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BY'S IN . . . bet letierlik duisende Pukke gejuJg 
toe dJe voormalige stodenteraadsvoorsJtter, mnr. 
Marins ~balekamp, aangekondig bet dat mor. Jo
ban ~etorius, voormalJge hoofdlrigeot, tot stoden
teraadsvoorsitter verkles is. 

IDaar was oru.ekerileld tot op l Percy du To.it is die nddlslo
ctie laaste oombllk oor wie die nele lid van die dagbe$tuur 
paal sou haal. Mnr. Paul KrU· Mnr. Adriaan Jaeobs:t Is ook 
ger, allas Etulo, het mnr Pre· die nuwe karnavalvool'$itter. 
torius sterk na ~e krooo ge- VOLLEDIG 
rteek. Die volledlge studenteraad 

ONDERVOORSJTT£R slen soos volg daar ult: Johan 
Die onder;oorsitter, rnnr. Pretorius (voorsltter), TheuTUS 

Theu11is Elof1, ook 'n regstu- Eloft (ondervoon:itter), Pleter 
dent soos mnr. Pretorius, was Moller (sekretarls), Perc:y du 
ook •n gewilde keu~;e. Hy bet Tolt (addlsionele Ud) en die 
egtct sterk teenstand van mej. volgende stooente-raadsJecht: 
l.oeke !Jindhout, primarla van Dirk Coetzee, Gert ClWer!l, P&-
Kl:.'werhof, onlvang. trus Coetz.ee, Ganie Schutte, 

PERCY Adriaan Jacobsz, Albert de 
Op 'n studenteraadwergad&- Beer, Loll van Wyk. Corrie 

ring wat net nA cUe verldesing Kraamwinkel, Piet Heyer, De 
gehou is, is mnr. 'Pieter Mill· Wet Mulder, Johan Mullt'r en 
let tot sekretar.is verk.lcs. Mnr. Peet Bade'llhorst.. 

agter 'n 

Dawid Wayera. die Pukka ao hoofdlrige~ In allale. Dawld 
Is 'n ou k.alant wat sedert Kooa K . . . Kruger ae dae ol ay 
lyf swaai. Dawld het ook al menlge Kovsio-dlrlgent koud· 
ghit. Sy he~. Henri Raubenhelmer, Is •n jonger broer van 
Ockie Raubenhelmer, voonnalige hoofdlrlgent van die Puk. 

(Foto: Fotokun..) 

PUKKEI 
virllu~ 

Johan Claassea 
Broers 

(Edms.) Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

Kerkstraat 92. 
Tak: TomS1raat 100. 

Ole Pukka se nuwe atudenteraad, ln gewone volgorde ataan. 
De Wet Mulder. Game Schutte, Peet Badenhorst Pieter 
Ml:lller, Johan Muller, Adriaan Jaeobsz. Theunls Eloff, Johan 
Pretorius, lou von Wyk, Plat Meyer, COtTle Kreamwlnkel, 
Petrus Coetza., Gert Cllllera, Albert de Beer, Percy ~u Tolt 
en Dn Coetze8. 014\ foto Ia net voor hul aerate atudente
raadav8f'gaderlng geneom. Dew die loop vcn hierdle week 

sa· portefe:.ti}ft to~a!cen •v:>od. (Foto: Fotokuna.) 

PUKKE KAN 
V.RYSTAAT 
VERNEDER 

WES.TRANSV AAL bet Saterdag teen dle Kovsles 
( dJe Vrystaatspan bestaan om trent net uit Kovsles) 
gevou . . . en daar was nle een Pukspf)Jer in die 
Wes-Transvaalse span nJe. 

Hoe is dit dan moonUit dat 
die Pukke Saterdag ltan wen? 
Maar, dit ls juis Jtler waar die 
Kovsies se probleme gun be
'&Jn. Hulle .gaan verneder word. 
die Pukke gaan een van dle 
sterbte aanspraalunalters op 
die Curriebell.er In die rrond 
tn boor, 

Die Pukke se trag sat ult 
wanhoop gebore word. Nie
mand wil hom 'n kana gee 
nie ... almal hoop dat dJeself· 
de lot as RAU ons me te beurt 
sal val nie. Sells aan eerste
spanspele:rs word vertel boe 
goed die Kovsies 1.4. 

Wat antllk die eeme span 
negaUef moes gestem het, bet 

huUe nou gemot.ivcer om Ia· 
ter vir dio horde doemprofete 
te vra ... "wat lA! julie nou " 

A$ 2:200 Pu.kke vanJaar vlr 
die studenteraad &t'atem hct, 
is dit logics dat al 6 000 'Pukb 
Saterdag hul span run dra . 
daarna gaan ons ! eenler I 
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Om dinge vir )ulle . maJd!br 
te l1'l8ak. is daar op blltdly vyt. 
tien •n kam~plan .n pro. 
g.-n. lndlen dav nog P'Ob• 
me is, sal enls- Puk M en~ 
tyd help. 

AFLEWERING ORAL OP 
DIE KAMPUS 

Tomatraat 898 en C Tel. 5943 en 3377 
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belkoaling oor die~. 
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Lekker om 'n 
te wees 

V ANDAG se asters, as bulle modebewus is, bestee 
ure aan •n natuurllke voorkoms. Sy wil die Jewens
krag van. dte natuur weerspieel. Sy wtl sag. vroullk 
en boogs aantrekllk wees. 

DJe dae van barde, vugelak
te haarstyle, gepleisterde ge
slgte en manlike klere Is ver· 
by. Wat ldere en g:rlmering be· 
tref, u dle mode nou heerllke, 
tullmre vrouiikbeld. Vandag se 
U1 er 15 volkome vrou - en 
trHs daarop. 

VOLMAAK 
Ji'rankryk se toonaan~ewende 

pa 'tuum· en skoonheldsbuis 
he· so pas •n vohn11akte dag· 

room in Suid·Afrika beskikbaar 
gestel om elke vrou te help om 
die natuut'Jike \'OOtkoms te 
ver.kry. 

Creme de Sport, reeds die 
gunstellng van Franse vroue, Is 
'n sonskermmiddel en 'n room· 
ondertaag. Soos dfe n:tam aan· 
dui, Is dit spesifiek geformu
leer vir die bedrywlge vrou wat 
te allc tye op haar beste wit 
1yk. 

Marguerita van ZyJ van Ma· 
tl81 Is een van die, vele jong 
bokkles wat op Matle--kampua 
te &len gekry kan word. Sy 
is ook een van die verkoopa· 
dam81 wat die Mad81 ae Jool· 
.,fad. Die Beaem. moet ver
I· koop. (Foto: Die Matie). 

TWEE 
PUKKE NA 
SKOTLAND 

ONDER dle jeugdige tede van 
die Nasionale Jeugorkes wat op 
29 JuUe vanJaar na Aberdeen, 
SkoUand vertrek bet om daar 
ann 'n internaslonale orkesfees 
deel te neem, is daar twee 
Pukke. 

Hulle is Elsab~ van Wyk, 'n 
lektrlse verbonde aan die Mu· 
siekkonservatorlwn. en Fanle 
Jooste, •n finale jaar B.Mus..· 
stiJdent. Die veerUenjarlge Hu· 
man Coetzee, reeds 'n befaam· 
de tjellis asook Pieter Koom
hol wat albel leerlinge aan 'n 
plaasUke Hol!rskool is, Is ook 
in dle orkes ingesluil. 

vrou 
GLOEI 

As onderla.ag Js dlt onsig· 
baar. Dit laat die vel sag gloel. 
Dit bedek en dit kleur. 

Dit sal mense laat vra waar 
u die tyd kry om so mool bruin 
te brand. 

As sonskerm - veral belang· 
nk in Suid..Alrika - beskerm 
dit jou vel die bele dag teen 
skadellke ultra·violeUig. Daar 
Is ook geen vetterlge nawer
klng me. 

Die roomonderiaag is In wit 
en drle kleure. verkrygbaar -
Claire vlr ligte vette. B~ge 

Dor~ vir heumngbruln velle en 
donkerder Ombre Don! ·vir 
olyfkleurige en sonbruln veUe. 

GEEN POLITIEK 

Wag en word bruin 
Ab'TERS! Die somer Is op julie (altans Die meer lank nie). Tot seker laat 
l\l1tarl Gf Ap,.llmaand gaan ons asters die geleentheid kry om 'n gesonde, 
hruln 'Vakanslcvoorkoms te kry. Maar hou tog matigheid voor oe. 

5onbrand Wltl 011 'n verstan· met 'n sonweermiddel, soos 
dtge en maUge WfSt' verk:ry Sun Preparations, gesmeer 
word, is gt-S<>Dd en kan ·n aster word. Doen dit gereeld, ook 
bale moo! laat !yk PuiSietJies nadat u in die water was. 
of klein o:1gesonde pleltldessan N6 'n rukklc In die son en 
die vel vcrowyn gou·gou en 'n 'n :;tort. smcer die vel deegllk 
gloeiendl! kOIW!tkleur laat an· met 'n naversorg:lngsroom. Die
meriJ\st, Y£n.l dle ol! ~>prnnkc· seUde maatskappy bemRrk ook 
1en1l en moo!. vertoon. dl6 preparaat. 

Bale wa:.r, •tillar let op die GIDS 
voot!lOJ'ir.laatrel!ls en wenke Laastens lean mens oor 'n 
wnt dcst:uodlzes aan die hand 

1 

gids vir gesonde bruin brand 
dCicu. besplegel. 

BEI'LAN e Gesig: 
Beplllrl hoe jy gaan bruin Smeer mildetllc met 'n goeie 

brand, Sorg dzt jou vel dcegllk I vogmlddel, meer aan vir be-

• Rooster vir tnooi bn1in bnmd: 

Llgte vel Mecl. vel Donker vel 

led~ 15 min. 20 min. 25 min. 

2e da!J 20 min. 2S min. 30 min. 

3t do~ 2!i min. 80 min. 35 min. 

• • d~ 50 min. 35 min. 40 min. 

skerming van dle neus, Uppe, 
ore, ooglede en voorkop. 
e 1\llddel en mug: 
Hou eers bedek met handdoek 
of gebrulk sonskermroom tot 
dle vlerde dag. Vyftien minute 
in die son Is nou genoq. Ver· 
meerder na 30 minute vyfde 
dag en 60 minute na sesde dag. 
• Bt'ne: 
Hou by die rooster wat bier 
aangegee word. Onthou egter 
dat die waaie en bobene bale 
meer gevoelig as die res van 
jou been is, en besll:erm meer. 
Smeer ek'stra sonmiddeJ IUUJ, 

• Skouel'll, rug en arms: 
Volg rooster. 
• Laer bors: 
Gebruik son&kermroom tot dle 
vlerde da&. Volg nou rooster 
soos vir bobene ens. 
• Voete: 
Vyrtlen minute dle eerste dag, 
'n hatfuur dle tweede dag, 45 
minute derde dag en vferde dar 
en daama na gelang. Onthou 

Slep s6 sat u 'n prlgtlge goudbruin, sonder pyn, brand. dat die bokant van die voete 
Moetlle oorh~ta.nla wees ntel Ons warmste weer l~ noe voor. bale gevoellg lmn word. 

WYN IS V ANDAG ~TE 

DUUR OM IN TE BAD 
IN die vroee Elizlbetbaanse tyd bet dJe vroue bulle geslgte in wyn gewas, 
somm1ge selfB durin gebad. Ons oumas se velle was seepglad toe bulle ons 
ouderdom had en bulle het ·rate uit dJe natuur gebrulk. 

Vandag kan ons kfes en keur 
tussen moderne gesoflstlkeerde 
akoonbeldspreparate wat met 
lngewtllelde prosesse vervaar· 
dtg ts en waarvan die baslsse 
ook uit die natuur kom. 

DIE KOMKOMMER 
1. Dlt is goed vlr sonbrand om· 
dat komkommer ontsteklng 
verhoed en dle vel ve.rkoel 
Skll 'n komkommer en druk 
die sap ult. Meng met gelyke 
dele gUserlen en rooswat;.er. 
Smeer aan op gebrande dele. 
2. Meng genoer bawermeel met 
gerasperde komkommer. Ge
bruik soos 'n masker op vette• 
rlge velle en was na 'n kwar
lier af. 
3. Vryf komkommersltyfles met 
opwaa.rtse bewegtngs in die ge
slgvel Laat die vel toe om die 
sap op te neem. Jy kan ook 
lien minute in dle bed ontspan 
met komkommerskll or sky· 
fies op jou gesig gepak. 

DIE SUUBLEMOEN 
l Meng twee eetlepels suur· 
lemoensap en twee eeUepels 
gtiaerien. Gool ln 'n bottel en 
sltud goed en b&e in yaku. 
Dlt maak hande sag en wlt en 
haal dleplig&ende vuUia ult. 
2. Suurtemoensap by water is 
'n ldeale mJddel om hare vir 
die taaste keer af te spoeL Dlt 
maak die hare g)ansryk en 
makllk hanteerbaar. 
8. Druk growwe elm~ in 
deurgesnyde suurlemoenhcUte.t 
terwyl jy by •n tafel sit en 
swot. (In Funny Lady doen 
Fanny dit en sy bet die witste 
elmbot! en llakskene gehad) 
4. Voeg 'n paar druppels suur· 
lemoeru~ap by styfgeltlopte eier
wlt en gebrulk dlt vir 'n mas· 
Iter vir 'n vetterlge vet 

DIE ADVOKA.DO 
I . Meng 'n gek.Ulste elergeel 
met 'n fyngemaakte ndvokado-

peer. Slneer aan die bare en 
kopvet na die was. Draal •n 
handdoek om en spoel goed af 
na tlen minute. 

BLAABSlAAI 
1. Plaas heel slaalblare (ver· 
klestik die bultenstes) 1n •n pan 
met 'n halwe liter water, Laat 
afkoel. sn deur en gool in 'n 
bottel met 'n skroefprop. Wend 
d1t met 'n watte aan voor 
grlmerin&:. Dlt verfrls die vel. 
Roosblare kan ook in die plek 
van slaalblare gebrulk word. 
Dlt ruik heerllk en skoon. 

EIERS 
1 Meng 'n eler, 'n teelepel oJyt. 
olie, twee teelepets suurlemoen· 

sap en 'n eetlepeJ hennapoeler 
(by enlge apteek en gesond· 
heidssentrum verk.r]rgbaar) . 
Wes dle bare soos gewoonllk en 
smeer dan dle elennengsel aan. 
Laat dit vir 'n halfuur aan en 
spoel al. Was weer en spoel 
twee keer af. Dit maat die ha
re blink en lewenc1lg en gee 
dit ,).yf". 
2. Meng drie eetlepels hawer· 
meet, 'n geklltste elerwit en 'n 
eetlepeJ vogroom. Tik Uggies 
aan gesiRmasker vir vetterlge 
velle. 
3. Jy !tan ook 'n relniger vir 
drcX! en normale velle maak. 
Kllt.s twee eiergete, twee eet· 
lepels gllserlen en 'n eetlepel 
vog of nagroom saam. Smeer 
aan geslg en spoel na drle 
mJnute al. DJt is veral gesldk 

vlr velle wat nie van seep h01o 
nle. 

KEUNING 
1. Heunlng en appetmasker w 
normale en dro! velle. Sldl 'r. 
ryp appel en druk dit fyn 

Meng heuning by en smeer~ 
die geslg. Spoel eel'll met w 
wate-r en daama met koue w 
ter af. Die heuning Is versas· 
tend en die appel bevogtlgend 
2. Meng twee eeUepels heunlnt 
met 'n eeUepel amandeJolle. Dllt 
d.len as 'n masker vlr die dtol 
vet. 
3. Maak ·n eetlepel of twet1 
beunlng baie warm in 'n kleil 
houer. Smeer aan die dele wJt 
met swartkopples gepla ts. Ho~ 
dlt aan totdat die heunlng weer 
ltoud ls. Spoel af Dlt verwt 
der at die swartltoppies e.c 
maak die vel sag en glad. 

JOGURT 
Was die bare soos gewoonl!l 

en smeer dan 'n baklde gewontl 
joahurt aan. Los vfer minute 
aan, spoet af en set. 
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PUKKE • • • JUL NUWE STUDENTERAAD 

JOHAN PRETORIUS 
Vooraitter 

HOOGSTE 

STEMMERY 

OOIT 
SEKER een van die hoogste stempersentasies onder 
al die Suid-Afrikaanse unlversiteite. Dit kan mens 
se nadat 66,4. persent Pukke hut stfm op die on
langse studenteraadsverkiesing uitgebring bet. 

Dit is bykans twee keer meer Koshnlsraad: 
as die tot'ale aantal stemme wat Voorsitter: P. P. du Toit 
uit sowat 20 000 Tukkies op bul 0 / Voorsitter: C. Taljaard 
studenteraadsverkiesing ge· Sekretarls: J . J . Oosthuizen 
trek ton word. Pennlngmeester: N. Potgieter 

Sowat 2 200 .Pult.ke bet ge- Sportraad: 
stem. Die aantal stemge.regti· Voorsltter: 1. de V. Lessing 
ges was sow at 3 500. 0 / Voorsltter: S Pellisier 

lntussen is die hoofbesture Penningmeester· P. J . Baden· 
van die onderslteie belangera· horst 
de ook bekend gemaak. Hier Sekretaris. S. Coetzee 
volg dit~ Akade.mJesc Raad: 
Adminlstraflewe Ra.ad: Voorsitter: J. A. van der Watt 
Voorsitter: Corrie Kraamwmket 0/Voorsitter: S. F. van der 
0/Voorsitter: A. J . van der Berg 

Walt Sekretaris: Mej. H. A. Rossouw 
Selcretaris: Mej. I. Brits Pennlngmeester: J . Suurd 
Penningmeester: J. Suurd Korpsraad: 

WIE GAAN 
DIT WEES 

MET die ter pe.rse gaan van 
die W~pad, was dit nog nie be
kend wie die nuwe penning· 
meeste.r is nie. Twee ltandidate 
wat sterlt om di~ pos meeding, 
is De Wet Mulder en Div J...es. 
sing. Ali Mulder nrkies word, 
sal Dries van der Walt die va· 
tante pos vul Mulder is reeds 
op die studenteraad. 

Voorsitter: P. A Odendaal 
0 / Voorsitter: J . Van Wyk 
Pe.nningmeester: P. H Fourie 
Sekretorls: N. Pretorlus 

J . Suurd 
Kul&uurraad: 
Voorsilter: A J . de Beer 
0/Voorsltter: J A Jacobs% 
Sekretaris: Marie de Wet 
Pcnningmeester: T. C. SchweD· 

nus 

Polltlese Raad: 
Voorsltter: H. S. Raubenhelmer 
0/Voorsitter: Ped Badenborst 
Sekretam: Mader Postma 
ADD; W. A. Lemmer 

THEUNIS ELOFF 
Ondervoorsitter 

GERT Ctl11ERS 

ALBERT DE BEER 

DE WET MULDER 

PIETER M&l.ER 
Sekretaris 

PETRUS COETZEE 

lOUW VANWYK 

JOHAN MULLER 

,,.. 

