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GRAitE TOE VANJAAR 
I 

'n REKORD aantal van 525 grade word Saterdag t y dens die gradeplegtigheid van die P.U • . · 

vir C.H.O· op Olenpark toegeken. Dit sluit negentlen doktors- en 59 meestersgrade 

in. Byna 140 van die ander graduandi 'het tweede Baccalaureusgrade verwerf. 

Die Kanselier van die Universiteit, sen. Jan de Klerk ken Venter (D.Ed.) , J. J. du Plessis, 
by die geleentheid 'n doktorsgraad in die Teologie toe aan sy F. J . Viljoen (D.Comm.) , en J. C. 

seun, prof. W.J. de Klerk, hoogleraar in Etiek en Logika aan Lessing (D.B.A.) . 
die P.U. Verlede jaar was daar 455 

Dr. H. Muller, Minister van 
Buitelandse Sake, sal die rede 
voer tydens die gradeplegtighheid. 
'n Ere-doktorsgraad word -aan sy 
hroer, mnr. T. F. Muller, bekend~ 
finansier en mynbaas, toegeken. 

Twee ander bekiende nuwe dok
tore is prof. B. C. Jansen, hoof 
van Onderstepoort wat 'n tweede 
doktorsgraad in Mikrobiologie ver
werf het, en mnr. J. T. van WY.k 
(D.Ed.) Direkteur van Onderwys 
Yan Suidwes-Afrika. 

DAMES 
Vanjaar word daar aan twee 

damets doktorsgrade toegeken. 
Hulle is mejj. I. Stiglingh (D.Sc.) 
lektrise taan die Universiteitskol
Iege van Durban, en L. C. Minn11ar 
(D.Litt.) lektrise in Afrikaans
Nederlands aan die P.U. 

Ander doktore is: mnre. C. N. 
Venter, J. J. Venter, F. J . Opper
man en ds. E . J . C. Norval (almal 
D.Phil.), G. S. Preller en R. A. 
van der Bergh (D.Sc.), prof. J . L. 

Prof. W. J. de Klerk aan wie 'n 
dolatorsgraad in die 'l'Gologie · 

Saterdag toegeken word. 
Foto Fotokum 

Helberg (Th.D.), mnre. J. J . de 
Wet, I. S. Terblanche, P . G. W. 

NUWE 
VAN 

LID 
S.R. 

Mnr. Nic Vreken wat tydens 
'n onlangse tussenve~sing 

verkies is as verteenwoordiger 
van die A.B.K.K. op die Stu
denteraad. Hy kom in die plek 
van mnr. Koos Grobler wat uit 
die Studenteraad bedank het om 
'n lektorskap te aanvaar. 

Mnr. Vreken is in Augustus 
1943 in Amsterveen, Nederland 
gebore. Hy kom as jong seun 
na Suid-Afrika. Hy bet aan die 
Hoerskool Warden gematriku
leer waar by ook hoofseun was. 

In 1962 skryf mnr. Vreken aan 
die P.U. in vir die B.Sc.-gr;oad. 

Hy dien sedert 1964 op die 
bestuur van die A.B.K.K. en is 
vir d.ieseUde tydperk voorsitter 
van die P.U.-Skaakklub.Hy bet 
verlede jaar ook op die bestuw· 
van Thalia gedien. 

Mnr. Vreken is voorsitter van 
Kompleks se huiskomitee en 
kosbuispa van Uitspan. 

Afrikaanse Calvinistiese 
Beweg1ng onthul vywer 
Die Ja;arkongres van die Afrikaanse Calvinistiese Beweging 

vind volgende Vrydag om '7.00 nm. in die Frans du Toitgebou 

van die P.U. vir C.H.o. plaas. Die kongres ~al veral gaan om 

beplanning v1r die uitbouing en deurwerking van die Calvinis

tiese ldeale. 
Die opening van die kongres : Snyman onthul. 

graduandi aan die P.U. 

VOORGRAADS 

Voorgraadse studente wat be
sonder goed presteer het is: (Vak
ke waarin onderskeidings behaal 

! is word tussen hakies aangedui). 

Mejj. M. B. van Niek.erk, (Afri
kaans-Nederlands; Engels; Wys
begeerte), D. S. le Roux, (Alge
mene musiekleer; Harmonie; Kon
trapunt; Musie'kgeskiedenis; 
Musiekvoordrag) , M. E. P . Cel
liers, (Kosteberekening; Reken
ingkunde), C. E. Grobler, (Ekono
mie; Kosteberekening) , en mnre. 
J . J . Grobler (Fisika; Toegepaste 
Wiskunde en Wiskunde), A. J . 
Muller (Kunsgeskiedenis en 
Wysbegeerte). 

DORPSTUDENTE KRY 
DALK HUL EIE 
VERENIGING 

Ten einde dorpstudente aan die p.u. te aktiveer om meer 

aan die studentelew,e deel te neem, is 'n voorlopige kommissie 

aangestel tydens 'n onlangse vergadering van die dorpstudente, 

om die moontlikheid vir die stigting van 'n Dorpsvereniging 

te ondersoek. 
Mnr. J. Kruger bet tydens die 

vergadering gese dat dit nodig ge
word bet om 'n dorpsgroep te or
ganiseer wat fungeer soos die ver
skillende koshuise aan die Univer
siteit. Die koshuise is oral ver
teenwoordig en het bulle eie sport
spanne wat teen mek.aar kompe
teer. 

Konserwatorium 
tree op by 
saamtrek 

'n Saamtrek van Oud-Pukk.e 
het verlede Saterdag op Postmas
burg plaasgevind. 

Oud-studente uit Kuruman, 
Olifantshoekl, Delportshhoop en 
Postmasberg is uitgenooi. Ds. 
I. Minnaar van Postmasberg 
is voorsitter van die komitee. 

Dit is nie so 'n maklike taak vir 
clie dol'p(studente wat verspJteid 
woon, om spanne saam te stel en 
konserte te organiseer nie. 

Die stigting van 'n Dorpsvere
niging het noodsaaklik geword so
dat die studente mekaar kan lee!' 
ken en ook kan deelneem aan die 
sportligas en konserte. 

Die Dorpsvereniging sal dan 
soos 'n koshuis fungeer wat sy eie 
bestuur het, het mnr. Kruger gese. 
S Van die honderde dorpstuden
te aan die P.U. bet nie eers die 
helfte by die eerste vergadering 
opgedaag nie. 

Agente vu: 

IN NOXA 
VITAMOL 
COTY 

Besoek ons uitgebreide 

GESKENKAFDELING 

Mejj. Ansie Nel, Pranie du Plessis 
~eka.. Rautenbach.. en . ~ 
Hans Erasmus bet vanoggend die 
sypaadjie uitgekies om hulle 
,fort" vir bul IJl!aJl in die Algeme
ne Verkiesing in Potchefstroom op 
te rig. 

Oud-student na 
R todes 

Dr. T. van der Walt, oud-stu
dent aan die P .U. en later senior 
lektor aan die Universiteit Pre
toria, bet die professoraat in die 
Departement Wiskunde aan die 
Universiteit van Rhodes aanvaar. 

Dr. Van der Walt bet in sov ·el 
Wiskunde as Chemie 'n M.Sc.
graad aan die P.U. behaal. Hy het 
sy skoolopleiding op Postmasberg 
ontvang. 

Dr. Van der Walt is getroud 
en het twee kinders. 

Volgens 'n berig in Rhodeo, 
amptelike studentekoerant van die 
Universiteit van . Rhodes., . het dr. 
Van der Walt die pos aanvaar om
dat dit 'n klein universiteit is wat 
in 'n klein stadjie gelee is, wat glo 
ideaal is vir studiedoeleindes. 

word deur die Rekttor van die 'n Uitvoering van tabl.os' sal 
P.U., prof. H . J. J. Bingle, waar- tydens die onthulling deur stu-

'n Groep kunstenaars van die 
Potchefstroomse Musiekkonserva
torium bet 'n kunsprogram vir 
die Oud-stqdente en die publiek 
aangebied. 

Mnr. H. M. Robinson, dr. N. Ar
nold, mej. L. C. Minnaar, mnr. C. 
J . Reinecke en mnr. Hans van 
Zyl van die Universiteit bet die 
saamtrek br~ewoon. 

DIE BULT-APTEEK 
geneem. dente gelewer word. 

By die geleentheid word 'n Ge- Na verwagting sal tussen twee-
denkvywer ter ere van Calvyn honderd en drie honderd mense 
en sr arbeid ,deur prof. w. J. die kongres bywoon. 

Tomstr. 88b & c - Tet. 5943-
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KUNSGESELSIE 
DIE tragiese lewensbesef mond 

vandag in ons tyd uit. 
So dig staan die toneel by die 

lewe, dat ons daarin die mens wat 
ons is, herk.en. Die mens wat deur 
oorlogsgeweld, politieke spanninge, 
maatskaplike lewezu;tyl, mensejo
volte en Iawaai bedreig word. Die 
mens wat nog desperaat probeer 
om iets van sy eie menslikheid te 
verdedig en te verwerklik, terwyl 
die objektiewe waardes en waar
hede mateloos aan oortuigingskrag 
ingeboet bet. 

Die tragiek het in sy opset en 
implikasies 'n gedaantewisseling 
ondergaan, wat nou volkome vel
trek is. Hierdie gedaantewisseling 
het veral op twee maniere plaas
gevind. Ten eerste: die tragiek is 
gehumaniseerd. Die proses van 
humanisering van die tragiek is in 
die geskiedkundige ontwikkeling 
ingesluit. 

By Aeschylos skull Elektra se 
verantwoordelikheid nog agter die 
goddelike bevel van Apollo. So
phokles en Euripides skuif die be
vel nog nie opsy nie, hoewel dit 
reeds Euripides se bedoeling skyn 
te wees. Hamlet weet egter reeds 
dat by hom nie agter die wil of 
mag van ander kan verberg nie. 
Ibsen en vera! Sartre spreek dit 
dan reguit uit dat die mens sy eie 
tragiek vorm, in die onderlinge 
menserelasies aan die een kant, en 
in sy selfverwerkliking aan die 
anderkant. 

T. S. Elliot beaam dit, maar met 
'n spesiale voorbehoud: die mens 
wat God los, vorm inderdaad sy 
eie tragedie. In 'n hoere oktaaf 
klink nog 'n ander motief van die 
Christelike tragedie mee: Die tra
giek: van God se humaniteit in die 
wereld, wat in aile menslike tra
giek meetril. 

Ten tweede: die tragiese idee 
het in die loop van die eeue uni
verseel geword. By die Grieke was 
die held meestal steeds 'n vors of 
'n derglike belangrike persoon. Dit 
was ook by Shakespeare die geval 
want hoewel hy in die Renaissan
ce gestaan het, het die tradisie van 
die Middeleeue nog sterk invloed 
gehad. Dit was ook nie veel anders 
moontlik nie, want die gewone man 
en vrou het nog inderworpe aan 
die natuurkragte en die vorste- en 
kerkgesag gelewe. Die tragiek ont-

staan eers in die botsing van vry
heid en gebondenheid. 

As die geskiedenis van die 
Weste, ja, die hele wereld, in die 
lig staan van die gewonne vryheid; 
vryheid vir iedere mens, _-van wel
ke stand, geslag, letityd of huids
kleur ookal --= dan is in die twin
tigste eeu die tragiese konflik in 
beginsel vir elkeen moontlik en 
aktueel. Dit is wat Sartre in sy 
letterkundige en wysgerige werke 
wou uitdruk. ledereen kan soos 
Sartre se Elektra halfpad na die 
verowering van die vryheid faal, 
iedereen kan soos Orestes die 
sprong ip. die volkome onveilige 
bestaan waag en ontdek dat die 
medepligtigheid van elke mens aan 
die gemeenheid en tragiek van die 
vAereld onontk.ombaar \is. 

REKENSKAP 
Die Christendom het deurgings te 

min rekenskap gegee, of wil gee, 
van die tragiese aspek van die 
lewe. Die tragiek kry daardeur ,in 
teater en werklikheid 'n eie deur
dringende sfeer, wat geen wissel
werking met die godsdiens ken nie. 
Erger is nog dat deur hierdie ge
brek aan rekenskap het die Chri
stendom self al te veel tragiese 
trekke aangeneem. So kry die 
feite oorhand oor die beloftes, die 
tradisie oor die vooruitgang en die 
dood oor die lewe. 

Sonder die volle erkenning van die 
bevrydende mag van die kruis 
is dit ook nie anders moontlik nie. 
Ten diepste is die tragiese lewens
interpretasie die doodsvyand van 
die lewe. In ons tyd is die tragiese 
lewensuitkyk ook die magtigste en 
gevaarlikste vyand, omdat dit ook 
binne die geledere van die gelo
wiges en die wat die lewe liefhet, 
ontelbare aanhangers het. 

