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CACHET 
APTEEK 

Gmot genoeg ~m u te 
bedien. 

Klein g~noeg om u te ken. 

* 
DIE 

STUDENTE-APTIEEK 

Drake ·en dore 

WALLE van riviere en damme word regdeur ons land oorstroom, danksy 
die mHde ree.i! wat reg oor die land •.-oorgekom bet. 

Hier op die Puk het dit I in die tweede semester verlede 
3eder< 7 Februaric eerstejaars jaa.r in mnr. Joggie Hattingh 
gere:.En. Die wolke het reeds se kan:oor saam gepak. Maar 

op 7 Februarie het die sluise 
oop gcg:mn. 'n Wolkbrcuk was 
dit beslis, want die eerstejaars
meter het met sonsak die Don· 
dcrdagaand op 1 495 te staan 

; gekom. Sedertdien hei die 
: laat wolke 'n verdere 216 by 

die eer~tejaarmeter gevoeg. 

1 
Volgens ingcligte waarne

: mers het dJC wolkbreuk geen 
1 k d · · o· Is ·a e aangeng rue. 1e voor- ____ ___ ___ __ ·------- _____ _ _: __ . ____________ • ______ _ _ _ _ 

1 
koming van die skade is groot-

Afrika!! 

1 liks vcrmy deur die organisa- ' 
I sie op verskillende terreine en 

. vlakke oo die univeniteit. Na
\ • \: dat die- onweerswolke reed,S i 
~J I vededc jaar saamgepak het is ' 

s AKELING 
1

'•<; ... i G.a:u· onverpoosd gewerk om 
-4 ; '1 hierdie vl?ed van eerstejaar-s ! 

.. -----~--_:_:I te kanahseer, sodat elke 1 

A~~' .K 

4 'n Ui 
I stroompie reg vloei. I 

11: g I Hieniie voorbcreiding w:at I 
; gctref is was dus ook uiters 

OOR en we!!ll §kakeling en kontali tusscn die u.miversit.cUe van die Re;:m:
bli..ek sc ve.rski.Uemle \'oll~:sgraepc is noodsaakUk vir di£' ontwi!ikeHng ; an 
mnderlinge begrip ~Ri vreedsame naasbestaan. Daar '''ord van Afrikanerkant 

~· " gcslaagd en het die verlangdc 1 heeltcmal te mil@. gedoen om die §OOrt kontak aara h~ moedig. 
,.. vrugte afgewcrp. - sR .. vooi·~i~ter Met ·n eerstejnursmetcr wat . So mccn die gewese sekrcta-J die sendingvcld tc betrec en l Die gedagtewissding en kon-

~ " ' 

1 

toe uiteindelik op 1 783 te ns van Bantoe-onderwys, mur.l t.:! oorhccrs. / tak moef gcdo<!n word sondcr 
G~:;:AGTE PUKK.E,- Grallg iwet ek: u alma.i welkom St::lan gek:>m het 's ''ie Pl•k- I J; H. VN1 J)yk. Hy hct verlede Mnr. Van Dyl_l ht;t 'n bcroep I om afbreuk te doen aan uic 

.:~·." ' . , _ ·r; ·-.r-1 · > ~~ · ··k"·t·rl-· .1-i!)•r , •. t " l··· ·-~ - ·-- .. . -r , -f~,,,., · ;·· .• t r ,· . terug Op uJC J!1Uit. ria Jll J.ang CE Olit_pi.it\UU!if:: v·a_kq<.lSAe ! C:a!l, " ~"'e ·-· . : •. - c - - •• ~ • · ' ' . - -·- • • ' .4:; ·. -~ - ••. "''/ .. <.t --• ;. " , ,.a.,. l:J._ '-''
1

' ~ • • ' ' <U<' l " "''-- u ,·,:\ Ci:; . , '·"' 

Ge
,,.s,k ; • 4- t d h " . .~· . •;. u n ~-.. •

1

1 \ oor·bereidings word reeds ge- l' by -lie ~mpteru.e opcmmg van sitclie om gdeEall.o::de te vll·J h:an gt•docr: wc:d de._., vyvooi·-
h•A ng IS toes an e ter re ... elln mh maa11 en OUJe· 1- u · · ·• T 1 · d k .... - - -• _ . • • tref om die w;1! 'n verdere 1 're mversrtc~< en eo ogrese ersoc. en te venut om op bee &d akadcrmcsc gcnewc on-

hoort u te kan Uitrus voo:rdat die Aprllvakansie •. I . h Skool in die Totiussaal die hoogste vJalc gedagtewissc- der bepaaJde \Oorwaardes vir 
~ 

1 
twee .-os lU~se oog te ver- · · . · 

ons toeSiiK. hoog. Dit sal meebring dat die ,.Dit is 'n terrein waarop die hng t.: voer en kontak te skep nie-blanke nagr:~aclse student.: 

1 onder die groot universiteite 
1 in Suid-Mrika gereken. Voor-

reenseisoen van eerstejaars in ander taalgroepe ons ver voor met universiteite van ander oop te stel. Dikwcls moet die 
1975 weggehelp kan word. is - tot ons verlies, want so· 

Voordat ek enige voorspel· 
lings waag of wense vir die 
nuwe jaar uitspreek is dtt 
soms nodig om eers indrin· 
gend rondom ons te kyk voor· 

1

, waar prestasies om op trots te 
wees. 

J Om egter die voordele van 
1 hierdie prestasies te kan ge
niet moet ons ook bereid wecs 
om die nadele wat noodwendig 
hiermee saamgaan die hoof te 
bied. Reeds ervaar ons die ti· 

I piese probleme van 'n groot 

I 
universiteit; onbetrokkenheid 
van studente, kommunikasie en 
kotirdinasie probleme, onder
linge onbekendheid asook die 
kwcek van massa-mense. Dit 
is juis hierdie probleme wat 
ons uitdaging vir die jaar 1974 
is. Kan ons as Christen-Pukke 
tred hou met hierdie verander-
de omstandighede sonder om 
'n duim prys te gee van ons 
unieke karakter? 

Dit is die besondere uitda-

Dit is verder opmerklik dat doende kry nie-blankes nie vol
doende gelecntheid om die daar jaarliks meer en meer 

dames die Puk-dam invloei, 
vir die Puk mans bly dit al
toos 'n heuglike tyding. 

Persone wat vermelding ver
dien is mnr. Joggie Hattingh, 
die waterfiskaal en lede van 
die administratiewe en kos
huispersoneel. 

Dit is vir Suid-Afrika ook 
'n groot aanwins dat alle stu
dentegetalle so 'n groot sty
ging toon. Na verneem word 
het daar op Tukkies nagenoeg 
4 000 eerstejaars ingeskryf. Ook 
op aile universiteitskampusse 
het 'n goeie stortreen eerste
jaars gcval. 

Wat die Puk-oorstromings so 
uitsonderlik maak is die feit 

Afrikaner intellektueel te ont
moet nie." 

Volgens mnr. Van Dyk is 
dit verlics omdat die Afrika
ner, wat oor ecue al met die 
nie-blanke in Suid-Afrika saam
werk, nog nie 'n verhouding 
opgebou het wat vee! verder 
gevorder is as die werkgewer
baas-konsep nie. 

Mnr. Van Dyk sc dieselfde 
ding het in die sendingveld 
gebeur. ,.Oor die jare heen het 
die Afrikaner hom eintlik van 
die sending onder die swart 
volke, vera! binne ons eie 
grense, weerhou. Dit bet die 
geleentheid gegee aan vreem· 
de, uitlandse organisasies om 

lees 
van Dyk. 

dat ons so 'n groot woning
dat ons vorentoe kyk en die ging wat vir u en my voor tekort het. Daar bestaan egter 
nuwe jaar tegemoet gaan. Met die deur 1~. Van die Studente- by sommige mense die gevoel 
so 'n ondersoek na binne merk raad se kant bied ck ons hulp dat die Puk moontlik sy ka-
ons dat die akademiese, kultu- en samewerking aan maar eis rakter kan verloor vanwee die volksgroepe. nie-blanke student op die vlak 1. Damesblad. 
rele, sport, en ander presta- so ook dieselfde van u. Saam groot getalie. Dit sal egter n ie Die onderwys is een terrein hom tot buitelandse hulp 
sics van ons studente vandag is al manier waarop ons 'n suk- gebeur as elke Puk sy eie by- 2. Orientering. waarop daar 'n vrugbare ska- wend. 
vir geen ander universiteit in ses van hierdie jaar kan maak. drae lewer nie. Dit is die 3. Amoreus-aktueel. keling tussen die verskiilende Die uitbreiding van die Pot-
Suld-Afrika hoef terug te staan Daar 1~ vir ons 'n jaar van grootste uitdaging aan een en 4. Nuwe kursus. bevolkingsgroepe gevorm kan chefstroomse Universiteit in 
nie. 

1 

hoogtepkunte alen 
1
la;;gtepunte elke Puk in hierdie nuwe jaar. 5. AOB flieks. word . .,Die Afrikaanse univer- die Vaa!driehoek is ncodsaak-

Wat studentegetalle en groei· voor; arnav , ntervarsity, Dit om nog ware Pul'Ote te siteite moet daarin die voor· lik en prysenswaardig. ,.Is dit 
6. fEerstejaarsat!etiek. 

koers betre! word ons reeds * Vervolg op b~adsy s bly. emtEO!i!'ii<!l~lliSIIt=m:m:nem:m: tou neem". te vergesog om te hoop dat 
r;;;;;;;:;;:;;;;:;;:~;;;m;;iii,;i;;;;m;;;;;;;!iii:;;;;:;;;m;a-iiiij;;iiiiii;;~iii;iiiiiii;miiE:iiiai!;;;_;;;;;;;;;jii;R;;g;;;;;~;;g~~~~~~;;~~~~~~~;;;;;a:;m;;;;;;;;;;&;m;:;;m;iiQii£;=;z~ 'n kollege of universiteit vir 

C.H.O. onder die Bantoe op 

~ill al.t 

J. I 
Noordbr~ Apt~~k {rEdwa$.) Bpk. 

aeq 
. . . ONS KEN IU BEHOEfTE$ 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Ou<llsboorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Drr. A. P. Goossens (L.A.V.); A C. Dreyer 
(RSc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.·Far .) 

L.A.V. (!lesturend). 

so 'n wyse iewers in 'n tuis
land tot stand mag kom?" bet 
mnr. Van Dyk gevra . 

Die nie-blankes het nou ook 
die stadium bereik waar bulle 
hul eie universiteite wil be
beer en administreer. Mnr. 
Van Dyk bet die hoop uitge-

* Vervolg op bladsy 2 
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N 
FRANCOiS VAN WYK 

ONS staan aan die begin van 'n m.1we akademiese jaar. Saam met die auwe 
jaar gaan mJJ.we voornemens - sommige bee! n.uut; ander oues wat weer 
bevestig word. In u voomemens koester u miskien die gedagte a:m 'n onver
moeide akademie, harder werk as ooit tevore ... Wie weet? - daaroor be
shut u sent. 

Maar as ek van my kant 'n 
stuiwer in die armbeurs kan 
gooi, is daar vera! een voor
neme wat ek graag hierdie 
jaar by ons Puk-dames inge
wortel wil sien - meer nog: 
ook uitgelewe wil sien. Som
mige dames doen dit al lank, 
andere kom nie verder as die 
voorneme nie, en vir nog ander 
sal selfs die voorneme nuut 

nie gemik teen, en ook nie van 
toepassing op al ons dames 
nie. Maar die ander kant is 
net so waar: die kritiek was 
'n raak beskrywing van die 
lewenspatroon van te veel van 
ons dames. 

Andersyds: u sal onthou hoe 
baie verlede jaar random ver
kiesingstyd bespiegel is oor die 
moontlikheid, of wenslikheid, 

wees. Om tot 'n omlyning van een of meer verteenwoor-
daarvan te kom. eers dit : digsters op die Studenteraad, 

Onthou u die wye veront- die voordele wat dit kan in
waardiging na aanleiding van hou, en die beweerde tekort· 
,Deur my lens" se rubriek in kominge van 'n suiwere man
verlede jaar se Wapad toe hy ne-S.R. Die moontlikheid is ge
op die dames se tone getrap opper, en bestaan nog, van 'n 
het? Die onderwerp was ons verskansde damespos op die 
,oorgewig", ,ooreterige" en S.R. Maar oor hierdie moont
,.onaktiewe" Puk-dames wat likhede en die meriete daar
baie ure van die dag met van, wil ek nie nou met u 
knibbel in die koshuise ver- praat nie. Die harde feite is 
wyl. Hierdie kritiek was seker dit: da(lr is vanjaar geen dame 

TEl 7303 

rsn GESK NK 

van 

TROUSSEAU 
BOUTiQUE 

• 

SANTAM-DEURlOOP 

op die S.R. nie, en daar is ook 
geen verskansde pos vir 'n 
dame binne die S.R. nie. 
Dames moet op die oomblik 
dus steeds, op grondslag van 
ons stelsel van belangbeharti
ging, op gelyke voet met die 
manne meeding om hul saak 
voor die S.R. te kan stel. Billik 
of nie billik nie is dit ook 'n 
feit dat dit nie onmoontlik is 
nie: baie dames het al op hier
die basis sitting op die S.R. 
gehad. 

En nou die voorneme vir 
1974: moet elke Puk-dame haar 
nie miskien ( opnuut) ernstig 
voorneem om in hierdie jaar 
op aile gcbiede aktief te wees 
nie - om waarlik betrokke te 
raak nie? 

Alma! is nie sportliefhebbers 
n ie, maar elkeen kan tog 'n 
fiets gryp en 'n ent gaan ry 
(dan stel u sommer 'n goeie 
voorbeeld ook). of sommer om 
die blok draf, of in plaas van 
die hyser in die koshuis te ge
bruik die trappies opdraf. 

Andersyds: t - •1S georgani
seerde studentelewe is s6 wyd 
vertak dat iewers 'n vereniging 
of klub moet wees waarby u 
belangstellingsveld kan aan
sluit . Gaan werp u kragte 
daarby in, wees aktief daar
b inne. Verruil die binnekant 
van u koshuiskamer vir die 
polsende hartklop van die stu
dentelewe - u sal voel hoe 
dit ook nuwe lewe in u wek. 

En bes moontlik staan u 
teen die einde van die jaar so 
sterk binne daardie vereniging 
dat dit vir u die voortrap kan 
wees vir u termyn op die stu. 
denteraad. Ten minste ver· 
werf u dan darem stemreg om 
teen Septembermaand te heLp 
beslis oor hoe die S.R. daar 
meet uitsien . 

Daarom: aktief wees, be
trokke wees. Maak dit een van 
u voornemens van die jaar en 
verseker s6 dat u in ,.Deur 
my lens" se goeie boekies bly. 
S6 kan u dalk ook bewys dat 
'n verskansde damespos op 
die S.R. onnodig kan wees. 

Sterkte met die uitlewe van 
die voorneme. Ons manne hou 
u dop! 

Skakeling is 
noodsaaklik 

* V ervolg van bladsy 1 
spreek dat die Afrikaner hom 
dan nie sal onttrek aan die 
universiteite nie. Hulle moet 
steeds skakel op intellektuele 
en akademiese vlak. 

Ook op die gebied van dia· 
loog het die Afrikaner 'n agtcr
stand wat nie maklik ingehaal 
sal word nie. Menige brug is 
al geslaan tussen die Engels
sprekendes en die nie-blan· 
kes. 

Dames geaktiveer 

V.l.n.r.: Uneke Lindhout (o/v). Salome !Brits (sekr.). Willemien Jerling (kampusprojek
leidster). Kobus van der Walt (weerbaarheidskursus-projek:eier), Paul Kruger (voorsitter). 

s 
OOK gehoor, gewondcr wie en \'rat is die Dameskomitee? Nouja, dames, 
hie1· is hu!le. Ons stel bekend dje Dameslwmitee. 'n Dameskomitee met 
twee manne? Tocmaar, die twce is baie mak en is op die stadium baie be
lhmlpsaam met administratiewe sake. 

Die Dameskomitee is 'n ko-
mitee van die Studenteraad en 
is daamm gepatroneer by die 
navalkomitee, Publikasiekomi
tee ensovoorts. Die dagbestuur 
(vergelyk foto) bestaan uit: 
Voorsitter: Mnr. Paul Kruger. 
Ondervoorsitster: Mej. Ineke 

Lindhout. 
Sekretaresse: Mej Salome 

Brits. 
Kampusprojekleier: Mej. Wil

lemien Jerling. 
Weerbaarheidsprojek: Mnr. 

Kobus van der Walt (Snr.). 
A,1der :ede (hulle name is 

in die sakboekie) is hoofsaak
lik saamgestel uit huiskomi
teelede van elke dameskoshuis 
en 'n dameslid van elke Hoof
bestuur (bv . A.B.K.K. , S.S.B.) . 

Ons stel die vyf dagbestuurs
lede aan die woord om uit 
hulle mond te hoor wat die 
dameskomitee beoog in elke 
afdeling van sy werksaam
hede: 

NOG NET FONDAMENTL£ 
Mnr. Paul Kri.iger, voorsit· 

ter van die dameskomitee, se: 
Meer as die helfte van die vol
tydse, voorgraadse Pukke is 
dames. Tog het ons vir die 
derde agtereenvolgende jaar 
geen dame op d ie Studente· 
raad nie en vervang mans 
dames selfs op sleutelposte in 
die Hoofliggame. 

'n Ramp? Nee, maar dit toon 
eerder vir my dat die Puk
dames nie noodwendig op ge
lyke voet kan of wil meeding 
met die Pukman om leiersposi
sies in die bree sin nie. Sy 
ken haar plek, haar beperkinge 
as die swakkere . . . maar ook 
haar deugde, wat sy op 'n 
ander manier uitleef as leier
wees op studenteliggame. 

