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STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O.

EENHEIDSOPTREDE VAN
AFRIKANERSTUDENT
Die vernaamste kenmerk van die veertiende bondskongres van die A.S.B.
wat van 2 tot 6 Julie in Stellenbosch gehou is, was die duidelike openbaring van eenheidsoptrede en eenheidsgevoel onder Afrikaanse studente ten opsigte van sake
wat die Afrikaner se voortbestaan raak.
Die A.S.B. snoer vandag sy 23,000 lede saarn tot
'n baie hegte eenheid. Belangrike besluite in dringende
bespreking en ewewigtige besinning het die kongres
gekenrnerk.
Een van die Yernaamste 'er"·ikktlinge was die stigting van
'n departemenL Opvocding. Die
doel is om ooreenkomstig die
<loel~telling ,·an die Bond aandag
te :-kenk die opyoedingstaak van
die Afrikaan~e studente. Jaarliks
~al claar op die kongres ·n konferen:-ie plaa~vind waarby verskillc·ndP takke aan die hand van ·n
' t'ntrale Lema oor opvoeding . al
konfereer.
Die eer~te clirekteur van bierdie departement. mnr. A. Pienaar
'an die P.O.K., :-a! inligling in'' in oor !Jeur'.'c l•inne- en huitlands ri r stu die in die opvoedkunde aangehied. Ook ~a! getrag
\\ ord om meer Yan hierdie beur~e
[,eskikl,aar gestd te kry.

Die puhlikasie van 'n sangbundel wat net egte Airikaanse
liecljies ~al bevat, i ook deur die
kongres he~preek. ·n Wedstryd
'i r liecljies ''at deur studente gekomponeer i , word in die vooruit ·ig ge~tel. Dit al ook help as
die S.A. .K. meer Afrikaanse
studenteliedjies uitsaai - vera!
in die program .. Studente\'aria·.
\\as die mening op die kongres.
.\1tlr. P. de Beer, die vorig•
direkteur 'ir Kulturele Aangelt>enthede. het sekere aanl1Pveling:~ oor
uid-A£rika se volksfee;-te gedoen. Die dae toe die
jcug in 'n ~aal moes :-ii orn 11a
toesprake te lui"ler i;: \ erhy. Jukskei. lJOere.,port. Yolkspele en ge:-amentlike sang moet meer op die
' ol ksf t'e,Lr lwoefen word.

LANDSDIENS
Die ou deparlement Land ·
<lien. i~ a8 aff'?nderlike departe·
ment geskrap.
Die kongres het na aanleiding
'an · n ver lag deur die direkteu r
'ir Ra "e-aangeleenthede die toekenning van selfhe, tuur aan die
Tran,kei. asook clie verskaiiing
ran drank aan nie-blankes, in die
,-onn van mosies goedgekeur.
Een van die besluite bet gelui dat '' aar selfweTksaambeid
die vermindering van Bantoewerker tot gevolg bet, dit die taak
,-an die direkteur vir Rasse-aangeleentbede is om ondersoek in te
stel na moontlike salari verhog:ing
vir die oorblywende Bantoewerker_.
Die kongres het in die verhand besluit dat daarteen gewaak
moet word dat ont lane werkers
weer in bul onmiddellike omge\ring in diens geneem word . Hullt> moel ing:espan word om hul eie
gehiede op Le bou.
-\an die nuwe direkleur vir
:'tudie en :\'avorsing is opgedra
om die hele aanaeleentheid van
ong-ewen~te leesslof te ondersoek.

lVTnr. J. T. de Wet, sekretaris
1·an die hoofbestuur, het die aanheveling aan die kongres voorgele. Mnr. A. D. iemand het 'n
'c rslag 'an ·n komi tee van die
raad van buitemuurse studente
aan die Pretoria e Universiteit
' oorgelee~. Die komitee het die
:-aak ondersoek.
Dam·in word o.a. gese dat die
1\erkende .tudent ,·oel dat hulle
af;.lag op inkomstebela~ting moel
kry.

Die kongres het aan die hoofbe tuur opdrag gegee om 'n persoon like onderhoud met die
inister van Finansies aan te
na met die ooa op 'n bela tingkorting vir werkende studente.

Die nodige statistieke en ander gegewens sal aan die ~lini!:'·
ter voorgele word.
Yertoe is reed sedert 1928
gerig en die saak is sedertdien op
elke A.S.B. kongres bespreek. Dit
j,. egter die eer. te keer dat aan·
J.e, eling:e in die Yerband gecloen

Op 'n program vergadering van die plaaslike A.S.B.-tak
het kolonel D. S. Pretorius, S.M., bevelvoerder van die Regiment Wes-Transvaal, voor die Iede o.p getree oor die onderwerp ,Die Kulturele benadering in die Suid-Afrikaanse Weermag en die voortsetting daarvan as 'n etiese bron in die nuwe
bedeling."
Kol. Pretorius het dit beklemtoon dat daar grater belangstelling in die Weennag nodig is,
ook van die kant van die intelligentia van ons land. Ook in die
Weermag is die uitdra van ons
Christelike beginsels 'n absolute
nood aaklikheid .
Kol. Preloriu is aan die ge·
hoor voorge.tel deur maj . Wim
Yoordewind. Mnr. Idyll van der
WalL het die spreker bedank.

Mnr. D. A. S. Herbst, voorsitter van die plaaslike A.S.B.tak is verkies tot President van die Afrikaanse Studentebond.
'
Hiermee
hel utnnr. Hel'hs.~l oclil!l ltoe~gnle ondll'lr~)rE>i.ding op 'uter.·
universitere gebied behaal.
TREE UIT
Terselfdertyd verloor die Puk
die dien te van mnr. Herbst in
die plaa::;like tudentelewe. In 'n
onderhoud het hy verklaar dat hy
hesli al sy aanclag sal wy aan
die interuniverjtere
tudenteirout.
Die belange van die Puk in
hierdie kringe is veilig in sy hande en al het die plaaslike studentelewe nie meer sy aktiewe deelname nie, sal y belanastelling nie
,·edlou nie en kan veral die plaaslike A.S.B. verseker wees van sy
in Lensi ewe helangstelling.
DIE WAPAD wens sy voormalige hoo£redakteur van harte
geluk!

Die kongres het ook he,-luit
clat die hooflJestuur die hehoe[le
aan nog ·n Afrikaame universileil- ,·eral in die omg wing van
die Rand - en die moonwkheid
,·ir oprigting damTan, sal onCiersoek.
Altesaam vyf takke het Te£erate oor die sentrale Lema, ,.Die
kultuursituasie van ons tyd'', gelewer. Hier benewens het profL
P. J. Coerlze \'an Pretoria en
H. B. Thom van Stellenbosch as
gassprekers opgetree.

KULTURELE BEl\JflDERil\JG
11\J WEERMflG

Dirk Herbst President

UNIVERSITEIT

JS.

NR. 8

Kol. D. S. Prelorius, S.l\1.
Foto : l'otch. Herald.

Op die vergadering bet mnr.
Dirk Herbst die kongresgangers
hedank \ ir bulle goeie gedrag en
leidende aandeel in die kongresen kunsfee~ aangeleenthede.

VERSLAG
Mnr. Paul Kruger, leier van
die P.U.-afvaardiging na die kongres het verslag gedoen aan die
lede oor die optrede van die afvaardiging. Dat die P.U. weer
eens diep spore op die kongTeS
getrap het, blyk uit die feit dat
mnr. Dirk Herbst verkies is tot
president en mnr. Paul Kruger
tot lid van die Hoofbestuur van
die A .. B.

}1nr. D. A. . Herbst

Foto: Fotokuns.

Dirk Herbst se loopbaan in
die A.S.B. het begin toe hy in
1961 \'ir ses maande as sekretaris
nm die Hoofbe, tuur gekoopteer
is nadaL mnr. Tdyll van der Walt
hierdie pos bedank heL. Op die
daarop' olgende kongre· is mnr .
Herbst verkies as Direkteur Yan
Rasseaangeleenthede.
Vanjaar hel hy die boonsle
sport 1wreik.
Onder die Ieiding van mnr.
Herbst kan die A .. B. tot groot
hoogte ~tyg. Sy ideali me en
ywer kan hierdie Bond ;:legs ten
goede kom .

KOOP U
FILMS EN KAMERABENODIGDHE )E
vir
INTE RV ARSITY
by

FOTOKUNS
Tomstraat 82 - Telefoon 3185
sentrum vir fotografie, grammofoonplate, kunsvlyt
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Pukke vaar goed op
Kunsiees

Besoeli aan
Zoeloeland

Die Pukke wat op die Kunsfees van die Afrikaanse
Studentebond op Stellendbosch epgetree het, het deurgaans
besonder goed gevaar.

Skakeling met Afrikaanse universiteite is 'n dringende
behoefte by studente van die Universiteitskollege van Zoeloeland. In die uitvoering hiervan word hulle grootliks gestrem
deur finansiele onvermoe, het mnr. Idyll van der Walt in 'n
onderhoud verklaar.
Mnr. Van der Walt was die
Ieier van 'n afvaardiging wat 'n
welwillendheid besoek aan die
Universiteitskollege van Zoeloeland gebring het. Die ander lede
van die afvaardiging was mnre.
P. A. Venter. F. R. P. de Bruyn,
R. J. P. du Plessis en mejj. Hermien le Roux en Engela Venter.

sellig en aangenaam laat verloop
en die afvaardiging dadelik op
bulle gemak laat voel. Uit die
bespreking het dit geblyk dat
bulle die opvoedkundige waarde
van ontgroening insien, maar die
vermaaklikheidswaarde wat dit
vir die senior tudente inhou, afkeur.

STUDENTERAAD
Die alerdag het die afvaardiging hulle Studenteraad ant·
moet en sake van organisatoriese
belang i- onderling bespreek. Dit
het geblyk dat hoewel hulle getalle klein is. nL "n totaal van
94 studente. daar ·n goed georganiseerde studentelewe bestaan
wat goeie belofte inhou vir die
toekoms.

~lnr.

