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OFFISitlE SruDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

BALANS NOOitSAAKLIK IAfbeid beiOUl 
Gradedagtoespraak 

., DIE BALANS tossen die natunr- en geesteswetenskappe moet 
herstel word. Die laboratoriwru is die katedrale van 

aanbidding van 'n nnwe lewe waarin die gees van die mens 
verlore gaan," het appelregter F. L. H. Rumpff gese toe hy 'n 
geleentheidswoord gespreek het tydens die gradeplegtigheid van 
die Potchefstroomse Universiteit. 

,,Die mens wat soveel kennls 
verwerf het op dJ.e gebied van 
die natuurwetenskappe staan 
m.aateioos teenoor homseH. Deur 
sy kennls van Fialka en Chemle 
oefen hy beheer ult oor 'n mag
dom ·van kragte, maar oor sy eie 
breln het by geen beheer nle." 

mens terug na die fontein van 
die lewe sal lel" 

PROBLEME 
In die praktyk Is da.a.r vier 

geestesprobleme wat veral aan
dag verdien, het hy gese. 

By die mens is daar voortdu
rend 'n drang tot ontoelaatbare 
geweld en ha.a.tultlng. In gesublt
meerde vorm vind dit ultlng in 
sport en selfs ontgroening. Meer 
ernstlg is die sieklike drang tot 
selfmoord. 

Die Kanselier van die P.U., min. Jan de Klerk, ken hier die 
B.Sc.-graad aan mnr. Danie van Wyk, hoofredakteur van die 
S.A.-Student toe. Mnr. Van Wyk is een van die 455 studente 
wat 'n graad ontvang het. 

Foto: Fotokuns 

$ 
DIE OU MUTUAL 

bled u die 
beste In 

Lewensversekerln1 .......... 

NR.4 

lnlywing behou? 
Massa stel 
stand punt 

Hoe voel die P.U.-studente oor 
die atskaffing van inlywlng? 
Antwoord hierop is onlangs met 
'n speslale massavergaderlng ver
kry toe 'n rosie lngedien is 
waarin versoek word dat die be
slult van die Studenteraad om 
lnlywing at te skaf, in heroor
weging geneem moet word. 

VERSKEIE SPREKERS 
Verskele sprekers bet die me

ning uitgespreek dat die begin
eel van lnlywlng behoue moet 
bly. Hulle was egter da.a.rmee 
eens dat die inlywing drasties 
verander moet word. Mnr. G. 
Scholteutijer het gese dat die 
Universiteit 'n spogontgroening 
nodig het waarmee hy hom na 
butte kan verantwoord. 

IN U LIG 
Mnr. Hans Malan het die be· 

sluit van die Studenteraad ge
steun en gese: ,As ons die ont
groening ga.a.n toets a.a.n die be
ginsel van ,In U Lig" sklet dit 
ver te kort. Hy het verwys na 
wanpraktyke wat in die verlede 
plaasgevind bet. 

Regter Rumpff het gese die 
natuurwetenskappe maak "n 
groot aantal geriewe vir die 
mens moontlik. Hierdie ontwik
keling is egter soos klatergoud. 
Dit veroorsa.a.k 'n gejaagde lewe 
en skep neurotlese mense. Die 
natuurwetenskap eis al hoe meer 
geld asook die breinkrag van die 
jeug. 

GEJAAG 

Bloot tegnlese verbeteringe 
gaan nie die slagtlng op die 
pa.a.ie bekamp nie, het hy gese. 
Ook kan egskeidings nie in Suid
Afrika se howe opgelos word 
nie. 'n Vlerde probleem Is die 
van drankmisbruik wat 'n bale 
meer direkte verband met eg
skeldings het as die gebruik om 
te dans. 

Kommunisme /loreer 
kwyn 

as Godsdiens 
In hierdie gejaag na tegnolo

giese ontwikkeling het die mens 
ni~ ontwikkel nle en ta.s hy rond 
op soek na 'n ele waarde. Om 
die rede Is dlt van die grootste 
belang dat die balans herstel 
moet word sodat die wetenskap
pe van die gees nie verlore sal 
ga.a.n nle. Hieronder val veral die 
Psiglatrie Sielkunde en Sosiolo
gie. 

Die P.U. vir'- C.H.O. kan 'n 
groot rol speel In die herstel van 
die balans, het hy gese. In die 
moderne wetenskap word twee 
radikale lnterpretasies van die 
Bybel gevind. Die een groep wil 
die Heilige Skrlf aanpas by die 
mens en die ander lgnoreer dit 
geheel en al. 

IN U LIG 
.,Hierdle Universitelt pas nle 

een van die twee toe nle omdat 
dit .getrou is aan sy leuse, deur 
.,In U Lig"' te wandel, en die 
Uefde aan God en die mens as 
die hoogste gebod te a.a.nvaar. 
Om die rede Is dit noodsaaklik 
dat die P .U. daardie geesteswe
tenskappe sal aanvoer wat die 

Om hierdie probleme te be
kamp, stel regter Rumpff 'n in
stltuut vir psigiatriese navorsing 
en 'n sosiologiessielkundge na
vorsingsinstituut voor. Da.a.r moet 
ook 'n aantal parlementslede san
der kiesafdelings aangestel word 
wat hulle onverdeelde aandag a.a.n 
die mens se geestesprobleme kan 
wy. 

Tydens die geleentheld Is 
daar a.!l.ll 455 persone p-ade 
toegeken waaronder eH dok
torsgra.de was. Die gr.aad 
D. Phil ,is posthuum aan wyle 
mnr. J. P. Duvenage, In lewe 
dosent aan die P.U., toegeken. 
Drle dames, meJJ, Marlta 

Brink, Nettle Polenaar en Chris
sie Venter het drle onderskel
d)ngs elk ln d\e B.A. beha.al ter
wyl mev. Helena. van Zyl, "n 
moeder van vier klnders, vier 
onderskeidlngs vir tile B.Comm. 
graa.d verwerf bet. 

begin 
,DIE Kommunisme floreer waar die geloofslewe kwyn". So 

het dr. D. J. ;vorster verlede week gese toe hy 'n massa
vergadering in die Totius3aal oor die Kommunisme toegespre~k 
het. Dr. Vorster is aktuarius van die N.G. Kerk en voorsitter 
van Antikom. 

Volgens dr. Vorster rus da.a.r 
'n belangrike taak op die skou
ers van die Calvinistiese jeug om 
In die krisisjaar van 1965 bier
die grootste vyand van die Chris
tendom die hoof te bled. ,Aileen 
wanneer die Afrikaner weer na sy 
Calvinistiese lewenshouding te
rugkeer kan hy sukses verwag." 

,Die Kommunisme Is nie on
oorwinlik nle, maar dan is dit 
nodig dat die jeug tot posltiewe 
optrede aangespoor moet word. 
Die onderwys moet gemobillseer 
word en 'n suiwer Christelik-Na
sionale stelsel moet dwarsdeur 
die land verkry word. 'n Prak
tiese program van aksie moet in
gestel word. Die jeug moet ener
giek en wakker wees met 'n on
wrikbare geloof in die ware 
God," het hy gese. 

Dr. Vorster het voorts gese dat 
die Kommunisme die lewensbe
skoulng van die verwronge mens 
Is wat deur haat a.a.ngevuur 
word. Dit is ook 'n nlhillstlese re
aksie teen die Westerse beska
wing waarin die Christelike 
godsdiens as opium vir die volk 
beskou word. 

,Die Kommunlsme is niks an
ders as terugkeer na die bar
barlsme nie," het hy gese. ,,;In 
die woorde van Marx ken bier
die ldeologie geen reg, morele se
des of godsdiens nie. Dit sypel 
orals onder die dekmantel van 
allerlei mooi klinkende name in. 
So Is Martin Luther King, die 

groot ,vryheidsvegter" in die 
V.S.A., ' n lid van die Tennessee 
Communist Training School en si 
Kommunistiese verbintenis met 
die Wereldraad van Kerke on
teenseglik bewys. Die moderne 

Mnr. Chris Putter ls deur 
d\e Studenteraa.d as hoofre
dakteur van die Besembos vir 
1965 aangewys. Hy neem die 
plek ,In van mnr. Hannes van 
der Walt wat die Puk verlaat 
het. 

