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ltie Pukkie weer wyd 
en syd verkoop 

GROOT BAG 10M NADER 
, DIE redaksie van Die Pukkie bet vanjaar g epoog om die blad aantrekliker as ooit tevore 

te maak. Ons is vol vertroue dat ons in on s doel geslaag bet en dat Die Pukkie vanjaar 

weer iets sal wees waarop ons almal met reg trots sal wees." 

So bet mnr. Fanie Coetz.ee, redakteur van Die Pukkie, in Vrydag 15 Maart nle. Die mees-
'n onderhoud aan Die Wapad gese. te Pukkles sal eers uitgedeel 

word voordat die busse . met ver' n Groot oplaag is weereens toria gestuur, terwyl busse ook 
hlerdle jaar gedruk en volgens 
mnr. Coetzee dra vera! een felt, 
naamllk die gebrulk van kleur 
op bale meer plekke in die blad, 
en nle net op die voor- ert agter
blad nie, by tot die grater aan
treklikheld van die blad. 

NEGE BUSSE 

Nege busse sal hlerdie jaar 
gebruik word vir die versprei
dlng van Die Pukkie, wat op 16 

Maart geskied. Twee busse elk 
word na J'ohannesburg en Pre-

IT A.LIAA.NSE 

KUNSWERKE 

UITGESTAL 
'n TentoonstelUng van Itall

aanse beeldhoukuns vind vanaf 

27 :Maart tot 13 April in kamer 

8 van die Frans du Toit-gebou 

plaas, 

Dlt word gereiH in medewer

king met die Rembrandt Tabak

maatskappy en die S.A. Kuns

verenlging se plaaslike tak. 

Prof, J. A. Lombard (mlddel) af
geneem tydens verlede Woens
dagaand se semlnaar van die 
Sentrum vir Internaslonale Pqll

tlek, saam met Prof. D. P. Eras
mus (Qnk.s) en prot. C. P. van 
der Walt (regs). 

Foto: Western Transvaal Record 

na Klerksdorp, die Wes-Rand, 
die Oos-Rand, die Vaaldriehoek 
en die Vrystaatse Goudvelde 
gaan om die Pukkle-verkopers te 
vervoer. Daarbenewens word die 
kombi ook gebruik vir die ver
spreidlng van Die Pukkle op 
Lichtenburg. 

MNR. FANIE COETZEE 
Foto: Fotokuns 

Wat betref die uitdeel van 
Die Pukkie het mnr. Coetzee ge
sf. dat daar deflnltief geen Puk
kies beskikbaar sal wees voor 

kopers in die vroee ogJgendute 
van Saterdag na bulle onder-
skeie bestemmin.gs vertek. 

INBETALING 
Die lnbetaling van die gelde 

sal nie soos in die verlede in 
die onderskeie kosbuise geskled 
nie, maar sal plaasvind op die 
Saterdagmlddag- en aand na die 
terugkeer van die busse. Die 
laaste lnbetalings sal die :Maan
dag geskled. 

Mnr. Coetzee bet gese ds.t se
niors wat bulle wil aanmeld vir 
die verkoop van Pukkies, wel
kom is. Veral persone wat van 
hulle eie vervoer gebruik kan 
maak, is welkom. 

KONTROLEER 
-Eerstejaars wat bulle name en 
die plek waar hulle graag Puk
kles wil gaan verkoop op die 
strokle wat uitgedeel is, ingevul 
bet, sal later vandeesweek die 
geleentheid kry om op 'n lys 
wat op die kennisgewingbord 
opgesteek sal word, te kontro
leer waarheen bulle gaan. 

EERSTEJAARSTUX 

Die verspreiding van Die Puk
kie word vanjaar voora~egaan 

deur die opvoerlng van 'Dhalla se 
eerstejaarstuk op Vrydagaand 
asook massa-ontspannlng wat 
deur die A.O.B. gereel word. 

Regstelling 

A.. VO·RSTER 
A.PTEEK 
Octron.gebou, 
Lombardstraat. 

VIR VIHNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074. 

Nr. S 

Dlt het onder die ..._~ 
van Die Wapad cekom dat 
'n verkeerde lndruk geskep 
kon ceweee het deur die on
denkrif wat In verlede week 
l!le uitgawe by bygaande toto 
venkyn het. 

Die able waartydens die be
trokke toto ceneem Js, was In 
geen opsic deel van die orl
entasleprocram by Dawte 
Doep-Noord Die, maar 'n 
doopseremonle wat op 'n vry

wiUlge basla pskled het na
dat die orlentasleprogram 
afgeloop was. Ook senior 
eerstejaars het cUe seremonle 
wat 'n JaarUkse koshul.stradi
sle Is, ondergaan. 

Dle Wapad spreek sy spyt 
ult teenoor al die partye wat 
benadeel Is deur die wanin
druk wat deur die onderskrlt 
geskep Ia as sou dJe gebeurte
nle 'n vorm van ontgroeninc 
cewees het. 

V erhoging van goudprys 
kan probleme bring 

,'n Verhoging in die goudprys sal Suid·Afrika bevoordeel 

·deurdat by daardeur meer buitelandse valuta sal verdien. maar 

heelwat praktiese probleme sal ook ontstaan." bet prof J. A. 
Lombard, hoof van die departement Ekonomle aan die Uni
versiteit van Pretoria gese toe by verlede Woensdagaand 'n 

seminaar van die Sentrum vir lnternasionale Polltiek toege

spreek bet. 
Volgens prof. Lombard sal die 

regering se anti-lnflasionere op
trede deur 'n verhoging van 
die goudprys ln die war gestuur 
word tensy 4ie invloede daarvan 
op deegli~ wyse in toom gehou 
word. Hy sien wei 'n moonUik
heid van 'n verhoging van die 
goudprys, maar nle teen die ge
weldlge persentasles wat genoem 
word nle. 

FRANKRYK 

Prot. !Lombard, wat 'n uiteen
settlng gegee bet van die po
ginp om die Uk.ldJteitsprobleem 
op te 108, het gese dat een van 
die beskuldigings wat deur 
Frankryk teen Brlttanje en Ame
rika !ngebrlng word, die felt Js 
dat die twee Iande lnvloed op 
die vastelan.d verkry en ultbrei 
deur celd wat bulle van Iande 
verkry wat groot doUar-reser
wes hou. Op hlerdle wyse word 
o.a. die VJ.i;tumese oorlog ge
finansler. 

Oor die oplossing van die llkl
siteitsprobleem bet prof. Lom
bard gese dat die huldlge nel
ging, In teenstelling met die 
vroeere pogings om die prob
leem deur die Inte.rnasionale 
Monetere Fonds of blokvorming 
op te los, •n beweging in die 
rigting van 'n internasionale 
geldstelsel Is waar naslonale 
belange uitgeskakel word. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE· 
KOPERWARE 

Nuwe • • veren•g•ng 

beoog toere 
'n Vereniging wat llom ten 

doel stel om o.a. bergkllm-, 
fietsry- en staptoere te reel, is 
op Maandagaand 19 Februarle 
aan die P.U. gestlg. 

Tydens die stigtlngsvergade
rlng het die voorsitter, mnr. 
Wout ten Haat die doel van die 
verenlging geskets as 'n paging 
om 'n gesonde gees odder die 
studente te bewerkstelllg en om 
die openbarln.g van God In die 
natuur weer te leer ken en op
nuut te vel'ken. 

TO ERE 

Daar word beoog om 'n 
hengel-, roei- en dulkklub te stlg 
en ultgebrelde toere deur die 
verskillende klubs word in ge
dagte gehou. Alhoewel op bier
die toere ook navorsing gedoen 
sal word, bly die hoofdoel inte
ressante en vrugbare anvontuur 
in die bultelug. 

