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A.S.B.-Grondwet deur kongres hersien 
BESPREKING VERLOOP 

B~IE KALM 
Te mldde van wye belan&'stelling bet die twlntlgate bonda

kongres van die Afrikaanse Studentebond van 2 tot 6 tlnlle 
op die kampns van die P.U. plaasgevlnd. 
Ten spyte van die verwagtlngs 

waot gekoester is dat die hare 
sou waal en dat tngrypende 
veranderl·ngs aangebrlng sou 
word na die bohaal op Stellen
bos.ab, Is die kongres gekenmeJ;k 
deur die kalm verloop daarvan, 
die nugtere bespreklngs en die 
onderllnge gees van goedgeslnd
held en samewel:lklng tussen die 
afgevaardlgdes en waamemers 
van die verskUlende sentra. 

Is geskep. (Sien berig eldel"B oor 
die samestelllng van die Hoof
bestuur) . Verder Js minder be
langrlke wyslglngs aangebrlng 
In die bewoordlng en samestel
ling van die grondwet. 

·Du PLESSIS 

Die kongres Is bygewoon deur 
ongeveer 180 studente van al 
die Afrlkaanse unlversltelte en 
etllke onderwyskolleges. VIr die 
eerste keer was afgevaardlgdes 
van Wits en Natal, waar onlangs 
A.S.B.-takke gestlg Is, ook teen
woordig. VIer waarnemers van 
die Randse Atrlkaanse Unlversl
telte was ook teenwoordlg. 

On'der die persone wat die kon
gres bygewoon bet, wu mnr. 
Louis duplessis, wat bekendhetd 
v lr homself verwert bet vir ey 
veldtog teen die A.s.B. op stel
lenbosch. In 'n toespraak voor 
die kongres bet mnr. Dupleasia 
sy besware teen die A.S.B. utt
oaengeslt, maar by bet geweler 
om verder daarop In te gaan Jn 
'n debat. Met die bespreklng van 
die konsepgrondwet het by ver
soek om saam met ander besoe
kers toegelaat te word om die 
bespreklng by te woon. Aalige
slen die kongres In camera sou 
gaan, Is die versoak geweler. Na 
die aanname van die grondwet 
bet mnr. Duplessis gese dat by 
namens die Stellenbosse studente 
praat en die oortulgtng ultge
spreek dat die universitelt bln
nekort weer by die bond sal 
affllleer. 

A.S.B.-HOOFBESTUUR LYK So: 
Drle lede 'YIUl die oa ll.S.JI, 
bootbestuur · atceneem 'lfdens 
dJe Twlntlgste Bondskoucres. 
Van UDks na regs Ia IDllre. Voet 
du Plessla ( Onderpresldent), 

TEMA. 
Soos gebrulkllk htat die ver

sklllende sentra ref~rate gelewer 
om die sentrale tema - vanjaar 
die Suld-Atrik&aiilse rassesltua
sle - ult versklllende hoeke te 
bellg. Die doel van die agenda 
Is afgeslult deur prof. H. J. 
Strauss van die U .O.V .S. wat 'n 
begrlpsbepallng galewer bet. 

In ooreenstemmlng met die 
aankondlglng van die hootbe
stuur dat 'n dag afgestaan sal 
word aan bespreklng van her
vormln.gs, Is Donderdag ~ Julie 
gewy aan die bespreklng van 'n 
konsepgrondwet vir die A.S.B. 
soos dlt deur die hootbestuur 
opgestel Is. (Die aanvoerwerk vir 
die grondwet is · V'arlede Augus
tus reeds gedoen en dlt Is In 
die eerste ;belfte van vanjaar 
deur die belelc;lsraad opgestel). 

Geen radlkale veranderings Is 
aangebrlng in die opset van die 
A.S.B., soo.! bespiegel ia nle. Die 
samestelllng van die hootbe
stuur Is gewysig sodat vool"Sit
tens van geaffilleerde studente
rade en van takke ampshalwe 
op die bootbeS'tuur dlen. 'n 
Nuwe poll, c;lle van 'n direkteur 
van Interuniversitre en kollege 
Akademie.!e en A.Jgemene Sake, 

Nuwe professore 

aangewys 

Twtee dosente, dr. D. J. Elott 
en dr. C. J. H. KrQ&'er, aanvaar 
In Januarle 1989 profeseoraat
•kap. 

Dr. Elott ta tans die boot '9&11 

cUe Dep&rtament llaatekaplllr.e
wutt, terwyl 41', Kru~r verbcm
de ta aan die Departement B&n
toetale. AJbel bet vanjaar bul 
doktoftl'l"&de ......,err. 

Twee PQkke, IDDI'e. Jan-At 
Kru&er -. Frans Venter, Ia op 
die atplope A.S)I.-kou.cree op 
dte hoo1bestuur van die bond 
verklea. Die boolbestuur lf1en 
110011 vola' daar ult: 

HAre. D. F. M. StraUM (U.O. 
V.S. PrMident), .J. C. Fklk 
(U.P. Onderpretlldeot), B. Beu· 
kea (U.S.) • .J. du Bandt (U.P.), 
J .. A., Krupr (P.U. vir C.JI,O.), 
(), LandmaD (U.O.V.S.), A. L._ 

ALABAMA TOER N.-TVL. 
PLAT 

Alabama se toer bet op Donderdag, 27 Jnnie, begin. Hnlle 
bet Noord-Transvaal behoorlik plat getoer, en almal se harte 
gesteel met hnl sprankelende program van musiek en humor: 
REVUE 68. 

Ds. ~n mev. Hennle Coetzee 
:waa toerouers. Koor-, orkeaver
werklngs en muslek-regle Ia 

waargeneem deur Johann '9&11 

Rensburg, Die beli8'tllllg Is ont
werp d'2ur Theuns van Rens
iburg, spotskrlfte en regie deur 
Neseo du Tolt en Ceclle Spamer 
was hulpregl.sseuse. Freddie Ar
nold Is die pennlngmeester. 

GASVBY 

Die O!lderskele huisgeslnn'2 
waar <Ue toermaats tuls gegaan 
het, bet die toerlede bale gas
vry ontvang. Sommlge bet glo 
selfs hut gashere ae motors tot 
hut beek.!Jmdng gehad. 

Op Brakpan het hut die ge
leentheld gehad om In 'n goud
·myn af te gaan. Hulle Is later 
deur die bu~~gemee11ter van 
Bra~pan, mnr. Holtman, ont
ihaal. Die toerlede bet ook be
aoek af.gele by Saaolbul'l' se olte-

tabrlek. 

BESTE 
.A:lm.al Is dlt eens dat REVUE 

88 die b88te program is wat Ala
bama nog aangebled bet. 

AMPTENARE 
BFSOEK 

P.U. 
'n Groep amptenare van die 

kantoor van die Staatsdlenskom
mwle sal die Unlversltelt op 3D 
en .30 Augustus, 1968 belloek, om 
studente wat In 'n loopbaan In 
die Staatsdlens belanptel, daar 
oor In te IW. 

SPBJ!:J!lK 
Studente Ia bale welkom om 

die besoekende amptenare In die 
Senaateaal te pan epreek en 
oor die aangeleentbede ult te 
\IT&. 

tla' (U.S.), B. Scboeman (U.N.,P.) 
F. Veu.ter (P.U. vir C.H.Q.). 

Hlemenew8118 ellen cUe YOO~ 

eltten vaa ,.miJ.eerde Btudea.
terade en A.S.B.·takke ook op 
dJe hootbelltuur. 

Ben de Klerk (Presldea.t), eo 

Fanle Jacoba (Sekretarla). 

Foto: Fotokunll 

VOORBE:RE'IDIN'GS AAN 
DIE GANG VIR EE,UFEES 

Groot voorbereidings is aan die gang vir die eeufees van 
die Teologiese Skool en die Universiteit volgende jaar. 

Die Teologlese Skool Ia In oog ook om besoekers van oor-
1869 te Brugersdorp gestlig om see te nool om voordraKte te le
predikante op te lei, maar van- wer, op datums wat oor die jaar 
at die begin is, 'n Llterere Afde- versprel Ia. 
1IJ18 lngevoeg om as voorberel- PUBI.IKASIES 
ding vir die teologlese opleldlng ,..,.

1 
k It ,,_ k 

u e om ee wer .... oo aan pu
te dlen. In die kantoor word 

'bJ.Ikasies in die veJlband.. 
tans nog 'n inskryw~ngsboak 

van atudente vanaf 1869 gehou. 
GBOEI 

Die Lltereriese Atdellng bet 
tot 'n aparte opleldingsentrum 
met staatsbeheer gegroei in 1919 
(P.U.K vir K.H.O.). Vanaf 1921 
het die destydse P.U.K. 'n same
stellende kollege van die Unl
veMitelt van Suld-Atrlka geword. 
Vanaf 1951 · bestaan die P.U. vir 
C.H.O., as 'n aparte unlversltelt, 
naas die Unlversltelt van Suld
Atrlka en ander unlversltelte. 

Die beoogde Eeufees se fees
tellkheld sal oor die jaar 1969 

a trek. 

SIMPOSIA 
In al die fakultelte word slm

posla. van klelner of groter om
van~g beplan. Die Fakultett van 
Ekonomlese · Weten!!>kappe stet 
bv. 'n reeks leslngs rondom eko
nomlese ontwlkkeltng sedert 1869 
In die voorultslg waarln perso
ne van elders ook l!al optree. 

Die wrskntende fakultelte be-

GESKENKE 
POTTEBAKKER.Y 

GEOLOe HOU 
KONCRES 

Die negentlende lnterunlvenl
tere Geologl.e!se studentekongres 
bet gedurtmde die eerste week 
van Julie op Potehefstroom 
plaasvlnd. Dit ts bygewoon deur 
31 studente van Potcbefatroom, 
Pretoria. Kaapatad, Bloemfon
tein en JOihannesburg en bet 
onder V'OOrsltterskap van Harry 
Meadon c~. 

