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Nuwe besluit volgens massa 
se aanbeveling 

TYDENS 'n vergadering Maandagaand het die Studenteraad sy vorige besluit oor die same-

Die Pukke begin na' n diepe winterslaap om te ontwaak tot 
die volle realiteit van 'n intensiewe akademiese program. Die 
eerskomende la.ngnaweek is dan ook die stilte voor die GROOT 

stelling van die Studenteraad herroep. (Berig oor vorige besluit op bl 8). 'n Voorstel is 
aa.nvaar waarvolgens die Studenteraad sal bestaan uit 'n voorsitter (gekies deur die ma.ssa), 
penningmeester gekies deur 'n koukus van die verskillende hoofbesture) en drie verteenwoor
digers van elk van die vyf hoofbestnre (hoofliggame). Die Studenteraad sal nit eie geledere 
'n ondervoorsitter, en 'n sekretaris aanwys, wat saam met die voorsitter, penningmeester 
en nog 'n lid die dagbestuur van die Studeotera.ad sal vorm. 

8toi'IIL 

Die voorstel het, ten einde deurgevoer te kan word die 
stemme van tien Studenteraadslede nodig gehad. Op die ver
gadering is 'n geheime stemming oor die voorstel gehon. 
D.aar was tien stemme vir die voorstel en drie daarteen. More. 
Callie Coetzee, Dries du Plooy en Koos du Plooy het daarna 
versoek dat hul teenstemme genotuleer word. Mnr. Gerrit 
Coetzee het die vergadering weens siekte nie bygewoon nie· 

Voor die voorstel tot stem
ming gebring is, was daar heel
wat bespreklng. Die Iede uit 
die massa van die kommissie 
van ondersoek na konstitusione
le verhoudinge is gevra om aan 
die bespreking deel te neem en 
het 'n spreekstem gekry. Op een 
stadium het die vergadering in 
camera gegaan en daarna is die 
spreekstem aan die kommissie
lede teruggetrek. 

Later op di~ vergadering is 
die res van die massa se be
slulte behandel. Die be
slult dat die slaag van die stn
dentehandboekeksamen as enlg
ste verelste vir die verleen van 

stemreg moet wees, is verwerp. 
Daar Is besluit dat slaag van 
die stndentehandboekeksa.men 
sal geld as verelste van stem
reg, maar dat daarbenewens 
geld: vir die S.S.B. dlf) gewone 
verelste VlUl lldmaatskap van 
'n klub, vir A.B.K.K. lldmaat
skap van 'n onderllggaam, deal
name aan 'n Interkoshuiskonsert 
en lid.maatskap van sekere ko
mitees van die A.B.K.K .. 

VEBSLAP 
Die stemreg vir Korps is so

danig verslap dat almal wat een 
van die vier vergaderlngs byge
woon bet, vir die bestuur en 

POLITIES-NASIONALE 
BESTUUR GESTIC 

'n Polities-Nasionale Bestuur sal in die lewe geroep word 
volgens 'n Studenteraadsbeslwt wat Woensdagaand geneem is. 
Die bestuur sal as terrein van werksaamhede he o.a. binneland
se en buitelandse sake en Afrik.a-aangeleenthede. Die bestunr 
sal twee verteenwoordigers op die Studenteraad he. 

Die bestuur sal bestaan uit 'n 
v-oorsltter-, ondervoorsitter, sek
retarls, penningmeester en 
ses lede, benewens die twee Stu
denteraadsverteenwoordigers. 

STUDENTE KRY 
PEETOUERS 

Pie Universlteit van Oxford 
beplan 'n peetskapstelsel waar· 
volgens 'n nuwellng In staat sal 
wees om hulp en raad te ont
vang van 'n senlorstudent wat 
spesiaal oor hom aangestel Is 
vir die doel. Volgens dr. S . 
Spencer, sielkundige by United 
Oxford Hospitals, word so 'n 

Die besluite is geneem volgens 
aanbevelings wat deur die kom
missie van ondersoek na die 
konstitusionele verhouding tus
sen die Studenteraad en stu
dentemassa gedoen is en op 
'n onl&ngse massavergade
ring aanvaar is. Pie aanbeveling 
dat gedesentrallseer sal word 
tot gespreksgemeenskappe is 

ook aanvaar. 

Nog geen verdere besluite Is 

in die verband geneem nie. 

die Studenteraadsverteenwoor
diger kan stem. Persone wat 60o/o 
van die massa- en A.S.B.-verga
derings bygewoon bet - daar is 
vanjaar ses vergaderings gehou 
- kan stem vir die P.N.B. Per
sone wat vir enige van die 
hoofbesture stemreg bet, kry 
ook stemreg vir die A.O.B. en 
die Studenteraadsvoorsitter. 

VEREISTES 
Die Studenteraad het ook kan

didaatsvereistes, soos deur die 
massa besluit, ingestel. Pit kom 
daarop neer dat, behoudens uit
sonderings, 'n kandidaat vir 'n 
pos op die Studenteraad tevore 
lid moes gewees bet van die 
hoofbestuur wat by op die Stu
denteraad verteenwoordlg of van 
die Studenteraad.. 

HOOFLIGGAM SAL' R 
ONTSP ANNING SORG 

l]) Die nuwe stelsel geld reeds 
vir die huidige verkiesing. No
minasies vir die Studen~raad en 
die boofbesture word loge
wag tot Woensdag 6 Sep
tember om 6.00 nm. 

Die Studenteraad het tydens 'n vergadering Woensdag
aand besluit om 'n Algemene Ontspanningsbestuur wat sal 

fungeer as hoofliggaam van die Studenteraad, te stig. Die be
stunr sal die fnnksies van die huidige ontspanningskomitee oor
neem. 

S.R.-BESLUIT 
Met die herroeping van sy vorige besluit en die aan

vaarding van die nuwe besluit, het die Studenteraad baie 
meer ooreenkomstig die massa se besluit opgetree as· 
aanvanklik. Behalwe vir die stemregkwessie, waar egter 
wei veranderinge ingetree het en die ander kleiner punte 
is die massabesluite nou aanvaar. 

Ten opsigte van die bevoegdhede van die Studente
raad en die verantwoordelikheid van die Studenteraad 
aan die Raad van die P.U. en aan die studentemassa is 
nog geen besluite geneem nie. Dit is wei duidelik dat die 
saak ondersoek sal word. 

Deur die herroeping van die besluit, verval die be
langrikste besware wat in die hoofartikel op bl. 3 geop
per word. Aaangesien dit onmoontlik was om die artikel 
op die stadium te wysig, moet dit gepubliseer word, be
newens die berig op bl. 3, wat egter van belang bly om
dat dit die vorige besluit van die Studenteraad weergee. 

HOOFREDAKTEUR 

Di~ bestuur sal ult ten mJnste 
die volgende komitees bestaan: 
karnavalkomitee, dlskoteekkomJ
tee, fllekkomitee, fl.etsresleskoml
tee en ,,sing-songs"'-komJtee. 

Twee verteenwoordlgers sal op 
die Studenteraad dien. Die be
stuur sal, benewens die twee 
persone, bestaan uit 'n voorsit
ter, ondervoorsitter, sekretaria, 
penningmeester en 'n verdere 
tlen lede. Die bestuur sal self 
komltees benoem. 

Die besluite Is geneem na aan
bevelings wat op 'n onlangse 
massavergadering aanvaar is. 

Daar is nog nie beslult oor die 
wyse van verkiesing van die 
nuwe bestuur nie. 