PERCY DU TOIT 
Addisionele lid 

GARRIE SCHUTTE 

CORRIE KRAAMWINKEL 

PEET BADENHORST 

SO HET DIE KOSHUISE 
GESTEM . 

•to Stemgereg- •;. Gestem 
tiges in kos- van die 

huis •tllmgerf19tigU Klawerhof 78,5 72.7 
liberalia 94.1 100 Heide 100 65.6 
Over-de-Voor '100 95.6 Wanda 78.2 65.4 
Piet ~ GroblerhUis 100 93.9 Wag-·n·Bietjie 53,8 62A 
Klooster 92.4 92.3 Oosterhof 86,9 62.3 
Caput 91.3 82.2 Kulu 74,6 62,2 

Heimar 90.6 75.8 Kasteel 71.9 55.0 
Uitspan 100 58,6 K.arfien 85,9 48.5 
Hombre 91,6 55,0 Vergeet-my-Nie 59,7 44.6 
Makouvlei 100 53,6 Soetdorings 100 38,7 

---
93.7 78,1 78.3 57,1 

......... ·············~····· •••••• • ••••••••••••••• ••••• .. 

DIRK COElZEE 

ADRIAAN JACOBSZ 

BEKENDE 
WEER 

TERUG 
OPPUK 

PROF. WERNER PFElFENBER· 
GER, bekende Oostenrykse ge· 
le~mie en 'n man wat binne 
drie weke Afrikaans leer praat. 
bet, het. vroe(!r vandeeswe<'k in 
Potchefstroom aa:ngekom en 
sal tot aan die elnde VM <:ep· 
tember as gasdosent van die 
Potchefstroomse Univen.iteit 
hier aanbly. 

Prof. Pfeifenberger is tans 'n 
hoogleraar In Stantsleer aan dle 
Universiteit van MUnster, WeS"· 
Duitsland. 

Tydens sy eerste besoek in 
1973 bet h,y hinne drie ·~eke 
leer Afrikaans praal In 19-7>l 
bet h,y weer die Unlver-ltelt 
besoek en a1 sy leslngs in Afri· 
kaans aangebied. 

Prof. Pfeltenberger, wat in 
1973 'n wetenskaplike prys vir 
'n proefskril oor die V.V.O. In 
Oostenrylc. ontvang het. Is oolt 
die lntreespreker op die •aar· 
lllcse simpos.ium van die Sen
trums vir lnternaslonale ..,oli
tielr.. Die hoof van die tar, lt.· 
genl. Magnus Malan, is d!e 
hoofspreker op dl~ simpos!um 
wat op 22 Augustus hler g<.l:ou 
word 
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Musiek skakel na 
buite 

DIE Musiekvereniging van die PU vir CHO bet op 
Vrydag 9 Augustus sy eerste tree In die rigtlng 
van fnteruniversitere skakeling gegee toe sowat 22 
musiekstudente die Toonkunsakademie van die Uni· 
versiteit van Pretoria besoek het . 

Die Pukke was • net betyds 
daar om 'n groepsklas van die 

Pretoriase musiekstuden~ by 
te woon. Van hulle studente 

• ,. .. .. 
1¥ 
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• 

HONDERD JAAR VAN 
bet voordragte gelewer op die 
harp, klaweslmbel eo ander in· , , 
strumente, waarop die mede• • 
Tukk.ies dan krietlek kon le· 
wer 

TAAL 
Sodoende leer die studente 

om voor ander op te tree en 
!try hulle kans om huDe eie 
werk te verbeter. Dis 'n goeie 
idee wat gerus bier ook oor
weeg kan word. 

DAT ons taal en letterkunde die afgelope honderd jaar g~weldige ontwik.ke
llng ondergaan he~ is Woensd.agaand 6 Augustus weer eens bewys met die 
jong digter Leon Strijdom se uiters wetenskaplike voorlesing oor wat van 
die letterkunde letterkunde maak. 

Na dle hcerlike koeksistors 
en koffle het die Pukke kans 
gelcry om dle Aula, blusaion as
ook die odenkamer en leslng· 
lokalc van die musiek.studente 
daar te beslgtlg. 

V.On Strijdom is deur die 
Umversiteit se Letterkunwge 
Vcrenlglng in samewerklng met 
die VroueJeesunle u.itgenooi ter 
vterlng van die Taaljaar. Die 
byeenkoms het in die Noord
brug Kerksaal plaasgevlnd. 

Daur is baie moelte met dle 
verslerings, verversings en pro
gramme gedoen. Die kontras 
l875 - 1975 het 'n deurlopende 
lema gevorm, ook In die pro· 
sram wat uit .,Een lekkere 
ou'e opsegstrooi" deur Paul 
Schutte bestaan bet, aangevul 
deur moderne satiriese gedig
tt v1,1n M. M. Walters en Wilma 
StockenstrBm. Getrou aan die 
temo was die klavierultvoering 
deur Annamarie Kruger .,een 
sentimentele muslikl" en 'n 
;.baling moderne uitfoering". 
~n Strijdom IS 'n dosent 

m die Afrikaanse letterkunde 
alln die Universiteit van Pre· 
tor1:1. Hy bet sy doktorsgraad 
met onderwerp ,.Die eenheid 
van die gedig" in Utrecht, Ne
derland behaal. In 1974 het hy 
dle Eugbe Marais·prys vir sy 
bundet .,Geleentbeidsverse". 
ontvang. 

Omdat hy self •n digter Is, 
is "Y voorkeur vlr 'n weten· 
sk.apll.ke werkswyse by die be
studering van die letterkunde 
6oveel interessanter. Hy ~ dit 
veueker kontinuiteit. maar hy 
voeg ook by dat by so 'n stu· 
di~ veralgemening noodsaak· 
Ilk Is. Hy gaan dan uit van 'n 
werkhlpotese. 

Daarvolgens beskou ny dlo li· 
tcr~re werk as 'n taalversk.vn
c:el. AI verskU tussen liter~re 

en nleUterke taal Je in die 
tulgebruik, Dle dlgter skryf 
mel ·n ander doel voor o4! en 
oolc met 'n doelbewuste kon· 
$ekwente u.itbuiting van aile 
tMimoonUJkhede. 

Hlerdle taalgebrulk veron
ders teJ 'n kommunlk.asleproses 
waariD die digter taal In 'n 
kodevorm gebruik en die ont
vanger die boodskap dekodeer. 
Ta.tlgebrulk verkry 'n po{!tlese 
funksie as die klem op die 
boodskap val. 

Oie skrywer en die Ieser het 
slers taal tot hulle besk.lkklng. 
Omdat die woord in al sy as
pekte openbaar gemaak word 
in dJe gedig is taalkennis dus 
'n basiese vereiste wat aan dle 
Ieser gestel word 

Mnr. Strydom beskou die 
gedig as 'n suiwer intenslonele 
konstruksie met sy oorsprong 
In dle skeppende beweging 
van die digter. Sy neerslag 
word in die teks gevind en dit 
bestaan by die lees daarvan. 
Dus is die gedigteks 'n sis
teem van leidra~e en die le
sera 'n voorwaarde vir die be· 
stun van die gedlg. 

Die gedigteks skep interne 
verwysingsveld. Daardeur word 
die gedig as 'n outome wereld 
ervaar. Mnr. Strijdom het 
groot klem op die outonomiteit 
van die gedig gele. 

Die Ieser word bewus dat 
daar agter dle veelbe.id 'n 
eenheid s.kuil. 'n Beboefte aan 
opheldering ontstaan en die 
verkeer van bu.ite af word 
deur die Ieser afgesluit. Eers 
was die buitew~reld nodlg vlr 
kennisinname, nou is dtt die 
geslote krlng van die literere 
werk. Die een vorm 'n voor· 
w.aarde vir die ander. 

Die Ieser speel 'n baie be. 
langrike rol, aangesien bulle 
die .. Onvollendele" binne die 
raam wat deur dte gedig toe
gelaat word, vollooi. Om die 
probleem van verskille.nde ie-

CINE-PUK 
CINEPUK begin sy bedryWig
bede op die 15e Augustus met 
een van dle beste films wat 
bierdie jaar deur KINEKOR· 
Films vrygestel Is, naamlik 
PAPER CHASE. 

Deur dle verwerking van sta· 
tistiek deur CINEPUK inge
win oor dle jaar been bet bulle 
besluit om die voorprogram 
ook te wysig sodat dit in almal 
se smaak sal val. Pukke gaan 
nou nog die gewone nuuspren· 
te sie.n, maar daar gaan ook 
nou ~et elke tuek 'n televisie
kortprent vertoon word. Die 
tydsindeling van die program
me Is ook verbeter. Die pro
gram vir die halfjaar sien as 
volg daaru.it: 

15 Augustus: 
PAPER 'CHASE. 

23 Augustus: 
TAMARlND SEED. 

27 Augustus: 
DELIVERANCE. 

28 Augustus: 
THE PLOT. 

5 September: 
PAPILON. 

12 September: 
BOLAND. 

19 September: 
FRENZ¥. 

20 September: 
FRIENDS. 

26 September: 
THE WINNERS. 

27 September 
THE MECHANIC. 

s Oktober: 
TOUCH OF CLASS. 

4 Oktober: 
SUMMER WISHES 
WINTER DREAMS. 

sers met verskfllende realisa
s1es op te los, word van die 
lcser 'n konstante gemaak. 

l\1nr. Strijdom het bale klem 
gel~ op berhaling, want hy slen 
die woorde en £rases wat her· 
haal word as 'n sleutel wat 
jou in die gedig laat i.nkom. 
As die skrywer aan die ander· 
kant van sy boodskap 'n 
struktuur wit maak, moet hy 
hom van die begin af rig op 
dit wat herhaal word In die 
gedig en dit was ontw1kkel. 

Nil sy lesiDg het Leon StriJ· 
dom van die akademlCI se vrae 
beantwoord en oor 'n glasie 
wyn iS daar nog lank bespie
gel oor hierdie jong digter se 
wetenskaplike uitgangspunt 
wat die letterkunde betref, en 
die feit dat sy werksh1potcse 
glad nie die woor~ kuns msluit 
nle. 

Die doel van die besoek was 
die lewer van 'n konsertpro
gram wat die aand plaasgevtnd 
het. Dlt het baie geslaagd ver· 
loop. Daar is klavier, sang en 
trompetsolo's gelew~r. asook 
'n duet vir twee klaviere. 

Die Tukkies was aangenaam 
verras met dle hoi! standaard 
van ons musieklewe bier op 
die Wes-Transvaalse vlaktes, en 
is bale begeeste.rd om volgen· 
de jaar op soortgelyke wyse 
'n besoek bier by ons te ltom 
afi{!. 

Die musiekstudente van 
U.O.V.S. sal op 12 September 
by die P.U. •n konsert aanbied. 
Sodoende kan ook met hulle 
geskakel word. Aile musiek· 
liefhebbers Is bartlik welkom 
om dit by te WOOD. 
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r l<yk 
oktober dra a/ kierie 
ons saamlooptyd het groot geword ~ 

.. 

konfiteor 
vader ek het diep 
gesondig 
ek rook nie 
ek drink nie 

en swaar 

ek hou my broekie bo 
maar vader die ergste 
ek glo 

- lJese/ Meyer I 

- J. Wierenga 

Twee bekende kunstanaresse wat bale lief vir die Pt.* is en 
gereeld hier optree. links staan prof. Anna Neethling~Pohl, 

bekende Suid-Afrikaanse toneelspeelster. Mlemie Coertze, be· 
kende operaster, en haar man, mnr. Oawie Ackermann, Ia 

bekendes op die Pule (Foto: Fotokuns.) 

Noutoenou 
maar flou 

AFGESIEN van enkele hoogtepunte was die ver· 
tolkingsprogram Noutoenou glad nie van die gehal· 
te wat 'n mens van kandidate in Spraak.- en Vertol· 
kingskunde Honneurs verwag nie. Noutoenou is 
op 7, 8 en 9 Augustus deur die Dramadepartement 
aangebied. 

Die sprankel en verskeide.n
held wat mens met vertol.ldngs
program.me begin assosieer het 
en wat so kenmerkend was van 
verlede jaar se Uefdesmosaiek 
en vanjaar se Boerenool, het 
ln bierdie aanbleding ontbreek. 

Dit was heel oorspronklik 
om die program met voorle· 
sings uit koerante van toe en 
nou te open, maar die daarop
volgcnde verduldeliking van 
die tltel Noutoenou bet platge
val. Dit was net nie natuur· 
llk nie. 

Die program bet u.it vier on
derwerpe, verteenwoordigend 
van die algemene temas In die 
Alrik.aanse letterkunde, be
staan. In die keuse van prosa 
en po~ie is daar veral Idem 
gel~ op die kontras tussen die 
wyse waarop die temas toe en 
nou gehanteer is. 

Dit bet baie moot tot uiting 
gekom in die afdeling oor die 
mens. 'n Mens kan jou geen 
groter kontras indink as die 
tussen Audrey Bllgnault se vro
lik.e, jubelende Die Transva
lers is Plesierig en die komper· 
agtlge toonaard van WUllam 
Rowland se twee ged.lgte oor 
.,koning mens" nfe. 

Die deelnemers bet dan ook 
hlerdle kontras ten voUe be
nut en werkllk deurleefde ver· 
tolk.lngs van die genoemde 
stukke gelewer. Daar is prag· 
tlg klem gel~ op die muslkale 
aspek van Die Transvalers Is 
Plesierlg. 

Verdere hoogtepunte is be
reik In die afdeling oor dle 
Uefde. Hier kan die name van 
Elna van der Walt vir haar ver· 
tollung van Martjle, e.n Isabeau 
du Tolt as die Heks in Leipoldt 
se drama met dieselfde naam, 
uitgesonder word. 

Blerdie gevoelvolle vertol· 
kings bet net die idee dat dle 
deernemers in die ander nom
mers nle werklik u.iting aan 
bul apeeltalent en gevoelens 
kon gee nie, verder versterk. 

In weerwU van interessante 
bewegings wat gebruik Is by 
Louis Eksteen e.n George WeJ· 
deman se gedigte oor die boer· 
dery, het die vertolldng toa 
nie opgeweeg teen die beerlike 
woordespel van die gedlgte nle. 
Dit het mekaar nie aangevul 
nie. 

Die gedeelte ult Sewe Dee By 
Die SUberst~ was misklen 'n 
bietjle lank om deurentyd dle 
geboor se aandag te bebou. 
Ek voel ook dat al die moont· 
likhede wat A. G. Visser se 
Amakela aan die voordragkun· 
stenaar bled 'nfe ten volle be· 
nut Is nie. 

Die vertolking van Alba 
Bouwer se pragtlge sleets, 'n 
Hennetjie met Kuikens boort 
ook onder die hoogtepunte 
tuis. Dit bet groat byval by die 
gehoor gevtnd. 

Dle aanbledlng het soms die 
iDdruk van onafgerondheid ge
skep. 'n Mens verwag nle dat 
bonneursstudente nog sal praat 
van .,gruis" In plaas van ,,grya" 
nle ,so ook met ,.deur" tn 
.,deer", Die bellgting was oolc 
nie altyd gestaag en effektlef 
nie. - E. Robbertse. 

~n Toneeltjie uit Noutoenou. 
Volgens die Wapad se kuns· 
resenaente, mej. Elmarle Rob
bertse, waa di6 stuk 'n te· 
letntelllng. (Foto: Fotokuns). 
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FOTOGRAFIE NIE NET 
DRUK VAN 'N 

J(NOPPIE 
Deur Elmarle ' Robbertse 

DAT fotografie baie meer inhou as 'n gevroetel met Ugmeters en die druk 
van 'n knoppie bet ek bale gou agtergekom toe ek met Kobus du Plessis, 
voorsitter van Fotiek, die Universitelt se Fotografiese Verentging, gesels bet. 

Kobus bet ltunsfoto's gewys 
en met vreemde terme al die 
aspekte wat In ag geneem 
moet word by die neem van 
sulke toto's, verduidelik. Hy bet 
cepraat van llto-foto'• en die 
ASA van 'n film en e.k bet 
begin uitreken hoelanlt ell sal 
moet spaar vir 'n kamera. 

WELKOM 

die verskUlende aspekte van 
fotoarafle soot lltogra.fJe en 
solarlsasie, or wat alles met 'n 
film gedoen tan word. 

bereid om toto's van ander 
verenl.gJngs te neem teen J,ae 
pJ'yse. Persone wat hul pro· 
fessionele dlenste verlanr ken 

Daarvolgens verduidelllt hui- Kobus du Plessis In Ultapan 
le hoe om die ASA van 'n kontak. 
film op te skuif van .00 tot 
6 400. Dlt maat dit moontlllt 
dat 'n mens foto's tan neem 
ln gewone elek:trlese lig son
der die hulp ven ruts 

un'STALLINGS 

Kobua du P1eui1 het 'n pfak· 
kaatgrootte vergrotlng vir Sa
lome Jacob• en Gerhard 
Brown van hl•die Dto.foto 
van hulle gemaak. Utografle 
is 'n langume proau en 
moet versigtig aangepak word 
omdat 'n enkeJe vingermerk 
die afdn* nuttelooa kan maak. 

BLADSY VYF 

~''J} 

Getu.kltlg stet Fotiek geen ver
eisles van sy lede nie. Be&in
ners is ook welkom. Elke lld 
moet net sy eie kamera b~ en 
self betaal vir die cllemikalll! 
en papier wat tydens die ont
wlkkellngsproses eebruit 
word. Die Verenlging ltoop 'n 
groot rol film en ver.ltoop dan 
klein kasette daarvan teen 'n 
mlnJmale bedrag aan dle lede. 

OPLEIDING 
J 

Beglnners word in at die pro
sesse van ontwltktllng van 
films opgelel. Hulle moet eers 
'o grondige tennis van die 
ontwitkellng van swarl·en· 
wit foto's M voordat daar na 
die bale duurder en ingewik
kelder proses van kleurillms 
oorgegaan word. 

Om die tedo aan tAt moedlg 
en op te Jel besoelt Fotlell: ge. 
rreelcl ultstalllngs or onder· 
neem ultstappfes na byvoor
beeld Joubertpark waar huUe 
pragtlge foto's van die mense 
om die skaaltbord neem. Die 
vy!Ugste verdleplne van die 
Carleton.sentrum bled oolt ult· 
stekende ondervlndlng In die 
neem van lugfoto's. 

Soms weer neem bulle al· 
mal bUl kameru na 'n da
meslloshul• waar een mel.sie 
vJr bulle poseer, aodat bulle 
ult verslt:Ulende hoeke geslg· 
studies van baar tan maak. 

Hewlett-Packard stel'n kleiner 
ontoegeeflike rekenmasjien bekend: 

Normaaiweg duur hierdle op
leiding oogeveer vier weke. 
Omdat daar hlerdie }aar baie 
min van die ou lede aan die 
Verenlglng beboort, wa.s hulie 
tot Juliemaand toe nog besJg 
met oplelding. 