Leslnga Ia op die kOJIIgl'ell p
lewer deur mnre. Du Tolt, Wol
marans en Blaschotf. Dle kon
grersgangers bet beeoek pbrtng 
aan venklllende myne, tenryl 
die alnkgate by CarletoJWIUe ook 
beslgtig t.. Twee d&e ill afp

ataan aan stolltnp- eJI meta
morfg'8Bteentell In die ompwlntr 
van P&ry11 en Vredetolt.. 

J U W ELE ~;;;;;;;;;;;;;....;;;,;;..,;;;"'iiiiro.il 

KOPER WAR 
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Vir al u 

APTEKERS- EN 

FOTOGRAFIESE 

BENODIGDHEDE 

Besoek: 

APTEKERS 
J. P. VANDER 

WALT 
(EDMS.} BPK. 

• Kerkstraat 118, 
T elefoon 3237, 

POTCHEFSTROOM. 

JOUBERT 
MEUBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBELS 

en aile 
HmSHOUDEI.IKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
ir. die versk:affing van die 

Jonqste 
Plaat-opnamAil 

Kom bA,.;,....:1 ons groot 

1 
reeks. 

J. IIEIDEMj 
vir 

FIETSE 
en vak.k:undige 

Herstelwerk 

Opberging 
van fiets~ gedurende 

vakansies. 

Kerkstraat 48 - Tel 5319 

GROSVENOR! 
MOTORS 

J:erbl Ill. 

Tel•~~ 4311/113 

POTCHEF!nOOM. 

GEMAGnGDE 
FORDHANDELAARS 

ANGLIA - CORTINA 
CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - F AIRLAINE en 
GALAXIE 

Asook: 

VESPA 
en 

LAMBRETTA 
BROMPONIES. 

DIE WAPAD DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1968 

/ Jn '11 l.lg I 
ons na die lydenstyd van Jesus. 

PAD ;~h 18 19. 20. 21 

Hierdie gedeelte verplaas 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1968 

Die. A. S.D. vir oulaas 
Vir baie mense was die af

gelope kongres van die Afri
kaanse Studentebond 'n teleur
stelling. Daardie mense is die 
wat verwag het dat die 
kongres, aangevuur denr die 
groot lawaai wat voor die va
kansie oor die bond gemaak is 
en al die twak wat kwytgeraak 
is deur mense wat nie van be
teer weet nie en mense wat 
van beter behoort te weet, op 
'n oorhaastige en ,,skouspelag
tige' wyse die verwagte 
hervormings sou aanpak. 

Dit het nie gebeur nie. Op 'n 
kalm en deurdagte wyse, en 
sander die j;weedrag wat baie 
mense tot in bulle tone sou 
laat lekkerkry het, is die kon
sep-grondwet bespreek en is 
veranderings aangebring. En 
vir geval daar mense is wat 
dink dat ,,konformisme" en 
, , verstardheid'' die kongres 
verhoed het om tot werklike 
diepte te kom : die peil van 
die referate, die besprekings 
daarop en die besprekings van 
die grondwet het van die teen
dee! getuig ( al is daar nie mo
sies ter ondersteuning van ter
roriste en ter verdoeming van 
die Vietnamese oorlog aange
neem nie.} 

En non hoop ons dat al die 
la waai gaan bedaar en die 
A.S.B. die kans gegun gaan 
word om te doen wat hy hom 
ten doel stel om te doen. 'n 
Mens verwag wei dat stemme 
binekort weer sal opgaan om 
die A.S.B. te vertel wat hy be
hoort te doen (die gekef daar
oor duur immers nog steeds in 
die dagblaaie in briewe voort.} 

INSLEEP! 

Laat ons aan persone met sul
ke ;lspirasies die :volgende raad 
gee : stel uself eers deeglik op 
hoogte met die A.S.B. se doel
stellings. W oordeliks lui dit : 

,Die bevordering van die 
Afrikaanse kultuur by wyse 
van: 
1. die handhawing van en 
uifuouing van die Christelik
nasionale lewens- en wereldbe
skouing. 
2. die samesnoering :van Afri
kaanse studente aan boer op
voedkundige inrigtings. 
3. die behartiging en bevor
dering van gemeenskaplike be
lange van Afrikaanse studente. 
4. die bestudering van lands
en lewensvraagstukke op aka
demiese wyse." 

Met die politiek bet die 

I 
A.S.B. niks uit te waai nie, en 
hy is nie die kleinboet van 
enige ander organisasie, betsy 
politiek of kultureel nie. Die 
bond het sy eie taak te verrig, 
nie die van ander organisasies 
nie. Wat hy vra, is die tyd en 
die geleentheid om dit te doen 
sander die bemoeienis van 
mense wat in werklikheid niks 
omgee vir die doelstellings van 
die bond nie, of in bulle on
kunde van hom :v:erwag om te 
doen wat hy hom nooit ten 
doel gestel bet nie. (Mag ons in 
elk geval die geklike argument 
van ,outomatiese" lidmaat
skap gespaar bly). 

Sy Twintigste Bondskongres 
bet bewys dat daar weinig 
skeel met die Afrikaanse Stn
dentebond se lewenskragtig
heid. En ODS glo dat die jaar 
wat voorle dit ook sal bewys. 

WAARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koshuisbestellings: 6039 

REDAKSIE 
Hoofredakteur: Tom Lamey. 
Nuusredaktrise: Rika van Graan (Tel. 2069) . 
Nuusverslaggeefsters: Rika van der Walt, 

Elsabe Smuts, 
Ellen Botha, 
Winnie Venter. 

Sportredakteur : Piet Coetzer (Tel. 21 71). 
Sportverslaggewers: Louis van Wijck, 

Danie Mostert. 
Kunsredaktrise: Rinda van der Walt (Tel. 2069). 
T egniesebestuurder: Hans Grobler. 
Advertensiebestuurder: Nic Lessing. 
Sirkulasiebestuurders: Kobus du Plessis, 

Tinus Jacobsz. 

Sy kruisiging is vlak voor die deur. En op hierdie stadium sien 

ODS Hom as die groot onbekende. 

Jesus staan hier voor Annas. Annas vra Hom meer nit na Sy 

dissipels en oor sy leer. Annas is nuuskierig. Hy wil meer van 

Jesus te wete kom. Hy wil weet hoe sterk is die volgelinge van 

Jesus. Die Fariseers en die Sadduseers is baie naywerig op 

mekaar. Holle was baie gesteld op die aanhang van bulle partye. 

Maar Jesus se: Ek het ronduit tot die wereld gespreek. Almal 
weet van My. Almal het My gehoor. Ek bet nie in die geheim 
opgetree nie. , W at ondervra U My? " U behoort tog te weet. 
En so sien ons Jesus bier in die beskuldigde bank staan: Bekend, 
want almal ken Hom, maar tog onbekend vir Annas. 

,Ondervra bulle wat ge~hoor het wat Ek tot bulle gespreek 
het." Hoor, hier is sprake van getuies. Jesus wys bier na ons: 
J ulle wat gehoor het, kom getuig voor Annas en se vir bulle 
wie Ek is. Kom se vir Annas: Ons ken Hom, ODS het Hom 
gehoor spreek. 

Ken ons Jesus Chritus? Wat sal ons getuig van Jesus? Is 
Hy vir u die bekende of die onbekende? Sal ons ook soos Petrus 
se toe hy Jesus verloen het: Ek ken Hom nie. Dan sal Jesus 
aan die einde van die dae kom en se: Wee julie, Ek ken julie 
nie. 

Nee, ons moet uit ons hart bely: Ek glo in God die Vader 
en in Jesus Christus. Dan sal ] esus kom en se: Ek ken 

julie, julie is My kinders. 

- IMiy 
,,Die dae vlinder skoelappers 

voor my uit. Gister is verfstre
pe. Ek lief die blou van die lug. 
Jy hardloop in my deur woorde 
uit die vreemde. Jou briewe is 
duiwe in my hande. Ek wil jou 
stem hoar. Voorlopig stuur ek 
vir jou 'n tekening van my -
geteken in die wind, an 'n paar 
'<iruppels }>loed." 

Dit skryf my melsie uit die 
Kaap, waar sY rondloop met 
haar mooi voete en waar dit in 
di-e nagte reent. Sy probeer my 
in 'n ver'bond be'trek - klein 
ongeergde kind. Haar tekening 
is op my kamermuur. Hoe sal ek 
haar beskryf en dalk met woor
de verwond? Wye weerlose 
mond, groen oe soos die see, 
lang deurmekaar wit hare - 'n 
gesig van verlange en oker 
nagte. Ek dink sy is 'n lotus
blom. Soma stryk sy mat 'n 
klein handjie deur my hare, 
maar altyd in 'n droom net half
pad onthou. 

ANTWOOBD 
Ek wil haar antwoord maar 

verval in die niemandslande van 
die gees, in ontwy){)bare werelde 
waar die nagte pers is en d.rome 
nie bestaan nie. Uiteindellk be
gin ek haar vertel van my mite 
van lewe wat bestaan tussen die 
skemerland van droorn ·an werk
llkheid in gelyklydende momente 
van eensaa.mheid. En ek troos 
myself deur 'n fabel opgeluister 
met 'n tekening - hortend in 
lyne gegiet deur my verminkte 
gawe van die kwas. Ek probeer 
haar 'n sinvolle. deel gee van die 
ongebraakte Iand·a van my gees. 

