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NUWE VOORSITTER REEDS 
LANK OP STUDENTERAAD 

DIE NUUTVERKOSE VOORSITTER van die Studenteraad, mnr. Kobus (S. J.) van der Walt, is 
reeds 'n ou bekende op die Studenteraad. Dit sal sy vierde termyo wees sedert by as tweedejaarstuden t 
op die Studenteraad gekom bet. Dit is die eerste maal die afgelope tieo jaar (sover bekend) dat 'n 
ondervoorsitter van die Studeoteraad daario slaag om ook as Voorsitter te dieo. 

,,Die Pukkie,, 
gaan verander 
,Soos in die verlede sal Die 

Pukkie hom distansieer van die 
blatante, maar ons gaan tog 
probeer om aan hom 'n nuwe 
kleur te gee, eie aan studente
bumor" so berig mnr. Jacques 
Verster, Redakteur van Die 
Pukkie 1972. 

,So baie publikasies verskyn 
op die Puk met die idee om 'n 
hele omwenteling te bring maar 
selde was dit nog 'n sukses. 

,Die Pukkie van 1972 se 
slagspreuk is hernuwing en die 
redaksie kan u verseker dat dit 
wei die geval gaan wees. 

,Op die eerste vergadering 
is baie oorspronklike idees en 
gedagtes geopper- as die redaksie 
dit as fondament gebruik is 
bulle goed oppad om die ge
wensde sukses te behaal. 

Geeo Dame: 
Dit is ook die eerste maal in 

'n lang periode dat daar geen 
dame op die Studenteraad sit
ting neem nie. Sedert die af
skaffing van die 'pos van dames
verteenwoordigster in 1968 met 
die reorganisasie van die Stu
dentelewe, was daar nog ge
reeld een of twee dames wat 
die paal gehaal bet. Vanjaar 
kon nie een van die kandidate 
die verkiesing wen nie. 

Sportmanne: 

Verskeie bekende sportman
ne het ook hulle toetrede tot die 
Raadsaal van die Studenteraad 
gemaak. Eugene van Wyk, be
kende Wes-Transvaalse rugby
speler verteenwoordig die Sen
trale Sportbestuur. Konkie van 
der Walt, houer van die Suid
Afrikaanse junior rekord oor die 
110 meter bekkies, is ook een 
van die nuwe lede. 

heimer, Frans Kruger, Jorrie 

J ordaan, Tom Bisscbof en 

Jacques Verster. 

Nuwe S.R.: 

Die volledige Studenteraad 
bestaan uit: 

Voorsitter: Kobus van der 
Walt. 

Ondervoorsitter: Kobus Kotze. 

Sekretaris: Leo van Scbaik. 

Penningmeester: Jan Silvis. 

Addisionele lid op die dag-
bestuur: Kobus Booyens. 

P.N.B.-Verteenwoordigers: 
Kobus Booyens, Frans Kru
ger en Ockie Raubenheimer. 

A.B.K.K.: Jorrie Jordaan, Leo 
van Scbaik en Ryno Louw. 

S.A.B.: Kobus Kotze, Marius 
Kruger en Tom Bisscbof. 

A.O.B.: Koos Kruger, Nico 
Ligtbelm en Rudi van der 

Die uittredende Voorsitter van die Studenteraad, mnr. Leon 
Wessels, oorbandig die voorsitterstoel aan die nuutverkose 
Voorsitter, mnr. Kobus van der Walt tydeos die massavergade
ring direk na die verkiesing eo die tel van die stemme. 

Foto-Fotokuns. 
,Verspreiding van Die Pukkie 

sal volgende jaar heeltemal an
ders aangebied word. Daar 
word gedink aan die moontlik
heid van koshuistoere gedurende 
naweke. Op koshuisbasis gaan 
daar dalk kompetisies uitgeloof 
word en sal daar gepoog word 
om Die Pukkie betyds te he 
sodat dit ook gedurende die 
Aprilvakansie versprei kan word. 
Op hierdie manier kan ons dan 
ook die Pukkie op die platte
land versprei kry en die Puk 
daar aan ander mense bekendstel 
bet mnr. Verster gese. 

Verskeie nuutverkose lede het 

reeds een of twee vorige ter

myne op die Studenteraad ge-
Walt. ---------------------

Ekonomiese 
Selfstandigheid 
is Noodsaaklik 
,Suid-Afrika se grootste taak 

is die bereiking van ekonomiese 
selfstandigbeid en politieke weer
baarheid", bet mnr. A. P. J. 
Burger, Besturende Direkteur 
van die Trust Bank van Afrika, 
onlangs van die Ekonomiese 
Vereniging op die P.U. gese. 

Die kragtigste wapen vir die 
bereiking van hierdie ideaal 
is ekonomiese en politieke aan
pasbaarheid. Hiervoor is 'n 
sake-georienteerde owerheid 
noodsaaklik. 

Produksiefaktore moet op die 
beste wyse aangewend word en 
die goedkoopste en maksimum 
produksie moet gelewer word. 
'n Versekerede en stabiele af-
setgebied is ook noodsaaklik. 

Suid-Afrika moet hom ook 
daarop toele om meer van sy 
grondstowwe te verwerk voor
dat dit uitgevoer word. In
dien meer verwerkte metale en 
minerale-grondstowwe na die 
Europese Gemeenskapsmark 
uitgevoer word, sal hierdie uit
voere na die Gemeenskapsmark 

dien. Hulle is mnre. Kobus van 
S.S.B.: Jacaues Verster, Eu-

der Walt, Kobus Kotze, Leo gene van Wyk en Konkie 

van Schaik, Kobus Booyens, van der Walt. 

Koos Kruger, Nico Ligthelm, Korps V.V.: Batter Botha, Pie
ter Mulder en Fika van 

Batter Botha, Ockie Rauben- Rensburg. 

Die drie kandidate vir Voorsitter sit in afwagting op die uitslag 
van die verkiesing en wag. In die gewone volgorde: Kobus van 
der Walt, Alwyn Kraamwiokel eo Lourens do Plessis. 

Foto-Fotokuns. 

Nuwe Voorsitter aan woord 
Die Studenteraad van 1971/72 stel nie primer as maatstaf 

vir die sukses van hulle termyn die realiseering van nuwe idees e11 
die totstandbringing van nuwe verenigings of komitees nie, maar 
in hoeverre ons die bestaande belange verder kan kanaliseer en 
uitbou. Dit wil nie impliseer dat ons die navorsingstaak van die 
Studenteraad uit die oog gaan verloor nie. Intendeel, dit gaan een 
van die vernaamste pligte van die Studenteraad wees om te besin. 
Nie in die sin om bestaande strukture en belange te bevraagteken 
nie, maar om te besin waar ons meer uitroeptekens kan plaas. Die 
is my beskeie mening dat die strukturele wysiging van 1967 nog nie 
ten vol/e sy beslag gekry het nie, maar dat daar nou besondere 
aandag geskenk moet word aan die uitbouings- en kanaliseringstaal.. 
van elke Hoojliggaam. 

Die Studenteraad sien in belangebelzartiging 'n intieme ver
lzouding tussen Studenteraad, Hoojliggame en Studentedeelnemers. 
Daarom salons poog om selfs die kleinste belang van die Pukke met 
verantwoordelikheid en nougesetheid te benader en te hanteer. Et. 
sien die Studenteraad as die gasheer en die Pukke as die gaste. Die 
Studenteraad sal poog om in mens/ike swakheid net die edelste 
geregte aan sy gaste voor te sit. Enkele ander interne aangeleenthede 
sal ook ons aandag geniet waaronder die kleurbaadjie, toegeslikte 
organisatoriese kanale, op/eiding en die beslaggewing van die 
skake/ing tussen Huiskomitees, Studenteraad, Huisvaders en die 
Owerhede. 

