
JAARGANG XIX WOENSDAG 17 JUNIE 1964 

.CLAASSEN & 
'GROBLE.R 

(EDMS.) BPK. 
Kerkstraat 193 

POTCHEFSTROOM 

* MANS-, SPORT- EN 
KINDERUITRUSTERS 

NR. 7 
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BELANGRIKE BESLUITE GENEE.M~ OP .MASSA 
P.U. NEEM STANDPUNT IN 

TEENOOR NUSAS 
Positiewe optrede teen Nut:as is nodig, veral gesien in die lig van die 

onlangse verklaring uitgereik deur di e liggaam. Mnr. Jonty Driver, die Pre
sident van NUSAS, se verklaring k om daarop neer dat die Ieiding van 
die vereniging aan die Nie-Blanke m eerderheid opgedra moet word en dat 
hulle pc.,;oitief moet staan ten opsigte van die vryheidsbewegings in Afrika. 
Dit is duidelik dat Nusas sterk Iibera listio.s· is; selfs 'n taai klap Kommunis
me weg het. 'n Mosie in die verband is ingedien op die Massa gehou op 
die 9de Junie. 

Die mosie beoog 'n skrywe aan alle studenterade 
bin.ne die Republiek om radikaal standpunt in te neem 
teen Nusas en openlik bulle standpunt te stel. 

Mnr. Anton Roodt, wat die mosie ingedien het , het 
aan die vergadering gestel dat dit tyd geword het dat die Afri
kanerstudent sy stilswye waar dit Nusas betref, verbreek en 
dat die P .U. vir C.li.O. die voortou neem. Die studentemassa 
het die mosie met 'n enkele teenstem aanvaar. 

MOSIE BEHELS 
DAT: 

opsigte van bierdie verlda
ring te stel. 

(5) 'n Beroep op on · mede
Engelstalige · tudente doen 
om hulle lojaliteit teenoor 
Suid-Afrika te wy deur 
r.u.S .. -\ .S. pertinent in 

him·die rigting teen tc 
gaan. 

Inlywing was 
suksesvol 

Mnr. Fanie du Plessis se 
verslag in verband met die 
inlywingsaksie is gunstig 
ontvang. Daar het geen on
reEHmatighede gedurende in
lywing plaasgevind nie. Spe
siale melding is gemaak van 
die sukses van die veelbe
strede aparte uitkenningspa
rades. Aan die eerstejaars 
is gevra om vryelik deel te 
neem aan die bespreking. 
B ulle het egter dia verslag 

I &tilswyend goedgekeur. 

(1) Hierdie studentemassa die 
uiters onverantwoordelike 
en vir die Studente van 
Suid-Afrika totaal onaan
vaarbare standpunt waL 
deur K.l.'.S.A.S. op die 
onlangse Botha'a Hill
samekorns ingeneem is, to
taal verwerp en hulle 
sterkste afkeur daarteenoor 
uitspreek. 

VREUGDEDAG WORD 
(2) Hierdie stude.ntemassa sien . 

dit as 'n direkte poging 
tot die uitwissing van die 
blanke Suid-Afrikaanse be
volking as 'n selfstandige 
identiteit. 

(3) Nusas hierdeur duidelik 
laat blyk in hoeverre bulle 
reeds kommuni tiese be
invloeding ondergaan het. 

(4) Aan die Studenteraad op
drag gegee word om aan 
al die N.U .S.A.S. geaffi
lieerde studenterade skryf 
en bulle versoek om dui
delik hulle standpunt ten 

Gee inligting 
Met die vakansie voor die 

deur sal die redaksie dit waar
deer as lesers ons in kennis 
sal stel van moontlike toere 
of byeenkomste wat gedurende 
die vakansie plaasviud, en 
waarvan die redaksie moont
lik nog nie gehoor het nie. 

Sodanige inligting moet in 
die bussie van Die W a pad 
geplaas word voor eerskomen
de Donderdagaand, aangesien 
daar 'n vakansie-uitgawe llloet 
verskyn, nog voor die einde 
•<m die kwartaal. lli.eu.J 

SOSIOLOGIE 
BESIG 

Onlangs bet daar 'n berig 
in Die \Vapad verskyn aan
gaande die aantal studente
verenigings met betrekking tot 
vakweten kappe. Tans is ook 
die sosiologie-stude.nte besig 
met organisasies om 'n vereni
ging te stig. 

AFGESKAF 
Daar sal in die toekoms geen vlotoptogte deur die P. . 

vir C-H.O. gehou word nie. Dit is as gevolg van 'n besluit 
wat geneem is deur die goedkeuring van 'n lllosie, ingedien 
deur mnr. Jan Bradley. 

~Inr. Hoelf du Plessis, on
dervoorsitter van die Studente
mad het die bevindings van 
die Vreugdedagkomitee aan 

Foto : F otokuns 
die vergadering voorgele. Die 
komitee het aunbeveel dat 
daar weggedoen word met 
Vreugdedag in :;y huidige 
vorm. Die publiek van Pot
chefstroom toon rue vee] be
lang ·telling nie, veral omdat 
bier alreeds te vee! opvoedkun-
dige inrigtings i ' wat onder
steuuing vra en verder steut· 

do ·eute en selfs sonnuige tu
deu te hu ll e nie veel aun 
\ 'reugdedag uie, lllet die ge
volg dat Vreugdedag tninin1ale 
fondse oplewer en du · as lief
dadigheidsiu tausie nie die 
moeite werd is nie. Die lwm i
tee !Iet verder voorge tel dat 
die ,Pukkie" behou moet 
word en so ook die koll&kte
lyste. 

'n Lewendige be preking 
het getoon dat belangstell ing 
in die voorstel be taan. Daar 
i be ware van tradi ie en 
laksheid teu opsigte van lief
dadigheid geopper, maar uit
eindelik moes ook die teen
tanders van die aanbeveling 

swig voor die onmoontlikheid 
om die huidige vorm en doe! 
van vreugdedag suksesvol in 
die praktyk rl eur te voer. Daar 
is ook gewys op die ontsetten
de skade wat d ie Universiteit 
e naam aangedoen kan word, 

ind ien ons ou voortgaan om 
met ander Universiteite te 
wedywer op 'n gebied waar 
ons deur omstandighede al
reeds tot m islukking gedoem 
is. . 

Die aanbeveling is aauvaar 
met opdrag aan die Studente
raad om 'n plaa vervangende 
aksie, uit en vir die tudente, 
in plek van Vreugdedag te 
voorsien. 

MNR. ANTON ROODT 

DIRIGENTE 
Die twee gekose dirigente 

van die Puk i al vir 'n ge
ruime tycl besig om die Pukke 
s laggereed te hy vir die groot 
botsing teen . 0. \'. '. 

l\Im. Frik van Deven ter is 
'n ou taatumker van die 
Pukke. Hy sal as Hoofdiri
gent die o01·winning op die 
paviljoen ver eker. Heeds in 
die verlede het Fri], bewy · 
gelewer dut op hom ·tuatge
maak kan word. 

'D. uv\·eling op hierdie ge· 
hied is die onderdirigent, Theo 
Yorster. 'iende dat by 'n oud
Kovsie is, is dit te verwagte 
dat hy erg sal moet deurloop 

Mnr. I'RIX VAN DJ!VENTER 
Foto : F otokuns 

Foto: Fotokuns. 

VERKIES 
onder die touge van die diri
gente aau die Kovsie-lwnt. Hy 
het natuurlik die voordeel dui 
hy bulle ken en dus 'u ver
clediging ],au opbou. Op die 
ka1npu van die Puk het 'l.'heo 
howself deeglik bew~· s. 

Hans van Zyl het egter 
reu e werk op die gebied ver
rig en hy kan ven;eker wees 
van die masl:!a se. dank. Die 
nuutverkose dirigente sal 
steeds probeeer om die poi 
warm te bou op die paviljoen. 

Sien foto op bladsy 2. 

WAPAD KRY 
TIKMASJIEN 
(en die setters is bly) 

Die Studenteruad het on
lungs 'n tik111asjien bygekoop, 
lllet die gevolg dut die reduk
ielede vun Die \\'a pad no'u 

'n tihmasjien voltyds tot hulk 
beskiking bet. 

Indien iemund be;;h.Lngtnd in 
die aankoop van 'n tikmasjien 
kan hy met die Organiseerder 
van die Studenteruad, llllll'. 

l'aul BuY·, skal,el. Die Juau.t
skappy Ollivetti gee aan die 
studenteraad 'n kommissie in
dien 'rikmasjiene deur die Or
ga.niseerder verkoop word. Ool\ 
kan die . studente versel\er wee 
van lae· pryse. 
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Alabama- Thalia- aand 
Piet Venter het groot talent getoon met die opvoering 

van Alabama op Donderdagaand, 11 J unie, in die Studente
saal. Dit het die orkesuitvoering op 'n tipiese Shakesperiaanse 
grondslag geplaas met Piet Venter as die ,court jester." 

ARTIKEL OOR DIE PUK IN 
,,DIE HUISGENOOT'' 

Die orkes, onder leiding van kaans op die Puk. 
Johan van Rensburg, het ge- ,Moeder Ierland" is vertolk 
wilde items gelewer en aa.n deur Kristie Jordaan en haar 
die einde 'n geslaagde vertol- vertolking was uiters goed. 
king gelewer van verwerkings Deurgaans het sy gesorg vir 
van bekende temas. die regte atmosfeer, selfs 

Die sirkulasiesyfers van DIE HUISGEN OOT moes 'n merkbare styging getoon het met 
DIE HUISGENOOT van 9 Mei. Dit kan gese word na aanleiding van die feit dat daar op 
Maandag, 25 Mei ongeveer 1000 HUISGENO TE by die Studenteraadkantoor van die Puk 
afgelewer is. Dit is die tweede artikel in die reeks artikels oor Universiteite. 

Die individuele items het voor haar verskyning ontstaan 
redelike talent getoon met die die spanning oor haar en as 
uitsondering van Rennie Ba- sy dan optree, het sy die no
denhorst en Weiss Doubell, dige aandag. Ook Arrie de 
wie se vertolkings goed was. Beer was 'n goeie vertolker. 

Thalia het groot verrassing Effens onseker en onoortui
gebied met die keuse van die gend aan die begin maar sodra 
toneel. Hier het groot talent hy saam met Maeder Ierla.nd 
na vore gekom. In gebeel is begin speel, verbeter sy spel 
dit 'n fyn afgewerkte stuk algaande totdat hy dit tot 'n 
met slegs hier en daar nog hoogtepunt voer in sy waan
'n rowwe plekkie, wat in ge- sin. Herma Roux en Chris 
heel die resultaat is van mnr. Aucamp !ewer ook 'n natuur
Louis Malan. Mnr. Malan is like siening op die Ierse huis
'n bonneurs-student in Afri- gesin. 

Die menings en gevoellens oor hierdie artikel het gewissel 
maar het in feitlik alle gevalle die teleurstelling openbaar oor 
die fotobeeld. 

Die artikel deur A. Sorgdrager is breed, wydrakende, in
siggewend en goed geskryf. Dit begin by die geskiedenis en tot
standkoming van die Universiteit wat deurloop na 'n beeld van 
die huidige Universiteit, beeld voorts die karakter van die 
student uit, en noem die huisvesting van die studente. 

