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DIE OUES MAAK PLEK 
VIR DIE NUWES 

Dit gebeur deesdae bale op die kampus dat die oue plek moet 
maak vir die nuwe. S6 bet dit ook Haak-en-Steek se beurt geword 
om te swig en wei voor die uitbreidingsdrang van die nuutgestigte 
Departement Beeldende Kunste. 

Die inwoners van hierdie toonaangewende koshuls - die 
enigste vyfsterkoshuis op die kampus - neem vanjaar met 'n swaar 
gemoed afskeid van die koshuis wat vir bulle vir so bale jare 'n 
rusoord was n! harde en inspannende studie en klasdraf. 

Aan die ander kant is dit miskien goed dat daar weggedoen 
word met die koshuls, want dit blyk die enigste manier te wees 
waarop die inwoners ooit daarult sal kom. 

Die koshuisverteenwoordiger van DIE WAPAD bet onlangs 
'n bietjie in die argiewe gekrap en bet op die meegaande foto af
gekom van die inwoners van Haak- en-Steek van die jaar 1927. Die 
meeste van bulle is nog op die Puk en as u mooi kyk, sal u sommige 
van die ou gesigte herken. 

Op die foto regs Is: Staande: Kowie Meljrlng; Christoffel Kotze; 
Barend Frelj; Nlklaas Meerkotter; Wllbelm Peiser; 

Slttende: Hennerlk de Vllllers; Dlederlk Human. 1beunis van RoolJ. 
Knlelencle: Emlstus Botes en Pleterman Kleljnhans en 
Voor: Dawid Naudee en Daneweel Glldenhuljs. (Foto: Fotokuns) 
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Eerste 
van 

sportvrou 
die jaar 

Die prestige-dinee van die jaa.r, die Spo rtinstutuut se dinee is op 3. Oktober in die 
Impala Hotel gehou. Die hoofspreker van die aand was Dawie de ViHiers, die mees ge
vierde Springbokrugbykaptein van Suid Afrika, en .as gasheer en -vrou het opgetree 
Prof. en mev. D. P. J. Smith. As seremoniemeester het opgetree mnr. K. Kruger ter
wyl mnr. P. Malan die gasspreker voorgestel het nadat Prof. W. N. Coetzee 'n verwel
koming tot die aanwesiges gerig en 'n heildronk op die Sportinstituut ingestel het. 

Die bekendmaking van 
Sportman en -dame van die Jaar 
bet as geen verrassing tot die 
aanwesigcs gekom nie. Eliza dos 
Santos en onse Fanie van Zijl. 
Wa:tter waardige keuses is dit tog 
nie. Dlt was die eerste keer in 
die geskiedenis van die Puk dat 
daar 'n Sportdame van die Jaar 
aangewys is en dus was dit ook 
gepas dat die toekenning gemaak 
is aan 'n Springbok. 

Die damestrofee is soos die 
manstrofee deur Old Mutual ge
skenk. 

Fanie van Zijl is vanjaar vir die 
derde keer aangewys as die 
Sportman van die Jaar. Die vo
rige kere wat die eer hom te 
beurt geval bet was in 1969 en 
1970. Slegs Willie Coetzee kon 
vantevore ook daarin slaag om 
drie keer (1966-1968) aangewys 
te word as die Sportman van die 
Jaar. Hierdie toekenning is · aan 
Fanie gemaak op grond van sy 
atletiekprestasles gedurende die 
jaar en sy onlangse oorwinning 
oor wereldrekordhouer Jim Ryun 
van die V.S.A. in die 1 500 m. 

Die netbalklub is aangewys as 
die eerste wenner van die lnter
klub-wisseltrofee wat deur Prof. 
W. N. Coetzee geskenk is vir in
terklubkompetisie. Die basis vir 
toekenning is prestasie op inter
universit!re vlak en bier was die 
netbalklub die aangewese op 

zer en Schalk van der Merwe. 
Mej. Triena Roestorf bet 

die tweede 
jaar die Corrie van 
beker ontvang vir die dame 
die meeste vir sport op die 
gedoen bet. 

Erekleure is aan die volgetltdel 
persone toegeken: 
S. Kotze (atletiek) 
S. Marx, M. Viljoen (atletiek) 
R. Schoeman (gholf) 
E. dos Santos (gimnastiek) 
0 . Chisholm (manshokkie) 
K. Erasmus (kanovaart) 

N. Breedt, S. Willemse, J. H. Kru
ger (krieket) 

D. Gildenhuys, P. van der Walt, 
B. Rose, H. Venter (landloop) 

S. Kruger (tafeltennis) 
J. Stoffberg, A. Coetzer, S. de 

Waal (rugby). 
Wlsselbekers vir 1g72 is oor

handig aan: 
De Klerk-beker - J. P. Verster. 
C. van Rooy-beker - T. Roestorf 
C. de Jager-beker - E. Ferreira 
Pepsi-Cola-beker - A. Slabbert 

• Vervola op bl8dsy t 

FANIE VAN ZUL 
(Foto: Fotokuns) 

I { f~ 

CACHET 
APTEEW 

Nr. 11 

"Aanstoot, Weertigt Hoe 
Ianger iY draal, hoe meer 
rente vertoor ek I" 

Groot geooeg om a te 
bediea 

Klein geaoeg om a te kea. 

* DIE 
STUDENTE-APTEEK 

Dit wertt regtig so I 
Open 'n Spaanekening by Saambou-Nasionaal. 
Jy kan enige plek in die land geld daaruit 
onttrek. En enigiemand (selfs jou ~) I :an enige 
plek in die land geld op jou rakeni.ng inbetaal. 
Boonop betaal ons jou 4% rente op daaglikse 
balans ... net omdat jy so slim is I 

SAAMBOU-
. NASIONALE 

!!OUVE"ENIGING 

grond van bulle gesamentlike eer- 1-.-;_-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-.-;.-;_-;.-~-.-;.-.-;.-;.-.-;.-.-;.~'-•-;_-;.-;.-;.-.-.-;.-;.-.-;.-.-;.-.-;.-;.-.-;.-;.-;.-;.-.-;.-.~-;.-;.-;.-.-;.-;.-;.-;.-.-;.-.-;.-;.-;.-;.-;.-.-;.-.-;.-;_-;.-~-;.-;.-.-;.-.~~-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-.-;.-.-;.-;.~~-.~~---
steplek met U.O.V.S. en Stellen-
bosch op die S.A.U.-netbaltoer
nooi. Daar was altyd 'n leemte 
aan gesonde kompetisle tussen 
sportklubs op die Puk en ons ver
trou dat die trofee die leemte sal 
vul. 

Die Presidentsmedalje vir rug
byspelen wat die meeste vorde
ring die afgelope jaar gemaak 
bet, 1.1 toegeken ·aan Dries Coet-
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DIT I.S WEE LENTE 

Strop om die nek 
AL OOIT GEHOOR van 'n samestelling van die somer se 
nuutste modegiere ineen? Natuurlik die halternek, ge
maak van die sagste, sagste kleedstowwe, halfdeursigtig, 
versier met delikate blomtakldes of sterker ontwerpe wat 
hierdie somer die voortou neem. Effekleure, soos in die 
skets, is ook geskik. 

Die haltemek bet talle variasies. Eenvoud bly maar die 
mooiste en treffendste vir formele drag; 'n oop rug, lae 
hals en dun bandjie wat netjies agter die nek vasstrik. Nie 
minder treffend, die een wat sag en vroulik om die nek 
saamgesmok is. Die snit is egter nie net· beperk tot aand
drag nie, maar vertoon ook mooi I~ die swembad (net 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~:::::::::=~~~=:::.:1 nie op die kampus nie). 

Llewe Verliefdes, Verloiofdes en 
Getroudes, 

Wat 'n onregverdigheid! Die 
lente bring vir ander nuwe lief
des en vir SIOmmlges hooikoors. 
Dit ra.a.k party weer anders, 
want Va.sie de Kock is ·nou so 
vas '*>os nooit tevore nie. 

Florida toe. Ek weet dis nie 
waar Ronel bly me. Bennie 
Howard ken jy iemand op West
onaria ook? 

Nou-ja, onder die onderdeur, 
bo die deur, so tussen die eksa
men deur, sleep lekker en vas
byt, dis een van die dae weer 
feestytl!~ 

AGEE. 

STERKTE 
DIE LENTE - die mooiste tyd 
van die jaar, en raai wat moot 
ons anne studente doen? -

Jan die penningmeester, mag 
nie ~ watter een, begin ook 
vastlgheid kry. So ook Leo van 
Schalk. A13 gevolg van die ne
derlaag op Bloemfontein, het 
Renee besluit om verloof te raak. 
Betaie Schlebusch ook. 

Sommlges se uithouvermoe is 
ook beter as ander. Vra gerus 
vir Sakkie en Kathy, Louis en 
Elaine, Johan en Elsabe, Koos en 
Elsa. Om iemand lief te he is 
om 'n wonderwer.k te sien wat .,swot" natuurlik - die akademie 

kom robs altyd eerste. 

So van poerse toere ·gepraat. 

ander nie sien nie. 

William is bale bly dat K.ar
llen se donkie vyf jaar oud is. 
Japie kla net dat Kl.a.werhof 
bale ver is en Chris dink die 
gras is groener anderkant die' 
spoor. Koos Saaiman stem vol
kome saam. Saal de Jager dink 
alweer dis net Kasteel se meisies 
wat kan roe!. 

People say it's jUBt a tour-ro
mance. Of hoe ~ julie Francois, 
Ria, Stoffel, Magda, en so meer. 
Maar wag, daar's mos weer 'n 
Florna-toer. Zak Ferreira, om te 
sleep is mos 'n gr~nd aff~re. 

Nilene Langenhoven en Jan 
Party ouens raak net stU en van Wyk-de Vries - nie 'n sleg-

verdwyn. Johan eLke keer Tza- te kombl.na:sie, nogal goete 
neen toe en Dries 

CACBET MODES \ ~ 
DIE DAMES WINKEL ..... .. 

* wifttermodes 

IN elk geval ,mede-swotters" 
- ons ·wens jul ster~Qte toe vir 
die komende eksamen - ons 
hoop julle slaag daarin om daar
die verborge kennis op pa.pier 
te stel! 

I 
FAIR 
PLAY 

People who ask my opinion 
On local and worldwdde affairs, 
Would please me far more if 

they didn't 
Insist, then, on giving me 

theirs. 
RICHA.RID ARMOUR . 

Somer, S·on en Saffie ~ .. 
SOMER IS 'N FEES VAN KLEURE. Die hele wereld borrel oor in kan.a.riegeel, ap
pelgroen en kersierooi - mens verkyk jou omtrent aan die vrolike swaai van bont 
~merrokkies en die ookoorlike inhoud daar~a.n. Dus is dit geen ra.re ve1'8kynsel om In 

dameskamer die verrasslng van vroee somerrosles te vind nle. 
Somer is lui, warmkry dae 

wanneer die dam met BY blink- prof. in die Kafeteria. Somer is 
koel latenls lok. Onder skadu- studentwees en jonkwees. 
spataela va.n nuutgroen wllger- SOmer is pret! 

