
PUKKEI 
1'ir al u Jdeurbudjies 

CACHET 
APTEEI 

'II 

Johan Claassen 
Broers 

(EDMS.) BPK. 

Groot genoeg om u te bedim. 

Klem genoeg om u te IWl~ 
Tel. 3612 

POTCHEFSTROOM 
Tak: Tomstraat 90c 

Ample/ike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig slen on.r die lig. * 
JAARGANG XXVI VRYDAG, 6 AUGUSTUS 1971 Nr. 11 

DIE STUDENTE-APTEEK 

PUK WORD RESIDENT VAN 
DIE A .. S.B. DAAR HE'JY 

DIT TE MID DE VAN WOELINGE in die studentegeledere is mnr. Leon Wessels, voorsitter van die 
Studenteraad, as nuwe President van die Afrikaanse Studentebond op die pasafgelope jaarkongres te 
Pretoria aangewys. Dit is die tweede President in vyf jaar wat van die Puk afkomstig is. Ds. Ben de 
Klerk van Gobabis was gedurende 1967 President van die Bond. 

Leon Wessels, pasverkose Presi
dent van die Afrikaanse Studente
bond. Foto: Fotokuns. 

Mnr. Wessels volg mnr. Roelf 
Meyer van die Universiteit van 
die Oranje Vrystaat in die pos 
op. Mnr. Meyer is sedert 1 
Januarie President. 

Mnr. Wessels het die afgelope 
t~rmyn op die Uitvoerende Ko
.:Oitee gedien. Hy het onder an
dere aan die hoof van KUEST A 
71 as Direkteur vir Kuns-Kul
tuur gestaan. 

Dit is nog nie seker wanneer 
rnnr. Wessels die Ieiding by mnr. 
Meyer sal oorneem nie. Die 

Teenstrydige Uitsprake 
- Matie Antwoord 

,Ek het nooit die ASB verkramp genoem nie. Die woorde 
verlig en verkramp verdien in elk geval, na al die skade wat dit 
aangerig het, na my mening geen bestaansreg nie. Allermms het 
ek daarby in die onderhoud vol genoegdoening gepraat van 'n 
deurbraak wat ,ons verligtes' op Stellenbosch maak", het die 
voorsitter van die Studenteraad van Stellenbosch in 'n ope brief 
na aanleiding van 'n berig wat in 'n Engelse Sondagblad verskyn 
het, gese. Die President van die ASB het daarop gereageeren mar. 
De Villiers geda.ag om sekere bewerings te ontken (Wapad 4 Junie 
1971). 

Mnr. De Villiers skryf verder dat die ASB ,nog stee-ds bestaans
reg het." Hy het ook geen besware teen die Christelik-Nasionale 
grondslag van die Bond nie. Hy beweer ook ,dat die oorgrote 
meerderheid van Stellenbosch se studente met (hom) dee1 in hierdie 
stand punt." 

Skrywer onderstreep die standpunt dat die Studenteraad op 
Stellenbosch weer by die ASB behoort te affilieer. Hy se nie hoe
kom affiliasie onmoontlik is, terwyl die meeste studente op Stellen 
bosch ten gunste van die bestaan van die ASB is nie. 

GELEERDE VRIENDE ST/6 
NUWE ORGANISASIE 

Die Nasionale Organisasie van Regstudente wat hulp aan regstudente 
wil verleen, is die afgelope vakansie op die Kampus van Wits gestig. 

Die kongres is op die Wits- van die Universiteit van Port 
kampus gehou nadat daar in Elizabeth in beginsel besluit is 
November 1970 op die kampus op die stigting van 'n Nasionale 

Federasie van Regstudente. 'n 
Aksiekommitee is verkies om 
'n konsepgrondwet op te stel. 

Kemeels van Niekerk wat ver
kies is tot ondervoorsitter van die 
nuwe Nasionale Regsvereniging. 

Foto: Fotokuns. 

Die doel van die organisasie 
is om in sekere behoeftes van die 
regstudent te voorsien. Dit is 
bv. 

(a) Om in s~ewerking met 
die regshulp-skema, wat sopas 
deur die Regering in&estel is, 
praktiese ondervinding aan reg
studente te bied. 

Vervolg op bladsy 4. 

Alwyn Kraamwinkel is op die 

huidige termyn strek van 1 
Januarie tot 31 Desember. Daar 
is egter reeds 'n geruime tyd 'n 
beweging aan die gang om die 
termyn van die hoofbestuur te 
verander sodat dit van Septem
ber tot September strek . 

Mnr. Sias Reynecke is aan
gewys as onderpresident. Hy 
het die portefeulje Algemene 
Studentebelange op die Uit
voerende komitee behartig en 
is afkomstig van die Randse 
Afrikaanse Universiteit. Mnr. 
Reynecke dien reeds twee jaar 
in die Uitvoerende Komitee. 

Mar. Alwyn Kraamwinkel is 
ook verkies tot die Uitvoerende 
Komitee. Hy sal die Direkteur 
vir Afrika-aangeleenthede wees. 
Mar. Kraamwinkel is Voorsitter 
van die ASB - Komitee van die 
Studenteraad. 

onlangse ASB-kon~ te Pre-1-------------1 
toria op die Uitv ~ende omitee 
verkies. Hy sal direkte ap 
Afrika-aangele ede beil tig. 

oto: Foto 
81Buo~\~"' 

Die PUK-afvaardiging na die 
ASB-kongres in Pretoria ver
skyn in die gewone volgorde. 
Agter: Dawie Swanepoel, Nico 
Ligthelm, Kobus Booyens, Rot
ter Botba en Kobus van der Walt. 
Voor: Leo van Schaik, Alwyn 
Kraamwinkel (Ieier) en Lourens 
du Plessis. Sien berig elders. 

AANKONDIGING 
'n Groep musiekstudente van 

die Universiteit van die O.V.S. 
tree more-aand in die Konserva
toriumsaal op. Daar sal onder 
andere sang- en klavierwerke 
uitgevoer word. Op Dinsdag 17 

Augustus vind die vyfde Colle
giumkonsert van 1971 plaas. 

Beroemde 
laaste 
woorde 

Foto: Fotokuns.l-___________ !._ __________ _. 
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My lensie het gedraai en die b~its va~ iets verbygeswaai. 
Fyn en noukeurig moes ek ~e~ugdraa~ om ~1t na te spoor. Toe 
sien ek dit weer. Net 'n bhtste op dte honson van dte praters. 
So bet ek altans gedink. Totdat ek die tweede blitsie sie~ vera~der 
in 'n glinstering. En die glinstering was nog steeds op dte honson 
van die praters. . . . . 

Hy leef in die era van die dialoog. Het mtskten .selfs m daar~1e 
atmosfeer ontkiem. En is dit nou nie 'n era om m te ontsprmg 
nie. Nog 'n dialoog te midde van al die dialoe. Maar sy ~asette 
bet aan my vertel dat by anders . sal wees. Maar watter dtaloog 
was dan nou al anders? Kom ons wees anders en glo hom. Want 
as ons hom glo dan sal ons hom van nader bekyk. 

Hy het 'n belofte gemaak. Sy belofte is: 
e Ek wil aktief betrokke wees by ons tyd en wereld. En dit is 

mooi. Dit moet ons doen. 
Ek wil krities besin oor die eietydse kultuur na al sy fasette. 
Dit lyk my hy wil wegdoen met die verengde inge~ri.ngde plek 
wat aan die begrip kultuur gegee word. Daaroor JWg ek. En 

as by byhou met al die fasette, dan jubel ek. . 
e Ek wil luisterend getuig in die wereld van vandag. Weg met dte 

bombastiese doodskree dialoers. e Ek wil suiwerend vernuwe in die lewe van ons tyd. Dit is besl~s 
meer as wat van die meeste van ons ronde-tafel-praters kan se. 
En dit is meer as wat enigeen nog op hom kon neem. 'n Bydrae 
is egter meer as welkom. 

• Ek wiJ werk, werk om AKTIEWE BETROKKENHElD. 
KRITIESE BESINNING. 
LUISTERENDE GETUIENIS. 
SUIWERENDE VERNUWJNG. 

Dit is die belofte van die blits op die horison van die praters. 
En daarmee het hy weggedraai van daardie borison erfhom kom 
plant in ons midde. . 

Sy belofte is mooi. As hy met donder en bh~s ontpop •. dan sal 
dit nie eers nodig wees om hom bekend te stel me. Weet mtussen 
dat hy kom. En volgens sy beloftes kom hy om te bly. Maar 
net as ons nie skrik en op loop sit nie. Net as ons hom ontvang 
soos hy kom. 

SALONUITSTALLIN8S - UITNODIGING 
.Die jaarlikse Salon van die Potchefstroomse tak van die Suid

Afrikaanse Kunsvereniging, . vind plaas vana.f 12 tot 26 Augustus 
in die Kuns/okaal van die Frans du Toit-gebou. 

Persone wat belangste/ om dee/ te neem, kan !wile werke 
Donderdag 6 en Vrydag 7 Augustus tydens kantoorure by die 
Navraetoonbank van die Frans du Toit-gebou inskryf en terse/fdertyd 
in/ewer. 

Vir dee/name moet aan die volgende vereistes voldoen 1\'ord: 
I. 'n Maksimum van drie werke per persoon mag ingeskryf word. 
2. Keuring vind p/aas en minder as drie werke kan dus aanvaar 

word. 

Malgassie omhels 
PU-sending op eg 

Franse wyse 
TIEN DOSENTE ~'-\N DIE P.U. bet gedurende Julie ,n stuclie
toer na Madagaskar on~~meem. Die toer is onder die beskerming 
van die instituut vir Afrikanistiek van die P.U. gereel. Die doel 
van die toer was om eerstebands met die land en sy mense kennis 
te maak en om die probleme, moontlikbede en navorsingsmoontlik
hede na te gaan. Die groep bet op Donderdag, 8 Julie vertrek en 
op Saterdag 24 Julie teruggekeer. 

Die toergroep het uit proff. 
J. H. Coetzee (Afrikanistiek en 
Volkekunde), die Ieier, J. S. van 
der Merwe (Geografie), J. S. 
du Plessis (Geskiedenis), C. P. 
van der Walt (Staatsleer), F. J. 
Potgieter (Beplanning), D. P. 
Erasmus (Ekonomie), M. J. H. 
du Plessis (Frans) en mnre. 
L. Leal (Frans), C. J. Maritz 
(Naturelleadministrasie) en C. J. 
Coetzee (Naturelleadministrasie 
en Frans) bestaan. 

