
rPU.KKEI 
vir al u kleurbaadjies 

Johan Claassen 
Broers 

(EDMS.) BPK. 

Tel. 3612 
POTCHEFSTROOM 
Tak: Tomstraat 90c 

Amptelike studentekoerant van elk P.U. vir C.H.O. 

JAARGANG XXVI VRYDAG, 18 JUNIE 1971 

In U lig sien ons die fig. 

Nr. 

4 :NET 
APTEEK 

Groot geooeg om u te bedieo. 

Klein ' genoeg om u te ken. 

* DIE STUDENTE-APTEEK 

Pukke Kry Effekleurigt 
Baadjie 

Verandering na 46 jaar 
DIE STUDENTERAAD bet bekendgemaak dat daar gen·erk word aan 'n konscpvorm vir 'n nuwe baadjie, 
aangesieo die bestaande streepbaadjie uitgedien is. Die enigste geleentheid waarby dit oog gedra is, is by 
Intervarsity. 

Nog gen be!.luit is geneem 
oor die presiese snit en kleur 
van uie baadjie uic. Dit staan 
egter vas dat dit 'n effekleurige 
baadjie sal wees. 

Tot tyd en wyl die nuwe baad
jie se kleur en snit bepaal is, 
sal die huidige baadjie steeds die 
amptelike drag van die Puk 
wees. 

SEDERT 1925. 
Die kommissie wat die moont

likheid van 'n verandering van 
die kleurbaadjie ondersoek het, 
bestaande uit mnr. J. Verster 
en N. Ligthelm, wys in die ver
slag, wat voor die Studenteraad 
gedien het, daarop dat die hui
dige baadjie reeds sedert I 925 
in gebruik is. 

Die kommissie wys verder 
daarop dat die streepbaadjie 
destyds die populere mode was 
vir sportsmanne en universiteits
groepe. 

ONDERSOEKE. 
Gedurende 1969 is die huidige 

kleurbaadjie in heroorweging 
geneem en bevind die Studente
raad dat die huidige baadjie 
steeds as gewild beskou word en 
dienlik is. 

SW AK VERKOPE. 
Gedurende die huidige on

dersoek bevind die kommissie 
dat daar 'n sterk afname in die 
aankoop van kleurbaadjies plaas
gevind het. By een handelaar 
in Potchefstroom het die aan
kope met soveel as 72 persent 
gedaal. Sommige handelaars be
skou dit nie meer die moeite 
~erd om die baadjie aan te hou 
me. 

UHGEDIEN. 
Uit 'n opname wat verlede 

Daar he'jy dit! 

jaar deur Johan Schutte begin 
en 'anjaar afgerond is, bl~ k dit 
dat gemiddeiJ 61 pcrsent '><lit 

die dames van mening is dat die 
bestaande baadjie uitgedien is. 
Onder die mans het 80 persent 
hierdie gedagte gehuldig. 

TOERBAADJIE. 
Verder het die h(fhoefte aan 

'n toerbaadjie ontl>taan. Die 
huidige kleurbaadjie is nie mecr 
geskik geag vir vera! aanddrag 
nie. Die kommissie is van oor
tuiging dat die gedagte aan 'n 
spesiale toerbaadjie gekombineer 
kan word met die van 'n effekleu
rige baadjie. 

KOSHUISE. 
Die kommissie huldig die 

geJagte dat crkcnuiug aan uni
versiteitsgroepe en koshuise ge
gee kan word deur verskeie sak
wapens, en/of dasse. Hulle wys 
daarop dat daar verskeie vereni
gingsbaadjies sowel as koshuis
baadjies bestaan. 

DAMES. 
Die Studenteraad bet 'n kom

missie aangewys wat voor die 
einde van die termyn aanbeve
lings moet doen oor die snit en 
kleur van die nuwe voorgestelde 
baadjie. Die gedagte is dan ook 
dat spesiale aandag aan 'n 
damesbaadjie gegee sal word. 

.LOOPBA~ 

BYLAA6 
Sien Bladsy 6 en 7 

BERTHA SMIT: 

VROU IS MOEDER 
VAN DIE. WE.STE. 

DIE BEKENDE Sestiger-skryfster, mejuffrou Bertha Smit, bet 
Donderdagaand 3 Junie, die dames van die Puk op uitnodiging van 
Korps toegespreck. 

Die onclerwerp van bespreking 
was: Die Yrou, die redding 
van die Weste. 

Sy het beklemtoon dat die 
ongetroude vrou ook geluk in 
die samelewing kan he, en ook 
as moeder kan optree, at het sy 
nie kinders van haar eie nie, 
want die vrou is die geestelike 
moedcr van die wereld. 

Dit is nie net vir die vrou 
beskore om haar gcluk en ta
lente agter die kospotte te vind 
en te bcgrawe nic, maar sy kan 
ook haar plek in die samelewing 
\ olstaan sondcr om haar vrou
likhcid in te boct. Die taak van 
die vrou is die vcrantwoorde
likheid teenoor haar mcdemens, 
teenoor wic sy as gccstelike 

moeder moet optree. 
Die feit dat daar so baie ge.

troude vrouens is wat ongeluk
kig is in die alledaagse taak van 
huishouding kan toegeskryfword 
aan die feit dat sy nie haar roe
ping regverdig in die besondere 
situasie nie, en elders meer 
waarde het. 

Mejulrrou Smit het ook die 
feit van die emansipasie van die 
vrou baie kortliks aangeraak en 
genoem dat daar nog altyd eman
sipasie van die vrou was, en 
dit nie noodwendig 'n verlies of 
inboeting van vroulikheid is 
as die vrou nie kan kos kook nie 
of haar roeping regverdig in die 
ander aspekte van die same
lewing. nie. 

Studenterade behou eie 
Menings oor Kleurlinge 

DIT IS ALLEEN moontlik om in soverrc te veralgemeen as om te se 
dat beide Studcntcrade elk sy eie siening nahou oor die toekoms van 
die Kl~urlinge en. die verhouding tussen studente-organisasies, het die 
Voorsttters van dte Studenterade van Wits en Puk, mnre. Taffy Adler 
en Loen ~esse Is, in '? gesam.entlike verklaring na afloop van die 
samesprekmgs wat op dte plaashke kampus gehou is, gese. 

Blykens _die verkla~ing h~t. die die bestaande studente-organi
samesprekmgs oor dte pohtteke sasies gehandel. 
toekoms van die Kleurlinge en 

Uiteenlopende standpunte is 
gehuldig en geen gesamentlike 
standpunt is geformuleer nie. 
Yolgens die verklaring het die 
standpunte gevarieer en was 
baie daarvan slegs persoonlike 
gedagtes. Die Studenterade het 
nie veel aandag aan formele 
standpunte gegee nie. 

Die wens is ook uitgespreek 
dat die byeenkoms niedie laaste 
van sy soort sal wees nie. 

DRUKFOUT 

Lede van die Studenteraad van Wits afgeneem in die tenwoordipeid van die Studenteraadsvoorsitter, nmr. 
Leon Wessels. Langs hom staan mnr. Geoffrey Norman. Foto: Fotokuns. 

Die uitgawe van Die Wapad 

onder die datum 4 Junie is 

uitgawe nr. 8 en nie soos ver

keerdelik aangedui nr. 7 nie. 

Pleks hou jy hom - oor vyf
tig jaar bet dit dalk antie 
waarde! 
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Tuislandgerigtheid
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Dit is darem 'n wonderlike 
ding wat die owerhede aan die 
studente geskenk het. Daardie 
mensagtige (of moet ek se 
studentagtige) masjien in die 
Biblioteek. Die een wat gou 
moes aanteel omdat hy hom 
totaal oorwerk het binne die 
eerste week (toe was dit ook 
eksamentyd !). • 

Hy herinner my ::.oms baic 
aan studenlc. Kan ook maar 
n~t r~produsecr. Maak soos jy 
wtl he hy moet maak. Kan niks 
nuuts skep nie, kan nie lag nie, 
kan nie beweeg nie. Is verstard, 
nukkerig, raak leeg en moet 
weer volgestop word. Werk 
oortyd in die eksamendrukte. 
Staan nutteloos rond gedurende 
die grootste gedelte van die jaar. 
Raak soms buite aksie. Ja, 
netsoos 'n student. 

En dan doen hy niks as hy nie 
betaal word nie. Of gee ons hom 
maar net 'n bonorariumpie? En 
dan vat hy partymaal geld son
der om die teenprestasie te !e
wer. Bly maar 'n mensagtige 
wese. En sy papicr raak ook op, 
hy massa jou maklik as jy nie 
met di~ regte kleingeld daar 
aankom nie. Verwag altyd die 
meeste van jou en is nie bereid 
om self iets te doen nie. Ek 
dink nog steeds hy is 'n student. 
En as daar nie reg met hom ge
werk word nie (soos met die 
student) dan weier hy omdat 
jy hom dan kwansuis nie ver
staan nie. 

Die enigste verskil is dat in
dicn jy hom volgens die hand
hoek behandel, hy jou beter 
papegaaiwerk gee as wat die 
studen t selfs nog bereid is om 
te docn. 

Hy hct "n stcl knoppies: druk 
hierdie een en dan daardie een . 
Gooi dan die muntstukke in. 
Fn bewaar die troustc onder
stcuner indicn die muntstuk nic 
absoluut die rcgte ccn is nic. 
Maak ons nie maar so met kos
huiskos en parkecrgeriewe nie? 

En soms is hy netso tuoiloos 
soos die kleredrag van sommige 

* 

slaafse modenavolgers. Vier
kantig en staties. Onaansienlik. 
En soms staan hy binne 'n war
boel van papiere en snippers en 
rommel en gemors. Ook maar 
soos ons hare en klere en gedrag. 