Oor die selfwerksaamheid 
word gepraat, wat trouens 'n 
baie belangrike en moderne as
pek van die hedendaagse Uni
versiteit is. Die artikel raak 
die unieke navorsing aan (Bil
harzia) die moderne geboue en 
uitbreidings (die Cockcroft 
Walton-kernversneller) handel 
voorts oor die Musiekkonser
vatorium, buitenmuurse akti· 
witeite (Thalia en Alabama) en 
sport met die Dalrymple-oor
win.ning as hoogtepunt van die 
jaar sover, studente publika
sies en ten slotte die unieke 
leuse van die Puk. Kortom 

MNR. TBEO VORSTER 
wat as onder-diligent die 

Pukke lei. 
Foto: Fotokuns. 

Joubert Fietswinkel & 
Elektrieee Dienste 

Vir Dameshakkies en kleur van 
skoeM. 

NOU VERSKUIF NA OU 
POSKANTOOR-GEBOU 

Sorgdrager se artikel begin by 
Burgersdorp en eindig by Pot
chefstroomse Universiteit vir 
Christelike Hoer onderwy::; 
vandag. Die skrywer raak alle 
noemenswaardige instansies in 
hierdie verband aan, wat die 
stempel van die Puk dra. So
doende is 'n waarheidsgetroue 
beeld in soverre dit menslik 
moontlik is, van die hele Uni
versiteit gebied. 

Vergelyk bogenoemde met 
die fotobeeld dan is die arti
kel nie in geheel waarheidsge
trou nie. Buiten vir die feit 
dat die studente op die eerste 
foto (by die hoofgebou) verraai 
dat hulle gevra is om daar te 
posseer as studente, kom die 
oningeligte noodwendig tot die 
gevolgtrekking dat die hoofge
bou leweloos is. Die foto is na
tuurlik regverdigbaar in die in 
dat die Huisgenoot-leserr. wiJ 
sien hoe ons studente l;yk, wat 
in elk geval dan ook nie aan 
die doel beantwoord nie. Die 
fout kon uitgeskakel gewees 
het as die hoofgebou ook iet
wat van lewe getoon het. As 
dit dan moes kon so 'n foto 
geneem gewees het met die 
ruil van klasse. 'n Foto van 
die hoofgebou van voor ge
neem, waarvan daar baie be
staan, kon veel meer waarde 
gehad het . 

Net een koshuis verkry pu
blikasie. Indien dit die doe! 
was om prominensie te verleen 
aan die ,sierlike ou koshuise" 
moes die verhouding van ou 
huise in ag geneem word. In
dien die bek'iemtoning van die 
sierlikheid van die ou geboue 
so noodsaaklik was, sou die 
hoofgebou nie alleen die funk
sie kon verrig het nie? In 'n 
vergelyking van die moderne 
geboue (laboratoriums ens.) 
met die ou geboue kan gesien 
word dat byna niks van eers-
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Mooi Wintermateriaal 

* 
Nomotta-wol in Voorraad 

genoemde geboue oorgebly het 
nie, soos die fotobyskrif ook 
tereg se. Die beeld wat die on
ingeligte nou oor die Puk het 
is vol van ou geboue. Geen 
buiteaansig van die moderne 
praktiese geboue geniet aan
dag nie. Dink byvoorbeeld hoe 
effektief en dekoratief 'n foto 
van die artistieke mosai:ekpa
neel aan die voorkant van die 
Farmasie laboratorium sou ge-
wees het. ' 

In wese is die Puk-artikel 
dus 'n getroue weergawe tot 
sover die geskrewe artikel en 
ook waardigsgetrou wat die fo
to-artikel betref maar dit is 
slegs halfpad waar (in verhou
ding nog minder) en 'n balwe 
waarheid is nie die waarheid 
me. 

STUDIETOER WORD 
IN STELLING 

Op Woensdag 20 Mei, het die studente van die Stt.atsleer 
Departement om 5.30 vm. op 'n kort toer na Pretori..a vertrek. 
Hierdie studietoer het nou alreeds 'n · jaarlikse insl*lling geword 
wat deur 'n baie mooi hoeveelheid studente meegeinaak word, 
ongeag die vroee vertrektyd (vir 'n student I) 

Daar is eerstens besoek af- toeadministrasie- en -Ontwik
gele by die Departement Ban- keling. Baie interessante le-

SENIORKONSERT UITSTEKEND 
Die Seniorkonsert wat op Woensdagaand 20 Mei in die 

Konservatoriumsaal aangebied is, was 'n goeie aanduiding van 
die uitstekende standaard wat deur die musiekdepartement van 
die P.U. vir C.H.O. gehandhaaf word ten opsigte van praktiese 
onderrig. 

'n Yer::;keidenbeid van sang 
klavier- en orrelspel is gelewer 
waarvan in die uitvoering ar
tistieke aanvoeling en vertol
king deurgaans aangetref is. 
Die verskillende tydperke in 
die musiekgeskiedeni~ i · el 1.: 

goed verteenwoordig. Die wer
ke het gestrek vanaf die Barok 
met lwraalspele van Bach en 
'n gedeelte van 'n suite van 
Handel oor die Homantiek lllet 
werke van Grieg en Mendel
sohn tot in die n1oderne tyd, 
met insluiting van komponiste 
soos Hopkins en Faure. 

Hierdie seniorkonserte wat 
van tyd tot tyd deur die Kon
·ervatorium aangebied word, 
verdien werklik die goeie sa
mewerking van die studente. 
Dit i. plaaslike talent waar
van gebruik gemaak word, 
maar die artistieke gehalte van 
hierdie uitvoerings hoe£ geen
sin~ laag geskat te word nie. 
Deelnemers was Lenie Mul
der, Lorenne du Plessis, Da
lene Easson, Marie Human, 
Anita du Plessis, Louisa J ou
bert, Irene Stavast en Louise 
Prins. 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tet. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

sings is hier aan die studente 
gelewer, waarna films vertoon 
is van die Transkei en die on
derrig van die Bantoe in die 
stemkuns. Die studente is ook 
onthaal op tee en verversings. 

REUSEWERX 
Hierna is besoek gebring 

aan die Departement van In
ligting. Hoewel 'n baie jong 
en ietwat onbekende Departe
ment, was die studente nie 
min bei:ndruk deur die reuse
werk wat deur hierdie Depar
tement verrig word in belang 
van Suid-Afrika nie. 'n Won
derlike film van die land se 
V erdediging, verfilm deur die 
Departement van Inligting, is 
ook aan die studente vertoon. 

TAAMLIK VERMOEID 
Die middag is 'n sitting van 

die Provinsiale Raad byge-

1 

woon. Dit was 'n besondere 
lewendige sitting wat groot by

. val by die studente gevind 

het. Die studente is met die, 
verdaging vir teetyd, deur die 
voorsitter genooi om saam met 
hom 'n koppie tee te gaan 
geniet. 

Hoewel taamlik vermoeid, is 
daar met die terugkeer lustig 
saamgesing. Ook hierdie toer 
was, net soos in die verlede, 
baie leersaam en aangenaam, 
danksy die puik reelings en 
aangename gesindheid van 
Prof. C. P. van der Walt en 
mm. J. J. van Tonder. 
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HET U GEWEET 
Dat die Hawai:se eilande twee

derdes van die 930,000 in
wooers van die Polinesiese 
eilande dra, hoewel hiervan 
selgs 12,000 suiwer J:>oline
siers is, minder as lGO,OOO 
Kaukasies is, 210,000 Japa
nee~ i~ en die res bes taan 
uit Ghinese, Filippyne en 
auder Asiate - en dat iller
die bont bevolking die gevolg 
is van die feit dat werken; 
ingevoer moes word vir 
plantasie-arbeid omdat die 
suiwer Polinesiers roetine
werk haat? 

Dat die Vieroog-Vis :;;legs twee 
oe bet, maar dat elke oog 
verdeel is in 'n boonsie en 
onderste helfte - en dat 
hierdie oe :;;6 gespesialiseer 
is dat die boonste helftes 
gedurig dophou terwyl die 
onderste b,elftes k;rk wat on
der die water aangaan, want 
hierdie vis swem met sy kop 
half uit die water, om so
doende enige insek wat hy 
sou opmerk met 'n sprong 
te kan bykom ? 

Dat daar ongeveer 40 soorte 
see-perdjies is, en dat die 
mees algemene die is wat in 
Brit ·e seewaters voorkom, 
en dat hierdie spesifieke 
soort ongeveer 1 voet lank 
word? 

Dai Ethiopie met S) 350,000 
vierkante myl byna hoof
saaklik uit 'n plato bestaan 
wat ongeveer een myl hoog 
is? 

Dat daar ongeveer 3,000 soor
te diere op die wereld be
stuan '? 

Dut, ru soos diL vandag lyk, 
die vuurtoring by Boulogne, 
Frankryk, skepe gewaarsku 
het tot 1,400 jaar nadat dit 
deur die Romeine gebou is, 
en dat dit aanvanklik met 
groat vure moes werk ? 

Dat tennis vir die eerste keer 
in 1873 in Engeland gei:!peel 
is? 

Staatsleer besoek 
Munisipale 

Raad 
Op Dinsdag 19 Mei, het die 

::>taatsleer 10 studente, saam 
met Prof. 0. P. van der \Valt, 
besoek gebring uuu die plaas
like l\Iunisipale Raad. Die stu
dente is toegespreek deur die 
stad:;;klerk, l\Im. Olivier, as
ook deur ander ampLeuare. 
Hulle is toegelig omtrent 
Plaaslike Bestuur, en ander 
interessante hoedunighede om
trent die beplauning u on t
wikkeling van Potcbefstroolll 
is aan bulle meegedeel. Daar 
is dan ook 'n skets van die 
beoogde damskema aan die 
studente getoon. Die skema 
sal ongeveer HJ05,000 bedra en 
sal aangewe.nd word om die 
PotcbefsLroom-dam, wat by 
die studente uie onbekend is 
uie, te omskep in 'n binne-
1andse vakansieoord. Dit was 
dan ook interes ant om te ver
neem dat daar JJJaandeliks 
150,000 gellings bantoebier ge
brou word by die plaaslike 
brouery. 

Na afloop van die toesprake 
is die studente deur die l\Iu
nisipale Raad onthaal op tee 
en beerlike verversings, wat 'n 
volgende toer beslis 'n vooruit
sig maak. 

ONDERSTEUN 

ONS 

ADVERTEERDERS 

DIE WAPAD 

II 
GEKUS EN GEKEUR 

Ill 
As ,Sewe Dae 

vinding was, dan is 1 
Die witkop Frik van Pote 

by die Silbersteins" vir Henry 'n onder- het claarin geslaag 0111 .\nne
vyf dae tussen die proffies" vir elke stu- lllarie van der Sc.:hyff vas te 

" . . . . . trek met 'n kys voordat sy dent 'n smeltkroes en beproewmg, waann h1erd1e onskuldige d lk d k t 
a an er aausoe ·e on vana 

jong wesentjies die prooi word van vretende frustrasies en de- d.m. v. Die Huisgenoot. o 

moniese breinspoelings. Persoonlik het ek die afgelope week 
twee-en-'n-halwe gelling bloed uit 'n klip getap. 