Die Dameskomitee wil juis 
help dat die dames hierdie 
deugde, wat hulle dikwels 
(anders as die mans) nie op 
besture kan uitleef nie, wei 
kan beoefen. Watter deugde? 
Wat ons in die praktyk sal 
aanbied moet dit eerder uit
wys as dat ons gaan teoreti
seer. Maar ons kan een uitson
der: Die vermoe om 'n sosiale 
funksie op so 'n fyn en afge
ronde wyse te ree1 en aan te 
bied. 

Vanjaar - die eerste jaar 
van die Dameskomitee - le 
ons nog net fondamente. Ons 
twee mans op die komitee het 

moue opgerol om met die 
ha1·de werk van fondamentle 
te help. As die dameskomitee 
eer~ bcslag gekry het, sal dit 
sel fs nog meer· 'n dameskarak
ter kry - nie net vir die dames 
nic, maar ook deur die dames. 

Die Ieier van die weerbaar
hcidsprojek sal heelwaarskyn
lik om praktiese redes altyd 
'n man wees. Die voorsitter? 
Wanneer die Pukke by die 
stembus wei d ie een dame uit 
tienduisend vind wat die 
leierseienskappe en werksver
moii het om sa •m met die 
manne om 'n SR-tafel te gaan 
sit , het hulle ook 'n dames
voorsitster vir die dameskomi
tee gevind . Ek stel dit as my 
taak om vanjaar te help soek! 

Die Dameskomitee beplan 
die projck in twee afdelings 
nl. geestelike wecrbaarheid 
en militer-fisiese weerbaarhcid. 
Indien die onderhandelings 
sukscsYol is, behoort die weer
baarhcidsprojek gedurende 
1975 van stape! gestuur te 
word. Ongelukkig kan die 
Da:neskomitee op hierdie sta
dium nic meer inligting ver
skaf vanwee die stadium van 
onderhandeling met die be
trokke owerhede. 

Op sy laaste vergadering het 
die Dameskomitce egter be
s!ui t om te poog om wei van
jaar al 'n naweekkursus in 
fisiese weerbaarheid vir die 
Puk·damcs aan te bied . So 'n 
kursus sal dan bestaan uit 
opleiding in o.a. voeding in 

HOOFLIGGAMJE noodtoestande, die rol van die 
Mej . Ineke Lindhout, onder. vrou tlm tye van nood, nood

voorsitster van die Dames-
komitee se: 

Hierdie jaar gaan gepoog 
word om die PUK-dames die 
geleentheid te gee om as 
damesmassa op te trek en dee) 
te neem aan aksies waarin 
hulle belangstel en wat vir 
hulle van waarde is. 

Die huidige struktuur van 
ons studentebedrywighede is 
egter so dat deur die ses ver
skillende hoofliggame verteen
woordig en behartig word. 

Ons beoog nou om op twee 
spesifieke geleenthede 'n pro
gramvergadering slegs vir 
dames aan te bied, waarvan 
een dan deur bv. KVV en die 
ander deur PNB behartig sal 
word. Ons beoog onderwerpe 
soos: ,Die rol van die vrou in 
'n oorlogsbedreigde wereld" 
en ,Die vrou agter elke man". 
· Hierdie geleenthede is vir die 

dames en die sukses daarvan 
en van die hele Damesaksie, 
hang van die samewerking van 
elke dame op die kampus af. 
Kom ons bewys onsself in 
hierdie paging! 

GROOT PUNNE 
Mnr. Kobus van der Walt se: 
Ons eie Dameskomitee be

oog verder 'n uitgebreide 
Weerbaarheidsprojek vir da
mes in samewerking met die 
Suid-Afrikaanse weermag. 
Groot planne word in die mou 
gevoer en daar is tans 'n me
morandum in verband met die 
beoogde projek wat voor die 
Kabinet dien. 

KAMJFUSAKSliES 
Mej. Willemien Jerling staan 

aan die spits \'an talle dinge 
wat die Dameskomitee as 
kampuspro_iekte wil aanbied . 
Sy se sy het die volgende in 
gedagte: 

Dame op die SR of nie, van
jaar gaan die vroulike geslag 
op die PUK hul!e vingers oral 
insteek, en kans kry om dee] 
te neem aan dinge waarvoor 
ons hier ~ksklusiewe geleent
heid het. Die Dameskomitee 
beplan om die meeste van die 
kampusprojekte te integreer 
met die hoogliggame, soos bv. 
programvergaderings en dan 
ook nog die weerbaarheidspro
jek, maar die hoofdis van die 
jaar sal seker wees die dames
aand wat beplan word vir 
vroeg in die jaar, hopenlik 
die lste April. Dit sal dan die 
kans vir die seniordames wees 
om 'n man ,dalk die een van 
jou hart) te skiet. Met haar 
,.kleim" op die kampus, haar 
eie kos en idees vir haar 
hoekie, gaan van die aand 'n 
groot aksie gemaak word, 
meer inligting volg binnekort. 

Die Dameskomitee is verder 
nie van plan om a! die werk 
vanjaar aileen te doen nie, 
daarom gaan elke dameskos
huis die kans kry om te help 
bou aan ons eerste damesjaar! 
Hier kan elkeen op eie stoom 
iets aan die massa bied, soos 
bv. kursusse of programaan
biedings of wat ookal. * Vervolg op bladsy 9 

J 



. 1974 

~;,, 

~} 
't· 

lrojek
sitter). 

e 
ames, 
~ m.et 
ie be-

beplan 
afdelings 
baarheid 
Jaarheicl. 
mde!ings 
:lie weer
!durende 
;tuur te 
kan die 
rdie sta
ting ver
.ium van 
die be-

ering bet 
·gter be
we! van
lrsus in 
vir die 

:d. So 'n 
taan uit 
eding in 
I van die 
ld, nood-

~s 

.ng staan 
lie dinge 
1itee as 
aanbied . 

gende in 

nie, van
ce geslag 
gers oral 
om dee! 

.vaarvoor 
geleent

skomitee 
: van die 
integreer 
soos bv. 
en dan 

heidspro
; van die 
e dames
vord vir 
hopenlik 
I dan die 
nes wees 
een van 

11et haar 
>us , haar 
vir haar 

aand 'n 
k word , 
innekort. 
is verder 
die werk 
loen nie, 
ameskos-
1 te help 
1mesjaar! 
:ie stoom 
ied, soos 
gramaan
l. 
bladsy 9 

~vo .G 
AOB werk hard 

:mE fliekkom.itee bet huHe werksaamlllede vanjaar gewe!dig mtgeb:ren. 
s©da.t die srudente nou vnr die eerste kee:r geleentheid sai he om vertl!»nings 
fin die middel van die week by te woon. 

Hulle gaan ook vir die eer
ste keer voorprente wys en 
die toegang sal 20c wees. 

Die komitee bet die beste 
apparaat aangeskaf en die 
klank is hernu en verbeter. 
Hulle beoog om uit die in
komste nog 'n projektor aan 
te koop om net die beste vir 
die Pukke te bied. 

Raque! Welsch-week: ! Bybelweek: 

April 1 - Lady in Cement. Julie 24- Solomon and Sheba. 
April 2 - Hannie Caulder. Julie 25 - A Man Called Peter. 
April 26 _ Never give an Julie 26- The Robe. 

inch. Julie 27 - Demetrius and the 
Mei 3 - Nicolas and Alexan- Gladiators. 

dra. 
Mei 10 - Karnavalfliek: Kid

napped. 
Mei 17 Rent-a-Dick. 

Augustus 2 - Poseidon Adven· 
ture. 

die 
AI die vertonings sal in die Mei 21 _ Vil!ian. 

Augustus 9 - Candidate. 
Augustus 16 - Siener in 

Suburbs. 
Totiussaai aangebied word, be-
halwe as daar deur middel van Komediewee!t: 

Augustus 24 - Intervarsity 
fiiek - Dr Jekyl and Sister 
Hyde. kennisgewing anders vermeld Mei 27 _ The computer wo'z.e 

word. Tennis Shoes. Augustus 30 - Cabaret. 
Volgens die voorsitter van 

Mei 28 - Prudence and the IFiiekwees fliekfeesweek: 
die fliekkomitee sal die p ro-

Pill. September 3 - The Quiet 
gram soos volg daar ui t sien: Mei 29 _ Suppose they gave Man. 

Februarie 27 - Those mag- a Warand Nobody Came? September 5 - Follow Me. 
nificent men in their flying Junie 7 - Fall of the Roman September 6 - The Apr il 
machines. Empire. Fools. 

Februarie 28 - Darker than Junie 14 - Last Command. September 7 - The Party. 
amber. September 13 - Girl in my 

Maart 1 - A man called Horse. Gril-en-ri!-week: Soup. 
Maart 8 - Blind Terror. Junie 24 - Frankenstein ere- September 20 - lpcress File. 
Maart 15 - Henry VIU and ated woman. September 27 - Sleuth. 

his six wives. Junie 25 - Eyewitness. Oktober 4 - Jane Eyre. 
Maart 22 - Fun and Fancy Junie 26 - And Soon the Die vertonings sal om 7.30 

Free. Darkness. begin en die dames kan vir 
Maart 29 - What's Up Doc. Junie 27 - Fear in the Night. 'n PUK-aksie uitteken. 

Te @0 e 
DIE Teologiese Srud.entevereniging bied 'n konferensie aan saam met die 
shullente v21n die Teologiese Skoon van Hammanskraal op 4 en 5 Maart 
by die TeoRogiese Slwol. 

Die tema vir die veelvolkigc 8,00 - 8,30 vm. Opening: Dr. alleen te vind is in die ver!ig-
konferensie is: ,Die Kerk en J. A. Schutte. tende werking van Woord en 
die Toeltoms met betrekking 8,30 - 10,00 vm. ,,'n Evaluering Gees. 
tot die Volkere en Rassesitua- van die huidige Suid-Afri- In die gesindheid van Jesus 
sic in Suid-Afrika." kaansesamelewingstruk- Christus heet ons u 1 1mens die 

Daar word verwag dat on- luur". Paneelbespreking I Teologiese Skool hartlik wel· 
gcveer 24 st.udente van .Ham- , deur mnr. G. R. Braam, .dr. kom by ons. Mag u verblyf 
manskraal dte konferenste sal M. A. Kruger en ds. But!. aangenaam wees en u same-
bywoon. 1 10,00 - 10,30 vm. Pouse. sprekinge tot seen vir kerk en 

AI die sprekers wat genooi 10.30 - 12,30 nm. Bespreking. Koninkryk. 
is het reeds ingestem om die 2,00 - 2,45 nm. ,Die kerk as 

KOOS VORS'll'ER: 
Praetor T.S.V. 

Dit is met vreugde en blyd· 

konferensie toe te spreek. Die speerpunt van verandering 
mces ·vername sprekers is I van die huidige Suid-Afri-
proff. Floor en D. C. S. van kaanse-samelewingsituasie'1" 

der 1\icrwe asook mnr. G. J. St>reker: Prof. D. C. S. van skap waarmce 'n christen die 
Bybel lees. En vera! wanneer Braam ('n kleurling) dr. M . A. der Merwe. 
hy lees dat die Kerk van ChrisKruger en ds. S. Buti ('n Ban- 2.45 - 3,30 nm. Bespreking. 
tus 'n vaste en versekerde toe· toe). 3.30 - 3.45 nm. Afsluiting. 

Verskeie aktuele brandpun- koms het; 'n toekoms wat deur 
te in die Volke en Rassesitua- 'N WOORD VAN WELKOM God self aan die kerk gegee is. 

Hierdie troosfeit is dan ook 
sie sal belig word. Van die on
derwerpe is o.m.: 

,.Die Bybel en sosiale ge
regtigheid" 

.,Die gemeenskap van die 
heiliges in die huidige Suid· 
Afrikaanse samelewing". 

,,'n Evaluering van die hui
dige Suid-Afrikaanse samele
lewingstruktuur". 

Die program is goed afge
wissel deur van verskeie kon· 
ferensies metodes gebruik te 
~aak. Daar sal o.a. groepbe· 
~prek.ing, paneelbesprekings en 
ind!viduele sprekers wees. 

Die volledige program is: 
PROGRAM 
l'tlaandag, 4 1\!laart 1974: 
12,30 - 2,00 nm. Aankoms. 
2,00 - 2,15 nm. Verwelkoming. 
2,15 - 4,00 nm. .,Die Bybel en 

sosiale geregtigheid". 
Groepsbespreking. 

4.00 - 4,15 nm. Pouse. 
US - 5,30 nm. Voorsettlng 

van bespreking. 
7,00 - 8,45 nm. .,Die gemeen

skap van die heillges in die 
huidige Suid-Afrikaanse·sa
melewingsituasie." 
Inleiers: Prof. L. Floor. 
Bespreking. 

8,45 - 9,15 nm. l?ouse. 
9.15 - 10,15 nm. Voortsetting 

van l:!espreking. 
10,15 - 10,20 nm. Afsluiting. 
Dbaedag, 5 Maari 1974: 

Prof. G. C. P. van der Vyver: 
Rektor Teologiese Skool. 

Dit verbly ons d'at die teo· 
logiese studente van die Ham
manskraalse Teologiese Skool 
vanjaar besoek bring aan ons 
Teologiese Skool op Potchef
stroom. Dit is 'n gebeurtenis 
van veel meer as verbygaande 
betekenis. 

Waar geloofsgenote van Ge-
reformeerde oortuiging byeen· 
kom om oor sake te beraad
slaag, is daar al klaar 'n ge
meenskaplike grondslag: die 
Woord van God en ons Gerefor· 

die vertrekpunt van ons be
sprekings. Ons wil nie poog 
om 'n toekoms vir die kerk lo> 
te dink nie, maar ons kom be
sin oor die toekomstige taak 
van die kerk binne die raam
werk van die Suid-Afrikall:Jse 
volkerestruktuur. Die T.S.V. 
heet alma! welkom wat saam 
met ons wil kom gesels. 

meerde belydenis. In hierdie * Vervolg van bladsy 1. 
lig, so glo ons, wil u saam 'n swot en sleep. 'n Jaar wat vir 
antwoord vind op de belang· u gaan wees net wat u daar· 
rike vrae wat volgens u pro- van maak. Die geheim le egter 
gram aan die orde sal kom. steeds in balans; balans tus-

U koms hierheen en die sen swot en sleep, karnaval en 
ontvangs plaaslik getuig ook toetse, erns en ligsinnigheid. 
van die goeie gesindheid wat As ons dit kan reg kry le daar 
heers tussen die studente van vir ons 'n goeie jaar voor. 
beide skole. Hierdie gesindheid Onthou net dat die lang en 
moet in 'n wereld van haat, uitputtende Desembervakansie 
leuens en agterdog vertroetel weer :hier is voor ons mooi 
word. As kinders van die Here ons voete gevind bet. 
moet ons aan andere 'n voor· Hartlik welkom terug op die 
beeld stel van hoe j y met me- Puk, geniet die jaar, maak die 
kaar kan omgaan, met behoud beste daarvan en mag u jaar 
van jou eie wat jy liefhet, maar suksesvol wees op aile ter
terselfdertyd met respek vir reine. 
jou naaste en vir dit wat as sy ·Puk-groete, 
eie bemin. Pieter Mulder. 

Orys wens u wysheid toe wat ·(Studenteraadsvoorsitter). 

KO 0 s 
KOSHUISE neem vanjaar 
interkoshuis mededinging 
dens Karnaval baie ernstig op. 
Meeste van die koshuise bet 
reeds hul konvenors vir die 
interkoshuiskompetisies 
gewys. Die mate van erns 
waarmee dit bejeen word blyk 
uit die feit dat in die groot
ste aantal gevalle, die taak 
aan huiskomiteelede opgedra 
is. 

In Kulu sal die primaria, 
Cilia Crafford, die dinge be
hartig. In Klawerhof staan 
Saartjie Scribante aan die roer 
van sake en in Oosterhof, Mar
leen Lombard. In die Kasteel
kompleks word die organisasie 
behartig deur Caro Naude 
(Kasteel) , Ester Rumpff 
(Wanda), Jeanette Singeling 
(Vergeet-my-nie) en Elsabe 
Lorenzen (Wag-'n-bietjie) . Kar· 
lien se konvenor is Elsa 
Hamersma en Heide s'n Marin· 
da Oosthuizen. 

Wat die manskoshuise betref 
is die vo!gende 
reeds. aangewys: Chris 
Jager (Thaba Jab), Jan van 
Heerden (Toekoms) , Andre 
Badenhorst (Gatland), Chris 
Venter (Heimat) , Dawie Kru
ger (Uitspan), Rudi 
Vuuren (Makouvlei), 
Heyns (Klooster) en 
Vonkelwyn (Skuur). 

RS 

SE: 

Die 

ameskomitee 

HIERMEE 'n uitnodiging aan 
aile Pukke, ja, Manne julle 
ook, om te soek na 'n naam 
vir ons Dameskomitee. 

Word 'n hele R5 ryker deur 
die Dameskomitee te doop. 
Die koshuis met die meeste 
inskrywings, vir julle is daar 
ook 'n verrassing. 

Stuur jou naam, adres, en 
voorgestelde naam aan: 
,,Dameskomitee-Soek-'n
Naam", 
Die Wapat! 
P.U. vir C.H.O. 
OF 
Gooi jou briefie sommer in 
Bussie 16 by die S.R.-kantoor. 

Die wenner van die kompeti
sie sal in die daarop volgende 
Wapad aangekondig word. 

Onthou: Sluitingsdatum: 12 
Maart 1974. 

TOMSTRAAT ~2, DIE rslULT, PIOTCHIEfSTROOM 

T!ElrES:OON 59~S 
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KOO Iii LOOP HA PIES 
'ileief10cn 8343, Oleniaa!'ll 3, 

POTCH!EFST!ROOM. 

* WIEGNEEMGE~EGTE: van die g~wildstes: 

Vetkoek met vulsels na u smaak, 

Hamburgers, Hotdogs, Kerrie en rys, 

Dagwoods, toebroodjies. 