VORSTER 
APTEEK borne, draa! sallge uul'tjies van 



Mar. Flka van Reasbura 

Mnr. J . J. (Fika) Janse van 
Ren.burg is op 6 September ge
kil!l u die nuwe voorsitter van 
die Studenteraad van die Pot
chefstroomse Universiteit. Hy is 
'n derdejaar B.A.-student en is 
een van die jongste voorsitters 
wat nog deur die studente gekies 

Mar. Nleo IJphelm 

is. 
Hy is op 12 September 1951 ge

bore. Fika was boofseun van die 
Hot!rskool Standerton waar hy 
gematrikuleer bet met yyf on
derskeidings. Sy hoofvakke waar
mee by tans besig is, is Grieks 
Ill en Wysbegeerte III, en dan 

Mar. fA,o van Sc:balk 

neem by ook nog Latyn III. 

Die ander lede van die dagbe· 
stuur van die Studenteraad is: 
Mnr. Nico Ligthelm - ondervoor
sitter; Leo van Schalk - sekre· 
taris; Karl Rost - penningmees· 
ter en Frans Kruger - addisio-

So lyk die hoofbesture 
BIERONDER volg die ill8me van die verkose pei'80De vir die OBderskele hoofbe
sture, 8008 verkies op 6 September 19'72. 

A.O.B.-hoofbestuur 
Voorsitter - Nico Ligthelm 
Ondervoorsitter - Kobus van 
der Walt. 
Penningmeester - Danie Hugo 
Sekretaresse - Sonia Arnold 

K. V. V .-hoofbestuur 
Voolwitter - Etienne Schalekamp 
Sekretaresse- Susan Venter 
Pertnlngmeetter - Francois van 
Wyk. 

Acfdlslonele lede 
Christo Botha 
Ben Cloete 
Tiaan Kruger 
Wlm van der Walt 
Kerman Venter 
Mlco ~an der Walt 

P;N.B.-hoofbestuur 

Voorsitter - Pieter Mulder 
Sekretaris - Louis Pienaar 
Penningmeester - Isak Pieterse 
Piet Grobler - Jan Swanepoel 
Kompleks - Francois van Wyk 
Over de Voor - Chari van der 
Merwe 
Heide - Francina Ackerman 

Kulu - Cecilia Bingle 
Dorp - George Lotter 
Dawie Dup Noord - Leon van 
Rooyen 
Skuur - Frans van Dyk 
Karllen - Trudie van der Merwe 
Kasteel - Ester Rumpff 
Klawerbof - Magda Lee 
Oosterbof - Elise van Biljon 
Dawie Dup Suid - M. Stolz. 

SCHWANEKE IS 'N UNIEKE 
SKILDER 

Mnr. Ulrich Schwanecke, een I van twee ander ,Nabome" en nog 
van die kunstenaars wat deelge· twee ander ,pointsettias". 
neem bet aan die uitbouing van 
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nele lid. 

Die volledige Studenteraad is: 
A.B.K.K.: Leo van Schalk, Jan 

Nagtegaal, Riaan Odendaal. 
A.O.B.: Nico Ligthelm, Vasie de 

Kock, Kobus van der Walt (jnr.) 
K.V.V.: Etienne Schalekamp, 

Mar. Fras ...... 
(Foto's: Potokuns) 

Marius Schaleka.mp, ~ K1111er. 
P .N.B.: Pieter Mulder. a.

Kruger, Quintus Peiser. 

S.A.B.: Konkle van der Watt, 
Koos Kruger, Oosie van Niekerk. 

S.S.B.: Eugene van Wyk, Dries 
Coetzer, Andries Krogman. 

By die stembus 

POTCH. SPARE.S 
(P'fY.) LTD. 

VIR ALLE MOTORONDERDELE EN TOEBEHORE 

FOR ALL AUTOMOTIVE PARTS & ACCESSORIES 

* Tel. 61J77, 4S9S Posbus/P.O. Box l60 
39 Lombard Str. 39, Potcbefstroom, Tvl. 

S.A.B.-t.oofbestuur 

die P.U. se kunsgalery vroe!r 
vanjaar, bet van 12-22 Septem· 
ber 1972 twee en dertig van sy 
kunswerke by die Universiteit 
uitgestal. 

Volgens mnr. Schwanecke poog 
hy om in sy werk 'n ander di· 
mensie te skep wat meer op die 
vlak van die verbeelding Ie. Op 
hierdie wyse wil hy dan die per· 1-------------------------
soon wat na die werk kyk sub-

Voorsitter - Konkle van der Prot. G. M. Ballot, wat die uit· jektief betrek in die skeppingspro· 
Walt . stalling geopen het, bet daarop ses. Die sukses van die uitstal· 
Sektetaris - Japie Robbertse 
Penningmeetter M. J. Greyling 

5.5.1.-hoofbestuur 
Vooraitter - Eugene van Wyk 
Sekretarease - Triena Roestorf 

A.B.K.K.-hoofbestuur 
Voorsitter - Leo van Schalk 
Sekretaresse - Cecilia Kirchner 

gewys dat mnr. Schwanecke in ling hang vir hom dan ook af 
twee mediums skilder: een is in daarvan of die toeskouer getl1!f 
waterverf en die ander mono· I word deur selfs net ~en werk se 
multi·tipe werke. Die multi·tipe I dieperlig~ende inboud. 
werke bestaan uit vert op glas 
waarna dit afgedruk en verder Mnr. Schwanecke is in 1932 te 
met die hand bygewerk word tot Halberstadt in Duitsland gebore 
mono-multi·tipe stukke. en by bet in 1952 na Suid·Afrika 

Prof. Ballot bet gese dat mnr. 
Schwanecke in die natuur 'n mo· 
numentale uitdaging vind. Die te· 
mas vir vier van sy werke is 
,proteas," dit is realisties en was 
gewild. Die temas van drie andet 
is ,landskappe met rotse," die 

gekom. Hy bet sy eerste formele 
kunsopleiding in Suid·Afrika on· 
dergaan van mev. Raath in Wei· 
kom. In 1969 behaal hy, deur 
buitemuurse studie aan Unisa, 
die B.A. ·graad in Skone Kunste. 
Hy werk tans voltyds by 
partement van Mynw~e. 

U bet volop keuse in ons grootverskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomSP. boekhandel" 

1\ T 86 - TEL. 5236 - POTCHEFSTROOM 
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Oorlede: 
~~ ·n PROF.S.J.DU 
..a:--'~ PLESSIS 

Skrif aan die muur 
Die tekens is in die lug. Die akkerbome in Tomstraat is 'n 

gesig om te aanskou en dames met mooi rokkies is 'n Ius vir die 

oog. Vir somrnige bet die waterjaar aangebreek - 'n manskoshuis 

moet met 'n rel!njas binnegegaan word uit vrees vir waterdruppels 

van 'n plastieksak. 

Te midde van die mooi dinge loop daar baie Ianggesigte op 

die kampus rond. Die oorsaak - eksamen is in die lug. In ons eerste 

jaar bet die prof ges~ dat as die wilgerbome begin bot dit reeds 

te laat is om te begin blok vir die eksamen. Enel'Syds is dit waar 

woorde maar andersyds bet ons eers begin studeer as die borne lank 

reeds oortrek was van groen blare en tog die eksamen geslaag bet. 

Die vraag ontstaan met watter gesindheid ons die komendt! 

eksamen benader. Studeer ons net om te slaag, om pa en rna te 

plesler, om met reikhalsende verlange uit te sien na 'n eerste salaris 

of studeer OllB om ons kennis te verbreed om sodoende ons land en 

volk te kan dien? 

Hoe bale van OllB studeer in 'n sekere rigting met uitsluitlike 

materil!le motiverlnge? Die kursus wat dit moontlik maak om so 

gou moontlik 'n sportmotor en 'n kragtige motorboot te kan be

kostig, dit is die popul~re kursus. As 'n persoon eers in die praktyk 

staan, vergeet by baie gou sy taak en roeping as Afrikaner. Dit gaan 

net om 'n persoon se eie gemak en welvaart. Hoe min neem dee! 

aan aktiwiteite wat nou betrokke is aan sy eie kultuur en politiek? 

Is die situasie in ons land nie reeds so dat elke Afrikaner 'n verant

woordelike en roepingsbewuste persoon moet wees nic? 

Aan al die Pukke wat ons Alma Mater gaan verlaat onthou 

net die befaamde woorde: ,Vervul jou rocping." 

Die einde is in sig. Vir 'n groot groep le daar nog net een 
strui'kelblok voor - dan betree hulle 'n nuwe wereld. 'n 
Wereld waar elkeen net na homself omsien en geen flenter 
omgee vir die swak'keling wat nie kan byhou nie. 

Tot dusver het julie nog 'n re- om die teekan probeer beinvloed 
delik beskermde !ewe gelei. Hier nie. Probeer jy liewer om 'n slag 
was alles mos · gedoen onder die na iemand anders te Iuister as om 
mantel van .,studentwees" (al altyd daarop aan te dr.ing dat 
was dit nie altyd geoorloof nie). alma! na j6u moet Juister. Pro
As die kort mannetjie van die beer net om vir hierdie kort 
Hoofgebou gepraat het, moes al- tydjie te vergeet dat jy al amper 
mal mos gehoor gee, want hy het 'n advokaat, apteker, onderwyser 
mos (siestog!) die w~reld se wys- of staatsaanklaer is en wees net 
heid in pag. En nie net hy nie, al dit wat jy nog op hierdie oomblik 
die finalejaars het mos net daar- is - 'n studentjie wat voor sy 
die klein bietjie ekstra verstand finale eksamen staan. Kom terug 
wat nodig is om hulself te laat aarde toe mense, kom tog terug. 

geld. Bepaal jou aandag eerder by die 
K~rels, daar wag 'n ontsetten- akademie in hierdie Iaaste paar 

de groot verrassing 0 P julie. dae. Maak seker dat hierdie jou 
Prof. Sarel J. du Plessis, hoog- Julie gaan die w~reld nie as ,ba- laaste groot struikelblok is en nie 

leraar in Semitiese Tale aan die se" betree nie, ouens, maar as jou voorlaaste nie. Gee liewer vir 
Potchefstroomse Universiteit is rou groentjies met 'n hoop aka- 'n ander man die kans om iets 
op 11 Augustus 1972 in die vroee demiese kennis. Dan gaan daar- te s~. want volgende jaar is jy 
oggendure in 'n verpleeginrigting die grootheidswaan waaraan die tog nie meer bier nie en wie sal 
in Klerksdorp oorlede. Hy sou op meeste van julie op hierdie sta- dan daardie tradisie kan voortsit 
12 Augustus oorsee vertrek het. dium ly, jou niks help nie. In as jy daardie persoon nie 'n kans 

Wyle prof. Du Plessis was ge- teendeel, jy gaan tweede kom, wou gee om ook te leer hoe om 
troud met mej. Judith Goossens, want in daardie !ewe kry jy met sy s~ te s~ nie? 
'n dogter van wyle prof. A. P. mense te doen wat die !ewe ken, 
Goossens. Hy word oorleef deur a! is hulle nie so akademies ge- Namens die hele PUK-massa 
sy vrou, vier kinders en 'n klein- kwalifiseerd as jy nie. Dis iets wens ek julie sterkte met hierdie 
kind. wat jy in geen hoek kan leer nie belangrike eksamen toe en wit 

- daardie kennis van die !ewe. ek die vertroue uitspreek dat dit 
Prof. Sarel du Plessis was 'n Dus, my raad aan julie is: Ver- uiters voorspoedig met julie sal 

minsame mens, 'n deskundige in geet van jouself (al is dit waarom gaan waar julie julie ookal mag 
die Joodse taal en kultuur en 'n jou lewetjie draai) en vergeet vestig na julie opleiding alhier. 
bekende in Joodse kringe. 'n Stu- daardie ,eie-ek" in die tydjie Groetnis, 
dent in Israel, Rev. I. Mark, was wat oor is. Moenie ander mense REFLEKTOR. 
juis nog besig met 'n doktors- !-------------.._.~_ ____________ _ 

--------------------------~ graad onder hom. 