In 'n vo1gende brief vertel sy 
my van vinke en diamante en 
stuur v-ir my 'n presentjie toe
gedraai in sellofaanpapier: 'n 
miniatuur gipsbeeldjie van Pan 
met sy rietfluit (wat elke aand 
saggies in my drome fluit). Sy 
'kruip verder in haar self agter 
'n klomp non-figuratiewe sket
se met elegante en verwa.rrende 
lyne vol (byna hartsto.gtellke) 
beweglng. Sy noem dit in haar 
skewe handsk.riffie: ,,klein sim-

bole van Uafde." 
Ek skryf 'n a!weslge brief 

met my eie du!sterhede en 
cliclhe's. En my klein nlmf 
swytg vir twee weke lank. Ek 
loop soos 'n dwalende rond. Dan 
an,twoord sY in 'n nuwe mineur
toon an ek staan effens verslae 
voor die paradoks van die 
woo rd. 

,Li·awe R.", skryf BY• ,.die 
Kaap is 'n grys ou man met 'n 
jas jou briewe ontroer my. Jou 
woorde is die oombllk en gister 
en more en ek haat dit om allu 
te ont!hou. Die beuel van die 
hawe wek elke more a:brup by 
my die begeerte om te vertrek. 
Dis 'n ondefineerbara verlange 
sonder naam. Waarheen? 

,Gister is woorde en more 1ll 
woorde en die dae bly dleselfde 
jy wil nle kom nle. One kills 
the thing he loves en gister het 
ek. gebid om nie nou al dood te 
gaan nie die oomblik is treurig 
soos bloed daarom vandag is 
more 'n herinnering ek wil nle 
nou al vargeet nle . . . 

,Liewe R., die mense loop by 
my verby en bulle verstaan nle 
ek hull in al die ,ladies' van 
die stad en skryf jou naam met 
my lipstif op die spieel in my 
kamer. 'n :Uewe ou omle (self 
al krornrug) he'lp my oor 'n be
sige . straat en ek gee hom 'n 
soen en loop tussen mense met 
'n vreemde blY'held op eoek na 
jou maar jy kruip erns weg." 

BLOED 

Sy skryf nQg bale rneer plu.s 
'n paar druppels droe bloed (In 
die billllekant van die koevert). 
Die sagte, byna deurskynende 
papier versprei 'n soet nostal
giese parfuum. En die nag is BY 
'n veraf lied In my drome. 

'n Vrou is 'n Vrou is 'n Vrou. 
My meis·le bet woord geword in 
my. Sy stap nou elke dag inge
!bak saam met my onder die ak
kerborne, verby ander mense 
onder 'n nag met sterre en ek 
voel mlnder aileen. 

REFL.EC'rOR 
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ON·S H·ET 
C'ENOE'C 

SE 

A.S.B. NIE 
WAARDEER, 
LESER 

Gea.gte R.eda.kteur, 
Dit gebeur dikwels dat 'n mens die waarde van een of 

ander besitting eers besef wa.nneer dit bedreig word. So waar
deer mens nie die vrybeid wa.t jy geniet ten voile voorda.t jy 
besef da.t jy g.eva.ar loop om dit te verloor nie. So bet baie 
van ons die A.S.B. nie g~noeg waardeer in die tyd toe die in 
stilte (en sonder aanva.lle uit eie geledere) 'n verbet.e stryd teen 
libera.le denke aan ons universiteite gevoer bet nie. 

Nou het dlt gebeur : ons eie 
bond bet die seerste ge:byt. 

Die stryd wat die A.S.B. stry 
Ia 'n groot en belangrikoa stryd. 
Dis 'n stryd om die denke van 
d'ie mens. Die stryd van ons 
dag is 'n stryd van idees. Die 
koue-oorlog is 'n ideologiese oor
log. In hierdie idee-oorlog be
vind die A.S.B. hom. In hierdie 

Gee ons 
kans 

meer 
te om 

sleep, vra 
Ieser 

Geagte redakteur, 
Vandag wil ek 'n klip in die 

bos gooi en }tyk of dit nie ander 
slepers ls wat met my saamstem 
nie. Ek wil naamlik langer 
sleeptye bepleit. 

VEBLENG 
Dit .Ia seker nie te veel van 

die owerhede gevra as sleeptye 
In die aand verleng word tot 8 
uur nie. 'n Mens kTY skaars tyd 
om gemaklik met jou me'isie 
Bult toe te stap, daar 'n koel
drank te gaan drink en dan 

weer rusttg terug te stap nie. 
Gedurende die week kan laat

aande verleng word tot 12 uur. 
Soms is mens Ius om te gaan 
fUe:k, en as dit nou 'n bietjie 
langertge fliek is., moet jy altyd 
voor die e'lnde gaan, om 'n plek 
in die oorvol bus te probeer kry, 
of om laat by die ko.shuls aan 
te kom. Dieselfde gtald vir die 
twee'Cle sessie by 'n inry. 

MENING 
Ek sal graag die mening van 

allder &lepers wil hOIOr en mu.r 
net wonder of dde owerbeid nle 
dalk so 'n veranderlng kan, oo:r-
weeg nie. 

'n SLEPE:R 
(Wat se die ander slepersT -
Red,). 

stryd moet hy ook staan met 
die wa;pans van die Gees van 
God omdat die llefde van Chris
tus hom daartoe dring. 

Begripsverwarring vorm dee! 
van die aanslag teen die beproef
te Westerse waardes. Begrippe 
word omgekeer en misbruik dat 
hulle inhoud nadel'hand so ver
warrend Is dat dit betekenloos 
geword het. 

STREWE 

Daarom verrig die A .S.B. so 
'n balangrike funksie in sy stre
we na begrips-verheldering en 
begripshelderheid gebasseer op 
die eenvoudige en kragtige be
ginsels van die Christelik-Nasio
Itale Jewens- en wereldbeskouing. 
Die A.S.B. staan in die ldee-stryd 
van ons dag, 'n stryd om die 
behoud van ons hoogste ge'aste
like waaroes. In blerdie proses 
vorm hy die denke van jong Af
rikaners en gee hy inhoud aan 
bulle Iewens- en wereldbeskou
ing. 

Dit toets dinge aan die b~gin

sels wat ten grondslag le van 
di·a eie godsdlens en die eie 
volksbestaan. Daarom staan die 
A.S.B. in diens van die eie. 

Die A.S.B soek sy norme in 
die Cbristellk-NaSiionale lewens
en wereldbeskoulng Hleruit moet 
ons nie aflei dat die A.S.B. hom 
wil skuldl.g maak aan 'n ver
starde vasklewing aan enkel'a 
onbuigsame beglnsels nie. Hy wll 
juis dinamles dink oor die else 
en omstandighede van sy tyd. 

VOOBTGAAN 

Laat die A.S.B. daarom voort
gaan om te delf na die waar
hede wat opgesluit le In ons eie 
lewensbeskouing, laat hy ons 
vyand bestudeer sodat by sy eie 
besit met grotler liefde kan be

jeen. 

'n A.S.B .-voontander. 
I>awle du Plesslshul•. 

Die koukus, bestaande uit die Studenteraad en die be
stuurslede van die verskillende boofliggame, bou op Maandag
a.and ·12 Augustus om 7.30 nm. in die Totiussaal sy eerste ier
ga.dering van die jaar. 

Met hieroie vergadering kom daargestel is sodat elkeen In die 
een van die laaste voorstelle van geleentheid geste) kan woro om 
verlede jaar se kommissie van 
ondersoek tot verwerkliking, 

Aile Pukk-a is hartlik welkom 
by die vergadering en elke S'tu
dent sal 'n spreekstem he. So
doende word aan Pukke die 
geleentheid te gee om sake on
der die aandag van die Studen
teraa:d en die hoofbasture te 
bring en sekere aspekte van 
hlerdle llggame se beleld te be
spreek . 

Na verwagting sal ook die 
· nuutgestig'te sosiaal-akademiese 

bestuur na die koukusvergad•e
ring uitlgenooi word. 

GELEENTHEID · 
'n Woordvoerder van die Stu

denteraad het aan Die Wa,pad 
gese dat die· koukusvergaderl~ 

sy se te se sonder dat dlt ult
loop op niks - dit vervang die 
ou idea 'van massavergaderings. 

Belangrike fasette van die 
studentelewe sal onder die soek
lig kom en· 'n inleidlng sal gele
wer word oor die toekomstige 
ontwi,kkeling van !lie studente
lewe. 

Seminaar oor 

Vollcsleeste 

gehou. 

VOLKEKUNDIGE'S TOER 
~L.EK·KER IN R'H·O~DESIE 

'n Seminaar oor Volksfeeete 
vind piaaa op Woenadag 14 Au
gustus om 7.30 nm. 1n kamer S 
van d'ie Frans du Toitgebou aan 
die P.U. vir C.H.O. As inleter 
sal optree prof. C, P. van der 
Walt, hoof V&Jl die departement 
Sta.atsleer aan die PU. Die seml
naar kan deur alle belangstel
lendes b)"gewoon word. 

,Bebalwe dit wat ODS geleer bet, bet ODS net mooi berin
neringe aan 'n vrugbare toer," was die algemene kommentaar 
oor die VolkekundejNaturelle-Administrasie toer na Rbodesie. I»a seminaar woi'IJ gereet deur 

die Instituut vll' Atrikaanae 
Volkskultuur en Volkskunde wat 
onlangs aan die P.U. gestlg iB 
met dr. C. N. Venter, hoof van 
die departement Kultuurkunde, 
as direkteur. Ook die depa.rte
mente Geskiedenla, A!rlkaans
Nederlands, Volkekunde en Huls
ohoudkunde en die Instituut vtr 
Suld•A!rikaanse mus1ek Ia in 
die instituut verteenwoordig. 

Aaanvanklik het die groep ult 
21 lede bestaan, 15 studente en 
6 lektore, waaronder Prof. J . H. 
Coetzee, wat as toerleier opge
tree het. Mnr. Gert Snyman 
moes ongelukkig na twae weke 
na die R .S.A. terugkeer om aan 
'n hokkietoer dee! te neem. 

