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MENS Bl~Y BIPOTESE 

Eerste S. A. Student 
So pas bet die eerste 

publikasie van die ,S.A.· 
student' verskyn. 

voorstellings wat deur soon• 
mige instansies daar ver
sprei word. Die doel van die 
Afrikaanse uitgawe is om 
die Afrikaanse instansies 
nader aanmekaar te bind 
deur 'n gesamentlike koe
rant. 

SIENING VAN EWOLUSIE 
Die ,S.A. Student' word 

uitgegee as publikasie van 
die Afrikaanse Studente 
Persunie. Daar sal geduren
·de die loop van hierdie jaar 
ongeveer vier uitgawes ver
skyn, in sowel Afrikaans as 
Engels. Die Engelse publi
kasies word ge!lruk met die 
oog op oorsese verspreiding. 
Die Studente oorsee moet 
die regte feite in verband 
met Suid-Afrika leer ken, in 
teenstelling met die wan-

,, PROF. ELOFF. professor in genetika aan die Universiteit 0. V. S.. het 
Woensdagaand die 22ste April 'n insiggewende toespraak gelewer 

voor die lede van Korps V.V. In 'n vakkundige benadering van die pro
bleem, het hy belangrike feite genoem wat die radikale ewolusionisme 
grondig weerle. Afgesien van die sg. ,,gaping" tussen mens en dier het 
prof. Eloff op genetiese grondslag aangetoon dat daar nie gronde is vir die 
teorie dat die mens se voorouers 'n dier is nie. Die benaming .. mensaap" 
en ,,aapmens" is dus misleidend en s uggereer meer as wat op grond van 
morfologiee en genetiese feite bewee r kan word. 

Mnr. Marius Aucamp is 
Hoofredakteur van beide 
die koerante en as sulks 
doen hy baanbrekerswerk. 
Die reeds verskene publika
sies het alreeds bewys dat 
hy blaaie van hoogstaande 
gehalte sal uitgee. 

Wat wel as feit aanvaar moet word, is die lang geo
logiese periodes waarvan die wetenskap on.3 leer, om
dat dit gebaseer is op feite wat nie wearle kan word nie. 
Die Darwinistiese gedagte van ,,Survival of the fittest" is 
ook bewaagteken aanges.ien die bewyse groot is dat as 
'n soort te goed aangepas is by sy omgewing, dit op 
die drumpel van ondergang staan. Hier het hy die interes-
sante vergelyking tussen die Afrikaner en die Boesman 
aangehaal. Laasgenoemde is so oorgespesialiseerd dat hulle 
op die punt van uitsterwing .:;taan. Oorspesialisasie lei tot 
die verarming aan gunstige faktore wat oorgeerf kan 
word. 
Die volgende probleem wat prof. Eloff aangepak bet, was 

die ooreenstemming tus.>en soorte en dat dit deur ewolusioniste 
aangegryp word om afstamming te bewys. Hierd,ie soort bewys 
vir ewolusioniste is egter baie twyf elagtig, aangesien daar baie 
soorte diere i3 wat glad nie tot mekaar herleibaar is nie al
hoewel hulle tog dieselfde eienskappe besit. Die ooreenstemming 
het deur omgewingsfaktore en lewensgewoontes te voorskyn 
gekom en moet nie tot gemeenskaplike afstamming terugge
voer word nie. 

Prof. Eloff het ook verwys 
na die opspraakwekkende 
vonds van Les.key. Hy het in 
Tanganjika die .re&te van 'n 
volledige menslike skelet opge
grawe wat ouer en beter ont
wikkeld is as die sg. Java- en 

PROF. ELOFF 

Pekingman, wat op ongeveer 
'n half miljoen jaar oud ge
skat word. Die sg. ,,men.3ape" 
wat in diese.lfde tyd gelewe 
het, kan dus nie meer beskou 

V olkspelers 

word as die direkte voorouers 
van die mens nie. 

Prof. Eloff be&kou die mens 
as 'n besondere skepping wat 
nie tot enige dier herlei kan 
word nie, allermins tot 'n bob
bejaan. Syn.3 insiens is 'n 
hond baie nader aan 'n mens 
vanwee sy vermoe om dinge 
te kan aanleer terwyl 'n bob
bejaan slegs instinktiewe han
delinge verrig. Volgens Leaky 
is die groot-ape slegs verwant 
aan die mens in die sin van 
neefs wat meer as 'n miljoen 
keer van mekaar verwyderd 
is. Om 'n geslagsregister van 
die mens te gee, bly vandag 
nog slegs 'n hipotese. Ooreen
stemmings kan aangetoon 
word, maar voorouers nie. 

Oor die algemeen kan gese 
word dat die lesing van prof. 
Eloff 'n duidelike beeld ge
bied het van die wye veld 
waarmee mens te doen het as 
die probleem van ewolusie be
handel word. Verder het dit 
duidelik aangetoon dat die 
ewolm.ieteorie nie so stewig 
staan as wat sy voorstanders 
wil voorgee nie. 

• 
IS gekeur 

Die Volkspelekeuring vir die Kunsfeesgroep het Maan
dagaand, 27 April, in die Totiussaal plaasgevind onder leiding 
van mnre. Van Rooyen (ere-lid van die P.U.-Volkspelelaer) en 
Van der Walt (lid van die nasionale Raad vir Volksang en 
Volkspele) . 

Die opkoms was uitstekend 
die mededinging sterk, en dit 
moes dus 'n moeilike taak ge
wees het om twaalf pare uit 
die groot . getal aspirante te . 
kies . . 

Verlede jaar het die Volk
spelegroep in Pretoria 'n der-

de plek verower toe mnr. 
Kla.3ie Heystek en mej. Her
mine le Roux as leier en leid

. ster onderskeidelik opgetree 
het. 

Die leier en leid&ter is van
jaar ,,egpaar" Pieter en Martie 
van der Walt. 

BEKENDE KUNSTE.NAARS TREE 

OP IN MUSIEKKONSERT 

, 

Professor en mevrou Van Rooy verkeer gesellig met sommige van die ere-gaste, 

(Foto Fotokuns). 

QNS HUIS se meesterkonsert is· reeds iets van die verlede en dit kan met 
reg gese word dat die konsert 'n reuse sukses was. Die kunstenaars 

wat opgetree het, was almal bekend e verhoogpersoonlikhede nl. Gert Pot
gieter. Nohline Mitchell, Brain Morris en Elsie Scheepers. As 'n mens na 
hierdie name kyk, dan is dit duideli k dat dit 'n konsert uit die boonste 
rakke was. Wat besonder prysenswa ardig van hierdie kunstenaars was, 
was die feit dat hulle vemiet opgetree het. Ons Huis se dames was spra
keloos oor die mooi gebaar. 

Die wyse waarop , die gehoor gereageer het was 'n duide
like bewys van die groot mate van byval wat die kunstenaars 
by die gehoor gevind het. Telken.3 was die kunstenaars ver
plig om 'n toegif te lewer. Selfs rose is op die verhoog gegooi 
as blyk van bewondering. 

Die opbrengs van hierdie 
konsert gaan vir die aankoop 
van meubels vir die sitkamer 
van Ons Huis. 

Die kunstenaars het hulle 
aandete in die Heimat-eetsaal 
genuttig en is baie hartlik 

deur die studente ontvang. Op 
tradisionele wyse is hulle ver
welkom met die gestamp van 
voete. By hierdie ete was ' ver
skeie eregaste teenwoordig, nl. 
die burgemeesterspaar, die 
huisvader, prof. C. P.. v. d. 

Walt, die besoekende kunste
naars en Diev. Heslinga. Dat 
die kunstenaars hulle besoek 
aan ons Universiteit baie ge
niet het, spreek uit die woor
de van mev. Nohline Mitchell: 
,,Ek het lanklaas soveel gees
drif op 'n plek gesien." Noh
line Mitchell is 'n beroemde 
S.A. alt. Klawerhof is. vereer 
deur die verniaarde sanger, 

Vervolg op bladsy 3. 
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FE.E.STE IN EUROPA Alabama gaan 
nie toer 

As daar van u is wat vanjaar gelukkig genoeg is om in 
Europa te toer, vang u 'n groot aantal popu!ere musiekfeeate 

Alabama gaan vanjaar, vir onder een hoedjie. Hierdie feeste word in sewentien· verskillen-
die eerste keer in 21 J·aar, nie d · · · · Kuns en kunswaardering speel vandag 'n heel belangrike e provmsies en m agt-en-twintig verskillende dorpe aangebied. 
toer in die wintervakansie nie. 

rol in die mens .se geestesontwikkeling. Die kuns bestaan egter Die rede hiervoor is hoofsaak- Om die weelde van · hierdie 1 duur, sal ook daagliks gedu-
nie selfstandig of onafhanklik nie. lik dat hulle nie geskikte stof feeste by u tuis te bring kan ·rende hierdie tyd opvoer ingl! 