Maar dan onthou ck ook dat 
daar iewers staan: As u rook 
sien -gil Brand. En dit is waar
op ek wag. Daard ie dag sal ek 
beloon mel 'n trouc gehcue. 
Vic Jag wanncc.r ua.at brand 
gegil word up hi~;rdi.: kampus. 
Die dag wanneer daar weer !e
we kom, wanneer die roeringe 
na brand ruik. Wanneer ons 
rooi sien vir die dinge waar
voor ons werk. Maar ek is be
vrees die rook sal die simptoom 
wecs van as. Van iets wat to
taal uitgebrand het voordat dit 
!ewe kon gee aan iets positiefs. 
Voordat die energie kon ont
plooi. lntussen gooi hulle ons 
vol muntstukke en reageer ons 
soos dupliseermasjiene. Sterkte! 

Op Beheerraad 
Benoem 

Prof. M. C. B. v. R. van 
Oudtshoorn, ~oof van die de
partement Farmascutika aan die 
Potchefstroomse U niversiteit, is 
pas deur die Minister van Gc
sondhcid, dr. C. de Wet, in 
kcnis gestel dat hy van I April 
1971 bcnocm is as hd van die 
Medisync Behcerraad . 

Die bcnocming geld v1r 
par. 

vyf 

Prof. H. W. Snyman is die 
voo 1~ itter en prof. D. Botha die 
ondervoorsitter. Hullc is albci 
\an Pretoria. 

Pror. Van Oudbhoorn dicn 
ook 111 die Suid-Afrikaanse Ap
tekers-kommJssic. 

HillS 
en 

TIJIN 
TEL. 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITE11 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 

GOEIE KOS! 
FLINKE DIENS ! 
u tevredenheid is ons 
PLESIER! 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
( Langs die Johannesburg
pad geleii ) . 
Besit ook drenklisensie 

Ons onderneem ook bestellings 
aan koshuise tot baie laat 
in die nag na koshuisvergederlngs 
Tel. 6670 

ontbreak by 
Stedelike Bantoe 

SEDERT UNIEWORDING in 1910 bet Suid-Afrika se Bantoe
beleid in sy ontwikkelingsgaitg afgestuur op die daarstelling en band
bawin_g van afsonderli~e gebiede vir Blank en Bantoe, bet prof. J. J. 
Hennmg, hoof van d1e Departement Naturelleadministrasie op 4 
J unie tywms sy inougurele rede gese. ' 

Om verskeie redes, maar vera! 
as gcvolg van die onderontwik
keldheid van die Bantoegebiede 
enersyds en die werksgeleentht:de 
wat die Blanke gebied ander
syds het, het groot getalle Ban
toes hulle vir korter of Ianger 
ty~ iu die Blanke gt!biedc gcv~:~
tig. Dit het tot die afwykino 
van die oorspronklike doelstel~ 
ling gelei en meegebring dat daar 
gaandeweg weinig, indien enige, 
sprake van 'n Blanke gebied in 
die ware sin van die woord was. 

Tcrugkcer: 

Sedert 1950 is van owerheid!>
wee wetlike maatreels getref om 
terug te keer na die oorspronk
like doelstelling, dit is naas die 
daarstelling, ook die handha
wing van Blanke gebiede in die 
ware sin van die woord. Ten 
opsigte van die administrasie 
van die Bantoes in Blanke(veral 
stedelike) gebiede, hct 'n toe
stand van stagnasie ingetree. 
Die staat bepaal die beleid en 
'n verskeidenheid van instansies 
moet dit uitvoer, dikwels binne 
dieselfde gebied. 

Botsings: 

Wat die administrasic van 
Bantoes in Blanke etedelike ge
biede in die bcsonder betref tree 
die plaaslike owerhede as agente 
van die sentralc owerheid op. 
Volgens prof. Henning het dit 
onder andere gelei tot uitecn
lopcndc bcleidsvcrtolkings en 
Bantecadministrasie wat nie al
tyd verband hou met of aansluit 
by die ontwikkeling van die tuis
lande nie. 

Nic Tuislandgcrig: 
Tcrwyl die beleid ncerlc dat 

die Bantoe in die Blankegebiede 
nie 'n andersoortige groep is as 
die in die tuislande nie, het die 
beleid uitvoering of admmis
trasie dit dikwels verloen. Hy 
mecn dat Bantoeadministrasie in 
Blanke gebiede tot dusver nie 
tuislandgerig en volksentries was 
nie. 

Strccksgrondslag. 
D~e . eers~e noemenswaardiae 

admtmstra.ttewe ontwikkeling ge
durende d1e afgelope vyftig jaar 
ten opsigte van die stedelike Ban
.toc sal ccrsdaags materialiseer 
met die aanname van die Wet 
op die Administrasie van Ban
toesake. Daardeur sal Bantoe
administrasie op 'n streeks
gron.dslag in die Blanke gebiede 
geskted en beslis die ruimte laat 

MATIES KOM 
WEER NIE 

Dit is reeds enkele jare dat 
spanne in die Noorde daarna 
uitsien om kragte met die Maties 
op die rugbybeld te meet. Dit 
was met vreugde dat verneem is 
dat die Maties die Pukke aan die 
begin van hulle toer na Rhodesie 
sou aandurf. 

Verlede week het die Maties 
cgter laat weet dat dit nie meer 
moontlik is om by Potchef
stroom aan te doen nie. Met 
die Pukke op "n rugbyhoogte
punt kon die Matif'~ sekerlik 
probleme verwag het en was die 
n~oon~likhe.id van 'n. oor:-vinning 
v~r dte tutsspan 111e uttgesluit 
me. 

vir ee~vormi~e beleidsuitvoering 
ten emde tu1slandgerigtheid te 
bevorder. 

Aanbcvelings: 

Om Bantoeadministrasic in 
Bl~nke ge~icde egter nog mee1 
tuJsland.gcm.! te oricutcer IJ.et 
pro[ Henning etlik~ aan'bcve
ling.s gemaak. Die Ban toe (stads
geblede) Konsolidasie Wet van 
l 945 en vera! artikel tien waar
deur jaarliks domicilium aan 
d~isende Bantoes in Blanke ge
blede gegee word, moet hersien 
en vervang word. 

Kommissie: 

Verder doen hy aan die hand 
dat enige nuwe wetgewende 
maatreel ten opsigte van stede
like Bantoes gegrond behoort te 
wees op die beginsels vervat 
in die Wet op Bantoe-owerhede 
van 1951, die Wet op die Be
vordering van Bantoeselfbc
stuur van 1959 en die Wet op 
Bantoeburgerskap van 1970. 'n 
Kommissie van ondersoek, soort
gelyk aan die Tomlinsonkom
missie, na die posisie van die 
~antoe~ i~ Blanke gebiede (plase 
mgeslu1t) IS nodig. Bantoes wat 
in Blanke gebiede onproduktief 
geraak het, behoort in Bantoe
tuislande hervestig te word . 

Konsolidcer: 

Prof. Henning bcveel ook aan 
dat die Bantoetuislande stel
selmatig vergroot en gekonsoli
deer moet word tot so 'n mate 
dat meer lewensruimte aan die 
vi nn iggroeicnde Ban toebevol
king gebied kan word. 'n Doel
g~rigte dorpstigtingsprogram vir 
dtc Bantoetuislande waarin die 
stigting van Bantoeadministra
sieradc (ingevolg·· die nuwe wet
gewing) 'n leidende rol sal speel 
is noodsaaklik. ' 

Ten slotte wys hy daarop dat 
tocst romingsbeheer nie net op 
Blanke dorpe en stede gerig 
moct wees nie, maar ook op 
die nie-voorgeskrewe gebiede, dit 
wil se buitestedelike gebiede en 
Blanke plase. 

Prof. J. J. Henning. 

SR BESPREEK 
POPMUSIEK 

In 'n spesiale verslag wat die 
Voorsitter van die Karnaval
komitee, mnr. Kobus Booyens, 
aan die Studenteraad voorgehou 
het, beweer hy dat Karnavat 'n 
taak het om vir die bree smaak 
voorsiening te maak. 

D~el van hierdie smaak is pop
mustek en daarom het die Kar
naval~omitee ook 'n popgroep 
na die Karnaval genooi, het 
mnr. Booyens gese. 

H y . het verder daarop gewys 
dat dte bepaalde groep as die 
beste in Pretoria beskou word en 
die musiek en sang van die 
groep in die bree smaak val. 

SR gee geld 
vir Tswana 

. Die Studentcraad het op sy 
JOngste vergadering besluit om 
"n bedrag van R300,00 aan die 
Tswanagegiedsowerheid te skenk 
met die oog op 'n latere Uni
versiteit vir hierdie gcbied. 

. Kaptein Mangope het tydens 
dte Republiekfeesvierings van 
die Tswanavolk bekendgemaak 
dat die U niversiteitsfonds reeds 
op R 17 514,58 te staan gekom 
het. 

® 
Die Wapad word uitgegee vir 
die eienaars, Die Studenteraad 
van die P.U. vir C.H.O., deur 
lnterad (Edms.) Bpk., Olen-

laan, Posbus 515, Tel. 7184, Potchef
stroom en word gedruk deur Carle
tonville rers (Ed.ms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonv•lle. Tel. 6184 Posbus 
406, Carletonville. ' 

KARNiVALVOOR.SITTER 
ANTWOORD KRITICI 

Tydens die. Karnavaltydren het mnr. Booyens die Duitse 
hake-teken op dte moto~ ~an een v~n die deelnemers gesien. 

•:Ek het my egter me mgelaa.t v1r 'n lasteraksie deur te verklaar 
dat dte. pers<:>on. 'n N~zi is nie", het hy aan Die Wapad gese. 

Htermee wtl h~ tllustre~r dat 'n mens nie te vee! waarde moet 
h.eg aan teke~s ~n s.tmbole me, maar dat mens dit in die geheel moet 
sten, want d1t IS dte gebeelindruk wat tel. 

Dan di~ . kritiek oor die langh~re. ,Hoekom 'n figuur op 'n 
~~:~~aat knttseer as ons weet dat d1e plakkaat nie sy saak kan stel 

, Die kritiek rakende die onduidelike letters word ter harte ge
nee~. Daarvoor bedank die komitee dan ook die betrokke skry
wer , het mnr. Booyens gese. 