Die Studenteraad beskou inter-universitere aange/eenthede van 
die grootste belang en sal dus ook hierdie termyn baie aandag 
daaraan skenk. Ons wil dit egter duidelik stel dat ons binne sterk 
moet wees voordat ons die kampusgrense kan verlaat. Hierdie 
Studenteraad sal probeer om voort te gaan met die mooi verhoudings
beleid van vorige Studenterade. Nuwe besinning is ook nodig op 
hierdie terrein en ons wil ook besondere aandag skenk om ons 
motivering vir skakeling tot op die been oop te vlek. Ons wil dit 
egter duidelik stel dat ons in geen kompetisiemanie t.o. v. skakeling 
wil verval nie. 

Daar le 'n uitdagende termyn voor ons, maar ons wildie Stu
dentegemeenskap se hande vat as medestudente om saam die mooi, 
maar tog so kort paadjie van ryke studentedae te bewandel. 

k BOUTIQUE 

* GESKENKE 

* JUW!LE * kUNSHAARSTUKKE 

AFLEWERING .PRAL OP 

DIE KAMPU~ 

Tom&traat 88b & c 

Foon 5943, .J3n 

STUDENTE APTEEK 
met R80 miljoen vermeerder. L-------------------------------------------------
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·PAD 
DIE EINDE. EN 

DIE BEGIN 
AAN DIE EINDE van 'n verdere termyn in die geskiedenis van 
die georganiseerde studentelewe is dit gepas om kortli~s terug 
te kyk op wat verby is. Die afgelope honderd en twee Jaar het 

vele dinge opgelewer. 

Die studentetal bet grootliks toegeneem. Die k~mpus bet ' n 
gedaanteverwisseling ondergaan. Nuwe. ge~oue VIr .d?seer- en 
woongeriewe is opgerig en vele word m dte voormtstg gestel. 

En in die middelpunt staan die student met sy behoeftes en verant-
woordelikhede. En daarmee word rekening gehou as die Rektor 
aankondig dat die beplande Studentesentrum teen die einde 
van 1973 in gebruik geneem gaan word . 

Op die plaaslike werf het die Studenteraad die afgelo~e termyn 
aan vele aspekte aandag gegee. Die inskakeling van dte Akade
miese Verenigings by die georganiseerde studentelewe blyk 'n 
sukses te wees. Die rol wat S.A.B. in bierdie verband gespeel 
bet is noemenswaardig. Hierdie inskakeling het sover gevorder 
dat die Regsvereniging onlangs besluit het om permanent by 
S.A.B. te affilieer. Hierdie stap word verwelkom. 

Dat die Studenteraad ook rekening gehou het met veranderde 
omstandighede blyk uit die besluit om 'n nuwe kl':urbaadj~e 
beskikbaar te stel. Die besoeke aan Turfloop en Wtts en dte 
rol wat gespeel is binne die Afrikaanse Univers!teite-ops~t 
verdien ook vermelding. Na binne sowel as na butte het dte 
Puk system laat hoor. Met die nuwe President van die Afrikaan
se Studentebond uit die Pukgeledere dit sal seker ook voortduur. 

Die toenemende aandag wat ontspanning op die Puk begin geniet 
het kan gerus voortgesit word. Vee! is al gedoen in die skep 
van geriewe. Die studente moet egter nog die nodige motivering 
toon om daarvan gebruik te maak. In hierdie verband sal 
A.O.B. voortgesette aandag moet gee. Die beplanning van die 
volgende Karnaval sal ook noukeuriger aandag moet geniet. 

Op sportgebied het die Puk .sy kwota gelewer op rugbygebied en 
binne die klubs van al die ander sportsoorte. Dank aan die 
Sportinstituut en die S.S.B. 

By hierdie geleentheid dan ook ' n woord van dank aan die redaksie 
van Die Wapad vir bulle samewerking. Die geduld van die 
Studenteraad en die lesers word ook hoog op prys gestel. 

i 

1 Wit bit Wootb 
(•1H~~~~~._.a-a-a-~~~~~.-.c~.-.t•:• 

, ,Wie agter My aan wil kom, moet homself verloen en sy kruis 
opneem en My volg." Mk. 8:34. 

Om Christen te wees beteken om navolger van Christus te 
wees- ,Wie agter My aan wil kom ... " - Dit het geweldige 
implikasies en swaar eise! 

Eerstens verloen jouself: Toe Petrus Jesus verloen het, bet 
hy van Jesus gese: ,Ek ken die man nie." Die ware Christen moet 
dit van homself se. ,Ek ken myself nie, my eie begeertes en strewes 
tel nie. " Jou eie ek moet jy neerle en jouself bereid verklaar tot 
diens. Moenie 'n skyn van godsdienstigheid om jou egoisme plak 
nie! 

Tweed ens neem jou kruis op: Hier is van daad sprake -
lyde om Christus wil. Die vrywillge aanvaarding van die hoogste 
o!fer wat d!e mens kan bring. Selfs vir die dood mag jy nie huiwer 
me ... 

Wat 'n harde woord! Wat 'n swaar eis! Dit is onmoontlik 
om Christen te wees, en tog, tog is daar nog die derde eis: , Kom 
agter My aan." Die laaste maak die eerste twee moontlik, want 
Christus het eers self bierdie pad geloop. Hy gaan vooruit! Hy 
is die Herder voor die skape. Daarom kan ons Ps. 23 sing: , Die 
Here is my herder . . . " 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

AKADEMIESE KR/1/EK 
IN PERSPEKTIEF 

Korps Veritas Vincet stel sy stand
punt as bydrae tot die polimiek 
wat ontstaan het oor verklarings 
van akademici. 

om die beoogde doelstelling 
te bereik summier afgemaak word 
as , afwatering van beginsels". 

In 'n aanpassing van beleid 
kry 'n politieke party dikwels 
raad van welmenende onder
steuners en ook persone wat dit 
minder goed bedoel. Partye 
sal nie altyd so onverstandig 
optree indien hulle wei soms 
hulle ore uitleen nie. Dit kom 
egter voor asof van ons poli
tieke leiers nie slegs sul ke raad 
in die wind slaan nie maar dit 
altyd afmaak as kwaadwillig 

Dit gebeur nie elke dag dat 
Proffies en dosente oor die kole 
gehaal word nie en daarom k_ry 
die dosente watnou gereeld m 
'n onderonsies gewikkel raak 
met die aktiewe politici maar 
min simpatiseerders uit studente
geledere. Dit wil natuurlik nie 
se dat ons nie saamstem met ons 
leermeesters nie, maar nou wys 
'n onpartydige party (al is 
dit nou 'n politieke party) dat •-----..,--IIIIIIIJI~ ... 
die man agter die kateder ook . , , ~ 
soms verkeerd kan wees. · · K 

Die studente verstaan wei die StndentemeniDP'' 
dosente se posisie. Die beleids- · t:)t 
rigtings van die twee groot po- t · '*" 11f ,. . \ 

litieke partye in ons land moet 
of nog deur bulle kinders uit
gewerk word of word so ver
troebel deur verklarings van 
provinsiale en ander party
leiers van wat die beleid is en 
wat dit nog altyd was, dat die 
akademici net sowel kan se 
wat die beleid in die toekoms 
moet wees. 