,,Kuns" is 'n heel rekbare begrip wa.aroor 'n oningewyde kon vind vir 'n opvoering nie. u net let op 'n paar van die en vertonings van Afrikaance 
hom nie durf uitlaat nie. Dit is egter gevaarlik om kuns met Intussen is Nesco du Toit en programuittreksels van 'n paar akteurs, sanger a en dansers 
'n hoofletter ,,K" te skryf en as sodanig te beskou. Dit be- Andre P . Brink besig om te dorpe. plaasvind. In hierdie ty<l. hou 
staan nie, want dan het die kuns 'n afgod geword en is die voorsien in hierdie behoefte. Die feesweek in Athene duur die Kurn'i-Akademie oofc 'n 
kumtenaar ondergeskik aan die kuns en nie meer omgekeerd Alabama sal egter 'n stuk van die 15e Julie tot die 20e kunsuitstalling met die t ema: 
soos dit hoort nie. voorberei en daarmee na al September en bied onder an- DIE PRIMITIEWE EN DIE 

Die meeste mense hou daarvan om op 'n skildery te sien die omliggende dorpe van dere aan 'n konsert van die MODERNE en ook 'n uitstal
wat hulle ook in werklikheid graag wil sien. Ons hou almal Potchefstroom gaan. Weens Philha·rmoniese orkes ling: MEESTERWERKE VAN 
van natuurskoon en ons voel dankbaar teenoor die kunste- Uit Alabam het daar al 'n met Herbert von Karajan aa DIE AFRIKAANSE KUNS. 
naars wat dit in hulle werke vasgeie het. Hierdie kunstenaal"J kwartet tot stand gekom wat dirigent. Benewens d t bied Die TOWERFLUIT van Mozart 
sells sou ons ook nie oor ons smaak afjak nie. ook sal deelneem aan die op- hulle ook simfoniekonserte, word ook met die fees opge-

Sodra ons die ·studie van die kuns opneem, ontdek ons ook voerings. Die kwartet bestaan teaterwerke (tragedie- en ko- voer en ook verder talle an
gou dat die skoonheid van •n l3kildery nie werklik van die uit mnre. Jan Louw (tenoor), mediespele), balletuitvoerings der konserte, balletuitvoerings 
skoonheid van die onderwerp afhanklik is nie. Die groot Duit- Marnus Roothman (bas), Nie en operas aan. en dramas. 
se skilder, Albrecht Dlirer, het sy skildery van sy moeder Enslin ( le bariton) en Johan In Berlyn waar die fees van Richard Strauss kry ruime 
so 'n waarheidsgetroue studie van die afgesloofde ouderdom van Rensburg (2e bariton). 13 September tot 4 Oktober erkenning in die fees in 
gemaak dat ons dit skokkend .Gal vind en daarvan sal weg- -------------------- ------ Mlinchen wat van 17 Julie tot 

draai. Maar as ons onsseH teen ODS eerste weersin kan ver- Ons Un1·vers1·te1·tsb1·b11·oteek I 16 Auguatus gehou word. On-
set, sal ons ryklik beloon word, want die tekening is 'n mees- I -der ander e- DIE ROSEKA VA-
te1"3tuk, LIER en ARABELLA. 

Die doel van die studie van Ille kunste is nie om eerstens Dit is vir meeste van ons studente 'n bekende feit dat 
mekaar .se tonge los te maak nie, maar om mekaar se oe te ~ie Universiteit oor 'n biblioteek beskik, soos dit ook die geval 
leer oopmaak. is met alle ander universiteite in ons land. Dle werklike doel en 

In Zurich word Shakespeare 
in vier tale aangeied : onder 
andere KING HENRY DIE 
5de, THE MERCHANT OF 
VENICE en THE TEMPEST. 

Om die kuns te bestudeer, is om op 'n ontdekkingsreis te funksies van die biblioteek word egter nie altyd deur die stu
dente besef nie en die dienste wat gelewer kan word nie be-

gaan: jy weet nooit vooraf wat jy saam terug sal bring nie. hoorllk na waarde geskat nie. Dit moet altyd onth~u word 

Kristie Jordaan 

in hoofrol 
,,MOEDER IERLAND", 'n 

vertaling uit Engels van 
Keats, sal deur die Puk-stu
dente opgevoer word tydens 
die A.S.B.-Kunsfees in Julie. 

K.."istie Jordaan (wat ook 
die regie sal waarneem) speel 
in die .hoofrol saam met Arrie 
de Beer, Chris Aucamp, Abrie 
le Roux, Herma Roux en Isebel 
Schlebusch in die newe-rolle. 

HET U 
GEWEET • • • 
• Dat die wereldbevolking die 

afgelope tien jaar gestyg 
het met 1,000 miljoen en 
dat die totale wereldbevol
king nou te staan kom op 
nagenoeg 6,000 miljoen? 

e Dat hartkwale die oorsaak 
is van 31 persent van alle 
sterfgevalle in W esterse 
lande? 

• Dat 'n opname van die We-· 
reldorganisasie in 22 lande 
getoon het dat kanker 
meestal die dood veroor
saak in die ouderdomsgroep 
45 tot 64? 

• Dat die markwaarde van 
gewone aandele op die Jo
hannesburgse Effektebeurs 
vir die kwartaal geeindag 
Maart 1964 met nagenoeg 
40 persent gestyg het om 
sodoende te staan te 
kom op R8,348,700,000? 

• Dat die verhoging in die 
wereldbevolking 'n gevolg 
is van verlaagde sterftesy
fer, eerder as 'n verhoogde 
geboortesyfer? 

8 Dat mnr . Jonathan Young 
verantwoordelik is vir die 
opstelling van die Grond
wet vir die Republiek van 
Suid-Afrika, en dat hy 
reeds veertig jaar lank al 
wette opstel? 

LAGER 
Geniet dit 

koudI 
Dit verkwik • Dit bevredig • Dit beur op 

dat die biblioteek nie net 'n gebou met boeke is waar 'n mens 
die enkele boeke wat jy nodig mag he kan leen nie of waar 
jy ka~ gaan sit en ~tudeer of die jongste koerante 'kan gaan 
lees me, maar dat dit 'n lewendige versameling boeke is wat 
versamel word om dle universiteit van diens t e wees in die 
uitvoering van sy belangrikste funksies, nl. die oordra van 
kennis en kultuur en die onderrig van studente. 

By sy eerste kennismaking nee! bedoel is en R35,000 vir 
met die biblioteek is die stu- boeke en t ydskrifte. Hoewel 

~~:~r~~7o~~~~l b~~::u!a~e~~ die biblioteek tans 31 .perso-
daarin sien. As die geweldige nellede het , en j aarliks onge
boekproduksie in die hele we- veer 10,000 boeke by die ver 
reld, wat die gevolg is van die · sameling voeg en op 2,467 
snelle groei en ontwikkeling verskillende tydskrifte ingete
van die wetenskap, egter in ken is, is hierdie bedrag slegs 
gedagte gehou word, verteen- genoeg om aan die heel drin
woordig die · skamele 170,000 gendste behoeftes te voorsien. 
boekdele waaruit hierdie bi- Met die besteding van hier
blioteek bestaan maar 'n mini- die bedrag word daar egter 
male gedeelte van wat daar in tog vir die gebruiker, en ver
die wereldliteratuur beskik- al vir die student, fasiliteite 
baar is. beskikbaar gestel wat vir horn 

onmisbaar is vir sy studies. 
Alle biblioteekgebruikers kan 
dus met vrymoedigheid ge
bruik maak van die dienste 
van die biblioteekpersoneel, 
want dit is waarvoor hulle 
daar is. Om egter die regte 
gebruik van die biblioteek te 
maak, is dit noodsaaklik om 
te weet hoe om dit te gebruik 
en daar word gehoop om in 
volgende uitgawes enkele prak
tiese wenke in verband met 
biblioteekgebruik te verskaf. 

P. AUCAMP 

Saam met hierdie Europese 
feesvierings val ook die 
Shakespeare-feesjaar in Enge
land. Shakespeare se 400-
j arige verjaardag is op 23 
April feestelik gedenk en ge
paardgaande hiermee vind ook 
feesvierings oor die hele we
re.1d plaas. 

GESLAAGDE 
UITSTAPPIE 

Ongeveer 45 Pukke het Sa
terdag, 18 April na die op-

1 voering van HAMLET in die 
st adskouburg van Johannes
burg gaan kyk wat deur 
P.A.C.T. aangebied is. 

Alhoewel dit 'n stuk is wat 
vier uur lank duur, het die 
vertolker van die hoofkarak
ter , Fr ancois Swart, en sy 
medespelers meesterlik daarin 
geslaag om die aandag van die 
toeskouers te behou. Francois 
Swart was veral uitstekend in 
die openingstoneel, waar hy 
dadelik uitgeken word as 
Hamlet omdat hy so 'il kon
tras vorm met die gewone hof
lewe. Die toneelspel van Ham
let was baie oortuigend veral 
in die besonder moeilike dele 
waar die gees van sy vader 
met horn praat. 