P. A. Venter.
Foto: Fotokuns.

\ rrclao-aand
3 Augustus 1962,
0
het die ah·aardiging ·n monstervergadering Loege preek oor ont·
groening, wat 'n lewendige bespreking uitgelok het. Die spitsvondigheicl en gevatheid van die
Bantoestudente het die aand ge·

Die finansiele stremming kan
toegeskryf "ord aan die klein
studentetal. Die Bantoe tudent
i. die Afrikaanse student goedgeincl en dit le op die ·weg van
Afrikaan,e L' ni ,-ersiteite om gereeld met hierdie men;;;e te skakel om sodoende noue kontak te
bewerkstellig en te hehou. Die
Ban toe is bereid dat · n goeie
verstandhouding daargestel word,
maar die inisiatief moet ;an die
hlanke uitgaan.

THALIA SUKSESVOL
Elke toergeselskap heskou altyd die aand wanneer bulle
na die toer op die Puk optree, as die groot aand. Dan wil elke
speler sy beste lewer.
Vrydagaand 3 Augustus het
die Thalia-toneeh·ereniging hulle
toerstuk sukses,·ol op die Puk opgevoer.
Dit ''as duidelik dat die toneelstuk heel wat yeranderinge gedurende die toer ondergaan het.
Die konstahel se or het hv. nie
meer begin spring as hy 'n ,corpus dilecli-- sien nie. maar ")
been het begin spring. Hoewel
sommige yan die \'eranderinge
geneig bet na die melodramatic e,
het dit meegehelp om die gehoor
lekker Le laat lag.
lemand 11 at heslis gedurende
die toer baie verbeter het, is Lydia Strydom. Hoewel sy somtyds
'n bietjie te jonk was vir haar
jare, het haar sit-, staan- en loopbewegings baie duidelik die karakter van die dominerende weduwee aan die gehoor oorgedra.
Johan Pepler e uiterste onnoselheid moet oak nie Yergeet word
nie.
As toerstuk is ,Die vonkel in
haar oe 'n baie goeie keuse aangesien dit 'n voorgeskrewe drama
vir matriek is. Die stuk self is
egter teen die einde se kant te
lank en verflou die belangstelling
van die gehoor dus heeltemal.

In drie items bet P ukdeelnemer in hulle onder keie afdelings
eersle plekke verower.

Mm. Jan Bone chan .
Foto: Fotokun .

Ondervoorsi tter
verkies
Mnr. Jan Bones ·han,, 'n vete·
raan in die tudentele\IZC van die
Puk is verkies as hulpdirigent vir
die Intervarsity vanjaar. Mnr.
Boneschans is mi kien meer bekend as iemand wat in hoer kulturele kringe beweeg, maar het
terdee Lewys dat sy humorsin en
naluurlike grappigheid YCr bo die
gemiddelde is.
Van die kant van DIE WA.P AD ons hartlike gelukwense.

!Oud..Pull aangestel i
·n Vakalure \\at ontstaan het
in die drama-afdeling 'an die Departement Engels na die yertrek
1 an Dr. Andrews na Auslralie, is
ge,·ul deur 'n oud-Puk, dr. J. A.
Venter. Dr. Venter bet alreed
diens aanvaar. Hy is afkomstig
'an Pretoria waar hy vise-rektor
van die J\onnaalkollege, Pretoria,
was.

Krans op graf van
wyle Dr. D. F. MaA
Ian gele
Die ou hoofbe, tuur en kongresgangers van die A.S.B. het
op tellenbosch 'n hans gele op
die graf van wyle Dr. D. F.
:\lalan.
Die uittredende president,
mnr. Van der Merwe, het 'n ge·
I•eel gedoen en die kran~ gel e.

Proi. llriiger ~~·
na V.S.A.
Lydia Strydom.

Foto: Fotokuns.
Dit is verblydend om te sien
dat Thalia \'an ordentlike agtergrond decor gehruik gcmaak het,
en dat die ligte gebruik is om 'n
onsopkom uit te beeld.
Die meubels in die vertrek
het egter terleurgestel. Het heter
meubels en die korrekte bykomstighede sou bulle 'n ha ie beter
atmosfeer geskep het.
Thalia se toerwins oortre£ die
van alle toergeselskappe in die
verlede. Ons wen Thalia geluk
met die prestasie en se : ..Lekker
toer die naweke wat voorle··.

Woensdag 15 Augustus 1962

ProL D. W. Kriiger, hoof Yan
die Departemenl Ge kiedenis,
het ·n toekenning van R7.500 \an
die P.U. vir C.H.O. ontvang.
Hiermee word prof. Kriiger in
,taat gestel om vir ongcyeer 'n
jaar aan die Univer iteit van
Pittsburg navorsing te doen. Tydens sy verblyf aldaar al hy die
geleentheid gebied word om sekere lesing~ vir die Departement
OpYoedkunde te lewer.

Barbara Geertsema het al die
ander damesredenaars uitgestof
terwyl sy 'n tweede plek in die
ge ·amentlike afcleling vi r mans
en dame behaal het.
In die onder twinlig afdeling
vir dame voordrag, het Kristie
Jordaan 'n cer::;te plek verower,
terwyl ,y in die gesamentlike a£deling Lwcede geplaas i:::.
Elmarie Maree en Ro sic Kruger het in die kla~· ierduet 'n eer·
ste plek behaal.
Ander Pukke "at plekke verower heL:

1\Ie j. Barbara Geertsema.

n

Futo: Fotokun .

Elmaric van d r \\'alL en Katy
Lessing tDerde plek in klaYierduel)

Die groep het hoe lof ingepalm ,-an persone wat die opYoering gesien het en dit spreek
boekdele vir die bekwame regie
,-an lej. Trudie Gey van Pittim.

Lenie :Vlulder ~Kla"iersolo,
tweede en derde plek).

Rina Rhaman ~Derde pick in solo ·a ng)
Hina Rhaman en Hermine le
Rou;,. tDerde plek in sangduel)
Krislie ] ordaan ( Tweede plek in
prosa dames onder twintig).
Gerard Lahu chagne ( Tweede
plekke in voorclrag mans on·
der twintig)
Annatjie Venter (Tweede plek in
orrelsolo).
Thalia _e toneelgroep het 'n
vierde plek behaal. Ten spyte
' an die fei l dat die Pukgroep
legs twee weke voor die Kunsfees
begin repeteer het, het die drie
leelnemers. Kristie Jordaan, Marianne Viljoen en Cassie Venter
hulle rolle met oortuiging en inlewing vertolk.
Die 1 ernaamste kriLiek wal
teen hulle gelewer is. is eintlik
gemik teen die keu~e Vat1 die
stuk: ,Ontdugting·- ,-an \\·. A.
de Klerk. Dit het voorgekom asof
die beoordelaars nie die sin en
betekeni" van die decor, musiek
en JJeligting waarvan die groep
gehruik gemaak het. waardeer
het nie.

Nu we Moeders vir
k o mplek s

MNR. SCHUTTE OORSEE

Xadat die Heimat-komplek
met leedwese moes afskeid neem
van sy twee matrones, mevv. Kruger en Fourie, is die nuwe ma·
trones, me\T. du Buisson en Ry-·
kaardt, met n-eugde verwelkom.
Mev. du Buisson i die eggenote
van wyle dr. M. S. du Buisson, in
lewe sekretari:; van die Akademie
vir Wetenskap en Kuns.

Mnr. C. J_ H . Schutte, organiseercler van die Uniwrsiteit. onderneem tans 'n tudiereis oorsee met die oog op die bestudering van administratiewe funksionering aan universiteite in Europa en die V.S .A.

In 'n verwelkomingswoord het
mnr. C. P . yan der Walt. huisvader van die man koshuise, die
hoop uitgespreek dat die dames
aangename samewerking en 'n
vrugbare dienstermyn sal ondervind .

Die Volkspelegroep hel 'n der·
de plek Yerower en onder die leicling van Teertse Vor ter en Hermine le Roux besonder goed vertoon.
Bene" ens die kompetisie het
die groep ook aan die Volkspeleleier-kursu deelgeneem en ·n di·
ploma 'an die ~a ionale Raad
vir Volkspele, Sang en l\Iu iek
,·erwerr.
Ludwig Rhi:ider het met sr
in krp1ing in die afdeling Idemsky fie:. -n derde plek behaal.
Die uitslae van die letterkuadige inskrywing - wat beoordeel word deur \\'. A. de Klerk en
Alha Bouwer- is nog nie bekend
nie.
In aanmerking gemem dal
die IH•,te skaakspeler;: 'an die
P. U.-klu h die kongre ~ nie h) .!?:e" oon het nie. bet die Pukke oor
di e algcmcen goed ge,·aar.
ln die ~pankompetisie het dil'
Pub.patL I)estaancle uit -l lele. in
rangorde teen die Yiertalll' Yan
Stellenl)o:'eh. Pote. Pretoria :\ormualkoll egt> en C.O.Y.S. tc staan
gekom n derde geeindig.
·,i Paar het ook aan die htdi, iduele kompeti:;ie deelgeneem.
maar geen plekke is daar hehaal
nie.

Mnr. C. P. van der Walt.
Foto : Fotokuns
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Twee veterane
oorsee
Twee veteraanlede van die Studenteraad, mnre. Kotie
de Jager en Frans de Bruyn, het die onderskeiding te beurt
geval om vanjaar houers van die Abe Bailey-reisbeurs na
Brittanje te wees. Mnr. de Bruyn dien reeds vier jaar lank op
die Studenteraad en mnr. de Jager drie jaar.
_-a af!oop van die Abe Baileytoer deur Brittanje, beplan die
twee heu rshouers 'n kort reis deur
Europa. Hulle sal min of meer
L\1 ee maande oorsee verloef.

ONDERVOORS ITT ER
Jacobus Johannes de Jager
is die huidige ondervoor itter van die plaaslike Studenteraad. Hierdie pos is deur die massa aan hom toegewys na twee
jaar van Loegewyde diens as
. .B.-verteenwoordiger op die
tudenteraad.
Mnr. de Jager i op l l Junie
1939 in Bloemfontein gebore en
het in 1956 op Ladybrand in die
eerste klas gematrikuleer. In 1957
kryf hy aan die P .U. vir C.H.O.
in n behaal in 1960 die B.A.graad meL Grieks en Hebreeus as
hoofvakke. Tan is hy derdejaarLudent aan die Teologie e Skool.

:Mnr. J. J. de Jager.

