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HIERDIE MANNE GAAN 
DIE DING DOEN! 

KOVSIES 16, PUKKE 12. Dit is nie 'n bespiegeli.og oor Sa~erd~ ~e iotervarsity uitslag ni~, maar 
dit is die aaotal intervarsity-oorwioniogs waarmee die twee umversateatc taos spog. Twee botsmgs -
die van 1965 eo 1968 - was gelykop. 

Vir die Pukke is dit dus be
langrik om vanjaar se 3lste 
intervarsity te wen as bulle die 
agterstand wil verminder. Boon
op bet die Kovsies ook meer 
punte as die Pukke opgestapel 
oor die jare; naamlik 312 teen
oar 260. Hierdie telling moet 
ook meer eweredig gemaak word 

Gelukkig is die Pukke se 
,maer jare" (of die Kovsies se 
,goue tydperk", netsoos u dit 
wil noem) vireers verby en daar 
is geen rede waarom Jim van 
Rensburg en sy manne nie van
jaar kan wen nie. 

Sedert 1968 kon die Kovsies 
nog nie weer wen nie en as die 
Pukke nie laat staple soos 'n 
paar weke gelede teen die Tuk
kies nie, is 'n driekuns nie on
moontlik nie. 

OORDEELKUNDIG: 

Die twee spanne weeg in aile 
opsigte goed teen mekaar op 
sodat die span wat die oordeel
kundigste speel en met die 
beste samespel vorendag gaan 
kom die 1971-louere gaan inoes. 
Tien jaar gelede het die Pukke 
'n roemryke sege van 11-0 op 
Olenpark behaal en indien die 
geskiedenis hom gaan berhaal 
wag daar weer groat vreugde. 

SKRUMS: 

In die skrums en die lynstane 
behoort die Pukke bulle reg
matige hoeveelheid balle te kry 
sodat die driekwarte genoeg 

aanvalle kan loads. Jannie Bar
nard en Piet Roodt moet net 
bulle spel genoeg afwissel en die 
vleuels moet nie hanger ly nie. 
Dan sal U.O.V.S. nie al die gate 
kan toestop nie. 

Die voorspelers moet sorg dat 
Kovsies se losmanne - in be
sander Basic Verster - nie toe
gelaat word om los rond te 
loop nie. Met hegte dryfwerk 
moet bulle ged wing word hard te 
werk in die vaste spel. 

JOGGlE? 

Wat van Joggie Jansen? Laat 
hom maar oor aan Charles 
Venter en Eugene van Wyk, bulle 
is mans genoeg om hom hok te 
slaan. 

Die feit dat Hennie Coetzee, 
Ferdi Postma, Phil Steyn, Jan
nie Barnard en Piet Roodt in 
bulle laaste intervarsity speel, 
behoort vir bulle genoeg aan
sporing te wees om die Blou
truie vir oulaas meer as harde be
ne te laat kou. 

Intervarsity bly egter maar in
tervarsity en geen span bet ge
wen voordat die eindftuitjie nie 
geblaas bet nie. Op so 'n dag 
gebeur daar dikwels die onver
wagte en gemiddelde spelers speel 
soos besetenes wat hoogaan
geskrewe veterane se reputasie 
'n knou kan toedien. 

Daarom: die span wat die 
beste gemotiveerd op die veld 
gaan draf, met die meeste be
sieling speel die minste foute 
maak, die dodelikste verdedig 

------------• en bulle kanse die beste benut 

Daar he'jy ditl 

Nee, ek was nie in Kovsielaod 
nie, ek bet 'o Yul Brynner

ftiek gaao sieo. 

gaan as oorwinnaars uit die 
stryd tree. Laat ons hoop 
dit gaan die Pukke wees. 

Ook van belang is die feit dat 
Kovsies bulle laaste drie wed
stryde verloor bet. Dit kan bulle 
net aanspoor tot 'n verbete span 
wat nie sal gaan le nie. Die uit
slae van bulle laaste drie wed
stryde was soos volg: 

Verloor teen Weermag (Bfn) 
17-12. -

V erloor teen Ikeys 32-10 en 
verloor teen B.O.K. 21-15. 

Tukkies hat mooi 
kampus 

'n Groep Huishoudkunde
studente bet onlangs onder aan
voering van Gerrie du Preez 'n 
uitstappie na die Tukkie-kam
pus onderneem en na 'n besoek 
aan die Aula, die amfiteater en 
die koshuise tot die slotsom 
geraak dat die Tukkies 'n kam
pus van formaat bet. 

Die groep het per bus gereis 
en bulle slepe saamgegneem so
dat bulle die midqag in SterlaAd 
kon deurbring. Die11 .,.skUt~
baan, winkelvensters en fliks 
bet die grootste aftrek gekry. 

Tesame bet die groep die aand 
,The Lawyer" gaan sien en dit 
bestempel as 'n ,puik flick". 
Hamburgers en koffie was die 
laaste aantreklikbeid voor die 
groep tuiswaarts gekeer bet. 

Ockie Raubenbeimer en Koos 
Kruger gee die toon aao in die 

Totiussaal. Foto: Fotokuns. 

E.E.RSTE. MINISTE.R 
.BE.SOE.K KAMPUS 

DIE EERSTE MINISTER, Sy Edele adv. B. J. Vorster, tree op 
as boofspre.ker oor die onderwerp: Suid-Afrika se aandeel en bydrae 
tot samewerking binne Suider-Afrika op by geleeotbeid van die 
vyfde simposium van die Sentrum vir Internasioaale Politfe.k wat op 
27 Augustus plaasviod. 

Die tema van die simposium 
is Samewerking in Suider Afri
ka. Daar sal vier referate ge
l ewer word. Die Eerste Minister 
sal Suid-Afrika se aandeel en 
hydra binne die raamwerk van 
die tema behartig. Dr. P. Smith 
sal praat oor die Swartstate 
d. w .s. Botswana, Lesotho, Swa
ziland en Malawie. Dr. Smith 
is verbonde aan die Afrika In
stituut. Die ander twee referate 
sal handel oor P hodesie en die 
Portugese gebiede se aandeel 
in die samewerking. 

Daar word vierhonderd gaste 
vanoor die hele Republiek ver
wag. Hieronder sal verteen
woordigers van Universiteite, 
lede van die Rapportryers Be
weging, vooraanstaande sake
manne, 'n groat aantal lede van 
die Volksraad en van die Pro
vinsiale Administrasie, verskil
lende Kommisarisse-Generaal 
van Bantoevolkseenhede, senior 
staatsamptenare, verteenwoor
digers van ander institute en ook 

If IOUT1QUI ......... 

verteenwoordigers van die pers 
wees. 

Onder die gaste sal wees Sy 
Edele J. H. Abrahams, Kom
misaris, Generaal van die Trans
kei; Generaal Majoor C. H. -
Hartzenberg van die Staats
dienskommisie; Genl. G. J. 
Joubert van die S.A. Polisie; 
Genl. P.M. Retiefvan die Weer
m,Etg; Prof. M. J. Swart, voor
sitter van die Landsraad van 
Rapportryers Korpse; Mnr. 
Unna, Konsul-Generaal van Is
rael; Dr. A. M. van den Berg. 
Sekretaris van die F.A.K.. en 
mnr. A.M. van Shoor, bekende 
radiokommentator oor lnter
nasionale aangeleentbede. 

Na die simposium word 'n 
onthaal, wat die vorm van 'n 
etc aanneem, vir al die teen
woordigers aangebied. By die ge
leentheid sal prof. M. J. Swart 
'n bydrae aan die JnstituJ.Jt na
mens die Rapportryers oorhan
dig. 
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Suzman wil 
steeds integreer 

DIE buidige Tuislande is nie leweosvatbaar nie en was nog minder 
bedoel om ooit selfstandige ekonomiese eenbede te word, bet mev. 
Helen Suzman, enigste LV van die Progressiewe Party, op die laaste 
programvergadering van die PNB vir die buidige semester, gese. 
Dit was deel van 'n toespraak waarin sy die beleid van die P .P. 
uiteengesit bet. Die vergadering is op 11 Augustus in kamer 100 van 
die Frans du Toit-gebou gebou. 
Dr. Verwoerd: 

Ter stawing van haar bewering 
het sy gese dat die Tuislande te 
klein, oorbevolk, arm en sonder 
noemenswaardige natuurlike 
hulpbronne is. Verder het beide 
die 1913- en die 1936-wet op 
grondgebied bloot sekere ge
biede as onvervreembare Ban
toegrond opsy gesit. Volgens 
haar het dr. Verwoerd in 1960, 
toe hy afsonderlike ontwikkeling 
gekonsipieer bet, 'n guide ge
leentheid gebad om die grond
gebied van die tuislande uit te 
brei. 

Rusland: 
Mev. Suzman het ook aange

voer dat die gedurige stroom 
nie-blankes na die stede die 
mislukking van die beleid bewys. 
Sy het gese dat die RSA die 
enigste land naas die USSR is 
waar dit 'n misdaad is om buite 
jou woongebied werk te gaan 
soek. 

bemoeilik, die vasstelling van 
lone op - in Johannesburg -
die helfte van die berekende brood 
lyn, en die feit dat die ,vast 
resevoir" van nie-blanke arbeid 
nie na behore benut word nie. 

Enigste oplossing: 
As enigste oplossing van die 

probleem :.tel die P.P. integrasie, 
die opheffing van aile grense wat 
gelyke geleenthei d aan almal vee
hinder, op die optimistiese basis 
van 'n geloof in die basiese goed
heid van die mens. 

Op 'n vraag van mnr. L. du 
Plessis moes mev. Suzman erken 
dat daar tog nog 'n periode van 
grense in die vorm van ekono
miese of opvoedkundige kwalifi· 
kasies vir stemreg onder 'n P.P.
regering sou bestaan. Sy het 
ook erken dat sy nie die Bybel 
goed genoeg ken om van die 
basiese sondigheid van die mens 
bewus te wees nie. Sy bet deur
gaans aan haar beleid bly vas-
hou, ten spyte van die teenkan-

,Rule of Law". t' t d't d' g h ·t s b t k b d t d. mg wa 1 van 1e e oor u1 -
. y e oo eweer a 1e gelok bet 

,rule of law" in die RSA · 
skade aangedoen .word, daar 
ministers die reg verleen word 
om mense op bevel aan te hou. 
Dit gaan saam met 'n gebrek 
aan gelyke geleenthede vir al
mal. Die huidige onderwys
beleid is ook ontoereikend, want 
dit maak nie voorsiening vir 
,free and compulsory educa
tion" vir almal nie. 

Ander aspekte wat volgens 
mev. Suzman die P.P. grief, is 
trekarbeid wat gesinne ontwrig 
en die opleiding van werkers 

Verwyt: 
Mnr. Fanie Coetzee het mev. 

Suzman bedank. Hy het haar 
indirek skertsend verwyt dat sy 
nie Afrikaans kon praat nie, 
maar haar tog bedank dat sy 'n 
teenoorgestelde sienning voor
gehou bet waarteen di~ studente 
bulle eie standpunt kon op
skerp. 

Die vergadering is deur sowat 
300 mense, hoofsaaklik studente, 
bygewoon. 

En so breek die dag elke jaar aan. Die een dag waarop die Puk
ke en die Kovsies mekaar vasvat in groot getalle. 

'n Mooi program vol sport en dinge. En alma! voel iets moet 
gedoen word, want dit is mos weer Intervarsity. En as daar niks te 
doen is nie, dan word enigiets moontlik bedink om uiting te gee aan 
die Intervarsity-gees. Party massa klasse, ander woon dit uit oor
tuiging net nie by nie, want dit is mos Intervarsity. Selfs ons vriende 
oorkant die straat glo mos dat daar van klasse weggebly kan word 
as die Puk.ke Intervarsity hou. (Vanjaar het bulle darem .n ander 
rede). 

Ander glo dat dit die uitbreektyd is. Dit is die wat nie mooi 
weet wat Intervarsity is nie, seker maar omdat bulle buitendien nie 
weet wat tussen die studente op die eie kampus aan die gang is nie. 
Hulle sal ons seker altyd met ons he. 

En dan is daar die wat aile kragte saamgooi om in die sport
arena uiting te gee aan die opwinding. Of wat die pawiljoene vol

Kobus van der Walt (onder
voorsitter van die Studenteraad), 
Kobus Booyens (voorsitter PNB), 
Fanie Coetzee en Ockie Rauben
heimer in gesprek met mev. Helen 
S~zman voor haar optrede voor 
die studente. Fotos Fotokuns. 