N a verneem word sal die 
tema van vanja.ll.l' se Besem
bos ,Die modern~ wereld en 
wetenskap" wees. 

Foto: Fotokuns 

kuns skep ook probleme omdat 
dit chaos in die hand werk en 
nie die basiese beginsels van 
Chrlstelike ordelikheid en mor.a
liteit bevorder nie." 

,Beroepskole vir die opleiding 
van , saboteurs waar mense ge
let!r word· om weersinwekkende 
da~e te pleeg en waar bose sa
meswerlngs teen die hele Weste 
beoog word, word ook ingespan 
om Suid-Afrika te verower." 

,Dit moet Jie taak en die roe
ping van die Christelike universi
telt wees om ook die Liberallsme 
op elke terrein te beveg omdat 
die Liberalisme die padmakers 
vir die Kommunisme is, het dr. 
Vorster gese. 

Naweek-knrsns 
m Jaarlikse naweek op

knapplngskursus vtr redak
teurs van studentekoerante 
sal in die toekoms op Pot
chefstroom gehou word. Die 
besluit ,is op die onlangse 
Afrikaanse Studf,lntepersunle 
lmnferenste In Pretonia ge
neem 'n Voorstel dat die kur
sus in Bloemfontein gehou 
moet word omdat dlt meer 
sentraal gelee is, is van die 
hand gewys. Die konferensle 
het beslult dat die P. U. die 
aangewes~ plek is aanges~en 

professlonele Ield,lng van die 
Departe,ment Perswetenskap 
alhjer verkry kan word. 

Puk wen vasvra 
'n Span van die Puk bet 

verlede week daarin ges1aag 
om -In span van die Afrikaan
se Studenteklub van Wits Jn 
'n lnter-unlversltere vasvra.
wedstryd te klop. 
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IMPRESSIONISME is die wer

eld wat 'n bysiende persoon 
waarneem as by sy bril afhaal." 
' .;w dit as u wil, maar dis 'n 

stelling wat 'n student eenmaal 
in 'n eksamen gemaak bet! Hoe•
wel eintlik lagwekkend, steek 
daar tog 'n klein bietjie waar
heid In, in die sin dat die duide
lik afgebakende lyne en beklem
mende det9;il van die _ alledaagse 
wiheld vir die bysiende persoon 
verlore gaan. Maar wanneer 
GAar In ag geneem word dat die 
fmpressionisme hoofsaaklik diE: 
'.n:uns van sien, van waarneem, is 
moet die twyfelagtige definisie 
beslis verwerp word. 

KUNSGESELSIE 
Die felt dat die impressionist

tiese kuns heeltemal profaan en 
sonder vergeesteliking is, kan 
natuurlik ook bydra daartoe dat 
die andersins so opstandige 
moderne geslag kunstenaars -
en publiek - die kuns nog heel
temal aanvaar. Monet is nie vei"
niet deur Courbet ,die man wat 
nie engeltjies skilder nie" ge
noem nie.'' 

Uitvoering van 

bekende trio 

SKAKERINGE 

Geen ander styl in die skilder
kuns gee soveel skakeringe aan 
'n eenvoudige kleur, soveel diep
tes aan 'n skaduwee of soveel 
vlakke aan 'n ligbol as juis die 
Impressionisme nie. Geen ander 
skool van skilders was ooit so 
aangetrek deur die beweging en 
weerkaatsing van lig en deur die 
malende, skone kleuremassa wat 
eintlik maar die wereld is waai"
in ons alma! leef nie; geen an
der sty! weerkaats in 'n enkele 
doek soveel uitbundige lewens
blyheld of glansende skoonheid 
wat uit die natuur self gehaal 
is, deur net te sien in die ware 
sin van die woord nie. Hulle wil 
gee wat die oog sien, sonder ver
geesteliking, sonder besinning. 
Monet vertel aan 'n Amerikaanse 
skllder: "(That he wished he 
had been born blind . and then 
had suddenly gained his sight 
so that he could have begun to 
paint in this way without know
ing what the objects were that 
he saw before him.'' 

WERKLIKHEID 
Bulle eis vlr d ' e kunstenaar 

die reg om die werklikheid te 
skilder soos bulle aileen dit 
sien soos die gewone mens 
geweier bet om te glo dit kan 
gesien word: wit sneeu met 
pers skaduwees, skilderlng met 
'n bonte samestelllng van ve
gles en toetse w.at we fislese 
oog op die regte afstand ver-

bind tot 'n tlntelende spel van 
deur die lig geskepe kleurnuan
ses. _ 

LEWENDE TONEEL 
Hoe anders as deur 'n impres

sionistiese siening sou die reen
erige, rokerige stasie van Sant
Lazae omtower kon word tot' 'n 
lewende, skitterende tonee) soos 
Monet dit weergee? In sy V;rou 
wat Lees slaag Renoir daarin om 
uit 'n heel onaantreklike model 
in 'n be.treklike donker hoekie 
'n verbysterende studie van lig 
en kleur te tower met skynbaar 
onoorwoe kwasstrepe. 

REFLEKTEER 
Die Impressionisme reflekteer 

die filosofie van die negentiende 
eeu wat gegrond was in die 
hoop dat die mensdom hom sal 
bevry van sy verslawinge en sal 
voortleef in 'n wereld van lig en 
kleur en vreugde. Die Impres
sioniste wou, soos Goethe, aan 
die !ewe roep: .,Staan stil, jy is 
te wonderskoon!" 

Die dapperheid en vrymoe
digheld van bulle kuns was 
d.\kwels die oorsaak daarv,an 
dat bulle in die uiterste armoe
de en ellende en tragedies he
land bet. Veral Renoir, Monet 
en Pissarro bet ontberlng ge
had wat vandag meer na 
legendes as na die waarb&id 
klink. 
Die Impressionisme is glad nie 

'n sty! van die verlede nie. Die 
oorweldigende neigings wat met 
die jare na ander kunsrigtings 
gekom bet, bet die Imperssions
me glad nie aangeraak nie. Dis 
vera! opvallend dat die jonger 
geslag kunstenaars van die 
wereld nog net soveel voorkeur 
aan Impressionisme gee as aan 
die abstrakte vorms. 

BREEK 
Die Impressioniste wou breek 

met die tradisionele siening van 

(EDMS.} BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 
POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig: -

Agente v.r: 
IN NOXA 
VITAMOL 
COTY 

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en rokkies. 

Besoek ons uitgebreide 
GESKENKAFDELING 

DIE BULT-APTEEK 
Tomstr. 88b & c -- TeL 5943 

Ondersteun 'n Oud-Pukkie 

die natuur. Hulle siening van die 
lewe in sy geheel, of In sy ver>
skillende fasette, is modern 
sonder om afgemat en lewenS'
moeg te wees. Omdat die mens 
vandag in 'n groot mate kontak 
met die natuur verloor bet, bejeen 
bulle dit tans, moontlik onbewus, 
met 'n soort afkeer. Bogenoem
de karaktertrek van die Impres
sionisme is dus heel waarskynllk 
die oorsaak van die aanvaarding 
daarvan deur die jonger geslag. 

Dan is daar nog 'n eie skoon
heid en suiwerheid aan die Im
pressionistiese sty! verbonde wat 
dit tydloos maak; 'n towerkrag 
eie daaraan wat verseker dat die 
werke van die skilders vir ons 
'n nimmereindigende bron van 
vreugde en skoonheid bly. 

H.M. 