, , Kons~k.went' h~t dit teen die optrede van die Attractions. 
Konsekwent, ts egter tnkonsekwent om die rede dat daar Woens

dagaand ook n popgr?ep opgetree het (Groep Twee) en so ook Don
derdag.aand tydens dte Karnavalkonserte. Dit is onduidelik hoe
kom die teenstander net een een popgroep uitsonder en nie 'n al
gemene lyn deurtrek nie". 

~n.r. Kobus Bo?yens se die Karnavalkomitee betreur die feit 
da.t knttek ra~ende dte Karnav~l nie in die eertse plek na hulle ge
?nng :-vord me. Nou gebeur dtt dat persone in Die Wapad onder 
n skutlnaam skryf en dan daardeur polemiek uitlok. 



Studente verbaas 
oor De Villiers en 
Eenheid in Kerk 

DR. B. DE VILLIERS, Redakteur van Pro Veritate, amptelike or
gun van die Christelike Instituut ,bet Maandagaand 7 Junie by 'n 
vergadering van die Teologiese Studentevereniging opgetree. 'n 
Bespreking oor ,Die eenbeid in die Kerk" is ingelei deur dr. De Villiers 
eo prof. S. P. van der Walt. 

Dr. De Villiers het gese dat 
dit moeilik is om te praat oor 
die eenheid in die Kerk, aan
gesien daar in Suid-Afrika ver
skillende Kerke is. Daar is by
kans net een band wat die ver
skillende Kerke bind, naamlike 
nasionale trou aan volk en 
vaderland. Hy bet die stelling 
gemaak dat plurivormiteit binne 
die Kerk geen bestaansreg bet 
nie, hoewel hy sekere kultuur
verskille erken. ,So sal die 
Kerk in Tasmanie in aanbid
ding anders uitsien as die in 
Amerika", bet hy gese. 

Volkskerk: 
Hy beklemtoon egter dat 

plurivormiteit as sodanig binne 
die Kerk geen Skrifgronde bet 
nie. Volgens hierdie argument 
bet die struktuur van moeder
dogterkerk van die N.G.-Kerk 
ook geen bestaansreg hie. Die 
gedagte van die Kerk vir elke 
bevolkingsgroep lei, volgens dr. 
De Villiers, tot die gewraakte 
volkskerk-gedagte en hy wys 
dit summier af. 
-Verskeidenbeid: 

Prof. S. P. van der Walt bet 
daarop geantwoord dat daar wei 
plurivormiteit binne die Kerk 
bestaan. Hy maak egter onder
skeid tussen verskeidenheid en 
geskeidenbeid en toon aan dat 
die twee begrippe nie verwar 
moet word nie. In aansluiting 
by Dr. De Villiers het hy verder 
gese dat die eenheid van die 
Kerk aileen 'n eenheid kan wees 
as daar waarheid is. As die 
waarheid ontbreek, verbrokkel 
die eenheid. 

* 

Ekumenisiteit: 

Misverstand wat die eenheid 
van die kerk betref, moet ge
soek word in die verskillende op
vattings omtrent die wese van 
die Kerk. Die Gereformeerde 
standpunt is dat die Kerke nooit 
Kerk kan wees sonder 'n ver
binding aan 'n plek nie- die ge
meente is dus die Kerk. Die 
ware ekumenisiteit le dus in die 
eenheid van die Kerk. 'n Ware 
ekumeniese sinode is aileen die 
sinode wat verskillende Kerke en 
verskillende groepe, maar in 
dieselfde Kerkverband, raak. 
Hieruit kan afgelei word dat 
ekumenisiteit wat verskeiden
heid in Kerke en geskeidenheid 
van Kerke nie wil erken nie 
geen ware ekumenisiteit is nie. 

Op 'n vraag van ds. F. Lion
Cachet of die eenheid van die 
Kerke nie binne die Kerke tangs 
die regte wee gesoek moet word 
nie, het dr. De Villiers van die 
Christelike Instituut ontwykend 
geantwoord. 

Verbasing: 

Verskeie Teologiese studente 
bet bulle verbasing uitgespreek 
oor die feit dat dr. De Villiers se 
standpunte in so 'n groot mate 
ooreengestem het met die er
kende Gereformeerde standpunte 
in verbarid met die eenheid van 
die kerk. Een van die studente 
het hardop gewonder of dr. 
De Villiers ook bereid sal wees 
om die Iesing in Pro Veritate te 
publiseer. 

HillS 
en 

TIJIN 
TEL 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTBS 

Alwyn Kraamwinkel is die Ieier 
van die A.S.B.-Afvaardiging. 

Foto: Fotokuns. 

LEIER BENOEM 
Mnr. Alwyn Kraamwinkcl, 

voorsitter van die ASB-Komitee 
van die Studenteraad, is aange
wys as Ieier van die afvaardiging 
van die Studenteraad na die 
komende ASB-kongres wat van 
28 Junie tot 3 Julie in Pretoria 
gehou sal word. 

Die tema van die kongres is: 
Die Kleurlinge in Suid-Afrika. 

DIE WAPAD, VRYDAG, 18 JUNIE 1971 
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Handboekaksamen 
nie nodig vir dra 

van baadjie 
DIE STUDENTERAAD bet verlede Dinsdagaand besluit om die 
Studentebandboekeksamen in sy buidige vorm af te skaf M vereiste 
vir die dra van P.U.-kleure. 

In die plek van die handboek
eksamen kom 'n Kleurbaadjie
eksamen wat op die baadjie toe
gespits sal word. Dit moet deur 
aile ~tudente wat die baadjie 
wil dra afgele word. 

Benewens die Kleurbaadjie
eksamen sal van aile eerste
jaars verwag word om 'n Orien
teringseksamen aan die einde 
van die orienteringstydperk af 
te le. 

KLEURPUNT. 

Ook die kleurpunt is as vereiste 
vir die dra van P.U.-kleure af
geskaf. Mnr. J. A. Booyens 
was van mening dat die kleur
punt behou moet word, maardie 
vereistes daarvan verminder moet 
word. Hy bet voorgestel dat 

stemreg op een Hooftiggaam 
as voldoende vir die dra van die 
kleurbaadjie beskou word. Mnr. 
Leo van Schaik bet hierby aan
gesluit en wou ook die verkoop 
van PUKKIES as vereiste he. 
Beide gedagtes is verwerp. 

Die besonderhede oor die 
Orienterings- en Kleurbaadjie
eksamen sal deur mnre. Verster, 
J. Botha en S. J. van der Walt 
uitgewerk word. 

POTCHINRY 
INRYTEATER 

Maandag tot Donderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 eo 9.00 
om. 

ONS STEl BEKEND 
Vrydag 18 en Saterdag 19 JUDie: 
Eerste V ertoning: 

RUITER IN DIE NAG 
Gert v.d. Bergh, Anette de 
Villiers, Johan van Heerden 
en Emsie Botha. PROF. J. A. VAN EEDEN 

Prof. J. A. van Eeden is met 
ingang 1971 as die nuwe De
kaan van die Fakulteit Natuur
wetenskappe verkies. 

Nadat hy sy skoolopleiding te 
Buxton in die Kaapprovinsie 
begin het, het hy gematrikuleer 
aan Gill Kollege, Somerset
Oos. Hy het beide sy B.Sc.- en 
M.Sc.-grade aan die Universi
teit van Stellenbosch behaal. 
In 1950 voltooi hy sy doktors
graad, getitel , The develop
ment of the Chondrocranium of 
Aschapus truci steimceps with 
special reference to the relations 
of the palatoquadrate to the 
neurocranium".· 

In 1943 is prof. Van Eeden 
as lektor aan die P.U. aangestel 
en in 1961 word by Departe
mentshoof van Dierkunde. 
Reise: 

Prof. Van Eeden was verskeie 
kere in die buiteland in ver
band met gevorderde slaknavor
sing. Gedurende 1954 bet by vir 
'n jaar lank navorsiog in die 
Britse Museum van die Reading 
University gedoen. In 1965 eo 
1968 bet by die Internasionale 
Kongres van die Malakolo
giese Vereniging in Kopenbagen 
en Wenen onderskeidelik by
gewoon en hy beplao om die 

Internasionele Kongres in Lon
den in September vanjaar by te 
woon. 

Havengaprys: 
Volgens die uitruilskema van 

dosente tussen die Vrije Univer
siteit, Amsterdam, en die P. U. 
was prof. Van Eeden in 1967 
besoekende professor aan die 
Vrije Universiteit. Hy is ook lid 
van die Suid-Afrikaanse Aka
demie vir Wetenskap en Kuns 
en bet die Havenga-prys vir 
Biologie aan die begin van 1971 
van die Akademie ontvang. 

Prof. van Eeden behoort aan 
verskeie oatuurwetenskaplike 
verenigings, onder andere die 
Suidelike Afrikaanse Dierkun
kundige Vereniging, Suidelike 
Afrikaanse Verenigiog vir Lim
nologie, Suid-Afrikaanse Ge
nootskap vir die Bevordering van 
Wetenskap en die Kongologiese 
Veren:iging. 

Publikasies: 
Verskeie publikasies bet uit 

sy pen verskyn, waarvan die 
bekendste ,Die belangrikbeid 
van die slaktussengashere in die 
epidemiologie van Bilharzia" en 
,Temperature and its bearing 
on the distribution and control 
of fresh water snails" is. 

Tweede Vertoning: 

* 
PIET MY NIGGlE 
Frederik Burgers 

Maandag 21 tot Donderdag 24 
Junie: 

TAXI 
Tony Jay, Patricia Sanders 
George Korelin. 

* 

AJAX 
Kerkstraat 159 

Fooo 6175 

BOEKE 

* 
SKRYFBEHOEFI'ES 

* 
PLATE 
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PAD 
Engelstalige Studenterade 

kan NUSAS Red 
NUSAS (National Union of South African Students) het die 

afgelope tyd weer sterk ter sprake gekom in verband met R~pu~
liekfeesvierings, en weereens was die optrede onaanvaarbaar vtr dte 
Afrikaanse studente. Ook die Regering het laat blyk hoe hy hieroor 
voel in 'n brief van die Eerste Minister aan die President van NUSAS. 

