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OFFISI£LE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

18 DOKTORSGRADE WORD 
TOEGEIEN 

42% Latere Grade! 
~DE SA TERDAG bet die. Kans elier van die Universiteit. sy Edele 

Minister Jan de Klerk. aan vierhonderd twee- en- dertig ·studente grade 
toegeken. waarvan 42 persent tweede of latere grade was. Onder die getal 
is ook agtien doktorsgrade toegeken: voorwaar 'n groot prestasie vir 'n 
Universiteit van hierdie grootte. Dit is 'n mylpaal op die weg van hierdie 
Universiteit en strek almal wat met h ulle opleiding te doen gehad het tot 
groot eer .... 

Wat die doktorsgrade betref, is daar byna in elke fakulteit eie voordeel nie, maar tot 
'n doktorsgraad toegeken. Een van hierdie doktorsgrade, nl. groot nut vir ons volk. 
die een aan wyle mnr. Hefer, is egter posthuum toegeken. Prof. 
Chris Coetzee, die vorige rektor, het ook die eer gehad om aan BWOTGESTEL AAN DRUK 
sy seun, cb. Coetzee, 'n doktorsgraad in Teologie toe te ken. 

Op die plegtigheid sou die direkteur van die Buro 
van Standaarde, dr. A. W. Lategan, as hoofspreker 
opgetree het. Weens sy siekte was dit egter onmoontlik 
en het die rektor, prof. H. J. J. Bingle, sy toespraak 
voorgelees. 

Dr. Lategan het al die gra
duandi geluk gewens en gese 
dat hy weet dat hu.Ue nie ai
leen akademies behoorlik be
kwaam is nie, maar ook gees-

telik goed toegerus is vir bulle 
verdere loopbane. Hy het die 
hoop uitgespreek dat bulle 
verdere loopbane nie aileen 
suksesvol sal wees tot bulle 

Dr. Lategan se toespraak 
lui verder dat ons hier in Suid
Afrika blootgestel is aan druk 
uit Afrika as gevolg van die 
swart nas.ies se drang na ken
nid en daarom is dit ons plig 
om te studeer.. Daar rus op 
ons klein blanke bevolking 'n 
g-root verantwoordelikheid, ja 
veel meer-'n verpligting, om 
ons steeds beter en vinniger 
toe te rus vir die stryd en om 
die mensemateriaal te lewer 
wat ons stukrag gaan vorm. 
Daar s.al gewoeker emoet word 
met die talente. 

Dr. Lategan het hom tot 
die graduandi gewend en aan 
bulle gestel dat alle sukses 
gebaseer is op gesonde volks
'lewe en syns insiens van 
die grootr;te belang, 'n hegte, 
gesoncle, stabiele gesinslewe. 
'n Gesonde, hegte stabiele 
gesinslewe is 'n voorvereiste 

(Na blad'sy 3) 

Puk V erower Dalrym1 
Beker 

P. Botha en mnr. Bosman. 

Eindelik, na veertig jaar, het dle P.U. vir C.H.O. die 
voorreg om die Dalrymple-beker vir minsteus die volgende jaar 
tussen die ander bekers van die Puk nit te stal. 

Die mees begeerlike trofee, span bet bulle trots gedra en 
f'!OVer dit universitere atletiek was wonderlike gesante. Met 
betref, bet vir die eerste keer eer het bulle die Puk se krag 
vandat die beker geskenk id bewys. 
na die Puk gekom. Die Puk-

Redenaarskompetisie Vind Plaas 

MINISTER DE KLERK 
(Foto ,Die Nnus") 

Weiss Doubell Bedank 
Mnr. Weiss. Doubell het ·as gevolg van vele werksaamhede 

bedank as Hoofredakteur van ,Die Wapad". Mnr. Hennie Vil
joen volg hom op as nuwe Hoofredakteur. 

In die afgelope uitgawes van ,Die Wapad" het mnr. Doubell 
homself as 'n bekwame hoofredakteur bewys, soos ook getuig 
in 'n mosie van gelukwensing met sy eerste uitgawe verlede 
jaar. 

Mnr. Hennie Viljoen het 'n moeilike taak om te volvoer 
as hy die standrard van mnr. Doubell wil handhaaf. 

Die kompetisie vind op 
Vrydagaand 24 April in die 
Hoofgebousaal van die Puk 
plaas. Die onderwerpe is die 
volgende: 
(1) Wat is die doel van die 

medemenslikbeid in die 
wereld vandag? 

(2) Ons land moet deur Na
tuurwetenskaplikes regeer 
word. 

(3) Die Afrikaner is. Sport
mal, maar hy vaar nie so 
goed nie wat al die sport
soorte betref nie. 

( 4) Die rol van die pil in die 
moderne mend se lewe. 

(5) Die moderne skilderkuns, 
musiek en letterkunde 
vertoon almal cbaotiese 
kenmerke. 

(6) Suidwes gaan die V.V.O. 
en wereld die stok gee 
wat blanke S.A. uiteinde
lik gaan doodslaan. 

(7) Sal oorsese boikotte S.A. 
van s.y ingeslane weg van 
afsonderlike ontwikkeling 
afdwing? 

(8) Is die Afrikaner besig om 
van sy tradisies prys te 
gee in navolging van die 
res van die wereld? 

Oor enige van bostaande 
onderwerpe moet 'n redenaar 
vir 5 minute kan praat. Dit 
kan op die volgende maniere 

beantwoord word: Ja, positief, 
of Nee, negatief, of Ja Nee, 
positief negatief. 

'n Paneel van boordelaars 
sal die finale beslis.sing gee op 
grond van verskillende oorwe
gings. 

Die wenner verower die 
Wolnit Redenaarstrofee asook 
R25, terwyl die tweede prys 
R15 en die derde RlO iii. 

Almal is weJkom om te kom 
en te redeneer oor enige van 
die onderwerpe. 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS. 

vir 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK SKAKEL NET 3185 
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NUWE LABORATORIA WORD KOMMUNISME 
AKTUEEL 

IS 
INGEWY 

,DU:; }:(QERS en karakier van 'n volk word nie 
bepaal deur die massa nie. maar wel deur 

die enkelmg en die kerngroepies van die volk.'' 
het dr. Albert Hertzog. mimster van Pos- en Tele
graaiwese en ~taatsgesondheid verlede Vrydag 
~y geleentheid van d1e ingebruikneming van die 
nuwe laboratoria vir Farmasie en Fisiologie gese. 

Die verrigtinge is begin deur skrifiesing ult Ps. 89 en gebed 
deur dr. S. C. W. Duvenhage. Daarna het die Rektor, prof. 
H. J. J. Bingle, almal teenwoordig welkom geheet en Dr. 
Hertzog en die Kanselier min. Jan de Klerk aan die aanwesigeJ 
voorgestel. 

Die naam ,Hertzog" is nou verbonde aan die 
P.U. vir C.H.O., want 'n paar jaar gelede is die Hert
zog-versameling aan hierdie inrigting geskenk. Dr. 
Hertzog is 'n persoon met 'n besondere belangstelling 
vir die verontregtes en die leemtes in die lewe. Dit i..; 
dan ook nie snaaks dat hy minister van Staatsgesond
heid is nie. Daa·rom is hy gevra om die opening waar 
te neem, want albei laboratoria i& in nouesamehang 
met die gesondheid van die volk. 

In sy rede het dr. Hertzog werk verrig met proewe oor 
dit beklemtoon dat dit 'n voor- mieliemeel, magnesium en ook 
reg is om aan 'n klein uni- intensiewe ek&perimente i.v.m. 
versiteit te studeer. Die P.U. kolestro.l van die bloed. Be
vir C.H.O. is langsaam en langrike ontdekkings is al op 
sorgsaam opgebou deur een hierdie gebiede gedoen. 
van daardie kerns van ons Die afgelope dekade of twee 
volk en van hierdie universi- het die Farmasie-wereld groot 
teit het daar baie leiers uit- vooruitgang belewe. Sowat 'n 
gegaan in ond volkslewe. 20 jaar gelede was daar net 

Net soos die kiem van 'n medisynes wat vir die mens 
mielie die lewe en toekoms van verligting kon gee; vandag, na 
die mielieplant bepaal, so be- lang jare van proefnemings, 
paal die kern van 'n nasie, is daar al baie doeltreffende 
hard en besielend, die ,lewe en medidynes op die mark. Medi
toekoms van 'n nasie. Die synes word nie meer empiries 
verlede van ons volk is deur aangewend nie, maar die werk
'n Hoer Hand en hierdie kern like chemiese uitwerking is 
van die volk geskep; net so goed bekend. In die verlede het 
ook die toekoms. hulle gespog met ag tot nege 

Die akademiese standaard middels, vandag word nuwe 
en kwalifikasies van die middels byna daagliks uitge
P.U. vir C.H.O. ve1·gelyk ving en a.g.v. hierdie ingry
met die best«l in die land. pende ontwikkeling het die 
Hier op Potchefstroom is Farmasie-wereld baie veran
die studente boonop nog der. Omdat daar jaarliks oor 
vry van die ondermynende die 2,000 nuwe geneesmiddels 
invloede van groot stede. uitgevind word, word die ap
Hier kan 'n mens nog Afri- tekers ::;e rol steed!:~ belangri
kaner bly en hier kan 'n ker. 
mens lewe in die ware sin Geneesmiddels is vreemd vir 
van die woord. die menslike liggaam want dit 
In die Fisiologie- departe- het 'n vergiftende uitwerking 

ment is alreedd baanbrekers- deur langdurige gebruik, daar-

BESOEK ONS VIR VN.IENDELIKE DIEN? EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tet 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

,VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief .. " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

Aandag Pukdames! 

TE KOOP 
1 P.U.-KLEURBAADJIE (net een winter gedra) ...... @ RlO 

1 MAROEN SPORTROKKIE met gee! voering (Nr. 36) 
@ RS 

1 PUK-HOEDJIE .............. .. ............ ...................................... @ RI 

Doen navraag by mev. Heslinga, in Klawerhof. 

om is die apteker daar om, 
met sy kennis van medisynes, 
die dokter by te staan en te 
adviseer. Samewerklng tussen 
hierdie twee beroepe i.> dus 
baie belangrik. 

Die afgelope 10 jaar is die 
apteker egter in 'n hoek gedryf 
deur die winkelier, die Farma
seutiese vereniging en baie 
ander instansies. Gevo.lglik 
word die apteker 'n winkelier 
om 'n bestaan te maak; hy 
verkoop nou, behalwe medi
synes, ook grimeermiddels, 
fotografiese apparaat en aller
lei ander ware wat nie in 'n 
apteek tuishoort nie. Die ge
meenskap word nou onthou 
van die dieru wat die apteker 
eintlik moet lewer. 

Gelukkig vir die apteker, het 
nou ander deure vir hom oop
gegaan, want hy kan nou diens 
aan die samelewing !ewer deur 
by een van die talle fabrieke 

- wat in die afgelope tyd opge
rig word, te gaan werk. Die 
Farmaseutiese Industrie is 
nog in sy kinderskoene, maar 
dit groei met 'n vinnige tem
po. Oud-Pukke staan aan die 
spits van 'n paar sulke onder
nemings en die toekoms Jyk 
baie roodkleurig, want daar 
maak jaarliks knap manne 
hier klaar. Die P.U. vir C.H.O. 
produseer mense vir byna elke 
gebied van die lewe en die 
Farmaseutiese departement 
skool manne vir belangrike 
poste in die gemeenskap. 

Dr. Hertzog het sy rede af
gesluit deur die erkentlikheid 
van die volk uit te spreek 
teenoor die Raad en Senaat 
van die P.U. vir C.H.O. vir die 
oprigting van sulke departe
mente tot diens van die mense 
van on.> land. Onder luide toe
juiging het Dr. Hertzog gaan 
sit waarop die Rektor Dr. 
Hertzog bedank het vir sy 
mooi woorde. 

