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~ Gerrit Botha duik oor vir 'n prag- [ij 
~ drie om by te dra tot die weghol- iii 
111 oorwinning van 30-3 in die wed- 5 
ffi stryd tussen Puk en Pote verlede ~ 

OORWINNING IS 
SPANPOGING 

SO lETS HET die Puk lanklaas beleef. 'n Begeesterde Theos 
span bet die Pote verlede Saterdag voor bulle platgevee en 
maklik met 30-3 gewen. Pote bet nooit na 'n wenspan 
gelyk nie en by tye bet die Pukke gemaak wat bulle wou. 

Die Pole kon slegs vroeg in die eer· 
ste helfte hulle man staan. AI die 
vuur waarmee hulle ingeklim het, 
was egter vroeg daarmee heen en 
het hulle maar bra lamvoet voortge· 
strom peL 

As Schalk van der Merwe sy 
skopskoene aangehad het, kon die 
telling nog vee! hoer gewees het. 
Hy kon slegs drie van die agt driee 
vervyf, maar het andersins 'n puik 
wedstryd gespeel. 

Verwoeste stormlope 

Van der l\1erwe was egter nie die 
enigste Puk wat uitgebllnk bet nie. 
Voor en agterspelers bet by tyc 
pragtig gekombineer en lang entc 
veld gewen met verwoeste sto!'m· 
lope. 

Vera! Bernard Bernardo het die 
skare telkens op hulle voete gehad 
met sy praglopies. Hierdie speler 
beskik oor al die eienskappe om in 
'n puik losvoorspeler te ontwikkel. 
Hy is verbasend vinnig en boonop 
groot en sterk. Hy moet nog net 
leer om te a11e tye sy werk in die 
vas te doen. 

Senterpaar 

Agterlangs het Charles Venter en 
Jannie Barnard na 'n opwindende 
senterpaar gelyk. Vera! Barnard het 
beindruk met die wYSe waarop hy 
in die gebroke spel beweeg hct en 
aansluiting by sy maats gesoek het. 

Die mees verblydendste 'lSpek 
van dle wedstryd Is egter die ver· 
beterde vorm van Phil Steyn en 
Tlaan Coetzee. Steyn het selfs beter 
gespeel as Dawld van Aswegen en 
dit gee mens moed vir lntervarslty. 
Coetzee het blykbaar nou sy on· 
sekerheid afgeskud. 

Dit sal egter onbillik wees om 
uitsonderings te wit maak en al 
vyftien man verdien lof vir die 
wyse waarop Pote vermorsel is. 
Slegs twee Potespelers kan in die· 
selfde asem as die vyftien gee!· 
truie genoem word. 

Die heelagter, Gerrie va~ der 
Merwe, se buiteskoppe was goed 
en hy bet goed vertoon onder druk. 
Daarby het vleuel Cross vir Ger· 
rit Botha goed in toom gehou. 

Vir die Theos het Tiaan Coetzee 
(2) , Gerrit Botha, Henk Coetzee, 
Dawid van Aswegen, Jimmy van 
Rensburg, Bernard Bernardo en 
Schalk van der Merwe drlee gedruk. 
Van der Merwe het drie hiervan 
vervyf. 

Pote se enigste punte was 'n 
strafskop deur Eddie Williams. 

= Ill iii Saterdag. : 

DRIE 

G'N HOOGTEPUNTE OP 
A.S.B.-KONGRES 

Weer aandag aan gewetensklousule 
DIE TWEE-EN-TWINTIGSTE kongres van die Afrikaanse Studentebond bet sonder noe
menswaardige hoogtepunte in Port Elizabeth plaasgevind. Die verbouding Wetenskap-le
wens-en-wereldbeskouing is dan ook in 'n mate op die lange baan geskuif deur swak 
samewerking van die onderskeie campusse. Slegs vier geaffilieerde sentra bet gereageer 
en geen daadwerklike uitvoering kan aan die bestuur van die 1969-kongres gegee word 
nie. Die saak geniet wei nog aandag en die volgende kongres mag dalk besluit oor die 
beleid van die A.S.B. in bierdie verband. 

Interessante bespreking het gevolg 
op die referate, maar dit was nie 
altyd van hoogstaande gehalte uie. 
Hulle besluite is dan ook na aan· 
Ieiding van die referaat geneem, 
bv. die versoek aan die regering 
dat die grondslae van die Tomlin· 
sonkommissie se verslag weer aan· 
dag moet geniet, uitsluitsel oor die 
Kleurlingaangeleentheid e.d.m . 

Nafsas 

Op student politiese vlak is min 
aandag gegee aan Nafsas. Sekere 
vrae is voor die kongres reeds ge· 
vra en lidorganisasies en Nafsas 

sal ook in die toekoms dopgehou 
word. Stemme bet opgegaan dat 
Nafsas dalk in die rigting van 'n 
organisasie vir konserwatiewe stu· 
dente moet beweeg. 

Die A.S.B. sal ook nie weer van
jaar 'n verteenwoordiger na Euro
pa en Brittanje stuur nie, maar 
hom toespits op die V.S.A. Daar is 
gevoel dat nuttige opvolgingswerk 
in Europa en in Brittanje gedoen 
kan word, maar dat verdere be
soeke nie geregverdig is nie. 

sodanige versoeke te rig. As die 
Afrikaanse studente aandag gee 
aan hierdie saak kan daar defini· 
tief iets positiefs van kom. 

.,Kuesta 71" sal weer te Pretoria 
plaasvind en reelings is reeds op 
groot skruu aan die gang. 

Die Afrikaanse Studentevereni
ging van Stellenbosch het aile ge
affilieerde sentra uitgenooi om die 
volgende kongres te Stellenbosch 
te hou, waar dit dan ook sal plaas
vind. 

lntervarsity, sleep, eksamen . .. 

'n Nuusbrief in Engels sal dan 
ook die Jig sien vir hierdie doel. 
Die hoofbestuw gee ook aandag 
aan 'n georganiseerde antwoord
veldtog deur middel van briewe of 
persberigte in die buiteland. Dit 
is egter 'n saak wat nog gefinali
seer moet word, in samewerking 
met die departement Buitelandse 
Sake. 

Die ere-penning van die A.S.B. 
is vanjaar toegeken aan prof. 
Rautenbach, voonnalige rektor van 
die Universiteit van Pretoria. Die 
oorhandiging van die ere-penning 
aan adv. C. R. Swart kon nie 
plaasvind nie, aangesien adv. Swart 
se gesondheid nie die bywoning van 
die kongresdinee moontlik gemaak: 
bet nie. Dit sal nou by 'n latere 
geleentheid geskied. 

JA en vir die soveelste maal breek 
ons 'n sjampanjebott'el op die be
gin van die soveelste tweede semes· 
ter bier ter plaatse. 

Ons gaan nie oor die eerste 
ses maande mediteer nie - eerder 
neem ons die volgeude ses, of is 
dit nou vyf . . , of vier!? maande 
in oenskou. 

Ditsi.m - intervarsity - lek.k:er 
ou intervarsity waar die skeidsreg· 
ter glo vir Kovsies gaan laat wen. 
(So vemeem ek uit betroubare 
bron.) En reken, in Rhodesie bet 
die skeidsregter glo die punte teen 
bulle uitgeblaasl Hulle se mos, hoe 
meer dae, hoe meer dinge ..• 

Oor een ding voel ek so half 
belr.ommerd - ons gees - bet ODS 

not so 'n dint of is ODS aeesloos? 
Pukke, Pukka, daardfe Joaie Jan-

sen-gees van die Kovsies moet nek 
omgedraai word deur ons Theo
gees ... Ek is nie snaaks nie, maar 
julie weet daardie ding wat bulle 
sielkunde noem is gevaarlik. EN 
die wedstryd teen Pote MAG nie 
'n overture wees tot intervarsity 
nie! 

Verder- lanfer- die eksamen; 
stilte, respek .. . Ek wonder - wat 

van so 'n massaser vir die dosente? 
Wat die ·weer betref word toe· 

stande vir sleep al hoe gunstiger. 
En terwyl dit nog so koud is -
probeer gerus die Aardkunde·in· 
wording gebou se kelderverdieping. 
Ek waarborg sukses! 

Nouja, as die groen blaartjies 
uitkom, moet julie weet dis tyd 
om boekewaarts te keer. 

Gewetensklousule 

Weer eens is besluit om op die 
verskillende campusse aandag te 
gee aan die gewetensklousule. Die 
onus is deur die regering op die 
Universiteitsowerhede geplaas om 

* BOUTIQUE 

* GESKENKE 

* JUWELE 

Toer na Ooste 

Die hoofbestuur ondersoek die 
moontlikheid om die buitelandse 
toer ook uit te brei na die Ooste. 

* Vervolg op bladsy 5 
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BLADSY TWEE 

DAN hel die tweede semester uit
eindelik aangebreek. Wat my be
tref is dit 'n taamlik gevreesde 
skof wat voorle - maar aan die 
ander kant weer - lente en liefde, 
wat 'n onoortreflike kombinasie. 

My arme ou oe loop deur julle 
weet, dis dan net verloofringe 
waar jy kyk! Ons begin maar by 
ons S.R.-voorsitter. Hester du 
Plessis se linkerhand word nie 'n 
bietjie rondgewaai en gedraai nie. 
Johan swyg maar liewer - die 
keer toe hy wel gepraat het, het 
by dit ten sterkste aanbeveel. 

Callie Coetzee bet ook nie gras 
onder sy voete laat groei nie. 
Susan van Aswegen begin nou haar 
suster diamantsgewyse inhaal. Dan 
natuurlik, Annemarie van de1· Walt 
sukkel maar om by haar sigselwers 
te bly - die gelate ,Eureka, dis 
saaaalig" spreek boekdele vol Wil
lie Coetzees en diamante. 

En glo dit as julle wil. Onse 
Roelie Aucamp het gehalt - by bet 
Andre Viljoen gering - diamant 
die lot. Liewe aarde en nog is dit 
het einde nie t - Faans Kriiger en 
Trudie van Heyningen het ook 
maar besluit - tot die eerste stap 
van trou sal oorgegaan word. 

Voeg hierby juffrou Cecile Ma
lan wat aan Matie prof. De Villiers 
verloof is. Nou maar ek wil dit 
hell En moenie van klein doktor
tjie Jurg van der Walt vergeet nie. 
Hy het 'n oud- puk Blanje Com
brinck vasgetrek . . . ook met 'n 
blink klippie. 

Dan is daar nog Jeanine Tail van 
Klawerhof wat deesdae saam met 

aft 

Elize Kamfer die trotse eienares 
van 'n blink steentjie is. Ai, maar 
dis mooi om te sien hoe die mense 
verloof raak. Ek is seker die epi
demic gaan nou vinnig versprei. 

Soos gewoonlik het een van die 
jaarlikse toere weer 'n liefde Opie
lewer. Ria Lemmer en Francois 
Joubert kan getuig hiervan. 

Tilla Marais en Proppies is nog 
steeds op stewige vaste voet. 

Marius Schalekamp meen maak 
nuwe vriende maar - hy verkies 
bo al die ,miljeisende" Puk mei
sies sy eie klein gimmie Susan 
Venter. 

Dan is daar so 'n paar loslo
pers agter wie se name ek met 
graagte 'n vraagteken sit: Faan 
Coetzee, Steyn van Zyl en Dup du 
Preez . . . ek meen maar net. 

Dit skyn nie of daar te vee! 
· teespoed vir verliefdes was nie ... 

ook gelukkig maar so. 

Intussen wag ons maar in me
kaar se arms vir die eksamen. 

Cheers. 

Alabama: 

DIE WAPAD VRYDAG 7 AUGUSTUS 1970 

NUWE AKADEMIESE 
DRAG VIR DOSENTE 

OP SY JONGSTE vergadering het die Raad van die P.U. 
besluit om 'n verandering in die akademiese drag aan 
te bring. Indien dit betyds gereed is, sal dit reeds by die 
gradeplegtigheid in Maart aanstaande jaar te sien wees. 

LESING 
PROF. BROWN van die departe
ment fisiologie van die Vee-artseny
kundige Fakulteit van die Univer
siteit van Pretoria bet vanoggend 
'n voordrag oor navorsingsaktiwi
teite van die departement fisiolo
gie, vee-artsenykundige fakulteit, 
Universileit van Pretoria gelewer. 

Die besluit raak nie die togas en 
bande vir die meesters-, honneurs
en baccalaureusgrade nie. 