Foto: Fotokuns.

·n Goeie atleel en toegewyde
lid van sy klub, het Kotie de
Jager die atletiekklub help opbou
tot wat dit vandag is. In hierdie
, port oort het hy dan ook beide
Wes-Tran vaalkleure en P.U.-erekleure verwerf.

REKORD
Fran · 1\oelof Petru de Bruyn
het die onder keiding behaal om
,-ier agLereenvolgende jare op die
Studenleraad te dien. Slegs mnr.
Hennie van der Walt deel hierdie
rekord met hom. Alvier hierdie
jare was mnr. de Bruyn lid van
die sekretariaat - die afgelope
drie jaar ekretaris.
Mnr. de Bruyn is in 1938 op
Sannieshof gebore en matrikuleer
in 1956 aan die plaaslike Hoer
Gimnasium. In 1960 behaal hy
die B.A.-graad in Hebreeus en
Wysbegeerle aan die P.U. vir
C.H.O. Ook by is tans 'n derdejaarstudent aan die Teologiese
Skool.

KULTUURMAN
Mnr. de Bruyn bet waardevolle werk gedoen as kultuurman in
ons studentelewe. Hy bet gedien
op die besture van die A.S.B. en
A.B.K.K. en was vier jaar lank
lid van die Alabama Studenteorkes. Sy aangename geaardheid
en be lisLe optrede, was die oorsaak dat by telkemale weer aangewys i;; a
tudenteraadsverteenwoordiger van ver keie toergroepe.
Ook in interuniver~iLere kringe heL mnr. de Bruyn bekendheid
ven1erL Hy het vier A.S.B.-kongresse bygewoon a afgevaardigde van die plaaslike A.S.B.-tak
en was onlangs lid van 'n afvaardiging van die Studenteraad wat
'n "elwillendheidsbesoek aan die
Univer iLeiLskollege van Zoeloeland gebring bet.

D s. J. A. v an Rooy ontvang 'n m iniatuurvaand el van Korps V.V. van die
destyd se v oorsitter, (nou d s. } Schalk Buys, tyd ens d ie vyf-en-sestigste
verjaa rd ag van h ierd ie vereniging waa rv a n ds. van Rooy d ie s tigter was.

Die Ealiulleils •
konierensie
Te~ame met die kongres het
ook weer die Fakulteit konferensie plaasgevind. Die sentrale tema was ,Die mens" en die tema
is henader vanuit die Chri Lelik:\ a ionale grondslag \'an die
A .. B. Mnr. P. A. Venter het die
P . . verleenwoordig, en ook a.
\'Oorsitter opgelree.

St udentetoere
Dit i. onmoontlik 'i r die
.B. om ·n private toermaalskappy Le slig. heL die kongre ·
he~ lui L.
l\Inr. T. Delporl. die Yorige
direkteur vir Toere, het oor die
aangeleenlheid verslag gedoen.
Blykens die verslag het reeds
35 persone aan~oek gedoen om
die 1962 - 1963 o01·sese A.S.B.
toer mee te maak.
Binnelandse toere is nie die
afgelope jaar gereel nie, aangeien plaaslike toerliggarne blykbaar in die behoefte voor ien.

Ds. J. i\. van Rooy

oorlede
Ds. J. A . van Rooy, in lewe die oudste lewende predikant
van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, is v erlede Saterdag in die •ouderdom van 94 jaar in Potchefstroom oor lede.
Ds. van Rooy, wat reeds dertig jaar gelede geemeriteer is, het
sy laaste jare aan huis van sy seun, prof. D. J. van Rooy, deurgebring, en was 'n bekende figuur op die Puk-campus.
MeL die afsterwe van ds. van
Rooy is een van die laaste _kakels
met die sLigLers van die Gereformeerde Kerk verbreek. Ds. van
Rooy was 'n skoonseun van prof.
Dirk Postma, eerste predikant
\·an hierdie kerk in Suid-Afrika.
H y is ook die enigste lewende
predikant van die Gereformeerde
Kerk wat reeds in die vorige eeu
tot die bediening toegetrt!e het.

die Admini tratiewe Buro van die
Ct'reformeerde Kerk Lot in 1942.
KORPS V.V.

In die eersle tydperk van ons
sLudentelewe, te BurgersJorp, het
ds. van Rooy diep pore getrap.
As Ligter en eer::.le Yoor~itt r van
die huidige Korps Vincent VeriLa kan hy tereg beskon word as
die vader van ons georganiSI'erde
tudentelewe.

1895
Jacobus Albertus van Rooy is
1895 bevestig as leraar van
die Gereformeerde Gemeente
PosLmasburg. In 1898 ver kuif
hy na die gemeentes W aterberg
en Pietersburg en in 1905 na
Bethulie waar by arbei tot die
aanvaarding van sy emeritaat in
J93L
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Daarna het hy opgetree as
ekretari - Penningmeester van

Die redaksie van DIE GOUE
KA:\DELAAR, blad Hn die Teologiese tudenle van ons Universiteit, het die 'om-reg gehad om
in vanjaar se uitgawe 'n laaste
arLikel uit die pen van wyle ds.
Yan Rooy Le puhli~eer.
DIE WAP AD eer hiermee die
nagedagtenis aan 'n groot man in
die geskiedenis van ons UniversiLei L en studentelewe, en betuig sy
meegevoel aan die kinders en familielede.

PROF. VAN ROOY ONTV ANG CARNEGIE-TOEKENNING

S.S.B.

Prof. H . C. van Rooy, hoof
van die Departement Biblioteekkunde en UniversiteitsbiblioLekaris, het die Carnegie-toekenning ontvang om op die gebied
van Biblioteekkunde navorsing te
doen in die V.S.A. Hy sal van
30 Junie tot 31 Oktober 1962,
afwesig wees.

Aan die einde van 1959 word
mnr. de Jager verkies tot vooritter van die S.S.B. en beklee
hierdie pos twee jaar lank. Ter:>elfdertyd dien hy as Studenteraadslid vanaf die S.S.B.
Ook op kulturele terrein bet
hy spore getrap en veral bekendheid verwerf as reisvader en Studenteraadsverteenwoordiger van
die Alabama Stadenteorkes in
1961.
Mnr. de Jager is reeds verkies
a voorsitter van die Teologiese
tudentevereniging en Praetor
van die Teologiese Skool vir 1963

Mnr. F. R. P. de Bruyn.

U het volop keuse in ons groot
verskeidenheid

Boeke vir Studie en
Ontspanning

PRO REGE-PERS BEPERK
, Die

F oto : F otokuns.

·Potchefstroon1se

Kerkstraat 91-95
Ons hartlike gelukwense aan
hierdie twee ambassadeurs van
ons Universiteit en 'n voorspoedige en leersame reis aan bulle
toegewens.

,.Die W apad" word gedruk deur
Potch. Herald (Edms.) Bpk., Olenklan 11, Potche/stroom vir die uitlewers, die S.R. van die P.U. vir
C.H.O., Potche/stroom.

.

VIr

Boekh andel"

Telefoon 1164 & 497

Borcherdstraat
POTCHEFSTROOM

Telefoon 3431
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4

W es· Transvaalse

SPORTWINKEL
Kerkstraat 85

enigste

A.S.B.- Afrili aner-

verskaffer
van

Offisiele
Kleure

Teks: Luka 9 : 23 ,En Hy se
,·j r alma!: As iemancl agter
My aan wil ko,m, moet hy
hom. elf verloen en sy kruis
elke dag opneem en My volg."
VERLOEN. ken u die beteke·
nis van hierdie woord? Ken u die
eis van Christus dat ons onsself
moet verloen?

jeugleier s

W anneer nou teruggeskou word op die veertiende Bondskongres
van die Afrikaanse Studentebond, le dadelik voor die hand die duidelike krag van Afrikanerjeugleiers.
Daar heers vandag in die A.S.B. soos haa nooit tevore nie 'n
eensgesindheid ten op igte van die grondslag en doelstellings van
die Bond. In hierdie eenheid was daar 'n ryke verskeidenheid van gedagtes oor die beplanning van die Afrikanertoekoms.
Die kongre het besin oor die Afrikaner en sy kulturele roeping
Tomstraat 100
en die Afrikaanse gedagte. Teen hierdie agtergrond poog die Afri·
Potchefstroom
kanerstudenteleiers vandag om die Afrikaanse gedagte bewustelik te
Gerieflike en moderne self- stimuleer as 'n onoorwinlike krag wat God self in die Afrikaner
bediening waar u 'n groat gele het om sy groot roeping te vervul.
verskeidenheid kan kry van
Die kongres het weereens duidelik aan die lig gebring dat dit
KRUIDENIERSW ARE,
van die uiterste belang is dat in die vormende studentejare nie net
KOMBUISBE1 ODIGDHEDE
kenni opgedoen word wat later vir land en volk nuttig kan wees
en
nie, sowel as vir eie belang nie, maar dat ook belangstellings en
GROENTE teen laer pryse.
karakterlrekke gekweek word, sowel as lojaliteite, wat leiers maak
van mense wat andersins net lede van die samelewing of burgers van
die Staat sou wee .
Die A.S.B. peel ten opsigte van hierdie kenmerke in ons land
geen
onbelangrike rol nie. Maar die A.S.B. hied ook in y grondslag
Fleurette Bloen1iste
so 'n vastigheid aan sy lede dat hulle onbevrees en doelgerig daaruit
Sleep in by:
kan put vir bedreiginge van die voortbestaan van die Afrikaner.
Fleurette vir julle blomme
Wie terugkyk op die geskiedenis van die A.S.B. merk kragtiae
Spesiale afslag.
groei op. En wie na die toekoms kyk is met geesdrif vervul : Uit eenKerkstraat 143 - Telefoon 709 heid kom krag en oorwinning.
Dan moet die A.S.B. steeds getrou hly aan sy Calvinistiese
lewens· en wereldbeskouing.
Dan kan die Afrikanerstudent steeds sonder vrees y roeping
verv.ul : Sy besondere roeping - wat daarin le dat hy in Afrika en
die wereld steeds moet Stelling innneem teen Kommunisme, imperialis·
me, liberalisme, kapitalisme en opgeruide anti-hlanke Bantoe-animis·
Boeke en Skryfbehoeftes me.

