
vir al u kleurbaadJies 

Johan Claassen 

Broers 
Kerkstraat 48, Potchefstroom. 

( EDMS.) BPK. 
Tel. 3612 

POTCHEFSTROOM 
Tak: Tomstraat 90c 

Amptelike studentekoerant van dte P.U. vir C.H.O. In U lig mn ons die ltg. 
Telefoon 5319 

VIR PUKKE 
DI£ FIETSWINKEL JAARGANG XXV 28 AUGUSTUS 1970 NR. 12 

Pukke weer stembus toe 

Mrre. Neels Smit (tweede van regs} en Merkel van Tonder in diep 
gesprek tydens die byeenkoms van K.V.V. Woensdag. Dr. Schutte. 
dosent in Volkekunde, staan en toekyk. Die onderwerp was .. Studente 

in die Sewentigs". 
(Foto: Fotokuns} 

Magte en ideologiee: 

Geleerde vra kritiese 
denke 

DIE JAARLIKSE simposium, gereel deur die Sentrum vir 
Intemasionale Politiek het plaasgevind op Vrydag 21 Augus
tus. Prof. C. P. van der Walt, hoof van die Sentrum, het 
die verteenwoordigers van alle dele van die land verwel
kom by hierdie hoogtepunt van die jaar se werksaamhede. 
Die tema van die simposiuni was: magte en ideologiee van 
ODS tyd. 

Die eerste referaat, gelewer deur 
mnr. J. A. du Plessis, bet geban· 

1 oor die .,Kommunisme as 
ide.O~e en internasionale mag~
fa,k.tor' -· ·~ betrokke referaat IS 

unoraedra d w.oa., ~ of. C. P. van er 
Du Plessis. eid van mnr. 

Vervolgens bet pro . 
der Walt die ,.Uberalisme van 
nuwe Weste" in oenskou gen die 

Na m.iddagete bet prof. J. . 
Coetzee gepraat oor ,.Die opkoms, 
a !lid en rol van die derde wereld". 

Prof. W. 1. de Klerk bet afge-

PROF. DE KLERK 
(Foto: Fotokuns) 

sluit met ,Die Suid·Afrikaner en 
die huidige wereld" . Hy bet gewys 
op die noodsaaklikheid van kritiese 
denke te midde van al die magte. 
Die fundamentele antwoord op die 
vraag na ODS benaderini in die 
modeme wereld is dat ,,ODS oDS 
eie moet aan&rYP. vertroetel en 
verbeeldingryk moet uitbou". Die 
Suid·Afrikaner moet met groter ge
rigtheid en volledige oorgawe be-

eeg in die wl!reld van: 
· e vrymakiDg van die Ban toe-

" e , elk in sy eie land. 
• Die ter vergadering na J1c-

lykbere(Nging en ernstigs aan· 
dag aan die a•va.re ran swart 
proletariaat in Suid·Afrika. 

• die j.nter... -aatlike verboudinae 
in Afrika met a\ die konsekwen· 
sies daaraan verbo!lfie. 
Die Sentrum vir- Inte~sionale 

Politiek kan met reg trots wees 
op die waardevolle bydrae tot 
politieke opvoeding - Die tevre
denheid van elke simposiumganger 
bet dit weer eens bewys. 

VOLGENDE Woensdag, die tweede September, is dit weer 
stemdag op die Puk. Vanjaar sal die grootste Studenteraad 
ooit op die Puk verkies word deur die massa. Die nuwe 
Studenteraad sal, benewens die voorsitter, sekretaris en 
penningmeester ook nog drie S.R.-verteenwoordigers van 
elk van die volgende hoofllggame bevat: A.O.B., P.N.B., 
K.V.V.-bestuur, S.S.B., en die nuwe S.A.B. 

Kiesbeampte 
Mnr. Johan Kruger, k.iesbeampte 
by die verk.iesing van Woensdag 
het aan Die Wapad in 'n onderhoud 
gese dat aile persone wat stemreg 
het op een van die geaffilieerde 
liggame by die S.A.B. stemreg sal 
he om te help kies aan die eerste 
verteenwoordigers van die S.A.B. 
op die Studenteraad. Daar sal voldoende geleentheid 

wees vir elke stemgeregtigde Puk 
om te stem omdat die stembusse 
van vroeg die oggend tot net voor 
sleeptyd oop sal wees. 

Verlede jaar het die ontleding 
van die stempersentasies interes
sante gegewens aan die lig gebring. 
Die sportmanne met hul S.S.B. het 
nl vir die heel laagste stempersen
tasie gesorg toe slegs 33% van alle 
stemgeregtigdes hul stemme uit
gebring het. Die rede waarQin 
sportmanne en -vroue so swak 
s tem is heeltemal duister. Miskien 
sal i970 ~ e stempersentasies 'n nei
ging na die ander kant toon? 

A.B.K.K. 

Die kultuurbewustcs met hul A.B. 
K.K. het met die tweede laagste 
stcmpersentasie gespog, nl. 62%, 
wat cintlik 'n hoe persentasie is 
vergeleke met di6 van S.S.B. 
P.N.B. het 'n stemperseotasle van 
66o o gewys, terwyl Korps die heel 
hoogste persentasie van 76o/o ge
toon bet. Alles dui daarop dat 
Korps weer eens vanjaar gaan spog 
met die hoe stempersentasle as die 
geesdrlftige bywonlng van Korps
aksles deur die jaar 'n barometer 
k1lll wees. 

Wat besonder eienaardig is, is 
dat so min persone vir die A.O.B. 
verteenwoordigers gestem het. 'n 
Skamde 53% van die totale aantal 

stemgeregtigdes het bul stemme 
uitgebring. Die rede vir ons kern
mer oor die lae persentasie by 
A.O.B. is omdat alle persone wat 
vir enige ander hoofliggaam stem
reg bet, outomaties ook stemreg 
het vir die A.O.B.-verteenwoordi· 
gers. Dit kan toegeskryf word aan 
cen van twee moontlike redes. 6f 
die kiesers is nie bewus van die 
feit dat bulle stemreg op A.O.B. 
bet nie . 6f bulle stel nie belang nie. 

Aile persone wat massastemreg 
het mag vir die S.R .-voorsitter 
stem. Verlede jaar het slegs 53% 
hulle stemme uitgebring by die 
verkiesing van die voorsitter. Om· 
dar dit so 'n uiters belangrike pos 
is wil Die Wapad 'n beroep doen 
op aile Pukke wat stemreg bet 
doen om hul stemme uit te bring 
by die verkiesing van die voorsit
te;. 

S.A.B. BRING MEER STEM
GEREGTIGDES 

DAAR SAL volgende week ook drie verteenwoordigers 
vir die pasgestigte Sentraal Akademiese Bestuur op 
die Studenteraad verkies word. 

Op die oomblik is daar nege akademiese vereni
gings wat by die S.A.B. ingt.'skakel is en slegs twee het 
nog nie geaffilieer nie. Op 'n onlangse l'ergadering 
is die voorgestelde grondwet eenparig aanvaar en dit 
moet nog net aan die Studenteraad vir goedkeuring 
voorgele word. 

Omdat al die lede van die verskillende akademiese 
verenigings nou ook stemreg verkry, word die totaal 
van die aantal stemgeregtigdes vir die eerskomende 
Studenteraadsverkiesing met sowat 400 opgeskuif. Per
sentasiegewys maak dlt nogal 'n groot deel van alle 
stemgeregtigdes uit. 

KANDIDATE VIR S.R.-VOORSI'ITER 

H. S. (FAAN} COETZEE 
B.A., LL.B. II. 

L. (LEON} WESSELS 
BJur. et Comm. III 

Strafdrie kon UOVS 
'N OMSTREDE strafdrie bet die 
Kovsies van vemederlng gered, 
maar kon bulle nie 'n pale slae Jaat 
Vl'ysprlng ole. Die Theos bet toe 
weer co gemaak en Ukovs met 19-
16 uitgetrap tydens verlede week 
se intervarslty In Bloemfontein. 

'n Strafdrie het die Pukke egter 
byna weer die wedstryd gekos, soos 
drie jaar gelede op Olenpark. Nadat 
die Pukke met 11·3 voorgeloop bet, 
is Joggie Jansen gepootjie op pad 
na die doellyn, met nog drie manne 
voor hom. Die skeidsregter bet eg-

* 
* 
* * 

BOUTIQUE 

GESKENKE 

JUWELE 

KUNSHAARSTUKKE 

S. J. (KOBUS} VAN DER WALT 
Th.B. I 

red • nze 
ter dadelik 'n strafdrie toeaeken. 

Direk daarna bet die Kovsies 
weer gedruk en sk.ielik voorgeloop 
met 13-11. Hulle bet dus J(l punte 
in sowat 5 minute aangeteken. 
maar die Pukke bet nogtans terug
geveg en deeglik gewen. 

AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 88b & c 

Foon 5943, 33n 

STUDENTE APTEEK 



tlLADSY TWEE 

PA 
28 AUGUSTUS 1970 

Stem 
verantwoordelik 

Aanstaande week gaan ons 
weer na die stembus om die 
persone aan te wys wat in die 
volgende termyn die Ieiding op 
hulle moet neem. 

Besef ons ons verantwoor
delikheid? Besef ons dat dit 
ons, die kiesers, is wat die be
leid van die toekomstige Stu
denteraad tot 'n groot mate 
reeds by die stembus bepaal? 
Besef ons daarom dat dit nie 
in die eerste plek gaan om die 
persoon nie, maar om dit waar
voor hy staan? 

Die studentegemeenskap 
van die P.U. vir C.H.O. het nog 
altyd getoon dat hy nugter dink 
oor die probleme van die stu· 
dentelewe uit die persone wat 
hy op die Studenteraad ver
kies. Dit is vanjaar miskien 
meer as ooit belangrik dat die 
kiesers die netelige situasie op 
die terrein van die studente
politiek moet besef, en hulle 
keuse so moet maak dat alleen
lik die persone wat die beste 
toegerus is om die situasie te 
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CACHET APTEEK 
DIE STUDENTE-APTEEK 

Agente vir: 

REVLON- EN RIMMEL- SKOON

HEIDSPERP ARATE 

T ABAC· SKEERPREPARATE Vffi 

MANS 

Kom oortuig uself van ons on

oortreflike diens 

FOON 4201 

TOMSTRAAT 92. 

Groot genoeg om te bedlen 

Klein genoeg om u te ken. 

.. n,,,!J,,l!,,,n, .. n ..• w •. ,n, .. ~u,n~..l! ... n ... w.un,,R"'"'''"...n""........,lwlw........._ ..... .~ 
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kan hanteer, verkies sal word. 
Dit is te verwelkom dat so 

baie studente vanjaar stemreg 
verkry het - seker die hoog
ste aantal ooit. Hierdie is 'n 
direkte gevplg van sekere toe
gewings van die Studenteraad 
wat stemregvereistes betref, 
asook die feit dat talle vereni
gings gedurende die afgelope 
jaar onder die Studenteraad 
gepatroneer het. Die belang
rikste enkele faktor is sekerlik 
die totstandkoming van die 
S.A.B., as gevolg waarvan taiJe 
studente 'n se in die verkie
sing verkry het. Sukses aan 
hierdie baba onder die hoof
liggame! 

