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Akademiese 
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Die studente is hard besig met akademiese bedrywighede. Ons fotograaf het hierdie foto in die biblioteek 
geneem terwyl daar hard geswoeg word vir die toetse. - Foto: Fotokuns). 

V erloofdes en slependes sal 
getroude kwartiere verwelkom 

GETJ!OUDE kwartiere vir die studente - waarom nie op die Puk ook nie? As 'n mens 
'n oomblik stilstaan by die gedagte, word dit al aanlokliker, veral hier in ons ou we
reid met sy groot getal nagraadse studente, en waar dit lankal mode geword bet om 'n 
verloofde of getroude, (_)f ten minste 'n vasslepende student te wees. Hoeveel probleme 
sal daarmee net nie opgelos word nie? 

Wat dink die studente self? 'n 
Verloofde farmasie student meen: 
,,Om 'n woonstel te huur is onbe
taalbaar duur. Waarom kan die 
PUK nie sy eie studente help deur 
naby of op die kampus aan bulle 
losies te verskaf nie?" Die studente 
wat genader is, het een en alma! 
positief gereageer op die voorstel. 

Ander verloofdes bet gemeen: 
,,'n Mens spaar meer as jy jonk 
getroud is, jou geestestoestand 
is beter en rustiger, en dlt sal 
beslls dle swottery bevorder." 

PUIK IDEE 

Van die jong getroude studente 
wat genader is, was dit eens dat 
dit 'n puik idee is. Die oorwoe me
ning was dat die getroude lewe vir 
bulle stabiliteit gebring het, in baie 
opsigte frustrasies uitgeskakel het, 
baie tyd word bespaar, en ure van 
niksdoen word omskep in geleent
bede vir studies. 

Van die ,ouer" getroude stu
dente bet baie te se gebad oor die 

NUWE 
RUBRIEK 

Die Wapad begin in hierdie 
uitgawe met 'n nuwe rubriek, 
nl. ,Studentemening". Daarin 
gee studente bulle eie stand· 
punte t.o.v. aktuele sake. Eer· 
ste aan die woord is mnr. 
Fanie Coetzee, onder-voors. 
van die SR., en PNB·voorsitter. 
Hy gee sy mening oor kontak 
met nie·blanke studente op bl. 
4. 

groter aanpasbaarheid as die stu
dent so gou trou, en menig van die 
mans het met 'n glimlag gese dat 
die jong boompie darem nog gebuig 
kan word wanneer nodig. 

Alma! was dit egter eens dat 
'n studente-huwelik die aangewese 
ding is net as die twee mekaar lank 
genoeg ken, volwasse genoeg is, 
en die verantwoordelikheidsbesef 
het om 'n huwelik aan te durf. 

Toe daar nagegaan is op wat 
die getroude studente aan die 
buur van 'n woonstel aileen moet 
betaal, is daar gevind enige iets 
van R45 tot selfs R75. Die oor
grote meerderheid betaal 'B ge
middelde RSS vir bulle blyplek 
aileen. 

20 VERLOOFDES 
In een van die kleiner dames

koshuise is daar ongeveer 20 ver
loofde dames, waarvan verskeie 
tweedejaars. Van hierdie dames 
sleep al tot vyf jaar lank met die 
wederhelf. Van die ander minder
bevoorregtes moet maar bulle dae 
in eensaamheid slyt omdat die geld 
vir die ring ontbreek. 

Dit sal 'n ideale toestand wees 
as hier getroude kwartiere vir die 
studente beskikbaar was op die 
kampus, georganiseer op dieselfde 
basis as die gewone kosbuise. Hoe 
lyk dit dan? Tot dan moet die da
mes maar weemoedig bly sing: 
.,Wanneer kom ons troudag Ger
jie?" 

KARNAVAL IN OENSKOU 
NABETRAGTING. Mens wil nie alles weer in detail herleef 
nie, maar ons sal tog ons plig versuim as ons nie melding 
maak van die suksesvolle verloop van die afgelope ·kar
naval nie. 

Van die swierige opening tot by 
die kaas-en-wyn wat gekenmerk is 
deur 'n aangename atmosfeer, bet 
alles bygedra tot die karnaval der 
karnavalle. 

Wie sal die uitbundige atmos
feer van die ,gemaskerde midder
nag' vergeet - die twee Jangbeen 
,dametjies' met molekuul-mini's 

wat die mans so'gewemp' bet. En 
ook die sousboontjies van Libera
lia en Klawerhof. Daardie puik af
gewerkte vlot sal selfs AI Debbo 
skeef laat opkyk bet. 

En nou? Nou verkeer ons maar 
weer in die groef van toetskryf, en 
ons sing: 

.Hier op die P-U-K gronde .. .' 

DOKTO TE 
'N AANSIENLIKE aantal universiteitspersoneellede ontvang 
grade met die gradeplegtigheid moreoggend. Daarbenewens 
sal ook 17 voorgraadse diplomas en 55 eerste grade, 5 na
graadse diplomas; ongeveer 110 honneursgrade; 60 magis
tergrade en 13 doktorsgrade toegeken word. 

Vier dosente ontvang doktors
grade. Mej. M. E. Botha, lektrise 
in die departement Kultuurkunde 
ontvang die D.Phil.-graad (met on· 
derskeiding). Haar proefskrif is 
getitel: ,Partikuliere volksorg in 
die Afrikaanse volkskultuur met 
verwysing na die ATKV (SAS EN 
H), 1930-1964". 

Mnr. A. S. van Zijl, senior lek· 
tor in die departement Sosiologie, 
ontvang ook die D.Phil.-graad met 
onderskeiding met 'n proefskrif oor 
,Werkverhoudinge met spesiale ver
wysing na Bestuur en Vakbond -
'n bedryfsosiologiese studie". 

Die D.Ed.-graad met onderskei· 
ding word aan mnr. J. H. van Wyk, 
senior lektor in Interfakultf!re Wys-

begeerte toegeken. Sy proefskr!f 
handel oor ,Eksistensieteologie en 
aan mnr. R. B. Fourie, lektor in 
Godsdiensonderrig". 

Die vierde doktorsgraad gaan 
aan mnr. R. B. Fourie, lektor in 
die departement Rekeningkunde en 
Ouditkunde. Hy ontvang die D. 
Comm.-graad met 'n proefskrif oor 
,Kosprys ten opsigte van melkpro
duksie vir die Witwatersrand be
heerde gebied". 

Mnr. T. Eloff, lektor in die de· 
partement Kosteberekening, ont
vang 'n M.Comm.-graad. Sy ver
handeling behandel .,Die koste van 
tabakklassifikasie - 'n gevallestu
die", terwyl mej. M. E. Grundlingh, 
lektrise in Sielkunde beloon word 
met 'n M.Sc.-graad met onderskei· 
ding (verhandeling: ,Downsin
droom of mongolisme - 'n ror
schachstudle") . Mnr. P. van Eldik 
en J . Swart, lektore in Wiskunde 
ontvang onderskeidelik die grade 
M.Sc. en Honns.B.Sc., albei met on· 
derskeiding. 

Mnr. C. J . H. Lessing, Adjunk· 
bibliotekaris, verwerf die M.A.
graad in Biblioteekkunde met on· 
derskeiding. Sy verhandeling is ge
titel: ,Die finansiering van die 
Universiteitsbiblioteek". In die Ad· 
ministrasie ontvang mnr. J . J. van 
Tonder die Honns.B.Comm.-graad. 
Die Honns. B.Sc.-graad in Farma
sie word aan mnr. A. P. Lotter, 
lektor in Farmaseutika, toegeken. 
Ook heelwat tydelike personeellede 
ontvang gevorderde grade. 

Liberalia se spogvlot 

Liberalia het weer eers daarin geslaag om die eerste prys met hierdie 
spogvlot in te palm. - (Foto: Fotokuns). 

* 
* 
* 
* 

BOUTIQUE 

GESKENKE 

JUWELE 

KUNSHAARSTUKKE 

AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 88b & c 

Foon 5943, 3377 

STUDENTE APTEEK 



BLADSY TWEE 

2DthCentun 
Matinees Mon., Wed., Fri., and 

Sat. at 2.15 p.m. 

Nightly at 8 p.m. 

THURS., 14th to SAT., 16th 

SCOTTY SMITH 
* JOE STEWARDSON 

* DIANE WILSON 
Plus 

EAGLES 50 

SAT., MORNING at 9.45 a.m. 

JOHNNY THE GIANT HEART 

MON., 18th to SAT., 23rd. 

BATTLE OF BRITAIN 
* HARRY ANDREWS 

* MICHAEL CAINE 

Goue Weste 
Inn 
Tel. 64;i7 

Friday, Saturday May 15, HI 
N.B. Both Sessiou 

A Paramount Picture 

TARZAN AND THE 
JUNGLE BOY 

Panavision and Colour 

* MllCE HENRY u 
TARZAN 
The first Tarzan AdtcntW'e ln 
Mrikaansl 
Family entertainment at it'a 
best! 
You must come early to avoid 
disappointment! 

Monday 18 May at 7.00 p.m. 
Tuesday 19 May at 7.00 p.m. 
Friday 22 May at 6.45 p.m. 
Saturday 23 May at 6.45 p.m. , * BURT LANCASTER * JEAN BETARS 

In the Fabulous Western 
Drama. 

APACHE 
In Colour 
The Show for the whole family 

Wednesday 20 May at 7.00 p.m. 
Thursday 21 May at 7.00 p.m. 
Friday 22 May at 9.00 p.m. 
Saturday 23 May at 9.00 p.m. 

This is something special! * REX HARRISON * SUSAN HAYWARD * CLIFF ROBERTSON 
* MAGGIE SMITH 
In the Brilliant Comedy! 
De Luxe Colour 

THE HONEY POT 
This i~ a "MUST". 

Monday 25 May at 7.00 p.m. 
Tuesday 26 May at 7.00 p.m. 
Friday 29 May at 6.45 p.m. · 
Saturday 30 May at 6.45 p.m. 

Columbia Pictures Present * JOHN MILLS 
* MARK LESTER 
It's a great movie. 

RUN WILD RUN 
FREE 

In Technicolor 
Released by Ster Films. 

Wednesday 27 May at 7.00 p.m. 
Thursday 28 May at 7.00 p.m. 
Friday 29 May at 9.00 p.m. 
Saturday 30 May at 9.00 p.m. 

Paramount Pictures 
Presents * GIAN VOLONTE 
* THOMAS MILIAN 
In the thrilling action-packed 
Western! 

THE VIOLENT 
FOUR 

(No Persons 4-18) 
Released by Ster Films. 

In Technicolor. 
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FLO RNA: 

LANGNAWEEKKAPERJOLLEIN 
DIE MAGALIESBERGE 

DRIE VOLLE DAE in 'n groep van vyftig studente in 'n 
kloof in die Magaliesberge. Bergklim, kampvuur hou, vleis
braai en (sleep), watter student sal dit nie graag wil mee
maak nie. 

Nouja, nou's karnaval iets van 
die verlede. Dit was sowaar 'n bak 
een die. Wat s~ julle. 

tjie van BlljOn. By die kasteel aan
gekom maak hy sommer self d1e 
deur oop en betrap hofknaap Leon 
Hattingh waar hy so pas die dia· 
mant uit die koning se kroon ge
steel het vir Elsabe van Wyk. Na 
'n lang gesukkel kom hy by die 
prinses uit, kus haar en bulle het 
lank gelewe ens ... (?) 

,. Potch lnrv 
Tel. 5307 of 6345 bedags 

Vrydag 15 Mel om 6.45 nm. 
Saterdag 16 Mei om 6.45 nm. 

* JAMES GARNER 
* GEORGE KENNEDY 
* EVA RENZI 
Diep in dle oerwoud het bulle 
.gesoek na die Diamanta - die 
Vroue en elkanderl 

THE PINK JUNGLE 
Technlcolor Techniscope/Kleur 

Vrydag 15 Mel om 11.00 run. 
Saterdai 16 Mel om 9.00 run. 

Met groot genoel! bled ona aan 
die Rolprent waarna u a1mal 
uitgesien hetl 
*JOHN WAYNE * DAVID JANSENS 
In die opwindende en rWende 
Drama! 

THE GREEN BERETS 
Panavlsion Kleur 
Hlerdte film durf u nJe mialoop 
nie! 
(Niemand 4-16). 
Warner Broa. 