,DANS' KRY 
BYBELSKOOL 
Vir die derde agtereenlopende 

jaar bet Korps 'n bouprojek 
in due Julie-vakansie aangepak. 
Die keer in die Tsonga Reservaat, 
sowat 70 myl noord van Tzaneen. 
Die Bybelskool is gehou op die 
klein dorpie Giyani wat eindelik 
Dans beteken. 

Omdat die toer op kort ken
nisgewing gereel moes word, 
het net twee asters (Rita Kruger 
en Voniris van Straaten) en 
ses ouens saamgegaan. 

Die groepie is met Christo 
Bosch en Herri Marais se mo
tors weg en die bagasie natuur
lik saam. 

Daar gekom moes die dames 
in 'n tent slaap endie mans hct 
in die aande bulle kringetjie 
om die vuur al hoe klciner ge
trek. 

Dit was altyd ' n gesukkel om 
Ben de Lange in die oggende op 
te kry. Christo Beukes op sy 
beurt het weer baie vaderlik die 
dominee se dogter Geertje be
skerm. 

Met die stene aandra het Jo
han Potgieter sy vingers vir 
klavierspeel losgemaak - hou 
hom dop vir groot dinge in die 
toekoms. Johan Oosthuizen se 
pyp bet gemeenskaplike besit 
geword - tog snaaks hoe mede
deelsaam mens soms kan word. 
In Giyani was net een winkel 
wat die mans kon voorsien van 
,Horse Shoe" -tabak. 

POTGH INRY 
sit en die kele bees gil. En agterna vergeet van die skeisdregter of -----------
die foute wat gemaak is en bly voortleef met die mooi herinnerings Maandag tot Donderdag 7 nm. 
van die dag. Of dit geinspireer is deur oorwinning of nederlaag. Vrydag en Saterdag 6.45 en 9.00 

En tot moremiddag sal die uitslag van die hoofbotsing nog sterk nm. 
ter sprake wees. Spekulasie en opwinding, betoe en argumente: -------·----
dit alles boor ek aan totdat die eindfluitjie blaas. En dan word 
daar net geglimlag oor diegene wat verkeerd was, of vir diegene 
wat reg was, want wie kan die uitslag regtig voorspel? 

DIE 

1NSLEEP RESTAURANT 
WAARHEEN ALMAL SLEEP 

Koshulsbestelllngs: 6039 

Vrydag 20 en Saterdag 21 : 
Eerste vertoning: 

,FALSE WITNESS" 
George Kennedy, Eli Wallach 

Tweede Vertoning: 
,MOONSHINE WAR" 
Richard Widmark, Patrick 
McGoohan 

Maandag 23 en Dinsdag 24: 
,KILL THEM ALL AND 
COME BACK ALONE" 
Chuck Connors. 
(4-16) 

Woensdag 25 en Donderdag 26: 
,THE WALKING STlCK" 
David Hemming::., Samantha 
Eggar 

S.A.A.S.F.-KONGRES: 

Apteker ontvang twee 
gesogte trofee 

Mnr. Bokkie Fourie, ondervoorsitter van die Potchefstroomse Ap
tekerstudentevereniging (P.A.S.V.) bet die gesogde Penny Ambler
wisseltrofee vir die beste afgevaardigde op die kongres (en wat die 
kongres die eerste maal bywoon), sowel as die Nic Scbeepers Gedenk
trofee vir die beste afgevaardigde ontvang. Dit is die eerste maal 
in die geskiedenis van die toekenning van bierdie trofee dat een persoon 
beide ontvang. 

Agtien studente van die Pot
chefstroomse Aptekers Studente
vereniging (P.A.S.V.) het die 
afgelope vakansie die jaarlikse 
kongres van die Suid-Afrikaanse 
A p t e k e r s Studentefederasie 
(S.A.A.S.F.) in Pretoria byge
woon. 

,_ 

Sewe-en-tagtig mosies, raken- · 
de die aptekerstudent en die be
roep is aan die Suid-Afrikaanse 
Aptekersunie en die Suid-Afri
kaanse Aptekersvereniging gerig. 
Die P.A.S.V. het self twaalf 
mosies ingedien waarvan elf 
aanvaar is. 

PUK KRY TWEE TROFEE 
Tydens die geleentheid is drie 

trofee uitgedeel. Een trofee is 
aan die Universiteit van Rhodes 
gegee vir die Aptekers Studente
tak wat die beste funksioneel 
deur die jaar opgetree het. Die 
ander twee trofee is deur die 
P.A.S.V. gewen en wei beide 
deur mnr. Bokkie Fourie. Dit 
is die eerste keer in die geskiede
nis dat twee trofee na een tak 
en een persoon gaan. Die Penny 
Ambler wisseltrofee gaan vir die 
afgevaardigde wat die eerste 
maal die kongres bywoon en die 
beste algemene indruk skep. Die 
Nic Scheepers Gedenktrofee 
gaan vir die beste afgevaardigde. 

Volgens mnr. Bokkie. Fourie 
is die optrede en die algemene 
indrukke oor P.A.S.V. -lede 
baie gunstig en is bulle geloof 
vir die wyse waarop die mosies 
voorgedra en bronne nageslaan 
is. 

Tyd is ook vir sosiale aange
leenthede afgestaan. Dinsdag
aand bet die afgevaardigdes 
'n spog-ete in die Spaghi's res
taurant in Johannesburg byge
woon. Mnr. Israelsobn, ver
bonde aan die S.A. Aptekers
vereniging, bet die aand as hoof
spreker opgetree. Die hele Don
derdag het die sowat 127 afge
vaardigdes 'n toer deur Yskor 
onderneem. 

Die volgende lede van die 
P.A.S.V. is gekies om op die 
nuwe bestuur te dien: 

Bokkie Fourie - vise-presi
dent. 

Tikkie Raubenheimer, tesou
rier. 

James du Plessis, addisionele 
lid. 

Bokkie Foirie wat verskeie trofee 
verower bet op die afpelope Ap
tekerskongres. Foto: Fotoku11s. 

Angel Engelbrecht, adverten
siebestuurder vir die blad van 
die S.A.A.S.F. 

Mnr. Phil Steyn is benoem om 
die Internasoinale Aptekersfede
rasie kongres in Jerusalem vol
gende jaar by te woon. 

Lugbesoedeling 
geen gerra 

Onder voorsitterskap van Ja
pie Robberts is Maandag 9 
Augustus nog 'n suksesvolle 
Retoriese vergadering gehou. 

Daar is drie voorbereide toe
sprake gelewer wat gehandel het 
oor: Dinge wat op die Puk 
pla, Omgewingsleer en Moet die 
nie-blankes in Suid-Afrika mili
tere opleiding ontvang? Die 
laaste toespraak is deur Sarel 
Swanepo~l gele~er, nie soos ge
woonlik m Afrikaans nie maar 
wei in Engels. ' 

Die onvoorbereide toesprake 
bet gehandel oor Die vrou se 
plek in die arbeidsmag en Son
dagspoort in Suid-Afrika. Die 
aktuele saak oor geld wat vir 
~uimtenavorsing gebruik word, 
1s ook opgehaal. Die vraag is 
gestel of die geld nie beter gebruik 
~an. wor? nie. Lugbesoedeling 
ts me so n Groot Gevaar nie en 
die teen.stell_en?e vraag: Lug
besoedeling 1s n Wesenlike Ge
vaar is ook in oenskou geneem. 



Ons 
stel 

bekelld 
Die ouer bekwame geledere 

van die Departement Afrikaans/ 
Nederlands is onlangs aangevul 
met 'n jonger, maar baie be
kwame, dosent, dr. D. P. Wis
sing, die trotse vader van 'n 
tweeweek oue tweeting. 

Dr. Wissing bet, nadat by sy 
boerskoolopleiding op Carle
tonville voltooi bet, sy studies op 
Potcbefstroom begin. Na vol
tooiing van sy T.H.O.D.-ek
samen aan die Onderwyskollege 
hou by twee jaar skool op Carle
ton ville. In 1964 wend Dr. 
Wissing hom egter tot die stu
dies en behaal by sy Honns.
graad •tm M.A.-graad aan die 
P.U. vir C.H.O. Gedurende 
1966 en 1967 doseer by Afri
kaans. 

Dr. Wissing vertrek aan die 
einde van )967 na Nederland 
vir verdere ·studies. Hy doen sy 
doktorale eksamen aan die 
Vrije Universiteit en handel sy 
proefskrif af aan die Rijks
universiteit te Utrecht. 

Tydens sy studentejare was by 
lid van die Dalrymolespan wat 
die mansbeker wen. Hy bet ook 
in die eerste krieketspan gespeel. 
Gedurende 1965 was hy voor
sitter van die Letterkundige 
Vereniging. 

Dr. Daan Wissing wat onlangs 
uit die buiteland teruggekeer bet 
en die trotse vader van 'n twee
ling geword bet. Foto: Foto,kuns 

STUDENTE BESOEK 
FALVILLE 

Die Ekonomiese Vereniging, 
met 'n groep van ongeveer sestig 
studente, bet onlangs 'n geslaag
de toer na Pretoria onderneem. 

Die bus bet die oggend sesuur 
vanaf die Frans du Toit-gebou 
vertrek en ongeveer tienuur by die 
eerste bestemming, Chrysler, 
aangekom. 

Die studente is vergas met tee 
en koffi.e, en na 'n kort woord 
deur meneer Erasmus, 'n oud
Puk wat nou in diens van Chrys
ler is, is die groep, vergesel 
deur verskeie amptenare wat 
die hele opset van die motor
fabriek verduidelik bet, op 'n 
besigtigingstoer. 

Na die uiters leersame toertjie 
deur die fabriek is middagete 
in die kafeteria bedien, waama 
die groep vertrek bet na die 
tweede skof van die uitstappie, 
naamlik die groot aantrekking 
van die stad: Sterland. 

Die deure na enige van die4irie 
rolprente wat ged.raai bet, is 
vir die groep oopgestel en elk 
kon kies watter roJprent by wou 
sien. 

Die groep was vergesel van 
twee dosente, Dr. R. B. Fourie 
en meneer Daan Gouws. 
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VANJAAR K.A:N DIE DRIEKUNS ONS S'N WEESl 

HERAUT BE'RISPE ASB 
DIE HERAUT, studentekoerant van die Randse Afrikaanse Uni
versiteit, kritiseer die ASB in sy jongste uitgawe, omdat by nie Kleur
linge uitgenooi bet om die ASB-kongres van vanjaar te kom toespreek 
of 'n opname van die Kleurlinge se siening van bulle eie toekonis ge
maak bet nie. 

R.G.N. KYK 
NA TOEKOMS 

Gebrekkige kennis: dan afhang van hoe die onder- .._ ______ _ 

Die Hrraut se kritiek is ge
baseer op die gebrekkige kennis 
wat die ASB van die Kleurling 
bet, aangesien agt van die noe
menswaardige lede van die ASB 
in die noorde en net een in Kaap
land is. Die Heraut voer ook 
aan dat ,ons in die noorde byna 
geen kontak met die Kleurling 
(bet) nie, en gevolglik geen di
rekte kennis van bulle (bet) nie". 

Parallelle ontwikkeling: 
Die blad sien verder ook nie 

die beleid van parallelle ont
wikkeling as 'n finale oplossing 
nie. Die moontlikhede van po
litieke integrasie of afsonderlike 
soewereiniteit word genoem. Dit 
sien parallelle ontwikkeling as 
die tweede fase van die Kleur
lingbeleid. Die derde fase sal 

linge gevoel tussen die blankes en 
die kleurlinge tydens die tweede 
fase ontwikkel. Vir die buidige 
eis die blad dat die blankes hulle 
bes sal doen om goedgesindheid 
jeens die Kleurlinge te ontwik
kel en te bewys. 

Rektor: 
Die blad bet verder sy te

leurstelling uitgespreek, omdat 
,sommige Afrikaanse koerante 
dit goed gedink bet" om die 
rektor van RAU, prof. G. Vil
joen, skerp aan te val. 

Die blad bet twee bladsye aan 
artikels van dosente en studente 
oor die Kleurlinge gewy. Een 
dosent bet o.a. die mening uit
gespreek dat die Afrikaner sal 
moet bepaal wie van die Kleur
linge of die Immigrante die beste 
by die Afrikaner sal inskakel. 

Anar~e op Natalse Kampos 
DIE huidige Studenteraad van die Universiteit van Natal is besig om 
al meer in onguns by die studente te raak. 'n Spesiale uitgawe van 
Dome, die Natalse studentekoerant, gedateer 17 Junie, dra 'n kennis
gewing van 'n massavergadering waarop 'n mosie vanwantroue in die 
studenteraadsvoorsitter, mnr. Henderson, voorgestel gaan word. 
Die mosie sou na verwagting die steun van ses lede van die studente
raad be. 