OPENHARTIG 
Dat hierdie aanhangers 'n oog 

het vir die tragiese aspekte van 
die bestaan en dat die toneel ons 
sotns met roue openhartigheid 
daaraan herinner - dit is ewe 
noodsaaklik as onmisbaar-alleen 
lik mits ewe onvervaard opgek.om 
word vir die laaste waarheid, op
gesluit in die woorde: , Want nou 
sien ons deur 'n spieel in 'n raai
sel, maar eendag van aangesig tot 
aangesig. Nou ken ek ten dele, 
maar eendag sal ek ten voile ken, 
net soos ek te voile geken is." 

(1 Kor. 13:12.). -D.v.d.B. 

DIE WAPAD WOENSDAG, 30 MAART 1966 

Prof. J. J. A . van der 'Walt van die P.U. (heel links) verskyn hJer In teenwoordlgheld van Ingemar 
Bergfeldt, wereldberoemde l?ianls, mev. P. Fisher, sekretaresse 
burg wat die besoek van die buitelanders moontlik gemaak 
Pauk (heel regs). 

van ,,Musika VIva" van Johannes
bet, en die beroemde violis, Gyorgy 

""7""Foto: Fotokuns 

Eerste Meesterskonsert was 
klinkende sukses 

A.S.B.-kunsfees . 
van]aar op 

Die wereldberoemde Hongaarse violis, Gyorgy Pauk, met 
begele1ding deur Ingemar Bergfeldt het op 12 Maart 'n uitvoe
ring in die Konservatoriumsaal gegee-

Stellenbosch 
Die A.S.B.-kunsfees vind 

vanja.ar vanaf 4-8 Julie in 
Stellenbosch plaas. 'n Groot 
verskeidenheid van itetns is 
reeds aangekondig waaraan 
studente van die verskillende 
sentra kan deelneem. 

Hierdie eersteling in die reeks niese vaardigheid en rotsvaste 
Meesterkonserte was 'n klinkende ritme. 
sukses. Pauk het stukke van Vi- Die uitvoering van die Chakonne 
tali, Beethoven, Schubel t, Schu
man en Kreisler gespeel. Die hoog
tepunt van die aand was baie dui
delik die Partita in D-mineur van 
J.S. Bach. Dit is 'n enorme werk 
in vyf bewegings vir soloviool. 
Pauk het hier uitgeblink in emo
sionele beheersing, geweldige teg-

D' Artagnan (Gerard Bar
ray) en Constance Bonnacieux 
(P arrette Pradier) in 'n toneel-
tjie uit .',Les Trois Mas-
queteres". 

Op 17 Maart 
rolprent ,,Les 
teres" in die 

is die Frans~ 

Trois Masque
Sielkundegehou 

deur die Cercle Francai.o Yon 
Potchefstroom aangabied . Die 
Potchefstroomse sirkel in direk 
met die Alliance Francai.;;e van 
Parys geaffilieer. Dit is 'n 
orgP.nisasie vir wereldkultuur 
wat die vertoning van die rol
prant moontlik gema'lk het. 

Die vertoning het dit m•Jontlik 
gemaak vir P.U.-Ht ud<!rt.1 om 
die gehalte van Eur'Jpese ru!
prente te besigtig. Fre.ns
sprekendes en nie-F'ranspreker>
des het die aand bale ganlet. 

uit die ~artita was vera! meester
liJQ gewees. Pauk het goed daarin 
geslaag om die verskeidenheid van 
ritmiese en melodiese kleur van 
die werk oor te dra, ten spyte van 
die tegniese ingewikkeldhede soos 
vierstemmige fugas en gekompli
seerde harmoniese opeenvolgings. 

Die res van die werke is baie 
meer ontspanne uitgevoer. Die 
Kreislerwerkie het uitgeblink deur 
'n gladde virtuose weergawe. 

Oud .. hoofdame 
in hoofrol 

Kristie Jordae,n, 'n oud-stu
dente van die P.U., bet die hoof
rei vertolk in die Johannesburg-
9<! tak van die Akademie vir 
Dramakuns se aanbieding ,Ek 
onthou vir Mamma" deur John 
van Druten. 

Mededingers kan inskryf vir 
Beeldende kunste 
Fotogmfie 
Drama 
Voordrag 
Redenaarskompetisie 
Volkspele 
Volksang 
Letterkunde 
Koorkompetisie 
Kwartet en duet. 
Solo-sang 
Instrumentaal. 
Skaak 

S Die in!)krywings van verlede 
lede jaar het maar weinig Pu.k
ke ingesluit en die Kunsredak
sie wil die hoop uitspreek dat 
meer van die plaaslike studente 
'n bydrae tot hierdie saak sal 
fewer. 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 
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Ons hou alles aan wat dames benodig: 

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en rokkies. 

GISELA MAIW ALD 
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PUKKIE-VERKOPE WAS 
BAlE SUKSESVOL 

Duisend<e vreugdeblaaie van P.U. is Sa.terdag oor groot 
dele van Suid-Afrlka versprei toe bonderde studente gebelp 
bet om van hierdie ja.arlikse funksie 'n groot sukses te maak. 

Van verskeie verkopers van Die 
Pukkie, amptelike vreugdeblad van 
die Universiteit, is verneem dat 

Administratiewe 
Beampte van 

S.R. het 
verskuif 

Mnr. Paul Buys, alombekende 
Adm.inistratiewe Beampte van die 
Studenteraad word vir 'n geruime 
tyd nie meer op kiantoor gesien 
nie. Dit is nie algemeen O_J> die 
Pukkampus bekend dat mnr. Buys 
nie meer vir die Studenteraad 
werk nie, maar vir die adm.inistra
sie van die Universiteit. 

Menigeen wat met hom saam
gewerk bet reeds hul opregte spyt 
uitgespreek bet dat die Studente
raad hom moes verloor. 

Die Wapad bet mnr. S. J. du 
Plessis, voormalige voorsitter van 
die Studenteraad in die verband 
genader. Mnr. duPlessis skryf soos 
volg: 

die publiek die PukJdes baie goed 
ontvang bet en was duisende 
blaaitjies reeds vroeg Saterdag
oggend van die hand gesit. 

Studente bet honderde myle per 
motorbus en per trein gereis ten 
einde die blad in verskeie groat 
sentrums van die land beskikbaar 
te stel. In 'n onderhoud met die 
redakteur van die ·blad, is ver
neem dat die totale bedrag wat 
ingesamel is eers later in die week 
bekend gemaak sal word. 

Nuwe handboek . 
Vlf studente 

Tydens 'n onlangse Studen
teraadsvergadering is 'n voor
stel van die voorsitter van die 
AB.K.K., mnr. Nico van der 
Merwe, goedgekeur dat daar ge
durende 1966 planne in die 
werk gestel sal word om 'n nu
we, hersiene uitgawe van die 
Studentebandboek die lig te laat 
sien. Die jongste uitgawe van 
die handboek (die dunnetjie van 
1964) bet heelwat ~ebreke ge
toon en voldoen glad nie meer 
aan die vereistes nie. 

DIE WAPAD 3 

BYNA 11,000 universiteitstudente dwarsoor die bele wereld bet a.a.n die einde van verlede 
jaar aan die Universiteit van Snid-Afrika. eksamen afgele. In die Republlek is daar 

535 sentrums waar die eksa.mens afgele word, terwyl d.aa.r 30 in Suidwes Afrika., 32 in Rao
desie en 8 in Za.mbie is. In mlnstens twintig ander stede dwarsoor die wereld is is da.a.r ook. 
sentrums van die universitelt. 

UNIVERSITEIT VAN SYDNEY 
Australiese geskiedenis is onlangs gemaak toe Caa.rles 

Nelson Perkins die eerste Aboriginees (oerinwoner van Aus
tra.lii~) geword bet wa.t 'n universiteitsgraad verwerf. 
UNIVERSITEIT VAN UNIVERSITEITSKOLLEGE 
PRETORIA VAN RHODESie 

'n Damestudent aan die Univer
siteit van Pretoria bet aan die pers 
gese dat maklik sestig persent van 
die universiteit se dames rook. 'n 
Ander damestudent bet gese dat 
U.P. die enigste universiteit in die 
land is waar dames nie mag rook 
nie . 

UNIVERSITEIT VAN 
KAAPSTAD 

Daar is onlangs aangekondig dat 
'n kommissie aangestel sal word 
om die grondwet van die verteen
woordigende Studenteraad van die 
universiteit te ondersoek. Die Rek
tor van die universiteit dr. J . P . 
Duminy bet gese dat sekere ken
merke betreffende die huidige 
grondwet van die Studenteraad in 
die jongste jare te voorskyn ge
tree bet wat na die mening van 
die Universiteitsraad aandui, dat 
dit hersien, opgeklaar en aange
pas moet word. 

Nie-blanke studente by die uni
versiteitskollege bet onlangs betoog 
teen wat bulle beskryf bet as die 
onvermoe van die kollege-ower
hede om die eensydige onafhank
likheidsverklaring van mnr. Ian 
Smith teen te staan. 

Volgens 'n berig in 'n Sondag
koerant is die kollege die nuwe 
brandpunt in die Rhodesiese stryd 
en is dit skerp verdeel tussen die 
fokulteiit natuurwetenskappe (pro 
Smith) en die fakulteit geestes
wetenskappe (anti-Smith). Die 
oorgrote meerderheid van die nie
blanke studdtlte studeer in die 
fakulteit vir geesteswetenskappe. 
Hulle woon nie lesings by nie en 
meer as twintig van bulle dosente 
weier om klas te gee. 
DJARKARTA (INDONESie) 

lektor in Toegepaste Sielkunde 
voor 300 nuwe studente aan Aus
tralie se Nasionale Universiteit ge
se. Hy bet bulle toegespreek oar 
die toekoms van seks. ,Voorhuwe
likse geslagsgemeenskap moet be
skou word as 'n proefneming met 
die oog op liefde." bet by gese. 
RUSLAND: 

Die Russe bet gedeeltelike suk
. ses behaal met 'n eksperiment om 
Engels aan slapende studente te 
leer. Die metode om die lesse te 
leer aan die studente wat nag 
nooit vreemde tale probeer aanleer 
bet nie, was veral suksesvol. 

RYKSUNIVERSITEIT VAN 
GRONINGEN (Nederland) 

Die Ryksuniversiteit is die enig
ste universiteit in Nederland wat 
'n eie televisie-ateljee en regie
kamer bet, vanwaar honderde stu
dente bulle lesings ontvang. 

Vir bietjie Ianger as twee jaar 
was Paul, letterlik, die middelpunt 
van alle georganiseerde studente
lewe op die kampus. Hierdie toe
drag van sake was nie te wyte aan 
'n konstitusionele reeling nie. 
Veel eerder hou dit verband met 
Paul Buys se persoonlikheid. 

By sy kantoor kon die meeste 
probleme opgelos word. Dit was 
oak 'n goeie plek; om been te gaan 
om die jongste nuus uit die stu
dentelewe te boor of om sommer 
net te gesels. 

Afrikaanse U niversiteite 

Troepe moes onlangs bajonette 
gebruik en waasskuwingskote vuur 
om te keer dat studente wat teen 
pres. Soekarno se nuwe kabinet 
betoog, die presidentspaleis be
storm. Verskeie studente is deur 
bajonette gewond. Drie studente 
bet reeds die lewe in betogings 
gt>laat. 

WERK 
In die Administratiewe Beampte 

se kantoor is egter ook hard ge
werk. Geen uur, dag of nag was 
ongelee om met Paul 'n dringende 
sa~ te bespreek nie. Ek bet hom 
by 'n paar geleenthede tussen 

· twaalf en ses in die voormiddag op 
kantoor aangetref, besig met 'n 
ding wat ,,net eenvoudi~ afgehan
del mies word voor more anders 
is daar chaos." 

Paul se gewillighheid en konten
sieuse vasberadenheid om 'n on
derneming tot op sy einde deur te 
voer was vir almal wat met hom 
saamgewerk bet 'n besieling. Sy 
plek by die Studenteraad sal moei
lik gevul · word. Die studentege
meenskap van die P.U. is aan hom 
baie dank verskuldig. 

gaan saam konsert hou 
'n Inter-universitere konsert word op 11 Junie be-oog 

tussen aile Afrikaanse universiteite en onderwyserskolleges, 
het mnr. Nico van der Merwe, voorsitter van die A.B.K.K. 
in 'n onderhoud gese. 

Die konsert salop die P .U.-kam-
pus plaasvir¥1. 

'n Kunsfeeskonsert van die 
plaaslike A.S.B-tak word op 25 
Junie aangebied . 'n Week later 
vind die sentrale A.S.B.-kunsfees 
plaas. 

'n Lentekonsert, bestaande uit 
sanggroepe vind op 2 September 
plaas. Die Alabamakoor sal met 
Amerikaanse en Engelse volkslied
jies optree terwyl die Duitse vere
niging Duitsevolksliedjies sal sing. 
Die P .U. Volksangroep sal by die 
geleentheid Afrikaanse Volkslied
jies sing. 

Seisoenkaartjies vir die konserte 
is beskikbaar. 

·~. 

o.Tussen 
··· .... , Ons . 

·Gese··' 

Leser wil Wapad 

streng vermaan 
Geagte Redaksie, 

BURGEMEESTER UIT P. U. 