Skenkings deur o.a. General 
Mining and Finance Korporasie 
Bpk., Anglo American Corpora
tion of South Africa, Ltd., Ro
berts Construction, Siemens en 
Federale Chemiese Beleggings, 
asook van plaaslike firmas soos 
Pro Rege en Enslins Drukkery, 
het die toer moontlik gemaak. 
Die P.U. het dit van sy kant 
ook gesubsidieer. Mnr. P. Ull
mann van Bedaux Africa, 'n 
firma van konsulterende inge
nieurs, het gehelp met die reelings 
van die toer. 

NA HOOFSTAD. 

Die groep is per vliegtuig na 
die hoofstad, Tananarive, en 
daarvandaan - ook per vlieg
tuig- na Majunga aan die wes
kus en om die noordpunt na 
Tamatave aan die ooskus. Daar
na het hulle per bus vanaf Tana
narive die binneland na die suide 
besoek en weer vanafTananarive 
teruggekeer. Hulle het egter 
nie die suidwestelike deel wat 
ook die mins ontwikkelde deel 
van die land is, besoek nie. 

Daar is ook nog 'n klein Franse 
basis by Diego Suarez aan die 
noordpunt van die land. 

Coca Cola. 

In teenstelling biermee was 
Amerikaanse invloed bykans af
wesig. Coca-Cola is darem orals 
te koop. Verder is Amerikaanse 
produkte naas Japannese pro
dukte in die winkelvensters op
gemerk. 

Die belangrikste bedryf van 
die land is die landbou wat sowat 
85% van die bevolking onderbou 
Die land is, behalwe in die suid
weste, besonder waterryk, en dit 
maak gedifferensieerde landbou 
moontlik: beeste in die suide, 
rys op die hooglande. Verder 
word vera! piesangs, koffie, ap
pels, druiwe en allerbande spe
serye verbou. 

TOERISME. 
Die land se nywerbede is nog 

in die aanvangstadium en veral 
gerig op uitvoervervanging. Ver
der is daar 'n feitlike afwesigheid 
van 'n infrastruktuur. Die berg
agtige topografie maak die bou 
van paaie en spoorlyne moeilik 
en duur. Die lugvervoer is 
daarenteen goed ontwikkeld. 
Hierdie probleme benadeel ook 
die toerisme. die groep het be
vind dat die land baie te siene 
hied, maar dat dit moeilik be
reikbaar is. 

RUSSE. 
Dit het die groep voorgekom as of 
daar van Russiese indringing in 
die Indiese Oseaan bewus is. 

VYF MINISTERS. Verder bet dit hulle getref dat, 

I d . 1 dt"e toer is vera! van amptelike kant, sterk 

lnternasionala 
kampioen 
washier 

'n Gimnastiekafrigtingskursus 
waarop onder meer deur die 
Franse universiteitsgimnastiek
kampioen wenke gegee is, is op 
25 en 26 Junie by die P.U. gebou. 
Dit hetdie jaarlikse kompetisie. 
van die Suid-Afrikaanse Univer
siteite se Gimnastiekunie vooraf
gegaan en is hoofsaaklik byge
woon deur studente van die 
noordelike universiteite. 

Dr. P. J. Srnit, sekretaris van 
die Universiteite-gimna~tiekunie, 
bet gese dat daar laas in 1968 'n 
interuniversitere gimnastiekkom
petisie was. Om belangstelling 
vir vanjaar se kompetisie aan te 
wakker is beslu,it om vooraf die 
afrigtingskursus te bou. 

Die Franse universiteitskam
pioen in die mansafdeling, Micbe 
Bourgeois, was bebulpsaam by 
die kursus op Potchefstroom 
en hy is gevra om self ook aan 
die inter-universitere toemooi 
in Bloemfontein dee! te neem, 
vroeer hierdie maand. Hy is 'n 
nagraadse student in liggaam
like opvoedkunde aan die Uni
versiteit van Parys. 

Die dames by die kursus is af
gerig deur die internasionale 
gimnastiekbeoordelares, mej. B. 
Handley, wat tans aan die Uni
versitt:it van Rhodes verbonde is. 

Die kursus en toernooi is aan
gebied in samewerking met die 
S.A. Sportstigting. Studente van 
die Universiteit van Suid- Afrika 
het vanjaar vir die eers te keer 
daaraan deelgeneem. 

Beplan volgende 
Karnaval 
Mnr. Nico Ligtbelm, Karna

valvoorsitter van 1972, bet be
kendgemaak dat die planne vir 
volgende jaar se Kamaval begin 
vorm aanneem. 

Die nuwe karnavalkomitee, 
wat benoem is, is vergroot en 
bestaan nou uit' 'n ledetal van 
sewe-en-twintig. Hulle eerste 
ver.gadering is reeds op 5 Augus
tus gehou waar die nuwe konsep
program ook voorgele is. 3. Beeldhouwerk moet van voetstukke voorsien wees en skilderye 

en tekeninge moet geraam of gemonteer wees. 
4. 'n Bedrag van 25 sent is nodig per inskrywing. 
5. Werke mag eers en moet op Vrydag 27 Augustu~ ver.wyder 

word. 'n Afskrif van die inskrywingsvorm, wat m dnevoud 
vo/tooi moet word, dien as bewys van eienaarskap. 

n te 00P van klem op die eie Malgassiese ideo-
tall~ ontm.oetmgs .~et ~erso~e titeit gele word. Hulle beskou 
en mst_ar:stes gereel. Dtt slu.It, hulle nie as deel van Afrika nie. 
vyf mi~Isters, waarond.er dte Hulle houding teenoor die RSA 

Alles dui daarop dat dinge 
vlot verloop en die kornitee aan 
die brand is. 

6. Alhoewel die uitstal/ing onder goeie toesig gehou word, n_e~m 
die bestuur geen verantwoordelikheid vir ver/ies of beskadrgmg 
van werke nie. 

7. Die pub/iek kan die werke besigtig vanaf 13 tot 26 Augustus. 
Bedags gedurende kantoorure, saans van 7 nm. tot 9 nm. en 
Saterdae van 9 vm. tot 12 middag. 
Aile belangste//endes is we/kom om .dee/ te neem. Die opening 

word gehou op Donderdag !2 Augus.tus om. 7.3~ nm. ~ede, kuns
/iefhebbers en kunstenaars word na d1e opemng wtgeno.Jr. 
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U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 

DIE 

INSLE.EP RESTAURANT 
WAARHEEN ALt.iA~ SLEEP 

Koshulsbntelll"91: 6039 

van _Buitela':ldse sake, dte ~ek- kan saamgevat word as same- -:;::::::::::::::::::::::::::::::, 
retans van d1e regerende Sostaal- k" r 

k . p rt d . R k wer mg. 
Demo ra.ttese . a ~ e~ Ie e - Die finale indruk van die groep 
tor van di~ Umversitett van Ma- was dat die Republiek Malgas-
dagaskar 10

• sie; boewel nie .,n sterk ekono

GEWONE MENSE. 

Daarnaas is so veel gesprekke 
moontlik met die gewone mense 
gevock Die taalprobleem het die 
gesprekvoering aan bande gele, 
maar die drie lede van die ge
selskap, wat Frans magtig is, 
het baie gebelp. 

KONTAK VERWELKOM. 

Die groep is vriendelik ont
vang, en vera! op amptelike vlak 
was die houding vriendskaplik en 
tegemoetkomend. Die kontak 
met die R.S.A. is allerwee ver
welkom. Dit bet die groep voor
gekom asof die R.S.A. as 'n 
baie ryk land na wie vir hulp 
omgesien word, beskou word. 
Die bevolking was oor die al
gemeen vriendelik en ontspan
ne. 

FRANS. 

miese en militere bondgenoot nie, 
tog vir die R.S.A. ,n sleutel na 
die res van Afrika en na Frank
ryk bied. 

'n Kort verslag van die studie
toer sal binnekort gepubliseer 
word. Die gegewens wat die 
toer opgelewer het, sal ook vir 
serninaarvoordragte in 1972 ge
bruik word. 

Die toer, 'n private onder-
neming met goedkeuring van die 
Departement van Buitelandse 
sake, is die tweede wat deur do
sente van die P.U. onderneem 
is. Verlede jaar bet bykans die
selfde groep Malawi besoek. 

BY VOORKEUR 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* 
Octroo-gebou 

Lombardstraat 

VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 -

Die Franse stempel op die 
land het veral opgeval. Frans is 
die kultuurtaal en die belan
grikste taal in die opvoeding. 
Die Frans inslag is duidelik ken
baar in die sakeondernemings, 
veral die hotelwese. Daarby is 
die gewoontes tipies Frans, en 
werk die Franse patroon dwars
deur die bele samelewing. Ma
dagaskar is lid van die bond 

BY VOORKEUR 
._ _______________________ _,van Franse state in Afrika. L..-----------------------_. 
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NUWE PUBLIKASIE 
VERSKYN EERSDAAGS 

DAAR IS onlangs bekendgemaak dat 'n nuwc publikasic die Jig 
gaan sien. Die redaksie bestaan uit personeellede en senior studente 
van die P.U. Die blad is daarop gemik om te voorsien in 'n behoefte 
onder die jeug om uiting te gee aan standpunte binne die raamwerk 
van 'n besondere Iewensbeskouing, en sal bekendstaan as LOOG. 

Die eerste uitgawe word reeds berigte wat kritiek op die blad 
op 16 Augustus verwag. !ewer gepubliseer word, mits 
Loog is nie 'n mondstuk van dit 'n grondige argument bevat. 
enige organisasie nie. Dit wil In die eerste uitgawe verskyn 
slegs jongmense van aile rasse- daar 'n unieke bespreking oor 
groepe, tale en gelowe, die ge- pop-musiek. Daar word veral 
leendheid bied om bulle stand- gewys op die vergelykings wat 
punt te stel. Die feit dat dit 'n dikwels getref is, maar tog nie 
onafhanklike blad is maak nie opgaan nie. Polimisering en 

• daarvan 'n beginselose blad nie. kerklike eenheid word. ook aan 
Dit wil aile aktuele sake soos die kaak gestel. 
politiek, literatuur en taal in die Die blad, Loog is nog nie wyd 
Lig van die Woord sien. Die bekend nie. Daar bestaan 'n 
redaksionele woord sal 'n de- groot behoefte aan leiers en finan
finitiewe bood~kap wees. siele steun. Die eerste eksem-

Die blad wil intensief ingaan plaar word gratis versprei. Be
op die aktuele sake. Bydraes langstellendes katl skryf aan: 
wat aan die blad gestuur word Posbus 20119, Noordbrug, Pot
sal gekeur word. Daar sal ook cbefstroom. 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na die nuwe Bolt Droogskoonmakers 
en Wassery. 
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UERKORT 
SLEEPY YO 

.mEr ""' 
h UlJf<[' 

ONS STEL BEKEND 

Prof. G. P. 0. 
van der Vyver 

Prof. G. C. P. van der Vyver 
is met ingang 1971 aangeste1 as 
boogleraar in Kerkgeskieden.is 
en Kerkreg aan die Teologiese 
Skool. 