Die buidige ontevredenheid Die verbod is deur die ver-
duur skynbaar al die hele ter- spreiders geignoreer, met die 
myn, maar is op die spits ge- gevolg dat stappe nou teen se
dryf toe die SR-voorsitter 'n kere van die leiers gedoen gaan 
verbod op die verspreiding van word. Dit kan moontlik hulle 
sekere pamflette geplaas het. skorsing veroorsaak. Die ver
Die pamftette bet 'n vergadering gadering was egter geslaag en 
waarheen aile Bantoe-, Kleur- 400 werkers bet die protes teen 
ling en Indierwerkers uitgenooi die loonvasstell ing geteken. 
is, geadverteer. Op die verga- 'n Verdere bron van ontevre
dering moes die werkeri dan d~nheid is die verbouding tussen 

DIE RAAD vir GeestesweteaskapUke Navorsing is besig met toekoms
navorsing waarmee vooruitskattings gemaak word ten opsigte TU 

ekonomiese, bevolking&- en ander aspekte. Hiermee wil bulle alter

natiewe toekomste probeer uitstippel vir moontlike ontwikkeliDplyae. 

Die veranderinge spruit uit 
die ongekende tegnologiese ont
wikkeling, biomediese prestasies 
wat tot 'n verhoogde lewens
verwagting lei, outomatisasie, 
massakommunikasie en die sen
tralisasie van alles. Dit lei tot 
die verandering van die tradi
sionele lewens-patrone. 

Die probleme waaraan die toe
komsnavorsers tans aandag 
skenk is o.m. metodologie, die 
maatskaplike sosiologiese, de
mografi.ese, biologiese, tegnolo
giese en ekonomiese toekoms, 
die toekoms van die maatskap
like verantwoordelikheid en van 
werk en ontspanning, die toe
komstige benutting van ruimte 
en die toekoms van internasion
ale betrekkinge. 

WAARDES: 
Hulle ondersoek ook die ldem

verskuiwings in die waardesis
teem. Persoonlik vrybeid en die 
reg op privaatheid wat tans as 
vanselfsprekend aanvaar word, 
word bedreig deur die moont
likbeid van toekomstige oor
bevolking buurkrasie en 'n prO.: 
ses van depersonalisering. 'n 
Aangename fisiese omgewing en 
openbare orde word geensins 
as vanselfsprekend aanv3¥ vir 
die toekoms nie. 

DOELTREFFEND. 
Groot klem gelc op individue-

le doeltreffendheid, rasionele 
denke, maatskaplike aangepast
heid, geleerdbeid, talent en boo 
kwaambeid. Of karaktereien
skappe soos eerlikheid, vriende
likheid lojaliteit dieselfde erc
posisie sal beklee is 'n ope vraag. 

Hulle wys ondermeer "daarop 
dat die ldemverskuiwing in die 
ekonomiese bedrywighede van 
die produktesektor na die diens
tesektor, die ontwikkeling en 
mobiliesering van intellektucle 
,mensekapitaal", liewers as fi
nansielc kapitaal die rol van 
intellektuele instellings soos uni
versiteite as bron van innovasie, 
i~o almal moontlikhede wat seker
iik nie as vergesog beskou kan 
word nie en wat sonder twyfel 
aan die fondamente van ons 
traditionele begrippe van pcr
soonlike vryheid en besitreg, 
godsdiens, die etiese en estetiesc 
kan torring. 

Toekomsnavorsing word reeds 
in die V.S.A. deur die RAND 
Corporation, die Hudson In
stitute e.a. gedoen. In Frank
ryk deur die projek Futuribles, 
ook in Engeland -en in Wcs
Duitsland. 

Die RNG bet ook besluit om 
op beskeie skaal met toekoms
navorsing te begin. Die navor
sing sal aleen moontlik wees 
met die steun, belangstelling en 
daadwerklike samewerking van 
wetenskaplikes oor die hele land. 

bulle griewe teen die onlangse die SR en die redaksie van ..------------------------.. 
vasstelling van minimumlone vir Dome. Die SR wou nie die be
Durban en Pinetown op die noeming van die redakteur, wat 
belfte minder as die nuutste deur die redaksie gemaak is, goed 
berekeninge van die broodlyn keur nie, en bet 'n beperking op 
lug. Die vasstelling van die lone, fondse vir Dome geplaas, met 
laat 'n dertigdae tydperk vir pro- die gevolg dat Dome nou bank
teste toe. rot is en die spesiale uitgawe 

afgerol moes word! 
Die pamflette is deur die Dit lyk dus, om die gevolg-

Wages Commission van die trekking van die Dome-hoof
SRC gedruk. Die beswaar teen artikel om te draai, of die be
die pamflette was dat die woorde treurenswaardige anargie in die 
,Issued by the Students Rep- modeme wereld ook tot die Na
resentative Council" daarop ge- talse Universiteitskampus deur 
druk was. gedring het. 

* 
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I ONTSPANNINGGERIEWE GESKEP. 

Baba ·waet · meeste 
van geboorte 

'n Onrusbarende tendens bet sy kop op stu~entevlak uitge
steek. Sowel Die Matie as die Heraut s.taan veel rutmte of aan ~ 
sware teen die afgelope ASB-kongres waar daar geen Kleurling 
was om 'n referaat te lewer nie. . 

Hiervolgens word skynbaar van dieself~e ar~~ente g~bruik 
gemaak as die wat sommige Amerikaanse uruvers1te1te gebruik o~ 
enigiemaud (natuurlik Swart) wat uit Mrika kom aan te. stel ~m Mn
ka-geskiedenis en -kultuur, to doseer - ongeag kwalifikas1es. 

So skryf Die M a tie in sy Hoofartikel: , ... en die Stellenboscbe 
afvaardiging wat die enigstes is wat iets beboort te weet, word net 
geignoreer ••• '. Hoekom is bulle die enigstes wat iets beboort te 
w~1 . 

En hoekom se Heraut dat dit net Kleurlinge is wat 1ets weet 
van die Kleurlinge 1 Word daarmee ni~weer dat die 
baba die enigste is wat iets beb~rt te weet van die geboorteproses 
nie. 1 Hy is tog die nouste daarmee gemoeid! . 

En boekom gebruik die nasionale Party nie net Kleurlinge om 
die koukus toe te spreek nie 1 

Die Kongres was tog nie 'n saambeslissing oor die toekoms van 
die Kleurlinge nie, maar n besinning wat opgevolg moet word deur 
samespraak. 

Wit bit Woorb 
aa-••••••••••v••• •n•••••••••a•a•a•a• • •a_a_ t) 

"Paulus, •n dienskneg von Jesus Christus ... " - Romeine 1:1. -

Paulus d(e stryder, Paulus die arbeider, Paulus die oorwinnende 
•.. maar ook: Paulus die slaaf. Want dit is wat letterlik daar 
staan: Paulus, 'n slaaf van Jesus Christus. 

Ook ons stry, ook ons arbei, dikwels oorwin ons selfs m'!'lr doen 
ons dit in slawerny1 Die Christus-slawerny1 Want daar rs ook 'n 
onder s/awerny: verslaaf aan p/esiersug, verslaaf aan verkeerde 
gebruike, verslaaf aan dwe/mgoed, verslaaf aan jouself. 

Paulus verkondig egter 'n ander slawerny. 'n Duursame s/a
werny. Die s/awerny van Christus. Om verslaaf te wees aan Chris
Ius is nie om asketies te /ewe nie, om juis om in hierdie wereld elke 
terrein te deursuur van Hom wat ons met onse Vader versoen. 
Daarom sal ons we/ p/esier maak. Ons sal we/ intervarsity hou. 
Ons sal die norma/e /ewe van e/ke onder mens voer. Maar ook daar
in mag ons nooit ons slawebande vergeet nie. Want dit. is ~ie 
bande wat ons uit die dood die /ewe intrek, en wat ons d1e onuzt
spreeklike vreude van Christus se Meesterskap skenk. 

Wanneer ons dan intervarsity hou, /aat dit nie ongebonde 
wees nie; uitbundig ja, maar altyd gebonde as slawe van Christus. 
Dan eers kan ons eg kompeteer eg toekyk en eg waardeer. 

PIJK PIK WOBIJ 
SAAHTBEKPIJ.~T • 

SEDERT die aankondiging van die Algemene Ontspanniogsbestnnr (A.O.B.) dat groot vennderinp in 
die best.-nde studentelewe beplan word, bet die voorsitter, mnr, Kobus van der Walt, bekeedgemuk clat 
verbeteriogs ter waarde van ongeveer R6 000 aan die Kareteria en die terrein om die Kareteria aangebring 
is. Dit sluit akoestiese verbeterings in die Stadentesaal (Toti..aal) in. · 

Die A.O.B. beskou die Kafe- NAWEEKONTSPANNING. ,In naweekontspanning kan 
teria as saamtrekpunt vir stu- Aan naweekontspanning bet Floma ook 'n groat rol speel. 
dente en het 'n oorspronklike daar 'n groat behoeft.e ontstaan. Wat kan 'n student meer geniet 
naam daaraan gegee. Dit sal Daar sal nou gereeld goeie ver- as 'n naweek in die natuur 1 
van nou af bekendstaan as tonings in die Totiu$88al gereel Da.ax was ook al onderhande
,PUK PIK". word. Die PUK beskik nou oor tinge om 'n geskikte kampter-

PUK PIK is in twee dele naam- twee projektors en hoop dat die rein rna by Potcbefstroom te be
lik 'n koop- en sitafdeling, by klank nou beter sal wees. Ook 
wyse van 'n ysterraamwerk ver- sal busse rereeld na Johannes- kom., wat binne fietsryafstand is 
deel. In die sitafdeling is 'n burg en Klerksdorp gaan vir en tog nog buite in die natuur," 
volvloer ozite-tapyt, houttafels goeie films, ysskaats ens. bet mnr. van der Walt gese. · 
en stoele, lanterns, nuwe gor-
dyne vir die vensters en ook vir 
die glasdeure aangebring. 

Op die plaveisel iJi nuwe tuin
tafels en stoele aangebring. Die 
sambrele en gekleurde liggies in 
die aande verskaf 'n rustige at
mosfeer. Daar is ook borne in 
potte op die plaveisel geplaas. 

ETES. 
Daar word ook gepoog om 

enkele verbeterings in die kom
buis aan te bring om sodoende 
maaltye aan studente te verskaf. 

Die ure van Puk Pik gaan 
hersien word. Die ontspaonings
kommissie sal probeer om die 
kafeteria veral naweke Ianger 
oop te bou en Saterdagaande 
tot 11.30 nm. 

MUSIEK. 
Musiek skep altyd 'n aange

name atmosfeer en is van groot 
betekenis om die studente te 
lok. Met die nuwe aanvullings 
in die diskoteek sal daar gereelde 
agtergrondmusiek binne en buite 
die kafeteria verskaf word. 

BEHOEFfES. 

PUKKE SE HUL SE 
DIE DOODSTRAF-REPLIEK 

OP KRITIEK 
DIE REDAIITEUR- Graag wil ek van hierdie geleeotbeid gebruik 
maak om mnr. Dick Steyn te antwoord na aanliedine van sy kritiek 
(Wapad 6/8/71) op my betoog soos by dit stel. Ek moet dit duidelik 
stel dat ek hoe waardering bet vir die logiese wyse waarop by dit ge
doen bet. Ek is egter van mening ( ek weerbou myself doelbewus van 
die woord sumbissie) dat sy kritiek juridies geen water hou nie en dat 
dit grootliks op drog-argumente gebaseer is. 

In die eerste plek bring skuld 
nie mee dat daar 'n disharmonic 
in die werklikheid te weeg ge
bring word nie, enige gebeurte
nis wat juridies relevant is, bring 
'n verandering in die regswerk
likheid tot stand. Oor wanneer 
'n gebeurtenis juridies relevant 
is gaan ek nie bier uitwy nie. 

-;kaffiing van die doodstraf of die 
behoud daarvan in die Bybel nie. 

Puk Pik word as basis ge
bruik waarom alle ander ontspan
ningspatrone geweef sal word. 
,Die kafeteria sal voldoen aan 
die studente se basiese beboeftes 
wat nie onderworpe sal wees aan 
kortstondige modegiere nie. Die 
kafeteria moet die studente lok 
en as bulle eers daar is sal daar 
bykomende ontspanning gereel 
word. Dit moet die studente lok 
tussen klastye en saans", bet 

~·===~-;;;;;;:o;-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;==========.1 1 mnr. van der Walt gese. 