Nadat ek die jongste uitgawe van 
'n Onderwyskollege se studente
koerant ter insae gehad bet, viel 
ek my genoodsaak om hierdie 
skrywe aan u te rig. 

SEGELEDERE 
Die Dekaan van die Fakulteit 

Rete aan die P.U., prof. H . L. 
Swanepoel, is onlangs aangewys as 

Prof. dr. H. L .SWANEPOEL 
Foto: Fotokuns 

die nuwe Burgemeester van Pot
chefstroom. 

Prof, Swane(P<>el is 'n gebore 
Vrystater. Hy bet op Reitz sy 
skoolloopbaan voltooi waarna by 
na die Universiteit van Stellen
bosch is. Hy behaal die grade B.A. 
(1933) en LL.B. (1935). In 1935 was 
by voorsitter van die Studenteraad 
waar hy saam met mense soos d~ . 

Danie Craven, mnr. Dan de Vii
Hers en prof. J . C. de Wet gedien 
bet. 

Hy bet sy doktorsgraad in 1943 
in Strafreg behaal. 
Prof. Swanepoel is in 1951 vas 

aangestel aan die P.U. in die plek 
van prof. W. A. Joubert. In 1953 
word by professor in Regte. 

Prof. Swanepoel bet 'n paar ja..1r 
gelede saam met prof. J. C. de Wet 
die Stalsprys verower vir 'n publi
kasie oor die Strafreg. 

In die uitgawe van 23 Maart 
1966 verskyn daar op bladsy 7 
(die sportbladsy . ) 'n ,gedig" met 
die titel ,Rypwording" 

Benewens die onpoetiese digvorm 
is daar 'n skreeuende banaliteit 
wat die ,gedig" verder verlaag 
tot waar dit byna aan smerighheid 
grens. 

W aarom die betrokke redaksie 
hierdie ,gedig" in bulle koerant 
geplaas bet, is 'n interessante vraa~ 
Moontlik uit onkunde? Of spreek 
hierdie gedig dalk die algemene 
lewensuitkyk van die mense uit? 

Die doe! van hierdie skrywe is 
om Die Wapad te vermaan sodat 
daar voortgegaan mag word op die 
ingeslane weg en nimmer gebuig 
word voor invloede soos die van 
hierdie studenteblad nie. 

Die uwe, 
c. J . s. 

UNIVERSITEIT VAN 
NIEU -SUID-WALLIS: 
,Daar is geen geskiedk;undige be

wys om die teorie te staaf dat 'n 
gemeenskap wat vrylik toegee aan 
seksuele drange, tot ondergang ge-
doem is nie," bet Alex Carey, 'n 

Senator Robert Kennedy aan vie 
'n visum toegestaan is om Suid
Afrika in Mei op uitnodiging van 

N usas te besoek. 

na aksie .. 
satisfaksie 

Lexinqton 
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vol- ja slilaE fDI 
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PAD~:~~~~~ 
kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, 

WOENSDAG, 30 MAART 1966 bulle opneem, bulle dra op sy 
vleuels .... 

TWEE GROEPE 
DIE beantwoording van die 

poging wat Afrikaanse 
Universiteite aangewend het 
om op gemeenskaplike vlak 
toenadeting te maak tot 
Engelstalige Universiteite, het 
ook uitgebrei tot die sport
front. 

Elders in die uitgawe ver
skyn 'n berig waarin vermeld 
word dat al agt Suid-Airi
kaanse Universiteite, op 'n 
voorstel van Wits. toegestem 
het tot 'n Universiteitsliga. 
Die nuwe liga sal onder be
skerming van die Transvaalse 
Rugbyunie plaasvind. 

Dit is bekend dat die sport
lui van Wits tot op hede min 
intensiewe belangstelling ge
openbaar het in ons nasionale 
spel. In 'n verslag wat 
onlangs deur die Witwaters
randse Rugbyklub vrygestel 
is, word verontwaardiging 
uitgespreek omdat hierdie 
Univer_§iteit slegs twee rugby
velde het wat reeds sedert 
1930 in gebruik is. 

Die verslag meld die laks
heid van studente wat in die 
meeste gevalle selfs nie eers 
die moeite doen om in skoon 
rugbyuitrusting op die veld 
te verskyn nie. Vleisbraai
aande moes afgeskaf word 
van wee . die rugbyspelers se 

traagheid om te help met 
nodige reelings. 

Dat die voorstel om 'n 
Universiteitsliga in te stel 
nou van hierdie Universiteit 
kom, is dus 'n heel aangename 
verrassing. . 

Uit . die feit dat Wits juis 
rugby (en nie een van sy 
meer populere sportsoorte 
nie) gebruik as medium vir 
'n Universiteitsliga, blyk die 
bewuswording van hierdie 
Universiteit vir die noodsaak
likheid om op sportterrein 
'n begin te maak vir beter 
samewerking tussen die 
Engels- en Afrikaanstalige 
Universiteite. 

W aar nou op sportterrein 
gestreef word om bande tus
sen ons Universiteite te bind 
kan mens maar net hoop dat 
dit met sukses weerklank mag 
vind op sosiale en geestelike 
gebied. Sodat, wie weet, ook 
mettertyd die regte verhou
ding tussen blanke en nie
blanke Universiteite kan ont
wikkel met ons Christelik
N asionale beleid as grondslag. 
Want soos 'n gesonde liggaam 
'n gesonde gees l;misves kan 
aangeneem word dat 'n sport
gesonde jeug van vandag die 
geestelike gesonde leiers van 
more sal wees. 

NIE WELKOM 
naar is aangekondig dat 

I
' Senator Robert Kennedy 

'n visum verkry het om Suid
Afrika in Mei vanjaar te be
soek. Hy sal Nusas by die ge
le€ntheid kom toespreek. 

Word daar egter ingegaan 
op die agtergrond van die 
Amerikaner, kan 'n mens dit 
net nie begryp hoe hierdie 
voorbereider van die Kommu
nisme, in die Republiek toege
laat kan word nie. Was dit 
dan nie met sy persoonlik~? 
toestemming dat die beper
king op die invoer en ver
spreiding van kommunistiese 
propaganda in die V.S.A. in 
1961 afgeskaf is nie? En was 
dit nie ook hy wat die anti
kommunistiese Moise Tsombe 
van Katanga 'n visum laat 

weier het om Amerika te be
soek nie? En die terwyl ver
skeie kommunistiese dikta
tors hartlik verwelkom is. 

'Robert F . Kennedy het die 
uitnodiging van Nusas aange
neem nadat hy die organisasie 
deeglik ,bestudeer" het. Die 
bevinding van die ,studie" 
was dan ook dat die beleid 
van Nusas ,,nie so gevaarlik 
en pro-kommunisties is soos 
die Nasionaliste in Suid-Afri
ka dink nie!" Hierop hoef 'n 
mens nie kommentaar te 
lewer nie. Almal ken vir 
Nusas teen die tyd. 

Senator Kennedy is nie 
welkom in Suid-Afrika nie. 
Kan ons toelaat dat hierdie 
man Suid-Afrika gebruik vir 
sy eie politieke gewin? 

dluJenle sL,.,j en praaJ . . . 
The feeling is that any action which is taken against U.C.T. 

will at the same time affect every university in South 
Africa. Dome 

(Universiteit van Natal) 
U moet u nle blindstaar en se u gaan Pro Veritate nle lees 

nle. Stel uself op hoogte met die mense se geda.gterig· 
ting sodat u uself kan verantwoord. 

Mnr. A. S. de Beer, Dtrekteur van 
die DepBJrtement Publikasies en A.S.P.U. van A·S.B. 

Thus to inhibit and intimidate students with legislation Is to 
strike a savage blow at every concept of a liberal univer
sity education, which implies unfettered thinking ~n all 
spheres --- thinking that is not subject to the directives 
of fear in its expression. Varsity 

(Universiteit van Kaapstad) 

Compared with other countries, I do not think our students 
in thls country work bard enough at tMir undergraduate 
studies. ·Prof. E.G. Malherbe. 

Pote, die tyd bet aangebreek dat ons daadwerkllke steun toe
se aan mnr. Smith en sy (ons) mense. 

·Die Pootjie 

Die arend het sy nes gewoonlik op die hoogste rotse ge
maak, met vlak daarnaas 'n styl afgrond van geweldige diep
tes. Hier was die nes en die kleintjies besonder veilig. · 

In die nes het die kleintjies dit baie aangenaam gevind 
en daa:rom het hulle dit nie sommer vanself verlaat nie. Die 
moederarend kom daarom om die nes op te wek. Met ietwat 
van 'n ruheid word die kleintjies uit die nes gew~rp en dit self 
aan ftarde geskop. Die jonges verstaan niks, raak onrustig, 
ftadder heen en weer met hooggehoue vlerke totdat hulle ein
delik oor die afgrond die dieptes in stort. 

En nou word hulle g~dwi~g om met jong, stywe vlerke 
te klap en te spartel sodat bulle hulself nie in ·die dieptes te 
pletter val nie. 

Intussen vlieg die moeder oor die kleintjies soms langs, 
dan weer onder hulle terwyl sy met die· vlerke klap om so 
aan hulle 'n voorbeeld te stel. Ook die vader vlieg met uitge
spreide vlerke daar en as een van die kleintjies moeg word, 
die vlerkies - nog swak en ongewoon - feitlik vanself toevou, 
skiet die vader met verbusterende snelheid na benede onder 
sy kleintjie in, vang hom op sy vlerke en dra hom sodat 
hy eers kan rus. 

So leer die arende hulle kleintjies vlieg! So word hulle 
vlerke geoefen! 

Hierdie beeld pas Moses op Israel toe. 
In Egipte het Israel, soos in die uendnes, veilig gewoon. 

God kom wek egter die nes op. Israel word deur die Egipte
nare verdruk. En dan werp God hulle oor die afgrond- Hul
le moet die woestyn in, maar steeds is God by. Hy neem 
hulle op Sy vleuels, dra bulle oor die gevare heen. God lei 
Israel in die woestyn om hulle te oefen in die geloof. Deur 
die woestyn heen oefen God die geloofsvleuels van Sy volk. 
Hulle word geleer om op Hom alleen te vertrou. 

So bring God ook teenspoed oor ons, maar dit is nie om
dat Hy 'n. liefdelose Vader is nie. Hy plaas my in hierdie 
aardse stryd sodat ek my hoop op Hom aileen moet bou. 
In voor- en teespoed moet ek aan Sy sterke Vadervleuels 
vashou. 

Nou weet ek dat ek nie aileen staan in die stryd nie om
dat Jesus aileen gestaan het, aileen in die dieptes versink 
het sodat die ewige Vadervleuels oor my kan oopgaan om 
my na hierdie aardse stryd op te neam in Sy heerlikheid. 

- Deur IMy ILens -
Teen hierdie tyd van die jaar bet 

ons seker al agtergekDm dat ons 
eintlik bier is om te studeer. Die 
eerste druppels van die reen van 
toetse en referate bet al geval; dit 
wek in elk geval die nare ver
moede dat ons moet begin skouer 
aan die wiel sit. 

Die ywer mag nog by ons stu
dente ontbreek; by ons dosente is 
dit ·beslis nie die geval nie. As 'n 
mens sien met boeveel geeo;drif 
bulle bul taak verrig terwyl d:~ar 
so weinig weerklank van die kc1ut 
van die studente is, kan jy nie 
anders as om bulle te bejammer 
nie. 

Gelukkig word d!ie doso.>rende 
personeel in bul moeilike stryd by
gestaan deur 'n aantal owerheiis
maatreEHs wat die studente 'n ble
tjie aanspoor en ook sorg dat hulle 
in die spoor bly. Hieruit is dit 
ook maklikJ verklaarbaar dat som
mige van ons dosente o.a. str~nge 
kontrole oor klasbywoning bou e'l 
klasversuim met strafwerk belcamp. 

SKOOLDAE 
By baie van ons word deur bier

die optrede onwillekeul'ig assos!a
sies opgewek met ons skooldae. 
Vir die van ons wat die skool~a
dium al ontgroei het en sonclE>1· 
veel trane van hierdie belangrtke 
fase in ons lewens afskeid gencem 
het, is hierdie asaosiasies minder 
aangenaam. Deur hierdie terug
keer van die ou dinge onthuts, 

moet bulle 'n bietjie sukkel om by 
die roetine in te val. 

Maar ten slotte kom abnal toi 
in pas en so marsjeer ons deur rlie 
akademiese jaar, netjies in 'n ry 
terwyl ons outomaties die verskil
lende bevele opvolg. Of die skool · 
assosiasies by almal van ons · r
meng word met assosiasies met die 
militere kamp weet ek nie. 