Die togas word deur dr. G. M. 
Ballot en ander deskundiges ont
werp. Die van die kanselier en 
vise-kanselier sal oorheersend ma
roen wees met 'n bree omslag van 
swart fluweel langs die voorkante 
tot by die skouers. 'n Kandelaar
motief word in gouddraad op die 
omslag geborduur. Die pette is 
volgens die model van die Uttiver
siteit van Amsterdam. 

Die voorsitter van die raad en 
raadslede se togas is oorheersend 
swart fluweel en versier met ma
roen lint. 

Die drag van die president van 
die konvokasie, ondervoorsitter van 

die raad, dekane en registrateurs 
is ook swart met maroen en ou
goud sylint versiering. 

Die eregrade- en doktorsgraadto
gas daarenteen sal oorheersend 
maroen wees. 

Alabama: 
HIERDIE TOER SAL LANK 

ONTHOU WORD 
GASVRYHEID, pmgtige natuurskoon, vonkelwyne en stati
gc aalwyne is alles tere wonde in die herinneringe van die 
lede van die Alabama Studentegeselskap wat maar net nie 
wil genees nie. 

Genotvolle aanhieding, maar 

skaafplekkies hinder 

'n Groot verband vir die grootste hulle hande vol gehad bet om Ala
seerplek - die herinneringe aan bama en bulle luidsprekers voor 
a! die opvoerings. Wat 'n verskei- te keer, die onvergeetlike gesig 
denheid van teaters en gehore. vanaf Seinheuwel, die straatoptog 
Daar was die deftige Skouburg van in Paarl met Joe en sy besem 
Bellville, die statige katedraal- vooraan. 
Stadsaal van Paarl,( die vliegtuig- 'n Besoek aan Rembrandt waar 
loods vir 'n stadsalu van Stellen
bosch en die karaktervolle Opera
huis van Port Elizabeth. 

Die Alabamastudentegeselskap o.l.v. Johan van Rensburg. 
Die Totiussaal, P.U. vir C.H.O., Potchefstroom. 

Moenie die variasie in gehoor 
status vergeet nie wat grotendeels 
tot uiting kom in die applous. 
Enigiets van clie spontane gegil van 
'n jong dame tot die forrnele ge
tik van die regterhandpalm op die 
bobeen. Maar alles was dee! van 
'n grootse en uiters interessante 
toer wat Alabama onderneem bet 
deur die Boland, Oos-Kaap en die 
Vrystaat. Stampvol sale was 'n al
gemene gesig ten tye van opvoe

die mans moes toesien hoe myle 
en myle sigarette voor bulle oe 
verby beweeg, sonder dat jy slegs 
een ou myltjie vir jou mag neem. 
Die Bergkelders van Stellenbosch 
met sy uitvoer wyne en kwaai 
produksiebestuurders, die helder 
klanke van 'n studentelied in die 

4 tot 8 Augustus. 

Weer eens slaag Revue 70 om 
met die klem op musiek en nog
maals musiek vir 'n aand van on
geewenaarde genot en ontvlugting 
van die werklikheid te sorg. Die 
musiek wat aangebied is, was 
ruggraat-rillend. hoendervleis-kry
end, sommer lekker om na te 
luister. sjarmant en oetoeknyp ont
spannend! 

In retrospeksie was daar in 
hierdie program nie so 'n wye 
verskeidenheid liedjies as vorige 
jare nie, as gevolg van die vier 
groepe keurspele. Hierdeur was 
die tweede helfte in 'n oogwenk 
verby en bet ons verlede jaar se 
treffer; .,Can-Can" weer ontmoet. 

Die eerste liedjie was as 't 
ware die beleidsverklaring: .,Come
dy Tonight". As die woorde duide
liker was, sou die effek ook baie 
groter gewees het. Die sjannantste 
nommertjie op die program was 
ongetwyfeld ,You Two" soos 'n 
fyn koketterige glimlaggie wat 
mond en oe raak. 

rings. 

Kangogrotte - ai, wie sal dit ver
geet . 

Verskeie oud-studente saamtrek-

Daar was ook hoogtepunte bei
de op die verhoog en daar af. In 
Worcester, waar die verkeerspolisie 

ke was gehou en bet die oud-Pukke 
lekker met clie huidige studente 
gesels. Enigiets, van koshuiskos tot 
sleepbankies. Die toer van 1970 
was 'n waardige · begin in baie 
ander toere, 'n nuwe dekade en 
'n nuwe eeu vir die P.U. vir C.H.O. 

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

DRAG 

Lexinqfon 
Die keurspel uit .,Fidler on the 

Roof" was absoluut uitmuntend. 
Die verwerkini van die musiek, die 
asemberowende klank van die 
koor en orkes en die Russiese at
mosfeer wat deur die bewegings 
geskep is, was onverbeterlik. En 
ail mens kon tot in jou kleintoon
tjies lekkerkry vir Thinus du Ples
sis se ,U I were a Rich Man". 

TOASTED 

( 

alive with flavor 

Alabama se decor, beligtings- en 
byklanketegniek bereik 'n hoogte
punt in die tweede helfte. Die pro
jeksie teen die agtergrond, die wis
sellende kleure, die kaleidoskoop
decor saam met die elegante da
meskostuurns en veral die fantas
tiese effek in .,Wandrin' Star" was 
tipies van die sprokiesland atmos
feer waarvoor Alabama bekend is. 

Hier was dit die .,Riverboat 
Songs" wat die hart gesteel het -
veral .,Mark Twain" en ,Those 
Good Old Riverboatdays". Be ide 
liedjies was uitasem-lekker om te 
sien en te boor. Soos met .,Comedy 

* Vervolg op bladsy 8 
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Johan Snyman. lektor in die 
Wysbegeerte wat el

ders in hierdie uitgawe sy mening 
lug oor die afgelope A.S .B.-kon-

gres. 

BIBLIOTEEK
STUDENTE 

TOEH 
DIE finale jaar Biblioteekkunde
studente het verlede week ' n baie 
interessante toer na biblioteke in 
en om Pretona en Johannesburg 
onderneem. 

T~ den~ die \~ I daags..: b.:,.u..:k h..:t 
a lma! und..:r di..: indruk g..:kum \~Ill 

di..: gewl!ldigc ou t orn<tli~ask \\at 
daar up die oumbl1k in bibliutckc 
aan die g;m g is. a, tli•· Ri.!lllbc• 
A lrika<.~nse t:nin~rsiteil ~c bJbliu
ll'<! k hct the stutknt..: b\', ge:.kn hu,• 
dk u i tln~u \'a n 'n hu.:k \C ll!•"maldih. 
kan word m.h ,_ 'n rck.:nuutuma.ll 
Gecn kllartjie~ word iugc\ uJ ui..:, 
dil.' gege\\1.m' \\Ortl nd binne enh.c 
k ~d:vn1.k'i llll!!clik ~d so m;1k· 
lik is di1 dan Wl'c'r om ·n h-: te kn 
van al till' bo,•kc• \\<11 UJ!sl,l,tmk 

Danie Greeff van Liberalia, is die 
Puk se stoeispringbok wat Woens
dagaand in die toets teen Nieu-

Seeland deelgeneem het. 
(Foto: Fotokuns) 

' n Swarttrui met die bal terwyl J . 
Barnard en B. Bernardo op hom 

afstorm. 

,- >< +'' ·-, 

is In Yskor c bibliutcek \1 as .tl
mu l ouk tlk mccst..: gebol'i d..:uJ' d J1.' 
masj i..:n wa t ~o net jics en \ inni!! 
kan se b\·. dL'UI' \\ it: 'n SCKl'll ' 

bock uitg..:m:em is 
Bv d ie Johan ncsburgse Openba 

n: Bibhu teek is daar 1\Cll n ~tcl

sd vn n liggi..:s wu l begin bran d 
wann..:c •· icmand bo 'n bud, uit 
die kl'ldc•· nudig he t. Daa r \\ "" 
:.ell s 'n paar dappcrcs \\ a t hulk 
op die ,.brom ponies" gcwaaJ! h..: t 
\\ aarrnee d1..: boekL· dan gdl.t;tl 
\\Old - d il bc,.p;tar "o\\ .tar he ·I 

\\ ;I I luup en l ' d! 
\'..:rder is tiil' OpL'llh~lll' Bib lio

te.:k \ ,m Pre turia, Staatsbihlioteck 
en ' c1 sk,·i..: amlc r mrigtings b1.'· 
SOL'k 

Die hc -.uc•k nan Afri k ;.~<m'e Spr ing· 
sl U \\\W en Chemic'''- lnduslri 'L , ... 

in ligting.,diens \\as bL•s( i, 'n hcli..: 
guci..: ,thllnling \Oil 'n kt..rs.lllll' 
tucr, c·n a lma! "" ' s..: ker nog 1.1111.. 
dk• hl.!l'rlil..c· h1 aaivkis daar lllll 
)1\lll 
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OUERS VAN DIE TWEEDEJAARS BESOEK UNIVERSITEIT 
M6REOGGEND . 

Dis Tiaan Coetsee wat hier 'n 
sagte landingsplek verskaf vir 'n 
lastige Poot. Net jammer die Poot 
was te laat. Die Puk het met die 
grootste oorwinning in baie jare, 
nl. 30-3 geseevier oor 'n Pote
vyftiental wat met die stert tussen 
die bene van die veld afgesluip 

het. 

Schalk van der Merwe en Tiaan 
Coetsee speel met die bal. terwyl 
die drie Pote vir mekaar kyk asof 
hulle wou se .:wat nou, ou maat, 
hier's een agter en een voor?" 

RITMEGROEP 

SE PLAAT 
JOHAN VAN RENSBURG en sy 
ritmegro~:p sc plaa t sal eersdaags 
beskikbaar wees. Die opname is 
in die ateljees van Dan Hill ge
maak. Bestellings vir clie plaa t 
kan by Fotokuns gepJaus word en 
dit beloof om 'n aanwins vir cnige 
plateversameling te wecs. 

Sen1esterpun te! 

Sou dit slegs die skoner geslag 
wees wat in hulle uitslae belang
stel. of is dit net dat die manne 
nie te gretig is om hulle gesigte 
te wys nie? Dit lyk in elk geval 
nie asof hierdie dames baie be
indruk is met wat hulle sien nie . 



SLADSY VIER 
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Bou so voo.rt 
Die bou van 'n brug in Swa

ziland ter bevordering van sen~ 
dingwerk deur 'n groep studen
te is voorwaar Jofwaardig. Die 
projek wat onder Ieiding van 
Korps Veritas Vincet aange
pak is, is nn meer as een op
sig 'n voorbeeld van onbaat· 
sugtige diens wat in ongerief
like omstandighede verrig is. 
Hierdeur het Korps voortgebou 
op sy werk wat hy reeds verle
de jaar begin het deur die op
rigting van 'n kerkgebou in 
Botswana en bewys dat dit hul
le erns is in hulle taak om die 
Christelike beginsels ook na 
buite uit te bou. 

Ons vertrou dat Korps sal 
voortgaan met hierdie projekte 
en dit selfs sal uitbrei. Groter 

I 

projekte kan aangepak word en 
ons glo werklik dat veel meer 
studente betrek kan word deur 
behoorlike propagering en wer· 
wing vir soortgelyke take. 

Verder moet die moontlik
heid ook ondersoek word om 
soortgelyke projekte in die ban
toetuislande aan te pak. Die be
hoefte is daar sekerlik en die 
noodsaak soveel groter. Daar
deur sal 'n diens verrig word 
aan diegene teenoor wie ons 
volgens ons voogdyskapverhou· 
ding verplig is om dit te doen. 

Op hierdie wyse sal nie ai
leen brOe van welwillendheid 
daargestel word nie, maar ook 
'n geleentheid om ons roeping 
te vervul. Aan Korps: Bou so 
voortl 

A.S.B.-Kongres. 
Die afgelope ASS-kongres 

was in 'n mate teleurstellend 
maar nie heeltemal vrugteloos 
nie. Teleurstellend, omdat 
weens gebrekkige samewerking 
prominente sake van die vori
ge kongres blykbaar nie bevre
digend aandag gekry het nie en 
besprekeng en referate nie al
tyd aan die verwagtings vol
doen het nie. Aan die krediet
kant kan egter sake soos stu· 
dentskakeling, projekte tot 
voordeel van die student en 
die kwessie om die gewetens
klousule genoem word. 