SUPERETTE

AJ AX

(Edms.) Bpk.
Telefoon 3458
Posbus 43
Kerkstraat 159. Potchefstroom

lntervarsity!

die deftigste
DAMES WINKEL

in die dorp

Onthou · 309 1
Skakel hierdie nommer
vir
diens!

Weereens ons en U.O.V.S. - en hierdie keer op die Vrystaat·
stadion!
Intervarsity bly nog steed die porthoogtepunt van elke jaar.
Tel net vir die eerste rugbyspan wat uiteindelik die intervarsity beslis
nie, maar vir elke span in elke sportsoorl!
Dit beteken intensiewe voorbereiding in die afgelope tyd en
vera] vir die pawiljoensitters. Die erns hiervan was vanjaar duideliker
ingeskerp in ons gedagtes, maar tog kan daar nog verbetering intree
by die gekskeer en ,gees skep" met lawaai tydens sing-songs.
Die twee dirigente het 'n moeilike taak - 'n taak wat baie tyd
en harde werk verg, en ook geestesspanning meebring. Hierin bet
hull e die hulp van elke P.U.-kaner nodig.
P.U.-dirigente het nog altyd die voile ondersteuning van hulle
massa gehad; vanjaar sal hulle dit weer he - meer as ooit tevore!
Want met die bydrae van elke Puk gaan die Kovsies vanjaar
- op die pawiljoen net so 'n nederlaag ly a op die rughyveld - en
dit gaan groot wees!
Elke Puk gaan sy voile krag inwerp van nou a£ totdat die
lntervarsity gewen is!

DIE BULT
APTEEK
Tomstraat 86
Ons spesialiseer in:

*
*
*

INNOXA·,
LENTHERIC-, COTYSkoonheidspreparate.
Egte Franse DANA
PARFUUM, en
Aptekersbenodigdhede

Ondersteun Oud-Pukke

Dit is die snit wat tel ...

*
*
*
*
*

Alba Broeke
Mentone Pakke
Monatic Hemde
Battersby Hoede
Gregory Sokkies

J. TOD

SUTTlE
Die Mansuitrusters
Posbus 219

Die dra van die kruis doen
on nie in eie krag nie - maar
alleen in Ouistus is ons tot aile
dinge in staat.

VERLOEi\. dit i wat Petrus
met Jesus <>edoen het: .. Ek ken
Hom nie . . . Ek is nie een van
sy di sipels nie ... ek was nie by
Hom nie.,. (J oh. 18 : 17 en 27).
Dit is ,-erloen. om jou op ·n
a[stand le plaas van hom met wie
jy nog altyd saam was. om jou
rug op hom te keer en te se : Ek
ken jou nie!

Helaa , vandag is dit ook nie
anders as in die tyd van Christus
se omwandelings op aarde nie,
dat Hy meer volgelinge het daar
waar Hy die hrode vermeerder
as waar Hy die lydenskerk drink.
Meer volgelinge ook onder on
het a on elfverloening nie hoei
toe te pas nie maar ons eie godsdiens kan reel.

En SELFVERL0£1'\J~G? Dit
i wat Jesus van u en my vra. Dit
is om jou EK en sy hegeertes te
kruisig en aan jou harde en on·
hui<>hare
wil te se: Ek ken jou
0
ni,p !
Se!Iverloening i du SELFKRUISlGI G. SELFVERLOENlNG - die ei om vir die we·
reid en sy hegeerlikhede dood te
wees maar vir Christu te lewe!
Hoe moel ons die kruisiging
van die EK verstaan?
Christus is gekruisig. DaatTan
u en ek in staat om 'n goeie
voor telling van te maak : die
heuwel Golgota. die kruis en
Chri tus daaraan.

j

Maar my EK gekruisig?

Foon 1

Duisende roep HOSSAN 'A
waar Christus as magtige Koning,
as Heerser uitgeroep word met sy
into<>o in Jerusalem - maar weini<>0 is daar wat Hom vergesel as
H y die steil en moei_ame weg na
di~ kruis hewandel.
Baie wal Jesus yo] g a hulle
daaruit voordeel kan trek en in
aansien kan styg. maar hulle
<>aan ook maar bedroe[ weg as
dit in hulle lewens net om Chris·
tus en Chri tus aileen moel gaanSELFVERLOENING is geen
hlyr boodskap vir die gierigheid
as hy moet verneem: KRUISIG
JOU ElE EKE r WEES MILDADIG nie!
Dit is ook geen blye boodskap·
,-ir die trotsaard om te verneem:
KRUISTG JOU EIE EK
WEES OOTMOEDIG nie!

EN

Paulu se in sy brief aan die
Gala iers: ,Ek is met Christus
gekruisig, ek lee£ nie meer nie,
maar Christus lee£ in my."' (Gal.
2 : 20).

Dit i ook geen hlye hoodskap·
vir die lidhebber van ydele prag
en weelde om te verneem: KRUI-

Elders stel hy dit nog duidelike r dat dit die OUE MENS is
wat 0uekruisi<>
word. (Rom. 6 : 8)
0

Ewemin is dit aangenaam Yir
hom wat stil en ingetoe lee£, wat
nie op afstootlike wyse die vlees
clien nie, wat tog so tevrede met
sy godsdiens kan wees om te
verneem : ook u moet u eiegeregtigheid aan die kruis spyker; u
moet u verneder om aam met
Tollenaars en sondaars aileen
deur die kruis van Christus salig
te word.

Die OUE ME S? Dit is die
uitlewende verdorwenheid van die
sonde in ons - die sondige af·
kerigheid van God.

18 AUGUSTUS 1962!

Lucille

het om hier alreeds sy kruis te
dra nie.

Hierdie kruisiging van die
EK is geestelik en hestaan uit 'n
innige geloofsgemeenskap met
Christus. Christus is die Hoof en
die wat aan Hom behoort deur ·n
waaragti ge geloof i lede \'an sy
liggaam.
On i een met Christus ons het deel aan die kruisiging en
aan die opstanding van Christus.
Dit is nie net maar 'n belydenis
sander !ewe nie, en ons ervaar dit
in die daaglik e verbreking van
ons sondige hart.
Hierdie sondige hart bly nog
daar solank as wat ons in hierdie
!ewe is, maar as ons uit die geloo[ lee£ - regeer hierdie bose
hart nie meer oor ons nie.
Om navolger van Christus te
kan wees, beteken dus om SELFVERLO~Nii\G in jou !ewe toe te
pas. Dit beteken dat die kruis
sentraal in jou ]ewe moet staan.
Dit eis 'n ten offer le van dit
waarmee die wereld lok. Dit elS
dat ons ons ueugde aileen m
Christus sal soek.
Sander die kruis, sonder selfverloening, kan die gelowige geen
gelowige wees nie . Daar is geen
hoop om in die hiernamaals saam
met Christus die kroon van oarwinning te dra, as ons nie geleer

SIG JOU EIE EK EN LEEF
STIL EN I TGETOE nie!

Maar aan die anderkant vrees
u en ek om Christus volkome in
die middelpunt van ons !ewe te
stel omdat dit te vee! verset sal
wakkerroep en ons dalk as ENG
bestempel sal word en ,alle~m·•
te staan sal 'kom. Daarom ploo\
OilS maar eerder ons beginsels o
dat dit by die algemene opini:e
kon aanpas want aileen so kan
ek die vinnigste populer word I
Ons as· gelowiges roep te min
verset wakker uit ons woorde ~q
dade, daarom ken ons ook so min
die eervolle smaad van die kruis:
,Christus het Homself ,·erne:
der en gehoorsaam gewees tot die.
dood toe, ja die dood van die.
kruis. Daarom het God Hom ui·
termatig verhoog en Hom 'q
naam gegee wat bo aile naam
verhewe is" (Fil. 2 : 8 en 9).
Dit is ons krag. ons eer, ons_
roem! Dit OilS beloning : 'n Ewi:
ge naam. 'n naam geskryf in di11
hoek van die !ewe as oor ons k
wens gcskrywe staan: Selfver·
loening - dood vir die wereld
maar lew end vir Christus!
P. J . J. S. Enslin.

Woensdag 15 Augustus 1962
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Boodska.p van die
President

JlFHIKJ\BELEID \'Jll\I
DIE BOl\lD

,Die Afrikanerstudent moet steeds die regte gebruik
maak van sy kanse om akademies gevorm te word. H y moe t
besef dat hy daa r is om te studeer. T erselfdertyd m oet hy
onthou dat hy Afrikaner is.

Die kongres van d ie A.S.B. het d ie standpun t wat die
hoofbestuur oor Afrika uitgewerk het, goedgek eur.

.. Hy moel as toekomslige Ieier
n \1 aardige draer van die Afrikaner se kultuur wees en ook 'n
houer aan die groter Afrikaanse
kultuur ,·an die toekoms. Binne
die A. .B. moet by aan daardie
loekom bou."
~ o hel die nuwe president van
die A.S.B., mnr. D. A. S. Herbst,
na ~y verkiejng op Stellenhoscb
ge5e.

Hy bet vervolg dat daar VH
die loekom, drie onafskeidbare
din gc nodig is. nl. kennis. insig
t·n \lerk. Dit is die sleutel lot die
handbawing van die blanke be~ ka wing van die uidpunt van
Afrika.
:\.s elke Afrikaner Ludent dit
") ern~ maak, sal diL ook moonl·
lik \I ees om groot vraagstukke
mel wei lae aan Le pak en op Le
Jo5.
Die boo( aak is egter daL die
-\frikanerstudent steeds moel ondet" oek of hy op die weg van God
i". :\1oei1ikhede in die !ewe is 'n
uitdaging. Dit i daar om oorwin
te \lOrd en nie om 'n volk in fatali~Lie e willoo beid of in hande\1 ringende onmag Le dompel nie.
Dit i vir 'n ,-olk geen kande
om aileen te staan nie, mits dit
\1 aarvoor hy staan, reg en verantwoordbaar i . Die Afrikanerstudent mag hom nooit isoleer van
gebeure in Afrika en die res van
die wereld nie. Die oe mag nooit
ge5luil wees vir die kulture van
ander voJke nie, hoewel 'n slaaf e
navolging daarvan 'n leken van
onoorspronklikheid sonu wees.
H y bet vervolg dat die A.S.B.
nooit 'n naprater van die tydsgees
mag wees nie. Vraagstukke moet
aan 'n ewewigtige en gedissiplineerde tudie en ondersoek ondcrwerp word.
Die Afrikanerstudent moet
hesef dat hy in 'n ernstige en ge" igtige tyd !ewe.

