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ORIENTERING VOL BELOFTE
VIR TOE'KOMS
..goVER lyk dit of die orientering van die eerstejaars op die ·
kampus 'n mooi belofte vir die toekoms inhou. Dit wil
nou reeds voorkom of ons vanjaar 'n besondere studentegees gaan he," bet mnr. Neels Smit, lronvenor van die eersteja~komitee in 'n onderhoud aan Die Wapad gese.
Mnr. Smit was v ol !of vir d ie
koshulskomitees en die dagst udantebestuur wat volgens hom 'n
bale belangrlke rol in die orlenteringsprograiill vervul. .,Sonder
bulle lnslatief kan maar min van
die orienterlng tereg kom", bet by
gese.
.,Die kenmeka.argel•aenthede is
van die belangrikste in hierdie
program. Ek dink die owerhe de
sal kennis neem van h ierdle s ukses, sodat dit v ir die toekoms ook

in g~slult

sal wees In 'n s tandaard orienterlngplan" .
SPONTAAN
O p d i a vraag watter indruk die
e e rst eja ars op hom gemaak bet,
het mnr. Smit rlie volgende gese·
.,Een ding Is seker, ons eerstejaars sing vanjaar soos gcen
g roe p te ore dit kon doen nle
Met die eerstejaa rsbyeenkoms
t
b ulle 'n mool spontaneitelt en 'n
beson det e geslndheid op;mbanr
wat tot sover en elke aksie wcerklank gevind bet.

Een van die Doedies, wat van Johannesburg af gekom
het vir die optrede, het a a n Die Wapad gese da t bulle effens huiwerig g evoel het om op die verhoog te gaan toe
bulle by hul aankoms die rumoer in die saal gehoor het,
maar het die aand later wel geniet. In onderhoude met
Die Wapad het verskeie senior-stu d ente eg1er hul misnoee
uitgespreek oor die gehoor se gedrag voor die genooide
lrunstcma.:ns.
Mnr. Neels Smit se kommen-

t.aatr "\VU~ _ ou t ,.sv.·ak". Sotillnige
tnssenv. erpsels wat gemaak is
terwyl die Doedies gesing het,
vet mnr. Smlt aangevoe l as onvnnpas •a n teleurstellend .
Mnr: J,,lan van Ren sburg bet
aan die Wapad gese : , Ek besef
dat die seniors op daardle stadium van die orii!nteringsprogram
In 'n uit.bundige stemming verkeer bet, maar bulle gedrag te<moor mede senior wat moelte gedoen bet met 'n verhoogaanbiedng gaan my tJ~ bowe. Ek bet my
geskaam om te s len hoe di·e Pukke besoekende kunstenaars behandel Ek ken nie die Puk 1!10
nie.,

Die program van die ,humornand" was In twee verdeal: In
die eerste helfte bet Gerrit Groenewald, Chris van der Walt en
andere gesorg vir bumoristiese
voorstcllings, oorwegend In Engels. Die tweede belfte Is gewy
aan die :Ooedies .

gees kenmerkend v an die a!gelope paar orient eringswe k e. D aar
is gesgerts, gelag, lawaai e n on geduldig gewag op die g ordyn
om oop te skuif . Dit het egt er
hoe later hoe kwatJar gegaan .
TAMATIES
Mnr. Leo van Schalk, wat as
seremoniemeester opgetree bet,
wou nie meer se as net: ,,Ek is
bly dat die geboor my nie met
tam a ties gegooi bet nie''. Hy was
'n hele paar minute lank onhoorbaar, nadat by op die ver hoog gekom bet, a s g evolg van
die lawaai. Een beer bet sy s ambreel oopgemaak en voor d ie
kalkllg gehou sodat die s ere monlemeester In donker gebul was.

DAAR BET JY BIT

Hierdie kursus sorteer nog onder die departement Frans
maar die instelling daarvan kan beskou word as die eerste
stap in die rig1ing van die totstandkominq van 'n departement van Romaanse tale.
D ie onderrig vn Spesiale Italia a n s word waargeneem deur dr .
M . J . H. du Plessis en mnr. A . A .
F . Teurllnckx.

GEES
Voordat die massa die Totiussaal in bonderdtalle blnnegetroom het, was daar op die kampus 'n gesellige, lulmige atmosfeer . BinDa in die saal, was die

Ge·k lassifiseerde
Advertensies
DIE ADVERTENSIEBURO

wil

aJp ~apuo 2t~li.I.lJ "l!P
Dioa Wapadlesers bring dat geklassifiseerd., advertensies aanvaar word vir plaslng.

UtiA 2t~palrn

Die tarlef is soos volg: 25c vir
die eer ste Uen woorde of minder en daarna 2c per woord. Betaling geskied kontant by indiening van die adv-ertensie .
Advertensies moet in drukslcrif
of getik in bussie 7 (die van die
Advertensieburo) tesame met die
geld geplaas word, vergesel van
'n aparte vel papioer met die naam
en adres ·van die adverteerder.

SPES/ALE IT ALIAANS AANGEBIED
EEN van die nuwe kursusse van 1969 is Spesiale Italiaans.

Die Wapad word gedruk deur
En8lJna ~ Drukkers, Potgleterlltraat 31. Potch.efstroom, vir die
uH;cewen, die S tudenteraad van
die P.U. vlr C.H.O.

Hoewe l 'n beperkte aant al ins k r ywings verwag is, is aile ver_
w a gtin g s oor tref. Van d ie meer
as twintig inskrywings is daar
ee n eers tejaarstudent, en die res
w issel van tweedejaars tot M .A .
en ander n agraadse studente.
STUDIEBEURSE
Studente van hierdie vak bet
'n ultJnuntende geleentheid om in
aanmerking te kom vir 'n studiebeurs aangebied deur die Italiaan&e regering om een jaar of
Ia nger ople id ing te ontvang aan
en ige universiteit in Italle.
Dr. M . J_ H . du Plessis.

'n Goei(' bewys dat dle col'8te j !lru'dames by die ouhece gewlld is
Hierdle paar avonturlers bf'lt voor
di e Studentemadskantoor k:unt•
opgeslaan sodat hullc eerste b
die ,skletlyste" ka.n. kom. Bulle
het reeds gistermlddag begin wag
v ir die kaa.rtJies wat vano ·end
om 4.30 vm. besklkbaa.r Celitel

Is.

Veg-redakteur

FOTO: FOTOKUNS

hier
Mnr. Barry Botba, reda.kteur
van

die

om.strede

poUtleke

tydskrlf ,Veg"', sal dle eerste

P .N .B.

- progra.mvergadering

vanjaar op 25 Februarle toelijlJreek

oor

,,die

roep!ng

en

taak van die Afrlka.ner-jeug"'.
Die Vlergadering sal in kamer
100 van

die

Frans du Tolt-

gebou gehou word en begin
om· 7.80 nm.

Verbode A.S.B.Talc
D!.e verbode tak van die Al'rikaanse ~tudentebond as.n die Un ive r siteit van die Witwa tersrand
bet weer vertoe om erke n ning ot
die Regering gerig. Die tak is vcrlede jaar op Wits gestig. Later
Is dit deur die stud•en teraad erbied en die reg op aile gewone
geriewe van studenteliggame o. t
se omdat net blanke s t udente lcde mag word. Slegs ve l'lras.Jga
organisasies word t.oogelaat.