Tydens cUe 8tlgtlnpverpde
rin• Ia DUll'. Wout ten Haaf as 
voorsltter, DUll'. Kobus van der 
Walt as .sekretarls en DUll'. Ben 
van Jaarsveld as pennlngmeestllr 
verkles. 
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lennismaking 
. QM op hierdie stadium l:mg 

lang relase te voer oor die 
afgelope orienteringtydperk en 
om te weeklag oor wat kon 
en moes gebeur bet in daar
die week, is waarskynlik in 
hierdie stadium, noudat orien
tering reeds twee en 'n half 
week oue geskiedenis is, nie 
die heel nodigste om te doen 
nie. 

Tog is dit nodig om na aan
leiding van die verslag van 
die Studenteraad se eerste
jaarskomitee, wat verlede 
week ter tafel gele is, enkele 
opmerkings te maak. 

Dat die program, in sy de
le gesien, aan sy doel beant
woord bet, gee 'n mens die 
komitee graag toe. Inderdaad 
kan verklaar word dat daar 
deeglik voorsiening gemaak 
is dat die eerstejaars op aile 
vlakke, sy dit kosbuislewe, die 
verenigings, die sportklubs of 
die alsemene studentelewe, 
deeglik op hoogte gestel word 
met die nuwe omgewing waar
in by hom bevind bet. 

Om · hierdie rede kan 'n 
mens ook nie anders as om 
met die komitee saam te stem 
dat die orienteringsprogram 
vanjaar oeskynlik baie na 
aan sy laaste ontwikkelingsfa
se gekom bet nie. 

·Wat betref die verdeling 
van die week tussen Studente
raadsaksies en die program
me van die onderskeie koshui
se, kan kwalik van enige kant 
ontevredenheid uitgespreek 
word. Dit is inderdaad verbly-

dend dat op hierdie vlak be
hoorlike koordinasie plaasge
vind. 

Dit is egter ook sorgwek
kend dat juis miskien as ge
volg van hierdie desent'l"alisa
sie 'n minder verblydende ver
skynsel aan die lig gekom bet, 
naamlik 'n skrikwekkende af
name in geleentbede vir die 
hele Pukmassa om infonneel 
bymekaar te kom iets 
waarop die komitee tewens 
ook sterk klem le in sy ver
slag. 

In hierdie stadium, waar 
bedrywighede gedurende die 
jaar in steeds groter wocden
de mate op koshuisvlak aan
gepak word, is dit iets waar
op nie te veel klem gele kan 
word nie dat ernstig gepoog 
sal moet word ·:>m ~mlke ge
leentbede te skep. Weliswa.ar 
bet die vrugtefees nie aan al 
die verw~ings wat gestel is, 
beantwoord nie, maar dit bly 
'n ope vraag of dit, selfs a1 
sou dit meer geslaag wees, op 
sigself voldoende sou wees om 
in die gevoelde behoefte te 
voorslen.· 

lets sal gevind moet word 
voordat die leemte in vanjaaor 
se program nie }anger meer 
as 'n leemte gevoel word nie, 
maar as iets doodnormaal aan
vaar word. As daar goeie 
gronde was vir die afkeuring 
van massa-uitkenningspllira.des, 
is daar nou baie goeie gronde 
om te glo dat iets in die plek 
van hierdie verworpe tradisie 
gestel sal moet word. 

Die Pnkkie 
Is daar 'n universiteit of 

onderwysinrigting waar daar 
nie jaarliks met afwagting en 
opgewondenbeid vooruitgekyk 
word na die verskynng van 
die vreude-, jool-, of karna
valblad nie ? 

Hierdie groot dag vi•r die 
Pukke is weer voor die deur. 
Volgende Saterdag verskyn 
Die Pukkie en word by in sy 
duisendtalle oor groot dele 
van Transvaal en die Vrystaat 
versprei. 

Aan die uitgee van bierdie 
bla.d is 'n groot hoeveelbeid 
werk vooraf verbonde, en min 
van die Pukkie se lesers (of 
verkopers) bet waarskynlik 
'n idee van die opofferings 
wat reeds vir maandelank 
deur die redaksie van die blad 
gemaak is. Vir die reusetaak, 
een van die min met 'n wins 
·vir die Studenteraad as sy 
uiteindelike resultaat, verdien 
bulle die bele massa se dank. 

(NSLEEP! 

Maar die laaste skakel in 
die ketting is die verkoop van 
die blad deur die massa en 
dan veral die eerstejaars. Ons 
bet voorheen al geskryf oor 
die eerstejaars se inskakeling 
en deelname aan die studente
lewe. Mag hulle bierdie ge
leentheid te baat neem om 
vroeg reeds 'n aktiewe deel 
aan werklike studentelewe te 
M. 

Mag die Pukkie-verkope 
terselfdertyd ook dien as 'n 
geleentbeid wat, soos ons 
boontoe ~eskryf bet, kan dien 
om die hele Pukmassa, seniors 
sowel as eerstejaars, nader na 
mekaar te trek. Pak ons hier
die saak met die nodige gees
drif aan, sal daar na 16 
Maart nie een eksemplaar van 
Die Pukkie onverkoop wees 
nie, en sal ons veel meer be
reik bet as 'n blote finansiele 
wins. 

WAARHEEN ALMAL 
SI .. EEP 
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Jn 11 Itg I 
I IF • • 

En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkbeid ... 
Pred.. 12:1 

· Dit sou wenslik wees as hierdie rubriek in die toekoms 

geen ,preek" wi1 wees nie, maar wei 'n praktiese besinning 

oor sake wat van resente betekenis is vir ons jongmense. 

Want ons is jonk en die jeug is nietigbeid. Laat ons daarom 

·besin, maar laat ons besinning wees soos 'n gedagtelied aan 

ons Skepper . 

Daarom was bier verlede week twee inleidende gedagtes 

ter sake, te wete: die sin van die jonkbeid en verantwoordelike 

arbeid in die dae van jonkheid. 

En nou: waarom moet ons aan ons Skepper dink? Waarom 

kom hierdie woord as 'n eis tot ons?, terwyl ons so besig is 

om te lag en te jubel deur die glansende dae van ons jonkbeid. 

Die antwoord is elementer: God gee hierdie dinge aan 

ons; Hy skenk ons die mooibeid van ons jeug, die son en die 

lig en die maan en die sterre, die silwerdraad P-n die goue olie

kruik. En dit is God wat ook versoening bring oor ons sonde, 

ons onuitspreeklike ellende, ons patetiese onvermoe. Hy skenk 

a an ons die I ewe. Hy gee ons die genade: Hy is ons dankbaar

heid. Daarom moet ons dank bewys word In ons vreugde, In 

ons blydskap, In ons jeug, met ons lewe. Want daar is ook 'n 

waarskuwing by: voordat die son en die lig en die maan en 

die sterre verduister word en die wolke terugkeer na die reen 

... en al die tone van die lied dof sal word . . . want die mens 

gaan na sy ewige huis, en die rouklaers sal op die straat 

rondgaan. Voordat die silwerdraad verwyder word en die 

goue kruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek 

word ... 

Daarom moet ons God agter elke gebeure sien; ons moet 

God sien in Sy Almag, in Sy Gena.de. Ons moet vannuit die 

Verbond kyk - na die Verbondhouer. Dit is 'n ganse lewe 

werd! 

- Deur My Lens -
So gaan die tyd verby. Ons 

loop saam met die tyd. Elkeen 
met sy ele klein vreugde en pyn. 
Ons loop onder akkerbome en 
kyk ua die blou lug met 'n en
kele windswawel. Ons rook slga
rette en drink koeldrank by die 
lnsleep. En die tyd loop In ons 
skaduwee. Sommlge wortder oor 
die vallende blare. Ons loop 
saam, loop verbymekaar, groet 
etfens en loop verder. Elkeen 
aileen. Die tyd I.e! nle 'n besten
dlge vrlend nle. Hy laat nle 'n 
debat toe nte. Die tyd is nors. 
Ons loop In die genade van af
sydlgheld, maar ook In die gena
de van betrokki!nbelcJ. Aan bier
die een is 20 jaar gegun aan 
daardle dertlg . . . ons bid oor 
elke dag. 