Kritiek op die ASS na die 
kongres het dan ook nie uitge
bly nie. Dit is nodig en as die 
ASS opbouende kritiek ter har
te neem sal dit 'n heilsame uit· 

IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:III 
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~ KOLLEGE DIENSSENTRUM ffi 
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~ Studente ! ! · m 
Ill = m Julie ken almal ~ = Ill 111 Oom Chris Coetzee :: = Ill :IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE:IIIE: 

werking op die hele organisasie 
he. Tog moes ons ook luister na 
dieselfde afgesaagde kritiek en 
holle frases waaraan ons die af
gelope tyd gewoond geraak het, 
of dit nou op die rekening van 
die ASB moes kom al dan nie. 

Een van gewildste aanty· 
gings teen die ASB is dat dit 
te akademies is (andere se 
weer die Afrikaanse student is 
akademies die luiste) en hom 
te moeg maak met dinge soos 
lewens- en wereldbeskouing 
wat tog geen verband hou met 
ons werklike problema nie. 
Hierdie gevaar bestaan daar 
wei maar dit sal 'n jammer 
dag wees as ons studenteleiers 
vraagstukke benader sonder 'n 
prinsipiele uitgangspunt. 

Die veranderinge in die 
struktuur van die organisasie 
kan tot die bond se voordeel 
strek maar aileen die tyd sal 
leer of dit wei die geval was. 
lntussen hoop ons dat die te
kens van vernuwing in die be
nadering van die ASS sal voort
duur. 
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TALLE VRAE NA 
A.S.B.-KONGRES 

J. J. Snyman 

NA DIE AFGELOPE A.S.B.-kongres het heelwat vrae ontstaan rakende die opset van 
hierdie organisasie. Ek hoop ek deel met diegene die eerlike vraagstelling rondom die 
struktuur van die A.S.B., veral wat betref die ,Mrikanerrsaak!" Hierdie woord, sowel 
as ,Christelik Nasionaal" het holle frasetjies geword op die afgelope kongres te Port Eli
zabeth. Hulle is rondgeslinger, gegeur met bloed en trane - so asof dit pas by 'n goeie 
Afrikaanse student om hom onomwonde daarmee te identifiseer, terW)l die selfvoldane 
geroem daarin verraai dat diegene nie weet waarvan bulle praat nie. Maar die ,image" 
bly gehandhaaf - siedaar, sulke ,Afrrikanerrs!"! En wee die Mrikaanse student wat 
nog nie gelet het op die talle bedreigings vir die Afrikanersaak nie! Hy moet kongres 
toe kom om te kom sien watter sondes (liefs nie Afrikanersondes nie) uitgeruik word. 

Dit het my laat frons: 

Die gesindheid van die Afrikaanse 
student het 'n mentaliteit geword. 
Hierdie student sit die heeltyd en 
kyk met valk-oe na instansies 
bwte hom: die koerantwese, die 
owerheid wat die gewetensklou
sule moet afskaf, die kerke wat 
moet verenig op waarheidsgrond
slag, ens. HUile moet voldoen aan 
die versoeke (eise?) wat die stu
dent stel by wyse van mosies. 

Daar is selfs gese dat sekere 
instansies se hande gesterk voel 
deur die mosies omdat dit vertolk 
kan word as komende van 'n pres
siegroep. Maar kan die A.S.B. van 
homself praat as 'n pressiegroep? 
Hierdie mentaliteit verraai dat die 
A.S.B. nie meer helderheid bet oor 
sy taak as liggaam vir studente 
nie. Dis ryk spyse wat die A.S.B. 
'n hewige galaanval besorg bet, met 
daarmeegepaardgaande hoofpyne. 

Popmusiek 

Op 'n vroee stadilim van die kon
gres word mosies aangeneem teen 
permissiewe Sondagkoerante wat 
die ,,Afrikanersaak" benadeel en 
die morele peil van die Afrikaner
volk bedreig. Maar na die ampte
like dinee moet juis ,gevaarlike 
permissiewe" (pop-) musiek agter
grond bied vir laat-aand-ontspan
ning op hoogs kontinentale (en 
Amerikaanse?) wyse. Rym dit? 

En die afskaffing van die ge
wetensklousule word eenparig 
voorgestaan, terwyl 'n verslag oor 
Christelike wete'nskap hierdie saak. 
verloen, en daar 'n onderlinge ver
kettering is oor die moontlikheid 
van Christelike wetenskap. Hoe 
rym dit? 

Akademies lui 

Die kongres is gekenmerk deur 'n 
gees (of mentaliteit) van selfvol
daanheid. Die onder-president was 
baie optimisties dat NUSAS die 
dekade (is dit te lank gestel?) nie 
sal oorleef nie, terwyl almal blind 
is vir die merkbare steriliteit van 
die A.S.B. Een referent bet selfs 
opgemerk dat daar nog n66it 'n 
probleem onder die Afrikanerstu
dente was nie (sic!) . Dit is op sy 
beste 'n toonbeeld van kortsigtig
heid - iets wat meer by die 
Afrikaanse student tuis te bring 
is as by enige ander student in 
hierdie land. 

Dit ontbreek die Afrikaanse 
student aan skerp insig en daaruit 
voortkomende raakvat, want hy is 
die akademies luiste student. Ook 
hierdie bewering is nie vergehaal 
nie - van die gelewerde referate 
het duidelik getoon dat die refe
rent nie sy onderwerp met des
kundigheid kon beheers nie. 

Die gevolg? 'n Terugval op 
Afrikaanse en Calvinistiese cliches, 
want die probleme van 1970 is nie 
onderken nie. Die taal van 1902 
en 1938 is gepraat. Dis mos goeie 
Afrikaans, en veilig. Die gevaar 
van on-Afrikaanse etiketering is 
dan mos soveel minder! 

.. Gewone student" 
Die veragtelike term, ,gewone 
student", bet oplaas ook ingebur
ger geraak in A.S.B.-geledere. (Daar 
is 'n referaat gelewer oor hierdie 

* Vervolg op bladsy 5 

Wit bte mtoorb 

DIE KRAG VAN DIE 
OPSTANDINGSEV ANGELlE 

Matt. 28: 5, 6: Maar die engel antwoord en se vir die 
vroue: ,Moenie vrees nie, want ek weet julie soek 1 esus 
wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opge
staan soos hy gese het. 

In hierdie enkele woorde le daar 'n geweldige dinamiese krag 
opgesluit. Mattheiis verhaal aan ons die kragvolle gebeure 
random die opstanding van onse Here Jesus Christus en so 
geweldig was die opstandingsgebeurtenis dat die skokgolwe 
daarvan vandag selfs duideliker gevoel word. Die gebeure op 
die opstandingsm6re was geweldig. Eers is die heme[ in be
roering gebring deur die opstanding van Christus. Daama sou 
die aarde sidder voor die heerlikheid van die opgestane 
Christus. Geharde en geoefende soldate wat 'n Dooie moes 
bewaak het self soos dooies geword in hul vrees. 

Gelowiges wat aanvanklik verslae, bevrees en bedroef 
was het deur die opstanding van Christus met groat blydskap 
na 'die graf gehardloop. Daar was selfs wedywering om eerste 
by die graf te wees (Joh. 20:4), ,En die twee het saam ge
hardloop en die ander dissipel (nl. Johannes) het vooruit 
gehardloop vinniger as Petrus en het eerste by die graf uit
gekom". Jesus lewe! Hy het opgestaan! En weer moet die 
owerpriesters haastig beraadslag. Die soldate word omgekoop: 
,Julle moet se: Sy dissipels het in die nag gekom en Hom 
gesteel, terwyl ons aan die slaap was", en hierdie bedrywig
hede gaan al verder en verder. 

Op teologiese gebied gaan dit vandag druk. Nuwe teoriee 
sien die Zig. Krete soos ,God is dood" word gehoor. Die satan 
en sy engele is net so bedrywig, want die wederkoms van die 
lewende Christtts is al so naby, en daar is nog so baie wat 
gedoen moet word, so baie gelowiges om nog te verlei, en die 
tydjie is so kort . .. 

En ons wat in Christus in beginsel reeds anderkant die 
graf en die dood staan, hoe doods en verstar is soms nie te 
midde van al hierdie bedrywighede wat deur die krag van die 
opstandingsevangelie te weeg gebring is? Hoe tevrede en self
voldaan is ons nie, terwyl ons Zig onder 'n maatemmer ver
berg en verder ons oe sluit vir dit wat in die wereld gebeur 
nie? 

Mag die krag van die evangelie van die opstanding van 
ons Here Jesus Christus ons laat wakker skrik en ons uit 
die sluimerslaap en ons Iaat besef dat Jesus werklik lewe! 
Laat ons doen wat ons hand vind om te doen en om dit 
goed te doen om te leef en te arbei tot eer van ons Koning, 
en ons lig te laat skyn in hierdie bedrywige wereld wat in 
rep en roer is oor die opstanding van die lewende Here. 

M.P.H. 
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Dosentetoer na Malawi 
suksesvol en interessant 

DIE TOER NA Malawi wat deur dosente van die Potchefstroomse Universiteit mee
gemaak is, was uiters suksesvol en vrugbaar. ProL H. J. Coetzee, Ieier va~ die toergroep, 
bet gese dat al die kontakte wat bulle hul ten doel gestel het, gemaak IS. 

sant was, en al die inligting be
hoort in die verwcrkte verslag teen 
Oktober beskikbaar te wees. Daar 
word beplan om dan een aand aan 
die studentc ook die geleentheid te 
gee om die land te leer ken deLtr 
middel van 'n skyfievertoning en 'n 
lesing oor Malawi. 

Prof. Coetzee het ook gese dat 
die reelings om volgende jaar weer 
so 'n toer te onderneem, goed vor· 
der. Dan sal dlt na die 1\falgussiese 
Republlek wees. 

Lenlng verskaf 

kollege kursusse op gradevlak aan
bied, en die ander diplomakursus
se. 
Interessant is die korrespondensie
kolleges in die land. Waar daar 
by ons deur die korrespondensie
kursusse voorsiening gemaak word 
vir naskoolse opleiding, gee die 
MalawH!rs meesal Ieiding vir pri
m~re en sekond~re opleiding. Dit 
is so omdat daar 'n tekort aan 
onderwysers en skole is. Daar is 
reeds 18,000 inskrywings by hierdie 
korrespondensiekol1ege. 

BLADSY VYF 

SIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISII1SIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIIEIIIE!!! 

m ill 
m STIGTINGSVERGADERING ill 
m ill 
m VAN S.A.B. ill 
m ill 
m DIT IS moontlik dat daar re~ds verteenwoordigers van die S.A.B. ill 
m op die komende S.R.•verkiesing, op 3 September gekies sal word ill 
ffi om sitting te he op die S.R. Voor daardie tyd moet verteenwoor- ill 
= digers van aile verenigings egter nog bymekaarkom om die grond- = m w - wet vir die S.A.B. op te stel, asook om die praktiese implikasies -
1=11 m van so 'n stap te bespreek. -
m Mnr. Johan Kruger het 'n beroep op aile voorsitters van W 
m belanghebbende verenigings gedoen om op Donderdagaand 13 ill 
ffi Augustus om 7.30 nm. 'n vergadering met die doel by die S.R.- ill 
ffi kantoor by te woon, by welke geleentheid die S.A.B. amptelik tot ill 
= stand gebring sal word. = 
1-11 • w 
- Verenigings wat nog oor die aangeleentheid moet bes!Utt, -
11i word ook gevra om so spoedig moontlik van hulle te laat m 
m hoor. ill 
m Mnr. Kruger het sy blydskap uitgespreek oor die positiewe ill 
ffi reaksie wat van soveel kante ontvang is ... Die S.A.B. kan slegs ill 
- tot voordeel strek van die onderskeie verenigings, hul lede en = 
"' w - daarom die hele Universiteit", het hy bygevoeg. -

"' m ffl=ln=m=m=m=nl=lll=lii=IIIEIII=IIIEIII=III::IIl::IIIEIIIEIIIEIIIEIII::IIIEIIIEIII::IIIEIII~ 

Volgens prof. Coetzee is geleent· 
heid aan die dosente gegee, om die 
land in al sy fasette beter te leer 
ken. Alhoewel die land in opper
vlakte kleiner is as die Vrystaat, Iyk 
dit groter omdat dit lank en 
smal, omtrent 600 myl by 100 myl, 
is. Die Iandskap vergelyk met die 
van Thabazimbi-Messina, terwyl die 
plantegroei ooreenstem met die van 
die Bosveld. Die land se klimaat is 
warm met 'n hoe reenval in die 
somer, maar as gevolg van die on· 
ontwikkeldheid van die inwoners is 
daar buite die reenseisoen nog 
maat· min verbouings. Kleiner be
sproeiingsskemas waar rys verbou 
word, is egter al aangele onder Iei
ding van Chinese ingenieurs uit 
Nasionalistiese China. 