En tog is dit so dat die Studenlerade van die Engelstalige Uni
versiteite nie altyd genoe neem met die optrede van die liggaam waar
by hulle geaffilieer is nie. In hierdic spesifieke geval het hulle dit wei 
gesteun, en tog het dit op die samesprekings tussen die Studenterade 
van Wits en die P. U. geblyk dat Wits nie bedoel om in alles wat 
NUSAS poog te doen, sal meehardloop nie. 

Enersyds as ge\'olg van 'n etikethangery, en andersinds omdat 
die meriete van die saak gecn ander afl.eiding regverdig nie, is dit so 
dat NUSAS, veral vir die Afrikaanse student, niks goeds kan in
hou nie. 'n Sterk afkcurenswaardige atmosfeer is om die bestaan 
en optredc van N USAS geweef. 

En om van NUSAS weer 'n aanvaarbare studenteorganisasie 
te maak, sal die onderskeie geaftilieerde Studenterade dit ernstig 
moet oorweeg of dit nie die moeite werd sal wees om totaal weg tc 
breek van die bc!)taande organisasie nie. 

Dit kan die ncgatiewc gesindhcid, wat as kenmcrkcnd van 
NUSAS aanvaar word, die nek inslaan. Dit kan terselfdertyd daar
toe lei dat die EngelstaJigc studenteleicrs die steun van die Engelse 
student verwcrf, en dun daarmee die bestaande konsepsie dat die 
Engelstalige studcntcleicrs almal aktivisties is, verwerp. 

Dit sou 'n kwade dag wces as die Engelssprekende deel van die 
studentesamelewing nie meer saamgesnoer is nie, maar dit is net 
so 'n kwade dag wanneer beskuldigings van anti-Suid-Afrikaans, 
negativisme, aktivismc c.d .m. voor die deur van 'n groep Suid-Afri
kaners gele (kan) word . 

En dit kan nie weggeredeneer word dat dit vandag die geval is 
nie. In 'n strewe na betcr samewerking (ook op studentevlak) is 
dit nodig dat sulke aantygings wccrlc word, en selfs die skyn daar
van vernietig en vermy word. 

Dit het reeds gehlyk dat Studenterade oor die kultuurgrens(of 
bloot taalgrens) heen kan gcsels, maar steeds is dit onmoontlik vir 
die samesnocren4e organisasies om oor die Afrikaans/Engels skeids
lyn heen te gesels. Iewers lc die fout en dit is skynbaar nie by die 

· Studenterade as sulks nic. 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na dil.' nuwc Bult Droogskoonmakers 
en Wasscry. 
Alit'S word nou skoongemaak of gewas in 'n 
spt.•),ialc in~cvucrdc skoonmaakmiddel. 
Ons hl't .1a ons nuwc ultramodcrne lokaal 
tc Tomstraat 9M gctrek. 

· TOMSTRAAT 98 TEL. 5574 

U kan gerus u bandc ,·er!>ool hy ... 

GO I"B EA!' JJ~I~~.,_T 

BE'l"'IE..:IBI~IlS 

'N VOLLEDIGE llANDEDIENS ONDJ-:R t ~ FN DAK 

Groot voorraad 
... 

-
J. A. (Kobus) Booyens: 

Hedendaags word weer baie 
stof opgeskop oor hierdie on
derwerp en talle statistieke word 
rondgeslinger. Prof. Ellison 
Kahn verklaar in die THRHR 
(Mei 1970) dat hy ten gunste 
van die afskaffing van die dood
straf is in vredestyd maar nie 
in oorlogst:t:_~ nie. Ons kan 
nouliks insien hoe die sterkste 
argument van die abolisioniste, 
nl. regsdwaling, dan nog steek 
hou. 

Statistiek : 

Prof. Kahn verskaf onder an
dere dan nog die volgende statis
tieke : Vraelyste in verband met 
die doodstraf is aan 79 regters 
gestuur, veertien het geantwoord 
en vier was ten gunste van die 
afskaffing daarvan. Een het ge-

Kobus Booyens. 
Foro: FotokWJs. 

voel die aantal halsmisdade moet 
verminder word en twee was 
onseker. Slegs 5 persent van ons 
regters is dus definitief ten gun
ste van afskaffing. Durf ons die 
ander 95 persent ignoreer? 

Versagting: 
Versagtende omstandighede 

word in meer as 90 persent van 
skuldigbevindings op moord be
vind teen die middel van 1967. 
Teen middel 1968 is 5 825 moor
de ondersoek, 3 799 persone voor 
die hof gebring, 1 377 skuldig be
vind op klagte van joord en 119 
tereggcstel. 

Argumente: 
Prof. S. A. Strauss van Unisa 

se die doodstraf is "wreed, 
onmcnslik en ongewcns". En 
moon! sondcr vcrsagtendc om
standighcdc? Is dit nic ook 
maar ,wrced, onmenslik en 
ongewens nie" '! 

Ows wil ons ten stckste aan
sluit by dr. Postma van die 
P.U. waar hy in Studicstuk nr. 
50 van die I.B.C. sc: ,Die 
JooJstraf is die Godverordin
ccrJc straf ingcslcl om moord 
tc verge) d." 

Enkele argument wat dik
wcls pro en contra doodstraf ge-
hoor word is: ... 

1. Misdaadsweerhouding: Som
mige noem dit onbeskaafd, 
maar is misdaadsbekam
ping deur afskrikkende straf 
per se af te keur? 

6. 

ste argument hierteen waar 
God die swaardmag en 
strafbevoegdheid gee. 

Te veel halsmisdade: Welis
waar sal ons insiens egter 
met groot spitsvondigheid 
geargumenteer moet word 
om al Suid-Afrika se hals
misdade onder die vleuels 
van hierdie argumente te 
regverdig. 

Chris Schoeman. 
Foro: Fotokuns. 

Chris Schoeman: 'n LE
WE VIR 'n LEWE? 

Met respek gaan ek hierdie 
aangeleentheid van slegs twee 
uitgangspunte benader, Die eer
ste is die morele grondslag en 
wat daarmee saamhand die 
vraag of die implementering van 
die hoogste tol nie miskien her
sien moet word nie. In die 
tweede plek wil ek hierdie aan-

geleentheid statistics benader. 
Die morele aspekte: 

Die regverdiging of verduriog 
van die doodsvonnis is iets wat 
ons objektief moet benader. 
Daarmee bedoel ek dat ons nie · 
die doodstraf as wraakuitoe
fening moet sien nie, maar 
bloot as straf gegrond op skuld. 
Dit is my submissie dat daar 
'n groot verskil tussen straf en 
skuld is. Die vraag is dus: 
Is die doodstraf 'n effektiewe be
straffingsmaatreel? 

Straf: 
Om dit te antwoord moet die 

begrip straf ontleed word. Die 
doel van straf is tweerlei. In die 
eerste plek om die dader te 
weerhou van soortgelyke op
trede en andersinds om as af
skrikmiddel te dien. In my 
opinie dien die doodstraf nie 
een van hierdie doelstellings nie. 

Dwaling: 
Moreel moet 'n voorstander 

van die doodsvonnis hom ook 
afvra of daar nie miskien 'n 
moontlikheid bestaan dat 'n 
onskuldige persoon met sy lewe 
boet nie. lndien wei, dan sal u 
sukkel om morele gronde te 
vind vir die implementering van 
die doodsvonnis. Persoonlik 
voel ek dat daar wei so 'n moont
likheid bestaan. Ek verstaan die 
komitee se uitspraak waar hulle 
se: ,dat daar min gronde be
staan om te glo dat 'n onskul
dige persoon gehand word" so 
dat daar tog gronde bestaan. 

Te finaal: 
Ten slotte wil ek die vraag 

vra of die doodstaf nie te finaal is 
nie. Ons het reeds ver gevorder 
van die dae van openbare val
trekking van die doodstraf, maar 
dit doen geen afbreuk aan die 
afskuwelikheid van die vonnis 
nie. Dit is byvoorbeeld nie iets 
wat ligtelik in goeie geselskap 
bespreek sal word nie. 

Vervolg op bladsy 5. 

il).._..~.._.~.._.,_.~.._...._..~~~~~ 

' 
1 

Wit bit Woorb 
._..._,,.._..~ ...... ,_..~~.._,.,_..~~~,_..._,.._.,.~1-I_D_. 

Dit is saliger om te gee 
as om te ontvang 

Hand. 20:35B 

Dit Is heer/ik om te ontvang. Dikn·els is dit swaar om te gee. Tog 
is dit 1•ir die Christen 'n u·e/daad. Want God gee. Christus gee. 
En ons moet ook gee. God gee aan ons 'n erfdee/ (v. 32). Paulus wek 
oils op om te b/y gee. 

. U ll'eet war dit betcken ... 'n erfdeel van God omvang. Aileen 
kuul~rs Ollll'allg crfporsies l'a/1 hulle ouers. Ja, daarom ontvang ons 
as kmd~rs \'an God sekerlik 'n erfilce/ van OilS Vader. God gee aan 
a/ Sy kmders sodat lmlle saam met a/ die geheiligdes erfgename van 
God kan 1rees. 

Ons her egter geen reg op 'n erfdeel nie; dit is voorregte war ons 
rerkry. Hoe kan 'n sondaar ooit reg he op 'n erfenis; 'n ryke erfenis 
war hom ell'ig ~an verryk? So sien ons dar God mildelik gee. Hy gee 
aan ons Sy geltefc!e Seun. Hy gee aan ons die Heilige Gees met Pink
ster, om maar net enke/e van Sy we/dade te noem. 

* NUWE en VERSOOLJ)E bandc 

Versoling nou ook vcrkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 loop,·lak 

2. Onskadelikmaking van die 
dader: Op hierdie gronde 
kan geen Christen-juris die 
doodstraf goedkeur nie. 

. Oils noem Paulus hier 'n gewer, maar is hy nie ontvanger by 
uttnemendheid nie? Onder die cltristene het lty moord en dreiging 
geb/aas en hoe her God hom nie genadegegeenie. Paulus her gesmaak 
war dit is om van God te ontvang. 