Die gebrek san lewendigheid op 
akademiese terrein, veral wat be
tref die verhouding tussen dosent~ 
en studente, bet miskien iets te 
doen met die kloof wat 'n m<:>ns 
soms kan aanvoel tussen die. stu
dentelewe en die akademlese per
soneel. So iets kom tot uiting 
wanneer tydens studente-aksies 
(waarvan daar beslis nie 'n oor
maat is nie) dosente juis buitenge
woon streng op klasbywoning en 
klaswerk let. Aan die ander kant 
sal dosente seker tereg kan bewys 
op gebrek aan belangstelling in 
bedrywigbede wat van die kant 
van die personeel georganiseer 
word. Hier kan die onlangse inter
fakultere lesings as 'n voorbeeld 
dien. (Kan daar nie ook lesings 
gereel word wat vir die gemiddel
de student interessanter is nie?) 

Van studentekant a1 moet ona 
In elk Jeval probeer om die ver
boudlnf tussen do~nte en 1tudente 
te verbeter. 

REFU;CTOR 
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II GRAND PRIX I 
DIE WAPAD 

Internasionale politiek 
word bestudeer aan P. U. 

oaar is reeds verskillende stappe met die oog op die bevordering van die studiJ~ van 
internasionale politiek aan die P.U. gedoen. Hiervan bet meer bekend geword uit 'n 

onderhoud met prof. C.P. van der Walt, hoof van die Departement Staatsleer. 

Prof. Van der Walt het daarop gewys dat die internas
ionale gebeure vir Suid-Afrika van steeds groter belang 
word. Dit is beklemtoon deur die onlangse verwikkelinge in 
Rhodesii:L Teenoor die vrywording van die Afrika- state en 
nie onverskillig staan nie. 

Professor van der Walt het gese dat dit byna ongeloof
lik is dat in SuiC.-Afrika so weinig aandag aan die studie van 
internasionale politiek bestee word. Eintlik rus die taak, 
wat die Afrikaanssprekendes betref, op die skouers van 
slegs twee persone, dr. G.D. Scholtz en mnr. A.M. van Schoor. 

Aan die P.U. is ter bevordering tiek is in kamer 213 van die Frans 

s 

van die studie vir internasionale 
Draadkamele en martelpype bet Vrydagmlddag geslng op die P.U · • politiek reeds die volgende gedoen: 

du Toitgebou ingerig. Hier word 
koerante tydskrifte, landkaarte en 
pamflette bewaar en dosente en 
studente wat hul op hoogte wil 
stel van interJ_asionale verhoudiogs 
het daar die nodige materiaal tot 
hulle beskikking. Die sentrum is 
daagliks oop. 

kampus toe die jaarllkse ,,Bounie Grand Prix" 11)laasgevlnd bet. 'n Sentrum vir Internasionale Poli-
Selfs die burgemeester van Tarentaal was teenwoordig. 

Rhodesier open 
skou vanjaar NON-SLEPERS VAN P.U. 

KRY UITSTAPPIE Die Rhodesiese Minister van 
Lande, mnr. P. van Heerden, open 
vanjaar die Potchefstroomse Skou 
wat van 4 tot 7 Mei duur. 

Aile studente wat nie sleep nie kry volgende maand 
die geleentheid om deel te neem aan 'n non-slepersfunksie 
wat deur die Ontspanningskomitee gereiH word, bet die voor
sitter, mnr. Jan-At Kruger in 'n onderhoud gese-

Daar is voorsiening vir groter 
uitstallings van skole, die Onder
wyskollege en die Universiteit ge
maakl.. Die funksie sal moontlik in die 

vorm van 'n uitstappie na Skan
dinawiedrif of Parys aangeb~~d 

word. 
Die Ontspanningskomitee stel 'n 

baie bedrywige jaar in die voor
uitsig. Vir Septembermaand word 
'n lentefees beplan. 

Buitelugetes wat bekend ~al 

staan as ,Oude Molen-aande" sal 
van tyd tot tyd aangebied word. 
Die reeling van klein funksies of 
gesellighede tydens langnaweke 
vir studente wat ,tuisbly" word 
ook in .die vooruitsig gestel, het 
mnr. Kruger gese. 

Professor uit 
Frankryk sal 
hier optree 

Prof. P. Branchin van die 
Universiteit van SorbOnne in 
Frankryk sal Saterdag die 
gradeplegtigheid van die P.U. 
bywoon. 

Hy en sy eggenote sal van 1 
tot 15 April op Potchefstroom 
besoek afle. 

Prof. Branchh.in sal studente 
l;n Afrikaans-Nede~ toe
spreek oori ,Carel van Mander 
als verbindingsman tussen Hol
land en Vlaanderen," en ook 
oor ,,Een ambassadeur van de 
Franse Cultuur in Nederland 
-Frans Erens" 

'n v erdeelde wereld stem 
saam oor Suid-Afrika, 

se A.S.B ... president 
,Aile pogings om nouer samewerking tussen die studente

organisasies van verskillende rigtings in Swd-Afrika tot stand 
te bring, is gedoem tot mislukking. Vir die A.S.B. is daar geen 
alternatief nie, want die A.S.B. beliggaam ons beginsels". So 
se mnr. Danie du Toit, president van die A.S.B. tydens 'n ver
gadering yan die plaaslike tak op Donderdagaand 10 Maart· 

Mnr. du Toit het die verdoe
seling en verwarring wat daar 
oor kardine,le sakt beers, afge
keur. Onbenullighed-a en onder· 
onsies moet verdwyn. Hy bet 
gese die nood van die tyd moet 
besef word. 

ONVRIENDELIK 
In 'n sk·ats van die huidige 

wereldsituasic bet mnr. Du 
Toit gewys op die verdeeldheid 
van die wereld in drie blokke. 
Al drie, di-a Kommunistiese, 
Afro-Asiatiese en Westerse 
blok:,Ce is onvriendelik teenoor 
Suid-Afrika. 

Die toastand in Afrika, waar 
onrype beethoofde 'n ae,ntrek
king bet vir politieke bloed
gemors verskaf het leedvermaak 

het hy gese. 

word nie. Suld-Afr,ka het veral 
nodig: Verantwoordelikheid teen
oar God, Volk en Land. 

Daar is ook 'n begin gemaak 
met die oprigting van 'n semina'U' 
vir internasionale politiek. Dit 
word gesamentlik gedoen deur die 
Departement Staatsleer, Aardryks
kunde, Geskiedenis, Geld- en 
Bankwese en Perswetenskap en 
die Instituut vir Afrik.anistiek en 
Bantoeistiek. 

Die voorsitte~ en sekretaris van 
die beheerkomitee is onderskei
delik professor C. '?. van der 
Walt en mnr. J. J. van Tonder, al
bei verbonde aan die Departement 
Staatsleer. Lid:naatskap word vir 
studente en dosente van die Uni
versiteit sowel as vir belangstel
lendes buite die Universiteit oop
gestel. 

Prof. Dr. C. P. VAN DER WAL'r 
Foto Fotokuns 

Water-ondersoek 
byna voltooi 

'n Wetenskaplike ondersoeki na 
die posisie van watervoorsiening 
in die Vaardriehoek nader voltooi
ing. 

Die ondersoek word deur die 
Departement van Beplanning in 
samewerking met die deskundige 
komitees van die Universiteite van 
Potchefstroom en Witwatersrand 
geloods. 

W anneer die ondersoek voltoui 
is, sal dit die mees gesaghebben
de en volledige opname van wa
terbehoeftes van die belangrike 
nywerh."!i~ded van Suid-Afr~ 
wees. 

----····-·-·----·······-··-··--····-·-·······-·················-············-············~ : I! 

I A.S.Bc.•HOOFBESTUUR II 
i ! 

I 
'n Openbare voordrag oor: 

,Noord en Zuid: de Litenire 
eenheid als probleem," vind 
Vrydagaand om 7.30 in die 
Frans du Toitgebou plaas. 

Engeland is dwa'ende in die 
dieptes van die religieuse, en 
polltieke dekadensle en die 
V.S.A. is gevange in 'n toe
komslose radeloosbeld met die 
frustrasie van internaslonale 
mislukking. Dit Is duidelik 
dat, behalwe vir Rhodesle en 
Portugal die wereld saamstem 
oor een ding, en dlt is Sold
Afrika, bet mnr. Du Tolt gese. 

Die hootbestuur van A.S.B. het onlanp op die P.U. vergader. Hler verskyn van links na regs: 
mnre. B. Geldenhuys (U.S.), H . Human (U.P.), R. du Plessis (P.U.), D. du Tolt (president, U.S.), 
R. du Plessis N.K.P., A. S. de Beer (P.U.), S. de Beer (U.P.) en 0. du Tolt (voltydse organlseer

der. Afweslg: Carel Venter (P.O.K.). 

Die Franse vereniging van 
Potchefstroom (Cercle Francais 
de Potchefstroom) onder Iei
ding van mnr. Teurlinckx, dos
ent in Frans aan die P.U. tree 
as gasheer op vir prof en mev. 

Bran chin. 

'~erksgerneenskap 

se nuwe hoof 
Prof. C. P. van der Walt, hoof 

van die Departement Staatsleer 
van die Potchefstroomse Universi
teit is onlangs verkies tot voorsit
ter van die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns 
se werkgemeenskappe. 

Die verdeeldbaid in Suid
Afrika self, het as onderliggende 
faktore twee stroma waarvan 
een in harmonie met die wereld
stroom is en die e,nder bestaan 
uit bebo.udendes wat die begin· 
sels voorstaan wat ons voor
staan, die Christelik-Nasionale 
beginsels. 

MIS'LUK 
Mnr. Du Toit bet die geskie
denis van die A.S.B . geskets 
en daarop gawys dat in die ver
lede elke poging om in stu
denteverhoudlnge die twea
strominge te laat sae,mvloei, 
misluk bet. Die sake moet nie 
in ligsinnige gesindheid benader 

·-·-··---·········~ : ADVERT ENSI ES I r-··---···--···········-·--·-
Vir besonderhhede i.v.m

plasing van advertensies in 

Die Wapad, skakel met mnr. 

D. F. Malan by Tel. 2171 of 

2172. 

Advertensietariewe vir Studente: 

3 sent per woord Minimum van 30 

sent per plasing. Of skryf aan: Die 

Advertensiebestuurder, 

Die Wapad, 

Die Studenteraadskantoor, 

P.U. vir C.H.O. 

Potchefstroom. 

PARADIS'E. 
RESTAURANT 
Die kafee op Die Bult 0 0 0 die 

kafee waar studente hul koel-

drankie drink, EN SNOEKER 

SPEELI 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

.. ......................................................................... -...................... -.................... .. 
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.LEITO.RE EN STUDENTE GAAN 
VOLGENDE WEEK TOER 

Lektore en senior studente van die Departement Aardrykskunde aan die P.U. onderneem 
gedurende die komende Aprilvakansie 'n uitgebreide studietoer na die Suidwestelike deel 
van die Kaapprovinsie. 

Die toergroep vertrek op Dinsdag, 5 April om 12 nm.. op 
die lang reis van 3,200 myl. 

Die doel van die toer is om 'n 
intensiewe geografiese studie van 
die Suidweste~ Kaapprovinsie 

te maak. 

Dinsdag 5 April - Bloemfon
tein. 

Woensdag 6 April - Somerset-
Cos. 

Trustbeurs aan 
prof. toegeken 

WOENSDAG, 30 MAART 1966 

Studente wat die toer sal mee
maak is sedert die begin van die 
semester besig om die geologie, 
geomorfologie, stadsgeografie fisio
grafiese streke ens. deur middel 
van handboeke, lugfoto's en kaarte 

te bestudeer. 

Donderdag 7 April- Jeffriesbaai 
Vrydag 8 April - Knysna. 
Saterdag 9 April - Oudsthoorn. 
Sondag 9 April - Oudtshoorn. 
Maandag 11 April - Struisbaai. 
Dinsdag 12 April tot Saterdag 

Die Ernest Oppenheimer-ge
denktrustbeurs is aan prof C. P. 
van der Walt, hoof van die Depar
tement Staatsleer aan die P.U. 
toegeken. Hy sal die beurs gebruik 
om 'n studie van internasionale 
verhoudinge in Europa te maak. 

So is mnr. 
verwelkom 

John Gaunt deur die studente op die P.U.-kampus 
Foto: F. v. Pletzen 

In hooftrekke sien die toerpro:
gram soos volg daar uit: 

16 April - Die Strand. 
Sondag 17 April - Lainsburg. 
Maandag. 18 April- Kimberley. 
Dinsdag 19 April - Potche£-

Prof. Van der Walt vertrek ho
pelik in Desember vanjaar vir ses 
maande na Europa. Hy gaan vir 
twee maande werk onder prof G.L. 
Goodwin van die London School 
of Economics, and Political Science 
en daarna nog twee maande in 
Nederland studeer onder prof. 
Vlekke van die Universiteit va1. 
Lei den. 

RHODESIE SAL.NIE 
~ (Plekke waar oornag word) 

stroom. 
Die toer staan onder leiding van 

prof. J. S. van der Merwe, dr. F. 
Potgieter en mnr. W. Voordewind. 

TOU OPGOOI SE 
Nuwe vereniging 

1aan P.U. gestig 
Die studente wat die toer sal 

meemaakl is: M. Moolman, E. van 
Rooyen, H. Avis, T. Coetzee, B. de 
Villiers, J. de Vries, H. Meadon, 
K. Pepler, G. Prinsloo, J. Preto
rius en L. Wolmarans. 