HUISKOMITEELIEDE L.W .: 

* Afl3wering saans by Dameskoshuise, 

Midl~emagfe~asvoOJrsieners, 

Inter-tee veNersings-verskaffers. 

CHAOS 
Die hoofkenmerk van die Fuk·kampus. 
Die aigelope ruk was chao5. Op hierdie 
chaotiese bladsy probeer ,.Die Wapad" so 
'n chl'!otiese beeld moontlik van die ge· 

beure weergee. 

* VERSIKAFFERS VAN VERSNAP!?ERftNGE 

BY SPORT EN ANDEfl DlERGUKIE GE

LEfENTHEDE, nt : 

REUSE HAMBURGERS, 

REUSE HOTDOGS, 

REUSE VETKOEK 

(verpak in foeiie). 

I SKAKEl 8343 ~INI RIE~l VIR AfliEWE·RING. I 
~••••g••oq•••~•••••••s••••~•••e••e•••~ 

* * * * * * 

* ONS SPESiAUSEER IN VOORSIENING 

VAN STUDENTEGEREGTE. 

00 OP PIES 
felefoon 8343, Olenlaan 3, 

POTCHEFSTROOM. 
-ST 
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UNKS HEEl. 80: Ek wil lmis toe gaan na my mamma toe 
RteGS HEEl lBO: 'n Babelse verwarring hears onder di• 
Dora. liNKS 80: Die train by platform sewe . . . 180: Ge 
bruik jy onderarmsproei? liNKS: Askies meneer, ek ®a 
uitvind meneer. ONDER: Net sien of ek my tandepasta 

ON dames. 



r 1974 

... -- . 

tmmu toe 
onder dit 

BO: Ge 
tr, ek sa 
andepast1 
IS. 

VRYDA@, 1 MAART 1914 

Op die foto bo geniet die 
gastc; die wrwelkomingsdinee 

· terd&i. Die din0e was die 
grootate in sy soort en bly 
osn van die hoogtepunte van 
dio jaar. (Foto: fotolums.) 

* 
FOTO REGS: Die S.R.-vocr
sltter si: .. Toe ek eermtejaer 
was . .. " by een van die ont
hale wat die S.R. bygewoon 

hat. 

eur my le 
refh~ktor 

nuwe 
j~ar met nuwe vooruitsigte, nuwe idees, kortom 'n 
algehele vernuwing. Tog bespeur ek nog van die ou-ou 
tendense onder ons. 

Seniors, ontgroening die weet ek is nie meer wat 
dit was nie, maar so ook nie die seniors nie. 

Die verbouding tot die eerstejaars en die ontgroe
ning is direk eweredig aan mekaar. Hoe meer die ont
groening afneem des te tuiser raak mnr. die tweede
jaar in die eer§tejaar se kamer. 

Ontgroening is 'n baie belangrike deel van 'n 
eerstejaar se lewe. nit laat bulle ontslae raak van ·bulle 
Matriek-grootheidswaan en maak bulle daardeur nede
rige inwoners van ons universiteit. Dis nie 'n opvoe
dingstadia wat bulle deurgaan nie dis 'n aanpassings
stadium sodat hy of sy nie hul nuutgevonde vryheid 
misbruik nie. Verder moet daar 'n groepsgees gebou 
word om die Universiteitsgees te kan laat voortleef. 
Stel vir bulle 'n voorbeeld en breek sy moraal Hewer 
af as die selle op sy sitvlak af. 

Voorbeelde van seniors is belangrik. Hier is 'n I 
paar voorbeelde waarsonder ons kan klaarkom op die 
kampus. Ek besef dat julie vir Liefling vir ten minste 
10 uur lank nie gaan sien na sleeptyd nie, maar van 
daardie 10 uur daap slaap ons 6 so dit laat 4. Is die 
fantastiese filmdoek-afskeide voor die koshuis nodig? 
Doen dit Hewer op 'n spykerbankie in die donker 
erens as dit moet. 

Hier wil ek die mans uitsonder as die sterker 
geslag. Die ou dametjie is maar te bang hy is onte
vrede as hy haar wil soen en sy te skaam is. Dan 
doen sy d-it maar. 

Ja, dis ons skuld here, die dames kan dit n!e 
help nie. Dis ook bier waar ons as seniors vir die 
eerstejaartjies tot voorbeeld kan wees. 

DIE WAPAD 

Het jy al an 

BESEMBOS 
gekoop? 
Rl per 

eksemplaar. 

AANDAG is 'n bare aktuele sakie -
die onderdeur staan rwg altyd. wawyd 
oop, maar ons beloer ;ulle nou van 'n 
ander kant. Aan almal wat op amoreu
se ge·bied by ons betrek is, welkom 
t erug, en aan al die nuwelinge, veral 
die eerstejaars, geniet die studente
lewe, en laat ons jonk, gesond en 
vrolik bly. 

Met 'n groot cmtheffingsdinee agter 
die r ug kan byna al die ,dovrtjies en 
drake" spog met 'n nuwe ~tjie, en of 
dit by , maatjies" gaan bly .. . sal ems 

1 
maar AMOREUS AKTUEEL daarvoor 
moet dophou. 

Dawid Weyers het vinnig tot die ge
volgtrekking gelwm dat die dore glad 
wie sleg sing nie, en Peei Brits se stem
metjie het nie op dowe are geval nie. 
'n Mens gaan ook mos nie toe oe deur 
die lewe nie. 

Hendrik Baden!harst moes met 'n 
stywe rug, saam~ met Marietha van 
SchalkunJk die dinee bybring - hy 
was bang dat as hy tweede in die ry 
slaap, nommer een sy keuse sou skiet. 

NOG GROOT NUUS 

Hierdie week is ems nuwe vier 
Karnnvaldoedies gekies. Baie getuk 
aan Ansa Seiffert, Rene Gauws, Elsabe 

BLADSY VY 

Dreyer en Carine Mootman. Julle ~~ 
onthou dat ons baie trots is op jull€ 
en d.at di t 'n groot voorreg is, aar. 
julle om die Puk se naam hoog te hau 

(Tog wonder ek waarom die Var. 
Rensburg-tweeUng se hemde deesdm 
so styf span?). 

Jap".e Robertse en Dini Bester hei 
me verniet 'n week voar die Puk be· 
gin het al saam in die Sentrale Eetsaa 
geeet nie of is di t dalk die goeie smr.e 
werking tussen d ie S.R. en Karlien st 
huiskamitee. 

Baie geluk ook aan alle verloofdes, 
ons dink veral aan Kobus van de~ 

Walt, wat sy Annatjie van RAU a1 
ingevoer het hierheen. Ook aan Ronel 
le Beukes en Allen Marais s~ ons alma: 
baie geluk en ons wens j ulle net du 
beste vir die toekoms we. 

Dit word blykbaar tradisie dat om 
'n Mnr. en Mev. S.R.-voa-rsitter het 
Baie geluk aan Pieter en Triena, juU~ 

stel 'n goeie voorbeeld. 

Aan almat wat rondtoer, wees ver· 
sigtig, en almal wat vasbyt - sterkte. 
Moeni:e mekaar onnodig ongelukki{; 
maak nie, en aan die ander kant, 'r. 
mens is tog net een maal in 'n leef
tyd jonk. 

Groetnis. 

I 

Ons besef dat bulle nog kinders is, pas klaar 
met Matriek, en nou in 'n grootmens-lewe losgelaat is, 
waar bulle nou ewe skielik, meer die dametj-ies, te 
doen kry met die manne van integriteit, die ou-here, 
groot menere van die P. U.K. 

>Spaar bulle ook maar die drankasem voor julie fSANTAM .. ARKADEI 
haar fliek toe neem. Oorwerk 'n bietjie jou suf brein, KERKS RAAT I 
Mnr., en so 'n bietjie ekstra inisiatief voordat Oom TEL. 7673 
I.uyt en sy trawante jou daannee toerus teen 'n POTCHEFSTROOM I 
¥ergoeding. * Vervotg ap bladsy 9 1 ~:::!r!~~=:o~--lll:!!!l-=lllll!:ll"L'I:!:i=~=;zs-EIIWZ.:..c:aill--~==-----ll'ml-~~~:.iiili:!i:-!iiiiiiiil:~~~~~..i:--ud 



DIE WAPAD VRYDAG. 1 MAART 1974 

WEL 
Pukke baie welkom terug op ons geliefde kampus. Mag hierdie jaar vol 
hoogtepunt~ wees. Hoogtepunte nie slegs op akademiese terrein nie maar 
ook op sport, sosiale en die studente lewe. 

Die Pu.k bars u.it sy nate, n.ie te min wil ons al rue eerstejaars hartlik 
welkom heet. Eerstejaars, dit is 'n begin van 'n nuwe fase in u lewe. Dit 
is 'n fase waarin u al meer en meer selfstandig optree. Maar met selfstan
digheid moet u egter onthou om so op te tree dat dit nie u naam skade aan 
doen nie. Wat vir 'n universiteit van belang is, is dat u optrede nie die 
naam van u universiteit sal skaad nie. Pukke ons word met valk oe dopge
hou. Die versk.illende nuusmedia gryp elke moontlike saak aan. Die rede 
hie:rvoor is dat ons steeds puik p:restasies op aUe terreine lewer. 

Dit beteken nie dat ons met langgesigte moet rondloop nie, maar 
slegs dat dit uiters belangrik is om op ons doen en late te let, en altyd in 
die Puk gees te wandel. 

Pukke laat ons in hierdie nuwe jaar poog om nie beslruldig te word van 
pass:i.witeit nie. Dit is 'n aanklag wat ons so ver as moontlik moet vermy. 
AI uitweg is deelneming, nie aileen deelneming nie maar neem deel met 
voUe oorgawe. Die jaar se sukses hang van u af, indien die jaar op S(;Siale 
gebied maar saai is, is dU 'n beskwdiging teen u. Neem so veel as moontlik 
nit die studentelewe as wat u kan. 

ONS s . UKKE 
Daar is iets wat mens dwars in die krop steek. Die P.U. vir C.lH.O. is a! 
amptelik 22 jaar oud en as !nrigting ai 105 jaar. Dit gebem· nog dat die 
mense by openbue plelrke nie weet hoe om ons aan te spreek nie. As 
voorbeeld kan die aanlkomliger by die Dalrympne geneem worn. Die geagte 
heer het herrhaaldelnk van Potchefstro~mers en ander dergllike name gepraat. 
Dus aan aile aankondigers, omroepers en joemaliste ons is PUKKE en geen 
ander naam wat u uitdink pas ons xde. 

Die Wapad is die enigste ampteHke monadstuk van die SR. Geen ander 
phunslike koeJranft. (publikasie) «ira die beleid van die SR uit nie. Dus poii
t.ieke partye en m.msagelll!tskappe, die S.R. kan slegs veranhvoording doen 
i.v.m. artikels wat in die Wapad verskyn. As u du1s Jkommentaar op ander 
pubHikasie vedang, skakel asb. met die betrokke redaksie, dlit vel!"skyn in 
die publikasie. 
l:ll!EJIIEIIISiiiEiliEl!IEiliEI!IEIIIEiiiE:IIIE:iii:IUE!II:liii!IE:II!EIII:m:msm:m:mEIIIEIJIE:III:IIlE:IJI::m;mem 

Kag~naval '73-hempie$ te koop teen spesia le 

pryse 50c ®lk, By S .. R$=ka ntoor., 

BUITELEWE SENTRUM 

AUe t.:lerusting vir buite-iewe entoesiaste. 

'n Krieket-sirkus het onlangs op die Fani~ du Toit-11elllle afgespeel. Op die foto wonder 
vier S .R.-Iede aan wauer kant dis bal verby is. 

WAPAD .. REDAKSIE 
Hoofredakteur: Tiep van Scin~ik. 
Assistent-hoofredakteur: Pie~ EbersOim. 

An .. er popaer 
.. 

vmr 

ie Wapad 
Nuusredakteur: J . H. Habig (Thaba Jah) · DIE Studenteraad het beslu it 
Assistent: Jan van Nieikerk (Dorp). dat .,Die Wapad" voortaan op 
Redaktrise Sosiaal: wmemnel!ll Jednng (Klawerhof) . kocrantpapier gedruk sal 
Assistent: Salome Jacobs (Dorp). 1 word. Ver~~eie sake het daa.r-

. Sk toe aanle1dmg gegee dat d1e 
Redakteur Koshmse: Cobus Erasmus ( ·uur) · I Studenteraad afgesien het van 
Assistent: Dalene JI>eipm:t (Dissa). die au tipe papier. Aangesien 

Redakteur Akademies: Joh<m ~retorius (Skuur) .
1 

die st~dentema.~sa b~lang. h~t 
Assistent: Esmc Wessels (Karlme). by .,Die Wapad en dit pnmer 
Redaktrise Kunsblad: Bellia Booyel!lls (Kulu) . 'n diens is wat deur die Stu· 

denteraad aan d ie massa ge-
Redakteur Sport: Is~k Ma!herbe (Liberalia) · !ewer word motivser ek graag 
Assistente: P. J . Meyer (Uitspa."l) ; A. F. Vosloo die S tudenteraadsbeslui t. 

(Skum: ). 1) As gevolg van verskeie 
Redaktrise Damesblad: Salome Brits (Oosterhof). faktore het papier se prys baie 
Redakteur Inter-Universiter: Dan!e de Kock (Dorp) . baie meer as die normale ge-

styg. (Aile dagblaaie kos nou 
Redakteur P.N.B.: Qailintus IP'eBsell'. byvoorbeeld 7c en nie meer 
Redaktrise Korps: Ineke Undhout. Sc nie.) Die Studenteraad het 
Redakteur A.B.K.K.: George Lotter. gevoel dat daar met dieselfde 
Redakteur S.A.B. : begrote bedrag 'n grater diens 
Fotoredakteur: aan die studente gelewer kan 

word as 'n goedkoper papier 
Fotoredakteur: J. F. D. C~roeser (Uitspan). gebruik word. Meer uitgawes 
Assistent: Sam .Basch (Liberalia). kan dan uitgegee word. 
Sub·Redakteur: Attie Gerber (Liberalia). 2) As 'n eenmalige publikasie 

Tegniese Versorger: 
Sekretaresse: Cecilia Louw (Disa). 
Penningmeester: 
Sirkulasiebestuurder: 

wat net gelees en weggegooi 
word is daar nie vee! sin in 
om dit op 'n baie goeie ge
halte papier te druk nie. 

3) Deur oar te slaan na koe
rantpapier kan ,.Die Wapad" 
in Potchefstroom gedruk word 
en spaar di t ons die moeite en 
brandstof om heen en weer 
tussen Potchefstroom en Car
letonville te ry. 

Ons varskaf aile kampeertoen.asting, 

asook 

Teks: Ps. 65: 12- ,.U kroon die jaar van u goedheid en u voet
spore drop van vettigllleid." 

I 4) Daar .,Die Wa.pad" in Pot
chefstroom gedruk word is 
die diens heelwat vinniger en 
kan ons vars nuus te lese kry. 
Dit sal ook 'n v;nniger en ge
reelder .. Wapad" verseker. 

JURGE s 
OONWAE 
EN SI..EEPWAENS. 

lornalede: 

TE 
s 

ONS IS BEREID OM U SPESIFIEKE TOERUS

TING OP BESTELLING TE KRYI 

Wolmaransstraat 40, 

Telefoon 7328, 

POTCHEFSTROOM. -ST 

U ken seker alma! die bekende gediggie van Eugene Marais oor die 
reen: ,0, die dans van ons suster!" 

Maar het u geweet dat die Bybel ook 'n ,reenlied" het! Dit staan in Ps. 
65 : 10-14, u kan d.it gcrus lees! En omdat dit in die Bybel staan, weet 
ons dat Dawid hierdie lied gedig het onder inspirasie van die Heilige Gees. 
Daarom het dit vandag ook vir ons betekenis. 

Die skarnier waarom die hele ,reenlied" draai, is vers 12. Want in vss. 
10 en lla gaan dit oor die vroee reens, wat die aarde gereed maak vir die 
saaiseisoen (in olis taal: Die reen van September-Oktober). Dit is die begin 
van God se goeie jaar. Vers 11b sing van die stortreen in die winter (Pales
tina is 'n winterreenvalstreek soos die Boland by ons) . Dus die reen van 
November tot Februarie in ons land (Palestina is in die Noordelike half
rood gelee en het dus winter as ons somer het). Dit is die verloop van God 
se goeie jaar. Vss. 13 en 14 jubel oor die laat reen (Maart en April by ons) . 
Dit is die voltooiing van Godse goeie jaar. 

So het God ook in die afgelope tyd ons vaderland gekroon met milde 
reens. Hy het ons gebede verhoor en ons ryklik geseen! 

En dit alles doen God terwille van Jesus Christus wat ons met God 
versoen het aan die kruishout op Golgota. 