A.S.B. H OOFBEST UUR
Die nuwe Hoofhe~ tuur van
die Afrikaan e Studentebond. wat
by die kongres op Stellenbo ch
,·erkies is. i ~ as ,-olg saamge tel:
D. A. S. Herbstpresident (P. . vir C.H.O.)
J. T. Delporlonder-president en huiteland·
land e betrekkinge (U .. 1
J. T. de Wet sekretaris (U.O.V.S.)
A. PienaarOp1oeding (P.O.K.)
P. de BeerToere ( U.P.-Binnemuurs)
P . P. KrugerKulturele Aangeleenthede
(P.U.)
A. Roodt Studie en '\ai'Orsing ( P.O.K.l
P. Strijdom Afrika-Aangeleenthede en Publikasie (U.P.-Buitemuur 1
F. HanekomRasseaangeleenthede ( . .)

A.S. P.tr. GESTIG
Op die pa afgelope A.S.B.kongres hel ·n lang gekoe. lerde
ideaal werklikheid geword mel
die stigting van die Afrikaan~e
tudentepersunie.
A.S.P.U. hel Lol stand gekom
mel die doe! om die helange van
die ,·erskillende ,tudenlekoeranle
Le hehartig deur as 'n saam noerende hand op Le tree.
Die uiteindelike doe! is die
u itg.ee 1a11 · n puhlika ie.
Die hesluur i. soos volg: saam·
gestel:
V oorsiller :
i\Inr.
E. D. Hofmeyr
( U.P.-huilemuur;:)
Onden;oor ·itter:
~lnr. i\larius Aucamp
! P.U. 'ir C.H .O.)
Sekretari :
l\lnr. E. Lombaard (U.S.)

PRESIDENSIEI£ VERSLAG

Nusastakke

Airikaanse
lnrigtings

1nr. P. P. Kruger.
Foto: Fotokun .

Dfe moontlikheid van selfstandJgwo rd ing van d ie A .S.B.
is op die k ongres d eeglik bespreek.
stap is nie · n miskenning van die
hulp Yan die F .A.K. of 'n misgunning ,·an die kant van die F.A.K.
nie. maar 'n doelstelling in die
beste belange van die A.S.B.",
hel die pre idenl gese.
"n Verdere stap is die . kep·
ping \·an 'n kapitaaHonds wat hele sal word. sodat die rente daarop gebruik kan word Yir die bestryding van alle A.S.B. onkostes.
Die vernaamste en eerste taak
1·ir die voltydse organiseerder sal
wees om die kapitaalfonds op 'n
stewige grondslag te plaa . As
moontlike datum 1·ir die aanstelling ,-an o 'n organiseerder word
aan l Jan. 1963 gedink. Studente wat hul tudie voltooi en
wat belangstel. kan met die hoofkantoor van die A.S.B. in verbin·
din~ tree. Die ,alari sal bereken
word op dieselfde ~kaal as skale
nr soortgelyke poste.

Cetrou aan sy tuiskarakter, nl.
dal die A.S.B. ·n Afrikaanse studentebond i , beplan die Bond
nie op die huidige tyd tip 'n fyn
ui tgewerkle aksieprogram vir
Afrika nie.
Belang telling in Afrika dien
slegs om kenni in te samel van
die ,·erwi kkelinge en om dit te
gebruik in die uitbouing van die
tui karakter.

VERSLAE IN KAMERA
Twee \'erslae van hoof! esluur lede is op die afgelope kongres van die A.S.B. in kamera behandel. -a aanleiding yan die
'erslag van die vorige onderpresidenl, P. Kapp, direkteur ,;r Buitelandse Betrekkinge. i he luil
dal in onderhandelinge steeds met
·die grootste omsigticrheid te werk
gegaan behoort Le \I ord.
Die laak ,·an hierdie departe·
menl tans is primer een van tudie. Die studie i wyd van om\'ang en hel nie net hetrekking op
sluden te-aangeleenthede nie.
Die vorige direkteur vir Ras' e- aangeleenthede. mnr. D.A ..
Herbst, e verslag oor die vyf
universiteitskollege vir nie-blankes. is ook in komera behandel.

Peet Strijdom
tree uit

.,Die Afrikaners moet groter
gesinne he. Op hierdie gebied is
on besig om selfmoord te pleeg.
Ons behoort ons gesinne te ver·
Mel die Kongre;:; van die·
dubhe!' ', het mnr. D. van der
A.S .B. in Stellenbo ch het mnr.
Merwe, voormalige president van
P. D. F. (Peet) Strijdom, die
die A.S.B.. in sy presiden-iele re·
l\lnr. P . Strydom, die vorige
tuig neergele.
direkteur vir Studie en avorde ge ·e.
Die Afrikaner moet te aile tye sing het oor die moontlike stig·
Mnr. Strijdom het die afge~ org dat sy karakter behoue bly,
ting van l\USAStakke aan Afri- lope lwee jaar die Puk op die
kaanse inrigtings gese dat die Hoofbestuu r as direkteur \·an Stu1·eral in die stad.
Ook teen snobisme moet die A.S.B. 1·amvee y grondslag 'n die en Navorsing Yerte~nwoordig.
Afrikaner waak. ,'n Goeie straal· bond is vir Afrikaanse studente.
In sy dienslermyn het mnr.
veer i nel so bruikbaar as 'n Met affiliasie by die A.S.B. erken Strijdom hom openbaar as "n be· n S.R. die grondslag.
goeie minister."
sondere harde werker. Mel sy inMnr. Van der l\lerwe het
Wanneer 'n S.R. 'n tak van 'n sig, kenni en be inning oor
daarop gewy dat die Afrikaner- andersoortige liggaam in sy gele- vraagstukke wat bulle aan die
student ·n groot verantwoordelik- dere loelaal. impliseer dit 'n teen- A.S.B. voorgedoen het, wa_ mnr.
heid het ten opsigte van selfwerk· strydigheid en word die grond- Strijdom een van die kragfigure
saamheid. Die Afrikaner a! in
lag van die A.S.B. geweld aange· in die Hoofbestuur van die afge·
die toekom in 'n grool male die doen.
lope twee jaar.
werk wat die nie-blanke nou doen
Die aard van die A.S.B. moet
Toe mnr. Strijdom in 1960 op
moet oorneem.
\'erklaar \\ ord Yanuit sy besondie
Hoofbestuur verkies is, wa
Hy het voorts verklaar dat
dere grondslag. Sy eerste plig i
vera!
bekend vir 'n skitterende
hy
die persentasie druipelinge aan
teenoor die Afrikaner en die ont·
referaal
oor Suid-Afrika se verdie uni1·er iteite te hoog is. Te
luiking ,·an die tui karakter.
ded
iging.
veel tudentemateriaal gaan so
Daarom moet die Bond positief
veri ore.
werk en bou, maar ook deeglike
Op die Kongres van BloemDie probleem begin a! in die
kennis dra van dinge wat in die fontein verlede jaar, het hy uitge·
kleuterstadium en te min ure
weg kan staan vir die bevordering bli nk en diep spore getrap vanword op die skoolbanke deurge·
van ·sy eie belange.
wee sy indringende verslag oor
bring. Ook op universiteit kan
die Kontakbeleid van die A.S.B.
Die
A.S.B.
word
begrens
deur
die peil opgeskuif word . Baie van
,Die Konlakbeleid van die
dat
sr
lede
studente
is.
die
feit
die do ente is dikwels nie genoeg
A.S.B.
soos hy nou daar uitsien,
Daarom
moet
die
A.S.B.
op
akahewu.;; van hul opvoedingstaak
i
grotendeels
die werk van mnr.
demiese
vlak
heweeg,
maar
so
dat
nie.
Strijdom",
het
mnr. D. A. S.
die
sludente
toegerus
word
vir
Hy het ook gewy op die
Herbst,
die
nuwe
president van
latere
aktiewe
deelname
aan
die
noodsaaklikheid van 'n sterk ka·
die
A.S.B.
in
'n
onderboud
ver!ewe
!mite
op1
·oedkundige
inrig·
pitaaHond vir die A.S.B., waarklaar.
L
ing".
het
mnr.
Strydom
gese.
deur dit meer sal kan verrig. 'n
Beroep is gedoen op sakemanne,
boere en oud-A.S.B. lede om die
YRIENDELIKE DIENS EN MEUBELS VAN GEHALTE
fond te steun.
Die hegte eenheid wat daar
FOON 2157 KERKSTRAAT 180
POTCHEFSTROOM
tans onder die Afrikaanse studen·
Besoek ons vir Yriendelike Diens en Meubels van Gehalte
teleiers bestaan, het hy gese, is
Ons meubels word erfstukke.
juis die krag van die A.S.B.

aan

Finansiele selfstandigheid
vir die !l.S.B. 1
Die A.S.B. wa" in die verlede
up Finansiele gehied in 'n groot
mate deur die F.A.K. gedra. Die
gedagte het by die Bond ontstaan
om daadwerklik te werk in die
rigting van finan iele onafhanklikheid om , odoende beter in
~Laat te wees om te konsentreer
op uitlewing van die grondslag.
Yir die bereiking hien·an sal die
1olgende hoofbestuu r aan 'n program in die rigting werk.
Die eerste oogmerk is die aanolelling van 'n voltydse organi~ee rder wat alle organisatoriese
,c ake van die A.S .B. sal behartig.
Die huidige organiseerder is eintlik ' n amptenaar van die F.A.K.
en behartig sake van die A.. B.
op 'n deeltydse basis.
Die F.A.K. al nie alle steun
1 an die A.S.B. onllrek nie, maar
-al nog ten opEigte Yan kantoor
en tik~Ler hulp verleen. ,Hierdie

Mnr. Mariu Aucamp.
Foto: Fotokun .