Maandag 18 Mel om 7.00 run. 
Dinsdag 19 Mel om 7.00 nm. 

M.G.M. Bied aan: * ROBERT TAYLOR * JULIE LONDON 
In the Puik ,Western'. 

SADDLE THE WIND 
In Kleur. 

Woensdag 20 Mei om 7.00 nm. 
Donderdag 21 Mei om 7.00 nm. 
Vrydag 22 Mei om 7.00 nm. 
Saterdag 23 Mei om 7.00 nm: 
L.W. Net een vertoning om 7 run. 

Dis hier! Daardie wonderlike 
Film waarvoor u aansoek ge· 
doen het! 
In die hoofrol - die onvergeet· 
like * ANTHONY QUiNN * OSCAR WERNER * JOHN GIELGUD 
* BARBARA JEFFFORD 
* JOHN OLIVIER 
M.G.M. se aangrypende drama· 
tiese meesterstukl 

THE SHOES OF 
THE FISHERMAN 

Panavision Metro Kleur 
Kom vroeg om teleurstelling te 
voorkom - en bring die hele 
gesin saam! 

Maandag 25 Mei om 7.00 nm. 
Dinsdag 26 Mei om 7.00 nm. 
Vrydag 29 Mei om 6.45 nm. 
Saterdag 30 Mei om 6.45 nm. * ROBERT TAYLOR 

* RON RANDALL * ROSENDA MONTEROS 
In die Groot Aksievolle 
,Western'! 

SAVAGE PAMPAS 
Eastman Kleur. 

Woensdag 27 Mei om 7.00 run. 
Donderdag 28 Mei om 7.00 run. 
Vrydag 29 · Mei om 9.00 run. 
Saterdag 30 Mei om 9.00 nm. 

ORSON WELLES * OLIVER REED * CAROL WHITE 
In Universal se Uitstekende 
Blyspel! 

I'LL NEVER 
FORGET WHAT'S 
HIS NAME 

In Technicolor /Kleur 
(Niemand 4-18). 

Dit alles is wat Florna beoog 
met sy volgende kamp tydens die 
langnaweek aan die einde van Mei
maand. Florna is 'n onderliggaam 
van die A.O.B. wat hom beywer vir 
ontspanning in die natuur. 

Na verneem word, is die perso
ne in bebeer van Florna druk besig 
met die finale reelings vir die uit
stappie. In 'n onderboud met die 
Wapad bet mnr. Gustav Rhors gt> 
sc dat die kamp 'n voortsetting is 
van die kampe wat Florna alreeds 
by die Vaalrivier gehou bet, maar 
dat dit nou net op 'n groter skaal 
aangepak word. 

Die bus vertrek reeds die Vry
dagmiddag van die kampus. Drie 
heerlike groot kampvure word be
plan asook 'n staptoer die Sater
dag in 'n kloof op. In die kloof 
word glo nie minder as tien water
valle verbygegaan nie en is die 
plantegroei glo . aangewese vir die 
speel van terroris-terroris, die 
nuutste variasie op polisie en ro
wers. 

Die koste van die kamp is nog 
nie finaal vasgestel nie, maar be
hoort in die omgewing van R3 per 
persoon te wees. Slegs 50 Pukke 
kan gaan waarvan 25 dames en 25 
manne . Name kan vanaf 20 Mei by 
die S.R. kantoor ingehandig word. 

Ek bet 'n swaar gewig op die 
hart. Kom ons is eerlik: word my 
geagte lesers nie ook somtyds moeg 
vir die sty! van bierdie rubriek nie. 
Ek meen nou maar om te s~. 'n Ou 
wat al sewe jaar bier op die Puk 
sit (wat nog te s~ van nege jaar 
soos ek?) en jaar uit en jaar in 
lees: hierdie ou s~ ·daardie aster is 
net die regte een vir hom met 'n 
variasie bier of daar ens. ens. by 
is darem seker al moeg vir die sto
rie. 

Kom ons probeer een keer, net 
eenkeer afwyk, bv. 
,Slepers slepers daar in 'n ry, 
een twee drie Joe Enslln stap ver

by. 
Links regs Cathy Bishop mooi 
reguit dam toe kwak so en klap'. 

of hierdie een: 
Ou Callie wou gaan opsit by die dam 

met Susan hahum, 
Johan en Hester s~ toe kom ons 
maak net so die ram hahum, 

hul spring toe in 'n ryding en hul 
ry toe na die damding 

en die aster s~ my · ramding kom 
ons v . . . hier by die damdlng 
hahum, hahum, hahum'. 
of ons gebruik 'n sprokie. 

Eendag het Prins Bennie de VUJiers 
gehoor van 'n slapende prinses 
Ronel Knoetze. Hy spring toe op 
sy hings Plet Roodt, wat net swaar 
afskeld neem van sy merrie Anna· 

Ons probeer nog een. Eendag 
het 1.\'lagrlet Burden deur die bos 
gestap om vir haar ouma kos te 
vat. Toe kom Hennle Bernhardt by 
haar en s~ ; kom ons vat altwee 
die kort paadjie ... 'n klomp jagters 
daar naby:Dawte Vl.ljoen, Theo Bar· 
ris, Roelle Aucamp en nog baie an
der hoor toe iemand gil - bulle 
storm almal gelyk, maar al wat 
bulle kon kry was wolf Tobie Lou· 
rens wat alreeds vir Louisa Loren· 
zen ingesluk het. 

0 ja, nog 'n storie. 'n Sekere 
prins K. aan die noorde van die 
campus in 'n plat kasteel nil! by die 
tennisbane nie) bet 'n prinses C. in 
die suide baie verwaarloos. Nou 
gaan dit weer aan . . . prominent 
van die begin van die karnaval af 
- 'n goeie begrip ... 

Nouja, Jiewe Heksie het nou 
weer bietjie vergeet van slepers se 
name. 

Volgende keer meer. 

Pukkieverkope 
suksesvol 

KIESAFDELINGS Vffi 
STUDENTE BEPLEIT 

Die Pukkie het oor die alge
meen baie beter verkoop as ander 
jare. Ongelukkig is dit so dat daar 
nog nie akkurate syfers beskikbaar 
is nie. 

Daar Is wei 'n rekord opgestel. 

STUDENTE MOET bulle eie parlementere kiesafdeling kry. 
Dan kan studente bulle eie· kandidate stel en kies. Hierdie 
voorstel kom van dr. W. W. M. van Eiselen, 'n Bantoekun
"dige. Hy het tydens die Universiteit van Port Elisabeth se 
gradeplegtigheid gepraat. 

Vir die eerste keer in die Puk se 
geskiedenis was daar die aand 
met die uitdeel van die Pukkies 
'n tekort aan die blaadjies. Dit is 
meegebring deur die nuwe basis 
waarop die verspreiding plaasvind, 
naarnlik die ~shuisbasis. Die wen
ners van die kompetisie sal by 'n 
latere geleentheid aangekondig 
word 

Volgens hom is die stem van 
studente onder die huidige stelsel 
skaars hoorbaar. Die Suid·Afrikaan
se studente het die reg om bulle 
eie stem te laat hoor, en alma! wil 
dit ook graag boor. Studente speel 
'n belangrike rol ln Suid-Afrika se 
toekoms. 

Op die oomblik kan studente 
egter nie anders as om vir een van 
die gestelde kandidate in 'n kies· 
afdeling te stem nie, hoewel bulle 
meestal nie die verligte sienswyse 
van die student weersplei!l nie. 

Dr. Eiselen ·meen dat die Parle· 

CACHET APTEEK 
DIE STUDENTE·APTEEK 

Agente vir: 

REVLON· EN RIMMEL- SKOON· 

HEIDSPERPARATE 

TABAC· SKEERPREPARATE VIR 

MANS 

Kom oortulg uself van ons on· 

oortreflike dlens 

FOON 4201 

TOMSTRAAT 92. 

Groot genoeg om te bedien 

Klein genoeg om u te ken. 

Mll,,,~kttl~o•IJ~II I•IIIklll~orllutll nllhunhtlllftll•••lll•tllullll•tll..illttftlttfttllfthiWtotlt,.IH ..... II 

ment beslis deur so 'n stap bevoor
deel sal word en dat die studente 
dit ook sal verwelkom. 

ONS IS AMPTELIKE 
VERSKAFFERS VAN 
U UNIVERSITEIT SE 
KLEURE EN SPORT· 

DRAG 

POTCHEFSTROOM SE MODERNE 

AFDELINGSWINKEL VIR DIE FAMILIE 

DIE BULT EN KERKSTRAAT 86(8) 

POTCHEFSTROOM 
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Orie Meksikaanse mans betrag die 
gewerskaf op die campus geduren-

DIE WAPAD BLADSY DRIE 

ooof 

de die gemaskerde braaivleis. AKADEMIE. 
(Foto: Fotokuns} . 

NASIONALE 

EKSPAAR 
BY 

WID MAL£ 
BDUYERENIGING 

'n Groepie Pukke besig om glasies 
te klink tydens die kaas- en wyn
party. Heel regs op die foto is 
mnr. Koos Kruger. die burgemees-

ter van Tarentaal. 
(Foto: Fotokuns). 

OUYERENIGING 
waar Spaarsin beloon word 

Kerbtr. 100 
POTCHEFST 

Posbus 511 
OOM 

Dorp het sy kritici op hulle neuse 
laat kyk deur die tweede plek te 
verower in die vlotkompetisie. 
Hier is die krokodil besig om 'n 

terroris te verslind. 
( Foto: Fotokuns). 

Prof. Preller kyk afwagtend toe 
terwyl die aanklaer en die regter 
besig is om oor sy vonnis te be

raadslaag. 
( Foto: Fotokuns) . 

Studente staan sorgloos tussen 
die stalletjies rond terwyl sommige 
na die hofverrigt'inge luister. Regs 
voor op die foto is lede van leer
gimnasium se orkes wat 'n uitvoe-

ring gelewer het. 
(Foto: Fotokuns). 
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Die A.S.B.-week 
Die beoogde A.S.B.-week is 

ongetwyfeld die resultaat van 
die herorganisasie van die 
plaaslike A.S.B.-komitee aan 
die begin van die Studente
raadstermyn. Hierdie verbly
dende gebeurtenis het veral ten 
doel om die ware karakter van 
die A.S.B. na vore te bring en 
die Pukstudente ( wat in die 
eerste en laaste plek tog Afri
kaanse studente is ) te koordi
neer en saam te snoer. 

Blinde vooroordeel en on
kunde was tot dusver die groot
ste aftakelaars van die A.S.B., 
nie aileen op ander campusse 
nie maar hier is ook tekens 
daarvan. Daarom moet die 
A.S.B. op nasionale sowel as 
plaaslike vlak so optree dat 
daar nie 'n klimaat geskep 
word waardeur die studente-

korps uit onkunde afsydig en 
belangeloos staan teenoor die 
A.S.B. se taak en doelstellings 
nie. 

Die gevaar bestaan dat hier
die houding mettertyd kan oor
slaan na antipatie. Hierin le 
ook die taak van die plaaslike 
A.S.B.-komitee - ook na die 
A.S.B.-week. 

Die pogings van die komi· 
tee sal egter vrugteloos wees as 
dit nie met reaksie begroet 
word van die Pukstudente nie 
en wei in die vorm van daad
werklike en aktlewe belangstel
ling. 

Diegene wat wil ontken dat 
daar in die doelstellings van 
die A.S.B. (en dus ook in die 
bestaan van hlerdie organlsa
sle) geen sin Is nie mikslen 
voorwaar dit wat ele aan hom
serf Is. 

Nuwe bloed 
Met die verkiesing van mnre. 

Tiaan en Coert Coetzee is die 
Studenteraad weer voltallig. 
Ons hartlike gelukwensing aan 
hierdie persona en ons opregte 
dank aan diegene wie se plekke 
hulle inneem vir die werk w., 
hulle gedoen het. 

Die twee hoofliggame waar
op hierdie persona verkies is, 
het tot dusver in hierdie ter
myn goed van hulle self reken
skap gegee. A.O.B. se 11ydrae 
tot die pasafgelope karnaval 
was fenomenaal . Dlt was die 

vrug van lnislatief, oorspronk· 
likheid en veral harde werk. 