Laat ons dan, ook as studente aan hierdie universiteit saam met Dawid 
1 . die Bybel se ,reenlied" sing en God dank vir sy mildadige goedheid! 

~~~------~~~---=--~----~~~~.! 

I 
5) Tegnies sal .,Die Wapad" 

beter afgerond kan wees as 
dit in Potchefstroom gedruk 
word. 

PIETER MULDER 
Studenteraadsvoorsitter 

KU SUS IN 
LAN BOU 

* Vervolg van bladsy 7 

ming van meer .jong mense 
wat tot die landbou wil toe· 
tree. Goeie kommentaar is ver
kry oor die balans tussen teg· 
niese. en ekonomiese aspekte 
van die inhoud van die kursus. 

Na verwagting sal die onder
sock na die instelling van so 
'n k.ursus nog 'n geruime tyd 
duur en word 'n beslissing 
daaroor nie voor Apri} vanjaar 
verwag nie. 
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aa1 
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hoc 
dit 
so 
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ver~ 
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GEAGTE PUKKE, Die indloena's het sedert ons 
laas gesels het 'n hele paar keer vergader. Sekere 
van die besluite is :reeds verwerklik, ander is nog 
hangende. 

Van die besluite wat reeds uitgekulmineer het 
is m.i. die saak rakende kafeteria ure die belang-

rikste. Die kafeteria wat deesdae van 9 vm. tot 9 
nm. oop is (of te wei 9h00 tot 21h00) is besUs 'n 
verbetering. Die blote feit dat die ure so eenvor
mig is dra veel tot die sukses by. Die aandeel wat 
die indoena's in hierdie saak gehad het is prysens
waardig. 

Dit bly egter 'n jammerte dat die Kafeteria se 
dienste nie uitgebrei kan word na 'n beter voedsel

voorsienende restaurant nie. So 'n bietjie afwisseling van vleispasteie met 
tamatiesous. 

Tog is daar 'n paar sakies wat gerus die indoena's se aandag kan ge
niet, soos byvoorbeeld ,Skoonheid van ons Kampus" ,'n Gunstige Inter
varsity telling" ,Betaling vir WAPAD redaksielede." ens. 

* 
'n Saak wat dringend aandag nodig het is kantoorfasiliteite vir Alaba

ma, Thalia, Kamaval en die hoofliggame en dan natuurlik die WAPAD. 
Eksklusief is verneem dat die Argief ontruim gaan word vir kontantruimte 
asook dat die stoep voor die S.R. kantoor moontlik toegebou kan word. Dit 
sal wei 'n bietjie verligting skep. 

Groetnis en orde hou. 
Die ordehamer. 

So 'n wenkie aan AOB. Knap sommer ook die terrein voor die Pik Puk 
so 'n bietjie op sambrele, stoele-, tafeltjies liggies in die aand ens. 

Van die AOB gepraat. Ons sien met rykhalsende verlange uit na die 
flieks, en ons hou duimvas dat die program volgehou kan word. Dit sal 
'n blye dag wees as hierdie lofwaardige poging 'n sukses b!yk te wees. 

, 'n S.R. van lang vergaderings" as mens sien dat bulle 9.00 vm. begin 
en 4.45 nm. eindig met 'n uur etenstyd. U weet die besluite wat hangende is 
word altyd as ,saak geniet aandag" genotuleer. 

PROF. J. H. GROBLER, hoof v~m die departement 
Bodemkunde aan die Potchefstroomse Univei"siteit, 
ls tans besig met 'n ondersoelk na die moontiikHneid 
om 'n diplomakurmls in Lamll'bouwetenskap i~ 

te stel. 

Vclgens prof. Grobler gaan Ire of persone wat te doen het 
daar steeds groter eise aan ,. met die beplanning en uitvoc
boerderybestuur in die toe- ring van boerdery. Die uit
koms gestel word. ,.Daar be-l gangspunt is boerderybestuur 
staan 'n wesenlike gevaar dat gegrond op 'n kennis van die 
ons ·landbou deur 'n gebrek primere hulpbronne - grond, 
aan bestuurspotensiaal gekort- 1 klimaat en plantegroei en die 
wiek. kan word", het hy gesl!. ontginning daarvan deur mid-

Mm. Franeoh'> van Wyk is die 
nuwe karnaval-voorsitter in 
die pie it van mnr. Braam le 

Roux wat bedank hst. 

Nlilve kursus op u @ 

1e 
VAN vanjmu· af W@rd Intemasionale Poll.itliek vir §t1!lld.ente wat tot die diplo
matiei.u~ dieru; wn aootree, joernaUste, r~dio-omroepers, !.rulruur- en ge
meewskapsleie!is en pol.itid aa!lllgebie«ll. 

Dit is trouens vir alle stu- as tweejarige hcofvak geneem Die teoretiese en prinsipl!!!e 
dente vir wie 'n begrip van word, terwyl daar ook geleent- grondslae van die w~reldpoll-

die moderne wereld van be- heici vir nagraadse studie is. tiek. 
lang is - dus onderwysers en Sake wat bestudeer word is 
predikante sowel as lette rkun- soos voig: Met behulp van die Sentrum 
diges en natuurwetenskaplikes. Die moderne stategemeen- Vir Internasionale Politick en 
Meer nag, vir a!le landsburgers, skap en tusscnstaatiike betrek- sy aktiewiteite is die studie 
aile Pukkc. Daar is al 36 stu- kinge. nie tot die tradisionele lesing
dem.e wat die vak ncem. Internasionale instellinge en en handboekmetode heperk 

Dit is 'n ondersteunende organisasies, soos die · V.V.O. nie. Daar sal dus baie bespre· 
vak vir Geskiedenis, Staats- Die internasionale posiSle kings oor sake van ons w~reld 
leer, Kommunikasiekunde, Eko- en buitelandse beleid van sta- en ons tyd wees. 
nomic, Geografie en Volkereg. te, insluitende die R.S.A. 

Internasionale Politick · wat Die internasionale mags- Die Puk.ke v.ri.l graag vir die 
voorheen as onderdeel van verhouding en stryd. Rapportryersfederasie wat 'n 
Staatslcer aangebied is vorm GebcurtenL~se en ontwikke-~ finansiele bydrae tot die on· 
tans 'n selfstandige val; met linge in streke soos Afrika, derneming lewer dankie s(!. 
die leisels in die hande van Asiil die Midde-Ooste, ens. Dit word daarom tcreg die Rap-
prof. C. P. van der Walt en Militer-strategiese aange-, portryersleerstoel in Interna-
mnr. J. J . van Tonde!. Dit kan 11eenthede. sionale Politick genoem. 

SWOEG 
~N 

SW~ET 

IN IIOS.,. 
E~<SAM~N 

Op bygaande ~oto's sien ons 
hoe daar Maandag aan ~b•os

eksamen geskrywe is. Mss~ 

as 'i 600 kandidata he!: ge-

Nuwe Yo@rSn 
Yir Karnaval 

AAK SOEK VOORKEUR 

Volgens 'n opname wat by del van kapitaal en arbeid. 
59 skole gemaak is, na die be- Vir praktiese ervaring sal 
hoefte aan so 'n kursus, blyk kandidate verpligte vakansie
dit dat sowat 800 !eerlinge in werk op plase moet verrig. 
so 'n kursus belangstel. Die Daar word beoog om so 'n kur
opname is gemaak by stedeli- sus oor drie jaar aan te bied. 
ke, landbou- en plattelandse Matrikulasievrystelling sal nie 
skole in die vier provinsies. as toelatingsvereiste geld nie, 
Dat daar by die jongmense nog maar 'n skooleindsertifikaat in 
'n groot belangstelling vir die algemene, wetenskaplike 
landbou is, blyk daaruit dat of landbourigting. 

AS DIE S.R. maa:r weet hoeveel dJrama (meer nog 
~s dit wat h1t'Hle beleef het) hulle besoek aan KimJ
werhof se dore op lt8 Feb:n.unrrie die arme lm.ii§
komitee beso:rg het, sa! sommige daRk beter vcel 
oor die ruwe behandeling wat huHe gekry het 

2,3"/. leerlinge in Transvaal, Volgens gesprekke wat prof. 
8,1% in die O.V.S. en 2.7% in Grobler met landbouleiers ge
Kaapland belangstel in so 'n had het, is alma! dit eens dat 
boerderygerigte landboukursus so 'n kursus noodsaaklik is vir 
aan 'n universiteit. landbou-ontwikkeling en dat 

Met die kursus word beoog daar geleentheid geskep moet 
om universiteitsopleiding te word vir die unlversitere vor
verskaf aan voornemende boe-1 * Vervo!g op bladsy 6 

II 

Hoer gesag se: ,Eerstejaars help soek nie, maar wie neem 
gaan slaap elfuur'" Wat maak bulle kwalik as hulle om 12.30 
'n mens dan as jy elfuur ag- nm. lag vir so 'n versoek van 
terkom, dat Dapper en Stap- 'n dameskoshuis: 
per, die twee geleende don
kies, die pad gevat het, losge
ruk het van bulle paal (of 

losgesny is ... ) . 

Dore moet bed toe, dte S.R. 
is gaste, dus het heelwat ver
baasde nagmense daardie nag 
sewe angstige huiskomiteelede 
in aanddrag die strate sien pa
troleer. Thaba Jah was aan
vanklik nie so gretig om te 

,Kom help ons asseblief 
sock na om; donkies!" Hul!e 
ter ere nagegee: Toe bulle eers 
begin, toe s6ek •bulle!" 

Die toppunt van moedeloos· 
heid is om of Dapper Of Stap
per, se stukkende toom d6er 
by Gimmies te kry (2.00 vm.) 
en te besef: dit help nie, wag 
tot die son skyn! 

Nouja, wat was Klawerho! 
en Thaba Jah se vreugde groot 
toe die twee vabonde uitein
delik die volgende oggend om 
7.30 vm. by Wasgoedspruit ont
dek word' Die omie-van-die-plot 
het nou we! 'n paar uur gewag 
vir sy twee donkies, Phillip 
Weiman se dubbelperiode op 
'n Dinsdag het (gelukkig vir 
sy studente) net tien minute 
geduur, en op Klawerhof se 
koshuiskasboek staan aange
teken: ,twee donkietooms", 
maar Dapper en Stapper is 
tuis, en die dore het ten min· 
ste genoeg rus gehad! 
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DIE Alabama ritmegroep en van Louis van Rensburg gaan senior-programaand bet die 
drie sangers van Alabama bet Alabama hierdie jaar Suidwes- Thalia toneelvereniging al 
tydcns die Senior-program- Afrika binneval, met bulle die toeskouers laat skaterlag 
aand weer eens bewys dat toer gedurende Julievakansie. met bulle uittreksels uit Kin
bulle bo aan die leer staan Dit beloof om een van die aan- kels in die kabels van Andre 

DIT is my voorreg om week
liks iets oor die k.uns op die 
Puk se se. Die liewe kultuur 
en kuns die swart ska.pie in 
die huidige samelewinr:. 

kultuur in die engere sin. Dit waag: Is daar kuns in absur- wat vermaaklikheid betref. genaamste toere in jare te P. Brink. Groot opgewonden
wat mooi en edel is. Dit wat diteite, onbeh.oorlikhede, en Met 'n kort program wat in wees. Aile sterkte word aan heid beers onder elke Puk om 
'n volk bou en karakter gee. kuns terwille vir politieke ae- almal se smaak geval het is die Alabama se bestuur en die hele aanbieding te sien. 
Dit wat rein en edel is. win. aan die eerstejaars getoon hoe lede toegewens, ons weet hulie Volgens Thalia se bestuur 

Maar baie beslis ook die vol- Alabama ly. Alabama het sal weer soos in die verlede loop die reelings vir bulle 
Die mens is mos sportmal, 

akademiegek, en ly aan 'n ont. 
spanningsmanie. Niemand sal 
sommer graag kultuurmal wil 
wees nie. Hier praat ons van 

gende: Nooit kuns terwille van Dit dan my inleiding tot die natuurlik geen bekendstelling die Puk se naam hoog hou. toer baie goed en nog net die 
die kuns nie, maar altyd kuns jaar se k.uns-kultuur. nodig gehad nie aangesien finale afrondings is nodig. 
in die dienende vorm - nl. tot bulle reeds wereld bekend is. THALIA Dus blyk dit dat Thalia se 
eer van ons Skepper en as ek 
'n skemeringskennis J:Dai 

Tot wedersiens 
MASKER. Onder die bekwame Ieiding 

toer ook weer hierdie jaar 'n 
groot sukses gaan wees. 

FOTO BO: L~ul3 v~ Remsburg - meesterbrein YOClf muslek~ ·FOTO DO: Jo0fie Vorster. die man agter die ekerma tydensiFoto BO: Suzette van der Westhuizen. sangerea en tonaei-
lkomPfJf. die senior programaand. speelster. 
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Aan die dames, moenie skroom om jul afkeur 
te toon nie. Dit is ook belangrik vir die bou van 
'n gesonde gees. 

I NUWE REST AU RANT II 

~ 
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~ I 

en 

GOEDERE IERF, 

Hier is nou 'n kans om te kyk of ons as seniors 
nie van 1974 'n sukses kan maak nie. Veral die in
lywing van eerstejaars in die verskillende fasette 
van die Universite·it. Onthou bulle is die seniors 
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SAlDIEV G? 
GEAGTE REDAKTEUR, Vergmn my assebUef 'n spreekbeurt in u koerant. 
Ek het 'n mening of wat te lug oor 'n sekete faset van die georgallliseerde 
studentelewe te pHaatse, en wel die soslilllal-aB.1a(llemiese terrein. 

0 Puklde jy! 
IIOE kan ek praat as my hart seer is? My hart is seer want ek 
Hoekom? 

,Hallo!", boor ek iemand barigbeid beskou as 'n man Sal ons slaag? 

ns 'n PUK. 

groet, sonder enige reaksie jou groet nie en as 'n man jou Ons kan slaag! 
van die ander kant af. Ek nie groet nie, groet hom! - As ons slaag . . . my hart is 
staan verwonderd, en weet dat iemand gaan tweede viool bly - ek is 'n PUK. 
ons met spyt moet erken dat speel. - Schalk. 

Ek wil die bewering maak lleid van die S.R. kan die ,so- minstc 'n verteenwoordigende 
, dat hierdie terrein hopeloos siaal-" by die meeste kleinere persentasie van die studente, 
oorgeorganiseerd is. Daar be- verenigings net sowel geskrap waarop bulle aanspraak maak 
staan tans 24 sosiaal-akademie- word. Wat die deursnee stu- dat hulie die bclange kan be
se verenigings op die Puk en dent betref, verdwyn die waar- hartig, as ingeskrewe lede 
ek is oortuig daarvan dat nie de van die vereniging dus on- (d.w.s. wat ledcgeld betaal 
mecr as VYF van hierdie ver- middellik, want bulle kry mos hct) net nie, ter wille van lull
cnigings sc bestaan gcregver- konsuis genoeg van die akade· self moet ontbind. Buitendien, 
dig is nic. Daar bestaan hoe- mie in die klas. wat hou die sogenaamde .,be
genaamd geen behoefte onder Die oorgrote meerderheid lange" wat behartig word nag
die studente vir sulke vereni- van die verenigings bestaan a! in? 

sulke tonele hom meennale 
daagliks afspeel. 

Om watter ander rede sou 
ons wonder? Die antwoord is 
logics. Ons is nie meer die 
klein plattelandse Universiteit 
nie - ons is 'n massa! Die 

A 0 II R 

dae is verby toe alma! mekaar GEAG'fE Mencer die Redalkteur en/of Jeremina. 
naastenby gekcn het. Ons word (Die brief is eintHk a~m Haasgenoemde gerig -
elkeen 'n nommer, 'n niks. daarom die iirngeslote appeibloeisel en wHgertakkie.) 

Hieroor betoog ek, want ons Dlit is weliswaa:r 'n bietjie laat, maar !aat Hewer 
kan dit verhelp. Met 'n klomp baie andler dinge teen ons maims gese word, as dat 
nikse op die kampus kan ons • • • . • , 
nie saam die genot, die tinte- ons me onsseRf teen JOU lbesku.dd1gmgs m dJe vorige I 
ling van student-wees geniet I ,Wapad" kan verdedig n.ie. I 
nie. Om vaak-vaak 'n lig te . , . : 
fl"kk d d Ek wens ook JY was n man, l1s of die ou 'n motor besit -~ 1 er en an op~ewon ~ en dan sou jy dalk ons kant van en asof dit nie erg genoeg is 
half hartseer na n mo01 en . . . . . . 
sommer lekker ser te luistcr 
en om bly te wees saam met 
'n nuwe gekose Studenteraad 
omdat jy bulle ken. Om bly 
te wees as jy 'n Puk erens 
met vakansie raakloop, asof 
jy wil gil en aan die wereld 
wil vertel: Ons is PUKKE. 

d1e saak ms1en. .

1 

me w1l Julie deesdac weet wat· 
. ter soort! En wat van julie 

Ons kan nog OOI' a~de~ . dmgc arme ou voetjies. Dit sal mos 
as rugby en ons biertJIC op· . . , 

d k 1 t 
. 1 emthk ,opgeblaas wecs van 

gcwon e raa , maar a wa JU - . . 
1 d bl kb il b . al d1e blase, en t1en teen een 
e an:es Y aar w oor 15 sal julle die bus moet haal 
huwellksaansoeke, want waar- I k b . t 1 
m d k . II . tl "k I os UIS oc. I 0 an ers om JU e em 1 Buitendien, wil jy he 'n man j 

moet bomself die spot van 'n 
Kom ons maak die beste van I belc dameskosbuis op die hals I 

die slegte saak en bou op om '" baal - by sal mos die ,hit" 
tarentaal-tarentaal met mekaar rmewe van I in die skindcrhoekies wccs _

1 te speel. Hoe? deur so 'n voorstel aan die 