Dit bring ons by die rol van 
die akademikus in die berede
nering van landsvraagstukke. 
Moet die (studente) akademi
kus werklik swyg in die for
mulering van Jandsbeleid en 
hom aileen bepaal by sy boeke? 

Verouderde omstandighede en 
situasies noodsaak politieke par
tye om van tyd tot tyd beleids
aanpassings te maak - al
hoewel ons politici klokslag 'n 
presedent uit die verlede op
rakel as gerusstelling dat dit 
niks nuuts is nie. Op ons 
partypolitieke toneel sterf ou 
begrippe egter moeilik en uit
gediende partye oorleef de
kades. Dit is dan ook so dat 
beleidsaanpassings in die proses 

en om die party van sy inge
slane koers te probeer dwing. 
Vera! akademici moet dit ont
geld en daarby is kritiek teen 
lg. gekenmerk deur 'n stukkie 
ekstra venyn. 

Uitdrukkings soos ,leunstoel 
akademici", ,persone wat op
gesluit is in invoortorings" en 
, akademiese beredenerings" 
sorg wei dat ons geleerdes se 
standpunte by voorbaar ver
dag gemaak word. Daardeur 
word 'n objektiewe beoordeling 
van bulle sienswyses op meriete 
bemoeilik. Daar word vi r die 
man en nie vir die bal gegaan 
nie. 

Voorts wil dit voorkom asof 
ons regering steeds aile kritiek 
uit eie geledere wil smoor. 
Enige vorm van kritiek, hoe 
goed ookal bedoel, word nog 
te gou beskou as 'n paleisre
wolusie. Dis tog ons as Cal
viniste se plig om die hele Ie
wensterrein vanuit die erkende 
Skrifgebinsels krities te evalueer 

en nie vrede te maak met daar
die praktyke en beleide wat 
daardie toets nie deurstaan nie. 

In die lig beskou het ook ons 
as studente 'n bydrae te !ewer 
op die gebied van die redenering 
en fo rm ulering van landsbeleid. 
Op elke lewensterrein het die 
student, vanuit ons bepaalde 
uitgangspunt, immers die plig 
om verantwoordelik saam te 
praat, binne die perke van 
student wees. 

Dit is geen geheim dat ons
verhoudingspoli tiek op die oom 
blik ernstige besinning van elke 
landsburger vereis nie. Daarom 
moet dit verwelkom word dat 
verskillende groepe wei 'n by
drae probeer !ewer, al sou uns 
nie vee] dink van bulle oplos
sings nie. Om egter sulke po
gings altyd in die sterkste terme 
te veroordeel en dit aan die 
party ,establishment" oor te 
laat om beleid uit te werk mag 
op die lange duur teen die party 
self boemerang. 

Gedurende verkiesings word 
gepoog om aile groepe in die 
samelewing agter die party te 
skaar; daarom is dit fataal vir 
'n party om in die formulering 
van beleid daardie selfde groepe 
se idees buite rekening te laat. 
Akademici het nog altyd en sal 
steeds 'n belangrike bydrae !e
wer op elke gebied van die 
Jewensterrein. 

Opsomenderwys: kritiek teen 
politieke partye is nie aileen 
'n essensiele kenmerk van de
mokrasie nie maar God self 
eis van ons om ook landsvraag
stukke in Sy Lig te benader. 
Kritiek moet eweneens daar
volgens beoordeel word wat 
noodwendig meebring dat die 
kritikus se beroep nie deur
slaggewend is nie. 

K.V.V. 

,Dollies-maar komeers 
saam met my V olkskas 
toe'' 

Nie 'n sleg plek nie, Volkskas. 
As jou sleep daardie nuwe ftiek 
moet sien, en jou fondse is 
skraps, vat haar saam Volkskas 
toe. Lekker stoele vir haar 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 
Beperk& 

Waar studente deurkom . .;. 
met geldsake 

vz<#l/111 



UITVERKIESING WORD 
         NIE MEER BELY
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Kobus van der Walt, nuutver
kose voorsitter van die Stuclen
teraad. 

Ockie Raubenbeimer. 

Jaques Verster. 

Pieter Mulder. 

Die 
Nuwe 

Studeilteraad 

Jorrie Jonlaan. 

Eugene van Wyk. 

Frans Kruger. 

Dotter Botba (geen foto ). Tom BlltW. 

Kobus Booyens. Leo van Scbaik. 

Konkie van der Walt. Nico Ligtbelm. 

Fika van Rensburg. Kobus Kotze. 

Bie vorige Studenteraad 

Die vorige Studentenatl ia geseiHge en infonnele lulm afgeneem 
tyclens die laaste verpdering van billie termyn. V.l.a.r.: Lou
rens du Plessis, Kobus Booyens (die kortetjie met die bril), Nico 
Ligtbelm, Louisa van der Vyver (S.A.W.), Fraas Kruger (kolle
tjies), Tom Bischoff (wit), Alwyn Kraamwinkel (agter Frans), 

Rennie Coetzee (sterk bo-arm), Dawie Swanepoel (bril), Leon 
Wessels (keps), Koos Kaffer (onderbemp), Jacques Verster 
(pajamas), Phil Steyn (wit) Jorrie Jordaan (snor), Leo van 
Schaik (pastoor), Ockie Raubenheimer (monel), Kobus van der 
Walt (streep) en Kobus Kotze wat bulle sal ,fieks."· 

Foto-Fotokuns. 

Rudi van der Walt. 

Ryno Louw. 

Koos Kruger. 

Marius Kruger. 

HULL£ HET DIT 
GEDOEN 

Reflektor is behartig deur die 
Hoofredokteur. 

Annalie Barnard bet die rubriek 
Oor die Ondenleur waargeneem. 
Die redaksie spreek sy dank 
teeuoor baar uit vir baar gereelde 
bydrae eo fyn waaroeming. 

Foto: Fotokuns. 

AANDAG 
Aile persone wat be/angstel om 
met die werksaamhede van Die 
Wapad behu/psaam te wees, kan 
hulle name en adresse in die 
bussie (nr. 10) by die S.R.
kantoor gooi. 'n Nuwe Redaksie 
moet saamgestel word vir · die 
volgende termyn. 

VERLOOFRINGE 

SP AAR ten minste 50%. Ge
waarborgde uitvoergehalte dia
mante, plus verloof- en trou
ringe. U koop self direk by die 
fabriek. OF: Ruil u di&.mant in 
vir een met 'n boer waarde. Ook · 
die goedkoopste troukaartjies. 
Tel. 6600, Potchefstroom. 



S.A.B. WIL KOORDINEER 
DIE NUWE BESTUUR van die S.A.B. bestaan uit mnre. Kobus 
Kotze (voorsitter) GertKmger (sekretaris), Tom Bischoff en Marius 
Kruger. 'n Penni~gmeester en Addisionele lid moet nog gekoopteer 
word. 

GOUE WEI E 
Maandag tot Donderdag 7.00 

nm. 

DIE WAPAD, VRYDAG, 10 SEPTEMBER 1971 

Ryno L(] w kom 
lang pad 

Mnr. Kobus Kotze bet die Expo: 
bestuur se planne vir 1972 aan ~!e SAB beoog oo~ om '!exp~
Die Wapad se verteenwoordiger d~e te h?u om. d1e Umverst
uiteengesit. Dit hang in hoof- tett aan . d1e pu):>hek bekend. te 
saak saam met die verslag wat stel. Dtt sal m samewerkmg 
'n komissie van ondersoek met die Departement Ont-

Vrydag en Saterdag 6.45 en 9,00 
nm. 