Hy bet sy boerskoolopleiding 
1 in Steynsburg voltooi aan die 

Die Alabama-orkes verskyn vanjaar op die verboog teen die agter
grond van die decor wat die fotograaf van Die Wapad Piet Fotokuns, 
ontwerp bet. Alabama is volgende week op die planke in Potcbef
stroom. Foto: Fotokuns. 

Alabama vanjaar 
Skouburg • 1n 

Hoerskool Paul Kruger en daar
na 'n primere onderwysserti
fikaat aan die Steynsburgse On
derwyskollege verkry. In 1936 
skryf hy vii: die graad B.A. in 
aan die P.U. Na die verkryging 
van die graad Tb.B. in 1942 
word hy predikant te Coles-
berg. · 

Tydens sy studentejare het 
prof. Vander Vyver vir die Puk 
se eerstespan rugby gespcel en 
was hy ook kaptein van die 
Skyfskietklub. Dit is interes
sant om te weet dat die naam 
,Wapad" van hom afkomstig is. 
'n Prysvraag is gestel ten einde 'n 
naam vir 'n eie studentepublika
sie te verkry en sy inskrywing is 
aanvaar. 

In 1953 bet by na Nederland 
vertrek om navorsing te doen. 

Prof. Van der Vyver dien in 
die Fakulteitsraad van die Suid
Afrikaanse Akademie vir We
tenskap en Kuns. Voordat hy 
aangestel is as professor het by 
ook in die Raad van die P.U. 

DIE ALABAMA STUDENTEGESELSSKAP bet gedurende Julie gedien. Hy is voorsitter en lid 
sy suksesvolste toer tot op datum ondemeem. Die groep onder Ieiding van verskeie deputaatskappe van 

die Gereformeerde Kerk en 
van Joban van Rensburg bet alle rekords oortref en mense gaande 

gehad sover as bulle getoer bet. 

vertoning gereel word omdat die 
aandvertoning reeds drie weke 
voor die tyd vol bespreek was. 

V olgens die toerlede is die 
hoogtepunt egter bereik by Die 
Oog naby Naboomspruit waar 
twee dae ontspan is. Daar is 

onder andere was hy op die de
putaatskap wat die eeufees van 
die P.U. en Teologiese skool in 
1969 gereel het. Ten tyde van 
die eeufees het hy op versoek 'n 
gedenkboek van die Universiteit 
en Teologiese Skool, getitel ,My 
Erfenis is vir my mooi" ge
skryf. 

Die vyfde Revue-program, wat 
'n ietwat ander kleur as die 
vorige vier bet, is baie goed deur 
die publiek ontvang en het orals 
vol sale getn'!k. Veral die teg
niese deel van die aanbieding, 
die klank-effekte en die belig
ting, bet hoe Iof ingeoes asook 
die orkes wat vanjaar bo-op 
die verhoog sit. Die goed ge
balanseerde program is deur 
verskeie resensente aangeprys as 
sprankelend met 'n tipiese 

ook 'n redelike informele ver- .------------.. 
toning gelewer op 'n wankel
rige verhoog wat gedeeltelik 
uit tafels bestaan bet. Die ver
toning bet sonder voorval ver
loop behalwe vir die keer toe 
Joe Enslin dwarsdeur 'n tafel 
geval bet. 

Alabama-natuurlikheid, oor
spronklikheid en spontaniteit. 

Die geselskap, wat bulle toer 
op Carletonville begin het, het 
daarvandaan 'n sirkel-roete deur 
die Transvaal gevolg, onder an
dere deur Naboomspruit, Grob
lersdal en Middelburg tot op 
Klerksdorp waar die toer op 'n 
hoe noot afgesluit is. Op Klerks
dorp alleen bet 1100 en 1500 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

* Alles word nou skoongemaak of gewas in 'n 
spesiale ingevoerde skoonmaakmiddeL 
Ons bet .ta ons nuwe ultramoderne lokaal 
te Tomstraat 98 getrek. 

TOMSTRAAT 98 TEL. 5574 

· mense onderskeidelik die twee 
opvoerings bygewoon. Op 
Springs, waar die groep in die 
H. F. Verwoerd-skouburg opge-

Hoewel die toer met een-en
twintig vertonings agter die rug 
le, tree Alabama nog 18 keer op 
voor die einde van September. 
Dit sluit in agt vertonings in 
Potcbefstroom van 9-12 Aug. 
en weer van 25-28 Augustus. 
Daar sal oor in Welkom en Van
derbijlpark opgetree word. Ala
bama tree ook 18 September op 
in die Aula in Pretoria en sluit 
die jaar af met 5 optredes, vanaf 
22-25 September, in die Stads
skouburg in J obannesburg. 

VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

•-----------------------..1 tree bet, moes 'n spesiale middag-
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.,JE DOt.,JTRAF- KRITIESE ~- LKERKING 
O~OR 'N SINLOSE BETOOG 

ASB-KONGRE.S - MIN 
VE.RRASSINGS 

Die redaksie is van D. J. S. 
(Dick) Steyn, 'n teologiese 
student in sy finalejaar, ont
vang. 

vonnis leer ken. Die laaste ding 
wat ek gaan doen is om bier 'n 
analise van individualiteitstruk
ture en samelewingsverbande te 
)ewer, maar dit wil ek stet, nl. 

Vir diegene wat bulself op hoogte ag met die klimaat en klimaats
veranderinge binne studentegeledere, het die afgelope Kongres 
geen verrassings opgelewer nie. 

Wat 'n jammerlik dag sal dit 
wees vir die Suid-Afrikaanse 
Regswese as sulke belangrike 
sake soos die doodstraf benader 
gaan word vanuit statistiese ge
gewens en gedryf word deur 
humanitere oorwegings. Dit is '-------------' 

Doodstraf moet toegepas en 
kan alleen toegepas word in ge
valle waar 'n oortreding van so 
.n aard was dat daar eers weer 
orde kan heers as die persoon 
met die dood gestraf word, so
dat die samelewing weer veilig 
kan voel. Ons moet onthou dat 
die aard van die oortreding die 
straf bepaal. 

alreeds 'n jammerlike dag vir 
die P.U. vir C.H.O. dat in ar
gumente teen en vir die afskaf
fing van die doodstraf nie een 
beginselgrondslag aangetoon kan 
word in ,Studentemening" van 

1. 

studentememng Die feit dat mnr. Wessels verkies is tot President mag oen
skynlik na 'n verrassing lyk, vera! as in gedagte gehou word 
dat die standpunt wat die Puk-afvaardiging d~urentyd ~ehan~
haaf het nie altyd die meerderheid se standpmt ~a~ me. D~e 
Wapad wil mnr. Wessels gelukwens met sy verkiesmg. en die 
taak wat hy blymoedig op sy skouers geneem het .. D1e AS.B 
beweeg ongetwyfeld op hierdie stadium op die krum van die 
golf. 

As daar enige afleiding uit die bespreking op die kongres gemaak 
kan word dan sal dit wees dat die studente deurgaans goed 
voorbereid was. Die Iewendige bespreking het ook die belang
stelling in die bepaalde tema onderstreep. lndie!l hierdie neiging 
na die aktuele op die bevolkingsvlak voortges1t kan word, sal 
dit ook vir die buitewereld (buite die sfeer van die ASB) duidelik 
wees dat wat binne die kader van die studentekring aan die 
broei is, nie te versmaai is nie. Omdat die tema ook die publiek 
aangegryp het, dink vele seker dat dit die ee~ste keer in die ge
skiedenis van hierdie Bond is dat daar enigiets gebeur. 

DiE Wapad van 18 Junie 1971, 
nie. 

Die vraag vir my in die eerste 
plek: is die meerderheid van 
Regters (95 %) se afsydigheid 
teenoor die afskaffing van die 
doodstraf enige argument? Ba
sies moet hulle tog 'n stand
punt he waarom hulle teen die 
afskaffing gekant is, want die 
95% kan bulle tog nie weer op 
'n ander persentasie van Reg
ters beroep nie. My antwoord 
op die vraag van Kobus Booy
ens sou wees: ,Ja ek gaan dit 
ignoreer as hulle geen beginsel 
kan aantoon waarom die dood
straf moet geld nie". 

Oor die ,afskuwelikheid" van 
die doodstraf en ons moderne 
fynbesnaarde beskawing waarin 
praatjies oor die doodstraf nie 
geduld word nie, wil ek net 
hierdie enkele vraag stet: of die 
Bybel nie ook in goeie geselskap 
gebruik word nie, en dood~traf 
kry ons in die eerste hoofstukke 
daarvan? 

Ten slotte, wat van die Re
cidivisme? Wat daarvan dat 
persone maar weer en weer tot 
misdaad verval? Wat daarvan 
dat nie net dieselfde persoon 
weer tot misdaad verval nie, 
maar dat ander persone ook tot 
misdad val? Het STRAF dan 
nog 'n bestaansreg, as dit vol
gens Chris Schoeman nie sy 
generale preventatief uitoefen 
nie? 

Die wyse waarop die Puk-afvaardiging hulle standpint gestel het 
verdien die lof van elke Puk. Binne 'n raamwerk van erns en 
bedagtheid op die toekoms van Suid-Afrika en sy inwoners 
bet bulle 'n suiwer standpunt gestel en dit akademies gefundeer. 

Wat vir my meer interessant 
was om te lees, was die stand
punt ( ?) van Chris Schoeman. 
As die emosionele standpunt 
vir ons van belang was, moes ek 
nou 'n oortuigde mens gewees 
het, maar ongelukkig dra sy ar-

Dit bet ook duidelik geword dat daar nog ernstiger oor hierdie 
aangeleentheid besin moet word. Die ,tradisionele" standpunte 
van die onderskeie sentra het soos van ouds na vore getree. 
Oat die geestesklimaat van elke Universiteit uit die gedagte
strome van die afvaardigings geblyk het, was net so duidelik. 
Om hiermee fout te vind, is om met die moedertaal van iemand 
fout te vind. Dank vir die Ieiding op akademiese gebied gaan 
aan die doserende personeel en diegene wat die Ieiding neem 
op alle vlakke binne die Universiteit. 

gumente geen oorredingskrag 
nie. 