Die suidelike deel van die land is 
die mees ontwikkelde deel, maar 
met die verskuiwing van die hoof
stad na Lilongwe, in Sentraal-Mala
wi, sal die ontwikkeling ook vin
niger vorder. Vir hierdie doel het 
die Universiteit ook 'n lening vcr
skaf. Malawi het ook sy eie uni
vcrsiteit, alhocwel dit nog baic 
jonk i.. Daar kan vyf afdelings on
dcrskei word, waarvan slegs een 

1alle vrae ... * Vervolg va11 bladsy 4 

Goeic gesindheid 

Die gesindheid van die Malawiers 
tcenoor die blankes van Suid-Afrika 
was baie goed. Daar was al heelwat 
van die mense in Suid-Afrika, en al
ma! is ons baie goedgesind. Die 
dosente kon nie seli met die Presi
dent, dr. Banda, kennis maak nie, 
maar hulle het hom gesien by die 
fees, en ook foto's geneem. 

AI die dosente is dit eens dal 
die tocr baic lcersaam en intcres-

A. VORSTER 

APTEEK 

Octron-gebou 

lombardstraat 

VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

[ 

NUWE NAAM 
DIE gewilde Potchefstroomse Darn 
bet onlangs 'n nuwe naam gekry. 
Die stadsvaders het onlangs op 
hul vergadering besluit dat die 
Dam-ontspanningsoord 'n meer ge
paste naam sal wees a die Darn
vakansieoord. Dit is nie bekend of 
bulle daarby die studente in ag 
geneem bet wat meestal vakansie 
hou en tussenin by die Darn gaan 
ontspan nie. 

A.S.B.-KONGRES 
* Vervolg van bladsy 1 
Verdere inligting behoort eers
daags bekend te wees i.v.m. bier
die toer. 

Die kongres besluit dat die 
,Afrikaanse student" 'n wesens
verandering moet ondergaan, om 
meer verstaan te word. Aandag 
sal dan ook aan die saak gegee 
word. As mondstuk van die A.S.B. 
was dit nie altyd verstaanbaar ge
noeg nie. 

Plan vour career 
with the care it deserves 

and, if you are considering a large organisation, take 
advantage of the visit which Managers from 

UN I LEVER 
will be paying to your university in August. 

This International Concern, 
Lever Brothers and Van den Bergh & Jurgens are two 
of its larger operating companies, covers a very wide 
range of activities and can provide progressive careers to 
final year students and holders of Baccalaureus and Post 
Graduate degrees from all faculties as well as those in 
possession of professional qualifications. Ability to take 
advantage of the development and training opportunities 
afforded invariably results in a management appoinment 

within two years. 

are 

The functions of 
Marketing 

Chemical Engineering 
and 

Accounting 
receiving special attention 

at this stage 

of the Concern's continued diversification. 
Watch your Campus Notice 

Boards for further particulars. 
The Manager 
Training & Management Development 
Unilever South Africa 
P.O. Box 1029, 
DURBAN 

fenomeen .) En hierdie student is 
aandadig aan die kwynende be
Jangstelling in die A.S.B., nie die 

teriele, opgeblase student op die 
kongres nie. 

Ten lotte cnkcle opmerking 
na aanleiding van bogenoemde: 

Is die A.S.B. bewus van die ver
demokratisering van Afrikaanse 
universiteite? Dan sal hy weet wat 
om te maak met die sg. gewone 
student, as by besef dat by ge
bonde is aan tersiere onderwysin
rigtings en bulle ontwikkelings. 

Kan verder verwag word dat 
op elke campus 'n mikro-A.S.B.
'tjie op die gesagvolle patroon van 
die oorkoepelende liggaam bestaan? 
Moet die Idem nie van die nasio
nale organisasie verskuif na die 
individuele organisasie op elke 
campus nie? Dan sal daar minder 
subtiel-venynige pogings deur ver
skillende sentra wees om 'n plek
kie in die son te kry op die kon
gres . Die A.S.B. durf geen st~den

te-V.V.O. wees wat nog boonop 
beleid formuleer nie! 

Ander bedeling 

Het die A.S.B. a! agtergekom dat 
dit 1970 is? Het by a! die student 
van 1970 op die mond gekyk (soos 
Lulher gese bet)? Dit beteken dat 
die A.S.B. antwoorde moet bied op 
die ,situasie" van bierdie Afrikaan
se student binne 'n veranderende 
universiteitswese, 'n geheel ander
se politieke bedeling (of bet die 
simptome van die afgelope ver
kiesing by hom verbygegaan?), 'n 
anderse kulturele bedeling met die 
groeiende getal irnmigrante, ens. 

Die vraag is nie hoe om defen
sief op te tree nie, maar hoe om 
op mensliewende, aantreklike wy
se die hele kaboedel op sleeptou 
te neem. Hoe kan die Afrikaanse 
student dinamies wees as hy glo 
dat hy geen problema in eie gele
dere het nie (die permissiwiteit 
het hom mos nie aangetas nie, en 
sal hom nooit aantas niel), maar 
kongres gaan hou oor problema 
wat hom dan in ieder geval nie 
aangaan nie? 
Die remedie is: minder basuin 
blaas en 'n stywe dop purgasie. 
Dit mag nie gaan om die kramp
agtige gesweer by 1902 en 1938 
nie, want selfs die grootbede van 
hierdie tye mag blyk onbelangrik 
te wees vir 1970. Roem op die sg. 
voortreflike geskiedenis van die 
Afrikaner gaan nie die Afrikaanse 

DIE BULT 
DROOGSKOON· 

MAKERS 
Spesiale diens 

Voor 12 vm. dieselfde 

dag 

Kollektante in 
koshuise 

student deur hierdie dekade sien 
nie, nog minder sy holruggeryde 
Chris telik-Nasionale lewensbegin
sels waarmce alles sonder mcer 
afgekam word. 

Wat beleken hierdie begin els 
alles vir die Atrikaanse student 
in sy klaskamer, in die koshuis, 
in sy gereserveerde kritiek, in sy 
spel, ens.? Is die Afrikaanse stu
dent bespraak in hierdie sake? Hy 

moet minder van dosente, doseer
metodes en universiteitsowerhede 
verwag, en meer self studeer. Sy 
organisasies sal dan meer eie, na
tuurlike !ewe kry, en 'n mosie wat 
vra vir erkenning van studente
inspraak sal oorbodig word. Dan 
bet die student mos genoeg om 
oor tc praat en te doen in sy eie 
besondere ruimte. WERK AKADE
MIES! 

SOMER· EN WINTERMATERIALE 

van die beste gehalte 

Spesiale afslag aan studente 

BAILLIE PARK NAALDWERKSENTRUM 
Holtzhausenstr. Bailliepark Tel. 8321 

PARADISE RESTAURANT 
• • 
• 

Die kafee op die Bult met lugverkoeling 

die kafee waar studente hul 

koeldrankie drink, 

EN SNOEKER SPEEL! 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD 

AFGELEWER 

• Tomstraat 86 Tel. 5474 

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. 
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Swazi's bra skrikkerig 
~ Ill 

~ SANGUITVOERING DEUR ~ 
~ m 

Korps se brug • VIr 
~ LONDENSE SOPRAAN m 
~ m 
~ DIE departement musiek van die Potchefstroomse ffi 
~ Universiteit hied Saterdagaand 8 Augustus 'n sang- ffi 
!,!i uitvoering deur 'n besoekende mezzo-sopraan, Elizabeth ffi 
~ Hawes, aan. Prof. Pieter de Villiers sal die begeleiding ffi OM SESUUR, Woensdagoggend 1 Julie, moes die bus van die Tegniese Departement met 

16 studente aan boord na Swaziland vertrek. Maar 'n paar mans het dit egter as te vroeg 
beskou, en eers nadat toerleier Sarel van der Merwe 'n wakkermaakrondte voltooi hct 

' 
~ waarneem. m 
~ m 

kon die lang pad na die Ooste aangedurf word. So het die toer wat deur Korps Veritas ~ Mcj. Hawes is van Londen afkomstig en gee gedu- ffi 
Vincet gereel is, in samewerking met die Sendinp;raad van die N.G. Kerk, dan sy be
gin gehad. 

~ rende Augustus spesiale sanglesse by die konservato- ffi 
~ rium. Sy is die eggenote van die skilder Dave Smith, ffi 
~ wat in September 'n uitstalling op die Puk hou. Sy ffi 
~ eerste uitstalling is Donderdag in Johannesburg ge- ffi Die doel van die toer was om 

'n hangbrug te gaan bou oor die 
Swart Umfolozi by die Phemba
sendingstasie, sowat 40 myl noord
oos van Manzini ten einde die werk 
in die uitgestrekte gemeente te 
vergemaklik. 'n Siviele ingenieur 
het reeds vroeer die opmetings 
gaan doen, en die mans kon dus 
dadelik aan die werk spring met 
die bouery. Die pastorie van die 
sendingleraar het leeggestaan, en 
gou het die studente daar ingetrek, 
en waarlik 'n wooing geskep vir 
die tydperk wat bulle daar sou 
moes vertoef. 

In die vreemde was almal lid 
van een groat familie . Onder 
toesig van pa Giel en rna Isabel 

wr:m:m:m:ur:ur:ru:ru:ru:ru:m:= 

"' ~ 
m GELDE NIE ~ 
m ~ 
m VERHOOG ~ 
m ~ ffi NA DIE Wapad verneem gaan ffi 
:: die koshuis en klasgelde van m 
~ Wits en Kovsies verhoog m 
!!! vvord. = = Ill !!! Volgens woordvoerders by ;: 
m die administrasie bestaan daar ~ 
m nog nie so 'n moontlikheid Mj 
ffi aan die P.U. nie. Dit mag wei ffi 
:: op 'n latere stadium verhoog m 
~ word, aangesien die Staat die ffi 
l:lJ subsidie baie gesny het. :: 
- r:rrr:ru:ru:ru::ur:ru:ru:rrr:ru:rrr: 111 

Erasmus was daar soos in enige 
toergroep baie gedeelde lief en 
leed, en voorvalle wat nog lank 
onthou sal word. 

,.Half Whites" 

Die werk het aanvanklik baie vin
nig gevorder, maar verkeerde ma
teriaal, asook 'n tekort, het sake 
heelwat bemoeilik, en vertragings 
veroorsaak. Die goeie gees kon eg
ter nie gedemp word nie: die weer 
was heerlik warm en die wereld 
baie mooi, maar binne die eerste 
week het alma! uitgevind dat die 
!ewe daar nie net maanskyn en 
rose is nie, en dat anderland se 
water maar ongenadiglik met 'n 
mens se maag kan werk. 

Dan was daar ook 'n sokker· 
wedstryd gerel!l tusaen die .. All 
Blacks" (letterlik, en hulle was 
almal onder 15 jaar), en die ,.Half 
Whites" (want die mans was toe 
al bruin gebrand, en vuil na die 
dag se werk met teerpale). Omdat 
die dames nie wou agterbly nie, 
het hulle maar korfbal gespeel, 
maar die moegste uit die stryd ge
tree teen die kleintjies van tien 
jaar oud. 

Swoeg en sweet 
Na agttien dae se swoeg en sweet, 
kosmaak, eet, werk en slaap, was 
die einde uiteindelik in sig. Die 
kabels bet na vele gesukkel gelyk 
gehang, die loopvlakke was opge· 
sit en gelyk gestel, en die eerste 

Vier u groot geleentheid 
met Rentmeester 

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

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

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

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

lewenslange gemoedsrus verseker. 

1ltrmmml 
VERSEKERAARS BEPERK 

Hoofkantoor : Rentmeestergebou. Bosmanstraat 219, Pretorl1. 
Tel. 3-1258 

VOLLEDIGE BEPLANDE LEWENS
VERSEKERING VERSK.AF GEMOEDSRUS 

Zwazi's kon oor die brug loop. 

Maar o wee, na al die harde 
arbeid het die ouer mans net nie 
genoeg vertroue in die swaaiende 
brug gehad nie, en net die jonge
tjies kon sover gekry word om 
dit oor die brug te waag. Die 
Zulu-evangelis, Kleopas, het egter 
die mans moed ingepraat en ver
seker dat hulle net eers aan die 
gedagte gewoond moes raak, en 
dat hulle dan die brug sou ge
bruik. 