Die Collegium Musicum van 
die P.U. bet sy eerste program op 
Donderdag, 25 Maart, in die Kon
servatoriumsaal aangebied in die 
vorm van 'n trlo-ultvoerlng. 

Die trio, bestaande uit Susan 
Sauerman (viool), Betty Pack 
(tjello) en Rennie Coetzee (kla
vier), bet werke van Beethoven, 
Brahms en Dvorak uitgevoer. 

Dit was 'n besonder suksesvol
le uitvoerlng, maar die bywo
nlng kon, soos gewoonlik, veel be
ter gewees bet. 

H. M. 

Die drie kunstena.aiU wat in die eerste program van die Colle
guim Musicum opgetree het. V.l.n.r.: Susan Sauerman, Bennie 
Coetzee en Betty Pack. 

Genotvolle aand 
Die publlek van Potcllefstroom 

bet op Saterdagaand, ~0 Maart, 
die geleentheid gehad om na 'n 
sang- en klavieruitvoering deur 
drle bekende kunstenaus, Joyce 
Barker (sopraan), Ge Korsten 
(tenoor) en Rennie Joub~rt (kl&- ' 
vier) te !ulster. Die kop.sert is 
aangebled deur TRUK. 

Foto: Fotokuns 

Plaaslike kunstenares stal 
werke uit 

Fredel Swart, 'n bekende Potchefstroomse kunstenares, het 
verlede week van haar werke in die P.O.K.-biblioteek uitgesta.I. 
Mnr. G. M. Ba.llot, voorsitter van die Potchefstroomse kunsklub 
bet die uitstalling op Maandag, 22 Ma.a.rt, geopen. 

PRAGTIGE STEM 

In die eerste helfte van die 
program het die sangers huile 
toegele op kunslledere en in die 
tweede belfte op opera-arias en 
duo's. Joyce Barker besklk oor 
'n pragtlge, ryk stemkwalltelt 
wat veral in die dramatlese 
opera-arias ten volle na vore ge
kom bet. 

Mevrou Swart is 'n outodidak
tiese kunstenares, maar bet tog 
vroee Ieiding van Bettie CUllers
Barnard ontvang, veral wat die 
liniere kuns betref. Invloed van 
hierdie bekende kunstenares is 
nog in haar werke te bespeur. 

Sy toon 'n ooreenkoms met 
Gezanne daarin dat sy nie in 
lyn en kleur skilder nie, maar in 
vlakke: dit wil se 'n kombina
sie van kleur en lyn. Die vlakke 
doen die werk van modulasie. 
Hoewel sy die kubistiese neiging 
toon om slegs in vlakke te skil
der, maak sy tog nog in 'n mate 
van kleurtone gebruik. 

Haar vroeere werke js meer 
reallstles, soos byvoorbeeld 
Seun met Stok. Sy is egter te 
geneig om koue kleure te ge
bruik wat veroorsaak dat baar 
werke... 'n baie... koue... lndruk 
rnaak (Die Duiwe). In haar 
werke van u:e afgelope drle 
jaar ma11-k sy meer van war
mer kleure gebrulk - die wer
ke is ook meer abstrak. 

Fredel Swart bet 'n goeie ken-
nis van kleur, maar kleur self is 
nie vir haar belangrik nie. Dit 
Is jammer, want hoewel sy dit 

TX MODISTE 
(Bentie Edms. Bpk.) 

Eksklusiewe Damesalon 
Kerkstraat 183 Tel. 4856 

nie besef nle, doen dit die vlak 
skade aan. Twee werke waarin 
sy wei vlak tot voile ulting 
bring, is Stlllewe met Vrugte en 
Moeder en Kind. 

Die uitstalllng was in die al
gemeen baie geslaagd en het 
groot belangstelllng by die kuns
kenners van Potchefstroom en 
omgewing uitgelok. 

E.v.d.W. 

Ge Korsten, 'n ou bekende In 
Suid-Afrikaanse operakrlnge, bet 
gesorg vir mooi wisselende stem
mlge In sy ultvoering. 

E.v.d.W. 

kunswereld II Pukke die • 
IR 

Hierdie is di§ eerste van 'n reeks waarin bekende skrywers en 
kunstenaars wat aa ndie PUK studeer het, aan Wapadlesers voor
gestel word. 

Sarel Jacob Pretorius, die bekende digter, is in 1917 te 
Postmasburg gebore. Hy bekwaam hom aan die P.U. vir C.H.O. 
as onderwyser, word later joernalis en nog later tree by in 
diens van die S.A.U.K. Sedert 1963 is by verbonde aan die 
Universiteit van Suid-Afrika, nadat by 'n tydlank in Nederland 
studeer het. 

Hy skryf liriese, belydende poesie, maar dis veral sy deer
nisvolle, &oms roue uitbeelding van die stad wat 'n mens opval. 
In sy stadspoesie, sy gebruikmaking van die .,onpoetiese" woord 
en sy voorkeur vir die kwatryn, is by tiperend van die veertig
ers. 

Hy bereik 'n hoogtepunt met die digbundel Die Mummie in 
1964. Ander werke van hom wat verskyn bet, i& Vonke (1943), 
Die Arbeider (1945), Grou Mu-re (1945), In keer (1948) en Die 
Swyende God (1949). 

Hy doen ook heelwat vertaalwerk, onder andere Die Muur 
van Rostard in 1962, en Die Inspekteur-Generaal van Gogolj in 
1963. 
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PUK-FISIOLOOG NA 
WERELDKONGRES II I NTERU N IVERSITER II 
'a Besondere eer bet oalan;s eea van die P.U.-doSfJnte, dr. 

P. 1. Pretorius van die departement Fisiologle, te beurt 1eval. 
nr. Pretorlus het 'n ultnodi

glng ontvang om 'n referaat te 
Jewer op die eerste Wereldkon
gres bor Balllat.Okardiogratle · en 
Hemodlnamlka wat in April ,_;an
jaar in Amsterdam, Nederland 
plaasgevlnd. 

eerste fa.se van die navorslngs
program om 'n geskikte metode 
te vind vir 'n vroee diagnose van 
hartdefekte, 110011 koronere trom
bose. 

DIE daarstelling van die Engelstalige persunie eendersyds, en 
en die poglngs van A.S.P.U. aan die anderkant om studen

tenuus ult te rail b besig om vrogte af te werp. 

studente In die gemeenskap moet 
speel, gevarieer vanat stand
punte dat studente 'n aktlewe 
aandeel in nasionale aangeleent
hede moet he (Amerika en Brlt
tanje) tot standpunte · dat stu
dente huJle heeltemal moet ant
trek (voorgestel deur Llble). 

KWALITEIT 
In 198:& b.et dr. PretorlWI, 

wat toe Ia Amsterdam pstu
deer het, oqk op cUe derde Eu
ropese Koncrea te Bruuel 'n 
refe...-t plewer. Eea van clle 
wereld se bekeDdate flaloloi;. 
prof. dr. Sharboroqh, ~an clle 
Ualvenltelt vir Mecllese We
tenskappe 4-' Waahln,ton, bet 
Ia 'D aamevattend.e nnlq oor 
laaapnoemde k011~1 apealaal 
meldlnc pmaak van clle kwall
telt van clle na~ol"ffins waar 
oor clle leslnp van ell'. Preto
rlua phanclel, be*. 

P.U. NAVOBSING 
Op die kongres wat dr. Pre

torius vanjaar bywoon sal by 

veral aandag gee aan die navor
lllng wat hy gedoen het aan die 
P.U. sedert hy uit Nederland te
ruggekeer het. X>r. Pretorius 11e 
navorsing handel oor die hemo
dinamika van die witrot. Die 
ondersoek op die witrot dlen as 

Apparaat ter waarde van 
R20,000 Is deur die Unlversltelt 
in samewerking met die WNNR 
vir hlerdle doel aangekoop. 