Wapad verskyn 
Weens die verkiesing sal die 

volgende ultgawe van Die Wa
pad op Vrydag 8 September ver
skyn. Dit sal die laaste uitgawe 
van die termyn wees. 
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JAMMER 
Hoewel die - Stud;!nteraad 

verskillende van die aanbeve
lings van die massa oor kon
titusionele verl:Joudinge aan
vaar bet, is een van die kar
dinale punte, wat handel oor 
die samestelling van die Stu
denteraad, verwerp. 

Die l::esluit is 'n groot slag 
vir die beplanning van die 
kommissie van onde-rso;!k na 
konstitusionele verhoudinge. 
Die kommissie het in sy ver
slag in bree trekke 'n nuwe 
struktuur vir die georgani
seerde studentelewe opgestel. 
Die aanbevelings van die 
kommissie, wat almal deur 
die massa aanvaar is, was ge
rig op die totstandbrenging 
van die nuwe struktuur. Met 
dii! genoemde Studenteraads
besluit word een van die hoek
pila·re waarop die struktuur 
rus, omvergewerp. Ander kar
dinale sake soos die stemreg
kwessie hang nou hiermee 
saam en in die lig van die 
reeds aanvaarde besluite is dit 
onwaarskynlik dat die Studen
teraad die massa se aanbeve
lings in die verband sal -3an
vaar. Die nuwe struktuur kan 
dus nie totstand kom nie. 

Dit is jammer dat die Stu
dent;!raad 'n besonder belang
rike saak nou byna oorhaas
tig moet afhandel. Nadat die 
kommissie lank besig was 
voor 'n versla~ uitgebring is, 
het die Studen-teraad ook nie 
baie vinnig l:Jierop die nodige 
verP,"aderings bele nie . 

Hier':Jy kom dat die Studen
teraad ~eooog het om die he
lc saak in 'n enkele vergade
ring af te hand <> l, waar ook 
toe nog nie aile lede volkome 
insig" in die opset van die 
kommissie se verslae; gehad 
het nie . D i!ur die uitting van 

enkele stemme na 'n kort be
spreking is die aanbevelings 
van 'n kommissie wat maande 
deeglike studie gedoen het, en 
wat met 'n groat meerderheid 
op 'n massavergadering aan
vaar is, sonder meer verwerp. 
Van enkele ander aanbeve
lings wat slegs na lang be
peinsing deur die kommissie 
gedoen :is, is eenvoudig net af
gestap. 

Dit word nie hier bedoel dat 
die kommissie se verslag as 
die enigs moontlike redding 
vir aile probleme aanvaar 
moet wo-rd nie. As ons kvk na 
die metodi! van behandeling 
daarvan , kan werklik gese 
word dat die kommissie se 
verslag 'n beter lot verdien 
l:Jet. 

Ook word hier nie bewecr 
dat die Studenteraad in ge
breke bly om aan dringende 
wense van die massa te vol
doen nie. Die massa se be
langstelling in die saak is 
nie baie groot nie . So was 
daar ni2 eers een besoeker 
uit dio massa oo die belangr:
kc Studenteraadsve·rgadering 
teenwoordig nie. Dit neem eg
ter nie die groot verantwoor
delikhoid wat oo die Studente
raad rus, weg nie. 

Ten slotte moet daaron ge
wvs word, dat. al word die 
kommissie se beolande struk
tuur nie verwesenlik ni 2, se
kore fra~ente wei uitgevoer 
sal word. Dit sal na aile waa-:-
skvnlikhei.d 'n positiewe uit
werkine;. al is dit in beoerkte 
mate he. Di~ kommissie se 
werk was dus nie heeltem&l 
te vergePfs nie. Dit bly ook 
nog steeds moontlik dat die 
aanbevelin~s later no~ ten 
uitvoer gebring sal word. 

POLlTIES-NASTONAAL 
Terwyl die rede vir die in

stelling van 'n hoofliggaam 
om ontspanning te behartig 
vir ons almal duidelik genozg 
behoort te wees, is ophelde
ring oor die stig-ting van 'n 
bestuur vir polities-nasionale 
sake noodsaaklik. 

Soos van die naam afgelei 
kan word, sal die liggaam 
hoofsaaklik beweeg op die 
terrein van die staatkundige, 
spesifiek Suid-Afrikaanse aan
g;!leenthede. Dit beteken nie 
dat die bestuur l:Jom met par
typolitiek gaan besig hou nie . 
Dit gaan hier, uitgaande van 
die Christelike beginsels, om 
bevordering van vaderlands
liefde en kennis van die alge
mene staatkundige posisie en 
belange van die Republiek. 

Die gedagte vir die stigting 
van die· bestuur is gebore uit 
die funksies wat dii! ou A.S.B. 
hoofliggaam en later die 
plaaslike A.S B.-komitee hier 
vervul bet. Aangesien die 
A.S.B. 'n landswye bond met 
Studenterade as lede is en 
daarby wyer oogmerke het as 
bevordering van die polities
nasionale belange is , dit onge
pas dat die funksies onder die 
naam van die A.S.B. bi!hartig 
word. 

denteraad bly die plaaslike 
A-S B.-tak met 'n eie A.S.B.-
komitee. , 

Ook is dit nie die bedoeling 
dat die nuwe bestuur nou rus
tig sal voortgaan op die wee 
wat die ou A S.B.-hoofliggaam 
bewandel h2t nie. Dit het 'n 
veel groter taak. 

Daar bestaan onder die 
P .U.-studente 'n groot gebrek 
aan kennis omtrent landsake 
Daar is ook 'n groot leemte 
wat betref die viering van na
sionale :feesdae en bevordering 
van vaderlandsliefde in die al
gemeen. 

Die nuw2 bestuur kan goeie 
werk doen deur besprekings te 
reel onder groepies studente 
oor landsake, kennis oor poli
tieke sake te versprei en her
deninkingsbyeenkomste te 
reel Samewerking kan hi2r 
gesoek word met ve·rskeie or
ganisasies, soos die Sentrum 
vir Internasionale Politiek, die 
Instituut vi·r Afrikanistiek en 
Bantoelstiek en verskillende 
universiteitsdepartemente. 

Ons het hier dus te doen 
nie met 'n A.S.B. in nuwe 
gewaad nie, maar met 'n 
heeltemal nuwe liggaam op 'n 
heel and;!r lees geskoei. Dit 
is 'n uitdaging om van die 

Dit sou onjuis wees om te nuwe liggaam 'n sukses te 
,. . _,. _, ,k_ ~ .... tr 

DIE REGTER KOM 

Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied; sing voor die Here, o 
o ganse aarde! 
Sing tot eer van die Here, loof Sy Naam, verkondig Sy heil 
van dag tot dag. 
Vertel onder die nasies Sy eer, onder al die volke Sy wonders. 
Want die Here is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al 

die gode. 
Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het 

die hemele gemaak. 
Majesteit en heerlikheid is voor Sy aangesig, sterkte en sieraad 

in Sy heiligdom. 
Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here 

eer en starkte. 
Gee aan die Here die eer van Sy Naam, bring offers en kom 

in Sy voorhowe. 
Aanbid die Here in heilige gewaad; beef voor Sy aangesig, o 

ganse aarde! 
Se onder die volke: Die Here is Koning! Ook staan die 

wereld vas, 
sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. 
Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy 

volheid bruis. 
Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die borne 
van die bos jubel voor die aangesig van die Here; want Hy kom 
om die aa·rde te oordeel; Hy sal die wereld oordeel in gereg

tigheid en die volke in sy trou. 