Vrydag 10 en Saterdag 11 Sept. 
Eerste Vertoning. 

FOR THOSE WHO TIUNK 
YOUNG 

OP AANDRANG van mar. Louw word sy volledige geskieclenis 

in die stadentelewe in bierdie uitgawe geplaas. Dit kon nie gedoen 

word met die oog op die •erkieslng nle, aangesien slegs ondervinding 

in die georganiseerde studentelewe op die P.U. dan geplaas word· 

na SAB-vergaderings uitge- wikkeliD:g geskied. . . 
bring het. Die belangrikste aan- Op dte v.erg~dermgs van die 
beveling waarop daar gehandel S~B self .wtl dte bestuur ~e~der 
gaan word, is die dat 'n jaar- dte verskillende ledeveremgmgs 
program opgestel moet word. se probiAeme aanhoor. en J?ro
Die bestuur is dan ook van plan beer byle as. om na uttvoenn~e 
om die aanbevelings in hoof- en langdradtge verslae van d1e 
saak na te kom. verenigings se aksies te luister 

R. W. (Ryno)· Louw. 1965, 1966 en 1969. 
B.A. III (Admissie). By twee Hoerskole die stigter James Darren, Pamela Tiffin 

en Paul Lynde. 

Tweede Vertoning. 

A RAGE TO LIVE 

H.P.O.S. (Musiek). en Voorsitter van 'n kultuur-
1962 64 • vereniging wat volkspele, 
Stud;nt • aan die Wellingtonse Voortr~kkers, . Landsdiens ~n 

Onderwyskollege. Deb~t tn een hgga.am veremg. 
Studenteraad. Byw~:>ntng van o.a. dte volgende : 

Koordineer: 

Die bestuur wil verder die 
metodes waarvolgens die on
derliggame hulle vergaderin~s 
aanbied, ondersoek en tot dte 
beste voordeel van almal aan
wend, sodat die vergaderings 
meer stimulerend en krities
beskoulik sal wees. Debatte 
en besprekings tussen die vere
nigings onderling word veral 
beoog. Die inisiatief vir sulke 
programme moet egter uit die 
verenigings self kom. Die SAB 
sal dit dan koordineer en help 
organiseer. Daardeur word ge
poog om die probleme van die 
onderskeie vakgebiede onder die 
aandag van ander te bring. 

Dit hang saam met die SAB 
se hoofdoel van koordinasie 
en gesamentlike aksie. Die hui
dige bestuur wil dit 'n forum 
maak waarop problemc be
spreek kan word. 

Suzanne Pleshette, Bradford 
Dillman. 

Geen persone 4-21. 

A.C.S.V. _ Voorsitter. dne onderwyskongresse. 
Wellington Sending - Voor- F.,A.K.-k~:mgres. 

sitter. Kerkmustekkongres. 

Derdej~rs (Musiek) Voorsitt~r. ~t~::~~~:~:!: 
L~~~.sdtensbestuur - Voorstt- Republiekfees 1971. 
U ·a1 A c s y b t 1970 P.U, vir C.H.O.: 

m e · · · .- es uur. Universiteitskoor (voorsitter). 

TOETSE 
GAAN 

VOORT 
Noudat Intervarsity sukses

vol afgeloop bet, kan die stu
dente weer terugkeer na hulle 
boeke en ernstig begin werk. 
Daar is nou vir die studente 
wat in die eerste semester laat 
slap le het geleentheid om bulle 
punte te verbeter. 

Hoewel die tradisionele toets
week van die Fakulteit Lettere 
en Wysbegeerte verval het, is 
daar voorsiening gemaak vir 
sekere toetsdae. Die Fakul
teit Natuurwetenskappe skryf 
hoofsaaklik in die aande toetse 
en studente is voor die voet 
verplig om te skryf - daar · is 
geen opsionele toetse vir bulle 
nie. Lettere en Wysbegeerte
studente wat nie 'n jaarsyfer
syfer van 55% bet nie, is ver
plig om te skryf, vir die ander is 
di t opsioneel. 

Intussen moet eksamenin
skrywings ook afgehandel word. 
Studente moet sorg dra dat 
aile gelde betaal is voor in
geskryf kan word. Menige stu
dente sit nou op hete kole en 
wag dat die uitstaande gelde 
aangestuur moet word. Indien 
die inskrywings laat is, sal 'n 
boete van RIO gehefword. 

Die inskrywingsvorms verskil 
vanjaar radikaal van die voriges. 
Elke vak bet nou 'n kode wat 
naas die vak ingevul moet word. 

Daar is nog geen rooster 
beskikbaar nie, hoewel 'n voor
lopige rooster eersdaags ver
wagword. 

Mans- en 
Dameshaarkapper * Alles vir die roker * Aile Toiletbenodigdbede 

Eienaar: 

G. Schoonhoven 
Besigheid: Tomstraat 86b. 
Woning: Holtzhausenstr. 20. 

Baillie Park. 
TEL. 5136 

Na-ure 6056 

Nie-Blankes: Maandag 13 en Dinsdag 14 Sept. Kollegekoor. Alabama (1970-71). 
We.n~er van Redenaarskompe- A B K K 1971 

Die bestuur beoog op die JY IS MY LIEFLING ttste (1963 en 64). · · · · · 
huidige stadium geen skakeling Min Shaw en Frans Marx 1965-1969: Beleidsverklaring: 
met nie-blanke universiteite of Hoerskool-onderwyser en stu- Die handhaaf en uitbou van 
opleidingsinstansies nie. Dit ------------ dent van UNISA. ons volk se kultuur het no,; 
word aan die lede se inisiatief Woensdag 15 en Donderdag 16 Kerkorrelis en Koorleier. altyd vir my na aan die han 
oorgelaat. Dit sal egter slegs Sept. K.J.V.-Voorsitter 1965-68. gele. Met bietjie ondervindinr 
op die voorwaarde dat dit Waamemende Koshuisvader en van 'n vorige Studenteraad so· 
noodsaaklik moet wees, ge- MACHINE GUN McCAIN opsigter in Hoerskool Seuns- wei as ander besture is ek bereid 
skied. Die kwessie is een van John Cassavetes en Britt koshuis. en gereed om ook bier my be-
die brandendste wat op die Ekland. Spreker by geloftefeeste (1965 skeie deel te doen in belang van 
nuwe en betreklik onervare be- en 1967). ons Universiteit en studente 
stuur wag. Geen persone 4-12. Spreker by Kultuurverenigings Dankie. 