Korps Veritas Vincet het 
nie aileen tot dusver sy trouste 
ondersteuners nie, maar ook sy 
skeptic! verras met aktuele on
derwerpe en ongewone maar 
prlkkelende aanbiecllngs van sy 
byeenkomste. 

Ons is oortuig daarvan tJat 
die toevoeging van die ,nuwe 
bloed" tot hierdie hoofliggame 
verder sal meehelp tot 'n ge
sonde, gebalanseerde en kleur· 
volle studentelewe aan ons uni· 
versiteit . 

Die ,ander" standpunt 
,Daar is te veel gelykge

sinde sprakers en te min on
derskeidende sprakers wat die 
student se tradisionele stand
punt daag en hom deur kon
frontering dwing tot stand
puntstelling en motivering van 
sy standpunt", het 'n geleerde 
aan ons Universiteit onlangs ge
skryf. Dlt is so dat die Puk-stu
dent wat in ' n beskermde at
mosfeer studeer en volwassen
heid bereik, selde of ooit ge
konfronteer word met stand
punta wat radikaal van ons le-

DIE 

wens· en wereldbeskouing ver
skil. 

Korps en PNB kan gerus 
hierdie deurdagte stelling in 
gedagte hou deur ook die ,an
der standpunt" 'n kans op ons 
campus te gee. In so 'n geval 
behoort daar geen gebrek aan 
belangstelling te wees nie maar 
sekerlik ook 'n ideale geleent
heid Vir diskussie en konfron
tasie. Dit sal ook by menige stu
dent tot kritiese (en miskien 
ook pynlike) selfondersoek lei. 

INSLEEP RESTAURANT 
WAARHEEN ALMAL SLEEP 

Koshulsbestelllngs: 6039 
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Nie-hlanke studente 

Erken bulle; en kontak 
selfs gesoek word 

moet 

Fanie Coetzee 

TEN OPSIGTE van die erkennlng van groepe en indJvidue is dit so dat die rnlstastlng 
van veralgernening nog ai te dfkwels die deurslag gee. Dit is so dat 'n. Ieder en elk 
van ons op een of ander tyd en in die laaste tyd veral gekonfronteer word met skakeling 
of anders gestel, kontaksituasies waarby nie-blankes betrokke is of kan wees. Die vraag 
duik dan telkens op wat dJe houding teenoor sodanige geleenthede moet wees. _ 

Die uiterste klem op apartheid 
in sport soos gesien deur die bril 
van die buitelander bet miskien in 
'n mate daartoe gelel dat die pers. 
pektief teenoor die gehele proble
matiek vernou is In die sin dat die 
sport gesien word as die oorwe
gende aangeleentheid waarby bier
die !>aak betrokke is. Tog is dit nie 
die geval nie. 

Ultaonderingsgevalle 

Die algemene houding teenoor 
kontak met mense van ander vol
ke of bevolkingsgroepe word dul
delik weerspiei!l In die plaaslike 
beleid van afsonderlike ontwlkke
ling, naamlik die erkenning van 
die bestaan en identlteit van elke 
volk of bevolkingsgroep. Dlt Is dan 
ook die volkse wat die klem gedra 
het en selfs nog steeds verdien. 

Die verdera konsekwenaia hier· 
van mag agter nia uit dla oog ver· 
toor word nla, nl. dat atka volk 
of bevolkingsgroep ult lndividue 
bestaan wat dla draers is van dlt 
wat die groep kanbaar maak as 
groep. 

In hierdie verband is dit nood
saakllk om ook die nodige mate 

Studente-
• menmg 

van erkenning aan bulle as lndivi· 
due te Jaat toekom ongeag die 
voorbeeld wat sekere uitsonderings
gevalle mag stel. Omdat A 'n dief 
is kan nie maar tereg ges(! word 
die volk waartoe A behoort is 'n 
groep van diewe en moordenaars 
en daarom wil ek niks met bulle 
te make hi! nie. 

Skap situasies 

As daar dan gekom word tot 
die posisie van die student op 'n 
Afrikaanse Campus moat die vraag 
gastal word of die student in sy 
studentwees ook mat sulka situa
sies gakollfrontaar word of kan 
word. Die antwoord is dat nie al· 
teen gewag moat word totdat die 
situasie opduik nie, maar dat die 
situasie selfs geskap moat word. 

Die kwallfikasie is aileen dat die 
geleentheid hom moet leen tot stu
denteterrein omdat die maatskap
llke verdeling ook gekenmerk word 
deur die bestaan van 'n groep be
kend as studente wat bulle uit
sluitlik besig hou of behoort te 
hou met die akademlese wat on
middellik dle gemeenskaplike word 
vir alle studente, al verskil bulle 
oor die-materii!le inhoud wat aan· 
gebied word. 

'n Houding wat andersvolklge 
studente erken as sodanig en die 
geleentheid te baat neem om we
dersydse respek af te dwing en te 
beklemtoon kan alleenlik geroem 
word. 

In die praktyk moet hlerdie ge
slndheld dan ook uitlng vind in 'n 
waardlge en gerespekteerde op· 
trede. 

Wedersydse vertroue 

Die motivering van lntervolkse * Vervoli op bladsy S 

Wit bit Boorb 

SIEN IS NIE ALTYD GLO NIE 
Jesus s~ vir haar: Vrou, woorom ween jy? Wie soek 
jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord 
hom: Meneer, as u Hom weggedra het, s~ vir my waar 
u Hom neergel€ het, en ek sal Hom wegneem . . .. Jesus 
s~ vir haar: Raak my nie aan nie . . . (Joh. 20 : 15, 17) . 

As mense van die twintigste eeu is ons so ingestel dat 
ons aUeen vir die volle waarheid aanvaar wat sint:uiglik waar
neembaar i s. V eral as st:udente is ons gewoond daaraan om 
proetondervindelik alles vas te stel en dan eers dit as 'n ware 
teit te aanvaar. 

Hierdie houding is egter nie eers in ons eeu merkbaar nie. 
Maria Magdalena was ook 'n persoon wat eers wou .sien voor
dat sy geglo het. In haar geval kan ons dit in 'n mate verstaan 
aangesien sy voorheen van duiwels besete was wat toe deur 
Christus uitgedryt i s. Daarna het sy Hom gevolg en was in 'n 
besonderf? sin van sy teenwoordigheid athanklik. 

So 'n athankUkheidsgevoeL van Christus is sekerlik prysens
waardig en diJ word ook van ons verwag. Die kinderlikheid van 
ons gewof en die Vader-kind-verhouding tot God eis van ons 
athanklikheid van die vertossing deur Christus. Dit was dus 
nie Maria Magdalena se tout nie. Haar tout was dat sy van die 
Liggaamlike teenwoordigheid van Christus afhanklik was en 
gemeen het dat sy Hom moes vashou om seker van haar ver
tossing te wees. Daarom was die teit dat sy met aLle mag wou 
sien die stru.ikelbwk tot 'n ware gewof. 

Nou kan di t maklik beweer word dat ons gelukkig nie aan 
hierdie gevaar blootgesteL is nie aangesien ons nie rneer die 
Liggaam van Jesus kan sien nie. Dit sal egter 'n valse geru.ssteZ
ting wees. Ook ons voel dikwe/,s dat die verkondiging van die 
Woord nie voldoend.e vi1· ons gewot is nie. Ons vra soms die 
vraag: Waarom verskyn God nie rneer vandag soos in die tyd 
van die Ou en Nuwe Testament nie? Ons twyteL ook soms aan 
die waarheid van die Evangelie omdat ons dit rue sien gebeur 
het nie. 

Ons moet dus ook die Woord van Christus ter harte neem 
om Hom nie na sy LiggaamLikheid te w-il vashou nie maar die 
,geestelike" Evangelie van vertossing te gto omdat Hy H~ 
so aan ons geopenbaar het. Vir ons is di t baie gepas om dte 
woord te onthou: Salig is die wat nie gesien het nie en tog 
gegl.o het. S. V. 
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'N NADERE BESKOUING PROGRAM Vffi A.S.B.-WEEK 

VAN DIE A.S.B. 
DIE HOOFLIGGAME beplan interessante aksies gedurende 
die A.S.B.-week wat vanaf Dinsdag 26 Mei op die campus 
plaasvind. Die organiseerders hoop om 'n gebalanseerde 
program gedurende die week aan te bied en daar word vera! 
klem gele op deelname deur studente. 

Sy funksie en doelstellings 
DIE A.S.B. HOU oor twee weke ,n A.S.B.-week op die kampus. Oor die funksie, doel
stellings en werksaamhede van hlerdle organisasie het ons mnr. Leon Wessels, voorsitter 
van die plaaslike A.S.B.-komitee genader, en 'n aantal vrae aan h_om gestel. 

Groete van 

A.S.B.-
Vraag: Wat Is die oorkoepelende 
funksie van die A.S.B.? 

Die antwoord kom baie duide
lik na vore wanneer 'n mens na die 
doelstellings van die A.S.B. kyk. 
Die A.S.B. stel hom nl. onder an
dere ten doel om Afrikaanse stu
dente aan hoer opvoedkundige in
rigtings saam te snoer, en om die 
gemeenskaplike belange van die 
studente te behartig en te bevorder. 

Dit bring dan mee dat die A.S. 
B. 'n platform na binne en na bui
te vorm. Die Afrikaarue student 
kry sodoende geleentheid om sake 
rakende interne aangeleenthede te 
bespreek en op te lo~ . en andersyds 
om na buite op te tree as 'n verenig
de front. 

Vraag: Wat Is dan die ander doel· 
stelllngs van die A.S.B.? 

Dit is ook die doel van die 
A.S.B. om die Afrikaarue kultuur 
te bevorder by wyse van handha
wing en uitbouing van die Christe
like-nasionale lewens- en wereldbe
skouing. Verder word lands- en le
wensvraagstukke ook op 'n akade
miese wyse bestudeer. 

Vraag: Wie is lede van die A.S.B.? 
Hoe skakel ons kampus met die 
hoofbestuur? 

Die grondwet bepaal dat ai
leen 'n blanke Studenteraad van 'n 
hoer opvoedkundige inrigting wat 
die grondwet van die Bond aanvaar 
of 'n bestuur van 'n blanke studen
te-organisasie wat die grondwet 
van die Bond aanvaar aan 'n inrig
ting waar die Studenteraad nie lid 
is nie, lede van die A.S.B. kan wees. 

Dit beteken dusrt}at die Studen
teraad namens die studentegemeen
skap by die B_ond affilieer. 

Afgesien van die gebruiklike 
skakeling deur takbesoeke en kor· 
respondensie, is daar 'n noue ska· 
keling tussen ons kampus, die an
der geaffilieerde sentra se kam
pusse en die Hoofbestuur. Ons 
Studenteraadsvoorsitter het, uit 
hoofde van sy amp, sitting op ai
le Hoofbestuursvergaderings. Op 
die manier word ons kampus dus 
direk verteenwoordig en geniet ons 
direkte seggenskap in die gesags
liggaam van die Bond. 

* Vervolg van bladsy 4 

Vraag: Hoe funksioneer die A.S.B,.. 
komitee op die kampus? 

Daar moet onthou word dat die 
A.S.B. nie 'n vereniging naas die 
bestaande hoofliggame is nie, maar 
wei 'n komitee van die Studente
raad ( 'n lid van die A.S.B.) en daar 
moet nie uit die oog verloor word 
dat die A.S.B. die kultuuraktiwl
teite op ons kampus wil kanaliseer 
en saambind tot nasionale kultuur
aksie van die Afrikaanse studente. 

Die A.S.B .-komitee tree dus 
koordinerend op. Dit beteken dus 
dat al die aktiwiteite van die hoof
liggame eintlik A.S.B.-aksies is 
(omdat die A.S.B. die kultuurakti
witeite van aile Afrikaanse studen
te wil koordineer) . 

Vraag: Wat word met die A.S.B.
week beoog? 

Die doel is om die A.S.B. meer 
prominent op die kampus te stel. 
Hoewel al die aktiwiteite van die 
hoofliggame eintlik A,S.B.-aksies 
is, is dit nie altyd bekend nie, en 
bied die hoofliggame nou die ak-

sies gedurende die week onder die 
vaandel van die A.S.B. aan. 

Vraag: Kan u meer vertel van die 
naslonale aksles wat die A.S.B. 
loods? 