Dr. P. G. W. DU I'LESSIS 
wat na Pori Elbabetll 

~ertrek 

Foto: Fotokuns 

BEK'E!NDE WYSCEER NA 
PORT ELIZABETH 

DR. P. G. W. du Plessis, lektor in die Wyabegeerte aaa die 
P.U., vertrek eerclaags na Pod-Elizabeth waar by as hoof 

van die departement Wysbegeerte aangestel Is. 
Dr. Du Plessis het al sy grade anses van die Calvlnistiese Wys

(B.A., ll.A. In die Wysbegeerte begeerte, maar ook vir die waar
en D.Phll) aa.n die P.U. met lof heldsmomente van ander slste. 
behaal. In 1963 het hy sentor-lek- me. 
tor in die Wysbegeerte geword. 
Vanat 1955-1957 het hy met •n 
Uniebeurs vier unlversiteite in 
X>uitsland en Nederland besoek 
met die oog op 'n ondersoek vir 
sy proefskrlf, het prof. H. G. 
Stoker, bekende wysgeer) In 'n 
onderhoud gese. 

STUDEEB OOBSEE 
Dr. Du Plessla bet, behalwe IIY 

proefskrif, etllke artlkels in bin
ne. en buitelandse tydskrltte ge
publlseer. 

Verder is hy 'n voltydse mede
werker van die Internasionale 
Calvlnistiese tydskrif ,Phlloso
phla Reformata" en ook die stfg. 
ter en stukrag agter die plaaslike 
tydskrlf ,.Perspektle.t . .,, 

NAAM GEMA.A.K 
Dr. Du Plessis is ook lid van 

die Nederlandse Vereniging vir 
Calvlnlstlese Wysbegeerte, die 
Suid-Afrlkaanse Vereniging vir 
dJe bevorderlng van Wysbegeer-

OOBSPBONKLIK 

lets wat veral In hom waaro
deer word is sy oop gesprek met 
andersdenkendes asook sy krltie
se sin en logiese 11kerm aanval 
en verweer. Sy oorspronkllkheid 
In die navorslng Is veral van 
groot betekenls, se pro.t. Stoker. 

Sy vertrek Is vir die unlversl
telt lnderdaad 'n verlles en hoe
wei hy as professor na Port Eli
zabeth gaa.n, sal persoonllke ban
de wat hom aan hlerdle unl
versiteit geblnd het, hom altyd 
'n plek gee In die harte van stu
dente en dosente. Prof Stoker het 
die hoop ultgespreek dat hy ook 
vir die unlversltelt van Port Ell· 
zabeth sal beteken wat hy nog 
altyd vir die P.U. vir C.H.O. be· 
teken het. 

Die eerste persvrystelling van 
SANSPA (South African Nation
al Student Press Association) Is 
reeds deur Afrikaanse universi
teite ontvang, hoewel A.S.P.U. nle 
met SANSPA skakel nie. 

Die nuus van SANSP A kan 
deur Afrlkaanse studentekoeran
te na goeddunke gebruik word, en 
daar het reeds in die Perdeby 
(U.P) en In die Irawa (Ukovs) 
van die nuus verskyn. 

(Die Wapad sal in die toekoms 
ook van die nuus gebruik maak, 
lnsoverre dlt inpas by die beleld 
van die koerant. Langs hierdie 
weg word dank aan SANSPA vir 
die verskafflng van die nuus uit
gespreek.-Hoofred.) 

V.S.A. 
PHILADELPHIA. - 'n Sekere 
groep Unkse studente aan twee 
Amerikaanse universJtelte wat 
reeds lank vir hulle regte betoog 
het uiteindelik erkenning gekry. 

In New York en in Maryland 
gaan banke spesiaal vir linkshan
diges aangebring word. Die vel'
anderings in Maryland is teweeg
gebrlng deur die vertoe In die 
briewekolom van die studente
koerant, The Diamondback 

(SANSPA-CPS) 

Maties 
Ten elnde die joernalistieke 

standaard van die groot aantal 
jaarllkse Stellenbosch-publikasies 
te verbeter, Is daar onlangs 'n 
kort lesingkursus in joernallstlek 
In Matieland aangebied. Die kur
sus is in samewerking met die 
Nasionale Koerante gerei!l. Die 
kursus Is aangebied as hulde
blyk vir die rol wat dr. D. F. 
Malan, in lewe premier van 
Suid-Afrlka, hoofredakteur van 
DIE BURGER en kanseller van 
die Unlversitelt van Stellenbosch 
as joernalls in die ontwikkeling 
van die Suid-Afrlkaanse perswese 
gespeel het. 

l'keys 
As prates teen die Regerings

besluit in verband met veelras
slge soslale byeenkomste, het die 
Studenteraad van !keys besluit 
dat geen amptellke danse voort
aan op die Kampus gehou sal 
word nie alvorens sodanige 
danse nie vir studente van aile 
rassegroepe oop is nie. 

te. die Sielkundige Instltuut van 
die Republlek van Suid-Atrlka, 
Die Suld-Afrlkaanse Vereniglng 
vir die bevorderlng van Christe
lke Wetenskap, die Verenlging 
vir Chrlstelike Onderwys en die 
plaaslike Wysgerige Studlekrlng. 

U het yolop keuse i11 0111 groot Yerskeiden·heid 

Dr. Du Plessis het nJe net in 
Suid-Atrika nle, maar ook In Ne
derland naam gemaak met sy 
skitterende proefskrlf oor die 
,,Etiese Behore" by M. Heideg
ger, K. Jaspers, J. P. Satre en 
s. De Beauvolr. Dr. Du Plessis 
staan lnderdaad besonder hoog 
aangeskryt In die onderskele wys
gerlge krlnge in Suld-Afrlke. en 
prof. Stoker gee hom 'n plek 
onder die bekendste wysgere In 
Suld-Afrlka. 

GBONDBEGINSELS 
Getrou aan die grondbeglnsels 

van sy Calvinistlese lewens· en 
wereldbeskoulng, Is hy wysgerlg 
antl-dogmaties en antl-doktrln&· 
rlsties met 'n oop oog vir die 
waa.rhede van die onderskeie nu-

Boeke vir Studie en • 
VIr 

Ontspanning 

PRO RECE-PERS BPK. 
,,DIE POTCHEFSTitOOMSE IOEKHANDEL" 

J:erkatraat 91-95 Telefoon 5236/4944 

H/•. Tom .n Borcherd8traat 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3431 

A.S.B. 
In 'n persverklaring uitgerelk 

deur. die A.S.B. Beleidsraad word 
die houding van die Studente
raad en Rektor van Wits in ver
band met 'n protesvergadering 
oor die inperking van prof. Roux 
sterk betreur. 'n Ernstige beroep 
word gedoen op Wits en sy Rek
tor om uit hulle llberallsteise 
droomwereld wakker te skrik en 
nie op onverantwoordelike wyse 
te protesteer teen staatsorden
ende regulasies nie. 

Rhodes 
Mr:r. Eddie Webster, voorsitter 

van die Studenteraad, bet In 'n 
onderhoud met die RHODEO 'n 
beroep op Rhodesstudente ge
doen om by NUSAS aan te sluit 
ten einde Rhodes Jn staat te 
stel "to play a moderating role 
within NUSAS." 

P.O.K. 
In verband met nuusuitruil met 

SANSPA se die jongste uitgawe 
van die POOT JIE In sy hoofarti
kel: ,Ons kan dus net hierdeur 
wen en niks verloor nle." 

lnternasionaal 
Tydens 'n internasionale stu. 

dentekonferensie by die Cornell 
Universiteit gehou, het die be
spreking betreffende die rol wat 

N.K.P. 
Op 'n massavergaderlng van 

N.K.P. Js atkeur eenparJg uitge
spreek teenoor dlegene wat 'n 
betoging oor die ,atskatfing van 
studenteregte" gehou bet, asook 
oor dJe verdraaide persberigte 
wat na. aanleidlng daarvan ver
skyn het. 