~ open. m 
~ m - Die uitvoering is in die Konservatoriumsaal en 
~ m m licdere van Schubert, Mahler, Wolf, Duparc Debussy :: 
ffi en Ferguson sal aangebied word. ~ 
r:m:ur:ru:ru:m:m:m:ru:ru:m:ur:ur:ru:m:m:ru:m:m:m:m:ur:ru:mEII 

Perkamentpraatjies 
Dit was egter nog nie huis toe 

nie, want eers moes die geheime 
van Mosambiek en die Kruger
Wildtuin nog ondersoek word. Die 
pad het dus gelei na Lourenco 
Marques, maar die ontnugtering 
was groat toe di t daar nie so 
skoon was nie, en die eskudu's 
wat gelykstaande is aan 'n tiekie 
net soveel probleme veroorsaak, 
dat die gee! bus gou die hasepad 
gekies het. Alma! het ook teen die 
tyd al begin huis toe verlang, en 
die dag deur die Wildtuin, alhoe
wel interessant, is met verligting 
voltooi . 

SUID-AFRIKAANSE 
KOMPONISTE PRESTEER 

Potch. toe 

Daarna was daar net een pad, en 
dit was Potchefstroom toe. Maar 
dit was 'n suksesvolle en aange
name toer, en dit is met baie 
hartseer dat van die ander lede 
afskeid geneem is. Korps wil pro
beer om van hierdie toere 'n jaar
Iikse instelling te maak, en mens 
is nog nie waarlik student voor
dat so 'n toer meegemaak is nie. 
Hoe lyk dit, wie gaan almal val
geode jaar saam? 

GROVE: STAM uit 'n musikale Vry· 
staatse familie. Hy kry vroeg in 
sy lewe as komponis erkenning, 
maar dit het meer in die kring van 
ingewydes as by die groot publiek 
plaasgevind. As 'n mens vandag op 
sy jeugwerke soos sy liedere, Be
w sting en Weeklag, terugkyk, moet 
ons erken dat dit nog geen geba
lanseerde meesterwerke was en na· 
tuurlik kan wees nie. Dit is nog 
meer proewe van 'n jong kunste
naar om die atmosfeer van sy lied
teks te benadcr. 

ABSOLUTE MUSIEK 

In die vol gcnde jare verander 
Grove se instelling teenoor mu
siek in 'n groot mate. Hy begin 
voorkeur toon vir die absolute 
musiek met sy vastheid van 
vorm. Hy het al meer en meer 

E=Ju:m:ur:llr:m:m:ru:m:ur:ur:llr:m:m:m:ur:ru:m:ur:ur:ur:ru:ru:ru:!!! 

~ m 
~ DAMES GEHELP OM TE m 
~ m 
m VERSLANK m 
m "' ~ DIE WINTER is hier, en almal eet meer om die ysige ffi 
!,!i koue te beveg; ook die andersins slanke dames. Daarom ffi 
ill bet die dieetkundiges besluit om die dames te laat toe- m 
"' spreek 001 die beste metodes van verslanking asook m 
ffi die regte eetgewoontes. m 
ffi Mej. Hammer van Kultuursake in Potchefstroom ffi 
m hct die dames in Oosterhof se eeisaal tocgespreek. Dil ffi 
m het die vorm aangeneem van twee een uur lesings op m 
iij twee afsonderlike Maandagaande, verlede semester. ffi 
ffi Die lesings is baie goed bygewoon en die dames ffi 
ffi het gewoonlik genoeg vrae gehad om te vra, sodat baie m 
ffi interessante besprekings die gevolg was. Die eerste ffi 
ffi lesing was ook toegelig deut· 'n rolprent wat gehandel m 
ffi het oor die eetgewoontes van twee dames. Die prent m 
m bet werkJik in sy doel geslaag omdat dit 'n diep indruk m 
m op die dames gemaak het. m 
ffi Mej. Hammer bet veral verduidelik dat dit die ffi 
ffi regte eetgewoontes is wat die welslae in 'n gewone m 
ffi en 'n verslankingsdieet sal verseker. Sy het ook 'n m 
m voorbeeld van albei hierdie diete aan die dames gegee. m 
ffi Sy het die dames se vrae oor suikerpilletjies en ver- ffi 
m slankingsmiddele op 'n baie interessante wye beant- m 
m woord. Dit sal ook nie help om al die tussenin-etery m 
m uit te skakel as die etes sell" nie reg is nie. m 
ffi Heelwat dames het vasberade die saal verlaat met m 
m die vaste voorneme om net more op 'n vcrslankings- m 
m dieet te gaan; dus geen koeldranke en lekkergoed meer m 
m nie, maar melk en vrugte. m 
ffi Voorspoed aan al die dames wat van voornemens ffi 
m is om weer binne 'n redelike kort tydperk hulle jeug- m 
m dige posture te herwin aan hand van die dieet wat ffi 
m mej. Hammer voorgeskryf het. ffi 
:ur:III:IIJ:III:IIJ:IIJ:III:III:III:III::III:IJJ:JII:III:III:III:III:III:III:III:JII::UJ:III:ffi' 

bekendheid verwerf. 
In '1951 verweri sy Elegie vir 

strykorkes onder andere 'n beson
dere sukses met die uitvoering deur 
die Nat ional GaLlery Orchestra. 

Hy verwerf in 1953 'n stipendium 
waardeur hy as eerste Suid·Afri· 
kaanse komponis in die V.S.A. sy 
musiekstudie kan voortsit . By on· 
derskei hom ook as musiekkritikus. 

DUPLESSIS 

Ilubert du Plessis: 'n Mens vra 
jouself af of Du Plessis wei 'n 
Suid-Afrikaanse komponis is. Wat 
dan bedoel word : het hy in sy 
komposisies uitgegaan van die 
A!rikaanse volksmusiek? Saver as 
wat ek kon nagaan, toon Du Pies· 
sis se musiek bewus of onbewus, 
nerens die invloed van die eie Suid
Afrikaanse musiek nie. Die groot 
werklikheid vir Du Plessis is dat 
daar vir hom geen Suid-Afrikaanse 
musiektradisie bestaan nie. Die 
enigste tradisie wat in die Suid· 
Afrikaanse musiek bestaan, is die 
uitgesproke voorkeur vir vokale 
musiek in die algemeen en vir die 
lied met klavierbegeleiding in die 
besonder. 

As sodanig toon Du Plessis hom 
'n regte Suid·Afrikaner want 'n 
groat aantal van sy werke is vo· 
kaal. 

Is die figuur van Hubert du 
Plessis van waarde vir uid-Afrika? 
Sonder die minste twyfel. Hy is rrn 
van die hooffigure in die musiek 
van Suid-Afrika wat 'n musiek van 
hoe en groot standaard help OP· 
bou het, waardeur die volgende 
geslag 'n waardevolle tradisie in 
hulle land sal vind, 'n tradisie wat 
Du Plessis en sy tydgenote nie 
gevind het nie. L.G. 

ur:m:m:rrr:ur:ru:ru:ur:ur:rrr:ur:ru 

Geniet 

WILLARDS

SKYFIES 

Asook 

KAASKRULLE. 

FLINGS. 

SPRINGMIELIES. 

en 

SKYFIES 
:ru:ru:rn:ru:ru:rn:rn:m:ur:m::ru: 
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SUKSESVOLLE THALIA
GROEP TOER VER 

WAT IS DIE afskeid tog swaar na so 'n aangename en suksesvolle toer! Dit was die ge
waarwording van die Tbaliatoerlede met die terugkeer na bulle 25-daagse toer. Sover dit 
die spelers aanbetref, bet die toer die kroon gespan op die barde werk wat die toer voor
afgegaan het. 

Oral op die toer hct die toer
groep meestal voor vol sale opge
tree en aangename gehore het dit 
vir die spelers aangenaam gemaak 
om op te tree. Die uitsonderings 
was daar wei, maar die vergeet 
'n mens gou. 

Na 'n uiters verrnoeiende reis, 
het die toerlede hulle eerste be
stenvning, Vryburg, in 'n ,.nie-te
goeie" stemming bereik en boon
op voer die vrouens by etlike hui
se waar kaartjies verkoop moes 
word as verskoning aan dat hul
le mans nie saans tuis is nie! 
Wel •• l 

Kaal Vrystaat 

Hiema lei die toer verder , deur 
Wes-Transvaal: Schweizer-Reneke, 
Wolmaransstad; daama deur die 
winterkaal landskappe van die 

STUDENTE 

GESELS IN 

Vrystaat: Bothaville, Bloemfontein, 
Bethlehem (waar dit ysig koud 
was), Reitz en Ladysmith; en 'n 
vinnige draai deur Noord-Natal; 
Glencoe en Newcastle; dan Oos
Transvaal: Ermelo, Baberton, Male
lane, Witrivier en vier beerlike dae 
in die Letaba-natuurre ervaat. 

In 'n poging om daar te kom 
bet die bus vasgesit en moes uit
gestoot word. Dan weer verder 
noordwaarts deur skilderagtige na
tuurskoon na Phalaborwa, Tzaneen 
en Pieter burg, waar 'n besoek ge
bring is aan die Universiteit van 
die Noorde - en toe weer huis
waarts - Potchefstroom! 

Hong-Konggriep 

Sondcr voorvalle was die toer be
slis nie. Daar was die aand op 
Bothaville toe die klein verhogie 
amper die oorsaak was van 'n paar 

ongelukke. 

Op Reitz het die siektes begin. 
Willie Wandrag en Hettie Steen
kamp hat Hong-Konggriep opge
doen en almal moes ingespuit 
word om verdere siektes te voor
kom. Hier het Jan de Kock so 
benoud op die verhoog geword 
dat hy eers in die ,.verhoogfontein" 
afgekoel hat. 

Op Tzaneen het Dup (Johannes) 
du Plessis gesorg vir spannende 
oomblikke toe hy na 'n oogbesering 
saam met Tinus Jacobsz dokter toe 
is en nie betyds terug kon wees 
nie - Solly Thomas bet sommer 'n 
ontydige pouse aangekondig om 'n 
katastrofe te voorkom. Na pouse 
bet 'n .,eenoog" kunstenaar sy ver
skyning op die verhoog gemaak. 

Om half-agt die oggend van die 
25e is die terugtog vanaf Pieters
burg aangepak. 

DIT is nou al etlike jare dat ek 
soekend is na 'n inkantasieformule 
vir my probleme. Nodeloos om te 
se dat ek nog steeds soek. 

Ben van die menige probleme 
waarmee ek geteister word is die 
inkompatibiliteit van verskillende 
benaderings tot die inkonsekwente 
beleid ten opsigte van die dra van 
die Puk-kleurbaadjie. 

Is dit nie merkwaardig dat die 
hele Alabama-toergroep, eerste
jaars inkluis (sic!), alma! hul 
Broseksamen met goeie gevolge af
gele het en 'n bevredigende kleur
punt opgebou het nie? 

Beboort daar nie miskien opge
tree te word teen die goedgunstige 
ui tleners van kleurbaadjies nie? 
Die voeltjies fluit dat selfs 'n baie 
eerbiedwaardige lid van die same
lewing afstand gedoen het van die 
genots- en beskikkingsbevoegdheid 
oor sy kleurbaadjie vir die pasaf
gelope vakansie. 

TUISLANDE 
OP Woensdag, 1 Julie het sowat 
15 lede van die Departement Ban
toetale vertrek op besoek aan ver
skeie Bantoetuislande, waar die 
studente kon kennis maak met die 
Bantoeleefwyses op hulle eie tar
rein. 

Die eerste aand van die toer 
het die toerlede by die Loskopdam 
oomag en die volgende dag ver· 
trek na Webo, 'n klein plekkie 
waar slegs twee blanke gesinne 
woonagtig is. Ten spyte hiervan is 
die plek toegerus met 'n speelpark, 
waar selfs 'n trampolien, verskeie 
swaaie en 'n buitelugvleisbraaiplek 
aangebring is. 

GEE'N MAN 
'N LUCKY! 

Daarna is die reis voortgesit en 
is 'n besoek gebring aan Sekwati
land. Hier het die lede van die 
toer die geleentheid gehad om met 
die 92-jarige koning Sekwati te ge
sels. Koning Sekwati is een van die 
weinig bevoorregtes, wat te danke 
aan sy sowat twintig vroue, nie 
kan kla oor 'n gebrek aan vroue
geselskap nie. 