·Ja, Kuesta .,70" is 'n sprekende 
voorbeeld hiervan. Studente van 
verskillende sentra het aan kuns
wedstryde, en ander kunskompeti· 
sies deelgeneem; daar is ook ver
skillende praktiese kursusse aan
gebied. 

Daar is ook verskillende stu
diekomitees, wat op die kongres 
moet verslag !ewer. Die departe
ment algemene studentebelange is 
op die oomblik besig met 'n onder
sock om aan studente vakaruiewerk 
en mediese voordele ens. te ver
skaf. Koerantkompetisies tussen 
geaffilleerde sentra en saamtrekke 
tussen studente met dieselfde aka
demiese belangstelling Is aan die 
orde van die dag. 

Binnelandse- en Buitelandse toe
re vorm ook deel van die jaarUkse 
werksaamhede. 

A.S.B.-verlede: 

organiseerder 
Mnr. H. J. Rheeder, organi· 

seerder van die A.S.B., het die 
groete van die Hoofbestuur aan 
die A.S.B.·komitee van die P.U. 
oorgedra. Die komitee word 
ook sterkte toegewens met sy 
poging en die Hoofbestuur Is 
verheug dat die hoofliggame 
aksies onder die vaandel van 
die Hoofbestuur aanbied. Daar
deur word die ware aksies van 
die ·A.S.B. na vore gebring. 

Mnr. Rheeder skryf oor die 
taak van die A.S.B. as volg : 
.,Behalwe die felt dat die A.S.B. 
as platform dlen waarop die 
Afrikaanse studente gesamen
tUk tot standpunte oor sekere 
sake van algemene belang kan 
raak en die felt dat dlt as 
spreekbuis van die Afrlkaanse 
student na butte dien. dlt wil 
se verteenwoordlgend is, Is sy 
belangrikste taak na blnne om 
te koilrdlneer en saam te 
bind". 

DIE DAE TOE A.S.B. EN NUSAS 'N 
" 

SE OP P.U.K. GEHAD HET 
Francois Vente•· 

~IE AFRIKAAN~E ~TU~ENTEBOND waarvan ons tans deel is, is amper twee en twintig 
]aa~ oud, maar Is me ~Ie _eerste A.S.B. wat al bestaan het nie, en ook nie die enigste 
nas10nale kultuurorgamsasie van Afrikaanse studente waarvan die P.U. vir C.H.O. a1 lid 
was nie. Tr~~ens,, die Studenteraad wa~ by geleentheid selfs vir tien jaar lank by N.U. 
S.A.S. geaff1heer . 

Die voorgeskiedenis van ons 
A.S.B. gaan so ver terug as '1916, 
toe Korps Veritas Vincet die .,Stu
dente Verteenwoordigende Raad" 
uitgemaak bet. By geleentheid van 
'n destydse Korps-vergadering bet 
'n spreker gese: .,Ons behoefte is 
om deur middei van 'n Jongeliede
bond so alsydig mogelik bekwaam 
gemaak te word vir die Algemene 
Lewensroeplng, en lewenstryd langs 
Calvinistiese lyne". 

In Maart 1916 was die P.U.K. 
dan ook 'n stigterslid van die eerste 
A.S.B. 

AFFILIASIE MET NUSAS 

l\frikaanse Naslonale Studentebond 
(A.N.S.). 

A.S.B. EN A.N.S. 

Gedurende die oorlogsjare gaan 
die A.N.S. gebuk Ol)der politieke 
tweespalt in eie geledere, en som
mige studente bedank daaruit, ook 
'n klompie Pukke. In 1945 ontstaan 
nuwe A.S.B.-liggame op die P.UJC.-. 
Bloemfonteinse en Pretorlasie cam
pusse naas die A.N.S. Hier op Pot
chefstroom word die A.S.B. en A. 
N.S. egter versoen en dit gee aan
leiding. tot die stigting van die 
Potchefstroomse Mrikaanse Nasio
nale Studenteorganisasie (PAN. 
S.O.).· 

gespeel en het onder meer 'n hele 
aantal presidente opgelewer, waar
van die mees onlangs mnr. (tans 
ds.) Ben de Klerk in die termyn 
1967/68. 

Die AS.B. was tot en met 1966 
op ons campus 'n hoofliggaam naas 
die A.B.K.K., Korps en die S.S.B., 
maar is sedertdien vervang met 'n 
komitee van die Studenteraad. Die 
huidige situasie is beter in ooreen
stemming met die aard van die 
A.S.B., nl. 'n oorkoepelende kul
tuurorganisasie wat aile kultuur
bedrywighede op alle geaffilieerde 
campusse op nasionale vlak wil 
kotirdineer en bevorder. ('n Uit· 
muntende voorbeeld van hierdie 
funksie is die onlangs gehoue 
,Kuesta 70") . 

KVV en PNB het 'n aktiewe po
litikus ... 'n predlkant en 'n akade
mikus genooi om slegs riglyne aan 
te dul oor die aktuele onderwerp: 
Christelike politiek. Daarna word 
die studente die geleentheid gebied 
om ele standpunt te stel en die 
sprekers met vrae te bestook. 

ABKK se planne is nog nie ge
finaliseer nie, maar bulle het laat 
deurskemer dat bulle 'n interessan
te konsert vir die studente deur die 
studente gaan aanbied. Kuesta 70 
pryswenners gaan onder andere 
kans kry om hul talent te toon. 

A.O.B. gaan sorg vir aksies waar
aan alle studente sal deelneem. 'n 
massa-ete word o.a. beoog. 

S.R.-

tussenverkiesing 
MNRE. Tiaan Coetzee en Coert 
Coetzee is onderskeidelik as ver
teenwoordigers van AOB en KVV 
op die afgelope SR-tussenverkiesing 
verkies. 

Na Die Wapad verneem, het die 
studente oor die algemeen druk 
gestem. Die stempersentasie kan 
egter nie bereken word nie omdat 
stemgeregtigdes van verlede jaar 
ook stemreg gehad het. 

lntervarsity later 
DIE intervarsity tussen PUK en 
UOVS is vanaf 15 Aug. na 22 Aug. 
verskuif. Die verskuiwing is ge
noodsaak weens bepalings van die 
Wes-Transvaalse en Vrystaatse Rug
by-unies. Die intervarsity vind van
jaar in Bloemfontein plaas. 
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APTEEK 

Octron-gebou 
Lombardstraat 

VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

en inter-individuele omgang M dlk· 
wels in die bereiking van 'n ge
sindheid eerder as wat dit lei tot 
omlynde materi1He voordele vir die 
een . of die ander. Is dlt nie dalk 
wat ons meer nodig het as die eko· 
nomiese arbeidsvoordeel wat ver
kry kan word nie? Gaan dit nie 
dalk eerder om wedersydse ver
troue wat enige ooreenkoms van 
groter krag kan maak as enige .an
der waarborg daarby aangeheg nie? 

Sedert 1924 was die Studente
raad geaffilieer met NUSAS terwyl 
die plaaslike A.S.B.·tak terselfder
tyd ook onder die Raad se patro
naatskap gestaan het! In 1929 eg
ter, blyk dit vir die P.U.K.-afvaar
diging na die A.S.B.-kongres dat 'n 
sterk neiging by sommige ander 
lede ontstaan bet om die Wes
Europese humanistiese wetenskap 
en kultuur aan te hang en te be
vorder. Daannee is die eerste A. 
S.B. se geskiedenls bei!indig aan
gesien dit verbrokkel bet nadat 
die P.U.K. hom daaraan onttrek 
bet. 

Maar nou doen die ongewenste 
verskynsel hom voor dat daar geen 
studenteorganlsasie wat alle Afri
kaanse studente verteenwoordig, 
bestaan nie. N.U.S.A.S., egter, ma
tig hom verteenwoordiging van aile 
Suid-Mrlkaanse studente aan ('n 
vergryp wat vandag nog by hlerdie 
aweregse organisasie gangbaar is) . 
Daardeur word slegs meer olie op 
die vuur van die Afrikanerstudente 
gegool, en in 1948 word die huldige 
A.S.B. te Bloemfontein gestlg om 
kultuurverteenwoordlgend van aile 
Afrikanerstudente op Chrlstelik-na· 
sionale grondslag op te tree. P.A. 
N.S.O. word dan 'n tak van die 
A.S.B. 

,,Vleispasteitjies met tamatie-

Hierdie genoemde vertroue kan 
aileenllk verkry word deur opregte 
eerlikheid in bedoeling tesame met 
geregtigheid teenoor aile partye. 
Om draale te loop en te motiveer 
met .,onder omstandighede laat 
ons program dit nie toe nie" is 'n 
baie swak verskoning om die ver
antwoordelikheid mee opsy te 
skuif. 

Sekere opmerklngs bly van krag 
soos doen aan 'n ander soos jy 
verwag dat bulle aan jou sal doen. 
Dan word jou daad eerste verwag 
en die belonlng daarop ls nie 'n 

vereiste rite. 

In 1934 disaffilieer die P.U.K. 
ook van N.U.S.A.S. omdat lg. or
ganisasie se opvatting van .,nasio
naal" nie gestrook bet met wat bier 
beskou is as nasionaal nie, nl. Afrl
kaans-nasionaal. Geduren_de dieself· 
de jaar stlg die P.U.K., U.K.O.V.S. 
en U.P. 'n tweede Afrikaans-nasio
nale studenteorganlsasle, ni. die 

SENTRALE ROL 

Gedurende die twee en twintlg
jarige bestaan van die huidige A. 
S.B. bet die studente van die P.U. 
vir C.H.O. 'n sentrale rol daarin 

sons, assehlief 
GEBAK DEUR 

. . . " 

ook te kry by u kafeteria 



SLADSY SES DIE WAPAD 

Uit die POSSAK I 
Hare was en akademie hou 

dames weg van sport 
Geagte redakteur, 

Graag sal ek wll weet wat die 
damestudente van die PUK op 
Maandag- en Woensdagmiddae, die 
sportmiddae doen? Soos u weet het 
die Universiteitsowerhede dit goed 
geag om hierdie twee middae van 
die week te kortwiek in soverre dit 
lesings en praktika aanbetref ten 
einde die studente die kans te gee 
om die liggaam en gees van die 
akademie af weg te kry deur die 
beoefening van sport, wat uiters 
noodsaaklik is in hierdie era waar
in ons leef. 

TWEE BENE 

gebruik maak. Geen wonder dat die 
koerante beweer dat die dames van 
PUK so onflks Is nle. 

AKADEMIESE WRAKKE 

Wat moet 'n mens maak om 
hulle te laat besef dat die beoefe· 
ning van sport noodsaakllk Is vir 
die vorming van die ltggaam en 
gees? Moet bul nie verplig word van 
owerheldswee om minstens aan een 
sportsoort deel te neem nie? 

Ongelukkig leef die meeste van 
die damestudente blykbaar in so 
'n klein wl!reldjie van bulle eie, met 
'n enge paadjie voor hulle wat uit
loop op akademiese wrakke. 

Bulle kyk nle bletjle rond om 
bulle been om die lewe ten volle 
te genlet nle, maar laat dlt wat, In 
samehang met die akademie, 1lle ... 

toekoms vomt, die karaktertrekke 
gee, wat die algemene en mense· 
kennls verbeter en die gees ver· 
ryk, links 1e1 

PUNTE AFGEE 
Verder is daar uit 'n bykans 

1,500 damestudente slegs 'n skame· 
le 60 dames wat aktief aan korf· 
bal, netbal en hokkle deelneem en 
soveel dat daar nie twee volledige 
spanne korfbalspeelsters is nie -
'n korfbalspan bestaan uit 9 speel· 
sters, Vir di~ wat nie weet niel 

Wie kan my dan verkwalik as ek 
moedeloos word wanneer punte 
van ligawedstryde afgegee moet 
word, omrede daar nie genoeg 
speelsters opdaag om die wedstry
de te speel nie. 

Ek vra maar net. 
N. DE WET 

Maar, helaas, weinig van die 
dames stel bierin belang - dit weet 
ons mense wat opgesaal sit met die 
las om sportafrigting te gee. Ja, dit 
wat 'n plesier behoort te wees het 
'n las geword! Daar is net nie ge
noeg dames wat by die oefeninge 
opdaag nie - aile denkbare flou 
verskonings van hare was tot die 
akademie wat druk (in baie gevalle 
blyk hierdie akademie twee bene 
te hi!) word aangebaal en dit wan
neer die tyd en geleenthede spesi
aal vir hulle geskep is. 