Die toer het gestaan onder 
Ieiding van die Instituut • van 
Afrikanistiek. 

INDRUKKE 
Die hoofdoel van die onder

namin-g was om aerstehandse 
lndrukke te verkry van die rand, 
dl•a landskap, hlstoriese plekke 
e.d.m. en veral van die mense 
in die huidige politieke en eko
nomlese situasie. Die toerlede 
was in die posisie om lelers op 
verskillende terreine te ontmoet. 
In Bulawayo het hul die lelers 
van die Rhodesian Front Party 
ontmoet. In Salisbury Is besooak 
afgele aan die Universiteits-Kol
lege van Salisbury, Karlbameer, 
Victoria-waterval en Belra was 
die hoogtepunte van die toer. 

4,000 MYL 
'n Afstand van 'n rapsie meer 

Verkiesing 
Die verkleslng van die Studeu.

teraad en hoofbesture vir die 
termyn 1~9 v1nd vanjaar op 

Woensdag 4 September plaas. 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograa# en 
Fotogra#iese 

dienste. 
TOMSTRAA T 100 
POTCH EFSTROOM 

SKOENREP ARASIES 

en 

FIETSREP ARASIES 

VIR FLINK£ DIENS 

kom na: 

HUIS EN TUIN 
(Langs Volkskas). 

as 4,000 my) is afgele. Die gesel
skap het met drl•a Landrovers 
gereis en was ten volle toege
rus om te kamp. 

Die mense van Rhodesie bet 
die toerlede besonder gasvry 
ontvang en was ook bale hulp
vaardig. Hul is gretlg om die 

vriendskapsbande met Suld-Afrl

ka te verstewig, 

NEE, NEE, KOEKEMOER! MOENIE 
JOU STUDIES ONDERBREEK NIE! 
Ek verseker jou jy moet vir geen oomblik aan· geld dink nie. Dis 
bloot ondergeskik, ou kerel. 'n Spaarrekening by die Standard 
sorg vir alles. ]y trek rente sonder om van jou boeke af op te 
kyk. En moenie dink hulle gaan jou skeef aankyk net omdat jou 
rekening klein is nie. lnteendeel-selfs ek was puik ontvang toe 
ek nog 'n lektor . se salaris gekry het. En vandag? So tussen 
ons gese, my spaarg"ldjies lyk danig aantreklik-veral met die 
oog op my aftrede volgende jaar. En weet jy, my vrou sal nie 
sktoom om ~an jou te se dat ek dit nooit op my eie manier 
sou kon ~·ehartig het nie. Volg my voorbeeld, man. Bank jou 
geld ,by d1e St~ndard-en pak die belangrike dinge van die lewe 
met n geruste hart aan. 

Op die Standard kan . u staatmaak 
DIE STANDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK til 

. (G-Iar...O. H•n4ol.6eM) 

Meer as 800 kantore dwandeur die Repuhliek en S.W.A. 



DIE {4.F.S. EN SUID-AFRIKA 
Die American Field Service 

(A.F.S .) staan bekend as 'n uit
rullskema, d .w.s. dit bring Ame
rikaners na Suid-Afrika en neem 
Suid-Afrikaners na Am•arika. Die 
eerste opvallende kenmerk van 
die skema is dat daar van 1967 
tot 1965 360 Suid-Afrikaners na 
Amerika gegaan bet en M Ame
rikaner8 bet na Suid-Afrika ge
kom. Die skema bevorder dus 
nie ,internasional understand
ing," soos die bestuur bewear, 
nie maar eansyd~ge begrypen
heid van die V.S.A. Die tweede 
opvallende kenmerk is dat die 
A.F.S, hom toespits op jongmen
se in bulle matriekjaar wat dan 
in die daaropvolgende jaar in 
Julie of Augustus vir 'n volle 
jaar na Amerika toe gaan. Te
rug in Suid-Afrika studeer die 
persoon dan 'n voile jaar later 
af. Tagtig manjare word uit die 

DONDERDAQ tilt IATERDAG, 
AUQ . 1 tot a: 

HONV TO SUCCEED IN 
BUSINESS WITHOUT 

REALLY TRYING 
ROBERT MORSE 

RUDI VALEC 

MAANDAQ I an DINIDAC I AUC. 

CORRUPT ONES 
ELKE BOMMER 
ROBERT STACK 

KurtJI• word rnd1 In die mlddaB 
nn 1.31 tot •.oo nm. wlr die aand· 

wartonlnc nrkoop. 

31 miljoen blankes se al'beidspo
tensiaal geknip. 

DOELSTELLINGS 
Die d.oelstellings met die jong 

Suid-Afrikaners b)yk duidelik uit 
die boek van ene E. S . Munger, 
Notes on tha formation of South 
African Foreign Policy," (196:1) 
bls. 74--75; 

,.It is (die A.F.S.) American 
stimulated and, unofficially, has 
lthe result of "brainwashing" 
young South Africans who come 
to the U .S.A. at the impression
able age of 16 or so, and of 
promoting liberal ideas witlhin 
the Republic." Die kinders kom 
uit sg. anti-«overnmertt homes" 
en die besoekers uit Amerika 
word ook bier in anti-government 
homes gaplaas. Die oorstuur van 
,an Afrikaner" is net skyn. 
(Prof. Munger is 'n oud-Ford 
Foundation student en met 'n 
Suid-Afrikaanse meisie getroud) . 

LESINGS 

Onder die 15 persone wat ge
nooi is om lesings te hou vir die 
studente voor bulle vertrek, 'n 
sg. orie'I\teringskurses, was sewe 
afkomstig van di·a redaksie van 
die .,Rand Daily Mail" en die 
akademiese persorteel van Wits. 
Onder bulle was o.a. B. Pogrund 
van die ,.Mail" en proff. Lewin 

LeMay en Tobias van Wits. 

Onder die oorblywende agt 
was daar W. D. Wilson, bestu
rende direk't.eur van Anglo-Amoa
rican Corporation, Gordon Pitje, 
'n Bantoe wat geld hanteer bet 
as tussenganger tussen eerw. 
Blaxall en Londense bronne wat 
bestem was vir die A.N.C. Die 
Kommunistiese saboteur Arthur 
Goldreicib. en Yusuf Cacbalia, 
voormalige soakretaris van die 
verbanne ,.Indian National Con
gress" was ook al as sprekers 
genooi. 

MOOIRIVIER MOTORS 
Posbus 51, 

Vir:-

(EDMS.) BPK. 
Potgieterstraat Telefoon 4338/9, 
POTCHEFSTROOM. 

* MERCEDES-BENZ * TOYOPET * RENAULT DAUPHINE 

Die temas wat behandel is, is 
op die oog af nie party-politieke 
materiaal nie, maar dit gaan 
oor die vertolkin•g van die ge
skiedenis, rasse-.aangeleenthede 
onderwyssake ens. wat maklik 
geswaai kan word na die essen
siele strydvra::a van die politiek. 
Die orienteringskursesse" is ge
staak nadat die uitnodiging aan 
Goldreicib. en andere groot pro
tea in baie kringe uitgelok bet. 

Hoe bedenklik die A.F.S . ..asso
siasies in Suid-Afrika is, is 
weereens bek•amtoon in die boek 
.,The Fourth of July Raids" wat 
laat in 1965 verskyn bet. Dit 
gaan oor die sabOtasie-erhore 
van die NUSAS-leiers Leftwich 
en De Keller, en die skrywers 
Brokensha en Knowles is be
kende, openlike liberaliste. 
Daarin word die rol van die 
bende-leier Robert Watson, wat 
soos ,.'n agent van die interna
sionale Kommunisme" gelyk bet, 
asook sy assosiaie met die A .F .S. 
bespreek. Go)dreich en Watson 
lede van die grootste sabotasie
organisasies wat nog in Suid
Afrika voorgekom bet, se asso
siasie met die A.F .S . Is nie weg 
te radeneer nie. 

AFWYS 

Afgesien van die sterk politie
ke gronde waarop die A .F.S. 
afgewys moet word, is die eko
nomiese, sosiale en opvoedkun
dige oorweginge daarteen so 
sterk dat dit met die grootste 
beslistbaid verwerp moet word, 
in belang van Suid-Afrika en in 
belang van die kinders. 

HOOGLERAAR 
TERUG 

IN TUIG 
Prof. J. P. van der Walt, hoof 

van die Departement Sosiologie 
is na 'n lang tydperk van af
wesigheid terug in die tutg. 

SIEKTEVJ!:RLOF 

Verlede jaar was prof. Van 
der Walt met siektevoarlof. Die 
afgelope ses maande was hy met 
S'tudieverlof om aan sy M.Ed. 
te werk. 

Tydens sy afwesigheid is prof. 
Van der Walt se plek deur ds. 
P Jordaan van die N .G. Ge
meente Die Bult, volgestaan . Dr. 
L . E. M. 'Dberon was waame
mende departementshoof. 

KUNSSALON 

BEGIN 

VRY·DAG 
Die salon vir dra uitstalling 

van plaaslike kunswerke aan die 
Potchefstroomse Universiteit be
gin op 2 AuguS'tus om 7.30 nm. 
Die inleiding word deur prof. 
G. Dekker gelewer. 

Onmlddellik na die inleiding, 
om 7.4:1 nm., !ewer mnr. Albert 
Wertlh, kuratpr van die Kurur
museum in Pretoria, 'n lesing 
oor: die Suid-Afrikaanse SkUd•ar
kuns, in kamer 3 van die Frans 
du Toitgebou. 