IMiy IL®Ui1~ 
Aangesien my gewildheid in 

hierdie rubriek so onrusbarend 
toegeneem het in die loop van 
dil· jaar, wil ek vandag basies 
en eenvoudig besin oor sty!. Die 
hartstog en wese van sty!. Om
dat ons mekaar net in woorde 
ken . .. (hoe jammer eintlik!), 
omdat woorde so maklik, so bit
ter mak!ik aanleiuing kan gee 
tot verkeerde interpretasies -
tot wanveronderstellings, tot voor
oordele, ja, selfs tot baat en 
verdagmakery - tot ketterjagte

ry. 

l'RllillELEND 
'n Rubriekslcrywer probe~ al

tyd dinamies en prikkelend 
wees. Die men e waarvoor hy 
skryf moet dink - oorspronkllk 
dink. Hulle moet die implikasies 
wat in elke woord en :frase lii, 
logies ontleed - op soek na die 
naakte feit in elke in inuering. 
Ons moet waak da.arteen om a.l
les te verbloem onder die dek
mantel van ,,broers in een enke
le overtuiglng... Laat ons wel 
soos opgevoede en intelligente 
m ense redeneer oor aktuele sa
ke. All en so sal ons as .• tudente 
'n ewewigtig-kritiese en gesonde 
geesteslewe opbou. 

K.RITIES 
In die eerlike gesprek is ai

leen dit ontoelaatbaar wat in
druis teen die karakter en gees 
van bierdie universiteit met sy 
unieke belydenis en spesifieke 
mense wat persoonlik benadeel 
kan word. Maar laat ons ontle
dend en groot wees om daardie 
belydenis lewend te bou, ook in 
ons interstudenteverboudings_ 

Kritiese en bewuste s-eUonder
soek, daagUks, kan alleen lei tot 
grot~r insig en wysheid - ook 
tot beter begrip van die skep
pende woord. 

Ek glo dat ek bier die spel 
s peel volgens die , reels van die 
sper' met a! die variasies en 
verweefdheid rondom 'n woord 
in sy bewuste lojaliteit en sub
tiliteit. Ek was nog nooit duis
ter en Qndermynend nie. Om nie 
eers te praat van gesog nie. 

NOODSAAKLIK 
Maar dis goed en mooi om te 

besin. Nik5 wil (ek praat nog 

latief en voorlopig - soos ons 
ten dele ken. Die eerlik-kritiese 
gesprek is 5 o noodsaaklik soos 
eet en slaap! 

REFLECTOR 

,,,s 
JMl~9rJc:r~~ 

VLOEK 
Ons studente vloek. Ons vloek 

gereeld. Ons vloek uit gewoon
te. Ons vloek grof. 

Toegegee - in 'n mannege
selskap gebruik jy nie allerlei 
gekamoufleerde woordjies as jy 
jou se wil se nie. Ons noem 
'n ding op sy naam. Dis nie 
noodwendig vloek nie, maar dit 
kan soms baie grof wees. Toe
gegee - daar is ,verswakte" 
vloekwoorde wat a! dee! van die 
elkedag-se taal geword bet om 
die klem so 'n bietjie sterk te 
!e. Dit maak soms 'n ge
sprek, soos kruie se skerp 
smaak prikkel dit die hoorder 
op 'n aangename wyse. Hierdie 
,verswakte" woorde kan egter 
ook baie hinderlik wees, vera! 
as dit in oormaat gebruik word. 

Ons praat nie eers van die las
terlike rondgooi van die naam 
van die Here nie - ons is 
dankbaar dat dit op ons k~ro

pus skaars is. Ons moet 'n bie
tjie ontmaskeringswerk doen. 
Pie vloeker (uit gewoonte of op
setlik) voel dikwels dat sy krag 
en manlikheid bewys word deur 
sy , onverskrokke" taal. In werk
likheid is die vloeker 'n swak
keling: hy mis die Godsvrees, 
die selfbeheersing, die respek 
vir die naaste en die Christeli
ke lewensstyl. Sy vloektaal 
openbaar sy gebrek aan ver
fynde smaak en beskaafde 
ontwikkeling. Die Sielkunde be
weer selfs dat die meeste vloe
kers selfvertroue mis en gekwel 
word deur minderwaardigbe!ds
gevoelens. 

Moet ons rlie daadwerklik die 
vieslike taal onder mekaar bestry 
nie? 

Terwille van die beskawing 
~tPPr1~ nnr stvl!) wA...re Pn finale Pn tHo holcorino-1 
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,,MAAK KOUES WARM'', 
"' SE PUK 

Geagte Redakteur :- In antwoord op die brief ,C.H.O. 
Beteken Stryd" in Die Wapao van 16 deser, die volgende. Die 
feit dat daar wei reaksie op my brief gekom het, stem my tot 
diepe dankbaarheid, want dit bewys aan my dat daar wei nog 
diegene is ,wat werklik nog sin bet in die bevordering van 
C.H.O." 

Oor die konsolidasie van die 
eenders-denkendes is ek die skry
wer eens, maar ons meet waak 
teen isolasie en daarom bepleit 
ek dat elke Puk hom moet be
sin. Vera! sal elkeen hom moet 
besin oar aan watter kant by 
hom gaan skaar. Ek bet dit jui<; 
teen die studente wat dit vir 
sy ,.sosiale behoefte" nie meer 
nodig vind om te wys dat hy 
Christen is nie. 

In die modeme gesekularisti~se 
sa.melewlng waarln ons leef, sal 
dit dan da.ardie gekonsolldeerde 
groep se taak wees om sy lewens
beskoulng en beglnsels te moet 
uitdra en veral die koues se siel 
te berelk. Da.arom moet ons In 
ele geledere begin om die ,kou
es" warm te maak! La.at ons 
leuse In hierdie saak wees; 
,Reg of Weg.'' 

BEN VAN JAARSVELD 

__ , ___ ,_,_,1 
so SAL S.R. I 

LYK 1 
Die sewentien lede wa.aruit die I 
Studenteraad vanaf volgende 
termyn sal bestaan, is: 
Voorsitter, 
Penningmeester, 
Orle verteenwoordigers van 
elk van die volgende besture: 
Korps Veritas Vlncet, (K.V.V.) 
Algemene Bestuur vir Kuns 
en Kuituur (A.B.K.K.), 
Sentrale Sportbestuur (S.S.B.) 

1 Polities-Naslonale Bestuur 
(P.N.B.), I 

Algemene Ontspanningsbe- 1 
stuur (A.O.B.). 1 
'n Ondo"oonltte< •• 'n j 
kretaris word deur die stu-
denteraad uit die verteen

woordigers gekies. 
~~u-.~-u 

A.S.B. Komitee ondergaan 
gedaantewisseling 

I 
n 

Die A.S.B.-komitee van die Studenteraad sal van gedaante 
verander, volgens 'n besluit wat Woensdagaand op 'n Studente
raadsvergadering aanvaar is. Volgens die besluit sal die voor
sitter van die Studenteraad optree as voorsitter van die komitee. 1 

DIE WAPAD 3 

se samestelling gewysig: 

Massa se aanbeveling verwerp 
DIE volgende Studenteraad sal in verskeie op sigte ~nders saamgestel wees a..-. die huidige, 

volgens besluite wat op 'n onlangse Studenteraadsvergadering geneem is. Tydens die ver
gadering is die besluite wat tydens 'n massavergadering geneem is oor die konstusionele ver
houding tussen die Studenteraad en die ma.ssa, behandel. 

Die besluite is deur die massa aanvaar na aanleiding van 
die verslag van 'n kommissie van ondersoek wat deur die mas
sa aangestel is. Besluite van die massa geld as aanbeve
lings V'ir die Studenteraad. 