'72 Nee, Pukke 
'n Mens verwag nie sulke swak gedrag van toeskouers nie en 

veral nie op Olenpark nie, hoowel daar gepra:at kan word oor sake 

wat sulke gedrag uitlok. 

I 

Vanaf 1 Februarie 1958 was hy I 
dosent aan die Potchefstroomse I 
Universiteit. Toe die Departe
ment Ontwikkeling aan die Uni-
versiteit gestig is, was by vir on- / 
geveer twee jaar na die departe
ment gesekondeer as adjunk-di
rekteur (reklame). 

Revue 
Weer eens het die Alabama Hy bet basis die sukses van die 

Studentcgeselskap daarin geslaag hele program in die palm van sy 
om 'n uitstekende Revue-program hand gehad. 
aan te bied, naamlik Revue '72. 

Ondersteuners van die Puk moet geraps word, want behalwe .Hy· was predikant van die Gere- Die tema wat die Lewenssei- Die beligting waardeur pragtige 
dat dit lelik is om 'n speler uit te jou terwyl by 'n strafskop pale fo~eerde Gemeentes van ~ort I soene voor~tel, is baie geslaagd- effek behaal is, (Where's The 
toe waameem, is dit vir die betrokke speler ook senutergend. Ehzabeth (1946--1947), He1del- en dit is grootliks te danke aan Playground Suzie?), verdien spe-

In dieselfde asem moet 'n mens egter ook die skeidsregter berg:. Tvl. 0 947- 1953) en Van- die sprankelende musiekkunste- siale melding · · · · 
onder die soeklig plaas. Mnr. Jannie van der Merwe is bekend as derblJl-Sasolburg <1953-!958). naar Johan van Rensburg en 'n sirkel beginloos en eindloos 
een van die beste skeidsregters (indien nie die beste nie) in Wes- Hy het onder meer dle grade Abri le Roux wat bemoeid was soos 'n wawiel die liefde -
T I · · d d't b d t · e Th.M. en D.Litt. aan die Pot- met die u1'tdink en verwerk1'ng h-"' dit werk weet g'n mens ransvaa en JWS aarom was 1 onrus aren om e s1en waarm e vc , 
Rustenburg weggekom bet in hut wedstryd teen die Pukke. Dit is chefstroomse Univel'Siteit behaal, van die program. en die wat weet sal nie s~ nie. 

M.A. aan die Universiteit Preto- bl so dat 'n skeidsregter nie alles kan raaksien nie, maar dit is ook so Die lug is ou . 
ria en M D1'v en D D aan die D1'e verteller vorm weer eens dat sulke voorvalle kan veroorsaak dat 'n span 'n wedstryd wen of ' · · · · Sy hou van jou! 

verloor. . j!!U!!n!!iv!!e~r~s~it~e~it!!!!va~n~S!'!u~i~d!!-Af~n~·k~a~.!!!!~_·n~o:.=n:.:_:rru:.:_:·s_b_a_re_s_ka_k_e_l_in_R_evu_e_'7_2_.+-------------
0ns dink byvoorbeeld aan die drie wat Frans Kruger kon gaan 

druk bet as by nie openlik sonder die bal gelak is nie. Dan is daar 
nog die keer toe Bernardo beseer is nadat by sonder die bat dood
gevat is. Verder het Rustenburg uitgeblink in obstruksiepleging en 
vashoue . 

JOUBERT MEUBELS 

* Kom besoek ons vir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

GRAMMOFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

U kan gerus u bande versool by •.• 

6.0LBEN WEST 
BETBEAIJEBS 

'N VOLLEDIGE BANDED lENS ONDER EEN DAK! 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak * Nuuts:e foestel vir WIEI.SPORING en 
-BALANSERING 

LOMBARDSTRAA T 37 - POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare dlens en laagste pryse) 

Ut 
EF. 8: 14-21 (Teks: 16). 

IN ONS GEESTESOOG sien ons die gebOO figuur van 'n ou man wat bid. Vir hom, wie 
se lewe a1 byna aan die einde is, is dit 'n behoefte van die hart om nog vir laas God 

se genade af te smeek oor hulle vir wie hy alles gegee het - die gemeenw van Chri~ 

tus in Klein-AsH~. 

Hy bid: , ... dat Hy aan julie mag gee na die rykdom van Sy heerlikheid om met 
krag versterk te word deur Sy Gees in die innerlike mens .... " (Ef. 3:16) 

Die gemeente van Christus moet met krag verster'k word. Ja, die gebed word ook 
vjr ons gebid - ons, mede-Christene moet met krag versterk word. 

Sou Paulus dan hier verkeerd wees? Is dit dan moontli'k dat die gemeente van 
Christus nie die voile krag van Christus ervaar nie? 

Ja, dit is moontlik! En dit is in ons geval ook so oorweldigend waar. Ons is m(~se 
wat !ewe soos verloorders, verslaandes, terwyl ons die ewige allesoorweldigende wa.
pen-arsenaal van ons Hemelse Vader tot ons beskikking het. 

Wanneer Paulus hier bid om krag dan bid hy vir iets soos dinamiet. 'n Krag wat 
deur sy geweld alles oopruk en wegblaas rondom. 'n Krag wat nie in 'n mens se 
siel verberg kan word nie maar wat sal uitbars en alles rondom sal verander - die 
krag van Christus - ja Christus self! 

Geliefde Christene, daardie dinamfese krag le in elkeen wat soos 'n rank a:an die 
wynstok verbind is. Daardie krag le ook binne in jou, gea.gte leser. 

Die antwoord vir jou onmag le in die gebed van Paulus. Buig daardie stram kniee 
en stywe nek in aanbidding voor God. Maar bly nie net in daartlie houding nie. As jy 
klaar gebid het, staan op en werk in 'n vaste geloof! Jy het die 'krag om 'n medewer-
ker te wees aan die heerlike koninkryk van God! · 

Want: ,Ek is tot alles in staat deur Ohristus wat my krag gee." (Fil. 4:13.) 
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OP DIE KOSHUISFRONT 

Makouvlei 
WEER eens kan die Ma.kouvlei- Hattingh. 
ers terug kyk op •n goei-e jaar. En toe kom die Varsity op dl 

20ste September: met sjampanj 
(wyn) nooientjies en al, lei 
James Stoffberg sy span op die 

Kom ona vergeet liewers nou van 

die S~r-kompetisies, :mtervarsi.ty 
ens., en ons bepaaJ. ons by die veld teen die jundors. Onder luide 

intern-e koshui9alkltdwiteite. toeju.lg'ing van die tx>eskouers 
het die harde stryd plaasgevind. 
Sel!s die ex-Puk-aspiranJt diri
gent, Wouter van Chnlstiana, 
moes die knie buig teen die 
gla.dde bek van Punte Meillltjies. 
Tot op die end was dit 'n harde 
wedstryd wat steeds in die weeg
skaal was en met die eindflultjie 
was die telling dan ook 18-17 
in die guns van die ouens wat 
links stort! En nog beter : die 
koshulsgees het 'n ent verder 
geklim. 

Hiennee wd.l ons dan net ook 

die ou H .K. bedank vir alles wat 56 rank 'n man vir die bal 

Die gees wat hierdie jaar in 
Die Vlel geheers het, k.an duide
lik atgelei word van die a.fge
lope twee funksies. Eerstens het 
die manne beBI.uit om die aa.nd_ 
van die H.K.-verkiesing 'n bietjie 
ult te breek en die verkiesings
uitslag met 'n borspartytjie te 
kombineer. En wat 'n swkses was 
dit nde! Tuasen die bl188ivleis 
rook deur het heelwa.t belkende 
lied.j.les die manne aange:spoor 
tot 'n heerlike gees van eg stu
dent wees, op egte Makouvlei.
tradlllle! So is James Stotfberg, 
die ou wa.t deeadae tuasen halt 
8t!/We en balf agt net .. vrae" vra., 
as prlma.rius aangekondig onder 
luide toejuiging, terwyl sy twee 
adjudante volgende jaar sal be
staan uit Ben Manltz en Chris 

hulle vir Die Vlel. beteken het 1------------- - --------------- ·---------------
en tersel!dertyd ook die nuwe 

H .K. aile sterkte toewens. 

Wees gegroet! 
(IN VINO VERITA.S ) KLAWERHOF 

--------------'---------------1 DIS nie net die inhaal van le !Elizabeth Muller. Daarna het 
ons van die oorlog teen die 
vetjJ.es vergeet en weggele aan 
die soutigheldjies wat deur die 
2de jaars VOOl'gesit is. Toe is die 
H .K. op tra.disionele wyse met 
Vim en koue water in hul .. pos
te" verwelkom. 

te maak. Die groot aan het 
aa.ngebreek en alrnal het dettig 
ultgevat na die Elgro ver~ 
waar psvrou S\L98.11 Visser en 
serernonieme.eater Zak Ferreira 
Ferreira oorgeneern het. Em se 
toespraak het ons harte weer 
wann laat klop vir Kla.werhof en 
na 'n bale a8.ngename aaDd het 
ons bra onw11llg teruggekeeT om 
lets aan die aka.demie te probeer 
doen. 

Die Skuur 
sings en die akaderniese drukte 
wat ons hier in Klawerhof laat 
beset het die einde van die jaar 
1s in sig nie. Nee, daarvoor is 
die H.K. verkiesing en die M
skeidsdlnee te belangrik. SOMMER groot dinge het die 

afgelope weke in die Skuur 

plaaagevind. Saterdag 16 Sep-

Laastens seker die belangrik
ste - oom Joggle Hattingh ons 
huisvader, en ook ons twee huis· 
moeders : Ons se baie dankie vir 

tember het ons eerstejaarmanne alles die a.tlgelope jaar en ver
hulle koshuisdinee by die dam trou dat volgende jaar net so 

Die volgende per sone is as 
H .K. verities : Ingrid Lange 
(Prim.), Mariet Snyman, Susan, 
Visser, Marlena Ohapman, Elma
rie Kusel, WWem1en Jerling en 

Almal het lank uitgesien na 
die dinee om hul .,droomhelde" 
te skiet en hulle darem een aand 
van die dames se bekoring bewus 

Sat da.gaand die 23ste goed en .suksesvol sal wees. Dit 
geba.d. er • kan mos nle anders met sulke t----- ---------+ - --------- -------L--------------
September was dit weer die ou mense in ons midde nie. 
manne se beur:t om fees te vier 

en saaan te verkeer om 'n glasle 

wyn. 

Aales was sommer puik. Die 
huiskomitee ee orga.n.lsa.sie in die 
verbazld, met Piet Taljaard en 
Hennie Groenewald aan die voor
pun.t was ba.ie goed. Die manne 
het met 'n iJ'O<lt gees terug ge
kom en is SIJflliiler bale trots Ol) 

die koshuis op die kampus. 

HEIMAT 

Heide 
TWEE-EN-TWINTIG September 
was vi r Heide 'n groot daig. Ons 
het Lentedag gehou - getool 
in pienk en wit. Dis egter nie 
al nie. die aand is ·ons afskeids
dinee gehou met oorvloed kos 
wat in gesellige luim verslind 
Is. 