DIE \NERELD 
HET PAS SY BESTE 

VERSEI<ERINGSMANNE 
BEI<ROON 

Sewe is van Sanlam 
Suid

Afrika het on
langs die wereld ver

baas in die grootste 
vernufspel - lewensverseke

ring. Dertig Iande het meege
ding om die versekeringswereld 

se mees gesogte toekenning-. Net 
wereldkampioene kon met dte prys 

wegstap - die onderskeiding om die 
International Quality Award 10 jaar 

agtermekaar te verower. H) is Suid
Afrikaners - meer as die helfte. Sewe 
van Sanlam! Die I.Q.A. erken voortref

like diens aan die gemeenskap. Net 

w--~~~~~~~~~~~ 
manne wat aan streng vereistes voldoen, 
kan na hierdie wereldtoekenning reik. 
Wat hou ons sege vir u in? Dat ons 
versekering aan u bied eers nadat ons u 
betrokke behoeftes en omstandighede 
deeglik onder die vergrootglas geplaas 
het. Slegs daarna word die plan vir u 

deskundig deurgevoet As 'n Sanlam
man weer by u aanklop, luister ge

rus. Dalk is hy een van ons naam
maak-manne. Of een van more 

se voorbokke. Sanlam se 
manne span wereldwyd 

die kroon. Ons pres
tasies bewys di 

San/am - Die t·oodoper in modmzt kw~ 

--K511!/211Af 
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* 

HVIS 
en 

TV IN 
TEL. 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na die nuwe Bult Droogskoonmakers 
en Wassery. 
Alles word nou skoongemaak of gewas in 'n 
spesiale ingevoerde skoonmaakmiddel. 
Ons bet a1a ons nuwe ultramoderne lokaal 
te Tomstraat 98 getrek. 

TOMSTRAA T 98 TEL. 5574 

U kan gerus u bande versool by ••• 

60LBEN WEST 
BETBEABEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

* Nuutste toestel vir WIELSPORING en 
-BALANSERING 

LOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse) 

INSKRYWINGS MOEILIKER 
AS EKSAMEN SELF 

Nuwe 
Toekenning rir 
Regstudente 

DIE STUDENTE se reaksie op die beroep dat bulle vroegtydig 
bulle eksamen-inskrywings moet doen, bet beter resultate as vorige 1'-----
jare opgelewer. Die Hoofbestuur van die Afri-

kaanse Studentebond bet on
langs na afloop van sy laaste ver
gadering (vir hierdie termyn) 
op Potchefstroom bekend ge
maak dat 'n toekenning aan 
regstudente gemaak gaan word 
vir 'n bydrae tot 'n nuwe kom
petisie wat deur die A.S.B. 
uitgeskryf word. Die prys be
staan uit regsboeke ter waarde 
van R30 geskenk deur die firma 
Butterworths in Durban. Dit 
sal 'n jaarlikse instelling wees. 

Die simbole wat op die vorm 
ingevul moes word was blyk
baar bo die vuurmaakplek van 
sommige studente, 'n Woord
voerder by die eksamen-af
deling het dit genoem dat som
mige studente nie eers weet wat
ter vakke bulle het nie. Ver
warring bet vera! voorgekom 
by vakke soos Engels Spes., 
Mikrobiologie I (a) of Mikro
biologie 1 (a). Die verskynsel 
dat studente aan vakke ander 
name gee het baie verwarring 
geskep. Die agterlosige foute 
kan ook daaraan toegeskryf 
word dat die studente oorhaastig 
is met die invul daarvan en nie 
die voorskrifte noukeurig lees 
nie. Die foute het aan die per
sone baie meer werk gegee. 

Boete: 

Laat inskrywings sal nog ont. 
vang word tot 10 September. 

Rekenaar: 
Die uitslae word hierdie jaar 

deur die rekenaar verwerk. Dit 
is ook die redes waarom die 
studente nie koeverte hoef te 
verskaf nie. Die uitslae sal 
hierdie jaar ook die simbole wat 
behaal is, op he. Die uitslae 
sal 8 Desember op die kennis
gewingbord verskyn en dieselfde 
dag sal dit gepos word. 

Die Hoofredakteur van die 
Tydskrif vir Hedendaags Ro
meins-Hollandse Reg bet ook 

Rooster: reeds aangebied dat die beste 
Die eksamenowerheid begin bydrae tot die kompetisie ge

in die derde week van Septem- publiseer sal word indien dit 
ber met die opstel van die voor- van hoe gebalte is. 
10pige rooster. Die rooster sal Die Direkteur vir Studente
omtrent 20 September op die skakeling maak jaarliks 'n on
kennisgewing bord verskyn. Die derwerp bekend waaroor reg
studente word daarop gewys dat studente 'n bydrae kan skryf 
botsings op die rooster skrifte- vir beoordeling. Verskeie se-

Eksamen-inskrywings kon van lik by die eksamenafdeling in- nior dosente sal die beoorde-
2 Augustus tot 31 Augustus gehandig moet word. Die finale ling doen. 
gedoen word . Laat inskrywings eksamenrooster sal 27 Septem- Verdere besonderbede sal eers-
is onderhewig aan ' n boete van ber beskikbaar wees. daags bekendgemaak word, 
R8,00. Die inskrywings het -----------------------
egter baie goed ingekom. By 
die Opvoedkunde en Teologiese 
studente is daar nog net ses 
wat nie ingeskryf het nie. 

Kansellasies: 

Baie verwarring word ver
oorsaak deur studente wat nog 
nie gekanselleer het nie maar 
ook nie kom inskryf nie. Som
mige studente wat 'n swak jaar
syfer gehad het ,kuier" bier 
tot na Intervarsity en sonder 
om die owerhede kennis te 
gee, verlaat bulle die kampus. 

A.S.P.U.: 

Opelog verhoog 
~Pok Pik~ 

• VIr 

DIE ABKK BEOOG kosbuiskonserte vir die volgende termyn. 
Die konserte sal na yerwagting vera) uit moderne musiek en kome
diante spel bestaan, boewel voordragte, mits bulle anders en a gogo 
is, ook oorweeg sal word. Vir die doel sal 'n verbogie dalk by Puk Pik 
opgerig word. Elke tweede week sal 'n aoder kosbuis dan 'n beurt 
om 'n konsert aan te bied, kry. Die konserte sal natuurlik in same_ 
werking met AOB en die interkosbuiskomitee gereel word. 

Hierdie feite is deur mnr. Leo 
van Scbaik, berkose voorsitter 
van die ABKK-hoofbestuur, in 

DAWIE. SWANE.POE.L 
'n gesprek met Die Wapad ont
hul. 
Vaswa: 

NUWE. VOORSITTE.R 
OP DIE LAASTE konferensie van die Afrikaanse Studente Persunie 

.-------------------------.~ wat op 27 en 28 Augustus by die Universiteit van Pretoria gebou is, 
is mnr. Dawie Swanepoel van die P.U. vir C.H.O. tot voorsitter 

Die gebruiklike interkos
huisvasvra sal volgende jaar 
op 'n uitklopbasis gereel word. 
Dit sal bopelik meer belang
stelling wek . 

CACHET MODES 
DIE DAMESWINKEL 

flied u 

* SOMBRMODES 

.· * wintermodes 

ONDER KLEBE 

* broekkouse 

TOMSTRA AT 92 

vir die volgende termyn verkies. Mnr. Swanepoel was ondervoor
sitter gedurende die vorige termyn. Hy volg mnr. Jan Venter van 
U.O.V.S. op. 

Die nuwe bestuur van ASPU 
bestaan verder uit mnre. Som
my Morkel (NKP, o-voorsitter), 
Jan Malherbe (UOVS, sekre
taris), Pierre van Rooyen (UP) 
en Jan Barnard (NKP). 

Die konferensie is op die 
27ste geopen met ' n besoek aan 
Hoofstaddrukkery, wat as joer
nalistieke kursus gedien het. 
Daarna bet die afgevaardigdes 
met 'n dubbeldekkerbus van 
die Pretoriase stadsraad by 
Menlo Park-inry gaan fliek. Die 
dag is met 'n gesellige bier-en
braaivleis afgesluit. 