I keys 
VARSITY van !keys berig dat 

mnr. Gert van Zyl, Studente
raadslid en voorsitter van die 
C.SA., moontlik geregtelJke stap
pe teen die Universiteit gaan tn
stel om outomatJese lidmaatskap 
van NUSAS te beeindlg. 

Wits 
Die tekort aan parkeerterrein 

op die Wits-kampus het daartoe 
gelei dat die aantal parkeertoe
kenningp aan studente aansien
lik ingekort Is. Die owerhede 
handhaat egter die standpunt 
dat seniors voorkeur bo eerste
jaars geniet wat die toekennings 
betref. 

Op !keys gaan daar 'n Ver
keershof daargestel word om 
met studente wat verkeersregula
sies oortree, at te reken. 

Elke Sioaret 
~ 

'n Meestet~stuk 

In Suid-Afrika vcrvaardig. 

VRFA134 
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GEKUS E._N · GEKEUR Vat so, ou bees!! 

DAGSe aan 'n ieder, 'n een en 'n inkelte. Nee wag, ek moes 
eintlik g~ het ,'n ieder twee en die paa~ inkeltes". My 

beroemde inleiding sal ~ort wees vandag, want ek het hope 
ander nuus; ek meen, 'n mens moet da.rem weet wat aangaan 
op hierdie plek. 

Neem nou maar die geval ·:an 
Dlt';a van der Bijl en Louis van 
der Walt : party wil mas beweer 
dat gellefdes na mekaar lyk, 
maar sowat het ek nag nie gesien 
~~ . 

F anus Heysteck leer glo nou 
vir Susan van Rooy hoe om 'n 
goeie predikantsvrou te wees. 
Het sy dan onderrig nodig? 

KUPIDO 
remand se nou die dag vir 

my dat Kupido se pyltjies kan 
gaan slaap teen die pluimbal se 
pluime. Martie de Klerk en 
Tjaart Coetzee se oak glo so, en 
nou h oar ek Vredene Hay en 
Marinus Kruger skree ,hoar 
hoar!" 

remand het Arnold Myburgh se 
hartsnare geroer. Is dit nie 
Edith Rohrs nie? 

Rita Yssel en Pick Steyn is 
glo goed afgerig in ons afdeling. 

'n Mens k an m aar op Piet 
Venter reken om m et iets goeds 
voor die dag te kom. Neem nou 
byvoorbeeld lets soos ,Krappie" 
(al is dit net Petro Nel. Ja Piet, 
die Kenia-boere speel nie met 'n 
ding nie. 

NIE MAATS NIE 
Michie! Botha is bale bang die 

mense dink dat hy en Engela 
Strydom m eer as net maats is. 

Ans Scha lekamp en Nols van 
Wyk is d ik gekys. Nou vertel sy 
vlr my sy , liz some more". 

Ek is nou heeltemal in die 
war, want Centia de Kock praat 
van 'n Piet en 'n Pop in dieself
de asem. Solank die Piet net 
nle haar pop is nie, is alles reg. 

Wie se 'n hoenderboer hou nie 
oak voiHtjles aan nie? Tok Ser-

fontein het dan vir Joan Swart 
'n budjle gebrlng. 

WEER N..UDIPIES ~ .. 
Na 'n tydelike ,wapenstllstand' 

is Philippa Marais en . Gerard 
Overebeck weer dik ,in". 

Nag twee wat my storietjle 
van die pluimbal glo, is Ilse. 

Dit gaan seker goed tussen 
Liana J ordaan en Chris van der 
Merwe, want sy se vir hom .,au
baas". 

Gonda Heinichen dink glo dat 
e.lle ,.boys high'' is maar Dick 
Mare bly glo die beste. 

BOTSVAS 
Koos Klip en Susie de Villiers 

se verhouding is na bewering so 
stewig soos 'n rots. 

Magda van der Linde en Koos 
Grobler se dinge het by die 
ontheffingsdinee begin. Watse 
dlnge? 

Agna Smith het glo vir Jan
nie Breed van Pretoria af agter
nageslt en hom hler op die Puk 
kom vang. 

Lettie van Wyk en Koert van 
der Merwe word gereeld by die 
volkspele gesien, ne? 

. Ananda Oosthuizen se dis lek
ker om agter op ' n bromponie te 
ry ; veral as Frans du Toit voor
op sit. 

POS VIB POS 
Marita Post kry gereeld pas 

van Dewald Steyn en as sy nie 
pas kry nie, kom hy self. 

Trek julie asems diep in: hier 
is ons al weer by die Van der 
Walts: 

As dit nie Pieter Kempf en 
Martha van der Walt is nle, dan 
is dit Ina van Wyk en Schalk 
van der Walt, en hulle is nag 
nie klaar nie, of dis alweer 

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

J. T od Suttie 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandefaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 3411 

, VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief 

TE KRY BY U KAFETERI A 

ONS SPESIALISEER IN 

MODERNE HAARSTYLE 
DIE BULT 

DAMESHAARKAPPER· 
SAL,ON 

1r 

TOMSTRAA T 86A 
TELEFOON 5537 

TELEFOON 5136 
KERKSTRAAT 180 

Rene Vorster en Attie van der 
Walt. 

PEETP A IS BEG 
Karel Roode het 'n gawe peet

pa ne? Hy leen tot sy kar vir 
hom en Lieschen Rautenbach. 

Party mense is gebore vir 
mekaar: Marba Ie Roux en 
Chris Aucamp is glo sulke men
se. Erika Herbst en Piet van 
der Berg is ook nie spyt daar
oor nie. 

Retha van der Westhuizen en 
Johan Erasmus wll weet of hul
le nou amptelik ,.gekerk" is: 
hulle het mekaar by die J .V. 
ontmoet. 

Martell du Plessis en Leon de 
Bruin se verhouding Is volgens 
haar al ou nuus. Ek sal dit dus 
nie hier noem nie. 

VEBLOOF 
Julle ore tuit seker al by 

hlerdle tyd, ma.ar hlen nog 
so 'n koutjie vlr dle pad: 

Geluk aan Llna Muller en 
Jannle Kapp met bulle veerlo
wing en ook aan Hettie Jiam
neck en Jan van der Walt. 

Tot volgende keer, 
Die uwe, 

Kaaikie Kekkelbek. 

CARBONDALE...... 'n Ondersoek 
aan die Suidelike Illinois Univer
siteit het aan die lig gebrng 
dat 172 verskllende vorms deur 
'n student of sy departement 
voltooi moet word alvorens by sy 
eerste klas kan bywoon. 

'n HeUdronk op die btterkcbhuls rugb~ tuea Over de 
tV oor en Taaibos van Tukkles. 

Foto : Fotokuns 

Frankenstein 
is 'n feetj ie 

Die felt dat mens deesda.e sulke lang, slap moton hler op die 
kampus gewaar, getuig onteenseglik daarvan dat daar lndruk· 
wekkende grootkoppe onder geledere is. IDerdie ulters merk
waardige Citroen is die eiendom van mnr. Richard Ingram, die 
voormal1ge drankmagnaat. Wie sal nou die feit kan betwis dat 
ons invloedryke mense in ons midde het, die ultra moderne 
motors is tog 'n bewys. 

Die rillerprent van die wese 
Fra!lkensteln word nog altyd In 
die verkeerde lig geslen. Boris 
Karloff wat vir al dle gruwel
dade in die Frankensteln-prente 
verantwoordellk Is, is van me
nlng dat mense hom 'n groat 
onreg e.andoen deur die woord 
"gruwel of gruwellk" in verband 
met sy rolprente te gebrulk. 
Volgens hom is dit niks andera 
as 'n Upe van feeverhaal waarln 
hy telkens die hoofrol vertolk 
nie; fantasiee wat nte die gru
welnaam van rlllers verdlen 
nie. 

WAT se DIE DAMES 
Miskien moet die dames wat 

gereelde fliekgangers of Frank
ensteinbewonderaars is, vir ons 
se wat bulle van die held en sy 
eienae.rdige "feewereld" dink. -
Varia Red. 