Hierna is ook 'n besoek gebring 
aan Sekoekoeniland, waar koning 
Sekukuni II oor die bele gebied 
regeer. Verskeie opleidingsentrums 
vir Bantoeboere, asook etlike be
sproeiingskemas is besoek. 

Die toer was ook van groot 
praktiese waarde, aangesien die 
studente die geleentheid gehad bet 
om die taal te boor by monde van 
die natuurlike sprekers daarvan. 
Hulle kon selfs in gesprekke met 
die Bantoes, van bulle kennis van 
die taal gebruik maak, wat deur 
die inwoners van die tuislande 
baie waardeer is. 

BLADSY SEWE 

Nog steeds kleurbaadjies. 
Vandag is VRYdag en vandag 

praat ons kleurbaadjies. 
Dit is tog jammer dat die re

klameplakkate wat vanjaar so sier
lik orals pryk (letterlik en figuur
lik) , met die Vrydag is kleurbaad
jiedag-veldtog sulke erotiese hoog
tes moes bereik: Alma! vry nie . .. 

Ek moet 'n ruiker uitdeel van
dag. Dit gaan aan 'n rubriekskry
wer in 'n Engelse motortydskrif 
wat sy .oorsprong in die liberale 
Suide van die land bet. Hy skryf: 
I would much rather see my young 
sons apprenticed as motor mecha
nics after finishing school .. , than 
frittering their time away growing 
beards and getting involved in in
fantile politics in the Arts faculties 
at some of our august universities. 

Graag sou ek nog Wysbegeerte 
daar wou byvoeg. 

Praat van demokrasie dan praat * V ervolg in kolom 1 

Selfs 'n Bantoetale-toer het ook 
sy ligte aspek. Die aande is gesellig 
langs die .kampvuur deurgebring 
met kitaarbegeleide sang en spook
stories. Almal bet meegehelp om 
van die toer 'n groot sukses te 
maak. Mnr. Nols Swanepoel bet 
selfs sy hand gewaag aan die pap
makery. Op 8 Julie bet die toer
geselskap teruggekeer. 

c 5 A R E T T E S 

DEUR MY LENS 
* Vervolg van kolom 5 

jy van die A.O.B. (Almal Ou 
Boeties). Kom ons berdoop dit na 
A.O.B.B. (Algemene Organisasie 
vir Baantjies vir Boeties). Shame. 
En toe word sy grondwet noa 
goedgekeur ook. 

VERVAARDIG IN SUID-AFRIKA EN RHODESIE 



DIE WAPAO 

Onwillige wedowee: 

IS . DIT 'N KLUG? 
Stuk: Die onwillige weduwee deur Henriette Grove. 
fhalia-Toneelgeselskap. 
Regie: Folkert van Graan. 
Totiussaal, 1 Augustus. 
Dis 'n heerlike stuk die, Hg en vol van 'n speelse gespot met die mens in 'n skerp
sinnige dialoog. Die dramaturge se dis 'n moderne klug en 'n klug is dit inderdaad met 
al die toevallighede en onwaarskynlikhede wat vir die oomblik bedoel is. Tog is daar 
iets onklugtigs aan hierdie klug, icts wat jou bybly en so af en toe laat nadink. Dit is 
miskien deur die dramaturge so bedoel of miskien is dit deur die hoofspeelster se 
spel so. 

Oorlede alomgeeerde stadsvader 
Sybrandis van der Bank se testa· 
ment bepaal dat sy mooi en jong 
weduwec en 'n aantal familielede 
en instansies slegs geld ontvang 
solank Margarctha van der Bank 
ongetroud bly. 

Hebsug van· mens 

Daar word gespot met die hebsug 
van die m'ens, want die familie en 
vricnde gun die weduwee geen ge
luk nie, jaar na jaar w_ord Sybran
dis se sterfdag herdenk, 'n nuwe 
enorme graf word in die tuin op
gerig en sy nagedagtenis word 
groen gehou deur die muntvrywen
de · familielede. Wanneer die vryers 
begin opdaag, word sy deeglik op
gepas. Die stuk eindig op 'n spro, 
kiesagtige romantiese noot wan· 
neer alles regkom, behalwe natuur
lik die geldkwessie. 

Sandra Ferreira, die weduwee, 
gee 'n vee! dieper dimensie aan 
die rol deurdat sy amper tragies 
speel. 'n Mens het simpatie met 
die arme vasgekeerde 'weduwee wat 
smag na Iiefde. Waar die ander 
spelers byna deurgaans ligter speel, 

vorm haar spel 'n te sterk leen· 
stelling en kom die speelsheid van 
die stuk en die skerpsinnigheid van 
die dialoog nie heeltemal tot sy reg 
nie. Sy het ongetwyfeld baie talent 
maar dis asof ·sy nie heeltemal kon 
inskakel op die klugtige toon van 
die stuk nie. 

Daar was vitaliteit en spranke
ling in die spel van Henriette 
Brand in die rol van Lottie, die 
aardse werkster. In die tradisie 
van die klug speel ook die oulike 
blikslaner Douw (Schalk Naude), 
die preutse miss Sysie (Petru van 
Zyl), Kaptein Jim (Solly Thomas) 
en dr. Johannes Prosema (Jan de 
Kock). Liesbet Schoeman vang iets 
vas van 'n oumenspatos in haar 
vertolking van die klein rolletjie 
van die ou vrou. 

Oorspeel effens 

Die ouderling (Willie Wandrag) 
bet 'n kostelike stemgebruik, die 
slagter (Johan du Pisanie) oor· 
speel effens, oom Maans (Daantjie 
van Graan) pas in sy rol, meester 
Loeries (Nick Coetzee) kon 'n 
bietjie meer tipies onderwyscr ge-

eaah£t df/tok~ 
(EDMS.) BPK. 

Tomatraat 92 Telefoon 5038 

Die winkel waar 

die kieskeurig• 
dames koop. 

AS TWEE G.OTES 

SAAMSPAN 

wees bet en Johan Hoogendyk ver
dien lof vir die vinnige instudering 
van die rol van die kunstcnaar. Die 
drie vryers (Gerrit Pienaar, Ockie 
Raubenheimer en Kobus Strydom) 
en die drie \Tybare dogters (Jeanet
te Mengel, Ilse Pcilisier en Ingrid 
Lange) lyk heel goed op die vcr
hoog, maar maak nie so baie in
druk nie. Tant Lalie (Dalene van 
Reenen) oortuig taamlik. 

Die tempo is te stadig vir 'n 
!dug, daar moes meer sprankcling 
en beweging gewees bet. Dit is 'n 
goeie metode om die spelers soms 
in die gehoor te laat inpraat, dan 
word meer kontak gemaak. 

Musiek paslik 

Die dekor .is funksioneel vir n 
toerprogram. Genadiglik het bulle 
nic boomtakke in die bostoneel op 
die verhoog geplaas nie - dit sou 
na 'n kleuterkonsert gelyk het. Die 
kostumering is bevredigend en die 
grimering is net van voor in die 
saal af in die meeste gevalle bietjie 
streperig. Die gewone lig in die 
eerste twee bedrywe en die ge
kleurde Jig in die bostoneel pas 
by die aard van die bedrywe. Die 
musiek vooraf is lekker lig en pas 
by die stuk. 

Alhoewel ek voel da t daar van 
die klugtigheid van die klug ver
lore gegaan bet, dink ek dat die 
spelers die goeie applous wat bulle 
ontvang bet, wel deeglik verdien 
het. Dit was 'n genotvolle opvoe· 
ring, en dit is die belangrikste, ver
a! as 'n mens 'n klug opvoer. ' 

(L. Groencwald) 

VRYDAG 7 AUGUSTUS 1970 

DIE <ON)WILLIGE WEDUWEE 

Dit lyk asof Jan de Kock, alias prof. Prosema, en Sandra Ferreira, 
as die onwillige weduwee, baie op hulle gemak is tydens 'n ingewik
kelde toneeltjie uit die toneelstuk. Die toer van Thalia was baie sukses-

vol, gesien deur die bril van die toneelganger. 
(Foto: Fotokuns) 

____ ,l..... _ ____ ----·- - - ---·-·-- --.. - - -

STRAUSS-ENSEMBLE GAAN VIR 
KW ALITEIT SORG 

OP DIE veertiende en vyftiende Augustus ontvang Potchef
stroom besoek van twee eersterangse groepe musici - die 
Strauss-ensemble en die S.A.U.K.-simfonieorkes. 

Die simfonie-orkes se uitvoering is deel van die S.A.U.K. 
se Beethovenfees. Edgar Cree is die dirigent, terwyl Annie 
Kossmann (viool), Alfredo Stengel (tjello) en Sini van den 
Brom (klavier) as soliste saam met die orkes sal optree. 

Die Johann Strauss-ensemble van die Weense Simfonie
orkes bestaan uit twaalf lede: ses strykers en ses blaasinstru
mente. Die direkteur, prof. Walter Rischacher is ook die eerste 
violis. Die ensemble het in 1965 ontstaan en tree gereeld in 
Wenen op, terwyl konserttoere in E'uropa onderneem word. 
Onlangs het die eerste toer na Noord-Amerika plaasgevind. 

KWALITEIT 

Die doe! van die ensemble is om die Strauss-familie se mu
siek in sy oorspronklike vorm, d.w.s_ vir 'n klein orkes aan te 
bied. Klassieke danse van Haydn, Mozart, Beethoven en Schu
bert word ook uitgevoer. 

Daar kan met reg uitgesien word na die uitvoering van 
hierdie kunstenaars - wat gelykgestel word met die prestige 
kwaliteit van die Weense Seunskoor. 

KRY· JY 
Die Alabama-toergroep wat weer terug is na 'n besonder suksesvolle toer met Revue '70. 

(Foto: Fotokuns) 

DIE WENSPAN 

SAAM BOU
NASIONALE 
BO.UVERENIGING 

Hooflantoor: Kerlpfein 13, Pretoria. 

Landswyd deur-taUe en agente verteenwoordig. 

* Verl'olg l'Citl bladsy 2 

Tonight" bet ook 'n groot deel 
van ,Consider Yourself" verlore 
gegaan omdat die woordc onduide· 
lik was. I 

Aan die onduidelikheid van ver-
al die Engelse liedjies se woorde 
sal beslis geskaat moet word -
beide die Du_itse en Afrikaanse. 
woorde was tog duidelik ven.taan
baar. Somtyds was die balans tu · 
sen koor en orkes nie hondcrd per
sent nie, bv. in ,Wandl"in ' Star" 
waar die orkes in hoogst<.! volume 

voortmarsjeer, terwyl die koor aan 
die kortste end trek. lets wal 
deurgaans steurend was en be
slis afbreuk doen aan proffessio
nele afgerondheid van die aanbie
ding, is die swak spasiering op die 
verhoog. Die indruk van 'n mooi 
opstelling, soos in die liedjie 
,Fidler on the Roof" gaan totaal 
verlore omdat die koor heeltemal 
links op die verhoog is. 

Die ,skiets" was Jo Enslin se 
persoonlike triomf. Sonder uitson· 
dering was dit die meer aardse 
humor wat die gehore laat skater 
het. 

Oor die algemeen gesien slaag 
Johan van Rensburg oak met Revue 
70 daarin om 'n besonder genotvoi
Je aanbieding op die plaoke te 
bring. Tog was dit, in vergelyking 
met vorige jare asof Alabama meer 
gesofistikeerd was en daarom iets 
van die uit-die-hart-uit geoiet en 
allesoorheersende sprankel verlore 
gegaao heL In die fyn afgewerkte 
opvoering was dit net by die 
,Riverboat Songs" en by ,Ein 

. Prosit" wat die lewensblyheid 
waarvoor Alabama bekend was, 
deur~ebreek bet. 



· PUK moet skaaf vJ 
UKOVS 

VERLEDE WEEK se sege teen Pote was pragtig, maar nog nie goed genoeg vir Kov
sies nie. Pote is wei heeltemal vermorsel, maar UKOVS is 'n perd van heel 'n ander 
kleur en daar le nog baie skaafwerk vir die rheos voor. 

Daarmce word daar egter geensins 
gepoog om afbreuk tedoen aan die 
Puk se vertoning nie. Die puntjies 
van kritiek is slegs 'n druppel in 
die emmer, maar sulke blapsics kan 
ons intervarsity kos. 