Studentekoor 
gehalte 

Die wysgerige Vereniging bied vanjaar 'n aktuele 
probleem vir bespreking. As sentrale tema word ,Kommu
ni.Jme as Konfrontasie" in die vooruitsig gestel. Hierdie 
problematiek sal vanuit die volgende gesigspunte besien 
word: wysgerig, teologies, staatkundig, ekonomies en op
voedkundig. 

Die Wysgerige Vereniging bied hiermee die geleent
heid om usetl ten opsigte van hlerdie vraag te verant
woord, asook die werksaamhede van die pas afgelope 
VolkJkongres oor kommunisme ten voile te benut. U word 
hartlik uitgenooi om hierdie saak saam met ons In oenskou 
te neem-kennisgewings in verband met die betrokke 
vergaderings sal op die kennisgewingbord verskyn. 

Letterkundige V ereniging 
Bied Sprankelende 

Program 
'N SPRANKELENDE programaand is Woerudagaand, 15 April 

deur die Letterkundlge Vereniging aangebied. Dit is 
die eerste programaand wat in Engels aangebied is en 'n 
besonder hoe standaard is deurgaans gehandhaaf. 

Mej. J. Ross, lektrise in die departement Engels, 
het die vergadering toegespreek oor 'n onlangse opvoe
ring van ,King Lear" wat sy gesien het onderwyl sy 
met haar studies aan die Cambridge se universiteit 
besig was. Sy het die stelling van sommige kritici, 
naamlik dat ,King Lear" nie vertolkbaar is nie, ver
werp. Sy het egter daarop gewys dat besonder streng 
eise aan die xegisseur gestel word en dat die poesie 
geen oomblik oorskadu mag word deur oordrewe dra
matiede gebeure nie. 

Gedeeltes uit 'n paar dramad 
van Shakespeare is op Mees
terlike wyse voorgedra deur 
mej. Kristie Jordaan. Veral die 
gedeeltes uit Macbeth is beson
der gevoelvo.l voorgedra. Ge
deeltes uit ,The Merchant of 
Venice", ,Hamlet" en ,Julius 
Ceasar" het die gehoor op
nuut onder die indruk gebring 
van die pragtige poesie van al 
Shakespeare se dramas. 

van Wereld
Beoog 

'n Humoristiese s~ening van 
wat 'n gedlg behoort te wees, 
is weergegee in die voordragte 
van mej. Helen Porter-Snntn. 
Sy het die gehoor telkens laat 
skaterlag deur haar uitste
kende vertolking van luerdie 
gedigte. 

Mnr. Anton Roodt bet 'n be
spreking van die komiese ka
rakter, Falstaff, gegee. Hy het 
daarop gewy& dat ::ihakespeare 
de tragedles en komedles meer 
bekend is as die historiese dra
mas, maar dat die histor1ese 
dramas geensms minder in
teress.ant is nie. 

DIE STIGTING van 'n studentekoor van internasionale gehalte 
wat in die buiteland u.itvoerings kan aanbied word beoog. 

Indien die Letterkundige 
Vereniging op hierdie weg 
voortbou, behoort .lnerdie ver
eniging goed in sy doel te 
.>laag om liefde vir die letter
kunde by die ,lede aan te wak
ker en steeds te laat toeneem. 

Sen. Jan de Klerk, Minister om ondersoek in te stel en ver
van Ondrwys, Kund en Weten- slag mt te bring oor die 
skap, het 'n kommissie benoem moontlikheid dat 'n gesament

K wartaalblad 
Verskyn 

like universiteitskoor op die 
been gebring word. 

Die gedagte is dat die koor 
saamgestel moet word hoof

'n Kwartaalblad met die saaklik uit studente aan uni
naam ,Libra", geinisieer deur 
die P.U. Regsvereniging, gaan 
verskyn. Hierdie blad is daar
gestel vir Regstaatsweten
skappe en is onder redakdie 
van mnr. F. A. de Villiers. 

Die inhoud van die eerste 
uitgawe behels: 

(i) Artikels; (ii) Aanteke
ninge, prob.leme en kommen
taar; (iii) Plaaslike en ander 
nuuskroniek; (iv) Hofsake. 

Prof. G. Eloff 

Tree op 
Korps Veritas Vincet hou 

Woenddagaand 22 April 'n 
ledevergadering in die Stu
dentesaal. By die geleentheid 
tree prof. G. Eloff, hoogleraar 
in die Genetika aan die Uni
versiteit van Oranje Vrystaat, 
op met 'n lesing oor 'n aktu
ele aspek van die afstam
mingsleer. Die kwessie van 
Evolu::;ie sal hierby deeglik ter 
sprake kom. 

Prof. Eloff gaan uit van 'n 
Christelike standpunt en glo 
dat dit ook op hierdie terrein 
van die wetenskap gehandhaaf 
moet word. 

versiteite met departemente 
musiek en musiekkonservato
riums. Die koor sal in vakan
sietye in die buiteland uitvoe
rings kan aanbied. 

Die lede van die kommissie 
is prof. G. Gruber, Hoof van 
die Departement Musiek aan 
die Univer.:;iteit Rhode~ (voor
sitter), prof. M. C. Roode, 
Hoof van die Departement Mu
siek aan die Potchefstroomse 
Universiteit, prof. J. P. Ma
lan, hoof van die Departement 
Musiek aan die Universiteit 
van Pretoria, mnr. R. H. Beh
rens, Direkteur van die Mu
siekkonservatroium van Stel
lenbosch, en mnr. Dirkie de 
Villiers, Inspekteur van Musiek 
in die Vryataat. 

Die finale Inter koshuis-Vas
vra vind Donderdagaand om 
7.30 tussen Klawerhof, Heimat 
en Dawie Dup. plaas vir die 
Ing·ram-trofee. 

Daarna volg 'n pouse en 
daarna kom 'n gekombineerde 
koshuisspan teen die Dorp
span te staan. Dit sal vriend
skaplik weea. 

Gathland Hard 
Besig 

Gathland is so hard besig 
om voorbereidingd te tref vir 
bulle meesterkonsert op Sater
dag 25 April, dat daar nie juis 
vir veel ander dinge kans is 
om te gebeur nie. Die enigste 
een wat nog tyd kon afknyp 
om nuwe sleepbande te smee, 
was Suzanne Nefdt wat vir 
Guim Uys aangekeer het. 

Alle Pukke en die hele pub
,liek van Potchefstroom word 
weer herinner aan die konsert 
-dis abdoluut waarde vir geld 
hierdie. Dis nie elke dag dat 
'n mens Gert Potgieter, No
hline Mitchell en ander be
kende kunstenaars te sien en 
hoor kry vir 'n derde van die 
gewone prys nie! Die hele 
okkasie word natuurlik geor
ganiseer met die doel om nuwe 
meubels aan te koop, en daar 
word verwag dat die onder
steuning oorweldigend s a I 
wees. 

(Toe Pukke, ruk op in julle 
hordes, en onthou dis goed
koper om te sleep.-Red.) 

Ons d1nk aan Myrna Da
vies wat haar moeder aan 
die dood moes afstaan. Ons 
innige meegevoel, Myrna. 
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V olkspelers Besoek. Wildtuin 

AGTEB (1.-:r.): Pieter van der Walt, Jurie Venter, rug. Marie 
Vosloo, Oom ,vo~ie, Theo Jooste en Nico van der Merwe. 

VOOR: Martie Vorster, Pietra Hammersma, He:rma Roux en 
Tersia Gee:re. 

Dit was met hoe verwag
tings dat die vier pare Volk
spelers en hul reismoeder die 
oggend van 30 Maart die lang 
pad na die Kruger Wildtuin 
gevat het. 'n Week later het 
dieselfde groep, verryk deur 
die besieling van 'n Lente
skool, weer op die Puk aan
gekom. 

Met Pieter van der Walt as 
Studenteraads - verteenwoordi
ger en ta.nt Dollie de Beer as 
,Toerma", wa~ die reis baie 
voorspoedig, die verbly aldaar 
geriefl.ik en die geea gemoede
,lik. Alhoewel daar self kos
gemaak moes word, het elk
een maar sy kookvermoe op 
die proef gestel en was die 
gesondheid deurgaans goed. 

Die lesings van die Lente
skool is waargeneem deur: 
Proff. Van der Schyff (Plante 
van die Wildtuin), Eloff (Diere 
van die Wildtuin), Dr. Stry
dom (Afrikaanse Letterkun
de), Da. Janson (Aktuele 
Godadiens), Mnr. Gousard 
(Ons praat musiek) en een le
sing oor die vrye biblioteek
stelsel, terwyl die beamptes 
van die wiltuin ra.lprente ver
toon bet oor die verskillende 
Nasionale Parke. 

Behalwe die lesings is daar 
ook aandag gegee aan Volk
f'!ang onder die bekwame Iei
ding van Nig Marie Vosloo. 
Die Volkspele elke aand het 
ook onder haar Ieiding ge
staan. Terselfdertyd is ook 'n 
Leierskursus aangebied deur 
Oom Danie Vosloo, wat deur 
die P.U. Va.lkspeleleier byge
woon is. 

Daar was heelwat tyd om 
die diere van die wildtuin te 
besigtig en die groep bet die 
kans ten voile benut. 

Die Pukke bet hulf'!elf goed 
laat geld in die aktiwiteite van 
die Lenteskool. Die laaste 
aand met die Lenteskoolkon
sert bet al agt in die koor 
geaing. Alma! het ook in die 

twee Va.lkspelegroepe wat 'n 
vertoning gelewer het, gespeel. 

Na so 'n inspirerende week 
onder bekwame Ieiding, sal 
hierdie groep Volkspelers se
kerlik probeer om meer gees
drif in die P. U. V olkf'!pelelaer 
te blaas. 

.Mnr. D. A. S. Herbst en 
mej. K. Jordaan het onlangs 
ver.loof geraak. Mnr. Herbst 
is president van die A.S.B., 
terwyl mej. Jordaan vanjaar 
hoofdame van die P.U. vir 
C.H.O. is. 

PRAGFOTO: Fotokuns 

D:lKTORSGRADE 
(Van b.~o ·dsy 1) 

vir die soksesvolle uitvoe
ring van enige taak of ver
pligting wat enigeen in die 
toekoms gevra 1331 word om 
nate kom. 
Dr. Lategan bet hom ook 

sterk uitgespreek teen die hoe 
getal . egskeidings in Suid-Af
rika en die res van die wereld. 
Hy het verbysterende egskei
dingsstatistiek van die V.S.A. 
genoem. Onder andere is daar 
in een distrik gedurende 1963, 
5,905 huwelike voltrek en 
5,487 egskeidingf'! toegestaan! 
By ons in die Republiek ein
dig een uit elke sewe huwe.like 
op die rotse. 

,Wanneer · die huwelik ein-

dig, dan verbrokkel die gesin 
--die hoeksteen van die nasie ; 
die stabiele fondament waarop 
alles verder gebou moet word, 
die vastigheid waarop ons hele 
gemeenskap rus," aldus dr. 
Lategan. 

Dr. Lategan vra du~ dat ons 
ons.>elf moet inspan om die 
posisie te verbeter, dat ons ons 
sal beywer om die hele volk 
bewus te maak van die erns 
van hierdie probleem; van sy 
ontwrigtende uitwerking op 
die hart en siel van die volk. 

Ten slotte het dr. Lategan 
daarop gewys dat 'n mens 
geestelike weerbaarheid nooit 
kan koop nie: dit moet geakep 
word. 

DtE WAPAD 

Nederlandse 
Kunstenaar 

Mnr. Albert Vogel, Neder
landse kunstenaa:r van wereld
faam, het Donderdagaand, 9 
April, in die plantkunde-labo
ratorium opgetree met 'n paar 
skitterende voordragte. 