Nuwe trofee: 

fee, wat teruggetrek is, ver
vang. 

Uitbou: 
Daar is ook besluit dat die 

bestuur die moontlikbeid van 
uitbreiding van ASPU om ook 
prestige-blaaie soos Die Besem
bos en joolblaaie in te sluit, 
te ondersoek. Beter georgani
seerde aksie sal dan moontlik 
wees. 

Nuusdiens: 
Die interuniversitere nuus

diens wat sedert die vorige kon
ferensie 'n proeftydperk uit
gedien het, is 'n permanente in
stelling gemaak. 

'n Punt wat heelwat bespre
king uitgelok het, was die ge
bruiklike joernalistieke kursus. 
Die vraag was of ASPU moet 

Die serkompetisie sal, soos 
in die verlede, deurgaan. 
Stellenboscb: 

T.o.v. Kuesta '72 beoog die 
ABKK om 'n trein vol Pukke 
na Stellenbosch te stuur. Die 
wenners van die Kuesta-kuns
fees sal dan in Mei in 'n konsert 
op die kampus optree. 
Stemreg: 

Verder sal die moontlikbeid 
oorweeg word om die stemreg
kwalifikasies vir ABKK so uit 
te brei dat dit ook deelnemers 
aan die serkompetisie, die vas
vra en die beoogde koshuis
konserte sal insluit. 

Die dagbestuur van die ABKK 
beoog ook om die verskillende 
onderliggame te besoek en so
doende nouer kontak met die 
lede te bewerkstellig. 
Operas: 

Die gewone besoeke aan ope
ras, films en konserte in Jo
hannesburg en Klerksdorp sal 
ook voortgesit word. 

Op die konferensie is besluit 
dat die koerant wat die kom
petisie vir die beste joernalis
tieke taal gewen het, bekend ge
maak sal word sodra Die Volks
blad, wat die trofee gaan skenk, 
dit sal kan oorhandig. Die 
trofee sal Die Transvaler se tro-

voortgaan om sulke kursusse ..================--... 
aan te bied en of dit liewers by 
Kuesta ingeskakel moet word. 
Daar is besluit dat ASPU met 

------------ sy kursusse sal voortgaan. 
Die konferensie is deur af

gevaardigdes van die P.U. die 
Universiteit van Pretoria, die 
Universiteit van die Oranje 
Vrystaat, die Randse Afrikaanse 
Universiteit, P.O.K., die Nor
maalkollege van Pretoria en die 

~1 1 Goudstadse Onderwyskollege 1'-------------~ 
, Dring asseblief daarop aan dat ek I bygewoon, terwyl die Univer
u dogter vroeg terugbring - ek het j siteit van Port Elizabeth 'n '------------------------..JI net twee rand." 1 waarnemer gestuur bet. 

,.Pa is reg. Ek moet belong in die 
besigheid kry. Wat van vyftig per
sent? " 



Romantiese Ae ~ieding 
MUSIEKKONSERT - Collegium Musicum. 
Datum: 17 Aupustus. 
Plek: Konservatorium. 

Die program het bestaan uit klavierwerke uit die Romantiek 
gelewer deur verskeie hoogaangeskrewe persone verbonde aan die 
Konservatorium. Persone wat opgetree het was Martie Koornhof, 
Venessa Burger, Andriette Snyman, Pieter de Villiers en Rennie 
Coetzee. 

'n werk van geweldige omvang. 
Dit is besonder moeilike werk 
om in die regte atmosfeer oor 
te dra, en daarom verdien bier
die puik student spesiale !of 

POTCH INRY 
Maandag tot Donderdag 7.00 

nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 en 9,00 

nm. 

Vrydag 10 en Saterdag 11 Sept.: 
Eerste vertoning. 
AN ELEPHANT CALLED 
SLOWLY 
Virginia McKenna en Bill 
Travers. 
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Kampus word 
kunstig • vers1er 

'N AANTAL KUNSWERKE en skenkings, waaronder 'n besondere 

kunsmonument van gekleurde glas en 'n keramiekmuurpaneel, is op 

Vrydag 27 Augustus by die Frans du Toit-gebou van die Universiteit 

in gebruik geneem. 

Die tema wat vanjaar aange
pak is handel oor die Roman
tiese tydperk en daarom is 
slegs die werke van die kompo
niste van die Romantiek ver
tolk soos byvoorbeeld Mendel
sohn, Brahms, Liszt ensovoort. 
Aile spelers is ervare mense met 
baie ondervinding wat op mees
terlike wyse daarin geslaag het 
om die gees en die karakter 
van die Romantiek weer te 
gee. Hierdie tydperk van die 
musiek word gekenmerk deur 
die sagte, vloeiende en liriese 
intieme atmosfeer. 

vir haar bydrae. ------------

Prof. W. N. Coetzee, dekaan 
van die fakulteit Lettere en 
Wysbegeerte, het die kunswerke 
op 'n gesellige byeenkoms aan 
die gaste beskryf. 'n Aantal 
van die skenkers en kunstenaars 
was ook teenwoordig en alma] 
is na besigtiging van die kuns
werke en skenkings op kaas en 
wyn onthaal. Die eregaste was 
die rektorspaar, prof. en mev. 
H. J. J. Bingle. Die Univer
siteitskoor, onder Ieiding van 
prof. P. J. de Villiers, het ook 
by die geleentheid opgetree. 

een van die groot Jesingsale 
in die gebou, is geskep deur mnr. 
Dirk Meerkotter en geskenk deur 
Trustbank. Die paneel is in 
skakerings van blou met oor
heersende boogvormige motiewe. 

Martie Koornhof verdien ver
melding vir haar vertolking van 
Mendelsohn se Perpetuum mo
bile waarin selfs 'n leek die 
voortstuwende element kon aan
voel. 

Rennie Coetzee se vertolkings 
van Brahms se Rapsodiee was 
besonder fyn geinterpreteer en 
in daardie gees weergegee. 

Dit was Venessa Burger se 
taak om Franck se Prelude, 
Koraal en Fuga te vertolk, 

Andriette Snyman het geen 
bekendstelling nodig nie en puik 
was haar wecrgawe van die 
bekende Polichinelle, Opus 3 
nr. 4. Die werk is gekomponeer 
deur Rachmaninoff wat in sy 
klavierstyl aansluit by Chopin en 
Liszt. 

Die hoogtepunt van die aand 
was seker toe prof. Pieter de 
Villiers sy verskyning gemaak 
het om op sy meesterlike wyse 
die Heilige Franciscus-preek vir 
die Voels van Liszt vertolk het. 
In hierdie komposi!>ie vind ons 
opgesluit a! die kenmerke van 
die nuutgebore Romantiek soos 
geskep deur Liszt, Brahms en 
nog meer. 

Die aand kan beskryf word 
as 'n uiters geslaagde aand in die 
teater met klaviermusiek uit 
die boonste rakke. 

PA MAAK VIR MY 'N 
VLIEER PA ... 

DIS VLIEERTYD in Potchefstroom. In Augustus is daar geen gro
ter begeerte by 'n kind as om 'n vlieer te besit nie - een wat sy pa 
vir hom gemaak het en die lug instuur. Onbewustelik is daardie 
vlieer a an die f< r m hand va !I sy vader vir die kind 'n simbool van vry
heid. 'n Ferro hand wat hom as kind ook kan bebeer. Daarom is 
die vader aan sy seun 'n vlieer verskuldig. Hierdeur word die ouer
kindverhouding verstewig en aanvaar die pa sy vaderskap en die 
seun sy kindskap en seunsreg. 