BESKEIE 

En word nie belangrlk nle. 
Ons mlsbrulk nle ons poslsles 
nle. Ons loop beakele en nletlg 
die pad wat ona gegun word. 
Doen ons werk. Totdat die blou 
lug vir ons vervaag en die wind 
oor cUe plek waal waar ons gear
bel bet. Mlsklen sal enkeles 
onder ons ontbou word. Hlerdle 
een deur sy ~rd, daardle een 
deur muslek of deur sy werk 
... so Is elkeen van ons 'n kuns

tenaar. Party word vergeet. Pis 
ook goed. 

Maar aan elkeen word gevra 
om ay lewe te skryf, verstgtlg 
te skryf. En te lulster na die 
tyd. Om jou antwoord te formu
leer. So dan kunatenaar te 
word. Peur jou werk. Pit moet 
met llefde en toewydlng geskryf 
word. 

Tot sover dan oor tyd en waar
beld. My meeste bewonderaars 
hou nle van dlt wat onder die 
oppervlakte van dle mens slut-

mer nle. Hulle wll nle ontslg 
word nle. IruUge slmpatle: leef 
voort In julie gewaande groat
held en belangrlkheld. Of hou 
julie van my slniame, my Ugte 
tronle - mlsklen Is dlt net sati
re? Wat van brlewe aan Die 
Wapad? 

WEET WlE 

Ek boor die meeste mense 
weet glo wle Reflector is. Die 
groot kenners van style! Die 
kwaal-llteratore! Julle dink reg, 
bly so dink! Erens klink die lag 
van 'n harlekyn dawerend oor 
die kampus. 

'n Rulker vir die A.O.B. Die 
mense is vo) planne. l{ulle doen 
bulle werk. En vir die A.S.B.
presldent. Agter dle skerms en 
vetug butte cJte onverkwlkllke 
verklarlngs terugtrekklngs ens. 
van verlede jaar loop by stll-stll 
'n moot · pad. Dit lB ons wens 
dat die A.S.B. vanjaar in waar
t.eld, wetenskapllkhetd .en Afrt
kanerskap sal toeneem. En hom 
veral nte sal B.ll&oeteer met die 
polltlek nle. Dlt 18, sover my 
kennis atrek, nie 'n polltleke or
ganisaale nle - maar 'n kultuul'
organlsaale. Ek meen dat die 
geate A.S.B.-presldent hom op 
dleselfde standpunt stet. 

t 

SLEEPBANKIES 

Die stereotlpe 11leepbanldes! 
Hoekom word daar nle lets ge
doen nle? Daar Is glo 12 sleep
bankles op die Puk! Die slepers 
Is egter nou so gewoond aan die 
dam, die Oude Molen, en ander 
obskure maar gerlefllke plekke, 
dat ek twytel of 'n vermeerde
rlng In die aantal sleepbankles 
enlge verskll sal maak. ~ogtans 
'n beroep op die S.R. en die 
Raad. 
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-·-·-
rit~nleringsprogram kom --·-·--

LA BERLYN? 

tot sy reg - verslag 
AS gebeel gesien, bet die orienteringsprogra m vanjaar tot sy reg gekom, maar desnleteen

staande bet daar lets kortgekom - die k ennismaking tnssen junior en senior studente 
was Die na wense ie. 

So 1ui van die blangrikste gevolgtrekkings waartoe die 
eerstejaarskomitee kom in sy verslag wat verlede Dinsda.g
$nd aan die Studenteraad voorgele is en aanvaar is. Die 
komitee het bestaan uit more. J. P. L van der Walt (konve· 
nor) en Willie Coetzee en mej. Rosalie de Klerk. 

Die komitee gee in sy verslag 
'n opsomming en waarderlng 

n die aksies wat op die ver
klllende aande plaasgevlnd bet. 
eral die senlor-programaand en 

die massadinee word as pulk be
llempel. 

OUERS 
OP 

Wat betref die vrugtefees, voel 
die komitee dat die aand nie 
ten volle ontgln is nle. ,Georga
nlseerde spele of sport na die 
ete was duidelik 'n beboefte. 
Die massa ' bet telkens getoon 
dat bulle wll studente wees en 

TWEEDEJAARS 
ONTHAAL 

'n Gesellige byeenkoms is vir Vrydag 1 Maart deur die 
Unlversiteit vir die ouers van tweedejaarstudente gereel. 

Mnr. C. J. Reinecke sr., van 
die Pepartement Ontwlkkellng, 
bet verduldellk dat hiermee gt:
poog wol:d om die skakellng wat 
met die ouers van die eerstejaar
atudent begin is, in sy tweede 
jaar op breer vlak voort te sit 
en met die grade- en dlploma
plegtlgheld at te rond. ,,Die doel 
van die drle tunksles is om dh 
band tussen ouer, student en 
universlteit te verstewig,.. bet 
hy gese. 

Die hele ondernemlng wat Vry
dag 1 Maart begin bet en die 
volgnde mlddag op die atletlek
terreln van die Universltelt ten 
einde geloop bet, is 'n nuwe 
ontwikkellng wat vanjaar die 
eerste keer deur die Unlverslteit 
georganlseer Is. 

BEKTOR 

Die program bet onder andere 

·n kunskonsert in die Konser
'~atorlumsaal, 'n ontmoetlng met 
d if' rektor, prof. H . J. J. Bingle 
Saterdagoggend, en 'n braalvlels 
h ~· die Oude Molen lngesluit. 

Daarna is 'n Interkoshuis-atle
tiekka.mploenskappe waaraan 
r uim 400 s.tlete van die elf kos
hulse deelgeneem bet, by ge
·'·oon. AI die ultbllnkeratlete van 
<lie P .U. is in aksle geslen. 

Rylee na Moslcou 
Prof. dr. P . A. J. Ryke, dlrek

te ur van d ie lnstltuut vir dler
kundlgll navorslng, woon gedu
rende Augustus vanjaar die der
tiende lnternasionale kongres in 
verband met entomologle in l4os
kou by. Prof. Ryke sal by die 
g-eleentheid persoonllk 'n refe
t"aat !ewer. 

STUDENTERAADSVOORSITIER 

SE VERKLARING 
Betrettende die stud~ntele

we kan 1968 die &'J'Oot&te Jaar 
wees wat die Puk nog beleef 
het. Qp spo~ en kultuurge
bled. ot tewens enlce aspek 
van die studentelewe waaraan 
pdlnk kan word, kan ons 
vanjaar presteer. 

Die A.S.B.-kunatees word in 
die Aprn-vakansle bier op die 
kampus phou en tesame 
daarmee word 'n magtlge kul
tuurlelerskursus aangebled 
In Julie vlnd die A.S.B.-kon

l'l'eS hler plaas. 
Op sportcebled hoef ek nle 

aan u die moonWke krulne 
u.n te toon nle - · u Is daar
van ~was. Wat alle ander 
aksles van die Stuclente.raad 
en die hoofllgrame betref, sal 
on.s yportbou op die fonda
meat wat verlecle jaar rete 

Is. 
PUKKIE 

Volpns eeue-oue tradllle 
sal dlt c11e eerate,Jaars se voor
reg wees om vanjaar weer 
Die Pukkle te verkqop, maar 
hoewel die eerstejaars eerste 
aan8praak het, sal hulp van 
geesdrlltlp senlom bale 
waardeer word. 

Oor Intervarslty wll ek nlks 
meer ae 88 dat ODS vanjaar 
weer met dle treln Bloemfon
tein toe pan nle. 

KARNAVAL 
En dan bet ons die kama

val. Die komltee se planne 
met die kanlaval Is p-oots 

en dit behoort die boorte
punt van die jaar te wees. 
Maar Pukke, hlerdie fees kan 

slegs slaag 118 ELKE Puk <Jy 
deel doen. U moet nJe van 
die komltee verwag om u 
daardie twee dae te vermaak 
n}e, maar u moet lnsprlng en 
sell aktlet raalt en dan sal 
u werkllk voel hoe dlt Is om 
stUdent te wees. Die kama
valkomltee skep slegs die 
kllmaat en dan moet u, Puk
ke, met u ele 1-ensvreugde 
'n karnaval lkep. 