Hierdie 170,000 boekdele is 
egter sorgvuldig gekeur om 
aan die behoeftes van dosente 
en veral voorgraadse studente 
te voorsien en verteenwoordig 
'n versameling boeke wat no
dig is vir studie en onderwys 
aan die universiteit. Die biblio
teekversameling is dus 'n ba
siese gebruiksartikel vir die 
uitvoering van die daaglikse 
aktiwiteite van die universi
teit, daarom is die universi
teitsowerhede bereid om jaar
liks soveel geld aan die biblio
teek te bestee. In '1964 word 
daar bv. 'n · totaal van 
R96,000 aan die Ferdinand 
Postma-Biblioteek best e e, 

MAATSKAPLIKE SORG 

waarvan R56,000 vir perso-
Toer na Brits- en Sonop-nedersetting 

Die tweede- en derdejaarstudente in Maatskaplike Sorg, 
onder leiding van mev. A. A. K :van der Merwe, het op 16 
en 17 April 'n studietoer na Brits en omstreke onderneem. 

Donderdag is die Toergroep deur mnr. Venter van die 
Sonop-nedersetting ontvang en het hy die groep by die Sonop 
Ouetehuis besoek laat afle. Dit is opvaUend dat 'n groot per
sentasie van die inwoners van die Ouetehuis nie meer in staat 
i~ om hu~lese!f ~e help nie. Die personeel sorg egter baie deeg
~ik ook v1r h1rdie oues van dae. Die oudste inwoner was reeds 
93 jaar, en is een van die wat die noodsaaklikste take nog 
self kan verrig. 

Dieselfde aand het mnr. 
Malan die groep aan huis 
van mnr. Venter toegespreek 
oor die opvoedingsgeleenthede 
vir die kinders van die neder
setters. Mnr. Malan is die 
plaaslike skoolhoof. Uit . sy 
mededelings het geblyk dat 
slegs 'n geringe persentasie 
van die nedersetters se kin
ders so ver as matriek stu
deer maar dat daar steeds 'n 
styging van hierdie persenj;a
sie ondervind word .. · 

Die volgende dag is o.a. be
soek afgele by 'n aantal van 
die nedersetters se wonings, 
die Ouetehuis van mev. Kock 

op Brits asook by een van die 
omgewing se sitrusplase. Die 
Ouetehuis van mev. Kock is 
'n uitnemende voorbee.1d van 
hoe ·privaat inisiatief aange
wend kan word in die versor
ging van oues van dae. Mev. 
Kock versorg haar eie gesin 
en met behulp van net drie 
verpleegsters word ook nog 48 
oumense versorg waarvan 'n 
groot per sentasie bedieend is. 
Volgens mev. Kock is hierdie 
onderneming in die geloof aan~ 
gepak en selfs 'n groot finan
siele las kon haar ywer vir 
die saak nie demp nie. 
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GEKLJ:~·~t E~~ GEKEUR 
Geslagregistcrs - Le sing 
Vervolg van bladsy 1. 
Gert Potgieter te kon huis
ves. Hy het horn weer eens 
getoon as 'n baie gemoede
like persoon en 'n man met 
'n uitstekende humorsin. 

het opgetree Norah Savage, 'n 
bekende figuur in Springs 
Operatic Society, en mnr. 
Kilnkel van die Konservato
rium. Al die aspirant onderwysers hei nou klaar geproef en 

moet ook nou weer afdaal na die status van 'n gewone student. 
Gelukk ig sal die akademiese standaard mm weer verhoog word 
op die P .U. want hierdie U.O.D's en U.L .O.D.'s ls mense wat 
hai'd wei'k. (¥.eral Stram Stoifel - R ed.) 

Maar die antler mense moet nie sleg voel nie, want hulle 
het dde weke gehad om ongestoord t e sleep, t e keur en te kys. 
Geen wonder dus dat sommige mense so u itdagend gHmla g vir 
die winter nie, want met 'n meisie aan jou sy, kan geen winter 
te koud wees nie - en dit hoef nie eers 'n ,, warm aster" te 
wees nie, beweer kenners. Ei~ sal nie hierop ingaan nie, want 
die Redakteur beweer ek raak skurf. 

Dat daar tog maar altyd 'n -
duiweltjie onder die stille wa
ters ronddr aai, al is die stille 
waters dan ook 'n tokkelok , 
is weer duidelik bewys en wel 
deur die feit dat Pieter Coert
zen so ewe onverwags in 'n 
knaende sleper en Don Juan 
ontpop het. Nie dat ons spyt 
is daaroor n ie, veral seker nie 
Emily Wessels nie, want dit is 
sy wat al die voordele van die 
slepery trek . J y kan gerus so 
'n paar van die sjokoladetjies 
na ons kant toe ook laat kom, 
Emily. 

Vi0 P- ::;erus vir ons geagte W a
padredakteur. As dit nie so 
was n~e sou hy mos nie so 
gere2ld viT Ila Venter by Kulu 
kom h::tal het nie , of wat se 
jy, Rennie? 

N·O·ORD HOU 
SE1RENADE 

Hoewel dit die 'hele Dins
dag 'n betrokke dag was ""en 
dit kort-kort ged1·eig het 
om t e r een, het die mans 
van Druwie DuP.-Noord nie
temi.n die warm klere uitge
haal om, sodoende gepant
ser, die koue te trotseer. 

* * * 
Hoa Iyl;: dit dan a l asof die 

ouhc e 1n2.cT so geduldig en 
gedicn:; )~; ::1 die stof byt teen
oor a.;e eerstejaars ? Pieter 
van c2r ·wart, 'n eerstejaar, 
kom haal nou gereeld vir Mar
teli du Plessis by Kulu. A nee 
a, het die ouhere dan nou laks 
geraak of ,,swot" hulle vir 
die toetse? 

* * * 
So een na die antler sneuwel 

die geharde vrygeselle van 
Over de Voor. Paul Kruger 
draf nou wel nie Dierkunde 
nie, maar met sy kennis van 
Sielkunde het hy besluit dat die 
siel van die mier net so goed 
is as die anatomie daarvan. 
Dus word hy nou knaend van
af Kulu se voordeur op sy 
verdere wandelinge vergesel 
deur Mier (Susan) Swanepoel. 

* >:~ * 
Soos gewoonlik is dit weer 

bewys dat Kulu darem maar 
die bobaas dames het. En vir 
diegene wat dit nie glo nie: 

Noord wy visdam 
. 
Ill 

Op Saterdagoggend 25 
April om halftie?, het ' n ge
skiedkm1dige gebeurtenis begin 
toe die verrigtinge, wat sou lei 
tot die inwyding van Dawie du 
Plessishuis-Noord se visdam, 
geopen is met 'n verwelko
mingswoord van die seremonie
meester, mnr. Hannes van der 
W alt . Die gas te by hierdie ge
leen ~heid was die dames van 
Klawerhof en verteenwoordi
gers van al die antler koshuise. 
Klawerhof het op die ui tnodi
ging gereageer cfeur in onver
wagte getalle die verrigtinge by 
te woon. Die kroon is gespan 
toe mei, Kristie J ordaan na
mens Klawerhof drie vissies 
aan Noord oorhandig het-eg
ter met duidelike voorskrifte 
aangaande die vissies se we!~ 
vaart! 

Ook het mnr. Gerhard Schol
temeijer namens die Sentrale 
Huiskomitee opgetree. In sy 
hoedanigheid as verteenwoor
diger van Over de Voor het hy 
die skenking van twee groot 
geelvisse aan Noord waarge
neem. Die hogtepunt was on
getwyfeld die boomplanting 
deur Oom Piet van Rooyen, 
wat hierdie takie sonder veel 
seremonie agter die rug gekry 
het, Die verrigtinge is afge
sluit met gesellige verkeer van 
die aanwesiges rondom die tee
kan. 

' Dit is verstaanbaaar indien 
'n mens h ulie doel in die 
gedagte hou: ser enade by 
die dames! 

As geheel het die ekspe
disie uitstekend verloop, 
hoewel die reaksi.e soms nie 
so spontaan en aanmoedi
gend was as wat verw.ag 
kon word nie. Dle Dames 
van Ons Huis bet egter die 
nagt elike troebadoer s ver
ras met h ulle ligteflikker 
wat byna nie te versoen is 
met die grootte van hulle 
koshuis nie. 

Dawie Dup-

Noord 
Die amptelike inwyding van 

Dawie Dup-Noord se visdam 
het op Saterdag 25 April 
plaasgevind. Mnr. Hannes van 
der Walt het a l die verteen
woordigers van die verskillen
de koshuise asook die dames 
van Klawerhof verwelkom. 
Mnr. Gerhard Scholtemeyer 
het 'n toespraak gehou na
mens die Sentra le Huiskomi-

- tee, waarna mej. Krist ie Jor
daan namens Klawerhof die 
woord gehad het en ook drie 
visse oorhandig het. Over de 
Voor het ook twee visse en 
twee platannas geskenk. Oom 
Piet ,,Plan:tasie" het ook 'n 
aandeel gehad deur 'n boom
pie by die dam te plant. 

Die visdam het sy eerst e 
slagoffer geeis, naamlik Chris 
Aucamp wat saam met die 
visse rondgeswem het. Na die 
inweiding het almal saam ge
sellig tee gedrink. 