BESPREEK 

Hul gereelde akulfle-aande 
vind groot byval Almal bring 
hul 1ltulfies saam vir verto• 
nlng en bulle het dan ook die 
geleentheld vlr kritlek en 'n 
bespreldog van die komposlsie 
van die betrokke skuifle. Mej. 
Adrienne VlUoen van die de
partement Beeldende Kunste 
het ook In die verband vlr 

Fotlek: kom gereeld elke twee• bulle 'n leslng gegee. 
de Maandagaand bymeltaar. Fotiek bet Tballa se adver
Dan besp~k bulle gewoonllk tensleskul!les geneem en ls 

CINIPUK 
BJEDAAN: 

SATERDAG 23 AUG. 
7:30 nm. 

THI lAST OF THI 
R'ID-HOT lOVERS. 

EN 

ClASS OF '44 
Alles vir 20c en 30c 

die HP-21 Wetenskaplik. · 
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Die prys is oOk kleiner.R123* 
Ons nuwc- HP-21 h~ndh:a:af d1e 
HP-tradtSie van hoog~taande ge
balte, ontwerp en konmuksie. Hicr 
volg die besondcrhcdc. 
Groter vermoi, kleiner grootte. 
D1c HP-21 verng aile log. en mg. 
funksies, laasgcnocmdc m radt:~lc: 
of grade.· D1s ons erugstc rekcn
masjien, behaJwe die HP-45 wat u 
in staat stcl om : 
• polere na reghoekige koordinate 

te herlei en omgekeerd; 
• rekenkundige bcrekcmngs te docn 

totdJe volle vcrmoe van ~y regtster; 
• 'n gewone antilogaritmc te bc

reken dcur 'n enkelc roets tc druk. 
Die HP-21 verrig :.tl die basi~c 

vonm van d.tammipula.~tc rn \'OI
rooi alJe voor~ geprogrammet>rdc 
funks1es m 'n sckonde of mmder. 
VoUe vertoonformaat. D1e \'er
toontoe~ (D~P) ~rei u in \ta.Jt om re 
Jcio, tu~5Cn va~tede.,tm.ul-- ctt wct
enskapltkc not:~sie en om dte :.t.mtal 
plekJ...c wat vcnoon word ce bchccr. 

A~ 'n gecal te groot of rc klciu i\ 
VIr vastedcsimao~l:a.lnwysmg d.tn 

skakd diC' HP-21 outomaties oor na 
wererukolplike notasie met 'n dina
mte~ srrc:k van l099 rot 10-9~ 
lndtcn u hom 'n onmoontlike op
drag gee, sal die vertoontoets die 
woord E-r-r-o-r (fout) aandui. 
Stapel-omgekeerde-Poolse
notasie-logikastebel (RPN). 
K yk wat hierdie uniek:e Iogikastelsel 
vir u bctekcn: 
• u kan cnige u.itdrukking evaJueer 

sonder om hakies aan te bring, 
sondcr om oor hierargiee of 
vooraf strukturering te bekommer 

• I.! kan aile problerne op em manier 
oplos - die manier war u gdeer 
her m begmnersalgebra; 

• u s1en alle russenanrwoorde; 
• u kan makJik reruggaan tndien u 

fourc.>er; 
• u k:ln getille weer gebruik sondcr 

om hullc weer aan te teken. 
HP-gehaltevak.mamkap. 
Hierdie is em rede waarom Nolx-1-
pry~wcnners., rwmtcm.:wne en mc..'t:r 
as 700 000 andcr professioncle manne 
HP-rekcnmasjiene bes1t. 

Laat u probleem 'n uitdaging 
wees vir ons nuwe HP-21. VoJ
tooi en pos hiudie koepon of 
skakel HP direk. •oocn navraag 
oor afslag vir studentc. 

HEWLETT II PACKARD 

Veykopt en Wen, dtur 172 bntore an 6S l.1ndc 
1 

Joh~nn~burg : 
le Vcrd1cpang Milnerlon. 
De .Becm~ar 30, 
BraamfontC'In, Td. 725-2030. 
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INTERV ARSI'I'Y 
AS mens rt>gtig akademies wll raak 
en op groud vau feite probeer af
leldings maak, het die Puk nie van· 
jaar 'n kans om Intervarsity te wen 
ole. 

Juis daarom moet ons Saterdag 
ten alle koste drie dinge bewys: 
e Kovsies verswak Suid·Afrikaan
se rugby deurdat buiJe vier nasio
nalc spelers in hul span bet. 
e Kovsies gaan veroorsaak dat 
Vcystaat nie vanjaar die Curriebe· 
ker sal wen nle, omdat twaalf Kov
sies gereeld vir die Vrystaat uitdraf. 
e Felte op papier gee nie altyd 
die deurslag wanneer mens met ge
motiveerde mense te doen bet nie. 

Elke jaar hoop en glo ons ook 
dat die Pu.kmassa die knoop sal 
help deurhak. DJt was ydele woor
de. 

Maar vaojaar is dit 'n ander sto
rie. Nog noolt in die Pnk se ge
sldedenis het daar so 'n gees van 
betrokkenheid gebeers nie. Sater
dag moet bierdie betrokkenbeid dJe 

Kovsies soos 'n opstopper tussen die 
oe tref. Dit is nie eens meer nodig 
om die Pu kmassa tot deelname op 
te roep nie - dit bet hler 'n alle
daagse versb.-ynsel geword. 

Snaaks, die Kovsiespan laat 
mens ook aan politick dink.. As rug
by en politick oor dleselfde kam 
geskcer kon word, wonder mens 
boeveel Kovsiespelers sou onder 
die sweep van die Van Wyk de 
Vries·kommissle deurgeloop bet. 
Feit bly egter staan, rugby Is nie 
politick nie en dis beeltemal binne 
perke dat sommige .,studentespe
lers" grys op uuiversiteit word en 
terselfdertyd as eerstejaar aange
spreek mag word. 

'n BJetjie vergesog, maar: 
,Draak KJippies, maak mcneer se 
tekkles vir die tekkiewedstryd 
skoon". 

En aan al die Kovsies wat hier 
kom kuier, wil ons net s~: Geniet 
die hele affere en doen d.it soos net 
Mrikaners d.it kan doen. 

STUDENTERAAD 
OFSKOON 'n bietjie op die agter
grond deur die komende Intervar
sity ge~kuif, bet die Puk ook intus
scn 'n nuwe studeote-raad gekry. 
Geluk aan elke kandJdaat wat die 
paal gehaal bet. 

Kyk mens na die nuwe lede se 
beleidsverklarlngs, vind mens dat 
bulle almal praktiese mense ·is (na 
aanleiding van die praktiese belof· 

tes wat hulle gemaak bet). Dit ver
gemaklik ook die probleem om kan
didate aan bulle beloftes te toets. 

Hier moet die Pukke die vry
moedigheid he om hierdie mense 
gedurig onder krnisverhoor te 
neem. Wees knaend krities, maar 
waardeer altyd dit wat hierdie men
se in bul vrye tyd vir jou doen. 

HARE 
MENS het gedlnk die harekwessie 
Is opgelos. Maar, op die Groot 
Sweet bet 'n studenteraadslid weer 
eens teen die aanvaarde studente· 
raadsbesluit te velde getrek. 

Su.lke optretle skep rue net die 

indruk van interne verdeeldheid in 
die Studenteraad nie, maar verlaag 
ook die gesag van die studenteraad 
in die oe van die massa. Dit is nood
saaldfk dat die studenteraad 'n 
beeld van eenheid na boJte moet 
uitdra. 

AlrUkaner deur Jood 
aangeval 

UELLVILLE EOELS'I1::1N van Afrl- Engels· Volgens EdelstdD cli.Dk slegs 
:De ln'itltuul \'IJ' R~Meaange- Karaktertrek k.aner man een persent dat cUe Afrikaner 
!t.'Utbede hd tn 1972 la So- vredelleweud Is. 55 persent 
weto 'll studle onder Bantoe- Hardwerkend 46 51 clink ht by 1JRed Is m 45 
I ·erllng~ oruterneem.. Jntelligenl 20 '15 p~ent be$kOu bom as baas· 

Hy bet bevlnd dat die leer- Praktles 9 5 spelertg. 
1 nge die \Oigende hnkt.er· Vrygewig 6 25 Volgens F'Afelstetn kles 5lep 
t:'ekke aan dle Afrikaner en Dap~r H H %,0 persent van die leerUuge 
cUe Erlgelssprt'.keude t.oesJay. Selflleheerst 4 11 Alrlhaus as dJe &au wurin 
Ge. (flte aaotal leerllnge' wat V oorult.strewt!nd 25 54 huUe sou wU b6 lht huUe kta· 
die underskele karak,ertrelcke Vrcdeliewend 1 40 deN onderrtJ moet WOTd ler· 
a:m die twee blanloe taalgroe- Verwaand lS 4 WYI 88,5 pent!nl Easels tn on· 
p: toer,t'Slayf beL, m..a.w. huUe Wreed 55 4 dt'niztaal vvties. (SJep t,S 
sa sfl'n. wof'd hler~nder In per- Agterllk '1 1 pel'Hllt verities moedertuloa-
·~ntasles ~ecee. Bauspel~ 45 5 derr1,c). 

-

HELE HElm E GAAN. 
NET· OM WEN 
OF VERLOOR 
Deur Gerhard Burger van dJe Vaderland 

MARVIN BERZ speel gbolf vir die North Western University in Dlinols, V. 
S.A. - en glad nie sleg nie, want in 'n onlangse universitere toemooi bet 
hy die eerste twee rondes in 77 boue elk volto.ol. 

Marvin Ill 57 jaar oud. 
Die belangrike versli.ll lus· 

sen dle ou gryskop en S(Ull· 

mige rugbyspelers in Su.id· 
Afrikaanse univers•teilo;panne 
Is dat Marvm 'n student is Sy 
~ludles i<> deur die Twcede 
W~rt'ldoorlog onderbreek en 
hy het onlaogs ~rs beslult om 
dil IIOOt'l te siL 

As rugby nie so 'n vermOCt· 
ende. spel was n1c, sou dil se
ker al gebcur het dat 'n tyd· 
genoot v3n mnr. Berz In uni· 
vcrstt~re wedstryde in Sutd· 
Afrika gespeel het. 

llugby b egter ook 'n ruwe. 
gcnadclo:.c !ipel waarin die ge
mlddelde 21-J3J'ige voor!lpeler 
'n &t'weldlge frsiesc agtersland 
het wanneer by teen 'n goeie 
27· of 28-jarige teenstander te 
staa.n kom. 

WEN 
D1c huidl~e twis oor kamllge 
~tudente wat nog vir umversi· 
teite speel wanneer hul lun· 
ders al omlrent skool toe gaan, 
spruit egter Die soseer uit be· 
serlngs of moontli.ke beserings 
wal melkbaard·studente teen 
hardebaard veterane opgedoen 
hct of kan opdoen nie. Die la· 
w38i bel ontstaan oor die wen 
en verloor van wedstryde. 

Wanneer ·n universalelt teen 
'n ander studentespa.n speel, 
ding hy op gelyke voct mee 
Wanneer hy hom in 'n (lpe 
klubliga bcgewe, WPCt hy wat 
Wllf:, In dae een geld 'n onge
skrewe reel van .. fair Is ra1r," 
soos Shakllspear met 1ets ht•cl· 
tem:tl andcrs jn gedagte ge· 
sl..ry{ hel. 

OONKElt 
As vandag se sludente span· 
Colo's uil Pa se skooldae goed 
bckyk, sal bulle gou sien dat 
party van die sogenaamdc slro
liere darem danig danker op 
die wange tangs tyk. Daar was 
dus 'n (Jid, nie so bale lank 
gelede nlc, toe 'n ouderdoms· 
beperking In skolcrugby inge. 
stel moes word. Somm(ge 
mense bel mos darem op skool 
al mondig geword 

Die wengedagte het egter 
mcttertyd so sterk. geword dat 
regverdlgheld ook sy regma· 
tige staanplek: gek:ry beL As 
'n skool die Administrateurr· 
beker wou wen, moes by dlt 
doen met spelers wat nie ouer 
as :tgttien jaar is nle. 

Op universiteltsvlak het di~ 
regverdJgbeJd egter nog Die 
lnslag gevind Die. Intervarsl
t!es is al gewen deur spanne 
met spelers wat 'n hele entjie 
ouer as dle gemlddelde stu· 
dent is. 

OUD-STRYDEBS 
Die Ted Sceales·trol'ee is al 

gewen deur spanne met sulke 
oud·stryders in bul &cledcre 
- manne wat nle net ouer en 
geb:tCder as dJe meesle tee.o· 
standers IS rue. maar ook nie 
wcrklill: meer studente Is nle 

Nou lyk dit darem of die 
saak koer11 key. D1e Unlversi· 
teil van Pretoria, wat tol on· 
tangs toe nog een van die skul· 
dlgt!S was, bet skiellk op aka· 
demiese vlak vnsgetrap. 'n 
Rare goeie speler wat drle jaar 
tevergeef.> gesukkel bel om 
verby sy eerstejaars·kursus l.e 
kom, kon hom sk.ielik nle meer 
as student lnskryl nie. 

'n Ander baie bekende spe· 
ler wat lwee keer in sy graad· 
ja:tC gedru1p bet., bet dleself· 
de pad gevolg. Dlt help al om 
manne ult te skakcl wat bulle 
tot bul oudag as studeole in· 
skryf net om vir universitelt.s
kJubs rugby te speel. 

KOMBJNEER 
Party manne kry dlt egter 
reg om rugby en studies te 
kombineer en steeds as sluden· 
te te kwalifiseer, al is bulle 
ook derllg jaar en ouer. Dit 
is di~ spe~rs wat die grootste 
11raagstuk skep. 

\Vat maak 'n universlteit 
met 'n man wat aan sy dok· 
torsgraad werk, by die umver· 
sileil doseer en graag daar 
wll rugby speel" 

OOREENRO~ 

Die en1gsle uitweg is dat uni· 
versiteite onderllng moel oor· 
cl'nkom dat ten minste ~ekere 
sportsoorte (soos rugby) op 
universit~rc vlalt !Ol volwaar· 
dlgc studente onder 'n sekere 
ouderdom beoe!en moel word. 
So sat dit immers rcgverdig 
wees a.o; o;panne In die Ted 
Scen.les·rceks niemand ouer 
as 26 jaar inslult nie. 

A$ dle universiteite io die 
ope klubligas vim hul bonde 
met ouer nagraadse stadente, 
dosente en ander werlmemers 
wll meedlng, kan niemand dit 
verhlnder nie. Dlt is trouens 
goed dal studentespanne in di~ 
gcselskap 'n paar geharde, er· 
vare spelers het wat na die 
belange van die jonger manne 
kan omslen. 

R.UGGB.AAT 
Unlversilelte is dikwels die 
ruggraal van provinsiale span· 
ne. Stellenbosch bet die Wes· 
tellke Provlnsie nog allyd 'n 
~toeie span gemaa.k. Tukk.ies 
en Noord·Transvaal is onaf· 
skeldbaar. Die Vrystaat se wel· 
sine Is grootliks t.e danke aan 
sy sterk unlversiteltspan wat 
gereeld saam oefen en metaar 
soos boesemvrlende ken. 

Tot tyd en wyt cUe Randse 
Afrtkaanse Univemtett ook 'n 

klomple ouer :;pelers bet. sal 
by in die Transvaalse Pirntes· 
liga soos 'n amateurbok.ser In 
die beroepskr)·t wees. 

Miskien is rugby egt.er Die 
so 'n groot uitsondcrlng nle. 
Die wengedagte in universi· 
tOre sport word so slcrk: dat 
sells 'n Marvin Berz as 'n 
teenstander nie alte welkom 
sal WPeS nie. 

Die man speel nou met jare 
se ondon•lndlng' en waarskyn
lik met afrigung wat hom oor 
die j~rt! baie geld gekO!I bet, 
teen jong ghoiCspclers wot 'n 
groo! agterstand het. 

SNOEKER 
.\s Jimmy van Rensburg bom 
nou as student by Potchef· 
stroom inskryf en teen die 
Kovsies snooker speel, sal dlt 
mos 'n aardige lawaal veroor· 
sau. self$ al loop by nie 'n 
enkele klas mis nie. 
e Die SJI()I'tnad 'Bil die 
.Sllidvtf~ UDI~ 
hct efntllk n1e 'n keuse 1l1e. 
Soos dle sk~ sal b ulle 'a o.u
derdomsbeperkftlg- moet ~l 
A.o; 'n man 21 Jaar owl en noc 
op skoot il, IS by 'n skoJJer -
behalwe op die sponnld. A! 
'o man :28 jaar ou4 en noc oP 
unJverstteft Is. geld dlesellde 
begfmel. 
• & In die la:ir van die 
Vrou Js dit vansdfsprelreu.d 
dat hone ook In dJe opsJg ~ 
lykbeicl by, hoewel cJlt seker 
nie so maldlk sal wees om 
vronllll,. 5to4ent te lut erkn 
dat sy w oud vlT unlver.dte« 
r.port Is nfe. 
• !\!nr, Burger, ft1l nn Sufd 
Afrika se bekendste svort 
51a'ywers, bet spesiaaJ hlerdft 
ortiJreJ "rir dill Wapsd g\Wia'yf 
Ole Wap3d wU net tit; Balt 
Danlde. 

IN U LIG 
PS. ts : 18, ,. • • • want elt b 
eensaam • • . " 

Eensaambeid! 'n Soet w 
ma3J' in sy d1epste ook 'n bit 
ter woord. As ons die 
woorde van 1esus Cbrish.s lees; 
,,My God, my God, waaro111 
bet U my verlaat ..• ?", datf 
besei ons dat dit. helle+een-~ 

saambeld is. 
Deur die sonde is die band 

met God verbreek, ons dl eeJH 

saam: Die soete klanke breclj 
egter deur as God in sy ont~ 
!ermende genade die God·ver) 
lore mense weer gevind het ilj 
sy verlore eensaambeJd. ~81\ 
jubel ons: ,. . . • dan ken 1J11, 

bart geen doodsvrees of ver~ 
slaikldng. U stok en star mi. 
troos en verJcwiWng.'' 

OM DIE BOS GELEI 
I 

GEAGTE REDAKTEUR,- Hoe rym dlt dan? Op die massavergadering 
oor Pops gehou is s6 •o ruk gelede, bet die voorsJtter (in nie-voorsittende h 
danJgheid) Pops daarvan beskuldig dat by 'n Cbristelike sk.yn bet en da 
Pops veg vir die afskaffing van die C.H.O.-beginsel 

Ons as gewone Pukstudente 
bel alma! gedink dat u Pops
twee van Clu'lstellke sk)on be
skuldlg. dat Pops se tweede 
vlugr;krif net bedOC!l wu om 
ons 'o rat voor die o~ te draat.. 

