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DIE PU 
Dis 'n groot-gaan! Dis 'n happening! Dis 'n poging! Dis 'n karaval! Dis al! ... (darem 

nle al nle, net maar die begin van die grootste gebeurtenls in die geskiedenis van die P.U. 
vir C.H.O. 

Vir die e.erste keer word daar werklik op die P .U. ·n 
kamaval gebou en dlt bet die grootste omvang ooit. Wereld
~roemde kunstenaars vanoor die bele land is genooi om hier 
te kom optree en alleen hierdie aanbiedinge kos die karnayal
komitee oor die R2,000. 

Glsteraand bet die Pukke al 
'n voorsmaak gehad van wat 
die volgende paar dae op die 
Kampus gaan gebeur. Vanaand 
gaan bier weer so gemaak word. 

Kom luister vanaand saam met 
000,000 mense oor <Ue hele land 
na Groep 2 en bulle trawante. 

SENTBALE EETSAAL 
Al bierdie aanbiedings vind in 

die Se!itrale Eetsaal by Karlien 
plaas; daar Is sitplek vir sowat 
1,000 mense en die kwessie van 
.,die wat agter slt kan nie sien 
en boor nie" is gebeel en a.l uit
geskakel deurdat die veri:loog 
sentraal opgerig is en die sitplek
ke in 'n halwe slrkel daarom ge
plaas Ss. 

Vrydagaand bet ons die voor
reg om die fabelagtlge Drakens
bergseunskoor te slen optree. 
Hulle vergelyk onvoorwaardellk 
goed met die wereldberoemde 
Weense · Seunskoor. 

W£BELDBEKOBDS 
Verder boor ons van Roomys

stalletjies, pannekoek en koffie, 
melk-, boatraees", karnavalhem
pies, karnavalhoedjies, wereldre
kords wat geslaan gaan word 
(sien foto van Uitspan elders op 
bladsy) en sommer duisende an
der dinge. Voorwaar, die Pukke 
eet, ·8taap en drink karnaval. 

Die kampus lyk feestellk met 
a1 die gekleurde Uggles en 
snaakse plakkate. Radio Blafra 
poog ook deurentyd om 'n kar
navaalstemmlng aan te bits . . . . 
werklik, alles dui daarop dat 
dlt nie 'n groot, maar 'n groot 
karnaval gaan wees! 

BUMATIEK 
Dit is net jammer dat som

mige van die 'studente bulle nie 
aan biel'Qie poglngs steur nie. 
Dlt raak bulle nle. Waarom ls 
daar nie die volle samewerking 
en ondersteunlng van die hele 
maasa nie? Is sommige van ons 
reeds te volwasse en te besadig 

(pasd}> vir die rumatiek en die 
jig) om werklik net vir een 
maal in ons lewe studente te 
wees? Hoe moet daar onder bier
die omstandlghede 'n goeie ge
sonde studente-~ees geskep 
word? 

Kom wys net eenkeer dat u 
ook 'n student van die Potchef
stroomse Universiteit is. Sater
dagaand word daar 'n arenaaan
bieding op Olenpark aangebied. 
By die geleentheid tree onder 
andere op Esme Euvrard en haar 
Spaanse dansgroep. Saterdagog
gend is daar 'n vlotoptog deur 
die dorp wat ook heel tnteressant 
blyk te wees. Die beoordellng 
van die vlotte vind op die kam
pus plaas net voor die vlotte van 
af die Universlteitsterrein ver· 
trek. 

Die karnavalkomitee wtl dit 
bale duidelik stel dat die hoof
doe! van die karnaval nie is om 
'r. fanta.stlese wins te maak nie, 
maar om lets aan die studente 
van hierdle universitelt te gee 
wat bulle kan geniet en nooit 
sal vergeet nie! 

EK·ONOMIE- PROFESSOR 
BENOEM 

Die Raad van die Univversiteit bet op 'n vergadering op 
2'7 Maart die volgende benoeminge en bevorderinge bekend ge
maak. Dr. W. if. Venter is vanaf 1 April. 1968 tot professor in 
die departement Ekonomie en Ekonomiese Geskledenls bevorder. 

Mej. E. J. Heyns Is benoem as 
lektrlse vir s&Dg In- die departe
ment ll'uskk, mej. L . Viljoen as 
Juntor Lektrise in die departe
ment Spraakleer en Drama, l>r. 
J. N. E!of! as le)ctor ln die de
partement Plantkunde en· mar. 
C. H. Boshoff aa lektor In die. 

depc!'[ement Ekonomie en Eko

nbmlese Geskiedel;lis. 

Mej. C. M. Malan, dosente In 

Ligp.amllke Opvoedkunde, is van 

1 J~nuarie 1968 deur die Dlrek
teur, van Burgerlike Beskermlng 
vir taalf maande na die Dlrekto-

raat gesekondeer. 

Hard beslg met voorbereldlngs 
vir die karnaval. Die fotograaf 
bet hlerdle ywertge Pukke 
verlede Woensdagaand betrap 
terwyl hulle met klaarblykllke 
groot ywer besig was om by 

Oosterhof te werk aan die vlot 

Wat dle koshuls saam met die 

suidellke vleuel van Over de 

Voor bou. 

Foto: Fotokuns 

Ter voorbereldlnc vir die kama

val het die Uitspanners hlerdle 

pogtng aancewend en sowaar 

. . • dlle hele Ulfapan op net een 

bed! Dlt Is opmerkllk dat die 

wat onder U! nle meer so opge

wek lyk soos die wat die boon-

ste sporte dek nle. Wle kom 

b1llle Vrydagoggend op cUe Ram

pus ultdaagf 

In Memoriam 
Mlehlel Wallendorf (Wallie) 

Smuts Is op 18 September 1945 
In Johannesburg gebore. Hy 

was die tweede kind en die 
oud.ste seun van prof. en mev. 
M. W. Smuts van die Unlversl
teltskollege van dill Noorde. 

Sy Iaerskoolopleldlng ontvanr 
hy te Derby, Potchefstroom en 
Sable, terwyl hy In 1968 matrl
kuleer aan die Pletersburpe 
Hoerskool. 

In 19M doen hy mllltere dlens 
as Ud van die medlese korps 

·In Bellville. Die volgende Jaar 
skryf by as voornemende me
dlkus aan die Unlversitelt van 
Pretoria In, maar skakel ln 
1966 oor na •n talerigtlnJ'. Daar
voor skryf by In aan die P.U. 
vir C.R.O. 

Sy belangstelllngs was veral 
In die koshulsaktlwltelte, rugby 
en muslek. Hy bet vir Dawle 
Do~..Suld l'UJ'by gespeel totdat 

GESKENKE 
POTTEB'AKKEIW 
JUWELE 
KOPERWA 

hy 'n ernstlce polsbeserlng op
gedoen bet. VanJaar bet by op 
die keurkomltee van BY kosbuls 
se rugbyspan l'edlen. In sy 
kosbul.s was Wallfe bale cellefd 
en gewlld. 

Van ldndsbeen at het hy 'n 
besondere belanptelllng en be
gaa.fdheld In muslek getoon; 
trouena dit wae 'n kenmerk 
van sy .hele famille. Hy was 
noc beslg met flnaal In klavler 
toe by mllltere diens moea 
gaan doen. Verlede Jaar bet by 

lid van die P.U.-Unlversltelte
koor ceword en Jn diesellde 
Jaar pennlnJ'IIlflMi;er op die be
stuur. In September 196'1 Ia by 

as voorslttier van die koor ver
kles en was dit tot sy dood. 
Namen. die koor was by ook 
op dle reiillnpkomltee van die 
kultuursaamtrek. 