Samewerking van massa geloof 

deur KarnavalvQorsitter 

Bulle besef nle ten vollc die op
offerlnge en tegemoetkomendheid 
vanaf die owerhede nle, andersins 
waardeer bulle dJt nie, maar die 
felt bly staan dat weinJg daarvan 

Geagte Redakteur, 
Met die Karnaval reeds lets van 

die verlede wil ek tog namens die 
Sentrale Karnavalkomitee enkele 
bedankings uitspreek. 

In die eerste plek wit ons aile 

VEREISTES VIR KLEURBAAD
JIES IS NIE STRA WWER 

Geagte Redakteur, 
Langs hierdie weg wil ek net 

graag 'n vriendelike versoek tot u 
rig om 'n klein regstelling te maak 
ten opsigte van die berig in Die 
Wapad van 1 Mei 1970 onder dle 
opskrif ,Nuwe Vereistes vlr kleur· 
baadjies" verskyn het. 

Die betrokke berig wek die in· 
druk dat dit vir die eerste keer in 
die geskiedenis van studente vei:
eis gaan word om 'n kleurpunt op 
te bou alvorens bulle P.U.·kleure 
kan verwerf. 

Graag wil ek net van die ge
leentheid gebruik maak om u daar
op te wys dat die kleurpunt·vereis
te saam met die ander twee basiese 
vereistes van 'n eerste akademlese 

jaar geslaag het en die slaag van 
die Studente handboekeksamen na 
die beste van my wete net so oud 
is as wat die P.U.·kleurbaadjie self 

·is.-
Die indruk wat dus gewek word 

dat die Studenteraad steeds straw
wer vereistes daarstel vir die toe· 
kenning van kleure, is dus nie kor
rek nie. Trouens, vanjaar se kleur
punt-vereiste is ietwat ligter as ver
lede jaar s'n en heelwat ligter as 
drie of vier jaar gelede s'n. 

Hartllk dank by voorbaat. 
Johan Schutte. 

(Dit spyt oru vir dJe fout wat lnge
slulp bet en dat ons die prentjie so 
donker geskUder bet vir asplrant 
kleurbaadjle-elenaars - Red.) 

U het volop keuse In ons groot verskeidenheld 

* BOEKE VIR STUDIE EN 
ONTSPANNING 

Nou OOK 

'n wye keuse vir 

* PLATE 

by 

PRO REGE- PERS BEPERK 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Tomstraat Telefoon 3421 Potchefstroom. 

Pukke bedank wat op so 'n uit
nemende wyse aan die Karnaval 
deelgeneem het . Die Sentrale kar
navalkomitee kan slegs dit waar
aan u moet deelneem daarstel, 
maar sonder u deelname kan geen 
Karnaval 'n sukses wees nie. 

Verder gaan ons dank uit aan 
aile studente wat op een of ander 
wyse nou verbonde was aarr die 
reelings van Karnaval 70. Dit is 'n 
onbegonne taak om elkeen afson
derlik te bedank. Daarom wil die 
Sentrale karnavalkomitee deur 
middel van hierdie skrywe u van 
harte bedank, ook vir u moeite en 
ywer. 

KARNAVAL 71 

In die derde plek wil ons graag 
aile inwoners van Karlien, Heide, 
Over de Voor en Dawie Dup be
dank vir bulle bereidwilligheid om 
die Sentrale eetsaal aan ons af te 
staan vir die bou van die konserte 
en die kaas-en-wyn party. Ons be
dank verder alle straatk:ollektante, 
alle bouers aan sierwaens en kari
katuurvoorstellings. 

Met 'n samewerkende studento
gemeenskap soos u lean Kamaval 
71 geen mislukking wees nie. 

Kobus van der Walt. 

Vir al u 

* APTEKERS· en 

* FOTOGRAFIESE 

* BENODIGDHEDE 

Besoek: 

APTEKERS 

J.P. VANDER 

WALT 
( EDMS.) BPK. 

Kerkstraat 118 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3237 
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STUDENTERAADS-

VOORSITfER AAN 

DIE WOORD 
Die Studenteraad is tans besig 

om die moontlikheid van 'n Sen
traal-Akademiese Bestuur, waartoe 
aile akademiese verenigings be
hoort, te ondersoek. Hierdie stap 
volg op 'n behoefte wat by stu
dente bestaan om ,akademiese ver
teenwoordiging" deur middel van 
hul akademiese vakverenigings op 
die Studenteraad te verkry. 

Daar is baie ten gunste van s6 
'n Akademiese Bestuur te sl\. Nie 
alleen gaan die verlangde Akade
miese verteenwoordiging daardeur 
bereik word nie, maar die same
snoering en koordinasie van aka· 
demiese verenigings kan alleen die 
steun vanuit dMrdie rigting ver
sterk en tot voordeel van die Uni
versiteit in sy geheel sowel as die 
studente van die onder·skeie vak
rigtings in die besonder s terk. 

S6 'n koordinering sal egter nie 
prysgee van ,.onafhanklikhetd" van 
'n vereniging tot gevolg he nie -
inteendeel, verenigings sal hul self
standigheid soos in die verlede 
behou. 

Daarbenewens kom nog die fi
nansi!!le voordele wat aan vereni
gings gaan toekom sonder dat eni
ge finansiele verpligtinge van hulle 
kant ten opsigte van die Bestuur 
sal ontstaan. 

Ek hoop dat hierdie poglng die 
steun van die onderskele vereni· 
gings en hul lede gaan genlet, te 
meer omdat die poging gemotiveer 
word deur die voordeel wat aan 
die verenigings en httl lede gaan 
toekom. 

KARNAVAL 
Die afgelope karnaval kan met 

reg bestempel word as die suk
sesvolste tot dusver. Die karnaval 
dra reeds die stempel van die 
lewenstyl van ons studente, 'n le
wenstyl wat weer deur die afgelope 
karnaval bestendlg is . 

Daarbenewens is die karnaval 
ook gekerunerk deur 'n besondere 
mate van oorspronklikheid wat 
deur die Karnavalkomitee sowel 
as die koshuisgroepe en lndividuele 
studente aan die dag gell\ is. 

Almal wat 'n bydrae hiertoe ge
lewer het, verdien 'n bartlike woord 
van gelukwensing. Die afloop van 
die karnaval het met oortuiging 
aa!lgetoon dat ons studente nog die 
kuns ken om waarlik student te 
wees. Dlt het duidelik geblyk uit 
die ganse optrede van die massa. 

Gelukkig dat 'n individuele vals 
nout hier en daar hom sekerlik nie 
tuishoort in 'n massa soos ons 
s'n nie. 

Johan Kruger. 

TROFEE VIR SORGDRAGER 
OP DIE Mei-vergadering van die Mooiriver Posseelklub is 
bekend gemaak dat prof. A. Sorgdrager die gesogte Veka
trofee gewen het met 'n versameling Ierse seels. 

Die Veka-trofee word jaarliks 
beskikbaar gestel aan die beste 
versameling met Afrikaanse by
skrifte. Die mededinging is lands· 
wyd . 

Die Mooirivierse Possei!lklub het 
die trofee die afgelope vier jaar 
nou drie keer gewen. By die ander 
twee geleenthede was dr. Van der 
Merwe van Vlljoenskroon, voorsit
ter van die klub, die wenner met 
versamelings van Dultsland en Ne
derland. Prof. Sorgdrager en dr. 
Van der Merwe het ook al verskeie 
toekennings op landswye tentoon
stelllngs gewen. 

Mnr. C. Gibson het op die Mel· 
vergadering sy Australiese sei!ls ge
wys en bale belangstelling gaande 
gemaak. Hy het o.a. 'n uttsonder
like .,see!" ter ere van Dirk Hartog 
se landing in Queenstown in die 
sewentiende eeu. Eintllk is dit 'n 
groot gekleurde prent wat onder
verdeel Is in 'n aantal sei!ls! Op 

die een sel!l vind 'n mens dus die 
helfte van 'n mens of skip en op 
die volgende seel die ander dee!. 
Versamelaars moet dus dle hele ry 
seels in ongebruikte of gebruikte 
vorm besit. Verskeie sulke sel!ls is 
al deur Iande agter die Ystergor
dyn uitgereik, vera! op die gebied 
van ruimtevaartuie. Die groot ka
talogusse, soos die van Yvert en 
Gibbons, is geneig om die seels in 
hulle katalogusse te ignoreer om
dat dit darem te blatante geldma· 
kery is. Ook die Internasionale 
Posseelunie frons oor die soort 
uitreiking. 

Junior lid Gawie van der Walt 
was teenwoordig met 'n heie aan
tal boekies vol seels w~arult lede 
kon koop. Gawie se adres is Rissik
straat 43, tel. 4957, en belangstel· 
lendes is by hom bale welkom. 

Vergaderings vind eike eerste 
Woensdagaand om 8 nm. In die 
dorpsbiblioteek plaas en die volgen
de vergadering 1s op 3 Junle. 

Die joernalistiek bied van die boeiendste loopbane 
dekbaar. 

In die redaksle van die Bloemfonteinse middagbl•d van 
Nasionale Pers 

DIE VOLKSBLAD 
is daar vakatures vir gegradueerdes. 

Die dagblad bled uitstekende voorultslgte vir mense met aanleg en 

werkywer - goele salarlsse, voorsorgfondse, pollsse en Jaarllkse 
bonus, met salarlsverhogings op verdienste. 

Studente kan nou aansoek doen vlr aanstelllngs na. die verkrygfng 

van die graad of voltoollng van nagraadse studle aan dJe elnde van 

die jaar. 

Voornemende of huldlge studente kan ook aansoek doen om beurse 

van R400 per Jaar vir die voltoollng van bul graadkursus met dJe 

oog op lndlenstreding by Die Volksblad. 
werkywer - goele salarlsse, voorsorgfondse, pollsse en Jaarllkae 

'n Senior redaksielid sal u inrigting eersdaags besoek vir 
onderhoude met applikante. Doen onmiddellik aansoek by 

of rig navrae aan: 

Die Redakteur, DIE VOLKSBLAD, Posbus 267, Tel. 7-3351. 
BLOEMFONTEIN. 
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Soos die seisoenverandering nou 
sy kringloop voltooi het, het die 
karnavalstemming plek gemaak vir 
'n heel onder stemming, die oor· 
saak waarvan nie ver gesoek hoef 
te word nie. Te midde van hierdie 
tempor@re morele verwarring wil 
ek my retoriese eenltng skriftelik 
boar. 

Afgesien . daarvan dat die vlotte 
se afwerking oor die algemeen nie 
op dieselfde standaard was as ver· 
lede jaar nie, en die bona fide re
aksion@re pogtng tot verdoeselde 
ekshiblsionisme, wat gelukkig die 
indruk van satire geskep het, deur 
die groepie dames in pienk, was die 
karnaval in alle opsigte merkbaar 
beter as verlede jaar en getuig 
dit van gesonde ondernemingsgees 
en inisiatief. Hiermee 'n welver· 
diende ruiker aan die S.K.K. 

Met die geledere weer voltallig 
kan ons stoettrop van sewentien 
weer die drukgang volstoot: getrou 
op die pad. 

Watter opwinding moet so 'n 
tussenverkiesing nie vir 'n ou bok 

Studente tevrede 
met toetstyd 

Ons verkeer op die oomblik in 
die middel van die twee toetsweke 
van die fakulteit lettere en wysbe
geerte. Oor die algemeen is die 
studente bale tevrede met die toe
drag van sake. Hier en daar is 
selfs 'n paar wat sommer in dfe 
helfte van die kwartaal 'n stukkie 
vakansie afknyp. 

Sommige word egter in die 
wlele gery deur ander dinge soos 
bv. die fakulteit regte, ekonomie 
en natuurwetenskappe. Hierdie 
klasse moet steeds gedraf word on· 
danks die feit dat die student an· 
der B.A.·vakke mag M . 

Die B.Sc.·studente beny hul 
B.A.-broers die twee weke. Na ver· 
neem word is die B.Sc.·leerplanne 
te omvangryk om nog twee weke 
geen klas te h~ nie. 

Hlerdie ongure, koue, toetsat· 
mosfeer sal heers tot die elnde van 
volgende week. 