Die beleid is kortliks dit: Die
kontinent van Afrika het in die
afgelope paar jaar groot veranderings belewe in die sin dat daar
'n verandering gekom het in die
orienlering 1·an blank teenoor niehlank en omgekeerd.
Op staatkundige gebied het
dit Lot ge1·olg gehad die onafhanklikheid wording van baie
Afrikastate en n abdikering
van die We terse kolonialisliese
moonthede. Daar was ook 'n nasionale onlwaking by die nie·
blanke J,e,·olking - hewige bot·
sings hel plaasge1·ind tussen blank
en nie-hlank en Lus_en nie-blank
onderling.
Dit i. vir die A.S.B. belang·
rik om kennis Le dra van die veranderinge en om steed inligting
in die ,-erhand aan sy Jede beskikhaar te stel. omdat dit on a~
inwoners ,·an Afrika regstreeks
raak.
Die A .. B. ontse gcen van die
,·olke 'an Afrika bestaansreg en
onafhanklikheid nie. Dit i egter
helangrik om le onthou dal onaf·
hanklikheid gepaard gaan mel
,·oh1 assenheid en veranlwoordeJikheid . Die hestuurs,·orm behoorl aan Le pas hy die ontwikkeling peil 1·an die inwoners van
· n hepaalde gebied.

Transvalia Meubels
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Judo Nuweling

Hi\l\IS i\1\l\I DIE
WOORD

•
•

Die nU\\eling op die Intervarsity vanjaar i judo. Die Puk
heL al ·n gevestigde klub, terwyl
Kovsies so pa met hierdie sportoort begin het Die Potchefslromers behoort du maklik te
"en. vera! \1 aar hulle goeie welslae behaal het up die interuni' rsitere toernooi.
\Ianne ..;oo~ \nclre Greeff
1 hlou gordcl) en Willie van
\.arde ( groen) behoort geen
tc•ensland te ondervind nie.

DAMESHOKKIE STERK
Die Dameshokkie pan van die
Puk het vanjaar weer 'n derde
plek up tlie interuniversitere
toernooi behaal en behoort geen
moeite te ondervind om hulle
intervar ity-teen tanders te klop
nie.
l\largaretha Bingle, Estie
Marlins en Rina Bierman gaan
net te veel wees vir die Kovsies.
Hierdie puik wedstryd al weer
· n ge' ilde item op die intervarity-proaram '' ees.

I

Piet Steinberg ~
gesels
~

C<'agll' \lede-Pukke,

Die paar woorde word nie bedoel om a~ propaganda te dien
nic : propaganda 'i r intervarsil\ ! On ... \lf't'l u 'it'll alma! claarna
uiL om te gaan de ~ Ineem en om u
Alma :\latt'r Le aaan onder ... teun
11 aar u kan.

Pukke. dit is weer inten·a r~i
l)! Die cia!! \\aarop on~ al ons
kommer en "orge vergeet om te
genieL \\at aileen 'n student se
voolTl'<>' i~. Dit i die dag in 'n

Foto: Fotokun .
Hartlik gegroet. Pukke,
Die lekk r l) d van tudent
wee i \~eer hier! Die tyd wanneer die gees ons gryp en van
ons regte ·tudente maak. Dis om
on , di in ons, dit is oral! ! Dis
Intervarsity!! Ons is jul bobaas,
jul grootbaas! Dit i die Pukke
wat o ing. Voel jy die koue
rilling lang jou ruggraat afkruip? ~wei jou bors van die
trot ? Is jou keel hees van die
aanmoediging? Kyk daar hy's
deur! Daar trek die Pukspelers!
.\I} hare r~~. ~1y hart bons. My
ore tuit. Di - ons Pukke wat daar
speel. Dis on Pukke wat daar
ing. Di.; on wat \an pure opge" ondenheid op"pring. Lui ter
hoe kreeu bulle! !
.\.lie ander dinge in die Republiek i ~ aterdag ondergeskik
aan hierdie tradisionele jaarlik~e kragmeting. _-og nooit tevore
''a die Puk so oorgehaal om die
Kov ies op hulle tuiswerf 'n loeing te gaan toedien as juis vanjaar nie. En dit "al ook gepas
wees in hierdie jaar van die nuwe rugbytruie! Ja-nee, as die
Puk Saterdag gaan saamjag gaan
die hare waai en dit gaan definitief kathare wees, dit weet ek
nou al.
Deur vir Boefie-woefie Porrtoors as dierasieleier te kies, het
U.O.Y. . nou finaal bewys dat
hulle neren
meer tandaardteen tand kan hied nie. Met bierdie stap het hulle ook sommer
<lie taak van die S.P.C.A. ooraeneem. ,Boofie·· van die boewewereld (of sal ek se hondewereld) e ore is ten einde raad
met hakspelde teen sy kop vas!!e:;teek en hy is onverwags verhef tot Ieier van die katte! Voorwaar 'n taak waarvoor hy glad
nie opgewa se is nie! Ek hoop
net' nie hy raak ook so vervaard
oo Ewie verlede jaar dat hy
naderhand koon die pipperellakoor" kry nie! Daar waar ek vandaan kom het ons gereeld met
die vaal-Petoorse geploeg en
dan kon ons dit nie waag om hulle uit te span nie. dan vreet bulle
die tuie op! Hy het nou regtig
minder brein tussen sy ore as
vet om sy elmboe.

:\l et hulle spannetjie het ek
ook aile impatie. ~a aterdag
gaan hulle lyk oos katte wat uit
wasmasjien kom. Piet teinberg
en y pan gaan sorg dat die
telling hoog is en die wedstryd
een ydig.
LaaL hulle maar voortgaan
met die ontruiming w rk van
Vi hui en hulle ander plesiere,
aterdag sal hulle wreed tot die
ontnugtering gebring word dat
bulle nog lank in die moera van
maer jare vasgeval gaan le. Die
Puk het nou die kuns agtergekom hoe om Intervarsity te wen
en gaan nie weer daarvan afwyk nie! Ons moet maar duimvashou dat bulle hele ou Univeriteitstad jie nie verlate i teen 18
Augu tus nie. Die ou plekkie
laat my in elke geYal nog altyd
dink aan · n "oe,tynland kap
waar atoombomtoetse uitgevoer
"'ord. Net goed vir meerkatte.
Pukke laat ons Saterdag weer
tot groot hoogtes uitstyg met ons
sang en spel. Gee on u onderteuning en ek en Jan lewer ons
beste. Sonder die mas a e medewerking is die dirigent magteloos.
Mag Saterdag weer rre onde mededinging en studentegees
oplewer. Laat ons U.O.V . . daarin 'n voorbeeld stel en hulle die
hand reik in die uur van ons
grootste triomf.
Hans 'an Zyl.

P.U.K.- Skaakspan
Gunstelinge

Korfbal sluit af
Die ligawed tryde van di
eerste Korfbalspan het verlede
aterdag afge luit. Die span spits
hulle nou toe op ell al met die
oog op Intervar ity. Die Lweede
:-pan moet nog een wed tryd teen
Potch. Dorp peel.
Die Puk panne kon vanjaar
nie daarin slaag om Pote se besondere slerk spanne le klop nie.
AI die speel ter van Pote e eer!>le span het vanjaar vir We Trans,-aai A gespeel. Hulle heL
dan ook die Puk ~e 'er-.Le span

NhTBAL
olgen rota ie, speel die Puk
vanjaar weer netbal teen U.O.
V.S. Hoewel dit 'n onbekende
pel vir die Pukdame· e korfbal peelster i . het die saamgetelde span onder Ieiding van
usan Kruger 'n paar oefenwedtryde aater die rug waarin hulle
me te leg gevaar het nie. KovSle kan dalk 'n verrassing op
die lyf loop!

OOSTHUIZEN EN CRONJE
SPOOK TAFELTENNIS UIT
oo~ Yerlede jaar die geval
wa~:;.

gaan die uit.,Jag ,·an die
Tafeltenni weer vanjaar bepaal
word deur die pel van Faan
On thuizen ( P.U.) en Ewie Cron.O.Y.. ~e yoormalige diri-

Di.e man:>span \'an Vrystaat is
sterk, en veral met die proefneming un Kobie Viljoen in die
eer~:;te pan, kan die Pukke swaar
lewe. Viljoen i egter 'n puik
,peler en gaan nog ·n hele paar
jaar yir die Puk speel. Hierdie
Intervar·ity kan hom sy plek in
die eer te pan ver eker.
Alta de Kock.
Foto : Fotokun .
met 72 - 17 oorrompel. In die
eer te helite het die Lwee spanne
goed teen mekaar opg weeg. Eers
in die Lweede helfte het die Pote
;; wrnuf Pn ervaring getel.

Die dames behoort te wen,
aange·ien hulle feitlik dieselfde
span a verlede jaar in die veld
stoot.

PieL

teinberg.
Foto: Fotokun .

tudent se lewe wat maar een
maal "n jaar gebeur. Kom, Pukke,
laat on- die be te daarvan maak
en die inlervar,::ity van 1962 altyd
laat uit Laan as 'n glanspunt in
on,:: tudenlelewe.
:\amens die portmanne en
-noue van on Uni,·ersiteit wil ek
vir u "at na Bloemfontein gaan
om te onder:::Leun en te geniel. se
l1aie dankie. On,: waardeer dit!
Ons gaan u nie Leleurstel nie.
Die KO\,ies is vanjaar gashere en daarom gaan ons teenoor
hulle optree ... oo dil ga-Le pa .
Dit wil se ons gaan net soos \mre
Pukke oplree as gesante van ons
geliefd
Univer iteiL aileen
met groot waardigheid. Laat dit
so "ees en dit sal meL ons \\ el
gaar1.
looi loop, Pukkies!
Lekker lntervar ity hou!
Pasop vir die KATIE, maar
on \\ il darem by 'oorbaat laat
\\ eet :
, Hier kom die Pukkie weer"!
Piet Steinberg.
Voor.itter, . . B.

LEES ELKE WEEK . . .

Die P.U.-skaakspan. waL baie
WES-TRANSVAAL
goed gevaar het tyden. die
A.S.B.-kun fees. behoort koonVan die Puk- peel ter het Jo, kip Le maak in hulle in ten arsity- hanna Pretorius en Alta de Kock
wedstryde Vrydag. Charlie Koen
die onderskeiding behaal om onis weer terug as nommer een- d rskeidelik vir Wes-Tran vaal
speler en aaan twee waardevolle A en B te speel.
punte vir y span in:;amel. Die
Die eerste Saterdag na Interspan het aoeie ondeJTinding op- varsity gaan daar 'n vriendskapgedoen wat hulle nutti,'! te pa
like wedstryd teen P retoria-1 or:-a! kom.
maal in Pretoria ge peel word.