As't ware 'n 
tweede 
lswestia 

Gerugte bet onlangs die 
ronde gedoen dat Brezjnef, 
die eerste sekretarls van die 
Kommunistiese party, gaan 
beda.nk. Hierdie verklarlng bet 
voortgevloei uit die felt dat 
die koerant Iswestia een dag 
nie sou verskyn nie. 

Ons wll eintllk net he boge
noemde felt moet as waarsku
wlng vir ~e geagte Wapad
lesers dien. As die bla.d dalk 
een week nie verskyn nie is 
dit niks a.nders as 'n onhell
spellende voorbode van een of 
a.nder wereldkrlsis nle, soos 
byvoorbeeld dat die voors\tter 
van die studenteraa.d stll-stil 
na Tarentaal verban Is om die 
eerstejaars aldaar te orlenteer 
of dalk nog sells die hoofre
dakteur van 'n bekende stu
dentebla.d wat soms sekere be
rigte deurlaat. 

Foto: Fotokuns 

Kode vir rylopers bepleit 
• • gras1e en SJarme 

Daar is nou glo so ieb soos etiket op die wapad en seHs 
die hedendaagse ryloper sal hom blykbaar moet versoen met 
die ta.lle konvensies in die moderne samelewing. 

Die dae van die amateurrylo
pers is skynbaar lets van die 
verlede. Dit gaan nou pro
fessionele duimgooiers wees wat 
met die nodige grasie en sjarme 
hierdie "kuns" met sukses sal 
kan beoefen. 

Ja-nee, die ou snaar wat in die 
nuwe wereld en onder modeme 
omstandighede nag soos 'n wind
meul sy duime langs die hoof
weg gaan swaai, het maar 'n 
skrale kana om ooit sy bestem
ming te bereik. Hierdie optrede 
sal glo voorte.an 'n verloening 
van beskawingskwallfikasies 
wees en dit sal enige motorbe
stuurder tot in sy diepste wese 
skok. 

Vir die kraaie van ons nasio-

nale paaie (dis nou die wat nle 
ke.n vlleg nie) , net die volgende 
wenke soos vervat In die pad
kode: die duim moet glo In 'n 
sierllke halfmaan geswaal word 
en nie te vinnig nle; gebare bo· 
kant skouerhoogte is nie aan te 
beveel nie omdat dit te famlller 
voorkom; probeer verder verwag
tend Iyk maar nie te hoopvol nle 
wakker maar ietwat fllosofies, 
met 'n uitdrukking van begrlp 
lndlen die motorls dalk sou ver
by jaag. 

Hierdie raad van mnr. Oliver 
Walker (soos dlt in die Star 
verskyn en saamgevat Is) be
hoort vir die rylopers van groot 
waarde te wees, of wat pre.at 
ek alles? (Varia Red.) 
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ONDERSTEUNERSKLUB Eerste sokker- intervarsity was 
OP PUK GES'.FIG suksesvol 

Die S.K.S., waaronder Sokker, Korfbal, en Stoei ondersteu
ners hul kragte byeengebring bet, bet tot dusver heelwat vrugte 
~~gewerp. Hoewel die klub eers onlangs gestig is blyk dit reeds 

ting was dat die wedstryd onbe-
slis sou elndig. 

in 'n groot mate sy doel te dien. 

DOELSTELLINGS 
Die klub se doelstelllngs kom 

kortliks neer op die volgende: 
naamlik dat persone wat medie·s 
ongeskik is en nie aktief aan 
sport kan of mag deelneem ni~, 

dog nogtans die belangstelling 
daarin bet, lede van die klub 
mag wees. Hulle word dan op 
indirekte wise lngesluit vir deel
name aan die betrokke sport
soort. 

Dit geld natuurlik ook vir per
sone wat nie tyd bet om aktief 
aan sport dee! te neem nie en 
ook geen belangstelling toon In 
sport nle. 

DOEL 

Die klub stel hom ten doel om 
die beoefening van · sport en die 
belange van hierdie universiteit 
op gelyke grondslag met ander 
mededingende universiteite te 
bring. Die S.K.S.-klub stel ook 
sosiale aande in die vooruitsig 
waar die lede nader met mekaar 
kan kennis maak. 

Die S.K.S. wil poog om die 
leemte op die pawlljoene aan te 
vul met ware P.U.-kaners . wat 
alles In die stryd sal werp om 
bulle span tot oorwinning aan 
te spoor. 

''n Goeie bewys hiervan was die 
stoeiwedstryd Vrydagaand, 19 
Maart in die Studentesaal, toe die 
klublede in groot getalle opge
daag bet. 

BESTUUB 
Die S.K.S.-klub bestaan uit: 

Jan Bradley (voorsitter), ~on 
Wolmarans (onder-voorsitter), 
Rosalie de Klerk (sekreta.resse), 
Tienie van der Walt (penning
meester), Schalk van der Walt 
(organiseerder), Christa Hattingh 
(addisionele lid). 

RugbykapWin 

.... Dave Tromp, nuwe I'Qibykap

teln, wat in die plek van Jona 

Vlljoen verkles Is. 

Foto: Fotokuns 

Lede van die S.K.S.-Ondersteunersklub beslg om die Pokke van

af die paviljoen aan te help in die sokkerwedstryd teen Tukkie.J. 
Foto: Fotokuns 

BEKE~NDE SPORTMAN 
KRY DOKTORSGRAAD 

Een van die bekendste sportmaune aan die Puk, WYIU'Ild 
Jacobus Putter, bet Saterclag sy doktorsgraad in Liggaamlike 
Opvoeding verwerf. Sy proefskrif handel oor die llggaamlllte 
ge.;kiktheid van blanke en nie-blanke mans. 

Dr. Putter is In die distrik 
Nylstroom gebore en bet aan 
die Hoerskool Nylstroom gema
trlkuleer. In 1952 skryt by in aan 
die P.U. vir C. H. 0. en behaal 
drle jaar later die graad B.A. 

In 1965 bet by U.O.D. ontvang 
en word in 1957 as dosent in 
die Departement Liggaamlike Op
voeding aangestel. Dr. Putter bet 
die Honns. B.A. in 1959 ·met on
derskeiding verwerf en In 1961 
die graad M.P. Ed. 

Dr. Putter bet in 1956 vir die 
eerstespan rugby gespeel en bet 
ook vir die Puk aan verskele 
stoeiwedstryde deelgeneem. Hy 
was ook kapteln van die Puk se 
tennisspan. In 1960 bet dr. Put
ter die eerste plek op die inter
universltere gimnastiekkam
ploenskap behe.al en in 1964 bet 
by die Protea-kleure in giri\.nas
tlek verwerf. Dr. Putter !s1l 'n 
broer van die bekende Spring
bokrugbyspeler, Dick Putter. 

PUKKE MAAK FOUT 

Die eerste 130kker-intervarsity in die geskiedenis van die 
P.U.-sokkerklub bet Saterdag; 27 Maart, op 'n hoe noot begin. 

'n Paar minute voor die eind
fluitjie geblaas bet, bet die Puk
ke 'n !out binne bulle eie doel-

Die wedstryd bet taai maar 
interessante sokker opgelewer. 
Kort-kort bet die vinnige voor
spelers van Pretoria die bal tot 
by die Puk se doel gevoer en 
was dit slegs goeie pogings a.an 
die kant van die Pukke wat van 
die doele atgeweer bet. 

GEHALTE 

Die wedstryd self bet bewys 
gelewer dat die Puk se sokker
klub begin bet om die gebalte 
van bulle spel e.ansienilk te ver
beter. 

VEBLOOP 

Tuks bet die eerste bloe<\ ge
rulk, maar die Puk bet ver
bete teruggeveg en twee doele 
kort na mekaar o.angeteken. 