Hy was ,aangrypend goed" 
(volgens prof. Cloete) en bet 
bewys gelewer dat daar geen 
sprake van amateurwerk in sy 
voordrag bef'!taan nie. 

Albert Vogel het die ,Gla
diatorengevecht" van Louis 
Couperus en werke van Hans 
Christian Anderaen voorgedra 
wat spontane reaksie van die 
gehoor uitgelok bet. 

Mnr. Vogel bet 'n nuwe 
vorm van eenmanstoneel ont
dek wat die hedendaagse pub
liek besonder aanspreek. Dit 
is ook lofwaardig dat mnr. 
Vogel aLleen van natuurlike 
middele, dit wil se handgebare 
en lyfbewegings gebruik maak, 
duf'! decor nalaat, en hierna 
nog die byna volmaakte voor
drag kan lewer. 

Mnr. Vogel en sy gade, wat 
hom op sy reise deur al die 
Iande van die wereld verge.>el, 
was in Potchefstroom die gaste 
van prof. en mev. Cloete. 

Meesterkonsert 
In die Konservatoriumaaal 

waar nog beelwat plekke oop 
was, is verlede W o e n s -
dagaand geluister na die ghi
taarduo Presti-Lagoya. Dit 
was die tweede in die reeks 
Meesterkonserte wat deur die 
Universiteit aangebied word. 
En dit was 'n meesterkon.>ert ! 

Die tegniese vaardigheid, 
musikaliteit en samespel van 
hierdie twee Franse kunste
naars was eenvoudig verbluf
fend. Wat alles op so 'n ghi
taa·r gedoen kan word, was vir 
baie menae seker 'n openba
ring: honderd-en-een moont
likhede word deur hierdie eg
paar gedmonstreer op 'n in
strument wat vir ons deur
gaans maar net 'n ordinere · 
sliian-maar-raak boer em usiek
speelding bly. 

Net jammer dat vir hierdie 
kombinasie so 'n beperkte re
pertoire bestaan. Van die wer
ke wat gespeel is, kon sleg.> 
enkelea uit kompositoriese oog
punt waardeer word. 

N ogtans 'n pragtige aand! 
Hoekom nie meer studente 

nie? 

BLADSY 3,; 

I 
MET hierdie segging wil ek aankondig dat ons nou afgeklim 

het van die groat redaksionele bout en nou op on.> eie 
houtjie sal wees, hetf'!y .die notebalkie, 6f die houtjie van die 
esel van die ski.lder. · 

Hiermee wil ek aan elke belangstellende (ek hoop baie) 
die geleentheid bied om korrespondensie te voer oor die rubriek, 
sake uit die rubriek en ook om gedagtes in ons midde te stel 
oor ander fasette wat bier belangrik, noodaaaklik of interes
sant kan wees. Dit is nie gewoon dat alma! alles wat bier aan7 
gebied word so sal aanvaar nie en dus wi.l ek u ver soek om 
self ook te skryf. Ek voeg my dus hiermee by Cats: 

,Eet wat gaar is, 
drink wat klaar is, 
spreek wat waar is. 

Hierdie is alles meer gedagtea as wysheid, maar elke baan 
is tog immers koning op sy eie misboop. 

Rig u briewe aan: Die Kunsredaktrise, pj a Die Wapad. 

Sielkunde Gebruik Aurelle 
vir Spraakgebreke 

DliE ENIGSTE apparaat in sy soort in Afrika sal voortaan 
deur die P.U. gebruik word om spraakgebreke, waaronder 

hakkel, terapeuties te behandel. Hierdle apparaat wat as die 
Aurelle bekend is, word in Frankryk vervaardig, maar nie 
verkoop nie. Dit word verhuur aan professionele manne · wat 
inteB.iief daarvoor opgelei is. In Kanada word vier ouer modelle 
gebruik. ·· 

Die spraakterapie aan die by apraakafwykings spee1, is 
P.U. sal onder Ieiding van dr. aansienlik. Eksperimenteel ig 
C. D. Roode staan, wat ver- reeds bewys dat een van di~ 
le'de jaar aan die universiteit twee ore in die regulering.>
Ottawa gepromoveer bet op proses van spraak die Ieiding 
grand van sy navor&ing in neem. 
verband met geboordominansie Indien die leidende oor funk'
en serebrale spraaklateraliteit. sioneel sou verswak, kan dit 
Dr. Roode is natuurlik bier teweeg bring dat die regulering 
aan die Departement Sielkunde van spraak deur middel v~n 
verbonde. Ianger en swakker neurologie-

Die apparaat werk volgens se verbindingsbane moet plaas
beginsels wat aan die Cyber vind. Dit kom meestal tot ui
El&etika ontleen is, nl. die ting in spraakafwykinge van 
terugkoppeling van die pasi- uiteen1opende aard. 
ent se stem na sy gebooror- -(J?ie Trapsvaler). 
gane. Die rol wat die geboQr 

.: 
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,, DIE ROOI GEV AAR" 
DIE ROOI GEV AAR is stadig maar seker besig om die grense 

van ons land binne te dring en om op die Suid-Afrikaners 
'n invloed uit te oefen. Dr. Piet Koornhof, wat op 'n onlangse 
A.S.B. vergadering die hoofspreker was, verklaar ten op..;ig te 
van die Volkskongres wat 'n tydjie gelede in Pretoria g~hou 
is: dat Suid-Afrika die enigste land in die wereld if:! wat die 
durf en die moed aan die dag gele het om so 'n uitgesproke 
kongres van daardie aard teen liberalisme en kommunisme 
t e reel. 

Die individu kan by homself redeneer: die kommunisme iJ 
wel gevaarlik, maar ek sal tog ge~n kommunis word nie. D~t 

is gevaarlik om so te redeneer. Onbewustelik word baie kwaad 
veroorsaak deur publikasies en ander gerugte wat deur die 
land versprei word. Daarom moet die studente ook op allc 
terreine waak en veg teen die insyp ~ling van kom.m.unismc. 
'n Sekere predikant het dit a..; volg uitgedruk: ,Solank Gods
dienstige leegheid en geeste'ike afval hom mccster maak van 
die jeug, sal daar nooit 'n skaarste wees aan rekrute vir die 
kom.m.unisme nie." Hy verklaar verder dat die godsdienstige 
verval benouend is en dat juis dit die kommunisme die geleent
heid gee waarna hy soek om 3y denke en idees oor te plant. 

Daar is wel besluit dat daar 'n nasionale raad saamgestel 
gaan word om die bewegingf:! van die kommunisme of alle 
terreine te probeer bekamp, maar nou moet die individu nic 
maar net terugsit en dink dat alles bekamp sal word d~ur so 
'n kragtige organisasie nie. Jui ..; omdat daar op interuniversiter..) 
terrein ook so baie geleentheid is vir bei:nvloeding, moet ons 
as Christene se optrede baie poE\itief wees. Ons kan niks ver
loor as ons on..; geestelike waardes en gdoof tehou nie. Ons 
vertrou op God en ons krag le ook in Hom. Hierin le ook d:e 
krag van ons volk en die Christendom. 

Dirigente Word Gekies 
DIRIGENTE moet weereen..; gekies word. Elke koshuis 

benoem twe~ of meer persone wat dan voor die massa 
optree. Die persone wat die beste vertoning lewer, word gekies 
as dirigente. 

Is hierdie metode doeltre:ffend? Word elke dirigent nie 
nou net deur sy voorstellers ondersteun nie, terwyl sy voor
stellers wear alles in hulle vermoe sal doen om die ander te 
laat misluk? Is dit nie moontlik dat die koshui& wat die hardste 
skree, huUe dirigente die beste en geslaagste kan laat voorkom 
nie? 

Bogenoemde wanpraktyke is wel moontlik, maar om dit 
te verhoed, is dit noodsaaklik dat elkeen eerlik en o!lbevoor 
oordeeld na di~ Sing-songs gaan. Aan elke aspirant moet 'n 
gelyke kans gegee word. 

Dan is daar altyd die stemme vanaf die ga,1.ary wat die 
beste moontlike toekomstige dirigent se leiding in die kiem 
kan smoor. Ook hul.'.e behoort meer kanse te bied aan die 
per..;one op die verhoog, afgesien van die bekendhe;d of gewild
heid van sodanige persone. 

Dit is baie belangrik dat die regte persone gekies word, 
aangesian dit van hulle leiding 3al afhang of die gees van 
die massa op die pawiljoen met Intervarsity, of op ander 
geleenthede waar hulle moet optree, reg sal wees of nie. Die 
mas.3a is verantwoordelik vir die keuse wat gemaak moet word. 
Dit is baie duidalik dat die masE!a saam moet werk. Om egter 
die voornemende dirigente te toets, i& dit nodig om hul,1e 
onder druk te plaas, binne perke. 

Na die verkiesing van die nuwe dirigente verdien hulle die 
onverdeelde samewerking van die hele massa. Dit is dan nie 
meer nodig om hulle onder druk te plaas nie, want deur hulle 
te kie3, stel die massa hulle vo11e vertrouc in die nuwe dirigente. 
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Nuusredakteur: Gert Kruger - Tel. X09. 
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.P': ONS moderne wereld het 
die betekenis van die naam 

en naamgewing van iemand al 
tot 'n groot mate verlore ge
gaan. Vir die staat het dit tot 
'n spesie in sy alfabetiese re
gisters geword-vir dia mense 
'n vae manier van identifikasie 
van 'n persoon ..;onder nadere 
kennis van daardie persoon. 

Dis egter nie orals so nie. 
Primitiewe volke heg veel meer 
waarde aan 'n naam. Vir hulle 
gee dit iemand se wese. As 
jy 'n persoon E!e naa:n ken 
kan jy mag oor hom uitoe
fen; besit jy iets wesenlik..; 

Handelinge 11:26. 

van hom. Mens kan ook 'n 
totale vraemdeling en uitge
stotene in so 'n gemeenskap 
wees as hulle jou naam nie 
ken nie, en dikwels word daar 
'n naam aan 'n persoon gegee · 
waardeur hy in die gemeen
skap opgeneem kan word -
'n naam bekend aan daardie 
gemeenskap. 

In die genoemde Skrifge
deelte is daar ook .3prake van 
'n naam-die van Christen. 
Ook die gaan veel di~per as 
net die oppervlakkige etiket 
wat 'n naam vir baie mense 
is, want in Bybelse sin sien 
ons ook dat 'n persoon se 
naam iets besonders i..;. So 
sterk is die naamgebruik dat 
'n mens selfs gei:dentifiseeer 
word met sy naam. Ook in 
straf. Hoe dikwe.1.s lees ons 
nie daarvan dat iemand ..;e 
naam uitgewif:! sal word nie: 
waarmee bedoel word dat d ie 
hele persoon sal ondergaan. 
In naamgewing kom dit ook 
na vore dat iets van die per
soon se wase weergegee wil 
word deur sy naam. Dink 
hier maar aan Jakob - Be
drieer; Benjamin-seun van 
die (sy vader se) regterhand. 

Teen hierdie agtergrond 
moet ook God se N aam be
sien word. Hy openbaar Sy 
liefde en geregtigheid deur 
Sy Naam wat die men..; be
voorreg is om te ken in die 
Skrif. Maar howe alleE! het 
God Sy Liefde in Sy Seun 
Christus opentaar. Ons ken 
Sy naam en so ook Hom daar-

DIE PUKKIE 
Namens die Pukkie redaksie 

wil ons net ons hartlike dank 
uitspreek teenoor die massa 
wat deur huUe gasonde be
lang..;telling en groot geesdrif, 
die werk en program van d ~e 
redaksie tot groot hoogtes ge
voer het. Van die oplaag van 
25,000 wat gedruk is, is onge
veer 23,000 uitgegee, en daar
van is alreeds 17,000 verkoop. 
Dlt is voorwaar 'n riem onder 
die hart. 

