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Skaheltoer 

SAMESPR 
GESLAAG 

INGS HET 
OPEN NUUTSTE GEBOU 

DIE STUDENTERAAD bet Maandag, 22 Mei 1972, veilig terug

gekeer van 'n suksesvolle skakeltoer. Die Studenteraad bet tydens 

die toer amptelike besoeke gebring aan die Studenterade van UOVS 

en UPE. 'n Welwillendbeidsbesoek is ook gebring aan die Rektor 

van die Universiteit van Fort Hare. 

Aanvanklik was 'n amptelike besoek aan die Studenteraad van 
Rhodes Universiteit ook in die toerprogram ingesluit, maar as 
gevolg van die ontbinding van die Studenteraad van Rhodes 
Universiteit, is daar ter elfder ure deur die Rhodes Studenteraad 
aan hierdie Studenteraad berig dat dit vir bulle nie moontlik sal 
wees om hierdie Studenteraad te ontvang nie. 

Sukses: 

Tydens 'n onderhoud met Die Wapad, het mnr. Kobus van der 
Walt gese dat hy die skakeltoer as uiters geslaagd beskou. Hierdie 
Studenteraad bet grotendeels bereik wat met die skakeltoer beoog 
is, bet by gese. Volgens mnr. van der Walt was daar egter ' n te 
kort tyd om die voorgestelde agendapunte deeglik te bespreek. 
Dit bet egter geen afbreek gedoen aan die sukses van die toer nie. 

Gesag: 

Tydens die samesprekings met die Studenteraad van U.O.V.S. 
is vera) aandag gegee aan die wanopvattinge oor gesag op sommige 
universiteitskampusse vandag. Na afloop van die samesprekings 
bet die twee Studenterade dan ook 'n gesamentlike persverk.Jaring 
oor die aangeleentheid uitgereik. Die twee Studenterade het een
parig hulle sterkste afkeur uitgespreek teenoor die ondermyning 
van gesag op sommige Universitskampusse. Die byeenkoms het 
bulle onomwonde ondergeskik verklaar aan boer gesagsinstansies 
en die mening uitgespreek dat dit geensins die funksionering van 
Studenterade kan strem nie. 

Gesprekke: 

Die Studenteraad bet ook by monde vai! mnr. Van der Walt 
bekend gemaak dat bulle tydens bulle besoek aan die Universiteit 
van Fort Hare wei die geleentheid gehad bet om gesprekke te 
kon voer met die studente van daardie Universiteit. Dit was baie 
insiggewend en van die grootste belang om ook die standpunt 
oor studente-aangeleenthede van die studente van die Universiteit 
van Fort Hare te kon verneem. 

Die samesprekings met die 
Studenteraad van U.P.E. het ge
sentreer rondom die funksione
ring van die Studenteraad. 

*"?> 
.. ;-~ 

Die Puk se nuutste spoggebou, die vir Replanning, Bodemkundc, Geologie en Geografie, is Donderdag
middag feestelik geopen. 

Dr. T. F. Muller, tans hoof van Yskor, bet as gasspreker opgetrec en geskets hoe Suid-Afrika beplan 
behoort te word om teen die jaar 2000 vir 'n verwagte bevolking van 50 miljoen voorsiening te maak. 

Die gaste is die middag teen 2.30 reeds ingewag. Nadat die gebou anderhalfuur besigtig is, bet die 
openingsfunksie plaasgevind, gevolg deur 'n skemeronthaal wat die Universiteit aangebied bet. 

(Fotokuns). 

MASSA SWAK BYGEWOON 
DIE massavergadering wat op 17 Mei gehou is, is uiters swak bygewoon. ,As die vergadering bele 
was om oproer te veroorsaak, sou die saal nie groot genoeg gewees bet vir alma! nie", bet mnr. Leon 
Wessels, oud-S.R.-voorsitter opgemerk 

'n Paar aspekte van die ver
slag van die S.R. insake inter
universitere skakelirig is op die 
vergadering deur die S.R.-voor
sitter, mnr. Kobus van der Walt, 
openbaar gemaak. Die ver
slag het aan die Jig gebring dat 

Dolp in 
Toisland RRP'~~..,_....,_.."rr'""' die universiteit, as groeipunt 

Verskeie sake van aktuele 
studentebelang is op die massa
vergadering bespreek. M nr. 
Nico Ligthelm het onduidelik
hede aangaande die Karnaval 
opgeklaar. Op die bsewaar dat 
vuil grappe op die konsert ver
tel is, het hy gese dat die komitee 
dit duidelik aan die kunstenaars 
gestel het om die program skoon 
te hou. Die studente wat op 
die vlotte gery het, was buite 
sy beheer. Daar is ook versoek 
dat die volgende Karnaval
komitee meer aandag aan die af
sluitingsfunksie gee sodat 5000 
studente, en nie net 500 stu
dente soos vanjaar, daaraan 
kan deel he. 

Daar is besluit dat die nuwe 
A.S.B. meer daadkrag aan die 
dag moet le. Projekbeplanning 
vir elke universiteit is voor
gestel, soos bv. leierskursusse en 
kontak met nie-blanke univer
sttette. Studenteraadsvoorsit
ters sal ook sitting he op die 
bestuur van die A.S.B. Mnr. 
Leon Wessels, president van die 
A S.B. het gese dat daar gepoog 
sal word om elke student by 
hulle aksies te betrek in soverre 
bulle daarom vra. 

Korps Veritas Vincet beoog 
om tydens die Julievakansie 
'n hulpprojek in Sekoekoeniland 
te Ioods. Op hierdie wyse wil 
Korps steun verleen aan instan
sies buite die Universiteit. Hier
deur word ook hulp verskaf aan 
minderbevoorregte mense. 

Vanjaar wil die toerlede hulle 
meer toespits op geestelike werk 
in die vorm van sendingwerk. 
In Sekoekoeniland gaan die 
Korpslede by 'n sendingstasie 
van die N.G.-kerk werk. Daar 
sal veral bearbeiding gedoen 
word onder die personeel van 
die bospitaal en ouetehuis. Op 
hierdie wyse word daar gepoog 
om in 'n belangrike behoefte te 
voldoen. 

· Die toer is kosteloos vir enige 
Puk wat wil saamgaan. Die 
toerlede vertrek 23 Junie en 
kom 'n week later terug. Be
halwe die werk wat daar ge
doen word, sal daar ook ge
leentheid vir ontspanning wees, 
soos tennis, binneshuise spele
tjies en swem. 

Die toergroep kom elke 
W oensdagmiddag 1.30 nm. voor 
die S.R.-kantoor byeen. Aile 
belangstellendes is welkom. 

met potensiele leiers, moet ska
kel met Engelstalige universi
teite, anders kan daar nooit 
gesonde samewerking ontstaan 
nie. Hy het gese dat daar egter 
geen kontak met NUSAS sal 
wees nie. Ter wille van konso
lidering moet Afrikaanse uni
versiteite ook betrek word in 
die program. Voorstelle van 
die kommissie was o.a. 'n ska
keltoer van studenteraadslede. 

Daar is dadelik gestalte ge
gee aan die voorstel en die groep 
het reeds op 18 Mei na die 
U.O.V.S., Fort Hare en U.P.E. 
vertrek. Daar gaan ook 'n wel
willendheidsbesoek aan die 
Tswana -gebiedsowerheidge bring 
word waar 'n tjek namens die 

Mnr. Kobus van der Walt. Puk-studente oorhandig kan 
(Fotokuns). word. 

I 

Mnr. Kobus van der Walt het 
ook bekend gemaak dat teg
niese probleme die verskyning 
van die kleurbaadjie ietwat ver
traag het. 

Daar is besluit dat A.S.B.
aangeleendhede voortaan 'n 
vaste punt op die agenda sal 
wees. Die opset en die agter
grond van die nuwe A.S.B. is 
aan die vergadering voorgehou. 

*BOUTIQUE 

* GESKENKE 

Die doe! van die nuwe A.S.B. 
is om die vreedsame naasbe
staan in Suid-Afrika se veel
volkige opset te verwesenlik, as
ook dienslewering van die Afri
kaanse student. 

Daar is op die vergadering 
besluit dat die Alma Mater voor 
elke massavergadering gesing 
sal word. 

Die volgende massavergade
ring word in Augustus gehou. 

* JUWELE 

*KUNSHAARSTUKKE 

AFLEWERING ORAL 

OP DIE KAMPUS 

Tomstraat 89b en c. 

Foon 5943, 3377 
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RE.DAKSIE. Jy Meisie 
If you think you are beaten, you are; 

If you think you dare not, you don't; 

It you want to win but think you can't 

It's almost a cinch you won't. 

If you think you'll lose you're lost ; 

For out in the world w(: find 

Success begins with a fellow's will; 

It's all in the state of Q'lind. 

Life's battles don't always go 
To the stronger and faster woman, 
But sooner or later the woman who wins 
Is the woman who thinks she can. 

Midi's of Mini's 
Geagte Redaktrise, - Waar ons A'OU in 'n baie modebewuste 
eeu leef en 'n tyd waarin die mode-ontwerpers nie eintlik kan besluit 
of die mini uit is en of 9it tahoe is vir die midi nie, vra ons ons
self af: wat gaan ons in die winter van 1972 op die kampus dra? 
Gaan die midi's in wees? 

Volgens die mansgeslag is 
dit ,Goodbye met Midi Ma-

raai", maar het hulle al vir een 
oomblik gaan stilstaan en 'n ge
dagtebeeld geskep van 'n koue 

L------------ Wes-Transvaalse more: die ryp 
Die Wapad-redkasie spreek bulle Ie 'n hele paar sentimeters dik, 
dank uit teenoor die dames wat die wind byt geniepsig om elke 
bebulpsaam was met die vc;r- hoek en die son wyer om sy kop 
skyning van Aster tydens die bokant die wolkkombers uit te 
eerste semester. Alboewel di~ Jig en as vader son weier om on
vir bulle almal 'n nuwigbeid der kombers uit te klim wie 
was, bet bulle nog nogtans goed is ons om met mini 's buite te 
gekwyt van bulle taak. waag. 

(Fotokuns). Op 'n koue winters more 
spring ons uit die bed en klee 
onsself met 'n trui en nog 'n 
trui en ' n jas, ' n serp om die 

U bet volop keuse in ons grootverskeidenheid 
nek ' n mus op die kop, 'n romp 
(nie eina-eina nie) syagtige kouse 
'n paar skoene en daar gaan ons. 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO RESE-PERS BEPERK 

Binne enkele minute is jou bene 
rooi en stokstyf van die koue en 
veroorsaak dit dat jy laat kom 
vir klas aangesien jou pas ver
traag word deur die koue wat 
hom net op jou bene wreek. 
Intussen loop die geagte here 
met dik truie, lekker langbroeke 
en nog moontlik sy pajama
broek onder sy broek rond. 

' 

ASTER 
DEUR JESSICA 

Mev. Marie Ellis. 
(Fotokuns). 

AANWINS VIR S.R. 
'n Nuwe damesgesig op die Puk is altyd weikom en wanneer 

sy nogal aantreklik daarby is, is dit soveel beter. 

Die manne van die Puk weet natuurlik na wie verwys word, 
(ongelukkig is sy alreeds getroud) naamlik mev. M. C. Ellis, 
die nuwe Studenteraad-sekretaresse. 

Mev. Ellis het in 1968 op Lichtenburg gematrikuleer en het eers 
'n betrekking as sekretaresse aan die Hoer Tegniese Skool in 
Potchefstroom beklee. Daarna het sy die betrekking as Studente
raad-sekretaresse aanvaar en is sy reeds bier by ons werksaam 
vanaf 1 Mei. Haar eggenoot, mnr. A. C. Elis is bestuurder by die 
Automobil Assosiasie. 

,die potchefstroomse boekhandel" 

TOMSTRAA T 86 - TEL. 5236 - POTCHEFSTROOM 

c;Jaan ons toegelaat word om Mev. Ellis omskryf die Pukke as gaaf, vriendelik en hulpvaar-

CACHET MODES \~ 
DIE DAMESWINKEL 

flied .. 

* SOMERMODES 

* wintermodes 

ONDJ:RKL.RJ: 

* broekkouse 

TOMSTRAAT 92 

IJlidi's te dra of, Mansgeslag, mag dig en geld dit vera! ten op sigte van die Studenteraad. 
ons midi's dra? 

Tot dusver geniet mev. Ellis die werk en vertrou ons dat dit die 
BEWUSTEUENTJIE. geval bly en dat sy ook spoedig 'n ware Puk sal wees. 