DIPLOMAAT 
,;Ons wil 'n sosiaal akademiese

vereniging stig. Nie 'n studiekring 
nie," het mnr. J. Kruger, voorsit
ter van die nuwe Wysgerige Vere
niging aan die P.U. onlangs tydens 
die stigtingsvergadering van die 
vereniging gese. 

In die oorblywende twee maan
de wil prof. Van der Walt univer-
siteite en 
Duitsland, 
Oostenryk 

institute in Frankryk, 
Italie Switserland en 
besoek. 

"Our stock is tough. We won't give in". Die woorde bet 
mnr. Joim Gaunt gebruik toe by onla~lgs opgetree bet voor 'n 
groot aantel studente van die P.U. en P.O.K., 3n die Totiussaal. 

.,Ons wil nie 'n ekstra klas wees 
in die jaarprogram van die Depar
tement Wysbegeerte nie, maar 'n 
groep mense wat op sosiale voet 
wysgerig-akademies besig is," het 
mnr. Kruger gese. 

Studentevoorligter van U.P. 
was hoofspreker tydens 

A.S.B.-vergadering 
Hy het gewys op die groot taak 

wat die Wysgerige Vereniging het 
om op akademiese vlak te probeer 
soekl na antwoorde en oplossings 
van aktuele probleme. 

Ons is nasionaliste omdat ons Christene is, bet dr. Van 
Vuuren, studentevoorligter aan die Universiteit van Pretoria 
en hoofspreker tydens 'n A.S.B.-vergadering onlangs in die 
Totius-gedenksaal gese. 

Negentien stigterslede was ty
dens die eerste vergadering teen
woordig. Hulle het ingesluit prof. 
J .. L. Taljaard en drs. N. T. van 
der Merwe. 

Sigaretrook kan 
gevaarlik wees 

'n Subtiele aanmaning wat lui: 
.,Waars,k.uwing, sigaretrook kan ge
vaarlik vir jou longe wees. 0p 

las." het onlangs sy verskyning 
op sigaretdosies in Amerika ge

maak. 

Sigaretvervaardigers kan 'n boe
te van R71,000 op die lyf loop in
dien bulle die waarskuwing nie op 

die dosies plaas nie. 

Dr. Van Vuuren se toespraak het 
gehandel oor die Christelik-m.
sionale lewensbeskouing, veral 
t.o.v. die universiteit en studente

lewe. 

DANKBAARHEID 

Hy het die Christelik-nasionale 
beskouing die kern van ons mens
wees genoem en dit beklemtocn 
dat die mens uit dankbaarheid 
lewe. Die hele kultuur is verge
stalting van die mens se dank

baarheidslewe in God. 
Die nasie is op sy beurt di~ ; ver

gestalting van die kultuur. Die 
Christen-nasionalis het sy nas:e 
lief omdat dtt middel is om sy 
dankbaarheid te betuig. Ons moet 
krag uit God put en nie net me
kaar die broederhand reik as die 

nood dreig nie. 
Dr. Van Vuuren het die uni

versiteit besk.ryf as 'n plek waar 

U het volop keuse an ons groot verskeiden·heid 

Boeke vir Studie • 
VIr en 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
II 
DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

:lerkstraat 91-95 Telefoon 5236/4944 

H/Y. Tom en Borcherdstraat 

POTCHEFSTROOM 

Te1efoon 3431 

daar opgevoed word in die Chris
telik-nasionale beskouing. Dit is 
die taak van die universiteit om die
lewensbeskouing te verdiep. 

Studente-aktiwiteite moet o:>k 
voortspruit uit dankbaarhehid, hr.t 
hy gese. In die studentelewe rr.oet 
'n aantal persone opdrag he om 
vir die Christelik-nasionale be
skouing te waak; bulle moet 'n 
waghondkomitee vorm. 

Die waghondkomitees van die 
verskillende universiteite VOI'Til 

saam 'n bond: dit is die Afrikaanse 
.IStudentebond wat dus nie primer 
'n kultuurvereniging is nie. As die 
kultuur beoordeel word, moet dit 
ook wees volgens die liefdesnorm 

die Christelik-nasionale :>~oet 

op die voorgrond staan. 

Glimlaggend verwelkom die voor
sitter van die Studenteraad, mnr. 
Frans van der Walt die gea.kkredi
teerde diplomatieke verteenwoor
diger VWl Rbodesie, mnr. John 
Gaunt. 

Die treffende foto is tydens mnr. 
Gaunt se aankoms by die Totius
gedenksaal geneem. 

Foto: F. v. Pletzen 

Universiteit se fisikus bet 
belangrike aandeel in 

• navorstng 
Prof. P. H. Stoker, hoof van die Departement Fisika van 

die Potchefstroomse Universiteit, is een van die aantal voor
aanstaande fisici en ander natuurwetenskaplikes wat aange
wys is om op die nasionale komitee vir geo-magnitisme aero
nomie en ruimtewetenskappe te dien. Die komitee, Sankgar, 
is onlangs deur die WNNR gestig. 

Die komitee sal verantwoorde
lik wees vir Suid-Afrika se 
deelname aan internasionale ak
tiwiteite in verband met g>eo-
magnitisme, l!,eronomie 
ruimtewetenskappe. Dit 

SAN LAM 
vir Beskerming 

en 
sal 

ook dien as 'n advieskomitee 
vir andar nasionale komitees 
wat vir verwante bedrywighede 
verantwoordelik is. 

Dr. F. J . M . J. Hewitt, 'n 
onder-voorsitter van die 
WNNR, sal aan die hoof van 
die komitee vir bolugfisikll. 
staan. 

Die sakretariaat word deur 
die afdeling wetenskaplike 
samewerking van die WNNR 
voorsien en die eerste verga
dering word die maand op Pot- · 
chefstroom ~ehou. 

Mnr. Gaunt, is die geakkredi
teerde diplomatieke · verteenwoor
diger van Rhodesie in die Repu
bliek. 
Mnr. Gaunt het 'n kort skets van 

die Rhodesiese geskiedenis gegee. 
Hy het vertel dat toe Rhodesie 
as selfstandige kolonie in 1939 
oorlog verklaar het aan die ~tant 

van Brittanje, 'n kabinetslid v~or
gestel het dat bulle dit slegs moet 
doen op voorwaarde dat Britanje 
onderneem om Rhodesie onafhank
likheid te verleen. 

Die destydse premier het egter 
gedink dat dit nie 'n mooi optrede 
sou wees nie. 

GEDWING 

Toe Rbodesie in 1951 weer om 
onafbanklikbeid gevra bet, bet 
Brittanje bulle feitlik in die Fede
rasie ingedwing. 

Die Rhodesieers het in 'n refe
rendum ook ten gunste van Fede
rasie gestem. Die Federasie is egter 
vernietig deur druk van die Afri
ka state. 

GHANA 
Mnr. Gaunt, het gese dat lande 

soos Ghana en Zanzibar hul on
afhanklikheid gekry het op voor
waarde van 'n demokratiese rege
ring. Toe die grondwette deur 
diktators opgeskeur is, het Brittan
je egter nie na die V.V.O. gegaan 
nie. Die bloed na die staatsgreep in 
Zanzibar was nog skaars droog toe 
Brittanje die nuwe bewind erken 
het. 

Rhodesiers wat beskawing ge
kry het, word in Brittanje verraai
ers en rebelle genoem . 

Die Rbodesiers voel bitter, maar 
bulle sal nie tou opgooi nie, bet 
mnr. Gaunt gese. 

PUKSTU~ENTE 
KRY V .ANJAAR 
CINEM.ASCOPE 
Verskillende goeie films sal 

vanjaar aan die Pukstudenh ver
toon word, het 'n woordvoerder 
van die Ontspanningskomitee van 
die A.B.K.K. gese. 

Die komitee het reeds 'n Cine
mascope-dctek en -lens aange
ltoop. Daar is ooki sprake dat 'n 
verbetering in die luidspreker
stelsel aangebririg sal word. 

Meer films as in die verlede sal 
gedraai word. 
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W aarOm is druipsyfer . onder 
eerstejaars hoog, vra prof. 

W AAROM behaal 45 persent van die stude nte wat a.a.n universiteite inskryf nooit 'n 
graad nie? Wa.a.rom het 31.8 persent van Suid-Afrika se eerstejaarstudente in 1962 nie 

geslaag nie? Die probleme is die tema. van 'n studieverslag deur prof. dr. E.G. Malh.erbe, 
wat onlangs a.fgetree bet as Rektor van we Universiteit Natal. 

Die verslag sluit ook voorstelle in hoe om die hoe druip
syfer onder eerstejaarrstudente te bekamp. Dit is aan alle Suid

deer en hoe om dinge vir homself 
uit te vind, het prof. MalberLe 
gese. Afrikaanse universiteite gestuur. 

DORS 
Prof. Malherbe se dat lektore te 

dikwels aanneem dat adolessente 
na 'n universiteit kom, dors na 
kennis en onafhanklike denke. 

Die nuwelinge kom skaars by 
die universiteit aan of bulle word 
opgeneem in, soos hy dit noem, 'n 
,plesierkultus" wat 'n al groter 
rol in die studentegemeenskap 
speel. Die mode of kultus het as 
rigsnoer die leuse: ,,As werk met 
plesier hots, los die werk." 

OORLA.S 
Baie studente kla dat daar 'n 

neiging onder personeellede is om 
te dink dat bulle grootste verpli~
~g is om navorsing te doen en die 
aandag wat bulle aan voorgraadse 
studente moet skenk, word net as 
'n oorlas beskou, het prof. Mal
herbe gese. 

Die oorsaakl van die hoe druip
syfer onder eerstejaars soek prof. 
Malhherbe op twee plekke: die 
skool en die universiteit. ~ 

As na die skool gekyk woral, is 
dit duidelik dat te veel mense wat 
nie in staat is tot universiteitswerk 
nie, 'n matriksertifikaat bet. Die 
matriekeksamen behoort 'n skool
verlatings sowel as 'n universiteits
toelatingeksamen te wees. 

Die skoolverlatingseksamen moet 
volgens prof. Malherbe aan die 

GEOLOGIESE 
STU DENTE 
VERGADER 

Die P. U. Geologiese Studente 
Vereniging het sy eerste ledever
gadering op W oensdagaand 2 Maart 
in die Geologie-laboratorium ge

hou. 
Mnr. M. Brink het die besoeken

de geoloe van Stilfontein verwel
kom. 

einde van standerd nege geskryf 
word. Net die leerlinge wat die 
jaar goed slaag, moet dan 'n hoer 
standaard as die huidige matd..,k
eksamen, skryf. 

VERNAAMSTE 

Die vernaamste oplossing vir d1::! 
probleem is by die universiteit self. 
Die eerste jaar is 'n oorgangsjaar, 
het prof. Malhherbe in die ver
slag gese. Die nuweling moet ge-
ori:enteer word om die jaar op sig
self betekenisvol te maak. 

Lesings en die afneem van aan-
tekeninge moet tot 'n minimum 
beperkl word. Klem moet gele 
word op studiemetodes sodat die 
nuweling kan leer hoe om te stu-

Nuwe terrein 
·vir Unisa 

Die Universiteit 'van Suid
Afrika sal na 'rarning minstens 
R3l miljoen in die volgende vyf 
tot tien jaar vir geboue en toe
rusting nodig he, bet die prin
sipaal, prof S. Pauw onlangs op 
die eerste vergadering van die 
Raad van Trustees in Johati.-
nesburg gese. 

'n Nuwe universiteitsterrein 
gaan in Pretoria gebou word op 
grond wat die Pretoriase stads
raad geskenk bet. 

Voorlopige insamelingsveld
togte sal binnekort in Johan
nesburg en Kupstad gevoer 
word. 

J Studente wat 'n universiteits
jaar herhaal, kos die Staat en uni
versiteite jaarliks R1,750,000. 

PLANTKUNDICES VAN 
P.U. BE.DRYWIC IN 

BOSV'E.LD 
Intensiewe na.vorsing oor die saa.dtoestand in die Bosveld 

word tans deur die Departement Plantkunde van P.U. onder 
Ieiding van dr. J. J. P. van Wyk gedoen. 

Dit is moontlik dat 'n saadte- van by die Potchefstroomse Uni
kort die spoedige herstel van versiteit bepaal word. 
grasbedekking in die Bosveld kan Op hierdie wyse sal bepaal kan 
~enadeel. word hoevee} grassaad nog in die 

Volgens dr. Van Wyk is onder grond is en sal voor die volgende 
handelings vir finansiiHe toeken- lente bepaal kan word waar die 
nings vir so 'n projek reeds ver saadbron beperk of uitgeput is. 
gevorder en word daar slegs ge..: Die Bosveldboere k;an ook mee
wag totdat die huidige saadoes help in hierdie projek. Hulle 
gestort is. kan die aandag op swak dele, 

Duisende grondmonsters sal plase of streke vestig en self 
dan oor die hele Bosveld versa- grondmonsters na die Universi
mel word en die saadinhoud daar- teit stuur vir ontleding. Aangesien 

Suid-Afrika het 
116,000 Jode 

Die Republiek van Suid-Afrika 
het 'n Joodse bevolking van 
116,000 waarvan sowat die helfte 
in Johannesburg en omstreke woon 
volgens die South African Jewish 
Times. Jode is oor honderde Iande 
.rersprei en van die lande het 
Suid-Afrika die negende grootste 
sametrekking. 

die monsters volgens spesifieke 
metodes versamel moet word, moet 
boere eers die nodige inligting in 
die verband van dr. Van Wyk ver
kry. 