Dawie Dup-Suid 

ontwaak 
Dawie Dup-Suid het weer 

herlewing get oon met sy ak
sie van W oensdagaand, 29 
April. Na die lieflike r een van 
die dag het die mans soos een 
man die dameskoshuise ver
gas met hulle ,,Koortjiesnom
mers 53 en 58". Hulle het al
ma! lekker saamgesing en 
hulle sang is terdee deur die 
dames geniet, 

-------
====--~-===-----

Lienis Baden horst het be
sl u it dat boere 'n groter aan
t rekkingskrag as studente het. 
Daarom verkies sy om dees
dae met 'n sterk fris Lichten
burgse boer t e sleep. N ou 
wonder ons net of daar 'n re
de voor is dat sy skoene met 
sulke hoe hakke dra vandat 
sy met die boertjie sleep, of 
dra sy dit dalk net as sy m et 
horn sleep? 

* * * 
En dan hoor ons daar moet 

elke kwartaal nuwe spieels in 
Kulu installeer word weens 
oormatige gebruik. Die oues 
word glo Taba J ah toe ge
stuur ! 

S.S. 

Brian Morris het ons ook 
leer ken as 'n uiters aange
name persoonlikheid. Hy en 
Elsie Scheepers is 'n bekende 
duetpaar en het die gehoor 
'n genotvolle tydji~ verskaf 
deur hulle aangename ver
hoogspersoonlikhede en oor
spronklikheid. Brian Morris 
het onlangs die hoofrol ver
tolk in die aanbieding ,,The 
New Moon" wat deur die 
Springs Operatic Society aan
gebied is. 

Potchefstroom se Boy's 
High -skoolkoor het uittrek
sels uit ,,H.M.S. Pinafore" ge
sing wat algemene byval by 
die gehoor gevind het. 

As begeleier en begeleidster 

Toer na Betsjoeanaland 
Nagenoeg 45 studente van die departemente Naturelle

administrasie en Volkekunde wat op Donderdag, 23 April op 
'n kort toer vertrek na die Bantoegebiede anderkant Mafeking 
op die Betsjoeana.1andse grens. As organiseerder en reisvader 
het opgetree mnr. J . J. Henning, onder wie se bekwame lei
ding alles baie vlot verloop het. 

Daar is tuisgegaan op Trust
gronde van die Regering, on
geveer 50 myl anderkant Ma
feking. Die dames het hulself 
in rondawels tuisgemaak, ter
wyl die meeste mans tevrede 
moes wees met 'n leplek langs 
die vuur. 

kompleks van die Kommissa
ris-Generaal, Dr. I. S. Elop
pers. Die studente was dan 
ook nie min bei:ndruk deur sy 
R50,000 woning nie ! 

Moeg, maar met baie aan
gename herinneringe is die 
terugtog aangepak. Daar hd 
deurgaans 'n baie aangenarne 
gees geheers, waar toe nmr. 
Jurgen Goebel, die Duitse stu
dent, en P aul Grilndlingh, die 
grapmaker van die toer, baie 
bygedra het. 

• 

Prof. Dirk van Rooy, die 
vorige koshuisvader, en tans 
Burgemeester, het die kunste
naars bedank. Hy het ook 'n 
kort geskiedenis van Ons Huis 
en die Kompleks op pittige 
wyse weergegee. Geskenkies 
is ook deur die Huiskomlede 
van Ons Huis aan hulle oor
handig. 

Na die konsert is 'n ont
haaltjie vir die kunstenaars in 
die kafeteria aangebied. Mnr. 
Dries Coetzer het opgetree as 
seremoniemeeste·r. Prof. Chris 
Coetzee het op humorist iese 
wyse die woord gevoer, en ge
wys op die noodsaaklikheid 
van 'n sitkamer vir Ons Huis. 
,,Want," het hy verklaar , 
,,waar sal hulle tog a.nde:rs 
hulle kereltjies ontvang!" 

Mej. Nicolette Coetzee het 
die kunstenaars weer eens be
dank vir hulle opoffering, 
waarop hulle elkeen 'n spits
vondige antwoord gehad het. 
Ons Huis kan met r.eg geluk 
gewens word met hulle mooi 
poging. 

PARKSIG 
~~I 

,, 

EIENDOMSAGENTSKAP 
*RUISE 
* PLASE 
* PLOTTE 
* RE~IGHEDE 
* STANDPLASE 

V ir 'n eerlik.e transaksie 
sien of bel 

1486 Na-Mre 2054 
(E ienao.r: G. Schoonhoven) 

e 

1· 
Vrydagoggend is die eerste 

besoek gebring aan die Mo
tsloakhumo-stamowerheid in 
Makgobistad. 'n Bees is op 
tradisionele wyse geslag en 
aan die studente is getoon hoe 
elke dee!, selfs die ingewande 
en bloed, uitgedeel word aan 
die persone aan wie dit toe
kom. Aan die studente is 'n 
beesboud as geskenk saamge
gee. 'n Baie interessante tra
disionele hofsltting is ook ge
reel, waarna 'n toordoktor sy 
vaardigheid met dolosse aan 
die studente getoon het. Sang 
is aangebied deur die leerlinge 
van die Tshipitota Tribal 
School en die studente moes 
op hulle beurt ook hulle ta
lent op hierdie gebied toon. 
Die Bantoebier het baie groot 
byval gevind en hoewel die 
dames maar neusoptrckkerig 
was, was verskonings soos die 
van · Frikkie Erasmus dat dit 
maagsere genees, aan die or
de van die dag. 

k . ~ na a ~@ ee.,8 

Daarvandaan is besoek ge
bring aan 'n buurstam, maar 
eers nadat middagete genut
tig is, waartydens Maori (Jo
han Scholtz) die mees ervare 
donkieruiter geblyk te wees 
het. 

Hierdie stam het baie meer 
ontwikkeld voorgekom as die 
vorige en 'n nuwe groot Ame
rikaanse motor het selfs in 
die k aptein se garage gepryk. 
Skaapvleis volgens stamge
bruik is gaargemaak en is 
aan die studente voorgesit. 
Hoewel met lang t ande daar
aan gekou is, was a lma! dit 
eens dat dit besonder aange
naam smaak. Hier het 'n an
tler toordokter weer sy bedre
wendheid getoon, en na die 
gebruiklike bierdrinkery het 
die studente weer vertrek met 
'n skaap as geskenk. 

Met die terugkeer Saterdag
oggend, is aangedoen by die 

Beurs toegeken 
Die Consolidated Glass Co , 

het die (Jerste beurs van R400, 
bekend as die Consol-beurs, 

aan mnr. T. W . N elson, stu
dent in Industriele Chemi.e aan 
die P.U., toegeken . Mnr. Nel
son is 'n derdejaar student. 

satisfaksie 

vol-ja smaakvol 
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rL" tiit1 ' brin}f"C>QS_" f~\ \roor~ 'n feit te staa.n. ()ns is 'n weder
-s'ireWfge' ~o!R: D!~'-' 'lfirik'iiiietnasie, dus ook ons as studente, 
stali.n-· -i:ii~cme·"'tydp~rk '.' w~ir sommi~e invloede van buite 
yerbete probe~r om: 'ons ' ~ellheicJ te s'1_aad. In dle ,poging tot 

-Vetdeeldlleid _getl'i;t,!Th'. , btiJle' alle moontlik.e .. maniere, soos elke 
tI!ig' ·gesieµ ,kail word fu di~ ~agpers. D~ s~en_ ons aan die pu

· tWik;a8i,e . w~t. ~htil!e ' -yerlee~/r~an ~e- -»rl?P.\l,,erJ:l~q,4_ ftn ., iqterne 
krls13se m di~, ~~Jk~ .. _, '. HJ ! 11mJ< I 

. Saam· m e't ·oits J'voTu'"1het die ·'i.s.B. as 'n magtige bond I 
van studente ·geveg ·vir die regmatige- plek van ons moeder
taat Saam, met ..-die Nasionale' l'.arty waf' di~ A.S.B. voorstan- 1 

ders-van~l:.verenigde-- S'!A.., en \'\!el- in 'rl."'it :publi~k:' Saam met ' 
die volk bet die A.S.B. gejuig met R~publiekw~~dlng . . • 

1 
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1 

. _ N.U.S.A.S. maak caanspraak-':ol{iLiti,000 -led'e~" 0 Magtfk 
staan · die A.S.B. met cl n J Ied'eta<l:,wat :<reik·-na .• 27;ooo> fit-

. _,, , dente.:tEn reed,;. rbierin le• dieI'k'tagJc.Va n 1lie 5Jti S!Bf Di g ,~ 
aan die Afrikanerstudent. d1e reg - om~ ui_tgesproke0-:-te0 wees 
en om nie te huiwer .as by 'aang~var0Wor11.stbi · ~'l 1Dit-g l e . 
aan die AfrUmnerstudent die reg om 'n besluit , van 
A.S.B. te , aanvaar as 'n besluit van die meeste studente 
van Su~d-Afflka. Dit _gee a~n <Jle Afrikanerstudent die 
reg ' om' 'iiit:i . ~ buig on~er die g~sag van N.U.S.A.S .. nie. 