EUROPA WAG OP DEBUTANTE 
Volgens die aantal lyste wat 

nog uitstaande is, blyk dit dat 
die Kama val-debutante dit .maar 
moeilik vind om geld in te sa
mel. Die bedrag wat tot dusver 
ingesamel is, is ontsettend laag, 
vera! as in aanmerking geneem 
word dat 'n oorsese reis na die ' 
wenner gaan. 

Prosedure: 

1. Die dames het kans tot 
16 Junie om hullyste in te han
dig by die S.R.-kantoor. 

2. AI die dames wat bo R50 
ingesamel het, ontvang dan weer 
'n lys, sodat hulle tydens die 
J ulievakansie nog geld kan in
same!. 

3. Met die begin van die tweede 
semester moet aile lyste inge
handig word. 

4. Die volgende aand sal die 
Debutantedinee plaasvind, waar
op die wenner dan ook aange
wys word. 

Dames, u bet dus nog 'n guide 
geleentheid om honderde rande 
in te same! en u beloning: 
Switserland, Holland, Parys, 
Londen, Duitsland .... lekker 
• • I ne. 

U kan egter nie verwag om 
RIOO in te samel en met 'n prys 
van R l 000 weg te stap nie. 



S.A.B. nou op dreef 
,DIE S.A.B. se werksaamhede is nou volstoom aan die gang, nadat daar 'n stelsel van onder-komitees in
gestel is om die funksionering van die S.A.B. meer buigbaar te maak", bet mnr. Kobus Kotze, voorsitter 
van S.A.B., onlangs aan Die Wapad berig. 

Ons sien hierdie stelling vera! Boeke: 

daarin dat komitees gestig is, 'n Tweedehandse Boeke-
want hiersonder kan en sal die komitee onder Ieiding van Eu
S.A.B. nooit outonoom kan gene van Wyk het reeds deeg
fungeer nie. Die simposiumko- like navorsingswerk gedoen. 
mitee se liktiwiteite bet alreeds 
begin. Die eerste simposium 
is in wording en wei met 'n 
aktuele tema, nl. die vraagstuk 
van ,Akademiese Vryheid". 
,Ek is seker ons huldig elkeen 
'n mening ~n bierdie verband 
en daarom is u meer as net wel
kom om te kom dee! in die be
spreking op 2 Augustus 1972 
onder Ieiding van moontlike 
sprekers soos Prof. S. Duven
bage; Prof. W. de Klerk en 
Prof. L. Susman van Wits", 
se Kobus. 

,Ons verseker u dat dit nie 
'n eensydige aanbieding sal wees 
nie, maar wei standpunte van
uit verskillende oogpunte aan
dui. Hiermee bet hierdie ko
m..tee seer sekerlik dan nie tot 
sy einde gekom nie, want nog 
steeds sal aile simposiums en 
programvergaderings van die 
onderskeie verenigings deur hom 
behartig word." 

Hulle ondersoek nog die saak 
of die Komitee 'n sentrale plek 
op die kampus moet inneem en 
of dit nie eerder deur middel 
van Pro-Rege die taak sal aan
pak nie. Dit sal dan daarop 
neerkom dat dit as 'n soort 
agent of skakel tussen die stu
dente en die handelaar sal dien, 
maar ook hieraan is heelwat 
probleme aan verbonde. Aan 
die bestaansreg van sodanige 
Komitee word daar geensins 
gekwyfel nie, want watter stu
dent sal nie eerder 'n goeie, 
netjiese tweedehandse boek wil 
koop teen 'n baie laer prys as 
wat Pro-Rege die bied nie. 

,AI sou die finansies van bier
die komitee sodanif! wees dat 
dit in eie behoeftes kan voor
sien, dan sal dit sekerlik boeke 
opkoop en verkooo. Of hierdie 
kom tee reeds hierdie jaar gaan 
fungeer is egter te betwyfel want 
baie adrninistratiewe werk moet 

JOUBERT MEUBELS 

* Kom besoek ons vir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

~~OFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

nog ~fgebandel word. So moet 
deur middel van Die P. U.
kaner en Die Wapad ons saak 
bekendgestel en uiteengesit 
word. Skrywes sal aan ander 
Universiteite en sekere 'instan
stes gerig word vir verdere in
formasie en soos wat die pro
jek dan vergestalting sou vind 
sal 'n katalogus beskikbaar ge
stel word volgens fakulteite," 
aldus Kobus. 

Publikasies: 

, Dieselfde kan vermeld word 
van die Publikasiekomitee met 
die uitsluitlike doe! om erken
ning te verleen aan die aka
demiese verenigings of akade
miese terrein en nie op sosiale 
aspek daarvan nie. Op die oom
blik word probleme soos 'n eie 
koerantjie nog ondersoek." 

Die Bevorderingskomitee reg
verdig sekerlik ook bestaan, want 
wee moet ook vir die Akade
miese verenigings geskep word 
om sy hulp en behoeftes reg tot 
uiting te bring en daarvan ont
slae te raak. Dit beloof ook 
om behulpsaam te wees in in
interne probleme soos die op
stel en daarstel van grondwette 
en huishoudelike reglemente van 
verenigings en vergaderingspro
sedures. 

V akansiewerk: 

Navorsing sal ook gedoen 
word ten opsigte van ver
skillende aspekte wat uit die an
der werke nodig mag blyk te 
wees. Die bestaansreg van 'n 
Werkverskaffingskomitee is be
slis geregverdig want aile stu
dente wil vakansiewerk doen 
en na voltooiing van hulle 
studies gaan werk. Op die 
kampus van Pretoria bestaan 
daar reeds so 'n komitee en 
hierdie komitee sal dan ook 
graag wil leer uit die ervaring 
van sy eie werk. Eerstens beloof 
die komitee om op twee fronte 
werk te verskaf, naamlik va
kansiewerk dwarsdeur die land 
en soos wat die situasie ontwik
kel en kontakte opgebou word, 
sal dit ook lateraan voorsien 
in permanente werksverskaffing. 
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IONS STEL BEKENDl 

MNR. FRANS MARX 

.,Ek het nog altyd gewonder 
wie speel die klavier in Danie 
Bosman". Dis die einste Franz 
Marx wat op die oomblik hier 
by ons aan die Puk doseer. Wie 
van julie Pukke het geweet dat 
hy in ons midde is 7 

Ai, die Franz Marx! Hy is 
so 'n lang, lenige man wat jy 
altyd deur 'n ring kan trek. 
En so galant - dames, ek dink 
ons moet alma! dramakunde 
gaan neem. 

,Netuurllk kan one dlt bekoe
tlg. My IMft het al dla lei 
bottel• In die garage gun 

verkoop." 

By die Dramadepartement, 
'n omgewing so eie aan hom, bet 
ek hom aangetref. Hy speel 
nog in rolprente, al doseer by. 
So na 11ie einde van die jaar 
begin by met sy volgende rol
prent. Volgens hom is ,Danie 
Bosman", ,Freddie's in Love" 
en ,Sien jou More" sy beste 
rolprente. Hy doen nou nog ook 
baie radiowerk. 

Wat het by gedoen voordat by 
tot die filmwereld toegetree het? 
In 1964 het by sy B.Dram.
graad te Stellenboscb verwerf en 
in 1967 M.Dram. In 1965 bet 
as professionele kuostenaar tot 
die verhoog toegetree. Hier op 
die Puk doseer by hoofsaaklik 
toneelkunde en dan ook drama
kunde. ,,"n Mens moet doseer" 
se hy. Hy geniet dit baie, a! is 
dit heeltemal in 'n ander katego
rie as die filmwereld. Net soos 
met aile dinge is goeie opleiding 
in toneelspel noodsaaklik vir 'n 
goeie toneelspeler. 

Wat is Franz Marx se opinie 
in verband met studente-be
togings? ,Dit hoort nie by 
studente nie: 'n student mag nie 
regeer nie". Hy het sommer so 
half opgewonde geraak oor die 
ou sakie. Hy is bly dat die 
Pukke nog so ·n gesonde stu
dentelewe lei en met ons kam
pusgees skort daar niks! 

Ek het my verstout om hom te 
vra wat dink hy van naakte 
tonele in flieks. Half kriewelrig 
het hy rondgeskuif - ,Mense 
wat in glashuise woon ... " 
het hy gese. , Waar moontlik 
moet dit liewer vermy word ... !' 

Pukke, Franz, Marx is 'n 
intere~sante persoonlikheid, dis 
die moeitc werd om te gaan ken
nis maak! 

Vriendelike bediening van 'n 

mede-Afrikaner by • • • 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
(Langs die Jobanoesburgpad gelee) 

GOEIE KOS! 

FLINKE DIENS! 

U tevredenheid is ons 

PLESIER! 

Ons onderneem ook bestellings 

aan koshuise tot baie /aat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. 6670 

Op die oomblik het die ko
mitee die Republiek in vyf streke 
verdeel wat deur 'n betrokke ko
mitee gedek sal word d .m.v. 
korrespondensie en later per
soonlike kontak. Wanneer daar 
teen Septembermaand dan vol