Op die Groot Sweet moes 
ons l'loor dat ecn van d!e stu· 
denternadsiede vir Pops se 

tweede vlugsltrit verantwoor
dellk wa.. • . en dat hlerdle 
studenteraadslid sW gebly bet 
oor gy declnamc ten spyte 
daarvan dal Pops op die mas
savergaderlng van naamloos· 
bcid beskuldig Ls. 

1\lnr. KrUger. u s6 baie J>u.k. 
ke bet van u deelname geweet. 
Wei ek Is nie t.oen van die 

,.bale'' Pukke nle en die oor 
grate meerderheld Pu1tke d 
oc>k nie u ,bale" nie. 

U wou met Pop.:; speel, m 
in die proses bel u Jn1 en· d 
sende ande.r om die bos ' 
• • • en In die proses Is b · 
ander mense vats beskuldlg. 

w. H. v. d. 

• • • • • • • 
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DIE WAPAD BLADSY SEWE 

REGSE ONDERGRONDSE ! 'n Mens kan nie • 
altyd wen nie 

Hietdie foto, dew oom Plat 
Fotokuns geneem. spreek 
vanself wat gebeur het en 
hoe die mense gevoel het na· 
dat die uitsfag van die on
langee atudenteraadsverkie· 
sing bekend gemaak is. Hier 
Is kandidate basig om die nu
we studenteraadsvoorsittet, 
mrr. Johan Pretorius geluk te 

Wapad kry 'n nuwe 
redakt·eur 

wens. 

LE WEER 
SWEEP IN 
OP WAPAD 

DIE WAPAD kry ook op 28 Augustus 'n splinternu
we redakteur. Hy ls mnr. George Lotter, teologiese 
student, en 'n bekende in die georganiseerde stu
dentelewe. 

Bogenoemde is op 'n stu· 
denteraadsvergaderlng wat 

kort na die verkieslng gehou 
is, bekend gemaak. Mnr. Lot· 
ter was die enlgste genorni· 
neerde vir Wapad·redakteur na
dat mnr. Corrie Kraamwinkel 
wat tot die studenteraad ver
kles is, sy nomlnasie terugge

DIE Wapad het ook wee 
kwaal op die Groot Sweet
deurgeloop toe mnr. Fika van 
Rensburg, teologiese stucfent 
en voonnalige studenteraads
voorsitter, oor die .. snedige 
aanmerkings" in die Wapad 
gekla het. 

Mnr. George Lotter. Wapad j trek bet. 
se nuwe redaktelr. Mnr. Lotter bet heelwat onder· 

Bfykbaar is dit die sigoed 
op nominasiedag ( . • , As 
Heide tog vir my wil stem) . 
Ons verteenwoordiger het juis 
die maeste van hierdie s~goed 
uit die monde van mense wat 
baie na aan mnr. Van Rens
burg staan. gehoor. 

TUKSHOUOOK 
VERKIESING 

DIE ultslag van die nuwe VSR van Tuks bet twee 
kenmerke gehad, nJ. die afwesigbeid van 'n dame 
op die nuwe VSR en die lae stempersentasie. Mnr. 
Hend.rik Bosman ls dJe nuwe voorsitter. 

Die SHKK sal spoedig 'n 
oorJegkomitee uit db~ prima· 
riae van die dameskoshuise 
saamstel om as direkte ~preek
buis die vroulike geslag te 
dien. 

Daar is drle mans as ver· 
teenwoordigers van 'n dames· 
kosbuis verkJes nl. nmre. Van 
der Merwe, Papp en Mills. Ver· 
teenwoordiglng genoodsaak 
egter Die lnwonlng niel 

Dit bl,yk egter of die alge
mene lae stempersentasie nie 

Mrr. Fika van Rensburg, kla so ernstlg Js nie. Daar was 
oor .. snedlge" aanmerkings. 'tegniese problema.. met die 

WESV ALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
T omS1raat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 

kieserslys wat 'n grool aantal 
persone op die lys gehad het 
wat nie daar hoort nie. Daar is 
egter aanduidings van die af. 
meting wat onbetrokkendheid 
van studente begin aanneem. 
'n Meer realistiese samestel· 
ling van die kieserslys word ln 
die vooruitsig gestel. 

Daar is ook gevoel dat daar 
doetgerlgte pogings deur dle 
VSR geloods moet word om 
nouer kontak met die studen· 
tegemeensk.ap te bewerkstel
lig. 

KARL lEN 
'N SPUL 
DONKIES 

vinding in drukwerk. Hy was 
al 'n slag redakteur van die 
Bondsbode, 'n blad van die 
Gere!ormeerde Jeugledevel'l
eniging. Verder bet hy bale 
met die opstel van plakkate te 
doen gehad. 
In 'n onderhoud met mnr. 
Lotter, hel hy Die Wapad ge· 
s~ dat by nou mel die Kom· 
jDlunlkasiekundestudente sal 
skakeL Koerantwese is een 
van hul vakrigtings. Kommu· 
nikasiekundestudente ontvang 
onderrlg in die tegniese aspek· 
te van perswese. 
Die huidlge redakteur. mnr. 
Attie Gerber, gee amptelik op 
28 Augustus die leisels aan 
mnr. Lotter oor. 

BEWE,GING 
WORD POPS 
SEEWEKNIE 
'N UITERS regse en konserwaUewe ondergrondsc 
organisasie, die Konserwatiewe Studente Aksie (K 
SA), wat as een van bulldagtes die komende inter · 
nasionaJe koriferensJe oor Christellke Boer Onder
wys bet. bet ongesiens sy stem deur middel van 
naamJo~e ·vlugskrifte op die kampus dik gemaak. 

Baie Pukke meen dat die 
KSA die regse eweknie van 
die .. Unkse" Pops is. Pops, die 
Potchefstroomse Organisasie 
vir Positiewe Studente, het on
langs groot opskuddlng met 
hul n.aamJose vlugskrifte ge· 
maak. 

ONTRUDf 
Die KSA val ook die ower· 
heid aan in die enkele naam
lose vlugskrifte wat op die 
kampus versprei js. Die KSA 
.,kla" namens die dames van 
Kasteel se blokke J en K wat 
nul katners vir die lnternas1o· 
Dale konferensie wat in Sep· 
tember hler gebou word, moet 
ontrulm. Na bewerlng skryf 
bale van die dames dan toetse. 
Dlt blyk egter nie uit die vlug· 

r'f• 

skrifte of die KSA teen die 
veelrpsslgheld van die konfe
rensie is nie. 

CHRISTELJK 
Die KSA beywer hom ook vl 
die konsekwente toepasslnf 
van die Christelike beginself 
van hlerdie unlversiteit. Di· 
moet op alle vlakke deurge 
trek word. Dit wll ook voor . 
kom asof dosente wat minde 
beginselvas is , die aanvalle var.. 
die KSA ten prool gaan val. 

SWARTLYS 
• Ult onbevesttgde brounc 
bet dJe WAPAD verneem da 
die KSA 'n .,swartlys" var 
studente en dosente wfl op 
steL BJykbaar gaan dfe menst
op die lys, ook onder dl£: 
KSA sweep deurloop. 

• 
~£ng saam ln 

Uitsleep 
SEKER twee van die Pukke se grootste vriende. flip en 
Eddh'l Erasmus van die Uitsleep. het in ' n ondethoud aan 
die WAPAO ges6 dat dit enige Puk (of Pukke) vry stsan 
om gedurende sleeptyd in die Uitsleep muslek te maak:. 

Vir die Puk se horde goeie folksangers behoort dlt 
goeie nuus te wees. Manne met kitare, bekfluitjles en ander 
instrumente het nou ' n guide geleentheld om die ledige 
aande te verwyl. 

KlUB 
lndien die · reaksie goed is, kan dit selfs In Puk se eie 

folkmusiekkfub ontwikkel. Hler is al lanka! 'n behoefte aan 
so iets op die Puk. Mense wat belang stel, kan die Wapad 
by 22112. uitbreiding 3296 skakel. 

-WP 

VIR Karlien, een van ona groot
ate dameskoshulsa, is daar 
jaartiks een galeentheid wan
near 'n Ieder en 'n elk van dle 
Ksrtleners uhbang. Hierdle g&
leentheld was vanjaar op 12 
AuguS1us, so tuhen die atu
dentereadsver1dasing deur. 0p 
meegaandtt foto ken Karlien se 
embloem fn ~wen«M Jywe ge
aien word. Die jaartikse Don· 
kie Ia fn die Impala gehou. 

... die donkie Is 'n wondellike ding ••. hat Karllen. een van die Puk ae grootnt damea
koshulse. geslng n! hul jaarlikse Donkie. (Foto: Fotokurw.) 
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Ontgroening 
turksvy 

'n 

'N GROOT turksvy aan ons universi1eite, nl. ont
groenJng, het g~dureode die naweek van 8 en 9 
Augustus duidellk onder die soeklig gekom, ty
dens 'n groot regskongres. Die kongres is aange
bied deur dfe Universiteit van die Oranje-Vrystaat 
in die luukse C. R. Swart-gebou. 

Prof D. S. Straus bet Vry
dagaand die openingsrede ge
lewer en sodoende die tema in· 
gelei Daama bet dle manne en 
dames hul ultgcvat vir 'n def· 
tige ltaas-en-wyn onthaal 

S1EN1NG 
Saterdagoggend het Pierre 

Joubert, die SR-voorsitter van 
die Kovsies, die dag se ver· 
rlitmge lngelut deur dle stu· 
dentesJening van ontgroenlng 
te weergee. 

WET 
Na oggendtee het adv. D. c. 

Smit S.C. dle juridlese aspek 
van ontiToenlng breedvoerig 
bespreek. Hy het daarin ge
slaag om sy lu:lteraars duidellk 
daarop te wys dat ontgroening 
volgens die gemene reg nie 
toelaatbaar 11 ole. 

KONSENSUS 
Die kongres as geheel bet tot 

vyf .ltonsensuspunte gekom, na· 
dat heelwot hare gektoo! is 
oor die kwessle. Die punte sal 
anngestuur word aan die ASB· 
hoofbestuur. 

Die ge\•olgtrekklngs waartoe 
gekom Is, is as volg· 
t. Die nlgemene gevoel 1s dat 
die wootd ontgtoening vervang 
moet. word deur die woord in· 
burgering. 
2. Meer S8niorstudcnte moet 
by die ontgrocnmg of lnbur· 
gering bt-trek mrd. 

VERKORT 

dlng ondergaan het of alreeds 
gewerk het Hierdle is seker 
een van die bela.ngrikste kon· 
klusies waartoe gekom Is. 
S. Daar is duidellk op gelet dat 
die gemene reg voldoende ak· 
sies gee aan die eerstejaars wat 
! isles en geestellk aangerand 
of te na gekom word. Statere 
wetgewing Is dus nie nodig in 
die verband nie. 

Volgens kongresgangers was 
dit •n baie geslaagde en be
tekenisvolle naweek wal weer· 
eens 'n nuwe lig gekaats bet 
op hierdle aktuele onderwerp. 

>tl a .. 
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lntervarsity beteken; massa. 
Hier sit ·,. paar Pukke luierig 
voor die Fnlns du Toit. Dit 
lyk nle jUJs asof die mense 
Ius ls om kJas te draf nie. 

POPS-TWEE WORD 
BEKEND 

Die foto is dew oom Piet Fo-
tokuns geneem. MENEER die voorsitter, ek wil net aan mnr. Paul KrUger vra of hy vir Pops· 

twee verantwoordelik was, en indien wei, hoekom by dit gedoen bet. 

DROEWIG 
OP Wits gaan dle sUmmery 
ook maar bedroewig. In 'n tus· 
senstudenteraadsverkiestng het 
slega 18,8 persent Witsies bul 
stemme ultgebrtng. 

Wits se ll:onserwaUewe blad, 
Campus Independant, bet weer 
eens 'n kwaai aanval op die 
Unkervleuel geloods en g~ 
dat die tae persentasie die 
Unkses op Wits bevoordeel 

TYDREN 

SO llet een van die vraestel· 
lers nan mnr Paul KrUger, 
aUa.s Etulo, tydens die Groot 
Sweet gevra. 

Mnr Krtlger bet toe erken 
dat hy daarvoor vcrantwoor
delik was en met Pogs die 
draak wou steek. 

Dit was juls hierdie vlug· 
skrif, Pop-twee, wat orals op
slae gemank het en ryklllt deur 
al die groot koerante aange
baal is. 

BETROKKE 
Op die veelbesprokc Pops· 

massavergaderlng bel een Put 
aan die voonnalige studenle
raadsvoorsitter, mnr Marius 

TUSSEN 

T.J. EN T.J. 
GEHOOR van Tbaba Jll.h se tydren tussen Potcllerstroom, die 
Carltonsentrum, Alexanderteater, Uncle Cnarlle's en weer 
Potcbefstroom? 

VyC motors kompleet met naviilltors en bekdrywers bet 
Johannesburg op borings geneem. Wie bet gcs~ dnar word 
by 'n rooi robot gestop? En Johannesburg se strate ry so
waar alkante toe. Gelukldg hel die verkeerskonstabels blyk· 
baar ook kultureel verkeer. 

SEDER 
Die renjaers Is sowaar toegelaat by die opvoerlng van 

•n Seder val In WaterkJoof - gelukkig darem nog voor sy 
val! Diie Carltonsentrum se besinswaardighede en andersc 
eetplekke bet vir •n volmaakte ofroncling van die aand ge
sorg. 

Hul roete het voorslening gemaak vll' laat-aand ko!fie 
by Uncle Charlie's, en voorult beplannlng bet die laat inklok 
van die navigators glad laat verloop. 

PAAL 
Nabetragting In die mans. en damcskoshulse nA die tyd· 

ren bet een ding ~oos 'n paal bo water laat staan - dis dte 
seder wat hierdie tydren in Potcbefstroom laat verrys bet. 

Moet nou bedank 
DIE ondervoors:itteT van d~e $tud€nteroad vcm die Rand.se 
Afrikaanse Umversiteit, mnr. Hugo van Roo11en, moes uit S1l 
amp bedank en ken hom ook nie weer vir dfe $tudenteroad 
verkie1baar stel nie. 

Volgens die studentedekaan, nmr. Prinsloo, lean stucf€nU· 
raadslede en huilkomiteeLede nie in huL ampte aanbll! tJ$ 

huLie nie die vof'iQe ;aar geslaag het nie VoLgens die Heraut. 
RAU se amptelike studenteJwerant, kan hief'die bepaling 1n· 
grvpend op die S<Jmestemng van toekomstige studenterade 
inwerk. 

BESK£RM 
Mn1'. Pnnsloo het gese dot haerdie ma.atre~l .rtudent4! uen 

hul.self sa! beskenn, maar ook 'VeThinder dot studente wat 
nie tcerkLik op akodemitse geb'ied leiers is, in sodonige po. 
stsies beland 11ie. 

/ - "''; .., 

Sehalekamp gevra of studente
raadslede by dle opstel van 
Pops-twee betro.lt:ke was. Pops 
het juis In een van sy egte 
vlll!gSkriJ'te bespiegel of die 
studentera.ad vir die opstel van 
Pops-twee verantwoordellk 
was. 

Mnr. Scbalekamp bet ges~ 

dat by nie daarvan lets weet 
nie en as studenteraadslede 
wei betrokke was, wou by bul· 
le geluk wens. Mnr. Scbale
kamp het ontken dat die stu· 
denteraad seU daarvoor ver
an11Woordt"lik was, hoewel i n· 
divJduele s~udenteraadslede dit 
kon gedoeo het. 

NAAMLOOS 
Pops. nou reeds lanka! ver

gete, is juis op hierdlc massa· 
vergaderlng weens sy naam· 
Joosheid aangeval. Op die Groot 
Sweet bet een manstudent 
daarop aangedring om die hele 
saak in die reine te stet om· 
dat mnr KrUger dle hele Puk· 
massa mwci het. 

Volgens mnr. KrUger wou 
by net die draak met Pops 
steek. 

* Pops, d~e Potchefstroomse 
Organisasie vi r Positiewe Stu
dente, het onlangs groot o~ 
skudding oor die hele land ver
oorsaak, ·Pops bet sy saak deur 
middel van naamlose vlugskrif· 
te gestel en bee!wat e1se ge
stel wat 'n opskudding onder 

die stlldentemassa veroorsaak 
bet. Daar heers tans 'n alge
mene ge.voel dat Pops vtr dle 
veranderinge wat oor dJe af
geiope tyd op dle Puk ingetree 
het, verantwoorde:i.l.k was. filer
die veranderings shlit Jn die 
opskorting van die 011 harerei!l 
en die verkryglng van 'n meer 
verteenwoordlgende studente
raad. 

. . . Paul KrOger, skryww vat 

Popa·twee. 

T~~jy vir jou 
stUCire sqrg, 
s~die 

Standard Bank 
• • 

VIr JOU. 
<.,tmkmplan "·u ,,,k vol fulan,sd~: ~kctnJ) 

wat 1.kur dtt' Standard Uank omwcrp ·~ um die: 
1~-:w~· vir 'tudt·ntc maklikcr en aang~:namt•r tc 
Jll;J,Ik.. 

I. Studt•ntcknusg<-kcma. Lcmugs ll>t R4 000 
teen ongdo(lfJikc lac rt·ntckocrsc met 
m:~klskc tcrugbcralings. 

2. Grau' m.1anddik o;c ckonmmc-.c Oor~1g 
van d1c St,wdard Bank. Nuod~aakhkc 
lcn,tnf vtr l,.'lligccn war 111 dil' clwnomi~: 
en dsc: ~.tkcwC:rdd bdang~td. 

3. Stanza, 'PC.SI:Jic vcrsckcringspohs vir 
\tUdt·ntc. Lc\-.cmdckk.ing en bclcggsni('
voorddc. J>rcnnc~ ~o laag as R2,80 

4. 

5. 

6. 

7. 

per maaud. 

Studcm~.·,paarrckcnsng. Gct'11 kostcs nu.:. 
Tot R \00 per week k.an by l'llll:(l'Cn van 
uns ~60 wH.c gcrrck word 

Tjckrckcning. Aile rckl·nmg~ kan per 
tjck of aftrckordt•r bctaal word. 'u 
Nurugc statussimbooJ vir 'n \tudcnt 

Plu'Jllan-n:kcsung Min11nums.1ldo van 
RSOO, met \tcwigc rente op d.laglsksc 
saldo bcrckcn. Aftr~kordcr-fasihtclte. 
Flexirand-bclcggm~ertifik.uc. fn ccn
hedc van \O min as RlOO, en JY kan tot 
9()0/0 van die bcdrag war jy bclc hct, 
tcruglccn Jy trek hoc R·ute. maar ds~.· 
geld 1~ nog steeds tor jvu bcsk.tk.kmg 
wannct•r jy dit nod1g hct. 