Dit is nie slegs 'n reg wat 
'n stemgeregtigde verkry om te 
stem nie; dis ook 'n plig om 
op hierdie wyse aan die stu
dentelewe te help bou. Daar
om; gebruik jou stem, kom 
jou plig na! Daarbenewens; 
stem verantwoordelik; Stem 
gemotiveerd! 

T. J. Kruger. 
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Geniet 

WILLARDS

SKYFIES 

Asook 

KAASKRULLE. 

FLINGS. 

SPRINGMIELIES. 

en 

SKYFIES 
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U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

* 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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Studente: 'n geslag van 
verskopte dwerge 

Neels Smit 

JY HET INGESTEM om 'n artikel te skryf. Maar jy weet nog nie waaroor nie. Jy hink 
eers op 'n paar gedagtes. Dan besluit jy op titels. (As 'n titel vaartbelyn genoeg is, kan 
dit selfs 'n onverwagte sleutel tot een of ander aktualiteit word). Jy trek 'n vel papier 
nader en begin skryf: ,Die nuwe Priesterorde van Terroriste" (met die sogenaamde 
,Theology of Revolution" in gedagte); ,'n Maanlanding op die A.S.B.-kongres" (gedag
tig aan die vorige Kongres); ,Verskoptes onder die Son" (as gevolg van die nuutste skor
sing van Suid-Afrikaanse lidmaatskap op 'n internasionale organisasie, aldus die Nuns 
om Nege); en terug na die tuisfront: ,Die vrolike Partisane van Potchdam". Maar dit 
help nog nic. Dit bly maar middelmatig. 

En omdat ck onder clic omber 
indruk \'an die middelmatigheid 
van my aanslag gekom hct, het dit 
m, sander mcer laat bcsluit om 
oot midddmatigheid te skryL Nie 
andcr sc middclmatighcid nie. 
ONS middclmatigheid. Daarclie 
ccnscl\\ ige, \·aal, brak kol nadat 
die koffiekanspitsvondighede (wat 
self ook brakkcrig wa ) opgcdroog 
hct. 

K!~urlos~ massa 
Want dtt 1~ \\ aarvan ons beskuldlg 
11ord: dat u11S Jeug 'n kleurlose 
mas~a sunder pcrsoonllkllcid 1s, 
sunder u ete stem, 'n nu\\e ge
sJag sunder Jdenutcil, plesJersug
llg, traah.-my-mc-agltg. (l{icrd1e 
ulldru!..h.illg kom utt 'n paar tuc
~praKc \\at uw aJgcJopc tl\ec jaar 
1 uor sw •• ..:m"genorc gehou is.) 

Lh. ' u '"c punllltkalc ullsprak~.: 
( ou~ p.ut. 1'. lJ. sou st:) waag nie, 
maar nwt·u.c aankJagtc t~.:en ons as 
tudcrcnoc Jcug 1s ongct\\yleld nie 

gcnccl ctJ al sondcr grand nie. Hier
t 1 ts n nctc bocl waarheid. Im
tllcrs, dtl h.an 'n mens sekcrlik ook 
tc wagte we~.:s 111 so 'n lui-lekker 
samclewmg as UH~ waarin ons ge
tue is. 

l:.n as die wind van voor kom 
(soos bv. die internasionale druk 
om Suid-Alrika uit te skop en te 
isoleer), dan is daar uit die aard 
van so 'n samelewing se welvaart 
en gemaksug min grond vir die 
handhawing van eie indentiteit. En 
'n jeug wal hiermee gekondisio
neer sou word, sou vanselfsprekend 
'n j~ug van verskoppelinge word. 

Dit aan dtc ecn kant, maar aan 
die andcc kant word s6veel wat 
vandag ,-an oor die see na ons 
aangel\aai kom, dcurspek met die 
gesindheid 1·an terrorismc, dat ook 
hiet·die nuwc priesterorde invloed 
moet he - wcl dan in 'n gcwysigde 
vorm. Want klcurloosheid moet 
nuudwcndig 'n 1 rug bare oorplan
Linl,lsbodcm \ ir allcrlci ongewenste 
klcurc W<!<!S, en omdat laasgenoem
dc dus nic in 'n ant itese met ander 
kleure geplaas kan word nie word 
dit Iustig en sonder voorbehoud 
geabsorbeer tot ontaarding na 'n 
bon l mengelmoes. 

.,Hcerlike studentedae" 
En is dit oak nic so dat ict van 
hitrdie bc\\'ecrdc kleurloosheic.l en 
pitloosheid dikwcls op ons saam
trckhc en kongrcssc tot uiting kom 
nie? Ons kom bvmckaar, maar wat 
dan? Wcet 'n cui de ca ? Nee, tog 
nie, daar i nog 'n uitweg: ons volg 
die voorbccld wat ons gestel word 
en ons :maliseer naarstiglik toc
stande en situasies - _onder om 'n 
oomblik te dink aan: ,en hiervan
daan verder?" .,hoc sou die kon
krcte eise Yan die praktyk daar 
uitsien?" 

En dan meen ons alma! met 'n 
sug van tevredenheid dat ons deur 
nog 'n kongres tot ,groot hoogtes" 
gevoer is. En niemand kom agler 
dat ons oor die maan gestap bet 
nie: eenselwige rotse, niksseggende 
gate, roerlose vlaktes. 

Om hicrclie een-dimensionele 
prentjic \'an middelmatigheid te 
voltooi, mag 'n mens nie nalaat om 
terug te keer na die tuisfront nie. 

En dit bring jou b) 'n kursoricse 
oor ·ig oor die Vrolikc Partisaan sc 
., hecrlike studentedae", waarna hy 
oor l'yf jaar voremoe lipsmakkend 
sal I'Cn\')'S. Soggcn op taan (be
halwc Sondae), klas toe (nie altyd 
nic), dan die kolfiekan, 'n bietjie 
s leep, 'n bietjic plcsier by Impala, 
'n laa tc botteltjie kultuur, en dan 
Bult-apteek toe vir 'n hand\'ol wak
kcrblypille. Dric weke voltyds 

blok. Aprilmaand 11ord die graad 
tuegekcn. 

Sal ons voortj>loeter in die plat
vloere? Sal ons voortgaan met 'n 
oppervlakkige besk•·ywing van op
pervlakklghede? Of sal ons na die 
horisonte kyk? 

Markante tema 
Daar wot·d van ons gese dat ons 

• Vervolg op bladsy 3 

Wit bit Boorb 
Vertvonderd of gelotvig 

Lukas 9 : 42-45: .,En alma! was rerslae oor die 
rnajesteit van God". 

Jesus het sopas van die berg van verheerliking afgekom -
daar was Ily in die z:oorportaal van die hemel gewees. Hier 
lees ons in skreiende kontras daarrnee van ·n maansieke kinrl 
en van mense wie se geloof nie 1:ercler reik as hulle gesig en 
wie se begeertes nie buite die sirkel van hul am·dse belange 
deurbreek nie. En as Jesus die ongeloof van die skare opmerk 
se fly: .,Bring jou seun hier. En toe hy nog aankom, skeur die 
duiwel hom en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het 
die onreine gees bestraf en die seun genees en hom aan sy 
pader temggegee. En almaL was rerslae oor rlie majesteit 
van God"_ 

Die 1;0 lk is rerslae oar hierdie wonder. In hulle ongeloof 
het hulle getwyfel of Jesus wel die mag sou he om hierdie 
sterke bose gees te oorweldig, want die clissipels kon clit 
immers nie reg kry nie. 

Voorwaar, 'n wonder ·ran onse Here Jesus Christus. 'n 
Kind wat t'allende siekte het van sy geboorte af en wat niemand 
nog kon genees het nie, selfs nie die dissipels nie. Nou ope11 
baar Jesus, die Seun van God, sy almag en Fly genees ,.<:?r
die maansieke kind. As die wonder ?'oor rlie slwrr ·•Jspee[ 
lees ons dat hulle verslae en verwondeTd wa.va~ci~Jf~e t~clk 
wondering moet ons sien teen die agtergrwat die huis t•an 
Isra~L se verwagting . van 'n aardse M~sdit nou nie in huLle 
Dawtd weer sou opng. Hoe pragtig . k . · 1 · . sswsry zn me. 
geltefkoosde t·oorstellzng van die - H skz·k is sy 

. . . -<rt wegneern. oe ge 
Maar- Jesus wtl hterdte 1r B 1 · cl;e ,.0orde dan nie? ewanr uer , ·~ 

tweede lydenMranlwndigin · " 1 
- · IL t 1· reun ran die mens sui oorcwtewer won m JU e ore, wan c ze · 
in cite hande van eli~ mense". . 

Nou juifJ nterclie opperrLakkige, ongelowige skm·e oar d1e 
wonders van JeSU$- Spoedig sal hulle ook cmcle1 die stann 
wat skreeu .,Krt<lsig Hom, kntisig Hom.'" 

Dit help dus niks om uiterlik verbaas of verwonclercl te 
wees oor die groat dade van God nie. Dit help nie om verwon
derd te staan by die kruis op Golgotha nie en te sien dat die 
Lam van God sy b[oed vergiet nie. Vertvonclering is nag nie 
yeloof nie! Geloof in die soendood van onse Here Jesus Christus, 
waarborg aan ons die vryspraak en die genadige t·ergewing van 
ons baie sondes en nie verwonder-ing nie. 

Die vraag van God se Woord is, verstaan jy die wonde1· in 
die geloof? Berorder die wonders van God jou geloof in. 
Christus Jesus? Raak clie wonder van die Woord van God 

jou nag in jou sielelewe? 
., Want nag 'n klein tydjie, en Hy wat k01n sal nie versuim 

nie. Maar die Tegverdige saL uit die geloof Lewe; en as hy 
hom onttrek, het my siel geen welbehae in 11om nie .. MaaT by 
ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof to't 

behoud van die lewe" (Hebr. 10 : 37-39). A.S.M. 



BELEl_lVEI.JAHINGS __ ,N 
S.H. -KANDIDATE 

FANIE COETZEE 

1966/ 67: THALIABESTUUR (Add. 
Lid) 
Die Pukkic (Sirkulasic
bestuurder) 
A.S.B.-Be tuur (Add. Lid) 
A.B.K.K. (Organiseerder) 

1967/68: THALIA (Toerleier) 
Die Pukkie (Redakteur) 
A.B.K.K. (Sekr.) 
P . . B. (Add. Lid) 

1968/ 69: THALIA (S.R.-Verteen
woordigers en Publisiteits
beampte) . 
P.N.B. (S .R.-Verteenwoor 
diger) 
A.B.K.K. (Thalia-Vertcen
woordiger) 
STUDENTERAAD. 

1969/70: A.S.B.-Hoofbestuur (Dir. 
Afrika-Aangeleen thede) 
P.N.B. (Voor itter) 
STUDENTERAAD 
(o.-voorsitter). 

1970/ 71 : A.S .B.-Hoofbestuur (Dir. 
Buitelandse Studente
betrekkinge). 