Stud~nteraad kan stem en dat 
sekere kwa.llflkasies vir kandl
date vir die Studenteraad gestel 
word. Na verwagting sal die Stu
denteraad vanaand bleroo:r tMr-

Op die Studenteraadsvergade- Studentera.ad voortaa.n uit vyf- slult. 
ring is 'n voorstel wat ingehou 
het dat die dagbestuur van die 
Studenteraad nie meer deur die 
studentemassa aangewys word 
nie, maar deur die Studenteraad 
uit eie geledere saamgestel 
word, verwerp. Hoewel die voor
stel 'n meerderheid van stem
me behaal het, het dit nie die 
steun gekry van tien lede nie, 
wat vereis word in die geval 
van besluite wat konstitusionele 
wysigings meebring. 

VERVAL 
Deur die verwerping van die 

voorstel, het verskeie ander be
sluite van die massa wat uit 
die voorgestelde veranderde sa
mestelling van die Studenteraad 
voortspruit, verval. Die Studen
teraad het die massa se besluite 
ten opslgte van die instelling 
van 'n Bolities-rtasionale Be
stuur (P.N.B.) en 'n algemene 
ontspanningsbestuur (A.O.B.) 
aanvaar. (Lees berigte elders op 
die bladsy). 

DAMESVERTEENWOOR
DIGSTER 

Voigens besluite wat op die 
Studenteraad geneem is, sal die 
huidige sa.mestelllng van die 
Studenteraad behoue biy, behal
we vir die twee lede bela.s met 
A.S.B.-sake en die da.mesver
teenwoordigst!lr, wat verval. Die 
P.N.B. en die A.O.B. sal elk 
twee verteenwoordigers op die 
Studenteraad aanwys, sodat die 

tien lede sal bestaan. 
VERKIESING 

Geen besluit Is nog geneem oor 
die massa se a.anbevellngs ten 
opsigte van die verldeslng van 
die Studenteraad nle. Op dle 
massavergaderlng Is 'n beslult 
aanvaar wa.arvolgens all~ stu
dante wat tn die studentehand
boekeksamen geslaag het. vir die 

Pie drie lede uit die massa 
wat op die kommlssie van on
dersoek gedien bet, is gevra om 
die onlangse Studentevergade
ring by te woon . Hulle Is ge
leentheid gegee om aan dl& be
spreking dee! te neem. Geen be
seekers was op die vergadering 
teenwoordig nie. 

NEDERLANDSE 
BESOEK 

FILOSOOF 
P.U .. 

Prof. dr. H. van Riessen, hoogleraar in die Wysbegeerte 
aan die Vrije Universiteit van Amsterdam en outeur van cUe 
bekende boek ,,De Maatskappij der Toekomst" besoek die 
p.u. vir C.H.O. van die 24 September tot 6 Oktober. 

Prof. Van Riessen wat die Re
publiek onder beskerming van 
die Nederlands Zuid·Afrikaanse 
Kultuurverdrag besoek, sal aan 
die P.U. verskeie instansies oar 
verskillende 
spreek. 

onderwerpe toe-

Die besoeker sa! voor studen
te en dosente in Wysbegeerte, 
Sosiologie en Etiek en Logika 
optree. Hy spreek oak 'n saam
trek van J.V.'s toe op Sondag 1 

Oktober om 3.00 nm. in die Ou 
Teologiese Skoolsaal. Oak die 
A.C.B. en die Instituut vir die 
Bevordering van die Calvinisme 
kry op 5 Oktober die geleent
heid om na prof. Van Riessen te 
!ulster. 

Die Staatsleer-studente sal 
deur prQt. Van Rlessen toea&
spreek word oor ,OhrlsteUjke 
Politiek" op Maandag Z Oktober. 

'n Volledige program van 
prof Van Riessen se besoek aan 
die P.U. sal in die September
uitgawe van Perspektief, die 
tydskrif van die Dept. Wysbe
geerte, verskyn.. 

OORKONDE 
'n Oorkonde sal op 7 Septem

ber namens die A.S.B. aan die 
Eerste Minister, adv. B. J. Vor
ster, oorhandig word deur die 
A .S.B.-hoofbestuur. 

JAAP MARAIS PRAAT 
Die oorkortde sal aan al die 

Afrikaanssprekende universitelte 
gestuur word vir ondertekenlng 
deur aile Afrikaanse studente. 
Die doel van die oorkonde sal 
wees om aan die Eerste Minister 
dank te betuig vir wat hy vir 
die Afrikanersaak gedoen bet. 

BY J.V.-KAMP 
Tydens die langnaweek van 2--4 September 1967 vind die 

jaarlikse Transvaalse J.V.-kamp plaas op die JN. kampterrein 
Oukraal, aan die Pienaarsrivierdam naby Pretoria. 

Die tema vir die kamp 
,Massakomunikasie as Magtige 
Beinvloedingmiddel." Referate 
oar die dagbladpers, die film en 
die bioskoop en oar die Afri
kaanse Letterkunde sal gelewer 
word. Die referate sal na ver
neem word, deur mnr. Jaap Ma
rais L.V., mnr. J. Botha, direk
teur van die Filmraad, en prof. 
Helberg gelewer word . 

Behalwe dat daar onder die 
J.V.-lede self groat belangstel
ling bestaan vir die kamp, word 
verneem dat heelwat Persweten
skap-studente die kamp gaan by
wean. 

Die oorhandiging vind plaas 
n.a.v. 'n kongresbesluit van ver
lede jaar. 

Die sekretariele en finansi
ele werk van die komitee sal 
.onderskeidelik deur die sekreta
rls en die penningmeester van 
die Studenteraad behartig word. 

DIREKTEURE 
Die dlrekteure vir binnelandse 

en t>uitelandse aangeleenthede en 
Afrikasake sal uit die geledere 
van die Polities-Nasionale Be
stuur benoem word. Pie direk-

PARADISE 
RESTAURANT Dit is die snit wat tel . .. 

teur van kulturele sake kom 
uit die geledere van A .B.K.K. 
en die direkteur vir studie en 
navorsing uit Korps V.V. Die 
direkteur van publikasies word 
aangewys uit die Wapadredaksie 
en die direkteur van toere uit 
die Algemene Ontspanningsbe
stuur. Alle lede word deur die 

Die kafee op Die Bult . 

die kafee waar studente hul 

koeldrankie drink, 

EN SNOEXER SPEEL 1' 

BESTELUNGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

J. 

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

~ODocy sUTiu I 
Volledige Mansuitrusters en i 

Sporthandeiaars II 
Posbus 219 Tel. 3411 

Kerkstraat 177 J 
POTCHHSTROOM • 
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Dept. Spraakleer en Drama 
·oer ,,Moeder Hanna" op 

.,---·---·---·-~ 

I '<UNSGESELSIE I 
L~- oii_CI_D_D_Il_D_t. 

MET die verfrissende ~n nuwe aanbieding van Thornton Wilder se ,Ons Dorp" deur die de
partement Spraakleer en Drama onder regie van Jacques Loots nog vars in die geheue 

kom die nuus dat hierdie wakker departement non besig is met die instudering van sy eerste 

eie Afrikaanse aanbieding naamlik Bartho Smit se drama ,Moeder Hanna." 

Die spelleiding word die keer behartig deur die hoof 'n probleem wat in die heden

van di~ · departement Spraakl·eer en Drama, Teuns Botha, en daagse wysbegeerte uilerz aktu-

di~ naamrol word vertolk deur Lottie van Rensburg. Ander 
bekende spelers aan wie belangrike rolle toegese is, sluit in 
Abri Ie Roux, Elbie Standring, Louw le Roux en Louis Stander. 

eel geword bet." 
Die opvoerlng geskied vanaf 

5 tot en met 9 September om 
8.15 nm. In die Totlussaal. Na 
die toeloop wat gedurende die 
laaste paar aande van die Ons 
Dorp-aanbi,mlng ondervind is, 

word teatergangers aangera.<tl 

In die voorprogram word N. 
P. van Wyk Louw se pragwerk 
.,Raka" deur derdejaarstudente 
van dh~ departement aangebied. 
Die stuk word geregisseur deur 
Teuns Botha en Cecile Malan. 