Ongelukkig kan ons op die 
oomblik nie volledige syfers 
versb·ek m.b.t. die winE!te nia, 
maar ons kan net meld dat 
die wins op die oomblik om 
en by die R1,000 beloop. 

On3 innige dank aan die 
Studenteraad vir hulle hulp 
en bystand gedurende ons ak
sieve.ldtog. Ons wil ook mnr. 
Leon Kusner bedank vir die 
opstel van die blad en die lees 
van die proewe, en alhoewal 
mnr. Kusner nie op die voor
grond was nie kan ons u ver
seker dat hy reuse werk ver
rig het agter die skerms. 

Van die kant van die Puk
kie Redak..;ie, nogmaals baie 
dank!e, hou so aan. 

DOK BRIERS. 

DINSDAG 21 APRIL 1964 

deur nader. Hier hou ons be
voorregting egter nie op nie, 
maar ons is selfs verkore om 
Sy Naam in ons name te dra, 
nl. as Christene. So ontvang 
on3 soos in Bybelse tye van
dag as gemeente die naam van 
die bruidegom. Ons word ge
ken deur Sy Naam, en Hy 
aan ander geopenbaar deur ons 

Ons in hierdie sin is nie 
aileen individueel bedoel n ie, 
maar dit s.1uit ook ons as 
Universiteit in wat die naam 
Christelik kan dra, asook ons 
volk wat as Chri..;telik mag 
bekandstaan. Laat ons dan 
poog om hierdie naam met 
waa·rdigheid te dra-nie dat 
dit ons meer eer verskaf nie, 
maar dat ons dit dra diens
baarheid en verantwoordelik
heid. In diensbaarheid omdat 
omdat ons altyd in nederig
heid ons dank deur ons hele 
lewe heen in al ons handel 
spel en werk as bevoorregte..; 
moet toon en Hom eer. In 
verantwoordelikheid omdat 
ons moet onthou dat in ons 
as Christ~ne Christus gesien 
moet word en so ook Sy Lief
de, Geregtigheid, Reinheid en 
Opregtheid . . . veral in ons 
studentelewe, oDS vergade
rln~J, ODS toere, ons koshulse 
en ODS sleepgewoontes. Want 
om Christen te wees net in 
die oppervlakkige opvatting 
van naam en om die deipere, 
die wese.like te mis, is 'n 
skandvlek en belediging op 
die Naam van Christus. 

GERHARD SCHUTTE. 

Geagte meneer, 
Na aanleiding van 'n berig 

in Die Wapad van 23 Maart 
ilerenade", wil ek graag 'n 
paar feite aan die lig bring 
en daardeur enige misverstan
de probeer opklaar. 

In die eerste plek was dit 
aan mnr. Joshua Welding en 
'n vriend van hom bekend dat 
die eerE!tejaars van Klawerhof 
daardie aand 'n partytjie in 
die vierkant sou gee vir die 
oudames. 

Gevolglik het ons afge
spreek dat hulle heel laaste by 
ons sou kom ,i3erenade". 
Daardie aand terwyl die par
tytjie in swang was, het die 
mans opgedaag en het ek toe 
s~lf met mnr. Welding gepraat 
en gevra of hulle nie dalk 
laaste na ons kon kom nie, 
maar het tog anders besluit 
aangesien ons nie die mans 
wou wegstuur nie. 

Die partytjie i.3 beeindig en 
ek het die mans self binnege
laat. Ek hoop ek is nie ver
keerd as ek beweer dat die 
dames daarna die betrokke 
persone besonder goed ont
vang het nie. 

Van die water wat op mnr. 
Welding gegooi is, dra ek on
gelukkig geen kennis nie en dit 
spyt my werklik dat dit ge
beur het. 

Ek hoop werklik dat alle 
wanindrukke hierdeur uit die 
weg geruim is. 

Met agting die uwe, 
Mej. K. JORDAAN. 

Prof. Grand hou die vol
gende Enge.1s-praktiese klasse: 
Best of Enemies-4-5, Mei. 
Gunsmoke-6 Mei. 
Love is a ball-8-9 Mei. 
Two for the see-saw- 11-12 

Mei. 
Lonely are the brave 13-14 

Mei. 
Man from the dinners club 

-15-16 Mei. 
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GEKUS EN GEKEUR 
II II 

GEEN opspraakwekkende openbarings kan die keer gedoen 
word rue, lesers. Mnr. Doubell het geabdikeer as Wapad 

Redakteur-hy kry te min tyd om te sleep. 1\Inr. Rennie Viljoen 
neem sy plek in en sal sy slepe nou moet beperk tot 11 of 12 
per week. 

Dan verneem on& dat , Oosterhof" uit die mode 
geraak het en toe maar 'n Modeparade aangebied het. 
Ons Huis verkoop meube1s en bied Meesterkonserte aan 
om meubels t e koop. Julie is so oorspronklik Joos die 
bobbejaan wat gese het: ,Dit daar gelaat," nadat 
die trein sy stert afgetrap het. 

So van bobbejane gepraat. Dit wil voorkom asof die 
Jan du Plessis en Danie Puk-mans nie by die Pote-h~re 

van Wyk het nie nodig gehad kan kers vas.hou waar dit die 
om !keys se koerante te lees sleperasies aanbetref nie. Jo
om eerstejaardameJ in die han van der Linde, 'n tweede
hande te kry nie. Hierdie twee jaar Poot, het d1e ou bane met 
here het besluit om vir Marie- Santie de Bruyn verstewig en 
Louise Combrinck en Elma haar so onder die neuse van 
Venter, respektiewelik, met die die Puk-ouhere weggeraap. 
hand groot te maak. Na 
'n onderhoud het hulle ver
klaar: ,Nee wat, die goedjies 
is groot genoeg". 

Johan Breedt het toe aile 
katte goed uit die boom ge
kyk, afgeklim en net sy kop 
geskud. Hy het toe maar ewe 
besadig vir Emmerentia Kru
ger begin sleep, en die ,1ogiese 
gevolg was 'n ky.>. 

En dan is daar die geval 
Schutte-Peiser. Ja mense, Ger-
hard Schutte van Orie-Voor 
het al sy beskeidenhede afge
werp en Lydia Pe1ser het die 
eer te beurt geval om hom 
gesels.kap te hou. 

* * * 
Danie Smit en Louise Tiedt 

het bewys dat 'n vakansie 'n 
kettingreaksie kan meebring. 
In die begin van die afgelope 
vakansie het hulle besluit om 
gesamentlik pogings aan te 
wend om hulle skaakspe.1 t e 
verb~ter. Dit, op sy beurt het 
gelei tot die verbetering van 
die persoonlike betrekkinge 
tussen die twee. Die gevolg 
hiervan was 'n skielike kys. 
Wat die prof. van Danie se 
skaakJpel dink is tot dusver 
nog onbekend. Dit het jou in 
elk geval nie lank geneem om 
haar skaakmat te stel nie, 
Danie. 

ONS HUIS EEN 
JAAR OUD 

Een van die oudste koshuise 
van die Puk het hierdie jaar 
amptelik een jaar oud geword, 
altans volgens die nuwe bede
ling. Ons Hui.> - beter be
kend onder 'n ander naam -
jarelange vesting van mans
studente aan die Universiteit, 
het verlede jaar in die hande 
van die vroulike geslag oor
gegaan. 

Die mure van die geskied
kundige ou woning het gedu
rende die tydperk wat verby 
is, getoon dat dit op 'n ste
wige en rotsvaste fondament 
gebou is, want al die aanslae 
van poeierkwarste lip.>tiffies en 
wat dies meer sy kon nie dia 
mure laat kraak nie. 

Om die besonderse gebeur
tenis te vier het die dame& van 
die koshuis reeds 'n dinee ge
reel as in1eiding tot die fees
viering. 

Op Saterdagaand, 25ste 
April word die kroon op die 
aktiwiteite gespan wanneer 
daar in die TotiuJ-saal 'n mu
siekkonsert aangebied word 
waaraan besoakende kunste
naars van formaat sal optree. 

Die dames van Ons Huis 
nooi dan hiermee elke Ieser 
van die Wapad hartlik uit om 
hierdie konsert by te woon, en 
sodoende deel te he aan hulle 
feesvierih2:. 

* * * 
Attie van der Walt se petrol

rekenmg het aanJten.<ik gestyg 
vandat hy KUlu so geree1d be
so~k. Dit geskled ter wllle van 
die bewerKmg van 'n goe1e 
onderlmge gees tussen hom en 
Leen Dreyer. Die ges1eep word 
met arendsoe vanUit h.ulu en 
omliggende herberge dopge
hou. Ons wag nog v1r die Kys. 

Uitgebreide uitog 
word onderneem 
'n Uittog is op uitgebreide 

skaal deur Dawie du PlesJ1S 
Huis-Noord onderneem op Sa
terdagaand, 18 April. D1t het 
plaasgevind in die rJgting van 
Kulu. Vandaar het dle groep, 
wat uit ongeveer 50 slepende 
lede bestaan het, hulle skrede 
na die ,Grand" gewend. 
Hi~rdie ondernemmg was 

uniek in soverre dit die opset 
daarvan betref: alle dames 
wat reeds elders vas Jleep, of 
om die een of ander rede nie 
op die Puk sleep nie, het daar
deur die geleentheid om mans 
te vergesel wat ook om ver
skeie redes ni~ sleep rue. Die 
doel is eintlik om nouer kon
tak tussen die mans en dames 
te bewerk.>tenig op hierdie 
doodnatuurlike wyse. 

Die busdiens het hulle deel 
bygedra tot die onderneming 
daarin dat hulle 'n spesiale 
bus tot die beskikking van die 
groep gestel het. Die feit dat 
die fliek ,Lawrenca of Arabia" 
verlede week in Potchefstroom 
gedraai het, het die ideale ge
leentheid vir die uitvoering 
van hierdie idee gebied. Noord 
stel verder in die vooruitsig 
om met 'n volgende gele~nt
heid hierdie grootskaa1se sle
pery te herhaal - maar dan 
met 'n ander dameJkoshuis. 

• Dit is vir Noord baie aan
genaam om vir dle dames van 
Kulu vir bulle samewerking in 
die verband deur middel van 
die ,Wapad" te se: ,Baie dan
kie vir 'n genoeglike aand
mag daar vele meer wees!" 
(Dankie Red.). 

Ons Hoor ... 
§ 'n Vreugdedag - vriendskap 
wat vreugdevol aanhou groei 
en bloei, is die van Leon de 
Bruyn en J errica van AJweg~n. 

::: * ..,.. 
§ An Van Wyk de Vries en 
Schutte Venter begin mekaar 
ook al mooi leer ken. 

* * * 
§ En Isabel le Roux is vinnig 
besig om 'n beste maatjie te 
maak-gelukkige Kobus Mare. 

Selfs 'n apteker op 'n plat
vormpie gestel, kan bereik 
word. En in die alternatief 
gestel: 'n moedswillige aJter 
kan ook gevang word. Tilla 
Ktihn het vir L~ Roux Steyn 
van die platvorm geruk en 
met die afkomslag het hy haar 
voete skoon onder haar uit 
geslaan. Maa·r. die lekkerste 
van alle& was nog die herstel
slag waarvoor 'n kys die 
enigste medisyne was. 

* * * 
Aan almal van julle, maak 

seker van mekaar, mense, 
want dis 'n koue winter wat 
voorle. En onthou, 'n dame of 
'n vroumens se grootste besit 
is nie haar vooruitstrewend
heid, ingetoeenheid of haar 
agterbaksheid n ie-nee, dit is 
di~ man se verbeelding. 