GESKENKE
POTTEBAKKERY a.;;;;,;,;,;,.;_ _ _ _...,
JUWELE

KOPER WARE
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'tWENTIETH CENTURY:
Tot Sat. 22 Feb.

MAJUBA
Ma. 24 & Di. 25 Feb.:
CLAMBAKE
Elvis Presle f.

OUDEERVERANWOORDELIKHEID

Dat 'n mens met verloop
van tyd wys word, staan
Wo. 26 Feb.- Sat. 1 Mrt.
vas. Nou wil dit darem lyk
THE._ HONEYPOT
asof hierdie stelling stadigRex Harrison, Susan Hay
aan oak op Nusas van toepassing kom. Dit lyk asof
ward.
selfs hulle begin besef dat
Ma. 3 & Di. 4 Mrt.
hier aan die Suidpunt van
BALLAD OF JOSIE
Afrika dit ietwat anders
Doris Day.
daaraan toegaan as die huidige gang van sake in die
INRY -BIOSKOPE
Iande van ons herkoms. Die
wete kan hopelik al hoe
sterker by die Nusas-mense
Do. 20 Feb.
begin inslag vind dat betoDR. KALIE
gings, hoe .. wettig en ordeGoue Weste. lik" ookal voorgedoen, in
THE INCIDENT
Suid-Afrika so ontuis is as 'n
Patch. !nry. swart immigrant deesdae in
Vr. 21 & Sat. 22 Feb.
Engeland. 'n Waardige stuI e Vertoning
dent het nag nooit sy gevoeDR. KALIE
lens
agter
massa-histerie
Goue Weste. weggesteek nie. Daarom wil
COUNTERPOINT
ons die Nusas-leiers gelukPatch . Inry. wens met die manmoedige
2e Vertoning
optrede deur openlik hulle
RAGE
probleme te gaan bespeek
Goue Weste. het met die Minister van PoTin: INCIDENT
lisie. Dit is sekerlik tog maar
Patch. !nry. die manier waarop 'n mens
Ma. 24 & Di. 25 Feb.
THE TRIUMPH OF ROBIN
HOOD
Goue Weste.
Die koms van die eersteFOR THE FffiST TIME
juars so lank voor die seniors
Patch. Inry. en die feit dat die ouhere en
Wo. 16 & Do. 27 Feb.
-dames in geleentheid gestel
BESERK
word om die drake en dore
te lyf in ons gemeenskap, is
in
Goue Weste.
'n
bewys van die vertroue van
THE MERCENARIES
die owerhede in die seniors.
Patch. Inry. Die rol van die seniors in die
Vr. 28 Feb. & Sat. 1 Mrt.
j voortbou aan die karakter van
1e Vertoning
hierdie inrigting word daarmee
erken. Die eerstejaars was
THE TRIUMPH OF ROBIN
reeds tuis en bet gehoor wat
HOOD
hulle
moes weet. Nou bet die
Goue Weste.
seniors die geleentheid gekry
FOR THE FmST TIME
om die eerstejaars in te trek in
Patch. Inry. in die studentegemeenskap met
2e Vertoning
sy tipiese kenmerke.
Die betekenis van die stu BESERK
Goue Weste. dentelewe buite die lesingsale
om word vandag weer al hoe
THE MERCENARIES
meer bklemtoon as onontPatch. Inry. beerlik vir die vorming van
22 Feb.
die jongmense - immers. die
taak van die Universiteit strek
wyer as slegs die bybring van
kennis vir 'n bepaalde beroep .
Die voile persoon is betrokke
KRIEKET

die heel meeste bereik
heelwat meer as deur 'n kademonstrasie
rakterlose
waar vele se simpatie opgewek word vir jou histerie,
maar omdat niemand eintlik weet waar om te krap
nie, val jou hele saak deur
die mat.
Die Suid-Afrikaanse son is
geneig om aile onrei:He gedragsgedagtes uit sy inboorlinge te skroei - selfs ook
gedagtes wat nog mog inslag vind by ons ewekniee
van oar-die-water. As prof.
C. H. Rautenbach, rektor van
die Universiteit van Pretoria
en 'n groat kenner van hierdie sake se dat opstande in
in
Suid-Afrika,
soortgelyk
aan die van buitelandse studenteopstande in Mei laasjaar, onmoontlik is .,solaru
ons die vrye toegang het tot
owerhede wat daar tans bestaan," stem ons heelhartig
saam. Daarom wil ons Nusas gelukwens met die eerste stap op hierdie weg.

lnrybioskope

GELUK NUS AS!

Sport

Swart-ovaal

Kultuur
.feb.

MEESTERKONSERT
servatoriumsaal
nm
·~I Michaelow (alt)
el Bowman (klovier).
:-eb.

..B.-PROGRAMVERGADERING
ussaal 7.30 nm.

E BULTHAARKAPPERS
MANS- en DAMES
.:ienaar: G. Schoon hoven .

nstraat 86(b) ...... Tei. 5136
Na-ure: · 6056

iu die vorming aan die Universiteit. Dit is ook die betekenis
van die inlywng , orientering,
ontgroening, of watter naam
ons ookal aan die saak gee :
die seniors vervul 'n vormingstaak teenoor die eerstejaars op
'n tipiese studentemanier.
Hierin bestaan die verantwoordelikheid wat op die ouhere en
oudames rus - nie slegs vir
die eerste week of wat nie ,
maar ook vir die res van die
jaar.
Hierdie verantwoordelikhehid
omvat veel meer as om so af
en toe op 'n moedswillige eerstejaar los te bars o~. waar nodig, met vors gesag af te dwing
Dit stre koor alles waarmee die
studentelewe
geassossieer
word ; dit het te doen met alle
fasette van ons daaglikse en
georganiseerde
bedrywighede,
ook en veral in ons sosiale
lewe.
Woorde wek, maar voorbeelde trek.
-· - - - - - - - - -
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WAPADLANGS
WIE IS AFRIKANERS?
0 Jan van Riebeeck en Kie
was maar Hollanders.
0 Die Vryburgers bet grond
van Afrika bes!t.
0 Pie grensboere het die ,.hoe''
Europese beskaw!ng afgesweer,
'n patois begin praat, geworstel
met die Suurveld en die Kaffers
- en bulle was arm.
0 Steer, hardkoppig en vasberade was die Voortrekk•ars: So
lief vir vryhe!d, dat bulle alles,
ook hulleself op die spel geplaas
bet. Hulle was reeds ' n volk gemeenskapl!ke geloof, lewenswyse, taal, strewes. Alma! was
~aitl!k bes!tloo.'! net die aarde
onder hulle, die lug bo hulle en
bulle geloof was bulle e!e .
0 Die Republieke Is gest!g en
bevolk deur Boere steeds
hardnekkig, gelowig en
arm.
Goud en diamanta het gekom,
maar die geld was n!e bulle s'n
nie : Engelse, Joodse en ander
magnate was die bes!tters van
die geld, maar die Boere was
geestelike mlljoeners . Hulle groot
basit was l!efde - vir die grond,
vir die vryheid en vrees vir God.

r.beu't

0

Liefde vir goud Qn sprankelende diamante het die butteland hierheen gedwing bier
na die Boere se ontsettend•a
land,deurdrenk met bleed, Katferbloed, Boerebloed; 'n harde ,rou
land met woestyn an trope, hoeveld en getande berge - alles
die hartstog van ons voorouers,
die skrik van die vreemdes. Die
Boere het reeds 'n e!e kultuurlewenswyse gehad en 'n goemeenskaplike vyand - die goudogige
buiteland.