Ook Jn ke~ lewe was by 

aktlet en Is 'pas op 'n tweetal 
vir die dlakonle van die Geref. 
Kerk Potchefstroom-Noord ver
lde&. 

Sy lewe was een vreugde. 
Nor onlanp toe 'n professor 
vra wanneer Vreugdedac 1.8, 
was sy antwoord: ,,Professor 
elke dag Ia 'n vreucdedag.'' 

In die vroi! ogcendure van 
18 April 1988 Is Wallie op .. 
In 'n motoronreluk naby Hope
town oorlede. Hy bet by sy 
noolent.Jle Barenda .du Plessis 
In die Kaap cekuler en was 
op pad teruc UD.lversltelt toe. 

Ona dink met vreugde teruc 
aan die mool en vrulbare lewe 
van Wallie Smuts. 

Ben de :KJ.erk. 
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Karnaval 
Die Puk hou kamavall 
Vir die eerste keer in jare 

bet Pukke weer die geleentheid 
om al bulle kragte in te span 
vir daardie een groot geleent
beid in die jaar wanneer stu
dentejoligheid en studenteoor
spronklikbeid tot sy boogste 
vorm van uiting )tom. Vir die 
eerste keer in jare bet ODS as 
Pukke weer die geleentheid om 
almal saam ODS kragte in te 
span en as eenheid werklik 
iets groots aan te pak. 

'n Groot gebenrtenis is dit 
in.derdaad. 

En juis om daardie rede 
moet dit elke Puk se persoon
like ideaal wees om van bier
die kamaval 'n manjifieke suk
Se$ te maak, .want as dit die 
moeite werd is om iets soos 
hierdie kamaval aan te pak. 
is dit die moeite werd om dit 
goed aan te pak. 

Maar nooit as te nimmer sal 
die kamaval, ~aarvan die eer
ste stadiums reeds afgeloop bet, 
goed aangepak en afgehandel 
kan word, as die bedrywigheid 
maar beperk bly tot die kama
valkomitee en bulle helpers nie. 

Hierdie onv.ermoeide groepie 
mense wat in die afgelope paar 
maande. onselfsugtig soveel van 
bulle )tragte aan die organisa
sie van die kamaval gewy het, 
het aan die studentegemeenskap 
'n reusediens gelewer. En wat
ter beter manier is daar om 
waardering daarvoor ~e betuig 
as om varr alles wat bulle ge
organiseer bet, 'n reusesukses 
te maak? 

'n Suksesvolle ~amaval is 
die beste medisyne vir die Puk
gees wat ons kan bedink. Maar 

daar is voorbehoude vir 'n suk
sesvolle karnaval. Die eerste is 
dat ons die hele aangeleentheid 
met die nodige verantwoordelik
heid sal aanpak. 

Hierdie verantwoordelikheid 
behels dat die belange van die 
Puk as geheel nie ondergeskik 
gestel sal word aan die belange 
van individue of koshuise nie. 
Dan soek ons moeilikheid. Hier
die ~erantwoordelikheid behels 
ook dat ODS die toegewings wat 
van owerheidswee aan oDS ge
maak is, nie sal uitbuit nie 

Wat hierdie verantwoordelik
heid egter bowenal bebels, is 
dat ons aan die buitewereld 
(wat vir alle praktiese doelein
des al by Meyerstraat begin), 
sal toon dat ons as Pukke nog 
in staat is om vroli}c te wees, 
ons uit te lewe en die hele 
wereld Op borings te neem, SOD· 
der om ons )considerasie vir 
ander mense te verloor. En 
·bier dink ons onvermydelik aan 
diie meDSe wat ons seker altyd 
by ons sal he en vir '" ie die 
kem van studentwees daarin le 
om clie lewe vir ander mense 
.iiO onaangenaam moontlik te 
maak. Aan bulle se ons: ge
dra julie of gaan kuier asseblief 
elders die naweek - die kama
val bet julie nie nodig nie. 
(dieselfde geld vir die dissipels 
van Bacchus). 

Kamaval '68 se organiseer
ders bet pionierswerk gedoen. 
Die Pukmassa is nou in 'n 
uitstekende posisie om die kar
na val op .die Puk op 'n stewige 
grondslag te plaas. 

Kom ons span almal saam 
en maak yan hierdie geleent
heid gebruik. 

Ons Sportmanne 
rerwyl die meeste Pukke die 

afgelope vakarisie beerlik uit
gerus bet, bet die sportmanne 
van die Puk deur bulle prag
tige vertonings oDS universi
teit se prestige op sportgebied 
weer een tot groot hoogtes ge
voer. 

Op die Wanderers in Jo
bannesbur~ bet vier van ons 
atlete elk 'n titel op die Suid
Afrikaanse Atletiekkampioen
skappe verower en ~ aan die 
P .U.-Atletiekklub 'n onderskei
ding besorg wat by nie eers 
naastenby boef te deel met 
enige ander atletiekklub in die 
land nie - vier Suid-Afrikaan
se kampioene in sy geledere ! 
Aan Willie Coetzee, Willie van 
der Westhuizen, Bea Marais 
en Dawid Booysen se ons: l>aie 

INSLEEP! 

geluk. Die Puk is trot~) op 
julie. 

In Natal bet die P. U. se 
eerste rugbyspan nie minder 
goed gevaar nie deur sowel die 
span van die Natalse Universi
teit as die van Wanderers met 
groot tellings te yerslaan. Ook 
aan bulle: mooi so, en gaan 
so voort. 

Aan die res van die Pukke : 
gee ons sportmanne die onder
steuning en aanmoediging wat 
ihulle verdien en laat bulle voel 
dat ons agter bulle staai?-. Dan 
.sal daar vanjaar sornmEJr baie 
meer bekers kampus toe kom 
en belangrikste Van ,.dies: dan 
sal ons nie met lang gesigte 
van Bloemfontein af terugkom 
nie. 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Om n gesprek In u Lig aan te voer sonder om in so 'n be

perkte ruimte voor die probleme van eksegese of Skrifverklaring: 

te staan te kom, sou pas in 'n rubriek soos hierdie. 

Daarom kan dit nuttig wees, en stigtelik, om te besin oor 

resente sake waarby ons studente betrokke is - altyd gedagtig 

aan die woord : , , . . . . en dink aan jou Skepper in die dae van 

jou jonkheid" , waaroor ons die vorige kere reeds gedagtes neer

gepen bet. 

En terwyl die Karnaval ons voor die deur staan - sonder 
om bier die meriete van iets soos 'n Kamaval te bespreek -
l<J,at ons daaraan dink om trou te probeer bly aan ons oorspron
klike aard: ,na die beeld van God". Hierin le ons waarde, ons 
betekenis vir ons medemens, ODS medewerking aan Gods ~onin
kry. Hierin vind God se genade in Christus sy weerklank. Nie 
dat ons , ouderwets" of oordrewe ,preuts" beboef te word nie; 
nie dat ons skynmaskers van vreugde moet dra nie - maar dat 
ons 'n vreugdevo:le pad deur die lewe mag loop. Oat ons waar
digheid mag behou. Die egte vreugde is immers te 'Vind . in se
kerbeid en vertroue. Daarom kan juis 'n geroepe bhristen se 
vreugde sonder 'n wanklank wees, sonder gemaaktheid of ydel
heid. I 

In die moderne tyd word dikwels aanhangers gevind van 'n 
teologie soos bv. die van Paul Tillich, wat beweer dat mens nader 
aan God kom, juis hoe verder mens van Hom af weg beweeg. 
Die God-is-dood-gedagte vind mens in plesierplekke, op die 
straat, in kafees, in parke. Ander verwante beskouings waarvan 
die een die ander se God-loosheid wil oortref, kan oral gevind 
word in ons tyd. 