D_aarom ~~n hy '!ie anders as om dit aan die ouderlinge mee te 
dee/me:. ,Dtt ts Saltger om te gee as om te ontvang." God gee uit 
Sy volhetd en a/ wat ons ontvang is uit genade. Hierdeur word ons ver
ryk en opgebou. * Nuutste tocstel vir WIELSPORING en 

-BALANSERJNG 

LOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse) 

3. Rehabilitasie: Maar gaan 
die regsbeginsel van ons 
reg - vergelding vir skuld 
- dan nog tot sy reg kom? 

4. Die moontJik.beid van resg
dwaling: Beslis ons insiens 
die sterkste argument van 
die abolisoniste. Om foute 
te maak i~ menslik, maar 
Gen. 9:6 gee ons die sterk-

On! te ontvang is heerlik, wallt mens voel so bevoorreg. Die 
el'angelte verryk ons. Ons word opgebou, ons verkry voorregte, ons 
voe/ saam met die ander verbonde aan God. 

. !Jaar as ons 110u so verryk u:ord, moet ons uitgaan om te gee. 
Dlf zs dee! van OilS evangelisasiewerk. 

God gee. Hy bou op. Hy skenk aan ons 'n erfdeel. Christus gee. 
Hy gee Homse/f vir ons aan die kruis. En ons? Dit is saliger om te 
gee as om te ontvang. 

K.V. 

JA OF NEE?



KLUB MONTIUM: 

BERGKLIMMERS 
RAAK AKTIEF Statistiese feite: ·· 

IN DIE EERSTE semester - yeral die tweede kwartaal - bet daar 
'n nuwe bedrywigbeid op die kampus ontstaan. Die eerste tekens was 
'n nuwe afde~ing op die kennisgewingbord met die naam Montium. 
Hier bet ook periodiek lyste met name verskyn en eienaardige 
benodigdbede asook plekname wat taamlik duister gelyk bet. Die 
afgelope twee weke pryk daar 'n bedanking en onbekende soort blom
metjie. 

Die komitee van die V.V.O. 
word in die Annual Survey of 
S.A. Law aan:~haal om te gese 
het dat 47 petsent van die wereld 
se doodsvonnisse in Suid-Afrika 
voltrek word. Twyfel oor die 
korrektheid bestaan, hoewel pr:of .• 
Kahn van mening is dat met' 
veiligheid gese kan word 40 pl}~ 
sent. Klub Montium beteken Klub 

van die Berge. Die klub is op 16 
Maart onder voorsitterskap van 
Danie Hugo in die !ewe geroep. 
Sedertdien is die aktiwiteite vol 
entoesiasme aangepak en deur
gevoer. Die doe! is om ant
spanning aan die Universiteit 
te bevorder, die jongmens van 
natuurbewaring bewus te maak 
en die lief de vir die estetiese in die. 
natuur hoog te blaas. , 

/. 
Om- dit alles te kan laat ge

beur word staptoere in die berge 
gereel. Dit hou in dat die kilo
meters en steiltes met 'n gelaaide 
rugsak aangedurfword, die nagte 
met 'n slaapsak getrotseer word 
- soms onder beskutting van 'n 
tentjie, wat natuurlik uit die 
rugsak kom, soms nie! 

Die naweek van agt Mei, was 
die openingsnaweek. Sestien per
sone het hierdie toer wat in die 
Magaliesberge plaasgevind het 
meegemaak. Hoogtepunte uit 
die naweek (wat een hoogtepunt 
was) is die kampvuur langs die ge
sellige bergstroom, die agt km. 
roete met baie meer heuwels as 
valleie, 'n veelvoud van sewe 
kiJogramme op jou rug, die af
daal en die veeleisende ,gully' 
in die donker dieptes van Ton
quane en die ontnugtering i~ 
menig jong gemoed toe vanUit 
die dieptes die steil oorkant be
styg moes word. Die roete was 
van ,Dome Pools' deur Paas
kloof tot by Tonquane en die 
volgende dag weer terug. 

Die tweede toer het gedurende 

die langnaweek met Republiek
fees plaasgevind. Hierdie keer 
was die Drakensberge die mik- Honderd: 
punt en die geledere het ook aan- • 
gewas tot twee-en-twintig. Sa- GemiddeJd word hondetd 
terdag, omstreeks twaalfuur, is mense per jaar in Suid-Afrika 
die berg in verwoestende koue tot die dood veroordeel. Sedert 
aangedurf. Met tronende boep- 1911 tot en met 1966 is 2 107 per
pens-rugsakke, wolmusse en sone tot die dood veroordeel 
-serpe, donkerbrille en doodtrap- en wel soos volf: 123 vir ver
stewels het baie na maanreisi- kragting ; een v1r hoogverraad; 
gers gelyk. Saterdagnag is in 44 maal vir roof en huisbraak · 
die hut bo-op Sentinel oornag met verswarende omstandighede 
en Sondag is Mount-aux-Sources en sewe vir sal>otasie. 
met min asem bestyg. Met 'n 
ompad is na die Duiwel-se-tand Hierdie feite· is skokkend en 
teruggekeer. Die pad het onder staaf my argumente hierlangs 
andere deur die Tugela gegaan. tot 'n groot mate. 'n Ander 
Met groot traagheid is die terug- interessante feit is dat gedurende 
tog Maandag in 'n sluier van die jaar middel 1967 tot mid
mis aangepak. del 1968 die polisie 5 825 sake 

van vermeende moord ondersoek 
,Hoekom ons onsself so uit-

put om te ontspan? AI ant- bet. 
woord wat daar is, is dat die 
bergwater 'n verandering in Afgeskaf: 
jou sisteem bewe~k. Dan ont
staan daar 'n verlimge om weer 
die wolke ver onder in die vatleie 
soos die stormsee by die Kaap 
te ervaar, die ontwaking daar
van met sonsopkoms te aan
skou, die ontsaglike koue te 
trotseer en die wande van ys
naalde dop te hou. Om op die 
geysde rivier te skaats, sneeu
gevegte te he, skottelgoed met 
ys en sneeu te skuur, in 'n berg
paadjie die geknars van jou ste
wels te hoor, die eensaamheid 
van die mis te ken en bo alles 
te kan dee! in die ontsaglike 
grootsheid van 'n Skepping, so 
wonderbaar" . 

In verskeie Iande is die dood
straf reeds afgeskaf. Engeland 
is 'n voorbeeld. Daar toon 
statistieke aan dat die misdaad
syfer geensins toegeneem het 
nie. Daarom kan ek nie sien 
hoe misdaad in Suid:.Afrika juis 
moet toeneem nie. 

Ten slotte: 

Kulu druk Ratau se oe toe 

Moordenaars sal daar altyd 
wees, diewe sal daar altyd wees, 
maar ek dink die tyd het mis
kien ryp geword vir die heroor
weging van die doodsvonnis. In 
die jare wat kom sal ons kinders 
se kinders terugkyk op hierdie 
era soos ons terugkyk na die 
tyd van die pynbank. Persoonlik 
voel ek vir die afskaffing van 
die doodstraf en 'n klemverskui
wing na rehabilitasie van die 
skuldige dader. Ek sluit aan by 
wat Coral Chessmann na sy 
doodsvonnis gese bet: 

SATERDAG 12 JUNIE bet Kulu en Ratau se spanne teen mekaar 
kragte gemeet. Daar is intersport gehou en in elke moontlike. sport
oort is meegeding. Die hoogtepunte was om twaalfuur toe dte twee 
ugbyspanne teen mekaar opgedraf bet. 

Die korfbal wen die Pole
asters maar as in gedagte gehou 
word dat net vier van die Kuluie
te al 'n korfbalbal hanteer het, 
dan was dit 'n skitterende vee
toning. 

Netbal: 
Die beste wedstryde van die 

seisoen is op die netbalbaan ge
speel. Die B-spanne speel ge
lyk en na 'n bloedige geveg, 
waar naels gebreek en enkels 
verstuit is, wen Ratau die eerste
spanwedstryd. 

Hokkie: 
In die mooiste wedstryde van 

die dag wen die tweede hokkie
span 3-1 terwyl die eerstespanne 
gelykop speel. Die tafeltennis 
word ook deur Kulu gewen. 
AI die eer bier aan vera! Sonja 
Kruger wat haar teenstanders 
letterlik en figuurlik onder die 
tafel ingespeel het. Ratau wen 
al die tenniswedstryde. 

Rugby: 
Toe die twee rugbyspanne op 

DIE 

die veld gedraf het, was hu le 
net Ius vir mekaar. Soos iemand 
tereg opgemerk het, Kulu het 
genoeg potensiaal vir 'n Spring
bokspan , maar hulle het nie so 
reg geweet wat op die veld aan
gaan nie! Toe Maggie Schutte 
met haar uitstekende spel as 
senter geluk gewens is, het sy 
wyslik verswyg dat sy eintlik 'n 
flank was. Jn die middel van 
'n skitterende lopie, waaraan 
die hele agterlyn deelgeneem het, 
is eers besef bulle is na bulle eie 
doellyn oppad. 

Oe Toe: 
Colleen Gilliland skitter in 

die lynstane en Linda Coetzee 
(baker) het feitlik elke keer die 
hal in die skrum bemeester deur 
haar opponent se oe toe te druk. 
Die agterlyn het voortretlike 
voorspelerspel gelewer. 

Ratau beskik oor 'n vinnige 
agterlyn en kom met. 'n paar 
mooi bewegings vorendag. Hul
le word beloon deur twee onver
vyfde driee. Na 'n gedugte stryd 
wen Ratau die wedstryd 6-3. 

INSLEEP RESTAURANT 
WAARHEEN ALMAL SLEEP 

Koshulsbestelllnvs: 6039 

,Now that the state has had 
its vengeance, I should like to 
aks the world what has been 
gained". 

IOUE WESTE 
Maandag tot Donderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Satenlag 6.45 en 9.00 

nm. 

Vrydag en Saterdax 18 en 19 
Junie: 

Eerste V ertoning: 

THE MIND OF MR. 
SO AMES 
Robert Vaughn Nigel Daven
port 

Tweede V ertoning: 

THE MOLLY MAGUIRES 
Sean Connery, · Richard 

Harris, Samantha Egger. 

* Maandag en Dinsclag, 21 en 22 
JoDie: 

* 

THE SEARCHERS" 
John Wayne, Natalie Wood, 
Vera Miles. 