Pote-Mans Hou 

Serenade 
'n Paar man& van Pote het 

die dameskoshuise vergaJ op 
'n baie mooi serenade op Son
dagnag, 12 April. Dit word be
sonder gewaardeer deur die 
dam~s en hierdie serenade is 
net so hartlik ontvang as die 
voriges. 

Daar word baie gegis oor 
die oorsaak van hierdie voor
keur van die betrokke mans 
en die heelwaar Jkynlikste oor
saak kan miskien wees dat 
daardie mans s.1eep op die Puk, 
bv. Marina Venter wat op Pote 
gekys isl Die oorsaak is egter 
nie belangrik nie en die dames 
geniet die seranade sonder 
vooroordeel. 

Oosterhof In 
Die ,Op't Hoek" dames was 

Dond~rdagaand, 16 A p r i 1 , 
baie woelig by die Studente
saal. 

Die saal self, en sy onmid
dellik~ omgewing het eg Chi
nees en treffend voorgekom . 
-die resu1taat van die Ooster
hofters 3e harde, maar gewil
lige arbeid, en die deskundige 
hand van 'n Conrad, wat die 
saal laat leef het in motiewe 
vars uit China. 

Die besoekers wat hulles ~lf 
kon versterk met heerlike 
kerrievleis en ander smaaklik
hede, is welkom geheet deur 
die koshuis hoofdame, mej. A. 
Venter. 

Die hoofdis van die aand 
waJ 'n modeparade. Die man
nekyne van Klerksdorp, veral 
Mietjie, Jean en Rina, het die 
toeskouers v~rgas op die nuut
ste modes in winter-, skemer
en sportdrag, en met die 
maksimum vroulike grasie die 
aand genoeg.1iker en die mooi 
klere aantrekliker gemaak. 
Die klere is voorsien deur 
Fochini. 

Die onderneming is goed on
dersteun, en met sukJe& be
kroon, sodat die v~rrigtinge op 
'n hoe noot afgesluit kon word 
met die oorha ndiging van 'n 
geskenkie aan mej. Kotie du 
Plessis, onder wie se ywerige 
Ieiding die organisasie ge
staan het. Daarna is aan Fo
chini dankie gese met tee en 
ververJings. 

Oosterhof verdien om van 
harte gelukgewens te word 

P. W. VORSTER SKRYF 
Net so een en ander oor ons toer wat werklik 'n unieke 

toer was in sekere opsigte. Eerst~ns glo ek dat dit die eerste 
toerende liggaam is wat in 'n tydperk van twee weke (11 ver
tonings) 'n wins van R500 kon toon. Tweedens was die toergees 
en die samewerking op alle gebiede ideaal. Op verskeie plekke 
het persone melding gemaak van die aspek. Self& oud-Pukke 
kon nie genoeg praat van die toergroep, wat as ware aml::asJa
d~ur van hul Alma Mater, die P.U. v;r C.H.O. op so 'n manier 
bekendstel nie. 

Maar dit alles kan weer toegeskryf word aan die opvoedkun
dige waarde van gimnastiek en die ou waarheid: 

,'n Gesonde .Uggaam l!erberg 'n gesonde gees." 

Op elke plek is ons groep 
met gaJvryheid en verversings 
oorlaai. Dit is egter nodig om 
veral die ouers van Elsie van 
der Merwe, Salie Lubbe en 
Rosali de Klerk te noem. 

Soos op elke toer was daar 
dan ook insidente wat altyd 
onthou sal word. Wie sal nou 
verg~et hoe ,siek" ou Jorrie 
was na die blindedermaanval, 
en die keer toe Dr. Riem deur 
sy gasheer se venJter moes 
k.lim en die konstabel hom net 
wou gaan toesluit. Die beste 
van alles was egter die epi
sode van die Vrystaatse baber 
wat uit die rivier geklim het 
en homself in een van die 
mooi damas se taJse tuisge
maak het. 

Grappies was volop en almal 
het deurgeloop. Wat die dames 

I egter seker die meeste geniet 
het, was die pak slae wat bulle I van tyd tot tyd ontvang het 

1 
-net om te toon dat ons 

I hulle nog raaksien. 

I 
Ons kan ook nie nalaat om 

ou Tjaart te bedank vir die 
Koortjies wat. hy gekompo-

1 neer het nia. Op tye wanneer 
ons totaal uitgeput was, het 

I dit ons weer die Etoegheid 
1 laat vergeet en ons kon voort
l gaan met die vertonings. 

I 
Ten slotte wil ek graag na

mens die bestuur my dank uit
. spreek teenoor ons reisvader 

Die Ooste r 
met hulle ondernemingsgees. 
Hulle het alle onkoste s~lf 
gedra en sover moontlik a.Hes 
self gedoen. Mag hulle spoe
dig die nodige fondse byme
kaar he om die beoogde kla
v:.er aan te koop! 

en reismoeder, mnr. W. J. 
Putter en mej. Sarie Fourie 
onderskeidelik, vir hul aan
deel om die toer 'n sukseJ te 
maak. Di~ sukses van die toer 
kan grootliks toegeskryf word 
aan die samewerking van die 
toerlede onderling, asook die 
reisouers. 

Laasten& moet ons ook mnr. 
Paul Buy.J bedank vir sy aan
deel in die organisasie van die 
toer. 

Baie dankie, 
P. W. VORSTER. 

Klawerhof en 
Uitspan Serenade 

Klawerhof en Uitspan het 
daarvoor gesorg dat die gra
duandi met 'n ,lied in die hart 
die gradedag tegemoet kon 
gaan, deur hulle uiters genot
volle s~renade op Vrydagnag, 
10 April. 

Dit wil voorkom asof daar 
heelwat talent in die rigting 
in Klawerhof vanjaa:r is en 
hiermee word bedoel sowel 
sangtalent as organisasieta
lent. D~e serenade was goed 
afgerond en die lreuJe van lied
jies was oorspronklik. 

Dit was 'n nag vir serenade, 
want Uitspan het ook inisia
tief geneem, ook b1ykbaar as 
gevolg van die komende gra
dedag en h~t ook dieselfde nag 
kom sing. Hierdie serenade 
hoef geensins terug te staan 
vir die van die dame.J nie en 
hulle kan ook bedank en ge
lukgewens word met 'n baie 
aangename serenade. 

Dit wil nou voorkom asof 
die dameskoshuise afspraak
boekies sal moet aanskaf vir 
serenad~s. Kulu is byvoorbeeld 
bespreek vir Jekere ure daar
die nag. 

,LJEWE INGRAM, EK VERLANC . .. " 
,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN. 

Besoek 

INGRAM SE. 
DRANKWINKEL 
Allerlei 
• WYNSOORTE, BIER EN STERKDRANK 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 
SIDER, LEMOENSAP, 

in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 en 2582 
Kerkstraat 122 Posbus 171 

it is die snit wat tel ... 
* Alba Broeke 
* Mentone Pakke 
* Monatic Hemde 
* Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. Tod Suttie 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandelaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 1 
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Pukke · ln W es-Tvl.-Spanne OOSTERHOF 
Hendrien van der Walt en 

Danie van der Walt het besluit 
dat a.lle van der Walts nie 
familie- is nie en het toe 'n 
chemiese reaksie laat plaas
vind wat geblyk het positief 
te wees. 

Die P.U.-rugbykaptein, Jona 
Viljoen, is die eerste Puk wat 
vanjaar gekies is om vir Wes
T--ansvaal diens te doen. Hy 

het verlede Saterdag saam met 
Dick Putte!" in die voorry teen 
Oost-Transvaal op Olenpark 
gedruk. 

Dit is 'n besondere presta
sie, veral gesien in die lig van 
die feit dat Jona verlede sei
soen nog 'n 0/20-speler was. 

ONDER-TWINTIGS 
Verskeie ander Pukke was 

ook Saterdag op Olenpark in 
aksie. Koos du Plessis het vir 
die Wes-Transvaa.lse B-span as 
flank diens gedoen, terwyl 
Dries du Plooy (losskakel), 

DRIES DU PLOOY 

-PAN . 
COETZEE 

Mans- en Sport
Uitrusters 
TEL. 899 

POTCH EFSTROOM 

* 
P.U.-KLEURE 

MANS- EN -SPORT
UITRUSTERS 

Wesley Weeks (senter), Danie 
van Wyk (vleuel) en Leon de 
Bruin (flank) vir die 0/20-
span geapeel het. 

LEON DE BRUIN 

Verder bly die eerstejaars 
nog die groot trekpleister in 
Oosterhof. 

Dienie Dul en Pieter van 
Walt. 

Ester Hoffman en Gideon 
Prinsloo. 

Susan Timmerman en 
Schutte Venter. 

Marijke Rautenbach en Ga
wie Yssel. 

Femke Rumph hou van af
wisseling, veral as dit van die 
regsfakulteit afkomatig is -
die gevolg is dat Okkie van 
der Schyff en Piet Henning 'n 
verbete stryd voer om eien
domsreg te bekom. 

EERSTE MANSHOKKIE 
VERTOON STEWIG 

In bulle eerste wedstryd 
van die seif}oen het die eerste 
manshokkiespan met twee doe
le elk teen die sterk span van 
Strathvaal gelykop gespeel. 

Dit was 'n harde wedatryd, 
en ofskoon die Pukke nog nie 
fiks is nie, het 'n hele klompie 
spelers met goeie stokwerk 
vorendag gekom. Roger Stotea
bury en Piet Kempff het die 
twee doele aangeteken vir die 
Pukke. Frik de Beer, Gert 
KrUger, Bossie Snyman en 
Piet Kempff was die uitblin
kers in die Eerste span se ge
ledere. 

Daar beers 'n aangename 
gees onder die spelers en daar 
beers 'n entoesiastieae gees vir 
die komende Hokkietoernooi 

wat gedurende Julie maand in 
Pretoria plaasvind. 

In bul tweede wedstryd Sa
terdag teen Lichtenburg bet 
albei die Puk spanne daarin 
ges.laag om hul teenstanders 
met die kous oor die kop huis 
toe te stuur. Lichtenburg bet 
die eerste apan vir die groot
ste deel van die wedstryd goed 
vasgevat en dit was slegs na
dat die spelers gewoond ge
raak het aan die grasveld dat 
die Pukke in die laaste 15 min
ute van die wedstryd die oor
hand gekry bet oor hul teen
standers. Die enigste doel van 
die wedstryd is kort voor die 
einde deur Peet Aucamp aan
geteken i-adat 'n mooi bewe
ging op tou gesit is. Ofskoon 
Niek Laubscher nog niks van 

S 0 K K E R sy vaardigheid verloor bet nie 
Die eerst twee ,1iga-wedstry- en die Pukke baie hoofbrekens 

de is Vrydag 17 April afge- besorg het, was die eindtelling 
handel tussen Dawie Dup (S)- 1--Q in die Pukke se guns. 
Over de voor 2-1 en Uit- Nadat die tweede span ver
span-Dawie-Dup (N) 6--1. lede week met 3-1 teen 
Dawie Dup (S) en Over de Strathvaal verloor bet, het 
Voor wat albei met sterk hulle ook Saterdag daarin ge
spanne spog, het 'n harde wed- slaag om die Lichtenburgers 
stryd uitgespook. Over de Voor die loef af te steek. Die eind
het die Ieiding geneem met telling was 3-1 en daarvan 
1--Q en Dawie Dup (S) gehou - het Piet Mulder, ,Kid" Krti
tot omtrent 'n kwartier voor ger en George Simpson elk 'n 
die einde, toe Dawie Dup (S) doel aangeteken. Jan-At Kru
twee mooi doele aangeteken ger en Willie Enslin het albei 
bet. ook puik spel gelewer in 'n 

Uitspan bet Dawie Dup (N) wedstryd wat vera! gekenmerk 
kaf gedraf in die tweede is deur mooi bewegings. 
helfte, nadat hulle aan me
kaa·r se spel gewoond was. Die 
spelers het almal die wedstry
de geniet en dit lyk aa of die 
trofee, geskenk deur Prof. 
Sorgdrager, 'n gesogte eer 
tussen die koshuise gaan wees. 