Maar aan uithoudingsver- altans dit is die mening van 
moe en veelsydigbeid ontbreek lllense wat h<Lar al n1et Schalk 
dit ons nie. Ten pyle van Visagie van Tukkies sien sleep 
hierdie geestelike aanslae en bet. 
die koue, volhard die manne Marteli du Ples is het ook 
en vroue van toekomstige besluit dat J:>uk-slepe vir die 
Huid-Afrika - bulle sleep en voiils is. Sy reken dat die blou 
kus en keur na willekeur · lugmaguuiform met die arend 

Dit lyk asof die Puk-oubere (of is dit 'n aasvod) daarop, 
nie baie in aanvraag is by eer- mooier is of lyk as die bont 
tejaarsdames nie. Kyk nou Puk-baadjie met die kersies 
maar vir Janet Swart - sy daarop. Die geval De Villier 
sleep met niemand anders nie lyk baie b lowe.nd vanuit 'n 
as William Baines van \YitR juridies sowel a · amoreuse 
Nou wood r ek of die teendeel oogpunt beskou. Fraucois is 
van hierdie bewering nie waar die eiser en Rika die verweer-
is nie. der. En o tus · ,n al die ei c-

Lettie l'aruvbell is glad nie 
so skam11, be keie en ingctoc 
as wat sy wil voorgee nie -

ry en verweerdery gaan dit glu 
baie goed. 

KULTUURSKATTE 
WORD BEWAAR 

In Suid-Afrika moet die bibliotekarisse nog tot 'n groot 
mate die rol speel van sendelinge, het Prof. H. van Rooy ver
lede Donderdagaand in 'n toespraak, gelewer voor die M.S.S.V. 
gese. Hy het die plek van die biblioteek in die Volkskultuur 
bespreek. 

Biblioteke is belangrike plekke. Dit is waar die menslike 
geesteswerk versamel en bewaar word. Hierdie taak is van in
tense belang. MateriiHe dinge kan oorgeerf word, maar kennis 
kan nie so geeerf word nie. Kennis moet deur die mens self 
verkry word en reeds hierin speel biblioteke 'n groot rol, in so
verre hulle boeke beskikbaar stel aan wie dit nodig het. 

Die openbare biblioteek streef 
te vee! na populariteit. 

--000--
Die Pote is maar taallllik 

lastig by Klawerhof, of is \\'il
liam maar net 'n ,maatjie," 
Ineke? 

--000--

Paul Griindliugh, of is diL 
.Piet .1\Iape, het ook besluit 
dat die winter I.e koud is om 
aUeen deur te bring, en toe 
maar gekys met Alta Dotes 
om te kyk of sy dalk kan hitte 
verskaf. 

--000--

Tall, dark aud hand orne 
Frikkie Erasmu het ook blyk
baar tot die gevolgtrekking ge
kom dat Klawerhof 'n Yol
maakte koshuis i~> vir sleep, 
veral met 'n eerstejaar l:lOOs 
Annetjie Kruger. Bl:ykbnur glo 
by deesdae egter nie in kys 
nie. 

-000--
Braam e.n J.\laria se verbou

ding wil lllOS ook dee dae die 
ge talte van 'n vaste sleep be
gin aanneem, of hoe'! 

--000--
\ 'ir alle alleenlopers \I aL al 

die eersle krampagti"e trek
kings van die winter in hulle 
rullla tiek deurtrekte karkasse 
Legiu voel, kan gerus kom na
vraag doen of daar nie van die 
beamptes vau Kla11 erhof Glub 
for Lonely HearL i ' wat 'n 
bietjie gene ·ende krag kau in
vryf me. 

• 

BLADSY 3 

DAWIE DUP. 
NOORD SLEEP 

WEER 
·As gevolg vau die geslaagd

heid van die vorige lllassasleep 
met De Klerk-Huis, bet die 
mans van N oord hierdie keer 
die uitnodiging aan Klawerhof 
gerig. \\' eeree.ns het 'n goeie 
prent in die Grand gedraai, 
by name , , Charade''. Onge
veer 50 mense het deelgeneem 
aan die lepery wat op Sater
dagaand 5 J unie plaasgevincl 
het. Dit was 'n genoeglike 
aand wat al1een bederf is deur 
die feit dat die Greyhound 
Busdiens ver uim het om die 
beloofde ekstra bus te stuur . 
Dit het meegebring dat die 
normale bus twee keer die 
rondte moes doen, en dat on
geveer die helfte van die sle
pers van die fliek af terug 
moes stap. 

Aan die dames van Kla
werhof: Baie dankie vir 'n 
genoeglike aand.-Red. 

INTERTEE BY 
GATHLAND 

Op V 1') dagaand 5 J unie het 
Dawie Dup- oorcl 'n intertee 
met die dames van Ons Huis 
gehad. .\angesien dit reeds toe 
al effens te koud was om die 
funksie buite te hou, is be
;,luit op die sitkamer. Die ge
brek aan genoeg ruimle het by
val gevind by die mans en het 
gou die sosiale gees anngewak
ker. Die dames lteL werklik 
hulle beste gelewer met die 
Yoorbereidiug van heerlike toe
broodjies. Sowel van die dames 
as die man bet die aanwesi
ge · \ ermaak met geesLighede. 

• l>rof. Yan Hooy bet veral 
die klem laat val op die be
waringsfunksie vau die biblio
teke. Boeke en geskrifte ruoei 
maklik vindbaar geor·den word, 
om so vir die nageslag bewaar 
te word. Die versamelde wer
ke ell die mens wat dit bono
dig, moet bymekaar gebring 
word. 

ln , ' .. \. vincl ous onder an
dere Xasiouale biblioteke waL 
elke geskrif wat in uid-Afrilw 
gepubliseer word, mo~t opberg 
en bewaar. Ou gesknfte word 
op mikro-film va. gele, bv. 
,Die Yolkstem," wat 111aklik 
bewaar kan word. Hierclie kul
tuur katte moeL deur die bi
blioleek bewaar word. 

Die opvoedkundige tuak van 
die openbare biblioteek is die 
belangrik te, veral vir die per-
one wuL uie meer in skool of 

Uuiversiteitsverband staan uie. 
Daar is 11 el ook under funksies, 
bv. ver ·kaffing van iuligting, 
ont.svanningsleesstof, ens. 

Kultuur\\-'erk word gecloen op 
ver killende gebiede, bv. op 
die gebied van die kuu , liiU

siek ens. waaroor werke ook 
uitgeleen vl'orcl deur ekere bi
blioleke. Dit voed die mens op 
0111 kun te waardeer. 

na aksie .. 
satisfaksie 

Die \\'t'tcnskaplike bibliote
ke is meer to •gc. pi ls op \1 e
ten "lmplike werkc. \'akbihlio
teke le hulle toe op 'n enkele 
rigting, bv. Yskor. Hkoolbiblio
teke en l niver iteit.sbibliotelw 
is meer bekend. 

Die Openbare biblioteek bet 
nie net as doel die uitleen van 
,novals" nie. Dit het vele 
ander take, waarvan die uil
staande kenmerk is dat clie 
openbare biblioteek die hele 
volk wil bedien. Dnarom l1et 
die OlJenbarc biblioteek Jlll'er 
algemenc lees tor. Prof. van 
Hooy huldig die gcdugle tlat 
die Openbarc bi blioleek 110g 
nie die nodig' he\\ uringsfun k
sie bet teenoor die kulLuur
skaile van ous volk:lewe 11ie. 

\\' at die jeug beLre[, il:l claar 
baie problel)Je. In die oplos
sing van die pmble111e kan die 
ope11barc hiblioleck luilp l>iecl. 
Daar kau b\·. lee~>kringo gorce! 
word. 

GEVAARLIKE LEKTUUR 

Bibliotek' JIJO'L versigtig 
w•e;; 1·ir .wak geltalte lektuur. 
Hier le die probleem van ·en
suur. Die open bare biblioteek 
moet \er igtig aau die jeu" 
bied wat by nodig mag kry, 
mrtar wal bom terselfdertyd 
van goei nuL kan wee . 

In Ruid-.\ frika i biblioleek
we. c nog baic jonk. Onl wiJ<ke
ling word gestrem cleur ouvol
doencle geld 11 gebrek aan op
geleide persone. 

l'i( die b Hpreking 11·a . clit 
duide lik clat Prof. van Hooy 
clie drnk Yan goeie hoeke 111 
slapbandornslag goedkeur. 

,VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief . . " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

vol- ja smaakvol 
VERVAARDIG IN SUID-AFRIKA VIR RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK UMITiO. 
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DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAA T 88b en 88c 

KOM 

KYK NA 

ONS .. . 

N-U-W-E 

PERSEEL! 

ONDERSTEUN 
OUD-PUKKE 

Die 
Bruidshoekie 

Die winkel vir aile 

BRUIDSUITRUSTING 
en haar gevolg volgens 

eie antwerp en kef:t~e 

Trourokke, Strooimeisie-
en Blommemeisierokke 

Kunsruikers, Hooftooisels 
Sambreeltjies ens. 

FOON 3,151 
Kerkstr. 106 - Foon 3151 

POTCHEFSTROOM 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 
(Edms.) Bpk 
Telefoon 3458 Posbus 43 

Kerkstr. 159, Potchefstroom 

LA VOGUE 
Die Besigheid van 

Kwaliteit 
Te'l. 440 - Potchefstroom 

FLEU'RETTE 
BLOEMISTE 
Sleep in by F leurette 

VIR J ULLE BLOMME 

SPES/ALE AFSLAG 

KERKSTR. 143 TEL. 709 

RUIKERS VIR ALLE 
GELEENTHEDE 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

Johan Dreyer-gebou Tel. 2002 
rtOTCHEFSTROOM 

DIE WAPAD 

Q)ie C1tlapad 
WOENSDAG 17 JUNIE 1964 

Laat ODS ODS leuse 
waardig wees 

In 'n onlangse artikel oor die P.U. het ,Die Huisgeno 
Universiteit aangedui as die universiteit met ,die Goue Kau
delaar". Dit is tereg ook so. Ons is die enigste univer iteit met 
'n leuse uit die Bybel nl. ,In U Lig", kernagtig en so vee l
betekenend. Ons as studente moet sorg dat ons daardie leu 
waardig is en dit ook so uitdra. Onlangs bet I rof. G. D. Scholtz 
nag weer in 'n artikel verwys na studente as die toekom van 
die land. 

Die wintervakansie le voor en weer deurkruis 011s sLudente 
die land, dit maak nie saak op welke wy e nie. \ 'er ·ki llencle 
toere word onderneem en so word die Puk se naam verder aan 
die buitewereld bekend gestel. Deur middel van ,Die Hui ge
noot" bet baie mense wat nie geweet bet van die inrigting vir 
H oer Onderwys nie, nou kennis gemaak met on inrigtiug. LuaL 
ons nou as bulle ons persoonlik ontmoet nie 'u wrung maak 
laat nie. Laat ons leuse, ,In U Lig" steeds waardig wee,;. 