Dit is verblydend dat die de
partement nou sy eerste inheem
se stuk aanbied - 'n stuk wat 
in skrille kontras staan met An
tigone en Ons Dorp - twee dra
mas deur buitelandse dramaturge 

TEMA 

Die tema van Moeder Hanna 
word deur die skrywer, Bartho 
Smit, soo8 volg saamgevat: 

.,Moeder Hanna kan vanuit 
twee totaal verskillende gesigs
punte ge!nterpreteer word: 

,Aan die een kant probee,. uit 
die wording en wese van ;lie 
Boerenasie in 'n simbool daar
stel - soos Totius dit in sy 
beeld van die doringbo"mpi~ 

gedoen bet, en dit. wil in die ka
raktertekening Jln woo~dt;ebrulll 

die Boer - daardie besondere 
vorm van menswees wat tam. 
besig is om te verdwyn - in 

die Afrikaanse Letterkunde vas
le 

DOODSPROBLEMATIEK 
Aan die ander kant is dit 'n 

filosofiese eksperiment in die om vroegtydlg bulle plekke by 

moderne doodsproblemf,tiE'!{ Pro Rege te bespreek. 

GALA-PRE:MIERE WAS 
LUISTE.RRYK 

Die gala-premiere van die balletfilm ,Romeo and Juliet" 
bet die afgelope week met groot luister in nege verskillende 
sentrums in die Republiek plaasgevind. Die opbrengs -van die 
premieres is ten bate van die P.U. se ontwikkelingsfonds. 

Verlede Dinsdagaand is die film in teaters in Pretoria, 
Johannesburg en Kaapstad v~rtoon. By die premiere in die 
Plaza in Pretoria bet die kanselier, sen Jan de Klerk as gas
beer opgetree. Onder die gaste was die Eerste Minister en mev. 
Vorster, verskeie kabinetslede en die Kommandant-generaal 
van die Weermag en mev. memstra. 

STAATSPRESIDENT Donderdagaand is die film in 
In Johannesburg bet die rek

tor en mev. Bingle o.a. die waar
n(lmende Staatspresidentspaar en 
die burgemeester van Johannes
burg ontva.ng. 

Bloemfontein, Durban en Port 
Elizabeth vertoon terwyl inwo
ners van Windhoek, Potchef
stroom en Klerksdorp gisteraand 
die geleentheid gehad het om die 
premiere by te woon. 

VOORPRENT 

u het volop keuse m ons groot verskeidenheid 

Studie Boeke 
. 

Vtr 
. 

en Vtr 

Saam met die rolprent, waarin 
Margot Fonteyn en Rudolf Nu
reyev saam met die Koninklike 
Balletgeselskap optree, word 'n 
voorprent oor die P.U. vertoon. 

Ontspanning 

PRO REGE-PE.RS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

H/v. Tom- en Borcherdstraat 

Telefoon 5236/4944 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

Ry • 1n die WAPAD 
met 'n TRAPFIETS 

'n MOTORFIETS 
•an 

PARK FIETSWINKEL 
Yon Riebeeckstroot 81 en Kerkstroot 77. 

SUZUKI'S HONDA'S B.M.W. 
Onderdele - Herstelwerk SUZUKISPORT80 

~-··--

INSLEEP! 

Ons hardloop alma! van die 
tyd en die dood af weg; en die 
een, soos die ander, slaag nooit 
volkome om homself te wees nie. 
Miskien is dit die rede waarom 
sommiges in die kuns 'n soort 
.,ewigheidstroos" wil gaan vind, 
miskien is dit waarom sommiges 
hulleself in die kuns wil gaan 
herontdek. Kuns, ware kuns en 
groot kuns, het immers 'n kon
temporerheid en as kuns bly 
dit geldig vir die nou van elke 
oomblik of tydsduur wat mag 
volg. 

VERLEe 

Die mens, maker en waardeer
der van die kuns, is eindig. En 
so bly hy eindig in hierdie bede
ling, na wat hy in sy onver
moendheid is. Hy staan ver
Jefi voor sY eindigheid. Daarom 
is hy voortbrenger en produseer
der, daarom wil hy voortlewe in 
sy nalatenskap. En dit moet so 
- want hy kry die opdrag om 
,.die tyd uit te koop." So is sy 
kuns dan: vir die tyd waarin 
hy lewe. In 'n sekere sin kan 
die grootheid van die kuns ge
toets word aan die tyd, want 
groot kuns transendeer een tyd 
na 'n volgende tyd, onbepaalde
lik in die tyd van die toekoms 
in. 

ERE 

Omdat die mens beperk is in 
sy visie, in sy maaksel, in sy 
!ewe, trag hy om ,dieper" te 
gee om 'n boodskap te bring wat 
bo elke tyd uitgaan. Daarom is 
elle groot kuns in 'n sekere sin 
religieuse kuns. En hierin le vir 
die Christen 'n oorwinning: dat 
die kuns vir hom tot ere van 
God kan wees en moet wees. Dat 
ook daaruit tot hom die on
noembare Naam van die God van 
die Bybel kan spreek, en dat el
ke ware kunswerk aan hierdie 
ere meedoen en in sy wese 'n 
durende lied sing tot ere van 

WAARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koshuisbestellings: 6039 

Bostaande foto, geneem by die Potchefstroomse Dam, is af
gedruk deur 'n lid van die pasgestigte fotografiese vereniging, 
Die vereniging tel tans ongeveer twintig lede. Die vereniging 
bet fasiliteite vir die afdruk en ontwikkel van foto's en beoog 
om belangtellendes in die fotografiekuns met raad en hulp te 
bedien. 

God as die ewige Heerser van 
die onverstaanbare Heelal. 

c. J. s. 

TUKKIES KRY 
SLEEPBURO 

Die Tukkies het 'n sleepburo 
gestig. Die taak van hierdie in
stelling is glo om asterlose ou
ens en ouenslose asters te help 
om uitgaanmaats te vind. 

Die mans is blykbaar heelte
maal tevrede met die gehalte da
mes wat die sleepburo voorsien, 
maar die meisies se hulle is m!l.ar 
bra versigtig vir die buro. Dit 
skep glo die indruk van 'n hu
weliksburo en dan dink die 
manne dalk bulle. soek mans! 

Die eerste- en tweedejaars on
der die asters stel hulself graag 
beskikbaar vir sleep, maar die 
oudame8 wil nie eintlik byt nie. 

-PIE PERDEBY 

Slegs 15 staan 
vir Matie-S.R. 

Slegs vyftien kandidate is ge
nomineer vir die Studenteraads
verkiesing op U.S. Die Studente
raad bestaan uit twaalf lede. 
Van die vyftien kandidate is 
vyf voorgestel deur mnr. Viccie 
Je Roux, aftredende. Studente
raadsvoorsitter, en drie deur 
mnr. Boy Geldenhuys, cud-presi
dent van die A.S.B. 

UoP.E. MOET 
VERSKUIF 

Die Universiteit van Port 
Elizabeth sal eersdaags moet 
trek. Die tempo van uitbreiding 
is so snel dat die huidige fasili
teite al klaar hopeloos ontoerei
kend is. Vroeg in 1970 sal die 
hele universiteit hopelik kan 
verskuif na 'n terrein van 1000 
morge by Driftsands. 