Dramatic Society 
Die stigting van die Letter

kundige Vereniging het die 
goeie gevolg gehaO. dat 'n vol
gende liggaam, naamlik die 
,Dramatic Society" .. dimr bulle 
inisiatief gestig is. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 
Die vereniging word behar

tig deur mej. Ross lektrise 
in die Engelae departement, en 
mnr. A. K. Roodt. Later sal 
'n bestuur saamgestel word en 
ook waarskynlik 'n reglement 
opgestel word. 

• Boeke vir Studie en v1r 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Ke11kstraot 91-95 T elefoon 1164 & 497 

H/v. Tom en Borcherdstroot 
POTCH EFSTROOM 

T elefoon 3431 

Vyf programvergaderings 
in 'n jaar word beoog waar
van die eerate op 9 April ge
hou sal word. By die geleent
heid sal mej. Ross, mej. Kris
tie Jordaan en mnr. A. Roodt 
optree met voord~agte uit die 
werke van Shakespeare. 

Die vereniging het ook die 
lofwaardige voorneme om hul
le daarvoor te beywer om die 
TRUK-uitvoering van ,Ham
,let" na Potchefstroom te laat 
kom. 

Die vereniging aal waarskyn
lik 'n oop-vereniging wees en 
sal hulle nie altyd beperk tot 
die Engelse veld nie maar ook 
ander praktiese voorstelle oor
weeg sooa miskien byvoorbeeld 
staptoere of bergklim. 
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FRANCOIS BOOS IN AKSIE OP DALRYMPLE 

BRAVO! aan die twaalf leeutemmers wat die Puk op 
Saterdag 4 April 1964 sy eerste Dalrymple-oorwinni.ng in die 
geskiedenis laat smaak het! Die 13estal dames was met 'n kort
kop tweede na Rhodes. 

MANSKOSHUIS IS 
GESKEI 

Die skeiding van die Dawie
Dup-manskoshuis in twee af
sonderlike kosbuise nl. Dawie
Dup-noord en Dawie Dup
suid, was 'n kwessie waaroor 
al baie lank bespiegel is. Hier
die afskeiding het in wese 
waa.orheid geword met die laas
te koshuisvergadering wat ge
hou is op Maandag, 11 Maart. 

Voor hierdie amptelike af
skeiding tuasen Suid en Noord 
waa daar eintlik altyd maar 'n 
nie-amptelike afskeiding tus
sen die twee dele. Onderlinge 
wrywing tussen die twee dele 
van die koshuis was aan die 
orde van die dag en hierdie 
kwessie moes dringende aan
dag geniet. Na vele beraad
slagings en opname.a wat in 
die koshuia geneem is, het dit 
duidelik gebyk dat 'n afskei
ding van die twee koshuis-dele 
al oplossing sou wees. 

Die huisvader, prof. C. P. 
van der Walt, was ook op die 
vergadering teenwoordig. 
Mnr. Hannes van der Walt, 
die ,oudste" van die koahuis, 
bet die beweegredes vir bier
die belangrike stap, duidelik 
gemotiveer: 
(1) Hoewel die afskeiding nie
amptelik in swang was, bet 
daar 'n onaangename gees tus
sen die twee koshuisgroepe 

Bedrywige Duitse 
V ereeniging 

Lede van die Duitse Vereni
ging bet 'n informele byeen
koms gehou op Maandagaand, 
13 Apri.l, en die aand gesellig 
·deurgebring met die sing van 
Duitse Volksliedjies onder Iei
ding van mnr. Jiirgen Goebel. 

Die Duitae Vereniging be
staan uit twee kore en 'n 
toneel-organisasie. Die tweede 
koor word afgerig deur mnr. 
KUnkel, terwyl die toneelatuk 
afgerig word deur prof. Brand. 

Dit is waarskynlik dat bier
die vereniging 'n koor sal kan 
inskryf vir die A.S.B.-Kunsfees 
in Julie. ' 

geheers. 
(2) Die feit dat Suid en Noord 
elkeen bulle eie sitkamer bet 
ondermyn ook die eenheids
gees van die koshui.J. 
(3) Gedurende ontgroening 
reel Suid en Noord afsonderlik 
bulle eie ontgroeningaaksies. 

Dawie Doep-suid en -noord 
sal elkeen nou bulle eie afson
derlike huiskomitees kies . 
Slegs twee gesamentlike ver
gaderings sal gedurende die 
jaar gehou word. Aan die ein
de van die jawr sal egter 'n 
gesamentlike dinee gehou 
word. 

Die kosbuis Dawie du Ples
sis sal nou bekend staan as 
die Dawie du Plessis-kompleks. 

Letterkunde
Vereniging 

Professor Grobler het Maan
dagaand, 23 Maart, voor die 
Letterkunde Vereniging opge
tree met 'n lesing oor die llias 
van Homeroa. 

Hy het aan die vergadering 
die groot omvattendheid van 
die llias duidelik gemaak. Dit 
bet ontstaan min of meer die 
agste eeu voor Chriatus en 
volgens die tradisie dit wil, 
is dit 'n blinde digter wat die 
glorieryk van die Grieke be
sing oor die tydperk toe mense 
met goud- en silwerware ge
werk het. 

Die beskrywings van die 
landskap, eetware en eetgerei, 
juweliersware en ander detail 
is egter so noukeurig uitge
werk en raakgesien dat dr. 
Grobler dit beslis betwyfel dat 
dit 'n blinde digter kon gewees 
het, 

Die standpunt wat die ge
leerdes hieroor inneem, is dat 
die llias gegroei bet uit 'n 
tradisie, sodat dit nie die werk 
van een digter kon gewees het 
nie. 

Aile fotos, beh~lwe as a.n
ders vermeld is goedgunstig 
gelewer deur ,Fotokuns". 
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,TDEOS' KLOP 
W. REEFS 

Die Eerste Rugbyspan van 
die Puk het Saterdag 18 April 
hul eerste ligawedstryd van 
die seisoen teen Western Reefs 
met 16 punte (twee doele, 'n 
drie en 'n strafdoel) teenoor 
11 (een doel en twee straf
doele) gewen. 

PRAGDRIE 
In die eer&te helfte het die 

manne met 'n vuur gespeel 
wat 'n lus was om te aanskou. 
Die voorspelers het mooi saam
gejag en die drie losvoorspe
lers, Duvenhage, Sauerman en 
De Wet het die were.ld moeilik 
gemaak vir hulle teenstanders 
se agterlyn. In die lynstane 
het die Puk goed gevaar, maar 
nog baie los gespeel. Wat die 
vaste skrums betref, was die 
telling omtrent gelykop, al
hoewel die Puk 'n paar keer 
van die bal afgestoot is. 

Na 10 minute se spel het 
Hannes Vis&er (regtervleuel), 
die bal op Western Reefs se 
tientree lyn gekry, drie manne 
geklop en 'n pragdrie gedruk. 
Spekkies de Villiers het ver
vyf. Kart hierna raap Jan 
Kruger (senter) 'n los bal op, 
besorg dit aan Visser wat weer 
agter die doellyn gaan kuier. 
Spekkie& vervyf. 

Western Reefs word in 'n 
losskrum gestraf en Spekkies 
slaag met 'n skop van 45 
tree. Die Puk boer op Wes
tern Reefs se doellyn. Einde
lik breek Sauerman weg van 

PUK LEWER 
MEESTE LEDE 
Sewe mans en drie damea 

van die Puk is na afl.oop van 
die Dalrymple in Pretoria tot 
die S.A. Universiteit-Atletiek
span verkies wat in Julie van
jaar 'n toer deur Suid-Rho
desia onderneem. 

Die span, wat uit 27 lede be
staan, is as volg: 

Mans: Altman (U.K.), P. 
Botha (P.U.), D. Burger 
(Wits), W. Cilliers (U.P.), W. 
Coetzee (P.U.), N. du P,les
sis (P.U.), B. Klapper (P.U.), 
D. Lampbrechts (U.S.), G. 
Louwrens (U.S.), M. Martin 
(U.P.), R. Miller (U.K.), G. 
Nardini (Wits), H . Roberts 
(Natal), F. Roo& (P.U.), S. 
Serfontein (U.P.), J. Swart 
(P.U.), T. van der Merwe 
(U.O.V.S.), E. van Loggeren
berg (P.U.) en P. Whewell. 

Dames: P. Cumming 
(Rhodes), S. de Wet (Rhodes), 
E. Jooste (P.U.), E. Smith 
(U.S.), W. Smit (Rhodes), E. 
van Deempter (P.U.) en T. 
van Rena burg (U.P.), en M. 
van Aswegen (P.U.). 

'n los&krum en toe hy vasge
vat word, skiet hy die bal 
agtertoe waar Poen Duven
hage mooi raakvat en oorval 
v1r 'n onvervyfde drie. 

LOODVOETE 
In die tweede helrte teken 

Western Reefs al 11 ·hulle 
punte aan en kon dle ruk D.J.K::l 

by hulle 16 voeg nie. 
Dit kon baie dwdelik gesien 

word dat die manne nog nie 
fiks is nie, en die voorspelers 
hat met loodvoete rondgedraf. 
D1e vuur van die eerste helfte 
het ontbreek-asook die &aam
jag van die losmanne. 

SLAANKRAG ONTBREEK 
Spekkies de Villlers net Sat

erdag baie goeie spel gelewer 
en was die veiligheid self op 
heelagter. Boor Kruger se 
verdedlging op senter was 
goed, maar oor die algemeen 
het die slaankrag in die agter
lyn ontbreek. 

Met manne soo& Jona Vil
joen (Wes-'rransvaal A) en 
Koos du Plessis ( Wes-'l 'rans
vaal B) uit die voorspelers, is 
die verlie& aan gewig baie ge
voel. Dave Tromp, Poen Du
venhage en Dawid Sauerman 
het goed vertoon. 

Oor die algemeen was dit 'n 
lewendige wedstryd, maar die 
manne kan nog heelwat ver
beter. 

Koos du Plessis (bo) en 
Danie van Wyk (onder) rwat 
Saterdag vir die Wes-Trans
vaalse B- en 0 / 20-spanne re
spektiewelik gespeel bet. 

RUGBY-DAG OP 13 JUNIE 
DIE organisasie van die Rugbydag wat vanjaar op 13 Junie 

gehou gaan word, toon alle beloftes dat dit die Rugbydag 
van verlede jaar gaan ewenaar. Vanjaar sal Dick Putter as 
kaptein van die Oud Theosspan optree en die Pukke wat vir 
Dick Putter ken het geen ander beloftes oor die Rugbydag 
nodig nie. 

Tien van die vyftien Oud-Theosspelers is pro
vinsiale speler& wat aal sorg dat verlede jaar se 
standaard gehandhaaf sal bly. 

Hierdie dag sal na aile kontrole uit te oefen op spe
waarskynlikheid weer afl.oop in lers met betrekking tot ge
die heerlike gees van verlede reelde oefening en deelname 
jaar wanneer oud-studente aan wedstryde, ensovoorts. 
(ja ou Toy Dannhauser gaan Die k.lub het in die grootse 
ook hier wees) en studente organisasie ook besluit dat 
weer kommervry sal saam- hulle hulle nie net gaan be
wees om die rugbygees warm perk tot die mans nie maar 
te hou. ook die dames gaan hierby 

Hierdie aktiewe organisasie betrek word deur middel van 
word behartig deur die sekre- gesellighede wat hulle gaan 
taris van die Rugbyklub, mnr. reel. Dit sal du.> raadsaam 
Hans van Zyl wat ook verlede wees vir elke non-slepende 
jaar die organisasie behartig dame, of dame wie se kerel 
het. nie rugby spee.l nie, om so 

Die Rugbyklub lewer bewys gou a& moontlik werk te maak 
dat hulle vanjaa:r die bevorde- in hierdie verband. 
ring van die Rugbygees, die 
verbetering e n opknapping 
van die spe.l self en die belang
stelling daarin bulle ten doel 
stel. Hulle het onder andere 
vanjaar registrasiekaarte laat 
druk vir speler.> om ideale 

Navy versus 
Reefs 

w. 