*
*

Joubert Meubels

KERKSTRA.AT 201 POTCHEFSTROOM TELEFOON 21
VIR MODERNE MEUBELS EN ALLE HUISHOUDELIKE
TOERUSTING
Ons pesialiseer in die verskaffing van die jongste plaatopnames Kom besigtig ons groot reeks.

ORAL

V olledige plaaslike nuus
Sportverslae

*

Universiteitsnuus

*

FLIEKNUUS
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P.U••TEl\Il\IISSPJll\I
.JLJlJll\I JlL llilRDER
Die eerste manstennisspan het die afgelope vakansie ' n
baie geslaagde toer na D urban gehad, waar bulle aan die jaarlikse interuniver sitere tenniskampioenskappe deelgeneem het.
110oie. On kom 'n keer oor en
dan kom julle ·weer. Op hierdie
"yse gaan daar Yolgende jaar
iel,; gebeur by die kampioen kap·
pe. Kom ons leer mekaar en on
laat ons leer. Die gees i::: daar
asook die entoe~ia·me.

Hoewel ons raketswaaiers
]aa>-Le o-eeindig bet, kan ge e word
dat die gehalt van on tenni
mooi rooruitgegaan bet. Die peil
op hierdie kampioen_kappe is allyd be onder hoog. In Durban
het Ray Weedon van Wits ge·
~peel en h) het reeds Suid-Afrika
in die Da1 isbekerkompelisie verteenwoordig; Dave Phillips van
l\atal \lord heskou as die beste
'an die jongere en · n sekere
keu,.,e Yir springbok Yolgende
jaar. Hy het ook \·ir Weedon redclik maklik geklop. 'n Mens kan
\Uortgaan om Ton) Hagan te
noem 1an Kaapstad. wat W.P.kampiom i~. ITierby moet onthou
"ord da l ·n ,.,pan ui t 'ier speler::;
he~taan eu die \ er~kil tu~sen baie
uniYersileile ~e spelers is maar
gerin!!:. 'o het k. Rhodes se twee.j,. -p••ler l•o hul erk(•nde eerstc.
Protea-kleure ~ekry.

\\'eereens moet melding gemaak word \·an Dawie du Pie si ,
die
wleraantenni speler
'an
P.U. Da\\ie het hierdie jaar geloon dat hy die beste enkel peler
i~ in Wcs-Transvaal en het toe
1oortgegaan om Yan die be tes in
die land opdraens te gee. 'op die
Loe.rnooi het hy baie goed gepre·leer en moe selfs nog beter ge' aar het. Soms kan 'n men mo_
nel nie die laaste punt beklink
nic. Dit 1s haie jammer dat hy
Prolea-kleure misgeloop het, net
omdat hy nie nog een oon1 inning - en die "a- binne sy berei k - op :sy kerf~tok kon plaa~
1~ie. Da,~ic i· toe gekies a,_ eer,.;le
re-erwe. og net eenmaal het 'n
PLK hierdie :-pan Yan al die
uniYer,;i teite gehaal. maar ons wil
Da" ie geluh\ en met hierdie
nael kraapse pre:-;tasie.
Die re,; van die span het be,.,taan uit Pieter van der \Vall,
Willem Yorsler. Gerhard choltemeyer en Tienie ~el. Onder be"tuurder,.;kap Yan Prof. . P. van
der \\ alt het hierdie manne ge;,1\ePI 'ir elke punt.

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~,~

WARM UIT DIE OOND OP DIE CAMPUS ~

Dit lyk of hier meer dinge op die Campus aangaan gedurende die vakansies as wanneer hier studente is, want toe
ons nou die dag hier aanland was dit net die bekende gesigte
van die proffies wat 'n mens laat seker voel het dat jy weer
op die regte plek is. Die Campus self het vreemd en onbekend gelyk.
Ek praat nou van hierdie
bor elkop-boomstyl wat die campus gekry het. Ek het nie geweet
prof. Bo sie en oom cboonhoven
is sulke groot pelle nie! Miskien
1
dit darem maar net die Tegnie e Departement e idee van
hoe bulle ons kan help om die
Kovsies beter te sien en makliker te kan vang. Die eintlike
klag waarop die home tereg ge·
stel is. is glo clat dit die paaie en
geboue oplig. maar a 'n .,Caterpillar'' met ·u bekwame ruiter dit
nou nie Pers kan doen nie. dan
"'onder ek of eli home kuldig
lS.

Dalk is dit ook gedoen n.a.v.
die hrief '~at verlede kwartaal
in .. Die "a pad" verskyn het
i.\.m. die kaarste aan leepplek.
\ou j-. daar darem tompe vir
clic slepers. Stel u voor hoe die
pare in die aande .. rush"' om die
he.-tc lig in die hande le kry?!
J;;; dit nou nog vir u 'n raaisel dat die studente stompsigtip,
is? ·ee. nou io:; diP tudenle al so
stompsigtig dat lie mans klippe
in hul broek akke ronddra. ter\\ ~I die dames glo spook om "n
kettieklub onder patronaat kap
Yan die ~ .S.B. 1e kry.
Boonop het ek ook nog Yerneem dat die honde in dieselfde
verontwaardigheid dee!. Ek ,, eet
nie presie waarom hulle juis
kwaacl is nie - seker nie skadu" ee om in te slaap nie.

KORRESPO NDENSIE

Jukskei weer
daar

Pieter 'an der Walt.

\'\·at het die PUK ,:peler~
nodig?
\\ ed~lrydlemperamen l. "ed'"tryden ari ng. kon~entra:;ie en
\ ir die eer•le keer in die
balkontrolP. Toernooie \'an hiera[gelope aautal jare ::;al die J ukdif aanl i- die heste medi~ynp
skeikluh alerdag aan die lnterhiern1or. On- het juis goeic koll~·ar..,ily deelneem. Hierdie manne
taklc 2emaak met ,.;peler- van omgaan eF-IPr ~''aar leef met pringhullruniH·r-iteite. Tot• hulle ~o
bok Fourie in die Kovsie>'pan.
moe' 'ukkel om on:; onder die
kni" te kr:. het hulle ge·e dat
)ciT) \·an \'uuren. Die WelPukland wel die :-peler-. het wat nwn-hroer" en Tjaart ,·an der
die andt>r CniYer--iteitc ,;al kan "all ken egter hulle skeie en as
opdrt un. maar huliP \1 il Oil" help. die ander KO\·..,ie~pelt>r-. nie haie
Wit--:-;peler,- het ge:-.e: skryf aan ~lerk i>' nie. gaan die Puk hulle
on" en on~ rPel onderling toer· klop.

LICHTENBURG 19 PUI( ll
In 'n wedstryd waarin die Puk baie goed begin het en
wat baie aanskolklike rugby opgelewer bet, moes Piet Steinberg
en sy makkers tevred e wees om met 11 punte teenoor 19 die
aftog te blaas teen Lichtenburg.
Die Puk het in die eer:;te
helfte deurgaan, soos die wenspan gelyk en die eerste punle
vir die Puk het dan ook in die
ePr~te minuut van die wed,.tq d
gekom toe Schalk Hoogenboezem
met ·n strafdoel geslaag het.
Hierna het Lichtenhurg verwoed aangeval en is hulle beloon
mel "n om·ervyfde drie, wat onmiddellik opgeYolg is met ·n drie
deur Tjaart teyn na ·n mooi
breek lag deur Kobie van der
\'\'alt. chalk Hoogenhoezem kon
n1e ven·yf nie en die rustydtel-

ling "as 11 - 3 in die Puk se
guns.
Bulletjie de Beer het na ru tyd meer en meer vaskoppe gehak, maar andersins wou dinge
nie Yir die Puk reg verloop nie.
Lichtenbu rg het in die lynstane
en los begin oorheers. sodat hulle
nog twee doele, ·n drie en "n
;.trafdoel aangeteken het.
Kohie Yan der Walt, B. Badenhor;:;t en Karl Grundlingh het
goed vertoon, terwyl Tjaart Steyn
die weclstryd Yan sy }ewe gespeel
bet.

In ten arsity i op ons en alma] vang gee- daarvoor. lrnal
hou ,:ing-songs en leep. en die
Pnig~te wal hierdie \1 eek nog op
d i Puk leer is sykou e.
Tensp) te van hierdie hue gees
bet ek ·n rukkie terug die volg:ende kra" en uitge,.,proke hrief
onlvang n1n ·n naamlose skr~·
~~cr. La at ek net se dat dit "erklike korrespondcn ie i . en blyklwar van "n Puk self. Hy rig dit
teen die --lepeh en voel oo volg
daaroor:

onafhanklikheid en die klub c
eerhare beginsek Op u a! neerge ien "ord deur ons owel as
deu r die ondersteuners van ons
logiesc en eerbare doe! tellings.
lJ al ,-oortdurend op vlug
11 ees. u ·a! · n oeker word. 'n
soeker na veiligheid wat u ver·
trap. versmaai, verloen, verraai
en verfoei het. U dra 'n merk
~~at tot ge1 olg sal he dat u gehoun. ge,maacl. o·ejaag. gespot,
p;eskop en ge~Iaan a! word deur
u medemens. odat daar nie ru ,
nede. geluk . .:;ti!Le. kalmte vir u
siel ~al "ee~ nie. totdat u. waar
u ook mag wee.., op land. see o[ in
en 're"e te maak deur u eie on·
nuttige t·n nib werd le>le te
neem.
Ek lien- u loe al die leiding,
"mart. 'ree'. pyn. ongeluk, verdrit>t. \1at clenkhaar. verwaghaar
en rugl1aar is.

Piel Bingle.
Futo: Fotokun .

PIET BINGLE
SPEEL W.T.
PieL Bingle (hakerl. Johan
1an der chyH (senter) en Koos
tlu Ploov I rei,.,cnde resen1 e) was
gekie' 1ir die \'\"es-Transnabpan
1val aterdag teen Yry~taat ge~J>PCl hct.