Gimnastiekkamp 
Die Glmnastiekklub Is van 

voorneme om gedurende die 
Aprllvakansie 'n kamp op Rus
tenburg by te woon. Ongeveer 20 
lede sal die kamp bywoon. 

Aile belangstellendes word deur 
die glmnastiekbestuur versoek 
om die oeteninge op Dinsdae- en 
Donderdae-aande by te woon. 
Tydens die kamp sal die Puk
gimnaste bulle voorberei vir die 
W . Tvl.-Gradekompetisie. 

Veral eerstejaars wat belang
stel in bierdie estetiese sport
soort word versoek om die oefeo
ninge by te woon. 

DAMES HOU 

VAN SKERM 
Hoewel die Skermklub nie met 

groot getalle begin bet nie, toon 
bulle nletemin goeie moontllk
bede vir die komende jaar. Met 
·~ ietwat gedempte entoesiasme 
net die oorgeblewe kern sake 
vplgebou en is daar bale in die 
vooruitsig gestel vir die nuwe 
jaar. 

Tans word nuwelinge touwys 
gemaak In die skermkuns. Dit 
Is vera! onder die dames waar 
dle belangstelllng bale gesond is 
en anders as in vorige jare, be
staan die grootste gedeelte van 
dle klub uit dames. 

Daar word wedstryde teen drie 
klubs In Johannesburg en teen 
minstens twee klubs in Pretoria 
In die vooruitsig gestel. 

Met rustyd bet die Puk met gebied begaan en bet die Preto-
twee doele teen een voorgeloop. 
Tuks bet egter teen die ver

loop van die spel 'n tweede doel 
behaal en die algemene verwag-

rianers die ke.ns benut en ook 
die wedstryd beklink met drie 
doele teenoor die twee van die 
Pukke. 

~Prof. lan van der Merwe word aan IDe Puk-sokkerapan, net 
voor die wedstryd teen Tukkies, voorg~tel. Johan van Wyk, die 
kaptein van die Eerstespan, kyk belangstellend toe. 

Foto: Fotokuns 

die pen waarop u altyd kan staatmaak 

... omdatsyeksklusiewe,THERMIC-INK'-REI:LAAR• 

'n enalige inktoevoer verseker .•. omdat hy 

nooit klad, nooit lek nie, altyd skoon skryf. 

*(Deur patent 
beskerm) 

Verkrygbaar 

by aile voor

aanstaande 

winkels. 

Verteenwoor

diger in Suider

Afrika-

F. von Rein. 

Posbus 491. 

Port Elizabeth. 

En die nuwe Pelikan ,Cartridge' -pen het 'n 

bykomende voordeel- 'n reserwe-ink 

.,Cartridge". U ink raak nooit skielik op 

nie ... u hande nooit vuil nie. Daar's 

'n Pelikan om u hand en u beursie 

te pas- van R2 .75 tot 

R95.00. Keuse l(an 16 

verskillende punte. 

PNB1659A 
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Pukke speel slordig op eie veld 
teen die Proefplaas 

JN 'N UITERS saai en swak wedstryd verlede Woensdagmid
dag ~et die ee~tespan va.p die Proefplaas daarin geslaag 

om die Puk op hulle tuiswerf ·met 8 - 6 te verslaan . 

.Dlt was veral die Pukspelers 
WJ.t hulle skuldig gemaak het 
a•.n swak spel en hopelose ban
tering. Die hele wedstryd het ge
tulg van gebrek aan slaankrllfg 
&an die kant van die P.U. ag~ 

terlyn. 
Een ding .is seker en dit is dat 

daar drastiese verandering sal 
moet intree in die oefeninge in
dien Intervarsity ooit gewen wil 
word. Samespel en die nodige 
vuur ontbreek geheel en al. Na 
verlede Saterdag se vertoning 
teen Rustenburg is so 'n ver
toning allermins verwag en dit 
nogal van 'n span wat op pa
pier as redelik gedug bestempel 
kon word. 

RESERWELIGA 
Proefplaas, wat in die Reser

weliga speel, het hulle goed van 
hulle taak gekwyt en was slegs 

Piet Goosen stoei 

weer goed 
Die stoeispan van · die Pukke 

het hulle eerste toernooi van die 
jaar teen Pate met agt gevegte 
teenoor vyf gewen. Die Pate het 
in die ligter gewigsafdelings op 
een stadium met drie gevegte 
voorgeloop. 

Die toernooi is gekenmerk deur 
vinnige, vaardige stoei waarvan 
die bale gevegte wat met valle 
gewen is getuig. 

Die junior Springbok, van die 
Puk, Piet Goosen, het vir die 
hoogtepunt van die aand gesorg 
toe hy daarin geslaag het om sy 
baie swaarder teenstander met 'n 
val te klop. 

'n Herontmoeting tussen die 
twee spanne sal op 27 Mei plaas
vind en op 8 Mei word daar met 
die kampioenspan van Tukkies 
kragte gemeet. 

Dje Wapad word gedruk deur 

Ensllns, Potchefstroom. Eienaars 

en uitgewers: Dle S.R. van die 

P.U. vir C.H.O. 

.ongelukkig om nie nag meer 
punte te kry nie. Sukses;_,aan 
die kant van die Proefplaas kan 
grootliks toegeskryf word 'aan die 
felt dat hulle meer op die los
baBe gekonsentreer het, en elke 
beweging is uitgevoer met 'n 
doe I. 

TAAI WEDSTRYD 
In die voorwedstryde het die 

Tweedespan in 'n harde en taai 
wedstryd daarin geslaag om met 
13 - 3 as oorwinnaars van die 
veld te stap. Die wedstryd is 
gekenmerk deur 'n taai voorspe· 
lerstryd waar die Pukke met eer 
uit die stryd getree het. Die ag
terlyn het met tye mooi genae! 
en dit was vera! Attie Baden
horst wat die oog gevang het. 

KARATE OP 
PUK 

In 'n onlangse uitgawe van 
,Die S.A. Student" berig dat 
die Heidelbergse Onderwyskolle
ge die eerste was om met kara
te te begin - op die Puk is van
jaar egter reeds goeie vordering 
gemaak op hierdie gebied en die 
nuwe sportsoort werf nag daag
Iiks nuwe lede. 

Aangesien die sportsoort van
jaar vir die eerste keer hier 
beoefen word, ,is daa.r nog geen 
amptelike klub gestig nie en 
sal die Studenteraad waarskyn
!,'k genader word om erkenning 
van so ~ llggaam. 
Die Karate-manne hoop om 

binnekort 'n instrukteur uit Jo
hannesburg te kry vir moontlike 
afrigting. Hulle oefen op Maan
dag- en Woensdagaande en Sa
terdagoggende. 

Judomanne 
haal span 

Drle Pukke is ingesluit m die 
voorloplge Wes- Transvaalsespan 
wat op 3 April teen die Vrystaat 
kragte meet. 

Bulle is: W~Ule van Aarde, 
Louis van Wyk en Tys tl...ourens 

Wie wil non nie 'n twbare aandenkmg van die Alma Mater he 
nie, en wat pas die student se smaak en sak beter as die bekers 
en asbakkies met die Puk-wapen op 'f 
Hierdie aandenkings is van porselein vervaardig en kan non teen 
verminderde prys in die Kafeteria gekoop word. 
Beke11.:; was R.75 - Non slegs R.45.; Asbakkies was R.55 -
Non slegs R.30. 

Foto: Fotokuns 

BOONSTE BAKKE 
Met rugby uit die boonste rak

ke het die 0/20's daarin geslaag 
om met 64-3 te wen. 

Koshuisrugby 
sprankel 

Die botsing tussen Over de 
Voor en Taaibos van Tukkies het 
Saterdag 20 Maart sprankelende 
spel opgelewer. Daar is a.nder
maal bewys dat deur die bal 
rand te gooi, veel bereik kan 
word. Pie wedstryd het getulg 
van konstruktiewe spel en be
plande taktiek. Deur van elke 
moontlike kans gebruik te ma.ak 
het die Pukke daarin geslaag om 
die manne van Tukkies met 29-
6 te oorrompel. Die telling was 
'n getroue weergawe van die 
dag se spel. 