Gimnastiektoer 
Sukses 

'n Reuse 
In 'n wedstryd wat nie veel 

hoogtepunt opgelewer het nie, 
het Navy daarin geslaag om 
hulle eerste ligawedstryd Sa
terdag, te wen met 6-3. Die 
wedstryd was veral geken
merk deur 'n algehele ver
slapping in die tweede helfte 
aan die kant van die Puk. Dit 
is duidelik dat die manne nog 
nie fiks genoeg is nie. Vera! 
die .losvoorspelers moet nog 
baie oefen, en al die haakplek
kies regskaaf. 

Die tweede Gimnastiek toer van die Amateur Gimnastiek
klub van die P.U. vir C.H.O. bet suksesvol verloop. Die toer 
bet hoofsaaklik gestrek deur Noord-Kaapland en bet geduur 
vanaf die 25ste Maart tot die 7de April. Gedurende hlerdie 
tydperk bet elf vertonings plaasgevind en iJ 'n totale wlns van 
R507 ingesamel. 

Die sukses van die toer kan 
hoofsaaklik toege.>kryf word 
aan die goeie verhouding wat 
geheers het tussen die reis
ouers en die toergroep, wat 
verder weer tot 'n ideale toer
gees gelei het. Na aanleiding 
hiervan kan mnr. W. J. Putter 
en mej. S. Fourie geluk ge
wens word. Ook mnr. J. C. 
Jordaan, wat as toerleier en 
S.R. - verteenwoordiger opge
tree het, het hom uitstekend 
van sy taak gekwyt. 

Die gladde verloop van die 
toer kan toegeskryf word aan 
die harde werk van mnr. P. 
Buys en die sekretaria van die 
Gimnastiekklub. Piet Vorster 
het met onvermoeide ywer 
reeds maande voor die tyd met 
die organisasie van die toer 
begin. Alhoewel daar baie pro
bleme opgeduik het, het hy 
hom goed van sy taak gekwyt. 

Ook Riem Marais het as Dr. 
Marais sy dee! bygedra as aan
kondiger van die toergroep. 

Die punte is binne die eerste 
kwartier van die wedstryd be
haal toe Dries Redelinghuys 
netjies gebreek het om self te 
gaan druk. Kart hierna het 
P.S.V. van der Walt 'n oppor
tunistiese drie behaal na 'n 
onoordeelkundige dwarskop 
van Western Reefs. Nie een 
van die driee kon vervyf word 
nie. Western Reefs het slegs 
'n onvervyfde drie behaal laat 
in die tweede helfte. 

BLADSY 7 

II Sportgeselsie deur Rydan I 

ATLETIEKSP AN STEL 
VOORBEELD 

H AR'fLIK geluk aan ons Dalrymple-span met huJ..le s.lutte-
rende oorwmning vlakby '.lu..Kkies se vooraeur. l)Je blote 

f~it dat ons. gewen D.et, is op stt;self geen germge prestw .. ues 
me, maar .l'Ietman Botha se span bet hom as wer.lf....w; gt'OOL 
bewys aeur rue hoogste aantal vunte, naam.n.k 5~, wat nog 
o01t op ·n j)alrymple behaal ts, op te stapeJ. .Uaaruy moet 
die feit beklemtoon word d.at ons d.Je eerste van rue Kiemer 
universitette is wat daarm gestaag bet om me oo.ra.uywenl1e 
sewe inrigtillgs streepsuiker te gee. 

Die rede vir die sukses van die span kan kort 
opgesom word, en hierin le 'n waardevoHe le& vir die 
ander sportk.lubs op die Puk: Harde, getroue oererung 
deur die atlete, en die regte, pllgsgerroue atrlgt.tllg. 

Ons hoop van ha:rte dat die Ver.lede Saterdag het die 
ander sportspanne, en in be- Puk se eerste mans.tlo.k.luespan 
sander dle rugbyspan wat van- teen Strathvaal op ons tUl&
jaar so 'n groat taak het wat veld kragte gemeet. D1t was 
op hom wag, die pragtige 'n besonaer aanskou.llKe wed
voorbeeld van ons atlete :>al stryd en elke spele·r net sy 
opvolg. beste probeer lewer. Wat egter 

Toenemende 
Belangstelling 

Daar het &ommer uit die 
staanspoor groat geesdrif in 
die sokkerklub hierdie jaar 
geheers. Die oefeninge het 
getoon dat daar vanjaar weer 
twee spanne in die liga inge
skryf kan word. 

Die A-span het hoofsaak.lik 
bestaan uit veterane van ver
lede jaar en op Saterdag 11 
April het .tlulle bewys dat hulle 
nou weet wat om met die bal 
te do~n. Wes-Vaal Rangers 
moe& die onderspit met 5-4 
delf en was dit nie vir die 
tradisionele eerste doel van 
Quax Hakkesteeg nie sou die 
telling 5-3 gewees het. 

Puik spel is gelewer deur 
Fanie du P.lessis, Paul Steyn 
(Kaptein) en Pieter van Vuu
ren en hulle kan beskou word 
as die l;ltaatmakers van die A-
span. 

Die B-span wat teen die 
sterk span van Weermag ge
speel het, het met 13-0 ver
loor. Die spelers, vir die mees
te van hulle was dit hul eer
ste liga-wedstryd, het mekaar 
nog nie in die wedstryd gevind 
nie. Deur twee &trawwe oefe
ninge en nuwe talent wat by
gekom het, kon hulle vir die 
groat verrassing gesorg het in 
die wedstryd op 18 April teen 
Potchefstroom Dorp B. Die 
eerstejaars B. Wenteker en J. 
Prins het respektiewelik een 
en twee doele gemaak om die 
span 'n 7-2 oorwinning te 
gee. 

teieur.>teuend was, is dle re1t 
dat daar so bitter mm toe
s.kouers opgedaag het. Dit wll 
voorkom of on& as studente 
maar min belangstelling in 
buitemuurse aktlw1teite toon. 

Ons hokk1espan het verlede 
saisoen die Wes-1'ransvaal.>e 
llga gebuit en is van plan om 
dit weer vanjaa:r te d o e n. 
Kom, Pukke laat ons hulle 
ondersteun tot nog grater 
hoogtes. 

* * * 
'n Baie verblydende brokkie 

nuus aangaande die s.toeiklub 
is die feit dat die belangstel
ling nog nie heeltemal verfl.ou 
het nie en dat die oefeninge 
redelik getrou bygewoon word. 
Daar . bestaan egter 'n behoef
te aan 'n goeie afrigter wat 
vera! van groat nut vir die 
beginners kan weea. 

* * * 
Die klub wat seker die 

grootste vooruitgang binne 
die afgelope jaar getoon het, 
is ongetwyfeld die sokkerk.lub. 
Twee spanne neem vanjaar deel 
aan die liga en verlede Sater
dag het die eerste span reeds 
sy eerste ligawedstryd teen 
West Vaal Rangers gewen. 

On.> wil mnr. Paul Steyn ge
lukwens met die prestasie van 
sy klub, asook die koshuisliga 
wat hulle nou ingestel het. 
Indien daar op hierdie trant 
voortgewerk word, gaan die 
Pukke nog tot 'n sterk krag 
in die Wes-Transvaal&e sok
ker ontwikke.l. 

RYDAN. 

(EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 92 TELEFOON 1389 

POTCH EFSTROOM 

* 
Mooi Wintermateriaal 

* 
Nomotta-wol in Voorraad 
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P. U. WEN DALRYMPLE NA 
40 JAAR 

Beker Na W es-Transvaal 
GESKIEDENIS is gem.aak op Saterdag 4 April toe die Puk 

daarin gesl.aag het om op die Pilditch~tadion in Pretoria 
die Suid-Afrlkaanse Universiteite-Atletiekkampioenskappe te 
wen-die eerste keer sedert die Puk in 1924 aaQ die Dalrymple 
begin deelneem het. Die puntestand om die Dalrymple-beker 
vir mans was aan die einde van die dag as volg: Potchefstroom 
58; Pretoria 52; Witwatersrand 27 en Vrystaat 16. 

Ook die P.U.-damesatlete het be&onder goed gevaar 
om tweede na Rhodes te eindig om die Roger Dyason
trofee. Hier was die puntestand: Rhodes 38; Potchef
stroom 32; Pretoria 26 en Vzystaat 6. 

STANDAARD HOOG 
Vier Universiteitsrekords het 

in die slag gebly op die byeen
koms waarvan die atandaa!rd 
onder die mans vera! be.sonder 
hoog was. Die atlete wat vir 
rekordpogings verantwoorde
lik was, is Danie Burger van 
Wits in die paalspring (14 vt. 
6 dm.), Johan Swart van die 
Pukke in die 220 tree-hekkies 
(23.8 sek.), Tommy van der 
Merwe van die Kovsies in die 
spieagooi (218 vt. 3 dm.) en 
Tienie Mar tin van Tukkies in 
die verapring (23 vt. 1H dm). 

Van die Pukke het Johan 
Swart, die oud-Kovsie, vir die 
beste vertoning gesorg met sy 
rekordpoging in die 220 tree
hekkies en die uitstekende 
wentyd van 52.9 sek. in die 
440 tree-hekkies. In beide 
hierdie nommers was Pietman 
Botha tweede. Die Pukkaptein 
het ook die derde p.lek inge· 
neem in die 100 tree, wat deur 
oud-konstabel Ben Klopper ge
wen is in 9.7 sek. 

WILLIE COETZEE 
Na 'n baie ongelukkige sei

soen waarin hy feitlik deur 
gaans deur beserings geteister 
is, het Willie Coetzee, wat 
verlede seisoen dikwels die be
lowendste jong atleet van die 
Puk genoem is, eindelik sy 
beste vorm herwin. In die 120 
tree-hekkiea het hy 'n prag
oorwinning van 14.6 sek. oor 
Springbok Danie Burger en 
Dave Langley van Tukkiea 
b~haal. 
•1- Ettienne van Loggerenberg 
en Nico du Plessis het die 
drie-sprong en hoogspring on
derskeidelik in 45 vt. 10! 
dm. en 6 vt. 4 dm. gewen, ter
wy,l eersgenoemde ook 'n twee
de plek in die verspring ver
ower het. Ander atlete wat 
vermelding verdien, is F. 
Roos, wie se 14 vt. 3 dm. in 
die paalapring ook die ou re
kord oortref het, en Baas Buy3 
wat mooi gehardloop het om 
tweede te eindig in die 880 
tree. 

DAMES 
Onder die dames was dit 

vera! Elna Bos met 12.5 sek. 
in die 80 meter-hekkies en 
Marie van Aswegen met 38 vt. 
3b dm. in die gewigstoot wat 
die oog gevang het. Laasge
noemde het ook plekke gekcy 
in die verspring en 100 tree, 
terwyl L. Human, Elrien van 
Deemter en Gerda Bester vir 
die ander punte verantwoorde
lik was. 

Swak oorgee was daarvoor 
verantwoordelik dat die Puk
ke in albei afiosae met 'n twee.
de plek tevrede moes wees, _ 

na Tukkies (~) en RhOdes 
(dames). 

Oor die algemeen het die 
Puk 'n baie goeie ind.ruk met 
die byeenkoms gemaak, op 
sowe.l as af van die baan af. 
'n Verbasende groot aantal 
ondersteuners het opgedaag 
om die nodige van die pawil
joen af te doen. 