KASTEEL 
, WIMPY- BAR" 

SAAM met groen loofbare en 
geurige lenteblbeisels het ook 

So tu.ssen die twee groot ak- die nuwe tennyn aangebreek. Almarie Smith het vaarwel ge
se as Primaria - al ls sy vol-

ONS is tog darem nog op· die drie - een _ beweeg! 
plaas, al het ons so lanklaas van 
ons laat hoor! En is ons nie in 
ons volle glorie hier nie, ne ! 

Die gees wat hier heers is 
nog steeds .,stream-line" - uit 
die boonste rakke. Nooit verruU 
ons ons Wimpy-Bar nie. 

sles het ons Donderda.g H.K.-

verkllesing gehou. Op 'n heel 

unieke wyse is hier ook geskie

denis gemaak. Ag.t-en-twintlg 

kandidate het gestaan vir H.K. 

waar sleg\! der:tien kon inkom. 

Elke kandldaat se foto ls by die 

stembus opgeplak en so kon elke 

man oordeeikundlg die regte man 
kies. 

0ns primarius is Koos Ooetzee 
en die drie onder-primartl.l!l8e is 
Wentzel Pienaar, Hennie Groene
wald en Johan Fourie. Die 
Skuunnanne se koppe is reg 
aangeskroe! want die sternper
senta.sie was 82% wat ba.ie goed 
is vir 'n koshuis met 'n inWQner
tal van 450 mense. 

Die manter van stemmery is 
gebaseer op die van die Studen
teraad. Dus was die moontlikheid 
van oneer'likheld en partydigheid 
ook ultgeskakel. Ons dank ook 
aan die manne wat met die stem· 
tellery gehelp het. 

Die uitslag is eers Vrydagmid
dag ralftwee bekend gemaak. 
Daarna Is die nuwc H .K . in oorn 
Bossie se dam gegoo1. 

Die algemene gevoel in die 
koshuls is dat die keuse goed is. 
Skuur het groot planne vir 1973. 
Ons wll en gaan volgende jaar 
die Pukke wys hoe mens op die 
regte manter Puk-student kan 
wees. 

Heelwat opwindtng het hierdie gende jaar nog hier. Die groot 
jaar se Huiskomverkiestng ge• .,Heide-berg" wat ons die jaar 
kenmerk, nadat aanvanklik on- moes klim se kruin is nou ampter 
sekerheid bestaan het oor Haak bereik. Dit sal Alvira Ferreira 
en Steek (Heimat Uitbreiding) wees wat volgende jaar die 
se aandeel in ons int-erne huts- eerstejaars se hande moet vat 
houdelike organlsaSie. om weer onder te begin kJ.im -

Bale geluk aan At Erasmus en ons kan maar net sterkte toe
Driku.s Venter wat onderskeide- wens vir haar en die huiskomi

Nou net 'n wa.arskuwing: 
Moenie bo-oor hierdie berig nles 
nie, want netnou nies jy dalk 
'n stofwolk op Daar is darem 'n 
e!fense troos, en dit is dat gras 
eersdaags sy verkyning in die 
roesrooi woestyn sal maak en 
sal poog om die stofwolke in lik as primarius en onderprima- tee. 

rius verkies is. --------------~ 
toom te hou. 

Kompleks het hierdie jaar be
sluit om af te wyk van die ge
wone fonnele dinee, en gaan die 
jaar afsluit met 'n lekker ge
selllge braaivle1s. 

I 
LIBERALIA 

Kasteel 
(F.G.D.) 

Die rus en stllte is wreed ver

steur - tot irritasie van die 

akademiese wrakke en tot vreug

de van opposisie - deur die .,in

trek" van 'n hele interkomstelsel 

in die ., slush" , en telefone ook ! 

Mgesien daarvan dat die lyne so 

nou en dan geknoop word, vind 

OP die lle September het ons ontknoping nog vinniger plaas 
Kastelers beslult om 'n nuwe en die manne kan die drade maar 
huisk.'omitee te kles vir 1973, wat 
in die voetspore van die ou H .K .I laat sing <7239 en 7510 ). 
sal volg. 

I 
Intussen is ook ons koshuis-

Die nuwe H.K. is soos volg : . 
Primaria Nicolene Engelbrecht ; dinee gehou, en somnuge ouens 
onder-Primaria Ester Rumpff en het die verrassing van hul le
mede H.K. lede Nettie Kleyn- wens gekry toe hul skote ra.a.k 

hans; Barbel Weber en Marla was selfs springbokke en 
Klopper. 

SR"s ( 'n nuwe ras) het !n die 

slag gebly. 

Viva Ia Wimpy-Bar! 

OVER-DE-VOOR -
TOT dusver het Over-de-Voor 'n 
bale geslaagde jaa.r agter die 
rug. Hoe dit hier vanaf Oktober
maand sal gaan, sal die toekoms 
nog leer. 

Verkiesing was die afgelope 
tyd die bela.ngrlkste gebeurtents 
op die kampu.s. So het die jaar
likse huiskom:-verkiesing dan 
ook aangebreek. 

Die huiskom. vir 1973 sien dus 
soos volg daarna uit: Carel van 
Heerden - Primarius, Pieter 
Mulder, Paul Jordaan, Hannes 
Verwey, Chari v.d. Merwe, Oosie 
Oosthuizen. 

DIE manne van Liberalla het 
weer eens met die oog op aan
staande jaar 'n gedugte huisko
mitee gekles om aan die roer 
van die sake te staan. Hulle is 
Willie Reinecke ( Primarius). 
Piet Schoeman en Johan du 
Pisani. Ons beste wense gaan 
aan hierdie manne en mag die 
Here hulle seen op hul werk. Ons 
dank gaan aan hulle wat hier
dle jaar die le!sels gehou het. 

Die nuwe H.K. het nle op ~ulle 
laat wag nie en het da.delik 
reelings begin tref vir die dinee 
wat plaasgevind het op Saterdag 
die 23e September en wat 'n 
reuse sukses was. 

Die nodige inspirasie word be- / Met 50,000 gell. water op hulle 
dags, en soms selfs snags, deur 1 rekenln,g, lyk dit dus a.sof hulle 
die oorlog verka! as hulle ener- J die tennyn met 'n redel.tke ag
giek links-regs : een - twee - terstand begin. 
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GARY PLAYER BY KULU 
KUESTA 

Ons is trots om ons nuwe H.K. 
bekend te stel: 

Primaria: Martie Fivaz; onder
primaria: Celia Bingle; Koble 
Henning; Belia Booyens; Sonja 
Kruger. 

Ons s~ bale geluk en sterkte 
vir die volgende jaar. Aan die ou 
H.K. s~ ons bale dankie. Hulle 

I 
het die koshuislewe aangenaam 

KU~TA. - 'n Woord wat op die oomblik baie gehoor en gebesig word. Wat beteken gemaak. 
KUFSTA? Dit is 'n afkorting vir ,kuns" en 'n ,fiesta" (fees), dit is dus 'n kuns- Tydens ,geesvangtyd" het Kulu 

• • • • weer eens bewys gelewer van 
fees en word deur die A.S.B. aangebu~l. D1e groot nuus JS dat KUESTA 73 a.a.nstaan- haar oorspronklikheid. 
de jaar op die Puk-kampus a.angebied gaan word vanaf 2-6 April. Nou kom die Die Maandag het die manne se 
vraa.g by ons op wat die lmnsfees alles behels. monde in die eetsaal behoorlik 

oopgehang toe die Kulu dames, 
Die Sentrale Rei!lingskomitee hokkie en netbal. gebied om erkenning te kry vir I uitgevat in lang aandrokkies en 

het besluit om o.a. die volgende Vooraanstande sportpersoonlik- hul talent. As altematief sal met manspakke, die eetsaal binne 
kursusse aan te bled: die ,20th Century" onderhandel stap. Op ons tafcls het kerslig 

Televisie: dit sal die hooftemil 
van KUESTA wees en sal deur 
al die kursusgangers bygewoon 
moet word. Dit sal televisie tot 
in sy fynste besonderhede behan
del. 

hede sal genader word. f word vir 'n ilmvertoning. Die romanties geflikker. Toe die wyn-
Vrydagaand sal daar 'n formele proppe klap het bale mansoe ver-

Daar sal aan die sosiale sy van afsluitingsfunksie plaasvind. lee toegekyk. 
KUESTA '73 niks ontbreek nie. Die volgende aand het die 

Aangesien die kursusse deur die 

dag aangebied word is elke per-

Die voorsltter van die rei!lings· 
komitee, rnnr. Riaan Odendaal, 
doen 'n beroep op elke Pukstu
dent om sy gewig in te goo!. By 

manne skaars herstel van die 
vorige aand, toe die Kulu dames 
in Over de Voor se rugbyklere 
die eetsaal binne draf. Thaba die 

groot rugbygeesdriftiges het luid
keels gejuig. 

'n Kussinggeveg met Heimat 
het misluk, want Kulu het met 
handdoeke 'n teenaanval geloods. 
'n Sokkerwedstryd bet toe plaas
gevind. Die resultaat was toe dat 
'n paar Heimatters se skoene ver
dwyn bet. Hierdie nederlaag was 
te vee! vir bulle en toe ,.ontvoer" 
bulle 'n paar Kulu dames. 

Een oggend bet Kompleks 'n 
wonderlike ontbyt geniet - oral 
het Kulupoppies die eetsaal ver
sier. 

Liberalia en Over de Voor sal 
kan getuig van die wonderlike 
s~r-episodes in Tomstraat, onder 
die akkerbome in die romantiese 
maanlig. Bale dankie vir die 
lekker koffie daama. 

Die lentelug het beslis 'n in
vloed op Kulu. Jean kan deesdae 
nie meer wag dat die naweek 
moet kom nie, want sy gaan dan 
Johannesburg toe . . . . 

Kulu is 'n oulike koshuis! 

Gourmet: dit sal die maak van 
lekker kossoorte wees. 

soon na aandete vry om te doen 

wat by wil. Daar word egter deur 

KUESTA sosiale rei!lings getref, 

die beoogde duisend studente van r-------------__1_ _ ____________ _ 

en daar sal elke aand 'n altema-
Sweiswerk: hierby word ver-

skillende vorms van element~re tief wees vir wat aangebied word. 
sweiswerk ingesluit wat deur 'n Die sosiale program vir die 
bekende maatskappy aangebied KUESTA week lui basies as volg: 
sal word. 

Vir die opening word gepoog 

daama sal daar 'n filmvertoning 
Openbare redevoering: die Dale op die kampus aangebied word. 

Camegle-kursus sal aangebied 
word. 

Gholf: Gary Player sal gena
der word om 'n vertoning te kom 
]ewer. 

Skeidsregterskursus: bier sal 
opleiding geskied vir mans in 
rugby en krieket en vir dames in 

Die Woensdagaand sal 'n opvoe
ring op Klerksdorp bygewoon 
word. Die geleentheid sal in die 
Klerksdorpse Skouburg aangebied 
word. Donderdagaand sal daar 'n 
kunsfees aangebied word waarty
dens kunskenners as eregaste 
teenwoordig sal wees. Sodoende 
word deelnemers die geleentheid 

verskillende Afrikaanse universi• 
teite en kolleges wat tydens KU
ESTA '73 op die Puk kampus 
kom saamtrek. Uitsp an 

KARL lEN 
Elke koshuis is 'n klein gemeen

skappie op sy eie, met sy eie ge
woontes, tradisies en manter van 
dinge doen. So beskou ek Kar
lien as 'n heel besondere gemeen
skap binne die studentemassa. 