Dr. Van Wyk meen dat d4e 
grondeienaars in bulle eie belang 
die navorsing baie kan bevorder 
deur met hierdie studie saam te 
werk. Die hoofpaaie loop nie altyd 
oor verteenwoordigende dele nie en 
dele waar toestande kritiek is, kan 
moontlik as gevolg hiervan nie on
der die aandag kom nie. 

GEESTESSIEKTE GE VOLG VAN 
SUSMIDDELS? 

Is die chemiese stof serotlen, wat in die menslike liggaam 
voorkom 'n oorsa.a.k van goostesversteurdhe1d r Kan sekere 
prikkel- en susmiddels 'n motoris se oordeelsvermoe nadelig 
beinvloed? 

dikwels dat motoriste van die 
middels gebruik maak en die 
moontlikheid bestaan dat die mid
dels die oordeelsvermoe nadelig 
kan beinvloed. 

Die vermoede bestaan dat waar 
'n mens die middels gebruik vir 
die verkryging van groter energie, 
later nie meer waargeneem word 
wanneer uitputting intree nie. 
Gevolglik word al die reserwe 
energie gebruik wat tot totale uit
putting en selfs die dood kan lei. 

'n Span wetenskaplikes van die 
P.U. begin vandeesmaand met na
vorsing wat antwoorde op die twee 
vrae kan hied. 

we die teenoorgestelde uitwerking 
het. 

'n Tweede ondersoek sal die in
vloed van prikkel- en susmiddels 
op die mens nagaan. Dit gebeur 

' Kulu se dames moes op een of 
ander wyse hul steun (daadwerk
lik) toese aan die mans V'8D Over 
de Voor, net voor hul rugbywed
stryd teen Taaibos van die Uni
versiteit van Pretoria. Bulle bet 
dit gedoen in die vorm van ':n 
kornieklike seremonie waar die 
nuutste Europese modes vertoon 
is. 

Laat Nuus 
Uit betroubare bron is vemeem 

dat mnr. L. D. Aucll!Jlp, tans ver
teenwoordiger van Korps Veritas 
Vincet op die Studenteraad 
moontlik vroeg in volgende kwar
taal as lid van die Studenteraad 
gaan bedank. 

Mnr. Aucamp se akademiese 
verpligtinge hied hom nie genoeg
same geleentheid om ook nog die 
veeleisende taak in die· studente
lewe te behartig nie, is verneem. 

MNR. L. D. AUCAMP 
Foto: Fotokuns 

Mnr. Andre Venter, 'n steenkool
geoloog van Witbank, het voor die 
vergadering opgetree met 'n insig
gewende lesing oor die probleme 
in verbarid met die ontwikkeling 
van die nuwe steenkoolveld naby 
Hendrina wat bestem is om steen
kool te lewer vir die reuse-krag
stasie wat daar in aanbou is. 

Die vereniging beplan later 'n 
kleurskyfie-aand wat sal handel 
oor verskeie Geologie ekskursies 
na verskillende dele van die Re
publiek. 

Die navorsing mag van wereld
wye belang wees en 'n groot by
drae !ewer op die gebied van 
geestesgesondheid. 

Dr. J. Offermeier van die af
deling Farmaologie wat onlangs 
tot senior lektor bevorder is, in 
samewerking met prof. K. W. 
Gerritsma, hoof van die Depar
tement Farmasie sal aan die hoof 
van die navorsing staan. 

BIERMANSKAP! 
lmmigrante het 

verminder 
Gedurende 1965 het 38,326 immi

grante na Suid-Afrika verhuis in 
vergelyking met 40,865 in 1964. 

Uit Europa het daar 25,159 ge
kom; uit Afrika· 10,763; uit Asiii 
327; uit die Amerikas 1,353 en uit 
Osoeanie 717. 

Oud-Rektor maak 
goeie vordering 

Prof. J. Chris Coetzee, oud-rek
tor van die Potchefstroomse Uni
verslteit, vorder bevredigend na
dat hy 'n operasie ondergaan het. 

Die navorsing is daarop gemik 
om vas te stel tot watter mate 
serotien, wat deur ander stowwe 
in die menslike liggaam teenge
werk word, 'n oorsaak van gees
tesversteurdheid is. Ondersoek sal 
ook gedoen word na die uitwerk
ing van prikkel- en kalmeermid
dels op gei:soleerde weefsels van 
mens en dier. 

Sekere gevalle van geestesver
steurdheid kan moontlik aan die 
vermindering of vermeerdering 
van serotien in die liggaam toege
skryf word . 

TOETSE 
Uit voorlopige toetse met diere 

is vasgestel dat die toevoeging van 
serotien aggresiewe gedrag laat 
afneem terwyl anti-seroniemstow-

LEEUPLESIER! 
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,Goeiedag, hoe gaan dit? 
,,Nee, goed dankie, behalwe vir 
die akademie" 

Bogenoemde is seker die be
kendste aanhaling uit enige 
gesprek op die kampus, veral so 
voor die vakansie as dit begin lyk 
of die proffies nou net begin her
stel van die vakansie. Hulle neem 
nie in ag dat daar darem so 'n 
paar weke van uitsien na die va
.kansie oak moet wees nie - so 
half om in die stemming te kom, 
want anders is die vakansie mos 
net mooi verby as 'n mens begin 
besef dit is vakansie, of in die 
geval, dit was vakansie. 

Haai, maar laas was ons nag by 
die akademie: bulle se di~ balans 
moet tussen akademie en sport 
(of sports) , behou word. Daarom 
bet ek gedink ons moet die sleep
rubriek hierdie keer 'n bietjie 
meer intellektueel inrig: wat van 
'n bietjie letterkunde? Ek voel 
reeds baie digterlik oar 'n 
sekere ,vrouehater" se manewales: 
Ek is bier ... my snor was bier

By was so 'n goeie maatjie. 
Wie sy jy? 
Kom loop verby -
Oom Frik se knor was nou 'n 
daadjie: 
Kry 'n aster in die hand -
Sy word sy verloofde maatjie! 

(Jammer oom Jan Celliers, maar 
die gedig oar u vuilbaardjies bet 
so goed gepas - veral die rym en 
ritme ... ) 

Na die nuus, moet ons eers die 
getroudes gelukwens - van bulle 
begin oak nou aan die getroude 
lew,e na die vak.ansie gewoond 
raak. :&?rstens al die Tokkelokke: 
Hannes Viljoen en Hannetjie Vil
joen (lyk my na 'n kwessie van 
soort soek soort) . En Klasie Hey
stek en Susan Kruger. (Amper 
van Nick Loubser vergeet). 

Verder is daar Chris Smit en 
Malle van der Walt, Kallie Kriel 
en Riana du Plessis, Jakkals Rei-

Dawie du Plessisbuis-Noord bet 
onlangs besluit dat aile inwoners, 
van die kosbuis voortaiul eenvor
mig gekleed moet wees. 'n Spesiale 
uniform is ontwerp. Dit bestaan 
~it 'n liggrys bol en rand en word 
op die kop gedra. Op die swart 
band van die unHorm word die 
rang van die draer aangebring. 
VII' eerstejaars is dit 'n enkele 

groen strepie; vir tweedejaars kom 

daar 'n rooi strepie by en vir elke 

daaropvolgende jaar op die Puk, 

word 'n wit strepie bygevoeg. 

Op ons foto verskyn v.Ln.r.: Da

wie van der Merwe, Urbie Gel

denhuys en Flip Helberg, ten 

volle gekleed in die nuwe uniform 

van Noord. 

necke en Chrissie Venter, Kobus 
van der Walt en Bessie de Beer 
Johnny Matthews en Janita Oost
huizen en Louw van Wyk (seker 
nie Van Wyk Louw nie!) en Het
tie Kruger. 

Dan oak! apologie aan Helena 
Lochner wie se ,Albastertyd" so 
reg in die kraam van die ver
loofdes val: 
My sak is vol van klippies, 

Blink, soms Hoekig, soms rond. 
Bet een kom haal - o die sond' 

Toe wil hul a1mal he: 
Eers begin Annette (Benecke) 
Korrelhou ook Jurie (Venter) 
En Pietra was nie te red. 

Louw Aucamp bet ook een gewen; 
Barrie Truter nie Draantjie s'n 

verloor -
As een begin rol volg almal: 
Die klippie is getoor! 
Ag, nou is die versie klaar voor

dat ek nag kon se dat Martie Ven
ter en Andries van der Walt, Loui
sa Joubert en Martin Roode en 
Estelle Stander en mnr. Durban 
(vir haar) oak getoor is. Anton 
Roodt en Rika de Lange, Frans 
Schutte en Louise Geertsema, 
Dick Steyn en Rita Yssel en Ma
riana Lauw het oak saamgespeel. 

Tienie Holaway se Haasbekkies 
pas uitstekend vir ons doel - ek 
bedoel die versie, want dit is maar 
goed 'n mens sleep nie op daardie 
stadium van jou lewe nie - bie
tjie ongemaklik om dan Jharde 
sjokolade te kou, ne . . . 
Scottie sleep vir Kiela Venter 

Renske laat Nic Vreken fluit 
(in die sin van fluit en sing) 
Venter saamstelling klim 
Ook Iaaste uit die OIL-motor 

uit. 
Die bele PUK is slepend, 

AI wissel party pare gou. 
En sleeptyd moet Lo·eloeraai suk

kel 
Om die slepers dop te bou. 

Gert Kruger bet vir Corrie 
En klou baar in sy vuis, 

,Liberalia' kry 
roei-trofee 

Makouvlei (Dawie Dup-Suid) 
en Liberalia (Dawie Dup-Noord) 
was weer in 'n stryd gewikkel en 
hierdie keer op die dam waar 
bulle 'n ,regatta" gehou het. 

Die gesogte trofee is naelskraap 
voor Makouvlei se neuse wegge
raap. Die trofee sal hierdie jaar 
sy regmatige plek inneem onder 
die bed van N oord se roeikaptein. 

Nadat Dawie Dup-noord sy rug
by neerlaag van die oggend ge
wreekJ het, het die twee koshuise 
gesellig ver~er random 'n potjie 
pap en wars met musiek op die 
agtergrond. 

P.F.S. 

DIE WAPAD 

En druk haar vingerlidjies: 
Sy piep fyn soos 'n muis. 

Carien Lubbe bet vir Dewald beet, 
'n druk tyd bet bulle, want 
met atletiek en ogiesmaak 
is daar besigbeid in die land. 

Billie, 'n nog groen oudame (De 
Kamper) 
weet nie wat le sy opsy: 
Hans van der Merwe of Sie~

kunde Honneurs -
sal een van bul altyd moet ly? 
(gelukkig is Gatland en die 
Sielkundelaboratorium naby 
mekaar). 

GOLD RUSH 
Nag slepers: Elsa van Rooyen en 

Nic Gey van Pittius; sleep vas 
sommer na 'n lclein rukkie, maar 
bulle ken mekaar darem al agt 
maande . . . Verder is daar Dina 
Roets en Maatsie Buys, Marika 
van Kulu en Tonie Botha Yvonne 
Jooste en Casper Els, Marina du 
Preez en Kobus Hugo en Sandra 
Coetzer en Flip van Rensburg. Dan 
word Marina du Preez geluk ge
wens met haar oorwinning in Kla
werhof se Gold Rush en almal 
wonder hoekom die TP-Pontiac al 
om die ander dag by Helen Fox 
kom inloer - het die Leo dalk 
'n Fox-snuf in die neus? 

Haai ja, dan moet ek tog noem 
dat ek in die lyde en vreugde dee! 
van die astertjies wie se kamp
slepe in die afgelope tyd weg is 
of hiernatoe gekom het. 

BED 

Hier is nag iets wat alma! (met 
planne) dalk in belang kan stel. 
Die enkelbed-koors het Suid-Afri
ka getref, waaroor geneeshere en 
siekundiges glo baie bly is, want 
dit is baie gesonder as die dubbel
bed en buitendien hou dit die hu
werklik vars. Jongetroudes skop 
egter nag daarteen, en nou be
staan die neiging om met 'n dub
belbed te begin, en dit na so drie
vier jaar vir twee enlrelbedjies in 
te roil. 

-LOELOERAAI 
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Heimat, die eerste permanante koshuis van P.U. wat van· 
jaar sy veertigste verjaardag vier. 