Mens dink egter aan die ge· 
brekkige stelskopwerk, wat reeds 
die wedstryd teen Natal gekos het. 
Ek wil nie die tranedal aanhoor 
as ons weer 'n belangrike wedstryd 
daardeur moet verloor nie. 

Teen Pote het Schalk van der 
Merwe nie so swak geskop nie, maar 
'n bal moet tussen die pale deur 
en nie teen die regoppaal vas nie. 

Daarby het die Theos die losbal 
a! beter bebeer as teen Pote. Pote 
is meestal deur die Pukke oor-

• op-e1e 
. . werf 

donder, maar ons kon tog nie ai die 
balle vinoig genoeg wen, soos ons 
graag wou nie. Selfs in die lynstane 
is ons van die bal beroof, nadat 
Steyn E'n Van AswE'gen dlt bemees
ter bet. 

Weer 'n keer praat ek van uit· 

UKOVS KRY SLAE 
'N GUNSTIGE kleedrepetisie vir intervarsity. Dis kortliks 
wat mens kan se van die Theos se afgelope rugbytoer na 
Rhodesie, waartydens hulle met Ukovs afgereken het. 

Hierdie wedstryd wat ongetwy
feld die hoogtepunt van die toer 
was, was deel van 'n interuniversi
U\re toernooi in Salisbury. AI 
Ukovs se staatmakers was daar, 
behalwe die bekende Springbok
srnter Joggie Jansen. 

Volgens verslae wat van d1e 
wedstryd ontvang is, is die Kovsies 
nooit kans gegun om hulle voete 
te vind nie. Willie Strydom en Nie 
Boje, Ukovs se skakelpaar, is 1el
kens in besit betrap en daar het 
dus niks gekom van hulle gevaar
like agterlyn nie. Veral Neels de 
Bruin en Jimmy van Rensburg ver
tlien !of vir die wyse waarop hulle 
verwoesting gesaai het. 

later na nommer vyf vcrskuif het. 
Die res van die toer is in 'n lig

hartiger gees afgespeel, dog die 
Thcos het nie verder verloor nie. 
Teen die Queens Club van Salis
bury, is ot .s manne allerwee ge
loof vir ons puik voorspel. 

Verblydend is die feit dat die 
jonger spelers so puik vertoon bet. 
Die twee onder-20 slotte, Dries Coet· 
zer en Riaan Lotz bet die tonge aan 
die praat gehad, terwyl Charles Ven
ter en Schalk van der Merwe agter
langs geskitter bet. Frans Kruger 
het self puik vertoon, voordat hy 
ongelukkig beseer Is. 

sonderings, maar as Potc dit soms 
kon doen, kan UKOVS dit ook doen. 
In Bloemfontein sal ons baie los
skrums en lynstane moet wen, an· 
ders gaan ons vir Joggie Jansen ag· 
ter die Pukke se doellyn haal. 

Pukke geprys 

Die Pukke is egter heeltemal in
staat daartoe om die bal van UKOVS 
se snellers af weg te hou. Volgens 
die Queens Club van Buluwayo, een 
va n RhodesiC se spogklubs, is die 
Pukkc se pak ecn van die hardstes 
waarmee hulle te doen gekry he. 

Daar is dus gecn rede vir pes
simisme nie. Boonop kan geen 
span deurentyd sy beste !ewer, as 
hy geen noemenswaardige teen
stand kry nie. 

Kortom wou ek dus net die vol · 
gcndc gesl! het. Hierdie sege teen 
Po1e was pragtig, maar geen rede 
om te gaan terugleun en droom 
van intervarsityoorwinning nie. 

ELSA GEKIES 
ELSA DE WET is weer eens ge
kies vir die Suid-Afrikaanse korf
balspan. Hierdie span word jaar
Iiks gekies na afloop van die in
terprovinsiale toernooi, wat van
jaar in Messina gehou is. 

Mev. De Wet, wat ook die on
der-kapteine van die span is, is die 
enigste deelnemer van Wes-Trans· 
vaal wat die span gehaal het. Dit 
is egter die tweede keer dat bier
die eer haar te beurt val. Verlede 
jaar is sy ook vir dieselfde span 
gekies. 

Daarenteen het die Pukke glad· 
weg beweeg en vera! Charles Ven· 
ter en Frans Kruger het gevaarlik 
vertoon. Indien die manne nie in 
die tweede helfte laat slaple het 
nie, kon die telling selfs hoer ge
wees het. 

Puk dalk oorsee 
In die ander interuniversitere 

botstng het dit egter minder goed 
gegaan. Tukkles het ons met 24-9 
verslaan en Frans Kruger, spogsen· 
ter van die Puk, se rugbyloopbaan 
is beetndlg deur 'n besering. Kru· 
ger bet bloeding op die breln opge
doen na 'n laagvat. 

Die Pukke moes dus met sewe 
en later met ses voorspelers die 
mas opkom, nadat G. Botha ook 
beseer is. Tukkies se pak het bon
op nog oor die dienste van Frik du 
Preez beskik, wat saam getoer het 
om fiks t e word vir die eerste toets. 

Frlk sukkel 

Aanvanklik het Frik voor in die 
lynstane gespring. Phil Steyn, wat 
puik vertoon het op die toer, het 
hom egter so opgckeil, dat Frik 

VERSKEIE SPORTKLUBS het weer gedurend(' die afgelope 
vakansie aan interuniversitere toernooie deelgeneem en met 
heelwat eer uit die stryd getree. 

Skerm 

Die skermklub het dit vanjaar vir 
die eerste keer op so 'n toernooi 
gewaag en ons damesspan het der
de gekom. Die mans was vierde na 
Wits, Kaapstad en Natal. 

Tertia Strydom is boonop ge
kies as reserwe vir die Proteaspan. 
Hierdie span gaan later vanjaar 
oorsee en Tertia gaan dalk nog 
saam. 

Tafel tennis 

Die tafeltennisspan net vanjaar ook 
beter presteer as in baie jare. Hul
le het ook dcrde geeindig. 

Die Puk sc voorste speler, Ben 
Schutte is na afloop van die toer
nooi sesde gegradeer. In die mans
dubbelspel is Leon Theron en Ben 
Schutte derde gegradeer. 

Landloop 

Die landloopspan was ongelukkig 
nie op volle sterkte nie, want Fran 
cois Schutte en Johan Kruger het 
saam met die Suid-Afrikaanse ju
niorspan getoer. Die mans het egter 
derde geeindig en die dames vier
de. 

Bea Marais, wat die lnterunlver
sitere Utel gebult het, George Muld
ner, Pyples Laubscher en Gawle 
van Eck, bet 11lmal Proteakleure 
vcrwerf. 

,... . Dameshokkfe 

MORE SE SPORT _ 
Rugby 

P.U. vs. R.P.M. (Park) . 
P.U. o./20 vs. R.P.M. o./20 (Park). 
P.U. o./20 B vs. Goldfields (Gold-

fields) . 
Drakenstein vs. Hombre. 
Dawie Dup. vs. Dorp. 
Over de Voor vs. Kompleks. 

Tennis (mans) 

Kompleks vs. Dorp. 

Dawie Dup. vs. Drakenstein . 
Over de Voor vs. Hombre. 

Netbal 

P.U. vs. Potch. Dorp. 
Oosterhof vs. Heide. 
Karlien vs. Klawerhof. 

Hokkie 

P .U. vs. Goldfields . 
Oosterhof vs. Heide. 
Karlien vs. Klawerhof. 

Die dameshokkiespan wat sewende 
geeindig het, is bestempel as die 
span wat die mceste verbeter het. 

Tennis 

Intussen was die Tennisklub na 
Umhlali se tennistoernooi, waar 
Heloise Burger blink tennis ge
speel het. Sy is eers in die eind
ronde deur Mynie van Zyl met 6-1, 
6--4 verslaan. 

In 'n latere voorgeekompetisie 
het Retha en Heloise albei die eind
ronde gehaal. Heloise het Retha 
toe- met 7-5, 4-6, 6--0 verslaan. 

Rugby 

Eerstes: 
P.U . 30; P.O.K . 3. 

Tweedes: 
P.U. 21; P.O.K. 6. 

Derdes: 
P.U. 48; P.O.K. 3. 

Vierdes: 
P.U . 14; P.O.K. 0. 

Onder-20: 
P.U. B 14; Sasolburg 8. 

T oeruitslae 

P.U. 21; U.O.V.S. 16. 
P.U. 9; Tukkies 24. 
P.U. 27; Queens Club 9. 
P.U. 18; Salisbury Sports Club 9. 
P.U. 34; Salisbury Polisie 14. 

Koshuisliga 

Dawie Dup. A 9; Kompleks A 9. 
Dawie Dup. B 3; Kompleks B 3. 
Drakenstein 15; Over de Voor A 3. 
Drakenste.in B 6; Over de Voor B 9. 

Puntestand 

Dawie Dup. 
Kompleks 
Drakenstein 
Hombre 
Over de Voor 
Dorp 

8-liga 

Dawie Dup. 
Over de Voor 
Drakenstein 
Kompleks 
Dorp 
Hombre 

C-liga 

Over de Voor 
Drakenstein (2) 
Drakenstein (1) 
Dawie Dup. 

s w v 
8 5 1 
8 4 2 
6 4 2 
6 3 3 
7 1 5 
5 0 4 

s w v 
7 5 0 
7 5 1 
7 3 3 
9 3 5 
6 2 3 
6 0 6 

s w v 
4 3 0 
5 2 1 
4 1 3 
2 0 1 

G Pte 
2 12 
2 10 
0 8 
0 6 
1 3 

1 

G Pte 
2 12 
1 11 

7 
1 7 
1 5 
0 0 

G Pte 
7 

2 6 
0 2 

1 

Hokkie 
P.U. 2; P.O.K. 3. 

Toernooiuitslae 
P.U. 0; U.P. 0. 
P.U. 0; Rhodes 0. 
P.U. 0; Wits 0. 
P.U. 6; U.P.E . 0. 
P .U. I; U.O.V.S. 5. 
P .U. 0; Maties 5. 
P .U. 0; Natal 4. 

Netbal (toernooiuitslae) 
P.U. 9; Kaapstad 19. 
P.U. 11; Rhodes 41. 
P.U. 24; Stellenbosch 14. 
P.U. 27; Bloemfontein 15. 
P.U. 26; Tukki..:s 17. 
P.U. IS; Port Elizabeth 25. 

Landloop 
(Dames) 1. B. Marais (P.U.); 2. S . 
van Zyl (Wits); 3. M. Dippenaar 
(Tuk) . 
(Mans) I. G. Raubenbeimer (Na
tal); i. J. Halberstadt (Nat); 3. F. 
Je Grange (Stellenbosch); 4. G. 
Muldner (P.U.); 5. N. de Jager 
(Rhodes); 6. B. Chamberlaine 
(Wits) ; 7. P. Laubscher (P.U.); 8. 
G van Eck (P.U.) . 

Tafeltennis (toernooiuitslae) 
P.U. 6; U.P. 3. 
P.U. 1; Wits 6. 
P .U. 6; Rhodes 2. 
P .U. 6; R.A.U. 0. 
P .U. 1; Natal 6. 
P.U. 0; Stellenbosch 6. 
P.U. 6; !keys 2. 

Neser 

R.P.M. 
Strathvaal 
Potch. Dorp 
P.U. 
Klerksdorp 
Rustenburg 
Goldfields 
Western Reefs 
Westclikes 
Sasolburg 
P .O.K. 
Lichtenburg 

S W G 
10 8 1 
11 7 2 
10 7 0 
10 7 0 
10 6 1 
10 6 0 
11 4 0 
11 4 0 
10 3 0 
10 3 0 
7 1 0 
8 1 0 

V Pte 
1 17 
2 16 
3 14 
3 14 
3 13 
4 12 
7 8 
7 8 
7 6 
7 6 
6 2 
7 2 

Puk kan Jansen
spook vang 

DEESDAE HET Joggie Jansen vir die Puk 'n bangmaakgog
ga geword. Almal weeg deesdae die Puk se intervarsitykan
se aan Jansen se sentervertonings. More sal egter bewys 
of ons wei rede het om Jansen se kraglopies te vrees. 

TOERPLANNE 
DIE reisplan van die toerspan van 
die Paryse Universiteit is uiteinde
lik gefinaliseer. Die toerspan speel 
nou die laaste wedstryd van die 
toer teen die Puk en wei op die 
4de September. Dit is op die voor
aand van die langnaweek, waarty
dens die All Blacks ook 'n besoek 
aan Potchefstroom bring. 