Heel gepas is die departe
ment Spraakleer en Drama van 
die P.U. vir C.H.O. tans besig 
om voor te berei vir ' n aan
bied ing van 'n stuk wat oor 
hierdie tema handel - die 
probleme en voorregte van 'n 
seun-ouerverhoudjng. 'n Stuk 
met warm menslikheid en ont
nugtering wat op grond van 
eie ervaring uit die pen van 
die skrywer, Chris Barnard, ge
vloei het. Dit is geen kinder
verhaal nie maar eerder 'n 
ernstige drama wat gerig is aan 
die adres van die hedendaagse 

Jakkalstreke van Scapino en 
Voorlopige Vonnis. Abri le 
Roux, wat verlede jaar vir 
TRUK gespeel het in o.a. 
Drie Susters, Kinkels in die 
Kabel en Antigone, speel hier 
die rol van Org. Die Man word 
gespee I deur Pieter Fourie wat 
geen bekendstelling nodig het 
nie op grond van sy spel in 
Scapino, Voorlopige Vonnis, Af
spraak met Godot en Die Drie 
Vander Walts. 

Pa maak vir my 'n vlieer pa 

word vanaf 25 September in die 
ouer. Vandag is dit seker een P. u. Kamertoneel van die de
van die sterkste dramas in 

partement Spraakleer en Dra

ma, P.U. vir C.H.O. aangebied 
Afrikaans en 'n stuk wat meer 
geleentheid bied vir die toneel
kunstenaar as vir die letter
kundige. Hier het ons met dra- vir volwasse gehore. Teater-
ma te doen wat eers krag uit- liefhebbers me.t 'n voorliefde 
straal as dit op die verhoog vir die ernstige teater kan skakel 
menslik verwesenlik word. Die 
regisseur, Peet van Rensburg, 
'n kandidaat vir die magister
graad aan die P.U. vir C.H.O. 
en sy spelers, alma! nagraadse 
studente, beskou die drama nie 
as 'n goeie Jeesdrama nie, maar 

vir kaartjies by die sekretaresse, 

departement Spraakleer en Dra-

rna, telefoon 3361, uitbreiding 

251. Sitplekke is beperk. 

verreweg die beste ernstige speel- r-----------~ 
stuk in die Afrikaanse Jetter-
kunde. 

Die stuk handel oor 'n moe
der en haar seun Org Verwey 
wat saamwoon in 'n armoedige 
kamertjie in die stad. Hulle ont
vang 'n telegram van 'n onbe
kende man wat se hy kom sy 
erfporsie haal. Die man dra 
dieselfde naam as Org en dit 
word duidelik, as die man op
daag dat dit Org se buite
egtelike seun is. Hieruit ont
wikkel 'n dramatiese situasie 
wat die hele vraagstuk van die 
ouer-kinderverhouding oop
vlek. 

Die rol van die ou vrou word 
gespeel deur Elize Scheepers, 
bekende regisseuse van o.a. 

A. VORSTER 
APTEEK · 

(Frans Nel, B.Sc.Fann.) 

* 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

* 
VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

Tweede vertoning. 
GOD WILL FORGIVE MY 
GUN 
Wayde Preston. 
Geen persone 4-12. 

Maandag 13 en Dinsdag 14 Sept. 
THE GRADUATE 
Anne Bancroft, Dustin Hoff
man en Katherine Ross. 
Geen persone 4-21. 

Woensdag 15 ·en Donderdag 16 
Sept. 

CARRY ON REGARDLESS 
Sidney James, Kenneth 
Williams, Jean Sims, Charles 
Hawtrey, Kenneth Connor. 

REGSTELLING 
In die beleidsverklaring van Fanie 
Grobler het die woord dansmotief 
voorgekom. Dit moet Ices diens
motief Verskoning word aan
gebied vir enige ongerief Red. 

Die kunstenaar van die unieke 
kunsmonument in die binnehof 
van die Frans du Toit-gebou, 
mnr: Leo Theron, het gese 
dat dit die eerste keer is dat 
hierdie tipe glas vir 'n vrystaande 
werk gebruik is. (Dit is ge
bruiklik in die vensters van 
kerke en woonhuise). Die beeld 
is op so 'n besondere wyse saam
gestel dat die son altyd een of 
ander faset daarvan belig, wat 
dan besondere kleureffekte tot 
gevolg het. 

Die keramiekmuurpaneel by 

Die ander skenkings en kuns
werke sluit in 'n bokwas wat 
in bruikleen geskenk is deur 
mnr. en mev. P. J. Greyling van 
Heidelberg; 'n sonwyser ge
skenk deur prof. J. S. du 
Plessis; goudkleurige Franse 
glas in die ingangsportaal ge
skenk deur die Universiteit; 
versierings in die personeelka
mer geskenk deur die Univer
siteit en 'n besondere foto
galery van oud-professore en 'n 
kandelaar in die komiteekamer. 
Die foto's is geskenk deur twee 
oud-professore, proff. G. Dek
ker en F. J. Labuschagne, en 
versorg deur mnr. P. van Maarle
veld. Die kandelaar is antwerp 
en gemaak deur mnr. J. Petro 
van der Walt, 'n bekende beeld
houer van Potchefstroom. 

'n 
Studiebeurse
he pende hand. 

) 

Die Staatsdiens help graag jongmense wat 
presteer. Met studiebeurse vir matrikulante en 
studente wat reeds gewys het waartoe hulle in 
staat is. 
Ons kan u help om u graad te behaal. In 'n 
groot verskeidenheid studierigtings. 
En daarna bied ons u 'n uitdagende loopbaan. 
Waarin u ondememingsgees en bekwaamhede 
tot hul reg kom. Waarin u u ten voile 
kan uitleef. 
Beurse beloop ~800 per jaar. 

Vind nog vandag uit hoe u aan 'n s~diebeurs 
en 'n loopbaan gehelp kan word. Skryf aan: 

DIE BEURSAFDELING, STAATSDIENSKOMMISSIE, 
PRIVAATSAK 121, PRETORIA. . 

I' 

I I 



8 DIE WAPAD, VRYDAG, 10 SEPTEMBER 1971 

DIE 

INSLEEP RESTAURANT 
WAARHEEN ALMAL SLEEP 

Koshulsbestelllngs: 6039 

PRETORIASE FIRMA VAN GEOKTROOIEERDE RE-

KENMEESTERS EN OUDITEURE HET VAKATURES 

VIR INGESKREWE OUDITKLERKE. SKAKEL 2-8681 

OM 'N ONDERHOUD TE REEL. 

na aksie
satisfaksie 

vol- ja smaakvol 
LEX 205A 

PIET MALAN NA 
KURSUS IN FRANKRYK 

MNR. PIET MALAN, Direkteur van die Sportinstituut aan die 
Po~chefstroomse Universiteit, is deur die Wes-Transvaalse Rugby 
Urue en _met goedkeuring van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad 
afgevaard1g na 'n Intemasionale afrigters- en afrigtingskursus te 
Parys, Frankryk, vanaf 28 Augustus tot 8 September 1971. Hy bet 
reeds vanaf Jan Smuts-lugbawe vertrek. 

Alleenlik 'n paar uitgesoekte 7. Twickenbam, die hoof
rugbybeamptes uit Suid-Afrika 
is deur die Franse Rugby Unie 
uitgenooi om die kursus by te 
woon. 

kwartier van die Engelse 

Rugby Unie. 