Beleidsverklaring 

.. Om 'n beleidsverklaring in 'n paar 
woorde weer te gee roep 'n byna 
bomenslike taak na vore. Daarom 
sal ek my uitdruk en bepaal by die 
,·oigende paar woorde: 

Die beginsel bepaal immer die 
beleid en die beleid waarop ek 
my stel en waarvoor ek my be
ywer is gebaseer, vir sover die be
perkte insig dit moontlik maak:, 
op die beginsels soos vervat in die 
Cah inisties-Afrikaanse lewens- en 
wcreldbeskouing. Op daardie be
ginsels poog ek om te staan ook 
,·ir hierdie taak en aanvaar ek die 
uitdaging van die diensmotief wat 
daaruit voortspruit. 

Dit sal die uitgangspunt wees 
tot die nastreef van 'n hegter, al
tyd groter wordende, studentetal 
met die probleme wat met die uit
breiding van die getalle saamgaan. 
Dit sal ook die uitgangspunt wees 
ten opsigte van die beleid wat in 
die interuniversitereverband waar
in hierdie universiteit staan op 
s tudente\'lak moet behels. Die P.U.
s luden tcstem het in die ver1ede ge
wig gedra en in die toekoms het 
hy 'n altyd groter wordende ver
antwoordelikheid om te vervul. 

In eie geledere moet aandag ge
gee word aan die samesnoering 
van die studentemassa sonder om 
massadenke, -op trede, en -chaos 
sonder oorspronklikheid in die 
hand te wcrk. 'n Eie lewenstyl 
wat ten uitdrukking kom in klere-
40rae: kampusgewoontes sonder 
rtr""'~~l 

smaakvolle op laat verlore gaan, 
skrifte 1 . k sonder voor

wa mper ; cu ·-. 'n ideaal ----

wat nagestreef moet word. 
Dit kan irnmers nie anders nie, 

ons staan in niles by ons leuse: 
In U Lig." 

KOBUS VAN OER WALT 

1968: Dagstudente-bestuur (sekr.) 
Regsvereniging (penning
meester) 
Virus (administra tief) 

1969: Dagstudente-bestuur (voor
sitter) 
Rcgsvereniging ( voorsitter) 
Viru (admini tratief) 

1970: P.N.B. (ondervoor itter) 
Thalia (ondervoorsitter) 
A.S.B.-komi tee (voorsitter) 
Studenteraad. 

1971: A.S.B.-hoofbestuur. 

Be leidsverklaring 

Hoe klein voel ek as nietige mens 
\OOr o 'n groot veran twoordelik
heid . Maar ek sal, waar dit van my 
verwag word, diens !ewer na die 
beste van my vermoe. Ek sien die 
Studenteraad as 'n Raad van s tu
dente vir studenle om die belange 
\'an die Pukke met nougesetheid en 
ywer te behartig en te vertroete!. 
Beleid kom neer op die toepassing 
van beginsels. Die beginsels waar
uit ek !ewe i die van die Calvinis
me, gegrond op die Woord van 
God. Ek sal in my menslike swak
heid en onvermoe poog om hierdie 
beginsels steeds te bly handhaaf 
en uit te bou. 

LEON WESSELS 
1968: K.v.v. 

A.O.B. 
1969: A.O.B. (voorsi tter) 

Alabama (voorsitter) 
A.S.B.-komitee 
Studenteraad. 

1970: A.O.B. (voorsitter) 
Alabama (voorsitter) 
Karnavalkomitee (voorsitter) 
Studenteraad. 

Beleidsverklaring 

• Ek ondcrskryl die grondbegin
scls van hicrdic univer iteit, daar
om kan daar in my benadering 
ook geen ruimte vir louheid of 
neutraliteit wees nie. 
• A Afrikaner tudent wat dee! is 
van 'n Afrikaanse studen tegemeen
skap, voel ek my een met die pro
bleem en uitdaginge van die 
Afri kanerstudent. 
• Dit sal my erns en opregte 
strcwc wees om: diens te lewer 
aan die studentegemeenskap en 
universiteit, en om uit te leef; 

.,K negte van die Allerhoogste, 
teen die hele wereld vry." 

Vier u groot gel entheid 
met Rentmeester 

·n Ve rlowing. B evo rdering. Hu we lik . 
Saba . Elke lewe het sy groot oom b lt kke . 

Hoe kan ' n mens jou geluk 'n biet j ie 

meer p e rmanent maak? Raadpleeg 
Ren t m eester. Elke Rentmeeste r- polis 

beteken 'n bestendiger toekoms. 

V ier dus u volg e nde groot gel e entheid 
m et R e n tmeeste r. Dan is u van 

le w ens la n g e gemoedsrus v e rs eker. 

VERSEKERAAR S BEPERK 
Hoofkantoor : Ren tmeestergebou . Bosmanstraat 2 t 9, Pretoria. 

Tel. 3-1258 
VOLLEDIGE BEPLANDE LEWENS

VERSEKER!NG VERSKAF GEMOEDSRlJS 

WIE KAN W AAR EN HOE STEM 
(1) Voorsitter van die Studenteraad: (2) S.A.B., P.N.B., K.V.V.-BESTUUR, A.B.K.K. 

Aile persone wat massastemreg besit. 
d .w .s. wat stemreg het op een van die volgen
de hoofliggame nl. S .A.B., P.N.B., K.V.V., 
A.B.K.K. en S.S.B. mag stem vir die Studente
raadsvoorsitter. U kan uself vergewis of u 
stemreg het of nie deur die stemreglyste na 
te gaan. 

EN S .B.B. 
Aile persone wat stemreg het vir een van 

die besture hierbo genoem, mag stem vir die 
hoofbestuur van die betrokke hoofliggaam . 

C. ADDISIONELE STEMGEREGTIGDES: 
(1) Aile redaksielede van die Wapad, Pukkie 

(vorige termyn) , en die Besembos mag 
stem vir die Studenteraadsvoorsitter. 

(2) Studenteraadsverteenwoordigers van die 
A.O.B.: 

(2) Aile lede van die Sentrale Karnavalkomitee 
mag stem vir die Studenteraadsvoorsitter 
asook vir beida die drie Studenteraadsver
teenwoordigers en die hoofbestuur van die 
A.O.B . 

Aile persona wat massastemreg besit ( sien 
hierbo) mag stem vir die drie verteenwoordi

gers van die A.O.B. op die Studenteraad. 
(3) Aile lede van die komitees van die A.O.B. 

mag stem vir die A.O.B.-bestuur en die drie 
Studenteraadsverteenwoordigers van die 
A.O.B. 

(3) Studenteraadsverteenwoordigers van P.N.B., 
K.V.V., S .S .B., A.B.K.K .. S .A.B. 
Aile persona wat stemreg het vir een van 

bogenoemde hoofliggame mag stem vir die drie 
Studenteraadsverteenwoordigers van daardie 
betrokke hoofliggaam waarby die persoon stem
reg het; bv. indian 'n persoon se naam verskyn 
op die stemreglys van P.N.B. mag die per
soon slegs stem vir die drie Studenteraadsver
teenwoordigers asook vir die hoofbestuur van 
die P.N.B . 

WAAR KAN U STEM? 
U kan op Woensdag 2 September 1970 u 

stem uitbring in die Totiussaat vanaf 8.00 vm. 
tot 6.00 nm. U sal die verskillende stembusse 
van die hoofliggame binne vind. By elke stem
bus van die hoofliggame sal u ook die stem
briefies ontvang vir die verkiesing van die 
Studenteraadsverteenwoordigers van die hoof
liggame. 

B. HOOFLIGGAME 

(1) A.O.B. 
HOE MOET U STEM? 

Aile persone wat massastemreg besit mag 
stem vir die hoofbestuur van die A.O.B. 

U sal volle besonderhede oor hoe u moet 
nommer vir die daarstelling van u keusevolgorde 
op die stembriefie vind. 

Studente: V erskopte dwerge 
geslag oor so twintig jaar d ie iden
titeitskrisis van ons volk en van 
Suid-Afrika sa l moet oplos. En 
claarvoor sal ons ekcrlik dicp moet 
nadink oor ons eie identiteitswaar
de en d ie behoudingskrag daarvan. 

Kyk maar na die moderne li tera
tuur waar die kwellende indenti
teitsvraag tot 'n markante tema 
ontwikkel het. .,Wic is ek?" .,Wat 
maak ek hier?" So ba ie was in die 
jare sestig bereid om al wat .,jong" 
skrywer is te kruisig vir sy aandeel 
in die genadelose oopvlek van die 
verwording in ons dag, en so min 
was bereid om die skalpel deur te 
druk tot die hart van die volk. 

Wan t h ierdie identiteitsvraag is 
nie tot Etienne Leroux se .,briljan
te cnkcling op die ashoop" beperk 
nie, dit is die s igbare uitdrukking 
va n wa t onder die oppervlakte in 
'n ganse volk woe!. 

AI laan ons mekaar met kie
ries oor die kop om op A.S.B.-kon
gresse te toon wie die mees Cal
vinistiese is, sal dit alles tog wei
nig baat in die suiweringsproses 
tot 'n eie ident iteit. As ons geen 
eie stem laat hoor op on A.B.K. 
K.' , ons K.V.V.'s, ons A.O.B.'s nie, 
as ons nie in staat is om van ons 
massavergaderings 'n lewendige, 
aktuele deba tsforum te maak nie, 
dan sal ons met geen reg daarop 
aanspraak kan maak dat gesagheb
bendes na ons moet Iuister nie -
want daar sal eers gevr a word of 
ons na onsself kan luister. 
Of: as ons alma! heerlik aan't prate 
raak oor ons universiteit se Chris
tcl ike wetenskapsbeoefeoing en ons 
het Sondagoggende nie eens die 

A. VORSTER 
APrEEK 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 
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cncrgic om op te staan vir kerk 
nie, hoe sal ons dan van ons do
ente 'n konsekwent christelike be

nadering in die onderskeie weten
skappe kan eis? 

As ons dit wat ons geerf het nie 
van voora( weer opnu ut verwerf 
nie, sal daar nooit sprake kan wees 
van 'n eie indentiteit nie. Dan sal 
ons nooit nuwe rekenskap ka n gee 
van Afrikanerskap, en van Suid
Afrikanersl-..ap nie. 

Want ons sal dan alles oorlaat 

aan die ander , die organisasie, die 
komitee, die kommissie, die party, 
die regering. 56 sal ons onvermyde
lik vi r onsself 'n st!Kltsto talltarls
me en ander gedrogtelike ismes 
skep. 