Die besoekers kom al reeds op 
die 13de Augustus in Suid-Afrika 
aan en speel dan hulle eerste wed
stryd op Ellispark teen Wits. 

Die volledige toerprogram is 
soos volg: 

Saterdag 15 Augustus vs. Wits 
( Ellispark). 

Woensdag 19 Augustus vs. Tukkies 
(Loftus Versfeld) . 

Saterdag 22 Augustus vs. Rhodes 
(Oos-Londen). 

Woensdag 26 Augustus vs. U.O.V.S. 
(Bloemfontein). 

Saterdag 29 Augustus vs. Natal 
(Durban). 

Woensdag 2 September vs. Ikeys 
(Nuwe1and) . 

Vrydag 4 September vs. Puk (Olen
park). 

Die Theos se senterpaar, Charles 
Venter en Jannie Barnard, kom 
more voor hulle grootste toets te 
staan, as die Pukke teen R.P .M. op 
die veld draf. Hulle het reeds van
jaar die Neserbeker gewen. 

Die Rustenburgers beskik oor 
die Wes-Transvaalse senterpaar, 
Izak Schaap en Frank Cato. Albei 
is gevaarlike kl!rels en was vir 
baie vl!n die mynspan se sukses 
verantwoordelik. 

Indlen Venter en Barnard dus 
more daarln kan slaag om bulle 
teenstanders In toom te hou, Ia ID· 
tervarsity half gewonne. As ons vir 
Izak Schaap kan keer, kan ons 
dalk ook vir Joggie Jansen keer. 

More is dalk ook die Jaaste ge· 
leentheid om slaggereed te kom 
vir intervarsity. Aanstaande na
week het die Pukke 'n los1ootjie 
en die voorosse sal dus ook die 
skietgoed agtermekaar moet ]qy. 

Gelukkig speel Albie Bates nie. 
Hy speel natuurlik vir Suid·Afrika 
in die tweede toets op Nuweland. 

Die onder-20 span speel ook 
more weer teen R.P.M. en hierdie 
wedstryd is net so belangr.ik. In 
hulle vorige botsing het die myn
span gewen en as die Pukke nog 'n 
aandE'el in die liga wil h~, sal hul
l ~ more wen. Maklik sal dit gewis 
nie wees nie . 
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JONG PUKSTOEIER WORD SPRINGBOK 

Kompleks is skynbaar vanjaar se 
leeutemmers in die koshuialiga. 
Verlede Saterdag het hulle gelykop 
gespeel teen die voorlopers, Dawie 
Dup, en daarmee die kornpetisie 
baie interessant gemaak. Dawie 
Dup en Drakenstein is nou gelyk 
in die koahuisliga. met Kompleks 
slags twee pWlte agter hulle. Die 
voorlopers aaJ dus moat ligloop 
of die witspan aorg dalk nog vir 
'n verraaaing. Selfs Hombre is nog 
nie uit die prentjie nie. AJJ hulle 
vanjaar a1 huUe oorblywende wed
stryde wen. insluitende teen Da
wie Dup en Drakenstein, kan hul
le nog die kompetisie met die 
voortopers deal. Saterdag 88 wed
stryde. waartydens die bostaande 
foto'a geneem is, het agter nie 
wafferse rugby opgelewer nie. Dit 
is duidelik dat die manna nog on
fiks is na die vakansie en die 

spel wou dus nooit vlot nie. 
(Foto's: Ben van der Walt) 

DIE PUK bet nog 'n Springbok opgelewer. Dante Greeff, jong middelgewigstoeier in 
Liberalia, bet Suid-Mrika verlede Woensdagaand in die tweede stoeitoets teen Nieu-See
land verteenwoordig. Met die skrywe hiervan was die uitslag daarvan egter nog nie be-
kend nie. · 

Greeff bet hierdie puik prestasie 
behaal na die onlangse nasionale 
proewe, wat in Sasolburg gehou is. 
Daar het by tweede geeindig. Nieu
Seeland het egter twee middelge
wigte in die toerspan ingesluit en 
sodoende het Greeff sy kans ge-

kry. 
Ongelukkig was slegs een van 

die Nieu-Seelandse middelgewigte 
files vir die eerste toets en moes 
Greeff vir die tweede toets wag 
om sy kans te kry. 

Hierdie Nieu-Seclandse span is 

:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:uJ:m:uJ:m:uJ:JJJ 
Ill m 

~ RUGBYKAARTJIES Vffi PUKKE ~ 
5 = 
Ill HIER is goeie nuus vir aile rugbyliefhebbers. Daar gaan eersdaags Ill 
ffi weer kaartjies beskikbaar wees vir die wedstryd tussen die All 00 
ffi Blacks en die Gazelle. W 
ffi Volgens mnr. J. A. Steenkamp, sekretaris van die Was- W 
= Transvaalse Rugbyunie, word daar tans sowat 2,700 bykomende -m m - sitplekke vir die wedstryd ingeruim. Dit is egter nog nie bekend -
I=•• r_u wanneer die bespreking vir hierdie sitplekke sal open nie. Be-
rn sprekings sal egter soos gewoonlik by die kantoor van die m 
ffi Rugbyunie gedoen word. ffi 
ffi Daar is tans 'n ongekende geesdrif vir hierdie wedstryd. Aile 00 
m beskikbare kaartjies is binne twee weke uitverkoop en met die w 
- terugkeer van die studente, was daar geen kaartjies meer be- -
~ skikbaar. Sodra hierdie bykomende kaartjies van die hand gesit ~ 
!!! word, behoort meer studente egter kaartjies te bekom. !!! = m 
!!lm:m:m:m:uJ:m:m:uJ:m:m:m:m:m:m:m:m:m5m:m:Ju:m:m:m:m 

dalk nog die laaste oorsese stoei· 
span wat Suid-Afrika sal besoek, 
aangesien ons onlangs uit die Inter
nasionale Stoeifederasie geskors is. 
Die Nieu-Seelanders doen hier aan, 
nadat hulle aan die wereld se 
stoeikampioenskappe, en die State
bondspele deelgeneem het. 

Eintlik het Graeff se prestasie 
as 'n verrassing vir stoeikenners 
gekom. Tydens die Was-Transvaal
sa proewe is hy deLr sy klubmaat. 
Bertie Smith geklop en hy het dus 
na die proewe gegaan as Was
Transvaal se tweede baste middel
gewig. 

Op Sasolburg het by egter ver
ras en tweede gekom in sy gewigs· 
afdeling. Smith is toe gekies as 
reserwe vir die Springbokspan. 

Smith het ook vroeer vanjaar 
aan die proewe deelgeneem, vu· 
die kies van 'n span wat na die 
wereldkampioenskappe moes gaan. 
Tydens hierdie toernooi het by eg
ter 'n rugbesering opgedoen en 
moes toe in die eindronde onttrek. 

Fanie gaan Dalrymple toe 
FANIE VAN ZUL is nog beskik· 
baar vir die Puk se atletiekspan. 
Hy sal dus heel moontlik nog aan 
vanjaar se Dalrymplebyeenkoms 
deelneem. 

Fanie bet vandeesweek hierdie 
versekering aan die Wapad gegee 
na aanleiding van persberigte, dat 
by na Suid-Transvaal gaan terug
keer. Volgens 'n bekende Sondag· 
koerant gaan hy en sy broer, Wil· 
helm, 'n sakeonderneming in Rand· 
fontein begin. 

Volgens Fanle is bulle wel met 
onderhandelings in hierdie verband 
besig, maar daar is nog geen fina· 
Iiteit bereik nie. AI sou by egter 
gaan, is by nog vir die Pukke be-

. skikbaar, want hy is nog steeds 
'n infeskrewe student. 

• 

Hy het ook die wane uitge
spreek om ay studies voort te 
sit en sal dalk nog in die toe
koma na die Puk terugkeer. Skyn
baar gaan ay besigheid hom nie 
Ianger as twee jaar besig hou nie. 

Europe88 toer 

Fanie was natuurlik onlangs in 
Europa, waar hy 'n slagoffer van 
die Afrikastate se afpersing was. 
Hy moes sy verblyf by die Rott
Weiss atletiekklub kortknip, omdat 
hy nie aan die byeenkomste in 
Berlyn en ZUrich kon deelneem 
nie. Atlete van Ghana en Ethiopie 
bet gedreig om die byeenkomste 
te boikot, indien Van Zijl aan die 
byeenkomste sou deelneem. 

GOEIE KOS! 
FLINKE DIENS 
u tevredenheid 
PLESIER! 

1s ons 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
( Langs die Johannesburg
pad gelei). 
Besit ook dranklisensle 

Ons onderneem ook bestellings 
aan koshuise tot baie laat 
ir. die nag na koshuisvergaderings 
Tel. 6670 

Die toer van die Springbokspan 
bet egter sonder voorvalle verloop 
en Van Zijl kon die toer onoor
wonne afsluit. In Brussel bet by 
met Europa se voorste middelaf
standatlete afgereken en die Bel
giese 1500 meter titel ingepalm. Hy 
is ook die houer van die Griekse 
titel oor die 1 500 meter. 

Volgens Fanie het hy sy beste 
tyd oor die 800 meter in Koblenz 
behaal, toe hy die afstand in 1 
min. 47 sek. afgele bet. 

SKAAK

SAAMTREK 

OP P.U. 
Op Saterdag, 15 Augustus 1970 

word 'n groot skaaksaamtrek hier 
plaaslik beoog. AI die Universiteite 
en Kollege's wat by die A.S.B. ge
affileer is, is ultgenooi om hier aan 
die Kuesta SkaakreiinJe deel te 
neem. Tydens die geleentheid sal 
reelings en voorbereldlngs vir die 
oorsese toer van 'n Afrlkaansc stu
denteskaakspan bespreek word. 

Indien die byeenkoms geslaagd 
Is, word beoog om dlt 'n jaarllkse 
insteiJJng te maak. 

DIE WAPAD word gedruk vir die 
elenaars en uitgewers, die Studente
raad van die P.U. vir C.H.O., deur 
die Potchetstroom Herald (Edms.) 
Bpk., Ollnltuzn 11, Pott:hf1troom. 
Tet. JZ4$, 

PUKKE WAT PRESTEER 

CHARLES VENTER 
OP HIERDIE klein mannetjie rus daar sommer 'n groot 
taak. Hy het die onbenydenswaardige taak om vir Joggie 
Jansen in toom te hou tydens intervarsity. Maar Charles 
Venter het 'n leeuehart en laat hom nie sommer afskrik nie. 

,.Ek sal my nic sommer laat 
bangpraat nie", bet hy nog van
deesweek aan Die Wapad gese en 
elke woord daarvan bedoel. 

Hierdie knaap is sommer prop
vol rugby. Behalwe vir sy vrees· 
loosbeid is by die veelsydigheid 
vanself. Die afgelope twee jaar bet 
hy al senter, losskakel, skrumska
kel en heelagter gespeel en geen 
span in die steek gelaat nie. 

Charles was egter van kleinsaf 
'n senter en het in hierdie posiaie 
sy eerste groot rugby gespeel. In 
1966 is hy gekies vir Verre-Noord
Transvaal 88 skolespan en die jaar 
daarna vir Noord-Transvaal. Hy het 
daardie jaar ook aan die Craven
week in Kaapstad deelgeneem. 

'n Ontydige kniebesering bet 
hom in 1968 gekortwiek, maar ver· 
lede seisoen was hy weer pure 
perd. Oom Aap Henning het hom 
Iaat skrumskakel spcel en spoedig 
het hy vir Wes-Transvaal o./20 ge
speel. Hy was ook kaptein van die 
Puk se o./19 span. 

Vanjaar het hy weer op skrum
skakel begin, maar is spoedii ver-

(Foto: Fotokuns) 

skuif senter toe, waar by tans ook 
vir Wes-Transvaal o./20 speel. Op 
een stadium was hy ook die eerste 
span se beelagter en die tweede 
span se losskakel. 

Tydens die Rhodesiese toer bet 
hy egter sulke blink senterspel ge
Iewer, dat hy nou visier op Joggie 
Jansen kan begin instel. 

U kan gerus u bande versool by •.• 

GOLDEN WEST RETREADERS 

'N VOLLEDIGE BANDED! 

Groot voorraad 

* NUWE en YERSOOLDE bande ' 

Versoling nou ook verkrygbaar In die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

LOMBARDSTRAA T 37 POTCHEFSTROOM 

( Skakel 3297 vir betroubare diens en 

laagste pryse) 