doende vakatures ontvang is 
vir vakansiewerk, sal die Pukke 
daarvan in kennis gestel word.] 

~~~~~~~~==~ 

Regstelling 

SCHALK HOOGENBOEZEM 
MAAK HIERMEE BEKEND DAT 

HY HOM VERKIESBAAR GAAN STEL 

AS KANDIDAAT IN DIE MUNISIPALE . 

TUSSENVERKfESING IN 

WYK TWEE 
( Militere kamp. Witrand, P .U.·Koshuise) 

( Opgestel en geplaas deur Jan du Raan, Paveystraat 7, 
Bailliepark ). 

Hiermee wil die redaksie net 
'n paar foute in die berig 
,Hoogtepunt van Karnaval" van 
17 Mei regstel. 

Ten eerste is Cecile Kicbner en 
Adrien Hoogenboezem begelei 
deur twee Utspanners, Eugene 
Marais en Peter Butow. 

Ten tweede is die stalletjies
kompetisie deur Uitspan en 
Oosterhof, en nie Makouvlei 
soos verkeerdelik gemeld, ge
wen. 

Ons is jammer a:: Uitspan in 
die berig te na gekom is. 

Die Wapad word gedruk 
deur Carletonville Pers 
(Edms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonville, Tvl. 
Posbus 406, Tel. 6184. 

Bult Droogskoonmakers 
en Wassery 

• 
STUDENTE! 

Dit is U droogskoonmakery en wassery. Hier sal u tuis voel 

• 
BRING U SAK W ASGOED - SPESIALE DIENS AAN 

STUDENT E. 

Herstelwerk aan klere in 'n japtrap. Fout met u skoene? 
Bring bulle ook! 

* AFSLAG OP SEKERE HOEVEELHEDE. 

• 
Tomstraat 98 Telefoon 6674 



PAD Is dit Puk-gees? 
PRESTAS/ES 

Alles dui daarop dat 'n akademiese jaar wat vir die Pukke 
baie belowend begin het, uiteindelik 'n jaar van prestasies op vele 
gebiede sal wees. 

Vir die Puk se sportmanne was dit dusver 'n jaar van besondere 
welslae. Ons krieketspelers het deeglik daarin geslaag om die 
Puk se krieket op die kaart te plaas. Intussen het die Puk se atlete 
oral indruk gemaak. Fanie van Zyl, tans houer van 'n stuk of 
ses langsasem-rekords in die land, is op die oomblik besig om ook 
die keur van die Amerikaanse middelafstand-atlete stof in die oe 
te skop. Hy het pas 'n week gelede daarin geslaag om die laastc 
van die Amerikaanse driemanskap in die halfmyl brandbors tc 
draf - en in die proses het by die beste tyd vanjaar in die wereld 
vir die halfmyl opgestel. 

Die welslae van die Pukke op die rugbyveld verlede jaar duur 
vanjaar voort. Schalk van der Merwe is genooi om aan die Spring
bokproewe te gaan deelneem, terwyl byna die helfte van die Wes
Transvaalse span by geleentheid _ Pukke. was. AI bemoeilik die 
afwesigheid van so baie spelers die ontwikkeling van 'n hegte span 
vanjaar, moet die Pukke hul oe op die provinsiale span gerig 
bly hou. 

Die oorwinning wat die Pukke in die Ted Sceales-reeks oor 
Wits behaal bet, beklemtoon in elk geval dat die Pukke waarskyn
lik onder die eerste vier, vyf sterkstc studentespanne in die land 
gereken kan kan word. 

Intussen bet die Puk-landloopspan tydens die Kokkie Nel
wedloop 'n nuwe landlooprekord opgestel: die ou rekord is met nie 
minder nie as elf minute oortref. 

Op die kulturele gebied gaan dit ook goed. By Kuesta het 'n 
hele aantal Pukke goeie sang- en musiekprestasies behaal. 

Thalia en Alabama is tans besig met die afronding van aanbie
dings wat met die beste van die verlede sal kan vergelyk en die 
Universiteitskoor vorder met rasse skrede. Trouens, die studente 
se bydrae tot die Wes-Transvaalse musieklewe is nie te versmaai 
nie. 

Op hoe vlak is die Studenteraad druk doenig, ook uitwaarts . 
Die geslaagde skakeltoer gaan vee! daartoe hydra om die onder
linge verkeer tussen die Suid-Afrikaanse studente te bevorder. 

Intussen bly die Pukke een van die gelukkigste studentegemeen
skappe in die land. .Ernstige spanninge en botsings het vanjaar 
nog nie voorgekom nie en uitspattighede van allerlei aard wat die 
studentelewe elders in die land ontsier bet, het dusver 'n wye draai 
om die Puk geloop. 

Maar, en dit is die belangrikste van alles, aan die Puk is daar 
geen tekens van spanning tussen studente en dosente, die studente
gemeenskap en die Universiteitsowerheid nie. Alma! is natuurlik 
nie altyd ewe gelukkig oor die uitslae van toetse nie, maar daar 
bestaan geen rede om te vermoed dat 1972 OP. akademiese vlak 
gaan teleurstel nie. Vir Die Wapad is dit 'n behoefte van die hart 
om met die oog op die aanstaande halfjaar-eksamens aan aile 
Pukke te se: Sterkte! 

Is dit wat julie Pukke gees 
noem? Is dit hoe Puk-wees is? 

Ek kan nie meer anders as 
om myself hierdie vraag af 
te vra nie, geagte Pukke, en dan 
spreek ek tot die eerstejaars 
sowel as seniors, want so 'n 
gees soos wat ons nou op ons 
Kampus belewe kan ek my net 
nie indink nie, ek wil nie, want 
ek glo nie dit is ons gesindheid 
nie. 
Negatief: 

Toe ek ' n tyd gelede in 'n 
P.N.B.-vergadering sit en ek kyk 
'n slag om, in die glimmende 
lee gesocltcs rondom my. het 'n 
gevoel ,·an swaarmocdi!!heid my 
oorval. Tipiese mens, tipies 
Puk-student, het ek dadelik 
gedink - is dit nie dalk die 
oorgeorganiseerdheid van ons 
Studentelewe nie? Dan die 
teenantwoord: nee, want wat 
maak 'n sekere groepie dan elke 
slag by 'n studenteaksie be
trokke, hier saam met my van
aand? Js dit dan nie dalk die 
koue, die feit dat dit ' n laat
aand was nie?? Nee ook dit 
kan dit nie wese nie. En toe die 
alleruiterste vraag: Is dit nou 
die ware Pukke op ons Kampus, 
die Puk-gees wat heers, die Afri
kanertrots van ons volk, want 
hulle kan selfs nie eens deur 
aktuele landsake betrek word 
by 'n Iandsprobleem nie . . . ? 
'n Kwessie van kennisgewing is 
dit nie, my Pukmaats, dit is 
eerder 'n kwessie van uiters 
negatiewe gees - die Puk -
GEES!! 

Laat ek hierdie saak nog ver
der deurtrek Pukke, want is 
dit nie hierdie selfde trotse 
Afrikaner-Pukke op ons Kam
pus wat so maklik die spot
dryf met volkseie tradieies soos 
Volkspele, Voortrekkers en an
der kultuur-aksies, as sodanige 
afkondiginge in enige eertsaal 
gedoen word nie?? Daar kan 
vir ons verwronge Pukgees nie 
iets komiekliker wees as Volk
spele nie - Ja , maar ek moet 
onthou ons is Studente, en hulle 
maak maar so - dit is mos Stu
dentwees!! Julie skuil agter 'n 
dun papiermuur, my vriende, as 
julie hieragter skuil. Ons wat so 
graag wit verwys na die Engels-

deur Kobus Kotze 
deel in die besluite is? Nee, 
geagte Onwetendes, ons is on
skuldig, dit is net maar die 
owerheid wat so misbruik maak 
van sy outokratiese magte. As 
gevolg van dit wat ek reeds ge
noem het en die feit dat hierdie 
selfde kritici, die ,aktiewes" op 
ons Kampus, nie die moed het 
soos 'n man vir een oomblik 
sy oortuigings te kom lug op 
Massavergaderings nie, selfs 
nie eens as jy hom in sy koshuis 
nader nie, daarteen moet ge
waak word. Nee geagte on
wetendes, dan drup dit van heu
ning aan die kwas. dan se hulle 
niks nie, dan doen hulle niks 
nie, weet bulle niks nie! 

Mnr. Kobus Kotze. 
(Fotokuns). Respek: 

man se doen en late, na ons vrien
de se doen en late hier oor die 
straat - Dit het werklik tyd 
geraak dat ons hande in eie 
boesem moet steek want laat 
ons se van die Pote-student wat 
ons wil, hy is baie meer Afri
kaner - bewus en bewus van sy 
verantwoordelikheid teenoor sy 
Opleidingsinrigting as al ons 

Studentemening 

Pukke saam . Hulle is positief, 
en weet julie wat, hulle het die 
regte studentegees, nie aileen 
teenoor landsake nie, maar ook 
teenoor aksies gereel deur die 
Studenteraad. Daarin setel nog 
steeds hulle suksesse, afgesien 
van Pote se minderheid, en 
hierin, is hierdie verwronge 
dooie Puk-gees, ons ondergang! 

Rugby: 
Is dit soos 'n Puk moet optree, 

geagte Eerstejaars en Seniors? 
Jy, geagte Eerstejaar, mag mis
kien die durf he om kordaat te 
antwoord: ja, want my Senior 
maak dan so! Ek gee jou toe, 
maar moet jy dan nou juis 'n 
swak Senior se voorbeeld vat? 
Kom ons trek hierdie saak egter 
deur na die Studente-aksies; 
Kom ons kyk allereers na ons 
Rugby. Skande, glo vir my dis 

Puk-studente, ruk julle asse
blief reg! Kyk ' n biedtjie om 
julle rond en wees 'n ware Puk. 
Of bestaan studentwees dan 
~erklik net vir julie uit genie
tinge? Is Karnaval die enigste 
medium wat julle kan motiveer? 
Waarom kom julie nie Massa
vergaderings toe dat ons kan 
gesels en regmaak waar reg te 
maak is nie? Voorwaar Puk 
Senior-mans en -dames as ek ' , 
n Puk-eerstejaar was, sou ek 

voorwaar nie, 'n greintjie respek 
gehad het vir julie as Seniors 
aan ons Kampus nie. 

Ek sou my kop in skaamte laat 
sak het en gese bet: 

, Wat kan ek daaraan maak?" 
~s dit nie tot julie geagte Se
mors kan deurdring nie, dan 
?eroep ek my nou op die Eerste
Jaars op ons Kampus - neem 
julie die Ieiding en wees ware 
Pukke, en moenie verskonings 
sock nie, want ek se weer, bier
in het ons Pukke ons reeds on
derskei! 

Sien asseblief hierdie pleidooi 
in my nie-amptelike hoedanig
heid en ek nooi ' n ieder en 'n 
elk van julie, geagte Pukke, om 
met my hieroor te verskil, maar 
nie net te verskil nie, ook iets 
daadwerkliks daaraan te doen. 

Redaksie I 
'n absolute skande dat jy die 
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Wits kry 
nuwe S.R. 

Met die sluiting van die no
minasies vir 'n nuwe Studente
raad van Wits was agt van die 
ou Studenteraadslede nie weer 
genomineer nie. 

HOOFREDAKTEUR: 
Gerrit Pienaar (6370). 

SUBREDAKTRISES: 
Amanda Attwell (3211). 
Nicolette van der Walt. 

SEKRET ARIS-PENNING
MEESTER: 
Dave van der Walt (2067). 

SIRKULASIEBESTUURDER: 
Kobus van der Walt (2030). 

ALGEMENE NUUS: 
Quintus Peiser (2171). 

SOSIAAL: 
Wilma van den Dool. 

DAMESBLAD: 
Jessica Knoetze (3214). 

KOSHUISAANGELEENT
HEDE. 
Riaan Odendaal (2024). 

AKADEMIES: 
Willemien Jerling (2037). 

KUNS: 
Jessica Knoetze (3214). 

SPORT: 
Gert van Jaarsveld (2030). 

FOTO'S: 
Danie van Graan (4722). 
Geneem deur F otokuns. 

SPOTPRENT: 
Erich Feierabend. 

Gen. 3:9- , Waar is Jy ?" 

Adam en Eva het teen die gebod van God gesondig en sy oor
deel gaan in vervulling. 

Na regte moes Hy aileen maar geswyg het, maar Hy het gekom 
en gevra: ,Waar is jy?" 

Dit is tegelyk 'n ontdekkende, verskrikkende en 'n vertroostende 
vraag. 

ONTDEKKEND: ,Is jy nog die beelddraer van God? Js jy nog 
profeet, priester en koning soos Ek jou geskape pet?" 

VERSKRIKKEND: ,Besef jy wat jy gedoen bet? Die straf 
moet volg vir jou en vir die ganse mensdom, wat jy in gesondig 
bet." 

Hoe diep bet die mens geval! 

Maar die TROOSRYKE in die vraag van God aan die mens is 
dat Hy nie maar geswyg het nie. Hy het gekom en 'n belofte ge
gee ... wat vervul is in _die koms van Christ us. 

Nou boor ons weer God se stem. Ons is nie meer in die buiten
ste duisternis nie. C:hristus het ons weer in die teenwoordigheid 
van God gebring, en Hy is ons Voorspraak by die Vader. 