Daar ~ nug b.uc lllt"t'r voordclc: .aan 
Srudcntplan vcrbondc tc Vl'd om hicr r~.· 
nocm. Ma.1k 'n dra:u hv dtt• suJstt· "itaudarJ 
U.m~ en kr) 'n bw·~Ju.rc m.:r ,r(llkdJge 
il\:,ontlcrlwJc. 

Standard Bani< 3. D1e lnbuq:erlngsr.ydperk 
moet aonslenlik ver.icort word. 
4. Groter klem moet gei& word 
op groepsdlffarensia.o:le. Ver· 
sklllende programme n:oet op
getrek word vlr bv mans wat 
twee jaar lank mmtere oplei· 

Studante in Volkekunde kry binnekort 'n volwaardige muset.m. Hier sit mnr. H. van dtv 
Wateren. lektor In Volkekunde, by 'n deol van die versameling wat reeds verl<ry Ia. 

(Foto. Fotokuna.) 
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BEURSE ;OOP 
VIR R34 

MILJOEN 
SE BOUERY 

DIE beleid van die Potchefstroomse Universiteit vir 
CHO is om nle in bakstene en klei te bele nie, 
maar in mense: in studente, dosente en personeel. 

Maar met 'n verdriedubbe- afgelope Jaar of wat voltool :s, 
Ung in studentegetalle binne 
dle bestek van een dekade, 
wol'd doeltreffende akademle
se en akkommodaslegeriewe 
tog dri.ngend noodsaaklik. 

sluit onder meer die Blbllo
teek in, waarvan die opper
vla.lrte drievoudig vergroot Is 
en waarop klaskamers vir 2 000 
studente ingerulm ls, teen 'n 
totale koste van Rl250 000. 'n 

FOTO'S KYK 
Vir sommige van huUe het Ons was ·daar dil nli samesprcldngs met som· EN 

joernaliste genool om die stu· mige regerings·wt>ordvoerders KOSHUISE Nuwe gebou vir Qoolorte, Geo- STUDENTE lu StaatsJeer, In· 
grafie, Beplanning en Bodem· ternulonale PoiJtlek. Kommu· 

'n Belangrike en unieke pro- kunde is vir R450 000 opgerig, o1kastekunde en ander vakrtg· 
bleem waannee die P.U. te asook verskele sportfasillteite. tlngs kon verlede Woeosdag 
kampe bet, is die felt. dat 60 Die beJangrl.kste hlervan I!! die le«ert..lt uit cUe perd se bek 
perse.rrt van sy studente - 'n Fanie du Toit . sportterre!n, boor wat nou eiDWil Jn Rbo
rekord - op die kampus ge- waar die Oude Molen·moeras desle, Zamble, Angola en lt'lo
hulsves moet word. Ander uni· drooggele en 16 tennlsbane, 8 samblek aan d.le pg Is. 
versiteite wat in groot stede rugbyvelde, 'n pavilJoen, kleed· 
gelee is, bet nie in dieseltde kamers, ens. teen R700 000 op. Die Sentrum vir Intemaslo· 
mat~ hierdie probleem me. ,gerig .is. nate Politick het vier poUteke 
Kosbulse is duur. 

dente van hul ervarings ln in RhodesH! geblyk dat toon· BEP"" A. 1\.T 
hlerdie geblede te vertel Dle aangewende Rhodesiiirs in re- .a....ftl ~ 
vier joemallste, Chris Ver- gerlngskrlnge verkiesllk nie 'n 

maak van Rapport, Chris Ren- oplossing wit M nle en d.at Studente in Beplannfng kyt< 
cken van die SAUK, Andr~ du bulle onder die lndruk verkeer hier belangsteflend na ·n mo
Toit van Vaderland en Johan dat Suid·Afrika hulle sal help deJ van PotchefatJoom. B.A. 
Snyman van Die Transvaler, - a1 gebeur wat. Mnr. Chris Beplanning is een van die 
was dlt eens dat dnar 'n op- Vermaak van Rapport hct die minder bekend kwsusse op 
tossing. ~lr die Rbodesiese ge· sludente .ook gruwelfoto's ge· die Puk. (Fot:: Fotokuns) . 
skll gevmd moel word. wys wat m Angola geneem is. 

Die dgelope vyf jaar aileen 
moes k:osbul.sgeboue en eet· 
sale ten bedrae van M,5 mll· 
joen aangebou word, sodal 'n 
totaal van ongeveer 3 800 stu· 
dente tanS l.n die P.U. se eie 
kosbuise gebuisves lean word. 
'n Verdere blok om 500 stu· 
dente te huisves, is beplan, en 
s.al teen 'n koste van R2,75 
miljoen opgerig word. 

ASUGELD 
Ander u.itbreiditrgs wat die 

KLUB GROEI 

ONDANKS 

DRIE 

DOOlE 

VOELTJIES 
MONTIUM kom toe op sy laas· 
te toer op drie doole v~ltjies 
af. Gelukkig bet hlerdie ITU· 
same gebeurtenls geen invl~ 
gebad op d.le ltlub se groeJ nie. 

RuDe ondemeem alweer op 
1 September 'n groot toer na 
die UlumM Bosse. Almal b 
welkom om saam te gaan. Ver· 
dere lnligting kan bY Frans 
Meyer verkry word. 

Die naweek van 15 Augustus 
hou buiJe 'n Intervarsity met 
Explo in die Jdagaliesberge, en 
so pas agter die rug Is 'n aksie 
met RAU. Montium het die 
Avontuurklub van die Ranclse 
Studeote bietjte touwys ge
maak. 

MonUum beoog dan nou ook 
'n lnterkllm met bulle, veral 
met die doe! om bulle nog 'n 
paar goele dinge te leer. 

Hou gerus die kenntsgewine· 
borde dop en maak die volgen· 
de Montiumtoer mee, sodat die 
lot van die drie v~tjJes oie 
ook die Klub tref nlel 

. 

STU·KRAG VRA. 
Dis nie speletjies om geld te 

bele nie. Vandag nog minder as 
voorheen. Want deesdae moet u 
geld inflasie kan hokslaan. 

Dus, voor u sommer in enige 
spaarrekening gaan geld bele, 
vra uself eers af: 

(i) Kry ek die hoogste 
beskikbare rentekoers? 

(ii) Is daar dalk versteekte 
finansiele koste wat my 
rentekoers verminder? 

(iii) Word my rekening maan
deliks met die rente gekrediteer
of net een keer per· jaar? (As u 
maandeliks gekrediteer word 

soos by Nedbank, verdien u 
spaargeld saamgestelde rente, 
en u belegging groei soveel 
vinniger.) 

(iv) Word ek beskerm teen 'n 
skielike daling in rentekoerse
en gaan ek baat as die koerse 
weer klim? 

(v) Kan ek geld trek as ek wit? 
U sal vind Nedbank weet die 

beste raad met u spaargeld. Wat 
u besondere behoefte ook al mag 
wees. En as u eers 'n Nedbanker 
is, sal u 'n Nedbanker bly. 

Nedbank Beperk 
Geregistreerde Handelsbank 
'n Lid van die Nedsual-groep. 

DIE TOEICOMS LE 
BY DIE NEDBANKERS 

Ontmoet ons universiteits
man-

Mnr. Christo Holtzhausen 

Wanneer daar onmiddef
fike deskundige advies oor 
studente se geldsake, ver
sekering, reis en dies meer 
verlang word, sal u vind 
dat julie mekasr verstaan. 

Vir volledige inligting oor 
ons Universiteitsdiens en 
vir vinnige besluite, sien, 

Christo Holtzhsusen 
by Nedbank in 
Potchefstroom 

of skakel hom by 4394. 

Wat u p/anne ook a/ is, 
een man;er om in die /ewe 
vooruit te kom is om die 

regte mense te ken. 

Die 
Nedbankers 
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BAIF: NEGATIEF 
BAlE NUSAS 

OF BEYERS NAUDE 
Nl dle onlangse Nusas-kongres in Durban het baie mense gewonder of BN 
eerder vir Bale Nusas as Beyers Naude staan- maar, dit kan ook Baie Nega· 
tlef wees. 

Dr. Beyers Naud6, direkteur 
van die Chrfstellke Instltuut en 
'n voormalige NG·predikant, 
wa11 een vnn die hoofsprekers 
op dl6 konves. Olskoon hy 
baie neerslagtig was oor die 
Regerlng se onderdrukkende 
maatre!ls om vryt:' menings. 
uitling aan bande te Ie. bet hy 
Nusas as •n kampvegter vir 
,.sosiale regverdlgbeld" geloor 
en bulle gcvra om hul wtd.a· 
glngs vlerkant in die gesig te 
staar. 

UlTDAGINGS 
Volgens dr. Naud6 moet Nu. 
sas aan die volgende ultda· 
gtnp dringende aandag skenk: 
die vaspennlng en berwaarde
rJng van sy oogmerkc, 'n waar· 
debe-paling van die ontspan· 
nlngspolltlek (dt1tente), die 
toekoms van Swart Naslona· 
l!sme, die vermeerdering van 
skakellng met die Swartes en 
om saam met veranderende 
omstandlghede te verander. 

DUJDELIKBEID 
Dr. Naud6 bet 'n beroep op 
Nusas gedoen om homsel! af 
te vra of hy werkllk nog vir 
dlt veg waarvoor by die afge· 
lope aantal jare geveg bet. Nu. 
sas moet n6li enige onenlgbeid 
in sy leiersgeledere uitskakel 
en •n duJdeUk.e en eenvoudige 
bloudruk van beginsels en oog· 
merke d.aarstel. Nusas moet 
ook eerlik met homsell wees 
en vir dit veg waarvoor by 
born opreg ten doe! gest.el het. 
Nusas moet hom nle deur die 
Regerlng en ander denke laat 
lei nle. 

.,Dit Is wat julle aan julself 
doen of deur ander aan julle 
laat doen, wat sal deurslag 
gee. Dlt Is daarom noodsaak. 

VASBYT 
DOEDIES 
DIE eerste netbafspan van die 
PU, kan nog die llga wen lis 
bulle net baie hard vasbyt en 
mlnder getreiter word deur 
beaerlngs! 

\Voensdng, 7 Augustus, moes 
die dames banddoek inJoot 
voor die sterk span van Potc.h 
Dorp Die twee spanne het 
mekaar goed opgeweeg, maar 
dle Celt dat dle Pukke die wed· 
stryd verloor het, bring hul 
nou gelyk met Potch Dorp. 

Die tweede span het ook teen 
die !!pan verloor. Die eerste en 
tweede span sal nog moet kraa· 
te meet. Teen Pote het belde 
spanne goed vertoon en be
trekllk ma.klllt hul wedstryde 
gewen. 

Die eerste span wat reeds 
sedert die SAU·toemool ge
trelter word deur beserlngs, 
bet nog 'n speelster op bul 
ltrultkelys gevoeg. Wllna Vond· 
se moes haar aan die span 
onttrek weens 'n ernsUge 
Jtraakbeenbesenng Dit is na· 
tuurllk 'n groot verUes geslen 
ln die Ug daarvan dat II'J vtr 
die Universitelte se B>span ge
kles ls gedurende die vakansle. 
Annette Cronje en Adrl Coet· 
zee aukkel nog albel met bese
rings, maar boop om Jnet Inter
varsity fika te wees. 

lik dat julie duidelikheid oor 
jul oogmerke as 'n studente
organisasie kry", het dr. Nau· 
d~ res~. 

Dr. Naud6 het Nusas ook ge
vra om die huidig~ ontspan· 
ningspolitlek na waarde te 
sk.at en utt te vind wat d~ten· 
te se uitwcrking op die Rege· 
rlng se opposisie Is. Dr. Naud~ 
bet die Regering daarvan be
slruldig dat h,y met d~tentc die 
.kapltallsme sterker as ooU te
vore ln Suld-Airlka gevestitt 
het. Dit Is 'n uJtdaging aan Nu· 
sas om toe te sien dat die He
gering nie die ekonomie sal 
gebruJk om enige deel van sy 
onderdane te onderdruk n1e. 

REGVERDIG 
Nusas moet ook aandag skenk 
aan soslale regverdigbeid In 
Suld·Afrika. Kapital!sme en so
slalisme moet toon mekaar op
geweeg word om sodoende 'n 
vegsriglyn vir die toe.koms te 
kry. 

Dr. Naud~ bet ook op die 
snare van swart Nasionali-;me 
gespeel en ge~: .,My begrlp 
van die Swarte.s se siening van 
elendom, verantwoordellkbeid 
aan die gemeenskap en sosla· 
le regverdigheid laat my tot 
die gevolgtrekldng kom dat 
die Swartes beslls een of an
der vorm van Swart Sosialisme 
ondersteun". 

.,Ek glo ook dat sosiale reg· 
verdlgbeld (vanuJt my Chris. 
teJike siening) 'o meer cwere· 
dige verspreidlng van rykdom· 
me behels en dat dit 011 een 
of ander vorm van sosialisme 
sal uitloop", aldus dr. Naud~ 
Dr. Naudt! het ook gewaarsku 

dat Suid·Afrlka blnnekort deur 
'n aantaJ sosialistiese state om
ring sal word en dat di~ state 
druk sal ultoefen om soslalis· 
me in Suid·Afrika gevestig' te 
sien. Dit is die studente se 
taall: om die uitdaglngs wat 
bierdie sosiallstiese state aan 
Suld-At:rika gaan stel. te aan· 
vaar en dan toe te sien dat 
die voordele van sosialfsme in 
die belang van soslale regver. 
digbeid aangewend word. 

SKAKELING 
Nusas, as 'n Blanke studente· 
organisasle,. moet ook met In· 
agncmJng van die Blankes se 
strewes. vrese en geloof. daar· 
na street om die strewes, idea· 
le en probleme van die Swortes 
onder sy lede tuls te bring. 
Daarom moet daar nouer met 
die Swartes geskakel word so· 
dat mens bulle beter kan vcr· 
staon. Ondanks al die probleme 
wat Nusas oodervlnd om sin· 
vol met die Swartes te ska. 
kel, moet daar votstoom nouer 
aansluiting mel die Swartes ge. 
sock word, aldus Beyers ~au· 
d~ 

ONTPLOOI 
Dr. Naud~ het ook ge~ dat 
veranderlng in Suid·AfrlJca 
reeds besig Is om te ontplooi. 
Dr. Naud6 bet ges6 dat stu· 
dente bierdle verandering moet 
aanblaas sodat dlt nle net 
ydele woorde biY nle. 

,.Sal ons as Blankes die rot 
speel om verandering teen te 
werk, belangeloos daarteenoor 
te staan. of posltle! en skep· 
pend daarteenoor reageer? 

Hlerdie is die allerbeJangrik· 
ste vraag wat nle net die Chris· 
teUke lnsutuut en Nusas ~~ 
moet beantwoord nie, maar el· 
ke Blanke Suid.Afrikancr wat 
sy land lfcf bet" .. het dr. Nau· 
d~ aigesluit. 
e Die ChrtsteUke Instituut is 
op 13 Augustus 1963 in Jo
hannesburg gestlg. Dr. Beyers 
Naude, wat destyds •n NG·Ie· 
raar was, bet op 6 ~overnber 
1963 sy werk as direltteur van 
die CI begin. Van meet at aan 
het die Christelike lnstltuul 
hom vir radikale veranderlng 
beywer en dit regverdJg deur 
te s~: Radlkale veranderlng is 
'n Bybelse begrip - lets wat * Vervolg op bladsy 8 

LEKKER ERTJIES 
DIE groot fietfiiY·kanon van die Puk, Emat Benddenhout. 
het gedurende diD naweek van 3 Augustus, die lang pad 
In die Oos-Kaap met groot vasberadenheid getakell 

Hy het deelgeneem aan die Hennie Binneman wedren 
en skoonskip gemaak met 'n tyd van 2 uur 26 minute. Die 
wedren is 100 km lank en die bean strek vanaf Port Eliza
beth na Port Alfred. 

Ole persoon wat tweede gel!lndlg het. se tyd was 2 
uur 28 minute en die derde plek Ia verower in 'n tyd van 
2 uw 31 minute. 

lekker nou vir Ertjlesl 

Die Pukrnasu beslg om gees 
te vang vir die komende In· 
tervat8ity teen Kovales. Die 
Pukrnaaa al agter hulle man· 
ne staan. Die gee.a was nog 
noolt so gotl(l soos vanjaar 

nle. (Foto: Fotokuns)• 
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Hier is die Groot Bulle van die plaas. Ult hlerdle sewentien 
spelers word die Thoos gekles (sien bladsy veertien vir 
die volledige span). Hlerdie span is nie baie ervare nie, 
maar het die mees bekwame afrlgter In die land. oom 
Johan Claassen. Op die foto onder lyk dlt nsof Nlco Luwes. 
'n Kovsie wat ons hoofdirlgent wou skaak, baie gelukklg 

in sy mand1ie is. (Foto'a: Fotokuns.) 
I ntervarsity • 

IS 

"' 
WAT DIE REKTOR SE 

VIR die soveelste maaJ 'n woord van bartlike welkom aan die Kovsit>s: Hier
die gebeurtenis van die jaar beloof om in die tradiste volkome tn te pas. 

Ek twyfel o! daar nog 'n 
enkele geleenlheid aan dl~ 

twee universitelte is wat so· 
veel bied op die weg van bell· 
vormig van die studenl Rier
mee staan el.ke man en dame 
voor die pragtige wtdaging 
om met albei hande aan te 
gryp wat dan op bulle pad 

kom om letterilk die bele ons alles wat die kompetisres 
;opektrum van die akademie bied. bebalwe d!e oorwinnlngs, 
kr:.gte 1e meel aan u. 

Die vcrgrestellklng van bier· Puk.ke, moet my nou nle In 
die wryWing kan nle anders as dit verleentheld stel nlel 
om mense te slyp nle. En hoe •n GenotvoUe Intervarslty 
bet ons nle vandag sulke ge· aan almal. 
slyptes nodig Die. H. J . 1. Bingle. 

Kovales, van ons kant gee Rektor. 

PROF. B. KOK - U.O.V .S. 
MAG htardie 36ste knlgrneting tussen twee AfnlcGanse unl
veraitelte wat ·in oorsprong. gees an strewe ult dioaelfdo 
bron drink, aoos in dte verfede weer 'n skitterande skouspet 
vun mededinglog op die hoogste vlak weu. Mag die aigb8re 
gewerakaf OM TE WEN, dif! uiterii1te vartoon van spwd. 
Spiertcrag an epetvemuf. stcgs die 1rot.se weurkaatsing weea 
van 'n driogende wilahouding OM TE CORWIN: lojatiteit. sbt
bititeit. woerbaameid. wilskrag, besftath~d. vasbcradenheld. 
konsentrasie, selfvertroue, setfbeheef. bGhttersthoid en Inner· 
fill e diaaij)l:-ne. 

Dan, as die slag gelawe.r ia. staan die tafbord daar. go
Prof. H. J. J. Bingle, solf 'n I hut in 'n vcmewe lig waar syfars niD meer sa::.k maak nte. 
Theo so paar )mw gelede • . . - B, Kok. 