Groet mekaar en groet me- ie Sesers gemiddelde Pukaster tc maak? I 
k l W bartll.k j1 Ek wonder of hy 66lt weer 'n aar nogmaa s. ees , 1 

wees vriendelik, wees PUK. ~, sleep sal kry. . ; 

L ·d t"t ·1 . , swot" (en ek skryf dit in j En dat u darem d1e verme-aat ons., ons 1 en 1 eJ as : " . . , 1 

PUKKE b h ( _ . aanhalingstekens omdat dit nie telhe1d kan h~ om diCfsta, aan · spontanc e ou mas : , . . , . . , 
f · · ) 1 d" Afrl·'·aans 1·s n1·e) Sodr~ •n' te moed1g m n pubilkas1e van sa o me massa me en a te : ... . a 1 • • 

di (k h · 1 man 'n eerste afspraak maak I die Puk. (As JY dalk vergeet • nge soos gees os UJS· en • i . . . 1 

I If is van die eerste wat uitge· . het, d1t gaan oor ,d1e groot kampusgees) sa vanse reg- · 1 • 1 

I PUKKIE d J. j vlnd word wat by eendag sal I bos blomme utt cen van Potch ; 
kom. As eke sy ee ' . . se ellte-tuine".) As dit die mo- 1 

tjie bydra . . . 'n Klein vuurtjie wees as hy m d!e praktyk . . I 
h staan Onmiddellik hierop vind reel van d•e Puk-aster 1s, wee! steek 'n groot hoop out aan · k . . 

• 
1 'n begrotingsopstellery plaas e darem me. Ons w11 darem 

dte brand. • k k -
t h I en haarfyn word uitgewerk of oo nie ecndag vir ons inders 

Is jy te skaam, e oogmo~· i hy baar en haar klnders teen se: ,.Pa moes steel om Ma se 
dig om iemand, te groet en ~s 1 'n hoe lewenspeil kan onder· guns te wen", nie. 
jy dalk reeds n nommer, n i h 0 tk d"t t 1 Sowaar, geen wonder Puk-
niks? Dan was jy nog nie PUK : ou. n en 

1 
' oe · asters bet so 'n agterstand ver·j 

nie. Probeer, dis lekkcr. , Jy praat van flick toe stap! geleke met asters op ander 
Dames, moenie skrik, of dit , My liewe mens, die eerste ding kampusse. (U eie stelling.) Pas 

as 'n vernedering of as voor- wat julie dames dan wil weet tog maar so 'n bietjie selfon· 
dersoek toe. 

Gouwsstraat 3. Teiefoon 52n, 

POTCHIEFSTROOM. 
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Appelbloeisel en wilgertak· 
kies. 

POLEMIET. 

ameskomi ee 
* Vervolg van bladsy 2 

DAMESBLJID 

Mej. Salome Brits, wat die 
damesblad van die Wapad be. 
hartig se: 

Ons eie Aster, en die Dames
komitee! Ja nee, dames, nou 
gaan die PUK asters darem 
wys waartoe ons in staat is. 
Daar word altyd getwyfel aan 
die bekwaambeid van ons 
vroulike geslag. Nou beskik 
ons oor 'n mondstuk, die 
Aster, en 'n Dameskomitee, 
wat ons eie vroulike identiteit 
na buite gaan uitdra en wat 
niemand ons gaan misgun nie. 

Dit word nou net van ons 
PUK asters verwag om 'n 
lewendige belangstelling te 
toon en d.m.v. Aster kan elk· 
een van u die wonderlikheid 
van vrouwees bewys. 

Die Dameskomitee gaan met 
die hulp Aster ons PUK asters 
se uniekheid vergestalt, sodat 
die dames geaktiveer word tot 
'n lewendige belangstelling in 
die georganiseerde studente
lewe, nie net op ons eie kam
:PUS nie, maar ook as die PUK 
aster as 'n lewendige beeld 
op die kampusse van ander 
universiteite. 

gings nie. Ek grond my stel· slcgs om lyf te gee aan ciricu· Ag nee wat, laat ons net een
ling op die bywoningssyfer van !urn vitae en genoeg bestuurs- maal eerlik met onsself wees 
georganiscerde aksies - die foto's te veroorsaak om die en al die dooie bout uitsny -
werkl ike en nie die jaarverslae ,Bescmbos" se prys tc ver- ter wiilc van die gesonde dee! 
s'n nie. dubbel. van die boom. Ontbou, onno-

Die sosiale aspek bet tot nog Ek wil voorstel dat 'n al- dige verenigings le 'n onnodi-
toe ietwat aftrek gekry maar gehele reorientasie plaasvind : ge las op die S.R. se fondse. 
met die jongste finansiele be- en dat verenigings wat nie ten ; - Snoeisker. 

@ 

lS 

ROKKE soos gemustreer en nog baie meer 

LANG ROMPE 

BLOES~ES, ens ............................... vanaf 

Dl' KLEI WINKEL.TJ 
mN DIE HOEK 

PO,TCH-EFSTROO·M. 
TRUST ANK .. 
DEURL00'P -ST 
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MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

lbJy u piaas~ike 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar •.. 

POTC SPA s 
lombardstraat 39, Tel. 6071, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

ElECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS & 
TRUCKS. 
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DIE WAPAD ~LADSY ElF 

'N NAT grasbaan wat die gevolg was van die swaar reens van die afgelope 
tyd was hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik dat slegs een baanrekord en 
een rekoad nn die SJfH"i'ngnommers op die eerstejaars atletiekbyeenkoms 
geslaan is. 

Die sterk S.A. junior nael
Ioopkampioen, Naas Willemse, 
het die 200 meter wedloop in 
die nuwe rekordtyd van 22,3 
sek. afgeie. Willemse het ook 
die 100 meter naelloop gewen 
in 'n tyd van 10,9 sek. 

Die ander byeenkomsrekord 
i is deur Danie Weitz opgestel 
i toe hy die paalspring met 'n 

! hoogte van 4,02 meter gewen 
" het . 

In die 1 500 meter bet John
ny Keyser, Johan Marais en 

• . · Jan van Ellewee vir 'n skit!l terende wedloop gesorg. Hulle 
) ; was deurgaans in 'n taai stryd 

gcwikkel en Keyser bet uit
·:i eindelik gewen met 'n tyd van 

4 min. 1,3 sek . 

van 4 min. 1,5 sek. en 
Ellewee derde in 4 min. 

ook die 3 000 
Sy tyd was 8 

FOTO REGS: M. Goosen wen 
die spiesgooi. FOTO HEEL 
REGS: Johnny Keyser. een van 
die uitblinkers tydens die by-

eenkoms. in aksie. 

vir al u moderne 

musiektoerusting 

PLATE 

4- en 8-IBAAN-BANDE 

Enigste verskaffers van ,POSTERS" 
in Potch. 

H/v. TOM- en VON W!ELUGHSTRAAT, 

Telefoon 4130. 

lzak van der Linde het die meter vir dames gewen met 
800 meter gewen in 'n tyd 'n tyd van 12,9 sek. en die 
van 1 min. 57,8 sek. Manie 200 meter in 26,5 sek. 
Meyer het die 400 meter hek- In die 1 500 meter bet Susan 
kies in 57,4 sek. afgele. Malan gewen in die tyd van 

'n Beseerde Kobus Booysen 5 min. 37,6 sek. 
het die gewig met sy linker- Wat die veldnommers betref 
hand 13,3 meter ver gestoot. het Annelie Cabano twee oor

Helena Stoker het die 100 

/ 
I 

l 

I 

I 
/ 

l 
! 

' ' 

plaas. Sy bet die gewig 9,37 
meter ver gestoot en in die 
skyfwerp 'n afstand van 40,11 
meter behaal. 

M. Goosen het die spies 30,4 
meter ver geslinger. 

I Skuur het die spankompeti-
1\ sie vir mans gewen en Wag-'n

bietjie die vir dames. 

P---=-~=--------- ~~~~ 

U NAAS.TE. FIETSWI·NKEL 
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ffi Tomstraat 98, Uitsig-arkade, ffi 
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~ -~~ - -1115111=111==111:!!111:SIII511il5111:1115lll=<llli:lll5111il:llli:lll5111:!11ii:lll;;;mt;;;m=n 



24 SEPTEMBER 11.955. Port Elizabeth. Op die Crusaderrugbyveld woel 'Ill! 

toetswedstryd tussen Swd-Afrika en JBrittanje in 1nD sy feiheid. Dat dit . 'n 
gelykopsteyd is blyk uit die temng. §uid-Afrnka 6, BriUanje 5. 

Dan haak Suid·Afrika die kiespanne van die universlteit provinsiale rugby vir Trans-
hal uit 'n skrum. Hul klein afrig. vaal gespeel, nadat hy die 
skrumskakeltjie Tommy Gent· vorige seisoen nog onder 19 
les skop dit hoog die lug in. SEWE TOETSE rugby gespeel het. Hierna 
Kaptein Stepen Fry bekom be- As student aan Wits het word hy egter opsy geskuif. 
sit van die bal en voer dit na Clive Ulyate in 1953 sy cerste Vroeg in die 1955-seisoen toer 
Clive Ulyate. Die witkoplos- hy saam met die Junior Spring· 
skakel verander blitsvinnig van bokke deur die land. 
rigting en gooi die hele Britse 'n Skitterende vertoning in 
agterlyn oorhoops. Hy nael die laaste proefwedstryd be· 
skitterend en plant die bal on- sorg aan hom 'n plek in die 
der die pale. Duisende jube· Springbokspan teen die Leeus, 
lende Suid·Afrikaners vlieg die bo die gereelde Transvaalse 
lug in saam met hoede, pro- losskakel, Natie Rens. 
gramme en lemoenskille. Hy vertcenwoordig sy land 

Hierdie drie was die keer- , vier maal teen die Britse 
punt van die wedstryd. Suid· I Leeus, voordat hy in 1956 weer 
Afrika draa! die krane oop en deur die Rooibontes ingespan i 
wen die toets met 22 punte 'I word. I 
teenoor 8. Ulyate speel 'n skit· In dicselfde jaar is hy lid 
terende wedstryd en voeg nog 1 van die Springbokspan na Au· I 
'n skepdoel by die totaal. Die 1 stralii~ en Nieu-Zeeland. Hy I 
man wat by die agterdeur in· I speel in die eerste drie toetse I 
getom het was nou die held teen die All Blacks om sy to-~ 
van Suid-Afrika. taal op sewe te staan te bring. 

Op 1 April vanjaar aanvaar Nadat hy twee jaar in Ame-1' 
mnr. Clive Ulyate diens liS rika deurgebring het, neem hy 

1 
sportafrlgter aan die Puk. Hy in 1960 aan die Springbokproe-
sal die l.trieket· en dameshok· I we dee!. Hy begin egter eers I 
------------------------

1 
weer die volgende jaar geree!d 

f'fi"!l!llllllliil5~!!!!11!i!:!!!lr=-l!!iii0111E~ED-I!l!!OO-!!Biiii!!O=!l!l!!!-sm~"""'=SiJ rugby speel. Vanaf 1961 tot 

WANNEER PA N!E ME R 

W~L BETAAl NIE 

MAAK GEBRUIK VAN ONS 

ON$ OOEN KWAUTIEDT V~RSOUNG~ EN VEFli

SMfF NI!JWIE ~ANDIE 

U iS VERSIE~ER VAN FUNKE !JIIENS BY ENIGE 

VAN ONS TAKKE DWARSDEUR WES-TRANS

VAAl. 

L@mb~~~t 10. f®fi®f©©f!l 6m. 
IPO'fCHfEfS"mOOM. 

-ST 

1963 verteenwoordig hy die 
Oostelike Provinsie etlike kere 
as heelagter en losskakel. 

Hy speel ook in 1953 vir die 
Noordelike Universiteite en In 
1963 vir die Sentrale Univer
sitelte. 

97 VAN PROCTER 

Ulyate het sowel Transvaal 
as die Oostel!ke Provinsie ook 
op die krieketveld verteenwoor
dig en kan 'n ltolf nogal Iustig 
swaai. Nadat hy agt j.aar lank 
nie krieket ges·peel het nie, het 
hy in die 1964-1965 seisoen 
ses agtereenvolgende honderd· 
talle vir sy klub, Carlisle 
Bridge, en sy subunie, Middel· 
Iande, behaal. 

In dieselfde seisoen slaan hy 
97 lopies vir O.,P.-B., van onder 
meer, Mike Proctt:r se boul
werk. Hy het die jong Procter 
letterlik uit die wedstryd ge
praat en die grootste aandeel 
in sy span se eerstebeurtoor
winning oor 'n Natal B.-span, 
wat ook spelers soos Barry Ri· 
chards en Barry Versfeld inge
sluit het, gehad. 

Sy hoogste telling in eerste· 
klas krieket is 51 teen Noord· 
oos Transvaal. Hy het balle 
van die Springbokboulers, Jac
kie Botten en Glen Hall minag
tend grens toe gejaag. 

Sy hoogste telling in klub
krieket was 100. 

Boonop .Is hy 'n mediumsnel· 
bouler van gehalte. Hy bet by 
meer as een geleentheld die 
boulaanval geopen vir sowel 
die Noordelike Unlversiteite as 
die Suid-Afrikaanse Universi· 

; teite. 
Hy het ook vir die Suid-Mri· 

kaanse Plattehmds~ elftal ge
speel. 

Mnr. Ulyate sal vir die Puk 
beskikbamr wees en behoort be· 
slis die span te versterk. Ook 
Wes·Transvaal sal hom goed 
k!l.n gebruik. Mnr. Ulyate bet 

------· -~---

meer as tien jaar ondervinding toe sy die spel in 'n vmei! I morsin. 
as afrigter in hierdie sport- stadium vaarwel toegeroep het MAi'I[EWi\.LES 
soort. 

Na afloop van die universi· 
teitshokkieweek in 1953 was hy 
lid van die Protea-span wat 'n 
gelykopbeslissing van Trans· 
vaal afgedwing het. 

S.A. DUIKKAMPIOENE 
Mnr. Ulyate se vrou, Sally, 

sal moontlik ook met sportaf· 
rigting behulpsaam wees. Sy 
is 'n voormalige S.A. Junior 
duikkampioene en het ook vir 
die O . .P. geduik op die S.A. ope 
duikkampioenskappe. Sy was 
'n sterk aanspraakmaker op 
provinsiale kleure in hokkle 

om al haar aandag aan die Toe een van die motore van 
afrigting daarvan te wy. die vliegtuig waarmee die 1956· 

Sy het vir haar 'n gedugte Springbokrugbyspan na Austra· 
reputasie as hokk!eafrigster in Iii! onderweg was, gaan staan 
die Oos-Kaap opgebou en ook het, was dit Clive Ulyate wat 
tennis, swem en netbal met met sy manewales 'n klomp1e 
groat sukscs afgcrig. Die Ulya- benoude Springbokke binne 'n 
tes is ooll: ywerige en goeie kort tydjie aan die skater ge
muurbalspelers en ook hierdie hlld het - hul benarde posisie 
klub sal by hul koms baat. hecltemal vergete. 

Verder is mnr. Ulyate 'n fly ~al sonder twyfel 'n ge-
geesdriftige gholfspeler en het wilde figuur op ons kampus 
hy op die oomblik 'n voorgee word. Met hul grondige kennis 
van 6, hoewel dit op 'n stadium van verskeie sportsoorte sal 
al op 2 gcstaan het. die Ulyate egpaar beslis 'n aan-

Mnr. Ulyate i~ 'n aangename win11 vir sport aan die Puk 
persoon met 'n skitte.rende hu· ~ wees. 

----·-··- ··--· 

oe 
yate 

,.EK is nie berend om te a~nnl!ar dat Suid-.-\fll.'ika se sporttalent tot die stede
Hke gebiede beperk is nie," bet nm.r. CHive UByate, mmtaangesteide sportaf
rigter aan die Puk, in 'n oillderhoud met ,Die Wapad" gesc. Om bierdie 
rede is dit vir hom 'n uitdaghllg om die verst~ke talente a:m 'n plattelandse 
unive.rsnteit te kom. ontgin. 

Mnr. Ulyate sien baie daar· 
na uit om met sportafrlgting 
aan die Puk behulpsaam te 
wees en is vasberade om hom 
hart en siel in sy werk te 
werp. By is vera! ingenome 
met die voorui.tsig om m{;'t stu· 
dente te werk, hoewel hy meen 
dat dit 'n mate van aanp~~Ssing 
sal kos om volwassenes af te 
rig nadat hy nege jaar in die 
onderwysberoep gestaan het. 

Hy het retlds die Puk besoek 
en is geweldig in sy skik met 
die beskikbare fasiliteite. Hy 
hou besonder bale van die aan· 
treklike opset van die Fanie 
du Toit-sportterrein en meen 
dat dit vera! vir krieket die 
ideale atmosfeer skep. 

Wanneer mnr. Ulyate diens 
aanvaar sal die krieketseisoen 
reeds iets van die verlede wees 
en hy sal dadelik sy aandag 
aan dameshokkie !tan bestee. 
Hy wou nie te veel se oor wat 
hy ~og om te doen nie, aan· 
gesien bale afhang van die 
omstandighede wat hy hier sal 
aantref. Hy het egter 'n paar 
baie interessante idees wat 
hy hier sal wil kom toepas. 
Wat dit is sal hy egter self 
uit die mou kom laat. Wat 
ons egter wel kan se is dat 
dit vera! op fiksheid en vaar· 
digheid gerig is. 

Wat krieket betref, se mnr. 
Ulyate, dat dit nog altyd sy 
gunsteling sport wu. 

Hy is 'n sterk voorstandelr 
van dle bevordering van krie
ket onder AfrikaaruJspreken· 
des. ,.Indien Afrikaanssp:reken· 
des tot dieseU'de mate van 

Die Wapad word gedruk dew 
die Potchefstroom He;-ald 
(Edms.) Beperk, Olemll4n 11, 

Potchefsltroom. 

deelname, !IS aan rugby, betrek; werk nie onderskat kan word 
kan word, kan Suid-Mrika sc l nie. Selfs die beste kolwer bied 
kriekeU~:rag verdubbel word", I een of ander tyd 'n kans, en 
het hy gese. , die benutting, a! dan nie, kan 

Hy oorweeg dit om van sy j·n wedstryd se uitslag bepaal. 
tyd aan koshulskrieketspanne Hy gaan dus baic tyd aan 
te bestee. Hy stel dit egter h!erdie faset nn die spel bc
duidelik dat sy eerste pllg by stee. 
die universlteitspanne 1~ en Hy beskou hoe gehalte veld
dat hy bulle nie kan verwaar-1 werk as die grondslag · \·an die 
loos ter ~ille van .die koshuis· .

1

1 sukses van die 1953-Springbok
spanne me. Hy w1l eers meer ke in Australie. Hulle was die 
vertroud met toestande op die heel eerste Springbokke wat 
Puk raak voorda.t hy 'n bes!uit! die loue.re met die Aussies kon 