Laat ons dan ons yrygekoopte karakter bewaar, Laat ODS 
trou bly. Sonder om outy~ te wees - maar juis deur vernuut te 
word, juis deur te deel in die mees vernuwende onder die son: 
, ,sodat ons dien in die nuwigbeid van die Gees en nie in die 
oudheid van die l~tter nie." (Rom. 7: 6). 

- Deur My Lens -
Daar is heelwat dlnge In ODS 

studentelewe wat na my menlng 
voos Is, Soms, meen ek, is dit 
nodig dat die dinge skerp by 
die naam genoem word. TroueDS 
ek sien my taak o.a. om as ge
wete op te tree, om te slaan en 
op te voed deur die woord. Soos 
dit 'n goeie leermeester betaam 
de~! ek my s.krywe in drie hoof
punte in: 

PYNE EN KRAMPE 
(1) Organiseerders en tweede
jaars wat nie bulle plek ken nie, 

· het die onderskeiding om dit 
aan aan my te verskaf. 'n Or-

. ganiseerder laat my dink aan 
'n mal mier - altyd e.an die 
hardloop. 
(li) Die groot fllosowe In ODS 
midde. Van halftwee tot twee 
uur in die middag maal bulle 
Iustig soos •n klomp beeste in 
'n drukgang voor die S.R.-kan
toor. Daar word dwaaaheid waar
heid - sotterny word verkondig 
aan alma! wat wll !ulster. Die 
hele wereld word daar gereel en 
georganiseer. Hulle gee my een 
ysllke kramp ; 
(ill) Almal wa.t visioene en aim
pel vergesigte sien gee my 'n 
spesifieke pyn op 'n speslfieke 
plek - julie weet wur. 
(iv) En die sogenoemde groot 
studenteleiers met die slmpatieke 
gllmlagte, die groot diplomate -
bulle bet werklik inslg. Ontvang 
hiermee my gewaardeerde sim
patie. Julie bet soveel wysheld 
soos 'n klom-p donkies rondom 
•n drinklba.k wat elke keer op 
'n arider plek auip - van die
seltde water! 
(v) S.R.-lede wat belangrik ge
word bet - en daar ls 'n paar; 
(vi) Aile kwaai-flllsowe, kwaai
skrywers et cetera! 

GBIEWE 
(l) Da.t die massa of monster
vergaderings beskaafd geworil 
bet. 0 ja, da•r vind te 2111n 

volkatoesprake plaas. Ek bedoel 
nou die regte bloed en bodem
soort; 

(U) Pa.t die kUltuursaamtrek at
gestel is; 

(Ui) Te min PUkke bet stemreg. 
' Demokraaie is op die kampua 

'n 8kreiende mislukking - wat 
van 'n ander stelsel? Die S.R. 
verteenwoorilig ongeveer 200 stu
dente uit 'n totaal van 8,000. 
Elke Pukstudent behoort hieroor 
sy kop in skaamte· te laatl salt 
- ek hoop bulle bet nog ao 
lets; 

(iv) Tot dusver dan my pyne, 
krampe en grlewe. Ek bet nog 
meer, gebrek aan rulmte en &e
kere mense se brose sleltjies 
weerlbou my claarvan om vel"Cler 
hierop in te gaan. 

AANBEVELINGS 
(l) . Stig 'n nuwe hootuggaam 
A.V.B.O.B. (Algemene verentglng 
vir bedrywige organlserende 
boys). 'n · Sekere ou . is vanaelt-

' sprekend voorsitter; 
(H) Gebruik 'n dee! van die wins 
uit die karnaval gemaak in die 
studentelewe; 
(iii) Aan die owerhede: lut die 
professore van die versklllende 
universiteite mekaar se klaase 
vir rukke waarneem; 
(lv) 'n Kommii!Bie van onder
soek na stemregkwallfikaaies op 
die Puk - dltl laat vee! te wen
se oor plus 'n kommissie wat die 
kwessie van kommissies pnder
Boek; 
(v) 'n Kursus in skryfkuns vir 
sekere mense in studen.tegelede
re wat as Ieiers optree; 
(vi) Reel weer eens 'n Kultuur
saamtrek vir volgende jaar op 
bale klein B'kaal, mur begin nou 
al met die reellnga! Na my me
ning moet dit 'n geso~IBWleerde 
ding wees. 

Llefdegroete, 
~R. 
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KARNAVAL'68 

Briefskrywer bet Pukke 
in slegte lig gestel 

Geagte ~kteur, - Veels geluk aan mnr. Ten Haaf met 
sy skltterende veralgemening van die Fukstudent in Die Wapad 
van 2'7 Maart. Hy het meer gedoen om ons in 'n slegte lig te 
stel In die bult.ewereld as wat die sondebokke onder die P.U.
here tydens die orientering kon hoop om reg te kry. 

Weet die agbare skrywer dan geleentheid, wat <lit In elk geval 
nle van 'n monstervergaderlng is, gehou bet. Hy bet egter ver-
waartydens die onderwerp orien- kles om sy oordrewe stelllngs 
tering ter sprake gekom bet nie? in Die Wapad te maak en so-
By hierdie geleentheld kon hy doende te verseker dat die re-
s:; beskuldlglngs met die grootste dakteurs van ander studente-
plesler gemaak bet. Terselfder- blaaie, ook die van unlversitelte 
tyd kon ons dit 'n interne aan- wat ons nie goedgeslnd is nie, 

dlt weJ deeglik onder oe te kry. 

Waarom los 
• mans nae 

dames se 
fietse uit? 

Geagte Redakteur, -
Waarom kan die mansstudente 

nle die damesfletse met rus laat, 
ultlos en beeltemal laat 11taan 
nie? 

Ek glo bulle sal hom baie dank
baar wees daarvoor. 

V'ERTROEBEL 

Verder my hartlike gelukweu.:le 
aan hom vir sy poglng om die 
aangename onderllnge verhou
dlng van studente van die on
derskele kerkgenootskappe te 
probeer vertroebel. 

Hoe jammer tog dat seker die 
grootste deel van die onskuldlge 
,klnders"· nie vir die eerste keer 
bier met die danseuwel kennis 
gemaak bet nle. 

KOBUS BOOYENS. 
Over de Voor. 

Vol·kspelers " se 

baie dankie · 
Geagte Redakteur.-

Ek kan aan geen beter mlddel 
dink om 'n enkele woc;~rd van 
dank te apreek as om dit deur 
mlddel van u blad te doen nle. 