,.In die eerste plek is dit sy 
submissie dat daar 'n groot 
verskil bestaan tussen skuld 
en straf". ,Submissie" in die 
sin wat hy dit gebruik kan aileen 
verklaar word as sy , voorleg
ging". Ek is bewus dat hierdie 
term algemeen in die Regswese 
gebruik word as die persoon vir 
homself tot 'n uitsluitsel gekom 
het, en dus 'n stelling kan maak. 
Nou wil ek teenoor die stelling 
van Chris Schoeman dit opmerk, 
nl. dat daar nie 'n ,groot ver
skil" tussen skuld en straf is nie, 
maar daar is 'n radikale verskil, 
want hierdie twee sake ter sprake 
is wesenlik verskillend en is be
grippe van verskillende kategorie 
Skuld · dra altyd die karakter 
van 'n relasie. Om skuldig te 
wees, beteken vanselfsprekend 
dat jy skuldig staan teenoor ie
mand, mens of God, afhangende 
van die vertikale of horisontale 
betrekking. Om skuldig te wees 
beteken dat jou eksistensie be
laai is met skuld, m.a.w. jy is 
'n skuldenaar, en dit beteken jy 
het jou deur jou oortreding in 
'n 'posisie van disharmonie ge
plaas. Wesenlik is straf presies 
die teenoorgestelde van skuld, 
want straf dien om die dishar
monie te harmonieer. 

En as daar enige twyfel bestaan het oor die gebondenheid van die 
ASB aan enige politieke party, dan behoort dit nou finaal duide
lik te wees dat daar geen sodanige bande bestaan nie. En in
dien dit bestaan het, dan is dit finaal verbreek. Die aard van 
die bespreking en die verkiesing van die Uitvoerende Komitee 
behoort genoegsame bewys daarvan te wees - ook vir die 
onderskeie politieke partye. AI wat dit beteken, is dat die stu
dente besluit het om binne die kader l'an studentll'ees te besin 
oor lewensvraagstukke. Hulle sal self die borrelende gedagtes 
verwek en verwerk. Die leiband is nie oral nodig nie - dit 
verdien sy plek in die opset van sko!ing, maar nie van l'Oor
skrywing nie. 

, Wat sal ek die Here vergeld vir al Sy weldade aan my ? Ps. 116: 12. 
Ons in Christus, en Christus in ons, .. Wat 'n jubelende /ewe! 

Ons wat dood was in die sonde, ons wat in die angste van die he/ 
hoort . .. Hoe het God ons nie begenadig nie? 

Wat maak ons nou met ons jube/ende jonkheid? Wat maak ons 
met die geleenthede ll'at aan ons geskenk ll'ord? Is ons blydskap se/f
gerig - 'n oppervlakkige sug na plesier en se/j:vermaak? Ons lag 
en ons is bly, ja, maar hoe is ons bly? Uit wie en tot wie en deur 
wie? 

Daar is maar een blydskap. Jesus Christus. Aile ideate en die 
vervulling van ideate bly /eeg en sinloos buite Hom. Aile l'reugde 
is /eeg en brak sonder Hom. Die jonkheid is yde/heid as dit nie 'n 
jonkheid in Hom is nie. Hy wat in God!•erlatenheid die Naam van 
die Here aangeroep het sodat ons in Godsnabyheid mag aanbid. 

Wat sal ons dan die Here vergeld vir a/ Sy we/dade aan ons? 
Laat ons in dankbaarheid !ewe. Laat ons jubeling 'n jubeling wees 
in Christus Jesus. Laat ons arbeid, ons plesier, ons ingaan en ons 
uitgaan maar net in die teken van egter dankbaarheid tot God staan. 
Want, per slot van rekening- war kan ons die Here verge/d? 

U bet volop kellst' io ons groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekbandel'' 

TOMSTRAA T - TEL. 3421 - POTCHEFSTROOM 

As die stelling gemaak word 
dat straf 'n tweerlei doe! het, 
nl. om die dader te weerhou van 
soortgelyke optrede, en om as 
afskrikmiddel te dien, dan is dit 
net 'n halwe waarheid. Daar 
is 'n waarheidselement in om 
straf op te neem as 'n generate 
prevensie. Hierdie is 'n saak 
wat op die periferie le, trouens 
daar is meer sake wat moet dien 
as 'n preventatief as aileen straf, 
want so bet 'n bepaalde veror
dening al basies 'n preventatiewe 
karakter. Die sin van straf kom 
ten volle na vore as die straf 
in concreto teenoor 'n bepaalde 
individu in toepassing gebring 
word. Die voorkomende karak
ter, generaal en partikulier, is nie 
die eksklusiewe karakter van 
straf nie. Chris Schoeman huldig 
eintlik 'n standpunt van die doel 
wat die middele heilig, want sou 
dit dan gebeur dat iemand on
skuldig gestraf word, dan word 
daar eintlik geen onreg teen hom 
gepleeg nie - hy dien in elk 
geval tot 'n uitstekende waar
skuwing vir ander mense! 

'n Interessant argument wat 
my opgeval bet is ,Moorde
naars sal daar altyd wees, diewe 
sal daar altyd wees, maar ek 
dink die tyd het miskien ryp 
geword vir die heroorweging 
van die doodvonnis." Logiese 
analisering van die sin wil aan 
my geen sin openbaar nie, want 

Dick Steyn - Teologiese student 
en skrywer van Studentemening. 

Foto: Fotokuns. 

as daar uitgegaan word van die 
standpunt dat moordenaars al
tyd daar sal wees en diewe altyd 
daar sal wees, dan moet ons ook 
uitgaan van die standpunt dat 
ekonomiese onstabiliteit altyd 
daar sal wees, en dat inflasie 
altyd daar sal wees as gevolg van 
die mens se drang om uit te gee, 
en daarom behoort die staat ook 
alle teen-inflasionere maatreels 
op te skort. Ons vriend doen 'n 
beroep op die afskaffing van die 
doodstraf, nadat hy 'n suiwer 
fatalistiese standpunt ingeneem 
het. 

Dit is inderdaad ' n skokkende 
standpunt om in te neem as ge
redeneer word vanuit die moont
likheid dat iemand onskuldig 
veroordeel sal word tot die dood
straf. Dit is hie 'n argument by 
doodstraf aileen nie, maar by 
ander straf. Daar kan geen reg
verdiging gegee word vir enige 
straf van watter aard ookal, as 
die skuld van die persoon nie 
bo redelike twyfel bewys is nie, 
trouens die idee van die bestaan 
van 'n onskuldige vonnis is 'n 
kontradiksie met die begrip 
,reg." Aan die hof, waar gereg
tigheid en regverdigheid moet 
geld, word nou 'n relatiewe ka
rakter gegee en daar word 'n 
streep getrek deur die hele be
grip ,reg.'' 

As ons skuld nie gaan sien as 
'n versteurde harmonie, as 'n 
relasie wat in verbrokkeling ge
kom bet nie, en as ons straf 
nie sien as die herstel van die 
harmonie nie, dan wil ek graag 
die regverdigingsgrond van enige 

Nuwe 
Organisasie 

V ervolg van bladsy 1. 

(b) Om 'n uitruilskema vir reg
studente van verskillende uni
versiteite in te stel. 

(c) Om simposiums oor ak
tuele regs probleme te hou. 

(d) Om 'n regstydskrif uit te 
gee. 

Mnr. Mostert, direkteur van 
regshulp voorsien dat in die 
eerste fase van die skema hulp
behoewende persone van regs
advies bedien sal word deur 
regstudente onder toesig van lede 
van die balie of sybalie. Moont
lik sal later gepoog word om ver
skyningsbevoegdheid aan stu
dente met sekere akademiese 
bevoegdheid te verleen - soos 
die stelsel wat reds in die V.S.A. 
gebruik word. 

Tien blanke universiteite bet 
bet afgevaardigdes na die kon
gres gestuur. 

Die be:.tuur bestaan uit mnr. 
Barry Botha van U.P.E. (presi
dent), Neels van Niekerk van die 
P. U. (visie-President), en Paul 
Jordaan (addisionele lid). Tuks 
het een persoon in die bestuur, 
U.K. twee en U.N.I.S.A. een. 

Lidmaatskap van die federa
sie is oop vir aile outonome regs
verenigings van universiteite in 
Suider Afrika. Daar word be
oog om dit na Europa uit te 
brei. 

Die aktiwiteite van die or
ganisasie sal streng akademies 
wees, geen sosiale bedrywighede 
sal gereel word nie. 

Volgens Neels van Niekerk, 
voorsitter van die plaaslike 
S.R.V.P., berus dit uitsluitlik 
by die plaaslike regsvereniging 
of daar by die nasionale organi
sasie geaffilieer sal word of nie. 

* 

AJAX 
Kerkstraat 159 

Foon 6175 

BOEKE 

* SKRYFBEHOEFfES 

* PLATE 
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Dagse Hersteldes, 
Het julie ook al 'n stoel gevat en naby die kennisgewingbord 

gaan sit? Daar is vir jou uitdrukkinge te sien. Persoonlik wou ek 
buil van verligting en bet ek die kennisgewingbord met 'n bree 
Colgate-glimlag beloon. 

Diegene wat my die meeste interesseer en die viesste maak 
is die wat so graagandersepuntegaanbestudeer. Soms selfs neer
skryf. Wat het bulle daarmee uit te waai? 

Verder het die beersende plaag van uitmaak ook die bele 
plek ten voile getref en die paar verlowings en nuwe slepe half 
ondergesit. 

Mense dink julie ooit tweemaal voordat julie besluit om uit 
te maak? Die toere van die afgelope vakansie het menige slepers 
uit mekaar. Onthou tog net dat vakansieromanses in die meeste 
gevalle in die vakansie tuishoort. Menige van daardie wonderlike 
toerslepe verloor bulle glans terug op die Puk. 

Leon Wessel:, pasverkose president van die ASB en Alwyn 
Kraamwinkel berig ook dat die Pukke wat vir die kongres of 
Kuesta in Pretoria was, die sleepaksies hoog gehou het. 

Ons berkose dirigent, Ockie Raubenbeimer, dirigeer nog sy 
Anna du Preez en gehoor goed. 

Wilna du Toit kon nie besluit watter een van die ander twee 
nie, toe Mossie besluit om met haar weg te loop. 

Ja nee, Susan Kempff het na harde probeerslae Jan Silvis 
of te wei Jan Geldkis daarvoor laat val. 

Cassie Steenkamp en Elsa Korsten getuig van Cassie se be
wondering vir sangers - maar lyk my Thalia het ook iets daarmee 
te doen gehad. 

Elsa Havenga is gelukkig - sy geniet seker van die Puk se 
mees humoristiese sleepure (of -minuutjies ?) of wat praat ek als 
Koos Kaffer? 

'n Steeds getroue weergawe van vassleep is Paul Schutte en 
Netta Kriek. So-ook Magda Smith en At Coetzee. Vergeet nie 
van Joker de Jager en haar Bennie nie. En Annalie Jordaan en 
Janoie Venter is netso bly die vakansie is verby. 

Saam met Carina Krige verlang Andre van Rensburg net so 
baie na Stelienbosch: onderskeidelik na bulle Hans en Jaonie. 