Met · iOjitpli•tite Wilt 

A J A ~X· 
.(Ed•s.) . ,pk. 
IOEIE

SQYnEHO~di&PII"'i•IS._ 
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In Memoriam 
Jacobus Marais Hattinp is 

qp 1s Maart 1901 cebore. Na 
sy skoolopleldin&' Is h)' In 
1928 na Stellenbosch waar hy 

hom in die Teolo&ie wou be
.kwaam, lly keer ecter teruc 
na Potcbefatroom ell akryf In 
88 Btuclent aan die N oi'IDAal.
koUe,.e.. ID 1951 verwert bY 
118 dux~tudent die OS ~ 
ftkaat. Hy be&in ay onde~ 
loopbaan aan dte JepPe Bl&la 
Sc:hool In 19S!. ID 19SS bep 
hy ooderwye ,ee aan die 
Glmnaabmi (deatyda Demon
strut, skool) alhter. TefWJI 
hy bier ouderwys pe, atudeer 
by aan die d4!11tydle P.U.K. 
vir C.ILO. en ve~rf die BA 
«raad met hootvakke Afrl
kaan&-Nederlanda tm Slellmn

cle. 
In l9S8 oncle~ h7 'D 

stud.lerels na Europa en In 
ltS9 verwert hy cUe MA-pud 
ln Slelkunde met lot. Hy bl 
vaaat c!le berln 1939 aange
stel u doaent In Slelkunde 
Depariement en In 19-IS word 
hy cUe hoot van die Depart& 
ment. Hy behaal lntuliBen ay 
doktorscraad en word In 
1M7 bevorder tot profMsor. 

Prot. llattlngh het hom Die 
alleea op akadem1eee pbled 
ollidenkel ole, maar ook u . 
sportman. Hy epeel vaaa~·· 

1951 tot 19SS voetbal vtr Wee
Tri. lfln wei M akrumakakel. 
Daarna was by vlr etllke Jare 
atrlgter en eersteklas akeld&
rerter. Op die pblecl vaa 
vereni«lnca en orcantaaales bl 
daar ~ wat van ay g&

w-rdeerde dienate, keDDla ell 

llefde gebrulk gemaak het, ~ 
dlt haa8 onmoontllk Ill om te 
noeiD.. 

Sy werk b.ter is getrou vol
&'ell8 die beginaeis van ODS 
Ullllversltelt gecloseer, Die om
dat van hom verwag Ill ole, 
maar omdat cUt inclerdaad •Y 
beglnaels ook waa. 

Sy dOIIerende penoneel bet 
hy altyd In ay vertroue P
neem en geen belanrrfke • 
slutt Is oolt ceneem In die 
Depa.rllerilent SJ:elkuncle 11011-

der dat die pel'80neel ee,. p
raadpleec ts nJ.e. Wle van ona 
kan nle nog ontbou hoe hy 
aan die elnde van verlecle 
Jaar vir ~een van ooa pvra 
bet: ,Wa11ter deel van die 
werk wU. Jy voll"ellde jaar 
do-.rT'". Of hoe by aan die 
be&in.. van die Jaar cevra bet: 
,Watter perlodes verldea J)'T" 
Hy was bereld om die te 
neem w~~ot oorbly! 

Reeds by 'n vo.rlp pleeJ!t
held. bet ek oppmerk dat hy 
'n meester was In die bebeer 
van ,,m.enallke verhoucllnp." 
Sy perscm.eel wu altycl celuk
klc en aou eol&ieta vtr hom 
doen. Gepn wonder dat cloaen
te van anclet departemente ea 
sells ol&-doserende penoneel 
met hulle prObleme na hom 
cekom bet nle. 

Hy het al die jare met atu
dlmte · en mecJ.e.d.osente nou 
u.am gewerk en aan hulle 
tet. van .,. wywheld, rustle
held, .relnsplreerclheld, mee
voeltng en Slmpatte oorpdn. 
Seltti tydeas ay alelde Wll8 Q 
meer bekommerd oor ona wel
lfllalld ae oor 8)' ele. 

Wat 'n betODdere voo~ 
wae difl ole vir IIOIJIIIllce van 
0115 om onder hom te koa 
studeer ole en hom boonop 
118 ptroue vrlend te kon h~ 
nte! 

Met 87 atBtrewe het die 
Unlveraltelt nle net 'D aklt
tenmde dollent Die, m-r 'n 
ultataande departementahoof 
verioor, ay peraoneel 'D be
sonde,.e, onvervanabare hoot 
ea vrtead en ay atuclente 'a 
ul.t.taande J!IMlrm.eeater ea 
vrlend. 

So 8111 oaa hom altyd ont
hou! 

~t. c. F. SGROEMAN 

INTERESSANTE FEITE 
OOR JEUC DEUR 

VERSLAC CEOPENBAAR 
Gedurende 28 Junie tot 2 Julie bet 'n Nasionale Jeugkon· 

gres te Pretoria plaas gevind. Tydens hierdie kongres is die 
verslag van die jeugondersoek wat deur die Departement Sosio
logie van U.P. vir die nasionale jeugraad ondemeem is, be

spreek. 
Die verslag is In vyf dele op

gedeel, nl. : jeug en arbeid, kul
tuur, vryetyd, godsdiens en jeug- • 
organisasies. 'n Lid van die 
studiegroep vir elke onderdeel 
ihet tydens die kongres 'n refe
raat gelewer. 

PUKKE 
Kongresgangers bet van oor die 

hele land gekom en ook 'n aan
tal Pukke was afgevaardi'gdes 
teenwoordig, terwyl doseredde 
personeel en predlkante ook op
gemerk ls. 

Verskillende feite bet aan die 
!ig gekom, onder meer dat in 
die algemeen dra Afrikaansspre
kende jeug meer konserwatief 
georienteerd is as die Engels
sprekende jeug: dat 37.6 per
sent van die jeug of aktief of 
as toeskouers aan sport deel
neem; dat sle~s 34.1 peraant 
rook i.I1 dat 52.8 persent alkoho
liese dranke gebruik. Van die 
Afrikaaqssprekende jeug wU net 
een uit elke tien Afrikaner ge
noem word en 18.4 persent van 
di•a jeug voel bulle in geen van 
die bestaande politleke partye 
tuis nle, boewel die oorgrote 
meerderheid vir praktiese deul'
voering van die beleid van af
sonderlike ontwikkeling is. Am-

per twee maal meer mans u 
dames is ten gunste van proef· 
huwelike. 

Die B)'lbel word deur 90.6 per· 
sent beskou as die woord van 
God, terwyl 89.6 persent Ohrl.s· 
tu5 as Saligmaker erken. Reeds 
ses of meer kere is deur 85.3 
persent verkeerboetes betaal. 21.2 
persent bet reeds voor of op hul 
14de jaar 'n vaste verhouding 
met die teenoorgestelde gesla.g 
gehad. Die Suid-Afrikaanse jeug 
1.3 heelwat meer selfstand!gar e.s 
die Amerikaanse jeug. Lees Ia 
die gewildste vryetydsbesteding 
gevolg deur fliek, terwyl 3.4 per
sent liewer slaap en 6 persoent 
net niks doen nie. Beroepsvoor
ligting op skool an werkver
skaffing aan studente gedurendt 
vakansietye vereis onder meer 
dringende aandag. 
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Twee Pukke SPRINGBOKKE DEUR GRIEP LINDEQUE 
Skoenreparasies 

verteenwoordig 
Noordelike 

U niversiteite 
In die loop van die buldlge 

selsoen Is daar deur kenners van 
rugby re-eds veel lot in die rig
tinJg van Piet Brand gestort. 
Hieroie ltranlge slotvoorspeler 
van die P.U. is al genoem as 
een van die twee beste slotte in 
Suid..Afrikaanse studenterugby. 

LOPIES 
Brand bet Saterdag vir die 

Nooroelike universiteite opgedrat 
in 'n voorwedstryd vir die )aas

te toets tussen Suid..Afrika en 
die Leeus, Hy bet in hierdle 
wedstryd teen die Kwaggas nie 
net in die lynstane goed vertoon 
nie maar ook 'n paar regte Frik 
du Preezlopies gedoen. Met die 
komende toar van Suid-Atrika 
na Frankryk kan dit nle anders 
as dat Brand deegUk onder die 
aandag van die nasionale keur
ders, verkeer nle. 

BOTHA 
Gerrit Botha, vleuel van die 

P .U. bet ook ln die wedstryd 
van Saterdag taen die Kwaggas 
gespeel. Botha bet min kana ge
kry om van sy vaart gebrulk te 
maak. Sy verdediginlg was egter 
uitstekend en by bet meer as 
een keer seker punte teen die 
studente afgeweer. 

Dameshokkie 
sewende jn 

toernooi 
Gedurende die week van ;L4 

JuJ.ie tot 21 Julie h•at die dames
bokkiespan van die P.U. a.an 
die S.A.U.-hokkietoernooi deelge
neem. Dit was 'n strawwe week 
van hokkie waarln die dames 
teen die spamre van 8 ander 
universiteite te staan gekom bat. 

Tenapyte van bulle goeie var
tonings moet die dames van die 
P.U. tevrede wees om sewende 
op die ranglys te eindlg. Dit 1s 
vera! Jakkie MeY'er, doelwagter 
van die P,U. wat besonder ver
toon bet in die loop van die 
toernooi. Sy bet dan ook spesiale 
vermeldlng van die keurders 
gekry. 

so STAAN 

IN WIELE GERY 
Deur JAN BARNARD 

DIE Springbok Atletiekspan van 20 lede onder wie 5 Pukke 
wat in Junie, Julie, in Wes-Duitsland, Switzerland en Lux

emburg aan die 9 byeenkomste deelgeneem het was ongetwy
feld die sterkste in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse Atletiek 
maar ook die ongelukkigste. 