'n Persoon is aileen skuldig 
wanneer by 'n bandeling verrig 
wat wederegtelik is, wat skuldig 
is ( dit wil se opsetlik of nalatig 
is) en daar moet 'n kousale ver
band wees tussen oorsaak en 
gevolg. Mnr. Steyn sal ook daar
by baat om Proff. de Wet en 
Swanepoel se hoek Die Suid
Afrikaanse Strafreg ( op bladsy 
91) te lees waardie geleerde skry
wers verklaar dat daar so iets is 
soos absolute verbiedinge waar 
die skuldelement gebeel en al 
buite rekening gelaat word. Die 

In die vierde plek wil ek een 
punt bate sterk beklemtoon. Ek 
bepleit geensins die afskaffing 
van straf nie. Ek bet gedink dat 
dit redelik ooglopend is uit die 
artikel wat ek geskryf bet, maar 
mnr. Steyn bet hierdie konse
kwensie blykbaar nie raakgesien 
nie. Ek se dit as gevolg van sy 
ietwat absurde parodie wat hy 
trek tussen die afskaffing van 
die doodstraf en die afskaffing 
van die Teen-inflasionere maat
reels. Ek bepleit slegs !n ver
andering in die vorm van straf 
en netso dink ek is enigeen gereg
tig om 'n verandering in die teen
inflasionere maatreels te bepleit 
sodra dit blyk dat die bestaande 
maatreels ondoeltreffend geraak 

CACIIT MODIS 
DIE _DAMESWINKEL ...... 

* wintermodes 

OHHBKL•a• 

* broekkouse 

TOMSTRAAT 92 

SPORADIES. 
Die A.O.B. bet tot die gevolg

trekking gekom dat die ant
spanning tot op bede te sporadies 
aangebied is. Die daarstelling 
van ontspanningsgeleentbede was 
nie genoeg nie en het 'n reel
maat gemis. 

Die naambord van die kafe
t.eria ,,Die Puk Pik" bet betrek
king op die bele kompleks . 

KONSERTE. 
Die A.O.B. san die volgende 

termyn sal ander bykomende ak
sies reel. Gedurende sleeptye 
sal daar elke twee weke aan 'n 
koshuisgroep 'n beurt gegee 
word om 'n ligte konsert te reel. 

bet. 

skuld waarvan ek in die artikel Om mee af te sluit wil-ek se 
gepraat bet, is daardie skuld dat dit wei so is dat diegene van 
wat bo redelike twyfel in 'n bof ons wat die afskaffing van die 
bewys moet word. Dit wil se doodstraf bepleit (ek sluit my
at die elemente van die misdaad self met vertwyfeling by hierdie 
wat ek reeds hierbo genoem bet, 
moet as bewese bevind word voor geleerde geledere in, omdat my 
dat daar gepraat kan wO£d van kennis tot 'n groat mate nog ont
'n skuldige persoon. breek, maar ek voel darem sim

In die tweede plek se rnnr. patiek teenoor die gedagte) moet 
Steyn dat die dis-harmonie in natuurlik 'n prima facie saak uit
die werklikheid deur straf ge- maak van waarom die doodstraf 
harmoniseer word (ek weet nie 
waar kom my vriend aan die afgeskaf behoort te word; Ek 
woord ,barmonieer" nie). Hier- is egter van meoing clat dit reeds 
die stelling is natuurlik slegs 'n gedoeo is en daarom beboort die 
halwe waarheid. (Ek wit amper voorstaanders van die doOdstraf 

LENTE. s~ 'n kwart ,waarheid:' omdat opdieverdedigiDggeplaasteword. 
Van die ou tradisionele in- d1t dubbeld verkeerd 1s.) Eer- . . . 

stellinp soos lentedag sal nie stens bet ons bier te doen met Ook bier IS dlt my respekvolle 
verdwyn nie. Dit sal eerder by- die REGSwerkliheid en :r,ny vrien mening dat dit nie deur my 
komend wees by die aaneen- is dus besig om die soewereini- vriend gedoen is nie. Hy is met 
lo~nde ontspanning, wat aan- teitsl~ te oortree (~y o<;>rtr~ respek blykbaar van mening dat 
gebt~ gaan wor?. , nat~urlik deur~s 1~ hterdie die doodstraf 'n sine qua non is 

Die aansoek VIr 'n rolskaa~ opstg). Tweedens ts die verge!- . . 
baan en vir ligte by die minia- ding wat die disharmonic weer vu sekere mt~ade sonder dat 
tuurgolfbaan is eers daargelaat harmoniseer en straf is maar 'n daar 't;~. gronghggende rcde voor 
omdat 'n aanklop vir 'n te groat baie kle.in deeltjie van vergelding. is. Hierin wil .ek grootliks met 
finansiele bulp dffiF dalk kon In die derde plek weet ek hom saamstem. Ek vra dan net 
laat skeef loop bet. nie van watter d~ods~f mnr. die vraag: Van a1 die strawwe 

Steyn van praat m die eerste . ' 
PLATE-AAND. hoofstukke van . die Bybel nie. hoekom wo.rd die do~straf 

Die A.O.B. wil terugkeer na die Ek weet wei van 'n moord in die dan slegs vtr sekere mtsdade 
ou tradisionele plate--aand Son- eerste hoofstukke, maar saver gebruik 1 Of is daar enige ba
dae na kerk in die Totiussaal. ek weet is Kain slegs verban (Gen. siese ooreenkoms tussen moord 
Hierdie keer sal ~ulle dit die at- 4 vers 14). Wat was di~ d~ a- en verkragting? (Albei Hals-
mosfeer van 'n sttkamer gee en ders as straf of 'n geleeotlleid tot . 
ook tee bedien vir die studente rebabilitasie? Ek wil natuurlik mtsdade ). 
wat nie koshuis toe wil gaan geensins die indruk skep dat Chris Schoeman, 

________ ......, ____________ _.daarvoor nie. · daar enige grondc is -vir die af- Hombre. 



OOR 
DIB-

:.. Met die affiliasi~ van die Puk se bctgklimktub. Montium, het 
cit bcsluit dat bulle ook sonuner by die Ondcrdeut ltl~t affilicer. 
Met 'n ledetal van soveel slepcrs kan dit nie anders nie. Is dit nic 
toe te skryf aan die voorbeeld van die voorsitter self nie, of hoe 
Duie? 

Dirkie en Linda, was dit warm handc en koue snceu of koue 
hande en warm liefde 7 Geluk! 

Monti voel toe om aileen toerpa te wees sal geen plesier wees 
nie en hy ry toe spesiaal 30 myl na Cecilia op soek na 'n toerma. 
Was die pligte regtig so straf Monti? · 

Tiny (Johan Meiring) hou van Genlatjies. En Gerdatjies van 
dans. Wonder nou maar net of dit 'n gemodemosecrde tipe lief
desdriehoek is? 

Kotie worstel at weer lank om vir Ben aan die hoek te kry. 
Was die visvangery in die Blyderivier Canyon lekker? · 

Theo se motor staan weer kronies by Huis Republiek. Doen 
julie nou daar gimnastiek Hermine? 

Verder het Martie en Gerrit verlore geraak in mekaar se 
blou oe - Oppas vir verdwaal in die baard Martie. 

Ek wens hierdie ouens bet almat vanne gehad - die helfte 
word sek.er maar by die huis gelos as mens so baie bergklim. Aan 
aile Montium-sleepers wens ek voorspoed toe met die berg- en 
hartverowery. 

Op watter deel van die pawiljoen gaan jy Saterdag sit Marie? 
Hierdie Oosterhoffer sien rerig uit na Saterdag. 

Wil u trou? 
Gaan mr Sterns. 
Vra maar vir Daan Robbertse en Anette Gouws as mens net 

wou gaan kyk na al die blink klippies. 
Mollie Vosloo het na sleepak:,ie van 5 lange jare besluit om 

verseker predikantsvrou te word. Gerrit is die gelukkige man~ 
Na aanleiding van een Proffie se mening oor poligamie bet 

onse eie Paul Kruger na afioop van die lesing gese: ,Dames en 
Here, ek wil u daaraan herinner dat ek 'n blokbespreking vir 
Alabama gedoen bet." Wonder wie is al die gelukkige asters? 

Simpatie met Jeff Ferreirra. Sy verlowingsdag met Hannietjie 
Burger bet verkeerd geloop (nie die verlowing nie!) Weet Lammie 
en Karel nie dalk wat die probleme veroorsaak bet? 

Twee Alabama-hartjies is verlore: Jan Forest en Lynette 
Meillon soek sonder om om te gee. 

Dis maar moeilik as Jo Enslin so wissevallig van lengte is, ne 
Wilma? Hierdie twee is allergies vir gas na die toer. 

Barbel Weber is seker bly dat Johan Badenhorst se twee jaar 
prakties agter die rug is. Die ander praktiesslepers seker ook. 

Marie van Vuuren is deesdae bekommerd. Met Riks de Lange 
wat nie uit die hospitaal wil kom nie! Gou gesond word. 

Solly Thomas en Ingrid Lange, Rina Greer en Nic Vorster, 
is alles ·nog wei? Hoop nie julie neig ook deesdae na nuwe petrol 
nie. Alles wei op pad met Shell. 

Riette Kruger en Wessel Oosthuizen se gesigte. vertel darem nog 
die regte storie. Hannie van Dyk en Jannie Opperman fioreer nog 
saam. 

Waar sleep Lee Smith en Johan Lubbe, Claud Vermeulen en 
Kobus Redelinghuys deesdae? 

Die kampus krimp ook so vinnig met al die uitgrawings dat 
mens nie meer weet waarheen nie. Gelukkig dat die Kafeteria 
nou so 'n gedaanteverwisseling ondergaan. 

Is Hessie Richter nog so lief vir insektetjie Mike Kriek? Won
der sommer ook wat dink Coenie van die muise wat sy Paulita se 
pragtigerooi hare vir Kaas-en-wyn gebruik bet. 

En hoe gaan die met Christo en Wimpie se motorkar? Laas 
twee weke by die padkafee sonder petrol gestaan: toe stap bulle 
soontoe om daar te sleep. 

Hoe hou die Karnavalslepe van Judy en Leon Mouton en 
Janette Singeling met Sakkie Steyn? 

En is dit waar dat Coeleen Gilliland en Doeps privaat verloof is? 
Nog twee motorprobleme is Elsa van Niekerk en Gerrit Oli

vier met die geel Anglia. 
Het Ernst Breedt a1 vir Elize 'n gemaklike rooster op die fiets 

aangebring? En Marie Grove en Ignatius Kleinsmith loop weer saam 
Juanita le Roux is deesdae 'n Pretoria-aanhanger, nes Ockie van 
der Westhuizen. Praat nie van Marietjie en Mariaan van Heide nie. 
Daleen Robbertse en Koos Cronje gesels saam. 

Lana. Conradie en Andre van Rooyen klink goed saam, of hoe? 
Wie is tog die man wat deesdae so gedurig vir Eleanor Botba 
voordeur? En Lood se volksie kuier b) Karlien, 'en Lood by Marie 
Maree. 

En dan wonder ek wat is Fanie Coetzee en Ruanda Jacobs 
opinies omtrent Helen Suzman se beleid? 

Geniet Intervarsity en maak tuis die Kovsies. Later gesels 
ons weer sleep. 

Ta-ta, 
MMounMM. 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 
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Enige Kovsie is welkom om Ockie 
Raubeaheimer uit die kettiap 

te bevry! Foto: Fotokuns. 

Studanta •at 
maar opdok 

DIE. ME.NS VE.ROORSAAK 
PADONGE.LUKKE. 

Op 'n · onlangse vcrgadering 
he.t die Universiteit besluit om 
klas- en losiesgelde die eerste 
maal sedert 1965 te verhoog. 

Die verhoging van klasgelde 
hou rekening met die bedrag van 
klasgelde van ander universi
teite. Dit konsolideer die hui
dige verskeidenheid grotendeels 
en beliggaam die beginsel dat 
die bydrae van studente vir op
leiding tot 'n bepaalde akade
mise vlak, vir elke kategorie, 
gelyk sal wees. 

,DAAR IS iD die joagste tyd r• baie aandag aan die multi-dimeo
sioaele probleem van padvelligheid gegee, kon daar nog nie 'n wesent· 
like oplosslng gevind word nie. In die Republlek is die hele aangeleeot
beld egter uiters soqbareod, want bier bet ons te kampe met probleme 
soos swak padk.onstruksie, relatief groot afstande tussen dorpe, eos. 
Dit is dan ook geeo woader dat die toestande in Suid-Afrika eoigsins 
oaguastig vergelyk met die ander beskaafde Iande · nie, luiddens 'a 
studiestuk van cUe I.B.C. oor die measlike faktor eo padveiligheid. 