* * * 

NUSAS WEET NOU 
Na die afgelope massavergadering ul Nusas presies weet 

wat ons houding ten opsigte van die vereniging i . ,Varsity", 
Universiteit van Kaapstad se koerant beslaan 'n baie groat dee! 
net oor Nusas, o.a. uittreksels van Jonty Driver, die pre ident 
van Nusas, se toespraak. Daarin word verskillende aspekte ge
noem i.v.b. met Nusas en sy doelstellings. Dit is egter ver-
blydend om te sien dat die Puk-ma ' a s6 teenoor die saak 
staan. Afgesien van kommunistie e en liberalistiese idees is 
Nusas beslis daarop uit om die Afrikaner, nie net op studente
vlak nie, maar oak moreel te dwarsbomn en te onclermyn. Dink 
maar aan die verklaring van Bothas-Hill wah nou ondersoek 
word. W at sal gebeur as sy hoofkantoor na Dar e,; 8alaam ver
skuif? In sy toespraak bet by gese: ,Mr. Chairman r COllie 
back here to UCT at a Time when Nusa. is facing its most 
serious crisis ever but it is nothing new for Nnsa. to face a 
crisis." 

In die toespraak blyk dit oak duidelik dat N u ·us be.- ig is 
met ondergrondse bewegings. Daarom is dit verblydend om 
te sien wat die Pukke se reaksie hiemmtrent is. 

Vreugdedag spekulasies 
Op Dinsdagaand se massa is 'n rnosie gocdgekeur, dui 

Vreugdedag in sy huiclige vorm verdwyn en dat duar iets in die 
plek daarvan gestel word, indien dit nodig mag blyk. Di · rig
ting wat die mosie ingeneem bet, soos geblyk bet uit die be
spreking was om 'n ,vreugdevolle" dag te reel vir die studente, 
in welke vorm ookal. 

In Potchefstroom bestaan daar ongetwyfeld 'n kloof tussen 
die gemeenskap en die tudente. Tot nag toe wa die enig te en 
laaste kontak van die studente se kant reeds Vreugdedag en 
dan wel oar 'n kollektebussie. Dit wil se dat ons een van die 
ongeveer 20 inrigtings was wat jaarliks kollekteer. Hierdeur 
bet die publiek studentsku geword. Dit is ons eie kuld. 

Met 'n nuwe manier van , Vreugdedag" kau ook hierdie 
laaste kontak tot niet wees wat die klooJ bykan ouoorbrugbuar 
sal maak. Reeds diL rnoet ous as studente verhoed. Ous moel 
kontak soek. 

'n Guide geleentheid hierioe is 'n gereorgani eerde , , Vreug
dedag". I s dit verkeerd om 'n groat karnaval of ,Vreugdedag" 
by die dam te reel? Nooi die Publiek van Potchef troom met 
fietsoptogte en plakkate en dies meer om GRATI braaivleis te 
kom geniet, saam met ons. Wel kan vir die dag die dam van 
die Munisipaliteit verkry word en kan die bootjies, springmatte, 
golfbane ens. nag verhuur word en kan inskrywingsgelde gehef 
word op bv. Toutrekkompetisies, roeiwedstryde ens. Al die 
fondse wat so ingevorder word kan gaan vir die dekking van die 
koste . Daar kan oak by die boere skape en beeste gekollekteer 
word. 

Reken net: Vir die eerste keer sal ons gee en nie net vra 
nie. Bostaande dien as aansporing vir studente om hulle meuings 
in die verband te lug, en wel in briewe aan Die Wapad. 

REDAKSIE 
Hoofredakteur: Bennie Viljoen- Tel. X09. 
Assi3tenthoofredakteur: Gert de Ru - Tel. X09. 
Tegnieseredakteur: Danie van Wyk -Tel. X041. 
Nuusredakteur: Gert Kruger - TeL X09. 

Sportredakteurs: Reinie Monster - Tel. X09. 
Danie van Wyk - Tel. X041. 

Varia: Paul Steyn - Tel. X041. 
Adri Griffioen - Tel X044. 

Kunsredaktrise: W"IIna Kruger - Tel. X044. 

Interuniver11itir: Hannea van der Walt. - X068. • 

Kol. 3:2: ,Bedink die dinge 
wat daarbo is". 

Die lewe van die gelowige 
OIJ aurde is een stuk heimwee 
-'u verlange na bowe, waar 
Clu·istus is en aan die regter
haucl van God sit. Want 
'.b,ristus is ons lewe, in Hom 

Jeef ons, beweeg ons, is ons. 
it Hom, dem Hom, tot Hom 

aile dinge. 
, ,Bedink die dinge wat daar

bo is". By die oppervlakkige 
lees hiervan skyn dit asof 
.Paulus geen man van die 
die werklikheid is nie - be
dink en oek wat claarbo is. 
Hoe i1uwers is dit moontlik 
ow die dinge op aarde te ver
my 1 Ous i tog geplaas in 'n 
gemeenskaiJ ; daar is buie le
wensverbande. Ons sou kon 
vra of Paulus dan nie met 
die werklikheid rekening bou 
nie, verwag eu eis hy dan nie 
bier die onruoontlike van die 
mens nie. Immen; as hierdie 
skynbare teeu,;telling waar is, 
dan sou die gee.-telike lewe 
nie met die am·dse versoen
baar wees nie. 

Allennins is die bedoeling 
egter hier dat ons nou moet 
onverskillig staan teenoor die 
aardse dinge en daaraan geen 
aandag moet gee nie - trou
ens dit is onmoontlik. Die 
aardse !ewe is ryk aan goeie 
gawe van die Vader in die 
hemel. Ons dank hom dan 
ook vir al die goeie gawes en 
volmaakte gifte wat ons elke 
dag so onverdiend uit Sy Va
clerhand ontvang. 

Nou wat bedoel die apostel 
dan !J ier 1 Hier word ons op
geroep om oak vir him·die 
aard e lewe die behoud en die 
uitsig, die ge.b,eim, die sin, 

Briewe a aD 
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die krag, ja alles in die hemel 
te soek. Ons bet bier geen 
teenstelliug nie, geen oproep 
tot oorgeestelikheid nie. 

Ons bet hierin 'n heerlike 
belofte. \Yant wat is die grand 
waaruit hierdie vermaning 
put? -,opgewek met Chris
tus ". Ons wa t dood was .is 
opgewek saam met Christus· 
Nou is alles anders, alles bet 
nuut geword . Geheel die lewe, 
ook die aardse in al sy ver
bande is in Christus geheilig. 
Aile gawes van God is goed. 
Die kuns en die wetenskap, 
ons arbeid, spel en werk is 
geheilig in Christus. 

J a :.b,i.erom gaan dit - alles 
wat ons doen, alles wat ons 
besit moet gefokus word op 
Christus wat ons lewe is. En 
dan weet ons dat waar ons 
hier op die ondermaanse be
sig is met ons dagtaak waar 
ons elke dag met boeke besig 
is en ons kennis vermeerder 
- dinge wat vir ons so ver 
lyk van die dinge daarbo, ja, 
in dit alles weet ons dat claar 
'n hoe waarde is, dat dit nie 
in die tydelike afloop en sy 
afsluiting in die verganklike 
vind nie. 

En vir wie so inleef in die 
dinge daarbo, is die lewe geen 
gedeelde lewe nie. Dan is daar 
harmonie. Want dan weet ons 
dat dieselfde God in wie ons 
blydskap is oak die God is 
wat in die strydperk van die 
lewe ons God is. 

Dan leef ons uit sy krag. 
Dan word die lewe 'n wan
deling met God na sy wil eu 
weg en welbehae. Dan bedink 
ons die dinge wat daarbo is. 

Amen. 
(Wapad 5 Okt. 1962) 

die Redaksie 
Vergun my asseblief om 'n paar gedagtes te lug in verband 

met ons ,sing-songs". Dit is 'n saak waaroor ek nie anders kan 
as om erg bekommerd te voel oar die huidige stand van sake 
nie. 

Gedurende die jaar woon die massa hierdie byeenkomste, 
om dit meer sagkens te stel, oor die algemeen redelik swak by. 
Dit is maar eers gedurende die twee weke wat intervarsity 
voorafgaan, wat daar toenemende belangstelling getoon word. 
Dan word pro beer om in die korte tyd voor hande , ,intervarsity
gereed" te kom, asof die massa 'n koerant is wat moet pers 
toe gaan. 

\\' aL is die gevolg van bier
die lwastige afrondingswerk '! 
E lke jaar word dieselfe vier 
of vyf liecljies tot. vervelen · toe 
oar en oar ge iug. Dit is moi:l 
a! waartoe die .I!uk ruassa in 
staat i . Hulle sien mas nie 
kans om iets uuuts te leer 
nie . Daarom voel ek my ver
plig om 'n beroep op die Puk
ke te doen om die sings-songs 
in baie grater getalle te aile 
tye by te woon. 

1y tweede be waar is dat 
die clirigeute ook ni poog om 
uuwe liedjies te laat sing nie. 
\V einig is die kere wat wei 
probeer i en dan is claar oak 
maar halfhartig probeer. Die 
bestaande sangbundel bevat 
sekerlik genoeg geskikte lied
jies wat nooit eens raakgesien 
word nie. Altyd word die paar 
bekende geoefen ; party hoe
genaamd nie geskik vir inter
varsity nie I Die gevolg hiervan 
is dat in sommige gevalle al
reeds 'n eie melodie gevorm 
is wat werklik nie baie musi
kaal Jdink nie. Elkeen pro
beer sy eie , , vertolking'' daar
van gee, sodat ons 'n re ul
taat, baie onaanneemlik vir 
die oor, kry. Laat ons tog ern
stig probeer om ons liedjies 
te sing soos bulle gesing be-

hoort I.e word. 
og iets waaroor ek 'n 

\\'Oord op die hart het, is die 
,koor" "·at elke jaar op die 
gallery gevorm word . Aan die 
lede van daardie remskoen Log 
net die gedagte dat bulle be
sli nie 'n skitterende ster aan 
'n reeds bleek firmament is 
nie. 

Meeste van ons sportmanne 
en -vroue oefen reeds byna die 
hele jaar intensief om goeie 
rekenskap van hulself te kan 
gee wanneer Intervarsity aan
breek. Hoe kan die lUassa op 
die pawiljoen verwag om bulle 
afdeling te wen as bulle 'n 
paar afgewaterde oefeninge ge
hou bet? 

Ek is bewus daarvan dat 
nie al die lesers met my sal 
saam tern nie. odanige per
sane is hartlik welkom om te 
verskil. Die feit bly egter dat 
bim·die aangeleentheid verre 
van normaal is en dat daad
werklike optrede dringend 
noodsaaklik is om die Puk se 
naam oak op hierdie gebied 
weer in ere te herstel. Dit bet 
dus tyd geword dat hierdie 
saak deeglik in oenskou ge
neew word en positief Ieiding 
gegee word deur die persone 
wat met die reelings belas is. 