Kort na die aankoms van die 
Suid..Afrikaners in Muchen op 23 
Junie bet 'n grlep--epidemioa toe
geslaan. Die een l!panUd na die 
ander is platbgetrek en die 
groot verwagting van dosyne 
Suld-Atrikaanse rekords was 
daarmee been. 

NASH 

'n Hele paar pronk vertonings 
is onder meer ge~ewer waaron
der Paul Nash se skitterende 
komblnasie van 10.0 sek. vir die 
100 meter en 20.1 sek. oor die 
200 meter die beste was. 

Met hierdie vertoning bet Nash 
die grootste kombinasie naello
per van aile tye geword. Geen 
andoar naelloper kon nog in 'n 
ganse Ioopbaan hierdie tye ag
ter sY naam skryt nie, en Nash 
bet dit op een aand vermag. 

BEKOBD 

Wtille Coe~ee, kaptein van 
dJe Springbokspan, bet self iJl sy 
eerste byeenkoms in Mfinchen 
pragtlg presteer met sy Suld
A1rlkaanse rekord van 13.8 sek. 
.,,lr die 110 meter hekkles. 

Daar is met groot verwagtlng 
na sy poging op Zurich se bUts
baan, waar Nash sy skitter tye 
behaal bet, uitgesiel1. Die mening 
was dat 'n tyd van hierdie tn 
die omgewing van 13.5 sek. 
binne W1llie se bereik was. Pie 
griep bet egter ander planne 
gehad en die Pukke was ge-

noodsaak om in Wald Kriberg 
agt.ar te bly toe die Springbokke 
Switzerland toe vertrek bet. 

FANIE 
Nog '11 Puk wat sy sout ter

dee verdien bet, is Fanie van 
Zyl. Sy puik oorwinning oor 
Tsjegge-8lawakye se Josef Odlo
zil in die 1500 meter tydens die 
eerste Miinchen byeenkoms sal 
nog lank onthou word. 

Fani•a bet Odlozn, wat 'n sll
wer medalje tydens die jongste 
Olimplese Spele in hierdie nom
mer verower bet geheel en al 
ultoorle en 'n maklike oorwin
ning behaal. 

Daarna bet die griep hom ook 
baasgeraak en bet sY gesondheid 
in so 'n mate verswak dat by 
'n week vroeer as die res van 
die span na Suid-Afrika moes 
terugkeer. 

BEA 
Bea Marais bet ook vroeg die 

slagoffer van di~ griep-epidemie 
geword maar nle voordat sy in 
Miinchen haar beste ttyd van 2 
min. 9.2 sek In die 800 meter 
behaal bet nle. Haar vorlge vin
Itige tyd was 2 min 12.6 eek. 
Net twee ander Suid-Atrlkaners 
Anne McKenzie en Thea Kits
hoff kon nog daarin slaag om 
die atstand in vlnniger as 2 min. 
10 sek. at te Ie. 

DAWID 
Die Pukke r~e kragreus Dawid 

Booysens bet 18pd. as gevolg 

Thalia keer 
grootse 

terug 
toer 

van 

Thalia het pas teruggekeer van 'n grootse en suksesvolle 
to.er na S.W.A. Die geselskap bet uit 24 Iede bestaan en die 
toermoeder was Tant N onna du Buisson. 

Die toerges-alskap het op 26 

Junie per treln :Qa S.W.A . ver
trek. Die geselskap bet die be
kende werk van Bartho Smit, 
nl. die Man met die lyk om sY 
nek opgevoer. Die stuk Is op-

DIE PUNTE: 

gevoer onder dra gpelleiding van 
Elize Scheepers, 'n onderwyseres 
by die Hendrik Potgieter Laer
skool. Die opvoerings was bale 
suksesvol en dit bet die harde 
voorafgaande oefening geloon. 

SUKSESVOL 

Stand van Koshuis-rugbyliga vir die week geeindig 26 

Julie. 

Die toer was finansieel, sosiaal 
en kultureel bale suks~svol en 
die opkoms by die opvoerings 
kan as gemiddeld beskou word. 

Ltberalia A 11 10 0 1 166 17 21 
Dorp A. 8 8 1 0 120 27 16 
Makouvlet A. 9 5 2 2 99 73 12 
Thaba Jiih 9 5 3 1 91 57 11 

Over de Voor N . 10 4 4 2 99 75 10 
Makouv)el B. 8 3 5 0 ~ 108 6 
Kompleks. 9 2 6 1 56 94 5 
Over de Voor s 10 2 7 1 41127 5 
Dorp B. 15 2 3 0 24 58 4 
Libera!la B. 7 0 7 0 11100 0 

P~RADISE 

RESTAURANT 
Die kafee op Die Bult .•• 

die kafee waar studente hul 

koeldrankie drink, 

EN SNOEKER SPEELI 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM. 
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In S.W.A. bet die geselskap 
bale interessante en geskiedkun
dige besienswaard~ghede besoek 
bv. die Ethosa panne waar die 
studente stom geslaan was by 
die aanskoue van duisende se
bra's. Verdere bet bulle besoek 
gebring aan die Augrablese wa
tervalle, die F .C.U. Karakoelta
lbrlek, die Wetgewende Huis In 
Windhoek, die Duitse Kerk en 

die begraatplaas In Windhoek 

wat bekend staan as die mooiste 

van sY soort in die wereld. 

KOOK 

Op die train moes die studente 

self na hul welstand omsien en 

daaro.m was bulle genoodsaak 

om die potte self aan die kook 

te hou, maar van gebrande kos 

was daar geen sprake nie. 

Lede van die toergroep meen 

dat die Suldwesters onvergelyk

bare gasvrye men~re ls, Die toer 

is soma:ner op 'n bale hoe noot 

afgeslult toe die groep op 'n 

dinee die aand voor tuiskoms 

onthaal is. 

van die griepaanval verloor en 
dit was geen verrassilllg toe by 
nie sy beste afstand van 61 vt. 
5 dm. in gewigstoot kon oor
tref nle. Hy bet nietemin bale 
geleer vera! van die Amerikaan-

. se gtawigstoter Dave Maggard 
wat 'n groot vriend 
Suid-Atrikaanse span 
bet. 

van die 
geword 

Die 5de Puk In die span, Wil
lie van der Westhuizen, kon 
eers bier teen die einde van die 
toer daarin slaag omdie griep 
af te skud oan bet op 'n stadige 
baan 21.4 sek oor 200m. behaal. 
Net soos die ander lede van 
die span bet by egter bale ge
leer, vera! ten opsigte van die 
waarde van oorafstandoefenlng 
vir naellopers, en dit sal hom in 
die seisoen wat voorle goed te 
pas kom. 

In die heel laa.ste byeenkoms 
van die toer, in Koblenz op 17 
Julie, bet Willie Coetzee lets ge
doen wat nog nie in Suid-Atrika 
aanskou is nie: Hy bet kortpad 
deur 'n hekkie gekies! 

Op 'n reen deurweekte baan 
(by bet beslis c;lie swakste baan 
geloot) het by 'n slag gegly sy 
!outlose ritme kwytgeraak en 
'n bekkie middeldeur gehardloop. 
M~t uitsonderlng van Nash, 

WUlie Coetzee en Bea Marais, 
het alegs twee ander Sprlngbok
ke bulle presta.sie:s op die toer 
oortref. Hulle is Dicky Broberg 
wat die 800 meter in 1 min. 
47.8 sek. slegs .;a sek. stadiger 
as Vaugh Jaclln se nasionale 
rekord atgele bet en Thel"asa 
van Rensburg wat met 23.9 sek. 
vir die 200 meter ,1 sek. op haar 
vorige beste tyd verbeter bet. 

• 

- Octron-gebou -
Twee depots op Butt: 

BUL T DROOGSKOONMAKERS 
WESTV AAL DROOGSKOONMAKERS 

Spesiole pryse vir studente. 
Aflewering op die Kompus. 

KOM BESOEK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Kerkstraot 213, 
Johan Dreyer-gebou. 

TRUST 
APTEEK 

TRUST IANK-SENTRUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* Potteb~kkery 
* Fotografiese 

* benodigdhede. 

Ons vriendelikheid en diens 

is u waarborg . 

AFLEWERING OIUL 0, DIE 

• 

na aksie .. 
satisfaksie 
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' 
Suksesvolle toer na 

Rhodesie • 

Eerste Rugbyspan 
Deur PIET MALAN 

Die Pukke se rugbyspan bet pas teruggekeer van 'n bale 
geslaagde toer deur Rbodesie. Bulle · bet vyf van bulle ses wed
stryde oortulgend gewen. 

Die eerste klinkende oorwlnnlng was teen die sterk span 
van Wlt8 met 21-14. Met hierdie vertonlng bet bulle reggekry 
wat die Mattes en Tukkles vanjaar ole vermag bet ole. Albel 
laasgenoemde spanne bet reelds neerlae teen Wits gely. 

met 29-0 in 'n pragwedstryd te 
wen nle. 

btE WAPAb 

7'ydena cUe onlaqlle bl.ter-aal
versltere rugbytoe~nool 18 die 
spelers de\lr die burgemeester 
va.n Bulawayo ontllaal. 0p die 
toto bo wrskyn by saam met 'n 
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ldomple ..,eien en bulle peel

line. !Heel regs op dle toto is 

Piet Brand, slot van die Pukke. 

Foto: Camera 'Craft, Bulawayo 

GIMNASTE 
VAN P.U. 

MAAK 
SKOONSKIP 

Die maD.~~SPan van die P.U. ae 
glmnastiekklub het in die S.A. 
U. - glmnaetlekkampioenspaikke 
akoonsk.lp gemaak. Die kam· 
pioenskappe wat die atgelope 
vakansie in Grahamstad gehou 
Ia, was 'n sege vir die manne 
van die P.U. Hulle )let makllk 
eerate geeindi'g, en sover vaag&
atel kan word, Ia d~t die eerate 
keer In 10 Jaar dat die Puk 
hierdia kompetlsle wen. 