Klasgelde is vanaf 1972 soos 
volg vasgestel: 

I. aile eerste baccalaureusgra
de (voltyds) - R200 per jaar; 

2. aile eer!lte baccalauteusgra
de (na-uurs) - Rl50 per jaar; 

3. aile tweede baccalaureus
grade (Th.B. en LL.B.) - Rl60 
per jaar. 

4. aile honneursgrade en B. Ed. 
magisters en doktorsgrade 
Rl60 vir die kursus en 

5. aile diplomakursusse -
Rl80 per jaar. 

Losiesgeld word vanaf 1972 
na R300 per jaar verhoog. 
Hierdie verhoging is naadsaak
lik om die koshuisbedryf te 
fanansier. 

Daar is drie faktore wat 'n 
rol spcel in die padveiligheids
vraagstuk, nl. die pad, die voer
tuig en die mens. Van hierdie 
drie faktore is die mens egter 
by verre die belangrikste. Ver
skeie navorsers beweer dat in 
verhouding van die belangrik
heid die .mens in beweging ten 
minste 80% tot die vraagstuk 
hydra en dat die orige 20% 
deur probleme in verband met 
padbou en die voertuig veroor
saak word. 

Dit is belangrik om te weet 
dat die padverbruiker at sy frus
trasies en aggressie moet beheer 
en daar op volwasse en verant
woordelike wyse opgetree moet 
word. Die gehoor- en gesigs
intuie speel 'n baie belangrike 
rol in die verkcersituasie. 'n 
Motoris se spierbeheer, sy reak
sietyd, twec-hand-koordinasie en 
meganiese vaardigheid is na
tuurlik ook faktore wat sy be-

MENS WIL GOD 
WORD 

,DIE MENS, wat sy eie God geword bet, vra nie meer of iets goed 
of moreel verantwoordbaar is nie, maar by vra of dit hom sal help 
om beter resultate met wat by besig is sallaat behaal,'' skryf Prof. 
Dr. J. A. Heyas ia 'a studiestuk wat Korps Veritas Vincent onlangs 
versprei bet. Die titel is Christen-wees in ons were/d. 

Volgens Prof. Heyns skenk die 
modeme tegnieke en wetenskap 
aan die mens 'n illusie waarin 
by homself as 'n God sien wat 
hom oppermas gee oor d\e na
tuur en n~tuurmatc. Die mens 
sa a~cp~d.c AAildiU~ ve~~ 
CJ'QO. fJ liaJbac VQI' ~ CJl 
vorbtccd ~JY tyaruJmtc en. d•t ~ 
awl hom vert_roue en geloof in 
homself en die wetenskap. 

Die mens se verhouding met 
God moet reg wees, as dit nie 
so is nie, dan kan die mens se 
verhouding tot sy naaste en sy 
w.erk ·ook nie reg wees nie. 

·Die mens moet <¥e weten
:~~p ~ ~ill~ - al~p ~\:1ruik 
ter uitvocrlng van ·GOds wil en 
nie vir eie gewin nie. God het 
gese: Onderwerp die aarde en 
beers daaroor. Prof. Heyns wys daarop dat 

die christen sy verantwoorde- Christelikc organisasie en we
likhede in die veranderde wereld tenskap is noodsaaklik, Christus 
in oenskou moet neem. Die is heerser van die hele kosmos. 
chri:,ten moet nie die probleem Die ware christen moet die 
van sy tyd ignoreer nie, dit sou uitdaging tot vemuwing aan
'n vers:ak:ing van Gods opdrag vaar, maar die vemuwing mag 
aan die mens wecs. · nie in stryd wees met die evage-

Die geloof moet die mens tot lie nic. . 
aktiewe handeling lei, waarmee Prof. Hcyns ·se studiestuk is 
by sinvol ingryp in die sosiaal- aktueel vir die christen wat voor• 
maatskaplike lewe van .ons tyd. durent gekonfrontcer word met 
Prof. Heyns wys tereg daarop die vraag of daar nog plek is 
dat die suiwerste geloof kragte- vir die christen in die modeme 

stuursvemuf kan beinvloed. Die 
ontwikkelingspeil van die pad
verbruiker is ewe-eens 'n fak
tor waarmee rekening gehou moet 
word. Daar is bv. 'n groot per- · 
sentasie nie-blanke bevolking 
in Suid-Afrika wat baie :weinige 
verkeersondervinding besit. 

Ten slotte word in hierdie ver
band genoem dat sekere kroniese 
siektes soos ep ilepsie en sui
kersiekte die padverbruiker 'n 
groot risiko maak en ook hart
lyers is van belang. 

Dit is ook van essensiele be
lang om te let op die tipe van 
oortredings wat die padverbrui
ker begaan: te hoe snelheid vir 
die bepaalde onstandigbede, be
stuur onder die invloed van 
drank, verontagsaming van· pad
tekens en inswaai voor aanko
mende verkeer, is oortredings 
wat genoem word. 

,Koordinasie, wat noodsaaldik 
is vir die doeltreffende bantering 
van_ 'n voertuig, moet aange
leer word en kom nie outomaties 
nie. Die bestuurder moet leer 
om te oordeel in gedurige ver
anderde omstan.dighede en om 
heersende toes tan de op te som; 
om moontlike veranderinge in 
hierdie toestande te antisipeer en 
om vinnige besluite te maak en 
uit te voer. Maar indien sy na
tuurlike aanlegte, vermoens en 
kapasiteite nie aangevul word 
deur gebatanseerde persoonlik
heid nie, kan by nog 'n groot 
gevaar op die pad wees, atdus 
die studiestuk. 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* 
Octroa-gebou 

Lombardstraat 

* 
VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

'-----------------------.. loos is sonder die daad. dinamika. 
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Alabama soos 
gewoonlik 

DIE eente vd twee reekse opvoeriogs wat deur Alabama op Pot
cbefstroom aangebied sou word, bet vanaf 9 tot 12 Augustus groot 
byval by die plaaslike gebore gevincl. 

Alhoewel dit gebruiklik ge- Alhoewel daar boogtepunte in 
word bet by baio persone om die die program is, loop dit nie 
opvoerings van Alabama met tot 'n finale boogtepunt nie. 
vorige jare te vergelyk, moet dit Dit kon moontlik voorkom word 
nie · bierdie jaar gedoen word deur 'n ander ordening van die 
nie, aangesien die program uit program. 
verskillende tipe liedjies saam- Alles in aanmerking geneem, 
gestel is as voorbeen. bring 'n mens tog 'n heel genot-

Die program is meerendeels volle aand saam met Alabama 
saamgestel uit Afrikaanse liedjies deur. 
tog word dit goed afgewissel deur 
die orkes en Engelse liedjies. Die 
keurspel uit Die Fledermaus van 
'Johann Strauss bied ook goeie 
afwisseling. Verder moet daar 
melding gemaak word van die 
besondere wyse waarop bekende 
Mrikaanse temas verwerk is. 
Goeie applous is uitgelok deur 
Joban van Rensburg se eie kom
posisie Concerto. 'n Teleur
stelling was egter dat Aquarius, 
wat op die program aangedui is, 

Lagspiara 
werk 

oortyd in 
swak.stvk 

nie ingesluit is nie. Plek: Totiussaal. 
Die klankeffekte aan die begin Tyd: 3 tot 7 Augustus. 

en voor Burning Bridges, was 
besonder goed. Die ligeffekte was 
soms amper oordryf, maar is 
tog by die meeste nommers uit
stekend gepas. Neem bier as 
voorbeeld die besondere beligting 

·op die tamboeryne met Bim
bambula en die rooi ftitsende lig 
by Burning Bridges. 

Daar word verskillende me
nings uitgespreek or die orkes 
wat soms die koor oorheers, 
maar is dit nie dalk die bedoeling 
nie? Die groep moet as groep 
gesien word, bestaande uit 'n 
orkes, koor, klank- en ligeffekte 
en bewegings, waar soms die 
een en soms die ander voorrang 
mag geniet. Die choreografie 
deur David Matheson is van die 
best e. 

Die kostumering is goed en 
skep 'n mooi indruk op die ver
hoog, veral in aanmerking ge
neem, die afwisseling van die 
kleur daarvan deur middel van 
die beligting. Verder pas die 
kostumering baie goed by die 
tipe liedjie wat gesing word. 

Wat die dekor betref: van wee 
die eenvoud daarvan is dit tref
fend en geensins verwarrend nie. 
Dit lei nie 'n mens se aandag 
af van die reeds kleurvolle groep 
deelnemers nie. 
Sommige van die komiese to
neeltjies is onoorspronklik en 
ruimte vir verbetering. Joe Ens
lin se onbetwyfelbare talent as 
komediant word misbruik op 
komiese tooele met 'n gebrek 
aan fyn humor. 

Joe Enslin (heel regs) op die 
•erboog besig tydens die Alaba
ma-opvoering. Foto: Fotokuns. 

Die regisseur bet daarin ge
slaag om 'n swak geskrewe stuk 
op 'n baie geslaagde wyse aan te 
hied. Dit is duidelik dat die stuk 
werklik fyn afgerond was en dat 
sommige spelers bulleself oor
tref bet. Hier kan die name van 
Heleen le Roux en Estelle de 
Waal genoem word. 

Dit is egter jammer dat die 
spel van sommige van die ander 
spelers, wat ontuis en verlee 
op die verhoog voorgekom bet, 
afbreuk gedoen bet aan die prof
fesionele gebalte van die aan
bieding. 

Die musiek wat telkens in die 
agtergrond voorgekom bet, bet 
die regte atmosfeer geskep en 
was 'n onafskeibare deel van die 
opvoering. Die hoogtepunt van 
die aanbieding was die ,Tango" 
wat uitmuntend beplan is. 

Die karaktervertolking was 
konstant. Hier kan as voorbeeld 
geneem word Pieter Fourie in 
die rol van Kolonel van der Walt 
en Jan Potgieter. Wanneer hy 
Jan Potgieter moes wees, was 
by dit en wanneer hy Kolonel 
was bet hy die rol van die Kolonel 

uitstekend vervul. 
Die dekor was goed en effek

tief beplan. Die eerste bedryf 
waar slegs 'n klein speelruimte 
gelaat is, bet die intieme huis
likheid van die Van Draad-gesin 
weergegee. 

Dit was 'n aand van heerlike 
genotvolle ontspanning en 'n 
mens se lagspiere bet beslis oor
tyd gewerk. 

• ' 

In die gewone volgorde verskyn 
G. Ballot, die Burgemeester prof. 
J. H. Grobler en mnr. Muller 
tydens die Salon wat in die Frans 
du Toit-genou gehou is. 

Foto: Fotokuns ...... . 

.' 

KOOR HOU E.E.RSTE. 
OPTRE.DE. 

Salon: Hoe gehalte DIE nuutgestige Potcbefstroomse Universiteitskoor, bestaande uit 
vyftig lede, bet onlangs sy eerste openbare optrede in Vanderbijl

du park gehou. Die koor staan onder Ieiding van prof. Pieter. de Villiers.. Plek: Kunslokaal, Frans 
Toitgebou. 

Tyd: 12 tot 26 Augustus. 
Die Jaarlikse Salon van die 

Pottbefstroomse tak van die 
Suid-Afrikaanse kunsvereniging 
is op Donderdagaand 12 Augus
tus deur die Burgemeester, prof. 
J. H. Grobler, geopen. 

In sy openingstoespraak het 
prof. Grobler onder andere ge
se dat die kunswerk in 'n groot 
mate die lewens- en wereld
beskouing van die kunstenaar 
openbaar. 'n Mens kan ook 
in 'n kunswerk die eksistensie 
aanwys en die verwardheid van 
die mens sien. Prof. Grobler 
se indruk van die werke op bier
die Salon was egter 'n oopbeid, 
realisme en opregtbeid. 'n Ti
pies Suid-Afrikaanse lewens
beskouing en gesigspunt kan in 
bierdie werke gesien word. Die 
Salon maak van Potchefstroom 
die sentrum van 'n kultuurge
meenskap. 

Die kunstenaars is oor die 
algemeen gelukgewens met die 
gehalte van die werk en waar
dering is uitgespreek oor die 
besondere belangstelling wat ge
sien kan word aan die hoeveel
heid inskrywings. 

As gevolg van die sukses wat 
die P.U.-Koor reeds behaal bet, 
bet die Studenteraad besluit 
om af te sien van die vereiste 
twaalfmaandeproeftydperk voor 
dat patronasie onder die Stu
denteraad kan plaa::.vind. Teg
nies is die koor dus reeds 'n 
volwaardige onderliggaam van 
die Algemene Bestuur vir Kuns
kultuur en is by geregtig op 
finansiele steun van die Stu
denteraad. 

Die lede van die koor sal die
selfde voorregte as die lede van 
Thalia en Alabama en ander on-
3erliggame van die A.B.K.K. 
geniet. Die bestaande lede sal 
ook stemreg he vir Studenteraads 
verkiesings. 