Laat ons vanjaar op die 
regte tye oorloop van dle 
studentegevoel In ons en laat 
on.s alle slape~ meesleur In 
blerclle kolkende Puk..troom. 

MNB WILLIE COETZEE 
Foto: Fotokuns 

bulle studeltt-wees genlet. 'n 
Prikkel om dlt te ontplool is 
nodlg.'' 
. Oor !lie leemte wat gevoel Is 
t.o.v. algemene kenni!lmaklng, 
se die komltee dat die behoefte 
om een te wees In die opsig 
dat alrnal mekaar ken en groet 
lets is wat die Studenteraad 
moet help bewaar. 

AANBEVELINGS 
Onder die aan.bevellngs wat die 

komltee gemaal~ bet an wat 
deur die Studenteraad aanvaar 
is, tel 'n voorstel dat die Stu
denteraad gedurende die orlen
terlngsweek en die A.O.B. ge
durende die loop van die jaar 
dlt bulle taak maak om geleent
hede te skep om kennlsmaklng 
tot sy reg te laat kom. 

Wat van dorpstudente ? 
vra lesers 

Paar Is ook aanbeveel dat 
voortgegaan sal word met die 
dra van dl.e maroenknople vir 
die volle jaar aangeslen die 
knople tot op datum beantwoord 
aan sy poslttewe doe!. 

Geagte redakteur, - Na die vriend~like uitnodiging. om 
brlewe aan Die Wapad te skryf, kon ek nle anders as om ook 
van my te Iaat boor ole. 

Om sommer dadelik met die 

deur in die huis te val : in die 

drle jaar wat ek aan die P.U. 

AFRIKAANSE STUDENT 
IS KRITIEKLOOS 

Onderstaande brief bet ons ontvang van mnr. Francois 
Venter, 'n inwoner van Haak en Steek, wat gedurende die 
Desember-vakansie 'n toer deur Europa onderneem bet. Mnr. 
Venter skryf: 

Geagte Redakteur, - Dit is nie nodig om lank in Europa 
te wees om onwillekeurig tot sekere ingrypende verdiepings, 
verbredings en selfs veranderings in politieke, godsdienstige en 
soslale opvattings gebring te word nle. 

Die Europese jeug In die al
gemeen Is verslaaf aan die mode 
om enlge vaste lnstelllng, alge
meen-aanvaarde begrlp of oplnle 
onvoorwaardellk te krltlseer 
ult hoofde van die reg waarop 
bulle aanspraak maak om min 
of meer alles ult 'n min of 
meer nlhlllstlese oogpunt ultme
kaar te trek. 

KRITIEKLOOS 

Daarenteen blyk dlt dat die 
gemlddelde Atrlkaanse student 
besonder krltlekloos en cUkwels 
selfs onlngellg is oor aktualltel
te en graag polltleke en gods
dlenstlge Ieiding onvoorwaarde
llk aanvaar. 

Is dlt nle die rede waarom 
buite die Republlek se grense 
feltllk net van 0118 Engelstallge 
unlversltelte geboor word nie; 
is dit nle die rede waarom daar 
by ondersteuners van die rege
rlng ao 'n gi'OOt aanvaarcUng 
van die teorle van apa.rte ont
wtkkeling, maar so min entoesl
asme vir die daadwerkllke ult
voerlng daarvan te bespeur ill 
nle; ia dlt nle die rede waarom 
die godsdlenstlge aktlwltelte 
van studente (ook aan die P .U.) 
dlkwels die skrlkwekkende vorm 
van cleel van die noodsaakllke 
roetlne, aooa sleep en maasa.ver
gaderlngs bywoon, aanneem nie? 

JNVLOED 

Of bet ons ook al soos Euro
pa 'n te groot deel van Amerl
kaanse lnvloed en van die na
oorlogse trustraale-mentalltelt 
weg om te kan beaet da.t die 
toestand in Suld-Afrlka tans 
ulters vloelbaa.r en ongekrlstal
llseerd is?' 

VEG 

Is alma! van 0118 seker dat ons 
bereld Is om vir ,ons ldeale" te 
veg en veel daarvoor op te of
fer? Hoeveel van ons kom ver
der in sy rasse-denke as dat 
,kaffer kaffer sal bly"? Ons Is 
gewoonllk tevrede om na toe
sprake oor die ldeaal van nasle
wordlng van aile blankes in 
Suld-Atrlka te !ulster, maar werk 
ons konstruktlef daarvoor of 
daarteen? 

Suld-Afrlka sit opgeskeep met 
probleme wat nle net deur leiers 
nle, maar noodwendlg ook deur 
die bree massas se ywer opgelos 
moet word. Dlt Is nou hoog tyd 
om die ywer van die massaa op 
te roep en die P .U . Is die beate 
plek vir ons om te begin. 

FRANCOIS VENTER 

studeer, is daar welnlg min ge
doen om ons dorpstudente In cUe 
studentelewe te betrek. Om 'n 
dorpstudent van die P.U. te wees, 
Is so goed of jy studeer deur 
die Unlverslteit van Suld-Afrika. 

Ek kan wei by Thalia of lets 
dergliks aangeslult hit, maar ek 
voel sterk daarvoor dat die dorp 
ook bulle ele verenlglng moet 
he wat bulle dan In staat sal 
stel om ook teen die koshulse in 
kom-petlsies te staan te kom. 

KABNAVAL 
Wat gebeur nou weer met d\e 

karnaval? Die koshulse sal ver
antwoordellk weea vir die bou 
van die oliderskele vlotte. En 
ons? Ons sal weer by 'n koshuls 
moet lnskakel, en aangekyk 
word asof jy 'n lndrlnger ult 
die onderwereld Is. Spaar my 
laaste jaar op die Puk dlt as
sebllef! 

Mag daar vir ons in hlerdle 
jaar ook meer studentelewe 
wees. Ek, en ek g}o ook die 
ander, Is bereld om saam te 
werk. Laat 'Weet maar net. 

"(HeJ.) A . DE KLERK 
Meyerstraat 19, 
Potchefstroom. 

( Ons wll die lesere. d-rop wya 

dat d-r wei 'n dagstudentebe
stuur bestaan wat die belange 
van die dorpstudente bebartlr. 
Die voorslter van dle verentgtnr 
Js mnr. Jan-At Krupr en as 
die leseres met hom In verbln
dlng tree, sal sy wei nadere ln
llctln&' oor die verenlglng kan 
verkry. - Bed.) 

Indlen ons werkllk die ldeale, 
,soos vir 0118 ulteengeslt" deur 
ons lelers, wtl berelk, bet dlt 
reeds drlngend geword vir ten 
mlnste studente om . tot definltle
we gevolgtrekklngs~ te kom en 
begin handel. 

Leweransiers van P.U. 

Kleure 
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Hanlie van Nielcerk lewer 
briljante • • ur,tvoerr,ng 

'n MEESTERSKONSERT in clle ware sin van die woord! Dit 
die optrede van die beroemde Suid-Afri kaanse sangeres, 

week in clle Totiussaal. 

Sy bet die uitvoering geopen met 'n paar 17e en 18e eeu
se Iiedere en vier liedere van Brahms. 'n Sekere hoogtepunt 
van die aand was clle liederslklus ,Die Vrou" van Hubert du 
Plessis. 

,.Die Vrou" bestaan u it vyf 
lledere waarvan ,Die Bruld" die 
m idde1punt an die belangrikste 
was. Dit Is 'n siklus saamgestel 
ult verse in verskillende tale 
maar die gebeel is tog nog ge
grond op die gemeenskaplike 
Idee nl. die unlversele rol van 
die vrou as ]ewegewende bron. 
Die werk Is speslaal vir mej. 
Van Nlekerk gekomponeer. 