MEEGEHELP 
Die P.U. Volkspelelaer ls bale 

dank vel'skuldig aan alma! wat 
op een of ander wyse meegehelp 
bet om van die Volkspelekursus 
wat gedurende die afgelope va
kansle deur ons laer aangebied 
is, 'n sukses te maak. Ons dink 
aan alma! wat gebelp bet: vanaf 
die aanvankllke reellngskomltee 
van die Kultuursaamtrek tot by 
bulle wat ter elfder ure moes 
rondsprlng toe dlt geblyk bet 
dat slegs die Volkspelekursus 
aangebled sal kan word. Vir die 
moelte wat u gedoen bet Is das:r 
ten minste darem die vergoedlng: 
die volk&pelers bet bale geleer, 
die kursus genlet en as meer 
ervare mense anderkant ultge
kom. 

Winde van verandering 
bet P.U. getref 

Geagte Redakteur, - Die winde van veranderlng het helaas 
die P.U. ook getr.ef. Die uitwerking van die winderlgheid sal 
seker met verloop van tyd duidelik word. 

Aan u almal dan - bartllk 
dank! 

JOHAN SCHUTTE. 

Vergelykings met dieselfde Puk 
van vyf jaar gelede kan veras
sende resultate oplewer. Destyds 
was motorkarre onder studente 
'n veelbegeerde Juukse; vandag 'n 
aanvaarde algemeenheid. Destyds 
was die dames nog deftlg ; van
dag kan 'n gesonde man met 
moelte en met ander redes sy 
oe afhou van die dartelende mlni
evas op ons kampus. Destyds 
was daar nog humorlstlese mas
savergaderlngs; vandag bet daar 
'n monster oorgebly; 
vergaderlng. 

VOLKSLIED 

monster-

Destyds was die volkslled nog 
gesing; vandag word die tegnlek 

SKRIK WAKKER ME.NSE, 
VRA LEISER 

Geagte Redakteur, Dit is Karnaval! (vir die belangstellende 
Pukke) En wat gaan hier tussen ons studente, by name die 
eerstejaars aan '! ABSOLUUT NIKS NIE . . . die meeste clink 
blykbaar dat daar net toeskouers benodig word. Afgesien van 
die eerstejaars is daar skynbaar heelwat slapendes onder die 
geledere van die seniors ook I 

Ek hoop regtlg nle bulle be
set dat daar uprake was van 'n 
karnaval as dlt reeds verily is 
nie. Skrlk wakker mense - dlt 
help nie die karnavalkomltee 
gaan alleen ,.spastlea" mal nle! 

PROEFNEMING ' 
As 'n mens na die reaksles 

kyk is dit duldelik dat die Puk
massa nog nle voorheen lets so 
groots a3 die karnaval beleef 
bet nle. Ons hoop julie beset dat 
hlerdie einthk 'n proefnemlng Is 
wat sal bepaal of daar in die 
toekoms weer karnaval gehou 
sal word! 

Wll die Pukke nle net een keer 

uit daardle vasgevange steer 
waarln bulle leet uitklim nle . . . 
sodat die P .U. vir een keer aan 
die buitewereld kan se, ,.Ons bet 
karnaval gehou en dit was 'n 
sukaes". 

DIE SAINT 

Diskriminasie 
teen 

non-s lepers 
Geagte Redakteur, -

lngespan om die volkalied uit 
die groewe van 'n plaat te kra&J 
oor die nuwe luldsprekerstelsel 
in die Totlussaal. Destyds is vlot
te In die mlddernnagtellke ure 
gebou weens klasbedryWigbede In 
die dag; vandag word vir 'n volle 
dag die akademle dienabaar ge
maak aan die ontwikkellng van 
die vlotboutegniek. Destyds was 
die drie-verdleplng Over de Voor 
Puk se wolkekrabber; vandag 
word weer beton gestort aan 'n 
tweede 1\UWe hemelbesem lange 
Karllen. 

WAARHEENT 

Dat Puk ln die teken van ver
anderlnc staan, Is oncetwyteld. 
My vraac Is net: waar pan al
les been 'f Die Puk se cees word 
aan diepgaande ondersoeke bloot
gestel en op verassende wyse re-: 
diagnoseer. Die opvallende bly 
egter steeds; die skeldlnr tussen 
seuior en Junior, en die cemera
nlseerde reesdrlt: organlsaale. 'n 
Eenheldskrag en spontaneltelt 
bet In die &TOOtwordproses ver
lore gel'a&n - dlesellde ae by 
die mondigwordlnc van die hele 
we rei. d. 

Die bestel, nie van die sekrag 
nie, maar van die gesag van 
die senior student ; die sentrall
sering van die vereniglngslewe 
om een bepaalde en algemene 
ideaal : die uitboulng van die 
Pukleuse ,.'In u Lig" In 'n dla
integrerende wereldgemeenakap, 
en derdens die erkenn lng vvan 
die afhankllkbeld van die eerste
jaars sal bale goeie gevolg he 
in die poglngs tot verlosslng ult 
hierdle dilemma. 

D . WIJNBEEK. 
In die kart tydjle wat ons op 

die Puk ls, was dlt nou al vier 
keer nodlg om nle net pap wiele 
in die sweet des aanskyns op 
to pomp nte, maar om weer en 
weer nuwe klepples aan te alt. 
Dlt is die fletse wat in die flets
skuur VIR VEILIGHEID gebere 
word. 

Tydren tydens karnaval 
aangebied 

lets wat my lankal grief is 
hlerdie .,dlskrimlnasie" tussen 
slependes en non-slependes ten 
opslgte van die toegadgsgeld by 
Puk-konserte. Wl\arom moet 'n 
man of dame wat alleen na 'n 
konsert gaan meer betaal as die
gene wat so bevoorreg is dat 
bulle daarheen kan sleep? 

Mens • sou n1e 

se karnaval 
KATASTBOFIES 

Dlt is katastrofles as mens 
vyf minute vQOr 'n klas by die 
L.O.-departement, of die J(onser
vatorlum by 'n papwielfiets kom. 
Dan is die mans wat die bron 
van die frustrasle en ergenls ls, 
bale ver en moet jy sien en kom 
klaar. 

Op ·Vrydagoggend 26 April word daar, tydens die kanaval, 
'n baie interessante tydren aangebied. Die doel van die tydren 
gaan om die vaardigheid van die bestuurder en nle om die BEVORDELIK 

As sulke dlnge met Intervarsl
ty ge'beur, wanneer die mans 
klaarblykllk alle beskaafdbeld en 
selfbebeerslng verloor, kan mens 
dlt dalk nog aanvaar. Dit Is eg
ter absoluut skandallg dat vol
asse ( ?) mans sulke onsinnige 
dlnge sonder enlge aanleldlng, 
behalwe bul ele ongebalanseerde 
Ius vir ,.sports" kan aanvang. 

(•Mej.) R. COETZE·E, 
De Klerkhuls. 

Ry . 
'" 

spoed van die motor nie. 
Die tydren sal speslaal aan

gebied word vir beginners en 
persone sonder spesiale toerus
tlng. Die inskrywlngsgeld ka::1 
eers op die betrokke oggend be
taal word dus Is daar nog tyd 
om die sakle te oorweeg. 

ROETE 
Die l'oete sal sowat honderd 

myl beslaan en die gemlddelde 
ryspoed sal 35 m.p.u. wees met 
die hoogste snelheld op teerpad 
50 m.p.u. en op die grondpad 
46 m.p.u. 

-Alles sal aan die bestuurders 
voorslen word en al wat bulle 
self moet verskaf Is 'n pen, bar-

die WAPAD 
met 'n TRAPFIETS 

'n MOTORFIETS 
.,,,. 