Op die oomblik gebruik die 
universiteit omboude kantoorge
boue, losieshuise en geboue van 
die Rhodes-Universiteit se ou 
tak in Port Elizabeth. 

POTCH. 
INRYTEATER 

WOENS. 30 en DON . 31 AUG ., 
om 7.00 nm. 

VRY. 1 en SAT. 2 SEPT., 
om 9.00 nm. 

CARRY ON SCREAMING 
(Persone 4-12 nie toegelaat nie) . 

VRY. 1 en SAT. 2 SEPT., 
om 6.45 nm . 

BIG DEAL AT DODGE, 
CITY 

HENRY FONDA 
JOANNE WOODWARD 

GRAND 
TEATER 

DON . 31 AUG . VRY. 1 SEPT., 
2.15 nm. en 8.00 nm. 

Walt D isney's 

THAT DARN CAT 
HAYLEY MILLS 

DEAN JONES 

MAAN . 4 en DINS. 5 SEPT. 

THREE ON A COUCH 
JERRY LEWIS 
JANET LEIGH 

WOENS. 6, DON . 7, VRY. 8, 
SAT. 9 SEPT. 

WHO'S AFRAID OF 
VIRGINIA WOOLF 

ELIZABETH TAYLOR 
RICHARD BURTON 

(Per_:~~•-~~ to~. 2.1. nie toegelaat nie) 
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Die Afrikaner en leierskap 
VERSKEIE navorsers bet al probeer vasstel wat nou eintlik leierskap teweegbring. Soveel 

navorsing daar was, soveel standpunte bestaan daaroor. Wat baie duidelik is, is dat se
kere eienskappe nie vasgepen kan word en 'n Ieier daarin geforseer word Die. 

Na 'n tyd van opwinding en 
bedrywigheid het dinge selfs op 
Tarentaal 'n meer rustige wen
ding geneem. So rustig dat, so 
verneem ons, 'n voornemende 
doktorsgraadstudent in die Siel
kunde die volgende as titel van 
sy tesis gekies het : ,Die Skie
like Opvolging van 'n Tydperk 
van Sosiale Drukte deur 'n 
Tydperk van Akademiese Bedry
wigheid as 'n Faktor in die 
Emosionele Stabiliteit en Le
wensblyheid van die Normale 
Voorgraadse Student." 

SNERT 
Dood is alles darem nie op die 

Tarentaalse kamp,Js nie. Waar
borg genoeg hiervoor is die feit 
dat ons weer midde in die era 
van verslae staan. Die Voet-

pad verneem uit sy gewone 
dat daar tans beoog word om 
'n nuwe hoofliggaam onder die 
studenteraad te inkorporeer. Dit 
sal bekend staan as SNERT 
(Studiegroep vir· Nasionaal-Eko
nomiese Radikale T endense). AI 
wat glo nog nodig is, verneem 
ons, is om vas te stel waarmee 
SNERT hom sal ~sig hou. 

0 IAAL 
En te midde van al hierdie be

roeringe gaan die sosiale lewe 
op Tarentaal van krag tot krag. 
Daar is glo soveel sukses bebaal 
met die premii!ore van 'n rol
prent ten bat~:: van die T .. U. se 
ontwikkelingsfonds, dat die da
mes maar bulle aandrokke vir 
meer geleenthede kan reghou . 

In Dawie Doep-Suid se kosbuiskafee, - 'n toneeltjie uit die 
goeie ou tyd? Die owernede bet 'n einde gemaak aan die 
bestaan van sodanige kafeetjies. 

Foto :Izak Bekker· 

EKSAMENS 
SO: 

OWERHEDE REel 
NOU 

Nuwe reelings is deur die universiteitsowerbede bekend 

gemaak in soverre dit aanvullings- en hereksamens betref. Ten 
opsigte van bereksamens word bepaal dat 'n student van aan
staande jaar af slegs tot 'n hereksamen aan die einde van die 
jaar toegelaat sal word indien by 'n slaagsyfer in die vak 
het. 

'n Uitsondering bestaan waar 
die betrokke vak die enigste uit
staande vak vir die voltooiing 
van die graad of diploma is, in 
welke geval die Fakulteit kan 
besluit dat die ou jaarsyfer sal 
geld . 

Dit is egter vera! in die geval 
van aanvullingseksamens waar 
die groot ,toegewing" gemaak 

word. 
AANVU'LLINGSEKSAMEN 

sander inagneming van die jaar
syfer. 
Hierdie reeling geld net byvak
ke. 

HOOFVAK 

Wanneer 'n student in een 
b oofvak sak, kan aan so 'n stu
dent 'n aanvullingseksamen in 
die vak toegestaan word mits 
dit die enigste uitstaande vak is 
om 'n graad te voltooi. In bier
die geval geld dieselfde voor
waardes soos vir 'n gewone aan
vullingseksamen, nl. 'n minimum 
van 40% in die jaarsyfer en die 
eksamensyfer, met 'n gemiddelde 
van finale eksamenpunt in jaar
syfer en eksamensyfer van 45o/c. 

Hoe dit ookal sy, die Afrikaners bet ook leiers. Leiers 
op verskillende terreine, maar op een terrein is d.aar soms meer 
as een Ieier. By laasgenoemde ontstaan daar verskeie probleme. 

ommige leiers is selfsugtig en 
kortsigtig en probeer die Af
rikaner na hulle begeertes bulg. 
Dlt is hulle wat voorgee dat 
hulle... alles wat ... Afrikaans... is, 
slmbollseer. Andersdenkendes 
word vervolg en word onder hul
le eie mense voorgestel as ket
ters en as onafr!kaans. 

Hierdie mense beskou bulle
self as die as waarom die Afri
kanermasjien draai. Hulle dryf 
die Afrikaners in kampe uiteen 
er. vervreem volksgenote van 
mekaar. Teen hulle moet gewaak 
word . 

VERSKEIDENHEID 
Wat wei waar is, is dat daar 

binne die geledere van die Afri
kaner ook ruimte is vir verskei
denheid . Hierdeur word aange
vul en reggeskaaf. 

Aan die ander kant moet daar 

gewaak word teen die aa.nhang
ers van die sintese-idee. Volgens 
hierdie mense moet daar altyd 
'n mlddeweg gesoek word. Be
ginsels moet ultgeklassifiseer 
word dat bulle almal kan pas. 
Die mense wat blerdle pad loop, 
is mense sender bestemming. 
Sulke leiers is dryfkragloos en 
vaar nie doelgerlg nie. Nee, vas
te en omskrewe begtnsels moet 
nagevolg - word. 

NEGATIEF 
lndlen leiers dan verskll moet 

hulle mekaar deur gedact;ewis
sellng probeer vlDd. Vera! as 
mense dleselfde doel -probeer 
dlen, Is dlt dwaas dat hulle 
mekaar probeer afstoot. Laasce
noemde Is in elk ceval 'n ~ 
tiewe handetinl' wat vermy moet 
word. 

J . M . T . UA.BUSCHAGNE 

Oosterhof skaak helfte 
van ,Groep Twee'' 

Dit is nog 'n vraag wie die meeste verbaas was - Gert 
van Tonder, wat vinnig en ,,hardhandig" na Oosterhof se sit
kamer vervoer is of die verfynde vier eerstejaar-dametjies van 
Oosterhof, - omdat Gert so maklik in die lokv&l getrap bet. 