MEESTEBLIK 
Haar vertolklng was eenvou

dlg meesterllk en die applous 
daarna ooreenstemmend. Elntllk 

GRAND 
TEATER 

WOENSDAQ I MAART 

THE FBI STORY 
JAMES STEWARD 

VERA MILES 
(Persone 4- 12 nie toeglaat nie ). 

DONDERDAC 7 MAART 
tot 

SATERDAG I MAART 

FOR A FEW DOLLARS 
MORE 

CLINT EASTWOOD 
MARIA LOLONTE 

(Peraone 4-16 nie toegelaat nie) . 

MAANDAQ 11 MAART 
en 

DINSDAQ 12 MAART 

YOUNG WARRIERS 
J AMES DRURY 

Is dit verbasend aangeslen so 'n 
moderne werk selde ten volle 
waardeer en verstaan word . .A13 
toegif bet mej. Van Niekerk 
seker die mooiste van aile lle
dere, die Wieglelled, herhaal. 

Na pouse bet lledere van S. 
le Roux Marais en Fagan ge
vo\g en die program is met sewe 
Spaanse volkslledjles afgeslult. 

was die algemene mening na 
Banlie van Nlekerk, verlede 

Die aand het letterllk en flguur
llk op 'n hoe noot ge-elndlg. 
Daar was ook drle meer as wel
kome toeglfte. 

STEUBINGE 
Daar was ongelukklg 'n paar 

dlnge wat seer sekerllk die solls
t e sowel as 'n deel van die 
gehoor gesteur bet soos bv. die 
verkeerdellke applous tussen die 
versklllende lledere van die sl
klus of van 'n komponls se werk 
Dit bet gelukklg nie afbreuk 
gedoen aan die sukses van die 
aan·biedhlig nle. 

STE VE CARLSON 
(Persone 4- 12 n ie toegel&at nie ) . 

WOENSDAQ 13 MAART 

STAB IN THE BACK 
MAURICE DENHAM 

NADJA REGIN 

Vlaminge staan 
teenoor 

simpatiek 
S.A. 

OUBERT 
NlE,UBELS 

Die Vlaminge is bale gasvry en staan op die huidige oom
blik die naaste aan Suid-Afrika van al die Wes-Europese volke
re. So se mnr. G. M. Ballot, hoof van die Departement Kunsge
skiedenis aan die Potchefstroomse Unlversiteit. 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBELS 

en aile 
lMSHOUDEJ.IKE 

TOFJlUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jon gate 
Plaat-opnames 

Kom be~i9+ig ons groat 
reeks. 

Mnr. Ballot was gedurende 
1967 na Belgie waar by navor
sing gedoen bet oor die Vlaam
se Ekspresslonlsme. Hy Is tans 
besig met sy doktorale proef
krif oor die betrokke onderwerp. 

SIMP A TIE 

Hy meen ook dat die Vlamtn
ge altyd 'n objektiewe en slm
patieke oor vir die Suld-Afrl
kaanse probleme bet, gesien In 
die Jig van bulle katestrofale 
ondervlndlng In die Kongo. 

Die Vlamtnge stel bale be
lang In die Suld-Afrikaanse kul
tuur. Soveel dat 'n menes 
beswaarllk 'n Vlamlng S!\) vlnd 
wat nie .,Die Stem" en selfs 
,.SaJ:.le Marais" van butte ken 
nle. Hulle sing en leer graag 

PARADISE 
RESTAURANT 
~ lad.. op Die lult • • • 

dW kafM waar Jlludeote hal 

koelclrcmki• driDk. 

Df SKOEID SPEEL 1 

BES'l'ELUNGS VAN DAMESJCOSHUISE WELICOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

Afrikaanse lledere. 
Elke jaar is daar 'n soge

naamde Vlaamse Sangfees wat 
in die groot Sportpaleis te Ant
werpen gebou word. Die saal 
bevat sltplekke vir 40,000 men
se. Te mldde van al die Vlaamse 
lledere word daar ook Suld
Afr ikaanse lledere geslng. 

DIE S.A.-STEM 
Die verrlgtlnge word gewoon

llk afgeslult met die Vlaamse 
volkslled, naamllk, De Vlaamse 
Leeuw en dan volg Die Stem 
van Suid-Afrlka. Dit Is dan dat 
die helmwee na jou land jou 
oorweldig. 

Mnr. Ballot voel oortulog daar
van dat daar beslls meer gedoen 
kan word om ons Suid-Afrlkaan
se kulture In die algemeeu In 
Belgle voor te stel. 

Nixon 
dekor 

sal weer 
ontwerp 

Teatergangers op Potchef-
stroom het reeds gewoond ge
raak aan die pulk dekorstelle 
wat tydens opvoerlngs van die 
departement Spraakleer en Dra
ma ~vebrulk word. 

Met die opvoerlng van Hedda 
Gable" deur Hendrlk Ibsen on
der die spelleldlng van Bet Bo
tha sal dlt nie anders wees nle. 

Die dekorstel Is weer ontwerp 
deur Blll Nixon van TRUK wat 
ook vir die vereeldlngryke dekor
ontwerp vir M~er llamla ver
antwoordelik was. 

KUNSGESElSIE 

Konstantyn die Grote bet op 
11 Mel 330 die klein Byzantium 
op die Bosporus as die hoofstad 
van die Romelnse Ryk verklaar. 
Hlerdle nuwe Rome was opsetllk 
so lngestel dat lilt 'n kontras 
met die Ou Rome moes vorm 
wat nog steeds aan sy ou bel
dense ritusse en gewoontes bly 
klewe het. Aangeslen slegs die 
Chrlstellke godsdiens In Byzan
tium geduld Is, bet die belden
sc tempels gou museums geword. 

Vanaf die eerste kuns is die 
Keiser as vlkarls van God be
skou en die idee het 'n groot 
lnvloed op die kuns gehad. Die 
portrette van die Keiser was 
beklemtoon en was altyd verge-

Die dekor wat deur BW Nixon 
vir Moeder Hanna ontwerp j.s. 

Slen berlg onder aan blad. 

sel deur kerse asook wlerook, 
liU\k voordat daar enlge rellgleu
se aspek aan verbonde was. 

VEBSKEIDENHEID 
Dwarsdeur die Blsantynse 

kunsgeskiedenls was die bewa
ring van kunstradisles en die 
bandhawlng van kunsstandaarde 
grootllks die gevolg van die kel
serllke hof. Dit is In kontras 
met die weste waar die Pous en 
Kelsers, )conlngs, blskoppe, en 
selfs handelaars, alhQt!wel nle 
terselfdertyd nle, ondersteuntng 
en beskermlng aangebled bet. 
Dlt bet 'n groot verskeldenbeld 
van style tot gevolg gebad. 

Na die val van Rome bet 
Konstantlnopel, soos Byzantium 
later bekend was, 'n opbloel be
leef en alhoewel verskele kere 
deur die Perse en Arablere ver
woes, tog sy inyloed in die 
kunswereld laat geld. In 691 Ia ' 
'n koepel van 'n tempel In .Jeru
salem met mosaiek versler In 'n 
1tyl wat byna ldenttes 1s met 
die mosaiek-verslerlngs In 'n 
suld-westellke kamer van die Ala 
Sofia. 

DOKUHENTE 
Mo11aiekvloere van merkwaar

dige kwalitelt Is te vinde In die 
Khirbat al Matjar paleis. Risto
riese dokumente toon dat som
mige van die materlale vir bier
die Umayyad-mosaiek van Kon
stantinopel afkomstlg was. 

Dit bewys dat die Umayy&de, 
soo11 bale ander, geenslns getwy
fel bet oor waar bulle hul kuns
tenaars en materiaal vandaan 
moes kry nle, aangeslen Kon
stantlnopel in die laat 7e en 
vroeg 8e eeue alom bekend was 
as die grootste stad van die 
•Medltereense wereld. 

R.v.d.W. 