1

1

w~~~~:op
~:~.
i~!~.
~::~.~::i:::h.id
BOEKE VIR STUDIE EN
ONTSPANNING

-

tel. 8038
tel . 8039
- tel. 2050
- tel. 2011
-

tel. 3848
tel. 2019

-

tel. 2088
tel. 2071
tel. 5913

-

tel . 2172

0 Die slag het_ gekom: patriot!sme het na drle jaar smart geword, vryhe!dstrewe het galle
haat geword - h!erdie haat was
'n eeu lank getroetel. Weer was
bulle arm maar nou selfs
sender grond, sonder vryhe!d.
Die oorlog bat die lam vet rond
om die volk afgestroop en net
die maer murg om die ruggraat
het gebly: nou vera! was d!t 'n
homogene volk, wat 'n kultuur
gehad het, maar 'n nuwe moes
bou in die
onverkwiklike
stadsatmosfeer.
Die vorige opbou van 'n kultuur het twee en 'n b.alwe aeu
geneem, maar die kultuurboom
Is in dr!e jaar van sy wortels
afgeskeur.
D,Ons bet ODS een gevoel : een
in armoede, een tn geloof, later
een · In taal. Maar daar kon nie
eenhe!d wees tussendeur betonstrukture vol vreemdes
nia.
Eenheid het gekom in 1948 maar d!t was polities .Eental!ges met 'n verwarde kultuur.
0 Rykdom het gekom, en saam
daarmee meer van die vreemde.
Polit!eke .aenhe!d het saam met
verdere kulturele verwarring gegroe!. Ons van vandag Is gebore.
Ind!v!due het bly soek na ons
verlore kultuur: die wortels van
die boom bet gebly, maar hoe
moet die nuwe boom ~asnoei
word?
0 Vandag Is d!t. ons beurt: In
rykdom en gerief stry ons on_
der mekaar !n d!eselfde taal:
VEG vs. Lanzerac, Hertzoy vs.
Vorster, C.I. vs. alma!. Ons soek
na ons kultuurboom en die meeste wll dia ou wortels uitgrawe
en verband . Die kreet Is: Een met
ons landgenote, een met die wereid, vry van die begaafde wortels! So effektief is dit, dat
.,andersdenk~ndes" besef ·dat ons
nie meer anders as bulle dink
n!e, en oorstap in die P'l.rlement.

by

PRO -REGE-PERS BPK.
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P.U. st udente hou ons
vertoonvensters dop
vir foto's van julie
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Andre le Roux - tel . 2172
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Marlena Lemmer - tel. ~214
Rlka van der Walt - til. 2081
Cert Kruger - tel. 1095
Drlu Burger- tel. 2011.
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THALIA HOU"' ROLLESINC

Oor resensering van boeke
Sommige boeke moet geproe
word, ander moet heel ingasluk
word, en 'n klein klompie moet
gekou en verteer word, bet Francis Bauon, van baie jare gelede
gese. Voortaan sal ons in hierdioe
rubriek boeke herkou wat met
die eerste proeslag soet was op
die tong. Ons sal nie geleerd
mompel oor intriges, karakter_
be~lding of onderliggende wysgerige gedagtes nie. maar bloat se:
Hierde boek is goed. Lees dlt
ge rus.
Wanneer iemand vreesloos die
tradisioneel geworde bewondering
vir Shakespeare in die wind
s trooi, •a n manhaftig sy aanvaarde
genialiteit aan flarde skeur, voel
ek om •awe Juid bravo te roep .
Aat Kaptein is so 'n man na m7
hart. Hy skeer Shakes peare sammer maklik-maklik oor dieselfde
kam as die doole vissioas aan 'n
stok kie op skemerpartye.
TOLSTOI
Leo Tolstoi is ook nie 'n man
wat doekies omdraai nie . Elke

ONGESTELD
Prof. G. J . Pienaar, redakteur
van die ,.Die P.U.-Kaner" en hoof
van die Departement Perswatenskap aan die PU. is 'n geruime
tyd a! ongesteld. Hy is aan die
einde van verlede maand na Pretoria waar by in die H. F . Verwoerd-hospitaal behandel word.
Sy eggenoba, mev. Betsie
naar, het hom vergesel en
waarskynlik vir die duur
sy behandeling in Pretoria

Piesal
van
):>ly.

Na verneem word reageer hy
goed op behandeling.

Vir el •
APTEKElS- EN
FOTOGilAFIESE
IENODIGDHEDE
lesoel:

APTEKERS

J. P. VAN DER
WALT
(EDMS.) IPK.

TAGTIGERS
Dra Tagtigers het toe met groat
gebaar die hel e sak patats te
voorskyn gehaal onder die opskrif:, De onbevoegdheid der Hoi_
landsche literaire kritiek .

Kerkstraat 111,
Telefoon 1237,
POTCHEFSTROOM.

ICOM IESOI«:

MIAMI
RESTAURANT

Onder ons lesers sal daar ook
die manne van die boek wees,
goed onderle in die kennls van
ultsprake oor die letterkunde, wat
ons onbevoeg sal wil noem omdat
ons Die bladsye wil afstaan aan
die Boeddhisme soos aangetret by
onsoe vriend Breyten nie, maar
erens moet gesonde verstand tog
seevier oor wat ,in" Is in die
wispelturige modewereld van ons
letterkunde. En erens moet iemand nog kan lag vir die sedige
manewales van die S'aer verhewenes .

Hierdie riller speel af in die he·
dendaagse Frankryk. Die man so
vrou word vermis en dan daa~
sy op. Of is dit sy . . . ? Dit
priester (?) probeer
die
saaJ.
kalm en bedaard oplos. Ook die
di£;
polisiekommissaris
bet
sy
hande vol om verhoudinge uit te
stryk . Gelukkig is daar twee getuies, 'n boemelaar en verpleegster
wat hulp (?) kan verleen met die
ondersoek. Aan die einde word a!
die drade netjies saamgevat in 'n

MIN TE WAAR~DEER IN
)lend nle. Jy neem a.a.n dat
dit oor Ma.Juba. ga.a.n, maar
sit vir ure deur Bronkhorstspruit en Lalnpnek en dan
le hef aan nog voor.

,,Ma.juba."' is met groot geba.a.r

as Suld-Afrlka. se eer.ste epie prent geloods. e ndlt Is
ook al verskoning wa.t 'n
mens vjr ~Y besta.an kan
a.a.nvoer.
Da.a.r is min te woardeer in
die prent met sy elndlose
veldslae nie
een aangry-

Die toneel van die kra.nksinnige vrou wat volstruiselers
ultbroeJ moet uitgesonder
w.ord vir die goeie spel,
maa.r bly nlks meer as 'n
aangenaalde lap nle. V erder
Is _die spel deurgaans stram
en houterig en Relnet Maasdorp, as 'n boeredogter,
praat met 'n gruweUke Engelse aksent. Siegfried Mynhardt lewer sY ~wone goele
S)lel, terwyl Anna NeethllngPohl uitstekend In baa.r rol
pas.