Met sy verbaasde ,0, 'n ska- sleep-rede na Oosterbof toe kom, 
kery ne" is hy vinnig deur die ook volg. Hy is ,pragtig" gegri-
dames van rigting verander en meer en het as beloning vir sy 
na die kafeteria geneem. sportiewe gees 'n Oosterbof-la-

VERHOOR 
Hier is hy baie vriendelik ont

vang deur een van die Huisko
miteelede (alhoewel onder 
strenge bewaking van die 160 
Oosterhof-dames ) en is dadelik 
, verboor." As losprys vir sy eie 
vryheid moes hy vyf grappe ver
tel - en is by 'n man wat 'n 
mens kan laat skater met sy 
kwi nkslae! Maar sommer so kon 
Oosterhof hom nie laat gaan 
nie- wat darem te maklik is, is 
te maklik. 

LAPELWAPEN 
Hy moes toe maar, die eenvou

dlge paadjie wat alle manne 
volg, wanneer bulle sonder 'n 

Aansoeke word . 
•ngewag 

Vir die volgende Wapad-termyn 
word nou reeds die volgende re
daksieposte adverteer : 

Tegn.lese Redakteur, Kunsre
dakteu.r, portredakteur, Kuns.
verslaggewers, Nuusverslagge
wers, S;portverslaggewers, Slrk:u
lasiebestuurder. 

Aile belangstellendes moet bul
le volledige adres verstrek. 

Aansoekbriewe kan In die 
Wapad-bussie by die Studente
raadskantoor geplaas word. 

pelwapen ontvang. 

Om toegelaat te word tot 'n 
aanvullingseksamen in Februa
rle moet 'n kandldaat 'n mini
mum van 40% bebaal in die jaar
syfer en die eksamensyfer, met 
'n gemiddelde finale eksamen
punt van 45o/o in jaarsyfer en 
eksamensyfer. As 'n student by
voorbeeld 'n jaarsyfer van 4A)o/o 

behaal het, moet hy in dle ek
samen minstens 50% behaal om 
'n gemiddelde eindsyfer van 45% 
te verkry. 

B.A.-STUDENTE KAN BEURSE 
VAN RAAD KRY 

'n Kandidaat moet voorts mins
tens in een vak slaag om tot 'n 
aanvullingseksamen in hoogs
tens twee vakke toegelaat te 
word. 

BYVAKI{E 

Met ingang van die 1968-akademiese jaar sal beurse tot 
R300 elk aan studente wat die B.A.-graadeksamen, of die vak 
waarin bulle wil spesialiseer, met minstens 60 persent geslaag 
bet aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit, beskikbaar gestel 

word. Hierdie beurse g-eld vir B.-Honneurs~rade in die sosiale 

of geesteswetenskappe. 
om die beur~ tt!l'Ug t~ betaal, 
of die kursus op eie koste te 
herhaal en suksl!svol te voltooi. 

Ligthelm word 
buitengewone 

prolessor 
Prof. S. P.. Ligthelm, hoof van 

die departement Industrlele 
Chemie, is deu.r die Universltelbl
raad aangestel as buitengewone 
professor in die departement 
vanaf 1 Januarie 1968. Die stap 
volg op prof. Llgtbelm se on
langse bedanking. 

Prof. J . J . A. van der Walt is 
aangestel as hoof van die depar
tement Musiek in die plek van 
wyle prof. Roode.. 

Oud-Pukke hou . 
re-un1e 

Oud-Pukke ult die jare 1~ 
1960 het tydens Intervarsityna
week op Potchefstroom byme
kaargekom vir 'n reunle. 

Die reunie, wat bygewoon Ia 
deur 'n groot groep oud-studente 
van oor die. bele land, bet verle
de Vrydagaand 'n aanvang ge
neem met 'n dlnee in 'n plaas
like hotel. 

Saterdagoggend is die besoe
kers onthaal op tee en versna
peringe in die kafeteria, waarna 
hulle die universiteltsterreln be
sigtig het. 

Na 'n braaivleis op die Oude 
Molenterrein is die reunie afge
sluit met die bywoning van In
tervarsity. 

"Vaar· 'n s tudent slegs ee n va k 

kart om sy graad te voltooi , kan 
'n aanvullingseksamen aan hom 
in die betrokke vak toeges taan 
word, met dien verstande dat 
hy in die onmiddellik vooraf-

Die voorwaardes aan die beurs 
ve rbonde is dat die beurshouer 
die g raad waarvoor die beurs 
toegeken is moet slaag aan die 
einde van die akademiese jaar 

AANSOEKE 
Aansoeke om die betrokke 

HnnnPtJr!':hPnrJ< moE>t die Raad 

l'rotluk \·an Suit!-. \frika 

----..1 .... nl.-a,......,.....,..., Ar\nL 'ho'httol h~t 
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PUKKE KLOP WESTELIKES Reel doen 
skade 

Die P.U. se eerste rugbyspan bet Saterdag vir 'n goeie telling gesorg toe bulle met 2~ 
teen 11 vir Westelikes geklop het. Die ligawedstryd is op die Pukke se tui veld gespeel. 

Alex Veysey, sportredakteur 
van The Dominions in Nieu-See
la nd b er ig dat vier Britse Rug
by un ies d ie rugbyreiil wat bepaal 
dat indien 'n speler op die veld 
besee r word, 'n ander speler nie 
sy plek mag inneem nie, uitme
kaar getrek bet. 

Hoewel die banteerwerk aan beide kante soms veel te wen
se oorgelaat het, is dit die Pukke se planmatige spel wat die 

deurslag gegee het. 

van die drieii is vervyf deur S . 
Venter. 

Westelikes se punte is aange
teken deur linkervleuel B otba 

Dries du Plooy het weer eens bert en Gerhard Botha het bel- met 'n drie. 
Veysey baal Ron Elvidge, 'n 

gewese All Black-speler aan: 
.,Medies gesproke maak 'n spe
ler wat 'n besering opgedoen 
b et dit net erger deur wear op 
d ie veld te verskyn. Maar die 
druk wat op hom uitgeoefen 
word deurdat 'n ander nie sy 
plek mag inneem nie, laat hom 
deurdruk." 

bewys dat hy vir enige span 'n 
bate kan wees. Hy bet nl . 13 
van sy span se punte aangete
ken. Hy bet twee vervyfskoppe 
en drle strafskoppe deur die pa
l~ geklits. 

AGTERLYNBEWEGINGS 
DRIEe 

Die ander punte bet gekom 
van driee deur !bert Joubert, 
Theuns Kruger en Gerhard Bo
tha. Die driee van !bert Jou-

Huis Rus 
weer 

wen 

Huis Rus bet Saterdag daarin 
geslaag om nogeens 'n oorwin
ning te behaal. Hulle bet in 'n 
ligawedstryd daarin geslaag om 
met Fochviiie af te reken. 

Die eindtel1ing was; Huis Rus 
8, Fochville 3. Huis Rus se pun
te het gekom van twee drieii 
van linkervleuel Plet Albertyn, 
waarvan een deur losskakel W . 
Smith vervyf is. Focbville se 
punte was 'n onvervyfde drie 
deur M. Collins. 

BESERINGS 
Beserings het Huis Rus ver

hoed om hul hardlooprugby te 
speel. Nogtans het bulle deur 
met die voorspelers te dryf ver
seker dat bulle oortuigend gewen 
het. 

HuJs Rus Is nou voor In die 
Llga en dlt lyk nle of bulle ge
keer kan word om die liga te 
wen nle. 

Wen en Verloor 
Ongelukklg is in die vorige 

uitgawe van Die Wapad berig 
dat die Pukke die netbalwed
stryd teen die Kovsies gewen 
bet. Die Kovsies bet die wed
stryd gewen met 27-23. Die 
Puk se Aptekers bet bul rugby
wedstryd met 16-0 gewen en 
nie verloor soos in Die Wapad 
vermeld nie. 