BEDRYWICE TYD VOO'R 

VIR EKONOM'E 
'n Bedrywige tyd Je vir clle P.U. se Ekonomiese Vereniglng 

gedurende 1968 voor. Die felt bet geblyk nit 'n onderhoud ' wat 
Die Wapad gevoer bet met mnr. Frits Boogendyk, voorsltter 
van die vereniglng. 

Volgens mnr. Hoogendyk be
plan die Ekonomlese Verenlglng 
'n bele aan~l aksles vir die 
jaar, waaronder ondernemlngs 
wat vanjaar vir die eerste keer 
aangepak sal word. 

B.OOGTEPUNT 

DJt, boogtepunt van die jaar 

iCJ oncetwyfeld die weeklange 
toer na Durban wat van S tot 
10 A!prll gedurende die Aprll
vakansle plaasvlnd. Daar ls oor
spronkllk beplan dat die koste 
van die toer, wat oop Is vir aile 
studente. BSO sou beloop, maar 
die verenlginl' het lntussen nog 
'n hou teen lnflaale Jnarekry -
die prys Is verlaaJ' na B25. 

Ander toere wat beplan word, 
Is 'n ultstapple na die Johan
nesburgse Effektebeurs op 10 
Mel, en beslgtlnglngstoere van 
die nywerhede van Pretoria en 
Lichtenburg op 17 Augustus en 
20 April onderskeldeUk. 

ROLPBENT 

Die Ekonomiese Verenlglng 
hou ook volgende Saterdagaand 
' n fllmvert01Ung in die Totlus
saal ter stywlng van sy fondse. 
Die rolprent wat vertoon word, 
is ,.Charade," met cary Grant 
en Audrey Hepburn In die hoof
roUe. 

Byeenkomste Wll&t"OP sprekers 
sal optree, is vir drle datums 
gedurende die jaar gereel. Die 
eerste byeenkoma van die aand 
vlnd op 27 Maart plaas waJtneer 
'n persoon van die N .O.K. oor 
die llggaam sal praat. 

skole 
P.U. 

Diens aan 
deur 
aangebied 

Die Potchefstroomae Universl 
teit bled vanjaar 'n besonde 
dlens aan 'n dertlgtal skole in 
die omgewing aan. 

Prof. P. D. van cler Walt en 
dr. L. C. Minnaar, van die De-: 
partement Afrikaans, bet inlet 
dende aB.IItekenlnge oor die ve 
se-, drama- en romanstudies va 
1968 ultgewerk. Hlerdie agte 
grondsketse word nou na dl 
hoerskole versend. 

VOOBSTEL!LING 

In Augustus word dlt 
volg deur 'n dramatiese vooro~ 

stelllng van !lie werke deur dl 
Departement Spraakleer en Dra. 
ma onder die Ieiding van mnr 
Tbeunls Botha. 
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GANG IN KARLIEN KRY 
1 N NAAM 

Daar het verlede Donderdagaand ,groot dinge" in Kar
lien, die nuwe dameskoshuls, plaasgevind. Die dames op die 
vyfde vloer bet beslult om bulle gang 'u naam te gee, -en die 
onthulling van die naam is deur mev. W. J. de Klerk waar
geneem. 

Ja, mense nog 'n week is om 

en ons sleeg nog steeds. Lyk 

mos al vir my of die vak bier 

op die Puk weekllks met rasse 

skrede voorultgaan. Ek is bly 

dat dlt nog goed gaan, want dan 

is daar mos altyd lets om oor 

te gesels. 

'n Groep nuusklerlge toeskou
ers bet voor die koshuls saam
gedrom met bulle oii angstlg 
ger lg op die balkon van die 
vyfde v.Joer. 

Miette, die H .K.-Ud van die 
vyfde vloer, bet die toeskouers 
welkom geheet by die groot 
gebeurtenls. Sy bet 'n treffende 
toespraak gelewer en o.a . gese 
dat die gangmaats In die toe
koms sommer bale lekker gaan 
saamwerk .. 

VYFSTER 
Mev. De . Klerk, geklee In 'n 

deftlge geel monderhig, en 'n 
paar volstrulsvere op haar hoof, 
het haar verskyJilng op die bal-

'n ToneeltJle tydens dle naam
rewlng van die vyfde vloer in 
Karllen verlede Donderdagaand. 
Mev. W. J. de Klerk js bier aan 
die woord. 

Foto: Fotokuns 

Skermklub 

begin 
Die Skermklub aan die P .U. 

het reeds met bulle bedrywlg

hede vir 1968 begin. Die klub 

kom gereeld Maandag- en 

Woensdag bymekaar In die L.O.

saal. 

'n Gekwallfiseerde afrigter, 

mnr. Eric Wilson van Stilfontein, 

Ia tot die klub se besklkkidg, en 
almal wat belangstel kan gerus 
Woensdagaande vanaf sewe-uur 
kom kyk hoe daar afgerig word. 

kon gemaak. Sy Is begelel deur 
'n ,.offlsler" van die mllitere 
mag. 

Terwyl Ue ,.orkes" gespeel bet, 
Is die toutjle get rek en die 
naam, naamllk, ,.Vyfster.'' Is 
onthul. Vyf root s terre bet 
gllmmend teen die balkonmuur 
gebllnk en kameras bet gefllts. 

NOG MEER 
Die prlmarla van Karllen mej. 

Kitty van Heerden, bet ook 'n 
toespraak gelewer. Ons verstaan 
dat nog meer gange in die toe
koms name gaan kry. Dlt sal 
volgens die lnwoners van Kar
llen die gees In die koshuls 
bale verbeter. 

EERSTEJAARS 

Nou, wei, vrlende ons sal maar 

begin met die voorstelllng van 

<>ns eerstejaars en bulle slepe. 

Ons beet bulle hartlik welkom 

by ons sleephoekle. Pit, eerste

jaars wll ek graag aan bulle se: 

die standaarde Is boog aangesien 

dlt sy ontstaan saam met die 

Unlversltelt gehad bet. En jaar

llks word die else daaraan ver

bonde altyd boer. 

Junea van der Merwe meen 

terwyl sy nog eerstejaar is dat 

sy maar baar tyd met Henry 

Rust sal verwyl. 

Manne, ek wll verhoed dat jul

Ie valse hoop kry - alen J'unea 

Is nie die enlgste dame In Oos

terbof wat hierdle nuwe jaar 

lngeskryf bet nle. Hler Is nog 

ander talent ook. Maar ag, bulle 

sleep dat dit klap! 

Rlana Vermooten verseg om 

Egmond Coetzee vir een sleep

tyd aan 'n kollega at te staan. 

Sy Is egter nle beslg om rekords 

bier, plaasllk op te atel nle, 

want kort op haar hakke volg 

Rlana du Tolt en Dante Uys en 

dan Hennle Scholtz met Fanus 

(ek weet nle wat sy van b nle) 
maar ek kan julie verseker dlt 
13 nle Susan se Fanus nle! Sy 
het gesorg dat die strop om sy 
nek geblnd word, op 27 Januarle 
en aan bulle se ek bale geluk! 
Ook aan Anne-Marie en Marlnus 
se ek bale geluk met die gewlg
tlge stap wat bulle geneem bet! 

Kom ek ' wed julie ek weet lets 
wat julie nle weet nle! Drle 
raale - die eerste drie tel nle 
... ag, ek sal maar se: Sandra 
C<>etzer bet 'n spllnternuwe lief
de gevlnd In Rennie Steyn. 

TALENTVOL 
Manne, hoe Iyk dit onder

steun julie my standpudt as ek 
se dat Huis Karllen hlerdle jaar 
bale talenvol Is? Ek reken julie 

ON.GERYM'DHE·o·E IN DIE 
K~RIEKETKLUB 

Die sogenaamde ,bloei" in die Puk se krieket is toe nle 
so groot as wat aanvanklik gemeen is nie. Hlerdie stelling is 
beslis nie vergesog as daar gekyk word na. die ultslag van die 
kriekettoemooi wat verlede Desember in Kaapstad gehou Is 
en die uitslae van die ligawedstryde wat reeds va.nja.ar afge
bandel is nie. 