HEIMAT VIER FEES 
VANJAAR · 

Beimat, die eerste permen.ente koshws 
tuiste van baie gesJagte van veterane, vier 
tigste verjaardag. 

van P.U., en die 
vanjaar sy veer-

'n Komitee is reeds benoem om 
die nodige reelings vir die vier van 
die groat gebeurtenis te tref. Die 
lede van die komitee is: prof£. W. 
N. Coetzee, H. Venter en C.P. van 
der Walt (almal oud-Heimatters) 
en twee verteenwoordigers van die 
huidige inwoners, mnre. Jerrie 

Oosterhol kry 
oudames by 

Aan die einde van 1965 bet 
die dames van Ons Huis besluit 
dat Oosterbof se dak, - veral 
na die groot reens - digter is 
as bul woonplek s'n, en bet 
daarom bul in'trek aan die be
gin van 1966 in Oosterbof ge
neem. 
Daar word hegte vriendskaps

bande in die kosbuis gesluit -
so beg dat die dames al praat 
van "Ons bois Oosterhof'. Die 
feit dat bulle deurmekaar ge-
plaas is met die dames van 
Oosterhhof, bevorder ook nog 
hul kameraadskap. Die ou in
woners van Oosterhof laat 
weet dat bulle al die nuwe 
Oosterhowwers, oudames en 
eerstejaars, 'n aangename ver 
blyf 'toewens. 

van Vuuren en Braam de Villiers. 
Mnr. C. J. Reinecke van die Depar
tement Ontwikk.eling sal as sekre
taris optree. 

FEESBLAD 

Die publikasie van 'n feesblad 
word ook beoog, waarin hoogte
punte uit die vervloe jare weer 
voor die gees geroep en vir die toe
koms bewaar kan word. 

'n Re-unie word oak in die 
vooruitsig gestel waartydens die 
manne weer in die .*li?entheid 
gestel sal word om mekaar te ant
meet, en te gesels oar die onver
geetlike dinge van die verlede. 

Groot jolyt met 
intertee 

Die intertee tussen Over de Voor 
en Oosterhof onlangs, het vir die 
eerste maal die jaar die manne se 
bartsnare ge.-oer en die meisies se 
koppe laat draai. Geen wonder dat 
die jolyt so 'n hoe noot bereik het 
nie. 

Studente wil interessante 
werk he -- lektor 

Tussen die oudames en ouhere 
se vreugde en blydskap oar t.he 
herontmoeting deur, het die eeTs
te jaars terdee van die geleent
hede gebruik gemaak om dinge 
te ondersoek. Dr. Briers het 
oudergewoonte sy dienste aange
bied as hartspesialis en soos enige 
goeie geneesheer persoonlikl onder .. 
houde gevoer met potensiele nuwe 
pasiente. 

Studente in die Ekonomie aan twee Suid-Afrlkaanse uni
versiteite neem verskillende standpunte in oor die vraag of 
apartheid ekonomies en polities voordelig vir Suid-Afrika is. 

In 'n ondersoek van 'n senior
lektor aan die Universiteit Rhodes 
mnr. M. L. Truu, het hy bevind 
dat derdejaar-studente aan Rhodes 
apartheid as emnomies en polities 
nadelig beskou. 'n Soortgelyke 
groep studente van die Stellen
'bosche Universiteit beskou apart
heid polities noodsaaklik maar 
was verdeeld oar die vraag of dit 
ekonomies voordelig is. 

TOEKOMS 
Beide groepe voorsien egter 'n 

uitstekende ekonomiese toelroms 
vir Suid-Afrika. 

Die inte)ressantheidsaspek by 
die keuse van 'n loopbaan is die 
hoogs'te gestel. Daarna volg die 
salaris en die mate van stand
vastigbeid wat die loopbaan hied. 
Diens aan die gemeenskap, scsi
ale status en invloed beklee 
volgens die ondersoek 'n lae plek. 
Die gemiddele salaris wat die 

studente by indienstreding ver
wag is Rl76. Die grootste groep 

wil in die private sektor werk, 
terwyl die staatsdiens en onderwys 
laag aangeslaan is. 

DIETANDKAN 
GLAD UITSAAI 
'n Tand wat uitsaai, is aan die 

tandheelkundige fakulteit van die 
Universiteit van Michigan deur 'n 
Britse ingenieur ontwikkel. 

Die tand bestaan uit 28 klein 
komponente wat ses miniatuurra
diosenders vorm. Die radiosender
tjies versk.af gegewens aan 'n 
rekenoutomaat, wat op sy beurt 
die presiese funksie van die tand 
ontleed. 

'n Span navorsers aan die uni
versiteit vra vrywilligers lorn 
appels of grondbone met die tand 
te kou. Die tand meet dan die krag 
en rigting van die byt. 

Hans Erasmus se suiwer bas
bariton het verseker dat die ou 
bande van vriendskap verstewig 
is. 

Beatrice Lombard se uitnodiging 
tot 'n herhaling van die geleent
heid sal sorg dat die nuwe bande 
spoedig verstewig sal word, se die 
mans van Over de Voor. 

I' Belangstelling 
j
1 

Vir Studie 
1 

Gewek 
Skoolhoofde van hoerskole wat 

onlangs hulle leerlinge gestuur het 
om nader met die Potchefstroomse 
Universiteit kennis te IIiaak, bet 
briewe van dank! en waardering 
aan die Universiteit gerig. 

Die meeste skoolhoofde bedank 
die Universiteit vir die nuwe in
sigte wat vir leerlinge geopen is 
e11 die belangstelling wat vir ver
dere studie gewek is. 
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V eree_niging klop Pnkke 
met hardlooprugby 

In die eerste wedstryd van die seisoen bet die P.U. se eerste rugbyspan 'n groot neer· 
laag gely teen die bulspan van Vereeniging. Die eindtelling was 82-0. 

Van die begin af was dit duidelik dat Vereeniging die Oudergewoonte het die span van 
mees afgeronde span was. Hulle samespel, taktiek en in 'n Dawie du Plessis-huis weer puik 

mindere mate hulle fiksheid, het die Pukke lelik laat bont- vertoon en die derde span van 
staan. Vereninging met 29-0 gewen. Ag-

In die eerste helfte het die Pukke egter goed vertoon en terspelers soos Kobus Marais, 

telkens gevaarlik gelyk. Manne soos William Scott en Leon Blackie Vorster en Chari Marais 

de Bruin het dikwels die oog op die verdediging gevang. het gate deur die verdediging ge-

N 
hardloop. Dawie du Plessis is dan 

a tien minute se spel in die moet dit self doen en baie eerlik tans ook die enigste onoorwone 
span onder die koshuisspanne en 
met die gees wat die span open
baar, behoort dit nog lank so te 
bly. 

tweede helfte het die Pukk.e egter teenoor homself," het mnr. Malan 
heeltemal ingegee. Hulle verdedi- gese. 
ging was soms pateties en manne 
soos Jan van Zyl, Gawie van der 
Lith en Mynhardt Ferreira het 
paaie deur hulle gehardloop. 

Die rede vir hul neerlaag is eg
ter baie goed deur Springbokkap
tein Abie Malan opgesom tydens 
die braaivleis wat na die wedstryd 
plaasgevind het. Die Puk-voorspe
lers was te bang om regtig in te 
klim in die losskrums, het hy ge
se. Elkeen wou individueel soos 
'n losvoorspeler rondhardloop. 

ONOORDEELKUNDIG 
As tweede rede het hy aangevoer 

dat die agterlyn te veel en daarby 
nog onoordeelkundig wou skop. 
Die vleuels het baie min van die 
hal te sien gekry. 

, Elke speler moet nie wag O:J sy 
afrigter om fiks te word nie, m:1ar 

Twee Pu'kke het 
puik genael 

Die tweedespan bet bulle egter 
goed van bulle taak gekwyt en die 
tweedespan van Vereeniging met 
26-10 gewen. 

Hulle het die hal lekker rondge
aooi en die agte!rlyn het baie 
loopkans gehad. Spelers wat uit
gesonder moet word is Koos Ven
ter, (twee driee) en Bertie Fourie. 

J .... Die opkoms na die eerste 
bywedstryd van die seisoen 
uiters swak. Die handjievol 
dente op die pawiljoen het 

rug
was 
siu
ook 

maar 'n swak poging aangewend 
om hulle span oor die doellyn te 
help. 

Taaibos wen Over de V oor 
in harde tweestryd 

Taaibos, groot manskoshuis van die Universiteit Pre· 
toria, bet daarin geslaag om sy rugbyneerlaag van 1965 teen 
Over de Voor te wreek. Bulle bet die Pukke onlangs met 'n 
teHing van 11·6 oorrompel. 

Hoewel die wedstryd nie prag
rugby opgelewer het nie was daar 
wel 'n paar hoogtepunte. Vera! in 
die eerste helfte het die spanne 
mekaar goed opgek.eil.. Over de 
Voor het hier dan ook 'n paar 
kanse verbrou wat hulle waar
skynlik die wedstryd gekos het. 

trompetgeskal bier verwelkom. 
Dit was nie moeilik om bulle te 
laat tuis voel nie, bulle is 'n gawe 
klomp. 

Die rugby was tipiese studente
rugby en die Taaibossers se harte 
wou bars van trots toe die eind
fliutjie blaas. Saam met die vro
like Pukke is daar gebier en ge
braai tot laat in die nag." 

9 

. Dlt lyk of Sasol Moens en Willie Brewls 'n nuwe danpassie 
w.tvoer tel'l!!l die dametjie die bal voor · bulle neuse wegraap. 
Die ton~eltJie bet hom afgespeel tydens 'n korfbaiwedstryd 
tussen dte sokkermanne en die korfbaldames. 

Foto: F. van Pletzen. 

DRIE S.A.-REKORDS SPAT 
TYDENS WES-TVLSE 

ATLETIEKBYEENKOMS 
DRIE Suid-Afrikaanse rekords is oortref en verskei.e Wes• 

Transvaalse rekords is geewenaar of oortref op die Wes
'Iransvaalse Atletiekkampioenskappe wat op 19 Maart op die 
Bill Swart Ovaal beslis is. 

Die hoogtepunt van die dag 
is bereid toe John Somers die 
22-jarige leersesrsant, vir 'n nuwe 
Suid-Afrikaanse hoogsprlngre
kord gasorg bet met 'n hoogte 
van 6 vt. 8~ dm. Somers se 
prestasie is merkwaardig as sy 
unleke springstyl -an sy liggaam
like gebrek in ag geneam word. 

Nadat hy oor die rekordhoogte 
gaseil het, het groot opgewon
denheid op die baan en paviljoen 
geheers. Talle kwekellnge het 
op die baan gestorm om .imllc 
instrukteur geluk te wans. 

Chris de Nysscllen, :\ie belo
wend·e junior hekkies-atleet, se 
twee Suid-Alrlkaanse rekords 
van 14.0 sek. in die 120 tree 
hekldes en 28.4 in dle 220 tree 
hekkies het hy albel blnne 'n 
halfuur opgestel. Daama het 
hy ook die senior 220 tree hek
kiestltel ingepalm. 

Kesi>a Cornelissen het die 100 
tree, 80 meter hekkies en die 
220 tree vir dames gawen. In 
die 220 tree het sy 'n nuwe 
Wes-Transva~~olse rekord van 
24.2 sek. opgestel. 

Tydens die Noord-Transvaalse 
atletiekkampioenskappe wat on
langs op P;setoria plaasgevind het, 
het twee Pukke goeie vertonings 
gelewer. Willie Coetzee, het die 
120 tree hekk.ies gewen, met 'n 
tyd van 14.5 sek. en was ook twee
de in die 220 tree hekkies. George 
Muldner het die beste tyd van sy 
loopbaan behaal in die myl, :11. 
4 min. 23 sek. 

Na rustyd het daar egter 'n 
verslapping aan Over de Voor se 
kant ingetree en feitlik elke lyn
staan en veral die lossk.rums is 
deur Taaibos se voorspelers ge
buit. As gevolg hiervan was Over 
de Voor die hele tyd op die ver
verdediging en Taaibos se agter
lyn kon lekker rondhardloop. 

Proefwedstryde bring baie 
nuwe talent na vore 

Hennioa Meintjies en Ben 
Klopper het die Wes-Transvaals~ 
rekords in die 880 en 100 r.rce 
onderskeidelik geewenaar m et 
tye van 1 min. 51.8 sek. en 9.6 
sek. 

Makouvlei baas . . 
na vier )aar 

Op Saterdag 5 Maart, het Ma
kouvlei vir die eerste k.eer in vier 
jaar daarin geslaag om vir Dawie 
Dup-Noord pak te gee in die Kos
huisrugbyproefwedstryd. Die tel
ling was 14-3. 

Na die wedstryde is Over de Voor 
deur Taaibos onthaal met 'n braai
vleis wat alma! terdee geniet het. 

Die derde wedstryd tussen die 
twee koshuise vind volgende jaar 
op Potchefstroom plaas. 
J Die Perdeby van U.P. berig 
scos volg: ,Over de Voor-kerels 
van Potch, is toe Saterdag met 

Navy Lindeque hang onderstebo tydens die oefenlnge van die 
P.U. se matmanne. Die Pukke moes onlangs die knie buig voor die 
sterk spannetjle van die Potchefstroomse Onderwyserskollege. 