Hoeveel bet ons nie om voor dankbaar te wees nie! 

God het nie geswyg nie, maar na ons toe gekom. Laat ons dan bid 
om die krag om ook nie te swyg nie: dat ons in hierdie onderste
bo-wereld nie ons Middelaar sal verloen nie. 

Onthou tog net: U sal ook in die voleinding voor die regter
stoel van Christus staan en Hy sal vir u se: ,Goeie en getroue 
dienskneg - gaan in in die vreugde van jou Here." 

Laat on< ons ge'dra soos dit mense betaam wat hierdie seen 
deelagtig · aJ word. 

H .T.d.V. 

plekke, daardie spottende Puk
GEES want soveel ons Alma 
Mater, voel ons vir jou! Skande 
se ek weer. 

As dit maar net by skande ge
bly bet, Pukke, maar nie aileen 
lag die minderheid Pote in bulle 
mou vir hierdie ruggraatlose 
massa nie. Hierdie eie massa 
wat so skitter in hulle afwesig
heid hetsy op die rugbyveld, 
P.N.B.-vergaderings, of enige 
studenteaksie, is die eerste wat 
ons rugby wil kritiseer en sleg
maak en wat juig as die Puk 
'n wedstryd teen Strathvaal ver
loor! 

Die vorige Studenteraad van 
Wits het ontbind na 'n monster
vergadering, waarna elf van die 
lede bedank het toe bulle ge
repudieer is. 

Mej. Jenny Cunningham, die 
vorige voorsitster, is nie weer 
genomineer nie. Sy beweer eg
ter dat , talle groepe" haar weer 
gevra het om te staan, maar sy 
het daarteen besluit. 

M nr. David Nabarro is ook 
nie weer genomineer nie. Hy 
was die vorige vise-voorsitter. 

., Wits se Studenteraad be-
Passief: staan uit twee-en-twintig lede. 

Ja, Pukke (die onwetendes), Omdat daar agt vakatures was 
dit gebeur op ons Alma Mater! kon die kerngroep van elf die 
Meer nog, dit is hierdie passiewe vereiste kworum vorm en stu
, Mee-ryers", hierdie oneindige dentepolitiek beheer. Net drie 
swaar ,las', wat so graag om die van hulle is weer genomineer. 
teekan of in die geliefde sit- Hulle is Adam Klein , Roy Judah 
kamer of balkon so uiters mak- en J. Fine. Drie ander lede bet 
lik die Studenteraad kan uit- nie saam met die elf bedank nie 
mekaar skeur en met modder en behou dus hut setels," berig 
gooi as 'n onding wat niks doen Die Trans1·a/er. 
en so en so moet maak en bier , Aitesaam is daar een-en
te kort en daar te lank is . Dit twintig nominasies vir twaalf 
is hierdie persone op ons Kam- algemene verteenwoordigers. 
pus wat so maklik teen die. Van die ses fakulteite wat hulle 
owerhede kan gal afgaan, - eie lede aanwys, is vyf onbes
maar het hierdie geagte Here trede genomineer. Hulle word 
en Dames al vi' een oomblik dus outomaties lede van die 
gaan sit en dink wat hull .. aan- nuwe raad." 



Die lewe op die kampus gaan 
voort en reeds is daar weer ba
kens op die horison te sien -
bakeps wat behoort te reftekteer. 

Universiteit 
her open 

Die Universiteit van die Noor
de sal moontlik op 5 Junie van
jaar heropen, nadat dit op 4 
Mei a.g.v. studente-onrus ge
sluit is. 

Tydens 'n byeenkoms van die 
Raad van die Universiteit van 
die Noorde in Pretoria is be
sluit dat al 1120 studente, be
halwe Abraham Tiro, gewese 
voorsitter van die S.R., weer 
onmiddelik geleentheid gegun 
sal word vir hertoelating. Daar 
sal nie aan die studente-eis om 
Tiro toe te laat, voldoen word 
nie. 

Daar is besluit om 'n kornitee 
van vier lede; bestaande uit 
twee lede van die raad, een lid 
van die adviesraad en een lid 
van die Bantoeonderwysraad, te 
stig. 

Die komitee sal ondersoek 
instel na die studenteonrus en 
voorstelle doen om 'n herhaling 
te voorkom. 

Een daarvan is Alabama en die 
ander Thalia. Beide veroorsaak 
'n ligpunt wat momenteel hel
der opftikker in die !ewe van die 
Pukke. Ons hou met verwag
ting die ontwikkeling dop op 
hierdie gebied. · 

Wat egter eienaardig is, is 
hoedat dat Thalia en Alabama 
op geen stadige wyse nie, l?esi.g 
is om mekaar te dryf. D1t 1s 
reeds duidelik dat Thalia nou 
staan waar Alabama vier of vyf 
jaar ._ ~lede gestaan het. 

Nou wil ek geensins afbreuk 
doen aan wat hierdie twee ge
selskappe vir die Puk en vir die 
Pukke doen nie. Moet daar 
nie net op uitvoerende vlak oor 
die doe! en terrein van elk besin 
word nie?. 

Dit staan tog vas dat daar nie 
op een kampus plek is vir twee 
organisasies met dieselfde ter
rein van operasie nie. 

En noudat ons is op die ter
rein van oorvleueling: Dit kom 
vir my voor of Korps en PN~ 
ook in 'n mate oorvleuel. D1e 
voor die handliggende is dat 
Korps moet wegbly van die poli
tiek en dit oorlaat aan PNB wat 
tog uitsluitlik vir die doe! in die 
!ewe geroep is. 

Miskien sal dit goed wees as 
ons alma! ons doelstellings
klousules onder oe neem . . . 

Groetnis, 
REFLEKTOR. 

U kan gerus u bande versool by • . • 

60LIIEN WEST 
BETBEAIIEBS 

'N VOLLEDIGE BANDED lENS ONDER EEN DAK! 

Groot voorraad * NUWE en VERSOOLDE bande 

V ersoling nou ook verkrygbaar in die 

GOODYEAR G 800 Ioopvlak * Nuuts~e Coestel vir WIELSPORING en 

-BALANSERING 

LOMBARDSTRAA T 37 - POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse) 

KOLLEGE DIENSSENTRUM 
Hjv. Von Wielligh- en Presidentstraat. Tel. 5800 

* 
VIR CITROEN EN RENAULT 

* 
Groot voorraad uitgesoekte, gebruikte motors. Vol
ledige verkope, onderdele en herstelwerk vir aile 
motors. 

* 
SON SPESIALSEIN CITROE EN UTALRENIREN 
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MOEILIKE TYE lrawa 

-
wen 

DIE IRA W A, studentekoerant 
van Kovsies het op die pasaf
gelope A.S.P.U.-kongres die 
Transvaler-trofee verower vir 
die beste Afrikaanse studente
koerant van 1971. Die Perdeby, 
die studentekoerant van Tukkies 
en die Irawa dee! gesamentlike 
die Taal-trofee wat deur die 
Volksblad geskenk word. 

Hierdie aankondiging is ge
doen tydens die ASPU-kon
ferensie ( 19 Mei-20 Mei) gehou 
op die GOK-kampus. Volgens 
die afgevaardigdes was die kon
ferensie 'n groot sukses. AI die 
Afrikaanse universiteite was 
goed verteenwoordig en sake 
van aktuele belang is bespreek. 

'n Verteenwoordiger van Die 
Transl'a/er het die konferensie
gangers kom toespreek oor die 
gebruik en waarde van foto's 
in studentekoerante. Daar is 'n 
konsep-reglement vir 'n jaar
boekkompetisie voorgele wat, 
na goedkeuring en wysiging, c:an 
die hoofbestuur van die ASB 
voorgele sal word. Oat Jool
blaaie ook op kompetisiebasis 
beoordeel moet word, is ter
syde gestel. Daar is wei genoem 

a dat elke kampus sal poog om 
die gehalte daarvan te verhoog. 

Daar is verder ook 'n versoek 
gerig dat meer gebruik gemaak 
moet word van die Inter-uni
versitere nuusdiens. 

Die vernuwing wat die A.S.B. 

BELANGRIKE DATUMS 
ondergaan, in hoe 'n mate dit 
die ASPU raak, sal op die A.S.B.
kongres in Julie bespreek word. 

31 Mei: Republiekdag. 

I Junie: Aanvang Toetsweek. 

2 Junie: A.B.K.K. Inter-vasvrakompetisie. 

Daar is ook gevra dat sugges
ties aan die ASPU-bestuur ge
stuur word oor hoe die werks
saamhede van ASPU uitgebrei 
kan word . 

7 Junie: K.V.V. , P.N.B., A.B.K.K. - Gesamentlike 
vergadering 6.30 nm. 

Die afgevaardigdes van die 
Program- P.U. was mnre. Gerrit Pienaar, 

Dave van der Walt en mej. 
9 Junie: Personeelklub. 
10 Junie: Toetsweek eindig, A.O.B.-filmvertoning, Florna massa

braaivleis. 

Jessica Knoetze. As waarne
meester het mej. Saartjie Scri
bante die Puk verteenwoordig. 

SLAGT/NG 
VOOR DIE 

DEUR 

LINDEIJUEIS SKOENREPARASIES 
EN LEERWERKE 

Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

* Spesiale pryse aan 
Studente. 

* Depots: 
Bult Droogskoonmakers en 
Wesvaal Wassery. 

,Hoe gaan dit ?" - ,Die aka
demie!!! !" - 'n tipiese uit
drukking wat in die laaste tyd 
dikwels op die kampus gehoor 
word . Die rede - die toetsweek ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=::=;;;;;;;;;;;;~ 
is weereens op hande. 'n Gees 
van benoudheid, asook van vrees 
en hewing en miskien selfs ook 
'n gees van afwagting (wonder 
wat gaan prof. so-en-so weer 
vra) voer die botoon op die 
kampus. 

Diegene wat reeds weet wat 
eksamen op die Puk inhou, se 
ligte brand tot vroeg in die more. 
Die eerstejaars ly natuurlik ge
weldig onder hierdie toedrag van 
sake, want, omdat hulle nog nie 
die erns van die saak besef nie, 
koek bulle nog maar steeds ewe 
Iustig op al die strategiese punte 
in die koshuise waar seniors 
met gespanne senuwees reeds 
kniediep in die akademie staan. 

Alhoewel alma! in benoud
heid verkeer, word daar nogtans, 
desnieteenstaande, i11 'n mate na 
die toetse uitgesien, omdat die 
studente wil weet waar bulle 
staan met betrekking tot die 
akademie. Diegene wat in die 
slagting onder sal gaan (hoe 
bet die helde geval) het darem 
nog volgende semester kans om 
die posisie te probeer verbeter 

* 

HillS 
en 

TIJIN 
TEL. 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNlYERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 
•------------------,..------..1 en selfs te red. 
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BIND STRYD AAII TEEN Moet gerangenes nie 
reroordeel nie BESOEDELINB 

DIE ERNSTIGE vraagstuk BESOEDELING was skepr ooder die 
soeklig tydens 'n onlangse KORPS-Programvergadering. Die 
uiters aktuele ooderwerp is gesien dear 'n aantal plaaslike vakwe
tenskaplikes. 

Die gesprekspaneel bet be- geveer 100-150 ton per vk. myl. 
staan uit dr. E. Smit (Semitiese En in ons. eie Potcbefstro~m 
Tale) as voorsitter, dr. M. E. wor~ weekhks 124 ton kombuts-

B tb (K lt k d ) d J L 
vulhs verwyder. 

o a u uur un e , r. . . 
Aucamp (Dierkunde), mnr. Ger- Oorsake: 
rit Breytenbacb (plaaslike boof
gesondheidsinspekteur) en prof. 
J. J . P. van Wyk (Piantkunde). 

Hieronder volg 'n samevat
ting van enkele belangrike fa
sette van die onderwerp: 

Omvang: 

Tydens die vergadering is die 
mening gebuldig dat die menslike 
omgewing die afgelope tyd 'n 
radikale verandering ondergaan 
bet a.g.v. die egoistiese inmen
ging van die mens. Die be
soedelingsvraagstuk is te wyte 
aan die mens se gebrek aan re
spek vir die siklusse in die na
tuur, sowel as 'n onvolledige 
verstaan van die natuurwette. 

Die besoedelingsprobleem 
hang baie nou saam met die 
huidige bevolkingsontploffing. 
Tans beloop die wereldbe
volking ongeveer 31biljoen mense 
Elkeen van bulle laat ongeveer Die mens verminder al hoe 
5,6 lb. soliede afval per dag meer die biologiese wereld se 
na. Hoe erg sal die toestand teen kapasiteit om te produseer. 
die jaar 2000 nie wees nie, as Moderne natuurwetenskaplikes 
die wereldbevolking 7 biljoen. en filosowe is baie pessimisties 
sal beloop 1 en se reguit dat die mens 'n 

gemors gemaak bet van die 
wereld en nie daaruit kan kom 
nie. 

Volgens een van die sprekers 
is die fundamentele oorsaak 
van die vraagstuk daarin gelee 
dat die mens die natuur as 'n 