Ten Slotte: toegegee, di t alles is 
een-dimensioneel gesien, maar 'n 
climcnsie wat sekerlik verdien om 
op gc let tc word. In die geheel ge
sicn is die horisonte rondom ons 
nie s6 donker nie. Ons is tog mos 
nie 'n geslag van dwerge nie! 

siii:JU:III:III:III:III:III:III:III:IIJ:III:III:III:III:III:JU:III:III:III:III:III:III:III:I11111 
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iM m 
m = = Ill 
~ WAARHEEN ALMAL SLE~P m 
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jM Koshulsbestellings : 6039 m 
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m BENODIG: m m m 

~ ORGANISEERDER ~ 
m m = Aansoeke word ingewag v ir d ie pos van vo ltydse Organ i- = m m 
- see rder va n die Af rikaanse Studentebond. = ill ffi iii Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 11 September iii 
- 1970. = iii m ill Aa nsoeke m oet gestuu r word aan: ill 
iii Die Organiseerder, iii 
= Afrikaanse Studentebond, = w m 
= Posbus 8711 , = w m = JOHANNESBURG. = w m 
= Salarisskaal: R3000 x 150 - 4050. (Die Hoofbestuur behou = w m = ho m d ie reg voor om die salarisskaal van die su kses- = w m ill voile appl ikant na goeddunke te bepaal volgens kwal if i- m 
= kas ies en ondervinding) . = w m = Verlof: 30 dae per J·aa r, R200 J·aarlikse va kans iebonus . = w m = Vervoer en verblyf : Sukse svolle appl ikante maak van eie = w m ill m o tor gebru ik . Reiskos te bereken teen 9 sent pe r m y l. ffi 
= Verb lyfkos te word betaal . = w m iii Kwalifikasies: 'n Bacca laureus-g raad of toepas like n a- !!l 
m skoolse kwalif ikasies is ' n aa nbeveling. w 
ffi Applikante moet in die aansoeke melding maak van op- W 
ffi Ieiding of ondervinding m.b.t. Organisasie, skakelwerk, W 
ffi boekhouding, die ASB en die georganiseerde studentelewe. W 
ffi Aansoeke moet vergesel wees va n d ie name va n 3 perso ne W 
ffi na wie ve rwys k a n word. ill 
=~- Appl ika n te moet bereid wees om, indien d it nod ig is, hu lle W 

vir ' n onderhoud by die Hoofkantoor aan te meld. ffi 
llt.lti!!IIISllt!!lll511151115111!il115!11151115111iilll!illl!illl!illl!illl!!lll5111!illliilliEIIISIII!iift 
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SLAOSY VIER 

A.B.IlK .. 

L. J. F. (LEON) DU PLESSIS 
B.Comm. II 1969 

1969: Wapad redaksie 
1970: Retoriese Vereniging (sekre

taris penniniJlleester) 
Karnavalkomiteelid 
Rhodesiese Vereniging (voor
sitter). 

Beleidsverklaring 

Ek is bereid om met die gawe 
waannee ek toebedeel is, hoe ge
ring ook al, die kuns en kultuur 
van die Suid-Afrikaanse student te 
bevorder en te help uit bou tot die 
beste van my vermoe, op 'n Chri.s
telike grondslag. 

1969: Wapadredaksie 
Virus (administratief) 
Trampolienklubkaptein. 

1970: Retoriese Vereniging (organi-
seerder) . 

Beleidsverklaring 

In geval van verkiesing sal ek na 
die beste van my vermoe my be
ywer vir die aanbieding van popu
lere studente aktiwiteite en ver
maak asook die uitbouing van die 
kuns- en kultuurbelange onder die 
Puk- en Suid-Afrikaanse studente. 

J . 
B.A. II 

1970: Karnavalkomitee 
Penningmeester Alabama. ,_ 

A. P. (AALWYN) KRAAMWINKEL 

B.Comm. III 1968 

1969: Reklame komitee 
Virus 
Skakelkomitee Afrikaanse 
Handelstudente ( voorsitter) 

1970: Reklamekomitee (voorsitter) 
A.B.K.K.-hoofbestuur 
Sentrale Karnavalkomitee 
A.B.K.K. lnterkosbuis
komitee 
Huiskomitee (Over de Voor) 
Thalia-beatuur 
BkcmomJt11V~ 

( voorsi tter) . 
Genomineer vir: A.B.K.K. - S.R.

verteenwoordiger en A.O.B. 

Beleidsverklaring 

Met soetklinkende en lieflike woor
de wil ek u niks belowe nie, al 
wat ek aanbied is my diens -
wat ook tot dusver my uitgangs
punt was in die studentelewe. 

B.Jur. et Art. II 1969 

1969: Alabama Toergroep 
1969/10: Alabama·bestuur 

A.O.B.·bestuur 
Feeskomitee. 

Beleidsverklaring 
) 

Beleid kan slegs gefonnuleer word 
aan die hand van beginsels; ek 
stel my · op die grondslag van die 
P.U. vir C.H.O. en sal my vir die 
uitbou daarvan beywer, met as 
enigste motief die diensmotief aan 
die studente en bulle belange. 

Over de Voor. 
1968: Sentrale Karnavalkomitee. 
1969: A.B.K.K.-hoofbestuur 

Sentrale Karnavalkomitee. 
1970: A.B.K.K.·hoofbestuur. 
1970/71: Pukkie-redakteur. 

Beleidsverklaring 

'n Beleid spruit voort uit begin· 
sels; die beginsels waaruit my be
leid geformuleer word is die van 
die P.U. vir C.H.O. nl. die van die 
Calvinisme - uit die Woord van 
God word die riglyne gevind. 

Die studentelewe van die Puk 
is op hierdie riglyne gevestig, daar
om sal dit my taak wees in die 
A.B.K.K. of A.O.B. om dit in my 
menslike swakheid te handhaaf en 
uit te bou. Diensmotief en beharti
ging van studentebelange is vir my 
primer. 

A.D. B. 
C. DE W. (TIAAN) COETZEE 

Komi tees: 
1970: A.O.B.·bestuur 

Karnavalkomitee 
P.tl. l.ua~ykha~koi'Aitee 
INiltDtetud. 

DIE WAPAD 

Beleidsverklaring 

Om nie 'n student te wees nie is 
'n kuns, maar om ware student 
te wees nog 'n groter kuns. 

In die Jig hiervan my deel by 
te dra, binne die beginselterrein 
van ons universiteit, deur my mede 
student te dien en om hom of haar 
'n ware student van Pukke-land te 
help maak. 

Aan Hom die lof en eer. 

A. P. (AALWYN) KRAAMWINKEL 

B.A. II 1968 

1969: A.O.B.-spelekomitee. 

1970: Besembos·redaksie 
Goue Kandelaar-redaksie 
Fotografiese Vereniging 
( sekretaris) . 

Beleidsverklaring 

Eerstens poog ons, elke student op 
die Pu.k, om die Calvinistiese 
grondslag wa;:trop hierdie Universi· 
teit gebou is, te bevorder en steeds 
verder uit te bou. 

As dit kom by ontspanning, be
ywer ons ons vir die essensialia 
van ontspanning, aangesien daar 
niks is wat van meer waarde is 
vir ons studente om 'n studente
gees te bou nie, as juis ontspan
ning nie. Want dit is ook Iekker 
om nie net 'n gesonde liggaam te 
he nie, maar ook 'n gesonde gees. 
Daarom sal en moet ontspanning 
altyd meer en meer aandag geniet. 

B.A. II - 1969 

A.B.K.K. 
1970: Thalia (toerlid). 
1971: Thalia (toerlid) . 
A.O.B. 
1970: Hoofdirigent 

A.O.B.-komitee. 

Beleidsverklaring 

Graag wil ek die massa bedank vir 
die vertroue in thy gestel en wil 
ek van hierdie geleentheid gebruik 
maak om 'n diens te lewer aan, 
my medestudente. 

Ek sal poog om my beste te 
!ewer te alle tye en om die be· 
rmsels vatt cUe P.t1. vir C.H.O. 

CHRIS SCHOEMAN 
B.Jur. et Art. III 

Sekretaris N.A.F.S.A.S. 
A.O.B.-hoofbestuur 
P.N.B.-hoofbestuur 
Huiskomitee Hombre. 

Beleidsverklaring 

Gesien teen die agtergrond van die 
probleme van die afgelope dekade 
asook die uitdagings van die sewen
tigerjare is dit 'n voldonge feit dat 
die oplossing van hierdie probleme 
in 'n groot mate sal rus op die 
jeug. As uitgangspunt behoon die 
jeug in die eerste plek te werk na 
'n beter verstand.houding en weder
kerige respelt. Die mees praktiese 
manier om dit te bewerkstellig is 
deur konstuktiewe dialoog. In die 
geval van my verkiesing sal dit my 
uitgangspunt wees. 

J . 

B.A. III 1969 

1968: Ingeskrewe student aan 
Universiteit Pretoria. 

1970: Karnaval-komitee. 
1970: Alabama·toergeselskap. 

A.O.B.-kandidaat. 

Beleidsverklaring 

+ My leuse is vooruitgang -
+ vooruitgang in elke opsig; maar 
+ vooruitgang in die regte rig
+ ting. Dit is my strewe om die 
+ ligte kant van elke Puk-student 
+ se universiteitslewe na die bes· 
+ te van my vermoe uit te bou. 
+ Ek sal my beywer om steeds 
+ die naam en tradisie van ons 
+ Alma Mater na buite uit te dra, 
+ en om ,In U Lig" al my doen 
+ en late te laat geskied. 

S. J. (KOBUS) VAN DER WALT 

BeleUtsverklaring - A.O.B. 

As dit kom by ontspanning is die 
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Pukke alma! fynproewers. Daarom 
sal ek poog om \'anjaar die Pukke 
te laat drink aan die keur van 
ontspanning - diep teue van spon· 
tane, jeuidige lewensvreugde. 

L. H. (LEO) VAN SCHAlK 

I. 
B.A. III 

1967: J .V. Deo Gloria·organiseerder. 
Huiskomitee Makouvlei . 

1968: Huiskomitee Makouvlei. 
1970: Radio·Rama-komitee. 

Burgemeester van Tarentaa l. 
Primarius Makouvlei. 

Beleidsverklaring 

Ons staan in 'n tyd van ontwikke
ling met s teeds groeiende studen· 
tetalle op die Puk. 'n Gebalanseer 
de studentelewe bet nog altyd by
gedra tot positiewe en suksesvolle 
resultate. 

Met dit in gedagte is ons oe 
gerig op beplanning en verbetering 
van die reeds bestaande ontspan
ning. Om saam te kan geniet ver
enig 2fOot groepe tot 'n hegte een
heid. Die vooruitsigte vir die ter
myn '70-'71 is die toevoeging en 
uitbouing van sing-songs, gekombi
neerde intertees met dit wat die 
studente na aan die nart le, om 
vercler nie eers te dink aan al die 
groot feeste nie. Die betoog Je in 
die geloof en verwesenliking van 
aJJes dienooreenkoms tig. 

K.U.V. 

V. (VORSTER) COMB_..RJ"'K 
B.A. III 1968 

1969/ 70: K r>- ~ v.V.-bestuur. 

Caah£t a1Jt ode~ 
(EDMS.) BPK. 

romatraat 92 Telefoon 5038 

D;ie wiDkel waar 

die kieskeuriqe 
dames koop. 

uU te bou .,In t1 Lll:~·· ·~---~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~--iiiii~~iiiiii.t~ 



Beleidsverklaring 

,;n Student is verwaand en weet 
baie min". Nogtans sal ek poo~r 

urn op hierdie vlak van die studen· 
telc:we my roeping te vervul. KorPS 
se ideaal om die Calvinisme onder 
die studente uit te bou, sal ek pOOi 
om steeds na te streef. Indien u 
my verkies, sal diens aan die stu· 
denteiemeenskap ook my beskeic 
voorreg en verantwoordelikheid 
wees. ,In U Lig sien ons die Ug" . 

L. M. PLESSIS 
B.Jur. et Comm. Ill 1968 

1968/69: Penningmee ter Korps 
v.v. 
A.B.K.K.·Retoriek 
Nuusredakteur van ,Die 
Wapad". 