My taak as primaria sien ek 
dus ook uitsluitlik as diens aan 
hierdie gemeenskap van Karlien, 

Ilge Bester, ons onder-primaria, 
voltooi hierdie jaar haar B.Sc.
graad en is van plan om aan
staande jaar U.O.D. te doen. Om 
fiks te bly speel Ilge vir ons 
koshuis netbal. 

Aan Fred kan ons maar net s~: 

Sterkte! (Hy gaan mos die strop 

om sy nek laat plaas) . 

En toe, die huiskom vir die 
nuwe termyn. Hartlik geluk aan 

Simon Coetzee wat gekies is as 

Primarius vir 1973. So ook aan 

--------------'---------------!om die regte en voorregte van 
elke inwoner op aile terreine van 

Tilla Smit is nog 'n student in 
B.Sc. H.H.K. en vol ywer vir haar 
taak van volgende jaar. 

Praat van sportief dan is dit 
sekerlik Triena Roestorf. Volgen
de jaar sal sy vir die derde keer 
die Puk se eerstenetbalspan aan
voer. Sy is van plan om volgende 
jaar Honneurs in Wiskunde te 
doen. 

Flip Divinger wat ,Ouboet' of te 

wei onderprimarius sal wees. 

Sterkte vir julie en ons Uitspan-

Kasteel Kassandra 

(J.K. en E.) 
,Daar's 'n ses voet hoe hei- groot dinge in gedagte. Daar is 

ning om Kasteel omgespan . . ." byvoorbeeld werk gemaak om 

Ja-nee, hierdie jaaroue koshuis 
bet nou-die-aand 'n bale geskied
kundige oomblik beleef. Dit was 
nl. ons eerste opregte H.K. -ver
kiesing. So-lets kan natuurlik nie 
sander 'n fees verbygaan nie -
en was dit nie groot nie! 

ons snoepie vroeg volgende jaar 
in te wei. Die rakke daarvoor is 
al ingebou onder in J se kelder 
- ai tog, die vetrolletjies. 

Elke gangetjie gaan ook sy eie 
naam kry, byvoorbeeld lets soos 
,Jy's myne', ,Sonskynouetehuis', 
ens. 

ons studentelewe te beskerm. 
Daar is 'n uitdaging aan my 

en die res van die nuwe H.K. 
gerig - en ons wil dit aanvaar 
in die geloof dat daar van dag 
tot dag vir ons 'n Lig in die pad 
sal wees. Aan organisasievermoe 

ners beloof (soos altyd) ons on-

dersteuning en samewerking in 

aile opsigte. En Pukke, ons gee 

skiet julie drie raaie wie gaan volgen-

Ons wil graag in ons koshuis Martie de Wit nie te kart nie - de jaar die vlotkompetisie wen! 
'n gees van lojaliteit, eenheid en die P.A.S.V. is bekend vir sy so-
toegewydheid skep, met die reg- siale aktiwiteite en aan die orga-
te gesindheid teenoor plig en pie- nisasie daarvan sal Martie dee! 
sier, om sodoende nuttige, geba- ' h~. Haar kursus is dus B.Sc. 
lanseerde en bruikbare studente Farm. 
aan die universiteit, en later aan Vir Hester Venter, kranige 
die samelewing, te !ewer." landloop-atleet van Karlien, sal 

So praat ons nuwe primaria, die eerstejaars van volgende jaar 
Betsie Schlebusch. moet Iigloop. Sy is ook 'n stu-

Betsie is · met groot entoesias- dent in B.Sc. Farm. 
me as ons nuwe primaria ontvang. Netbal en H.H.K. is blykbaar 
Met haar stil en bedaarde optre- aan die orde van die dag op Kar
de geniet sy a! klaar die lojaliteit lien se nuwe H.K. Hiervan kan 
van al die dames van Karlien. Sy Yget Bester getuig. 
is tans besig met haar B.Sc.-graad Lena du Plessis, die enigste 
in H.H.K. en na die voltooiing B.A. student op die H.K., het vol
daarvan sal die Kovsie, Arrie, al gende jaar 'n bykomende taak nl. Maar om terug · te keer tot 

emstiger dlnge, die nuwe H.K. 
sien so daaruit: 

Die huidige eerstejaars dink 1-h_a_a_r_a_a_n_d_a_g_g_e_n_ie_t_. _____ _,__a_s _s_e_k_r_et_a_res_s_e_v_an __ Th_a_h_· a_. ---i 
kliphard aan 'n koshuislied. Sing
sing gaan ons die ou jaar uit, 
en netso vrolik die nuwe in . 

Soos a! die koshuise is die Dag

studente ook bale trots op sy 

nuwe bestuur: Marl le Comi - Primaria (E) 
Rika Prlnsloo - Onder-primaria 
(J); Nicolette van der Walt (J); 
Mathilda van Wyk (E); Caro 
Naude (K); Mirka Janse v. Rens
burg (K). 

Hierdie klompie asters het 

Na die uitvoering van a! die 
planne, wag daar 'n puik koshuis 
op volgende jaar se eerstejaars 
- 'n koshuis en tuiste om op 
trots te wees, of hoe? 

OOSTERHOF 
Die groat opwinding van die 

S.R.-verkiesing was nog skaars 
'n dag oud, . toe kom daar a! weer 
ons H.K.-verkiesing. Die koshuis 

Voorsitter: Dawid Weyers; on
der-vo_orsitter: Jan Nagtegaal; se-

kretaris: George Lotter; Minister 

van Sport: Eric van der Walt. 
;;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::::::::::::::;:;::::::;:;:!:::::;:;::;:;::;:;::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-1 was met vroli kh eid opgetooi. van 

die voorportaal tot binne-in elke 
kamer. Van klas draf was daar 
min sprake. Vanaf agtuur die og
gend tot sesuur die Donderdag
aand bet ons ou H.K. 'n heerlike 
piekniek gehad by die voordeur 
met musiek, eetgoed (natuurlik), 
en 'n hallo aan alma! wat hul 
stembriefies kom haal het. 

aankondig. Om ons nog meer te 
treiter vertel by van die heerlike 
dag en die naderende eksamens! 
Die nuwe H.K. word juigend aan
gekondig. Trane van opgewonden
heid en ongeloof was aan die or
de van die dag, veral toe hul 
heelwat later hulle kamers be
tree! .1 

Hierdie is die laas+e Wapad 

1972. 

I 
DIE REDAKSIE GROET U 

TOT 1973. 

• 
VIr 

Toe dit uiteindelik 10.15 nm. 
was, bet menige aster 'n diep sug 
gesug want die dag was meer 'n 
senuweetoets, vera! toe ons pa, 
Prof. Schalk Duvenage, met 'n 
groat gejuig die ou H.K. 

Onder die heel bekwame Iei
ding van ons primaria, Hester 
Grobler, Charlotte Kirsten ons 
onder-primaria, Elna Gouws, 
Hester v.d. Walt, Nelia v. Rooy• 
en en Annette v.d. Walt en met 
die hulp van Bo, sal Oosterhof 
weer in sy valle glorie uitstraal, 
met ons weer eens unleke dinee 
in ons eie eetsaal die 6de Okto
ber en ook volgende jaar! 

Die nuwe bestuur bet groot 

planne vir volgende jaar en hoop 

om die dinge wat hierdie jaar die 

eerste keer gedoen en georgani

seer is, nog verder te voer aan

staande jaar. 

Langs hierdie weg wil ons alle 

dagstudente bedank vir hulle hulp 

hierdie jaar en hoop ons sal die 

saak van Dorp nog tot groter 

hoogtes voerl 
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,,HOE sien u Suid-Afrilat oor 10 of 20 jaar as u politieke party aan bewind sou 
wees ?" Dit is die vraag wat die P.N.B. in die komende tennyn a.an elke Puk-student 
wil vra. Dit sal ook op 8 programvergaderings, as dinge volgens plan verloop, aan die 
Tnmsvaalse leiers van die vernaamste politieke partye gevra word. 

In 'n onderhoud met die Wa
pad het mnr. Pieter Mulder, voor· 
sitter van P.N.B., gese dat die ge
middelde Puk-student nog nie ge
noeg gedink het nie aan hierdie 
kardinale vraag wat hom (en sy 
gesin) direk raak. 

sal die bestuur dan op persbe
rigte en soortgelyke stof reageer, 
ook in die Wapad. 

Die eerste daarvan vind gedu
rende die Januarievakansie na 
die .Parlementsopening en Wan
trouedebat plaas. 

Die Inter-Universitere komitee 
'n Studiekomitee sal die daag- sal studentepolitiek bestudeer. Hy 

van Belangn'kheid 
Bodemkunde geskets 

likse koerante, tydskrifte en po- sal die S.R. adviseer aangaande ,As daar in ag geneem word dat goeie landbougrond 
litieke publikasies bestudeer. Op studentekoerante, NUSAS-news- dikwels minder geskik is vir die oprigting van geboue en 

Klem sal veral gele word op aanbeveling van hierdie komitee letters, S.R.-notules e.d.m. paaie .en in ieder geval, vanwee hullandboupotensiaal nie 
elke party se verhoudingsbeleid, 1-----------~....L-------------t bedek behoort te word nie, dan is dit belangrik dat die 
ekonomiese beleid en arbeidsbe-
leid. Sake soos werkafbakening, 0 • b l keuse op 'n wetenskaplike grondslag moet geskied." Dit 
groepsgebiede, ontug en gemeng- orsee In e anu van is die mening van prof. H. J. Harmse, direkteur van die 
de huwelike, benutting van ar- 0 Instituut vir Bodemkunde aan die P.U., wat sy intreerede 
beidspotensiaal, lewensvatbaar- op 8 September gehou het. 
heid van Tuislande en 'n Super- kl • h :J 1 
parlement kan ter sprake kom. ezn anaetaars Hy het daarop gewys dat daar 
Die moontlikheid dat 'n tuisland- volgens 'n kommissie van onder-
leier genooi sal word om hier op soek na Iandbou, in 1968 in die 
te tree, word ook nie uitgesluit Prof. N. J. Swart, direkteur van die Instituut vir Klein- Republiek 3 miljoen hektaar grond 
nie. Kapt. Lucas Mangope van ha.ndelaars aan die Potchefstroomse Universiteit, vertrek bedek was deur paaie, spoorwee 
die Tswanavolk sou die 27ste en geboue. In die V.S.A. word op 9 September 1972 na Europa waar hy by twee intema-September 'n P.N.B. vergadering jaarliks 1 miljoen akker bedek, 
toegespreek het, maar het later sionale vergaderings voordragte sal lewer oor sake wat die het hy gese. 
laat weet dat hy nie meer kan kleinha.ndel raak. 
kom nie. In 'n pleidooi om die bewaring 

Op 18 September sal hy in Van 25 tot 00 September woon van ons bodem, het prof. Harmse 
Die desentralisasie van die Brussels, Belgie, die ,Third prof. Swart die tweejaarlikse by- verwys na die afhanklikheid van 

struktuur stel die P.N.B. instaat World Conference on Distribu- die mens van die grond. ,Die 
k k k V enk{)ms van die ,Recontres de om sy stem di te an maa . er- tion" toegespreek oor ,The Con- groot beskawings van die verlede 

teenwoordigers is vir elke kos- sumer of the seventies and the St. Gull" in Switserland by. Dit het sonder uitsondering goeie 
huis benoem. Sodoende is die adaption of distribution methods word gereel deur prof. E. Guter- grond as een van hul belangrikste 
komi tees uitgebrel. in Europe and South Africa." Die hulpbronne gehad. Die agteruit-sohn, direkteur van die Instituut 

'n Komitee vir toer sal in die konferensie word gereel deur die gang langs die Tigrus en Eufraat 
,National Retail Merchants, As- vir Kleinhandelbedrywe in Swit- word trouens deur verskeie ou

komende termyn P.N.B.-toer reel. 
sociation" van die V.S.A. en die serland. By die byeenkoms sal teurs gekorreleer met 'n progres-
Belgi_ese komitee vir distribusie. prof. Swart twee referate !ewer siewe verswakking in die produk-
~-------------1 siepotensiaal van hul grond. In 

GOEDKOPER 

LUGVERVOER 
Daar bestaan reeds lank 'n be

hoefte by studente om goedkoper 
lugvervoer na Europa te bekom. 
Vervoer by wyse van huurvlugte 
(sg. Charter flights) of met eks
kursietariewe (45 of 70 dae eks
kursies) hied goedkoper vervoer, 
maar studente is gebonde aan se
kere vertrekdatums. 

oor kleinhandelbeleid en die rol sommige gevalle, soos in Grieke-
van institute aan universiteite in land was erosie die primere fak
die ontwikkeling van die klein- tor, in ander weer was dit ver-
handel. brakking van besproeiingsgrond. 