YOUNG 

Die eer&te klinkende oorwin
nlng was teen die sterk span 
van Wits met 21-14. Met bier
die vertoning bet bulle reggekry 
wat cHe Matles en Tukkiea van
jaar nie vermag bet nle. Albei 
laasgoanoemde spanne bet reeda 
neerlae teen Wits gely. 

Pie volgende aan die beurt was 
Pollaie die voorlopers van die 
Mubonaland'se rugbysUibunie in 
Salisbury. Die telllng bier was 
19-6. 

Daar was beelwat epelera wat 
ultgebllnk bet soos Piet Bruwer 
wat deurgaana op )leelagter pulk
spel gelewer bet en die meeBte 
punte aangeteken bet nl. 48. 
Gerhard Botha bet ses driee 
gedruk en getoon dat by ook 
uitstekend op senter kan apeei. 
Dte fonds van die toer was 
Fires van Vuuren wat na ay 
lang dweslgbeld as g.evolg van 
'n beserlng met sldt'terende &pel 
na vore gekom bet. Senter An· 
drieS du Plooy bet 15 punte 
aangeteken en ander ultJbUnkeN 
was Piet Brand, Andre de Bruin 
Ferdie Postma en Doute de la 
Porte .. 

VIER PUKKE STOEI IN 
S'.A.U .-SPAN 

Van al die universltelte wat 
d.eelgeneem bet, was dlt net die 
P.U. wat mans in die eerste
graa.dkompetlsle ingeskryf bel 
Lenerd Young bet eerste geeln
dig en as Unlversitelte eerste
graadkampioen na die P.U. 
teruggekeer .. Die ander lede van 
die 8 pan was Lompiea Lombaard 
en Nolin Oberholzer. 

Die dames van die klub bet 
ook nle teleu11geetel nle. Hulle 
bet daaTin s-eataag om met 
strawwe kompetlsle die derde 
plek te verower. 

'OMTALI 
Hlerna bet die Pukke In Urn

tall ~en Manlkaland se vyt
tlental geapeel wat die sterkate 
aubuniespan van Rhodesia is. 
Die Puk!ke was gou 16-8 voor, 
maar Tlenle Maartln wat ook 
vlr Rhodesie IOS'Skakel speel bet 
met 'n uitstekende vertoning ay 
span gered soda.t die telling 
teen die einde 16 elk was. In die 
doodanikll!a van die wedstryd bet 
Plet Brand binne aY eie baltge
bied 'n akoonvang gevang en 
die bat meer aa 60 tree suiwer 
oor die dwarslat gellg om die 
Pukike met 19-16 te laat aeevier. 

Vier Pukke is gekies om die S.A.U. stoeispan te verteen
woordig teen Natal, na afloop van die S.A.U.-toernooi, en 
daarby net die Pukspan ook daarin geslaag om 'n liweede 
plek (slegs een punt agter die wenners) te bebaal. 

Dlt is 'n besondere prestasle 
as in ag geneem word dat die 
span 'n paar gevoelige terugslae 
gehad h•at . Schalk Engelbreciht 

PUK SE LANDLOPERS 
WYS WEER HUL SLAG 

Die toerspan bet Odzi met 32 

punte teenoor H 'Y'arslaan in 
die laaate wedstryd teen Inya
zura geen moeite ondervlnd om 

Vier Pukke nl. George Miildner, Gawie van Eck, Dewald 
Steyn en Bennie Westennan, bet puik presteer op die S.A. 
Universiteite landloopkampioenskappe wat gedurende die vakan
sie op Pietermaritzburg plaasgevind bet. 
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In die indivliduele kompetlsie, 
wat deur die Na'taller Dave 
Kirk-by gewen is, bet Miildner, 

(EDMS.) BPX. 

Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames beri.odig -

Nuwe voorra.de van rokke en noqwat word 

gedurig uitgestal. 

,IVIeispasteitjies met 

sousl assebliel • 

tomatie-
II 

• • 

kry by · u kafeteria 

Van Eck en Steyn onderskeide
llk die tweede, d·arde en vlerde 
plekke verower. 

JUNIOR 
Westerman, wat nog 'n junior 

atleet is, bet die 14e plek lnge
neem en met hierdie vertoning 
bewys dat daar nog bale van 
hom in dde toekoms gehoor sal 
Word. 

In die spankompe'tlsles, waar 
die eerst'<! ses deelnemers van 
elke span tel, het die Pukke 
derde geeirtdllg na Natal en 
Stellenbosc!h. 

SPAN 
Miildner, Van Eck en Steyn 

het dan ook die boogste onder
skelding b<!haal deur gekies te 
word vir die S.A . Unlversitelte
span wat teen Natal en 'n S.A. 
jun•iorspan deelgeen neem bet. 

VITSLAG 
Die uitslag van die S.A. Uni

versiteite landloopkampioenskap
pe oor sewe my! was soos volg: 
1. D . Kirkby (Natal Univ.) 37 
min. 8 sek. 
2. G. Miildner (PU.) 37 min. 27 
sek. 
3. G . van Eck (P.U.) 37 min. 
30 sek. 
4. D. Steyn (P.U.) 37 min. 48 
eek. 
li. F le Grange (Stellenbosch) 
37 min. 53 sek. 
14. H . Westerman (P.U.) 39 
min. 33 sek. 
39. T. van Rooy (P.U.) 41 min. 
52 11ek. 
52. R. Nel (P.U.) 42 min. 59 
sek. 

STI!LFONTEIN 
George Miildner en Rennie 

Westerman bet verlede Sater
dag weer skitterend gedrat op 
dde Stratbvaalse Klubkamploen
skappe wat op Stllfontein gehou 
5.!1. 

Milldner bet die senior titel 
.gewen oor 7.8 myl in 42 min. ~ 
sek. terwyl Westerman die ju
nior tltel verower het oor 'n 
atstand van vyt myl. 

kon sy gewlgsgrens nie baal nie 
en Dawid Lombaard bet sy en
kel verstuit. Daarby kon die 
swaa11gewig, Dawid Ackerman, 
weens werksomstandlgbede nle 
deelneem nle. 

PLEKKE 

Vir die Puk het Johan Prel
ler, Gerrie Ehlers eti Pe.nle van 
Nlekerk almal -eerste plekke ver
ower, terwyl Ben van Zyl 'n 
tweedeplek en Fanie Grobler, 
Dawid Lombaard en Scbalk 
Engelbrecht derde plekke bebaal 
het. 

Die volledige uitslae was: 
Tukkies eerste - 22 punte. 
Puk tweade - 21 punte. 
U.O.V.S. derde - 13 punte. 
Ikeys vierde - 6 punte. 
Wits vyfde - 5 punte. 
Maties sesde - 1 punt. 

BEKEB 

Gert Ehlers bet die beker ge
kry vir die mees wetenskapllke 
stoerar op die toernool. 

'n Suid-Afrikaanse Universitel
te span is toe gekles om teen 
Natal te stoei. Vier Pukke, Jo
han Preller, Bennie van Zyl, 
Gert Ehlers en Danie van Nle
kerk is aangewys as lede van 
die span. J'ohan Praller bet sy 
geveg met 'n val verloor, Gert 
Ehlers bet gelykop gestoei, Da
nie van Niekerk bet met punte 
gewen en Bennie van Zyl bet 
met 'n val gewen. 

T aleltennisspan 

einclig derde 
in toernooi 

D'le atgelope vakans1e bet die 
P.U.-tafeltennlaJt.lub ,e eel'atl 
maDSl!lpan derde geeindlg In die 
B.A..U. tateltenn111kamploenekap
pe. Die dames het die vierde 
plek verower. Die man.ne van 
die Pult moes cUe kDle bulg voor 
die spanne van Wits en dJe Unl
versiteit van Kaapatad. 

Die toernooi bet vanjaar p 
tu~ van 'n baie boir etallldaard 
u in cHe verlede. Daar waa de 
ook van die beate apelers in die 
land teenwoordlg op clle toer
nool. So wu dear die Springbok 
David Flckten e manne eooe J. 
Darfan en G. Poekroy. - !lan· 
lie wat onder die vooNte gekellfo 
dee in die land I& 

By tateltennla bet dlt egter 
nle alleen gebly nle en oor die 
algemeen was dtt 'n bale aan
gename toemool. Ple manne van 
dlta Puk bet daarln gea1aag 0111 

die blaukompetls1e te wen. 

Die Wapad word gedruk deur 
Ensllns die Drukkers, Potgieter· 
straat 31, Potchefstroom vir die 
uitgewers: Die Studenteraald, 
P .U. vir C.H.o .• Potchatstroom. 

U het volop keuse m ons groot verskeidenheid 

Boeke • 
Ytr Stu die • en Ylr 

Ontspanning 

PRO REGE-P.ERS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

H/v. Tom- en Borcherclatraat 

POTCHEFSTROOM. 

Telef010n 5236/4944 

Telefoon 3431 



Suksesvolle toer na 
Rhodesie • Vlr 

Eerste Rugbyspan 
Deur PIET MALAN 

Die Pukke se rugbyspan bet pas teruggekeer van 'n bale 
geslaagde toer deur Rbodesie. Bulle · bet vyf van bulle ses wed
stryde oortulgend gewen. 

Die eerste kllnkende oorwlnnlng was teen die sterk spau 
van Wits met 21-14. Met hierdie vertonlng bet bulle reggekry 
wat die Mattes en Tukkies vanjaar nle vermag bet nle. Albei 
laasgenoemde spanne bet reeids neerla.e teen Wits gely. 