PARK FIETSWINKEL 
Van ~ebeeckstroot 81 en Kerkstroot 77 . 

SUZUKI'S , HONDA'S B.M.W. 
.UZUKISPORTIIO ---Onderdele - Herstelwerk 

de bord (.,cUpboard•'), 'n oorlo
sie met 'n aekoade wyser en na
tuurllk 'n motor. Daar sal nle 
meer as vier passaslers per mo
tor toegela.a.t word nle. 

INSKRYWINGS 

Inllgtingstukke is reeds ver
sprel en inskrywlngs kan in die 
karnavalbusaie by die studente
raadskantoor gegool word. Die . 
lnskrywingsgeld Is Me per motor 
en is Vrydagoggend betaalbaar. 

Deelnemers moet reeds om 
7.30 voor die Totlussaal aanmeld. 
Dlt sal nle 'n geval van roeke
lose gejaag wees nle, die manne 
gaan net lekker ry en nle bulle 
motors vernlel nle. 

Om te ae dlt is bevordellk 
vir d l· sleepaksies op die P .U. 
is twak - niemand sal beweeg 
word om te sleep omdat by/sy 
dan minder toegangsgeld sal 
moet betaal nie. Die erUgste uit
werking wat hierdie prysdiffe
rensiasle meebring Is dat a1 hoe 
mlnder persone wat nie sleep 
die konse~e bywoon. Dit Is tog 
verstaanbaar dat. so 'n konsert 
vir 'n non-sieper van groat ont
spanningswaarde is. 

Dit is werkllk onregverdlg en 
ek ia seker bale studente sal 
saamstem dat daar 'n prys per 
persoon vasgestel moet word en 
nle per paar en enkel persoon 
nle! 

VEGTER VIR MENSEREGTE 

.MOOIRI.VIER MOTO'RS 
(EDMS.) BPK. 

Posbus 51, Potgieterstraat Telefoon 4338/9, 

Vir:-
POT.CHEFSTROOM . 

* MERCEDES-BENZ .* TOYOPET * RENAULT DAUPHINE 

. 
IS aan die korn 

Geagte Redakteur, -
Wanneer 'n mens die slui

merende massa van die Puk dop
bou sal 'n mens nle besef dat 
daar 'n karnaval aan die kom Is 
nie. 

WAKKERBLYMIDDELS 

Ons is jammer om te 8e maar 
skyn'baar verkeer almal in 'n 
staat van pasiwiteit. Wat sou 
die rede vir hierdle slap gees 
wees? Sou dit mlsklen die aka
demie wees? Die drum pels van 
die apteke Is alreeds deurgetrap 
om wakkerblymlddels te koop 
wanneer daar geswob word. Net 
jammer <lat daar nog nle soort
gelyke mlddels ultgevlnd Is om 
die gees by die Pukke aan te 
wakker. 

Van gees gepraat - beset die 
massa nog ooit wat gees is? 

En besef bulle verder dat die 
sukses van die karnaval nle net 
van 'n paar belangstellendes at
hang nie, maar wel van die mas
sa se samewerking. Die sukses 
hang af van spontane gees, 
maar ongelukkig ontbreek bier
die spontane gees en die gevolg; 
dit sal die eerste .en laaste ·pa
ging van so 'n aard wees! 

MOAN en GROAN. 



KUNSG·ESELSIE 
Die periode van slstematiese 

ondersoek en van teoretiese re
konstruksle van l\l'gitektonlese 
oorblytsels In Griekeland raak 
nou al aan die honderdtal. Die 
ryk opbrengs wat die Grlekse 
geniale aanvoeling van plastiese 
kuns berelkbaar gemaak bet tot 
opeenvolg~nde slklusse van skep~ 
pende kuns en eatetiese beoor
dellng, Is opgeteken In enlge 
moontllke taal - In dokumente 
van argeoloe, argltekte ens. 
Franse, Dultse, Amerlkaanse en 
Britse argeoloe bet In Athene 
byeengekom en 'n mees lngewlk
kelde stoole van die boumateri
aal en boukuns gemaak, ult dle 
oo11blywende ruines. 

As mens Grlekse argite.ktuur 
van nader wn beskou kan 'n 
mens min of meer In ses dele 
werk en eerste In ag neem die 
basie.!le beglnsels van Klassleke 
argltektuur en die natuur van 
die verhoudlngs van die spesl
fleke konstruksle daarvolgens be
paal. Daarna kan mens 'n Grlek· 
Be dorple se tlplese geboue in 

oenskou neem en In meer detail 
die Grlekse huls. Die laaste maar. 
heel belangrlkste Is die stoole 
van vera! die Dorlese tempe! en 
sy omgelee gebled. 

. SOEPELHEID 
Ult so 'u analise kan 'n mens 

slen dat daar 'n soepelheld en 
lnherente gawe vir verdeling 
van spasle en estetlese verhou
dlngs In die Grlek.se argltek
tuur Is. Die beweglngs en rlg
tlngs-aspekte Is oor'heersende 
terme in die spasle-verdeling wat 
ontstaan ult die komblnasle van 
stewlge en veranderUke taktore. 
Visuele onde.rvlndlng Is 'n funk· 
sle van hlerdie komblnasle en 
kan dus nie as e.bsolute maat
staf geneem word nle. 

Op ~le oog af Iyk Grlekse bou
kuns perfek; die verhoudlngs 
van die versklllende lyne lyk per
fek maar by nadere ondersoek 

blyk dlt maar net die estetiese 

oog van die mens · te weet wat 

die Griek_e geb~ulk bet en nle 

soseer wlskun.dige afmetlngs nle. 

Geslaagde kursus in 
volkspele aangebied 

Sowat vyftig volkspelers bet die Ope Kursus in Volksang 
en Volkspele wat gedurende die a.fgelope vakansie deur die 
Volkspelelaer op die kampus aangebied is, bygewoon. 

Die kursus. wat vanaf Maan· 
dag 8 tot Donderdag U April 
gehou is, Is bygewoon deur vyf 

en wlntlg pare van die P.U., 
P .O.K., U.P., en U.O.V.S. Die 
kursusleldlng is waargeneem 
deur neef Roelf de Beer, terwyl 
die begeleiding waargeneem Is 
deur Hennlne Kllllan. 

LESINGS 

Tydens die kursus, wat ge
middeld sowat nege uur per dag 
van dle volkspelers se tyd in be
slag geneem bet, is Iesings ge
hou deur prof. S. P. van der 
Walt, mnr. Nieo van der Merwe, 
Roelf de Beer, en sy vrou Wll
na. 

Ten spyte van 'n besige pro
gram bet die volkspelers nog 
tyd gevlnd om die openhl:g van 

die ultstalling van Itallaanse 
beeldbouwerk by te woon, op 'n 
beslgtlglngstoer na die Triomf· 
kunsmlsf&briek te gaan, en om 
pleknltat by die dam te maak. 

AANGENAME GEES 
Die organiseerders van die 

kursus het bulle tevredenheid 

ultgespreek met die aangename 

gees wat onder die kursusgan

gers geheers het. 

Die Drakensbera-se Seunskoor, 

wat VrycJ.acaand In die Sentrale 

Eet&aal optree en Saterdagaand 

In die Totlusrraal die !Program 

aanbled wa.t saamgestel Is vir 

bulle beoone oorsese toer. 