C. J. J. Putter. 
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ONS UNIVERSITEITS
BIBLIOTEEK (3) 

Saker een van die grootste problema i.v.m. die gebruik van 
'n biblioteek is hoe om die boeke wat benodig word, daarin te 
vind. Omdat dit gerieflik en noodsaaklik is om boeke wat oor 
dieselfde onderwerp handel, bymekaar te hou, klassifiseer biblio
teke hulle boeke volgens onderwerpe. In ons Universiteitsbiblio
teek word die Desimale Klassifikasiestelsel van Dewey gebruik, 
waarvolgens alle kennis in nege hoofgroepe verdeel is met 'n 
ekstra groep vir werke wat so algemeen van aard is dat hulle nie 
in een van die groepe val nie. Elke onderwerp ontvang 'n nume
riese simbool sodat die tien hoofgroepe van die klassifikasiestel
sel soos volg daar uitsien : 

000 Algemene werke 
100 Wysbegeerte en Siel-

kunde 

200 Godsdiens 
300 Sosiale wetenskappe 

400 Taalkunde 
500 N atuurwetenskappe 
000 Toegepaste wetenskappe 

of Teguologie 
700 Skone kunste en on t

spanning 

800 Letterkunde 
900 Geskiedenis en Aard

rykskunde 
Elke hoofgroep word in tien 

kleiner groepe verdeel, wat elk 
weer in tien kleiner onderver
delings verdeel word, ens. Die 
groep vir die natuurwetenskap
pe (500) sien dus soos volg 
daar uit: 

500 Natuurwetneskappe 

510 Wiskunde 
520 Sterrekunde 

530 Fisika 
540 Chemie 
550 Geologiese W etenskappe 

560 Paleontologie 
570 Biologie 
580 Plantkunde 
590 Dierkunde 
Omdat die toekenning van 

numeriese simbole volgens 
die desimale t;telsel geskied, 
word daar voorsiening gemaak 
vir selfs die kleinste onderver
deling van 'n onderwerp. So 
bv. is die simbool \vat aan 
boeke wat oor die primate 
handel, toegeken word 599.8 
(590 vir Dierkunde in die tabel 
hierbo; 599 vir soogdiere; 
599.8 primate). 

STANDNOMMER 

Omdat die biblioieek ge
woonlik 'n aantal boeke het 
wat oor diesel£de onderwerp 
handel en dus dieselfde klas
nommer bet, word aan elke 
hoek 'n standnommer to ge
ken waarvolgens dit op die 
rak gerangskik word. Hierdie 

standnonnner word saamge
stel uit die nommer wat aan 
die onderwerp waaroor die 
hoek handel, toegeken is en 
die eerste drie letters van die 
skrywer se van. 

'n Boek wat oor die pri
mate handel en dem H. J. 
Robinson geskryf is, sal dus 
599.8 ROB as standuommer 
ontvang. Die boeke oor uie
selfde onclerwerp word daar
deur alfabetie volgens bier
die drie letters op die rak 
gerangskik ondeer die nom
mer vir die onderwerp. 

KATALOGUS 

Hoe kan die gebruiker nou 
vasstel onder welke standnom
mer 'n bepaalde hoek, wat 
hy nodig het, op die rak ge
vind kan word ? Dit kan tog 
van geen biblioteekgebruiker 
verwag word om die klassifi
kasiestelsel van die biblioteek 
so te ken, dat hy maklik 'n 
hoek op die rak kan vind nie. 
Hierdie inligting kan hy op 
die maklikste manier bekom 
deur middel van die biblio
teekkatalogus , wat op lmart
vorm 'n lys bevat van alle 
boeke in die biblioteek. Op 
elke hoek se kataloguskaart(e) 
wOTd die standnommer aange
dui. Hierdie onontbeerlike 
sleutel tot die biblioteek, die 
biblioteekkatalogu , word in 
die volgende \V APAD verdui
delik. 

P. AUCAMP. 

Prol. D. P. J. 
Smith 

ere-President 
Prof. D. P. J . Smith 

het homself bereid verklaar 
om as ere-president van die 
Pluimbalklub benoem te 
word. Die klub het 'n groot 
bondgenoot en raadgewer in 
Prof. Smith. Hulle is hom 
baie dank v e r s k u 1 d i g 
vir wat hy tot dusver vir 
hulle betaken het. 

r.===============================~ 

U het volop keuse in ons groot verskeiden·heid 

• Boeke vir Studie en VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

KeJ'Ikstraat 91-95 T elefoon 1164 & 497 

H/v. Tom en Borcherdstraat 
POTCH EFSTROOM 

T elefoon 3431 

DIE WAPAD 

Korps verjaar 
Op 1 Junie was Korps 

Veritas Vincet 70 jaar oud. 
Hierdie huidige hoofliggaam 
in ons studentelewe is op 
1 Junie 1894 gestig onder 
leiding van (later ds.) J. A. 
van Rooy. 

Dwarsdeur hierdie 70 jaar 
het Korps 'n rigtinggewen
de rol gespeel in die stu
dentelewe. Die veremgmg 

kan terugkyk op 'n roem
ryke geskiedenis - dit het 
'n lang tradisie. Die begin
sels waarop Korps staan en 
wat dit wil bevorder, het 
egter nuut gebly. Die Cal
vinistiese beginsels kan nooit 
oud word nie, omdat hulle 
uit Gods ewige Woord ge
put word. 

Hierdie beginsels roep om 
daadkragtige uitlewing en 
toepassing in ons alledaagse 
lewe. As Korps dit as sy 
taak beskou, is hy nie ai
leen op die spoor van sy eie 
geskiedenis nie, maar oak 
- en dit is veel belangriker 
- op die spoor van Gods 
Woord. 

PLUIMBALSPAN 
Die P. .-Pluimbulspan het 

sy eerste kragmeting gehad 
op Donderdagaand, 11 J unie. 
Hnlle kon nie die pyp rook 
teen die gedugte span van 
E. com nie. Die p ler l1et 
nogtans verrassend goed ver
ioon, veral as in ag genee111 
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Doris Brasch 
Borowsky 

en 
tree 

Bob 
op 

In die Suid-Afrikaanse mu
siekwereld het die nallle van 
die duetpaar Doris Bra ch en 
Bob Borowsky 'n huishoude
like begrip geword. Hulle is 

A.S.P. U. reel 
Kursus 

Die Afrikaanse Studente 
Persunie, reel die eerskomende 
vakansie 'n kursus vir studen
te-joernaliste. Hierdie kursus 
sal saamval met die kongres 
van die A.S.B. en die konfe
rensie van A.S.P .U. 

Die hoofbestuur van A.S.P.
U. stel tien referate in die 
vooruitsig waardem die ver
skillende redakteur eerste
handse kennis van joernalis
tiek kan opdoen. Die gedagte 
is dat hierdie kursus 'n jaar
likse installing sal word om in 
die toekoms aan aile redak
teurs en redaksies 'n basiese 
kennis van joemalisLiek te gee. 

MEET KRAGTE 
word clat Escom lie wenners 
is van die \Ves-Transvaalse B
liga. 
WEN TEEN HEIDELBERG 

Teen Heidelberg Normaal 
het hu!Je egter gewen. \Veer 
was dit die onervare spelers , 
die jong pel rs, wat be:onder 
goed verioon het. 

uie net bekend vir h ulle ver
hoog optrede nie, maar is ook 
ou bekendes oor die S.A.U.K. 
waar bulle besonderse tyl be
kendheid en bemindheid ver
wer£ bet. 

Vir die Algemene Bestuut· 
vir Kuns en Kultuur is dit 'n 
besondere voorr g om die twee 
kunstenaar op Saterdag 20 
Junie aan die studente in die 
Totius-Gedenli aal voor te stel. 
Borow ky bet besondere goeie 
luitiek on tv aug vir sy optrede 
as E.nrico in di pasafaelope 
opera ,Lucia" in die 'tads
kouburg Johannesburg. Doris 

Brasch se gevoelvolle vertol
kiug van kinderliedjie5 word 
orals hoog aangeslaan. 

Saam maak die paar 'n be
·onderse kombiuasie uit. Hulle 
vertolkings van volksliedj ies 
111et 'n tegniek wat eie aan 
bulle i::;, sal be ·li , net soos 
vir bu ll e tull e ondcrsieuners, 
die studente se bewondering 
afdwing. 

Dit is die tweede aanbie
ding van die A.B.K.K. in bier
die semester (drie weke gelede 
het Victor I van hoff voor 'n 
teleurstellende klein geboor 
opgetree). Die B stuur van 
die A.B.K.K. hoop om met 
hierdie opvoeri ng aan die 
smaak van alma! te vo ldoen, 
en 'n uiter genotvolle aaud 
kan verseker word. 

Pl ekbespreking kan by die 
BulL Apteek gedoen word teen 
30 en 25 sent per per. oon. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 

AANTREKLIKE 
LOOPBANE 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied die volgende 
aantreklike loopbane aan gegradueerdes : 

Assistent- ingenieur 

Metaalkundige 

Skeikundige 

Bestekopmaker 

} 

Klerk (vir opleiding as 
administratiewe 
amptenaar) 

lndien in besit van 

B.Sc. lng. 

B.Sc., B.lng. } 
(Stellenbosch) 
M.Sc. 

M .lng. "'I 
(Stellenbosch) Jl 
Ph.D. 
D.Sc. 

B.Sc. 
Hons.- B.Sc. 
M .Sc. 

Diploma Bourekening 

B.Sc. Bourekening 

M .Sc. Bourekening 

'n Baccalaureusgraad wat 'n 
minimum studietydperk van 
drie jaar vereis 

'n Honneursgraad (of 'n ge
sertifiseerde verklaring dat die 
teoretiese dee! van die 
magistergraad suksesvol vol 
tooi is) of 'n baccalaureus
graad wat 'n minimum studie
tydperk van vier jaar vereis 

'n Magistergraad 

'n Doktorsgraad 

Aanvangsalaris 

R2,250 p.j . 

R2,400 p.j. 

R2,550 p.j. 

R1 ,950 p.j . 
R2,1 00 p.j. 
R2,250 p.j . 

R1 ,950 p.j . 

R2,100 p.j . 

R2,250 p.j . 

R1 ,425 p.j . 

R1 ,650 p.j . 

R1 ,875 p.j. 

R2,025 p.j. 

Nader besonderhede kan van die Hoofbestuurder, Kamer 39, Spoorweghoofkantoor, 
Johannesburg, verkry word . 

LS/L/35-46 

'K 
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Beurslening vir nagraadse 
Stu die 

1965 AKADEMIESE JAAR 
1. Die Staatsdienskornmissie stel vir die 1965 akademiese 

jaar 'n aantal beurslenings tot 'n maksimum van R600 
per jaar in die ondervermelde rigtings vir nagraadse studie 
beskikbaar aan kandidate wat hulle vir 'n loopbaan in die 
Departement van La.ndbou-tegnies Dien te wil voorberei. 
Slegs aansoeke van kandidate wat in besit is van 'n toe
paslike Baccalaureusgraad sal vir oorweging in aanmerking 
kom. Manstude.nte sal voorkeur geniet . 

2. Graad Vakrigting Beoogde pos en latere spe
sialisasie 

B.Sc. (Hon.) Chemie. A sistent-vakkundige Be
ampte; Spesia.lisasie in 
Biochemie, Organiese Che
mie of A.norganiese Che 
m1e. 