KURSUS OM TE 

KOMMUNIKEER 
R.A.U. GAAN aan die begin van 
volgende jaar 'n kommunikasie· 
kursus binne die raamwerk van die 
B.A.· en B.Comm..Ieerplanne instel. 

In beide g4!valle sal die leerplan 
saamgestel wees uit 'n drie jaar 
hoofvak oor die teorle van die 
kommunikasie. 

Die nuwe vak behels 'n studie 
van die basiese begtnsels van aile 
kommunlkasle eienskappe en 'n 
spesiale studie van die belangrlk· 
ste kommunikasie media soos die 
pers, radio, rolprente en televlsie. 

IIIEIIIEIII5111iillliillliilll511151115111iilll9111 

Geniet 

WILLARDS
SKYFIES 

Asook 

KAASKRULLE. 
FLINGS, 

SPRINGMIELIES. 
en 

GRONDBONE , 

liiiiEIIIIii!IIIJ!IIIEIIIEIII!illliilll!illliilllllilll!! 

inhou nie! Te oordeel aan die 
fronsende teedrinkende klesbe
ampte wat met skerp oe enlge 

. potensiele onrel!lmatigheid dadelik 
in die kiem gesmoor het, was die 
verklesing 'n las wat sells Atlas 
nie sou kon dra nie. 

Mlsklen, as gevolg van die ver· 
skillende gevoelsnuanses wat hul 
moontllk kan leen tot die verkeer· 
de interpretasie, moet ek verdui- -
dellk wat die woord eerbiedwaa-rdio 
inhou. Met 'n heimlike gllmlag 
merk ek hoe meer as een persoon 
die woord versigtig omsell in 'n 
gesprek - misklen in die vrees 
dat hy as Wapadrubriekskrywer ge
identifiseer mag word? Daar kleef 
geen sarkasme aan hierdie woord 
nie, menere, moont!Ur; wel 'n mate 
van lronie; trek maar die skoen 
wat pas aan. 

Eienaardige verskynsel die dat 
die meerderheid van die eerbied· 
waardlge menere van die Studente
raad motors bestuur met twee ult· 
Jaatpype ... 

DIE WAPAD 

u KANS! 

DIE WAPAD 
bled u 

hope kanse om 
in die studentelewe 

te dlen en u ulf 
fe leef. 

• 
Aansoeke om In die redaksle 

opgeneem te word kin gerig 

word aan 

Die Hoofredakteur, 

PI a Studenteraad. 

BLADSY SEWE 

SOMER~ EN WINTERMATERIALE 

van die beste gehalte 

Spesiale afslag aan studente 

BAILLIE PARK NAALDWERKSENTRUM 
Holtzhausenstr. Ballliepark Tel. 8321 

PARADISE RESTAURANT 
e Die kafee op die Bult met lugverkoellng 

e die kafee waar studente hul 
koeldrankie drink, 

e EN SNOEKER SPEELI 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD 

AFGELEWER 

• 
Tomstraat 86 Tel. 5474 

GEE'N MAN 
'N LUCKY! 

c C!ARETTES 

VERVAARDIG IN SUID-AFRIKA EN RHODESIE 
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Ruikers, rose en 'n afskeep-

blommetjie vir konserte 
DIT IS GELUKKIG dat die Karnavalkonserte nie in die winter gehou word nie. Die vro
likste klanke gedurende die aand sou nie kon vergoed vir koue kos daarbuite nie. 

Terwyl dit deesdae mode is om 
die wenner met 'n blom te bekroon, 
sleek ck graag 'n blommetjie aan 
vir die organiseerders van die Kar-

. navalkonserte. Vrolikheid uitbun
digheid en jeugdigheid ' was die 
kenmerk van hierdie konserte. Die 
kunstenaars was alma! jonk en di6 
wat al bles begin raak, het daar
voor dubbel en dwars vergoed deur 
hul jonkheid van gees. 

'n Rooi roos vir die aanskoue 
van die eetsaal. Dit was ons van
jaar ten minste gespaar om die 
kunstenaars langs die verhoog of 
buite op die stoep te sien rond
staan. Daarby het die Diskoteek
komltee se musiek en die vrolike 
verhoog die brakkolle tussen die 
items baie korter laat voel. 

SJARMANT EN BLINKGLAD 

Vir Doris Brasch en Bob Bo
rowsky gooi ek toe onder blou 
viooltjies. Sjarmant en blinkglad 
was die keuse van hul liedere en 
die aanbieding daarvan. Hoewel 
daar ou bekendes soos Wunderbar 
was (sou hulle nie nuwe liedjies 
kan vind wat net so mooi is nie?) 
was die Papagena-Papageno duet 
ult die Towerfluit en die Kinder
Iiedjies 'n aangename verandering 
van die romantiese spyse. Met so 
'n beweeglike stem soos Doris 
Brasch s'n, kon sy nie anders as 
om uitmuntend te slaag in die 
vertolking van die ·kinderliedjies 
nie. 

'n Wit orgidee sal die eenvou
dige statigheid van die a capella
sang van die · Ambassadeurskoor 
mooi beklemtoon. Hulle program 
het 'n groot verskeidenheid lle
dere ingesluit waarvan elkeen tog 
goed gepas het by die aard en 
klank van die koor. Die solis by 

.,Bayeza" mocs darem bietjie vo
rentoe gestaan het vir mieliepap 
en bier, so oortuigend was sy in
tonasie. 

HANDVOL ANGELIERE 
Rina en Andriette kry elkeen 

"n wit angelier - twee bekende 
stemme in 'n amper-nuwe klank -
.,People" is darem al ver gevor
der van ,Dorstyd". Vir Johan van 
Rensburg gee ek handevol rooi an
geliere. Nog 'n nuwe komposisie 
van hom is gesing. Daarby het hy 
alrecds met die Alabamakoor so 
'n mate van afgerondheid bereik 
dat bulle kon optree. 

Dit klink of Revue 70 weer die 
uitbundige toon van 1969 eerder 
as die romantiese geaardheid van 
1968 gaan M. Di~ bekende Afri
kaanse Keurspel maak weer sy ver
skyning (weet die koor en orkes 
a1 waar herhaal word en waar 
nie?) . Aan Johan se baadjie steek 
ek graag 'n vergeet-my-nietjie spe
siaal vir die wonderlike manier 
waarop hy met die mense wat 
hy afrig, werk. Agting en liefde 
vir hom straal uit die toegewyd
heid van aile Alabamalede. 

Groep Twee sal met 'n afskeep
blommetjie tevrede moet wees, 
want verbeel ek my of het hulle 
sprankel so effens verlore gegaan? 
As gevolg van 'n tegniese fout was 
dit aanvanklik moeilik om te hoor 
of daar gesing word. Nogtans was 
die keuse van die liedjies goed 
{ook maar baie oubekendes en min 
nuwe bloed) en harmonieer die 
stemme baie goed. 

AL DEBBO 
Vir Al Debbo en sy musikante 

versamel ek al die blomme wat ge
woonlik nie baie aftrek kry nie. 
Hy het 'n bietjie aardse humor in 
ons effens blas~-geworde Potchef-

DIT IS DIE SNIT WAT TEL ... 

* Alba broeke 
* Alba pakke 
* Monatic hemde * Battersby hoede * Gregory sokkies 

TOD SU'ITIE'S 
Volledige Mansuitrusters 
en Sporthandelaars 

Posbus 219- Kerkstraat 177 Tel. 3411 

POTCHEFSTROOM 

Caah£t o'll(ok~ 
(EDMS.) BPK. 

Tomatraat 92 Telefoon 5038 

Die winkel waar 

die kieskeurige 
dames koop. 

stroomse- en Puk-mentaliteit ge
bring. Geleerdheid en status weer
hou ons mos daarvan om lekker 
in die openbaar vir 'n simpel grap 
te lag waarvoor ons tog graag 
sou wou lag. 

'n Bloeiseltakkie vir die stu
dente-dametjies wat nie hul blink
ste ,twinkles and glitters" vir die 
geleentheid uitgepak het nie Dis 
mos darem nie eintfik die Aula 
nie, dames . . . R.C. 

Oosterhof sa sergroap tydens ' n 
karnavalkonsert. Leas wat -se ons 

resensent van die konsarta. 
(Foto: Fotokuns). 

MIN STUDENTE WEET WAT 

IS GOEIE SERMANIERE 
STUDENTEW~RELD is 'n vreemde wereld: koshuislewe is vreemd, die akademie lyk 
oorweldigend en slaap is kosbaar, as jy 'n eerstejaar is. Een nag boor jy die soetste 
geluide - hemelkore? Soos een man storm jy en jou makkers daarop af, newwermaaind 
die koshuismure, om tot jou verbasing te sien die ouhere waardeer die dames se ser 
net met die flikker van Ugte. Maak mens dan so? 

Om student te wees is om te 
swot, te lag, gek te skeer, swaar te 
kry, te gaan sl!r en na 'n sl!r te 
!ulSter en om te weet hoe om dan 
te maak of nl~ te maak nie! 

Jy slaap .. . nog nie vas nie, 
want dis Vrydagaand en jy het laat
aand gevat. Die drome tuss"en wak
ker en slaap is soet. Jou vrede 
word versteur deur 'n kitaarak
koord en 'n stem slngende In die 
nag. Iemand ser. ,.Nou wie Is nou 
so laf om in hierdie koue buite te 
wil rondloop? Dlt klink wei nie 
sleg nie maar nou moet ek op
staan om die lig te gaan fllkker. 
Neewat, ek draai om en le lekker 
en luister, die ander sal mos fllk· 
ker". En buite sing die arme man 
vir 'n donker koshuis. 

Akademia aerate 

Jy swot. . . al effens aan die 
slaap want dis die vroet! oggend· 
ure en die akademie druk. 'n Ge
skuifel van voete, 'n onderdrukte 
gegiggel, 'n wankelende begin maar 
dan uit volle bors. Asters sl!r. 
,Dis nou ook net 'n klomp vrou
mense wat net voor die toetsweek 
mens se swottings kom versteur 
met die lawaai". 

Vererg word die gordyne dig 
gepluk en daar word weer diep oor 
die wiskunde gebuig. Die klanke 
word dowwer want die sangers 
loop maar aan. Die mans slaap se· 
ker met hul ligte aan, want die 
ligte brand, maar niemand flikker 
nie. 

Jy sit en bespreek ,landsake" by 
die bure, dis darem lekker op die 
Puk! 'n Oproer bars buite los. 
Op pad terug koshuis toe hef 'n 
klomp mans ,Ingram" aan. Sl!r 
hulle? ,.Dis sowaar weer 'n spul 
dronk ouens, wat dink hulle ser. 
Kom ons vertel hulle bietjie, :~o· 

maar hler van die balkon af, pre
sies wat ons van mense dink wat 
hulle nle kan gedra nle .. . " 

Krullera in drome 

Dis nle die oordeelsdag nle, die 
geskal van trompette wat jou soete 
slaap onderbreek het, Is 'n serenade 
ter wllle van jou. Haal! die ouens 
staan in die vlerkant en speel. Om 
goed te ka.n slen probeer jy en 
jou kammle om saam op 'n was· 
bak te kom. Onder al die harde. 
klanke sal nlemand jul gelag en 
gekreun hoor nle. Toe die eerste 
lledjle klaar is trek julie met lulde 
applous los. 'n Verbaasde stllte 
heers. Helmat Is tog die enlgste 
koshul.s wat hande klap, Is hlerdle 
dan nle 'n dameskoshuls nle? 

Dis darem lekker as mens se 
k~rel kan sing en hy is nie skaam 
om dlt onder jou venster te doen 
nie. Met nagklere, krullers in jou 
hare en 'n blink gesig spring jy 
pens en pootjies op die venster
bank. Hiervandaan kan jy in die 
helder maanlig jou gellefde duide· 
lik sien en geen noot van sy lief· 
dessang mis nie. Ontnugter en van 
aile illusies berowe keer die man 
terug na sy koshuis om in sy 
drome met krullers te worstel. 

Verkeerde dag 

Ook gesteek deur die gogga 
krap jy jou kitaar uit en somaar 
op die daad oefen jy 'n paar lied
Jies. Op 'n Saterdagaand het mens 
mos nie eintlik iets anders te doen 
as jy me sleep nie. Na twaalf, toe 
alma! in die koshuis is, gaan .hef 
jy jou naggesang aan, maar die 
reaksie is nie eintlik goed nie. 

v 

Die rede? Het j y dalk vergeet dis 
eintlik Sondagoggend, man? 