Met reg het mnr. L. Suz
man, lewen.slange ere-presi
dent van die Suid-Afrikaanse 
Universiteite Atletiekfederasie 
met die oorhandiging van die 
beker aan die kaptein, Piet
man Botha, gese dat al die 
ander spanne die Potchef
stroomse span as voorbeeld 
kan neem van kragdadige 
ywer en deursettingsvermoe. · 

UITSLAE 
100 tree.-B. Klapper (P .U .) 1 ; 

W . Cill iers (U.P. ) 2 ; P . Bot ha 
(P .U .) 3. T yd 9.7 sek. 

220 tree-S . Serfontein (U .P .) 1 ; 
W . Cilliers (U .P. ) 2 ; P . Schultz 
(W ) 3; t yd 21.7 sek. 

410 tree.-H . Roberts (N ) 1 ; S. 
Serfontein (U.P .) 2 ; P . Schultz 
(W ) 3 ; tyd 47.9 sek. 

880 tree.-R. Muller (K) 1 ; J . 
Buys (P.U .) 2 ; W . Knght (W) 
3 ; tyd 1 min. 55 sek. 

E en myl-P. Whewel! (W) 1; 
D . Collins (W } 2 ; P . Holcorst 
(N ) 3 ; tyd 4 min. 15 sek. 

Drie myl- G . Nardini (W ) 1 ; 
tyd 14 m in . 34.8 sek. 

120 tree hekkies - W . Coetzee 
(P.U.) 1 ; D . Burger (W ) 2 ; D . 
Langley (U.P.) 3 ; tyd 14.6 sek. 

220 tree hekkies-J . Swart (P .U .) 
1 ; P . Botha (P .U .) 2; D . Lang
ley (U.P.) 3 ; tyd 23.8 sek. 

440 tree hekkies - J . Sw art 
(P .U .) 1 ; P . Botha (P .U .) 2 ; 
L . Smit (O.V.S. ) 3 ; tyd 52.9 
sek. 

Hoogspring- N . du Plessis (P.U .) 
1 ! M . Franklin (N ) 2 ; P . For 
dyce (W } 3 ; Hoogte 6 voe t 4 
dm. 

Paalspring- D . Burger (W ) 1 ; 
F . Roos (P.U.) 2 ; B . Andrews 
(R ) 3. Hoogte 14 v t. 6 dm. 

Verspring- T . Martin (U .P.) 1 ; 
E. van Loggerenber g (P .U .) 2; 

H. Pretorius (O .V.S .) 3 ; A!
stand : 23vt. 1H dm. 

Driesprong- E . van Loggeren · 
berg (P.U.) 1 ; J . Blignaut 
(U.P .) 2 ; M . Franklin (N} 3. 
A!stand : 45 vt. 10' dm. 

Gewigstoot- F . Botha ( U.P .) 1 ; 
P . Joubert (U.P.) 2 ; D. Wis
sing (P.U .) 3. Afstand 47 vt. 
10i dm. 

Werpskyf - P . Joubert (U.P.) 1 ; 
J . de Kock (U.P.) 2 ; D . Wis
sing (P.U.) 3. Afstand 128 vt. 
4 dm. 

Spiesgooi - T . van der Merwe 
(O.V.S.) 1; D . Boltman (U.P.) 
2 ; P . Jooste (O .V .S .) 3. A!s tand 
218 vt. 3 dm. 

4 x 110 tree aflos : U .P. 1 ; P .U . 
2 ; O .V .S . 3. Tyd 42.5 sek. 

DAMES 

100 tree- T . van Rensburg (U .P .) 
1 ; P . Cumming (R) 2 ; W . Smit 
(R) 3 ; Tyd : 11.2 sek. 

GISELA MAIW ALD 
Fotograaf en Fotografiese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 

220 tree-T. van Rensburg (U.P.) 
1 ; P . Cumming (R) 2; w. Smit 
(R) 3. Tyd 25 .. 5 sek. 

Hoogspring - S. de Wet (R) 1; 
P. Cumming (R) 2; I . Luyt 
(U.P.) 3. Hoogte 4 vt. 10 dm. 

Verspring-W. Smit (R) ' 1; M. 
van Aswegen (P.U.) 2; L. Hu
man (P.U.) 3. A!stand: 17 vt. 
6~ dm. 

Gewigstoot - M . van Aswegen 
(P .U.) 2; L . Human (P.U .) 3. 
A!stand 17 vt. 6i. 

Gewigs toot - M. van Aswegen 
(P .U .) 1 ; L . Human (P.U.) 2; 
M. Steyn (U.P.) 3; Afstand 38 
vt. 3 ~ dm. 

Werpskyf- S . de Wet (R) 1; L. 
Human (P.U.) 2; M. Steyn 
(U.P .) 3. Afstand : 127 vt. 56 
dm. 

Spiesgooi - P . C umming (R} 1 ; 
G. Bester (P.U .) 2 ; A . Stander 
(O.V.S.) 3. Afstand : 111 vt. 6 
dm. 

4 x 110 afios-Rhodes 1 ; Pot
ch efstroom 2 ; U.P. 3. Tyd : 
Tyd: 50.7 sek. 
Die Dalcymple - span was 

soos volg saamgestel: 
Mans: P. Botha (Kaptein), 

F . Roos, B. Klopper, J. Swart, 
N. du Plessis, W. Coetzee, B. 
Buys, E. van Loggerenberg, 
D. Wissing, P. Mulder, W. le 
Roux, H. Joubert. I .. ..J 

Dames: M. van Deemter 
(Kapteine), E. Bos, G. Bester, 
E. Jooste, L. Human. W'Illie Coetzee in S myl. 

PROGRAM TOT IN 1971 

ROOSTER OPGESTEL VIR 
STUDENTESPORT 

'N V ASGESTELDE rooster tot in 1971 vir jaarllkse tussen-
nniversitere sportbyeenkomste in die Republiek is pas 

deur die adviserende sportkomitee van die nniven;iteitshoofde 
opgesteJ. Die rooster wat agttien sportsoorte insluit, is vroeer 
vanjaar deur die genoemde komitee bekragtig. 

Dit is nogai•opvaUend dat soorte is: 1965: Rhodes; 1966: 
rugby, die Republiek se nasio- Wits; 1967: Kaapstad; 1968: 
nale sportsoort, nie dee! van U.O.V.S. ; 1969; Potchef 
die lang ly& sportsoorte uit- stroom; 1970: Pretoria en 
maak nie. 1971 Natal. 

Prof. Dawid Smith, van die Die ander bepalings is: 
Potchefstroomse Universiteit, Hokkie, Skerm en Gewigop-
het gese dat daar voortaan tel: 1964 in Pretoria, 1965 in 
volgens die rooster gewerk sal Natal, 1966 in Stellenbosch, 
word, maar universiteit wat 1967 in Rhodes, 1958 in Wits, 
moeilikheid ondervind om be- 1969 in Kaapstad, 1970 in 

Kaapstad, 1970 in U.O.V.S., 
1971 in Potchefstroom. 

Judo, Tafeltennis en Sokker: 
1964 Wits., 1965 Kaapstad, 
1966 in Bloemfontein, 1967 
Potchefstroom, 1968 Pretoria, 
1969 Natal, 1970 Stellenbosch 
en 1971 Rhodes. 

Gimnaotiek, Pluimbal e n 
Muurbal: 1964 Potchefstroom, 
1965 Pretoria, 1966 Natal, 
1967 Stellenbosch, 1968 Rhodes 
1969 Wits., 1970 Kaapstad en 
1971 u.o.v.s. 

Gholf, Landloop Boks en 
Stoei: 1964 Kaapstad, 1965 
U.O.V.S., 1966 Potchefstroom, 
1967, Pretoria, 1968 Natal, 
1969 S t e I.l en b o s c h, 1970 

_ Rhodes en 1971 Wits. 
paalde sportaoorte aan te hied 
sal die reg he om by die Ad
viserende Sportkomitee aan te 
klop om uitruiling met 'n an
der universiteit. So byvoor
beeld kan Kaapstad vanjaar 
muurbal aanbied indien hu.Ue 
ooreen kan kom met Potchef
stroom om gholf in die plek 
daarvan aan te bied. 

Pluimbalklub lngeskakel 

Die sporte is in vyf groepe 
verdeel en elke groep sal elk 
jaar in dieselfde stad of dorp 
gehou word. 

PROGRAM . 

Krieket, swem, bofbal, atle
tiek en tennis is alma! in een 
groep. 

Die program vir die aport-

Trevor George 

Vaar Goed 
Die jong naelloper van die 

Puk, Trevor George, het sy 
reeks goeie vertoning hierdie 
.seisoen op 'n hoe noot afge
sluit toe hy op die pas afge
lope S.A. Junior-Atletiekkam
pioenskappe die 220 tree vir 
seuns 0 / 19 in die uitstekende 
tyd van 21.7 sek. gewen het. 

Die W apad word gedruk deur 

Enslins. Potchefstroom. 

en 1' itgewers: Die S.R . 

P.U. vir C.H .O. 

Eienaars 

van die 

TEN SPYTE van al die teenslae wat we Pluimbalklub moes 
verduur, het dit binne 'n kort tydperk gegroei tot een 

van die sterkste klubs van die Universiteit. Die Iedetal staan 
bykans op 70. 

Onlangs het bulle berig ont
vang dat die klub ingeskakel 
is by die Sentrale Sportbe
stuur en dat bulle dus nou 
voile status geniet as 'n P.U. 
Sportklub. Dit is op sigself 
· 'n groot stap vorentoe, aan
gesien die klub alreeds die af
gelope drie jaar spook om er
ken te word. Ook onder die 
personee.l is daar groot be
langstelling en die klub spog 
met 'n sterk speler naamlik 
dr. J. van Wyk. 

Daar is hierdie jaar baan
brekerswerk gedoen, vera! met 
beginners. Dit blyk ook dat 
daar sommer heelwat talent 
is. Dit i& 'n baie verblydende 
teken, aangesien bulle deur die 
S.A.U. genader is om 'n inter
univer.sitere toemooi in Julie 
te reel en wal op Potchef
stroom. 

In beginsel i s h i e r d i e 
toernooi deur die plaaslike be
stuur goedgekeur. Daar word 
verwag dat hierdie toernooi 'n 
groot sukses sal wees en dat 
die P . U. &panne eervol uit die 
stryd sal tree. · 

In hierdie verband moet die 
volgende name ve~elde word: 

J ohan de Wet, is reeds 'n 
baie ervare speler en het lank 

vir Hoffepark, Kimberley, ge
spel. Vera! in die enkelspaUe 
moet hy goed dopgehou word. 
In 1962 het hy ook deurge
dring tot die kwarteindronde 
in die Wes-Transvaal B proe
we-voorwaar iets om in ge
dagte te hou! Dan is daar dr. 
Van Wyk. Hy was 'n stig
terslid voordat hy na die Ver
enigde State van Amerika ver
trek het. Dit blyk dat sy be
langstelling tydens sy afwe
sigheid steeds toegeneem het 
en hy is dan ook een van die 
steunpila·re van die klub. Ook 
die Kaptein en voorsitter, Paul 
Kruger, toon groot belofte en 
met 'n bietjie meer ervaring 
behoort hy die Universiteit se 
naam uit te dra tot in die 
Wes-Transvaalse span. 

Ook onder die dames is daar 
name wat nog dikwels die 
aandag sal trek; Emma:rentia 
Buys, die kapteine, wat op die 
oomblik weens 'n knie-opera
sie, nie kan speel nie. Tilla 
Kiihn, Ali Abbink en Louwrika 
van Eck toon baie groot be
lofte. 

Die klub sien uit na 'n baie 
aangi:mame sei&oen en sukses
volle toemooi. 