.)t£ WAPAD WOENSDAG U APRIL 1968 
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Rekla·me op groot skaal • VIr 

,,Hedda Gabler'' 
sal twee stelle atroolblljette met 
Iynsketse van die spelera voor 
die opvoerings versprel word. Die 
ontwerpe Is deur Abrl le Ro'fll=• 
'n Honneursstudent In Spraakleer 
en Drama, gedoen. Hy is ook as 
boofontwerper In die Dep.ne
ment aangestel. 

Die Departement Spraakleer en Drama van die Potcltef
stroomse: 'Universiteit ondemeem tans 'n reusc-reklameveldtog 
vir die a.a.nbieding van Henrik Ibsen se ,Hedda Gabler''. 

Die Departement bet die sy
doekdrukmetode vir plakkate in· 
gestel, wat studente in staat stel 
om self die plakkate vir opvoe
rlngs te ontwerp en te druk. 
Hlerdle metode Is al jare lank 
In Europa bekend en die Trans
vaalse Raad vir Ultvoerende 
Kunste bet dit sowat vier jaar 
gelede In Suld-Afrlka begin toe
pas wat die protfeslonele toneel 
betref. 

dervlndellk bevlnd dat 'n aan
treklike reklameveldtog die pu· 
bllek se belangstelling prlkkel, 
en 'n opkoms na die teater ver
seker. Dlt gebeur egter elke jaar 
dat plakkate van die borne af. 
geske.ur en borde verwyder word; 
daarom sal plakkate vanjaar 
sleg9 In wlnkelvensters vertoon 
word, 

HOOFONTWEBPEB 
Benewens etllke honderde plak· 

Die spelers Is tans druk beslg 
met die instuderlng van ,.Hedda 
Gabler" onder leiding van Bet 

Botiha. Die decor l.s deur Bill 

Nixon vatt Pretoria ontwerp. 

Die Departement bet proefon- kate met kleurvolle ontwerpe, 

,.Hedda Gabler" word vanaf 11 

tot 16 Mel in die Totiussaal · op

gevoer en 4a&r word gretlg ult· 

gesien na nog 'n aanbiedlng van 

die opvoedkundlge teater aan die 

P.U. vir C.H.O. 

Bet Botha, reglsseUIIe van Hedda 
Gabler wat vanat 11 tot U Mel 
In die Totlussaal aangebled word. 
Sy bet 'n besondere benaderlng 
tot die regie; die slelkundige 
motlverlng, asook momente In 
Ibsen se lewe wat; ooreenstem 
met tooele In die stuk, word 
nl. aan die spelers vooraf ver
duiclellk om elkeen In staat te 
&tel om sy of haar karakter te 
ken en aan te voel en so getrou 
moontllk te vertolk. 

BEROEMDE SEUNSKOOR 
BESOEK P.U. 

Die beroemde Drakensbergseunskoor sal Saterdagaand 27 
April die tweede agtereenvolgelide aand in die Totiussa.a.l op 
die P.U. optree. 

Daar word wei die aand 'n 
arena-aan·bledlng op Olenvark 
aangebled maar vir dlegene wat 
nle Ius bet om bulle aan die 
wind en weer bloot te 11tel nie, 
wag daar 'n skltterende pro
gram deur die unleke seunskoor. 

AUST.RALllt 

Die progr!llm vir die aand sal 
naamlik dleselfde program wees 
wat die Prakensbergseunskoor 
tydens hul komende toer deur 
Australle en . Nleu-Seelancl sal 
aanbled. Ult die aard van die 
saak sal dlt dus werkllk die 
moeite werd wees. Dit is reeds 

•bekend dat sommlge buitelandse 
muslek kritlel meen dat die Dra
kensbergseunllkoor bale goed met 
die Weense Seunskoor kan ver
gelyk. 

HOlt GEIIALTE 

Die doe! van hlerdle aanble· 
ding 111 om dl,e algemene publlek 
van Potehefstroom 'n aanbledlng 
van besondere hoe gehalte te 
bled. Dit sal nle ~et 'n aanbie 
ding wees vir die fyn muslek 
kenner nle maar ook vir die on-

1 lngellgte en veral vir die kind 
van Suid-Afrika. 

PARADISE 
RESTAURANT 

N lraf- op Die lult . 

dW ked- waar .m.clv.te lull 

koelclrcmlde Gnat. 

EN SlfOEIEil SPI'.ZL I 

BESTELLINGS VAN D.AMESICOSHUISE WELXOM. 

Tomstraat 86 Tel. · 5474 
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die kampus vau d\e Universiteit van Kaapstad geheers bet 
die status van d,ie studenteraad, het sy einde bereik. Die 

het die studenteraad, wat verlede jaar ge
ls omdat hulle nle die nuwe konstitusie woo aanvaar nie, 

herstel. Die stap volg kort na die oorname van Sir 
Luyt as rektor van die universiteit. 'n Amendement, 

die beginsel van ope lidmaatskap vir verenigings 
word, is aan die konstitusie aang~bring. 

te kies om bulle op 
beheerraad en senaat van 

unlverslteit te verteenwoordtg 
Daar word algemeen ver
dat sodantge. verteenwoordl-
aanbeveel sal word in 'n 

wat binnekort deur die 
uitgebrlng word. Die 

School of Economics was 
1967 dtkwels in die 

- Groot onkunde 

A.S.B., volgens 'n berJg in 
Perdeby. In 'n menlngsop

wat gemaak is, het een 
die doe! van die A.S.B. be-

algemeen weet bulle 
die afkorting staan vir 

Studentebond en dat 

Noord-Airiko 
word bespreek 

Vanaand vlnd die sestigs'te by
van die .Alrika-Seml

die Potchefstroomse 
plaas. 

NOOBD-AFRIKA. 
Die byeenkoms sal ingelei word 

prof. :r. S. du Plessis. Die 

oor Noord-.Alrika. Die ou 
nuwe Egipte, Noord-.Alrika in 
Griekse en Rometnse geskie

die koms van die Arablese 
We.s-Europese kolonaU

en die historiese ~ergrond 
die state en voike van 

sal bespreek word. 
Die Instituut vir .Alrlkanistiek 

aile belangstellendes .. na 
blerdie byeenkoms·: uit. Dtt vind 

7.30 nm. in kamer 2<K van 
Fnns du Toitgebou plaas. 

dtt .,lets teen Nusas Is." 
STELLENBOSCH - Utt 200 stu
dente wat deur 'n verslaggewer 
van Die Matte ondervra Is, WIUI 

190 ten gunste van die dra van 
safaripakke na klasse. Slegs tten 
studente- vier mans en ses da
mes was daarteen gekant. 

Papendorf 
na 

Kanada 
Eer het prof. M C. Papendorf, 

hoogleraar In die departement 
Plan.tkunde aan die P.U. te 
beurt geval toe hy deur die uni-

PBOF. DB. M. C. PAPENDOBF 
Foto: Fotokuns 

"ersttett van Guelph, Ontario 
Kanada ultgenool en 'n na-dok
torale beurs aan:gebied is om vir 
een jaar of Ianger saam met 
prof. G. L. Barron gevorderde 
navorstngswerk In mikologie te 
gaan doen. 