Die groepie asters staan voor 
Gatland, maar tot sing kan hulle 
nie kom nie. Die oningewydes is 
stom geslaan en wil net begin lag, 
want, o genade, die mans kom dan 
op die ' balkon staan en luister. 
Dan keer hulle koshuiswaarts want 
hulie het vergeet daar is nog so 
'n koshuis soos Hombre op die 
campus ... 

En ai, Haak en Steck, Makou
vlei en Liberalia, moet julie amp
telik in kennis gestel word van 'n 
s~r of moet die ganse dorp se 
brakke eers 6p julie wees voor 
daar reaksie van julle kant kom 
met 'n ser? 

Over de Voor sa manna hat ook 
van hull a Ia at hoor. 

( Foto: Fotokuns) .. 

Al's is 
beter met 
groot, 
groot 
Coke 

BESPAAR! MET GROOT KING SIZE! 
Gebottel onder magtjging van The Coca-Cola Company ~eur; , 

SUNCRVSH 
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DIE 

PUKKE 
Eerstes : P.U. 9; Sasolburg 3. 
Tweedes: P.U. 30; Sasolburg 8. 
Derdes: P.U. 12; Sasolburg 8. 
Vierdes: P.U. 20; Sasolburg 0. 
Onder/20: P.U. A 51; Strathvaal 
PU B 15; Sasolburg 9. 

KOSHUISUGA 

Puntestand w w 
Hombre 2 2 
Dawie Dup 2 2 
Kompleks 3 '1 
Drakenstein 3 1 
Dorp 2 0 
Over de Voor 2 0 

B -LIGA 

Dawie Dup 2 2 
Dorp 2 2 
Over de Voor 2 1 
Drakenstein 3 1 
Kompleks 3 1 
Hombre 2 0 

C.-LIGA 

Over de Voor 2 1 
Drakenstein (2) 1 0 
Drakenstein (1) 1 0 

Manshokkie: 
Viljoenskroon 5; P.U. 0. 
Dameshokkie: 

v G 

0 0 
0 0 -
1 1 
2 0 
1 1 
2 0 

0 0 
0 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 

0 1 
0 1 
1 0 

Eerstes: P.U. 0; Strathvaal 3. 
Tweedes: P.U. 9; Strathvaal 0. 
Korfbal : 

6 

p 

4 
4 
3 
2 
0 
0 

4 
4 
2 
2 
2 
0 

3 
1 

0 

Eerstes : P.U. 38; Potch. Dorp 15. 
Tweedes: P.U. 7; Potch Dorp 40 
Sokker: 
P.U 2; Western Reefs 2. 

BEPALINGS 

VIR 

MORE 
Skerm: 
P.U. vs. Wits (Wits) . 

Rugby: 
P.U. vs. Lichtenburg (Lichtenburg) . 
P.U. o/ 20 A vs Weermag o/ 20 A. 
P.U. o/ 20 B vs. R.P.M. o/20 (RPM) . 

KOSHUISLIGA 

A·Iiga (10.30 vm.) : 
Kompleks vs. Dorp (A.-veld) . 
Drakenstein vs. P.O.K. (B.-veld) . 
Dawie Dup vs. Hombre (C.-veld) . 
B-liga (9.30 vm.) : 
Kompleks vs. Dorp (A) . 
Drakenstein vs. P.O.K. (B) . 
B-liga (8.30 vm.) : 
Dawie Dup vs. Hombre (C). 
C.-liga (9.30 vm.) : 
Drakenstein (1) vs. Landbou (C) . 
C.-liga (8.30 vm.) : 
Over de Voor vs. P.O.K~ (A) 
Drakenstein (2) vs Dawie Dup (B) . 

Manshokkie: 
(Woensdag) P.U. vs. Weermag 

(Weermag) . 

Dameshokkie: 
Wes-Transvaalse proewe: 
Heide vs. Oosterhof. 
Karlien vs. Klawerhof. 

Netbal : 
P.U. vs. Potch. Dorp (P.U.) . 
Heide vs. Oosterhof. 
Karlien vs. Klawerhof. 

DIE BULT 
DROOGSKOON· 

MAKERS 
Spesiale diens 

Voor 12 vm. dieselfde 
dag 

Kollektante in 
koshuise 

DIE WAPAD BLADST NEGF.. 

PUKKE SUKKEL TEEN SASOL Aankondiging 
HIERDIE lang kolomme uitslae sal 
voortaan gereeld in Die Wapad 
verskyn. Daarmee hoop die sport
redaksie om 'n hele boel lompe 
berigte uit te skakel, maar tog 
nog 'n volledige beeld van die 
Puk se sportaktiwiteite te gee. WEENS SWAK AGTERSPEL 

Hierdie lyste is egter nog nle 
volledig nie. Dit sal waardeer word 
indien klubbesture ons op hoogte 
van sake kan hou. 

A NEE A PUK, was cUt rerig so moeilik om met Sasolburg af te reken1 'n Span wat so 
baie van die bal te sien kry, behool't baie verder as 9-3 te wen. Dit is kortliks die 
verhaal van die oorwinning teen Sasolburg. Puik voorspel is nutteloos gemaak deur 
onbeholpenheid in die agterlyn. 

Vanaf aanstaande week sal daar 
ook twee gereeide rubrieke ver
skyn. In die een word u voorgestel 
aan die sportsterre van die Puk en 
diegene wat agter die skerms met 
sport doenig is, terwyl die ander 
'n geselsrubriek ~al wees. 'n Ru
briek waarin nie net afbrekend ge
kritiseer sal word nie, maar alge
mene gedagtes gewissel sal word 
oor sport. Lesers is net so welkom 
om mee te doen. 

Mens moet egter toegee dat Sa
solburg nie bereid was om rugby 
te speel nle. Die Pukdriekwarte is 
hoegenaamd geen beweegruimte ge
laat nie en telkens met bal en al 
onder stof geloop. Vera! Charles 
Venter, in sy eerste wedstryd vir 
die eerste span, het dikwels na sy 
ouma terug verlang. 

In sulke omstandighede speel 
mens egter tienmanrugby en die 
Puk is juis baie goed daartoe in 
staat. Manne soos Piet Brandt en 
Dawid van Aswegen het Ius gelyk 
om met die bal te dryf. 

Dikwels is die senters verkoop in 
'n slnnelose poging om met die bal 
te hardloop. 

Gevolglik was dit 'n toiingrige 
wedstryd. Die enigste opwinding 
het nie gekom in die vorm van 
goeie rugby nie, maar van stukkies 
ruwe spel aan albel kante. 

Dawid terug 

In die vaste los begin die 
manne a! hoe meer saamspeel. Hul· 
le afrigter, mnr. Andrew Bird, is 
'n losskrumspesialis en as hy op 
hierdie trant voortgaan, gaan die 
Puk nog 'n hele paar bulpakke 
kisspeel. Sasolburg se voorstes was 
juis heelwat swaarder as die stu
dante. 

KOSHUISLIGA 

BUL TEEN BUL Henk Coetzee en Piet Roodt 
het egter anders besluit. Instede 
van om terug te speel in hulle 
voorspelers, is doelloos skoppies ge
los in die hande van die heelagter. 

Die verblydendste aspek van die 
wedstryd is seker die terugkeer van 
Dawid van Aswegen. Na 'n lang 
en ongelukkige afwesigheid was 
Dawid aanvanklik stil, maar het 
spoedig weer uitgebllnk in die lyn
stane en vaste los. Saam met Piet 
Brandt het hulle mettcrtyd die 
lynstane heeltemal oorheers. 

MOREOGGEND is die duiwcllos. Vir die eerste keer in drie 
weke word daar weer wedstryde in die koshuisliga beslis 

---------------------------------------------------------------------------- en moreaand gaan daar nog 
net een onoorwonne span 

SIFTINGS.PROSES NOG wees. 

Hombre en Dawie Dup, wat al
bei nog onoorwonne is, kom op die 
C.-veld teen mekaar te staan. Hom
bre het tot dusver met Dorp en 
Kompleks afgereken, terwyl Dawie 
Dup te sterk vir Over de Voor en 
Drakenstein was. 

STEEDS. NIE YERBY 
WAT MAAK mens met spelers soos Henk Coetzee en Piet Roodt. Hulle gaan dalk eers
daags nie meer die Puk se skakelpaar wees nie, maar is nogtans te waardevol om op die 
agtergrond te skuif. Dit is maar een van die talle probleme waarmee die Pukkeur-

Dawie Dup se swaar pak voor
spelers en netjiese skakelpaar, be-
loort die rooitruie van duskant 

uie spoor, opdraande te gee. Met 
genoeg balle kan De Kock se 
breekslae en Wiid se taktiese skop
pies deurslaggewend wees. 

ders opgeskeep sit, as dit by die samestelling van die agterlyn kom. · 

Daar is die groot brakkol on
der die senters, goeie heelagters is 
skaars en die skakelpaar vertoon 
maar wisselvallig. 

Vir laasgenoemde probleem is 
daar egter 'n oplossing. Die twee 
nuwelinge, Jannie Barnard en 
Schalk van der Merwe, het al bei 
van hulle beserings herstel en speel 
tans puik rugby. Hicrdie twee man
ne blaas sommer nuwe lewe in die 
agterlyn. 

Piet Roodt kon nog nooit die 
Pukagterlyn vinnig wegkry nie. Hy 
is egtet· 'n geharde speler en die 
bestendigheid vanself. Sy dekwerk 
is ook puik en het ons al uit ver
skeie henarde posisies gered. Al 
hierdie eienskappe behoort hom 
dus 'n goeie heelagter te maak, 
want goeie heelagters is juis so 
skaars soos hoendertande. Die enig
ste speler met belofte, Johan Kriek, 
sukkel met beserings. 

Bertie Fourie, met sy muilskop, 
speel tans vir die eerstespan, maar 
sy verdediging is verdag. Hy is van
jaar nog nooit werklik op die proef 
gestel nie, maar dis duidelik dat 
by nie baie lief is om onder druk 
te speel nie. 

Senterprobleem 
Henle Coetzee is op sy beurt 

dalk die oplossing vir die senter
probleem. In die middelveld is daar 
tans 'n gebrek aan slaankrag. 
Boonop is die manne se verdediging 
nie na wense nie. Aanspraakmakers 
is daar volop, maar niemand kon 
tot dusver die mas opkom nie. 

Die enigste speler wat tot dus
ver redelik aan die verwagtlng 
voldoen het, was Frans Kruger. 
Fires van Vuuren, staatmaker van 
verlede jaar, vertoon onfiks en 
lusteloos en die jonger manne soos 
Charles Venter, Kadot van Heerden 
en die glibberige Jan Opperman, is 
nog nie reg vir groot rugby nie. · 

Henk is reeds geskool in die om, 
standighede van die eerste llga. Hy 
hardloop sterk en reguit en met sy 
verdedlging, skopwerk en bante
ring skort daar niks nie. Hierdie 

kerel is 'n natuurlike rugbyspeler 
wat nooit gaan li! voor die eind· 
fl uitjie blaas nie. 

Ons beskik oor gevaarlike vleu
els. maar die onsekerheid van die 
senters laat hulle honger Iy. As die 
senters dan nie gevaarlik kan wees 
nie, laat bestendigheid liewers die 
wagwoord wees. 

Voorspelers 
Oor die voorspelers hoef mens 

nie veel te bekommer nie. Onder 

die besielende Ieiding van Jimmy 
van Rensburg begin hulle reeds 'n 
hegte eenheid vorm en die manne 
word nou vinnig fiks. AI die ou 
staatmakers is weer daar en die 
nuwelinge, Kobus Venter, Bernard 
Bernardo, speel self windmaker. 

Dan is daar nog puik reserwes 
soos die beseerde Basjan Reynardt, 
Chris Laubsc\ler en Kobus Kotze 
Hierdie spelers sal geen span in 
die steek laat nie 

Hulle sal egter moet keer dat 
die rooispan nle aan die hardloop 
raak nic. Teen Kompleks het Hom
bre bitter min van die bal gesien, 
maar tog vier keer agter die doel
lyn gaan kuier. 