'n ,Thalia-weduwee" wat bly is haar wederhelf is toer
romanse-vry terug, is Anne Scboeman oor Thys du Preez. 

'n Paar ankers is die vakansie uitgegooi en die bote le nou 
goed vasgemeer. Kobus Kotze het aan land gegaan, die Namib 
platgeloop en Almarioe se diamant gevind. Nou is die bootjie 
so veilig op pad as die van Alet de Jager en haar verloofde. 'n 
Koshuis is op die lang duur die lekkerste plek, of hoe Alet? 

Janoie Fourie het blykbaar besluit dat Mafeking met sy The
resa Breedt te v~r weg is vir sommer sleep. Wat is dan beter as 
'n verloofring? Veels geluk aan almal waarvan ons nog nie eers 
weet nie. 

Kalaharie (Fanie Leach) en Rene van Zyl . . . ek wonder 
sommer. 

Dat die ouens darem deesdae hulle asters saamsleep ,army 
toe!" Waar anders sou Paul Jordaan en Nartie de Witt se hare 
so saam-saam korter geword het ? Terloops, vir almal met die. 
nuutste snit wil_ek vra: bet julie almal serpe? 

Loesje Koelewyn en Eric Louw - die koelewyn hou seker 
goed in die lou(w) omgewing. ? 

Is Justus nog steeds so letterlik afbeen oor Cornelia Jordaan? 
Dit is darem 'n letterlike voorbeeld van afbeen (been-af) wee;;. 

Van Jordaans gepraat. Ek wonder waar is die . identifikasie
kaart van 'n Jorrie se Heide-aster? 

Adam Stutzer en Tersia Strydom had een heerlike vakansie 
in ,dispensing". 

Elizabeth Steyn en Gerrit vorder volgens ons Huwcliks- en 
Sleepjoernalis nog baie goed. 

Kobus van der Walt het sy eenman kongres terdee geniet -
of vergeet ek nou van Stella van N.K.P.? 

Joban Preller en Martbie Coetzee se slepery is 'n goeie voor
beeld van hoe goed onse huispa's mekaar ken. 

Waar anders as vir Walda Papendorf gaan Manie Grobler 
deesdae so knaend per trein Bryans ton toe? 

As ek vandag se hoekie vir eensames moes insluit sou hy al 
die plek van ons onderdeur-slaperl> in beslag geneem het. 

' Pukke, ernstig nou. Staan objektiewer en neem die vakansie 
aangeleenthede in heroorweging. Dit kan menige beslissings dalk 
drasties be-invloed. Soos die sake nou staan gaan Potcb-dam se 
watervlak aanmerklik styg. 

Geniet die naweek, swat lekker en sleep sing-songs toe. 
Spesiale groete aan die wat uitgemaak het. 

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

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
( L•ngs die Joh•nnesburg
pad gelei). 
Besit ook dranklisensie 

9ns onderneem ook bestellings 
aan· koshuise tot baie laat 
in die nag na koshuisvergaderings 
Tel. 6670 

MMmmMM. 
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Joban van Rensburg en Jorrie Jordaan in druk gesprek oor die af

gelope toer nn Alabama. Dit is die twee maone wat die afrigting 

en organisasie waargeneem bet. Joban doen 'n beroep op die Pukke 

om nie die plakkate van Alabama te verwyder nie. Foto: Fotokuns. 

PLAKKATE 
PLAKKATE 

Daar word weer groot las ooderviod van ,plakkaat-diewe" 
Die studente kan net nie verstaan dat die plakkate oie gedruk word 
om as vcrsiering van bulle kamers te dien nie maar wei vir reklame. 

Die Alabamabestuur voel sterk oor die feit dat bulle plakkate 
verdwyn. Holle kan nie bekostig om nou bulle plakkate te verloor 
nie, want daar is net 'n sekere aantal met al die verwysings gedruk. 

Daar word 'n versoek tot die studente gerig om asseblief weer 
die plakkate terug te besorg en dit sommer in die vervolg met rus 
te laat. 

PITCH INRY 
Maandag tot Donderdag 7 nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 en 9.00 

nm. 

Vrydag 6 en Saterdag 7, Eerste 
vertoniog: 

"FLYING SQUAD" 
Chris du Toit en Helga van 

Wyk 

Tweede vertoning: 
"HOME FROM THE HILL" 
Robert Mitchum, George 
Pappard en Eleanor Parker. 

* Maandag 9 en Dinsdag 10: 
"BARQUERO" 
Lee van Cleef. 
Niemand 4-16. 

* Woensdag 11 en Donderdag 12: 
"MISTER JERICO" 
Patrick Macnee, Herbert 
Lomm en Connie Stevens. 

PRIV AAT TIKWERK 

Gekwalifiseerde tik onderwyseres 
met ondervinding van tik van 
proefskrifte, verhandelings en 
referate. Telefoon 7682. 

VERLOOFRINGE 

SPAAR ten minste 50%. Ge
waarborgde uitvoergehalte dia
mante, plus verloof- en trou
ringe. U koop self direk by die 
fabriek. OF: Ruil u diamant in 
vir een met 'n hoer waarde. Tel. 
6600, Potchefstroom. 

Studiebeurse
/n he pende hand. 

Die Staatsdiens help graag jongmense wat 
presteer. Met studiebeurse vir matrikulante en 
studente wat reeds gewys het waartoe hulle in 
staat is. 
Ons kan u help om u graad te behaal. In 'n 
groot verskeidenheid studierigtings. 
En daarna hied ons u 'n uitdagende loopbaan. 
Waarin u ondernemingsgees en bekwaamhede 
tot hul reg kom. Waarin u u ten voile 
kan uitleef. 
Beurse beloop R800 per jaar. 

Vind nog vandag uit hoe u aan 'n studiebeurs 
en 'n loopbaan gehelp kan word. Skryf aan: 

DiE eEURSAFDELING, STAATSDIENSKOMMISSIE, 
PRIVAATSAK 121, PRETORIA. 



,Die Drie van der Walts" word 
eersdaags in die Totiussaal opge
voer. Die Departement Spraak
leer en Drama bied bierdie toneel
stuk aan. Foto: Fotokuns. 

GOUE WElTE 
Maandag tot Donderdag 7 nm. 
Vrydag en Saterdag: Eerste 
vertoning 6.45 nm. Tweede 
vertoning 9.00 nm. 

Vrydag 6 en Saterdag 7 Aug., 
Eerste vertoning: 

"THE NIGHT OF THE 
GENERALS" 
Peter O'Toole en Omar 
Shariff. 

Tweede vertoning: 
''GENTLEMAN KILLER" 
1 iemand 4-16. 

* Maandag 9 en Dinsdag 10 Aug.: 

* 
"THE V ALAINT" 
John Mills 

VVoensdag 11 en I>onderdag 12: 
"THE HAPPY ENDING" 
Jean Simmons en John For
syth 
Geen persone 4-21 

DIRIGENTE WORD 
HERKIES 

DAAR IS VERLEDE WEEK Woensdag en Donderdag Sing-Songs 
gereel deur die A.O.B. met die oog op die verkiesing van Quwe 
dirigente. As hoofdirigent is weereens verkies Ockie Raubenheimer 
en as onderdlrigent Koos Kruger. 

Die stemming .is gelei deur 
die AOB-voorsitter, mnr. Kobus 

Ockie Raubenheimer is herkies 
as Hoofdirigent van die PUK. 

Foto: Fotokuns. 

van der Walt. Alhoewel net 
Koos en Ockie weer genomineer 
wa~ moes daar kragtens wet 
weer deur stemming bepaal word 
wie die hoofdirigent sal wees. 

BELONING. 

Mnr. van der Walt het ook 
duidelik gemaak dat die per
soon(e) wat die kovsie-dirigent 
kan skaak, beloon sal word met 
R50. Die persone moet egter 
eers vooraf met die S.R. kon
tak en toestemming kry plus 
R5 as geldelike steun. Daar mag 
ook van geen buite instansies 
gebruik gemaak word om hulp 
nie, ook nie van die Onderwys 
Kollege nie. As die dirigent 
geskaak kan word sal sy hare 
hier op Puk afgeskeer word so
dat al die studente daarin kan 
deel. 

Blykbaar het Ockie en Koos 
verlede jaar so 'n indruk op die 
studenfe gemaak dat daar hier-........;;;=====================::::::::::;.. die jaar geen ander nominasies f' ontvang is nie. 

CACBET MODES 
Daar is ook 'n paar verande

rings gemaak in die Alabama 
orkes. Die orrel word bespeel 
deur Louis van Rensburg, die 
kitare deur Koos Lessing en 
Frans Joubert en die man agter 
die dromme is Joe Malherbe. . 

Nasionale Orkeskursus 
Geslaagd 

OP 30 JUNIE bet honderd en tagtig jong musikante tussen die 
ouderdomme van tien en vier en twintig jaar in Bloemfontein byme
kaar gekom vir die Sesde Nasionale Orkeskursus. Mnr G w 
Koo~of, van. die Musiekdepartement van die P.U. vir 'c.Ji.o.: 
was d1e organ1seerder van al ses kursusse. 

Na 'n kort oudisie is al die 
kursusgangers in een van drie 
orkeste gedeel, nl. A-orkes met 
dirigent Anton Hartman, B
orkes met dirigent Alan Solo
mon en die C-orkes met Derek 
Ochse as dirigent. Daarna is 
aan bulle musiek uitgedeel, wat 
gedurende die daaropvolgende 
week int.tudeer en op 10 Julie 
tydcns 'n konsert in die Odeion 
van U.O.V.S. Ultgevoer is. 

Mnr. Koornhof se seun, Piet 
(1 0), bet ook die kursus byge
woon en was lid van die B
orkes. Verder bet mnr. H. P. A. 
Coetzee, ook verbonde aan die 
Musiekdepartement van die P..U. 
vir C.H.O., sy elf-jange seun 
Human, lid van die B-orkes, 
Jetty de Vries, en Stadtler van 
Zyl, 'n farmaseut, vanaf Pot
chefstroom die kursus bygewoon. 

Die A-orkes het o.a. die ,Kar
naval van die Diere" van Saint
Saens uitgevoer. Daar is toe 'n 

THALIA RY 
VOLSTRUIS 

,Maltrapstreke uit Toeka se 
dae" word vanjaar aangebit'd 
om Thalia se vyf-en-twintigste 
bestaansjaar te vier. Om by die 
feestelikheid te pas bet Thalia 
afgewyk van sy gebruiklike vorm 
van aanbieding. Hierdie jaar se 
aanbieding is 'n letterkundige 
program wat bestaan uit poesie, 
prosa, drama en sang. 