Fisika. 

Geologie 

Plantkunde 

Dierkunde 

Assisten t - vakkundige Be
am pte: Spesialisa ie in 
Biofisika en Landbouweer
kunde. 
Assistent - vakkundige Be
ampte : pesialisasie m 
Bodemkunde (Vir kandida
te wat Chemie as tweede 
hoofvak vir B.Sc. aanbied 
naas Geologie). 
Assistent - vakkundige Be
am pte: pesialisasie in 
Plantfisiologie of Tuinbou. 
a) Assisten-vakkundige Be

ampte : Spesialisasie in 
1ikrobiologie of Hema

tologie. (Vir kandidate 
wat Chemie of Entomo
logie as tweede hoofvak 
vir B.Sc. aanbied naa · 
Dierkunde.) 

b) Assistant - vakkundige 
Beampte : Spesialisasie 
in Dierefisiologie. (Vir 
kandidate wat Fisiolo
gie as tweede hoofvuk 
vir B.Sc. aanbied naa 
Dierkunde.) 

3. Aansoekvorms asook besonderhede van die voorwaardes 
waaronder die beurslenings beskikbaar gestel sal word, sal 
vanaf 1 September 1964 op aanvraag verkrygbaar wees by : 
Die Sekretaris, 

Staatsdienskommissie, 
oordvaalgebou, 

PRETORIA. 
4. Stude.nte wat in die skema belang stel word egter versoek 

om voor einde Julie die Staatsdienskommissie dienooreen
komstig in kennis te stel. 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS 

vir 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK -- SKAKEL NET 3185 

TELEFOON 315 KERKSTRAAT 106 

DIE WAPAD 

Dorp buit 
Koshuissokker
liga Trofee 

Op Vrydag 5 Junie het 
Dorp oortuigend teen Da
wie Dup (S) gewen met 4-1. 
Alhoewel Dawie Dup (S) 
knaend op die aanval was, 
kon hulle net nie doele aan
teken nie. Met hierdie oar
winning buit Dorp die tro
fee, want geen span kan 
meer die telling van 9 pun
te behaal nie. Heimat het 
gelykop gespeel teen Over 
de Voor in 'n harde wed
stryd met 2-2. 

WOENSDAG 17 JUNIE 1964 

W.Tvl. KAMPIOEN 
Op die Wes-Transvaalse judokampioenskappe gehou op 6 

Junie by Schoonspruit het Willie van Aarde daarin geslaag om 

die swaargewigtitel in te palm. 

Hy het redelik maklik daarin geslaag om tot in die finale 

te vorder, waar hy teen Le Roux van die Polisiemag te staan 

gekom het. Lg. is self 'n gedugte teenstander en was blykbaar 
die fikste van die twee. 'n Skoon gooi van Van Aarde het hom 
egter hier die titel besorg. Ongelukkig het 'n besering hom egter 
verhinder om sy titel in die ope gewigsafdeling te verdedig. 

Van die ander drie Pukke 
\\ UL deelgeneem het, het twee 
toL in clie finale gevorder nl. 
'ill· is J ordaan en Maar ten 

Hood e. 

W egholoorwinning behaal 

In die ligter gewigsafdeliug 
het Roode teen :::>. Botha te 
staan gekom. Die geveg het 
baie gelyk verloop en van bei
de kante is telkens aruper 
punte aangeteken. Dit was eg
ter eers teen die end van die 
geveg dat Botha 'n vashou 
l.Jehaal het waaruit H.oode net
net nie kon uitkom nie. Ten spyte van die feit dat die eerste tennisspan Saterdag 

sander die dienste van Lappies Labuschagne en Dawie Smith 
wat albei beseer is, moes klaarkom, het hulle nogtans 'n weg
holoorwinning oor Ventersdorp behaal. Sander om 'n enkele 
stel prys te gee, het Pieter van der Walt, Theo Malan, Lau
rens Roux en Kobus Meintjies die ligabepaling met 4 wedstryde 
teenoor 0 in hulle guns beklink. Die tweedespan wat ook nie op 
volle sterkte was nie het ook vir 'n goeie vertoning gesorg 
deur Ventersdorp se tweedes met 3 - 1 te verslaan. Die span 
het bestaan uit Jan van der Walt , Larey Heidenreich, Johan 
Sander en Pieter van der Walt (junior) en veral laasgenoemde 
het getoon dat sy talent nie net op die gebied van tafeltennis 
nuttig gebruik kan word nie. 

Jordaan het in die uitdun
ne vir die ope vir Pienaar van 
Pote geklop en hoewel geen 
punte in die geveg behaal i 
nie, was dit nie moeilik vir 
die beoordelaar om die beslis
sing te.n gunste van J ordaau 
te gee nie. Ongelukkig bet lg. 
in die finaal teen P. van Wyk 
verloor. 

Die ander Puk wat deelge
neem het, Steve van der Walt, 
was ongelukkig om in sy heel 
eerste geveg teen een van die 
sterkste teenstanders in sy ge
wigsgroep te kom, teen wie hy 
dan ook verloor het. 

l\Iet wanne oo Bok \\"en
Leler, Klaas He;p;tek en \\'illie 
Houx ook nog duar kan die 
Kovsies hulle nmjaar lduar
maak vir 'n moeilike t_ydji' op 

Noord 
speel 

en Suid 
gelykop 

Op 27 :\lei het die nie-rug
byspelenue ko llUisligamanne 
van Duwie Dup-~oord en Suid 
teen mekaar te ;,luau gekmu 
in 'n vriendskaplike wech;tryd. 
r oord het gedurig op die aan
val gebly en prob' ·r ()]II uie 
rot vastc verdedigiug van bu id 
te oorkom deur telkeus mbL 
die agLerlyn te slaan- Dit hel 
slegs eeu keer vrugte ufgc
werp toe Louis Brits in fEe 
hoek oorgeval het v1r 'n on
vervyfde drie. Piet Vorstet' het 
egter die telling vir Huic.l ge
lykgernaak met 'n ne jiese 
strafskop. Die eindtelling was 
3 - 3. 

DORP VS. HEIMAT 

Op Woensdag 10 Junie het 
Dorp in 'n koshuisligarugby
wedstryd vir Heimat met 36-
6 kafgeloop. Dorp was bulle 
teenstanders heeltemal oor en 
het aile afdelings van die spel 
oorheers. Rennie van der Mer
we, Hannes Viljoen en Daan 

forkel (wat ses driee gedruk 
het) het skitterend gespeel in 
'n span wat moeilik geklop 
gaan word. 

PARKSIG 
EIENDOMSAGENTSKAP 

*HUlSE 
* PLASE 
* PLOTTE 
* BESIGHEDE 
* STANDPLASE 

Vir 'n eerlike transaksie 
sien of bel 

1486 Na-ure 2054 
(Eienaar: G. Sthoonhoven) 

Die winkel 
vir die 
Bruid en 
haar gevolg 

die tennisbaan, wanueer 
jaurlik e iniervarsity 
Bloemfou iein plaasvind. 

TAAI STRYD 

die 
op 

In die halfeindronde van die 
Dames-enkelspel om die Puk
kampiocnskap het Anna Ven
ier na 'n taai stryd uiteinde
lig claarin ge laag om Hettie 
,J aum ec k naelskraap in drie 

ielle te klop. Anna korn nou 
in die eindronde teen Leen 
Dreyer te staan en ook hier 
kau '11 intere' ante wedstryd 
n:rwug word. 

ln die Mans-enkelspel moet 
die "enner van Lappies en 
Th 'O sake meL Dawic mith 
uitspook. \Vie ookal wen, 
beide w e d t r y d e beloof 
0111 tennis uit die boon te rak
ke op te lewcr aangesien Lap-
pie:; va11 jaar beter peel a 
ooit en 'rheo b_y uii t.ek bekend 

vir y veilige pel van die 
agterbaan af. Die wenner van 
hierdie wed Lryd moeL 'n rede
like kans he om Dawie te 
klop aangesieH laasgenoemcle 
vanjaar nog nie l.Jehoorlik op 
dreef is nie. 

Die uitslae kon dalk nog 
beter gewees bet was dit nie 
dat die oefenprogram in die 
laaste tydjie effens in die wie
le gery is deur akademiese 
aktiwiteite nie, met die ge
volg dat die Pukke nie fiks 
was nie. 

DANIE VAN WYK 
Foto: Fotokuns. 

Maanlig Feesrugby te 
Viljoenskroon 

Stadig tou die koeie kraal toe. Lui-lui trek die eerste 
rok:ies uit die skoorstene. In die vlei maak die paddas keel 
skoon en by die bioskoop staan die mense tou. Toe die 
?raaivleisgeur nog vars om die veld hang draf Jona Vil
JOen met sy ander 14 ,Theos"-spelers op die veld vir die 
wedstryd teen Viljoenskroon. Datum: Maandag 1 Junie. 
Plek: Viljoenskroon. 

LIG OP DIE SPEL 
_Na ongeveer 15 minute, net voordat die ergste duis

terrus toesak, sny Spekkies de Villiers in die agterlyn in 
en druk sy eerste drie sinds 1961. Hy vervyf dit self. 
Kort hierna word die spreiligte aangeskakel en 'n withal 
naderges_leep. Nou speel die 15 Pukke met hulle maanlig
geel trme soos een man. Gerrit Scholtemeijer draf deur 
na 'n pragtige breekslag deur Dries Redelinghuys. Spek
kies vervyf en die Pukke is 10-0 voor. 

Omtrent half sewe begin die Pukke om die Viljoens
kroners om die nek te probeer lak (sleeptyd) en kry so 8 
punte teen hulle. Danie van Wyk kry die bal en hard
loop 'n haas uit die grond uit toe hy sy draai agter die 
doellyn maak. Die eindfluitjie blaas en die Puk wen 'n 
baie lekker wedstryd met 13-8. 

'n Groot en aangename rugbydag word op Viljoens
kroon afgesluit toe die Puk 'n beker ontvang vir die beste 
wetenskaplike spel. 
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II SPORTGESELSIE DEUR RYDAN 

V akansietoere En 
VOor Die 

- Toernooie 
Deur 

Soos u almal weet, gaan ons bin nekort ~et vakan~ie -=:n ... daar is o~k 
verskillende sportspanne van die Pu k wat mter - Uruversltere toemoo1e 
gaan bywoon of gewone toere onde rneem. Soos die v-:rlede dit al telke
male bewys het, is die standaard wa t op s~lke toemoo1e he-:rs, be onder 
hoog en strewe universiteite jaarliks '?~ d~e gehalte van d1e s~ortsoort 
waarin hulle meeding steeds op 'n h oer pell te plaas waardeur d1e kom
petisiegee~ ook noodwendig versker p is . ... 