VANJAAR
'n REEKS van nege konserte. Bekende Suid-Afrikaanse
kunstenaars. Bekende en verborge talent in ons midde.
Inter-universitere kompetisies. Fantastiese geldpryse. Dit is
crlles gedagtes en planne wat Gerrit Grobler en die A.B.K.K.
vir 1969 in die mou voer.
Die organiseerders vir ons eeufeesjaar noem name soos Ge Karsten, - ellie du Toil, Luigi, Lucille
Ackerman , Francois van IIeyningen, Ken Espen rn die johnsonfamilie.
n Verden· lentatiewe moontlikheid i
inter-universtere kom.
petisies. Dis hier waar die geld pryse ter sprake kom. A .B.K.K.
beplan in samtowerking met Daan
(Staal) Retief, om die twee finaliste van elke universiteit of kollege op 'n treffersparade-basis te
laat meeding. Die finale wenner,
wat deur die S.A.U.K. aangewys
sal word, kry RlOO prysgeld.
Die A.B.K.K. gaan ook ons
kampus oor naweke opvrolik en
laat !ewe. Hulle bied aan: afleiding en vrolike ontspanning vir
elke Puk, en die geleentheid vir
ons plaaslike sterre om saam met
professionelr kun tenaars op te
tree.

'n Nuwe reeling tree vanjaar
in werking met betrekklng tot
toelating vir die eindeksamen.
'n Minlmwn ja.a.rsyfer van
35
word verels. Iudien ' n
studeni se ja.a.rsyfer laer 1s
in 'n vak, sal hy onder geen
omsta.ndighede toegelaat word
tot die finale eksamen in die
bepaalde vak nie. Volgens
mnr. J. A . Venter, hoof van
die Fakulteitsadminjstrasie, is
<lit die eerste keer dat so 'n
reeling geld.

Besigtig
Europese
Kultuurerfenis

WAARHEEN ALMAL
SLEEP

Op 9 Januarle vanjaar het 'n
groep studenba en personeel van
die P .U. teruggekeer na 'n opvoedkundige · toer deur Europa.
Die groep het 'n bedrywige 41
dae in Europa deurgebring. Die
vernaamste oogmerke met die
toer was om aan studoante 'n
bree oorsig te bled oor ons Europese kultuurerfenls met besondere nadruk op historiese en
geografiese aspekte.
Die opvoedkundlge aspek was
egter hoofsaak en het gawentel
om besoek aan n aantal ultgesoekte katedrale, kastele, kloosters, slagvelde, musea, dorpe en
stede barwyl die aardrykskunde
van die Po, Ryn, Loire, Theems,
Alpe, Apenyne en Jura Swartwoud ook aandag genlet het.
Geslen uit die oogpunt van die
organlseerders
en
toerleiers,
m nr. G. N . van den Bergh van
die Departement Geskiedenis en
mnr. W. J Voord•awlnd van die
Departement Aardrykskunde was
die toer
'n
ongekwallflseerde
suksea met
onverwagte goele
weer as 'n bonus

DIE

ROLLESING
rollesing vind op 4 en 5
Maart, onderskeidelik vir dames
en mans, plaas in die Hoofgebousaal om 7.30 nm.
Nie net toneelspelers nie, maar
ook ,tegnici" wat kan help met
beligting, byklanke, ens, word bcnodig.
Die

ALABAMA:

Tweede plaat
Die Alabama Studente-Geselskap het vanjaar groat planne.
Onder leiding van Johan van
Rensburg gaan bulle twee plate
vrystel. ie eerste sal elnde Mel
verskyn en grotendeals ult Afrikaanse-liedjies bestaan.
Die tweede plaat wat einde September verskyn, sal hoofsaakllk
ult opnames ult die toerprogram
van Julie bestaan en in die Revue-sty! wees.
Die keurlng vir Alabama vind
aanstaande week plaas en aile
belangstelle:ndes is hartlik welkom veral persone wat blaasinstrumente kan bespeel.

verskeidenheidskonsert gisteraand in die Totiussaal.

aangebied deur die Algemene Bestuur vir Kuns en Kultuur, was van 'n baie hoe standaard, is die algemene opinie
van almal wat dit bygewoon het.
Die gehoor was in meer as een
opsig verras de ur die nuwe talente wat na vore getree het.
'n Kort rlller. onder leiding
van Abri le Roux, het die geboor
van hulle vingernaels beroof, terwy die s pel van Hettie Combrlnk
en Joppie van Graan, volgens gevestlgda Thalia-standaard was.
Na pause het Johan van Rens_
burg en sY Alabama-orkes gesorg
vir
oorspronkllke verwerkings
van bekende muslek, wat die gehoor telkens laat dawer het.
NUWE SA.NGTALENT
Nuwe sangtalent, op 'n duistere manier tot dUsV'ar onbekend,
het hom openbaar in die Puk se

Doemeldoedies,
Satch-cum_Lopez (Wallie Womarans) , Jim
Reeves (Tinus du Plessis) en
Cornelia (Tippie Kriel) .
Dit Is duldalik uit die entoesiasme waarmee die kunsliggame
op die Puk hulle taak aanpak,
dat nog groat dinge In hlerdie
jaar verwag kan word . Daarvan
het Johan van Rensburg blyke
gegee In 'n uiteensetlng van die
beplann.ing van Alabama.

JOUBERT

ME~UBELS
Kerkstraat 201 , Tel. 3420,
POTCHEFSTROOM.

Dit is die snit wat tel ...

J.

Broeke
* Alba
Mentone Pakke
* Monatic
* BattersbyHemde
Hoede
* Gregory Sokk.ies
*
TOD SUTTlE

Volledige Monsuitrusters en
Sporthandeioars
Posbus 219
Tel. 3"11
Kerkstraot

KoshuisbesteOings: 6039

neem.

Puik konsert
aangebied

DIE

INSLEEP REST AURANT

vreemde en verrassende ontkno·
ping.
Thalia gaan nie net deur NoordTransvaal toer nie, maar ook in·
skryf vir die toneeliees van die
A.T.K.V. Die
spelleiding
word
weer deur mev. Scheepers waarge-

MAJUBA

A.B.K.K. HET GROOT PLANNE

Nuwe reeling

•

Kerk1trnt 211,
Johan Dreyll'·l--·

mens van ons gemeenskap se hy,
word grootgemaak met die wanopvatting dat Shakespeare 'n genie, 'n digter e n dramaturg is en
dat sy geskrifte die hoogtepunt
van' volmaaktheid is - a! is hulle weinig meer as sinnelose ge_
dramatiseerde verhaaltjies . Hoe
onverantwoord ook sal so 'n
mond moet heuning kry!
Kloos en Verwey, self a! goed
vies vir die Nederlandse resensente wat hul werk so misken, het
saam met 'n groepie digters 'n
lang gedig saamgeflans. Dit was
'n gesogte romantiese verhaal
oor ewigdurende liefde, goed gakrui met vals e beelds praak en
teenstrydighede. Die gedlg is toe
onder 'n s kuilnaam uitgegae. Die
resensente bet die aas heel ingesluk en dit 'n sldtterende debuut genoem
Daar is nog vee! van die digter
verwag.