• J • ~ 

.I , ..J I • ..,, 

Dat daar · ~risiStie moet kom in enige organisasie is t e 
versta'Je. Laal; ons in die' oplossing van.~o<J~nige krisisse altyd 
poog om''die eenheid ~e''. ,da~rdeur te ska-ad, nie, want dit sal 
onsself 13wak · m~ak en kwesbaar maak en eindelik meer skaad 
as wat ons kan bekostig. Ons krag, ons Universiteit se kr1_1-~ 
as ,'IJ., Af~ika,ans~ tl)iiv~rsitel_t ~eru~ ill ,, ~ie ~.e,enbeid van, .1,~Ei
kaanse 1.>ttidente wat vervat 1s m die Nrikaanse StudenteJ;iond. 

- .... .'. • J • . ) • "'-' 

"fJ .J 

Doelgerig ·Of 'Doelloos.P 
Vandag is die stryd wat die 

i modern:e -mens · ae'f\i voer om 
homself. te . han~dhaaf oaie meer 
ingewikkeld' as b . 300 jaar 
gelede. Die doelgerigtheid van 
die ·· moderne, mens het beslis 

l 
- nie rri.eer die krag as wat QY,; 

: ' ' .~ :.. ·~ y1 
I ~ ~ ~1 T •-, 

. L~·-·--~~g~~~~ ::~~:: 
MA;~. 5 V~RS 13. eland ens dikw~lS' ~ill: '~ _ _Jt~-

,,Die kinders van die Ko- skap waarvan die peil benede 
,_I).inJU:y..~ y,an . die.: .b.emele :.wo~n, i v.la!{; ·s, en.:.c>Jifj_Hsal3 llJe 1}1-Iobeer 
.~J i:®m(lj)tinge .in . bte~~J.w~ o.m !chL te 'Y&rhoognof cte -taak 
_,.i:el.c;J. lfqg_ ·pet.en. b,.uHe ..,·gJ.:O_Qt ; ..nw_.91nJipiaas ~oaa1w:ag 1£all~s 

j jjJyluedviuitJ. en .r,gaan. Lda~u; .'.A. ' ·1slu.~n: ... i.llogr:meedtien mvstitie 
stille krag van lJ.Ull~ uit.".v~-{, J msxe.raar "Wee};, :ultvv..rees..Uat 

.. _ ~~s-~s vergelyt ~1;111~ gi:ar· ,, as a.n,s s~u pr.aatb oo; n •• ~ peil 
om met die sout van die aar- van de geS-e ~a ... ~. :r,gf ~an-

·d.f. '· • . ' ,_, . -- ,.v" . toot _, sa - gee' ;J n .. uitgestdot 
. ~!l· , _so~t , ge~" s~aa~ aa~-• ~~ , , u ,, •. . 1 .uw 1 
en. is verderfwerend AH10ewe1 word, of Ultgei g. en oespot shl 

·1.,IlH ,, l '·'· • , , (·.,, d' _., , word""ni Jl•,; 11 ,Jill i:~;t1 1.. '>lb 
rut .• s? J?Oedkoop is, is, it. 1~0!?;, ,. ~ .., ·1.J _ (),II ~~"'" buu. sJ 

c ?~isoa,si.r_. Nie_.alie1~.p.1~K !~ . rut__ , o.1.!~ .. 1 Jy.fiee~J',~.%1 ,;EE ~J}f~~
onmisbaar in kos me, maar dit tehke upJ.versite1t onder die 
is ook 'n onm1sbare besf~nd~· "J:lafuer v~ri.":,!n ·u' Llgy,"t en "is 
deel in die menslike · liggaam. ook baie trots , daavop. Tog 
Maar: as sout laf geword. het vergeet ons soms sq> maklIK 
en sy krag en smaak verloor dat dit van ons .. :v:ereis dat 
het, beteken dit absoluut mks. ons ons moet openbi£ar~ as die 

.Soos vuliis word dit wegge- sout van die aarae ·Dikwels 
gooi en vertrap. Sout werk is ons nie te ,oncieTskei van 
ook stil en ongemerk. Sonder die we:r;eld nie- e:r,v J openbaar 
enige reaksie deurtrek dit die ' ons 'n verlange na <die), begeer
kos en gee dit smaak; net so likhede van die wereldi ~oms 
sti .w__grj dit in die~ ~e;i.~like vertoon ons die · ver1ange deur 
hggaam opgeneem. ons. kleredrag, ons ha"ar~tyl of 

So moet die volgelinge van ons optrede. t eenoor 'J.di'e- teen
Jesus . Christus ook wees. In oorgestelde geslag. , :, 
h- · ! . lewenswandel moet .1.hulle Ook in ons koshuise open
'n t- s1:iile getuienis van Hom baar ·ons dikwels on-S- verlange 
wees. Vir Sy kerk hier · ·op na die begeerlikhede van die 
a'arde is hulle die oninisbdre wereld deur te luister na die 
e1-e~ent. Hulle moet die he~r- dubbelsinnige grappe wat ver-
likheid van die evangelie uit- tel word of die liedjies wat 
dra--en versprei in die wereld. gesing word. Hoe maklik sal 
Daarom mag hulle nie - lp.f ons nie meedoen en in daar-
word nie, want dan is hulle die atmosfeer verkeer nie in 
ook waar ueioos en kan nie plaas van te vermaan of om 
van die wereld onderskei word dit te vermy. Dit kom selfs 
nie. voor of ons dit meer geniet 

Ons noem onsself Christene, as diegene wat daaraan ge
dit wil se volgelinge van woond is. Hoe dikwels gebeur 
Christus. Daarom spreek hier- dit nie dat ons Sondagoggend 
die vergelyking ook tot ons en slaap terwyl ons plek in die 
moet ons ons afvr a of ons kerk leeg is nie. Is di,~ sout 
werklik aan die vereistes vol- nie miskien besig' ·om, laf te 
doen. In ons moderne wereld word nie ? 
is daar 'n strewe na gelyk- ' S.o mag ons t as volgelinge 
stelling e~ eenheid. Om hier- van Christus nooit bp.t ree nie. 
die strewe te verwesenlik mag Te alle tye moet _oils in. haa
daar geen onderskeid gemaak del en wandel 'n. openbari.ng 
word nie. Dit bedreig die en- wees van Hom. pie sout mag 
keling wat opgeneem word in nie laf word nie, want. dan sal 
die massa en by die massa Christus dit self wegwerp. 
moet aanpas. Sy wandel moet Laat ons deur bl.ymoei:llgheid, 
so wees dat hy nie aanstoot gehoorsaamheid, Teinheid en 
gee of t e onderskei is nie. opregtheid ons ope:llbaar as 

Nou is dit menslik gespro- Sy volgelinge en ' laa t o'ris as 
ke, ook 'n ~veel makliker weg die sout van die ~~rde in
om te volg deur maar net in filtreer . in .. di~ WfJEJ,ld -~~ so 
.i i!~ val met die massa. So. be- God <lien. 

• • • r 

MOENIE KANS_L:VAT~ I~. 

·voorbeeld ons Voorvaders ge~ 
had het nie. Selfs die vroue 
was bereid om die Drakens
berge kaa1voet 1oor te s'teek:' : 
sal ons dit va:rrdag ncig kan 
_doen? Daa:rdie doelgerigtbejd 
van die Voorvaders ontb 

1
eek 

·egter. Goed, · die tyd ve~anC!~f 
inaar cins kan' dit nie as ··W·vkr; 
skeining gebrnik nie-veial · rti6 
as ons onsself wil handhaaf 
nie. Ons riloet baie' meer d~el1 
gerig wees rriet die odg steed~ 
op ons leuse , , In U Lig'', ge-

:-~~~E,konomies·e veren1,g1ng 

i 
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BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tet. 2157 Kerkstraat 180 

.. ?<, ~OTCHEFST~OOM t - . 