Werksgemeen
skap 

,Baie van die landbouprobleme 
van die Republiek is 'n direkte 
uitvloeisel daaruit dat die basis 
vir beslissings, soos vir beplan
ning en finansiering, hoofsaaklik 
die gegewens is wat op 'n dis
triksbasis ingewin en verwerk is. 
Dit hou in baie opsigte nie ver
band met die werklikheid nie, 
omdat die distriksgrense arbitrer 
gekies was en nie die groot ver
skille in die produksiepotensiaal 
van grond oor kort afstande bin
ne dieselfde klimaatsone in aan-

PROF. H. J. HARMSE 
(Foto: Fotokuns) 

aangewend met die uitsluitlike 
doel om die grootte te bepaal van 
eenhede wat aan individue vir be
werking toegeken is, en waarop 
bulle belasting moes betaal. Die 
uitgangspunt was skynbaar dat 'n 
ondememende individu wat hom
self op 'n swak stuk grond be
vind deur die belastingsisteem be
voordeel sal word, terwyl 'n 
swakke op goeie grond weer deur 
die belasting gedwing sal word 
om dit af te staan aan 'n bekwa-In gevolge 'n onlangse ooreen· 

koms tussen ons regering en die 
Franse regering kan alle persone 
onder die ouderdom van 28 jaar 
nou tussen Johannesburg en 
Parys (Frankryk) vlieg met 'n 
retoerkaartjie wat vir 'n jaar gel
dig is en R370 kos teenoor die 

Volgens prof. Swart is die ,Re
contres de St. Gull" eintlik 'n 
intemasionale werksgemeenskap 
bestaande uit die direkteure van 
intemasionale organisasies wat 
die belange van die kleinhandel 
in die verskillende Iande behar
tig. Dit bied waardevolle kom
munikasie met persone van ander 
werelddele. Deur die liggaam 
word probleme deur deskundiges 
en op georganiseerde wyse aan
gepak. 

merking neem nie." mer persoon. . . . 
• ,In Rusland Is daar m die laas-

PROF. N. J. SWART 
(Foto: Fotokuns) 

-------------1 normale tarief van R699,80. 

W ,erkv.erskaHing 
Die ASB tree as agent in Suid

Afrika op en belangstellendes 
kan k.m.b. by die Sekretaris, ASB 
Hoofkantoor, Posbus 8711, Johan~ 
nesburg aansoek doen. Die lug
redery wat gebruik kan word is 
UTA of SAL. 

Die skema sal vera! vir na

Dienste 

Oor die geskiedenis van bo-1 te dekades van die vorige eeu 'n 
demkunde het prof. Harmse op- soortgelyke poging aangewend 
gemerk dat die eerste poging tot om belasting in verband te bring 
'n sistematiese benadering in die met die produksiepotensiaal van 
studie van gronde blykbaar 40 gronde." 

Prof. Swart sal ook ander insti- eeue gelede in China aangewend Die Potchefstroomse Universi-
tute vir kleinhandel in Europa is. Dit was 'n groepering van teit is een van enkele Univer
besoek voordat hy na die Repu- gronde volgens hul kwaliteit, op siteite in Suid-Afrika wat Bo
bliek terugkeer. Hy bet vroeer die basis van hul bekende pro- demkunde as hoofvak vir die 
vanjaar byeenkomste van die ge- duktiwiteite. Hierdie metode is B.Sc.-graad aanbied. 
organiseerde kleinhandel in Rho- r=============:t;:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;; 
desie, Malawi en Mozambiek toe-
gespreek oor die dienste wat so 
'n instituut aan die 'kleinhande
laar kan bied. 

HI,JISE, PLASE, PLOTTE, 
BESIIGHEIDSTANDPLASE 

Die Werkverskaffingskomitee 
van die S.A.B. het vakansie
werksgeleenthede vir studente 
wat oor die hele land versprei is. 
Hierdie geleenthede wissel vanaf 
toesighouer tot fabriekswerker. 
Studente wat belangstel kan in 
die middae vanaf 1.30 nm. tot 2 
nm. by die S.R.-kantoor inligting 
verkry. Daar is ook 'n geringe 
aantal permanente poste beskik
baar. 

graadse studente handig te pas 1--------------___, 
kom maar ook vir studente en 

HUIS en 
TU.IN Besoek my eerste vir eerlike 

transaksies 
ander jongmense onder 28 wat 
op hul eie oorsee wil gaan en nie 
aan vasgestelde vertrektye ge
bonde wil wees nie. MANS EN DAMES! 

KLERE

VERSTELLINGS 

Vir al u Student behoeftes. 

* Tel. 4641 

* U KEN ONS 

G. Schoonhoven 
TOMSTRAAT 86A 

Tel. 5136 

Na ure Holtzhausenstraat 20 
Tel. 6056, Potchefstroom 

On~ het nou reeds 5 opgeleide ~===========::~==========~ masjiniste om voor te bly, 
A.S.P.U. 

Op 16 September Is die nuwe A.S.P.U.-hoofbestuur in Bloemfontein 

sodat ons vir u vinnige en 
deeglike diens kan gee. 

Laat ons hierdie kruis vir u 
dra. Bring maar gerus. Ons 
is al oor en oor getoets en 

ons kliente is tevrede. 

ESLITA 
KLERE

VERSTELLERS 
verkles. Die lede is: Voor: P. de Vllllers (N.K.P.) o/voors.; J. Beukes Tel. 6775, Potch Pressgebou, 
(U.O.V.S.) voors.; D. van der Walt (P.U.K.) sekr. Aater: N. Bosman Olenlaan 3A, Potchefstroom. 

(TUKS), P. GlWenhuys (U.O.V.S.) 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

P.N.B. BEKYK DIE PRAKTIESE POLITIEK

NWUuser
Line
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(Foto: Fotokurul) 

DIE VERSINGSKOMITEE 

SANGFEES '72 
Met die wegsterf van die la.as

te tone uit die Slawekoor van 

Nabucco van Verdi, het ook 'n 
baie geslaagde Sangfees hier aan 
die Puk ten einde geloop. 

Dit is die eerste keer dat 'n 
Sangfees in di~ vonn bier aan
gebied is en dit gaan 'n jaarlikse 
instelllng word. 

Die Dnken.abergse Seunskoor 
het gesorg dat dit op 'n h~ noot 
begin en te danke aan die Pre
toriase Universiteitskoor het dit 
met net so 'n h~ noot g~indig. 
Ander bekende kore soos die Am
basladeurs-, Klerksdorpse Stada
koor en P.O.K. se Dameskoor het 

onderskeidelik gedurende die 
week opgetree. Benewens die be
kende kore het ook koshuiskore 
van Pote en Puk opgetree wat 
ook getuig het van ·~ ba.ie hoe 
standaard. Volgens die Voorsitter 
van die Sangfeeskomitee, was dit 
'n reuse sukses en sal die Sang
fees volgende jaar uitgebrel word, 
deurdat meer kosbuiskore tal op
tree. 

Vir die ~ kele is daat ook 
voorsorg getref en aan die da
mes wat die meeste uit. Kulu ge
kom het, asook ander persone 
en instansies wat die Sang/eM 
moontlik gemaak het, hartllke 
dank. On. maak weer 101 

Taak moontlik~ 

Chnstelike 
en toekoms 

teit ekumenies-reformatorles is 
en moet wees en nie op eng · ker
kistiese lyne mag berus nie. Dan 
het 'n ChrlsteUke universiteit 
verder nog 'n nasionale en 'n in
temasionale betekenia. 

Hier is volgens prof. Hommes 
dus sprake van die transenden
tale denkkritiek wat moet vra na 
die bo-wetenskapUke en die bo
teoretlese beheersing van weten
skapllke dinge. Die humanistlese 
natuurregleer praat egter va.n •n 
algemeen mensllke en Wliversele 
neutrale wetenskap. Ook die 
Christelike wetenskap maak soma 
die fout om Christelike weten
skap te sien as bloot net die sa
mewerkingsverband tussen Chrls
tene, of die uitvoering van se
kere Christellke !deale ·sobs hulp 

van Universitett Prof. Hommes stel die vraag 
dan wat die gereformeerde begin
sels is en hoe dit uitgeleet en 
uitgewerk moet word. Hier moet 
ons kan rit·styg bo aekere onkon
sekwenthede wat ook selfs in 
Kuyper se denke aanwesig was. 
Ook Kuyper het later weer die 
idee van Christelike wetenskap 
in 'n skolastlese sin opgevat. Hier 
word ons gekonfronteer met 'n 
ander lyn in Kuyper se denke. 

VOOR 'N STBEEKKONFERENSIE va.n die A.C.B. (die uitgewers vaa ,Wool'd eo 
Daad"), C.O.V.8.A. en s~A.V.C.W . . het 'n besoekeDdeNederla.ndsea.kademikus, prof. 
clr H. J. Hommes, hoogle:raar in die Fa.kulteit Regte san die Vrije Universlteit van 
Amsterdam gep:raat oor ,,me·· Christelike Universiteit; sy taa.k, moontllkhede en toe
koms". Die verrtgtinge bet plaasgevind voor 'n uitgelese gehoor in die Seuaatsaal 
vaa die Adminlstrasiegebou op Vrydagaand 22 September om 8.15. 

aan Qnderontwikkelde Jande. 

Oor die toekoms van die Chris· 
telike universiteit het prof. Hom· 
mes gehuiwer om veel te se. Hy 

Prof. Hommes se dat die Chris- stel dit dan ook dat hy nie baie 

In sy openingsrede as voor
sitter het prof. Stoker sy gas
here en prof. dr. Hommes aa.n me
kaar voorgestel. Hy het dit ge
noern dat prof. Hommes 'n op
voger van Dooyewee~ .Ia. Prof. 

Hommes het dan ook in 1961 
onder prof. Dooyeweerd geproml
veer. Sy vakoptrede is Regsfllo
sofie, Regsensiklopedie en Oud
Vaderlandse Reg. 