1969/70: Studenteraad Korps V.V. 
Voorsitter Korps V.V. 
A.S.B.·komitee. 
S.R.V.P.-be tuur. 

Beleidsverklaring 

Ek beskou elke lid ,·an hierdie 
studentegemeenskap as 'n kleur
ryke individu - iets minder as 'n 
individualis. Indien elkeen se in
dividualiteit gestimuleer en geka
naliseer kan word op so 'n wyse 
dat hy hom betrokke \'Oel by die 
georianiseerde studenteiemeen-
kap, voorsien ek 'n ongekende 

bloei in die studentelewe. Hierop 
ba eer ek my strewe. 

In dit aile wil ek, sonder om 
te skroom, my vereenselwig met 
die beginselgrondslag van die P.U. 
vir C.H .O. maar boweal nog, die 
van Gods Woord. 

J. R. (JOHAN) PRELLER 
B.Jur. et Al-t. III 1968 
1969: Sportredakteur, Die Wapad. 
1970: Skrywerskringbestuur. 

ubredakteur, Die Wapad 

V. : Korp Veritas mce. 

Beleidsverklaring 

My beleid fundeer ek op die g 
. lag van die Calvinisme oos dit 
ook deur Korps na buite uitgedra 
word . Oorwegend uit hierdie 
grondslag tree die diensmotief 
sterk na vore: om altyd jou roe· 
ping i11 diens van God tot dien 
van die gemeenskap uit te lee[. 
In hierdie uitlewing kan die begin
sci van realisme nie sterk genoeg 
beklemtoon word nie. Die belange 
van die mas a moet allyd in die 
Jig van hierdie beginsels nagestreef 
word. 

In swakheid sal ek dit probeer 
doen. 

D. J . (DAWIE) SWANEPOEL 
LL.B. I - 1966 

1969: Wapadredaksie. 
1970: Hoofredakteur ,Die Wapad" 

Dorpsverenigingsbestuur. 

Beleidsverklaring 

• Korps bet die af&elope termyn 
weer eens bewys dat dit wel 'n 

tat1n r 1 p .Sf P\llc bat, lk 1111 

my beY\ver om die t 
~telling daarvan steeds uit te bou . 
• Politick is 'n aspek wat ons 
Jewe ten nouste raak. In clie Suid
Afrikaanse bevolkingsvraagstuk is 
'n groter bewu wording van hier
clie probleme noodsaaklik en ook 
die metodes waarop dit prinsipieel 
benacler moet word. Hierin sien 
ek die taak van die P.N.B. 

s. RWE 
B.A. III 1968 

1968/69: P.N.B.·penningmeester 
Korps V.V.·bestuur. 

1969/ 70: Korps V.V.-bestuur 
Wysgerige Vereniging 
(Yoorsitter) . 

Beleidsverklaring 

Ek al poog om die Calvinistiese 
lewens· en wereldbeskouing altyd 
dicper en meer te begrond - ook 
as u my in hierdie posisie sou 
verkies. Korps V.V. het mooi 
ideale en op die pad wat die af· 
gelope tem1yn begin is, sal voort· 
gegaan word. Hiertoe wil ek ook 
graag my be keie dee! bydra. 

MEJ. L. J. (LOUISA) VAN OER 
VYVER 

B.A. III 1968 

1968: Eerste span hokkie 
K1awerhof vlotkomilee. 

1969: Addisionele lid Pukkie
redaksie 
Klawerhof vlotkomitee. 

1970: Addisionele lid Pukkie
redaksie 

osiaJe redaktrise Wapad 
Sekretaresse Kamaval· 
komi tee. 

Beleidsverklaring 

Die bereidwl\\igbeid om te staan 
as Korpsverteenwoordiger impli· 
seer lojaliteit jeens Korp in aile 
opsigte. 

P.N.B. 
J. A. (KOBUS) BOOYENS 
B.Jur. et Comm. III 1967 

1968: Kamavalkomitee. 
1969: Karnavalkomitee 

Virus (administratief). 
1970: Kamavalkomitee 

A.S.B.-komitee 
P.N.B. (sckretaris) 
Reasverenfaina (o.-vgors.) 
Hulsllomlt• (Over de Year). 

Die politick in die sin van die 
akademiese politick behoort 'n 
wesentlike aspek van die Afrikaan· 
se student te wees om hierdie 
rede is die taak van die P.N.B. 
om 'n politieke bewustheid te skep. 
Om daarna die nodige te verskaf 
by wyse van programvergaderings 
en vlugskrifte en .sodoende 'n gees
telike weerbaarbeid te skep teen 
vreemde politieke ideologie. 

Beleidsverklaring 

Politici maak gewoonlik beleids
verklarings waaraan bulle hul nooit 
hou. Om dit te voorkom wil ek 
my wee1·hou van 'n lang uiteen· 
etting en 'n menigte beloftes. Ek 

\'ertrou egter dat ek die verant· 
woordelikheid, as dit my te beurt 
.mag val, sal kan verantwoord 
' oor u as Pukke en ook voor my 
God, my enigste bron van krag en 
Ieiding. 

C. (CHRIS) SCHOEMAN 

J . J. (WEE) VAN DER WATH 
B.Jur. et Art. III - 1968 

1969/70: P.N.B.·bestuur. 

1970: Over de Voor rugby-klub
kaptein. 

Beleidsverld•ing 

Voornemens is soos enigiets an· 
ders - jy kry daaruit wat jy daar· 
in sit. My voornemens sal wees 
om die werksaamhede van die 
P.N.B. uit te voer en om dit te 
doen sal ek sake van aktuele be
lang asook verskillende politieke 
sieninge (nie aileen partypolitiek 
nie) objektief aan die rna sa pro
beer b•·ing. 

L. (LEON) WESMLI 

S.A.B. 
J. A. (KOBUS) BOOYENS 

Beleidsverklaring 

Om in bierdie stadium 'n voUedige 
beleidsverklaring te doen sou na 
my mening bykans onmoontlik 
wee . In die 1970/71 termyn moet 
gepoog word om die S .A.B. op 'n 
vaste grondslag te plaa waarop 
in die wekoms voorgebou kan 
word. 

J 
Th.B. I - 1967 

1968/69: Dagbestuur van V.J.C.S. 
1970: Voorsitter van V.J.C.S. 

Genomineer vir die Sentraal· 
Akademiese Bestuur-veneen 
woor·diger. 

S. J. (SAREL) VAN DER MERWE 

S.S.B. 
TIAAN COETZEE 

1968/70: Redaksie van .,Die Besem- TRIENA ROESTORF 
bos". 

1970: Hoofredakteur van ,Die 
Besembos". 

1969: Hoofbestuur van F1orna. JOHAN VAN DER WATH 
Hoofredaktew· van .,Die Goue 
Kandelaar" vir 1971. 

Beleidsverklaring 

Met die pasgestigte S.A.B. is daar 
nou 'n hoofliggaam vir elke faset 
van studentdewe op die Puk, ver
teem oordig op die S.R. Sport, 
politick, kunl. en kultuur, ontspan· 
ning en akademie. Laasgenoemde 
hoofbestuur stel homself ten doel, 
soos die ander: koordinasie van al 
die verenigings. Maar die belang
rikste: die bevordering van die 
wetenskap .,In U Lig". Dit onder
skryf ek met aile mag. Laat ons 
as studente hierdie hoe roeping 
vervul. Veral in hierdie tyd! 

G. 

1969: Eerstejaars Ontheffingsdinee
komitee 
Huiskomitee. 

1970: Huiskomitee 
Karnavalkomitee 
Huishoudkunde Vereniaina 
( voorsit ter). 

1971: Huishouclkunde Vereniging 
( voorsi tter). 

Beleidsverklarings op bladsy 6. 

J. L. (KOBUS) KOTZ~ 

B.A. III -- 1968 

Besture: 
1968, '69, '70: Geskiedeni vereniging 

Suidwes Vereniging. 
1970: Karnavalkomitee 

Interkosbuiskomitee 
(o.-voors.) 
Huiskomitee. 

•• B.Sc. IDduatrille Cbean!e IV 11167 

G. 
B.A. Ill 

1970: Kaptein P.U.-atletiekklub 

Kaptein P.U.-Iandloopklub. 
Penningmeester S.S.B. 
Wes·Transvaal Landloop·unie 
(o.-voorsitter) . 

1969: Atletiekbestuur 
P.U.-landloopklub (sekretaris) 
Wes-Transvaal Landloop· 
bestuur. 

D. L. 
B.A. (PW) IV 

1969/70: S.S.B. 

Krieketk.lubbestuur 
Wapadredaksie 
Huiskomitee Hombre 
Diskoteekkomitee. 

1968, 1969, 1970: Wes·Tvl. Kleure 
Gimnastiek. 

1970: Gimnastiekk.lub (sekretaris) 
Wapacl•redaksie 
s.s.B.·bootbfatuur. 
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SUDSY SES DIE WAPAD 

Scapino: 

'N KYKIE IN DIE MENS 

SE JAKKALSSTREKE 
D.IE DEPARTEMENT Spraakleer en Drama van die P.U. bied vanaf 14 tot 19 September 
die klug ,Jakkalsstreke van Scapino" onder spelleiding van Elize Scheepers in die To· 
tiussaal aan. 

.,Jakkalsst·reke v an Scapino" is die 
werk van Moliere waarin sy be
in vloeding deur die Commedia deLL' 
Arte die duidelikste na ·vore kom. 
Die Commeclia deft' A rte was 'n 
volksteater wat sy ontstaan teen 
die hel!te van die 16e eeu in lta!Hi 
gehad het. Die uitstaande kenmerk 
van die Commedia was dat dit 
hoofsaaklik berus het op improvi
sasie. Die toneelspelers het van 
dorp tot dorp gereis en slegs met 
'n basiese komiese karaktertipe in 
gedagt e, verhale gelmproviseer. 

lc vaders vcroorsaak groot proble
me, want laasgenoemdes wil met 
alle ,geweld die huwelike laat ont
bind. Die res van die verhaal sen
treer om die slinkse wyses waarop 
Scapino met sy jakkalsstreke pro
beer om die vaders te verhoed om 
die huwelike tot niet te maak. 

tydperk van Lodcwyk XIV en om 
hom terug te voer na die komiese 
wereld van Moliere wat so sterk 
be'invloed is deur die nog komie
ser Commedia dell' Arte. 

Verder word daar gepoog om 
elke toeskouer deel te maak van 'n 
feestelike gebeurtenis en om aan 
hom of haar die geleentheid te 
bied om daardie eie jakkals wat 
daa r iewers in hom skuil vir twee 
uur of so te laat ontsnap. Die plek
bcspreking het reeds geopen en 
dit kan gedoen word by Pro Rege
Pers. 

Die tekens is alma! daar: die 
vriendelike groetery deur daardie 
ou wat jou nooit voorheen raak
gesien het nie; die druppende ka
meraadskap; en die vrylike om
loop van sigarette. Ja, die tweede 
September is voor die deur. 