Mnr. Malan en mnr. Piet 8. Cardiff, hoofkwartier van 

die Walliese Rugby Unie. 
Peiser, rugby-organiseerder van 
die Transvaalse Rugby Unie, 
beoog om op aanbeveling en in 
samewerking met die Departe
ment van Sport en die S.A. 
Sportstigting, die volgende 
sportinstitute en sportkomplekse 
te besoek: 

I. 

Samesprekings word ook be
oog met die voltydse rugby
organiseerders en -afrigters van 

Engeland en Wallis. 

. ~ 

0 
2. 

Die eerste rugbyspan van ver 

Nasionale Sportinstituut, 
Parys, Frankryk. 
Sportskool, Mains, Duits
land. op e1e de Voor bet vanjaar daarin ge- 3. 

slaag om beide die uitklopbeker 
en die Ligabeker te verower. In 4. 
die gewone volgorde verskyn: 

Sportuniversiteit, Keulen, 
Duitsland. 
Sportskool, Frankfurt, 
Duitsland. werf Sittende: Danie Oostbuizen, 5. 

Henk Potgieter (keurder-afrig
ter), Karel van Heerden (kap-
tein ), .J o) ban vaKn. de~ Wdatb (kJ lub- 6. 
kaptem en 1ene e ager 

Olimpiese Stadion en sport
kompleksgebou vir die 1972 
Olimpiese Spele, Munchen 
Crystal Palace, London. 

WAT IS FOUT MET 
WES-TRANSVAAL 
SE RUGBY? (ofkapt.). ----------

Middel: Pieter Mulder, Malan 
Louw, Richard de Kock, Chris 
Dreyer, Louis van Niekerk, 
Maans van Zyl en Kobie Venter. 

Agter: Andre van Rooyen, 
Jack Fourie, Johann Kriek, An
dre Lubbe, Koos Bisschoff, Hen
nie van Zyl, Kerneels van Nie
kerk en Tom van der Watb. 

Studenteraad 
skenk geld vir 

DriePukkeinKwaggaspan HOWe SeDtrUW 

Iewers skort iets groots. Wes
Transvaal bet die Wallabies 'n 
paar jaar gelede 18-0 gewen. 
Laasjaar het bulle die All Blacks 
barde bene laat kou, maar toe 
kom die Franse en Wes-Trans
vaal verloor 50-0. 

Op Nuweland, Kaapstad, het 
drie Pukke, Piet Brand (slot), 
Johan Steyn (vleuel) en Ber
nard Bernardo (agtsteman), as
ook 'n oud-Puk, Henk Coetzee 
(skrumskakel) vir die Kwag
gas teen 'n Presidentsvyftien
tal gespeel. 

'n Tjek vir R6 800 is verlede 
Woensdag deur die studenteraad 
van die P.U. vir C.H.O. aan die 
Rektor van die Universiteit oor
handig. 

Na daardie nederlaag was 
Wes-Transvaal ' n gebroke span. 
Hulle verloor een, teen Oos
Transvaal, ruk toe weer reg teen 
Noord-Transvaal en speel toe 
weer power ru,gby teen die W.P. 
Hierdie wedstryd kon Wes
Transvaal gewen het, want die 
W.P. is nie naa:.tenby die span 
van ' n paar jaar gelede nie. Wat 
is dan die fout met Wes-Transvaal 
se rugby? Die skuld kan nie 
voor die deur van die afrigter 
gele word nie, want geen afrigter 
kan 'n span ,maak" as al vyf
tien spelers nie geesdriftig en ge
motiveerd is nie. Die wyse 
waarop sommige Wes-Trans
vaalse voorspelers rondgestap 
het terwyl die W.P. op die aanval 
was, strek hulle nie tot eer nie. 

Die kombinasies wou nie juis 
vlot nie omdat die spelers nie 
gewoond aan mekaar se spel 
was nie, Gevolglik was dit geen 
vloeiende wedstryd nie. 

Die Kwaggas het nietemin 
met 22-16 gewen. Met die rus
tyd het hulle nog 'n agterstand 
van 6-16 gehad. 

Piet Brand bet vir een van die 
Kwaggas se driee oorgestap. 

DAMESHOKKIE 
Gedurende die naweek is die 

laaste bokkie ligawedstryde ge
speel. Die eerstespan sluit die 
liga af met 'n oorwinning van 
l -0 oor Stratbvaal. Die doe! 
is aangeteken deur Susan Els. 
Die tweedespan verloor 3-0 teen 
die eerstespan van Potcbef
stroom-dorp. 

Die geld is vroeer vanjaar ty
dens 'n karnaval ingesamel en sal 
aangewend word vir die bou van 
die beoogde Studentesentrum. 

In sy toespraak het die Rektor 
melding gemaak dat daar 'n 
vertraging in die werksaambede 
was as gevolg van sekere finan
siele probleme en sloping van 
die geboue op die perseel wat 
vir die Studentesentrum ge 
bruik sal word. 

Die ontruiming van die ge
boue wat gesloop moet word, 
kon ook nie betyds afgehandel 
word nie. 

Die sentrum, wat teen 'n be
raamde koste van ongeveer R2-
miljoen opgerig sal word, sal 
nie net slegs op sosiale vlak die 
brandpunt van die kampus wees 
nie, maar ook op kulturele ge
bied. 

Argitektonies sal dit iets be
sonders wees en daar word 
gebruik gemaak van sirkels, 
driehoeke en die kubus wat 
die hoekigheid en kantigheid 

Die Puk staan 'n goeie kans van die mens se geestelike lewe 
om in die volgende bokkie- simboliseer. 
seisoen die liga te wen,. omdat Dit sal teen die einde van 
daar baie min van die eerste-1 1974 voltooi wees en in gebruik 
spanspelers weggaan. geneem kan word. 

U bet volop keuse in ons groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

Wat is dan tout met die Wes
Transvaalse span? Dit lyk of 
die eeu-oue gesegde ,Dis mak
liker om daarin te kom, as daar 
uit" nog bier geld. 

Ofskoon die keurders hierdie 
seisoen reeds 29 spelers en drie 
kapteine gebruik het, val die 
keuse !>kynbaar op die ou manne 
wat Wes-Transvaalse rugby al 
jare , dien" . Hulle doen om
trent niks meer as net ,dien" nie. 

Opvallend is dat die Potchef
stroom-sirkel, wat sekerlik die 
twee sterkste klubs in die pro
vinsie imluit, baie min spelers in 
die span bet. 'n Mens wonder 
of daar nie miskien in plaas van 
die ou afgesaagde proewe wat al
twee keer vanjaar in Wes-Trans
Vad.l gehou is, 'n span bestaande 
uit nie-provinsiale spelers teen 
die Wes-Transvaalspan kan speel 
nie. 'n Ander voorstel is ook 
dat 'n span van nie-provinsiale 
spelers net uit die Potchefstroom 
sirkel teen die provinsiale span 
kan speel. My geld sal beslis op 
die nie-provinsiale span wees . 

• ~~Air\~IiL~~~AL VAN 'N BOEKHANDE- Stoeibestuur 
PRO REBE-PERS BEPERK Voorsitter : Johan Lemmer. 

,die potchefstroomse boekhandel'' 

TOMSTRAA T - TEL. 3421 - POTCHEFSTROOM 

Sekretaris: Danie Greeff. 

Penningmeester: Andries van 
der Walt. 

'-----------------------' Addisionele Lid: Pat Hunter. 