Hiervoor is maandelange se harde opoffering en 
voorbereiding nodig en is dit veral fiksheid van spelers 
of deelnemers wat aan 'n strenge toet onderworpe 
is . . . en nou ontstaan die vraag of dit werklik on 
ern s is, ons as Pukke, om 'n algehele peil van fik beid 
te bereik deur harde oefening vooraf. Fiksbeid is tog 
immers die basis van elke sportsoort en hoe kau ons 
met ander universiteite gaan meeding as hierdie nood
saaklike fondament ontbreek '! Ons is meestal geneig 
om slegs aan die sosiale gesellighede te dink wat met 
so 'n toernooi gepaard gaan en die lekker vakansie 
wat so 'n onderneming inhou. 
Geagte sportlesers, verstaan mooi, ek praat nie van af

ronding, styl en ander fynere kunsies van elke sportsoort nie ; 
dog slegs oor die fisiese fiksheidtoestand van elke Puk wat ge
durende Juliemaand sy of haar Universiteit op 'n inter-Univer
sitere toemooi gaan verteenwoord.ig. Hiermee wil ek 'n beroep 
op u almal doen om die volgende paar weke nog harder as 
ooit voor te berei vir die onderskeie toernooie wat u mag by-
woon. 

RUGBYBESTUUR 
ANTWOORD 

Van die sekretaris van die 
R ugbyklub, mnr. Hans v~~ 
Zyl, bet ek die volgende bnef 
ontvang: 
, , Geagte Hedakteur - l\tet ~e 
, , Sportgeselsie'' in die vonge 
\V a pad veroordeel Rydan die 
rugbybe~tuur as moordenaar 
van die rugbykoshuisliga. Hier
die totaal valse beskuldiging 
regverdig nie eens kennisna
me daarvan nie. Op die Puk 
weet almal dat Rydan met 
sy bewerings op 'n dwaal~t'g 
, rydans ", n1aar aanges~en 

Die Wapad" se leserskrmg 
~'erder as Potchefstroom strek 
en daar nou heelwat per~one 
is wat onder 'n wanindurk ge
bring is, wil ons graag die 
saak regstel : 

1. Die rugbykoshuisliga is ver
lede jaar op inisiatief van 
die Rugbybestuur in die le
we geroep. 

die eerste skote in die ko~
huisliga reeds geklop. lntus
sen gaan die wedstryde ge
organi eerd voort - op iui
siatief van die koshuise. Dit 
is wat die Bestuur beoog 
het en dit bet geslaag. 

5. Dit word algemeen aanvaar 
dat die Rugb~·kl ub een van 
die mee~ aktiewe portklubs 
op die "C niversiteit is en dat 
daar met sy organi~a ·ie 
niks kort nie. 
, Ons kom du~ tot die ge

volgtrekking dat die bewering 
van Hydan onjui en beslis 
onvanpas was. 

, , 'l'en slotte, moet a seblief 
nie weer die Sokkerklub ~e 
modus operandi aan die ltug
byklub voorbou nie en daar
deur die een !dub teenoor d1e 
under stel nie." 

LOS UITDAAG
WEDSTRYDE 

MNR. PIET BOSMAN 
Op die buffet-ete wat deur 

die Hektor 11a die wed~tryde 
'aterdagaand vir die spelen; 

gehou is, bet die \' om·sitter 
van die \\'es-'l'ran~vaal se Hug
by-unie, nmr. Piet Bo llllln, 'n 
betekenisvolle ding ge 'e. Hy 
bet gepraat oor die feit dat 
die Puk se rugby panne die 

:Mlrlt. PIET BOSMAN 

afgelopc paar jaar n ie heelt~
mal die ·elfde hoogtes bere1k 
bet u so 'n 10 jaar gelede 
nie, en ge e: 

, ,Ek wonder of die rede 
hiervoor nie gesoek moet 
word in die min ondersteu 
ning wat die rugb,yspelen; 
van l111 l mede.·tudente, en 
veral die dames, kry nie. 
'l'ien jaar gel de was die 
Parl\ altyd gepuk deur Puk
ke a hul Eerstespan daur 
'peel en lede van die pu
bliek moes reeds van een
um af toustaan om 'n plek 
op die pawi ljoene te kry." 
Bk wonder ook. 

R\'D.\ X. 
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PUKKE BEHAAL MOC 
OORWINNING TEEN 

POTE 

Faan van Tonder skitter 
op verdediging 

Die Eerte-span het op Saterdag 30 Mei op 
skitterende wyse 'n einde gemaak a an die reek::;· 
neerlae en gelykopbeslissing~ teen Pote sedert 
die einde van 1961. Daannee is ook 'n morele 
oorwinning behaal wat veel groter is a-;;· die 12 
punte teen 9 wat die telbord na afloop van die 
wedstryd aangedui het. 

Op die veld was daar volop drama en skouspel en 
op die paviljoen ovasie en dawerende uitbund.igheid. 
Olenpark bet aan die Pukke behoort en die handjievol 
Pote-ondersteuners was verslae. 

HELDE 

Die Tbeosspan bet soos een 
man besielen·d gespeel. Dit 
was duidelik dut hulle met 

I nik~ anders as 'u oorwinning 
tevrede sou wees nie. Hoewel 
di t moeilik is om uitsonderings 
te maak, was daar tog vier 
spelers wat bulle onderskei 
bet as die helde van die dag, 
naamlik Faan van Tonder, wat 
die Pote-agterlyn met vernie
tigende verdedigingswerk totaal 
ontwrig en ontsenu bet; 
' pekkies de Villier , wie se 

posisionele spel en verdediging 
_,fo utloos en ondeurdringbaar 
was; Barrie Barnard, wat elke 
oomblik 'n verbete pel ge
speel bet; en kaptein Jona Vil
joen, wat reusewerk onder die 
voorspelers verrig bet. 

Al die ander lllaune was eg
ter ook belde. Wie sal Danie 
van \\'yk se vasberade lopies 
vergeet of Dawid Sauenuann 
se dekwerk of Du ve Tromp en 
Paul du Plessis se skitterende 
lyn taanspel ! Gerrit Scholte
meijer en B ulletjie de Beer 
was deurgaans op die punte 
van hulle tone, Gieter van der 
\Y alt en Dries Reclelinghuy;; 
bet veilig gespeel. Voeg daar
by dat Jan Kruger, Harr,\· 
.:\Ieado.n en J oof Otto meer a· 
bulle normale deel gecloen het, 
dan kan dit begryp word waar
om die Swartetjies nie teen die 
Pukaanvalle hestand wat; nie. 

DIE PUNTE 
Die punte het soos volg ge

koni: 

In die eerste helfte behaal 
P. O.K. !)es punte deur 1niddel 
van twee tergend maklike 
strafskoppe reg voor die Puk se 
pale. Spekliies slaan egte r net 
voor rustyd terug met 'n prag-

J'AAN VAN TONDER 
Foto: Fotokuns 

tige trafskop van :iO tree. 
Kort na ru ·tyd mauk h~· die 
telling gelykop lllet 'n uitste
kende skepskop. Dit het skie
lik onderneming gees iu dit> 
Pukspun geblaas. Eers duik 
Banie Burnard vir 'n drie oor 
nadat Pohl misgeta · het en 
kort daarna skuif Dries Hede
linghu,vs die telling op met 'n 
drie in die hoek Hpekkie faal 
lllet albei verv~fskoppe. 

ROOSKLEURIG 
Kort voor die einde bet Pote 

nog 'n maklike strafskop in 
punte omskep maar bulle bet 
nie die nodige slaankrag gehad 
om die Puk se doellvn oor te 
steek nie. Die eindfluitjie bet 
geblaa met die Puk sterk op 
die aanval. 

Indien die Puk nie vroeer in 
die seisoen teen die verwag
ting in teen Klerksdorp en 
Lichtenbmg verloo1· het nie, 
kon bulle kan e 0111 die • • eser· 
beker nou as roosldeurig be
skou gewee het. 

2. Vanjaar is die inisiatief weer 
deur die Be~tuur geneem, 
en die Sentrale Koshuisko
mitee is sonder sukses ge
vra om die koshuisliga (met 
klem op die koshuis) te ?r
ganiseer. Dit is 'n redelike 
versoek (V olgens Rydan 
beer!) daar in die koshuise 
'n gees van bereidwilligheid 
om saam te werk; behoort 
die koshuisinwoners nie die 
H uiskomitee oor die vingers 
te tik omdat bulle nie wou 
saamwerk nie ?) 

3. Die Rugbybestuur kon nie 
toelaat dat gereelde voetbal
spelers aan die koshuisliga 
deelneem nie, omdat daar 
reeds nie genoeg spelers i 
om sy ligaverpligtings na te 
kom nie en omdat by aile 
ingeskrewe spelers by oefe
ninge moet he om spa~
oefening te verseker. Dit 1s 
juis die moeilikhede . :net 
v~rled jaar se koshmshga
wedstryde wat die Bestuur 
tot !>O 'n besluit gedwing 
bet : ingeskrewe spelers moe 
op oefentye aan koshuisliga
wedstryde deelneem. 

.;\Iy dank a an nmr. Van Zy I 
vir sy vriendelike antwoord. 
Ongelukkig bet die grootste 
gedeelte daarvan niks te do~n 
met die kern van my Gesel~Ie 
verlede keer nie, naamlik dut 
die Rugbybestuur die lwshui~
liga in sy nuwe vorn1 moes 
organiseer nie. Punte 1, 3 en 
5 is dus ietwat van die punt 
af. \Vat punte 2 en 4 be
tref voel ek steeds dat die 
reeling van die liga eerder op 
die gebied van die Hugbybe
stuur as van die Koshuiskomi
tee val (in elke geval bly dit 
lg. se plig as die Huiskom 
nie wil saamwerk nie), terwyl 
ek nog wonder wie kontro!e 
hou oor die uitslae van d ie 
los uitdaugwedstryde wat mm·. 
Van Zyl as ,georganiseerde 
koshuisliga' ' -weds try de beskou . 

LAGER 

4. Teen die tyd dat die ,Sport
gesel~ie" verskyn het, bet 

W at die slotparagraaf be
tref, glo ek n ie dat enige klu? 
te aktief en te goedgeorgarn
seerd kan wees om by enige 
ander nog iets te ka.n leer n ie. 

PUIK REeLINGS 
Van rugby geprnat, 'n woord 

van bartlike gelukwensing aan 
die Rugbyklub vir die puik 
manier waarop die Uugbydag 
van verlede Saterdag gereel 
is. Die aandenkingsprogram is 
'n juweeltjie . 

Geniet dit 
koud! 

Dit verkwik • Dit bevredig • Dit beur op .- . 



Bladsy Agt 

OUD-THEOS 
BETE,R AS 

3 PUNTE 
le-SPAN 

Rugbydag was 'n groot sukses 
. 

SPRANKELENDE rugby is Saterdagmiddag gesien toe die 

Oud-Theosspan die ~uidige !lerstespan verslaan het me\ 
16 punte teenoor 13 in 'n wedstryd op die P. U .-rugbyveld. Al
hoewel na die wedstryd beweer is dat die Eerstespan 'n drie 
present gekry het, was die telling 'n getroue weergawe van 
die wedstryd wat die hoogtepunt gevorm het van 'n baie ge
slaagde Rugbydag. 