TJiALIA is wel die godin van die blyspel. maar Thalia Toneelvereniging is die mense vir bloedstollende rillers.
Verlede jaar het hulle so gemaak met .,Die man met die
lyk om sy nek", en vanjaar weer met .,Lokval vir 'n eensame man."
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POTCHEFSTROOM

Vir
MODERNE MEUBELS
en alle
HUISHOUDELIKE
TOERUSTING
Ons spesialiseer
in die verskaffing van die

Kom

Jongste
Plaat-opnames

,

besigtig ons
reeks.

I

groat ·

DIE V/APAD .

bladsy vier

A.O.B.
Die A. O .B. aanvaar die opborrelende gees wat die Pukke al
aan die begin van die nuwe akademiese jaar openbaar as 'n uit_
daging en poog om die ontspanning te bied wat elke Puk sal
b·~vredig.

Een van die nuwe aksies is
die massa-intertees wat die A.O.B.
v:il aanbied. Die doel daarvan
is om die gesellige teekan-praatjies van elke koshuis na 'n breer
vlak uit te brai. Dit sal ook
saamval met die Pukkie-verkope,
Studenteraadsverkiesing en die
einde van elke semester .
KRUIWARESIES
'n Kruiwaresies en miniatuurgolftoernooi word ook in die vooruitsig gestel.
Florna beoog verske~a aangename uitstappies, onder andere 'n
toer na die Drakensberge. Besoeke aan die ysskaatsbaan in
Johannesburg is ook in die program opgeneem.

Boeke te koop
BOEKE TE KOOP.
Keur uit die Nederlandse PoesieInleiding tot die Taalkunde Van der Merwe - R2.00.
Schets van die Nederlandse L etterkund•a Wolters Groningen
R1.50.
I
Nederlands en Afrikaans De
Villiers - 80s.
J. LIGTHELM,
J. VAN ROOYHUIS,
KAMER 100.

UIT DIE WOORD
Getuies

Vir verdere inligting skake1
Potchefstroom 3913, Penningmeester, Studenteraad, P.U.
vir C.H.O., Potchefstroom.

• • •

1 ] oh. 5: 9 : As ons die getuienis van die m ense aanneem - die getuienis van God is grater, omdat dit
die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun
getuig het.
EEUFEESJAAR. Ons kyk terug op getuienisse.
* Die getuienis van die mense.
Die getuienis van God.
Twee getuienisse in 'n besondere verhouding tot mekaar.
* Die getuienis van die mense is direk. Dit spreek aan. Dit.
is persoonlik. - Dit kom van 'n mens tot 'n mens. Dit kom in
in 'n taal wat ons verstaan. - Die getuienis van die mense
is gemotiveerd. Dit is logies. Dit is sistematies en realisties.
Dit is aanvaarbaar.
* - Die getuienis van God is groter. Dit spreek ons siel aan.
Dit kom van God tot 'n mens. Dit is die taal van die hart.
- Dit is die getuienis van Christus, ·o ns Verlosser. Dit gee
'.n nuwe lewe. Dit lei tot die ewige lewe.
* Eeufeesjaar. Ons kyk terug.
Die getuienis van die mense het wel 'n merk gemaak.
Hierdie getuienis moet ons aanneem. Dit is ook 'n gawe van
God. Mense is daardeur toegerus vir · hulle · taak. Tog nie
sender die getuienis van God nie. Die is veel groter. Dit
omvat en bevat die getuienis van die mense. Dit meet ons
raaksien.
* Eeufeesjaar. Ons kyk vorentoe.
Ons moet getuig. Ons moenie stilbly nie. Daar is 'n wereid wat wa·g ·o m ontgin te word.
In ons getuienis moet die getuienis van God groter
wees. Dit is ons eintlike getuienis. Dit is 'n evangelie: nie om
die mens nie, maar om God. Dit is die getuienis aangaande
ons Verlosser.

OE- REK
QNDER leiding van Leon Wessels het die dorpsvereniging
vanja·a r besonder presteer. Die eerste keer in die geskiedenis het hulle gewys waartoe hulle in staat is deur op
die atletiekveld tydens die eerstejaarsbyeenkoms derde in
die mans- en vierde in die damesafdelings te eindig.Die
Pukke se ·oe het ook gerek toe vyftig dorpseerstejaars opdaag vir die orienteringsprogramme.

SLUIPMOORD
Die spreker het die geleidelike
onder;:rawing
deur ,geestelike
sluipmoordenaars" omlyn: die meto des is etikettering en begrips-

verwarring, Ook die paging om
neutrale onderwys by wyse van
die gewatensklousule daar te
stel, is 'n paging om die Woord
van God uit die menll se hande
te slaan.
Die aansteeklike studente-opstande het hy universeel toegeskryf aan baginselloosheid en opstand teen gesag. Pie Cbristelike boer onderwysinrigtings voer
'n toenemende moeiliker stryd
teen 'n ,nugter" wereld, waarin
,kykers'' (maar
nie
,sieners"
nie) volop is.
Dr. Postma het afgasluit met die
gedagte dat d~a Teologiese Skoal
en die Universiteit 'n bolwerk
van ons volk sal bly solank as
wat dit ,In U Lig (sal ) sien".

IMiy ILens

c

_

n_o.-.~

like proffie, vra na bewyse
die
Laat ek julie vertel
m•aeste van julie was toe nog
nie hier nie - di~ ouens bet dit
geniet om ampte!ik, op die verhoog, oor die mikrofoon (,Geagte dames en here eerstejaars")
deur die Kaptein aan die matriekverlaters en die ,armie-·•
gehardes voorgestel te word: die
grotJas van die grates - die leiers van die gemeenskap. Ou Piet
sou se hy kry 'n kramp. Ek sien
rooi ldis te se as 'n koei kan

Die vereniging het baie probleme met betrekking tot die groo+
getalle, hetrogene bela ngstelling ·
van die doJJpsstudente, geen by
mekaarkomplek nie en geen naarnlys beskikbaar nie. Vanjaar word
die oplossing gesoek in die strooibiljette en moontlik 'n eie kennisgewingbord.

Die kafee op Die Bult •..

Dr. Postma is die seun van
VI'Yie prof. F. Postma, voorma!ige
rektor van die Universiteit, en
is pradikant van die Gereformeerde gemeente Waterberg.
Dr. Postma het gese dat ons
volk vandag nog bloat staan vir
verradelike aanvalle op die gees.
Hierdie ,geestelike terrorisme"
word beliggaam in die liberalisme, die algemene versoeningsleer en die rA.sionalisme. Hoe
goed die jeug ookal militer opgelei mag wees, kan die waarheid
van God nie met ge·wone wapens
gehandhaaf word nie.

Reflektor

PROBLEME

ESTAU RANT

.. By die begin van die tweede eeu van die Universiteit
en die Teologiese Skool, is dit vandag, nog meer as in die
verlede. 'n tyd van terrorisme - nie net op militere gebied
nie, maar veral op geestelike gebied," het dr. J. Postma
Vrydagcrand by die amptelike opening gese.

__

In 'n onderhoud met mnr. Wes-gemaak kon word as gevolg va.z:
sels het by gese dat daar vanjaar
die baanbrekerswerk van die vo
eintlik die eerste keer 'n begil
rige twee jare en ook die hulp vermet verenigingslewe op die doq
leen deur die Studenteraad.