Pukke blink uit 
in wedstryd 

Danksy die ywer van prof. F . 
J . Labushagne, oud-hoogleraar 
in Afrikaans-Nederlands aan die 
P .U, is daar verlede week vir 
dlo! eerste keer in jare weer 'n 
kunswedstryd op Potchefstroom 
aangebied. 

Op die kunswedstryd, wat van
at Maandag tot Vrydag geduur 
bet, bet mej. Lorenne du Ples
sis van die P .U. in die afdeling 
Klavier vier diplomas verower 
met 'n gemiddelde van tussen 
negentig en bonderd persent. 

Mej. Rina Hugo, 'n ander P .U.
student, bet ook 'n A-simbool in 
die afdeling Klavier verower. 

WISSINGS NA 
NEDERLAND 

Mnr. D . P . Wissing, lektor tn 
Afrikaans-Nederlands, en mev. 
Marie Wissing, lektrise jn Siel
kunde, verlaat Potcbefstroom 
eersdaags vir 'n driejarige ver
blyf in Nederland. 

Beide mnr. en mev. Wissing 
gaan vir doktorale studie na die 
Vrlje Universiteit van Amster
dam. Hy gaan algemene taa1we
i1!nskap bestudeer en sy gaan 

de gevolg op pragtige agterlyn
bewegings. 

Die P .U .-span bet vir harde 
voorspelerspel en verrassende 
bewegings gesorg. Westelikes kon 
net nie die pas volhou nie, en in 
die laaste tien minute van die 
spel was die Pukke knaend op 
die aanval. 

DOODSNIKKE 

Pit is dan ook in die doodsnik
ke van die wedstryd dat bul1e 
die punte opgestoot bet, nadat 
bulle vir 'n groot deel van die 
tweede helfte gelykop met Wes· 
telikes was. Die rustyd telling 
was 8-6 in die guns van die 
Pukke. 

Pukke skitter 
in gimnastiek 
Op die W es-TTansvaalse Glm· 

nastiekkampioensk appe die 17de 
en 18de Augustus b et die Puk 
besonder g oed presteer deur in 
twee items eerste plekke te be
haal. 

Die derdegraad r eek s Is gewen 
deur Dawid van Baalen en die 
tweedegraad reeks de ur Noleen 
Oberholz,er . D it ls v oorwaar 'n 
skitterende p r estasle. 

LOUIS VAN 
NOG 'N 

Dries du Plooy wat sy Wes-
Tra nsvaalse rugbytrui teen 
N .W.K. verwerf b et . Die w ed
stryd w or d d ie 2de September 
op Upington gespeel. Tbeuns 
Kruger is a s r eserwe gekies 
v ir W es-Transv aaL Vir hom is 
d it b eslis 'n b esondere prestasle. 

WIJCK 
TITEL 

PALM 
IN 

VOORVALLE 
Verder w ys by op voorvalle 

w a t aant oon da t d ie r eel ru5b:v 
net skade aandoen. Hy wys op 
die onlangse wedstryd tussen 
N ieu-Seeland en Australia toe 
Phil Smith, senter van die Aus
traliese spa n , 'n skouerbesering 
opgedoen bet m aar besluit bet 
om met die spel voort te gaan. 

Westelikes se punte bet ge
kom van 'n vervyfde drie en 
twee strafskoppe. 

TWEEDESPAN 
Ook die P.U. se tweede span 

bet met die van Weste!ikes af
gereken in die moot telling van 
21-3. P .U. se punte is aangete
ken met vyf driec deur K . Ven
ter, K. Kirstein, B. de Klerk, F . 
Swart en F. van Vuuren. Twee 

Louis van Wyk van die P.U. bet Saterdagmidda.g die 
jaarlikse sewe myl-padwedloop by die Germistonse meer ge
wen. Sy tyd van 33min. 42sek. is 47 sek. vinniger as die vorige 
r ekord. By is r eeds die honer van die Suid-Transvaalse en Wes
Transvaalse landloopt itels. 

Pete Geklop 
Die H eidelber gse Onderwyskol

lege bet gist er op Pam Brink
stadion daa r in geslaag om Pote 
m et 6-3 te klop om sodoende 
daarin t e slaag om die eind
ron de van die noordelike pro
vinsies v ir Onderwyskollege te 
b aa!. 

H iermee bet Louis getoon da t • 
hy reg is vir die Suid-Afrikaanse 
kampioenskappe aanst aande 

KOVSIE-RUGBYSPELERS 
TOER NA BRITTANJE 

Die Sbimlas, 'n rugbyspan bestaande uit buidige en oud
Aurente van die Universiteit van die Vrystaat, sal vroeg 
a.anstaande jaar 'n toer in Brittanje onderneem waar bulle 
altesaam nege wedstryde teen universiteitspanne sal speel. 

week in Oos-Londen. Ons hoop 
van harte dat h y ook die Suid
Afrikaanse titel na die P.U. sal 
brink. 

Die P.U. bet heelwat verteen
woordigers In die W es-Transvaal
s pa n w a t aan die S.A. lanloop
k a mpioen sk a ppe deelneem ; H ulle 
is Louis van Wijck, Wouter Uys, 
George Muldner , Willie Snyman 
(senior-nom mer), Rosalie de 
Klerk, B ea Marais (damesnom
m er), Gawle van Eck, Chr is 
Hattingh, Tinus van Rooy en 
Willa van Zijl (J uniornommer) . 

Hulle sal nou in die eindronde 
teen die wenner van Wellington 
en Graaf-R einet speel. Die Suid
Afrikaanse R ugbyraad sal besli<J 
waar d ie wedstryd moet plaas
vind. 

Tien ie Krugel bet H .O.I<.. se 
punte aangeteken met 'n drie en 
'n skepskop. Rabie bet Po~e se 
enigste punte m et 'n drle b e
haal. 

Die span sal uit 27 of 28 spe- ------------------ - - - ------ - -----------------

lers bestaan en deur twe~ be
stuurders, mnr. G.J. Visser en 
Prof. Wickie Mostert, vergcsel 
word . 

Dit sal ook 'n opvoedkund;.ge 
toer wees. Voor die eerste wed
stryd word Rome, Frankfort en 
Amsterdam besoek. Na die toer 
gaan die span na Parys, Zurlcb 
Barcelona, Madrid en Lissabon. 
Daar sal ook lesings vir die 
spanlede gegee word en hul s3.1 
die kans kry om laboratoriums 
te besoek. Die spelers sal op die 
toer by studente van ander uni
versiteite gebuisves word. 

OUD-STUDENTE 

Die Oud-Studente wat genader 
is, is Gert Celliers, Sakkie van 
Zyl (Springbokke) en Gerhard 
de Haas, Willie Strydom, Piet 
de Wet (Provinsiaal). Die Kov
sies self beskik oor Steve Stry
dom, Louis Smit, Danie Coet
zee, Joggle Jansen, Niv Boje, 
Johan van Scbalwyk, Stoffel Bo
tha, Nico Louw, Bennie van Zyl, 
Gerrit Coetzer, Koekoes Reinecke 
en Ben van Rensburg. 

Verlede Donderda.g bet twee besoekende Dnitse vroue-gimnaste 'n demonstrasie in die Puk 
se gimnastieksaal gelewer. Heel regs op die foto verskyn mej. K. Fiebrandt en mej. J. Nicolai. 

(Foto: Fotoknns) 

!a_a_o_ 

Die Wapad word gedruk deur 

Ensllns, Potchefstroom. Ultge

wers: Die Studenteraad P.U. vir 

c.u.o. 

, Vleispasteitjies met 

sous, assebliel . 

tamatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria I 
l 
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POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 