As die krieket op die Puk 
enigsins voorult wll gaan, moet 
daar in die vervolg 'n ordentli
ke krleketbestuur gekies word 
om sekere ongerymdhede wat 
nou in die klub plaasvind, uit 
te skakel. 'll Mens wil geen na
me noem nle, maar wanneer 'n 
speler wat een Saterdag die 
Puk van ' n gewisse nederlaag 
gered bet, net die volgende Sa
terdag ult die span .,geskors" 
word omdat by nie kon kom 
oefen nie, maar 'n goeie rede 
gehad· bet om nle daar te wees 
nie. Terselfdertyd word die kap
teln van die span nle oor dleself
de kam geskeer nie. 

Dan itt daq.r die geval van 
persone wat uit 'n span wegge
laat · word cleurdat hul swak 
veldwerk doen, maar dan word 
ander gekies wat nie juls veel 
op die voriges se veldwerk kan 

1 verbeter nle. Dan is daar spelers 
I wat teoretles alles van krleket 

I weet, maar nie praktles nie. 

I POTENSIAAL 
Pie Pukspelesr. bet die poten

slaal - bulle bet selfs 'n bale 
goeie atrigter, maar daar word 
nog te veel rondgeval en staat
gemaak op goeie prestasies wat 
'n krleketspeler op sk<>ol of in 
die verlede bebaal bet. 

J.C.S. 

sal! Ai, boetie wil jy nou vir 
my se jy weet nie daarvan n ie 
- dan gee ek jou raad : wend 
jou skrede 'n bietjie een aand 
gedurende sleeptyd na die dames
k~huis en as jy nie geholpe 
raak nie kan jy maar gerus by 
my kom aanklop vir bulp. Jy 
moet nou net nle daar gaan tee
spoed optel nie boor! Ouma se 
pampoensalf is op! 

Ek kan jou net se bly weg 
van Suzette Coleman want BY en 
Lleb Liebenberg vier die derde 
Maart bulle derde verjaarsdag! 
AI, mense, dis darem waar woor
de: ondersoek alle dlnge en be
hou die goeie. Ja, dis nou net 
wat ek wou se; die onthettings
dlm~e bet ook sy goeie dlnge vir 
Marlene Hulme en Hennle van 
Rensburg gebad. Ek is bang 
bulle kry skaam as ek verdere 
besonderbede gee . . . Stlenle 
Roestorf 8 e bekorlng was te veel 
vir Tus van der :Merwe en die 
re·sultaat? 

ONS HUIS 

Ina Oosthutzen en Gert Smlt 
Is bly dat Ons Huis en Hula 
Karllen clarem nader aan me
kaar Is as Germiston en Vander
bijl! AI, Doedies en Douens, die 
vakansie was darem lank ... 

Anne-Marie Biessenbuch is da
rem bly, want Gerhard Postma 
is ·mos nou nie meer in die mili
tere kamp nle! Miette van der 
Merwe Is mos deesdae bale aan 
die skrywe. .Tulle sal my nou 
nie glo nle, maar sy is verplig 
om haar brlewe per pakketpos 
na Pretoria te stuur - die ont-

Dis seker! Hierdie 
sokkie het alles 

wat 'n man begeer I I I 

... want Wolnit Super-wolsok

5 

vanger? Stoffel Kruger ... 
Mietie, ons hoop nie jy glo aan 
die spreekwoord wat se : ver van 
jou goep. is naby jou skade nle. 

Massa! By Carene sal dlt 
weerklank vind. Hoekom? Ek 
wens my sleep het ook vir my 
die vak gegee! 

KURUMAN 

!rna Fourie se die verlange 
Kuruman toe is groot. Indlen 
iemand in daardie J,igtlng ry? 
Ek verm<>e'd Jan Haasbroek sal 
julie vergoed. Nou dat ons so 
met bly bartjies te doen het -
Marinda, ek is saam met jou bly 
dat Jannie van Zyl ook nou 'n 
student Is. Nlc Gey von Plttius 
- vra vir Elsa wie die man is, 
en ek wed sy sal weet! 

Martie Cotzee se oe vonkel 
dee.sdae nog meer en ek dink 
dlt vind we.erkaatslug in Johan 
Preller s 'n. 

Die volkspele en Joban Schut
te word gewoonllk in een asem 
genoem, nou kan ons vir Larina 
ook byreken. Elize Crause en 
Tommie Buttler se dat die jaar 
en 4 maande glad nie lank is 
nle. Mense, nou het ek 'n vraag 
om te stel. Waar is die weivel
de die groenste, bier op die Puk 
of by ons bure? Linda vad Vuur
ren bet besluit dat die Pote s'n 
beter is. Toemaar Linda, ons bet 
nlks teen Christo nie! 

Ek se maar welaan vriende, 
tot volgende week, lekker sleep! 

kies is masjienwasbaar en ,,,, ... ,,_"""·J· 
krimpvry gewaarborg, is 
vHtvry en slytbestand, bly 
altyddeur sag en nommer
pas. En die modekleure 
wat nooit verbleik nie, 
en die swierige styl 
van Wolntt Supers JA~~(;?Z~ 
gee fleur aan 
drag. 

~SUPER 
I w 0 L ~SOKKIES 

Die deHige wolsokkles wat weler om gedaan Ia mak. 

BY ALLE VOORAAI.STAANDE HANDELAARS. • 
WRl$82. ,. 
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Rekords spat op Puk 
~,,_ , ... 1_1_ -· -·- --
i 
I 
i 

Tennisafrigter -·-: 
I 

se veld 
BOOYSEN EN VAN WIJCI 

SKinER WEER 
Vyftien rekords is yerlede Saterda~ by die P.U. Atletiek

kampioenskappe Yerbt>ter en ses nuwt' rekords i!> opgt.>stel. Die 
byeenkoms is deurgaans ~ekenmerk deur die uiters bo~ stan
daard in beide senior en junior nommers. 

Dawid Booysen, een Yan Suid-Afrika se voorste gewigsto
ters en 'n inwoner , ·an Liberalia, bet Yir die tweede keer in 
sy loopbaan die senior gewig \"erder as 60vt gestoot. Saterda~ 
was sy afsta.nd 60 vt. 2{ dm. wat net een duim swakker is as 
sy vorige beste poging wat by verlede jaar in Wes-Duitsland 
behaal bet. 

Hie rd ie stool was vir Dawid 
' n persoonlike triomf nle om

dat dit s y beste paging tot dus
ve r m .. t die senior gewig in 
Suid-Afrika i.~ nie . maar omdat 
hy hom nou m e t erns kan 
begin voorberei op die Olimpie
se Sepe le. Booyse n h e t Sate r
dag sy ,l{ewigstoot ondcrbreek 

vir die 100 m eter-nae lloop e n 
eers daarna s y w e npoging aan
geteken .. Hy probeer al die af

gelope paar weke om die 16 lb. 
g ewig verde r as 60 vt. t e s tool 
maar was e lke k eer nog net 

'buite bere ik daarvan. Verlede 
Woensdagaand kon hy net 59 vt. 
3 dm . haal op ·n ligabyeenkoms 
011 die Bill S wart-Ovaal. 

BESTE IN S.A. 
Louis van Wljck het 'n sklt

terende vertonlng In die 3,000 

meter gelewer toe hy die at
stand In 8 min. 24.8 sek. a.fgele 
het. Dlt Is die beste -tyd wu.t h.'· 
nog In Suld-Afrlka upgestel het. 

Sy beste tyd van 8 min. 19.8 sek. 
het hy 1n Luxembur~r opgestet 
Hy het na die wedloop aan Die 
Wapad gese dat hy bale tevrede 

Is met sy tyd na. 'n week waarln 
by bale hard geoefen bet. George 
Miildner het tweede agter Louis 

geelndlg ln die a-oele tyd van 
8 min 36.6 sek. 