Julie wie se [oto's vandag hier 
in Die Wapad pryk , julie met die 
mooi-kl in ken de beleidsver klarings, 
julie wat staan op die ecrste trap
pie van sukses, julie wa t streef na 
hoer ideale, o , julie witgepleisterde 
grafte, dink julie ons , die arme 
gewone studente, wcet nie wat in 
julle rondmaal nie; dink julie ons, 
die gewone sludente is nie bewus 

Tipiese karaktertipes was die 
harlekyn wat met sy skelmstreke 
sprankeling aan die verhaal verlee.n 
het, die twee tradisionele vaders, 
Pantalone en Dottore wat met sy 
misplaaste wysgerige uitlatings die 
tea tergangers vermaak het. 

Die wending in die intrige kom 
wanneer Nerina, kindermeisie van 
Geronte se dogter wat hy by 'n 
tweede vrou in Toronto gehad h et , 
Giacinta, en wie hy in gedagte ge
had het vir sy vriend Argante se 
seun Ottavio, op die toneel ver
skyn en bekend maak dat sy reeds 
die dogter laat trou het met Ot
tavio, onwetend dat sy die regte 
ding gedoen het. 

Galg 
Beleidsverklarings 

V erteenwoordigend 
In ,.Jakkalsstreke van Scapino" kry 
ons verteenwoordigend van die tra
disionel e karakters byvoorbeeld die 
twee vaders, Geronte en Argante, 
Scapino as die Harlekyn, die twee 
verliefde jongmans Leandro en Ot
tavio en bulle twee minnaresse die 
sigeunerin, Zerbinetta en die ver
fynde Giacinta. 

Die dep11 rtement drania probee•· 
in bulle aa nbieding om die gees 
van daardie t yd t e behou deur ge
bruik te maak van tipiese Barok
musiek, spelst yl, kostumering en 
dekor. Verder gaan daar in die 
voorprogram gebruik gemaak word 
van swaardgevegte en akkrobate 
wat tipies was van daardie tyd. Die 
spelstyl is oordrewe en soms uiters 
lagwckkend. 

Verhaal 
Die verhaaL: Leand1·o en Ottavio 
word in die sorg van bulle bedien
dcs Scapino en Silvestro gelaat ter
wyl hulle vaders Geronte en Ar
gante vir 'n onbepaalde tyd op 'n 
reis vertrek. Die twee jongmans 
raak halsoorlwp verlief en trou 
sonder die medewete van bulle va
ders wat r eeds vooraf hulle huwe
l ike vir bulle beplan het. 

Die ontydige terugkoms van hul-

Leandro spoor 'n armband van sy 
geliefde Zerbinetta op en dit word 
duidelik dat sy eintlik die dogter 
van Argante is met wie Geronte 
sy seun wou laat trou. Alles is dus 
opgeklaar, maar dit maak geen ver
skil aan die woede wat Argante en 
Geronte vir Scapino koester nie e n 
om sy eie bas van die galg ie red , 
eindig die k:lug met nog 'n slinkse 
jakkalsstreek van Scapino. 

In die. algemeen kan gese word 
dat daar in hierdie aanbieding ge
poog word om die toeskouer 'n 
kykie tc gee in die weelderige 

DIRIGENTE 
S:E DANKIE 

NOV kan ons werklik sing, ,0, die 
Pukke is so vrolik, 0 die Pukke is 
so bly". Ja, Intervarsity 1970 is iets 
van die verlede maar die aangena
me herrinneringe daaraan sal ons 
nog lank by bly. Pukke baie dan
kie vir die goeie gees en die Iekker 
saamsfug. Ons het weer bewys 
clat claar niks met die PUK gees 
skeel nie en dat ons nog kan gees
vang en lekker sing. Ons sien uit 
na volgende jaa1·! Aan die anne 
Kovsies: 

Harra Harra Harra Oe Hoe! ! 
Ockie en Koos. 

SOMER· EN WINTERMATERIALE 

van die beste gehalte 

Spesiale afslag aa_n studente 

BAILLIE PARK NAALDWERKSENTRUM 
Holtzhausenstr. Bailliepark Tel. 8321 

PARADISE RESTAURANT 
8 Die kafee op die Bult met lugverkoeling 

e die kafee waar studente hul 
koeldrankie drink, 

0 EN SNOEKER SPEEL! 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD 

AFGELEWER 

• Tomstraat 86 Tel. 5474 
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G. M. J. (GERRIE) DU PREEZ 

Beleidsverklaring 

Met die stigting van die S.A.B. 
bied die vo!gende termyn volgens 
my opinie 'n uitdaging. Ingeval 
van my verkiesirig sal ek poog om 
nouer skakeling onder die studente 
op ak:ademiese en sosiale terrein 
te bewerkstellig. Ek sal verder 
poog om hierdie nuweling van die 
Studenteraad gedurende sy eerste 
termyn uit · te bou op 'n gesonde 
grondslag wat sy bestaansreg as 
'n hoofliggaam van die Studente
raad sal beklerntoon. 

J . L. (KOBUS) KOTZE 

Beleidsverklaring 

Hoewel nie uitsluitlik hier om te 
studeer nie hou ons as studente 
ons hoofsaaklik besig met die 
Akademie. In ons uitoefening daar· 
van , staan ons in 'n bepaalde ver
houding tot die gemecnskap en 
hierin le die belangrikheid, aange
sie.n dit weer bydra tot die alge
m ene ontwikkeling van die gemeen
skapslewe. 

Nuwe akademiese optredes moet 
dus steeds geskep word deur die 
studente, as komende uit 'n ge
sonde studentegemeenskap soos 
aangedui deur ons voorgangers en 
we i ,In U Lig". 

B. (LIEP) LIEBENBERG 

Beleidsverklaring 

Vir hierdie nuwe hoof!iggaam wat 
hom ten doe! stel om die belange 
van die student in die verenigings· 
lewe aan die P.U. vir C.H.O. te 
verbeter, wil ek my bereidwillig 
verklaar om daadwerklik toe te 
tree tot hierdie saak:: die gees tus
sen student en sy vereniging, tus· 
sen aile verenigings onder!ing en 
die verhouding S.A.B. tot Studen· 
teraad, asook die handhawing van 
'n eie karakter deur elke vereniging 
op die kampus sowel as daar 
buite. 

S. J. (SAREL) VAN DER MERWE 

Beleidsverklaring 

Waar hierdie liggaam sy eerste 
termyn betree, sal ek poog om ook 
hier die Calvinistiese !ewens· en 
wereldbeskouing uit te clra, sodat 
ook die wetenskap ,In U Lig" be
oefen word. Om die S.A.B. op vas· 
te grond te plaas en sodoende ook 
die ak:ademiese veremgmgs se 
werksaamhede uit te brei, sal ek 
ook my beskeie deel wil bydra. 

G. A. (GAWIE} VANECK 

Beleidsverklaring 
Sover dit binne my menslike ver
moe is sal ek probeer om die be
ginsels van die P.U. vir C.H.O. op 
Christelike grondslag na buite te 
dra op sportgebied. 

Met die nuwe sportvelde in aan
• Ven,olg op bladsy 7 

UIT die chaos van die eeue -
lekker sinnetjie om te se die. Ek 
voel maar bra na chaos. Sal nie 
kan se hoekom nie! Seker die 
toetse wat voorle wat so 'n mak:a
bere invloed op 'n mens het! Ek 
hoop nie dit tref my mense - dis 
nou alma! die verliefdes, verloof
cles ens. - op die selfcle wyse as 
vir m y nie! 

Kom ons kyk bietjie wat dees· 
dae aangaan in Klawerhof. Daardie 
klomp eerstejaars is op en woes 
hoor. Kyk dan netso vir Hannelie 
Botha en Jo.han Botlza. Beide ge
bore Botha , sommer gerieflik 
naby mekaar ook met hom in 
Drakenstein. 

Dan natuurlik die kleine Marlene 
Claassen wat straal - maak haar 
wakker uit haar stralende toestand 
en die eerste woorde wat sy half 
fluisterencl uiter is Attie Maritz. 

Tipiese a!literasie vind ons by 
Sarie Bubb en Bennie Brummer 
- hier het die taalverskynsel op 
liefde uitgeloop . Magda Harmse se 
so ewe verlroulik dat die tennis
rake! darem nie altyd op JAZ 

Dubery gebruik hoef te word nie. 
Net soms ... 

Elsie Kruger \'erkeer elke aand 
ewe gesellig saam met Adrie van 
Swden. En wie sou nou kon dink 
da t Marie le Cf'r nu in beendere 
sou belangsteJ ... o, jy se die Sarel 
Cil!iers is van die huidige geslag? 
Esme Lamp1"echt se beentjies kan 
haar nie vinnig genoeg dra as sy 
die naam van Willem van der 
Merwe hoor nie. Bessie Richter 
is nog steeds 'n vurige ondersteu
ner van Mike. Dis nou 'n ou boor 
- nie 'n mikrofoon nie! Sylvia 
Jackson meen dat 'n Schutte die 
ware Jakob is. Nie dat Johan juis 
spyt is daaroor nie! Die jong, lang 
reus byt nog steeds vas by Elsa 
Toxepeiis. Ag toe kom nou, jy weet 
tog seker sy naarn is Nic? 

Nou stap ons bietjie oor Ooster· 
hof toe. Phil Steyn trap Oosterhof 
se drumpel plat aiter Annemarie 
Taljaard aan. Groot planne na 'n 
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\'a n die Inc ho ue wa l julie uitdeel 
nie? 

Julie armc dromtnels wat wan
hopig reik na die sterre, julie pate
tiese figuurtjies wat naarstiglik 
poog om 'n waardige houding aan 
te kweek, julie wat besig is om na 
status te gryp, julie wat besig is 
om julie stywe nekkies te breek 
in die rat race na roem en eer, 
julle vervul m y m et patos . 

Besef julie clat julie inclerclaad 
net so c[fens belaglik is? 

Ek doen 'n beroep o p jou, die 
kandidaat-vir -wa t-ookal : gaan staan 
'n oomblik s til , dink na en besin , 
man! Verancler jou benadering. 
Wees realisties . Sluk jou gliwlag 
en Jaat die ander l1ul eie sigarette 
rook. 

Ek doen ook 'n beroep op jou, 
die clame-in-watter-koshuis-ookal: 
moenie vir die mooiste ou stem nie, 
moet ook nie vir die ou stem wat 
'n moederinstink by jou opwek 
nie. Stem vir die r egte man. Wees 
realisties. 

'n Laaste woorcl aan die eer
biedwaarclige m ener e van die uit
iredencle Studenter aad: ons het 
mooi gekoi:irclineer. Baie dankie 
'Gaarvoor. Volgencle keer gesels ons 
openlik, van aangesig tot aangesig. 

kart rukkie sleep. Dit klink mos 
na besigheid. Dis nou Gladdys 
Donges en Christo Maree wat bier
die besigheicl open. 

A, en llier is 'n lekker vet vis. 
Oosterhof se primaria Rika van der 
Walt het ou Nick Arnold stewig 
aan ' clie kraag beet. Of is dit nou 
hy vir haar? In ieder geval, nadat 
hulle die greep effens verslap het , 
vat hulle nou eens so vas. 

Hanlie Kuun is ene oe en ore 
as jy sou waag om Come/ Nagel 
se naam in haar teenwoordigheid 
te uiter. 