In die verband ncem. I dee! en hct die weg voorberei 

Toe mnr. Ulyate gevra is 1 vir Suid-Afrika se opgang in 
watter planne hy vir die krie- wllrcldkrieket. 
ket in gooagte het, het hy vcr· Hoewel mnr. Ulyate hom 
klaar dat hy sy afrigting by hoegenaamd nie oor die toe
die behoeftes van die spanne koms wil uitlaat nie, lyk dit 
sal aanpas. Waaroor hy egter tog of Puk-sport die volgcnde 
geen twyfel het nie, is dat paar jaar met hoe verwagtinge 
die belangrikheid van veld· tegemoet kan gaan. 

U kan gerus u bande versooi by ... 

NATYRE 
BA1VDAG 
{Edm~J Bpk, 

'N VOLlfDIGE IBANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Gr©@~ 'Voom!lad 

* NUWE ®n VERSOOU)fE ti»afilde 
Ver$oiBnPJ n©u ©ok vernrygbaar ifl1 die 
GOODY~ G ~00 !@ojprvl«llk 
Num:s~e t©®$t®~ \§'Dil' WHELSIPOIIUNG ®n 
~[gJJUAN$~RfiNG. 

fi.~M~AR!l)S'1ll!lAA T l7 ~ POTCfdJEFSuROOM 

Skakel 32!§j7 vir ootn::~ubcue dien~ en laagste 
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PUKKE! 
vir al 1\.1 kieurb~adjies 

J~han f:~ @§Sen 

lh·oei"~ 
( IEdms.) ~p~. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

Kerkstraat 92. Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In u lig sien ons die lig. 

CACHET 
APTEEK 

Gmot genoeg om u te 
bedien. 

Klein genoeg om u te ken. 

* 
DIE 

Tak: Tomstraat 100. 
JAARGANG XXIX VRYDAG B MAA!RlT 1 !314 Nr. 2 

STUDENTE-APTIEEK 

A. M. Gerber 

,EK kom as 'n Swartman, ruep bewus dat ek Swart is en u Wit is, maar dat ons in dieseUde Heilalll\d 
glo", was die woorde van mnr. Gerald Brahms, 'IDl bekende K!eurlinggeleerd.e en skoolhoof, op 'n ge
sanientHke programaand deur Korps Veritas Vin cet en P.N.B. op 5 Maart gereet 

I 
I 
I 

Mnr. Brahms het dit duide· 
lik gestel dat hy niemand wil 
beskuldig nie, maar eerder die 
weg \vil baan vir kompromis 
en rekonsiliasie wat nou in 

die brandpunt van Suid·Afrika 
se rassebeleid staan. 

Mnr. Braams glo dat apart. 
heid, soos hy dit gestel het, 
in die weg van 'n sterk ver· 

Mnr. Brahms in die middel van 'n vurige betoog. (Foto: Foto
grafiese Vereniging.} 

€l geniettrswese op UK 
VANJAAR bied die P.U. vir C.H.O. vir die eerste 
keer die eerste jaar lin Siviele, Metanlurgiese, Myn
boukvm.dige, Meganiese en Bedryfsingenieurswese 
a:m. 

Van volgende jaar sal dan 
ook die tweede jaar aangebied 
word. Na voltooiing van hier
die twee akademiese jare kan 
'n student Of by 'n ander uni· 

vir C.H.O. aangebied, dan ook 
groot mynmaatskappye en an
der gevestigde ondernemings 
(Ongeveer 33). 

Vanaf 1974 bied die PUK 
versiteit die finale twee jaar dan ook vollediger vierjarige 
voltooi vir die graad B.Sc. In· grade in Chemiese en Elektro
genieurswese, of hy kan 'n tegniese Ingenieurswese aan. 
derde jaar bier voltooi en SO· Hierdie grade is t .o.v. Elektro
doende 'n gewone B.Sc. graad tegniek. Daar is reeds aansoek 
verwerf. gedoen by die Raad van Pro· 

Om toegelaat te word tot fessionele lngenieurs dat hier· 
hierdie studierigting moet 'n die ou grade erken word as in
student Wiskunde en Natuur- genieursopleiding. 
en Slteikunde as matriekvakke Ons beet die ingenieurstu· 
geslaag bet. Belangstelling dente welkom en die PUK·mas
word bestempel as baie goed sa bou met belangstelling die 
vir die wegspringslag - 35 ontwikkeling by trapkarre dop 
studente het ingeskryf vir die -kursusse soos Masjientekene, 
eerste studiejaar. Geleenthede werkswinkelpraktyk, Majsien
vir hierdie studente is feitlik boukunde en Termodinamiek 
onbeperk en die aanvraag is is immers voorgeskryf. (Ver
baie groot. Dit blyk duidelik al aangesien daar sprake is 
uit die groot aantal beurse vir van 'n trapkarintervarsity met 
ingenieurstudente aan die P.U. KOVSIES). 

But 

enigde Suid-Afrika staan. Vol
gens mnr. Brahms le die op
lossing ook nie in volkome 
integrasie van Wit en Swart 
nie. 

,.Die oplossing le in die een
heid van Wit en Swart voor 
God. God sal die uitweg uitle, 
maar apartheid verhoed dat 
Blank en Nie-Blank tot vol
kome verheerliking voor God 
lwm. Deur apartheid word eie 
Nasionalisme bo God gestel." 

.,Deur apartheid word wan-
1 troue en konflik tussen Blank 
1 

en Nie-blank geskep. Apart
heid le in die weg van een· 
heid en broederskap in Suid
Afrika," het mnr. Brahms ver-

, klaar. 

I 
Mnr. Brahms het gemaan 

dat albei .partye desnoods sal 
I moet opoffer - die Blankes I 

hul inhereme opvattings jeens 
die Swartman, en die Swart
man sal moet vergewe . Ver-I 
gewe. in die sin van die on-

' reg feen die Swartmau deur : 
j die Blanke gep!eeg. Mnr. I 
Brahms het die kultuurgaping '! 
as voorbeeld geneem en ver
klaar dat beide die beskaafde 
Swartman en Blanke se kul
tuur op die Christelike gods
diens gebaseer is. 

.. Waarom dan die gaping?" 
het mnr. Brahms gevra. 

,.Julie het God aan ons voor
gestel, maar terselfdertyd het 
julie ons geleer om julie te 
haat weens die onreg deur 
julie aan ons gedoen." 

.,Swart geleerdes dwaal van 
God af, omdat hulle die beeld 
van ' rassistiese God, het, Wie 
die beste vir die Blankes gee 
en die krummels vir die Swart
man los," was mnr. Brahms 
se antwoord. 

Mnr. Brahms het voorgestel 
dat Blank en Nie-blank 'n een· 
heidsgees moet ontwikkel wat 
deur God geriglyn is . Die tyd 
vir rekonsiliasie is, nou . Die 
uitdaging kom van God af. 
Menslik verwerping en verag
ting word ondergeskik gestel 
aan die Wil van God. 

Mnr. Brahms verklaar dat 
hy bewus is van die verdeeld. 
heid en stryd onder die Nie
blanke. Hy is ook bewus van 
die ouderlinge verdeeldheid f>n 
stryd onder die Blankes. Op 
geen stadium het mnr. 
Brahms die Afrikaner as 
onderdrukker aangeval nie, en 
deurgaans sy stellings van toe
passing op beide Blanke 
volksgroepe gemaak. 

mende bedreiging verplig \ 
Blank en Nie-blank om te I 

rekonsilieer en om wedersydse I 
opofferings te maak. i 

.. Ons wapen is dus liefde 
vir mekaar, vcrtroue jeens 
mckaar, d ie besef om een in IKieurlingleiers wat mnr. Brahms vergesel het. Van links na 
God te wees," hct mnr. regs sit: Ds. S. Buti, mnr. Chris Wessels en mnr. John 
Brahms verklaar. Thorton. 

----------------·----------

'N LUISTERRYKE amptellike inugebruikneming van die IF'anie du Toit-sport
terrein valll\ <llie Potchefstroomse Univcrsiteit op die Oude Molen-landgoerl 
word. bep»an vir 22 en 23 1\'laart. Die P.U.-sportinstit\mt stel 'n omvangryiH' 
program ill11. dlie vooruutsig, waarby 'n verskeidenheid van sportsoorte be· 
trek word. 

Na verwagting sal verskeie wag, waaronder sportdirek- · 
van Suid-Afrika se bekendste teure; sportbeamptes; dosente 
sportfigure en Springbokke 'n in liggaamlike opvoedkunde; 
aandeel aan die verrigtinge he. sportverteenwoordigers van 

Mnr. Piet Malan, direkteur aile blanke S.A. universiteite; 
van die Sportinstituut, het die Sportstigting en Sportfede
enkele van die reelings in bree rasie; lede van die Departe
trekke bekend gemaak. ment van Sport en Ontspan-

'n Sportsim.posium waaraan ning en die S.A. Olimpiese 
'n groot aantal sportlui sal Vereniging; verteenwoordigers 
deelneem word op 22 Maart in van Provinsiale onderwys· 
die Totius-gedenksaal aange- departemente, Onderwyskol
b ied . .,Sportmotivering" is as leges en inspektorate; onder
sentrale tema daarvoor gekies . wyser-afrigters van skole; 

Mnr. R. w. J. Opperman, sportafrigters in Wes-Trans
Voorsitter van die S.A. Na· vaal en sportskrywers. 
sionale Olimpiese Vereniging Die hoogtepunt van die ver
sa! die openingsrede van die rigtinge is vir Saterdag 23 
simposium !ewer en prof. D. l\l.laart bepaal, wanneer die 
P. J . Smith, afgetrede hoof van klem op massadeelname deur 
die departement L.O., sal aan die studente en personeel van 

die universiteit val. Deur die 
loop van die dag word die vol· 
gende aangebied: 

die einde daarvan 'n samevat
ting van die dag se bespre
kinge gee. Prof. W. N. Coetzee, 
voorsitter van die Beheer
komitee van die Sportinstituut 
sal as Voorsitter van die ver
gadering optree en prof. H. J. 
J. Bingle, Rektor sal die aan-

- 'n Feesatletiekbyeenkoms 
van slegs sowat twee uur. 

- Tenniswedstryde tussen 
spanne van die P.U. en Wes
Transvaal. 

Transvaalse uitnodiging-
spanne. 

- 'n Krieketwedstryd tussen 
'n uitnodigingspan van die 
P .U. en Vies-Transvaal. 

- 'n Rolbaltoemooi waaraan 
Wes-Transvaalse 
deelneem.. 

s.panne 

- Drie rugbywedstryde: Puk 
o.20 teen 'n gekombineerde 
weermagte o.20-span; 'n 

oud-Pukspan teen die Puk
ke se tweede span en 'n ge
kombineerd ·~ S.A. Universi
teituitnodigingspan teen die 
Pukke se eerste span. 

Mnr. Brahms het ook na die wesiges verwelkom. - Interkoshuishokkie- en net
balwedstryde en wedstryde 
tussen die Pukke en Wes-

Hierbenewens word ook 'n 
skouspelagtige openingseremo
nie in die vooruitsig gestel 
waar die Minister van Sport 
en Ontspanning, Sy Edele dr. 
P. G. W. Koornhof as hoof
spreker sal optree. Die sere
monic sluit onder meer· in: die 
onthulling van 'n gederi.kplaat; 
die voorlees van 'n sportcredo; 
fanfare; lansering van 'n groot 
waterstofballon wat bo die 
krieketpawiljoen sal bly sweef; 
en 'n gimnastiekvertoning 
deur die departement liggaam
like opvoedkunde. 

dreigende gevaar op die lands- Nagenoeg vyfhonderd gaste 
grense verwys. II!ierdie toene· word by die simposium ver-

* Vi~ AIL U APlllEIKi:RBIENOD!GDHEDE 

... ONS KEN U BEHOfEFfiES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Far.) 

L.A.V. (Besturend). 

Die Fanie du Toit-terrein se 
sportgeriewe bestaan uit 22 
tennisbane, 8 rugbyvelde, 'n 
atletiekbaan, 5 krieketvelde in. 
sluitende 'n moderne pawil
joen met aile geriewe, 9 net
balbane, 4 hokkievelde, 'n rol
balbaan, 'n luukse sportgebou 
met 'n kafeteria, onthaalsale, 
kleedkamers, 'n gewigte-<:lefen
saal en 'n noodhulpkamer. 



I BLADSY · TWIEIE 

Isjy • of uit 
LANK, nanger , langste en nie lkort, llmrrter, kortste 
nie, is die mode-wagwoo:rd 'v:amjaar. Jfa, senfs die 
manne is 'baje opgetreik met hierdlie nmwe neigin.g 
en wat is mooier , eleganter en vrouniker as 'n knie
lengte rok. Sulke kort rokke is buitendien onvrou
lik, onvleiend vir die figuur en dikwels seer op 
die oog. 

---------~------

DIE W APAD VRYDAG, 6 MAAAT 1974 

ONS J(AR,NAVALDOEDIES~ 
.IPUJKKE, hner kom bulle! Ons KmrnavaHdoedies vir 1974! HuUe is: Karien Moolm21n (KarHen), Ansa 
§eyffert (Karlien), Eisabe Dreyer (Vergeet-my-nie) en Rene Gouws (Kasteel) . IHlte rressante dames 
met sterk persooid ikhedle en 'n lblesondle:re Hefde vir die Puk. 

Wat musiek betref, is sy 'n Verder is Karien afkomstig beweer sy is strelend vir haar Nou ja, Asters en Ouens, 
aanhanger van klassieke mu- van Outjo in S.W.A. en beweer gemoed, en dan vera! Dean dit was ons Karnaval-doerli•!S 
siek. Neil Diamond bly eg~er dat die Adamsgeslag haar laat Martin. self aan die woord. N:Jmens 
haar sangheld. Ansa bly net na buite straal. Sy hou van Pukmanne, Rene beweer dat ASTER wil ons julie sterkte 
buite Potchefstroom en is die alles wat natuurlik en opreg is. julie kleredrag haar nog nooit toewens vir die Karnaval, en 
jongste van drie kinders. Ver- 3. Elsabe Dreyer ontstel het nie, inteendeel! Ver- dit klink of julie sommer baie 
der sleep sy nog nie vas nie! Elsabe is aangele vir die so- der t rek die Puk-asters pragtig oulik is, en die Puk-aster iden-

As agtienjarige student is siale !ewe en tog lief vir lees aan, vera! as 'n mens dit moet titeit met aile waardighcid gaan 
Ansa 'n interessante persoon en die buitelewe, vera! berg- vergelyk met die van andcr uitdra. (Dankie ook aan die 
met 'n innerlike sterkte wat klim. Haar belangstelling strek kampusse se dames. (Dunkie Manne wat die keuring waarge
besluit het om op die .Puk te van kook en koekbak tot by Rene! jy laat die asters som- neem het, ons ASTERS is baie 
kom swot. kleremaak. Verder is '>Y baie mer baie mooi voel! : opgetrek met ons DOEDIES) . 
2. Ansa §eyffert lief vir eksotiese disse, vera! 
Sy is in haar tweede jaar en seekosse. 
bring haar tyd deur met B.A. Sy is nie 'n mens wat graag 
en vera! die beeldende kunste. in Johannesburg sal wi! bly 
Dit is interessant om te weet nie, maar nooit as te nimmer 
dat Ansa nooit van te vore op 'n klein plekkie nie! Haar 
kuns geneem bet nie en dees- woorde was : ,Ek sal sommer 
dae Ieef sy vir kuns en alles doodgaan op so 'n klein plek
wat kuns behels. Ansa maak al kie". 
haar klere self en ook sommige Elsabe het niks teen die 
van haar juwele. kleredrag van die mans van 

Sy het gedink dat die kar- die Puk nie. Sy is mal oor die 
navaldoediekeuring 'n groot huidige modes. Wanneer dit 
gekskeerdery was. Gevolglik by 'n klavier en 'n klarinet 
bet die uitslag haar stom ge- kom, staan sy glad nie onhan
slaan. Verder het sy gereken dig nie. Terloops, sy het tot 
dat die vrae aan haar gevra verlede jaar nog die klarir.ct 
was om haar Iojaliteit teenoor in 'n orkes bepseel. 
die Puk te toets. Vrae soos die Interessant is dat sy ver

lede jaar saam met die A.S.B. volgende is aan haar gestel: 
a. Wat dink sy van lang hare 

by mans 
vir ses weke getoer het. . j 

Elsabe het gemeen dat dte 
b. Wie is haar boksheld? keuring die Dameskomitee be-
c. Wat verstaan sy onder trek het, en dat die net 'n 

A.S.B. en wat dink sy daar- menings opname was. ,.As ek 
van? dit geweet het , sou ek nooit 

1. Karien l\1oolman gegaan het nie. 
Karien is 'n tweedejaar B.A.- Die keuringsraad het haar 
student, stel baie belang in ook uitgevra oor ,,Kennis van 
.drama, en ook in poesie. Ver die aand" van Andre P. Brink. 
lede jaar het sy netbal vir die Elsabe beweer dat dit dieselfde 
koshuis gespeel en is 'n begin- neigings begin vertoon as die 
ner wat tennis aan betref. Sy oorsese lektuur. Sy betwis nie 
het oorspronklik gedink dat sy die feit dat dit van groot lite
na die S.R. -kantoor moet gaan rere waarde kan wees nie. Tog 
omdat daar geen damesver- is die hoek na haar mening te 
teenwoordiger op die S.R. is kras geskryf. ,.Aan die begin 
nie. en dat die S.R. gevolglik boei sulke lektuur jou, maar 
graag 'n opname wou maak van later wurg dit jou". 
die dames se menings oor die Ten slotte : Elsabe is 'n der
algemeen. Die vrae wat aan de jaar B.A. student , en soos 
haar gevra is, is in die vorm ons reeds genoem het, sleep sy 
van 'n geprek aangebied. Sy is dik stukke vas met Theuns van 
vera! genader oor die klere- Rensburg. Gelukkige Ou! 
drag van die mans en die lang- 4. Rene Gouws 
broekpakke van die dames. As daar van Rene Gouws 

Hier volg nou 'n baie interes- gepraat word, is dit asof daar 
sante brokkie nuus : Karien iewers 'n klokkie lui. lets wat 
Moolman sleep vas met Ben mens aan die Gimnastrade laat 
van Rensburg, die tweeling- dink. Ja, Rene was een van 
broer van Theuns van Rens- S.A. se gimnaste wat na Swit
burg. Theuns sleep weer vas serland was in 1969. Op sport
met een van ons ander Karna- gebied is sy 'n dame wat haar 