Die gees onder die toerlede 
was goed. Buiten die opvoerings 
is daar ook na ander besiens
waardighede gekyk. Die toer was 
hierdie jaar deur die Kaap en 
dan daarvandaan met die tuin
roete terug. 

Hulle het plekke soos die 
K.W.V., 'n Wynplaas, Kimber
ley-gat, Tafelberg, Kango-grotte, 
Addopark besoek en het ook 'n 
diens bygewoon in die Grootte 
Kerk. By die besoek aan 'n 
V olstru isplaas het Koos Kaffer 
daarin geslaag om soos "n ervare 
joggie bo-op die volstruis te bly. 

Dan was daar nog 'n heerlike 
vier dae van niks doen op 
Stormsriviermond. Dit was dan 
ook glad nie snaaks dat hier 
harte gebreek en ook gewen is 

kompetisie vir tjelliste gehou om 
te besluit wie die bekende Swaan 
solo" uit bogenoemde w~rk sou 
speel. Hierdie kompetisie is 
deur Human Coetzee gewen. 
Di~ is natuurlik 'n groot pres
tasie as vera! sy ouderdom in ag 
geueem word, Die twee klaviere 
in hierdie werk is deur Evelyn 
Green van Johannesburg en 
Jetty de Vries, B.-Mus. studente 
van die P.U., gespeel. 

Die kursusgangers het tuis
gegaan in Huis Madelief van die 
U.O.V.S. Bedags was bulle be
sig met orkesrepetisies asook 
groepoefeninge onder die be
kwame Ieiding van verskillendc 
instrukteurs, waaronder Betty 
Pack, Jos de Groen en Henkie 
Ahlers. Saans is daar interes
sante lesings gelewer, onder an
dere 'n praatjie oor die Orrel 
deur prof. Swanepoel, hoof van 
die Konservatorium van die 
U.O.V.S. Verder is lesings oor 
die versorging van instrumente 
gegee. 

Almal bet bard gewerk, maar 
het dit baie geneit en is dit al
ma! eens dat dit 'n leersame en 
wonderlikc ondervinding was. 

T ersia in Proteaspan 
Gedurende die grootste S.A. U. 

toernooi vanaf 28 Junie - 4 
Julie in Potcbetstroom, het die 
Pukke baie goed gevaar. Sewe 
universiteite het aan die toernooi 
deelgeneem. 

Onder die mans het Piett"r 
Kramer en Hennie Coetsee die 
beste gevaar. Hennie Coetsec 
is ook gekies as reserwe vir di~ 
sabelspan. In die spankompeti
sie het die mans hulle goed van 
hulle taak gekwyt. 

Onder die dames het een van 
Puk se blinkste sportsterre Ter
sia Strydom, uitstekend g~vaar. 
Sy het die damesspan gehelp 
om teen baie sterk kompetisie 
'n derde plek te verwerf. Tersia 
het gedurende die week getoon 
waarom sy die beste dames 
skermster is wat die Puk nog op
gelewer bet. 

DIE DAMES WINKEL ------------ nie. 

Sy is nie alleen vir die Protea
span gekies nie, maar het op die 
toernooi slegs 2 gevegte uit 18 
verloor. Sy het ook die beker 
ontvang vir die sabelgevegte. 
Die Puk se sportsekretaris, Piet 
Brand, het na aftoop van die 
toernooi .n Proteavlaggie ont
vang. 

Wed u 

* SOMBRMODES 

* wintermodes 

ONDER KLEBE 

* broekkouse 

TOMSTRAAT 92 

'n Komiese toneeltjie uit ,Mal
trapstreke uit Toeka se dae" 
tydens die opvoering in die To
tiussaal. Foto: Fotokuns. 

Wat die opvoerings betref: in 
DiE Burger ('n Kaapse koerant) 
is baie gunstige kritiek uitge
spreek. Vir die groep le daar nou 
nog ses opvoerings voor. 



I jKKE TELl, TUISLAND 
DIE JAARLIKSE ASB-KONGRES is van 28 Junie tot 3 Julie 
te U.P. gebou. Die tema van die Koogres was: Die Kleurlinge in 
Suid-Afrika. 

Rondom die tema is vyf re
ferate gelewer. Die referate bet 
gehandel oor die geskiedenis, 
die kulturele identiteit, die po
litieke toekoms en die Kerk
lik-godsdienstige posisie van die 
Kleurlinge en die rol van die 
Kleurlinge in die ekonomie. 
Prof. G. van N. Viljoen bet die 
referaat oor die politieke toe
koms van die Kleurlinge gelewer. 
- Die Wapad bet mnre. L. 
Wessels (lid van die uitvoerende 
komitee van die A.S.B.), A. P. 
Kraamwinkel (Leier van die 
P.U.-afvaardiging), J. L. van 
Schaik en J. L. du Plessis (lede 
van die P. U.-afvaardigit;1g) ge
nader vir kommentaar oor die 
kongres. 

BESTE. 
Volgens mnr .• Kraamwinkel 

was die kongres die geslaagste 
van die drie wat hy al bygewoon 
bet. Die referate was van hoe 
gehalte en die besprekings lewen
dig. Ten spyte van die groot 
meningsverskille onderling, het 
die besprekings altyd in goeie gees 
verloop, bet by gese. 

YOLK BEWUS MAAK. 
Die aktuele tema van die kon

gres bet, volgens mnr, Kraam
winkel, baie bygedra tot die 
lewendige besprekings en die 
gevolglike sukses van die kon
gres. Hy was ook eotoesiasties 
oor die rol wat die besluite van 
die koogres kao speel om die volk 
van die probleme bewus te maak. 

Mnr. Wessels wou nie kom
mentaar op prof. Viljoen se 
referaat lewer nie. Hy was dit 
egter met mnr. Kraamlinkel eem; 
dat die kongres baie geslaag 
was en dat die besprekiogs eo 
referate op hoe peil was. Hy was 
verder van meoiog dat die koo
gres geeo mosie aangeoeem bet, 
sal direk op die goedkeuriog van 
die tuisland-vir-die-Kleurlinge-ge
dagte oeerkom oie. 

Mnr. du Plessis bet in reaksie 
hierop gese dat 'n.mosie wat wei 
die gedagte aan tuislande im
pliseer, wei aangeneem is. Die 
P. U.-afvaardiding het konsek
went teen enige tuislandagtige 

mosie gestem, omdat dit, soos 
mnr. Kraamwinkel dit gestel het, 
'n realitietsontvlugting en ont
kenning van diefeite is. 

AI die lede was dit eens dat 
bulle baie vriendelik en gasvry 
deur die U.P. ontvang is. 

Uit die reaksie van almal met 
wie gepraat is, lyk dit of die 
blote feit dat gepraat is, belangri
ker as dit wat gese of besluit 
is. Dit lyk ook of bulle meen 
dat die boer echelons van die 
studentepolitiek nie vir die ge
wone student toeganklik be
hoort te wees nie. 

Hande gelyk 
opgesteek 

DIE ALGEMENE kennis-vasvra, wat 
deur ABK.K aangebied is, bet beelwat 
verrassings opgelewer Die deursnee 
vra was van algemene belang en het 
die politieke, geskiedenis-. musiek- en 
sportterreine gedek 

IJie onderskeie dames- en 
manskosbuise bet elk drie ver
teenwoordigers gehad. Heide 
het met 'n puntetelling van 14 
die dames kafgedraf en Uitspan 
bet met 24 punte die manskos
huise verslaan. Die gehoor het 
ook die geleentbeid gekry om 
van die vrae te beantwoord. 

Hierdie vasvra is ter viering 
van die RSA se tien-jarige be
staan gereel. Uit die aantal 
verteenwoordigers sal die drie 
bestes in uitdunkompetisies ge
kry word, wat dan die Puk by 
die SAUK sal verteenwoordig. 

AI die universiteite sal aan die 
SAUK se algemene kennis-vas
vra deelneem. 

Talle deelnemers is egter die 
mening toegedaan dat die me
tode om hand op te steek vir 
die beantwoording van vrae nie 
doeltreffend is nie, aangesien 
alma! tegelyk opsteek. bit is 
'n swak metode in vergelyking 
met die verlede waar daar skrif
telik geantwoord is . 

• op e1e 
werf 

Die Poemas, 'n toerspan van 
Argentinie wat op die huidige 
oomblik deur ons land toer, bet 
ODS oe oopgemaak vir 'n be}e 
paar feite . 

Hulle bet naamlik teen die 
Noordelike sowel as die Suide
like Universiteite gespeel en 
teen albei spanne vcrloor. As 
die punte ontleed word, sien 
ons dat die Suidelike Universi
teite met strafskoppe gewen bet, 
terwyl Noordelike Universiteite 
die driee ingeryg bet. Nog on
langs bet Transvaal die West~like 
Provinsie 'n groot loesing toe
gedien. 

'n Mens kan dus maar net 
tot een slotsom kom: die dae 
wat Suid-Afrika se rugbykrag 
in die Suide gele bet, is verby. 

Dit is dus jammer dat die 
Maties nie verlede semester teen 
die Pukke wou speel nie. Ook 
jammer dat bulle nie aan die 
Universiteite Uitklopreeks wil 
deelneem nie. Verskonings dat 
bulle nie die tyd kan vind nie, 
gaan nie op nie. 

'n Wedstryd tussen Tukkies 
en Maties met albei spanne op 
voile sterkte, behoort uithaler
rugby op te lewer. 

Die eersterugbyspan bet 'n 
baie suksesvolle toer gehad en 
die manshokkiespan bet hulle 
ook goed van bulle taak in Dur
ban gekwyt. Die Pukmassa 
moet darem meer geesdrif toon 
met die sing-songs, sodat ons 
oorwinning op die veld sowel as 
die pawiljoen kan behaal. Op 
aile gebiede is die Kovsies van
jaar oorgehaal en ons kan nie 
laat slaple nie. 

Aan Bernard Bernardo, puik 
agtsteman van die Puk, wat ver
lede Saterdag op vleuel uitge
draf het vir W es-Transvaal teen 
die Westetlike Provinsie, se ons 
baie geluk. 

Die Sfeer van die Kuns 
As 'n. mens die woord kuos 

noem, ontlok jy baie verskil
lende reaksies by mense. Een 
van hierdie reaksies mag wees : 
kuns is iets vreemds wat eintlik 
buite die mens le en is eintlik net 
Vir enekele ingewydes bedoel. 
Met daardie ingewydes word dan 
dikwels die beeld van 'n eksen
trieke mens voor die oe geroep. 