Die eer&te klinkende oorwin· met 29-0 in 'n pragwedstryd te 
wen nle. 

btE WAPAb 

Tydens cUe onlaqlle lllteMml
versltere rugbytoe.m.ooi 11!1 die 
spelers deqr die burgemeester 
van Bulawayo ontllaal. Op die 
foto bo verskyn by saam met 'n 
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ldomple apelen en bulle «Mel· 
Une. !Heel regs op die foto Is 

Plet Brand. slot van die Pukke. 

Foto: Camera 'Craft, Bulawayo 

GIMNASTE 
VAN P.U. 

MAAK 
SKOONSKIP 

Die mansspan van die P.U. 1e 
gimnastiekklub bet in d•e S.A. 
U. - gimnastiekkamptoenspaikke 
skoonsltip gemaak. Die kam· 
pioenskappe wat die afgelope 
vakansie in Grahamstad gehou 
Ia, was 'n sege vir die manne 
van die P.U. Hulle )let makllk 
eerst-e geelndi'g, en sover vasge
stel kan word, Ia cMt die eerste 
keer in. 10 Jaar dat die Pull 
bierdte kompetlsie wen. 

YOUNG 

ning was teen die sterk span 
van Wits met 21-U.. :Met bier
die vertoning bet bulle reggekry 
wat d1e Mattes en Tukkles van
jaar nie vermag bet nie. Albei 
laaagoanoemde spanne het reeds 
neerlae teen Wits gely. 

Die volgende aan die beurt was 
Pollaie die voorlopers van die 
:Masbonalandse rugbysulbunie in 
SaUsbury. Die telUng hter was 
19-8. 

Daar was beelwat spelera wat 
ultgeblink bet aoos Piet Bruwer 
wat deurgaans op )!.eelagter pulk
spel gelewer bet en die meeste 
punte aangeteken het nl. 43. 
Gerhard Bot:ha het ses driee 
gedruk en getoon dat by ook 
uitstekend op senter kan speel. 
Die fonds van die toer was 
Fires van Vuuren wat na sy 
lang afwesigbeid as g.evolg van 
'n beserln·g met sldtb:lrende spat 
na vore gekom bet. Senter An
dries' du Plooy bet 15 punte 
aangeteken en ander uitbllnkers 
was Piet Brand, Andre de Bruin 
Ferdie Postma en DolUe de ta 
Porte .. 

VIER PUKKE STOEI IN 
S'.A.U .-SPAN 

Van a1 die universitelte wat 
deelgeneem het, was dit net die 
P.U. wat mans in die eerste
graadkompetlsie lngeskryf bet. 
Lenerd Young bet eerste geein· 
dig en as Univeraiteite eerste
graadkamploen na die P.U. 
teruggekeer . . Die ander lede van 
die 8 pan was Lomples Lom'baard 
en Nolin Oberholzer. 

Die dames van die klub het 
ook nie teleur1geete1 nie. Hulle 
bet daarin JeoSlaag om met 
strawwe kompetlsie die derde 
plek te verower. 

UMTALI 
Hlerna het die Pukke in Um

tall .teen :Manlkaland se vyf

tiental geapeel wat die s1larkate 
subunierspan van Rhodesie is. 
Die Pu1dre was gou 16-8 voor, 
maar Tienie :Maartin wat ook 
vir Rhodesiti lOS'Skakel epeel bet 
met 'n uitstekende vertoning ay 
span gered sod81t die telling 
teen die einde 16 elk was. In die 
doodlmlklre van die wedstryd bet 
Piet Brand binne aY eie halfge
bied 'n skoonvang gevang en 
die bal meer as 60 tree suiwer 
oor die dwarslat gelilg om die 
Pukike met 19-16 te laat seevier. 

Vier Pukke is gekies om die S.A.U. stoeispan te verteen· 
woordig teen Natal, na afloop van die S.A.U.-toemooi, en 
daarby net die Pukspan ook da.a.rin gesla.a.K om 'n hveede 
plek (slegs een punt agter die wenners) te bebaal. 

Dlt is 'n besondere prestasie 
as In ag geneem word dat die 
span 'n paar gevoelige terugslae 
gehad h•at. Schalk Engelbreclht 

PUK SE LANDLOPERS 
WYS WEER HUL SLAG 

Die toerapan bet Odzi met 32 
punte teenoor 14 Vtarslaan in 
die laaate wedstryd teen Inya
zura geen moeite ondervlnd om 

Vier Pukke nl. George Miildner, Gawie van Eck, Dewald 
Steyn en Rennie Westerman, bet puik presteer op die S.A. 
Universiteite Iandloopka.mpioenskappe wat gedurende die vakan
sie op Pietermaritzburg plaasgevind bet. 
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In die lndiVliduele kompetlsie, 
wat deur die Na'taller Dave 
Kirkby gewen Is, bet :Mlildner, 

(EDMS.) BPK. 

Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames beriodig -

Nuwe vooJTCJCJe van rokke en noqwat word 

gedurig uitgestal. 

,VIeispasteitjies met 

sousl asseblief . 

tomatie-
II 

• • 

kry by · u kafeteria 

Van Eck en Steyn onderskeide
lik die tweede, d·arde en vlerde 
plekke verower. 

JUNIOR 
Westerman, wat nog 'n junior 

atleet is, bet die 14e plek inge
neem en met hlerdie vertoning 
bewys dat daar nog bale van 
hom in die toekoms gehoor sal 
word. 

In die spankompe'tisies, waar 
die eerstoa ses deelnemers van 
elke span tel, bet die Pukke 
deroe geeirtdltg na Natal en 
Stellenbosch. 

SPAN 
Miildner, Van Eck en Steyn 

bet dan ook die hoogste onder
skeldlng bahaal deur gekies te 
word vir die S.A. Unlversitelte
span wat teen Natal en 'n S.A. 
juniorspan deelgeen neem bet. 

VITSLAG 
Die uitslag van die S.A. Uni

versiteite landloopkampioenskap
pe oor sewe myl was soos volg: 
1. D . Kirk/by (Natal Univ.) 37 
min. 8 sek. 
2. G. Miildner (PU.) 37 min. 27 
sek. 
3. G. van Eck (P.U .) 37 min. 
30 eek. 
4. D. Steyn (P.U .) 37 min. 48 
t~ek. 

15. F le Grange (Stellenbosch) 
37 min. 53 sek. 
H . H . Westerman (P.U.) 39 
min. 33 sek. 
39. T. van Rooy (P.U.) 41 min. 

52 t~ek. 
52. R. Nel (P.U.) 42 min. 59 
sek. 

STI!LFONTEIN 
George Miildner en Rennie 

Westerman bet verlede Sater
dag weer skitterend gedraf op 
dde Stratbvaalse Klubkam.pioen
skappe wat op Stilfontein gehou 

Ia. 
Milldner bet die senior titel 

gewen oor 7.8 myl in 42 min. 4 
sek. terwyl Westerman die ju
nior titel verower bet oor 'n 
afstand van vyf myl. 

kon sy .gewigsgrens nie haal nie 
en Dawid Lombaard bet sy en· 
kel verstuit. Daai!by kon die 
swaargewig, Dawi<l Ackerman, 
weens werksomstandighede nle 
deelneem nle. 

PLEKKE 

Vir die Puk bet Johan Prel
ler, Gerrie Ehlers eh Danie van 
Niekerk almal oeerate plekke ver
ower, terwyl Ben van Zyl 'n 
tweedeplek en Fanie Grobler, 
Dawid Lombaard en Scbalk 
Engelbrecht derde plE!kke bebaal 
het. 

Die volledl;ge uitslae was: 
Tukkies eerste - 22 punte. 
Puk tweade - 21 punte. 
U.O .V.S. derde - 13 punte. 
Ikeys vierde - 6 punte. 
Wits vyfde - 5 punte. 
Maties sesde - 1 punt. 

BEKER 

Gert Ehlers het die beker ge
kry vir die m ees wetens.kaplike 
stoerar op die toernooi. 

'n Suid-Afrikaanse Universitel
te span is toe gekies om teen 
Natal te stoei. Vier Pukke, Jo
han Preller, Bennie van Zyl, 
Gert Ehlers en Danie van Nie
kerk is aangewys as lede van 
die span. Johan Praller bet sy 
geveg met 'n val verloor, Gert 
Ehlers bet gelykop gestoei, Da
nie van N iekerk het met punte 
gewen en Bennie van Zyl bet 
met 'n val gewen. 

T aleltennisspan 

einclig derde 

in toernooi 
Die atgelope vakansie bet die 

P.U.-tafeltennlak!ub ee eerate 
maD88pan derde geelndJg in die 
B.A. U. tafeltenn1akampioenekap
pe. Die dames bet die vierde 
plek verower. Die manne van 
die Puk moes 41e kn.le buig voor 
die spanne van Wits en dioe Unl
versiteit van Kaapstad. 

Die toernool bet vanjaar p 
tu~ VIU1 'n baie boer etuldaard 
as In cHe verlede. Da.ar waa dan 
ook van die beate apelere In die 
laDd teeD'W'oordJg op 41e toer
nooi. So wall daar die Sprlngbok 
Dav'id Fickten en manne soos J. 
Darfan en. G. Pocluoy. - :Man· 
de wat onder die voomte gekeur
dee in die land S.. 

By tafeltennta bet dit egter 
nie alleen gebly nie en oor die 
algemeen was dit 'n bale aan· 
gename toemooi. Die manne van 
dlta Puk bet daarln gealaag om 
die blaukompetls4e te wen. 

Die Wapad word gedruk deur 
Enslins die Drukkers, Potgieter· 
straat 31, Potchefstroom vir die 
ultgewers: Die Studenteraald, 
P.U. vir C.H.O.. Potclboefs'troom. 

U het volop keuse m ons groat verskeidenheid 

Stu die Boeke • 
Ylf 

• en vtr 

Ontspanning 
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