gebruiksvoorwerp sien. Deur 
dit boonop te beskou as 'n reli
gieuse vakuum, word die mens

volgens die bumanistiese genot
prinsiepe. 

Hergebruik.: 

Besoedeling is die gevolg van 
die destruktiewe mag van die 
menslike ongeboorsaamheid 
daar waar by die aarde bewerk. 

Die taak van die Christen is 
dus in die eerste plek om die 
Evangelic te verkondig aan 'n 
siek kultuur. En daarmee saam: 
gelowige bebeersing van die 
aarde deur die wetenskaplike, 
die ekonoom, die ingenieur, die 
beplanner, die voedselprodusent. 

'n Praktiese implementering 
van bierdie beleid sou ingestel 
wees op die hergebruik van dinge 
eerder as die verbruik. Die toe
stand is bv. so dat die blikkie 
waarin koeldrank vandag ge
koup word, meer werd is as die 

,GEEN MENS het die reg om 'n gevangene te veroordeel nie. In 
dieselfde omstandigbede sou baie van ons dalk nog erger opgetree bet" 
bet die hoof van die Vakkundige Welsynsafdeling van Gevangenisse, 
kol. J. L. de Jager, gese. Hy bet Caritas onlangs toegespreek oor 
die rebabilitasie van die gevangene. 

Kol. De Jager het'klem daar- ,langtermyners" kan met tot 
op gele dat die strafelement van- R2 000 die inrigting verlaat by 
dag gesien word as die ontne- vrylating. 
ming van die vryheid van die 
persoon. Binne die gevangenis 
bet die persoon egter volle ge
leendbeid tot ontwikkeling. Hul
le kan selfs opleiding in 'n 
opleidingsskool geniet. By vry
lating kan hy dus ten volle ge
kwalifiseer wees. 

Die gevangenes ontvang 'n 
verdienste in die inrigting en 

Waarvan ons min bewus is, 
is dat gevangenes wat geskik is, 
op dag-parool uitgelaat word, 
Hulle kan dan in private drag 
inkopies gaan doen. Dit is van 
groot waarde vir die gevangene 
se aanpassing na ontslag. 

inboud daarvan - maar ons ------------

Die spreker bet daarop ge
wys dat die agtergrond en Ie
wensomstandighede en aange
bore aanleg van die meeste ge
vangenes van sodanige aard is 
dat dit aan geen mens die reg 
laat om 'n gevangene te veroor
deel nie. Die gevangene is dus 
'n mens wat reeds verantwoor
ding gedoen bet en die geleent
heid gegun behoort te word om 
weer iets vir die gemeenskap te 
beteken. 

gooi dit weg. 
Staatkundige 

na Londan 
Suid-Afrika het in 1965 wet

gewing met bierdie doel voor oe 
aangeneem, maar die gewenste . 
uitwerking bly uit omdat elke 
burger nie sy plig doen nie. 
,Ons ly aan 'n kwaal : vullis

Prof. C. P. van der Walt, 
boogleraar in Staatsleer aan die 
P. U., is genooi om 'n vierdaagse 
kongres oor die belangrikheid 
van die seeroete om die Kaap in 
Londen by te woon. Hierin 
speel Suid-Afrika ' n sleutel
rol, het prof. Vander Walt gese. 
Die kongres word aan die einde 
van Mei gehou en hy sal by een 
van die sessies as voorsitter 
optree. 

blindbeid." 

Aile samelewingsverbande be
boort deel te neem aan die voor
koming en bestryding van be
soedeling. In die Verenigde 
State skryf skole bv. kompeti
sies uit met hierdie doel voor 
oe. Op sekere dae moet die 
kinders glas na die skool bring 
sodat dit aan instansies besorg 
kan word wat dit hergebruik. 
Die moontlikhede is groot. 

HUlSE, PLASE, PLOITE, 
BESIGHEDE, STANDPLASE 

Besoek my eerste vir 'n eerlike 
Transaksie 

eienaar: 

Vandag is daar byna geen 
ongerepte stukkie natuur meer 
nie. Die mens bet in bierdie 
eeu aileen vyftig persent van die 
wereld se brandstowwe ver
brand. Ondersoeke bet aan die 
lig gebring dat daar in die vet
weefsels van seeleeus in die suid
pool 'n hoeveelheid D.D.T. 
aanwesig is. Dis te wyte aan 
voedselsiklusse. Vandag word 
daar geen baba gebore sonder 'n 
geringe hoeveelheid D.D.T. in 
sy of baar weefsel nie. Die 
omvang van afvalstowwe in 
groot stede oorsee beloop on-

like verantwoordelikbeid gene- -----------

Prof. Van der Walt vertrek 
op 21 Mei en hoop om voor die 
einde van Julie terug te wees. 

G. SCHOONHOVEN 

Besigbeid- Tomstraat 86a, 
W oning: Holtzbausenstraat 20, 
Baillie Park. 

geer in sy omgaan daarmee. 
As die tegniek boonop as ,neu
traal" gesien word, dan is die 
gevolg dat die natuur brutaal 
deur die mens geeksploiteer word 

PRIV AA T TIKWERK 

PRIV AA T tikwerk word deur 
my gedoen. Skakel mev. Schee
pers, tel. 7682, Potchefstroom. 

Hy gaan van I Junie vir ses 
weke na Wes-Duitsland. 

Prof. Van der Walt is ook lid 
van die International Institute 
for Strategic Studies. 

EET EN GENIET 

Telefoon 5136 
Na-ure 6056 

WILLARDS SKYFIES 

beskikbaar • 
ID 10 smaakvolle genre 

Het u al ons nuwe produkte, Kaasballetjies 

en Pop 'n Nuts probeer 



Francois en Lucille 

(Fotokuns). 

Vrydagaand , 19 Mei, het die bekende sangpaar Francois en 
Lucille op uitnodiging van Klub 20 in die Totiussaal opgetree. 
'n Swak opkoms van vera! Pukstudente kan miskicn aan swak 
reklame en ander bedrywighede toegeskryf word. 

Die sangpaar bet saam met bul begeleidster Tonnie, die geboor 
deurgaans geboei deur afwisseling van sang, klavierspel en pittig
bede. Verdienstelik vera! is die samewerking tussen kunstenaars 
onderling en met hul geboor. Tydens die program is ook 4 lang
speelplate aan mense uit die gehoor oorhandig. 

Die tipe liedjies wat gesing is, het gewissel van volksliedjies tot 
musiekblyspele en operettes. Die eerste dee! van die program 
was 'n wereldreis van verwerkte of oorspronklike liedjies uit ver
skillende Iande, gesing deur die sangpaar apart of gesamentlik. 
In die tweede dee! is die tema meer romantics van aard en sluit 
bulle af met 'n keurspel uit My Fair Lady en die gehoor geniet 
vera! Lucille se kostelike ,Loverly''. 

Die program bet vir aangename, ligte ontspanning gesorg. 

Hoogtepunte 
by 

Musiekkonsert 
Die Collegium-konsert van 

Saterdagaand, 20 Mei, is uit
sluitlik gewy aan moderne mu
siek, van Hongarye, Spanje, 
Griekeland en Pole. 
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ALABAMA. BlED JETS 
NUUTS 

20th Cent1 , 
Maan. 29 en Dins. 30: 

"MOSBY'S MARAUDERS" 
James McArthur 

Die oefentye van die Ala
bama-Studentegeselskap strek 
deesdae tot laat in die nagte 
en sluit selfs Saterdae in. Hoe
wei daar 'n donker wolk van aka
demiese toetse oor bulle begin 
toetrek, sing bulle nog met 'n 

Batikmerk 
uitgestal 

Batik, 'n antieke kuns wat sy 
boogtepunt reeds eeue gelede in 
Indonesie bereik het, bet in ons 
tyd 'n gewilde, moderne tyd
verdryf geword wat binne elkeen 
se bereik gekom het. 

Batikwerk word vandag be
skou as die volkskuns van Java. 
Of dit wei in Java ontstaan het, 
is twyfelagtig. Party deskundiges 
beweer dat dit heel eerste in 
Egipte of Jodie gebruik was om 
materiale te versier. Dis wei 
in Java wat batikwerk sy hoogte
punt bereik het en deur die eeue 
been deur duisende naamlose 
kunstenaars beoefen is. 

Ons kunstenares is Marielese 
de Villiers (Lemmer). Sy kom 
oorspronklik van Bloemfontein, 
sy verwerf B.A. graad in die 
Skone Kunste aan die Univer
siteit van Kaapstad . Verder het 
sy ook opleiding gekry en onder
vinding opgedoen in Frankryk 
en ltalie. Sy skilder, doen sy
skermwerk en batik. Tans is daar 
'n uitstalling van haar batik
werk by die Eike-kunssentrum 
op die Bult. Die uitstalling be
staan uit batik-rokke. kussings, 
skinkbordlappe, muurbehang
sels, tafeldoeke ens. Die uit
stalling duur tot 30 Mei. 

glimlag en 
hoog. 

bly die entoesiasme * 
Dit kan ook nie anders as bulle 

die toerprogram' wat nou fina
liteit bereik, in oenskou neem 
nie. Die toer begin reeds met 
' n naweek by Buffelspoort (naby 
Rustenburg) en tussen deur 
bulle omswerwinge in Transvaal 
en die Vrystaat sal vyf dae beer
lik vakansie gehou word op 
Durban as a! die studente tussen 
die strand en bulle tuiste - 'n 
ouetehuis - gaan boer. Die 
besoek aan Golden Gate laat 
die toerlede se verwagtings nog 
verder toeneem. Vir bulle op
trede voor 'n Kleurlinggehoor 
het die Rektor ook reeds sy 
toestemming gegee. 

Vir hulle harde werk vooraf 
is daar ook nog die beloning 
van optredes in die Stadskou
burg van 27 tot 30 September 

Woens.'31 tot Sat. 3 Junie: 
''HEINTJE'' 
Heintje Simons, Serge 
en die Don Kosakke. 

* Maan. 5 en Dins. 6: 

Jaroff 

"LOVERS AND OTHER 
STRANGERS" 
Bonnie Bedelia, Michael 
Brandon. 

* 
Woens. 7 tot Sat. 10: 

"THEY CALL ME 
TRL~ITY'' 

* 
Terence Hill, Bud Spencer. 

Maan. 12 en Dins. 13: 

* 
"CHICAGO CHICAGO" 
Bean Bridges, Brian Keith. 

en in die Aula op 5 Augustus. Woens. 14 tot Sat. 17: 
Ons Pukke sal ook die voorreg "THE LAST LION" 
he om hulle 7 tot I 2 Augustus Jack Hawkins, Karen Spies. 
en weer 28 Augustus tot 2 Sep-
tember in die Totiussaal te sien 
optree. 

Die aanbieding gaan vanjaar Goue Waste 
weer iets nuuts wees . Met ' n 
gebalanseerde program van 
Afrikaanse en Engelse liedjies 
word een tema nl. , Seven ages Maan. 29, Dins. 30 om 7 nm.: 
of man" uitgebeeld. Dit is ' n Vry. 2, Sat. 3 om 6.45 nm.: 
liefdestema wat deurloop en daar "THE PRIVATE LIFE OF 
word gebruik gemaak van ' n SHERLOCK HOLMES" 
verteller wat deurlopende kom- Robert Stephens, Colin Blakely 
mentaar !ewer. * 

Die oefenwerk aan hierdie 
stuk verloop voorspoedig. Die Woens. 31, Don. 1 om 7 om.: 
orkes en sanggroep het reeds Vry. 2, Sat. 3om 9 nm.: 
van verlede week af begin saa m George Peppard 
oefen. Daar word egter nog "CANNON FOR 
net 'n tekort aan beligtingsteg- CORDOBA" 
nici ondervind. (4- I 6) 

* Maan. 5, Dins. 6 om 7 nm.: 
Vry. 9, Sat. 10 om 6.45 nm.: 

* 

Wade Preston 
"HEY AMIGO - REST IN 
PEACE" 

Woens. 7, Don. 8 om 7 nm.: 
Vry. 9, Sat. 10 om 9 nm.: 

* 

James Franciscus, Karl Mal
den , Catherine Spaak 
"CAT 0' NINE TAILS" 
(4-16) 

Maan. 12, Dins. 13 om 7 nm.: 
Vry. 16, Sat. 17 om 6.45 nm.: 

Robert Mitchum , Robert 
Walker, May Britt 
"THE HUNTERS" 

Potch. lnry 
Maan. 29, Dins. 30om 1 nm.: 
Vry. 2, Sat. 3 om 8 nm.: 

Jeanette Briers, besoekende 
kunstenares uit Kaapstad , het 
haar gehoor onvoorwaardelik 
verower met haar virtuose en 
fyn-genuanseerde vertolking van 
volksliedere deur Raval, Pou
lene en De Falla. Haar ab
solute stembeheersing (wat 'n 
besondere asembebeer insluit) 
het bygedra tot ' n kwaliteitaan
bieding. 

KOOR NA SUIDWES Rock Hudson, Lauren Bacall 
"WRITTEN ON THE 
WIND" 

Ook die Konserwatorium se 
nuwe kamerkoor bet verras met 
pragtige en gevoelige samesang. 
Hulle is begelei deur Pieter de 
Villiers, wat ook mej. Briers 
op sy gewone knap wyse begelei 
het. Die noue aanvoeling tus
sen bierdie twee kunstenaars was 
deurgaans sigbaar. 

Klaviersolo's van hoe stan
daard is ook deur dosente van 
die Konserwatorium gelewer. 
Miskien kan Martie Koornbof 
tog uitgesonder word vir baar 
verbeeldingryke uitbeelding van 
Turina se kostelike ,Mina