1929. Roktor 

hier om 
te ge • 1et 

ORANJE nartjies en bruin grondboontjies en skiellk, bier teen die einde va 
die winter, ts dit Intervarsity ! 

'n Inlcrval'li!t)' vol wit JUdo
pakke wat ver...,ot'd bUts; bruin 
bene wat spring agtcr bnlle 
a:.n; hygendc asems teen 'n 
tlell bult ull; 'n raket wat ra· 
ke!1ng11 'n bal bykom 

RUGBY 

En die rugby - ai die rugby. 
'n Blomtulnskare van maroen 
en wit en oranje en blou - al
ma! JUlend en gtggelend en 
vouend van opgewondenheid 

Die s.iampanJe i& klaar ge· 
drink en dan drat die groot 
lekkerkry mt't stcr.k liggame 
onder die pawiljMn un en die 
s1care gnan onderskeidetik af
SOf!dcrlik mal - a.fbangende 
van wle wanneer verskyn en 
gooi sommer 'n paar grond
boontjles vir almosfeer rond. 

STOEJ 

Die llultjle bloas en dis net 
Kovsiekat en Puk se Jeeu waar 
jy kyk en alnull skreeu hul 
1telc ar en elkeen speel vir s§ 
uni\'(."T''i..leit. Dit losskrum en 
stoel en hardloop en I~ appcls 
In en die nartjleskille rei!n 
oranJe oor die veld 

VERLEDE 

'Maar lcom ons kyk 'n bietj.ie 
n:~ historiC! .. &egewens. Sedert 
1M3 hct daar ona.fgebroke 'n 
Jaartlksc lntervarsity plauge
vind Lussen die Unh-ersiteit 
~nn dlc Onmje Vrystaat en die 
Potehef:~troom;;e 'Unl't'Crslteit. 
DlL OJi ~gself ls 'n prestasle as 
in e.g gcn~ word dRl ander 
tradl.slonclc Interval'liltics rot 
niet m.-pan bet, bv. die tussen 

Maties en Ikeys en 'l'uks en 
Wits. 

GEWEN 

Vanjaat vind die 35e Inter· 
varsity plaas. Van dlo M reeds 
besliste wedstryde het Ko\·sle~ 
agtien gewen en kon die Puk· 
ke met dertlen oorwlnnings 
spog Die stryd 1s gewoonlilc 
verbete - in veertien kragm~ 
tings was die punteversldl drle 
of minder. 

KUNSTE 

Die Vrystaters he1 'n vier· 
1runs behaal en drie keer 'n 

drieku.ns, terwyl die Pu.k twt 
maal 'n drielruns behaal h• 
D!e Puk se g:rootstc oorwlnnit 
was in 1955 toe hul as oorwl 
naars ult die stryd getree h 
met 'n teiHng van u;--3 D 
Kovsles se groot sege was 
1003 toe die \uisspan met n 
dertlen man die wedstryd mo. 
ldaarspccl. 

Die Pukke bet ln 1967 1a 
op Ol~park vcrloor en vanj;; 
b Ul75 - 'n grool jaar ' 
Tulfeeste en vroue en din; 
en wat gaan die Puk.ke n 
jaar van hul wedslr)rd maa 
Meru ltan maar net hoop 
alle dwme vasbou - ons s 
lers Is egter vol moed. 

'N ONBEGONNE TAAK 
OM VOORSPEIJJNGS 
TE WAAG - JAMES 

DfT is wee; lntervaralty, die 
tyd van gesonde mededlnglng 
en waama elke atudent uit· 
sien. 

wencom aan aile rugbyman· 
na en in besonder ou Klipplea 
en sy span. ' Ons gaan Inter 
varsity hou in die wans sin 
\.'an die woord. Kom ons speol 
rugby In die regte gees en 
laat sportmanskap teaivier. 

Om voorspeffings met lntar
varsity te mank, bfy 'n onbe· 
gonne ~. Oaarom w11 ek net 
s!: 

AUe welkom su!<.ses aan die Jmnes Stofbetg. TheM; 

Kovsies. kaptcin. Op hom wag daar t 

Mag die be.te span wen. tacl< om Saterdag so Of1Wit 

- James Stofborg skynfike wzwskynlik 
PV-kapteln maatt. (Foto: Fntokuoo) 
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DIE ·HELE KWESSIE 
Die OribYs wat vanjaar besonder goed gepresteer het. Twee jaar gelade hat hulle skoon· 
skip gemaak van hulle Kovsie-opponente op OlenpaJ't(. Vet'lode jaar het hulle In die 
Vryataatstadion naelskraap verloor. Vanjaar Is hulle vel mood om weer eens die louore 
op eie kampus te hou. Die span vergelyk besonder goad met hul teenstanders en as 
hul speel aooa h~lle gedurende die jaar geapeel het, is die Pukka weer bo. Foto: Fotokuna. 

SMEUL AL 
LANK 
Deor Bennie Brandt 

Bennie Brandt 
van Beeld 
skryf in 
die Wapad 

DIE bele kwessie van ope en gcslote klubs smeul 
reeds jare lank, en dit is Die onwaarskynllk dat die 
Suid·Afrikaanse Rugbyraad in die toekoms 'n vaste 
reel in die verband sal moet neerle nle. 

Dlt is seker nle verkeerd om 
die bele opset van die Ted 
Scealeskompetisle vir Suid·Afrl· 
Jtaanse u.niversitelte as 'n klug 
t& bestempel nie. Tans speel 
verske5e spelcrs vir universi· 
tel&spanne hoewel hulle geen 
lesings bywoon nie en ook geen 
eksamen aflll nie. 

Volgens die unlvcrslteitsrei!ls 
is hulJe egter ingeskrewe stu· 
dente, en as sulks word hulle 
toegelaat om die betrokke uni· 
verslteit op die sportveld te 
verteenwoordig. 

JANNIE 

Die eerste keer wat die bret! 
publlek van die saak kennis 
geneem bet. was die klein 
st.ormpie wat om Jannle Engel· 
brec:ht. losgebars het. Engel· 
brccbt bet, nA hy a!gestudeer 
hot op SteiJenbosch, 'n inge
sltrewe student gebly en tot 
ann die einde van sy rugby
loopbaan vir Maties gespeel, 
vorskele }are as kapteln. 

Die Boland bet in 'n stadium 
l(edreig om die saak na die 
SUid·Airibanse Rugbyraad te 
neem. Engelbrecht het op Koe
kenaap gebly - blnne die Bo
landse grense - en die Boland 
het gevoel dat hulle gcregUg 
behoort te wee.~ om van die 
Springbok gebruik te maalt. 

,.EXPRESS" 

Voor een van die dcstydse 
lnlervarsities tussen die Mabes 
en die Ikeys hct die Kaapse 
i tudente ook die onvleiende 
bynaam van ,.The Koekenaap 
Express'" aan Engelbreebt ge
llee. 

N4 Engelbrecht se wttrede 
hel die saalr min aandag ge
.kry, ltoewel die onhoudbare 
,poslsi& dleselfdo gebly bet. 
Sells toe Grahame TOOrne, All 
:Btack-driekwart van 1970, vir 
die Tukldes gaan speel bet, het 

geen baan daarna geltraa! dat 
by nooit klas ged,raf het nle. 

Vanjaar het die saak egter 
opnuut uitgebars en daarom ls 
daar 'n moontHklleid dat dle 
Rugbyraad uitslu•tsel sal moet 
gee. 

IKEYS 

IDle Ikeys het bt!sluit dat net 
werklike studente die universl· 
teit mag vertecDAVOoroig in die 
Ted Sceale.'>kompetisie. Toe die 
Ikeys besef dat bulle iD sulke 
omstandigbede maar 'n swalr 
span in die veld sal kan sto1>t. 
het bulle beslult om bul span 
te onttrelr. 

iDaama het die Kovsles RAU 
verneder In •n wedstryd in die 
kompetJsle, en nadere onder
sock: deur 'n Jobannesburgse 
middagblad bet aan die Jig ge
bring dat verskei.e Kovsies nle 
studente In die werkllke sin 
van die woord Is nie. 

•Dit sal makllk wees om die 
bobaal af tc maak as oordry· 
wing, maar so maklik is dlt 
nie. Die Ted Sceales en Inter
varsities is ingestel on1 studen· 
te-sportmaMe die kans te bled 
om telln mekaar mee te ding, 
en dlt is wat dit ook bf.>boorl 
te wees. 

BO."'IA FIDE 

Daarom dink ek dat die uni
versiteltsowerhede moet toe
sien dat slegs Bona Fide stu· 
dente vir dill Vamty se kJub 
moet speel Olt beteken stu· 
dente wat regtig klas draf en 
nle daar is om net rugby le 
speel nie. So ·n student moet 
dus elte dag klasse bywoon. 

• 'n Ander ding wat ook ge-
rus gestop kan word, is die 

feit dat pel'Soneel wat aan 'n 
universltei~ verbonde is, ook 
nie toegelaat moet W1>rd om vir 
die betroldce klub te speel nle. 

Kflppies Kritzlnger. Sprlng'bok en kapteln van die Shlmlas. 

Vuil wasgoed toe 
'n Kovsie 

Die Kovsiekat se hare waal 
en die Puk sa leeu gryns van 
pure lekkerkry. Nlc:o Luwet se 
hare word hler deur Dawle af· 

geany. (Fo to:Fotokuna.) 

Deur Annall Cabano 
MAANDAGOGGEND bet 'n mandjfe wasgoed voor 
die Totiussaal gestaan. Dit op sigself was 'n ietwat 
vreemde verskynsel, maar &oe die mandjie begin 
.praat en nog boonop In Kovsietaal, was daar lont 
in die log ! niemand het enige suspisie ge· 

Nico Luwes, 'n tweedejaar- koester nle. Daarna bet bul as 
atudent aan die universite.it van Maties aaan slaapplek: soek by 

Caput. lntussen bet hut wel 
Dawie se adres In die bende ge
kry. 

die Vrystaat, wat om persoon· 
like redes nie sy kursus wU be
kend maak nie. is Sondagnag 
deur die !linkc optrede van die 
Velllgbeidsafdellng van Caput 
gevange geneem. Hy het Pot· 
c:hefstroom besoek ten etnde 
'n uitruilskema te bewerkstel· 
lig, waarskynllk van dlrigeote, 
maar die resultate was swak. 

Vryd3g bet by metlwee mak· 
kers en ' n aster in Potchef· 
stroom aangeland en koers ge· 
kies Elgro toe. Daar bet bulle 
die hotel se krag atgeskakel. 
Vele PUK·vriende b.ct born nie 
herken nle. 

Saterdag bet die Kovsies 'n 
besoek aan die rektorswoning 
gebring en hut voorgedoen as 
studente van RAU. Hulle het 
onder meer vcmeem na stu· 
diemoonUikhede, beurse en le
nlngs aan die PU. Die aand bet 
hulle 'n troue In die dorp byge
woon waama hul plan begin 
beweeg het. 

Sondagaand het but by Uit· 
span aangedoen om ult te vind 
waar ons boofdlrlgent woon en 

OM TE WEN 
'N GROOT 

mDAGING 
ONS staan nou weer voor die 
deur van nog 'n lntervarsity 
teen die Pukke ~t die besef 
dat ons agt jear gelede laas 
op Olenpark kon wen. Daar· 
om Ia dit vir die Sjtmlas 'n 
groot uitdaglng om die bonfjie 
te probaef vemang. 

'n Mens dul'f nie die uit:slag 
van 'n fntervaraity voorspel 
nle - orla is bewus van die 
aklttenmde vertonlngs van die 
PUK·span vanjaar - maar wil 
dle wena ult:spreek dat at die 
rugbywedstryde in 'n egte In· 
tervarsitygees sal plauvlnd. 

Mag afmal wat deel het in 
hletdie besondere dag dlt ten 
voila 91f\lef. 

- KJIPJ)Iu Kritzinger 
Shlmla·kapteln 

Twee-uur dBardie nag bet , 
hul b7 die vermoede woning 
aangeldop. 'n Man bet oopae
maak en die ,,s-peurden" bet 
gest! dat hut Dawid Weyers 
wou arresteer op grond van 'n 
oitets onregmatige daad waar· 
van die aard nle bier bekend 
gemaak knn word nle Dlt sou 
in die ecrste plek 'n geslaagde 
plan gewees het, as d.lt net nle 
die verkecrde buis was nle. 
Verder bet die man aangedring 
daorop om b.ul poUslekaarte te 
s1en Nleo hct na 'n kaarljie m 
die motor gaan soek en dis net 
daar waar die mannc van Ca
put hom vasgetrap bet.. Hy het 
ongeveer 25 tre! gehardloop 
voordat Bossie gest.rulkel het 
en hom sodoende aan die bak
skeensenlng beetgekry het. 

Die ander twee manne bet 
weg~:ekom en die meisie het 
haruoerend begin huU dat die 
Caputera haar jammer gekry 
bet en laat gaan bet. Sy het 
toe gou die ander vlugtellnge 
opgelaai en voordat die Veillg· 
heldsofdeling nog but Volute 

SAKE LYK MAAR 
DONKER 

Deur Jurg Prinsloo 

in die pad kon trek, was die 
Datsun aJ Ventersdorp verby. WIE gaan op 23 Augustus 1975 as oorwlnnaars van 

Olenpark se rugbyveld alstap nli tagtig minute se 
moordende studenterugby? Dlt Is die groot vraag 
wat nou al In menige Puk se gedagtes maal. 

• Nou sit Nico op die PUK 
en h7 sa dat by geweldlg na 
sy ma en sy melsie verlang. Jn·. 
tussen bet h.y darem alle hulp-• 
middels tot sy versterJdng bY· 
derhand. 

Terwyl die Kovsles met hut 'teen die eerste span van RAU 
swaar ~lade span •n paar we- bebaaJ bet. moes die Pukke net 
ke gelede nog 'n lr:riekettelling so onlangs die knie bulg voor 

----------------------- Rustenburg Plati.namyn en 

'N WARE INTERV ARSITY 
NOGEENS lntervarsity, nogNns ·n studente-belewenis. 

Wat 'n voorreg om te kan deel in 'n intervaraity tussen 
hierdle twee trots• Afn'kaanse Universlteite. Weer eens glo 
OM, &al dit ·n cfag vol hoogteponte wees, gedra deur stu· 
dente, Pukka en Kovsies. wie dit eons voel oor die ware 
gees vao intervarsity. Ons wil poog om hlerdie grootse dag 
steed$ .o te bewaer. dat vir die jare wet nog mag kom. 
dlt die aangenaamste herinneringe sal oproep. 

Die uttslag - ons twyfel nie. Maar mag dlo louriel1o1tna 
steeds gaan aan die groo~e oorwinnaar: 'n WARE INTER· 
vARsrrv. 

P. Joubert 
S.R.-Voorsltter. 
u.o.v.s. 

StratbvaaJ onde:rskeidellk. 

PU lB bet mel 16 teen 3 teen 
RPM verloor, terwyl PU lA 
met die ongehoorde teUlng van 
40 teen 18 teen Strathvaal on
dergegaan bet Anders as In 
die PresidenWga, bet albei 
Pukspanne Saterdag op volle 
sterlrte gespeel. Tei'IIVYI die 
lB's bulle betrekllk goed van 
hut taak gekwyt bet teen die 
$W8&r span van RPM. bet die 
lA's 'n teleurstellende verto
nlng gelewer. 

IcweJ"I moet. 'n slrroef los 
wees - ~n daardie st.roet ul 
vlnnlg opgespoor moet word I 
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HARTLIK 
WELKOM 
KOVSIES 

INTERVARSITYI 'n Opwinden
de en kleurvolle woord in die 
woordeskat van 'n student. 

INTERV ARSITY! Wat 'n groot 
woord in die lewe van 'n stu
dent en veral 'n PUK-student. 
Dis 'n week van geesvang (ek 
praat nou van die Pukke, want 
die Kovsies(togs) weet nie wat 
dit is nie) en sommer net te
kere gaan. Dis geesvang wat al
leen Pukke kan doen. 

DIE WAPAD 

julie want om daardle spuJ 
oertels (Kovsies(togs)) aan die 
slng te k:ry en vir hulle om in 
julle verrlmpelde gesigte vas 
te k_yk, is sekerlik nle lekker 
nie. 

'N VOLLE 
WEEK VAN 
GEESVANG Kom Pukke en Kovsies, ons 

geniet die Intervarslcy en maak 
PUK te wees, is mos een te INTERV ARSITY '75 een van 
veel vir julle. die grootste ooit. 

DUIK 
DIT is die eerste keer in die 
geskiedenis dat daar by Inter
varsity 'n Duik- of Scubawed
stryd is. Die rede hiervoor is 
dat Kovsies se duikklub maar 
net een jaar bestaan. 

BLAOSY DERTIEN 

Hierc:fie woord is nou vir die 
Pukke en Kovsies 'n werklik- Aan die Kovsies(togs) baie Die dinamiek uit die Noorde Mag die beste unlversiteit 

In vorige Universiteitskam
pioenskappe bet die PUK voor 
Kovsies geeindig en is baie op
timisties oor die wedstryd. Dit 
sal Saterdag teen nege uur by 
Boskop Dam plaasvinJ. Toe
skouers is welkom. (Bobby 
Reinecke). 

heid. Dit is 'n werklikheid wat welkom op die PUK kampus. 
studente van beide kampusse Julle gaan nie tuiS voel rue, 
ten. minste een keer in hut stu- maar groot, want om op die 

dieloopbaan op die ender kam· 
pus kan belewe. Indian jy ge· 

voer nou mense se gedagtes In wen l 
stilte na die twec stilteleiers. Dawie Weyers 
A1 oDS Pukke se simpatie aan Hoofdirigent 

lukkig is kry jy 'n tweede kans 
om op die ander kampus te 
gaan kuier of as jy ongelukkig 
is - drie of vier keer. Stotter nes 

Maar manne van die Kovsie 
skare, (di~ met uitgeskeerde 
koppe en lang bare), Jn Potch 
is daar vir julle geen gevare. 
Klomp Puk-banbare, gee die 
koud wind en die ou vrou gare. 

Aile Kovsies is hartlik wel-
kom op die PUK- gelukkiges 
sowel as ongelukkiges. Die 
Pukke wil graag aan julie die 
beste bied, af van die sport
veld sowel as op die sport· 
veld. 

lntervarsity imptiseer kom
petisie - kompetisie wet ge
sond taei is soos net die Puk
ka en Kovsies dit kan verskaf. 
Die enigste nadeel om 'n goeie 
sportman te wees, is dat jy 
moet verloor om dit te kan 
bewys. 

Ons ding mee as twee Afrl
kaanse kampusse met 'n lang 
tradisie van lntervarsities agter 
ons. Mag ons hierdie mede
dinging van hoogstaande kwa
liteit verstewig met nog 'n on
vergeetlike lntervarsityl 

Geniet ditl 
Marius Schalekamp 
SR Voorsitter 

GERHARD BROWN 

SKERM 

reeds getoon dat bulle voJ,kome 
opgewasse is teen die skerm
kuns van die Kovsles - indien 
nie bulle meerderes nie. 