Die tyd van Van Wijck Is 10.8 
sek . s tadiger as Fanie van Zljl 
se rekord wat nog wag op er
kenning. Fanie van Zljl het nle 

veel moeite ondervlnd om sy 
teens tanders in die 800 en 1,500 
meter te klop nie. Hy het die 

800 meter in 1 min . 52.6 sek. 
gewen. In die 1,500 meter het 
Pypies Loubser vir twee rondtes 
kort op Fanie se hakke gebly, 
maar kon nle die pas volhou 

nie. Fanie se wentyd was 3 min. 
56.7 sek. 

HERMAN S.MJT 
Herman Smit, wat nog ·n ju

nior atleet is, het uitgeblink in 
beide die junior e n senior nom
mers. Hy het ' n nuwe werpskyf
rekord van 174 vt. 7 dm. opge
ste l. In die juniorgewigstoot h e t 
hy ·n afstand van 50 vt. 6 ~ dm. 
gehaal en in die spiesgooi (ju
niors) 209 vt. lH dm. Die senior 
spiesgooinommer het hy gewen 

(Ei>MS.) BPK. 
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- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwal word 

gedurig uitgeslal 
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, Vleispasteitjies met to 
. i 

matte- i 

sous1 assebliel . II 

• • 

te kry by u kafeteria 

t 

i 

I 
I 
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met 'n a!stand ,·an 202 vt. 10~ 

dm . 

In die naellope was dit Willie 
van der Wes thuizen wat baie 

goed gevaar het. In die 200 meter 
het hy die uitstekende tyd van 

21.4 sek. oor die swaar grasbaan 
opgestel. In die 100 meter het 

Willie en Johan van der West
hulzen albei 10.8 sek aangeteken . 

In die 110 meter hekkies het 

Willie Coetzee die skltterende 
tyd van 14.5 sek ~ aangeteken .. A:; 

in aanmerklng geneem word dat 
diE' grasbaan redelik stadig is 
en taamlik ongelyk, kan 'n 
mens nle anders as om die atlete 

aile lot toe te swaal nle. 
Ander rekords het gespat In 

die hoogsprlng vlr dames: M. 
Celllers (Ka.rllen), 4 vt. 9 dm. 
PaalsprJng: Henk Coetzee (Libe
ralla), 12 vt. 61 dm. 800 meter: 
Fan~ van Zljl (Liberal Ia), 1 min. 
52.6 Hek. Dames versprlng: Bea 
Marais (KJawerhof), 17 vt. 3 dm. 

BEKERS 
Die attosse was ook bale 1n

tere.ssant en het vir heelwat op
wlnding gesorg. Die span van 
Dorp het die mansaflos gewen 
in 'n rekordtyd van 42.8 sek . Die 
mans. en dameskoshuis wat die 
twee bekers gewen het was Llbe
ralia en Klawerhor onderskelde
lik. Die bekers Is geskenk deur 
Naslonale Bouverenlging. 

J .C .S. 

DAWID BOOYSEN 

Die P.U. se tennlsklub be!lklk ' 'n fyner juntjle aan 'n bt'lang
vanjaar oor die dlenste van 'n steUende groep tennlspelers. 
ervare tennlsatrlgter. Hler ver-
duldellk Derek Schroeder (regs) Foto: l''utokuns 

EERSTE RUGBYWEDSTRYDE 
TEEN TAAIBOS 

Die eerste groot rugbywedstryd van die jaar , ·ind Sat{'r· 
dag op Pretoria plaas wanneer Over de Voor teen Taaibos 
kragte sal meet. Dit sal vanjaar die \ierde keer wees dat 
hierdie twee kosbuise teen mekaar speel. 

Die eerste wedstryd in 1965 talent en die span sal geenslns 
het Over de Voor met 26-3 ge- swakker wees as die ~panne van 

wen en die manne van Noord- diE- •·erlooe nle. 

Transvaal 
gehardloop. 

skoon d eurmekaar 
Die volgendw. jaar 

was dit 'n ande r storie en Taai
bos het op hut tuisveld die 

Bloutruie die loef afgesteek . Die 

t e lling was 11-6. 
JOHAN KRUGER 

Verlede jaar het Over de Voor 
die onverwagte reggekry deur 
die sterk span van Pretoria met 

16-13 te klop. Dit was toe veral 
die goe ie spel van Johan l{ruger 
en uitmuntende skopwerk deur 
Dries du Plooy wat die knoop 
vir Over de Voor deurgehak bet. 
l{ruger sal nle vanjaar kan 

speel nie. aangesien hy onlangs 
'n skoueroperasie ondergaan het. 
Die span beskik egter oor die 
dienste van Danle Kock en Callie 
Coetzee wat laasjaa r 'se wed· 
slryd ook weens skouerbeserlngs 

misgeloop bet. 
Verled.e jaa.r se wedstryd het 

Over de Voor bloot gewen om
dat huUe as 'n verloorspan op 
die veld gegaan bet, maar 'n 
wil g'ehad het om dle Taalbossers 

te wys waar Da.wtd dle wortels 
gegrawe het. Over de Voor be-

OltOOT DAG 
Die wedstryde word Saterdag

middag in Prdoria gespeel op 
Tukkies se velde en soos die 
manne van Over de Voor die 
Taaibossers ken, beloof dlt weer 
om 'n groot dag te wees. Over 
de Voor stoot vanjaar vir die 
eerste keer vier spanne In die 
veld, alhoewel Taaibos kan spog 
met vyf spanne. Hulle kosbuis 
huisves egler oor die 400 stu
dente teenoor die. 180 van Over 

de Voor. 
Daar sal ook soos in die ver

lede 'n tennisspan en 'n aantal 
tateltennisspanne aan die .. tn
tervarslty" deelneem. Die wed
stryde sal Saterdagoggertd a.fge
handel word. 

AI die studente van Over de 

Voor sal betsy met busse of met 
motors na die Hoofstad optrek 
om die dag se sport te gaan 
geniet, maar ook om die vrlend
skapsbande met Taalbos en die 
ander Tukkles te verstewlg. 

J.C.S . 

Foto: Fotokuns sklk vanjaar oor heelwat nuwe Nomin~asies vir 
Abe Bailey Pukke speel gelykop teen 

Strathvaal 
Die Puk se eers!P krieketspan bet verlede Saterdag op 

die Oude Molen gelykop gespeel teen die span van Strathvaal. 
Die manne van Klerksdorp het eerste ga.an kolf op 'n papnat 
kolfblad en was almal uit vir 131 lopies. 

Die Studenteraad bet mnre. 
Ben de Klerk en J .P.J. van der 
Walt genomineer vir die Abe 
Bailey-trustbeurs . As secundl ls 
mnre. Jan Schutte en Callie 
Coetzee gel1omlneer. 

Die nomlnasles :Is aan die 
Raad voorgele wat daaroor moet 
besluit. 

Vir die Pukke bet Hennle van 
Vuuren en Paul du Ran<lt goed 
geboul en elkeen twee paaltjies 

ingeoes. Nico Breedt bet drie 
skitterende vangskote in dill 
gllppe benut. 

u het volop keuse in oris groot verskeidenheid 

SWA.K LIG 
In swak lig kon die Pukke 

net 105 lopies vir die verlles van 
agt paaltjies op die telbord plaas 
waarvan Jos Coetzee 52 n .u .n . 
aangeteken het. 

Boeke • 
VIr Studie en vir 

A1 die spelers van die Puk 
het nie opgedaag nie nadat 'n 
organlseerder van die krieket
klub gese net dat daar geen 
krieket sal wees nle. Hierdle 
boodskap het blykbaar van die 
opslgter van die baan gekom, 
maar hy was nie self daar om 

die blad te ondersoek nle. 
J .C .S . 

Die W..-J -..a pdnak dear 

EJulaa, PO....,..CIIIL 17ltp-

wen: Die Madl8-... P.U • .U 

o.B.O. ' 

Ontspanning 
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