PARADISE

GEESTELIKE
TERRORISME

Waar is die skrywers onder
ons? Ou Piet noodt is weg en
daarmee saam een van die wagters oor die sede (-volheid) van
die ouens aan die top.
Ag, en is bulle nie vol nie van bulleself. En kan jy nie
vol word nie, vera! as dit van
jouself is! Terwyl julle dan nou,
tipies van 'n natuurwetenskap-

DAGSTUDENTE LAAT

BUS TE KOOP

Tenders word ingewag tot 3
Maart 1969 vir die verkoop
van 'n tweedehandse Mercedes Benz-bus, 1968-model
met 27,000 myl. Sitplek vir
45 passasiers. Boekwaarde
tans R2,000.00.
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kwaad word vir die vlag). Maar
nouja, die eerstejaartji•es sien
op na bulle ~ die banke is
mos laer as die kateder.
Maar moenie praat van die
goeters wat bier op die kampus
paradeer nie - ~rootmanne van
Pukki•aland en die mini-kultiere
uit die vreemdes. Daar is van
hulle wat nie weet wte's John
Vorster nie
(nie
onvergeeflik
nie) maar dat hulle nie weet
wie's Rennie Bingle nie!
TWEEDEJAARS
Ergste van alles is die hansgat tweeLl•ajaars. Wie het vir
julie gese julie is nou groat?
Julie hoor nie, sien nie en greet
nie produk van die slapheid
van verlede jaar. Waar is
ag toemaar.
Nog ean stukkie gal. Die dames wat hu)le so groot hou; so
swaaiend en statig, niksvermoedend maar' alleswetend, selfs die
proffies laat kyk . . .
In hierdie gesofistikeerde geselskap van ons voel ek soms Ius
en se: demit.

die kafee waar studente hul

Op die politieke front

koeldrankie drink,
EN SNOEKER SPEEL!

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD
AFGELEWER

Tomstraat 86

W~NTROUEDEBATI

Tel. 5474

, Vleispasteitjies met tamatiesous, asseblief .

II

• •

ook te kry by u kafeteria.

!ewe te laat rig deur Skrifbeginsels nie. Die Afrikaner is gewoond daaraan om eerlik te wees.
Inderwaarheid hou hy daarvan
om ronduit mat sY mening betsy, reg of verkeerd - na vore
te tree, eerlik met sy mederoens
daaroor te praat en saam-saam
tot 'n vergelyk te kom: of, om
in eerlikheid te verskil. En nou
is dit voaelseggend dat so 'n ,uitgeprate" roan, gemoedsrus het.
'n Prukkoker sender 'n uitlaatklep raak later gevaarlilc

Om 'n
veralgemenende
uitspraak te maak, beteken niks.
Maar om nooit iets te se nie,
kan net so hopeloos wees.
Daarom bly vir my hierdie uitweg oor: 'n Mens moet altyd
bereicl wees om jou eerlike mening oor 'n saak ta gee. Selfs
in hierdie tYd waarin dit mode
geword bet om die ,eerlike dwaas'
die kop in te slaan sodra hy ook
sy stem wil laat boor.

I
i
i
I

·-----------------------------~t

DRUKKOKER
Elke men s is vatbaar vir oortuiging wanneer dit blyk dat iemand anders 'n nuttige, praktiese kant insien wat 'n saak vir
jou ook baia duideliker en produktief maak. Ek glo nie dit is
te vergesog om die resultaat van
hierd ie e~rlike beredenering aan
te dui as: opbouende kritiek nie.
Dit is inderdaad iets wat nie
vreemd is aan d~a Afrikanerdom
wat gewoond is daaraan om sy

1

VREEMD
Kan dit wees dat 'n volk hom
deur 'n vreemde praktyk op 'n
pad laat plaas het wat heeltemal
volksvreemd is? Temeer as hierdi·a praktyk homself gesetel het
in die hoogste wetgewende vergadering van 'n volk, En dan
soveel so, dat 'n mens somtyds
die indruk kry dat dit nie oor
die ezrlike bereclenering van sa-

ke gaan nie, maar eerder om die
vernedering van groepe of persane.
ETIKET
Dit kan ook gebeur dat so 'n
gees en gesindhaid deurwerk op
geheel die volksakker. In so 'n
mate selfs dat dit vir die gewone
burger half moeilik word om na
vore te kom, sy earlike oortuiging openba,ar te maak en deur
middel van openhartige g·esprek
die saak uit te praat'. Dit gezeur
dan so maklik dat jy maar j ou
,eerlike geselspoging" moet laat
vaar ter wille van 'n (oneer:lik>a?)
groepslojaliteit jy mag dalk
vertrap word, of 'n etiket omgehang word.
Dit sal maar 'n bitter dag wees
vir die Suid-Afrikaanse bevolking
as aan homself moat erken dat
dit nou eintlik meer gaan om
die groep as om die saak. Ons
het veels te veel agting vir 'n
eerlike standpuntstelling en uitberedenering daarvan
en ons
was nog nooit bang vir opbouende kritiek nie.

DIE'WAPAD
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SIPYI~IEI~IBAINIKIIIEKA INilr A 1riE
deur ll)rukspylker
Ja, dis 'n nuwe jaar .. . maar
daaroor wll ek nle llries raak
nie; vir almal iS by tog nle meer
so nuut nle . . . ! Hartlik welkom
wll ek myself bale graag heat
want julle hou mos elntlik nle
bale van my nle om nie eers van
my laaaaaang neus te praat nle.
au~ moes- my eintllk aseablief
vra om terug te kom . . . en,
nou Is ek bier en ook net lank
genoeg om sekere dinge oop te
krap wat tog die een of ander
tyd op die lappe sou gekom bet.
Daar Is veral drie paartjles wat
besluit bet om maar bulle bedjles bymekaar te goo! om een
g-r-o-t-e te vorm. Monica du Plessis bet gevoel dat Willie Venter
se kort van haar bale goed te
pas sal kom en nou Is sy die
ewig blommoande mev. Venter. Ek
boor Dirk en Ronell bet tydens
bulle ,heuningmaan" 'n draa!
by die parlement gemaak ma.a r
vroutjle is glo bale bly dat haar
van Lauts is en nie Lewis nle.
Martie (Venter) en Schutte Venter bet ook beslult dat bulle
maar tot die groot stap sal oorgaan al moet daar ook In die
to~koros In die ketel pap gemaak
word . . .
..... Pleter van Schalkwyk se hart
loop deesdae so tjello-tjello -SuSIUl Duvenage bet die tjello se
hartsnare gedurende die vakansie
so goed bemeaster dat sy deesdae met 'n skltterende medalje
aan die vlnger kan spog. Die
meesterkonsert tree ten aanvang
op 5 April - daarna hoop ons
dat bulle vir altyd in harmonie
sal saamleef.

Twee groot veterane of moet
•ak dalk se lndoena 5 van Over-deVoor bet geval of is dit nou gefaal . . ., Johan Botha (Botter)
en Joha.n Swanepoel <Swannie)
se ou harte Is verbly deur twee
,paketba" wat by Oosterhof opgedaag bet in die vorm van N&sta Marais en WUda Snyman.