Foto: Mac v .d. Merwe. 

Die rugbyproefwedstryde tussen die vier koshuisgroepe 
van die P.U. aet onlangs plaasgevind. Rugby nit die boonste 
rakke is gespeel en reeds van die begin af kan mens voor· 
spel dat die Puk venjaar 'n goeie span in die veld gaan stoot. 

Dia 440 tree hekkies is gewen 
deur Peter Rich in 52.5 sek. 
Willie Coetzee het die 120 trea 
hekkies sonder enige kompetisie 
in 14.6 sek. gewen. Hy bet 
ook kort op die hakke van 
Klasie Brummer die tweede 
plek ingeneem in die 440 tree 
met 'n tyd van 49.4 sak. 

In die eerste wedstryd het die Die heelagters van albei spanne 
dorpspan te staan gekom teen die bet fouUoos gespeel, dog die spel 
span van Dawie du Plessishuis. van Koos du Plooy (Over de Voor) 

Hier het Dawie du Plessis se fiks- was meer afgerond. 

heid en beter samespe1 die deur
slag gegee en hulle het met 11-6 

gewen. 

Vir die koshuisspan bet heelag
ter Piet Bruwer keer op keer sy 
span uit die moeilikheid gehelp. 

Gieter van der Walt, skrumska
kel van die Dorp het ·goeie. diens 
aan sy agterlyn gelewer, dog van 
sy tipiese breekslae het daar niks 
gekom nie, aangesien hy goed 
vasgele is deur die losvoorspelers 
van Dawie du Plessis-koshuis. 

OVER DE VOOR 
In die wedstryd tussen Over de 

Voor en Kompleks het laasgenoem
de byna vir 'n verrassing gesorg toe 
hulle amper daarin geslaag het 
om die sterk span van Over de 

Voor te klop. 

In die los spel was dit William 
Scott en Karel Kirstein; en in die 
vas spel het Aalwyn Kruger, 'n 
eerstejaar, 'n bars gespeel. 

Hoewel Kompleks die lynstane 
en losskrums oorheers bet, kon 
bulle die voordeel nie benut nie. 
Bertie Fourie het nie 'n gelukkige 
dag op losskakel gehad nie en die 
senters het onoordeelkundig ge

skop. 

'"'•···-·············-···-···-···············-···········································-···---.............. .. 
Mans- en Sportuitrusters 

U KOOP GRAAG 

VEKA 
daarom koop u by ons, die ENIGSTE VEKA-uitrusters 

in die dorp 

i ····-··------··---··---··· .. -·--··-·--·· ... ···•··········· .. ··--········ 

INSLEEP 
I 
= Waarheen almal 

I sleep 

:

li (Nou ook ' n nuwe sleep-
l hoekie bygekry) 

Koshulsbestelllngs Tel. 6031 

i Nuwe hoekie 
~ ............................. ._ ................................. ~ .. --.................................... - ... i 



UNIVERSITEIT 
BlED KURSUS 

'n •Rugbykursus word van 11 tot 
15 April op die P .U. aangebied. Die 
kursus sal die grootste van sy 
soort wees wat nog in Suid-Afrika 
aangebied is. 

Spelers en afrigters van oor die 
hele Transvaal en Vrystaat sal 
praktiese en teoretiese onderrig 
ontvang in elke spelposisie van 
bekende Springbokke soos dr. 
Danie Craven, mnr. Gerhard Roux 
en prof. D. P. J . Smith. 

Interessante praatjies sal gele
wer word deur mnr. Kobus Louw 
en die vertolkiing van die reels sal 
gelewer word deur mnr. Wouter 
du Toit en kapt. P .A. My burgh. 

Tydens die rugbyweek speel 'n 
uitnodigingspan van die Potchef
stroomse Universiteit teen die 
Kwaggas. Die wedstryd vind op 
'Maandag 11 April om 3.45 nm. •1P 
die Olenpark in Potchefstroom 
plaas. 

Die volgende spelers is vir · l i~ 

P.U.-uitnodigingspan gekies: 

Paul Durandt (P.O.K.), Ibbert 
Joubert (P.U.), Johan van der 
Schyff (Vereeniging), Koos du 
Plooy (P.U.), Gawie van der Lith 
(Vereeniging) , Jannie Barnard 
(Diggers), Jannie Schhutte (P.U.), 
Piet Bosman (Vereeniging), 
Ferdinand Postma (P.U.), Vaatjie 
van der Merwe (P.U.), Piet Stein
b$-g (Potgietersrus), To)' Dan
hauser (Kapt.) (Wes-Rand), Her
man Venter (Goldfields-Wes), 
Koos Hattingh (Klerksdorp), Lofty 
Nel (Strathvaal) . . 

Suid-A/rikaanse Universiteite 
kry rugbyuitklopkompetisie 

DIE Tra~aalse Bugbyunle bet ingestem om uam.ens Wits 'n uitklopkompetlsie tussen 
die Suld-Afrikaanse Universiteite te reel. AI agt die Universiteite bet besluit om die 

voorstel van Wits te steun om sodoend~ vir 'n ele lige in te skryf. 

Die W.P. rugbyunie bet sy goedkeuring aan die voorstel 
geheg dat lk.eys en Maties ook aan hierdie Universietitsliga 
kan deelneem, mits die wedstryde op Saterdae beslis word. 

Hokkiedames 
oefen al 

Mnr. Zachie Coetzee wys hier aan 
ons fotograaf hoe die karate-skop 
uitgevoer moet word. Mnr. Coetzee 
is die voorsitter van die plaaslike 
karateklub. Die sportsoort het vin
nig veld gewen onder studente en 
vanjaar kan die klub spog met 'n 
groot getal deelnemers, het. hy in 
'n onderhoud gese. 

Mnr. Coetzee het gese dat die 
stigter van karate, Funakosi Gichen 
verskillende karate-tegnieke saam
gevoeg het waaruit een sportsoort 
ontstaan het. Sedertdien het daar 
verskeie afstigtings plaasgevind 
waarvan die huidige Kabe Shukolai 
op die P .U. verteenwoordig word. 

Foto Fotok.uns 

Die liga neem reeds vanjaar 'n 
aanvang. Volgens voorstelle wat 
nog goedgekeUr moet word, word 

Karen Muir was · 
• amper m 

Potch. 
As gevolg van 'n fout wat blyk

baar by c:tie organisasie van die 
Wes-Transvaalse Swemunie ont
staan het, het die P.U., Potchef
stroom en Wes-Transvaai onlangs 
'n gulde geleentheid laat verby
gaan om die ·briljante Springbnk
swemster, Karin Muir, in alaiie te 
sien, aldus mnr. Piet Malan, 
Sportdirekteur van die P .U. 

Geruime tyd gelede het mev. 
Muir, Karin se moeder, mnr. 
Malan meegedeel dat Karin graag 
na Potchefstroom sou kom vir 'n 
demonstrasie. 

Die inisiatief wat van die Uni
versiteit uitgegaan het in hierdie 
verband, is blykbaar nie met die 
nodige entoesiasme deur die Wes
Transvaalse Swemunie opgevolg 
nie. Die nodige toestemming vir 
die beoogde demonstrasie kon nic 
betyds verkry word van die 
Griekwaland-Wes Swemunie nie. 
'n Groot geleentheid om Karin 
Muir op haar beste te sien het vir 
Wes-Transvaal verlore gegaan. 

Sokkermanne leer fynere 
kunsies by Springbokke 

Sokkerspelers van die P.U. bet reeds vroeg in die seisoen 
geleentheid gehad om die fynere kunsies van sokkerspel aan 
te leer to.e tlen professionele sokkerspelers spesiaal van Jo
hannesburg gekom bet om te help met die afrigting, bet mnr. 
Johan van Wyk, kaptein van die Sokkerklub in 'n onderhoud 
gese. 

Mnr. Jimmy Williams, die be
kende ~rtgter van Highlands
park bet die afrlgting waarge-
neem. Hy bet die sokker
sprlngbokka, Stan J'acobitz en 
Malcolm Rufus gebrulk om de
monstrasles te hou. 

'n Grootkop v~n die beroeps
sokkerliga In Suld-Afrika., mnr. 
Vivian Granger, was cok teen
woordlg en bet die moontllk
heid genoem dat die Pukke teen 
Tukkies sal kan speel In 'n 
voorwedstryd vir beroepspanne 

op die Randse stadlon. 

Die sokk.ermanne van die P. U. 
het almal verras toe hulle eerste 
span vir die eerste keer in baie 
jare onlangs daarin geslaag bet 
om Potchefstroom oortuigend met 
drie doele teenoor nul te klop. Die 
wedstryd het op die Puk-veld 
plaasgevind. 

Hoewel al die spelers uitmunten
de spel gelewer het, kan die naam 
van Thys Pretorius tog uitgeson
der word. liy bet al drie doele 
aangeteken. 

die eerste ronde op Saterdag 28 
'Mei afgespeel. Die tweede ronde 
vind op 25 Junie plaas en die eind
wedstryd op die laaste Saterdag in 
Augustus of die eerste in Septem
ber . 

ELLISPARK 

Die Transvaalse rugbyunie voel 
dat die eindwedstryd hom toekom 
aangesien by vir die reeks verant
woordelik is. Hiervo)gens sal laas
genoemde wedstryd op Ellispark 
aangebied word as 'n voorwedstryd 
vir 'n Provinsiale botsing. 

Planne moet nog vir goedkeuring 
voorgele word, maar dit blyk reeds 
dat agt spanne in twee afdelings 
gedeel sal word. Potchefstroom, 
Tukkies, Wits en U.O.V.S. sal 
blykbaar in die noordelike afde
ling uitspeel, terwyl Rhodes, Natal 
Ikeys en Maties die suidelilre af
deling sal vorm. 

Om te voorkom dat die Universi
teite wat hul jaarlikse intervarsi
ties teen mekaar bet, nie in die 
eerste rondte hots nie, sal die span
ne van die noordelike afdeling eers 
te staan kom teen die van die sui
delike afdeling. 

Volgens die skema sal die name 
van die vier spanne in 'n afdeling 

. elk in 'n hoed geplaas word en dit 
dan getrek word. Veronderstel Wits 
word uit die noorde eerste geloot 
en Stellenbosch uit die suide, dan 
sal die twee spanne in die eerste 
rondte teen mekaar te staan kom. 

Die vier wenners van die eerste 
ronde-wedstryde sal dan weer vir 
die halfeindronde loot. 

Aanvanklik sou intervarsity
wedstryde as eerste ronde gedien 
bet. Die organiseerders voel dat 
dit onregverdig teenoor die spanne 
is en bet op die jongste skema be
sluit. 

Onder Ieiding van mej. C. Malan 
het die P.U. se Dameshokkieldub 
alreeds begin oefen. In die stadium 
bestaan die oefeninge uit fiksheids
oefeninge en stokwerk. 

Onder die eerstejaars is daar ook 
heelwat talent en hier wil 'n mens 
veral die name v~ Issie Howell 
(Wes-Transvaal junior), ~elie 
Gildenhuys (Suidwes-skole) en 
Marie Labuschagne uitsonder. 

Die klered.rag van die hokkie
speelsters bet ook heelwat ver
anderinge ondergaan. 

P.U.-Pluimbalklub 
braai vleis 

Op Vrydagaand 1 April hou die 
Pluimbalklub van die P.U. 'n ge
selligheid op die Oude Molenter
rein. Alle lede en toekomstige lede 
is baie welkom. 

Sportdirekteur 
genomineer 

Mnr. Piet Malan, direkteur van 
die P.U.-Sportsinstituut en oud
rugbyspringbok, is onlangs geno
mineer vir die Sentrale Rugby
komitee, 

Vir die verkiesing wat op 1 
April plaasvind is mnr. Malan vol 
moed. 

,,Indien ek verkies word, sal ek 
nie slegs poog om vir rugby my 
beste diens te lewer nie, maar om 
my nog steeds vir sport in die al
gemeen te beywer sodat die P.U. 
ook daarby baat mag vind," het 
mnr. Malan gese. 

Gedruk deur 'Enslin~ . Potchef· 
stroom. Uitgewers, die Studente· 
ra&d, P.U. vir C.H.O. 
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11 Vleispasteitjies en tamatiesous 
assebliel . . . 11 

te kry by u kafeteria 

····-----·------------............................................. -..... . 
Dit is die snit wert tel . 

* Alba Broeke 
* Mentone Pakke * Monatic Hemde * Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. Tod Suttie 
Voliedige Mansuitrusfers en 

Sporthandelaars 
Die afrlct;er van Bl&"blandBpark verduldellk bier aan sokkerspelers van die P.U. cUe fynere beson
derbede van sekere oefenmetodes. Op die voorgrond word die oefenln&" ,.edemonstreer. 

Johan van Wyk, kapteln van die P.U. Sokkerkub sit heel rep (met swart sweetpak). 

POTCHEFSTROOM 
· Posbus 219 Tel. 3411 

Foto: Fotokuns 