DIE WAPAD WOENSDAG 17 JUNIE 1964 

\ . VERSW AKTi 
SOKKERSPAN 
KRY SWAAR 

Die volgende .wedstryde is 
deur die spanne gespeel : 

30 Mei, Strathvaal B 
Puk B 4 - 0; 3 Junie Strath
vaal A - P uk A 9 - 1; 6 
J unie Dorp B - P uk A 5- 5; 
Westvaal-Rangers A-Puk · B 
6- o. 

In die Oud-Theosspan bet Jan van der Schyf£ op senter 
getoon dat hy nog oor byna al sy ou vaardigheid beskik. Daar
die gevaarlike grondskoppie van hom is nog net so doel treffend 
soos altyd. Dit was egter skrumskakel Bok Fourie wat die 
beste spel onder die agterspelers gelewer bet en die oorwin
ning van die · ,ou" manne kan in 'n groot mate aan sy skit
terende vertoning toegeskryf word. 

Die Theosspan wat verlede Saterdag gespeel bet, is: 

Die wedstryd teen Strath
vaal A van die A-span , bet op 
'n Woensdagaand plaasgevind 
en die Pukke moes met 'n ver
swakte span opdraf, omdat 
baie van die steunpilare nie 
kon speel nie. Teen Dorp B 
was bulle weer baie ongeluk
kig om n ie 'n boer telling te 
behaal nie. Die B -span wat 
met nege spelers teen West
vaal-Rangers gespeel bet, bet 
'n mooi vertoning gelewer deur 
net met 6 - 0 te ve.rloor. 
P ragtige keerwerk is gelewer 
deur doelwagter Schalk Seven
ster, wat grootliks verantwoor
deli.k was vir die lae telling. 

VOOR (1-r): Mnr. J. Schutte (Onder-voorsitter), Prof. H. Ven· 
ter (Voorsitter), J. Viljoen (K.aptein), K. v. d. Walt (On· 
der-K.aptein), mnr. J. Hattingh (Afrigter) , H. van Zyl 
(Sekretaris). 

VOORSP ELERS Inr. Piet du Plooy die flui-
Die grondslag vir die oor- tjie gehanteer het, was op

winning is egter deur die merksaam. Die gemuklike ma
voorspelers van die ouer gar- nier van wedstryd hanteer, is 
de gele. Hier het bulle 'n onbekend in Wes-Transvaal. 
besliste .gewigsvoordeel geniet 

MIDDEL (1-r): B. Barnard, D. Redelinghuys, S. de 'Villiers, 
F. van Tonder, B. de Beer, H. Meadon. 

AGTER (1-r): J. Otto, D. Sauermann, D. Tromp, J. Kriiger, 
P . du Plessis en D. van Wyk. 

AFWESIG: G. Scholtemeijer. 

met manne soos Koos du Th 
Plooy, Pierre Maritz en Solly eos 
van Vuuren in hul g~ledere . 

verslaan W.-Tvl. 
kampioenspan 

se 
Oud-kaptein Piet Bingle bet 
die hele veld volgespeel, ter-
wyl Nic Fourie en Terry 
Roscher altyd woelig was in 
die los. 

SKITTEREND 
W at die Pukspan betref, was 

daar rukke wat bulle pragtig 
saamgespeel bet en werklik 
mooi rugby gelewer bet. Die 
drie van Chris Siebert was 
skitterend. Oor d1e algemeen 
bet hulle egter nie heeltemal 
die tipe hardlooprugby gespeel 
wat van bulle verwag is nie. 

Onder die agterspelers bet 
Spekkies de Villiers 'n ware 
,gemerkte" dag belewe. Hy 
is dikwels bestook met hoc 
skoppe en het net so dikwels 
met 'n ,merk" die posisie 
gered. Gerrit Scholtemeijer 
was met 'n puik breekslag di
rek verantwoordelik vir Sie
bert se drie. 

Die punte vir die Oud
Theos is aangeteken deur Jan 
van der Schyff ( 'n drie en 
twee vervyfskoppe), Terry 
Roscher en Fanus Blom (elk 
'n drie) en Ken·ie Kruger ('n 
skepskop)· Vir die Pukke bet 
Hedelinghuys, Dave Tromp en 
Siebert elk 'n drie gedruk 
waarvan Spekl<ies twee vervyf 
het. Die derde vervyfsl<op was 
teen die regoppaal en 'n prag
tige skepskop van Spekkies 
(50 tree) was :p.et mis. 

:MNR. PIET DU PLOOY 
Die wedstryd is in 'n baie 

goeie gees afgespeel en elke 
toeskouer bet die hele wed
stryd geniet. Die wyse waarop 

OUD-NA VY WEN 
LEWENDIGE 
WEDSTRYD 

In 'n lewendige wedstryd 
bet die , veterane" die jong 
Navy Saterdag onder die knie 
gekry met 'n oorwinning van 
ses punte teenoor nul. 

Die oud-Navy se punte bet 
gekom van 'n drie deur Piet 
Hugo en 'n strafskop deur 
Louw Erasmus. 

GEWIGSVOORDEEL 
Die ,ou manne" bet 'n 

baie groot gewigsvoordeel ge
had en dit bet die voorspelers 
van die tweede span swaar 
laat lewe. Onder die voorspe
lers van Oud-Navy bet 
.kaptein Mac :MacDonald en 
Gpstaaf du Toit goed gespeel 
terwyl die losskakel Carel 
Griindlingb nog goeie rugby 
speel. Johan Serfontein speel 
ook nog windmakerig. 

Vir die huidige Navy bet 
Klasie Havenga en Hannes 
Visser goed vertoon . 

V oorspelers 

harde 

voer botoon 

stryd 

. 
In 

Na hulle oortuigende oorwinning oor Pote 
twee weke gelede het die Eerstspan verlede Sater
dag (S Junie) hulle reeks goeie vertonings van die 
seisoen voortgesit toe hulle die spa n van Strath
vaal (verlede jaar se wenners van die Wes-Trans
vaalse liga) met 9 punte ( een drie en twee straf
doele) teen 3 ('n strafdoel) op Olenpark s~ B-veld 
geklop het. Die n:~.:;·iydtelling was 3-0 in Strath
vaal se guns. 

Dit was 'n barde wedstryd wat hoofsaaklik onder die 
voorspelers uitgespook is, terwyl die agterspelers van 
beide spanne hulle deurgaans daarop toegele het om 
soveel as moontlik met skopwerk voordeel te trek uit 
die lastige wind wat daar gewaai bet. 

VOORSPELERS BAAS vorder tot derde plek op die 
Teen 'n span wat daarvoor liga na Lichtenburg en Gold

bekend is dat bulle bulle hoof- fields wat nog met 'n kort
saaklik op voorspelerspel toe- kop voor is. 
spits, bet die Pukvoorspelers 
met eer uit die stryd getree. 
Die vaste skrums is heelte
mal deur die Geeltruie oor
heers, waar Bulletjie de Beer 
'n hele paar vasskoppe meer 
as sy teenstander gewen bet. 
'n Duidelike bewys van hul 
baasskap is in die tweede 
helfte gelewer toe die agt 
Pukke in 'n skrum naby 
Strathvaal se doellyn hul op
po.nente skoon oor die doellyn 
gedruk bet en Jan Kwger op 
die bal geval bet vir die enig
ste drie van die wedstryd. 

Ook in die losspel bet die 
Theosmanne die botoon ge
voe.r, maar hul lynstaanwerk 
is nog nie heeltemal na wen
se nie. Die gebrek aan onder
steuning en die feit dat hulle 
nog nie vinnig genoeg toemaak 
nie, laat Gieter van der Walt 
nog te veel benoude oomblikke 
beleef. 

PRAGSKOP 
Die ander punte van die 

Puk het gekom as gevolg van 
twee strafskoppe van Spekkies 
de Villiers, wat andermaal 'n 
stewige vertoning gelewer bet. 
Een van hierdie strafdoele was 
'n pragskop wat by vanaf die 
middellyn oorgesit bet. 

Met hierdie orwinning van 
bulle bet die Pukke nou ge-

Pu'k se Juniors I 
verloor teen 

Tukkies 
In die eerste voorwedsLryd 

verlede Saterdag het die Of HJ
span van Tukkie daarin ge
slaag om 'n soortgel,yl'e span 
van die Puk met 18-8 te klop. 
Dit was 'n welverdiende oor
winning en die besoekers Hit 
Pretoria bet die skarc vergas 
op pragtige rugby. 

REUSETELLINGS 

Onder die Pukl\ies was daar 
'n algemene gebrek aan vuur, 
en dit wil voorkom asof bulle 
maar net nie die mas kan 
opkom by groot geleenthede 
nie, _ want voor 8aterdag bet 
bulle al hul wedstryde met 
reusetellings gewen, behalwe 
die nederlaag teen Pote. 

Al agt die Pu kke se punte 
is aangeteken dem Gawie Ys
sel, met twee driee en 'n 
vervyfskop. Vaatjie van der 
1\Ierwe en Leon de Bruin on
der die voorspelers en P iet 
Venter onder die agter pelers 
bet met eer uit die stryd ge-
tree. 

GISELA MAIW ALD 
Fotograal en Fotograliese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 

Foto : Fotokuns. 

Dick Putter (links), die 
kaptein van die Oud-Tbeos
span wat Saterdag die Eer
stespan van die Puk met 
16 - 13 geklop bet, ontvang 
die beker vir die beate rug
by gespeel op die Rugbydag 
namens sy span van mnr. 
Piet Bosman, die Voorait
ter van die Wes-Transvaal
se Rugby-unie. Die oorban
diging van die beker bet 
plaasgevind by die gesellig
heid na die wedstryde in 
die Totiussaal. 

Op 20 Junie speel die A-span 
teen Dorp A en die B-span 
teen Dorp B in die- laaste 
liga-wedstryde . Strathvaal A 
wat .nog onoorwonne is, bet 
die grootste kans om die wen
ners van die liga te word. Vol
gende kwartaal vind die uit
klop-liga plaas en ons kan 
met 'n geruste hart gaan kyk 
wat die A-span dan sal pres
teer. Daar word met spanning 
gewag op 'n antwoord van 
UKOVS of bulle 'n span be
skikbaar sal he vir intervarsity 
of nie . 

Foto: Fotokuns 

Pukke geklop in landloop 
In die landloopkompetisie wat Saterdag die Me Junie op 

Stifontein afgehandel is, het Weermag die Pukke met 8 punte 
verslaan om bulle daarmee die tweede nederlaag van die seisoen 
toe te dien. Leendert Snyman het vyfde plek behaal, Dewald 
Steyn sesde plek, Fanus Heystek was tiende en Baas Buys 
twaalfde. Ander deelnemers aan die byeenkoms was Pote, 
Stratbvaal, Lichtenburg en Volkskool, Potchefstroom. 

Die Pukke gaan gedurende 
die eerste naweek van die ko
mende vakansie in Kaapstad 
aan die interuniversitere land
loopkompetisie deelneem en 
behoort bulle wel deeglik te 
laat geld ten spyte van die 
feit dat bulle o.a. met 'n man 

soos Charles Minnaar van 
Tukkies te doen sal kry. 

Die W apad wot'd gedruk deur 

Enslins, Potchefstt'oom. 

en uitgewet's: Die S .R. 

P.U. Vit' C.H.O. 
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