Hestre Snyman moet nou net
onthou dat tot die swembaddens
by Allwal oe het en dat bulle ons
buro van inllgting iets omtrent
die lngenleur wat steeds ,please
help me I'm falling" sing, In die
ore geflulster bet.
Hier kom nou 'n oom Karel
Grootlieg-storie maar dlt Is die
raine waarheld .Barry Richter
spog dat by ons ele Paul Nash
Is want hy kan so vlnnlg hardloop
dat sY alreeds 'n volle jaar op
die Puk moes wag voor Marletjie
du Plessis hom kon inhaal. Sy
sit nou Iewers op die Pote en hyg
na asem . . .
Isabel (Carot) Stander en Gerrie van der Wa.J.t se gesamentlike
motorfletsritte het ook gedurende
die vak11-nsie uitgekrlstaliseer tot
'n blinkende dlamant. Terwyl
Blyde Combrlnk Johan Basson
sa voetjies deuntjies Jaat dwarrel
- moenle 'n fout maak ·nle elke moontllke naweek na Potch .
,Eens kom die liefde weergaloos . . .", dis nou Amanda Joubert en haar enigste Piet van der
Linde .
onthou diewe breek
in en ,hulle steel
daarom,
Amanda, moet jy nou ook jou
hart goed bewaar!

SKOEN- en FIETSREPARASIES
vm

AU.E STUDENTE BENODIGDHEDE
EN FLINKE DIENS

HUIS EN TUIN
{Langs Volkskas op die Bult)
ALLE BA TTERYE WORD OOK GETOETS

Julle waet, as daar darem nou
een ding is wat 'n mens laat
glimlag en nie sommer so 'n
ou ordinere een nle; nee, sommer
so 'n ,colgate" een. So 'n geslg
Is darem pragtlg, jy slen eers die
,smile" en dan vir Johan Schutte
en die elnddoel van die gllmlag
vind opslag op die laggoande geslggle van Elsa Myburgh. One
sal haar maar oppas terwyl Johan oorsee Is.
Weg, weg, weg .. ? Hy Is glo
regtig weg! Susan (Twiggy) VIsser se sy verlang haar byna dood
na haar enlgste Jdha.n. Janet
Coetzee se hart loop glo nou so
Pta., . . . pta . . .pta!
Dan Is daar die volgoande maatJies

naamllk Ina Eksteen wat

haar krag en durf soek In Schalk
Meyer, Anne-Marie Schutte verklaar onomwonde haar llefde aan
Plet Roodt (eerstejaar). en Barbel Weber en Johan Bade:nlwrst
se aartappels het nog genoeg
sout . . Laat ek Hewer padgee
want die spul begin nou bale na
'n versoekprogram kllnk!

Om darem 'n deel van Jon va- r Onder Ieiding VIU1 umr. Simon
kans}e op te offer om Jou kosCoetzee bet die Ult&panners op SO
hul.s te pan ultverf dit sit
Januarle begin· om die mure van
nJe iD elke man se broek Die!
Uitspan, wat vanjaar 21 Jaa.r
it Is wat die iDwoners van Uitoud Is, '.n meer feestellke kleur
span, ouhere en eerstejaars, van- te gee. Opregte manlJkoe 5lllAak
ja.ar gedoen het.
18 aa.n die dag gele. 'n Aangename verfatmosfeer Is geekep deur
die gebulder van radio's en so
nou en dan 'n beerllke koppie
koffie van die kombuls ee kant
Mnr. en ruev. Dirk Laufs wat
at.
onlangs op '11ha.bazimbl deur prof.
Dle verwers het eenparlg b&J, P. Jooste In die huwellk beslult op 'n yYfda&-werksweek..
vestig 18.
Op die toto vel'l!lkyn dJe verwers

In akste.
Ln die aa.b.de Jaat Is die geraas

van storte nog gehoor sooa die
a.mateur-verwers probeer bet om
die verfs;patsels van bulle geslgte
at te kry om maar net die volgende dag weer bespat te word

Skrywerskring
Lekke rgewees, vedade jaar, se
die skrywersltrlng. Hlerdle jaar
gan daar nog meer dinge kom.
Hull epraat van nouer skakoallng
met ander unlversltelte, en hu11e
gaan ook probeer om bekende
skrywer5 te oorreed om die skrywendes op die Puk te kom toespraek. Daar Is sprake van 'n
toer na Mosamblek in samewerking met Pretoria se skrywerskring.
Die eerste vergaderlng van die
jaar word blnnekort gehou en
as die belartgstelllng weer soos
verede jaar Is, sal daar groot
dinge en goele dlnge ult die verenlging voortkom .
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Tweede krieketspan
presteer
DIE

tweede krieketspan van die Puk het verlede Saterdag

sy vyfde uit ses wedstryde gewen deur die span van
Potch. Dorp met 3 paaltjies te klop. Leon de Bruin se span
is nou een van die voorlopers in die tweede liga in WesTransvaal.
Nada.t P<>tch. Dorp alma] ui.J
wa.s vir 60 lopies bet die Puk 91
lopies aangeteken danksy 'n goeit
openingsvenootskap tussen Fantie
Loots en Ohris Schoeman.
Di•
'tx:ste Pukbouler was Div du Toit

Verbeter eie
rekord

wat vier pa.altjies platgetrek bet
' In die tweede beurt kon Potch .
Dorp slegs 126 lopies behaal er
die Puk bet nie vee! meoite on
dervind om die wenlopies aan t,
teken nie.

PUKKE SAL MOEILIK GEKLOP

WORD

Fanie van Zijl, 'n tweede-jaar
studoent aan die Puk, bet onlangs

Die atletiekspan van die Pukke het Saterdag getoon dat

meter verbeter na 8 min. 9 sek.
Van Zljl, wat onlangs deur
Dickey Broberg in die 800 meter geklop is, se die nederlaag
h~t niks te doen met die felt dat
by besluit bet om hom meer op
die 5000 en uiteindelik 10,000
meter toe te le nie. Hy sal egter nog gereeld aan wedlope oor
die 800 en 400 meter deelneem.
In Luanda bat hy onlangs In 'n
afloswedloop die tyd van 47.9
sek. oor die 400 meter opgestel.

hulle nie maklik as ligakampioene van Wes-Transvaal ont-

APTEEK
Octron-gebou,
Lombardstraat.

VIR VINNIGE
AFLEWERING
SKAKEL 7074.

by

ell~

eerstejaars-

atletlekbyeenkoms.
Van
UnkB
links n.a rep: J . Jacobs (gewigstoot en werpskyf), J. Boshotf

sy eie S.A.-rekord vir die 3000

A. VORSTER

Ultbllnkers

(1.00

en 200 meter), A. v. Vuu-

ren (sp!esgool), en L. Combrinck
In 'n poging om fondse vir die
P.U. se atletiektoer later vanjaar te bekom, Is beslult om 'n
gedenkalbum uit te gee en dit
op groat skaal onder oud-studente en sportvriende te versprei.