Indien hierdie aan:bod aanvaar 
word, sal prof. Papendorf reeds 
voor die elnde van die jaar na 
Kanada moet vertrek. 

biE WAPAD 

Mensd~. ek vind toe die af

gelope paar da.e dat a1 my be

redenertnge skoon ult was! Ek 

reken toe so slen . . . 'n kama

val is 'n romantlel'e ding en die 

mense gaan almal wakker akrik 

en daar gaan nuwe slepe weees! 

By die dulsende! 

BUSTIG 

Maar moente glo nte, alles 

ggaan vreesllk rustlg voort, so 

bier en daar word 'n nuwe ver

houdlng bekllnk en dis die end. 

Nou weet ek nte of die mense 

pers-sku ts en of hter regtig en 

sowaar ntks aangaan nie. As ek 

darem terug dink aan my vroere 

.,klnderjare" hler op die plaas 

kan ek dtt net eenvoudtg nle 

glo nle. 

Daar was darem een llgpun

tjle. Ek het net begin dink die 

mense in ons kontrel kan me

kaar nie meer vlnd nle toe 

hoor ek op 'n dag Braam de 

Villiers verkies deesdae die ge

troude !ewe bo die rondflentery 

van die verlede. Bale geluk en 

alles van die beste. Ek dlnk 
ook die mense wat steeds tussen 
die studente kan verkeer wan
neer bulle reeds getroud is is 
van die gelukktgstes oott. 

HEKKIESATLETE 
Dan is daar 'n flttsbe.rlg dat 

'n sekere ,groot gees" by name 
WliUe Coetzee redeltk dikwels 
by Oosterbof sy verskyntng 
maak. Ons wonder wwat het 

Dr. W. J, Venter, wat met in
ganl' 1 April bevorder Is tot 
proftlssor in die depa.rtemente 
Ekonomie en Ekonomleee Ge
skiedenls. Hy volg wyle prof. 
F. J. J. coet.ee qp. Slen berl&t 
op bladsy 1. 

Foto - Fotoklms. 

GAAN 

DIS 
KlRNAVAL' 

Sonja Vorster hlennee te doen? 
Sou sy dalk hekkies-atlete. at
rig? Lucas Steyn sit nou wei 

op BelfaBt maar daardeur laat 
Nora Putter haar nte keer nie. 
Ek meen dlt Is nou ver en al
les maar met die bulp van om
trent heltte van die Vaderland 
se verslaggewers het sy darem 
die naweek weer by hom uttge
kom. 

DitJ lyk vir my Leonora Hei
berg vtnd die Landboukollege 'n 
bate interessante plek. Moet vol 
talent wees, die plek! En Hennle 
du Plessill het toe besluit hy 
verkies tog die asters van ay 
tutsdorp . . . al moes hy vir 
Anna Roacb hier op die Puk 
kom ontdek. Bate geluk ook 
sommer met daardte vas-sleep. 

VA.SSLEEP 

En so van vas-sleep gepraat. 
Dtt is al wat die mense op die 
Puk deesdae doen. Dtt is nou 
allea goed en wei, maar waar 
gaan ek een van die dae 'n 
bletjte nuus opdlep? In elk ge
val, ek hoor dit gaan ook nog 
sommer voor die wi~d met An
dre de Wet en .Johan van der 
Westhutzen. Maar ek moet julie 
dit vertel, ek hoor Annetjte Me.
lan en Hennte Visage is so inge
nome met mekaar bulle speel 
sommer ,Rlng-a-ring-a-ro11y'8"' op 
die kampus. Nou ja, wat nog! 

GIMMIES 
Marttens du Plessis het be

slult die onderwyseresste op Gtm
mies is bale interessanter as 

s 

die asters op die Puk. Maar hy 
Is bly~baar nie die enigste een 
wat so dlnk nte. Marllen Smit 
leer ook deesdae die. ktndertjies 
daar en Neels Venter se sy bly 
maar dh~ aster vir hom. 

Of julie dM: nou wil glo of nie 
. . . dis a1 vir vandag. Ek ae 
mos vir julie die oea 18 akraal! 
Maar ek kan net nog steeds nte 
glo dat dtt lekkeroer ill om non
sieper karnaval en · Intervarslty 
te hou nie! 

GilL 4SSIFI8RERI E 
ADVIlTBNSIES 

ADVEBTENSIEBUBO 
Studenteraadlkaatoor 

P.U. vir C.JI.O. 

BEKENPMAKING 
•.rJKWERK Skakel mev. Van der 
Walt by Tel. 3107. Aile ure. 

TIK.WEBK: Vir hoe gehalte ttk
werk, skakel mej. A. van der 
Walt, na-ure Von WellllPistraat 
29. Tel. 7177. 

TIKWEBK word onde.rneem 
deur mev. La:buschagne, Mllltere 
Kamp. Tel. 2211, Blyn 9Ci. 



6 DIE WAPAD 

RUGBY: 

Anti-ldimaks na oorwinnings 
in Durban 

DIE P.U. se rugby bet Saterdag 'n antl·klmak ·a beLeef toe die eentespan na 'n bale geslaagde 
toer In Natal met 18 ponte teen 5 deor L lcbtenburg geklop Is. Die Pukke was aan die 

ongelnkklge kant met twee beserings a.an die b egln van die wedstryd. 
Da.r,r was egter ook 'n mate van lusteloosbeld ln die P.U. sesvolle dag vir die P.U. se twee

se spel. Teen 'n moontllke verslapping ~1 da&r ook met sorg de en o/28 spanne. Hulle sl&ag 

gewaak moet word met die oog op die Intervanltie. Dan kan daarln om met die tweede en 

daar met opUmlsme uit geslen word na die ontmoetfug met die . derdespan van Llchtenburg on-

Vrystaters, al voorspel die doemprofete ook wat. denkeldellk met 39 punte teen 

Die Paasnaweek bet die P.U. talse afrl~r. · 12 en 20 punte teen 0 at te re-
ae eerstespan twee wedlltryde In 
Natal gespeel. Daar kan met 
trots terug gekyk word op . bier
die kort toer. Die Pukke bet 
daarln gesl~ om Durban Unl
versltelt sowel as W811derers oor- · 
tulgend te klop. · 

ONVEBMOEID 
Die P.U. het Durban Unlversl

telt met 38 punte teen 12 en 
Wanderers met 44 punte teen 
14 goklv;.-. Hlerdle mool oorwln
nl4Js 1'All hoofsaakllk toegeakryt 
word aan die onvermoelde aan
valle deur die Pukke. Die same
Bi·'ll was goed en Chriato Holtz
hausen het met taktlese spel tel
kens sy agterlyn op die aanval 
geplaas. Hierdle geleenthede Is 
dan deur manne soos Dries du 
Plooy en Gerrlt Botba ten beste 
benut. 

In die lynstane bet .Plet Brand 
en Andre de Bruin bulle beson
der goed · van hul taak gekwyt. 
Ook In die skrums was die Puk
ke baas. Die gevolg was d!Lt die 
span ook genoeg van die bal te 
slen gekry het om taktleae spel 
to lewer. 

GOEIE INDRUK 
Die Puklfe het 'n besondere 

goele lndruk op die Natalse toe
skouer gernaa.k en bale vriende 
gemaak. Hulle het onder andere 
·•n vrugbare geselsle gehad met 
mnr. Isak van Heerden, die Na-

Saterdag was 'n besonder suk- ken. 