Die koor sal nog deur Pro
fessor de Villiers afgerig word. 

M aandag 20 September tree 
die koor op in die Totiussaal en 
die Debuutaand vind plaas op 
21 September in die Konserva
toriumsaal. By hierdie geleent
heid sal die Kansellier van die 
Universiteit, Senator Jan de 
Klerk, en die Rektor, Prof. 
H. J. J. Bingle, en ander ere-

gaste vergas word op die koor se 
sang. 

'n Toer na Suidwe:. en talle 
kort toertjies in die nabye om
gewing en Pretoria word vir 
1972 in die vooruitsig gestel. 

ONDERRIG IN 
STERLAND 

Op b~el oorspronklike wyse 
bet die Geskiedenisvereniging 
hul onderrig ontvang en ter
selfdertyd ook die geheue op
geknap oor die geskiedenis van 
,Cromwell", een van die hoof
figure in die geskiedenis van 
Engeland. 

'n Groep studente bet verlede 
Donderdag per bus vertrek na 
Sterland in Johannesburg en die 
vertoning van die rolprent wat 
handel oor bierdie figuur, byge
woon. Die groep was baie in
genome met die vertoning ge
sien teen die agtergrond wat in 
die klas gele is. 

In die vroee oggendure bet 
die rolprentgangers veilig in 
Potchefstroom aangekom. 

P E R K A M E N T P R A AT J 1· E S 

DIE. E.E.RSTE. GRE.E.P 
Verskeie kunstenaars het aldie moet deurbreek as die tyd daar vlieg. En nou moet by hom eers 

stelling gemaak dat die moeilik- is, soos die kern van die kern- asem-uit vlieg voordat by weer 
ste deel van die skepping van 'n born moet oopbreek as dit vry- rustig en stil kan wees. 
kunswerk in die begin daarvan gelaat word, soos die vlinder Dit is egter nie net 'n daad van 
le. Om die eerste paar woorde gretig 1.1a die sonlig moet vlieg bevryding nie; 'n integrate deel 
van 'n gedig te skryf, om die as dit uit die kokon kom, soos van die bevryding is die bebeer
eerste beweging . op die skilder- die baba sy eerste skree moet sing. Die hoogste bevryding 
dock te maak,' QDl die eerste gee om die lewe te snak, so nood· moet ook die hoogste beh~rsing 
paar note of akkoorde vas te wendig is dit dat die skeppinp- inhou. Die kunstenaar moot noa 
van,, verg 'n geweldige krag- krag in die kunstenaar tot uiting altyd die meester bly :... by moet 
pogmg - dit is asof die kunste- moet kom as die ervarings en sy stof of materiaal so beheers 
naar deur 'n grens moet breek gedagtes reeds lank in hom op- dat by dit bevry; by moet die 
asof hy, soos die ruimtereisiger, gedam bet, as sommige van bulle stofin die hoogste en rykste mate 
deur die atmosfeer moet sny; reeds verdamp en uitgekristalli- vorm sodat dit onuitspreeklik 
bewend en bang, maar ook bly ~r bet, en as die stu wing so nuut kan word; hy moet die 
en vry, staan by op die drumpel sterk is dat by na· die pen chaos deurdring nadat hy kan 
van bierdie grootse ervaring, of penseel moet gryp. vorm en orden en skep. So vcr-
soos wat Galileo gestaan bet vul dan ook die kunstenaar die 
voor die ontdekking van 'n nuwe Hierdie deurbraak is 'n daad beheersingsopdrag wat aan die 
wereld .. As die kunstenaar eers van bevryding. · Dit is nou asof mens gegee is. 
so ver gekom bet, dan moet by die kunstenaar uit die kokon Dat die mens die grootste ga
deur hierdie grens breek, dan is ontglip bet, en as by die eerste we besit om kuns te skep, is 
daar geen terugkeer nie. sonstrale op hom voel, dan breek so wonderbaarlik; saam met die 

Soos 'n massa water moet uit- die kragte in hom oop en is hy Psalmis kan ons net stamel dat 
breek wanneer die damwal mee- sterk genoeg om, soos Icarus, die mens 'n weinig minder as 'n 
gee, soos 'n onderaardse fontein na die helder lokkende sonlig te goddelike wese gemaak is. 



OP DIE KOSHUISFRONT 
HEIDE: 

Koshuisvergadering volgens 
nuwe resep 

HEIDE bet MaandaguDd 'n proefkoshaisvergadering gebou en dit 
was so soksesvol dat daar· besluit is om daarmee voort te gun. 

Daar is heeltemal afgewyk van 
die geykte pos- en telefoondiens 
en eerstejaarstipe vergadering. 
Die hele negatiewe gees wat daar 
op die koshuisvergaderings was, 
bet verdwyn en die dames bet nie 
gevoel dat bulle tyd mors deur 
daar te sit nie. lnteendeel, bulle 
was die helc;,aand geboei deur die 
sake wat almal in die koshuis be
trek. 

Die huiskomitee bet vooraf 
op 'n onderwerp besluit. ,Die 
huiskomitee in die soeklig" en 
verskillende dames is genader 
om oor die onderwerp te praat. 

Huiskomitee: 

Die eerste bespreking het oor 
Die Taak van die Huiskomitee 
gehandel en is daar in die alge
meen gepraat. Nadat Hilta 
Lie ben berg en Petro Harm:.e bul
le standpunte gestel bet, bet die 
dames sonder om persoonlik 
te raak, spontaan bulle standpun
te gestel. Die huiskomitee bet 
ook bulle siening oor die saak 
gegee. 

Gees: 
Die tweede onderwerp bet oor 

Die Gees in die Koshuis gehan
del. Gerda de Klerk en Rita 
Bruwer bet die nodige aanvoor
werk gedoen. Die eerstejaars 
het ewe spontaan gereageer en 
met baie oulike idees vorendag 
gekom. (wat nie net by idees 
gaan bly nie). Die koshuisgees se 
fondament sal op die hempies, 
wat spesiaal vir Heide dames ge
maak word, gele word. 

Ontgroeniog: 
Die Iaaste onderwerp was 

Ontgroening wat veral reaksie by 
die eerstejaars ontlok bet. Niki 
Langenhoven het haar bier be-

KOSHUISRUGBY. 

DORP A VS. 
DAWIE DUP A 

Dorp A bet daarin geslaag om 
Dawie Dup A met 15-8 te klop. 
Dorp verdien hierdie oorwinning 
beslis want Dawie Dup se ver
dediging bet bulle liederlik in die 
steek gelaat. Hulle kon nog geen 
wedstryd vanjaar wen nie en kon 
slegs die eerste wedstryd teen 
Kompleks gelykop speel. 

Dorp bet pragtig saamgespeel 
en met die nodige afronding 
kon bulle nog verder gewen bet. 
Theuns van Rensburg, senter 
van Dawie Dup, bet twee mooi 
driee gedruk. Vir Dorp het 
Robert Jarvis, Danie van Wyk 
en Fanie Coetzee driee aange
teken. 

Drakeusteio A vs. Kasteel A: 
Drakenstein A bet voorver

lede Saterdag vir Kasteel A met 
13 punte teenoor 9 geklop. Hier
die wedstryd bet getoon dat die 
span met die meeste besit van die 
bat en wat die minste route maak, 
moet wen. Drakenstein bet bulle 
oorwinning aan bulle swaarder 
stel voorspelers te danke. 

In die volgende rondte van die 
uitklopliga kom Drakenstein 
weer teen Over de V oor te 
staan. 

sonder goed van haar taak ge
kwyt en dit lyk of alles sommer 
voor die wind sal gaan, want die 
eerstejaars van 1972 gaan die 
wind van voor kry. 

Die koshuisvader, prof. D. P. 
Erasmus, was ook teenwoordig 
en is baie in sy skik met die nuwe 
metode van koshuisvergaderings. 
Dit sal onderlinge probleme baie 
beter oplos en die nuwe huisko
mitee sal dadelik met die metode 
in val. 

Verkiesing: 
Die tipe vergadering bewerk

stellig 'n nouer kontak tussen die 
koshuisinwoners en die dames 
kry nou die geleentheid om seker
heid oor die verkiesing van 'n 
huiskomitee te kry. 

,Pukke, let op hoe ken die 
Heiders mekaar, nie een sal 
verby die ander loop sonder om 
te groet nie! Nog iets omtrent 
die gees -in die aande geduren
de koektyd hou al die Heiders 
,sing-songs" om die teekan en 
dan gaan dit net te jollie," se 
'n inwoner. 

' 

K.LAWERHOF-TWEEUNG 

Dit is vir die dames van Kla
werhof en Oosterhof, 'n hele 
aardigheid vandat bulle skielik 
twee ,boeties" bygekry het, en 
wel in die persoon van die twee
ling wat die nuwe koshuisvader 
en sy vroutjie ryker geword bet. 
Die dames wil baie geluk se; 
en welkom in ons midde, berig 
Klawerhof. 

DA WIE DUP WEN ,PRES
TIGE" WEDSTRYD 

In 'n op-en-wakker wedstryd 
het Dawie Dup sy eerste oar
winning hierdie seisoen behaal 
toe by die sterk span van Dra
kenstein met 8-0 geklop het. 
Hoewel dit net 'u vriendskap
like wedstryd was, het Dawie 
Dup hierdie oorwinning deeglik 
verdien, want Drakenstein bet 
die tweede plek in die eerste 
rondte van die koshuisliga in
geneem. Dit was sommer vanuit 
die staanspoor duidelik dat Dra
kenstein Dawie Dup onderskat 
bet, omdat laasgenoemde nog 
nie 'n wedstryd vanjaar kon wen 
nie. 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nol, B.Sc.Farm.) 

* 
OdroB-pboa 

~· I 

* i 

VIR VINNIGE 
AFLEWERING I 

I 

SLUEL 707. i 

I 
I 
I 

Op inisiatief van die Geskiedenis
studente bet 'n aantal Pukk.e 
Cromwell in Johannesburg gaan 
bywoon. Fotos Fotokuns. 

MATIES BOIS 
In antwoord op die SAUK se 

verklaring dat hy rue bevoor
oordeeld teenoor die Maties 
staan nie, en dat die uitsending 
van · Radioparlement van 28 
Julie volgens standaardprosedure 
geredigeer is, bet die Studente
raad van die Maties bulle eis 
dat die volledige program uit
ge~i moet word, herhaal. Hul
Je het verder die SAUK se ver
weer verwerp omdat dit dan 
geen antwoord op die Maties 
se besware sou wees nie. 'n 
Brief in die verband is reeds 
aan die SA UK gepos. 

Herbaal: 
Mnr. Etienne de Villier!>, voor

sitter van die Matie-SR, het 
gese dat die hele program liefs 
weer opgeneem moet word, 
omdat daar nie op die huidige 
trant voortgegaan kan word 
nie. 

Die beswaar: 
Die Maties se beswaar kom 

daarop neer dat die SAUK on
regverdig teenoor bulle sou op
getree het deur die program so 
te sny dat die krag van die 
Maties se argumente verval bet 
en die standpunt en argumente 
van die ASB dus die meeste 
gewig gedra bet. 

Die hele rusie spruit uit die 
Maties se disaffiliasie by die 
ASB en onlangse optredes. 

9\t 

"~"9 
~Ol 
~tll 

Trok bet oalangs ,'n Had Vol 
V ere" in Potcbefstroom opge-
voer. V .Ln.r. verskyo Mariette 
Ferreira (oud-Pok), ,Hoep-boep" 
en ,,Pistorius". Foto: Fotokuns. 
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Trampolianklub 
tt.rastaar 

Gedurende die naweek van 7 
Augustus bet die P.U.-Tram
polienklub vir die tweede keer 
aan die Transvaalse kampioen
skappe deelgeneem. Ten spyte 
daarvan dat hierdie klub nie die 
professionele afrigting geniet wat 
die ander klubs op die Rand het 
nie, bet al vyf die deelnemers 
met bekers weggestap. 

Verder was die P.U.-Trampo
lienklub die enigste klub wat 
beoordeel en deelgeneem bet 
tydens die kompetisie. Alhoewel 
die klub in die totaal vyfde ge
eindig bet, was die individuele 
prestasies merkwaardig. 

Mnr. Eugene Marais bet derde 
geeindig in die mansafdeling vir 
die tweedegraadse reeks. 

Mnr. Hannes Meyburg het 
tweede geeindig in die mans
afdeling vir die derdegraadse 
reeks. 

Mnr. Danie van Vuuren het 
eerste gekom in dieselfde reeks. 

Mej. Elsie Minnaar bet tweede 
geeindig in die damesafdeling 
vir die vierde graad. 