Prof. Hommes het begin deur 

daarop te wys dat die beweging 
.wat aanleiding gegee het tot die 
bestaan van Christelike Univer
siteite vandag in Nederland en 
Suid-Afrika deur Abraham Kuy
per begin is. In hierdie verband 
het hy gewys op die groot oor
eenkomste wat bestaan tussen 
die Vrije Universiteit en die Pot
chefstroomse Universlteit. 

Later het professor Hommes 
ook daarop gewys dat daar wei 

ook in die 16de eeu Christellke 
universiteite in Europa was soos 
Leiden wat in 1573 gestig is. In 
Amerika was die unlversiteite 
van Harvard, Ya,le en Princeton 
ook oorspronklik Christelike uni
versiteite gewees. 

te se het daaroor nie. Prof. Hom
telike wetenskap 'n antwoord mes se slegs dat hoewel die 
moet gee aan 'n vraag wat eers Christelike universitelt wei 'n be
na Calvyn deur Kant gestel is na langrike rol het as 'n samewer· 

Wanneer hy die taak van die die kennende subjek; die grond- kingsverband tussen Chrlstene 
dit slegs waarlik Chrlstellk kan 

Christelike universiteit bespreek slae en grense van ons kennis. wees as dit Christelik in karakter 
se prof. Hommes dat hy hom in I Kant was die eerste kritiese wys- is en probeer om die ide~l van 
hierdie opsig voeg by wat Kuyper geer in die Weste. Calvlnisme 'n vemuwing op CbnsteUke 

___ ----------l grondslag in al die vakwP.tenskap-
hieroor te se gehad bet en dat by moot ook hlerdle vra.e beant- pe te bewerkstelllg. 

Bult Droogskoonmakers 
en Wassery 

• 
STUDENTE! 

Dit is U droogskoonmakery e~ wassery. Hier sal u tuis voel 

• 
BRING U SAK WASGOED- SPESIALE DIENS AAN 

STUDENTE. 

Herstelwerk aan klere in 'n japtrap. Fout met u skoene? 
Bring bulle ook! 

* AFSLAG OP SEKERE HOEVEELHEDE . 

Tomstraat 98 
• 

Vriendelike becliening van 'n 

mede-Afrikaner by • • • 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 

Telefoon 6674 

(Langs die Johannesburgpad gelee) 

GOEIE KOS! 

FUNKE DIENS! 

U tevredenbeid is ons 

PLESIER! 

Ons onderneem ook bestel/ings 

aan koshuise tot haie laat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. b67U 

·daar niks van kan weglaat of kan woord. Dan kan ons rekenskap I N di red rot H 
a e e van p . ommes 

bysit nie. Hy moet net duldeUk gee van die verbindingspunt h f S k , k rt bes 

I et pro . to er n o pre-
maak dat die skoolstryd in Ne- tussen die sentrale boodskap van I kin ·. 

1 
i daa 

g mge e en ma met en· 
derland en die stryd vir 'n Chris· die Bybel en die vakwetenskap- kele kort woorde atgeslult. Dr. 
telike universiteit eintlik 'n stryd pe. In hierdie opsig kon die ou N T d M b t H 

. . v. . erwe et pro . om· 
om die emansipasie van die Ne- Calvlniste van voor Kant ona 

mes bedank. 
erlandse volkisdeel wat gere· geen Ieiding gee nie. Daarom ook 
onneerd was, was. bet die vroet!re Christelike uni· 

Prof. Hommes se dat die grond- versitelte in die neutrale weten
lag van 'n Christelike unlversi- skapsbeoefening opgegaan. 

Die besoek van prof. Hommes 
is moontllk gemaak deur die 
A.S.B. van Bloemfontein in same
werking met die V.C.H.O. 

SANGFEES DUISEND 

Aan elke Puk wat 'n aandeel 
gehad het in die atgelope sang
fees hartlike dank en gelukwen
singe met die mooi geslndheid 
wat geponbaar is. 

Baie geluk aan Johan van Dyk 
en elke lid van sy Kompleks -
Klawerhofkoor. So ook aan Hey· 
die Kruger en die lede van haar 
Kulu-Dorp-Piet Groblerhuiskoor. 
Hierdie kore se voordrag was 
van 'n besondere hot! standaard 
en verdien ons Pukke se grootste 
waarderiq. 

(Foto: Fotokuns) 

Waar ons kleiner koshuise, king. So ook aan die dames van 
soos in die verlede ook al gebeur Kulu, wat onder die geesdriftige 
het met die koshuiskore die lei- en bekwame Ieiding van hulle 
ding geneem het, is ek oortulg primaria en hulskomitee geduren· 
dat ons groter koshuise in die de die week van die sangfees 
toekoms by hulle sal aanslult. Dit omtrent 600 mense onthaal bet. 
is seker tog die plig en trots van Dit was 'n ware genot om te 
elke koshuis om by die sangfees sien hoe almal aan die werk ge
van 1973 verteenwoordlg te word. · spring het om van hierdie swakke 

'n Besondere woord van dank poging 'n sukses te maak. 
aan elke lid van die Sangfees- Ryno Louw - voorsitter san&· 
komitee vir die mool aamewer- feeskomltee. 



AANDDRAG 
DIRK VENTER, U.O.D.-student, 
het bewys dat etiket en klere
drag v.ergete 1s wanneer die 
Alabama onder 'n mens se vel 
inkruip! 

Dirk het te mQdde van al. die 
swier wat altyd met .Alabama 
gepaard gaan, daar opgedaa.g in 
'n kakiebroek en -hemp, kruis
bande, en gepyp. · 

Dit is darem nie werklik on
kunde a.an Dirk se kant ll'ie -
sy mlllkkers het hom vir ses.plik
kies ,.brood" u1tgeda.ag om dit 
te doen. 

MNR. KOOS KAFFER 
KRUGER het sy amp as 
Burgemeester van Taren
taal neergele. 

Op die Lentefees is bier
die amp oorgedra aa.n die 
agba.re ,Scotty". Mnr. Fika 
van Rensburg, nuwe 8-R 
voorsitter, neem die inhul
diging waar terwyl Nico 
Ligthelm, voorsitter van die 
A.O.B., Kobus v.d Walt: 
(ondervoo:rsltter) en die 
Burgemeestervrou, toekyk. 

LIBERALIA WEN SKAAK 
LmERALIA het weer · eens vanjaar getoon dat alhoewel 
hy een van die kleinste manskoshuise Is, hy nogtans bo 
uitkom. Bulle het vanjoar die skaa.kkompetisie gewen en 
daarmee ook die skaakbeker verower. 

Die span het bestaan uit vier 
spelers naamlik Neville Nightin
gale, Lammie Bester, Attie Ger
ber en Tjaard Venter. Die span 
het vier wedstryde gespeel waar
van hulle drie gewen het. 

Die uitslae was as volg: 
verloor teen Skuur 1-7; wen 

Makouvlei 8--0; wen Over de 
Voor 8-0; wen Dorp 8--9. Dorp 
gee punte omdat hu11e nie 'n 
span bymekaar kon kry nie. 

Die opkoms by die wedstryde 
was goed, maar daar kan gerus 
meer spelers aan die kompetisie 
deelneem. 
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Burgemeester word 
ingehuldig 

Karnavalleiers konfereer 
DIE JAARLIKSE JOOL- en Kamavalvoorsitterskonferensie vind vanjaar op ons 
~ampus plaas, en ~el _op 29 «:». 30 ~ptember 1972. Die konferensie sal gehou word 
m die Senaatsaal m die Admimstrastegeb<m. Alle studente is welkom om enige tyd In 
te loer vir interessantheid. 

Die verrigtinge begin op 29 
September om 9.00 vm. en sluit 
die 30ste om 1.09 nm. af. Tydens 
die periode sal aktuele univer-

Stellenbosch. 

____________ __JL__ _____________ sele sake van kardinale belang 

voorsitter van die konferensie op
tree. Die Puk-afvaardiging be
staan uit Kobus van der Walt, 
Karnavalvoorsitter van 1973 en 
Vasie de Kock. Albei is Studen
teraadsverteenwoordigers van die 
A.O.B. 

Weens akademiese drukte sal 
die Universiteite van Kaapstad, 
Natal, Durban en Pietermaritz
burg en Port Elizabeth nie ver
teenwoordig wees nie. 

Op werf 
op a11e kampusse bespreek word. 
Sake op die agenda is o.a. rekla
me, debutante, sta11etjies, vlotte, 
ens. 

Nico Ligthelm, Karnavalvoor
sitter van 1972 en ondervoorsit
ter van die Studenteraad sal as 

Die volgende Universiteite sal 
verteenwoordig wees op die kon
ferensie: Wits, die Universiteit 
van Pretoria, R.A.U., Rhodes, 
U.O.V.S. en die Universitelt van 

Dit beloof om 'n baie interes
sante konferensie te wees. Die 
Puk voel ge!!erd om as gasheer 
op te tree vir 'n konferensie van 
so 'n aard. DRIE PUKKE was ingesluit lip die span van Wes-Trans-

vaal wat Vrydagaand op Olenpark teen 'n Suid-Afrikaan- I ___________ L_ ____________ L__ __________ _ 

se Wee~pan kragte gemeet het. Bulle was Rlaan Lotz, 
Shoe Schutte en Schalk van der Merwe. 

Die feit dat die Puk vanjaar net 
4 van die 9 bekers waarvoor hy 
ingeskryf het kon wen, behoort 
hom nie rot onrus te stem nie. Hy 
kan homself baie ongelukkig ag 
dat hy nie vanjaar weer die hou
er van die Blaine- en Bosman
beker geword het nie. 

Daar daar redelike diepte in 
die Puk se rugby was, blyk uit 
die feit dat nie minder as 12 
spelers Wes-Transvaal vanjaar 
verteenwoordig bet nie. Hulle was 
Schalk van der Merwe, Gerrit 
Botha, Eugene van Wyk, Johan 
Hunter, Piet R®dt, Spottie de 
Waal, Theuns van Rensburg, 
Maarten Schutte, Piet Brand, 

Dries Coetzer, James Stoffberg 
en Bernard Bernardo. 

Wat die prestasie nog merk
waardiger maak, is dat die Pukke 
twee skrumskakels en nie minder 
as 3 losskakels aan die provin
siale span gelewer het nie. 'n 
Man soos Frans Kruger wat in 
die Puk-Rustenburg-wedstryd vir 
Kobus Koorts ore aangesit het, 
kan homself ongelukkig ag dat 
hy nie die provinsiale span kon 
haal nie. 

Aan Christo Holtzhausen en 
prof. De Wet wat veral in die 
tweede helfte van die seisoen die 
Pukwa deur diep driwwe gesleep 
het, baie dankie. 

STOEIERS KLOP U.O.V.S. 
DIE ~UK-STO~ISPAN het ~al!jaar weer daarin .ges!aa~ om die Kovies te klop. Ver
lede Ja&r het die Puk.k:e ~vier met 91-1~ . IDerdie .)8&1" het die Pukke nie so ver 
gewen nie maar tog nog gesla.ag om met 8~ gevegte teen 5~ gevegte te wen. Ons wens 
die stoeispan geluk. In dieseHde asem simpatiseer ons ook met ons eerste rugbyspan. 
Al wat ek lean se is dat volgende jaar nog 'n jaar is. . 