Tog moet die Kovsies nie on
derskat word· nle. Ons doen 'n 
beroep op die PUKKE om in 
hulle hordes op te trek na die 
muurbalsaal, waar die kragme
ting om 19h00 begin, 
Joban Freyser 

Protter 
DIE feestellke tyd het weer aangebreek te midde 
van 'n tyd van ontspannJngspolitiek in Suid-Afrika, 
nogtans sal daar geen ontspanning vir die Pukke 
wees nie. Oie enigste ontspanning kan aan die kant 
van die KovsJes wees, en ons enigste spanning sal 
ons lagspiere wees, wat tot die uiterste gespan 
sal wees. 

Die Pukke die kla oor 'n ge
nerasiegaphrg - maar Klippies 
Kritzinger .fs geen Kaping. 
Naa~>ie wat Pukk:e aan 'n gene
rasiegaping k:om is wanneer 
bulle op 'n rasieoefenlng brom. 
Wat van Van Rensburg wat al 
in sy plooie verwurg. 

Net 'n Jrortliltse woordjie aan 
die Pukke, al is ju)le ook die 

STOEI 
PUKKE, uiteindelilt is die ge
leentheid daar om wraak te 
neem op 'n vermetele Kovsle
span wat v.e.rlede jaar, vir die 
eerste keer, in die gesldedenls 
dit reggekry bet om ons te 
wen. Ja, ons gaan wen, ons 
gaan bulle vermorsel! 

Met die huJp van die PUK
massa, met bul voile ondersteu
ning in die Totius-saal om 7.30 
run., gaan ons sorg dat ons die 
PUK se naam boog hou op 
hierd.le Intervarsity! 
Gerhard Brown 

23e ook hoe op julle stukke, 
is julle kaDSe so min soos Anuy 
Capp s'n op 'n kerkraadsver
kiesing. 

Puldcles vir julle wU ons net 
$~ vir julie sal daar 'n geween 
en gekners van tande wees, en 
die wat nie oor tande besldk 
Die bulle sal gesponser word 
met tande. 

WILLIE DE BRUIN 

KOVSIES 
GAAN 
vou 

PUK-tennis het hlerdie 
jaar groot hoogtes bereik -
veral onder die mans. Die twee 
Campber-broers het al wat 
kampioeDSkap in Was-Trans
vaal geneem ln die dubbelspel. 
Fanle het skoonsklp gemaak ln 
die enkels. 

Die dames, hoewel 'n bietjie 
swakker as die mans, bet ook 
al almal groot dinge op die 
tennisbaan laat gebeur. Vier 
van bulle is provinsiale speel· 
sters. 

JOHAN FREYSEN 

Die tennisspelers sien uit na 
Intervarsity, want die Kovsles 
sal sien wie is die baas op die 
plaas. 

Marais 

Daar in POtchefstroom is die 
mense glad nie vroom, hulle is 
nog lam in die lrniei! van die 
droom by die wHgerboom. 

Laat ODS nou tot 'n punt kom 
en hierdie !ntervar.sity so groot 
maak soos ons punte daardie 
dag sal wees. 

Maar voordat ek afsluit wll 
ek net s~ • .neem tog julle klere
drag in ag sodat ons ODS daar· 
die dag gate ult kan geniet. 

:Ek sluit at met die wete dat 
ODS Pukke kaf sal draf, punte 
Is vir ons soos brood en bat
ter dlt sal die Pukke Jaat stot· 
ter soos ko~ls uit die masj.len
geweer van Protter - warm 
marmalade uit die Joodse Am
bassade. 

!Maak dit 'n groot lntervar
sity Kovsies. 

Riaan tYan Eek. 

GESONDE 
GEES IN 

GESONDE 
LIGGAAM 

MIN dinge is so waar by 
student dat 'n gesonde gees 
gevind word in 'n gesonde 
llggaam. In hlerdie opsig speel 
sport 'n bale belangrike rol in 
ons studentelewe. 

Intervarsity Is '.n tower
woord wat alleen 'n student 
presies weet wat. dit beteken. 
Die pers en die filmbedryf 
laat die buitewereld net so •n 
kykie kry in hierdie groot ge
beurtenis In die studentelewe. 

GENmr 
Die !ewe het vandag so gejaagd 
geword en die universiteit Is 
so groot dat dit al mlnder ge
beur dat oDS as 'n universiteit 
saam die ware studentelewe 
kan geniet Intervarsity ls een 
daarvan. 

Mar oDS as studente hierdie 
geleentheld met 4Jbel hande 
aangryp en dit ten volle ge· 
niet en beleef, Ek s~ belee! 
omdat dft 'n belewenls is. 

Verder moet ons ook in ge
dagte hou dat dlt Die Is wie 
wen nie, maar hoe jy gestry 
het, wat werkllk saak maak. 

My Intervarsi~y en sport 
sel!vier! 
Willie deBruin.SSB Voorsitter. 

NETBAL 
Ringtennis 

OM vir 'n jong klub soos die 
van die Ringtennls 'n voorult
beskoulng te skryf, is enersyds 
maklilt, maar dan ook maar 
llloeillk. ODS bet Kovsies verle
de keer in die stof laat byt met 
'n telling van 7-2. 

DlE agste wonder nader sy 
werklikheid want . die Pukke 
gaan die Kovs.ies bierdie keer 
flou huis toe stuur. 

R. BURGER 

'n Besondere standaard van 
spel word verwag, aangeslen 
die KoVBies ook met •n paar 
draers van die Groen en Goud 
kan spog. 

Met Charlotta Malan en To
biana Willemse langs die baan 
is· ODS slaggereed. Die corwin. 
ning was nog nooit so naby as 
juis hierdie jaar nie, want op 
die SAU het ODS gelykop ge
speel. 

Die twaalf koshuisspanne 
voel ook baie sterk dat hulle 
oorwinnaars gaan wees, want 
bulle het hard gewerk daar
voor. (Feoe Backer). 

-uoKKIE <D> 
ke onthou seker nog die slag
ling op die hokkleveld verlede 
jaar. Hierdie jaar is ODS gede
termineerd en gereed om die 
Kovsiekat flou te kap. Teen 'n 
gees soos wat die hokk.iedames 
hierdie iaar beleef, sal nie 
eens die Kovsies · bestand wees 
nte. 

As Puk.ke is ons gemotiveerd 
vir die stryd. Met juDe onder
steunlng kan en sal ODS die 
PUK se naam hoog bou! 
H. de Korte 

BRAAM PEENS 

LAND LOOP 
SATERDAGOOGEND om 10.. 
uur vind die Intervarslty land
loopbyeenkoms plaas op die 
Fanie du Toit sportterrein. 
merdie wedloop belowe om die 
spannendste in Intervarslty
gesldedenis te wees. 

DIE Kovsies bet 'n goeie span 
- ons bet bul tydens die SAU
toernooi gesien en ODS .gaan 
bulle dus glad nie onderskat 
nie. Oor ODS span voel ek egter 
gerus, want ons is fiks, goed 
gemot.tveerd en na my mening 
die beste span in manshoklde 
waaroor die Puk in jare be
skik bet. Ons kan nie wag om 
met die Kovsies slaags te raak 
nie, want ek dink tog ons gaan 
bulle die verrassing van buJ 
lewe gee. 
Gert Cllllers 

KARATE 
karatespan bet alle rede 

om die komende botsing teen 
die Kovsies met vertroue tegia
moet te gaan. Ons bet 'n baie 
sterk span met onder andere 
twee derde dans, Braam Peens 
(kaptein} en Herold Wagner. 
Die ander lede van dle mans
span is Kobie Taljaard, Corrie 
Botha en Pat Hunter. Dit is 
op een na. die span wat met 
die Kovsies afgereken bet op 
die S.AU.-toemool. Dle span
lede is ryk aan ondervtnding 
en sal bul beste Jewer vir die 
PUK. 
Braam Peena 

Kovsies, wees gewaarsk:u, die 
Leeu is gesond en sy kloue 
goed skerpgemaak. Kom Puk· 
ke, ondersteun julle manne en 
asters Saterdag, kom moedig 
aan..kom lig bulle bo die Kov
sies uit sodat ons bulle weer t-----------.
eens op buJ plek kan sit. 
Pn».es Laubscher 

BY ODS en die Kovsies is muur
bal, ,.die sport van die toe
koms", nog maar 'n aspoester
tjie-sport. Tydens lnter-univer
sitere toernooie bang ODS mon· 

·~ de oop oor die vaardlgheid van 
mede-studente van Engelstalige 
unlversiteite - en druk · ons 
mekaar om nle laaste te eindig 
nie! 

'n Interessante botsing word 
in die vooruitslg gestel en as 
dit verby 1&, verkeer ons gesel
lig sum. En is ons almal by 
bernlCjV.ing bly dat ODS Jafs 
muurbal speel. 
Plet van der Sch11f 
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JAMES STOfFBERG 
K.aptein en Agtateman 

ANDRt ROSSOUW 
Losskakel 

MEER 
OOR DIE 
TilE OS 
James Stofberg, agstema:n en 

ltaptein, 24 jaar, 1,80 m, 91 
kg., Wes-T\'1. A 10, Intervar
tities 4. Honns. L.O. 

Sors Greyling, heelagter, 21 
jaar, 1,70 m, 82 kg., Wes-Tvl. 
o/20, Wes-Tvl A 1, lnlervar
slties geen, B.Comm n. 

Hennfe Saayman, vleuel, 22 
jaar, 1.70 m, 88 lrg., Wes-TvL 
A 5, Intervarsities 1, B.Comm 
rn. 

.James Claassen. vleuel. 22 jaar, 
1,70 m, 80 kg., Intervanities 
geen, UOD. 

WUUe de Bruin, senter, 22 jaar, 
1,70 m, 90 kg., Intervarsities 
S, Wes.-TvL A 3, HNOD IV. 

Frans Barnard, senter, 23 jaar, 
1,75 m, 81 kg,. lntervarsities 
eeen. 

Andrl! Rossouw, losskakel, 19 
jaar, 1,68 m. 70 kg., lntervar
slties geen, SAU o.20, B.Sc. 
Farm U 

Dries Swanepoel, skrumskakel, 
24 jaar, 1,68 m, 73 kg., Wes
Tvl 12, Intervarsities 1, B. 
Comm.. Honns.. 

Osie van Niekerlt, stut, 22 jaar, 
100 kg., 1,78 m. Intervanities 
2, Noordelllte Unlversltelte, 
Wes-TvL B, B.Se. Farm IV. 

Otlcie Oostbuiun, stut. 20 jaar, 
1,75 m, 102 kg., PUK o.20 3 
jaar, SAU o..ZO, B. Juris m. 

Koos Snyman, baker, 21 jaar, 
1,75 m, 80 kg., Wes-Tvl. B. 

Piet Brand, slot. S2 jaar, 1,90 
m, 116 kg., Intervarslties 's, 
Wes-TvL A 60, MBA. 

Andries Coetzer, alot, 23 jaar, 
1,80 m. 114 lrg., Wes-Tvl. A 
t, Intervarsities 4. B.Comm. 
Honns. 

'ob.an Radloff, nank; 22 jaar, 
1,80 m, 92 lrg., Wes-TvJ. B 
kaptein, Intervarslties 1, B.A. 
BepL IV. 

~ric le Roux. 

>ie WOJ)G(l t.OOTd gedf'Uk deuf' 
Iii' Potd&efstroom HenJld 
EdTn$.) Bepe:rk, OU!nlaan 11, 

Pold&efsmxnra. 
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SoRS GREYLlNG 
Heelagter 

DRIES SWANEPOEL 
Skrumsl<akel 

HENNIE SAA YMAN 
Vleuel 

. 
OSlE VAN NIEKERK 

SM 

Mnr. Hans Kruger, die skeldsregter vir Saterdag se hoof
wedstryd. Mrl'. Kruger kom van Rustenb~ en hoop dat 
goeie en gesonde taal studenterugby gespeel aal word en 
dat wat ook al die uitslag, goeie sportmang86s en ,.rugby"' 

die wenners sal wees. 

Ons bet 'n kans 
Deur Oom Hans van Zyl 

WIE bloot met sy rede more se lnt~rvarsity tussen 
die Pukke en die Kovsies bespiegelend betrag, kan 
Die anders as om 'n rekordsege vir die Vrystaters 
te voorslen rue. Holle bet seker nog nooit so 'n 
gedugte kombinasie gebad soos vanjaar nie. 

JAMES CLAASSEN 
Vleuet 

OK.K.IE OOSTHUIZEN 
SM 

ANDRIES COE12£R 
Slot 

WllllE DE BRUIN 
Senter 

Haker 

JOHAN RADLOFF 
Flank 

FRANS BARNARD 
Senter 

PIET BRAND 
Slot 

ERIC lE ROUX 
Flank 

UOVS (die U lean maar nttl 
sowel verwyder word om OVS 
te lees) wemel van SpringbOk· 
ke, amperse Bokke, Junior 
Spl'lingbOkke, Gaselle en hoog· 
aangeskrewe provinsiale spe· 
lers. Die span Is amper nader 
aan 'n intemasionale span as 
aan 'n provlnsiale span. 

HIER IS DIE SIDMLA-SPAN 

Die Pukke daarenteen, bel 
nog nie hlerdle seisoen veeJ 
vertroue ingcbOesem nie. In 
bulle jongste klubwedstryde 
bet Strathvaal bulle 'n yslike 
loesing toegedlen Eric le Roux 
is beseer, Willle de Bruin en 
Flip Schoeman is nie op dreef 
nle en dte helfle van bulle hel 
nog nie provlnsiale rugby ge
speel rue. 

Met 'n Jntervar&lty is daar 
nie plek vir log:lka nie. Besle
ling en spangees speel dan die 
oorheersende rol. Hiervan en 
'n ongekende vasberadenbeJd, 
bet die Pu.kstudente in oor· 
maal HuUe gaan met 'n bo
menslike kraglnsparuring voren· 
dag kom. Dit bet elkeen teeds 
vir bomself' ulteemaak. 

Piet strydom, beelagter, 27, 
1,80 m, 78 kg., OVS. 

Gerrie Germlshu}'S, vleuel, 25, 
1,70 m, 83 kg., Springbolc. 

Pielt.kie du Tolt, senter, 24, 
1,80 m, 78 lrg~ Jun. Spring· 
bok. 

Jan Scblebusch, sentcr, Z6, 
1,86 m, 82 kg., Springbolr. 

Edrich Krantz, vleuel, ZO, 1,80 
m, OVS en Oribl-kaptein. 

De Wet Ras. losskakel, 21, 1,75 
m, 80 kg., OVS en Oribls. 

Barry Wolmarans, sluumskaltel. 
22, 1,70 m, 72 kg., Jun. 
Sprlngbok. 

Ben de Wet, voorry, Zl, 1,80 
m, 105 kg., OVS B. 

Wouter Hugo, haker, 22, 1,80 
m, 92 kg., OVS. 

Martiens le Roux, voorry, 23, 
1,85 m. 102 kg., SAU OVS. 

Harold Verster, flank, 28. 1,80 
m, 90 kg., OVS. 

Hannes Hattingh, Dank, 21. 1,80 
m. 

Ross van Reenen, slot, 2.2, 1,961 27, 1,96 m, 120 kg., Sprlngbok. 
m, 118 ke., OVS. Gerrie Sonnekus, agsteman, 21, JUDO 

Klipples Krltzlnger, slot/fiank, 1,80 m, 90 leg., Springbok. 

- - --- - - -- -
LUISTER 
NA DIE 

SPANKAPTEINS 
• = = = = = = - - = 

• 

= 

JUDOKAPTEIN - H. van der 
l'derwe. 

Aangesien ons die Kovsles 
op die SAU-toernooi gewen 
bet, ls die vooruitsigte vir In
tervarslt,y goed. Sedert daar· 
die tyd het een van ons judo· 
lras, Mosste Mostert, egter sy 
enlrel gebreek. Dit is 'n ver· 
lies vir dle span aangesien by 
sy geveg teen die Kovsles Je· 
wen het. Ons bet egter 'n an· 
der goele judoka nl Johannes 
Coetzee ln sy plek gekry en 
ek dlnk dat by 'n goele plaas· 
vervaneer vir Mossie ls. 

Die span ls baie posltlef In· 
gestel en ons boop om posi· 
tiewe resultate te toon. 'Dle 
span Is: M. van der Merwe<. R. 
van Rensburg, C. Prinsloo, H. 
van der M'eTWe, N. Stoltz, W. 
Strydom, J. Coetzee. 
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DIE KAMPUSPLAN EN PROGRAM 
.. 

u 

.. 

VRYDAG 2~ AUG. 

1. Etenstye 
Middagete: vanaf 12h00: Sentrale Eetsaal. 
Aandete: vanaf 18h00: Sentrale Eetsaal. 

2. Binnenahuise sporboorte 
19h00 Skei1TI - Saal agter muurbalbene. 

Stoei - Totiussaal. 
Judo - Kerlien Ontspanningsael 
Muurbal - PU muurbalbane. 
Pluimbal - PU LO-sale. 
Karate - Over de Voor. 
Skynhof - Frans du Toit (K 100) . 
Skaak - Oierkunde. 

SATERDAG 23 AUG. 

1. Etenstye 

Ontbyt: vanaf 06h30. 
Mlddagete: vanaf 12h00 
Aandete: vanef 18h30 - PU-Kampus . 

2. Bus \l'!ftrektye 

Na Olin park: vanat. 12h00. 

KAMPUS 
Hler ia 'n toto van die plan van ( 
die kampus wat ook toekometige ' 
on~eling aandul. ' 

SLEUTEL TOT SKETSPLAN 

1. Johannes ve(l Rooy-huis 11. Duikweg 
2. Oawie du Plessis-huis 12. Hoofgebou 
3. Sentrale Eetsaal 13. Gebou vir Geografie, Geologie, 

PROGRAM 
Mans II - Fanae du Toit-bane. 
Damea II - Fanle du Toit-bane. 
Mans koshuisepanne - POK-bane. 
Dames koshuisspenne - POK-bane. 