,,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

toer na Dur bah 
rig . · Waarde Heer, '·~ f 

Var/ bale' kante kom daar . . Ons toergroep bet op ,lllovo-strand, gekampeer waar 1 ons 
nadelige invloede wat 'n ' stegte d~n ook _die ty~jie tot ~ns b~ski~ldng terdee geni~t h~t. Oor 
invloed op on~ as studenJe het . , - die ,welwlllendhe1d en vriendehkbe1d wat ons orals m die stad 
Dit is nie nodig om di t te noeni.' or,.tvang bet, kan ons nie uitgepraat raak nie. Ons dink aan die 
nie, somrhige daarvdn {s · voo'i< Dq.nlop-maatskappy wat aan .ons vervoer in die stad moontuk 
die hand liggend: - ge~aak .het, en. bier. wil ons. graag die name · van mnre. Kriel 

Piet · Refi'et' e'n sy gs?ep tn~k- en Garland n?em en:,terselfdertyd . oo~ die Publisiteitsverenigl:°g 
kers was gede£ermineerd om wat al ons mtstapp1es ., so geredelik m bulle druk program m-
oor die Drakensberge te ticl<' gep~s het. . ~ 1 

... '" 

-na die Nuwe Land,, htil"le r. D1e,ceerste. fabr.iek1 wat ons gemiddeld van 10 tot 15,000 
: het prob~er . 'erl- volhard ': · wat" b~;i_Qe.Jt.. bet, wasL die cl, African skoene per dag. Hulle maak 
spre~ weer~ au-idel& "hieruit? . Exp~§_IV~S .and ,Ghe.lll.:lcaJ .... . I11=_ nog g:rootliks -staat op hande
AlleeB.- die doelgerigtheid van " dustr~es se ~uns?Hy>a_:gde!1~~" arbeid , van , ni~-blanke arbei
die mense. ~Hoe"' is tlit · dan ·~ Ons, ~s .v~n ".;p,_or tgt ~~te~1tlL:: ders wat tot R120 per maanP. 
moontlik dat sek:ere invloede_ , deuy J<!ie reuse !~~rIE1f .. _,gti: ,_ verdien. 
die rfa.sate van o2i.i~.~\m ense op: ' nee.r;n .~, " l ' ' '. • Ons wil .-, ez;trOU>T dat die 
wee kan dwirig · at"nie pas bf Ons laaste ~esoek .was aan . 'Ekonomiese- ' Vereniging1 nog 
hulle ]ewens · en wereldbeskou- Felt and Textiles, die groot- vele sulke dienste aan die stu-
ing nie? Dit laat BIB' m ens ste skoenf~briek _in" ~Afrika. dente •sal kan lewer. 
ronddobber in die maalstroom Hulle fabr1seer Jaarhks 20 Gerhard Scholtemeijer. 
van die wereld en sy denke. miljoen paar skoene met 'n (Brief verkort-Red.) 
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Hoofredakteur: Bennie Viljoen - Tel. X:09. 
Asshtentboofredakteur: Gert de Ru - Tel. X09. 

Ongelukkig blyk dat die in
vloed ook deels onder ons stu
dente sy intrek geneem het . 
Ons mag vir g~en oomblik op 
~ie kragte vertrou nie, 3 maar as 
Christene behoO'rt ons te weet 
illat 'n Hder 0 Hand mis sJ.1r lei 

Tegnieseredakteur: Danie van Wyk - Tel. X041. 
n ri_g. , CT 11J.o :31 
AsU4fkeen • -gecfetermineerd is Nuusredakteur : Gert K~ger --;;_ Tel. X09. 
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WOENSDAG, 6 MEI 1964 DIE WAPAD 

Tennis op en wakker KORFBAL j 
Die raketswaaiers van die Puk i& vanjaar so bedrywig soos 

selde tevore. Aan geesdrif ontbreek dit veral onder die mans· 
spelers nie. Hiervan getuig die ywerige deelname aan die V'( es
Transvaalse kampioenskappe wat tans elke Saterdag op ver
skillende bane op Klerk.3dorp afgespeel word. Die P.U.-kampi
oenskappe is ook in volle swang en die mans-enkelspel het 
r eeds die eerste verrassing opgelewer waar Pieter van der Walt 
deur Lourens Roux uitgeskakel is. Die antler &peler.3 wat hier 
nog sake moet uitspook is Theo Malan, Dawie Smith, Lappies 
Labuschagne en Gerrit Scholtemeijer en 'n baie interessante 
stryd . word verwag met Lappies en Dawie, miskien die manne 
met die beate kan1:1e. 

As gevolg van baie swak 
belangstelling in k;orfbal, is 
daar 'n groot te kort aan korf
balspeelsters op die Puk. Span
ne moet bymekaar geskraap 
word wanneer wedstryde ge
speel word. 

Die wedstryde kan · gevolg
lik nie anders verloop as dat 
die Pu.kke as verloorders uit 
die stryd tree nie. 

In die drie wedstryde wat 
alreeds gespeel is, was dit oog
lopend da t die speelsters me
kaar nie geken het nie en nie 
as span kan verdedig of aan
val nie . 

In die damesenkelspel ia 
daar vanjaar ook die moont
likheid van 'n ver rassing waar 
Mar ita Brink reeds tot in die 
halfeindronde gevorder het, 
waar sy teen Leen Dryer wat 
eerste gegradeer is, te staan 
sal kom. Op haar huidige 
goeie vorm behoort Marita 
hier beslis as gunsteling op 
die baan te gaan. Ander aan
spraakmakers is Anna Ven
ter en Hettie Jamneck. 

In die mansdubbelspel sa..l 
sake in die eindronde waar-

Gerrlt Scholtemeijer 
Foto: Fotokuns 

wed&tryde gewen het om daar
mee tot in die derde ronde te 
vorder. Saterdag het Pieter 
vir P. J. van Schalkwyk met 
7-5, 6-3 geklop terwyl Dawie 
in 'n taai stryd 6-4 en 7-5 
met P. J. Smith afgereken het. 
Theo Malan is ongelukkig in 
die eerste ronde uitgeskakel. 
Alle nuweUnge i.3 hartlik wel
kom om hulle by die bane. aan 
te meld. 

Pukke speel 

Daar word 'n beroep gedoen 
op alle belangstellende Puk
dame~ om meer aandag aan 
korfbal te gee deur self te kom 
oefen en sodoende te help dat 
d~e korfbalklub nie doodloop 
rue. 

• goe1e sokker 
Die sokkerklub is vinnig besig om uit te brei en die on

langs gespeelde wedstryde het weer bewys <lat daar in die 
toekoms nog baie van hulle verwag kan word. Op 22 April het 
die A-span teen Weermag gespeel.. Dit was 'n baie mooi wed
stryd. Weermag het die B-span vroeer met 13-0 gewen van
jaar en met moeite kon hulle nou slegs 'n 3-2 oorwinning teen 
die A-span behaal. Weermag het pragtig aangeval in die 
tweede helfte om sodoende die A-span te klop. Pragtige doel
verdediging is gelewer deur C. de Beer, terwyl e.lke aanval 
goed gelei is deur P. Steyn. As die manne kan leer om 'n 
beter posisionele spel te speel en die bal nie doelloos rond te 
skop nie, f!OU hulle definitief beter gevaar het. 

Op Saterdag 25 April was word voordat dit verwesenlik 
hulle weer ongelukkig om teen sal word. 
die baie meer ervare Western 'n Woord van geluk aan 
Reefs te verloor. Die telling Fanie du Plessis, wat aan 
was 6-1 en baie goeie spel is die Wes-Transvaalse proewe 
gelewer deur Fanie du P.les- deelgeneem bet. Ons hoop 
sis en Johan Prins, wat ook dat by plek sal kry en ons 
die PUK se enigste doel aan- wens horn baie geluk en 
geteken het. C. de Beer het voorspoed toe).-Red. 
veral hier weer uitgeblink en 

8LADSY S 

PUK KRY SLAE 
ONFIKS SPELERS 

In 'n saai wed.stryd het die oud-Puk, Dick Putter , met sy 
Lichtenburgspan die Pukke verslaan met nege punte teenoor 
drie. Die wedstryd is gekerunerk deur harde voor.3pelerspe.l wat 
soms geneig het om vuil te word. 

Die Pukke het eerste punte j u~tgesonde7 ~an word, is Spek
gekry toe Spekkies de Villiers k1es de Villiers. 
met 'n mooi strafskop geslaag 
het. Gaandeweg het die Lich
tenburgers die oorhand gekry 
en toe Putter in die hoek oor
val vir 'n drie, was die koeel 
deur die kerk. Die Pukke se 

SPEKKIES DE VILLIERS 
Foto: Fotokuns. 

neerlaag is toe te skryf aan 
'n gebrek aan samespel. In 
die lynstane is nie toegemaak 
nie en die losvoorspelers het 
nie saam gejag nie. Die voor
en agterspelers het nie goed 
gekombineer nie. 

Jona Viljoen, kaptein van 
die Pukke, het goed vertoon 
sowel in die vaste as in die 
los skrums. Nog 'n speler wat 

DIE TWEEDESPAN 
Die tweede span het ses

tien teen nege verloor. Veral 
Aucamp het puik gespeel. Die 
onder 20A-span het Klerks
dorp· 37-3 verslaan. In nog 'n 
aanskoulike wed.stryd het die 
.onder 20B-span Weenhag met 
28 punte teen 6 verslaan. 

Sokker - liga 
verloop glad 

Op Vrydag 1 Mei wa& daar 
weer groot spanning op die 
sokkerveld. Uitspan en Heimat 
het weer eens vir groot ver
ra.s.3ings gesorg toe hu.lle teen 
Dawie Dup en Dorp · respek
tiewelik gespeel het. Dit was 
die eerste keer dat Heimat op 
die veld gedraf het en hulle 
het soos Trojane verdedig teen 
die baie i;iterker span van 
Dorp. Daar was 'n fantastie
se gees onder die Heimatters 
en hulle verdien die grootate 
lof vir die 1-1 gelykop spel. 
Dawie Dup (S) wat as die 
gunsteling beskou is, kan nog 
nie die hardnekkige weerstand 
van Uitspan glo nie, wat soo1:1 
een man gespeel het. nie. 