Dan is daar 'n mens op die 
Puk met die naam van Spektrum. 
Nouja, as daar baie van sy soort 
is dan sal die wereld sommer mak· 
lik wees. Praa t ek nou in raaisels? 
Toemaar, ek en Spektrum weet 
waarvan ek praat. Spektrurn- laat 
weet ie lsie van jouself _,.___....,. 
0! is jy nou 'n v• ~<' • 

H . d. ""' Spektrum, se 1er 1e · P' . . 
Amwlie _rnard kan me beslmt 
of .:: . berg na Mohammed mo~t 

.:aan me, en of Mohammed na d1e 
berg moet _gaan nie. Want sien, 
Suidwes en Transvaal is ver uit
mekaar en onse Andre K ruger sit 
in Suidwes die cinde van die jaar! 

Johan Nel en Fleur Joub ert gaan 
toe so ewe oor tot die blinkklip 
stap. Miskien le die lekkerste vir 
Rika de Lange en haar Nico 
Pienaar ook nog voor .. ? 

Aalwyn Kraamwinkel moes die 
afgelope tyd vir Elize van der 
Plast in die hospitaal gaan kuier 
het. Hy se hy het nooit geweet 
dat verpleegsters so nuuskierig is 
nie. 0 ja, bespreek vroegtydig plek 
vir Johan du Pisanie van Thalia
faam en Katie Slabbert wat ,Ag 
de grote Jiefde" sal opvoer. 

As Trudie van der Merwe se 
glimlaggies blomme was, en Rick 
Thompson 'n by, dan was Potch. 
eersdaags een groot blomtuin. 

Op so 'n 'noot van blomme en 
lente en alles wat mooi is sluit 
ons nou af. 

Cheers! 
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Parvsenaars a. .a~.t in .a~u 
WANNEER DIE Pukke aanstaande Vrydagaand teen die Paryse Universiteit op die veld 
draf, sal dit stellig al vyftien Theos se eerste ondervinding van internasionale rugby 
wees. Dit kan egter nie van die besoekers gese word nie. 

Jlierdie span is 'n gereelde be· 
soeh.er aan Brittanjc en speel dan 
ook gereeld teen klubs soos New
port, London Harlequins ens. Ver
skeie BI;lse internasionale spelers, 
soos John Wilcox, heelagter van die 
1962 Lceus, en Robin Thompson, 
kaptein 1·an die 1955 Leeus, het ook 
a1 1•ir die Parysc Universiteit ge
spcel. 

Dis cgler nic net in Brittanjc 
waa1 die Parvsenaars welkomc be
suckers is nie Verskeic toerc is a! 
na plekkc soo~ Madaga. kar, Ke
nia. Japan, Hong Kong, Pole, Roe
menie, Suid-Siawie, Holland, Duits
Jancl, Vcrenigdc State en Argentinie 
ondernccm. Dit is hulk L'erste be
sock aan Suid-Afrika. 

Tot dusver het die besoekers nie 
te waffers gevaa1· op hulle toer 
nie, maar hulle kan nie sondermeer 

• . op -eie 
werf 

afgesk1·yf word nie. Die rugbysei
soen het nog nie in Frankryk be
gin nie en die manne het dus nog 
nic mooi hulle voete gevind nle. 

In f.rankryk is hu lle cgter SOm
mer hoog aangeskrcwe. Die Fran
sc klubs cling op 'n nasionale ba
sis mce en sowat ~ klub neem 
dcel. Na verneem word is die Pa
r~·senaa rs owat 30ste op die pun
telecr. 

Troucn~ hulle was die cnigste 
sp:1n wa t die Tukkies kon !-lop op 
hulle onlangse oorsese toer. 

Intussen verneem ons dat daar 
'n interessante voorprogram ge
reel is vir die Pukke se botsing 
teen die Franse. Die tweede span 
kry ook 'n kans om verlore pres
tige te verhaal, na die neerlaag 
teen Uovs, as bulle teen die eerste 
span van R.A.U. speel. 

Die Pukke kan nie sondermeer 
afgeskryf word vir hierdle bot
sing nie. Teen Uovs is hulle groot
liks deur die spring van die hal ge
klop en het nie so 'n groot drag 
slae verdien nie. 
Koshuise 

lndien Dm.vie Dup nic moreog
gend verloor nie, sal hulle in die 
eindslryd van die koshui liga teen 
Drakenstein te staan kom. Dis in
derdaad 'n skitterende gedagte om 
aan die koshuisspelers die kans te 
gee, om hulle slag op Olenpark te 
loon. 

Koshuisliga (Woensdag) : 

Komp leks 6; Draken tein I I. 
Jlomhre 9; Over Lie Voor 0. 

INTERVARSITYUITSLAE 

Rugby - Eerstes: 
P.U. 19; U.V. 16. 

Tweedes: 
P.U. 3; U.V. 26. 

Derdes: 
P.U. 14; U.V. II. 

Koshuisspanne: 

Stad A 21; Dawie Dup A II. 
Vcrwoerd A 6; Hombre A 3. 
Vishuis A 14; Dorp 6. 
Malherbe A 13; Over de Voor A 0. 
Reitz A 8; Kompleks A 0. 
De Wet A 6; Drakenstein A 5. 
Reitz B 12; P.U. o./20 B 0. 
Verwoerd B 17; Kompleks B 0. 
De Wet B J 1; Dawie Dup B 6. 
Vishuis B 12; Over de Voor B B. 
Ma lherbe B 9; Dorp B 3. 
Reitz C 20; Over de Voor C 5. 
Verwoerd C 9; Hombre B 0. 

Visbui C 3; Dawie Dup C 3. 
De Wet C 0; Drakenstein C 3. 

Dameshokkie: 

U.V. I 7; P.U. 1 0. 
U.V. II 3; P.U. II 0. 
Heide 3; Kestell 1. 
Oosterhof 0; Stad 2. 
Karlien 0; Pres. Steyn 4. 
Klawerhof 1; N. J. v. d. Merwe l. 

Net bal: 

U.V. I 38; P.U. I 6. 
U.V. II 29; P.U. II 1. 
Vander Merwe 7; Heide 3. 
Steyn 4; Oosterhof 4. 
Hobhouse;Kestell 9; Karlien 3. 
Verpleegstcrs 12; Klawerhof 5. 

Gholf: 
P.U. 7; U.V. 6. 
P.U. 4; U.V. 3. 

Judo: 
U.V. 30; P.U. 27. 

Stoei: 
P-U- 5!; u.v. 5t: 

Pluimbal: 
P.U. 12; U.V. 0. 

Skaak: 
KOSHUISLIGA - EINDE VAN 

STRYD IN SIG STILTE NA STORM P.U. 7; U.V. 3. 

Skynhof: 

DAAR hang 'n groot vraagteken oor ons koshuispanne. Die 
afgelope jaar is daar al baie in Die Wapad geskryf oor die 
Puk se rugbykrag en die standaard van die koshuisliga, en 
toe verloor al die koshuisspanne in Bloemfontein. 

More kr1 die koshuisspanne dus 
weer kans om verlore prestige te 
n:rhaal, as die laaste koshuiswed
s tryde afgehanclel word. More se 
wedslrycle kan ook bepaal wie van
jaar se liga gaan buit. 

Dawie Dup en Drakenstein trek 
tans kop aan kop en as eersge
noemde more teen Hombre ver
loor, is hulle die liga kwyt. Draken
stein het verlede Woensdag sy 
laaste wedstryd gespeel en met 
Kompleks afgereken. 

te gee, aangesien albei spanne oor 
goeie pakke voorspelcrs beskik. 
Miskien is Over de Voor net-net die 
gunstelinge. 

Fanie speel 
met Kovsies 

OM ses veldlopers saam eerste oor 
die wenstreep in dieselfde tyd te 
sien hardloop, gebeur nie aldag 
nie. Dit is presies wat verlede week 
in Bloemfontein tydens intervar
sity gebeur het. 

Die Springbuk-middclafstand-
atleet van dic Pukke, Fanic van 
Zijl, het in die Sl mil veldloop vir 
mans van die begin af voorgedraf 

MoRE KOM DIE Theos voor een van bulle grootste toetse 
te staan, as hulle teen Westelikes op die veld draf. Laasge
noemde span het gewoonlik nie veel om die lyf nie, maar 
die Theos moet waak teen 'n verslapping na intervarsity. 

a verledc Saterdag se groot 
stryd is die 111anne uitgeput, gees
telik sowel as liggaamlik en dit 
gaan heelwat kos 0111 weer te 
herstel. 

Ongelukkig is · die uitslag in 
mOre se wedstryd wei van belang. 
Mlire se wedstryd is die eerste 
om die Blainebeker en die Theos 
hct glad nie 'n slegte kans om die 
tro!ee te buit nie. Na hulle puik 

• Vervolg van bladsy 7 

bou en dus ook beter fasiliteite 
tot ons beskikking, is dit moontlik 
om sport, in die algemeen aan 
die Universiteit te bevorder. Graag 
sal ek my op hierdie terrein wil 
beywer. 

seges teen Pole, R.P.M. en Uovs 
is hulle ongetwyfeld een van die 
gunstelinge. 

'n Oorwinning in die Blaine
reeks sal dan ook die kroon plaas 
op 'n baie suksesvolle seisoen vir 
die Pukke. Pote en Uovs is ver
rr.orsel, terwyl die Neserbeker 
net-net misgeloop is. 

Gelukkig is Westelikes nie 'n 
baie harde neut 0111 te kraak nie. 
Die losskakel, Valla Smit, is die 
enigste bekende speler wat opge
pas sal moet word. Die ander man
ne is jong en gewillige spelers, 
maar nie een is uitstaande nie. In 
hulle laaste botsing het die Pukke 
dan ook maklik met 30-8 gewPn. 

U.V. 5; P.U. 3. 

Skerm: 
(mans) P.U. 17; U.V. 10. 
(dames) U.V. 6; P.U. 3. 

Die volledige puntestand in die 
koshuisliga, na verlede Woensdag 
se wedstryde is as volg: 

s w v G Pte 
Drakenstein 10 8 2 0 16 
Dawie Dup 9 6 1 2 14 
Kompleks 10 5 3 2 12 
Hombre 9 5 4 0 10 
Over de Voor 9 7 3 
Dorp 9 7 3 

B-liga: 

Over de Voor 9 7 1 1 15 
Dawie Dup 9 6 0 3 15 
Drakenstein 10 5 4 1 11 
Dorp 9 3 4 2 8 
Kompleks 10 3 6 1 7 
Hombr~ · 9 0 0 0 0 

Volgens verslae het Kompleks 
se voorspelers bulle man deeglik 
gestaan, maar agterlangs kon bulle 
nie die mas opkom nie. Daar was 
gans te vee! foute en Drakenstein 
het clit deeglik uitgebuit. Hulle het 
dan sodoencle ook die uitslag in 
bulle guns beklink. 

Dawic Dup se taak is egter iet
wat moeiliker. Nadat Hombre ver
lcde Woensdag met Over de Voor 
a[gercken het, is bulle nou weer 
die ene selfvertroue. Beserings in 
die agtcrlvn het Hombre egter van 
baie 'an S\ slaankrag ontneem en 
Da.wie Dup kan die knoop deur
haak. As hulle vir Twisty Venter 
in eli<- l~tane kan hokslaan, is 

en eers-te b1 die wenstreep aange- D. l. (DAWID) VAN ROOYEN 
kom. Hy het egler kort voor die_ 

' belfte Yai'r · · stryd gewonne. 