TAFEL TENNIS 

In die ander wedstryd speei 
Kompleks en Dorp vir die tweede 
keer teen mekaar. In hulle vorige 
botsing was die ultslag gelykop 
met drie punte elk. Nle een van 
die spanne kon 'n drie aanteken 
nie. 

VAAR BESONDER GOED MOre is albei egter vasbeslote 
om die bordjies te verhang en dit 
gaan harde rugby tot gevolg hi!. 
Albei spanne se agterlyne is nie 
waffers nie en die stryd gaan dus 
voorlangs beslis word. 

TYDENS DIE WES-TRANSV AALSE geslote tafeltenniskam
pioenskappe het die Pukke bulle goed van hul taak gekwyt. 
Petrus Kruger van Over de die eindrondte teen w. Schulze en 
Voor en Ben Schutte van die Hester Botha verloor. 

dorp is uitgeskakel deur Wer-
ner Schulze en Rynar Swalen 
in die balfeindronde. Laasge
noemde twee is die twee 
voorste spelers in Wes-Trans
vaal. 

Elsa de Wet, oud-Springbok, wat 
weer na drie jaar aktief begin 
speel het, het deurgedring tot die 
halteindrondte, voor sy uitgeskakel 
is. Sy en Isobel Kruger is in die 
damesdubbelspel ook in die half
eindrondte geklop. 

Leon Theron, vierde gekeur vir 
die kampioenskappe, het nie · a an 
die verwagtings voldoen nie en het 
verloor voordat hy die kwarteind
rondte gehaal het. Met die gemeng
de dubbelspel bet dit egter beter 
gegaan en hy en Elsa de Wet het in 

G. C. LOOCK 
KLEREMAKER 

KERKSTRAAT 

--------------------------------------------------

Vieru groot geleentheid 
met Rentmeester 

'n Verlowing. Bevordering . Huwelik. 
Baba. Elke lewe het sy groot oomblikke. 

Hoe kan 'n mens jou geluk 'n bietjie 
meer permanent maak? Raadpleeg 

Rentmeester. Elke Rentmeester-polis 
betaken 'n bestendiger toekoms. 

Vier dus u volgende groot geleentheid 
met Rentmeester. Dan is u van 

lewenslange gemoedsrus verseker. 

11rmrmrn· 
VERSEKERAARS BEPERK 

Hoofkantoor : Rentmeestergebou . Bosmanstraat 219, Pretoria . 
Tel. 3-1258 

VOLLEDIGE BEPLANDE LEWENS
VERSEKERING VERSKAF GEMOEDSRUS 



DIE WAPAD 

NOOIT PUKKE 
' , rl r 

~J<.iWQO UK het die wedstryd teen Lichten burg nie veel belangstelling gewek nie, maar 
mke is dit 'n perd van 'n heel ande}: kleur. Daarvoor is daar te veel knelpunte in die 
Theosspan wat more opgeklaar word. 

More is ook die laaste kans om 
tc eksperimenteer, want aanstaan-

de week speel ons teen die bulspan 
van Rustenburg. Dan moet elke 

PIET BRAND NA PROEWE 
PIET BRAND gaan Springbokproewe toe. Alhoewel dit nog 
nie 1unptelik bekend is wie deur die Wes-Transvaalse keur
d.els benoem is nie, het die Wapad eksklusief verneem dat 

.Jh:1ln.d wei onder die gelukkiges is. 

'Sy· benoeming moet natuurlik 
nog deur die nasionale keurders 
goedgekeur word. 

(235 pond) egter windmaker rugby. 
Hy is terug in die Wes-Transvaalse 
span en in die wedstryd teen 
Noord-Transvaal, moes Johan Spies 
net bontstaan. Koerantmanne was 
dit eens dat Brand die vermaarde 
Pretorianer oorskadu het. 

hal ten voile benut word. 
Die meeste belangstelling sal se

ker gevestig wees op die skakel
paar, Jannie Barnard en Schalk 
van der Merwe, wat more hul de
buut maak. Alma! hou styf duim 
vas dat bulle lewe in die agterlyn 
kan blaas. 

Hulle sal egter hulle speel moet 
ken, want Lichtenburg beskik oor 
puik losvoorspelers. Os Steyn en 
Charlie Pitout sal gewis nie veel 
beweegruimte laat nie. 

Die volledige Pukspan vir m6re 
is: B. Fourie. G. Botha, F. Kruger, 
H. Coetzee, B. Saayman, S. v. d. 
Merwe, J. Barnard. T. van Eck, F. 
Posthma, H. Coetzee, J. van Rens
burg (kapt.), P. Brand, D. van As
wegen, B. Bernardo, K. Venter. 

Hierdie nooientjies oefen nie verniet so hard nie. Sewe van hulle Ia 
gekies vir die eerste proewe vir die kies van 'n Wes-Transvaalse span. 
Die gelukkige en bekwame speelsters is Maggie Erasmus, Hester Smit, 
Ann Grobler, Elsa de Wet, Hannetjie Coetzer, Dalene van Dyk en Hanne. 
lie Botha. Een van hulle, Elsa de Wet, is natuurlik 'n Springbok wat van
jaar haar kragte by die Puk kom ingooi het. Aanvanklik het die dametjies 
gesukkel om in hulle ligawedstryde die mas op te kom, maar verlede 
Saterdag is die bordjies verhang. Die stark span van Potch. Dorp is 

verslaan met 38-15. 

Dit sal nie die eerste keer wees 
dat Piet Brand aan die nasionale 
proewe deelneem nie. In 1968 het 
hy tydens die proewe vir die kies 
van 'n span na Frankryk, 'n baie 
gunstige indruk gemaak en vol
gens kenners na aan Springbok
kleure omgedraai. 

'n Lastige besering het hom eg
ter verlede jaar gekortwiek en 
hom selfs sy plek in die Wes-Trans
vaal-span gekos. 

Pukke sak uit in Wes-Transvaal ope 
Vanjaar speel hierdie groot slot 

AMPER BOK 
•)'Q' ONTYDIGE besering bly maar 
die groot vrees van enige sport
liian. Gaan vra maar vir Bertie 
Smit, belowende middelgewigstoei
er van die Puk. 

Die afgelope naweek moes hy 
aan pie Springbokproewe onttrek 
as gevolg van 'n lastige rugbese
rl,J1g.J Op daardie stadium was by 

~nogf' onoorwonne op die toernooi. 
Die proewe is in Johannesburg 

gehou met die oog op die kies 
van 'n Springbokspan, wat in Ka
nada aan die w~reldkampioenskap
pe gaan deelneem. 

GOEIE KOS! 
FL NKE DIENS 

GEK.IES VIR 

PRO EWE 
Vier Pukke is uitgenooi na 

die finale proewe vir die kies 
van 'n Wes-Transvaalse span. 
Hulle is mejj. P. Pretorius, N. 
Botha, A. Venter, B. Lordan, 
en J. Slabbert. 

PLANNE 
V AKANSIETYD is toernooityd en 
verskeie sportklubs begin al ern
stig voorberei vir die eerskomende 
S.A.U.-toernooie. Twee klubs, nl. 
netbal en skerm waag dit vanjaar 
vir die eerste keer op so 'n toer
nooi. 

Die skermklub het dan ook al 
reeds begin met groepsafrigting 
o.l .v. bulle afrigter, mnr. Wilson. 
Laasgenoemde is baie beindruk met 
die Pukke se vertonings en is vol 
moed vir die toernooi, wat vanjaar 
op Pietermaritzburg plaasvind. 

Die netbalspan gaan vanjaar na 
Grahamstad, asook na die interpro
vinsiale toernooi in die Baai. In die 
tyd sal bulle ook 'n paar vriend· 
skaplike wedstryde teen klubs in 
Oos-Kaapland speel. 

Intussen berig die tafeltennis
klub dat die S.A.U.-toernooi vanjaar 
in Kaapstad plaasvind. Ongelukkig 
sal die Pukdames nie vanjaar aan 
die toernooi kan deelneem nie. 

u vredenheid is ons 
P SIER! 

B ILIEPARK 
P DKAFEE 
( Lan s die Johannesburg
pad elei). 
Beslt ook dranklisensie 

On onderneem ook bestellings 
oshuise tot baie laat 
nag na koshuisvergaderings 

670 

DIE PUKKE wat in verlede jaar se Wes-Transvaalse tenniskampioenskappe goed presteer 
het, kon vanjaar nie weer die mas opkom nie. Bekende Suid-Transvalers soos Terry 
Ryan, Rohan Summers, Graydon Gardner, Anita Summers (VanDeventer), Gillian Dove, 
e.a. het die kampioenskappe oorheers. 

Johan Malan het in 'n baie gelykopstryd teen Derek Schro- hoe maklik mej. Burger die stryd 
der slegs met 7-5, 8-6 verloor. AI wat Malan nog kort gewonne gegee het teen 'n speel· 
k · b ster, wie sy sonder moeite moes 

om IS aanvernuf, want 'n paar swak skattings het hom geklop bet. Heloise het senuagtig 
belangrike punte gekos. voorgekom en baie swak houe ge

Nico Botha het soos 'n begin· 
ner gelyk teen Graydon Gardner 
en met 6-2, 6-2 die spit afgebyt. 
Botha het met rukke en stote ge
speel en gaan maar swaar leef in 
die eindrondes van die Pukkam
pioenskappe. Mens wonder wat Jo
han Malan met hom sal aanvang. 

Heloise Burger, Wes-Transvaal 
se nr. 1 speelster en verlede jaar 
se kampioen, het maklik teen Pam 
Diepraam, vrou van Keith Diep
raam, met 6-1, 6-2 verloor. Diep
raam is natuurlik die Puk se voor
malige afrigter. 

Dit was verrassend om te sien 

speel. 'n Kenmerk van haar spel 
was die groot aantal dubbelfoute, 
wat sy op belangrike stadiums be
gaan het. 

In die kwarteindronde van die 
gemengde dubbelspel, is Nico Both 
en Heloise Burger net so maklik 
uitgeskakel. Hulle het met 6-2, 
6-2 teen Ricky Buwalda en Anita 
Summers verloor. 

PUKKEURDERS DEUR Die eni gste speter wat tevrede 
k.an voeL met sy vertoning, is Pieter 
de ViLLiers. Hy het naetskraaps 
verLoor teen Dennis Matthews. WES-TRANSVAAL GETOETS 

WIE IS DIE beste losskakel op die Puk. Is dit Piet Roodt 
of Schalk van der Merwe, of dalk nog die jonge Johan 
Hunter. 

Dit is duidelik dat die Pukke 
nog baie wedstrydondervinding 
kortkom en gevolglik ook die no· 
dige afronding. 

Dit is egter nie net die Puk
keurders se probleem nie, maar 
ook die van die Wes-Transvaalse 
keurders. Aldrie is naamlik be-
noem vir die proewe om 'n Wes
Transvaalse onder-20 span te kies. 

Dit kan dus nou maklik gebeur 
dat die Puk se ringkoppe en die 
van die Wes-Transvaal, verskillende 
spelers kies. Schalk van der Merwe 
is tans die gunsteling om vir die 
Puk se eerstes uit te draf, maar 
Piet Roodt kan nog maklik die 
Wes-Transvaalse jongspan haal. 
Trouens, hy het verlede seisoen 
nog vir W~s-Transvaal gespeel. 

Dieselfde probleem geld vir die 
skrumskakels. Verlede jaar se Wes
Transvaalse kaptein, Charles Ven
ter, is weer benoem, asook die 
huidige o/20 skrumskakel, Koos 

· Coetzee. Venter is egter so veel
sydig dat hy dalk elders ingespan 
kan word. 

Ander manne wat tans vir die 
senior spanne speel en ook be
noem is, is Frans Kruger, Jan Op
perman en ,Shu" Schutte. Eers
genoemde twee het ook al ver· 
lede jaar vir Was-Transvaal o/20 
gespeel. 

Nie minder as 23 Pukke is be
noem vir die proewe wat verlede 
Woensdag plaasgevind het nie. Dit 
is egter ook nie minder as reg 
aangesien die Puk tans die Wes
Transvaalse junior Iigas heeltemal 
oorheers nie. 

U kan gerus u bande versool by ••• · 

GOLDEN WEST RETREADERS 

'N VOLLEDIGE . BANDEDIENS ONDER EEN OAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

LOMBARDSTRAA T 37 POTCHEFSTROOM , 

( Skakel 3297 vir betroubare diens en 

laagste pryse J 
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