Van bo na o nder: Karien Moolman, Rene Gouws, Ansa 
Seyffert, Els abe Dreyer. (Foto: Fotokuns.) 

Lang rompe is beslis ook vir Gesonde, goedversorgde la m~ valdoedies, naarnlik Elsabe plek volstaan. Ongelukkig het 

KARLIEN se 1974 het vanjaar 
op die kruin begin. Die Raads. 
medalje, vir die veelsydigste 
darnesstudent op di'e Puk, is 
aan Betsie Schlebush, verlede 
jaar se primaria , oorhandig. 
Voorverlede jaar het dieselfde 
gebeur toe Triena Roestoff, 
gewese onderprim van Karlien 
dit ook gekry het. 

Die Eerstejaarsatletiek het 
heel vrolik begin, aan die sy 
van ROOI gedasde Skuur het 
ons op die sportterrein aange
kom. Onder luide gesing bet 
Karlien se dore onder hul 
mededore uitgeseil om tweede 
te kom. 

die dag bedoel en die aster hare is mooi vir die persoon Dreyer. Gelukkige Jl;erels! haar beiangstelling in gimnas-
met die dramatiese oog kan by wie dit pas, maar dit la at tiek gekwyn, maar sy speel tog 
haar na hartelus uitleef in ont - die gesig baie gou streng lyk. soEK NAAM nog hokkie vir die Puk en is 
werpe, kleure en sarneste!Er> 5S. Die huidige mode van korter, U 'n kranige hokkiespeelster vir 
. Bykomstighede se moontlik- sagter kapsels (met opwtp· HIERMEE weer eens 'n uit- Wes-Tvl. 

Met ontgroening was die 
SA. U.K. hier om die dore se 
oulikhede plus natuurlik die 

hede is onbeperk. Alles gaan af, l;uiwe?) is beslis 'n uitkoms. So geheel en al onbewus 
vera! bonkige krale en kuns- En as jy moeg is vir jou haar- nodiging aan al wat PUK is: was Rene van die keuring, dat 
blomme, sommer trosse daar- kleur, maar bang vir 'n dra5· ONS soek 'n naam vir die sy sommer in haar hokkiekle
van in kleure te kus en te liese verandering, dan is son- Dames-komitee. Word 'n hele re S.R.-kantoor toe gedraf het. 
keur. Met 'n bietjie vindhg- !;trepe in jou kuifie net die RS ryker deur_ slegs jou naam, ' Sy is 'n tweede jaar H.N.-
rykheid en oorspronklikl1eid, ding. adres en dte voorgestelde O.D. student en haar gelief· ou dames se , oors{)ronklik-

('n heid" op band vas te le -
luister maar oor Studente-

'n Paar feestelike interaksies 
is agter die rug, en met Skuur 
doen ons dit so in die lyn van 
wyn. Verlede jaar se s!eep
aksies het groat vrug gedra 
want daar is 'n klomp met 
blink klippies aan hul ring-kan 'n aster vir haar baie in· 

t eressante bykomstighede 
maak. 

Hoog, boer, nog boer rys 
ons op platvorms en hakke. 
Tog is hierdie sandale baie 

Maar ag dames, die mode naam te pos aan: 
het Ianklaas soveel ruimtt! ge- DAMES-KOMITEE-SOEK-
laat vir aile figure. Ken jou 'N-NAAM, 

Die Wapad, 
P.U. vir C.H.O., 

postuur en persoonlikheid en 
neem dit krities in ag by die 
keuse van jou klere. Niks kan of 

koosde disse is sosaties 
roomys. Charles Bronzen is 

1 haar held en terloops, as sy 
' geld gehad het, het sy vir haar 
'n Mercedes -sportmodel motor 
gekoop. 

varia. , vingers. 

Wanda 
vrolik en beslis vleiend vir die 'n figuur soveel skade aa:ndoen Gooi jou inskrywing in Bus- Sy is die jongste van vitr 
been. as klere wat nie daar':>y pa!· sie 16 by die S.R.-kantoor. dogters en is aflcomstig uit ,WANDA" - Die beste naam • die plaas. Na die vrolike gesing 

Met die Ianger word van nie. ONTHOU: Sluitingsdatum is Carletonville se wereld. Rene op die PUK! Of wat 5c on~ in die vierkant is die manne 
die rokke moes iets plek maak AI hierdie pragtigc vrou- 12 Maart 1974 en die wenner bet geen liefde vir ,.under- eerstejaars? hier weg met 'n groot gejuig. 
daarvoor. Ja, kort hare is in like klere help jou niks as die van ons kompetisie word in ground" musiek nie (miskien Die ontgroening was soo~ 'n Saterdag was dit net die ene 
en skielik lyk almal vroulikt:r, gebeelindruk nie netjies en I die daaropvoigende Wapad omdat sy uit die gate wereld ,nickerba!" - hard maar lek- optof in hierdie kosbuis - dit 
sagter en selfs vriendeliker. goedversorg voorkom nie. aangekondig. afkomstig is?) Ligte musiek ker. Die ontheffing is toe voor- was mos weer ,.dinee vanaand". 

afgegaan deur die sluk van die En het bulle dit nie geniet nie. 

d 

nare Ogpoe en die eed van ge- Ons is bly dat julie op so 'n 
t rouheid aan Wanda wat e lke manier dee! van die Pukke kon 
eerstejaar met eerbied moes word. 
afle. Donderdag 28 Februarie het 

Nou - die Ontheffing: Dit Wanda 'n Inter-Hallo gereel 
was een groot roomysfees soos met Klooster. Hulle is getrak
alleenlik Wanda-inwoners kan teer met heerlike Oliebolle en 
vier. Net na hierdie pret bet Bola. 
die manne van Dorp bulle vel· 
skyning gemaak vir 'n midder
nagtelike braaivleis. Skielik het 
die ,gore dore" ontpop in die 
pragtigste eerstejaart jies op 

Sander enige twyfel was 
hierdie aand 'n reuse sukses. 
Wei, as ons die jaar so entoe
siasties begin, le daar vir ons 
nog groot feeste voor. 
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SR AIVTWOOR.D OP APARTHEID 
word aan die eise van sekere 
mense dat aile onderwys deur 
medium van Engels gegee 
moet word of geld die beginsel 
van moedertaal-onderwys nog? 
(Naas Afrikaan!,! en Engels 
word daar in 8 Bantoetale on
derwys gegee in Suid-Afrika 
aan 8 Bantoevolkere wat, hoe-

AAN die einde van vedede jaar het die redaktelilr van ,Pharetra", dit is die studenteb!ad van die 
Vrnje Universiteit te Amsterdam, die meegaallll.de brief aan die S.R. van die IP.U. vir CH.O. geskry
we. Die S.R.-vo~rsfitte.r antwoord mnR'. Van de.rr Meijden en op versoek van «i!ie studellll.teraad pl!aas ons 
dit voliedig: 

Geacht bestuur van die 
Studenteraad, 

Zoals juUie waarschijnlijk 
bekend, zijn naar aanleiding 
van het bezoek van prof. Cloe
te aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam binnen deze unl
versiteit de nodige bezwaren 
gerezen tegen voortzetting valll 
het uitwissellngsverdrag tus
sen docenten van de VU en 
de PU. Op 3 April jl. sprak 
de universiteitsraad zich y!t 
voor een kritiese bezinning op 
de kontakten met Potchef· 
stroom. Daarna is een universl
taire commissie ingesteld, die 
:;:ich bezig heeft gehouden met 
het geven van een toelichting 
op de binnen de Vrije Univer· 
siteit gerezen bezwaren. Wij 
citeren deze toelichting: 

als elders in de wereld - te 
bestrijden, zou ons het gevoel 
geven dat u en wij dezelfde 3. 
visie hebben op de van ons 
door het evangelic gevraagde 
dienste aan de naaste. 

opsigte van apartheid te dagtes wou wissel oar apart· wei alma! swart, van mekaar 
probeer bereik. held. Daardeur sal ons me- verskil soos die Duitsers, Hoi
Die standpunt van die PU nings oor apartheid kan wis- landers en Noorweers alma! 
vir CHO se studenteraad s el en tot 'n eenvormige stand- blank is en van mekaar ver
ten opsigte van apartheid. punt kan kom. As Christene en ski!) . 

Onze be'zwaren hebben wij 1. Die uitruilingsooreenkoms 
verteenwoordigers van 'n 
Christelike studentegemeen
skap steun die studenteraad 
van die PU vir CHO die · VU se 

hierboven auidelljk gemaakt. .tussen die VU en die PU 
Toegespitst op onze overeen- vir CHO: 
komst beteken zij dat het ons 
moeilijk valt aan de huidige 
overeenkomst vast te houden, 
als niet, b.v. via een funda· 
mentele dialoog, duidelijk zou 
worden dat beide partijen hun 
roeping om in deze tijd onge· 
rechtigheid te bestrijden in 
dezelfde zin opvatten." 

standpunt heelhartig oar die 
Een van die grondslae van die bestryding van ongeregtighede 
moderne interstaatlike same· waar dit oak al ter wereld 
Iewing, in teenstelling met die voorkom. 
konfrontasiebeleid van eeue 
gelede, is die beginsel van dia-
loog, ,Audiatur et altera pars". 
Deur kennis van en begrip vir 
wedersydse belange en pro
bleme word geskille en moont
like krisissituasie opgelos of 
vermy. Die vraag wat by die 
VU opgekom bet, nl . of die 
uittuil van dosente met die 

3. Standpunt ten opsigte van 
apartheid: 

Die VU verwag van die PU vir 
CHO 'n afwysing of goedkeu· 
ring van apartheid waarvolgens 
die VU sy verdere optrede sal 
bepaal. Tog is dit vir die stu· 
dente van die PU vir CHO nie 

Tot zover de toelichting van 
de Commissie voor de Buiten
landse Betrekkingen op de be· 
sl!ssingen van de Universiteits
raad. De redaktie van het VU-

PU yir CHO nie inskakeling moontlik om apartheid slegs studenteblad ,Pharetra" stuurt 

v) Is die geregverdig dat 
d ie PU-studente die regering 
kritiseer omdat die regering 
die Xhosa-studente by Fort 
Hare Universiteit en die Zulu
studente by Ngoma-Universi
teit groter subsidieer per kapi
ta in bulle studies as die PU
studente? 

vi) Wat is die VU-studente 

BlADSY DRIE 

se sieoing van die beleide .van 
die opposisie poliiieke partye 
in Suid-Afrika? (Die. Verenig
de Party se federasiebeleid, 
die Progressiewe Party se be· 
leid van gekwalifiseerde stem· 
reg op grand van materiele ba
tes en akademiese kwalifika· 
sies, en ander kleiner politie· 
ke partye in Suid-Afrika met 
ander standpunte). 

Gelyktydig kan sodanige dia· 
loog oak lei tot verdere gedag
tewisseling oor die verskillen· 
de benaderings en beleide van 
die Party_ van de Arbeid, Party 
D.66, die Katolieke Volksparty, 
die V.V.D. en ander politieke 
partye in Nederland oar die 
aanwending van die werkkrag 
van ,Gastarbeider" sowel as 
die teenwoordigheid en be· 
handeling van Ambonnese en 
Surinamers in Nede·rland. 

,.Het zal u waarschijnlijk 
niet onbekend zijn dat deze 
bezwaren samenhangen met 

deze tekst aan de studenten- met die ,sisteem van apart- met 'n enkele woord af te 
heid" beteken nie, is dus in keur of goed te keur nie. Op , 
algehele teenstelling met die die universiteits·kampus self I 
begrip van dialoog. As uitrui- bestaan daar naas die drie po· 

organisaie aan de PU met de 
ons standpunt ten aanzien van bedoeling hierop een reaktie 
de ~ogensamde apartheid. Op van hun kant te ontvangen. 

Deze reaktie zou ons inziens 
moeten bevatten: het stand· 
punt t.a.v. apartheid, het ult
wissellngsverdrag met de VU 
en de mogelijkheden die men 
ziet voor een fundamentele 
dialoog (zoals hierboven voor· 
gesteld) om tot een eenduldige 
stellingname inzake apartheid 
te komen. Het afdrukken van 

de universiteitsraad is door 
enkele !eden nadrukkelijk ge
steld en door geen lid tegen
gesproken dat van onze zljde 
de apartheid - zowel in de 
vorm van ,grote" als in de 
vorm van ,.kleine" apartheid 
- wordt afgewezen. Wij ach
t en haar in strijd met de ge· 
rechtigheid welke aan aile 
mensen, ongeacht hun huids· zo een reaktle in ons blad zou 
kleur en ras, de vrijheid ver· een stimulans betekenen voor 
zekert om te kiezen waar zij de diskussie onder VU-studen· 
willen wonen, welke a!·beid ze 

litieke partye, ook 'n groot 
verskeidenheid menings en sie
nings oor apartheid. Die drie 
politieke partye, die Nasionale 
Party, Verenigde Party en Pro· 
gressiewe Party het elkeen 'n 
eie oplossing vir die situasie 
in Suid-Afrika en 'n eie inter· 
pretasie van apartheid . Die 

1 

Studenteraad van die PU vir 
CHO, wat ook verskeie sie· 
nings verteenwoordig, steun se· I 
kere aspekte van apartheid ter
wyl dit weer akademies-krities 
staan teenoor ander. As sekere 

E 
mogen verrichten, met wie zij 
in het huwelijk willen treden, 
op welke scholen zij hun kin· 
deren willen Iaten gaan, eru:. 
enz. B9.perkingen van deze 
rechten mogen nooit aan men· 
sen worden opgelegd met als 
kriterium hun toebehoren tot 

ten over dit ons inziens zeer 
belangrijke onderwerp. 

Anderzijds zouden wij het · a.:;pekte van z.partheid werklik . T • • • . , 

gebaseer sou wees op die be-l DIE Umversiteits.raad. bet op n onlangse vergade-
ook op prijs stellen wanneer 
jullie de studenten aan de PU, 
middels het orgaan ,die Wa
pad", in kennis stellen van het 
hierboven geformuleerde VU-

ginsel van bevoorregting en ring toestemming aan d!ie P.U. Rugll>ykiub verleen 
oorheersing van een volk oor om 'n kort toer rieur Europa te ondernneem. 

standpunt. 
een bepaald ras of bezitten van In de hoop spoedig een re-

' een bepaalde huidskleur. Voor 
~e Vrije Universiteit is de 

aktie van jullie kant te mogen 
ontvangen, tek.enen wij, . 

vraag gerezen of de docenten- met de meeste hoogachting, 
ruil met de PU niet betekent 
dat men zich laat inschakelen 
in het systeem van de apart
heid . Uiteraard zou de vraag 
haar klem verliezen, wanneer 
de PU evenzeer als de VU de 

namens de ,Pharetra"-red., 
Anton v. d. Meijden, 
red. buitenland. 

S.R. ANTWOORD 

ander volkere wat hierdie sub· 
kontinent bewoon, dan sou dit 

ling van dosente sou beteken inderdaad die plig van die 
dat die VU by die .,apartheid· 
sisteem" inskakel, is die om-
gekeerde ewe waar1 Die besoe· 
ke van Nederlandse akademici 

studenteraad van die PU vir 
CHO wees om, in gehoorsaam
heid aan sy roeping as studen
teraad van 'n Christelike uni· 

aan Suid·Afri.ka beteken ewe· versiteit, so 'n stelsel ten sterk
min 'n ,.inskakeling met die ste te veroordeel. 
apartheidsisteem" as wat soort· 
gelyke besoeke aan byvoor· 
beeld Rusland, China of Wes· 
Duitsland noodwendig 'n in
skakeling met bulle sisteem 
sou beteken. Dit kan egter 
wei 'n beter wedersydse begrip 
tot gevolg he. Dit is dan ook 

4. ln!eidend.e gedagtes vir 
voorgestelde dialoog: 

Aangesien die studente van 
die PU vir CHO nie 'n een
vormige standpunt oar apart
heid huldig nie, kan dit stimu· 

apartheid zou afwijzen. Van DIE redaksie van ,Pharetra" 
onze zijde :kunnen wij ons verwag om 'n reaksie van die 
voorsieHen dat u in zo 'n ge· PU vir CHO te ontvang wat 
val zou wijzen op de moei!ijk· drle elemenie moet bevat: 

die rede waarom d ie PU vir lerend wees vir ons diskussies 
Die standpunt van die Stu- CHO van mening is dat die as die VU-studente hulle stand
denteraad ten opsigte van opheffing van die uitruill'ings· punt of menings iaat hoar oar 
die uitniil-ooreenkoms met ooreenkoms met die VU 'n be· sekere knelvrae en aspekte 
die .VU. langrike kanaal van onderlin- van apartheid wat tans onder 
Die standpunt van die Stu- ge samewerking sal sluit, en bespreking is op die PU-kam
denteraad ten opsigte van beide universiteite 'n geleent- pus. Sekere probleme is : 

heden dat de vigerende wet· 
geving In Zuid-Afrika uw han· 1. 
den bindt en het u onmogelljk 
maakt nletblanke studenten 
toe te Iaten. Een principil!le af
wijziug van de apartheid uwer- 2. 
zijds en een bereldheid om 
samen met on!l elke vorm van 
raciale ongerechtigheid - zo
wel in uw land als in het onze 

die moontlikhede vir 'n fun· heid sal ontneem om mekaar 
se standpunte beter te kan i) Reken die VU-studente damentele dialoog om 'n 

eenvormige standpunt ten 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ U het volop keu:;e in ons groot 
~ 

! ver~kesdenheid 
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begryp en te waardeer. dat die verskaffing van selfre-
gering en selfbeskikking aan 