\a rlie onttrekking Hlll van
Die Groot Enkeling
der Sd1) [f. \1 a:-; Bingle die enig·
Ilierdie hrie[ is eg, lesers en
Pk ,.kat dat dit Yan "n man af- • 'te Puk:-.peler wat ~) provin ie
H rl t>t'lmoordi g bet. H ~
het sy
kom~Lig i~. 'oloens die handpJ,..k
clan
ook
\·ol)!e~taan en .elf
"krif. Ek staan ..;e[f neutraal teen·n d rie aangett>ken.
nor die houding. maar wonde1
Op hienlie slaclium het Yier
l\at die antler -11 in die stillil!·
Pukke reed-. \anjaar die rooi-enheicl of hardop daaronr dink.
e Die hrief laat Ill) aan die groen lnti oor die kop getrek.
1-\.ommuni ... me dink: hulle leer
naamlik Johan 'an cler ch: [f.
jou om dinge te haat wat jy liefEddie 'an der "-e~thuizen. Koo~
het.
Onze Oom Lokomotief. du Plooy en Piet Bingle.

•

•

na aksie ..
satisfaksie

.\ OPE BRIEF A-\\
'\\ A.KkELING
Kluhgehou in dif' Bergl'.
\ er van hier.
\\ aar ,.tilte heers,
Sleept~d .

Ceagte Oom Lokomotief.
Laal die gekysde' lees ~~ al
ek l]()ll aan elkeen van hulle se:
Ek rig hierdie skry~' e aan u om
m~ innige medelye met u kys
u it te "JHeek. Dit het my tot groot
droefheid ge-tem om te verneem
van u aldaling Lot die gewoonLe, van die alledaagse menslike
pesie.
· ~og altyd het u die idee gegee van verhewe te wees bo sulke
kleinlikbede. Hierdie stap gaan
my hart te bo\1 e.
Y olgens my beskeie mening
het u deur genoemde stap nie
aileen u self nie; maar ook die
lede van die klub van die Enkeling verraai. en nie aileen verraai
nie. maar ook in 'n baie ongun·
stige en verspotte lig by die pu·
bliek gestel. U naam sal in die
anale van die klub opgeteken
staan as verloenaar van u eie

vol-ja smaakvol
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lntervarsity !

Hokkiespan moet
rekening betaal

EERSTESPJll\I MOET WEl\I
V ooruitsig go ed
Wanneer die twee eersterugbyspanne van Puk en Kovsies Saterdag op Vrystaat-stadion
aanmekaarspring~ het d ie Pukke die voorspron g dat bulle verlede jaar gewen het e n nie v eel

van bulle sp elers verloo.r h et nie.
Die gevaar bestaan egter altyd dat 'n span wat 'n nederlaag het om te wreek meer desp eraa t sal sp eel as ooit tevore
en na vier soete jare van oorwinnin g, w as die Kovsies se nederlaag verlede jaar groo t.
Die Pukspan. wat gedurende
Julie 'n geslaagde toer deur Natal
en We~-Kaapl and onderneem het,
h~t ·n goeie spangees opgebou en
hehoorl as span goed te vaar. Ongelukkig word hulle nog teed ,
soos ch1 arsdeur die seisoen die geval was. deur beserings in die
"iele gery.

he.

aterdag draf die Puhpan vir
rlie eerste keer hierdie seisoen op
1·ol!e ~Lerkte op die haan. ~1el ·n
paar posisionel veranderings wal
aano-ehring is. kan Kovsies hulle
ge reedmaak ,-j r ·n 1·errassi ng.

SPOED

VOOROSSE STEWIG
Die P uk heskik vanjaar oor
n he~ondere swaar pak voorspeJ~r:,;.

ln hierdie afdeling van die
~pel sal U.O.V.S. hulle druk en
~prini!' moet k~n. maar die vaste
'oorspeler van Puk moet leer om
die lynstane toe le maak, ander
kan dinge ~ked loop.

Piet Binglf' se haakvoet slaan
reg en langs hom sal Pattie Potgieter en Badie Badenhor L (van
~nid- 1\frikaame
Universiteite faaml moeilik groncl toe o-edruk
word.

jammer "ees a hierdie dodelike
1 erdediger nie sy plek in die
span kry nic. Beide ]ohan en
Piet van der Sch_rff l>ec:kik oor
die ~laankrag en met Steyn daar
om die gapings te :<laan, gaan die
V rystaa tse senters baie krerwerk

Die Manshokkiespan v an d ie Puk het ' n rek ening om te
vereffen wanneer bulle Saterdag teen U .O.V.S. op d ie baan
draf. Op die toernooi moes hulle met 3 2 d ie onderspit
delf.

CaTel Gruncllingb.
gaan die Kovsies duur Le _taan
kom .

GRUNDLINGH

Die vleuels sal met Gert CilJiers te kampe he. Johan Serfon tein en van der W esthuizen kan
egter beide onder 'n man in eil as
di t nodig is. Hierdie manne se
krag le egter in hulle spoed en
altwee kan om hulle teen Lander
hardloop a. die bal gou genoeg
by die vleuds besorg \\or d.
Op beelagter sal Schalk
Hoogenboe:.em die besecrde PieLer de Villier vervang. Hoogenhoezem is ·n en are spPier en IH'·
hoorl nie ;,y span in die sleek te
laal nie. Sr , kopskoen kan haie
punte vir die Puk werd wees.
\' iemand waag graag 'n voorspeUing met ·n intervarsity-uitslag nie. Tog behoorL die Puk bo
uit te kom - as die speler~ alma! fiks is. l\leL inlenarisity wrrig elke man in elk ge1 al baie
mecr a:: sr deeL

~al dan ook die brein van die
:.pan wee~, en as Kovsies hierdie
knap speler kan kortwiek. het
bulle die wedstryd gewen. Bos-ie
Snyman i · n haie heter kakel
as ,-oorlynspeler en saam met
Coetzee hou by gevaar in Yir die
opponente.

LAASTE WEDSTRYD
::\a nege jaar van diens, speel
Christi Coetzee sy laaste wedstryd 1ir die Univer iteit. Hy

Jan Ras
Kaptein Jan Ras. wat nou Yerkuif is na regtervleuel, is iemand
wat raak korrel as hy die hal kas
toe jaag en sal die Vrystaters se
cloeh\ agter Ia at hon tstaan.

As ~pan bet die hokkiemanne
baie geleer op die toernooi en
h.ierdie ondervinding gaan Saterdag in bulle guns tel.
Christie Coetzee.

Yir cliP eer;;te kerr in jarc hrskik die Puk vanjaar oor 'n ~ka
kelpaar "at bulle Leen~tanders
grys hare hesorg. Carel Grundlingh io; weer lib na '"Y heenbesering en mel hierdie rugbyhrein
kan ko1·sies nie die klein:-te gaping · bekostig nie. Grundlingb
gaan bulle doodsteek ,,-ee::; en die
~pi! waarom die \led~tryd gaan
draai. Kobie mn der Walt is 'n
puik skrumskakel wat vinnig
skoonmaak en individueel slim
dinge aanvang. ~1et ::.y goeie
diens gaan die Puk-agterlyn bell'eeglik wees.

Koos Hattingh

Herman Venter is 'n ou veteJaan

hoog rank in die lyn~tane en met die nodige onder!'leuning die bal dikwels genoeg
aan ::-y krumskakel sal be org.
Piet Steinberg is 'n veteraan
wat al ses intervarsities agter die
rug het en as kaptein gou sy
teenstanders se taktiek behoort op
te som.
\\Ht

Puk e losvoorspelers is swaar
en heskik noglan oor die nodige
spoed. Koos Hattingh is die regte
man om hom hier by le staan.
Hierdie beweeglike voorspeler is
'n uitblinker in die losspel en kan
maklik met kaptein Piet Steinberg omruil indien nodig.
Saam met hom kan Koos du
Plessis maklik U.O.V.S. se kakelpaar tern. Op agsleman het
Koo.s du lJfoo_r homsel£ Yan jaar
J,ewy~. 'y ,poed en knap bantering, a~ook ~~ n-·nnoe om 'n man
met bal en al grond toe te )wing.

Die nn cler ~c by(f-IJJ"oers
word nog gepla deur beserings,
en dit kan aangeneem word dat
net een Yan hulle aterdag sal
speel. Tjaart Stern is egter 'n
goeie plaas1 eiTanger en ·n senler wa t self besig i~ om na 1 rovinsiale standaard te -tyg. Dit sal

l HOU TENNISSPANNE DOP -l
0/19s KLOP WEERMAG EN
LANDBOU KOLLEGE.
Die jong~pan Yan die Puk
bet in bulle Jaa~te twec wedstryde
amok gemaak deur Landbou Kollegc en "\'\ reermag onderskeidelik
met 18 - 0 en 21 - 3 Le 11en.
Teen Weermag het Micheal
11·at steed beter en beler Yertoon. nie minder a drie
Driee gedruk nie . Ander uitblinkers in die llcd_tryde was Jona
Viljoen en Du Pisani.
Ros~ouw.

Koo du Plooy
Foto: Fotokuns.

Dawie clu Plesois, Willem
Yorster en Pieter van der Walt
ht't 1·a njaar haic "edO'tl-yd oefening gekrr en bulle :;pel i::. op die
oomblik boog op standaard. ::\let
\ ic Botha terug om hulle geledere lc 1erslerk. kan hierdie "pan
die Ko1:;ie~ skrikmaak.
Die dames het nie vanjaar
aan die Jnteruniversitere toernooi
dt>elgeneem nie, l'll bulle sal hard
moet spook om die mas op te
kom.
Verrassings is egter nie uitge luil nie.

Dis nou vir jou lewe,
hoor! ... en
DIS VIR JOU BIER!
Gawe gese/skap, geurige kos
en koue Castle!
As daar te kies en te keur op die
tafel is en 'n man jon eerste watertandl ekker h a p n eem - is k oue Castle
dubbel welkom. Heerlik e,
skuimkoue Castl e is geurr y k
aan smaak en kragryk aan
goeie, gesonde bestanddele,
daarby pas di t by
iedere geleentheid.
Geniet Castle die keurbier vir
louter plesier- in
kannetjies of
bottels.

Piet van der Schyff.

Foto: Fotokun-.
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