SAAMGESPEEL 
Die span het e.s geheel pragtig 

saamgespeel, dog enkele spelers 
het die oog telkemale gevang. 
Onder die agterspelers moet die 
name van Koos en Andries du 
Plooy beslls genoem word. Die 
twee manne gaan nog bale van 
hulle Iaat hoor. Eugene Kruger 
het bewys dat hy een van die 
bestes is wat die Puk op die los
skakelposisle besit. Die voorspe
lers het pragtig saamgejag en 
hier was dit vera! Leon de Bruin 
en Gawie Yssel wat gereeld die 
voortou geneem het. 

Die uitslae was soos volg. Eer
stespanne: Over de Voor 29 Taai
bos 6., Tweedespanne : Over de 
Voor 6 Taaibos 10, 0/19's Over 
de Voor 8 Taaibos 3. 

'n Tipiese voorhandhou van Plet van 4,er Walt, cUe Puk se nom· 
mer een tafeltennisspeler. 

Foto: Fotokuns 

Tafeltennisspelers Laat 
Spanne Bontstaan 

DIE P.U.·Tafeltennisklub het reeds vroeg vanjaar getoon dat 
U.O.V.S. gaan bontstaan, toe die eerstespan afgereken het 

met verlede jaar se liga-wenners, Leon Lewis. 

Die Pukke het geseevier met 7 
wedstryde teenoor 3. Pieter van 
der Walt (2de jaar) en Topple 
Markgraaff het albel naelskraap 
verloor teen die voormallge S.A.
Universiteite kampioen dr. Cap
lan. Saam met die kaptein en 
derde speler van die span, Piet 
Marais, het die drle spelers oak 
afgereken met Stilfontein en 
Klerksdorp met telllngs van 7-3 
en 8-2, onderskeldelik. Pie troef
kaart van die Pukke is seker 

Plet van der Walt met sy sweep
slaghandrughou. Hy en Topple 
Markgraaff het nag nie hul ge
lyke in die mansdubbel toege
kom nle. 

MAAK OPGANG 

Ander spelers wat opgang 
maak is Guillaume Uys en onder 
die dames veral Femke Rumpff. 
Die standaard in die 3de, 4de en 
5de spanne bet oak aansienllk 
opgeskuif. 

Pukke Speel Rugby Op 
Rustenburg 

Dit is verblydend dat daar 
sprake is van 'n koshulsliga. Tot 
dusver was die tekort aan derge
like sportfaslllteite in ons kos
buise 'n leemte en so 'n llga kan 
bale meehelp tot beter onder
steunlng van ons sportklubs. VIER' RUGBYSPANNE van die Puk het op Saterdag 27 

Maart na Rustenburg gerei.3 om hulle eerste wedstryde van 
die seisoen te speel. 

Rustenburg spog vanjaar met 
'n besonder sterk span, wat aan
gevoer word deur Koos Bezuiden
hout, 'n au bekende in Wes
Transvaalse voetbalkringe. 

Die Pukke het deeglik onder 
die indruk van die tuisspan se 
krag gekom, en is oorrompel met 
23 - 11. In die guns van die 
Pukke moet gese word dat die 
span van Potchefstroom erg ver
swak was as gevolg van ses ont
trekkinge, en daarby< was dit ook 
die eerste wedstryd van die sei
soen. 

Uitblinkers aan die Pukke se 
kant was Monty Jacobs wat 
puik gespeel het in die heelag-

ter poslsie. 'n Ander agterspeler 
wat telkens die oog gevang het 
was Klasle Havenga op senter. 
Onder voorspelers kan daar haas 
geen name uitgesonder word nle, 
dog die name van Roelf du Ples
sis, Dave Tromp, en Andre Bar
nard verdien spesiale vermelding. 
Pukke se punte is aangeteken 
deur Gawie Yssel (drie), Chris 
Siebert (drie), en Monty Jacobs 
('n straf- en vervyfskop. 

ANDER UITSLAE 
Die ander spanne se uitslae 

was: Tweede spanne: Rusten
burg 21 Puk 5, 0/20 A: Puk 24 
Rustenburg 6, 0/20 B: Puk 6 
Rustenburg 0. 

KAAPSTAD TOE 

Die Puk stuur ook vanjaar 'n. 
mansspan na die Inter-universl
tere toernooi in Kaapstad en in
dlen fondse besklkbaar is ook 'n 
damesspan. 

Die tafeltennisklub wll daar
mee spog dat hulle lede werf op 
'n besondere wyse, naamlik 'n 
gesonde :kompetisle-gees en 'n 
moo! verhoudlng onderling tus
sen spelers. 

Die standaard van die klub sal 
bale verhoog word · lndien daar 
beter belangstelllng van die kant 
van die dames verkry kan word. 
Beginners word deur die senior
spelers touwys gemaak. 

Oefenlng vind plaas op Maan
dae en Woensdae vanaf 3 nm. 
tot 5.30 nm. 

Swak gedrag en partytjiegees oorheers 
DIE endtelling van 8 - 6 in 

die guns van die Aptekers in 
hul rugbywedstryd teen Regte op 
Saterdag 20 Maart, is hoege
naamd nie 'n getroue weergawe 
van die spel nie. Voor, tydens 
en na die spel het daar buiten
dien dinge plaasgevind wat die 
aandag van ons nasionale keur
ders verdien of ten minste die 
van mnr. Hans van Zyl. 

ONKUNDIG 
Regte het begin met sewentien 

man teen sestien, want mnre. 
Coetzee en Van Zyl was onder
skeidelik skeidsregter en grens
regter, terwyl Aptekers se grens
regter meer binne die grens as 
buite die grens was. Daarna het 
die telling lank op 6-0 in die 
guns van Regte gestaan, danksy 
twee driee deur Roos, een waar
van hy gedruk het terwyl Regte 
onkant was en die skeidsregter 
onkundig was. 

Na rustyd het Aptekers die 

rugby 
telling na 6 - 5 teen hulle ver
ander, hoofsaakllk omdat drie 
van bul spelers nle die vorige 
aand op die voorgeskrewe party
tjie was nie en die wind die 
pale om die bal heengeswaal het. 

GENEESHEER - APTEKERS 

Omdat die skeidsregter kon 
bybly, maar daarna 'n totale ge
brek e.an wind gehad het om die 
fluitjie te blaas, bet by die wed
stryd 'n minuut oar die vasge
stelde tyd laat voortduur. Toe 
bierdie laaste drietjie deur Ap
tekers gedruk is en nie vervyf 
kon word nie, kon die skeidsreg
ter eers, bloot omdat hy gesug 
het ter~yl hy die fluitjie in sy 
mond gebad het. clie einde van 
die wedstryd aan1illlndig. 

Ongelukkig was daar drie be-

serings, twee aan Regte se kant 
en een aan Aptekers se kant, 
met die gevolg dat Regte se 
grensregter geneesheer-apteker 
moes speel in plaas van die vlag 
ve.shou. Dit het die spel sodanig 
beinvloed dat Regte die beseei"
des moes Iaat behandel en so na 
die wedstryd Aptekers se werk 
moes oorneem. 

SWAK GEDRAG 
Die gedrag van die groat aan

tal toeskouers was oak nie na 
wense nie, omdat elntllke onder
steuners van Aptekers die spe
lers mislei het deur Regte aan 
te moedig. 

Die wedstryd het, om alles te 
kroon, getoon dat Regte geen 
voetbalreels ken nie en dat Ap
tekers geen aanvaarbal1!" voor
skrifte vir rugby bet nie. 

Miskien was die wedstryd, om 
al hierdie redes, utters aange
naam om gewoonweg na te kyk 
en behoort dit herhaal te word. 