turas" asook baar virtuose en 
gevoelvolle vertolking van De 
Falla se Spaanse stukke. 

In die geheel was dit 'n aand 
vol boogtepunte en genot vir die 
m usiekliefhebber. 

Die Potchefstroomse Univer
siteitskoor het die nuwe jaar 
stil-stil binnegegaan, maar voer 
groot planne in die mou. Daar 
is weer gesif en gekeur en na 
baie skommeling het die koor
leier, prof. Pieter de Villiers, 
'n koor van boogstaande gehalte 
saamgestel. 

Die werksaamhede van die 
koor bet op 'n hoe noot begin 
toe die koorlede gedurende die 
naweek van 3 Maart te Parys 
gaan kampeer het. Die nuwe 
koorlede moes vera! hard swoeg, 
maar spoedig bet alma! Iustig 
saamgesing. Met die kamp 'n 
groot sukses en alma! ou vrien
de (of nuwe slepe !), is daar ern
stig aan die werk gespring. 

Die Universiteitskoor oefen 

Maandae, Woensdae en Vrydae 
van 6.45 nm . tot 7.30 nm. en met 
die komende J ulievakansie op 
hande is elke minuut kosbaar. 
Vanaf 26 Junie tot 19 Julie gaan 
die Universiteitskoor op uit
nodiging van die Weermagop 'n 
uitgebreide toer en word onder 
meer per vliegtuig vervoer. 

Die voorlopige toerprogram 
sien as volg daaruit sluit plekke 
in soos Windhoek, Walvisbaai , 
Swakopmund, Grootfontein , 
Heidelberg, Springs, Middel
burg, Badplaas, Barberton, 
Standerton , Ladysmith, Dur
ban , Bethlehem en Kroonstad 

Die koor tree ook tydens 
die Craven-week in Potchef
stroom op. 

Met die geldelike skenking 
van die Raad van die Univer-

(4-16) 
siteit ka n daar oorgegaan word * 
tot die ontwerp van ' n eie, unie w 31 D 1 7 
k 

. . - oens. , on. om nm.: 
e toga v1r die vyttig lede van v 2 s J 7 

die Universiteitskoor deur die ry. ' at.- om nm.: 
Angela Lansbury 

welbekende ontwerpster Dalene "BEDKNOBS AND 
van Pretoria. Die togas nader BROOMSTICKS" 
voltooiing en sal met die eers- * 
komende toer amptelik in ont- M 5 D' 6 7 aan. , ms. om nu.: 
vangs geneem word . v 9 s 10 9 ry. , at. om nm.: 

, Die Sonbesie", propvol 
(~kinder)nuus bet sy eerste 
uitgawe beleef. Dit is naamlik 
die nuus brief van die Univer
siteitksoor wat alma! op hoogte 
hou van die , ondergrondse" 
bedrywigbede, kampe, toere en 
komende optredes. · 

Op 12 Augustus sal die Uni
versiteitskoor v.oor die ouers van 
die tweedejaarstudente optree 
en 'n tweede publieke optrede 
word in die vooruitsig gestel. 

Robert Mitchum 
"GOING HOME" 
Branda Vaccoro, Jan-Michael 
Vincent 
(4-18) 

* Woens. 7,. Don. 8 om 7 nm.: 
Vry. 9, Sat. 10 om 6.45 nm. 

* 
Twiggy, Christopher Gable 
''THE BOY FRIEND" 

Maan. 12 to Sat. 17: 
Chris du Toit, Melody O' Brien 
Gabriel Bayman 
"GOLD SQUAD" 
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SPREEK SKRYWERSKRING 
TOE 001 KUNS 

besig is tydens bulle repetisies. 
Hier word Hcrrie, die olifant, 
opgeveil. (Fotokuns). 

Wysgere kom 
sa am 

PROF. T. T. CLOETE, van die Departement Afrikaans-Neder
lands aan die P.U. bet op Woensdagaand, 17 Mei 1972, die Skry
werskring toegespreek oor die problematiek van die sg. , Verbonde 
Kuns". 

Hy het daarop gewys dat aile 
groot kuns verbonde is in die 
sin dat dit handel oor die ,great 
commonplaces" van ons mens
lik.heid. Teen verbonde kuns -
in die sin van aktuele kuns- kan 
daar egter heelwat besware geop
per word, soos onder andere 
dat dit erg tydsgebonde is en nog 
om propagandisties te wees. 

Prof. Cloete se voordrag was 
des te meer interessant deurdat 
hy sy onderwerp toegelig het 
met voorbeelde uit die Afri
kaanse Letterkunde, bv. uit die 
werke van Jan Celliers, Totius 
Jochem van Bruggen, D. J. 
Opperman, Breyten Breyten
bach en Fanie Olivier. 'n Le
wendige bespreking na die 
toespraak het gewys dat die 
studente die aand baie geniet 
het. 

Fotograwe 
stal nit 

Die Fotografiese vereniging 
bet hierdie jaar 'n groot opbloei 
ondervind. Hulle het gedurende 
die April-vakansie bulle nuwe 
donkerkamerin die ou Aardryks
kundegebou ingerig en volgens 
die voorsitter, mnr. Ben van 
der Walt ,gaan bulle mal". 

Afgesien van 'n volledig toe
geruste donkerkamer, het bulle 
ook 'n - stoorkamer en lesing
saat tot bulle beskikking. Daar 
word beplan om 'n ateljee in te 
rig. 

Daar word gereeld lesings 
vir sowel beginners as gevorder
de fotograwe gehou. Hulle sal 
binnekort ook afgerol beskik
baar wees. Op Maandag 22 Mei 
bet Piet Fotokuns in sy ateljee 
'n uiters leersame demonstrasie 
van die neem van portretstudies 
gegee. 

Van die 5de tot die 7de Junie 
sal daar in die Frans Du Toit 
'n uitstalling van die werk van 
hoogs aangeskrewe fotograwe 
gehou word. Later in die jaar 
word nog 'n uitstalling beplan. 

Hulle beoog verder om ' 11 

kwartaallikse blad uit te gee, 
asook om uitstappies na foto
uitstallings en salonne te onder
neem. Hulle bet ook aansoek 
gedoen om lidmaatskap van die 
PSSA (Pll.otographic Society of 
South Africa). 

Die Skrywerskring, 'n onder
liggaam van die A.B.K.K., hou 
hom in die eerste plek besig 
met die bespreking van die eie 
skeppende werk van lede van die 
vereniging. Verlede jaar het die 
Skrywerskring vir die eerstct 
keer 'n digbundeltjie met die titel 
,23" laat verskyn, waarin ge
digte en verse van Iede opgeneem 
ks. 

'n Soorgelyke bundel is reeds 
in die voorbereidingsstadium en 
sal waarskynlik later die jaar 
verskyn. Yerder voer die Skry
werskring besprekings oor literer 
teoretiese probleme om sodoen
de die literere insig van sy Iede 
te slyp. 

Gedurende hierdic termyn het 
die ledetal van die vereniging 
feitlik verdubbel , iets wat dui 
op 'n wakker literere belang
stelling onder studente. 

Op Maandag 22 Mei het 
Colamus en die Wysgerige ve
reniging saam 'n baie geslaagde 
vergadering gehad. Dr. Elaine 
Botha het gepraat oor die vak
wetenskap en die filosofie . 

Sy het gese dat dit beter sou 
wees as die filosofie en die vak
wetenskap mekaar op die grens 
tussen die twee vakke sou kon 
ontmoet. Dan sou daar ook nie 
so 'n afsydige en afwerende hou
ding teenoor die Wysbegeerte 
wees nie. Meer studente be
hoort Wysbegeerte te neem. 

Sy het ook die feit betreur 
dat ons nie hier 'n interfakulteit 
het soos dit by sommige oor
sese universiteite die geval is. By 
so 'n interfakulteit word dan 
bv. die filosofie van Aardryks
kunde gedoseer op nagraadse 
vlak. 

Die aand is met 'n filmverton
ing oor Rusland afgesluit. 

Bespreek waarda van 
liafde vir gesin 

OP DINSDAGAAND, 16 Mei, is 'n H.S.Y.-Yergadering in Kla
werhof se sitkamer deur mnr. P. J. Pienaar van die Sosiologie
departement toegespreek oor die waarde van Iiefde vir die gesin 
en samelewing. 

Mnr. Pienaar het liefde o.a. 
gedefinieer as 'n warme toege
neentheid en 'n gevoel van op
offeringsgesindheid. Niks kan 
twee mense beter aanmekaar 
bind as liefde nie en hierdie lief
de, soos gesien in die gesin, bly 
'n misterie, alhoewel dit binne 
die bereik van elke mens is. 

Met verwysing na die liefde 
tussen man en vrou, het mnr. 
Pienaar gese dat liefde tussen 
twee mense nie 'n aangetrokken
heid nie, maar wei 'n bedre
wenheid is. Hy het die liefde 
vergelyk met 'n motor wat al
tyd instandhouding nodig het. 

Volgens mnr. Pienaar1 word 
die waarde van liefde in die 
samelewing in 1 Kor. 1 :3 weer 
spieel. Dit omvat alles wat lief
de is - sowel die vertikale liefde 
tot God as die horisontale liefde 
tot die medemens. 

Die liefde werk nie aileen 
ywerig in die hart nie, maar ook 
entoesiasme wat die mens mo
tiveer en aktiveer. 

Mnr. Pienaar het afgesluit 
deur te se dat die mens met liefde 
in sy hart die Gebooie van God 
onderhou. 

BESPAAR 
IN 

BUITELAND 
Studente van ·ASB-geaffilieer

de sentra kan nou ook die 
,International Student Identity 
Card" bekom. 

Daarvoor word aansoek ge
doen by die N.B.B.S. se kan
toor te Amsterdam (Rollin 65, 
Amsterdam). By hulle aansoek 
moet bulle inskrywingskaart as 
student aan 'n S.A. Universiteit 
asook 'n verklaring van die be
trokke registrateur in hierdie 
verband, tesame met paspoort
fotos , wees. 

Hierdie kaart stel die houer 
daarvan in staat om groot be
sparings in vera! reis- en toe
gangskoste tot musea, ens., te 
bewerkstellig. Dit is ook die 
enigste internasionaal aanvaar
de identifikasieteken as student, 
welke identifikasie 'n student in 
Europa tot groot voordeel kan 
strek. 

Thalia sprankal 
weereens 

THALIA-TONEELVERENIGING beoog om vanjaar voort te 
bou op die welsale wat bulle verlede jaar met die aanbieding van 'n 
letterkundige revue bebaal bet. 

,Vanjaar doen ons alles in 
die oortreffende trap"' se mnr. 
Abri le Roux, die regisseur 
van Thalia. Om mee te begin, 
gaan Thalia vanjaar besonder 
aandag gee aan die tegniese 
sy van bulle aanbieding. Vir 
die doe! is ongeveer R2 000 se 
beligtingsapparaat aangekoop, 
asook 'n nuwe dower. Die doel 
van hierdie tegniese verbete
ring is om 'n beter afgeronde aan
bieding op die planke te bring, 
se mnr. Le Roux. 

Die repetisies nader nou vin
nig voltooiing en die agt-en
twintig toneelspelers wat byna 
voor die voet meer as een rol 
vertolk in die aanbieding , Sag
moedige Neelsie" kan nie wag 
dat die vakansie moet aanbreek 
en die wiele begin rol in die 
rigting van die Kaap nie. 

Yanjaar word 'n aaneenge
skakelde revueprogram oor die 
!ewe en werke van een van Suid
Afrika se grootste volkskrywers, 
C. J. Langenhoven , aangebied . 
Die werke van Langenhoven 
is besonder geskik vir hierdie 
tipe aanbieding, se die voor
sitter van Thalia, mnr. Jacques 
Verster. N ie aileen was Langen
hoven besonder pittig en gevat 
nie, maar sy wysheid en erns is 
telkens 'n welkome afwisseling. 
Die verwerking van Langenho-

MONTIUM 
NET GROOT 

PLANNE 
In die Montiumgeledere word 

alweer koppe bymekaargesit en 
saamgeftuister oor die vakansie
bedrywighede. AI is die vakan
sie nog nie eens insig nie, is dit 
aangename afteiding om eerder 
aan Montium te dink as die 
toetse wat nog tussen in kom. 

Dar is natuurlik, soos kenners 
kan getuig, die natuurlike ver
deling van trekrigtings. Daar 
word 'n amptelike toer beplan 
na die Shimani-mani berge in 
Rhodesie en terselfdertyd vind 
daar ook 'n lntervarsity-klim 
in die Drakensberge plaas. 

Die grootste belangstelling is 
op die oomblik vir die Rhodesie
toer en alma! wat die tyd en die 
geld kan spaar, gaan op die 
toer. lntussen vind daar aller
hande nie-amptelike onder-on
sies plaas soos tee-sessies na 
toetse, saam Kine-Puk onder
steun of interkerk en dit is by 
sulke geleendhede dat die en
toesiasme aangevuur word. 

Die Intervarsity-klim se or
ganisasie word gedoen deur die 
Natalse Universiteit. Daar word 
verteenwoordigers van die mees
te universiteite verwag. Daar 
word twee klim-sessies van vyf 