Dit is goed dat ons besef dat 
kuns iets wonderliks is, dat dit 
van die diepste kragte van die 
mens verteenwoordig; die kuns 
kom, soos Schiller se, uit 'n 
vreemde land. Onwillekeurig 
moet ons klein voel voor die 
grootsheid van 'n kunswerk, 
want dit reik na die hoogtes en 
dieptes van · ons menswees. ·om 
kuns te skep, lei dikwels tot die 
oorstelpende ervaring dat 'n 
mens die afgronde groter sien 
gaap en die hoogtes boer sien 
·glinster - 'n mens word erva
rings deelagtig waarvan jy nie 
geweet bet nie. Vir die Christen
kunstenaar bet die kuns nog 
'n dimensie. Deur sy kuns wil 
by hom opnuut verwonder oor 

alles, wil by dieper delf en die 
kleinode wegsluit. 

Die kuns is al dikwels 'n spel 
genoem - 'n spel wat met 
dodelike eros gespeel word. Ons 
erken die ems van die kuns, 
maar ons mag dit noo.it as so 
verhewe beskou dat ons ons daar 
van vervreem nie. Dit is nodig 
om soms, soos die Middeleeuse 
digter, op 'n klip te gaan sit en 
nadink; dit . is nodig om dik
wels 'n woord om en om te rol 
en opnuut na die klank daarvan 
te luister; dit is noodsaaklik 
om altyd die oog van 'n kind 
te behou. Ons moet deur die 
sfeer van vanselfsprekendheid 
dring, en opnuut bewus word 
van die dinge rondom ons. Die 
wonder van die kuns is dat dit 
so verhewe is, maar tog nog al
tyd diep en onlosmaaklik dee! 
van ons !ewe is. Baie keer klink 
'n gedig so vreemd en veraf, 
maar dan sien ons tog dat al die 
los drade 'n patroon vorm en 
dat ons dit in die weefwerk van 
ons eie !ewe kan ontdek. Daar
om moet ons baie ervarings deel
agtig word . . . Deur meer te 

droom en te dink en te dank vind 
ons die heuning in die rots. · 

Die digter Rainer Maria 
Rilke bet gese: ,Om een vers 
te kan skryf, moet 'n mens baie 
stede, mense en dinge sien; 
'n mens moet die diere ken; 
'n mens moet kan voel hoe die 
voels vlieg, en weet hoe die klein 
blommetjie hom soggens oop
vou. 'n Mens moet kan terug
dink aan paaie in onbekende 
streke, aan ontmoetings en af
skeide wat 'n mens nie verwag 
bet nie maar tog lank sien kom 
het: aan kinderdae . . . ; aan 
die ouers . . . ; aan oggende by 
die see ... " 

Maar dit is nog nie genoeg nie. 
AI hierdie ervarings moet stil 
word, moet vergeet word voor
dat bulle in 'n oomblik van die 
wonder nuut kan word. 

Die kuns staan dus in die 
nouste verband met die lewe. 
Die kuns wil aan elkeen van ons 
iets hied. Deur die houding van 
verwondering kan elkeen 'n 
ontdekkingsreisiger word en in 
alles, selfs in die blaar van 'n 
blom, nuwe werelde oopsien. 
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Wer,ldgehalte Erdewerk 
en Weefkuns by P.U. 

'N TENTOONSTELLING van Erdewerk" en Weefkuns van I.e. 
sotbo bet in die Kuoslokaal van die Frans · du Toit-gebou van die 
P.U. vanaf 1 tot 7 Julie plaasgeviod. Die uitstalliog is gehou deur 
die Ootwikkelingskorponsie van Lesotho eo is geopeo deur Prof. 
Trumpelman van Stelleobosch. 

Die wee(werk is gedoen deur 
die Royal Lesotho Carpet Wea
vers, wat · tapyte en tapissiriee 
van wereldgehalte produseer. 
Dit word tewens ook oorsee ver
koop. Lesotho is die wereld 
se· vierde grootste produsent van 
bokhaar en die Basoeto-vroue is 
besonder vaardig met die weef 
van die materiaal in tradisionele 
ontwerpe. Die werk geskied on-
der toesig van mej. Schmidli, 
'n weefdeskundige uit Switser
land. Behalwe tradisionele ont
werpe, word ook ontwerpe van 
bekende kunstenaars soos o.a. 

Christo Coetzee, Alexander Cal
der . en Victor V asarely e.a. ont
vang. 

Die tapyte en tapissiriee is 
reeds in Londen,' Bradford, To-· . 
ronto, Seattle en Lausanne ten
toongesfel. Die Maatksappy bet 
reeds 'n goue medalje in Florence 
verwerf tydens 'n Internasionale 
Tentoonstelling van Kuns en 
Kunsvlyf in April 1970. 

Die erdewerk is afkomstig van 
die Kolonyama Pottebakkery on
der toesig van die Finch-gesin 
van die Winchcombe . Pottebak
kery in Gloucestershire, Enge
land. 

Pukke Wen Gesogde 
Landlooptrofee 

DIE S.A.U.-LANDLOOPKAMPIOENSKAPPE is te Franken
wald op 1 Julie eo 3 Julie 1971 gehou. Die weerstoestande was 
ideaal vir die ioter-universitere Laodloopkragmetiog en die gewild
heid van hierdie sportsoort is bewys deur die groo! getal deelnemers, 
toeskouers en belangstelleodes. - · · 

Agt spanne bet aan die S.A. U.- punte teenoor die hoe verskil 
landloopkampioenskappe deel- van punte van hul teenstanders. 
geneem: Wits, Natal, R.A.U., Ses deelnemers bet onder die 
U.P.E., U.O.V.S., P.U., U.K., eerste tien atlete geeidig. 
Rhodes. Die volgende prestasies is 

Stellenbosch en U.P. bet nie deur die P.U.-atlete behaal : 
deelgeneem nie. Die P.U.-span I. F. van Zijl, 38 min, 51 sek. 
bet uit die volgede lede bestaah: (nuwe baanrekord). 
A. Krogman, F. van Zijl, G. 2. A. Krogman, 38 min, 51 
van Eck, P. Laubscher, J . Kru- sek. 
ger, D. Scboeman, C. Lodewyck, · 5. P. Laubscher 40 min. 56 
F. Schutte, D. Lodewyck. sek. 

Die landloopkompetisie was 8. J. Kruger, 42 min. 23 sek. 
opwindend, vol spanning en bet 9. G. van Eck, 42 min. 23 sek. 
sy hoogtepunte gehad. 10. D. Schoeman, 42 min, 

Goed geplaasde , Walkie
talkies" bet die belangstellendes 
op hoogte gehou met die ver
loop van die wedloop. 

Die spankompetisie is gewen 
deur P. U. wat 'n prysenswaar
dige en geskiedkundige vertoning 
daarstel, want dit is die EERSTE 
KEER sedert 1951 dat die P.U. 
hierdie gesogde tussen-univer
sitere landloop spantrofee gewen 
bet! 

Die nege deelnemers van P.U. 
bet hul deeglik van hul taak ge
kwyt en gesorg dat bulle oor
tuigende geseevier bet met 35 

30 sek. -
13. C. Lodewyck 42 min. 48 

sek. 
24. F. Schutte 44 min, 10 sek. 
37. D. Lodewyck. 

Die puntestand van d,ie Uni
versiteite was soos volg: 

P.U. 35, Wits 101 , Natal 118, 
U.K. 150, R.A.U. 228, U.P.E. 
265, Rhodes 294, U.O.V.S. 333. 

Die volgende Puk-atlete is ook 
gekies om die Protea-span te 
verteenwoordig teen die ander 
provinsies op 3 Julie 1971 : 

F. van Zijl, A. Krogman, G. 
van Eck, P. Laubscher, J. Kru
ger. 

LOMPIES LOMBAARD 
Gimnastiek is een van die 

sportsoorte wat vanjaar die 
grootste groei en sukses aan die 
P.U. gemaak bet. 

Een van die uitblinkers van 
die Pukspan, asook van die 
Wes-Transvaalspan, is Pieter 
Johannes Lombaard, beter be
kend as Lompies Lombaard. 

Lompies is op 26 Maart 
1950 te Wolmaranstad gebore. 
Sy skoolopleiding bet by aan 
dieselfde dorp voltooi. Daarna 
bet by vir eenjaar aan die Goud
stadse Onderwyskollege studeer, 
alvorens by na die P.U. gekom 
bet waar by tans 'n aptekers
student is. 
Op dertienjarige ouderdom bet 

by vir die eerste maal aan gim
nastiek begin deelneem. Sy 
eerste sukses behaal by in 1965 
toe by 'n Wes-Transvaal junior
titel verower. In dieselfde jaar 
word by ook gekies om Wes
Transvaal se juniors op die S.A.
Kampioenskappe te verteen-

woordig. 
Hierdie prestasie bet by elke 

jaar herhaal tot in 1967 en vanaf 
1968 bet by Wes-Transv3.al in 
die seniorafdeling verteenwoor
dig. 

In 1967 bet by sy grootste 
sukses behaal deur eerste te 
eindig op die S.A.-Kampioen
skappe in die o/20 afdeling te 
Johannesburg. Dit was sy eerste 
nasionale titel. 

In 1968 verower by die Wes
Transvaalse Senior Gimnastiek
kampioenskappe in die eerste 
graad. 

Hy word weereens in 1971 vir 
die Wes-Transvaalspan asook 
vir die Wes-Transvaal , Keur
span" wat te Carletonville aan 
'n byeenkoms deelgeneem bet, 
gekies. 

Hierdie Puk se gimnastiek
toekoms kan maar met belan&
stelling dopgehou word, want 
b~ie word nog van hierdie puik 
gtm.nas verwag 
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EERSTES ONDERNEEM 
GESLAAGDE TOER. 

Balletjie kry 
wind van voor 

In die Inter-universitere gholf
toernooi waaraan agt univer
siteite deelgeneem het, het die 
Pukke die wind effens van voor 
geki-y. Hulle bet moeilik aan
gepas in die ongure weersom
standighede. 

DIE PUKKE SE RUGBYTOERSP AN bet aan die einde van verlede week teruggekeer van 'n baie 
geslaagde toer deur Griekwaland-Wes, Noordoos-Kaapland, Grens en Natal. Hoewel al bulle beste 
spelers nie op toer kon gaan nie, bet bulle nogtans die vyf moeilikste gewen. Teen 'n gekombineerde span 
van Durbaose jnnior k.lubs bet bulle vasgeval en is met 14-8 geklop. 

In bulle ses wedstryde bet bulle maar briljant. Sy nege driee met 25 punte (vyf driee, 'n skep
altesaam 115 punte aangeteken gee 'n goeie aanduiding van die doel, 'n strafskop en twee vervyf
teenoor die 49 van bulle oppo- hoe standaard van sy spel. By skoppe) teen 9 (twee driee en 'n 
nente, dus 'n gemiddelde telling 'n paar geleenthede bet dit ge- strafdoel) gewen. Hier het die 
van ongeveer 16-7 per wedstryd. lyk of by sy teenstanders laat toerspan meer gek geskeer as 
Die studente bet 20 driee teen- stilstaan. In twee wedstryde, rugby gespeel. 