Die beste prestasie is behaal 
deur mej, M. Wissing wat 'n 
eerste plek moes deel in die da
mesafdeling vir die eerste graad. 
Ongelukkig betsy uitgeval in die 
uitklopreeks. Heel waarskynlik 
sal sy die P.U.-Trampolienklub 
verteenwoordig op die S.A.
kampioenskappe. 

U.P. Broep 
Besoek Kampus 
Die Staatkunde-vereniging van 

die Universiteit van Pretoria bet 
die gedagte van 'n staatkundige 
konferensie tydens bulle besoek 
aan die Staatsleerstudente van 
die Puk, geopper. 

Dit is beklemtoon dat uit
sluitlik studente referate moet 
!ewer, omdat ervaar is dat ge-
saghebbendes die inisiatief van 
die studente tot 'n groot mate 
demp. 

Na bulle aankoms Vrydag
oggend het bulle interessant
heidshalwe eers 'n klas byge
woon. 

Tydens samesprekings die mid
dag in die Senaatsaal wou bulle 
van mnr. Leon Wessels weet hoe 
die Studenteraad saamgestel is 
en hoe die verskillende liggame 
en verenigings funksioneer. In 
die opsig wou bulle veral weet 
hoe die PNB met die Staats-
leerstudente skakel. 

Daarna het bulle die Sentrum 
vir Intemasionale Politiek be
soek, waar mnr. Potgieter ver
duidelik het hoe die Sentrum 
met die Staatsleerstudente ska
kel, wat die Sentrum alles behels 
en oor toekomstige uitbreidings
planne. 

Die verrigtinge is die aand op 
'n hoe noot in Karlien se sit
kamer met 'n onthaal afgesluit. 
Hulle het die volgende oggend 
na Bloemfontein vir verdere 
samesprekings oor skakeling en 
die konferensie vertrek. 
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P----------------------------------,~SHO~: T okkies was te goed 

SO HET DIT IN DIE 
.\LERLEDE GEGAAN 

Jaar P.U. 
1927 4 
1938 11 
1943 6 
1944 3 
1945 4 
1946 5 
1947 6 
1948 6 
1949 8 
1950 11 
1951 6 
1952 11 
1953 0 
1954 8 
1955 16 
1956 13 
1957 3 
1958 13 
1959 6 
1960 9 
1961 11 
1962 13 
1963 5 
1964 11 
1965 9 
1966 8 
1967 13 
1968 6 
1969 16 
1970 19 
1971 ? 
Aantal intervarsities gespeel: 30. 
Aantal deur P.U. gewen: 12. 
Aantal deur U.O.V.S. gewen: 16. 
Aantal intervarsities gelykop: 2. 

u.o.v.s. 
6 
8 
8 

11 
3 
10 
7 

20 
3. 
5 
3 
5 
3 

21 
3 
6 
8 

19 
24 
11 
0 

14 
28 
19 
9 
3 

22 
6 

11 
16 
? 

Aantal punte aangeteken deur Puk: 260. 
Aantal punte aangeteken teen Puk: 312. 

HOU DIE 
SPORTSOORT 

DOP 
DIE feit dat die 1972 S.A.U. Hok.kietoemooi (mans) Yir die eerste 
keer in die geskiedenis op Potcbefstroom gaan plaasYind, toon dat 
manshok.kie op die Puk sterk op dreef is. 

Die eerstespan bet tot dusver Daar die bokkieklub volgende 
bierdie jaar baie goed presteer jaar 'n groot sukses van die 
en al bulle wedstryde op een na S.A.U.-toemooi wil maak en 
gewen. Hulle eindig sodoende terselfdertyd drie spanne in die 
saam met Potcb Dorp bo-aan veld wi1 stoot, doen bulle 'n 
die liga. Die prestasie bet tot beroep op ·almal wat 'n hokkie
gevolg dat bulle aanstaande stok kan vashou, om te kom 
jaar in die Wes-Transvaalse hokkie speel. 
Superliga sal speel, terwyl die 
tweedespan dan in die eerste- KOVSIES HIER KOM ONS. 
liga sal speel. Die spanne bet __ _ 
bulle sukses hoofsaaklik te danke 
aan die Springbok, Bull Boon-

zaaier, wat bulle afgerig bet. In Dameshokkt·e die verlede was die beswaar 
teen manshokkie nog altyd die 
swak afrigting. 

Gedurende die Julievakansie 
Die hoogtepunt van hokkie-

berlewing op die Puk bet in Julie is die S.A.-Interuniversitere hok-
vanjaar plaasgevind toe die eer- kietoernooi (dames) in Durban 
stespan vir die eerste keer in drie 
jaar aan die S.A.U.-toernooi in gebou. Van die ses wedstryde 
Durban deelgeneem bet. Nadat wat die Pukke gespeel het, bet 
die span by die tempo en stau-
daard van die toemooi aangepas bulle twee gewen: teen U .P.E. 
bet, bet bulle glad nie sleg ge. en R.A.U. Die vo!gende toer
vaarnie. 

Die span is amptelik beskou nooi sal op die Puk gehou word. 
as die span wat die beste ver-

Tukkies bet verdien om die 
wedstryd met 16 punte teenoor 
5 te wen. Die Tukkie-agter
spelers was bulle opponente stuk
ke oor en losskakel Dudley 
Grad well se goedgeplaasde skop
pies bet die deurslag gegee. 

•Gradwell bet 13 van sy span 
se punte aangeteken met ·~ skep
doel, 'n strafdoel, 'n drie en twee 
vervyfskoppe. Vir die Puk bet 
Joban Steny 'n drie gedruk wat 
deur Schalk van der Merwe ver
vyf is. Piet Brand, op agtste
man, bet 'n uitstekende wed
stryd gespeel. Puk bet goed ge
vaar as na die uitslae van vorige 
jare gekyk word: Tukkies bet 
gewen 41-6, 23-3 en 30-14. 

Puk se tweedes bet 16-3 teen 
Tukkies se tweedespan verloor. 
Die o/20 A-span bet vir die twee 
de keer vanjaar oor P.O.K. o/20 
geloop en 20-3 gewen. Philip 
Burger, Mangaan van der Walt, 
Nimrod van Zyl en kaptein Lotz 
het goeie spe1 gelewer. 

Eerste Muurba/
intervarsity 

betering in gees sowel as spel Saterdag bet die eerste en 
In nog net twee intervarsiteis kon een van die spanne nie getoon bet. Uitslae was soos tweede Puk-hokkiespanne teen 

punte aanteken nie. In 1953 wen Kovsies 3-0 en in 1961 wen Puk volg: Goldfields op Carletonville ge-

Vanaand om 7.30 om. sal daar 
vir die eerste keer Muurbal
intervarsity gehou· word teen 
die Kovsies op die Militere 
Bane. Die span wat verkies is 
om die Puk te verteenwoordig 
sien soos vol~daar. uit: John 
Guy, Dr. G. .ekker, Wim 
Scholtz, Colin·' egg en Brian 
Deane. Die pan bet bulle 
deeglik verge is van hulle ver
moens en 'n paar spannende wed
stryde word in die vooruitsig 
gestel. 

11-0. Die boogste punteverskil in 'n intervarsity tot op bede speel. Die eerstespan wen Gold-
is die 23 punte in 1963 toe Kovsies 28-5 gewen bet. Kovsies se P.U. 0 Natal 4 (wenners van die fields met 1-0 nadat Klatie Slab-
boogste puntetotaal is die 28 punte in die 1963 intervarsity. Puk toemooi). bert 'n strafdrietik gewen het. GOUE WElTE se hoogste puntetotaal is die 19 punte wat in laasjaar se wedstryd. P.U. 3 U.O.V.S. 4. Die tweedespan wen met 3-0. 
aangeteken is. Doele is deur Sights v.d. Schyff, 

Geen span kon al vyf agtereenvolgend intervarsities wen nie. P.U. 1 Stellenboscb 2. Magda Lichthelm en Lamelle ------------
Puk bet vier agtereenvolgende gewen vanaf 1949-1952 terwyl Kov P.U. 1 Rhodes 3. Cilliers aangeteken. Maandag tot Donderdag 7 nm. 
sies dieselfde vermag bet tussen 1957-1960. P.U. 0 Tukkies 7. Vrydag en Saterdag: Eerste 

vertoning 6.45 nm. Tweede 
vertoning 9.00 om. 

,Dollies-maar kom eers 
saam met my V olkskas 
toe'' 

Nie 'n sleg plek nie, Volkskas. 
As jou sleep daardie nuwe fliek · 
moet sien, en jou fondse is 
skraps, vat haar saam Volkskas 
toe. Lekker stoele vir baar om 
op te sit terwyl jy geldsake ge· 
sels. 

Buitendien, as sy j'ou tipe veer 
is, moet sy 'n Volkskas-meisie 
wees. Miskien kry sy jou jammer. 
Miskien trek sy ook geld en 
betaal vir haarself. 

VOLKSKAS 
Beperkg 

Waar studente deurkom 
met ge/dsake 

Voorverlede Saterdag behaal 
die eerstehokkiespan 'n oorwin
ning van 7~0 teen die Dorpspan. 
Doele is deur Ilse Papendorf, 
Nicki Botha, Susan Els en Klatie 
Slabbert aangeteken. Die teen
standees van die tweedespan bet 
nie opgedaag nie, dus wen bulle 
ook met baie min moeite. 

Kosbuisliga. 

Wat die koshuisliga betref, 
loop Heide tot dusver nog voor, 
daar is egter nog wedstryde wat 
gespeel moet word. W oensdag, 
in bulle wedstryd teen Kulu, bet 
Heide weer gewys wat in bulle 
steek, en wen hulle eerstespan 
die van Kulu met 8-0, Heide B 
wen Kulu B met 4-0. 

* Vrydag 20 en Saterdag 2-: 
Eerste Vertoning: 

, YOU CAN'T WIN 'EM 
ALL'' 
Tony Curtis, Charles Bronson, 
Michele Mercier. 

* Tweede Vertoning: 
,THE MAD ROOM" 
Stella Stevens, Shelly Winters 

* Maandag 23 en Dinsdag 24: 
,BREAKOUT''· 
Stuart Whitman, John Collin 

* Woensdag 25 en Donderdag 26: 
, WE STILL KILL THE 
OLD WAY" 
Gina Maria Volante, Irene 
Papas. 

PRETORIASE FIRMA VAN GEOKTROOIEERDE RE· 

K.ENMEESTERS EN OUDITEURE HET VAKA TURES 

VIR INGESKREWE OUDITKLERKE. SKAKEL 2-8681 

OM 'N ONDERHOUD TE REEL. 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na die nuwe Bult DroogskOODJDaken 
en Wassery. . 
Alles word nou skoongemaak of gewas in 'n 
spesiale iogevoerde skoonmaakmiddeL 
Ons bet aa oos nuwe ultramoderne lokaal 
te Tomstraat 98 getrek. 

TOMSTRAAT 98 TEL. 5574 



Tafeltennis-Pukke verower
maeste titels 

DIE jaarlik.se S.A.U.-tafeltennistoernooi is van 28 Junie tot 4 Julie 
by Rhodes Universiteit gebou. Sewe Universiteite was teenwoordig 
met heelparty provinsiale en Protea-spelers in die midde. Vir die 
Pukke was dit die mees suksesvolste toer tot op datum en kon na 
aftoop van die toemooi mef vier van die agt titels spog. 

Die P.U.-damesspan deel die 
eerste plek met Kaapstad in die 
spankompetisie. Sonja Kruger, 
gewese S.A.-juniorkampioene het 
min moeite gehad om die dames
enkelspelkampioenskapstitel in 
te palm, terwyl sy en Ben Schutte 
eweneens die gemengde dubbel
speltitel gewen het. Mej. Kru
ger het ook Protea-kleure ont
vang in 'n wedr.tryd teen Oos
telike Provinsie. 

In die mansspankompetisie 
eindig die P.U.-mansspan tweede 
na pragoorwinnings oor Wits, 
Rhodes en Stellenbosch. 

Na aftoop van die toemooi is 
Sonja Kruger eerste gegradeer 
in die damesafdeling, terwyl Ben 
Schutte die prestasie behaal om 
die vierde plek in te neem in die 
mansafdeling. 

UITSLAE. 

Mans: 1. Kaapstad en Natal. 
2. P.U. 3. Wits. 4. Rhodes. 5. 
Stellenbosch. 6. R.A. U. 

Dames: I. P.U. en Kaapstad. 
2. Wits. 3. Stellenbosch. 4. 
Rhodes. 5. R.A. U. 