Woensclag en Donderdag, 23 en 
24 Junie: 

NONE BUT THE BRAVE 
Frank Sinatra, Clint Walker 

DIE WAPAD, VRYDAG, 18 JUNIE 19'11 • -----OOR 
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Hallo julie Onderdeurloerders, 

Met die groet, groet ek julie almal, maar vir 'n sekere groep 
mans wat reken die Puk-asters is snobs en toonbeelde van onvrien
delikheid, stoot ek die bo-deur toe - want wat sal julie dan nou 
oor die onderdeur sien wat julie sal interesseer? 

Ongelukkig, of gelukkig, is daar soos altyd twee kante vir elke 
saak, en die asters s'n is dat daar party manne is wat 'n groet en 'n 
glimlag kop toe vat. Terloops, die Puk se belangrikste wet is dat 
almal moet groet. - Dalk vergeet? 

Daardie ouens is gewoonlik diegene wat se; ,Ek wil nie trou 
nie juffie, ek groet net". Dis julie wat dink die ,juffie" soek man as 
sy groet. Dan word die asters boonop met ander vergelyk. Petula 
Clark sing nie verniet, ,The other man's grass is always greener" 
nie. Sal alma! nou alma! groet. 

Die skewe stelling word darem goed weerspreek deur al die 
verlowings van die Puk-asters aan Puk-manne die afgelope tyd. 

Vooraan die lys van toekomstige verlowings kom ,Kom
mandant" Kobus Kotze, van kampanjie Makouvlei en sy toekomstige 
eggenote Almarine Smith. 

Dat die Patryse darem deesd~ na die loodkoeeltjie toe kom, 
en dat die koeeltjie verander in 'n diamantring ... Mense dinge 
verander! · Lialet jou magneetkrag is groot! 

Bets Strydom se stilte was as gevolg van skok by die besef dat 
sy eersdaags mevrou gaan word. Bets gee hom enige iets, net die 
maalvleis nie! 

Willie von Willich se soektog na verskillende soorte heideblom
me bet hom by die rare Genus en spesie, Grizell Azar, laat uitkom. 

Abe van der Walt en Anita Ackermann se lang Volksie-sleep 
hou ook nog goed. Volksies bly maar in die mode. 

Magda vir nou 
Magda vir altyd 
Brummer vir nou 
Maar nie vir altyd 

Wat se Johan Swanepoel hiervan? 

Hettie Steenkamp se die nuwe mode val reg in haar kraal, 
want haar verlowing aan Neels Smit is die voorlaaste stap tot pre
dikantsvrou. 

Anton Grove is mos vreeslik bang vir afstand . Eerstens weet hy 
nooit of sy DKW dit gaan oorleef nie en tweedens mag Gerda 
dalk wegraak ... Wat werk dan beter as 'n diamantslot? 

Die Puk gaan darem 'n geweldige finansiele knou kry as al die 
diamante volgende jaar weg is I 

Ek verneem juis Joey Roux en Archie van Zijl - Archie van 
,Comic"-faam?- het groot planne. Gaan julie die planne vir die 
,grootse Studente-Sentrum" bietjie aanjaag sodat ons kleinkinders 
dit darem sal kan geniet, of gaan die ringe begin kom? 

Freek Jansen en Ora Jacobs se sleeplande staan vol in blom, 
terwyl loa Kruger en Dolf van Niekerk besig is om alte lekker te oes 
vir die jare wat voorle. · 

Thalia voer deesdae weer na buite toe op - dus buite oefentye 
- Soos die raaisel-deel van Koos Kaffer en Elsa Havenga. 

Florna het ook nog 'n ,in-die-natuur-ontmoet"-verhouding 
laat ontstaan, naamlik die van Karl Rost en Alta Opperman. Karl 
oppas as Alta haar hokkiestok hetl 

Bernice Birch roep nou in hootletters VERRUKKING! want 
na 'n driekwart jaar van intensiewe sleep het sy en H. B. Aucamp 
besluit dis tyd om vas te sleep. 

Party mansmense het gereageer op die Pote-asters-artikel. 
Grootse verwarring beers mou. Byvoorbeeld: Hoffie van Thaba Jah 
weet nou nie of hy tussen Huis Republiek en van Heerdenhuis WIL 
kies nie en Gert Britz het verward geraak tussen Pote en Natal. 

Twee aansoeke om korrespondente is vanaf Konkie van der 
Walt en Kobus van der Colff ontvang. Pote-en Pukasters tussen 12-
15 is welkom om te skryf en moet vollengte foto's by eerste brief 
insluit. Moet geheelonthouers wees van alles wat geld vereis. 

Jan Schutte het na vele mislukte soektogte sielerus by opera
uitvoerings gaan soek. Daar bet hy sy Aida gevind uit Aida van 
Verdi. 

(Min weet Verdi dat hy kupido gespeel het). 
,Love is blind, but neighbours aren't". Winnie Coetzee bet 

haar been gebreek en as die liefde vir ,hom" haar nie so verblind 
het nie, sou sy seker die val kon voorkom. 

Saam met Annalie Barnard en Andre Kruger groet ek julie nou 
almal met 'n jaarpunt van 3 in ,Senuwees". 

Ta-ta, 
MmmmmmM. 

U bet volop keus~ in ons groot verskeidenbeid 

• HAND~EKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

e EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekbandel" 

TOMSTRAA T - TEL. 3421 - POTCHEFSTROOM 
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OP IJIE KOSHIJISFBONT 

Dames van Vloer Sewe van Karlien glimlag vir die fotograaf uit bulle 
vcrskeie ,Western"-vestings. Foto: Fotokuns. 

Karlien speel ~cowboys &Crooks' 
EINDELIK- na sewe stelle trappe: Saal af by Gabba Square om 
sigarillos te koop, terwyl daar die getokkel van 'n gitaar uit Parple 
Inn opklink. 

Meteens word jy ontruk uit 
'n slap houding, want die Out
laws is besig om moles te maak 
in die Casino op Marakas Square. 
Sheriff Riette kom haastig aan
gebardloop waar sy heerlik in 
die Snick Snack Factory gesmul 
bet in plaas van dat sy op kan
toor moes wees. Gevolge bier
van? Die Casa Nostra bet 
die aangehoudenes weens vee
diefstal uit die tronk in La;Bassc 
Cour (agter- ,jaart") laat ont
snap. Die bde dorpie ly nog 
aan skok toe die Outlaws al 
weer bulle verkyning maak. 

Deur al hierdie rumoer, skiet 
en skop, het 'n ruiter doodluiters 
tussen die Outlaws ingestap. 
Die Ieier uit die stoel opgeruk 
met 'n pistool op hom gerig, 
bet hy ,your money or your 
life" geskreeu. Flou van vee
basing dat so 'n mannetjie hom 
kan uitpluk, kon hy net die vol
gende uiter - Karlien se Se
wende Vloer! 

Anna-marie Visser het met 
die , Western" -idee vorendag ge
kom. Daar word gangparty
tjies op besondere wyse gehou. 
Eers was dit 'n skemerkelkie 
in die badkamer, toe 'n Sjinese 
ete in die strykkamer en sommer 
'n ,groot eet" in 'n tent op die 
dak. 

Daar beers 'n baie gemoede
like gees tussen die senior- en 
eerstejaar- dames, om nie eers 
te praat van die gees met die 
manskoshuise nie. As daar enige 
aksie deur die kosbuis gereel 
word, is Vloer Sewe altyd ver
teenwoordig. 

In die rugbywedstryd teen 
Heide het die Sewende Vloer 
nege van die vyftien spanledc 
ingeskryf. 

Vloer Sewe probeer om Kar
lien se naam sowel as die Puk 
s'n op die sosiale en akademiese 
terreine hoog te hou. 

Klawerhof bedrywig 
,Diamanthandel' 

• 1n 

DIT IS VIR Klawerhof 'n besonderse jaar, veral as dit op di~ gebied 
van die liefde kom, want nie minde as sestien dames kan reeds met 
diamante spog, terwyl ten minste nog vier voor die einde van die jaAl' 
die diamantafset gaan verhoog. As daar 'n opn~e gemaak moet 
word van dames wat onherroeplik vassleep, sal 'n mens regtig te min 
ringers en tone he. 

Op die iriter-koshuis sportge
bied gaan dit sommer voor die 
wind en die Netbal A-span kan 
met 'n oorwinning van 22-2 
oor Kulu spog, terwyl die Hok
kie met twee oorwinnings en 
een gelykopwedstryd ' uit die 
drie wat reeds gespeel is kan 
spog. 

Klawerhof het ok hierdie jaar 
'n deeglike bydrae tot die Pro-

vinsiale Sportspanne gelewer. 
Uit die geledere van die dames 
kom nie minder as vier speelsters 
vir die Netbalspan, een vir Hok
kie en een vir Korfbal. 

Die slaagsyfer vir die Hand
boekeksamen was besonder goed, 
en die wat nie die paal gebaal 
bet nie is vol moed vir die 
volgende probeerslag. 

Uitspan · en Kulu 
bou Bos-Intertee LOOPBANE 

BYLAAG OP NET SO 'n gesellige wyse as wat Sus en Daan toentertyd bos toe 

gegaan bet, is Kulu deur Uitspan op hul jaarlikse Bos-iotertee getrak

teer. 

By Uitspan aangekom die 
aand was die dames skoon ver
stom oor al die inisiatief wat 
die manne aan die dag gele bet. 
Die hele vierkant was omskep 
in die allerfraaiste bos met ge
kleurde liggies bo in die borne 
en sitplekke daaronder. In die 
een hoek pryk daar 'n spuit-
fonteintjie waarvan die vissies 
ongelukkig ontsnap bet. 

In die middel bet 'n kamp
vuur gebrand wat die koue ver
dryf het. Wat eetgoed betref, 
bet dit die hele tyd al kouende 
gegaan. Aan die takke van die 
borne bet die beerlikste appels en 
piesangs gegroei - net reg vir 
pluk en eet. Later maak die 
eerstejaars hul vcrskyning met 
tee en warmbrakke. So tussen 
die eet deur is daar natuurlik 
dik stukke gcsels ook. 