Die Pukke het slegs vir Tuk
kies die loef afgesteek in die 
spankompetisie. Op individuele 
vlak bet Rogert Schoeman die 
beste. gevaar. Hy is na sy be
stendige spd gedurende die week 
vir die S.A. U. 8-span gekies. 

oor die 11 van die spanne teen teen die Kimberleyse subunie-
wie bulle gespeel bet gedruk. span en teen die Oos-Londense Teen die Buffaloes, Oos-Londen 

Buffaloes, het hy elk 'n drie
kuns met driee behaal. Die drie spelers wat die mees

te punte aangeteken het is 
Schalk van der Merwe (heelag
ter), Johan Steyn (vleuel) en 
Piet Roodt (losskakel). Van der 
Merwe bet 29 punte bygedra met 
ses strafdoele, 'n skepdoel en 
vier vervyfskoppe, Steyn 27 pun
te met nege driee en Roodt 16 
punte met 'n drie, dr~e skepdoele 
en twee vervyfskoppe. 

Schalk van der Merwe het ver
al teen die einde van die toer 
puik vertoon. Teen Glenwood 
Old Boys van Durban het hy 
feitlik oordag die ,held van Dur
ban" geword toe hy 18 van die 
Pukke !>e 24 ponte behaal het. 
In hierdie wedstryd het hy vyf 
strafdoele en 'n skepdoel deur 
die pale geloods. 

In verreweg die beste wedstryd 
van die toer het die Pukke die 
sterk span met 25-6 verslaan. 
Die wind bet speeltoestande be
moeilik, maar die Pukke se ban
tering was uit die boonste rak
ke. Die mooiste beweging van die 
toer is ook in hierdie wedstryd 
gesien. Die studente se voor- en 
agterspelers het vlakby hulle eie 
doellyn met die bal begin hard
loop en Neil Cawood het die 
beweging met 'n drie afgerond. 

Eugene van Wyk sukkel ook met
'n besering. Hy sal egter binne 
kort wedstrydfiks wees. 

Foto: Fotokuns. 

Die Pukke het egter baie ge
Ieer. en sal die ondervinding ge
brUik om die Kovsies in die 
~amende i'ntervarsity koud te 
Sit. 

0120-span speel vier 
wedstryde in vyf dae Ander toerlede wat punte be

haal bet is Louis van Niekerk -
10 (twee strafdoele en twee ver
vyfskoppe), Bartlo Saaiman- 9 
(drie driee), Jim van Rensburg 
- 6 (twee driee), Dinky Muller 
- 6 (twee driee) en Piet Brand, 

Bernard Bernardo word deesdae 
as vleuel ingespan. Hy bet Wes
Transvaal tweemaal verteen
verteenwoordig: die eerste keer 
as agsteman en die tweede keer 
as vleuel. Foto: Fotokuns. 

Neil Cawood en James Staff
berg elk drie punte met een drie 
elk. 

Piet Lombard het 'n skepdoel 
bygedra. 

Ander spelers wat groot steun
pilare was is Hennke Coetzee, 
Piet Roodt, Jannie Barnard, 
James Stoffberg, Jim van Rens
burg, Piet Brand en Louw Yen 
ter, Eugene van Wyk en Dinky 
Muller, die senterpaar, het al
gaande weer in 'n gedugte kom
binasie ontwikkeL 

'n Paar spelers het ligte bese
rings opgedoen en nie al die wed
stryde is voltallig voltooi nie. 

'n Kort opsomming van die 
wedstryde is soos Volg: 

Teen die Kimberleyse Subuoie
span-

Die wedstryd wat nie juis as 
aanskoulik beskryf kan word nie 
is deur die Pukke gewen met 20-6 
Die toerspan het vyf driee, 'n 
strafdoel en 'n vervyfskop behaal 
teenoor 'n drie en 'n strafdoel. 
Johan Steyn se drie driee was uit 
die hoek. 

Teen die Kimberleyse Polisie -

Die Pukke se punte het bestaan 
uit vyf driee, 'n strafdoel, 'n 
skepdoel en twee vervyfskoppe en 
Buffaloes se punte uit twee driee. 

DIE PUK 0/20-RUGBYSPAN bet puik presteer op die eerste 
S.A.U. 0/20-rugbytoernooi wat vanaf 5 tot 10 Julie 1971 in Durban 
gebou is. Weens 'n misverstand moes vier wedstryde binne vyf 
d~e ~espeel word en bier bet die PUK bulself bewys deur drie van 
die VIer wedstryde te wen. 

Teen 'n gekombineerde span van We~ns die misverstand bet van der Walt en Kierie du Toit 
Durbaose junior klubs- somm1ge Universit~ite drie, _en o~der die agterspelers uitge-

ander waaronder die PUK, Vier blink bet. Philip Burger het 
. Hierdie aandwedstryd het die ~edst~yde gespeel. Wits was met sy geleerde skoen ook ge
Pukke as gevolg van swak verde- d~e emgste o_noorwonne span ~p sorg vir ?ie meeste punte ge
diging met 8-14 verloor. Die die toerno01 en het slegs dne durende die toernooi toe by nie 
Durbaniete daarenteen het u1t- wed~try~e gespeel. . minder as 42 punte behaal bet 
stekend gekeer en het ook prag- D1e u1tslae :an die wedstryde n!e. ~n die toekoms sal hy nog 
tig gekombineer. Die tuisspan was soos volg. ...... vir die PUK van baie waarde 
het 'n doel, twee driee en 'n P.U. wen Natal 28-9. wees. 
strafdoel op die telbord geplaas P.U. wen Rhodes 19-18. Wat veral opmerklik was ge 
en die toerspan net een drie, P~U. wen U.P.E. 16-8. durende die hele toernooi was 
'n straf- en 'n vervyfskop. P. U. verloor Kaapstad 3-17. dat slegs twee strafskopp~ toe 

Ter versagting van die Pukke Uitblinkers in die PUK se geken is vir vuil spel. 
se teleurstellende vertoning moet span _was Riaan. Lotz, wat ook Die o/20 - toernooi sal nou 'n 
gese word dat die spelers nog kaptem was, Nimrod v~n Zyl, jaarlikse instelling word en in 
moeg was van die bootrit ter- Joban Laubscher en W1m van 1972 word dit deur die Uni 
wyl bulle ook nie reg ingestel der Walt, . ~nder die voorspelers versiteit van Kaapstad aange 
was vir die wedstryd nie. terwyl Philip Burger, Mangaan hied. 

Teen Glenwood Old Boys, Dur
ban-

Dit was weer 'n wedstryd on
der spreiligte. Hierdie keer het 
die Pukke beter verdedig en hulle 
het daarin geslaag om die Dur
baniete met 24 (twee driee, vyf 
strafdoele en 'n skepdoel) teen 
5 ('n doel) te troef. 

1AFEL1ENNIS BU/1 
VIER 1/TELS 

DIE JAARLIKSE S.A.U.-Tafeltennistoernooi is vanaf 28 Juoie 
tot 4 Julie te Rhodes Universiteit gebou. Sewe Universiteite was 
teenwoordig met beelparty provinsiale en Protea spelers in die midde 
Vir die Pukke was dit die suksesvolste toer tot op datum en ko~ 

Voorryman Wallie van der 
Walt is net na rustyd van die veld 
af met 'n besering en die Pukke 
het gesukkel om die eindtelling 
I 3-9 in bulle guns te beklink met 
twee driee. 'n skepdoel en twee 
vervvfskoppe teenoor twee driee 
en 'n strafdoel. Hulle het nie
temin baie meer ondernemings
gees as die tuisspan aan die dag 
gele en moes verder gewen het. 

Hoewel die uitslag die indruk bulle na afloop van die toernooi met vier van die agt titels spog. 
van 'n skopwedstryd skep, was 

Volgens bestuurder Christo 
Holtzhausen was Johan Steyn 
uitblinker nommer een. Wat 
sy spel op die toer aanbetref 
het hy kop en skouers bo die 
anderspelers uitgestaan. Hy bet 
deurgaans nie goed gespeel nie, 

Teen Aliwal Noord -

daar heelparty mooi lopies. Ve- Die P.U.-damesspan deel die 
raJ Johan Steyn was op sy stuk- eerste plek met Kaapstad in die 
ke. spankompetisie. Sonja Kruger, 

s?rg vir nog 'n hoogtepunt deur 
d1e plaatkampioenskap in te 
palm. Onder spreiligte het die Pukke 
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gewese S.A.-juniorkampioene 
Glenwood het etlike provin- het min moeite gehad om die 

siale spelers in sy geledere gehad, damesenkelkampioenskapstitel 
' in te palm terwyl sy en Ben 

Na afloop van die toernooi is 
~onja_ Kruger eerste gegradeer 
m d1e damesafdeling, terwyl 
Ben Schutte die prestasie behaal 
om die vierde plek in te neem in 
die mansafdeling. 

Gerrit Botha is beseer, maar sal 
bopelik beskikbaar wese vir Inter
varsity. Foto: Fotokuns. 

Schutte ewe-eens die gemengde 
dubbeltitel gewen bet. Mej. 
Kruger bet ook Protea-kleure 
ontvang in 'n wedstryd teen Uitslae: 
Oostelike Provinsie. Mans: 

In die mansspankompetisie 1· Kaapstad en Natal. 
eindigdie P.U.-mansspan tweede 2· P.U. 
na pragoorwinnings oor Wits-, ~- ~tsd 
Rhodes- en Stellenboscb Uni- 5· St 11° ebs. b 
versiteit. · e en osc . 

6. R.A.U. 
In die damesdubbels - kam- Dames: 

pio_enskap bet Sonja Kruger en 1. P.U. en Kaapstad. 
Gnzelle Azar deurgedring tot ·die 2. Wits. 
finale waar bulle deur die span 3. Stellenbosch. 
van Kaapstad Universiteit uit- 4. Rhodes. 
geskakel is. Sarel du Plessis 5. R.A.U. 

waaronder Rodney Gould, Len r----------------------""1 
Fry en Roger Seymour. 

In die Vaalrivier naby Kim
berley bet 'n paar spelers en 
bestuurder Christo Holtzhausen 
'n noue ontkoming gehad toe 
hulle roeiboot in die middel van 
die rivier omgeslaan bet. Die 
insittendesbet met klere en a1 
in die water beland maar, kon 
darem letterlik daarin slaag om 

DIE 

INSLE.EP RESTAURANT 
WAARHEEN ALWA~ SLEEP 

Koshullbestelllnp: 603f 

-----------------------' kop bo water te hou. 