VIER TITELS VIR P.U. O·P 
KAM·PJOENS!KAPPE 

Die P.U. se atlete bet verlede naweek weer eens gesldtte, 
deur nle mlnder as vier titels te bult op vanjaar se S.A. Kam· 
pioenskappe wat in .Jo4annesburg plaasgevind . bet. 

Willie van der Westhuizen, Bea Maral&, die 19-jarlge uit-
Bea Marais, Dawld Booysen en bl~nker . vroueatleet het vir ·n 
Wlllle Coetzee het elk 'n tlt-el eersterangse verasslng gesorg 
gebuit. toe BY die gunsteUn.g van die 

Willie van der Westhulzen bet W .P., Thea Klttshof, in die 800 
puik vertoon deur dle 100 meter meter geklop bet In 2 min. 15.5 
te bult In sy beste tyd oolt nl. ·sek. Bea bet 'n takttese wed-
10.4 &ek. In die proses het by loop gehardloop deur die groat
met atlete aoo11 Sakkle van Zyl, ste gedeelte van die wedloop In 
Stan Wald en Petrus Minderon die tweede posl&le te hardloop 
afgereken, en oor die laaste 80 tree verlby 

WEGSPBING 

Oor laasgenoemd,e wedloop sal 
daar &eker nog lank gegis word. 
Daar word beweer dat Willie 
met sY wepprlng die skoot van 
die afsetter geklop bet, maar 
nog die atsetter, nog die skclds

regterspaneel het enlge beswaar 

teen Willie ae wegsprlng gehad. 

WliUe bet ook met 'n tyd van 

21.7 sek. die tweede plek be

haal In die 200 ~eter. 

haar teenstander te skiet om 
maklik te wen. 

Dawld Booysen het ook sy eer- · 
11te S.A. tttel gebult deur die 
gewlgstoot te wen met 'n at
stand van 58 vt. 2 dm. Dlt is 
egter oor die drle voet kort van 
sy S.A. rekord. Dawld · het ook 
die derde plek in die 'werpskyf 
verower met 158 vt. i dm. 

VIERDE TITEL 

, Vleispasteitjies met tomatie

sous, assehliel ~ , • 11 

Willie Coetzee het na 'n swak 
wegsprlng tog daarln geslaag om 
vir die vierde agtervolgende jaar 
die tltel oor die 110 meter hek
kles te wen. Sy tyd van 14.3 aek. 
Is merkwaardlg vir die stadlge 
grasbaan. 

Fanle van Zyl en Loul11 van 
Wljck ,kon weene bescrlngs nle 
aan die kamploenskappe deel
neem nie terwyl George MUldner 
gedurende die 15000 meter wed
loop deur een van BY teenstan
ders raak getrap is en nle die 
wedloop kon voltool nle. 

te kry by u. kafeteria 

(EI.>MS.) BPI:. 

To~traat 92 Telefoon 5032 
POTCiiEFsTRQOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig 

Nuwe voorrade van rok.k.e en nog-Wat· word 

gedl,lrig uitgestal. 

Tale/tennis: 
Pulclce buit 
twee titels 

'In die pasafgelope lnterdls'trik
se .tateltennls-kamploenekappe 
van WeB-Transvaal wat vir die 
eerste keer gehou IS het die Puk

ke albei titels gebuit. 
In die enkelspelwedstryde het 

B. Schutte, P. vlt.n · der Walt 
(wat eerste gekeur was) en L. 
Theron na die halfelndronte 
deurgedrlng. B. Schutte bet I. 
Olckers 8-1 verslaan om na die 
eintMndte deur te drlng en L. 
Theron hell P, van der Walt 
3-2 verslaan om ook na die fl
naal deur te dring. In die eind
rondte bet L. '11leron vir B. 
Schutte 3-1 gewen om die kam
ploen te word. 

KWARTEINDRONDTE 
:f. Scboltem.eiyer en J. · Roos 

bet die kwarteindron.c,lte gehaal 
waar bulle uitgeskakel is. C. 
van der Walt het die tw_eede 
rondte gehaal. 

In die dubbelspelle bet P. van 
der Walt en .B. Schutte na die 
eindrondte de.urgedrlng en daar 
'n bale maklike oorwinnlng be- . 
haal om sodoende albei die tltels 
na d.le Puk te .bring, 

WOENSDAG 24 APRIL. 1968 

II KAMPIOENE /) 

WILLIE VAN n·t~:n. BEA MABAIS 
WESTHUIZET; Foto: Fotokun11 

NOC·BLINK VERTONINCS 
DEUR PUKKE 

Willie Coetzee, Dawld Booysen en Willie van der West
bulzen, drie van die Pnk se S.A. kampioene, was die Puk se 
uitblinkers In 'n ope atletlekbotsing wat Vrydagaand op die 
Bill Swart-Ova.al plaasgevind bet. 

Coetzee he tpuik vertoon deur 
die OJimpiese kwaliflserende tyd 
van 14.1 sek. In die 110 meter 
hekkies weeJ' 'n keer te ewe
naar. 

Willie van der Westhulzen bet 
albel die naellope gewen met tye 
van 10.6 sek. 21.3 sek. In allbei 
die wedlope bet sy broer, Johan, 
wat met 'n beseerde arm ge
hardloop bet, die tweede plek 
ingeneem. 

GEWIGSTOOT 

Dawld Booysen bet ouderge
woonte jie gewigstoot gewen 
met 'n afstand van 58 vt. t dm. 
en ook die tweede plek in die 
werp11kyf behaal. 

Ander goeie vertonlngs was 
die van Anna Venter ln die Da
messpiesgool (121 vt. 0 dm;) en 
die van Bea Marais in die 400 
meter (60.0 sek.). 

P.U. EN WITS WEN ELK 
'N WEDSTRYD 

In die krleketlntervarsltie tuss.en die' P.U. en Wits aan 
die einde van verlede kwartaal, bet die manne van .Johannes
burg die eerste wedstryd gewen. Die tweede wedstryd Is egter 
deur die P.U. met 3 loples gewen. 

lin die eerste wedstryd bet 
Frans Nel 48 lopies aangeteken 
van die P .U. se totaal van 144 
loples. Attie van Rensburg van 
Dorp wat vir die Pukke gespeel 
het, het ook 'n waardevolle 22 
lopie& aangeteken. Wits bet ver
klaar met hul telling op 149 
lopies vir die verlies van 5 paal
tjies. Van die 149 lopies het John 
Cheetham 34 aan~eteken. Oheet
ham Is 'n oud-W.P. Nuffieldspe
ler. Attie van R;en&burg het daar
in geslaag om 3 paaltjies vir 

slegs 40 lopies te laat kantel. 

FRANS NEL 

In die tweede wedstryd het 

Frans Nel van die P .U. weer 
eens ultgebllnk deur 24 loplell 
aan te teken sonder om sy wa~Lr
devolle paaltjie te "Verloor. Elke 
span het In die wedstryd kans 
gekry om vir 'n uur te kolf. 

Die Pukke slaag daarin om 
120 loples aan te teken vir die 
verlies van 5 paaltjles. Die man
n~ van Wits kon In die uur tot 
bulle besklkking slegs 117., loples 
aanteken vir die verlles van 
7 paaltjies. 

DleWIIPifl!l ............. ..... 
..... ~ .... r.l ... ..,.... 
__..: Die ..._.._. P.11. ftl 
().11.0. 

U het volop keuse i11 ons groot venkeidenheid 

Studi~ Boeke • en Ytr 

·Ontspanning 

BPK. 
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