Verlo, prestige 

Ditc aJid " n·.•dst.vd is tussen 0\'Cl 

de Voor en Do,..._ Albei spannc 
h..,., niks meer 1·crhaa1 'n biet_iie 
\ crlort orestige nie. Dit behoort 
ook gmotliks 'n l·oorspt>lerstryd al 

lint teruggedraai en v f van sy 
spanmaats wat agter hom was, te
gemoet gehardloop. Die sesstuks 
het hand-aa n-hand saam oor die 
\l'enstrecp gedraf in 'n tvd van 30 
min 13 sek. 

Van Zijl sc panmaats wat saam 
met hom eerste was, is Gawie van 
Eck, Johan Kruger, Francois Schut
te, Danie en Chris Lodewyck. Die 
~e>vende man was ook 'n Puk -
Woutcr Uys. 

In die vroueafdeling oor twee 
myt het die Springbolc, Bea Marais 
haar n1eesterskap bewys en In 'n 
vinnlge tyd v;.n 12 min. 14 sek. gc
wen. 

Beleidsverklaring 

Gesien in die Jig van die swaard 
wat deesdae oor die hoof van rue 
S.S.B. hang, sien ek die komende 
termyn as 'n besondere uitdaging. 
Die afskaffing van die S.S.B. sal 
dus eintlik neerkom op 'n erken
ning dat die S.S.B.-lede geen noe
menswaarruge rol in die Studente
r<~ad gespeel bet nie. 

lndien ek dus verkies sou word, 
sien ek my taak daarin om te 
probeer bewys dat die sportman 
nog 'n plekkie in die georganiseer
de sludentelewe verdien. Miskien 
kan die Studenteraacl streef na 
samewerking met liggame soos die 
Federasie vir Jeug en Sport, om 
ons studente meer sportbewus te 
maak. 

J . P. (JACQUES) VERSTER 

Beleidsverklaring 

Om 'n Puk te wees is lekker, vera! 
as dit kom by ontspanning. Ge-
1ukkig dan ook dat hierdie aspek 
altyd 'n ereplek sal behou in ons 
studentelewe. 

'n Aktiewe deelname aan sport 
bly egter nog essensieel en dit is 
hierdie noodsaaklikheid wat vera! 
in die toekoms meer aandag, gro
ter vereistes en 'n beter koi:irdina
sie sal eis. Om so 'n uitdaging te 
aanvaar le na aan die hart van 
elke man wat ala aan 'n aesonde 
aees in 'n aesonde Uaaaam . 

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

DRAG 

POTCHEFSTROOM SE MODERNE 

AFDELINGSWINKEL VIR DIE FAMILIE 

DIE BULT EN KERKSTRAAT 86(8 ) 

POTCHEFSTROOM 
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PU loon baassliap oor UO\!S 
DIT WAS PRAGTIG en gans te goed vir die Kovsies. Ons praat nou van die Theos se oorwinnlng van 19-16, ver
lede week oor die Kovsies In Bloemfontein. Daarmee bet ons vir die derde agtereenvolgende keer gewys wle is 
baas, sonder dat die skeidsregter 'n rol speel. 

iUI:III:III:UI:UI:illl:illl:llliilll:lll:m;;:~ 

~ KEER VOOR m 
~ m 

Derde sege • 'n ry 
Van die eerste paar minute, toe 

PicL !(oodt praitig gebreek. het, 
LU L aan die emde, is die Kovsies 
undt:r werp aan woeste voonpeler
gcweld en hulle het bedroee daar
\ an algckom. Die een provinsiale 
:.pder na die ander het gefouteer 
onder die volgehoue dru.k en slegs 
Joggie Jensen se reputasie het be
lloue gebly. 

Hierdie lang kerel wou dalk.ies 
Le vt:el op eie houtjie doen, maar 
daar was altyd 'n beroering as hy 
aan daardie bal val. Voliens die 
!.keidsregter het hy die strafdrie 
toegeken, alhoewel daar Pukke 
\·oor Jansen was, omdat niemand 
vir Jansen so na aan die doellyn 
s tuit nie. 

Tiere 

Uovs was dan ook deurentyd daar· 
op toegespits om die bal aan Jen
sen te voer. J annie Barnard eo 
Charles Venter bet egter soos tlere 
verdedig en boonop bet die Pukke 
se Josvoorspelers gesorg dat by 
die bal stadig kry. 

Elkeen van hierdie toute is deeg
hl dew· die !'uKke se lostrio uit
gebwt en sowat van d.rytspel is 
tanklaas in die V 1·ystaat gesien. 
bike slag as Nt:els de Bruin vanuit 
rue lynsLane begm dryf het, was 'n 
horde Kovs1es nod12 om die 2eel 
\'loedgolf te stuit. 

Uovs se losvoorspelers b.et dui
de.llk nie daarvao gebou om vas te 
speel nie. Alhoewel Basie Verster 
soms mooi dinge gedoen bet, was 
daar geen eenbeid en patroon by 
die Vrystaatse lostrio Die. 

Die Vrystaters het noaa! baie 
- Jynstane 2ewen, maar nie aUyd die 

skoon bemeester - nie. Darenteen 
het Dawid vall Aswegen weer prag
tig iel"allk en elke bal skoon afie
brini grond toe. 

Skakelpaar 

Die Pukke se skakelpaar, Henk 
Coetz.ee en Piet Roodt, was dus al
bei instaat om puik vertonings te 
!ewer. Vera! Jaasgenoemde het die 
beste wedstryd gespeel, wat ek 
neg van hom gesien het. Hy was 
die ene selfversekering en sy hoek-

skoppies het Uovs se verdedigers 
verwilderd laat rondskarrel. 

Henk Coetzee bet sy hoe skoppe 
spaarsaam gebruik, maar dis dui
delik dat Piet Strydom nie daar
van hou nie. Dit was eienaardig dat 
Uovs soms 'n losvoorspeler as 
Lweede heelagter gebruik het as 
teenvoeter vir Coetzee se voet. Dit 
het egter net die Pukke se taak 
voorlangs makliker gemaak. Die tuisspan se skakelspan, Wil

lie Strydom en Koos de Wet bet 
'n swak wedst ryd beleef en is nie 
altyd deur hulle voorspelers be
skerm nie. Vera! die losskakel, 
Koos de Wet, se hande het hom 
sleg in die steek gelaat in sy de
buut vir die Shimlas. 

BACHER BESOEK PUK 
DEESDAE ONTSIEN die Puk se sportbase geen moeite 
meer om belowende krieketspelers na die Puk te lok nie. 
'n Spesiale uitnodigingswedstryd is selfs gereel om jonger 
spelers aan te keer. 

./ 
BERNARD BERNARDO 

(Foto: Fotokuna) 

AS TWEE 

Volgens mnr. Andre Laas, klub
kaptein van die krieketklub, speel 
die eerste span op 26 September 
teen 'n uitnodigings-skole-elftal. 
Hierdie elftal sal aangevoer word 
deur die Springbokkaptein, Ali 
Bacher. 

Volgens mnr. Laas word daar 
ook gepoog om ander bekende 
spelers op daardie dag na die Bill 
Swart-ovaal te lok. Ongelukkig 
vind die jaarlikse wedstryd tussen 
die Wilf Isaacs XI en die Natalse 
Magpies ook op daardie dag plaas, 
en talle bekendes neem daaraan 
dee!. 

Daar word egter nou onderhan
delings gevoer met verskeie van 
Noordoos-Transvaal se staatma
kers en manne soos Mike McCauley 
en Jackie Botten sal d.alk ook aan 
die wedstryd deelneem. 

Verskeie Nuffieldspelers het 

GftOTES 

SAAMSPAN 

KRY JY 

DIE WENSPAN 

SAAM BOU
NASIONALE 
BOUVEREN IGI N G 

Hoof1antoor:' Kerkplein 13, Pretoria. 

Landswyd deur taUe en agente verteenwoordig. 

ook reeds laat weet dat hulle aan 
die wedstryd sal deelneem. Onder 
dae bekendstes is Marinus van 
Wyk, Jack Hill, Mike van der Riet 
en Leon de Bruin. 

Intussen bet ons verneem dat 
die beroc:psspeler, Richard Lang· 
ridge, binnekort in Suid·Afrik.a aan
kom. Hy sal weer die Pukke van· 
jaar afrig. Mnr. Langridge sal ook 
aan die hoof staan van 'n afrig
tingskliniek, wat vanaf 21 Sept. 
deur die Spor tinstituut aangebied 
sal word. 

Tukkies kom ook vir die aerate 
keer in 'n lang tyd teen die Pukka 
krieket speel. 'n Vriendskaplike 
wedstryd tuasen die twee univer· 
siteite ia vir 19 September op 
Potchefstroom ge~t. 

Die Pretorianers, wat vanjaar 
deur Jackie McGlew afgerig word, 
is 'n iedugte elftal wat die Pukke 
behoorli.k sal toets, maar manne 
soos Tony Cooper, Johan van Rens· 
buri en Francois le Roux, het al· 
mal al vir Noordoos-Transvaal ge
speel. 

Daar is ook gepoog om 'n wed· 
stryd vir die tweede span teen 
R.A.U. te reel, maar laasgenoemde 
universiteit sluit gedurende Sep
tember vir 'n kort vakansie. Die 
tweede span sal nou teen P .O.K. 
speel, wat ook vanjaar in die twee
de liga sal speel. 

Die redaksie wil sy dank betuig 

aan Fotokuns wat op enkele uit· 

aonderings na al die toto's van die 

kandidate geneem het. 

DIE W AP AD word gedruk vir die 
eieruuzrs en uitgewers, die Studmte
raad van die P.U. vir C.H.O., deur 
die Potchejstroom Herald ( Edms.) 
Bpk., Olenlaan 11, Potchefstroom. 
Tel . 3245. 

Kovsies moat walgooi aa die bal naby hulle doellyn kom. Die Puk 
wat naaste aan die doellyn is, is J. Barnard. 

Charles Venter en Jannie Bar
nard se verdediging, gesteun deur 
Bernard Bernardo en sy maats se 
puik kruisverdediging, was 'n 
riem onder die hart. Daarby het 
vera! Barnard vir 'n paar pui.k 
breekslae gesorg. 

Dis egter uiters onre~tVerdig om 

GOEIE KOS! 
FLINKE DIENS 

enige uitsonderings te Wil maak. 
Elke geeltrui wat in die losskrum 
gewoel het, elke agterspeler wat 
verdedig bet, bet bygedra tot die 
oorwinning. Dit was 'n spanpoging 
soos min en niemand kan genoeg 
praat van Jimmy van Rensburg se 
besielende leiding nie. 

u tevredenheid is ons 
PLESIER! 

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

Ons onderneem ook bestellings 
aan koshuise tot b;,ie laat 
in die nag na koshuisvergaderings 
Tel. 6670 

U kan gerus u bande versool by ••• 

GOLDEN WESTRETREADERS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versollng nou oolc verkrygbaar In die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

L~BARDSTRAAT 37 pOTCHEFSTROOM 

( Skakel 3297 vir betroubare diens en 

laagste pryse) 