1:1kynlik tussen Lappi.es en 
Lourens aan die een kant en 
Dawie en Theo aan die an
tler kant beslis word. Ook 
hier kan geen voorspelling ge
waag word nie, want albei 
pare is ervare dubbelspeler.3. 

P.U. klub Manshokkie 
maak skoonskip 

In die eerste helfte het al
bei spanne met mooi spel vo
rendag gekom en Uitspan kon 
'n doel aanteken, terwyl Da
wie Dup (S) met 'n strafskop 
die telling 1-1 met rustyd ge
lyk kon maak. 

Uitspan het toe weer 'n doel 
aangeteken om dus met 2-1 
voor te loop, waarna die wed
stryd spannend geword het. 

Enige paar kan die ge
mengde dubbelspel buit; tog 
moet Dawie Smith en Marita 
Brink as gunstelinge beskou 
word met Lourens Roux en 
Louisa Joubert asook Pieter 
van der Walt en Leen Dreyer 
a& die grootste bedreigings. 

Die spelers wat aan die 
We.3-T·ransvaalse kampioen
skappe deelneem het tot dus
ver besonder goed gevaar. 
Lourens en Lappies het albei 
daarin geslaag om hul eerste 
wedstryde te wen terwyl Pie
t er en Dawie elk reeds twee 

DAMESHOKKIE 
Met die eerste amptelike 

hokkiewedstryd van die Puk
dames op Saterdag, 18 April, 
het dit nie voor die wind ge
gaan nie. Die span, met sy 
goeie speelst.ers, kon mekaar 
nog glad nie vind om 'n een
heid te vorm nie. Die eindtel
ling was dan ook 2-3 in 
K.A.A.A. se guns. 

Dit is miskien jammer dat 
die dames hulle eerste wedstryd 
teen hierdie gedugte span moes 
speel. 

Op Saterdag 25 April, het 
die wind gedraai en die resul
taa:t was dat die Pukke gelyk
op gespeel het teen Potch.,f
stroom-dorp, 'n span wat met 
vyf ervare provinsiale speel
sters spog. Die elftal het prag
tig saam gespeel om 'n gevaar
like span te vorm. 

Die afgelope naweek het hul
le teen ,,Girls' High" gespeel. 
Weereens kan nie van die span 
as eenheic;l gespreek word nie. 
Die . voor'lyn het byna geeri 
slaankrag gehad nie en Este en 
E lrene was dodelik gemerk 
deur hulle opponente. 
Die eindtelling: Een doel elk 

PAUL STEYN 
Foto: Fotokuns 

van horn sal in die toekoms 
nog baie gehoor word. Hy was 
die steunpilaar vir die hele 
span. 

Die B-span het teen Benfica 
op Klerksdorp gespeel en 
sommer in die begin was. dit 
duidelik dat hulle teen 'n . baie 
sterker span speel. Daar was 
'n totale gebrek aan samespel 
en hanteerwerk en sodoende 
moes hulle met die kous oor 
die kop huiswaarts keer. 

Met die toenemende belang
stelling in die koshuisliga be
hoort die eerste span baie ver
sterk te word en hopelik sal 
dit een van die sterkste span
ne kan opbou wat vir die Puk 
groot naam. kan maak. Daar 
sal egter nog baie geleer moet 

Die eerste mans hokkiespan 
is vanjaar vas beslote om ver
lede jaar se prestasie te her
haal naamlik om weer eens 
die liga in Wes-Transvaal te 
buit. Hulle het nog geen wed
stryd verloor nie en die vol
gende tellings is tot dusver 
behaal: 

teen Strathvaal 2-2 (gelyk-
op), 

teen Lichtenburg 1-0 (wen), 
teen Witrand 2-2 (gelykop), 
teen Weermag 4-0 (wen), 
teen Pote 4-1 (wen), 
teen Klerksdorp 3-.1 (wen). 
Daar heers , 'n goeie gees 

LAND LOOP 
Die eerste byeenkoms van 

die seisoen is deur die Pukke 
gewen met Weermag, Pote, en 
Strathvaal (wat vir die eerste 
keer declgeneem het) tweede, 
derde en vierde onderskeidelik. 
Die wenner van die moeilike 
6-~ myl was Louis Staak in die 
rekordtyd van 38 min. 3 sek. 
Leendert Snyman en D. Steyn 
was tweede en vierde onder
skeidelik. 

Saterdag vind 'n padwedloop 
oor sewe myl op Lichter.burg 
plaas en op 16 Mei vind die 
eerste ligabyeenkoms op Weer
mag se baan plaas waar die 
Puk teen Weermag, Pote teen 
Lichtenburg en Strathvaal teen 
nog 'n span van Weermag te 
staan sal kom. 

ERKENNING 
Graag wil die redaksie van ,,Die Wapad" hiermee versko

ning aanbled aan, Gisela Maiwald vir foto's deur haa:i,' geneem 
en in die vorige uitgawes geplaas wat weens 'n mis "'rstand 

nie erkenning ontvang het nie.-(Red.) 

-

tussen die spelers en die st an
daard van die spel verbeter 
met elke wedstryd. Die manne 
is al redelik fiks en die stok
werk toon ook tekens van ver
betering. Kaptein Frik de 
Beer, Dick Daly, Louis Vil
joen, Bossie Snyman, Peet 
Aucamp en Pieter Kempff 
speel gereeld goeie wedstryde. 

Die tweedespan het reeds 2 
wedstryde gewen naamlik teen 
Lichtenburg 3-1 en teen 
Klerksdorp 3-1. Hier is dit 
veral ,,Kid" Kruger en Piet 
Henning wat stewig vertoon . 

Die hokkieklub kan ook met 
trots melding maak dat nie 
minder as 8 van hul spelers 
na die Wes-Transvaalse proe
we uitgenooi is nie, nl. Bossie 
Snyman, Pieter Kempff en 
Peet Aucamp. 

Sterkte word toegewens aan 
al die genomineerdes. 

Dawie Dup (S) het alle& in 
die stryd gewerp en was ge
durig op die aanval maar kon 
net nie die verbete Uitspan
ners klop nie. 

Die puntstand in die koa
huisliga is: 

Uitspan 4; Dorp 3; Dawie 
Dup (S) 2; Over de Voor 2; 
Heimat 1; Dawie Dup (N) O. 

RUIKERS VIR ALLE 
GELEENTHEDE 
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Johan Dreyer-gebou Tel. 2002 
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PUKKE VAAR GOED 
Eer~te Span speel gelykop teen 

Goldfields - Wes 
Nadat Goldfields·Wes verlede Saterdag met 'n telling van 

22-3 teen Western Reefs afgereken het, het die PUK hulle 
op 1Saterdag 2 Mei op hulle tulswerf gaan aandurf sonder staat
m.akers soos Jan Kruger en Faan van Tonder. 

Die eerste span het met goeie spel vorendag gekom en 
daarin geslaag om sy onoorwonne rekord van die afgelope 
aantol jare op Goldfields se veld te behou. Met rots".aste ver
dediging a.an die einde van die wedstry~ -:-- toe Goldf1elds ver
bete aangeval het - is 'n gelykopbeslissmg van 6 punte elk 
afgedwing, 

die wedstryd teen Pote op 30 
Mei met vertroue tegemoet ge
sien word. 

DRIES REDELINGHUYS 
Foto: Fotokuns. 

Sportgeselsie deur Ry~ 
GROOT PRESTASIE 

BEHAAL 
'n Groot prestasie is die pas afgelope naweek deur een 

van ona lektor e behaal. Dr. C. F. Schoeman, senior lektor aan 
die Sielkunde Depar tement van die P .U. vir C.H.O., het naam
lik sy Springbokkleure ontvang na afloop van die jaarlikse 
Eisley Prysskiet wat in Bloemfontein plaasgevind het. Ons 
nuwe Springbokskut gaan saam met 15 antler Springbokke 
Suid-Afrika op die Brit se Prysskiet-kampioenskappe gedurende 
J uliemaand verteenwoordig. 

Namens al ond $portlesers wil ons Dr . Schoeman van harte 
geluk wens met sy pragtige prestasie en die hoop uitspreek 
da t ons as studen te sy voorbeeld sal volg. 

Die ligter . pak voorspelers 
bet bulle man goed gestaan
man vir man - maar veral 
Sauermann en Bulletjie de 
Beer bet meer as hul deel ge
doen. Jona Viljoen het weer 'n 
kapteinsbeurt gespeel, on
danks die kniebesering wat hy 
teen die einde van die wed
stryd opgedoen het. Dave 
Tromp was in die vaste spel 
'n toring van krag, maar moes 
in die lynstane teen oud-PUK . 
Herman Venter tweede viool 
speel. Sy lynstaanspel was eg
ter meer oor deelkundig as die 
van sy opponente. 