dae elk gereel en deelnemers 
kan op een of op altwee gaan . 
Die eerste is 'n besoek aan die 
Maheni-vallei en die tweede 
'n klim na die Champagne
Castle, Cathedral Peak of 'n 
staptoer a! Iangs die eskarpe
ment. 

ven se werke beloof om 'n 
boeiende program te wees en die 
feit dat Thalia baanbrekers
werk op die gebied van die toneel 
wereld doen, verseker bulle van 
nog 'n suksesvolle jaar. 

Thalia het vanjaar weereens 
'n sangkoor wat gedigte wat 
Langenhoeven geskryf het, in die 
vorm van liedjies met interes
sante toonsettings aanbied. Die 
toonsettings is gemaak deur 
Johann van der Merwe en Peet 
van Rensburg, wat skielik out
pop het as 'n bekwame kompo
nis. Die openingsnommer ,Die 
wereld die draai" is gekompo
neer deur Johan van Rensburg 
en met die aanskoulike choreo
grafie wat deur Anrie Meyburg 
ontwerp is, gaan hierdie nom
mer beslis 'n treffer wees. 

lntussen kan 'n mens nie 
help om die geesdrif onder die 
Thalialede op te merk nie en die 
laaste afrondingswerk word nou 
teen hoogste versnelling gedoen. 
Die groep beoog om 'n hele paar 
opvoerings reeds voor die va
kansie aan te hied en net na die 
toetsweek wil Thalia gereed 
wees met hulle aanbieding. 

Soos in die verlede is mnr. 
Abri le Roux baie gesteld daar
op dat die hele aanbieding baie 
lewensgetrou moet plaasvind. 
Die ,roaring twenty"-kostuums 
skep 'n prentjie uit 'n ander 
wereld en wie weet, miskien 
sien ons nog 'n ,Charlston" op 
die verhoog? 

Afwyking is 
nie fisies 

,Homoseksualiteit is baie min 
die gevolg van fisiese afwykings." 
Dit was die woorde van mej. 
M. Brink van die Departement 
Psigologie. Sy het as -spreekster 
opgetree op 'n K. V. V.-sel
vergadering in Karlien. . 

Sy het daarop gewys dat homo
seksualisme in die meeste ge
valle 'n psigiese oorsaak het. 
Dit kan veroorsaak word as 'n 
dogtertjie nie deur haat vader 
aanvaar is nie of ook as die kind 
toe hy of sy klein was 'n weer
sin in die ouer van die teenoor
gestelde geslag ontwikkel bet. 

Dit word ook veroorsaak 
as 'n seun soos 'n dogter opge
voed word en anders om. Wan
neer persone lank van die teen
oorgestelde ' geslag afgesonder 
word, kan dit lei tot homoseksue
Je gedrag. 

Mej . Brink het ook gewys op 
ontwikkelings-homoseksualiteit 
wat in puberteit voorkom. In 
hierdie stadium kom daar baie 
hegte vriendskappe ·voor, dit is 
egter heeltemal skadeloos. So-
dra vriendskappe met die teen-

Daar sal op die toer ook rots-
klim wees vir belangstellendes oorgestelde geslag aangeknoppo 
en moontlik sneeuklim, as die word, waai dit oor. 
toestande reg is. 'n Klompie Daar was 'n baie gesellige at-
Iede bet gevoel dat bulle Mon- · . . . 
tium se naam moet gaan hoog mosfeer en ~a d1e besprekmg _Is 
hou en dat dit bulle, wat tyd daar deur d1e dames vrymoed1g 
en geld betref, beter pas. vrae gevra. 
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OP DIE KOSHUISFRONT 
HEIMAT: 

Die stofwolke van die Kama
val is reeds aan't gaan Ie. Hei
mat bet weer gewys hoe reg die 
gees van die kosbuis is: oral 
waar daar iets aan die gang was, 
was Heimat is sy ,duisend
talle" teenwoordig. Met die 
vlotoptog bet ons en Kasteel J 
se vlot tweede gery, en dit was 
nie sonder rede nie. Dankie 
vir die samewerking, Kasteel J . 

Dit was ook die Heimat
manne wat die eerste bankroof 
in Potchefstroom byna ge
slaagd uitgevoer het. Geluk aan 
die polisie, hanteer net volgende 
keer ons manne sagter! 

Tafeltennis 
brei uit 

Daar word al opgewonde uit
gesien na die S.A. U. se Tafel
tennistoernooi wat vanjaar in 
Stellenbosch plaasvind. Ons 
gaan die keer nie met oom Piet 
se Toyota nie, ons gaan trein
ry! Hoop ons kan nog speel as 
ons daar anderkant aankom ... ! 

Die spelers is nog nie bekend 
nie, maar die span bestaan uit 
vier dames en vier mans. Die 
dames gaan probeer om die 
titel te behou en ons hoop dat 
Grizell hierdie jaar op die ,been 
kan bly" tot na die damesdub
bels. Dit was darem verlede 
jaar so hittete of sy en Sonja 
was meer as net ,runners up". 
Ben sal seker hierdie jaar sy 
agste lntervarsity speel - by 
sukkel tog so om deur te kom 
. . . ! ? ! Ai, en ons hoop Ronnie 
het al intussen sanglesse ge
neem! 

Die ledetal vul nog steeds 
aan, daar is al drie spanne in 
die Wes-Transvaalse liga in
geskryf, en alhoewel ons nie te 
goed vaar nie, raak dit darem 
at hoe beter. 

Ontevrede oor 
konsert 

Geagte Redakteur, 

In antwoord op , Heidin" se 
brief van 17 Mei wit ek stet dat 
ek, en baie ander na my wete, 
die Karnavalkonsert nie so baie 
geniet het nie. Dit nie bloot om
dat ek bevooroordeeld was teen
oor die kunstenaars as , modern" 
nie. Verlede jaar het Dave 
Mills tog goed daari n geslaag 
om die ,gesofistikeerde, ada
demiese gehoor" te vermaak -
sy kuns was egter ook gesofisti
keerd (en ja, ook modern); 
belangriker nog, hy het aan
sluiting met sy gehoor gevind 
wat nie in aile gevalle vanjaar 
gese kan word nie. 

Om die mening te handhaaf 
dat Cornelia se onvanpaste 
verhoogoptrede ons nie moet 
verhinder om haar sang on
gesteurd te geniet nie, is vir my 
Ofllogies. As sy geen verhoogs
persoonlikheid is nie, kon ons 
mos slegs van haar plate gespeel 
het! 

, Heidin" beweer dat om te 
luister na die liedjies se woorde, 
die kritici , ryker" mense sou 
maak. Moet ons dan aanvaar 
dat selfs teenoor liedere waar
van die teks met ons oortuiginge 
bots (eY verwys hier onder an
dere na die spottende - ,He's 
got the whole Potchefstroom 
University in His Hands") as 

Kulu treur nog steeds oor die 
gevoelige nederlaag wat hulle 
teen ons gely het. Jammer Kulu, 
teen Heimat kan niemand wen 
nie. 

Baie geluk aan Johan Hunter, 
mag die Wes-Transvaal B die 
begin van groot dinge wees. 
Na slegs een wedstryd vir Kom
pleks, is hy gekies vir die Puk
span en net een wedstryd saam 
met hulle was goed genoeg om 
hom 'n plek is Wes-Transvaal 
B te besorg. Dit wit gedoen 
wees! 

van ons vlot, het ons kennis 
met Gatland op die sokker
baan gemaak. 

Ons dink nie net aan die 
Rooibok-braaivleis en ,chips'' 
waarop die mans ons trakteer 
het nie, maar ook aan die goeie 
gees tussen die klomp. Vir laas 
gaan ons dan ook met vaal ge
sigte en gombesmeerde sweet
pakke na 'n middernagfliek. 
Ysterpot en vuurtjie in gedagte, 
hoop ons, dat die vriendskap -
en sleepbande tussen Kulu en 
Gatland nog lank sal voortdu ur. 

KULU: Kulu se vaardigheid met die 
,Simba skyfies! Dit brut van netbal en hokkiestok kan af

smaak ... " Met dit as tema gelei word van die oorwinnings 

oor Heimat en Kasteel. Op 
sportgebied gaan dit dus baie 
goed. Daar word uitgesien na 
Saterdag . . . die kragmeting 
tussen Kulu en Oosterhof. 

LffiERALIA: 

Met 'n kwart van die jaar 
verby, kan ons reeds aan die 
Puk toon dat die laagtepunt wat 
laasjaar in Liberalia gesetel het, 
vir goed van die verlede is. 

Daarvan het ons rekords reeds 
bewys gel ewer: 

'n Plek in die serkompetisie 
deur Joe en sy manne. 

Joe en Willie se flinke ver
toning in die interkoshuisorkes
kompetisie. 

VALSKERMSPRINGERS 

, onvolwasse" optree deur dit 
af te keur? En vera! as hierdie 
godsdienstige woorde vergesel 
word van 'n heupgeswaai? 

Ek wit nie die kunstenaars 
summier afmaak as swak nie; 
ek wit slegs daarvoor pleit dat 
al die skuld nie op ons Pukke 
gelaai moet word wanneer daar 
beweer word dat die kunstenaars 
'n ongasvrye gehoor gehad het 
nie. En selfs laasgenoemde stet
ling betwyfel ek, want vir baie 
segoed (ook oor die Afrikaner) 
het die gehoor geskaterlag en 
heelwat sangnommers is waar
derend aanvaar. 

Die onkoste verbonde aan die 
verkryging van hierdie kunste
naars is egter so hoog dat ek 
glo dat die Pukke wei ' n gehalte 
kan as wat aan hut standaarde 
voldoen. Ek wit ook geensins 
blaam op die Karnavalkomitee 
plaas nie. H ulle het k unstenaars 
gekies wat wei hieraan sou kon 
voldoen indien hulle wou. 

KRITJKUS. 

Versier die 
kampus 

Geagte Redakteur, 

Dit grief my dat ons as stu
dente so min bydra tot die al
gemene uiterlike indruk van ons 
kampus. Behalwe vir enkele 
historiese ,landmerke" en 'n 
kosbuis-karakteristiek hier en 
daar, sal 'n oningeligte buite-

staander nie dadelik kan se 
dat hier studente lewe wat ver
onderstel is om ' n vreugdevol
jeugdige en unieke bestaan te 
voer nie. Ons kampus is interes
sant en kleurvol maar dis def
nitief nie te danke aan die 
studente nie. 

As spesifieke voorbeeld noem 
ek die duikweg, wat blykbaar 
die laaste tyd goed onder skoot 
kom. Dis erg genoeg datdit soms 
so vuil is daar, maar is ons dan 
werklik so onoorspronklik dat 
ons nie die vaal ou betonmure 
'n bietjie kan versier nie? Ek 
weet van 'n Univetsiteit in Ame
ri ka, wat 'n reuse, lewensgetro ue 
Mona Liza in hulle duikweg het. 
Dis mos nou karaktevol. 

Kan die A.O.B. of 'n ander 
liggaam dan nie miskien 'n wed
stryd reel en 'n prys gee aan 
die persoon wat die oorspronk
likste versiering kan aanbring 
nie? Dan kan dit sommer aan 
ons onbekende kunstenaars 'n 
kans gee om hulle debuut te 
maak. Met Karnaval was die 
, Boesmantekeninge" in die 
duikweg 'n fees vir die oog, en 
ek was werklik teleurgesteld 
toe ek die troostelose kolle, wat 
moes getuig van summiere ver
nietiging, aanskou het. 

Soiets hoef nie ~and-uit te 
ruk nie. Versierings kan vooraf 
gekeur word en ek is seker alma! 
sal dit waardeer. Ons is mos nie 
altyd afhanklik · van argitekte 
en bouers om ons , Piaas" karak
ter te gee nie. Dis lekker om stu
dent te wees. 

KARKOER. 

Op 15 Mei het veertien Pukke 
dit gewaag orri die lugruim 
bokant die P. C. Pelser-dam met 
valskerms te betree. H ierdie 
(baan)brekers was Willem van 
Zyl, V. Knoetze, Thinus Stolz, 
Piet Linde, Sabbat van Niekerk , 
Richard de Kok , Marius Kru
ger, Ben van der Merwe, Ben 
Steyn, Dries le Roux , Jan Late
gao, Fena Venter, Pat Hunter 
en Zac Ferreira. 

Die spronge was die hoogte
punt van drie weke se intensiewe 
grondopleiding onder die be
kwame Ieiding van 'n buite
muurse Puk, Johan Pretorius. 

Daar heers groot velangstel
ling vir hierdie , nuwe" sport
soort op die P.U.-kampus en 
daar word gedink aan die moont
likheid van die stigting van 'n 
P. U .-valskermklub. 

Die springers was dit alma! 
eens dat die sensasie van hulle 
eerste sprong met een woord 
,fantasties" was. Aile Puk
mans is welkom om te kom aan
sluit, se hierdie ,gesoute" 
springers. (Fotokuns). 

Asters benodig 
Daar word aansoeke ingewag 

van asters wat belangstel om op 
die damesredaksie van die twee
de semester te dien. Uit elke 
koshuis moet 'n verteenwoor
diger kom sodat die nuusver
deling veelsydig kan wees, want 