Die aand word afgesluit met 

sing songs: eers om die dooie 
vuurtjie en daarna in die duik
weg. Met beloftes van een van 
die dae maak ons weer so keer 
die dames terug. 

• 

SIEN OOK 
BLADSY ·7 

V:ir boeiende loopbane in die joerna list ie k met goeie 

besoldiging en uitstekende voorui tsigte (mans en dames) , 

asook vir studit·beurse van R600 per jaa r v ir voornemende 

joernaliste . (net mans ) doen aan soe k by : 

DIE REDAKTEUR, 
Die \iolksblad, Posbus 267, 

B L 0 E M F 0 N T E I N. 

*********************** I ~~SAS ! 
~ 'fJ AANTREKLIKE LOOPBANE ~ * DIE SUID-AFRIKAANSE SPOORWE£ BlED DIE VOLGENDE * * AANTREKLIKE LOOPBANE AAN GEGRADUEERDES: * 
~ e!~~~TR~~!~~~GENIEUR ~ 
W. Aanvangsalaris wissel van R3 900 tot R4 500 per jaar na gelang van die appli- ';:JJL 
~ kant se akademiese kwalifikasies. ~ 

~ ARGITEK ~ * R3 600 x 300 - R8 I 00 per jaar. * 
~ gn~~ ~~ ~'~~ ~~ R4 500 ~' jMc na ~lang '"" d;oappJ;- ~ * kant se akademiese kwalifikasies. )OE 

~ ~oo~PooMR~!~~ .. , ~ 
';:JJL Aanvangsalaris vir 'n applikant in besit van 'n graad of diploma in die Land- * 
711!\. meetkunde en 'n Sertifikaat van Erkenning om in die Republiek van Suid- * 
~ ;:~::::,~:~:~:.-·' ~ 
~ 'n Assistent-ingenieur wat hom ingevolge die Wet op Professionele lngenieurs 7f!\. 

(Wet no. 81 van 1968) as profes_sionele ingenieur laat registreer en vier jaar ~ 
aanneemlike ondervinding opgedoen het, kom in aanmerking vir 'n salaris- ~ 

~::::;::;:e t:;Q~~:~S word nou oorweeg in die geval van argitekte, boure- . * 
ken~r~ en Itn4m~ter& wat krastens die toepaslike wetgewing geregistreer i!.. * 
VOORDELE. * 
Uitstekende pensioenfonds, alles-insluitende siekefonds, ruim verlof asook 'n * 

: vakansiebonus, 'n jaarlikse vrypas per poor, 'n 100 %-behuisingslening teen ~ 
: 'n lae rentekoers na 'n sekere dienstydperk en geleenthede vir voltydse of deel- /If\. 
~ tydse nagraadse studie. ~ 

~ Navrae en aansoeke om werk moet gerig word aan : DIE HOOFBESTUUR- ~ * DER, S.A. SPOORWE£, KAMER 1213, PAUL KRUGERGEBOU, WOL- * 
~ MARANSSTRAAT, JOHANNESBURG. ~ 

*********~*~********* 
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tot 
ns gaan van rag 

rag. om saam. 
Sasol is 'n komplekse onderneming, 'n 

wereldleier in die petrochemiese bedryf. Oris bied 'n groat 
verskeidenheid interessante en uitdagende loopbane 
aan dames en mans wat oor die nodige inisiatief en 
skeppende vermoe beskik om 'n positiewe bydrae tot ons 
vooruitgang te lewer. Daar bestaan ondermeer 
geleenthede vir: 

tNGENIEURS 
SKEIKUNDIGES 
REKENINGKUNDIGES 
REGSGELEERDES 
BEDRYFSIELKUNDIGES 
81 BLIOTEKARISSE/ESSE 
EKONOME 
NAVORSERS 

Studente in 'n tegniese rigting, deur omstandighede buite 
hul beheer daartoe gedwing-om hul studie te staak, word 
genooi om met ons in verbinding te tree omtrent 'n 
tegniese loopbaan.· 

BEU RSE: 'n Aantal beurse van minstens R720 per jaar 
word jaarliks toegeken aan matrikulante en studente in 
enige studiejaar. Aansoeke sluit op 31 Augustus. 

SKRYF AAN: 
Die Bestuurder, 
Departement Personeel- 1F 
dienste, . 
Posbus 1, Sasolburg. SASC>L 

VZ710736 
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TOERLIGGAME IS GEREED OM 
TE VERTREK 

Sprankelende Alabama 
oefen verskeidenheid 

liedjies 
AS KREA TIEWE HANDELINGE hitte vrygestel bet, sou die To
tiussaal hierdie laaste Jwee weke voor die vakansie 'n bittebron soos 
min gewees bet! Alabama oefen en dit is skeppende werk. 

Wanneer 'n koor van twintig, ing van Republiekdag word deur 
nommers soos ,My mooi Land" 

bygestaan deur 'n orkes wat 'n gebring. 

ritmegroep, trompette, skuif

trompet, ftuit, glockenspiel en 

'n saksofoon insluit, onder Jo

ban van Rensburg se Ieiding op 

'n verhoog is, dan spat die von

lee! 

Groot werk: 

Alabama 71 se lede bet ook 
alreeds agtergekom dat die in
studeer van die liedjies maar die 
helfte van die werk is. Dit is 
eers op die verhoog wanneer die 
bewegings bykom, dat die oe
fen, oefen, oefen begin. Die 
choreografie is vanjaar deur 
David Matheson geskep en al
hoewel minder uitbindig en meer 
gesofistikeerd, is dit baie uit
puttend - soos die manne se 
rugspiere na , Aquarius" pro
testeer het. Vanjaar is die klem 
dus meer op die individuele ver
hoogpersoonlikheid. 

Program: 

Die program sluit vanjaar 'n 
groot verskeidenheid liedjies in . 
Die klem val op Afrikaanse lied
jies wat 70 % van die program 
beslaan. 

,Dit is die mooiste dag" is 
die openingsnommer en daar
vandaan volg die een lekker lied-

. jie na die ander. Ou bekend s 
soos ,Kerels, kerels" en ,Hor
losie in die Sak" kom in spl in
ternuwe vere, terwyl hier en daar 
'n verrassende strepie boere
musiek deurslaan . 'n Oor
spronklike nommertjie van Jo
han self is , Biembamboela". 
Hulde aan die 10-jaar herdenk-

Kostumering: 

Vir twintig minute word ons 
verplaas na ou Weenen deur 
middel van uittreksels uit die 
Fledermaus van Johann Strauss. 
'n Kostuumverandering sal bier
die illusie versterk. Die kos
tuums is vanjaar besonder aan
treklik en wissel van mini's 
na midi's na maksi's. 

Popmusiek: 

Vir die liefhebber van Pop
musiek, word onder andere ,If" 
en , Good morning Starshine" 
ingesluit. 

Lig en klank: 

Klem val vanjaar vera! op lig 
en klank - behalwe die sang, 
byklanke en elektroniese klanke 
wat ·n nuwe kleur aan die op
voering gee. Die decor is wit en 
van glasvesel , sodat die beligting 
ten volle tot sy reg kan kom. 
Op hierdie gebied is vanjaar be
sonder baie uitgebrei . Die decor 
is so ontwerp (deur Piet Foto
kuns) dat dit op kleincr ver
hoc kan pas, maar met 'n paar 
ckstra vlakke ook goed in groot 
teaters vertoon. 

Tocrprogram: 

Die toer strek oor die Julie
vakansie en die program is 
soos volg: Carletonville- 28 
Junie. Ra ndfontein - 29 Junie, 
Krugersdorp - 30 Junie, Rus
tenburg - 2 Julie, Brits - 3 
Julie, Warmbad - 5 Julie, Na
boomspruit - 7 Julie, Groblers
dal - 8 Julie, Middelburg- 9 
Julie, Witbank - 10 Julie, 

Dawie du Toit en Johann du Pisani luister of die Hollandse niggie se 
bart nog ldop - 'n satiriese oomblik uit ,Maltrapstreke". 

Foto: Fotokuns. 

Thalia se voorsitter, Ockie Raubenheimer, het 'n druk program om 
.,Maltrapstreke uit toeka se dae" op die wapad te kry. Saans word 
repetisies bygewoon en daarna is dit talle briewe aan organiseerders 
rig om opvoerings moontlik te maak en slaapplek aan die groot gesel
skap te voorsien. Foto: Fotokuns. 

Rand burg- 12 Julie, Kempton
park - 13 Julie, Germiston -
15 Julie, Alberton - 16 Julie 
Spring~- 17 Julie, Sasolburg ~ 
19 Juhe, Vanderbijlpark - 20 
Julie, Parys - 21 Julie, Klerks
dorp- 22 en 23 Julie. 

Na die toer is daar addisionele 
opvoerings in Potchefstroom, 
Welkom en in die Aula en vier 
opvoerings in Johannesburg. 

,Juffrou Maltrapstreke!'' en Thalia se produksie 'ir 1971 open met die sjarmantc binnekoms van Lynette 
Paiva. Foto: Fotokuns. 

1 
H 

A 

L 
I 

A 

EN 

A 
l 
A 

8 
A 

M 
A 



RUGBYBEPALINGS · 
19.6.71: 

P.U. 1 vs. Western Reefs l 
P.U. 2 vs. Western Reefs 2 
P.U. 3 vs. Western Eeefs 3 
P.U. 4 vs. Western Reefs 4 

AI bogenoemde wedstryde word buite Potch gespeel. 

28.6.71: 

P.U. I vs. Stellenbosch I. 

INTER VARSITY: 

Dirigent moat 
bekend wees 

DIE ONDERVOORSITTER van die Studenteraad, mnr. Kobus 
van der Walt, bet op die jongste vergadering van die Studenteraad voor
gestel dat die Kovsiedirigent by wyse van plakkate op die Kampus 
bekendgestel moet word. · 

VAN ZIJL EN 
KROGMAN 

GELYK 
Fanie van Zijl en Andriea 

Krogman het verlede Saterdag 
in die landloopwedloop op Wit
bank tussen Wes- en Oos-Trans
vaal gelykop geeindig. H ulle 
tyd was 35:6,5. Gawie van Eck 
het die derde plek ingeneem met 
37:12,0. Die eerste vyf atlete 
wat die wenstreep oorgesteek het 
was alma! Wes-Transvalers. 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel , B.Sc.Farm.) 