P. U. WEN EERSTE 
JUDO - LIGAGEVE.G 

* * * te stimuleer en die verhouding 
Aange.3ien koshuiswedstryde tussen die verskillende koshui

nou in volle swang is, wil ons se bevorder . 
graag die mans- en dames- * * * 
hokkieklubs asook die dames-
korf balklllb vriendelik vra of 
hu.lle nie ook die voorbeeld 
van die sokkerklub wil volg 
en 'n inter~koshuisliga wil reel 
nie. Dit sal die belangstclling 
vir die verskillende aportsoor-

In die eerate ligageveg van die jaar het die eer stespan 
van die Judoklub Vrydagaand 24 April daarin geslaag om 
Proefplaas te · klop. 

Hoewel Puk deurgaans mooi judo probeer lewer het, het 
die teenstanders se samewerking in die opsig effens ontbr eek. 

Dries de Jager het, soos al-

In die agterlyn het Kobie 
van der Walt oudergewoonte 
bestendig vertoon met stuk
kies briljante individuele spel 
by tye. Dries Redelinghuys 
het gedoen wat van hom ver
wag is. Gerrit Scholtemeijer en 
Danie van Wyk het telkens na 
werk gesoek. As hulle meer 
kanse gebied was, sou daar 
meer as net die een drie van 
Scholtemijer gekom bet. 

Spekkies de Villier s se spel 
het ongelukkig gewissel van 
uitstaande tot onder die ge
middelde. Sy skopwerk pale 
toe was ook nie wat dit moet 
wees nie. Hy het nietemin met 
'n goeie strafskop geslaag. 

As Theos op hierdie spel 
kan voortbou en verbeter, kan 

tyd, baie vinnig met sy t.een
stander afgereken en in 'n 
mooi geveg het Willie van 
Aarde vir E. Wethli met een 
punt geklop om so P.U. met 
een punt te laat wen. 

Die tweedespan, wat ook in 
die eerste liga veg, het be
sonder goed gevaar, aangesien 
die meerderheid beginners 
was. Hier kan veral Tys Lou
rens en Tys Cronje se name 
genoem word. Beide het teen
stander s gehad wat heelwat 
hoer as hulself gegradeer 
was, maar die twee gevegte 
het baie gelykop verloop. Be-
ginner Tys van Dyk het 'n 
mooi gooi t een sy meer er 
vare teenstander behaal, en 
hoewel die span verloor het, 
is oot die algemeen aantrek
like judo gesien. 

BELANGSTELLING AAN 
TAFELTENNJS,FRONT 

Onder aanvoering van hulle 
nuwe kaptein, Andries van 
der Walt, toon die P.U.-Tafel
tennisklub weer nuwe belang
stelling en toon die Klub r eeds 
'n ledetal van nagenoeg 30 
spelers. 

'n Hele aantal wedstryde is 
alreeds iets van die verlede 
en ofskoon die Mans A-span 
albei hul ligawedstryde verloor 
het, het die Mans B-span wat 
ook aan die eerste liga deel
neem in beide hul wedstryde 
gelykop beslissings afgedwing. 
Die Mans A-span het onder
skeidelik met 9-1 en 6-4 teen 
Leon Lewis en die Jeugsen-

Die W apaa word geclrvk deur 

Enslins, Potchefstroom. 

1n uitgervers: Di• S.R . 

P.U. vir C.H .O. 

Eienaars 

van die 

trum die onderspit gedelf ter
wyl die B-span met 5-5 ge
lykop gespeel het teen verle
de jaar se wenners Leon Lewis 
en ook gelykop teen Wolma
ransstad. Die C en D-spanne 
kon nie die mas opkom teen 
Klerksdorp Munisipaliteit en 
Le'on Lewis nie. 

Daar is 'n toenemende en 
groeiende belangstelling t e be
speur onder beide die mans 
en dames. Spelers wat tot 
dusver die oog gevang het is 
Riana Boshoff en Petro de 
Beer en onder die mans se 
geledere vertoon Pieter van 
der Walt, Chris v. d. Walt, 
Toppie Markgraaf en ,,Fides" 
Viljoen goed. Die Tafeltennis
klub nooi alle belangstellendes 
uit om tafeltennis te kom 

· speel : hulle oefen W oensdag
middae en Vrydagmiddae van 
2-5 nm. 
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vertoon stewig 
Die Puk se 0/20 A-span het 

hulself op Sa terdag 25 April 
deeglik bewys deur Klerks
dorp se 0 / 20 A-span met die 
kous oor die kop huis toe te 
stuur. Die Puk 0 / 20 span was 
deurentyd baas van die vel
ballon. Die span speel goed 
saam en ons kan baie van hulle 
verwag. Onder die voor spelers 
is dit Vaatjie van der Merwe 

(kaptein ) wat die manne om 
die bal organiseer. 

Dries du P looy ( onder-kap
tein) sorg self goed vir sy 
agterspelers, en dit is juis 
hulle wat die bal so vinnig 
laat loop vir die twee vinnige 
vleuels. Die manne is knaend 
op die bal. Die 0 / 20 A-span 
moet nou nog net op taktiek 
konsentreer, en die span kan 
hierdie jaar nog berge versit. 

Piet Goosen, die briljante jong Pukstoeier, in aksle. Goosen 
het vanjaar op die S.A.-spele landswye bekendheid verwerf, toe 
by o.a. met twee Springbokke in sy gewigsafdeling afgereken 
bet om die goue medalje te verower. 

Foto : F OTOKUNS. 

bestuur vir Nuwe 
Stoeiklub 

P.U. 

Aangesien mnre. P iet Goo
sen en Quax Hakkesteeg be
dank het uit die Stoeiklub, is 
dit nodig geag om 'n nuwe 
stoei-bestuur t e kies. Die nu
we lede is: Jurie Viljoen 
(Kaptein) ; J asper Brand (0 / 
kaptein) ; Paul Grundlingh 
(Sekretaris ); F rik Erasmus 
(Penningmeester ); Leon Wol
marans en Dirk Bosman (Add. 
lede). 

Die winkel 
vir die 
Bruid en 
haar g·evolg 

saamgestel 
Die nuwe bestuur wil 'n be

roep doen op alle manstudente 
wat belangstel om die Stoei
klub te ondersteun. Die klub 
het op die oomblik 13 aktie
we lede aangesien P iet Goo
sen nog vir die Puk sal stoei. 
Daar word nou met mnr. Koe
kemoer onderhandel in 'n po
ging om 'n afrigter vir die 
Stoeiklub te verkry. Die klub 
sal alle stoeigeesdr iftiges 
hartlik verwelkom. 

Hierdie foto toon P iet Goo
sen in 'n kenmerkende hou
ding waar hy besig is om een 
van sy teenstanders vas te 
druk. P iet Goosen het van
jaar tydens die S.A. Spele 'n 
goue medalje ver ower. 

Wat die sokker betref, merk 
ons dat daar baie spelers in 
die ver skillende koshuise id 
wat ons huidige eerstespan
spelers o p d r a a n d e gee. 
Mnr. van der Mest, 'n eerst e
ligaskeidsregter in Wes-Trand
vaal is die mening toegedaan 
dat ons goed sal kan vaar in 
die liga as hierdie koshuisspe
lers hulle ber eid wil verk.laar 
om vir die Pukkies op die 
veld te draf. 

Navy wen teen 

Gold.fields 
In 'n wedstryd vol hoogte

punte het Navy verlede Sater
dag in die voorwedstryd op 
Carletonville met sprankelende 
rugby vorendag gekom en die 
tweedespan van Goldfields
W es naelskraap met 20- 19 ge
klop. Die rustydtelling was 
6- 5 in Goldfields se guns. 

Teen die swaarder pak voor
spelers van Goldfields kon die 
Pukke nie veel uitrig in die 
vaste spel nie, maar in die los 
was hulle hul teenstanders oor. 
Hier het veral Das Schoeman 
en Paul du Plessis die oog ge
vang. 

Onder die agterspelers het 
die 0 / 20-losskakel, Dries du 
Plooy, puik spel gelewer. Met 
goeie breekslae, uitstekende 
skopwerk en die vermoe om sy 
agterlyn vinnig weg te stuur, 
het hy getoon dat hy reeds ryp 
is om in die Eerstespan opge
neem te word. Du Plooy het 'n 
goeie diens van skrumskakel 
Raman gekry, terwyl senter 
Chris Aucamp en vleuel Doe
pie du Plessis (voor sy bese
ring) ook uitgeblink het. 

Die punte het gekom as ge
volg van 'n pragdrie deur Au
camp, drie driee deur Das 
Schoeman en vier vervyfskop
pe deur Du Plooy. 

Die antler uitslae van Sater
dag was as volg: 

P.U. 0 / 20B 23, Goldfields 
0 / 20, O; P.U. III 11, Gold
fields III, 3. 

Uitsaaistasie vir 
Studente 

Op die campus van die 
Wayne Staat suniver sitelt in 
Detroit het <lie studente so 
-'n eie uitsaaistasie. Hierdie 
campun-uitsaaistasie saai 
gereeld 'n vyf-minute CaJ:!l
pus-nuusprogram ult, sedert 
die einde van Januarie hier
die jaar . Die program 
,,Rondom Wayne" word ge
reeld elke twee weke ge
hoor . Enige universiteitsor
g-aniesasie mag bierdie pro
gram gebruik om .inligting 
uit te saai, · 
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