DAMES TROEF 
POTE 

In die damesdubbels-kampioen
skap bet Sonja Kruger en Gri
zelle Azar deurgedring tot die 
fioaal waa,, hulle deur die span 
van Kaapstad Universiteit uitge
skakel is. Sarel du Plessis ~org 
vir nog 'n hoogtepunt deur die 
plaatkampioenskap in te palm. Die Puk A-span bet verlede 

Saterdag in 'n baie aanskoulike 
------------ wedstryd geseevier oor die A

EERSTES STEEDS 
ONOORWONNE 

Die Pukke bet Saterdag vir 
Strathvaal met 32-8 op die Puk 
velde verslaan. Ten spyte van 
Jim van Rensburg se besering 
het die Puk vo9rspelers hulle man 
gestaan. Dit was eintlik die ag
terspelers wat die deurslag gegee 
bet. Vir die Pukke het Johan 
Steyn (2), Gerrit Botha, Lou 
Venter, Piet Roodt en H. B. 
Aucamp elk 'n drie dgeruk. 
Roodt bet ook geslaag met 'n 
skepskop. Schalk van der Mer
we het vier driee vervyf en met 
een strafskop geslaag. 

span van POK, met 'n telling 
van 3-0. 

Die Pukke het met rustyd 1-0 
voorgeloop, maar nie laat slap 
lc nie en vroeg in die tweede 
helfte het die Pukke weer in 
die doelhok van POK gaan kuier. 
Dit het die teenstanders heelte
mal ontsenu, en dit was nie lank 
nie of daar was weer punte vir 
die Puk. 

Die punte is aangeteken deur 
die kapteine van die span, Nico
lene Botha, (een) en Klatie 
Slabbert (twee). 

Die span bet as 'n geheel 
baie goed vertoon en indien die 
dames die spangees en spel 
hoog hou kan die Kovsies dalk 
'n verrassing op die lyf loop. 

• op e1e 
werf 

Verlede Saterdag het die Puk

ke vir die eerste keer na twaalf 

jaar weer alleenhouers van die 

Neserbeker in Wes-Transvaalse 

geword. Met egte hardlooprug

by het bulle Strathvaal 32-8 ver

~laan met die Pukspan nie eers 

op volle sterkte nie. 

Nou le intervarsity weer voor 
die deur en Puk het nog nie van
jaar 'n wedstryd in Wes-Tran~
vaal rugby verloor nie. Laas
jaar was Kovsies tot intervar::.ity 
onoorwonne en toe verloor hulle 
die belangrikste wedstryd van die 
jaar. Die Pukke moet egter al 
klinkende oorwinnings van van
jaar vergeet, want Kovsies is nie 
Sasolburg of Strathvaal nie. 
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U kan gerus a bande versool by ••• 

60LIIBN WEST 
BETBEABEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

V ersoling aou ook verkrygbaar in die 

*GOODYEAR G 800 loopvlak 

* Nuutste toestel vir WIELSPORING en 
-BALANSERING 

LOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare dieas en laagste pryse) 

Hulle is beslis nie van plan om f.l -----------------------·• 
vier intervarsities na mekaar 
te verloor nie. Elke Puk sal 
moet inklim soos in nog geen 
wedstryd vanjaar nie. 

Volgens berigte is Joggie Jan
sen weer die speler van ouds en 
dit sal keer kos om hom te stuit. 
'n Faktor wat 'n groot invloed 
op die wedstryd kan he. is die 
beheer van die losbal. Die Puk 
sal geen balle moet laat rondle 
nie en indien dit wei gebeur moet 
bulle voor die Kovsies by die 
bal wees. 

Aan Jim van Rensburg en 
sy manne wil ons se dat die hele 
Pukmassa agter bulle staan. 
En Pukke, hierdie vyftien man 
kan en gaan die ding doen. 

U bet volop keuse in oas groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
.,die potchefstroomse boekbandel" 

TOMSTRAAT - TEL. 3421 ,._ _ POTCHEFSTROOM 

, 
Wat kan EK by SANLAM doen met MYgraad? 

Kies u loopbaan uit die verskeidenheid wat ons bied. Ons 
kan u ook oplei vir een van vele administratiewe bestuurs
poste by ons hoofkantoor of een van ons talle streekkantore. 

i 
I I I I I I I I I I T T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - .. 
R~EES~ING·A...,..'"-I.J"r~- .:.---0-P 5-E~ ... :_~_:_c_w_E_R_K.:.., ..L,;;;;;;...=;;;,;,_ ___ ..L...' /} ~.....J~ 'i...,~..:;~;._lW_E_R_K_S_T-UD_I_E-(O_&_M_)_J........J. AJ.IL:~~~~EE_I_E_N_D_OM_M_E_=_~~_:h_o~-;~;-~:_9~-in-g---!~ ~ -- ( ~ ~tJ· ~~ - instondhoud ing I 

. . 

AKTUARIEEL ~MARKNAVORSING OPERASIONELE NAVORSING ~h BELEGGINGS- voste ei endom I 

MARKING 
- odministrosie REGTE 

- ..,,,,,.,,.,.,.,;"' ~ - reklame ' 

Vul hierdie koepon in en pos dit. Ons sal 'n 
afspraak maak en u op u kampus besoek. 
Dan kari u ons uitvra oor wat ons kan aan-

bied. 

- oondele 
TAALDIENS ~ ~~~ - effekte . 1enongs 

" ~ _ sku ldbr.ewe 
SAN LA--.vf Ji,... or----~~.., _.. - verbonde 

~ ;~ REKENAAR 

rr -stelselontw~rp 
- programmerong 

~ 

PERSONEEL ~~· · 
- voors iening 
- odm i ni~tros i e . 
- novors~ng I : 
- ontwikke :i ng j l 

r--------------------------------------------------------------------., 

Die Personeelbestuurder, SANLAM. Posbus 1, SANLAMHOF, K.P. 

Naam en ad res : .................................................................................................................................................................................... ................. .... .. .. 

G raadkursus : ............. , ................................................................................................................................................................................. - .................. .. 

H oofva kke : ..... ........... .................... .. ................................................................................................................................................................................. .. 

Belangstellingsrigting: ..................... ......................................... .. , .... .. ................................................................................................................ .. 

~ L---------------------------------------------------------------~ Sl585/2S3A 
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lntervarsity 
Etenstye: 

2.00nm. 

2.30 nm. 

PROGRAM 

VRYDAG, 20 AUGUSTUS 1971 

1.10 nm. - Middagete. 
6.15 nm.- Aandete. 
(Aile U.O.V.S.-studente eet by Sentrale eetsaal). 

TENNIS: 
Mansi 
Dames I 
Mans II 
Dames II 

LANDLOOP: 

P.U.-bane. 
P.U.-bane. 
L.O.-bane. 
L.O.-bane. 

Oude Molen. 

7.15 nm. ·sTOEI: Over de Voor-saal. 
TAFELTENNIS: Totiussaal. 

.JUDO: Hoofgebou~aal. 
PLUIMBAL: L.O.-saal. 
MUURBAL: Weermagbane. 
SKERM: L.O.-saal. 
SKYNHOF: Frans du Toitgebou. 

SATERDAG,21AUGUSTUS1971 

Busvertrektye: Na Olenpark: vanaf 12.30 nm. 
Terug na P.U.: vanaf 5.15 nm. 
(Aile busse vertrek vanaf die hek by Klawer
hof). 

Eteastye: Ontbyt vanaf 6.30 vm. 
Middagete vanaf 12.00 nm. 
Aandete vanaf 6.30 nm. 
(6.30 vm. - Ontbyt slegs U.O.V.S.-studente 
- Sentrale Eetsaal. 

L.W.: Aile U.O.V.S.-studente en sportspanne eet 
by Sentrale eetsaal). 

5.45 vm.: Aankoms van U.O.V.S.-studente op Cachet
stasie. 

8.00 vm. GHOLF: Potchefstroom Buiteklub. 
8.00 vm. SKAAK: Dierkunde Laboratorium. 

DAMESHOKKIE: 

8.00 vm. - 8.45 vm. 
8.00 vm. - 8.45 vm. 

8.50 vm. - 9.35 vm. 
8.50 vm. - 9.35 vm. 
9.40 vm. -10.25 vm. 
9.40 vm.- 10.25 vm. 
10.30 vm. -11.15 vm. 

Kulu vs. Steyn, P.U. A-veld. 
Oosterhof vs. Verpleegsters/Kestellfvan 
der Merwe, P.U. B-veld. 
Heide vs. Madelief, P.U. A-veld. 
Karlien vs. Stad, P.U. B-veld. 
Klawerhof vs. Hobhouse, P.U. A-veld. 
P.U. II vs. U.O.V.S. II, Park. 
P.U. I vs. U.O.V.S. I, Park. 

MANSHOKKIE: 

10.30 vm. -11.50 vm. P.U. I vs. U.O.V.S. I, P.U. A-veld. 

NETBAL: 

9.00 vm. Karlien vs. Hobhouse, P.U. A-baan. 
Heide vs. Stad, P.U. B-baan. 
Klawerhof vs. Madelief, Gimnasium A-baan. 
Oosterhofvs. Vander Merwe, Gimnasium B-baan. 
Kulu vs. Steyn, Gimnasium C-baan. 

9.45 vm. P.U. III vs. Kestell, P.U. A-baan. 
10.00 vm. P.U. II vs. U.O.V.S. II, P.U. A-baan. 
10.50 vm. P.U. I vs. U.O.V.S. I, P.U. A-baan. 

RUGBY: 

Vertrektye van bus na Piet Bosmanpark vanaf Klawer
hof se hek is: 

7.45 vm. 
8.45 vm. 
9.45 vm. 

Vertrektye vanaf Piet Bosmanpark: 
9.30 vm. 
10.30 vm. 

11.30 vm. 

RUGBY: 

8.15 vm. Over de Voor (C) vs. VishuisfVerwoerd III, P.U. A-veld. 
Dawie Dup. (C) vs. Reitz III, P. U. B-veld. 
Over de Voor (B) vs. Stad II, P.U. C-veld. 
Kasteel 5 vs. De Wet III, Piet Bosman A. 
Kasteel 6 vs. Madelief/Stad III, Piet Bosman B. 

9.15 vm. P.U.-Administrasie vs. U.O.V.S.-Administrasie, P.U. 
A-veld. 

DIE PUKKE 
SE EERSTE 

VYFTIEN 

Jimmy van Rensburg, aanvoerder 
van die span. Foto: Fotokuns. 

Foto nie 

beskikbaar 

Charles Venter. Schalk van der Merwe · op heel-
Fotos Fotokuns. agter. Foto: Fotokuns. 

Bernard Bernardo. Foto: Fotokuns James Stofberg. Foto: Fotokuns. Dries Coetzer. Foto: Fotokuns. 

Ferdi Postma. Foto: Fotokuns. Piet Roodt. Foto: Fotokuns. Hennie Coetzee. Foto: Fotokuns. 

Dawie Dup. (B) vs. Verwoerd II, P.U. B-veld. 
Piet Grobler (B) vs. De Wet II, P.U. C-veld. 
Kasteel 3 vs. Reitz II, Piet Bosman A. 
Kasteel 4 vs. Vishuis il, Piet Bosman B. Gerrit Botha. Foto: Fotokuns. Jannie Barnard. Foto: Fotokuns. Johan Steyn. Foto: Fotokuns. 

10.15 vm. Piet Grobler vs. Malherbe I, P.U. A-veld. 
Dawie Dup. vs. Madelief I, P.U. B-veld. 
0/20B vs. De Wet I, P.U. C-veld. 
Dorp (A) vs. Vishuis I, Piet Bosman A. 
Kompleks I vs. Verwoerd I, Piet Bosman B. 

11.15 vm. Over de Voor vs. Reitz I, P.U. A-veld. 
Kasteel I vs. Stad I, P.U. B-veld. 
Dorp (B) vs. Malherbe II, P.U. C-veld. 

1.40 nm.: P.U. 0/20 vs. U.O.V.S. 0/20, Olenpark. 
2.45 nm. P.U. II vs. Irawas, Olenpark. 
41)() mn. P.U. I vs. Shimlas, Olenpark. 

7.00 nm. Skemerkelkie by Damrestaurant (Ere-gaste alleenlik) 
(Bus vertrek om 6.30 nm. vanaf Klawerhof se hek). 

7.30 nm. Alabama Eerste vertoning - Totiussaal. 
Fliek Eerste vertoning- Frans du Toit gebou. 

9.15 nm. Alabama Tweede vertoning -Totiussaal. 
FJiek Tweede vertoning- Frans du Toitgebou. Tiny van Eck. Foto: Fotokuns. Piet Brand. Foto: Fotokuns. Gene van Wyk. Foto: Fotokuns. 

11.45 run . TREIN VERTREK VANAF CACHETSTASIE. 