(110 meter-hekkles) .

troon sal word nie toe hulle in hulle botsing teen Weermag

in slegs e~n nommer nie daarin kon slaag om met die eerste
plek weg te stap nie.
Net in die spiesgooi vir ma.ns
kon Weermag vir 'n eerste plek
s org, toe Grebe die item geV~en
het met 'n afsta nd van 153 vt.
2 dm . Hier het die studente tgter die tweede en derde pleKk e
g"evul.
HEKKIES
Die beste prestasies is gelew•r
deur Springbok Willie Coetzet> m
die studente se nuwe · dam esh ekkiesatleet, Ria van den Bt>r1
Coetzee het die 110 meterheklti•3
oudergewoonte g aw en en w t> l i.
14.5 sek. Mej . Van den Berg

h~

op haar beurt di e 80 meter-hck
kies vir dam es in die mooi tyt
van 12.0 s.ek. ingepalm.
Dawid Booysen het ook wt>er
sy verskyning op di e baan ge-

na aksie ..
satisfaksie

maak en twee nommers gebult,
naamlik die gewigstoot en werpskyf . Sy afstande was 54 vt. 2!
dm. en 158 vt. 6 dm.
Willie van der Westhuizen h et
albei naelloopitems vir mans
gewen, maar sy tye was nie te
wat wonders nie. Bea Marais
het 'n mooi 400 geloop en die
stewige tyd van 58 .6 sek. aangeteken

Piet Brand

Piet Brand , wat lank reeds op
erkenning wa~. gaan weer 'n
kans kry om te u;ys wat in hom
steek. Hy is gekies om saam m•a t
Toy Dannhauser van Transvaal
('n oud-Puk) as slot diens te
doen vir dr. Danic Craven se
voorsitterspan wat tydens die
S.A . Spele teen die Vrystaat in
Bloemfontein speoal.
Piet het in die proewe verlcde
jaar uitgebli nk en is deur baie
as ongelukkig beskou om nie die
Springbokspan te haa..I nie . Dit
lyk egter asof h y nou gereed
gemaak word vir grater dinge.

Atletiek-gedenkalbum

Jos Coetzee
gekies vir
W.T. span

Hierdie

Op Vrydag en Saterda.g 7 en
8 Maart speel Wes-Transvaal op
die Bill Swart-ovaal, Potchefstroom, teen 'n Vrystaatse 11-tal.
Volgens mnr. Jan Kruger, bestuurder van die Wes-Transvaalspan, behoort dit somm•ar krleket
van die hoogste gehalte te lewer
met spelers soos Neil Rosendorff
en die Strydom-broers in die Vrystaat-span. Dit is die eerste stap
op

pad

na

Curriebekoarkrieket. Die wedstryt\
begin om 10.00 vm. en word volgens die CurriebekerreiHs gespeel

OVER DE VOOR NAELSKRAAP
TEEN D3 VERLOOR

presteer bet,
denis

van

Lexinqfun
TOASTED

vol-ja smaakvol

pragtige

huidlge-

en

ter (22:9); driesprong: J Hunt ar (45:3~). Dames: 100 meter:
R. v.d. Berg 03.1); 80 meter
hekkies : R. v.d. Berg (12.2);
spiesgooi : A. Keeve (81.7); gewigstoot: A. Keeve (39: ~), wcrpskyf: A. Keeve (83.8!); ve;spring
H . de Kock (14:11).
Finale Puntestand:
Kompleks : 19, 0 de Voor: 87,
Drakenstein : 90, D. Dup: 19,
Dorp: 86, Osterhof: 18, Klawerhof: 52, Kulu: 23, Karlien: 65,

asook die geskie-

die

atletlekklub

se-

dert die ontstaan van die Universiteit 'n eau gelede. 'n Volledige

statistieklys

atletiekprestasles

van al

vorm

die

'n

ge-

deelte wat deur oud-studente en
interessant
atletiekliefhebbers
gevind sal

~

Bestelllngs

ord.
~·ir

die

;;edenkal-

bum kan geplaas word by dil'
Sportredakteur. P .U. vir C.H 0 ,
Potchefstroom, tt:en Rl stuk
Die Pukk•a gaan in Juliemaantl
'n toer deur Europa. onJern···

111

wat sowat R8,000 gaan k•>s

ANNELIE
KAPTEINE
Ann elie

Gildenhuys,

wa\

'

lede jaar die B A -graad op •
Puk behaai het, bet
tweede

Drakenstein, met sy 143 eersteaars, bet Saterdag 8 Februarie
lie oorwinning van die eerst-2)l.arsatletiekbyeenkom 5
net-net
·oor Over de Voor, met bykans
lvee derdes mind er eerstejaars,
\eggeraap.

bevat

van

oud-Pukke wat op ateltlekgeMad

Jos Coetzee, kapteln van die
Puk se eerste krleketspan, is ingesluit In die Wes-Transvaalse
kriel{etspan wat op 1 Maart teen
Wes-Rand
in
Potcbefstroom
speel. Dit sal d~a eerste keer in
die geskledenis wees dat WesTransvaal nie op 'n Sondag speel
nie .

van Wes-Transvaal

boek

aksie-foto's

plek

in

die

onlang~

SA -vr•

veldloop-proewc behaal.
prestasie

merkwaardigcr

Wat
01 "

is die feit dat sy slegs ongl"\ •
twae maande voor

dil~

\y•l

oefen het.
Annelie

is

ook

aangewy !:'

kapteine van die S.A -~pan '
Alhoewel dit vir buitestaanders
sms soos skoolsport moes gelyk
op 25 Februarie na Landen \' ·1
ht, bet dit aan gees nie onttrek . Sy is ook saam m~:t Rosa I 1•
be.ek nie, en aile reelings het
de Klerk en B>aa Marais hotlt 1
vbt verloop.
van
die S.A 3 x 800 met..<!r aflo"
Titblinkers was J . Boshoff, L .
Thaba Jii.h : 90, Dorp: 28.
rekord.
Ccnbrinck, J . Jacobs, C . Lodewil:ks en J. Hunter, terwyl Ria
va der Berg onder die dames
uit;ebllnk het.
TALENT
Die eerste skote in die krieketkoshuisliga het verlede
A al die sluimerende talent
karo ontwikkel, sal die Puk vanSaterdag geklap toe Drakenstein daarin geslaag bet om
jaai waer met 'n gedugte atlekleingeld van Over de Voor te maak en Dorp Kompleks ge
tiekpan kan spog.
Blangrikste uitslae :
klop het in 'n uiters spannende wedstryd.
Man: 100 meter: J . Boshoff (11.
2); 10 meter-bekkies : L . ComKrieket is vinnig beslg om veld
de Waal bet groot skad•e aangerig
brin~~: (15.4); 200 meter: J. Boate wen te oordeel aan die hoe- deur 4 paaltjies vir slegs 3 lohoff (24.3); 400 meter: J. van
veelheid toaskouers wat Saterdag pies te neem. Slegs Harry van
Rensurg (53); 800 meter: F.
se wedstryde bygewoon bet. Vera!
Rooy kon dubbelsyfers behaal vir
Drakenstein het in groot getaile
Krugr (2.11 .5) ; 1500 meter: C.
Over de Voor. Sias Wlllemse met
Lode "jcks (4:13.5); splesgooi: A.
opgerult om te sien hoe hul span 20 en Andre van Vuuren met 17
van uuren (155 :3); Gewigstoot:
mors met Over de Voor en bulle
lopies het die beste met die kolf
J. Jeobs (48:3); werpskyf: J.
met 8 paaltjies geklop het. Over vir Dra.kenstein gevaar. Dlv. du
Jacob1 (146:7); Hoogsprlng: H.
de Voor het eerste gaan kolf en
Toit het 4 paaltjles vir 28 loples
Aucarp (6:1); verspring: J . Hun- kon slegs 24 lopies aanteken. Jan
geneem .

Krieketkoshuisliga 'n groot sukses
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