4. Heide 
5. Kertien 
6. Wag-'n Bletjie 
7. Vergeet-my-Nie 
8. Eetsaal 
9. Kasteel 

10. Fon 

Beplanning en Bodemkunde 
14. De Klerk-huis 
15. Lettie du Plossis-eetsaal 
16. Piet Grobler-huis 
17. Klawerhof 
18. Oosterhof 
19. Voorgestelde gebou vir Ekono

miese Wetenskappe 
20. Voorgestelde gebou vir Opvoed-

kunde en Psigologie 
21. Frans du Toit-gebou 
22. Ferdinand Postma-biblioteek 
23. Totiussaal en Kafeteria 
24. Administraslegebou 
25. Plantkundegebou 
26. Dieticundegebou 
27. Voorgestelde Admlnistrasiege-

bou. Die gebou vir Ekonomiese 
Wetenskeppe is tans nog daar 

28. Mikroblologle- en Spraakleer en 
Dramagebou 

29- Voorgestelde Studentesentrum 
30. Huishoudkundegebou 
31. Biochemiegebou is tans hier 

geleiJ 
32. Flsikegebou 
33. Chemiegebou 
34. lndustrit~le Chemiegebou 
35. Fai1Tiaseutika- en Fermekologio

gebou 
36. Wiskunde·, Statlstiek- en Reke

naarswetenskapgebou 
37. Voorgestelde gebou vir Biolo-

giese Wetenskappe 
38. Skuureetsael 
39. Skuur 
40. Tegniese Departement 
41. Fisiologlegebou 
42. Psigologiegebou 
43. Heimat en Uitspan 
44. Kunsgeskiedenis en Beelddende 

Kunstegeboue 

Soetdorings vs Hobhouae - Fanle du Tolt 8 

10h30 PU I VI UV I - Fanie du Tolt 1. 

12. Rugby 
7. Ringtennis: 09h00 - POK-bane. 

8. Landloop: 10h00 - Fanie du Toitaponterreln. 

9 DameshokkJe 

09h00 PU Ill vs Hobhouso - Fanie du Toit B. 
Klewerhof vs !dahlia - Fanie du Toit C 
Oosterhof/S()(Itdorings vs Welwitehie - Fanie 
du Toat D 
De Klerk/Kartien vs Wag-'n-bietjie - POK A 

10h00 PU I vs UV I - Fanie du Tolt A. 
Kasteel vs Steyn - Fanie du Toit B. 
Wag- 'n-bietjie vs Soetdorings- Fanie du Toit C. 
Heide vs Madelief - Fanie du Toit 0. 

11h00 PU II vs UV II - Fanie du Toit A. 
Fort vs Van der Merwe - Fanie du Toh C 
Vergeet-my-nle vs Kestel! - Fanie du Toit 0 

10. Manshokkle 

09h00 PU I va UV I - Fanie du Toit A. 
11h00 PU II vs UV II - Fanle du Toit B. 

09h15 Over de Voor Ill vs Vlshult Ill - POK A. 
Hombre II vs Oe Wet I - POK B. 
Orakenstein II vs Karee II - POK C. 
Caput II vs Reitz II - POK D. 
Dorp I vs Stad I - Fanle du Toit A. 
Klooster I vs Vishuls I - Fanle du Toit B. 
Oewio Dup I vs Verwoerd I - Fanie du Toit C. 
Vanderbijlpatic I vs Kiepersoll- Fanie du Tolt D. 
Tbkkelokke I vs Melherbe II - Fanie du Toit E. 
Caput Ill va Stad Ill - Fanae du Toit F. 
Hombr6 Ill vs Hertzog Ill - Fanie du Toit G. 
Over de Voor II vs Kiepersol II - Fanie du Toit H. 

10h15 PU o.20 vs Karea I - POK A. 
Dorp II vs Verwoerd II - POK B. 
Klooster II vs Sted II - POK C. 
Oawie Oup II vs Olienhout II - POK 0. 
Over de Voor I vs Melherbe I- Fanie du Toit A. 
Hombre I vs Reitz I - Fanie du Toit B. 
Drakenstein I vs Hertzog I - Fanie du Toit C. 
Caput I vs Olienhout I - Fanie du Toit D. 
Klooster Ill vs Malherbe Ill - Fanie du Toft E. 
Dorp Ill vs Olienhout Ill - Fanie du Toit F. 

13h00 PU o.20 A vs UV o.20 A - Ol§nperk 

Na PU-Kampus: vanaf 17h30. 
(Aile busse ne 01Anpark vertrek 
die Frans du Toitgebou.) 

11 NetbaJ vanaf die hoofhek by · 14h1S PU IB vs UV II - OIIJnpatic. 

3. Gholf: 08h00 - Potchefstroom-Buiteklub. 

4 . Muurbai: 09h00 - PU-mcurbalbane - mana IIi en IV, 
dames Ill. 

6 Scuba: 09h00 - Boskop Dam. 

6. Tennis: OBhOO -
Mans I - Fanle du Toit-bane. 
Dames I - Fanie du Toit-bane. 

09h00 Kasteel vs UV Ill - Fanie du Toit 1. 
Klawerhof vs Welwitchia - Fanle du Toft 2. 
Wag-·n·bietJte vs Kestel! - Fan1a du Toit 3 
Oosterhof vs Steyn - Fanie du Toit 4. 
Kulu vs ldahlia - Fanle du Toat 5. 
Vergeet-my·nie vs Stad - Fsnle du Toit S. 

09h45 PU II vs UV II - Fanio du Toit 1. 
Heide vs Medoljef - Fonle du Toit 2. 
Wenda vo Van der Merwe - Fanie du Tolt 3. 
Karlien ve Soetdorif19a - Fanie du Toit •· 
Dorp vs WI!IQ·'n-bietjte - fanle du Tolt 6. 

16h45 HEILDRONK. 

16h00 PU I vs UV I - OIAnpark. 

19h00 Skemerblkle - Hotel Elgro. 
(Eregllste, afrigtera, 1e span kepteins/ae aileen
Ilk.) 

19h30 Maaaavermaak en ontspanning - PU-Kampua. 

23h00 AU REVOIR, 



BLADSY SES11EN 

Fanie speel 
gou klaar 

DIE Wes-TransvaaJse Kampioenskappe wat oor twee 
naweke gestrek het, is Saterdag 9 Augustus afge· 
handel. 

BROEDER I die Puk·iiames bul moses tee· 
Saterdall 2 Aurustus, het. die ge}(om deurdnt 'n veerUenjari· 

nommer een gekeurde Fanie ge skooldogter, Christa van der 
Carnpber ilk dle maJ1Senitelspel Walt van G1mmies, die nommer 
met Koos Buys !daargespcel een _gekeurde Ren~ van Kens
met 'n telling \'an 6/S, 6!6. burg ultgeskakel bet ln dit' 
Pieter Campher het G. Raath halteindronde. Sy bet ook die 
gewen met 'n telling van 4/G, nommer vyf spcelster van die 
6/2 en 6/0. Bctde wedstrydc PUK. Sao-Marie Oostbwzen uit· 
was in die balfelndrondte en geskakel met 6/1, 6/1 en 6/3. 
gevolgllk bet die gebroeders KAI\IPIOEN 
Campher teen mell:aar te staan Gem~ To'ourie het C Vermaas 
gekom in die eindrondlt> waar geklop met 6/2, 6/4 en bet 
Fanic Pietcr oortwgend ieklop dus teen Chrtsla te staan ge· 
bet in t~ce stelle van 7/6 en kom in dte eindronde. Christa 
6/2. van der Walt het egter as die 
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DAWIE TERJG N.u .. 
GOEIE TOER 

DAWIE MALAN, Suid-Afrikaanse paalspringkam· 
pioen, het onlangs teruggekeer van sy vyf-weke 
lang.- toer deur Europa. 

Dawle bet op 1 Julie vanaf 
Jan Smuts lughawe vertrek -
nou wet op 'n erg vertraagde 
vlug, maBr die teit dat by op 
Nairobi se lugbawe lton rond· 
loop - in ·n land waar Suld· 
Afrikaners normaalweg ule 
toeselaat word nie, het hiCr· 
voor vergoed. 

Dle 3tleheltkapteln van dte 
PUR het eerste na I.e\ erkus.~en 
gegaan Dit ts 'n klein, skilder· 
agtige dorple wan Duitsland 
sy sport op hoi! noot bedryl. 
l)ie dorp word omrlng deur 
nywerhede - onder anderc 
!he reusagtlge Bayerwerke -

nou met vrug kan verwerk en 
toepo., ter verbetertng van sy 
eio prestasies, maar ook ter 
beVorderlng van paaJspring In 
Suiii·Airika. 

Dawle se dat by maar baie 
verlang het na sy tuisland 
daar in d1e ver.c. Hy besef 
nou mcer as ooit dat by trOt$ 
kan wees ~tp sy ele mense en 
Jcultuu:- en skoon land. 

Die toekoms? Dawle se groot 
grovn oi! loop v'll vt~ioene van 
hoi! dwarslat.tc en aan die ver· 
ar gllmlag kan mens sien dat 
daar nog ,groot dinge van horn 
verwag ktn word• 

Dawie Malan. Puk se bokendt 
paalapringer. hut onlangs nA 'n 
sllksesvolle toer ult die bulte· 

land teruggekeer. 

wal noue ~tomewerklng en n. -------------=~..:.:...:..::.:...:...:.:.::::.....:::::..::================ 
nansiele steun aan at di<: sport· 

~--soortc bied Iller bet by vir 
drle wuke lank onder die ~ 
kwamc afri!!tlng van die r:a 
sionalc paahpnngalrlgter, Man
fr~ lleckers, gestaan. Vir dlc 
Suld·Afr!kaner was dlt ':-, be-

HOKKIEDAl\1ES DERDE 
1n die damescnkelspel het nuwe Wes-·rrnnsvaalse kam· 

pioen uit die stryd getrce. Die 
telling was 116, 613 en 613. lewenls •>m te sten hoe toc-

KOSHUISE 
SPEEL 
GOED 

DUBBELS gewyrt die F.uropesl' afrigters 

HIERMEE vole d1c volledi&e 
uitsl:w \·an die tweede damcs
hoklucspan van d1e Puk wat 
aan dlt.! Wes-Transvaalse ecr· 
ste llgn d(clgeneem beL 

die twee<lc llp<tn dcrde In die I van die verledc - Int~rvan;lty 
llga cindtg. L1ga ls nou Jets l~ voorl 

In die dames dubb('ls hct teenoor bul allete staan 

L LOPERS VIR 
Saterdl,\g 9 Augustus het 'n be
le paar a:mskoullke koshulS· 
rugbyWedstryde opgelewer. 

ln die wedstJ')'d tussen Hom· 
bre D en Dorp !I bet Hombre 
geseevJer met 9 teen 3 en daar· 
mc-e reeds dJ~> uiteindelike 
wenDer van die B-liga geword. 
Sover lwkend is dit die eersle 
teer dat Hombre die prcstasie 
behaal Wnt die oorwinning nog 
meer aanskoul1k gemaak het, 
is dat die spun nog nle een 
wedstryd die seisocn verloor 
het nie. Met nog 'n wedstryd 
oor teen Klooster, kan die span 
die lieisoen onoorwonne af. 
aluJt. 

Ander uitslae was soos 
volg: 
Over de Voor 11·8 
Caput 11·20 
Drakensteln 11_. try punte 
want Dawie Dup het eerstcspan 
spelers gebrulk. 
Dawie Dup 11-41 
Hombre 111·12 
Dorp loU·& 
Caput 1ll-e 
O'o1er de Voor 111-10. 

San-Marie Oosthwzen en B. 
Mosterl Gene Foudc en Rent' 
van RensbuTg ~re!l.lop met 'n 
telling van 6/2, 716. 

In die man11 dubbelspel het 
Fanie en Pieter Campber ,·ir 
Clive en Derek Botba g<:klop 
met 'n telling van 6/3, G/0. 

ln die gemengde dubbelspel· 
le hel Pieter Campber en Gene 
Fourie Clive notha en Celia 
Vermaas geklop met M2. 6/4 

PLUIMBAL 
DIE pluimbalspan van eli!! 
PUK l\et tydcn$ die SAU·toer· 
nooi in Pretoria wat gestrek 
bet vanaf 30 Junle tot 5 .Julie, 
getoon dat daar heelwat skort 
met bet.rekking tot hul spel 
Die algemene gevoel 1!1 dat die 
pluimbalspelers meer gespesla· 
llseerde afrigtl.na moet ontvang 
ten einde beter te kan presteer. 

Rosalie de Klcrk het deurge· 
dring tot die halft'indronde in 
die dames enkcls en L. Uys is 
gekies vir die Protea B-span. 

Die spanbestuurder, mnr. G. 
Gddenhuys, is gelties as baan· 
skeidsregter en het die span 
goed bygestaan met sy af:rig· 
tingskennis. 

JY KAN BLY SOOS 
JY IS, OF JY .•• 

DIE landloopspan van die Puk bet gedurende die Julie· 
vakansie so tussendeur draairoomy$e, pannekoek en Mainstay 
ann die groot Malnstay·landlooptoer deelgeneem! 

Die Iangasems bet t..>ers op Kimberley aangedoen om na 
die groot beslenswaardighede te gaan kyk en bul eerste 
nag op Mlddelburg oomag. Daar het van die dames nle rustlg 
kon slaap sonder die ~oete gelui van kerkklokke in hul ore 
niP, en het dus die klokke deeglik bygekom. 

PADAFlOS 
ln Port Elizabeth het Andries Krogmann en Jorrie Jordaan 

by die span aangesluit. Daar bet hul aan die padaflos deel 
geneem en met vasbyt en deurbyt het die dames derde en 
die mans tweede plekke losgeslaan. Die dlnee daarna was 
net so gestaag • en sal nog lank ootbou word. 

HOOGTEPUNT 
Almal wat die toer meegemaak bet saJ dele daarvan noolt 

veraeet r: ie. Daar was Jandre, die l.owenaar wat n1ks van $Y 

tunsJes wou venluldelilr rue; Sydney met $ll tjekboelt; Marietjle 
wat alma! se ll:os opgei!et bel en Jan wat so 'n gawe leer· 
mcesteres by die skaatsbaan rehad het. Die hoogtepunt van 
dle sosiale bedQ'W1gbede was aekerlik Louis van BUJon ae 
20e veJ1aarda~ wat heel gepas gevler Is. 

PYPIES 
Die Lancllopera Is vol lof vir huJ butuurdur, Pyptea Laub

~eber, wat get:ecr bet dat die w.lnde van Port Eltt.atM>th bul 
n1e die see ln wa.al nle-. 

llicrna 1s hy na ~falnz. Van· 
u-it Malnz hcl hy b~oek gc
briog aan die beroemde Adi· 
rJas·!JbMek waor hy weer eens 
verstom gestaan het voor die 
gespesial;seerdheld van die 
&porttoerust.ing. lntusseo het 
hy 'n log d(•ur die Wynlande 
van d.t. Ryn onderneem. Die 
stnkUe Ka3p blnn.• EurC\p& 
net hom in aanraklng gebrlnsr 
met van die mee gesogte wyn· 
soorte v-an die Rynvallci. 

Jn Duitsland was by bevoor· 
reg om teen van die voorste 
paalsprlngers deel te neem. In 
Esbweiler het hy 'n boogte van 
4,80m behaal; In Papendal -
4,60m en in Rheden - 4, 70m, 
O:t II 'n ba1e ~:oel~ prestasie 
geslen In die Jig van die at· 

Van die \·eertien wedstrydc 
wat dw span gespe1:l het. bet 
hul nege gcwcn, \'lcr verloor 
en ecn !:clykop gespeel. Dte 
ligapunte is negentlen. Daar 
is altcsaam 47 docle gesklet 
vir d1c Fukkc m 31 teen bune. 
Dlt brtng hut derde te staan 
In die llga, 

KOSHUISUGA 
Eeutc word genoem die ledo 

van die sJ)lln, die aantal wed· 
stryde en dan :>unte 'Vir tos 
huise: 

Heila \'an Deventer 
Loul~ Stl')'dom 
Comella Meyer 
Annette Gteyvensteln 
Willa Vermaak 
Maritha Erasmus 
Alta de Korte 

6 12 
14 28 
1.2 24 
IS 26 

leet se wointerselsoen 
gram in Suid·Afrika. 

Rlnza Burger 
en -pro- 1\farlene Bisschof 

2 4 
8 16 

11 22 
12 24 
13 26 

!Vanult Du1tsland is Dawle 
na Holland. In Amsterdam kon 
hy die lcwenswyse van die Hol
landers waarlik l>ien ontplool. 
Hy het 'n ldi11lek In Klnetlote
raple besoek en dit bale inslg· 
gewcnd .gevind. 

Ole toer bet lloofsaaklik ult 
afrigtlng bestaan wat b~e 

meer waardevol was as die 
groot Jcompetisies. Die hutp en 
afrigting wat hy ont\'ang bet, 
was ult die boonste rakke. 
Dit wat hy geleer hcl sal hy 

Gerda v. d. Westhulzen 2 4 
Trudy Coeuee 1 2 
ChrisJta Taljaard 1 2 
Sanpat Hattingh 14 28 
Jolanda Sertonteln 4 8 
Dse Kuun 1 2 
Erika DoUenberg 7 14 
Monica Dollenberg 8 16 
Ria Klopper 14 28 
Lizette Uys 11 22 

D!e volgende dames van die 
tweede span bet Wes·Trans
vaal B-span gehaal: 

Alta de Korte, LizeUe Uys en 
Heila van Deventer. 

Dit Is die tweede jaar dat 

VEELVOLKIGE 

TOERNOOI 
DlE volgende landlopcrs is gek:ies om aan die veel· 
'\'olkige byeenkoms decl te neem: 

R de Kl.."Tlt 
A. Krogmar• 
C. Doorewaard 
J Lubbe, I 

Die \'Otgende Pukke sal gedu· 
rende September Wes·Trans
vaaJ verteenwoordig op Suid· 
Afrikaans& LandloopkamploeD> 
skap-pe: 

D1mes: 
L. van BUjon 

* Vervolg van blJiclsy 7 
fundamenteel vlr Christellke 
evangelie was lank voor enlge 
formulering van Marxistiese of 
Neo-\fauistfese leerstellinge. 

LE GRANGE 
Oor die ophef'fing van buite· 
lands.e geldelike bydraes aan 
die Cl deur die Le Grange
kommissie, het dr. Naud~ die 
volgeodc te se gehad. Die lees 
van die verslag van die Le 
Grangekommlssie oor die 
Christelike lnst1tuut het dul. 

D. Swanepoel 
R Louw 
L. TlSnslng. 
Mans: 
A. Krogman 
G. rooorewaard 
J. Lubbe 
J . van EUewee 
K. de Beer 
S. Rlell:ert 
N. IMelntjies 
I... van Vuuren. 

dellkk getoon dat dlt 'n same. 
flarulng is van opcnlike leuens 
balwe waarhede en feite wa! 
uit verband geruk is. 

Ole versta, se sent:rale uil 
gangspunt IS .,die algem 
aanvaarde beginscl dat d11 
hoogste ~re&a£, wat uit die Ju 
ridlco;e spruit, in die staat bt
Uggaam Is". Oil Is naakte to, 
tatitarisme wat die Godgrge
we reg oor die hele Iewe v 
die mens opeis en wat die Cl 
ab-;oluut verwerp. 

Die kerateklub wa. van)aar bal!t bedrywlg en met die komende lntervlnity gun huUe dJe Kovsfe8 vot knoppe 
(Foto: Fotokuns.) 
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Erlank (19 
Lizette vat 
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