Hier volg nou die uitslae: Die wen N. Koen met punte. B. Kruger met 'n val in die derde 
Pukke se name word eerste ge- Ltg;swaargewig : L. Kruger rondte. 
noem: stoei gelykop teen C. Ferreira. Liggewig: G. Brown wen W. 

Kapokgewig: C. Krause verloor Swaa.l'gewig: P . Preller wen Kriel met punte. 
met 'n val in die eerste rondte 1-------------.......l----~--------
teen B. Blignaut. 

Liggewig: K. Ferreira wen G. 
Mastriodes met 'n val in die eer
ste rondte. KOLLEGE DIENSSENTRUM Veergewig: J . Lemmer wen B. 

_____________ ...L ____________ ~ van Straaten met 'n val in die 

Sportvrou 
D. Robertson-beker - R. Jacobs 
Landloop-beker - B. Rose. 
Wapenmeesterskild - S. van der 

Walt 

Uitklopliga B-spanne - P. 
G.D. 

P. Malan-beker - P.U. o/ 2'0 
C. Booyens-beker- Karlien/ Kla

werhof en Over de Voor. 

Opsommend kan ges~ word dat 
1972 vir die Puk 'n goeie sport

Damesfloret _ T. Strydom 
Korfbal-beker - Heide 
Netbal-beker - Karlien 
Swem-beker - Klawerhoof 

P.G.D. 
Atletiek-beker - Karlien en P. 

en jaar was. Die Puk het 1 Spring
bok opgelewer, terwyl 2 Pukke 
vir S.A.-spanne gekies is. Protea
kleure is verwerf deur 10 Pukke 
terwyl drie Pukke die Noordelike 
Universiteite-rugbyspan gehaal 

G.D. 
Tennis-beker - Karlien en Over 

de Voor. 
Krieket-beker - Dorp. 
Rugby-bekers A, B, C-liga 

Over de Voor. 

het. Nie minder nie as 80 Pukke 
het Wes-Transvaal in 12 sport· 
soorte verteenwoordig. 

eerste rondte. 
Weltergewig: A. Deacon ver

loor met 'n val in die eerste rond
te teen A. Ferreira. 

Middelgewig: A. van der Walt 
wen D. van der Merwe met 'n 
val in die eerste rondte. 

Kapokgewig: M. van Rensburg 
verloor met 'n val in die eerste 
rondte teen B. Blignaut. 

Veergewig: J . Lemmer wen D. 
Botes met 'n val in die tweede 
rondte. · 

Ligswaargewig: J . Viljoen wen 
G. Ferreira met 'n val in die 
eerste rondte. 

Weltergewig: P. Hunter ver
loor met punte teen P. Visagie. 

Ligswaargewig: J . Laurens ver
loor met 'n val in die tweede 
rondte teen A. Bezuidenhout. 

Hfv. Von Wielligh- en Presideatstraat. TeL 5800 

* 
VIR CITROEN EN RENAULT 

* 
Groot voorraad uitgesoekte, gebruikte motors. Vol
ledige verkope, onderdele en herstelwerk vir alle 
motors. 

* 
ONS SPESIALISEER IN CITROEN EN RENAULT 

Middelgewig: D. van der Walt l--------------------------.1 
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Kanoklub op vaart 
Die P.U. Kanoklub is in Maart vanjaa.r ges1;ig. Sedert

dien het hulle groot opgang gemaak: hulle het 40 1ede wa.t 
almef deelneem en daar is reeds 'n toer op die VaaJrivier 
agter die rug. 

Op 26 Augustus bet die klub 
aan die Taaibosspruitresies oor 'n 
atstand van 24 km deelgebeem. 
Dit was bulle eerste paging as 
span. 

Twaalf spanne wat van 12 tot 
18 roeiers per span gewissel bet, 
bet meegedlng. Ofskoon die Puk 
net 7 roeiers ingeskryt bet, bet 
hierdie manne skoonskip gemaak 
en met 'n puntetotaal van 22 die 
spantrofee en al die bekers ge
buit. 

Om die lyf reg te kry vir die 
Bergrivier - · kanomarathon van 
volgende jaar, is besluit om 'n 
uitgebreide toer wat omtrent 600 
km sal dek, in Januarie 1973 te 
ondemeem. 

Die feit dat die Pukke nie net 
die jongste nie, maar ook die 
kleinste kanoklub van die Trans
vaalse Kano-unie is, bet bulle nie 
verhoed om tans bo-aan die pun
teleer te pronk nie. 

Rassie Erasmus kon weens om· 
standighede nog nie vanjaar die 
Puk in sy kana verteenwoordig 
·rue. Hy is 'n uithalerroeier wat 'n 
goeie kans staan om in die vol

Saal de Jager bet die senior 
afdeling gewen en in die proses 
twee Sprlngbokke geklop. George 
Marx bet die junior afdellng in
geoes, terwyl Laurens Snyman 
onder andere onder Deon van 
Rensburg, Ben Botha en Kemeels 
Vermaak, sy mede-Pukke, uitge
roei bet vir die beker in die af

gende Springbokspan opgeneem DIE vier Pukke In bu1 kano's Is: Georp Marx, s ·aal de Jqer, Loureas Snymaa eft Andrl •u Plessis. 
te word. Die klub bet besluit om (Foto: Fotokuns) 
erekleure aan hom toe te ken op r----------------------------------....:... ___ _ 
grond van uitstaande prestasies 
wat by behaal bet. 

deling vir beginners. Andrl du 1----------------1 
Plessis bet die damesafdeling ge-
wen. 

Slegs twee weke later bet 8 
Pukke gaan spane natmaak in 'n 
vrlendskaplike resies op die Vaal
rivier. Soos die vorige keer was 
George Marx die eerste junior 
om oor die wenstreep te roel. 

In die A-afdeling bet Deon van 
Rensburg en Jan van Rensburg 
onderskeidelik vir 'n eerste en 
tweede plek gesorg. 

Op 23 September was daar 
weer 12 Pukke in die water om 
aan 'n resies oor 30 km op die 
Pienaarsrlvierdam te Pretoria 
deel te neem. Hierdie uitslae sal 
later in DIE WAPAD verskyn. 

Die klub beoog tans die aan
koop van 2 kano's om in Desem
ber aan kompetisies oor 'n totale 
afstand van 160 km dee] te neem. 

Pukke 
presteer 

Die eer bet 4 Puukke te beurt 
geval om gekies te word vir die 
span wat teen die Jan Ellis-Uit
nodigingspan in Windhoek die 
afgelope naweek gespeel bet. 

Hulle is James Stoffberg, Dries 
Coetzer, Piet Roodt en Willie de 
Bruyn. Eugene van Wyk is oak 
gekies, maar moes weens 'n be
sering onttrek. 

Ons wens voorspoed aan dl~ 

manne toe! 

RUSTENBURG WEN 
DIE BLAINE 

Rustenburg het die Pukke Saterdag naelskraap geklop met 25-21 in die eindronde 
om die Blaine-beker. Was dit nie vir die feit dat China Vorster so sekuur na die pale 
toe gemik het nie, kon die eindtelling heelwat anders daar uitgesien het. Hy het nie 
minder nie as vyf strafdoele behaal. 

Die spanne bet beide mooi 
rugby gespeel en gesorg vir 'n 
spannende wedstryd soos wat 'n 
mens graag in 'n eindronde wil 
sien. 

Teen rustyd bet Rustenburg 
met 13 punte teen 6 voorgelop en 

Nimrod van Zyl wat eintlik nog 
as 'n nuweling in die groter ge
selskap beskou kan word, bet 
goeie indruk gemaak en vee! kan 
nog van hom verwag word. 

-------------+------------~ kort daama weer gaan druk om 
die telling te verander na 19--6. 
Oor hierdie drie word daar egter 

Aan die kant van Rustenburg 
moet die name van Piet Eloff, 
Naas Ferreira en kaptein Barry 
Lowe genoem word. Dit was dan 
ook Naas Ferreira en Piet Eloff 
wat Rustenburg se twee driel! ge· 

druk bet, terwyl senter VanWyk 
en Nimrod van Zyl vir die Puk 
se twee drlel! gesorg bet. Voorts 
bet China Vorster met 'n doelskop 
en vyf ·strafdoele vir Rustenburg 
geslaag terwyl Schalk van der 
Merwe met twee doelskoppe, 
twee strafdoele en 'n skepdoel vir 
dertien van sy span se punte ge
sorg bet. 

na aksie -
satisfaksie l 

LeXinqton 
TOASTED 

nog baie bespiegel. Slegs 'n 
minuut of wat later was dit die!--------------...__ ___________ _ 

Pukke se beurt om punte aan te 
teken. 

Op hierdie stadium bet daar 'n 
oplewing in die Pukke se spel 
gekom en bet bulle hul mooiste 
rugby gespeel. Dit in so 'n mate 
dat bulle die telling Iaat verander 
het na 21-19 in bulle guns. 

Ongelukklg is Bernardo in bier
die stadium beseer toe by sander 
die bal gelak is. Die Pukke moes 
met sewe voorspelers klaarkom 
met die gevolg dat Rustenburg 'n 
effense oorhand voorlangs begin 
kry bet wat bulle in staat gestel 
bet om vir China Vol"Ster binne 
trefafstand te bring. 

Nietemin Iron die Pukke nog 
die wedstryd gewen bet as Frans 
Kruger nie sander die bal geloop 
Is terwyl by in 'n baie gunstlge 
posisie was om te gaan druk nle. 
Verder kon 'n drle toegeken ge
word bet toe Nimrod van Zyl 
oorgeval bet nadat vier Pukke. 
teen een Rustenburger om bes.it 

I van die bal gestoel bet op Rus

KLAWERHOF WEN LIGA 

tenburg se doellyn. Sake sou ook 
anders gelyk bet as Jim van 
Rensburg nie veroorsaak bet dat 
China Vorster 'n vyfde kans pale 
toe kry nie. KLA WERHOF bet die af&elope seboen skoonsldp aeDMIIIOc wat die 

Word die wedstryd dan objek- koshuls-llga hokkle betref. Hulle bet Blep twee wabbJ8 verloor, 
tief beskou, . was die Pukke onge- nL die een teeo die Puk se tweede spao en die een '-'' tJbenlta -
Iukkig om te verloor. Die geel- albet met een doel teen nuL Met lntervarslty bet - aelykop ae
truie behoort meer op te let na speel .teen MadeUet. Die Puk se ct.neskoshuise aaoes telkens & 
bulle lynstaanwerk. Dries Coetzer knie bula voor die becte samespel eft aoete spaapes van die ~ 
en Riaan Lotz behoort baie beter f-;;oo;:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;w=e=rho;;;;;:I;;;;Clames.;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:(F;;;;o;;;;t;;;;o;;;;: :;;;F;;;;o;:to;;kuns;:;:~) 
ondersteuning te kry wanneer II 
bulle die bal suiwer vat. So sal 
Spottie de Waal ook beskerm 
word teen die lastlge voorspelers 
van die opponente. Van die 
skrums af word die Pukke se 
voorspelers te veel onkant betrap. 

Wat die agtel"Spelers betref, 
was die Puk Rustenburg oor. Ber· 
nardo is 'n sukses op senter en 
die man moet nou erken word 
as 'n baie alsydige speler terwyl 
Frans Kruger steeds beter en 
beter vertoon op vleuel. 

LINDEI/UE1 S ~~~:~:::::ms 
Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

* Spesia/e pryse aan 
Studente. 

* Depots: 
Bult DroogskOODIIIaken ea 
Wesvaal Wassery. 