in die toekoms gaan daar elke 
week 'n , Nuus-Aster" gekies 
word en dit sal net tot die dames 
se eie voordeel wees as hulle 
koshuise verteenwoordig word 
op die redaksie. Aansoeke moet 
geplaas word in die Wapadbussie 
no. 10, (by die 'S.R. kantoor) 
nie later as 16 Junie 1972. 
Vera! asters wat kan ,groot" 
dink word benodig. 

'n Gelykop-rugbywedstryd 
teen P.G.D.- die sterkste span 
op die Puk. En natuurlik, vir 
die vierde uit vyf Karnavalle 
ry Liberalia-Karlien se vlot voor 
in die optog. Dit wil gedoen 
wees. 

Dan is daar nog baie dinge. 
Ons spog · met die Wes-Trans
vaal skrumskakel, Theuns van 
Rensburg. Twee van ons oud
primariusse, Louis Kruger 
(1970) en Hennie Coetzee (1971) 
draf albei op die oomblik vir 
Suidwes op die rugbyveld uit. 

En na dit alles bly ons nog 
beskeie. 

OOSTERHOF: 

Nadat die stuiptrekkings van 
die Karnaval ervaar is, het die 
akademie soos 'n groot monster 
op ons toegesak. 

Is dit miskien die rede waar
om ons verloofdes so stil is? 
Ons wonder maar net, Makou
vlei! 

Na die koshuisvergadering is 
die eetstejaars weer so stil soos 
muise, danksy die oudames. 
Noil kan die oudames weer in 
rus en vrede !ewe. 

Die groot nuus is natuurlik 
dat Skuur nie a! is wat 'n kos
huisblaadjie het nie. Ons gaan 
ook met een begin, die redaksie 
is al klaar gekies . Daar word 
nog bespiegel oor 'n naam, 
maar binnekort sal julie van ons 
hoor in die vorm van 'n naam
gee-kompetisie. Dan sal die 
wiele begin rol en die koerantjie 
sal die lig sien . 

KARLIEN: 

Die Karlienboompie bot weer 
in voile glorie voor ons voor
deur en orals op die Puk blom 
die Karlieners in alles wat bulle 
aanpak! 

Hulle het jou waarlik som
mer twee manskoshuise ge
inspireer tot wenvlotte - geluk 
aan Liberalia en vloere een tot 
drie van Karlien , asook aan 
Toekoms en vloer sewe met 
onderskeidel i k eerste en derde 
plekke. 

Op die sportveld reik die 
Rooies ook na roem. Over de 
Voor lek seker nou nog wonde, 
nadat hulle 'n nederlaag van 
24 elk moes lei teen Karlien 
se netbaldoedies- jammer Over 
de Voor - probeer maar weer! 

Wat die rerige sport betref, 
het ons al die eerste keer 
bloed geruik teen Klawerhof se 
netbalspan. Karlien bet ge
wen en hoop om sy tradisie van 
die wenspan vir twee jaar voort 
te sit. 

Die naderende toetskri sisse 
het 'n stilte in die koshuis laat 
neerdaal - en die ou roetine 
van ,swot-koffie-slaap" word 
weer gevolg. Onderlangs is daar 
egter baie roeringe. Pukke, 
hou ons dop - Karlien gaan 
een van die dae weer 'n ding op 
die kampus loslaat. Wag maar, 
en sien! 

Ons donkie verjaar weer een 
van die dae en hierdie jaar gaan 
hy sommer 'n ,ordentlike paar
tie" kry. Manne, jullemoetjulle 
konneksies met Karlien reghou. 
anders loop julie 'n groot af
fere mis . Nie dat ons nou juis 
bang is vir versteurde konnek
sies nie - daarvoor skuil daar 
mos gans te vee! talem in ons 
vesting, of hoe se die Karna
valdoedies? 

Nou ja, Pukke, wees gegroet 
vanuit Karlien. Onthou om die 
kampus dop te hou - Karlien 
gaan weeruithangvirsy , ticket", 
soos Estelle sal se. 
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Gimnastiek of stoei ? Koshuisrugby lyk baie 
below end 

GESIEN in die Jig van die feit dat die pJaasJike koshuisrugby, aan inter-universitere staodaard gemeet, 
oenskyn)ik swakker is as die op ander kampusse en ooreenkomstig die vraag oor wat die diepte van die 
Puk-rugby is, is hierdie opname gemaak. Die juistheid van hierdie opname is nie te betwyfeJ nie en 
kan as 'n baie goeie grond beskou word vir die redenasie wie die kosbuisJiga gaan bnit. 

Oat daar 'n sameborigbeids- tensiaal wat steek in die spanne loor Over de Voor 10-23. Ge
gevoel onder die ondersteuners van P.G.D., Over de Voor en lykop P.G.D. 13-13. 
van bulle spesifi.eke span is, is Kompleks. 
duidelik en die vertroue wat ge
stel word in die span wat sy 
koshuis verteenwoordig, is op
vallend. Logies genoeg staar 
nie nugterdenkendes die feite in 
die oe as bulle praat van die po-

NUWE 
BESTUUR 

'n Gebrek aan fasiliteite en 
afrigting het aanleiding daartoe 
gegee dat die Trampolien-klub 
byna ontbind het. Twee van die 
bestuurslede bet bedank. 

Na die bou van 'n lede ver
gadering is daar besluit om met 
die bedrywigbede voort te gaan . 
Daar is 'n nuwe bestuur gekies. 

Dit is: 

Voorsitter - mnr. Danie van 
Vuuren. 

Feite uit hierdie opname word 
in volgorde onder nommers aan
gegee nl. 

1. Getal rugby spelers en die 
afrigter van die spanne. 

2. Name van spelers wat Puk 
a! verteenwoordig het en welslae 
in , groot" rugby bebaal bet. 

3. Wedstryde gespeel en die 
tellings. 

A. P.G.D. (Nuwe kombinasie): 

1. Twee-en-vyftig spelers -
mnr. M. van Vuuren (Land
bank). 

2. (i) G. Oosthuizen (senter 
0 /20). (ii) Bertie Fourie (oud
heelagter van eerstespan). (iii) 
Dawid van Aswegen (harde 
veteraan-slot van eerstespan). 

3. Wen Skuur 7-6. Wen Ma
kouvlei 17-10. Gelykop Li
beralia 13-13. Verloor Over de 
Voor 4-11. 

E. Makouvlei: 

1. 35 spelers - Prof. Elof. 

2. (i) Jan Lategan (0/20 1970). 

3. Verloor P.G.D. 17-10. 

Verloor Skuur 3-10. Verloor 
Li beralia 6-17. 

F. Over de Voor: 

1. 55 spelers - mnr. C. W. 
Claasen. 

2. (i) J. Kriek (eerstespan 
heelagter). (ii) D. Oosthuizen 
(senter 0 /20). (iii) C. Koenz 
(losskakel 0 /20). (iv) C. van 
Heerden (kaptein tweedespan). 
(v) W. van der Walt, H. Booy
sen (tweedespan). (vi) M. van 
Zyl (voorry). 

3. Wen P.G.D. 17-10. Wen 
Kompleks 10-9. Wen Liberalia 
23-10. (Wen Gekombineerde 
RAU-span 22-10). 

(Fotokuns.) 
Die StoeiJdub is vanjaar weer net so aktief soos voorbeen. Bene
wens verskeie byeenkomste wat buJJe vanjaar a) bygewoon bet, spits 
buJJe buJ vera) daarop toe om die Kovsies weereens tydens Inter
varsity op te keil. 

Sekretaresse - mej . Mariki 
Wissing. 

Organiseerder - mnr. Hannes B. Skuur: 

Hoewel die algemene mening 
van die koshuiskapteins is dat 
Over de Voor sterk aanspraak 
maak op die louere, moet P.G.D. 
en Kompleks nie buite rekening 
gelaat word nie. Daar word ook 
algemeen gevoel dat die ver
deling van Liberalia en Makou
vlei tot nadeel van die koshuis
rugby is. Dit hetdie eens gedugte
span in twee redelik onaansien 
like spanne verander. 

Minaar. I 85 I J J . spe ers - mnr. . . 
Adisionele lid - mej . Marie Henning (Gimnasium). 2. (i) 

Prinsloo. P. Lombaard (losskakel, tweede

Pukka wat presteer 

SCHALK VANDER MERWE 
Schalk van der Merwe bet 

die kroon geplaas op 'n rugby
loopbaan vol hoogtepunte deur
dat by verkies is om aan die 
Nasionale Rugbyproewe in Pre
toria deel te neem. 

vaal A uit. Sy volgehoue goeie 
spel besorg dan ook aan hom 
'n uitnodiging na die Nasionale 
Rugbyproewe in Pretoria vir die 
kies van 'n Springbokspan. 

span.) (ii) Gammat Pienaar (Wes 
Transvaal 0 /20). (iii) Marmite 
van Aswegen (flank tweedespan). 

3. Wen Strathvaal 36-10. Wen 
Makouvlei 19-3. Verloor Kom
pleks 7-12. Verloor P.G.D. 6-7. 

C. Kompleks: 

1. 45 Spelers - Mnr. van 
Rensenburg (Dept. Engels). A. VORSTER 

APTEEK 
(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

Hy is op 15 November 1950 
in Vereeniging gebore. Sy laer
skoolloopbaan begin by by die 
Laerskool Handhawer. Dit is 
dan ook bier waar by sy eerste 
rugby gespeel bet - as skrum
skakel. Dit was eers gedurende 
sy hoerskooldae wat by begin 
losskakel spee1 bet. 

Hierdie heelagter het 'n avon
tuurlike speelstyl en hy hou daar
van om by sy agterlyn aan te 
sluit. Sy verdediging is rots
vas, soos verskeie spanne sal 
kan getuig. Vir Schalk is hierdie 
sy groot kans. Hy bet 'n groot 
rugbyloopbaan voor. Die Wa
pad wens hom aile voorspoed 
toe. 

2. (i) Freddie Baird (kaptein) 
(tweedespan). (ii) Louw Coet
zee (Wes-Tvl. 0 /20). (iii) Her
man Nelson (0/20 en tweede

' span). 

* 

Gedurende sy matriekjaar, 
1967, aan die Hoerskool Brand
wag in Uitenhage, verteen
woordig by die O.P.-skole op 
die Cravenweek as losskakel. 
Hy was ook kaptein van die 
span. 

Hy begin· sy studies aan die 
Universiteit van Pretoria in 1968. 
In die jaar verteenwoordig hy 

Schalk van der Merwe. 
(Fotokuns). 

Landlopers presteer 
DIE PUKKE bet puik presteer in die jaarlikse Kokkie Nel
gedenk-aflos. Die mans A-span en die dames pan bet eerste geeindig. 
Verder bet die B-span tweede geeindig en die C span sesde. As 
in ag geneem word dat die c~span dertiende was by die eerste oor
gee, bet bulle besonder goed gevaar. 

Die mans A-span bet bulle prestasie verder verboog deur oor 
elke been van 32 myl die bestaande been-rekord te verbeter. Dit 
bet die totale verbetering op 11 minute te staan gebring. 

ook Tukkies se eerste rugby- Die individuele tye was soos volg: 

span in 'n paar wedstryde - Eerste been: Johan Kruger: 5.9 myl in 28 min. 25 sek. 
geen geringe prestasie vir . ). 
sewentienjarige nie. Geduren· Tweede been: Danie Gildenhuis: 5.3 myl in 25 min. 26 sek. 

de H 69 speel by vir Noord- Derde been: Piet van der Walt: 5.3 myl in 24 min. 57 sek. 
Transvaal o'20 in die losskakel- Vierde been: Bernard Rose: 5.3 myl in 24 min. 34 sek. 
posisie. 

Vyfde been: Dirk Schoeman: 5.3 myl in 23 min. 13 sek. 
Gedurende 1970 sit by sy stu-

dies op die Puk voort. Hy speel Sesde been: Andries Krogman: 6.9 myl in 30 min. 08 sek. 
dadelik vir die Puk se eerste
span. Op die toer na Rhodesie 
bet by vir die eerste keer heel
agter gespeel. In daardie jaar 
speel by ook 'n paar wedstryde 
vir Wes-Transvaal o'20. 

In 1971 begin Schalk sy pro
vinsiale rugbyloopbaan deur 'n 

As 'n mens na Andries Krogman se 30,08 oor 6.9 myl kyk !ewer 
dit die gemiddeld van 4,30 per myl. Dit is 'n puik prestasie. Ander 
goeie prestasie is ook deur Johan Kruger en Dirk Schoeman gele
wer. 

Die dames was tot die vierde oorgee in die vyfde posisie. Hester 
Venter bet egter gevorder to : die tweede posisie' en Rosalie de 
K1erk bet die lint gaan breek. 

paar wedstryde vir Wes-Trans- Die volgende landlopers is gekies om Wes-Transvaal die 27 
vaal B uit te draf. 1972 b1yk Mei op Heidelberg te gaan verteenwoordig: Rosalie de Klerk, 
'n groot jaar vir hierdie aspi· Hester Venter en Hilta Liebenberg. Mans is A. Krogman, J . 
rant-apteker te wees. Van c =e Kruger. D. Gildenhuis, D . Schoeman, P. van der Walt D . Lode-
begin af draf by vir Wes-Trans- wycks, S. Kirsten en P. Venter. ' 

3. Wen Skuur 12-7. Wen Li
beralia 15-13. Verloor Over de 
Voor 9-10. 

D. Liberalia: 

1. 34 Spelers - Prof. Els. 

2. (i) Gert Lategan (tweede
span) (ii) John Vermeulen (paal
spring-atleet). 

3. Wen Makouvlei 17-6. 
Verloor Kompleks 13-15. Ver-
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