grootste aantrekklngskrag was 
beslls die atlete van die Potchef
stroomse Universiteit. 

VIR OLIMPIESf 

G . Miildner, 1,500 meter : Louis 
van Wijk, 3,000: L. van Wijk en . 
G. van Eck. Paalsprin,g: H. 
Coetzee: Gewigstoot: D . Booy
sen en H . Smit. Skyfwerp: D. 
Booysen H . Smit en C. Marx. 
Spiesgooi: H. Smit. Aflos A-span: 
W. Coetzee, W. en J . van der 
Westhuizen. B-span: G . Lategan 
en P . Booysen. 

SPELE 

Vroue: 400 meter: ;B. Marais. 800 
meter: B . Marais, R. de Klerk 
en A. Gildenhuys. 80 meter-hek
kies: D. Niehaus. Gewigstoot t:n 
Skyfwerp: C. Malan. Spiesgooi: 

Die bertoetrede van Suid-Afrika tot die Olimpiese Spele 
in Mexiko vanjaar, bet blykbaar ook 'n groot invloed op die 
atlete van die Puk gebad wat verlede Saterdag aan die jaa.rlik
se atletiekbyeenkoms om die De Loorskild op die Pilditchsta
dion in Pretoria deelgeneem bet. 

A . Venter. Hoogspring: S. Hen
ning. Aflos A: B . Marais. B-span: 

Fanie van Zijl, wat deesdae kende tyd van 3 min. 52.4 sek te 

R. de Klerk en A. Gildenhuys. 
Die Pukatlete bet in die afge-

1ope paal" jaar die hart van die 
Wes-Transvaals,e span gevorm en 
die span bestaan vanjaar byna 
uitsluituk uit die draers van die 
Geeltruie. 

INSLEEP! 

die een rekord na die ander voor 
hom wegvee, was weer op sy 
stukke en die Noord-Transvaalse 
rekord vir die 1,500 meter moes 
dit hierdie keer ontgeld. Fanie 
het uit die staanspoor voorgeloop 
en algaande sy teenstanders 
tree agtergelaat om in die uitste-

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Ka.hW.beatellings: 6039 

(EUMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 
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- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

- wm•-·-·-·-c-•-• -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- . 

wen. Dit is 7.7 sek. vinniger as 
Barry Naude se rekord. Verlede 
jaar was Van Zijl se tyd op 
dieselfde baan 3 min. 53.5 sek., 
maar dit is nie erkert nie omdat 
daar qie vlaggies om die baan 
was nie. 

Dawid Booysen het die gewlg
stoot en die werpskyf ·gewen 
met afstand·e van 57 vt. 1 dm. 
en 160 vt. 8 dm. onderskeldelik. 
Herman Smit, wat nog 'n junior 
atleet Is bet toe 157 vt. · 9 
dm. in die diskusnommer gebaal 
om tweede na Booysen te eindig. 
Dit was sy heel beste afstand 
van sy loopbaan. 

BAASSKAP 
Willie Coetzee, bet weereens sy 

baasskap in die 110 meter bek
kies getoon toe by die nommer 
in 14.7 sek. gewen bet. Joban en 
Willie van der Westhulzen bet 
ook bale goed vertoon as in ag 
geneem word · dat bulle voor die 
byeenkoms in ·•n motorongeluk 
betrokke was. Na verneem word 
is bulle nie ernstig beseer nie. 

Die Unlversiteit van Pretoria 
bet die De Loor-skild gebuit toe 
bulle die Pukke naelskraap met 
een punt ,geklop bet. Dlt is voor
waar 'n groot prestasie as daar
op gelet word dat al die Puk
atlete nie eers teenwoordig was 
nie. As die mans- en dame!!atle
te van die P.U. op hierdie trant 
kan voortgaan, sal daar 'n bele 
paar Geeltruie later in die 1u.r 
in Mexiko hul land op die Ollm
piese Spele verteenwoordig. 

J.C.S. 

Die Wat*l word cecJruk dear 

:EuU..., Pot.chetstroom. Ultp

wen: Die Shdel!lteraad P.U. ·dr 

c.II.O. 
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i REKORD VIR FANIE I 

L 
Die bekende mylhardloper, Fanie van Zijl, wat vanjaar aan die 
P.U. studeer. Fanie bet op 21 Desember verlede jaar die twee
de Suid-Afrikaner geword om die myl in minder as vier minute 
af te le toe by in Port Elizabeth 'n tyd van 3 min. 59.8 sek. 
opgestel bet. 

KAPTEINSBEURT DEUR 
COETZEE. 

Eerstespan speel gelykop 
Die Puk se eerste k.rieketspan bet verlede Saterdag 'n 

kans om in die plaaslike bonusliga voor te ,loop, met verbrou
de vangkanse deur bulle vingers laat glip. Dit nadat bulle reeds 
tweede g;eeindig bet in die Wes-Tran!ilvll.alse liga. 

Hulle bet eerste gekolf in bul 
wedstryd teen Potcbefstroom 
Do!'p en swak begin. In een 
stadium was 8 paaltjies plat vir 
'n skrale 48 lopies. Danie Kock 
moes toe kom kolf en bet die 
fort gehou, terwyi Jos Coetzee 'n 
ware kapteinsbeurt g~speel bet. 
Aan die einde van die twee uur 
was Joe Coetzee met 67 n.u.n. 
nog steeds voor die penne en 
so ook Danie Kock met sea n.u.n. 

Dorp bet toe gaan kolf en na 
twee uur bet bulle 112 Iopies 
aangeteken sodat die wedstryd 
volgens die puntestelsel onbeslls 
geeindig bet. Paul du Randt met 
4 vir 26 en Anton Weiman met 2 
vir 13 was die Puk se beste bou
lers. 

TWEEDESPAN 
Die Landboukollege se eerste

span bet 'n eerstebeurtoorwln
ning oor die tweed:!pan van die 
Puk behaat Die Landboukollege 

bet 112 lopies aangeteken waar
op die Pukke met sle,gs 61 kon 
antwoord. John der Kinderen 
met 20 lopies bet die beste met 
die kolf vir die studente gevaar, 
terwyl Hennie van Vuuren vier 
van die Landboukollege-paaltjies 
laat kantel bet. 

DAWIE DOEP 
Dawie Poep bet Kompleks, die 

voorlopers In die koshulsliga, op 
die eerste beurt geklop. Dawie 
Doep bet eerste gaan kolf en 
was almal uit vir 147 loptes 
waarvan Niel Steyn 37 aangete
ken bet. Kompleks was almal 
uit vir 129. John Kirstein bet 
50 lopies vir Kompleks aangete
ken en Dirk Laufs 43. 

Vir Dawie Doep het Chris 
Rautenbach ses paaltjles vir 41 
lopies l"t val, terwyl Chr\s 
puik agt-er die penne vertoon 
bet. 

U.S. D. 