* 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

* 
VlR VlNNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

Hy het verder 'n lospry~ van 
R50,00 op die kop van die diri
gent bepleit. Die voorstel is 
aangeneem. 

Dit het in die verlede al gebeur 
dat die verkeerde persoon as die 
dirigent aangesien is en skaak
pogings daardeur skipbreuk ge
ly het. 

In 1968 is byvoorbeeld die 
verkeerde persoon na die Puk
kampus gebring onder die waan 
dat hy die diriger:~t is. Om dit 
uit te skakel sal daar nou ge
poog word om die dirigent be
kend te stel. 

Die Studenteraad het ook be
sluit om 'n bedrag van R5,00 
aan elke wettige skaakpoging 
te bewillig ter delging van on
kostes. 

Landloap nou 
op Potch. 

Weens omstandighede sal die 
landloopligabyeenkoms wat eer
komende Saterdag op Lichten
burg gehou sou word, nie mcer 
daar plaasvind nie. 

Die byeenkoms word nou dcur 
die Potchefstroomse Universi
teit (landloopklub) aangebied. 
Dit vind om 2.00 nm. op P.O.K . 
Landloopveld plaas 

BY VOORKEUR 

BY V·OORKEUR 

DIT IS DIE SNIT WAT TEL ... 

* Alba broekc 
* Alba pakke 
* Monatic hemde 
* Battersby hoede * Gregory sokkies 

TOD SUTIIE'S 
Volledige Mansuitrusters 
en Sporthandelaars 

Posbus 219- Kerkstr .. t 1n Tel. 3411 

POTCHEFSTROOM 

• p e1e 
werf 

Ja, en daar gebeur dit toe. 
Puk 18 en Rustenbrug 5, maar 
die Puk-agterly.n veral, wil hier:. 
die wedstryd.seker so gou moont
lik vergeet. · 

Niks wou regloop vir die eer
stespan teen Rustenburg nie. 
Die voorspelers het 60 % va,r,· 
die bal gewen, Ferdi Postma 
en Hennie Coetzee het die een 
vaskop na die ander gehaak, 
Jim van Rensburg het gepraat, 
maar nog wou dinge nie vlot 
nie. Schalk van der Merwe het 
nie sy skopskoene aangehad 
nie, terwyl dit onverstaanbaar 
bly hoekom Piet Roodt nie toe
gelaat word om te skop nie. 

Charles Venter bet vanjaar 
in die eerstespan nog nie die 
spel gelewer wat hy vanjaar in 
die tweedespan en laasjaar in 
die eerstespan gelewer bet nie. 

In die Wes-Transvaalse proe
we wat verlede W oensdagaand 
gehou is, was Eugene van Wyk 
in die A-span en Schalk van der 
Merwe, Jannie Barnard, Piet 
Roodt, Bartho Zaayman, Phil 
Steyn en Jim van Rensburg 
(kapt. in die B-span). Bernado 
is aangewys as reserwe. 

Tiny van Eck het juis nou die 
dag weer 'n welkome verskyning 
in die eerstespan gemaak. 

Op 28 J unie speel die Puk 
hier teen Maties en manne, julle 
kan die ding doen. Dis nou wei 
in die vakansie maar al wat Puk 
is, sal in spanning op die uit
slag wag . Die loting van die 
Universiteite Uitklopreeks is ook 
bekend gemaak en die Puk en 
Tukkies moet sake uitspook in 
die eerste rondte. 

Die eerstespan toer gedurende 
die komende vakansie en ons 
vertrou dat hulle met 'n onge
skonde rekord sal terugkeer. 
Die o/20 span gaan ook gedu
rendc die vakansie aan 'n Uni
vcrsiteitetoernooi in Durban dcel 
neem. 

PUKKE MAAK 
LYNE NAT 

Die Hengelklub van die Puk 
spog met 'n ledetal van vyf-en
twintig. Twee kompctisies is 
reeds vanjaar gehou. Dit is on
derskeidelik deur Herman Pot
gieter en Freddie Baird gewcn. 
Laasgenoemde het die kompeti
sie met onder andere 'n barber 
van 23 pond gewen. Verskeie 
groot kurpers is ook al vanjaar 
deur lede ingeweeg. 

Die klub beoog om die seme
ster af te sluit met 'n kompetisie 
gedurende die laaste naweek van 
die semester en 'n besoek aan 
die Buffelspoortdam word be
plan. Gedurende die April
vakansie het lede van die klub 
ook 'n besoek aan die Natalse 
Noordkus gebring. Ten spyte 
van die koue is die belangstel
ling goed en daar word gereeld 
oor naweke gehengel. 

Nege · Pukke in 
W.·Tvl. Netbalspan 

Nege Pukdames is ingesluit 
in die Wes-Transvalse netbal
spanne wat van 5-10 Julie in 
Pretoria aan 'n interprovinsiale 
toernooi deelneem. 

Hulle is: T. Mare (B-span), 
T. Roestorf(A-span), M. Vorster 
(B-span), M. van Jaarsveld (8-
span), H. de Kock (B-span), 
M. Boshoff (B-span), E. Oost
huizen (A-span), B. Moolman 
(B-span), T. Louw (Mrigsteren 
kapteine) (A-span) . 
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SPREILIGTE KORTWIEK 
TENNISSPANNE 

BEIDE DIE MANS- en dameseerstespaone van die P.U.-Tennisklub 
was uiters ongelukkig om nie as wenners uit die stryd te tree gedurende 
die byeeokoms wat op Republiekdag te KJerksdorp gehou is nie. 

Albei die spanne het in die 
finaal wat die aand onder sprei
ligte gespeel is verloor. Dit kan 
miskien die rede vir die Pukke 
se nederlaag wees, aangesien 
bulle nie aan spreiligte gewoond 
is nie. 

Die mansspan moes na 'n 
titaniese stryd uiteindelik die 
knie met twee spelle teen die 
juniorspan van Wes-Transvaal 
buig. Die dames bet na •n ewe 
harde stryd ook met 'twee spelle 
teen die span van Strathvaal 
verloor. 

Om 'n uitsondering betref
fende goeie spel te maak is 'n 
uiters moeilike saak, da~r al die; 
spelers besonder goed gespeel ; 

Twee Pukke 
in Comrades 
Twee buitemuurse studente 

van die P.U. bet vanjaar aan die 
Comrades Maraton tussen Pie
termaritzburg en Durban deel
neem. Joban Schlebusch en 
Lucas Ferreira is onderskeidelik 
apteker en handelsreisiger. 

Schlebusch bet die maraton, 
wat vanjaar die ,af"-roete ge
volg bet, in 'n tyd van 9 uur 
54 minute afgele en daarmee die 
684ste plek uit 1 234 inskry
wings behaal. 

Ferreira moes hom na on
geveer 55 km . aan die wedloop 
weens 'n kniebesering wat weer 
begin lol het onttrek. Op daar
die stadium het hy nog goed 
gehardloop en gecn tekens van 
uitputting getoon nie. 

Beide is van plan om volgende 
jaar weer die roete aan te durf. 

Mans- en 
Damcshaarkappcr * Alles vir die roker * Aile Toiletbenodigdhede 

Eienaar: 

G. Schoonhoven 
Besigheid: Tomstraat 86b. 
Woning: Holtzhausenstr. 20. 

Baillie Park. 
TEL. 5136 

Na-ure 6056 

het. Miskien kan die name 
van Christo van der Walt en 
Pikkewyn Malan . uitgesonder 

1 word. 'Die twee het slegs een 
wedstryd elk; ·met eeh spel ver
loor. 

Die damesspan, wat sonder 
die ,dienste Jtan Heloise Burger 
moes klaarkom, het . hulle goed 
v.an ilune taak gekwyt. Dit was 
veral Mareke en Ehfd Rencken 
~t vir die Pukke uitgebijnk het. 

Dit het egler tluidelik na vore 
gekom dat die Pukke nie wed
strydfiks is nie. As hulle meer 
wedstrypten~ speel kon die 

· uitslag dalk inders gewees het. 

PUK TWEEDES 
WEN 

NAELSKRAAP 
Die tweedespan van die Puk

ke het verlede Saterdag op Olen
park daarin geslaag om op 'n 
nerf na met Rusten burg af te 
reken . Die eindtelling van 17-15 
weerspeiel egter nie heeltemal die 
voile verhaal nie. Tydens ver-

·· lede jaar se kragmeting tussen 
die twee spanne was die verskil 
in punte net so laag gewees en 
dit wil voorkom asof daar in die 
toekoms 'n verrassing opgesluit 
le. 

Die twee&s van die Pukke 
was egter nie die span van die 
vorige week nie aangesien Piet 
Lombaard meer as tevore aan
geslaan het, terwyl die voorspe
lers van die Pukke in die lyn
stane geklap het en die geleent
heid aan die Rustenburgers ge
laat het om almal deur die lyn
staan te bars . Oo~ senter Frans 
Kruger van die Pukke se han
tering het hom heeltemal te 
veel in die steek gelaat vir so 'n 
span. 

Op heelagter het oud-eerste
spanspeler Piet Bruwer heelte
mal bestendig vertoon teen Rus
tenburg. Die Pukke het vir die 
grootste gedeelte van die wed
stryd gebiedsvoordeel geniet 
maar baie bewegings het verlore 
gegaan nadat daar nie afgerond 
is nie. 1 

CACHET 
APTEEK 

DIE STU DENTE-APTEEK 

Agente vir .. . 

* REVLON- EN RlMM EL SKOOHNEIDS
MIDDELS 

* TABAC PREPARATE VIR MANS 

Kom oortuig uself. van ons onoortreflike diens. 

TEL. 4201 - TOMSTRAAT 92 

• 
Groot genoeg om u te bedien 

Klein genoeg om u te ken. 



PUKKE SPEEL SWAK
         EN WEN TOG