2. Fundamentele dialoog om die Bantoevolkere in Suid-Afri
'n eenvormige standpunt ka, soos die Suid-Afrikaanse re· 

007 apartheid te verkry: gering tans oorweeg, veroor-
deel behoort te word? 

Die studente van die PU vir ii) Moet die aankoop van 
CHO verwelkom die geleent· welvarende boere se grand 
held om deur 'n fundamentele deur die regering om dit aan 
dialoog tot 'n eenvormige die Bantoe-tuislande te gee 
st andpunt oor apartheid te veroordeel word, (soos sekere 
kom. Die oproep van die ,Com- mense tans in Suid·Afrika 
missie voor de Buitelandse doen) of aangeprys word as ··n 
Betrekkingen" tot dialoog om stap In die regte rigting? 
'n eenvormige opvaU!ng met iii) Hoe moet die ander vol
betrekk.ing tot die bestryding ke in Suid·Afrika staan teen· 
van ongeregtighede te verkry, oor die onlangse eis van mnr. 
asook die oproep van die ,.Pha- Buthelezi, Ieier van die Zulu
retra" redaksie tot dlaloog oor volk, dat hy Eerste Minister 
apartheid, beklemtoon beide van Suid-Afrika moet wees om· 
d ie behoefte aan fundamentele dat hy die grootste volk ver· 
dlaloog. Persoonlike ,.face to teenwoordig? (Daar is 4 mil
face" kommunikasie sou die joen Zulu's in Suid-Afrika en 
beste manier gewees het om Zululand teenoor die 3,9 mil
d ialoog te voer. Ongelukkig is joen Xhosa's en 3,7 miljoen 
dit 1104-- n!e moontllk n ie. Die blankes wat die volgende 
PU vir CJHO sou dus graag grootste volke uitmaak; die 
deur korrespondensie en deur kleinste volk is die Noo:rd 
die wedersydse plaslng van Ndebele wat uit 181,000 mense 
mekaSJr se !:»riewe irn Oil'ls stu- bestaBJn ). 

"""""""'""""".._.~...,.,_.,._"""'"""""'"',_"""....,..._..._.._.,_..,...,.,.._.,.....~' dentebl11aie mei die VU ge- iv) Moet 

In 'n onderhoud met mnr. · taris. Die onkoste sal ongeveer 
Piet Brand, die toerorganiseer- R600 tot R700 per persoon be
der, het hy gese dat aile voor- loop. Daar sal van elke spelcr 
lopige toerreelings reeds getref verwag word om 'n sekere be
is. Die plan is dat die span drag wat nog n ie vasgestel is 
agt wedstryde in ses Iande nie in te same!. 
teen klubs van formaat sal Volgens mnr. Brand sal da:1r 
speel. Die klubs teen wie die geleentheid wees vir 'n groep 
Pukke te staan sal kom is ondersteuners om saam te 
meestal wenners van bulle gaan. Die aantal plekke beskik
ondcrskeie Iigas. baar vir ondersteuners is nog 

Die voorlopige toerprogram nie vasgestel nie maar sal 
wat sal s trek vanaf 20 Novem- mettertyd bekend gemaak 
ber tot 22 Desember 1974 sien word. 
soos volg daar uit: Lisabon Die gedagte is reeds genoem 
vandaar· na Madrid, Nice om 'n ondersteuners klub te 
(Suid-Frankryk), Rome, Bern, stig wat die toer sal mee 
Bonn, Parys en vanhier af 'n maak. Hierdie klub kan dan 
een daagse besoek aan Amster- met d ie fondsinsameling en 
dam en daarna word die toer toerreelings behul.psaam wees. 
afgesluit met twee dae in Lon- Aile verdere reelings in ver· 
den. band met die. stigting van so 

Die span sal bestaan uit 'n klub sal in die volgende 
drie-en-twintig spelers en drie WAPAD verskyn. 
beamptes wat insluit 'n be· 
stuurder, aftigter en 'n sekre-

1VATYRE 
BANDAG 
(EdmsJ 

* Vervolg op bladsy 8 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 
GroOtft VoOtiTaad 
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0 TSPANtU G 
Die probieem van ontsp<mlluing word al groter. Vanwee die brandstofbe
perking moet Jhierdie pmbleem emstige aandag geniet. )])it is nie slegs die 
taak van die studenteraad nie, maar 'llll taak vallll Potchefstroom se §tadsr1llad. 

Die vraag van waHer ontspanningsfasmteite, ldau lin Potchefstroom 
is, kom by 'n mens op. Dnt word sterk betwyfel of een melk, twee i:mryteaters 
en Die Dam genmeg is. 'n Saak wat nie weg geredeneer kan word! nie, is dat 
Potchefstroom 'n ,Jeugstai!ll." is. Regverdig d.it i!llat die PUJK, POTE en dllie 
Weermag, om llllie eens van die lBioerslkole te praat nie, met so min ontspan
ning sit 

Die l!mmdstoflk:risis Jhet dit te weeg gebring d21t - as voo:rbeeld -
A.B.K.K. nie meer toere na operas en uitvoerings in JolhlannesbUtrg kan 
reel nie. Daar is 'n uUweg, om die toneelgeselskappe in Potchefstroom te 
laat optree. Die vraag wat dian uitgeslkree\Ul word!, waarr moet dit opgewoerr 
word, hlierr is rul.ie 'n teater wat groot genoeg is nie. lKan ons nie 'n teater
kompleks in Potchefstroom kry nie of lis dit te vee.l. gevra? 

PUKKE lif:EfO·OG E 
'N Ormrusbarende gerug doen tans die rom!te op dlie k21mpus. Dit is wen 
betreurenswaardig dat die lP'o~chefstroomse §~adsraad besnuiit het om 'n 
gesltied!kundJige gebm:a inn l?o11;chefstroom a[ 11;e lbreek. Dllt is egter nne me 
onrusbarendste nde. Dis die feit dat d.a~n 'n groepfte shadente besluit bet om 
hierteen te betoog. DU is niie iets wat olllldeJr Afrftkaanse stmllente tuis»noort 
nie. Daar is ander metodes wat gebruik kan word om memings te Rug. 'n 
Versoekskrif is baie beter. 'n Goedgemotllveerde versoekskrif kan mens:e 
wie se aamlag vedang \'I'Otd meer trek. 'n Betoging sal s!egs d.eur die pers
wese anangeryp word om i!l!ie PUK lin 'nn swak lig te pftaas. 

ROGRAMAAND 
Blllie geluk aan Korps en PNB. met llndle eerste programaami. Die ge
samenUike poging van bogenoemde hvee »Jtoofliggame verdnen beslns 'n eer
vol!e vermelding eltll kallll as ui~ers geslaagd lbleskou word. 

Die spreker het egter nie altyi!l! ~um die verelistes van dne akademiese 
ve.rhoor voHdoen nie. Ongelul{kig het die opswepingstak~iek wei byvan gevind 
by sekere geledere van die gehoor. Werkiike pitkos was uiters skraaR ellll 
dun gesaai wat die gev()!lg gehad het dat die persone wat a~m die bespre
king deelgeneem het dit moes aanvul. 

me spreker het weUiswaar gefll!oeg reaksie ontlok wat d!ie a:.md beson
der interess~mt en geslaagd gemaak hct. Ons sften uit daarn.a om die resul
taat van 'n opvolgens vergadering te sien. By so 'n geleentheid kallll die 
Pukke die debat mstig vomrsU en heRderheid oor selkere probleme kry. Dit 
sal ook 'lll einde bring aan die poHtieke duisternis waarin party mense leef. 

Prof. D. C. S. van der 1\'!erwe h.et 'n ]!luik opsommillllg van sake gegee 
en die wyshend van 'n d.iep denker en briljante akademikus kan nouliks 
negeer word. 

M~ !SuE 
OP Dinsdlag 12 Maart ontvang die Pulk · besoek van die minister van ll:Dinrne
landse sake dr. Connie Mulder. By lhnerd.ie geleen.theii!l! sal dr. Muulder 'n 
boodsk~p briltllg tot olie JRepubHiek Tarentalia en die aand optree lim 'n PNB 
programaand. Die Pukke sien uit na die toespraak wat dr. Muli!l!er sal iewer 
by die geleentheid. Dr. Collllllllie MuRder, u word. hartftik verweRkom OJ!) u 
Alma Mater. 

Mag ons as Pulkke lal!ll.g teue drink ni~ ll1 eYVaringsJb.e!ker. 
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KLITSGRAS 
MET die groot droogte van 
1933 nou finaal agter die rug, 
na die groot oorstromings van 
1973/4, wonder ek of dit nie 
tyd geword het om die stigma 
van daardie maer jare finaiil 
af te wcrp, en ons kampus 
hier in Wes-Transvaal te laat 
bot en blom nie. 

Na die onsuksesvolle poging 
om mielies voor Over de Voor 
aan te plant, is die tyd nou 
ryp n..tn grasgewasse aan te 
plant om te voorsien in die 
groenvoerbehoefte van die stu· 
dente in die wintsr. Dit sal te
ge!ykertyd die groot skoon
maak in die lente vergemak
lik, die stof uit die oe hou, en 
die algemene indruk wat die 
kampus skep, nl. die van een 
groot agterplaas, verbeter. 

Dit wil tog vir my lyk of 
die geil jare Josef se skure vol 
klippe gaan maak i.p.v. ,groen
voer", as ek so kyk na aie 
klipperk tussen Karlien en 
die Sentrale Eetsaal. 

Verfraai ons terrein a3se· 
blief! Plant gras, blomme, 
struike en borne, en gebruik 
die water so oorvloedig tot 
ons beskikking. 

Laat ons lyk na die vooruit
strewende Universiteit wat ons 
veronderstel is om te wees. of 
vra ek te vee!? Antjie. 

Geagte Redakteur, I sitter dan nou ook se as die' verenigings met sake met hulle 
Na aanleiding van 'n brief voorsitter daar is om die ver- wil bespreek, te woord te 

in die vorige uitgawe van ,.Die eniging se oninteressante ver- staan. Dink aan al die tyd wat 
Wapad", wat tot die sosiaal- slag aan die stuk of dertig - gespaar kan word nadat u 
akademiese vereniging gerig as daar ooit 'n kworum was - onderstaande syfers vergelyk 
is, wil ek ook graag 'n stuiwer verveelde luistenaars ( ?) voor het. 
in die armbeurs werp. Ek wil te hou. Om mee te begin kan Onder die ou stelsel: 
my egter by die Sentrale Aka- met die onder-voorsitters weg- 4 vergaderings x 1 uur min-
demiese Bestuur bepaal. gcdoen word. stens) x 50 lede (veronder-

Enigiemand wat al die dooie- Aangesien die onderskeie stel om teenwoordig te 
rige vergaderings van hierdie verenigings se verslae en ver- wees) = 200 man/ure 
hoofliggaam moes meemaak soeke nie die ander raak nie - Onder die voorgestelcle 5tCI· 
(Ek dwing a! om lg. woord en ook nie interesseer nie - sel: 
tussen aanhalingstekens te wil ek die hervorminnts verder I 18 vergaderings (hoogstens!) 
skryf), sal met my saamstem voer. Ek sien die ideale S.A.B. x ! uur x 10 lede = 90 man/ 
dat hier vee! ruimte vir ver- as slegs 'n koordinerende lig- ure. 
betering is. gaam van hoogstens ses dag- Is dit nie 'n probeerslag werd 

bestuurslede. Konvenors van nie? 
Eerstens die getalle. In die komitees kan uit bulle aange- Indien 'n saak opduik waar-

,.Besembos" lyk die S.A.B.-foto wys word en die lede uit die by almal beiang het kan 'n 
na 'n koshuisfoto wat Redak- bestuurslede van geaffillieerde spesiale vergadering baie mak· 
teur Fanie se valbyl ontglip en gepatroneerde liggame. Ver- lik gereel word. 
het . En die belfte van daardie slae kan skriftelik ingedien So kan verhoed word dat 
pcrsone het nooit 'n woord word. En die dagbestuur, wat die S.A.B. 'n klug word. HY 
gese op 'n vergadering nie, nou die totale S .A.B. uitmaak, IS GOED OP PAD! 
want wat moet die onder-voor- kan tweeweekliks vergader om WIL-NET-HELP. 

r Gra e 
KONDIG MIEli GlENO!E~ A.Aru [))All HUlliE 

NOU ONDER NUWfE BIE~TUUR IS. Mattheans 6 : 9l - ,.JLaat u N aam gentemg word". 
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Die Spreukedigter het tereg gese:: 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom." _ 
· Verloor 'n mens sy goeie naam, verloor hy invloed en vertroue. 

Sal 'n goeie kind toelaat dat sy pa se naam in die modder vertrap 
word? Nee! 

Enige mens raak ontstoke as sy naam in die gedrang kom! 
Veel meer rede het God tog om Hom te. vertoorn as sy hoogheilige 

Naam gelaster en misbruik word? 
Ons bid dikwels: ,Laat U Naam geheilig word," maar leef ons dit in 

die praktyk uit? God eis dit van ons in die derde gebod! 
Niemand kan neutraal staan nie. Ons ook nie. Daarom kan ons nie 

maar met die hedendaagse ,kultuur" meegaan en die lastertaal van die 
wereld ignoreer nie. Ons kan ook nie net die skouers optrek oor rolprente 
soos ,Paint your Wagon" nie- dit is geen verskoning voor God om te se: 
,Dit is mos maar soos die mense gepraat en gelewe het," nie. 

Christus skrywe sy Naam op die voorhoofde van sy uitwerkorenes en 
Hy laat ons op sy Naam vertrou. Deur sy soenverdienste het Hy vir ons die 
ewige saligheid verwerf. 

God het aan ons die heerliks verwagting geskenk om ons nou al 
- in hierdie bedeling - te dra, nl. dat ons eendag deur Hom sal ingaan in 
sy heerlikheid om sy heilige Naam in ewigheid te prys. 

Met die heerlike vooruitsig moet ons dus 'n valse bedagsaamheid ver
geet. Ons moet 'n vriend(in) vermaan as dit nodig is. Om te swyg en die 
laster toe te laat, beteken dat jy jouself en jou vriend laat skade ly. Dan 
loop ons die gevaar om 'n vloekende volk te red. 

Moenie swyers wees nie, maar wees VREUGDEBODES en GETU:IES 
van God se genade wat Hy in Ch:ristus aan ons betoon het. 

a senna 
toegeken 

DIE Potchefstroomse Untv 
siteit gaan vanjaar ' uh. n
dering maak en studeli.li- ... at 
hulle grade in absentia wil 
ontvang, kwytskeld van die 
gebruiklike fooi wat bulle 
daarvoor moet betaal. Hierdie 
besluit is geneem met die oog 
op brandstofbesparing. Die 
kciste van die to€kenning van 
grade in absentia beloop RIO 
vir 'n doktorsgraad en R6 vir 
ander grade en diplomas. 

Die P.U. is 'n plattelandse 
universiteit en die meeste van 
sy studente en hulle familie 
en vriende moet groot afstande 
afle om 'n gradeplegtigheid 
by te woon. Die studente wat 
voel om te help met brand
stofbesparing deur nie die 
gradeplegtigheid by te woon 
nie, sal dus vanjaar bulle 
grade of diplomas gratis in 
absentia k.an ontvang. 
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NAMATE die Republiek vaHll TarentaaH toegeneem 
bet in beHangriklneid op anle gebiede, maar veran op 
die poiitieke gelblie«:ll, het dtit dringelllld. noodsaaklik 
geword d.at nnendskapslha:ml!e met nabygelee state 
aangeklllloop moet word om «llie alombekende Wes
terse begin.seis vafill dialoog te handbaaf. 

Ek kan motiveer wat my genoee kennis geneem dat hy 
Stelling was in verband met weer eens as President van 
die belangrikheid o.p politieke Tarentaal verkies is. 
gebied. Dit gebeur ontsettend Een feit staan egter soos 'n 
min - en 'n mens sou 'n lyn paal bo water - Tarentaal se 
kon deurtrek vanaf die begin- burgers is nie bang om hulle 
stadium toe state regerings- hout te bring as daar op bulle 
vorms begin aanneem het - knoppie gedruk word nie. 'n 
dat 'n staat 'n eenparty-demo- Duidelike voorbeeld hiervan 
kratiese staat kan wees en dan het ons gehad toe baie onlangs 
nog op. elke denkbare gebied 'n lelike ding bier kop uitge
kan floreer. So 'n staat is ge- steek het, naamlik jeugoortre
woonlik onderhewig aan voort. dings en die regering verplig 
durende opstande, betogings, was om die burgers op te kom
rewolusies en gedurige ver- mandeer vir hoer diens. 
andering van regering na ge- Dit is vir ons 'n riem onder 
lang van die onguurheid van die hoed en 'n veer in die hart 
die weet'somstandigheid. om te weet jy werk vir en 

In hierdie opsig is Tarentaal werk saam met ywerige bur
vandag die modelstaat in die gers. Natuurlik sal julie saam
wereld, want ons het 'n rege- werk - dit immers waarvoor 
ring wat net eenvoudig uit julie ons as regeerders gekies 
eksperte bestaan en 'n mens het - om s~am met ons te 
kan noodwendig niks anders werk en nie teen ons nie. 
as 'n unieke utopiastaat ver
wag waar ·· jy uiters bekwame 
manne aan die stuur van sake 
het nie. Selfs sy Edele, Advo
kaat B. J. Vorster het met 

Voorspoedige eierleggings en 
Tarentaaigroete. 

G. J. CILLIERS 
EersteMin.) 

deur my le 
refh~l<tor 

ON'S is die jeug, dlie jongmense, die sorgvrye groep 
van die samelewing waarin ons woon. 

Tog, wanneer ek so rondloop so goed of sleg as wat sy gesel 
en luister, kan ek nie ande~s dit toelaat. As jy dus persoon
as om te dink dat ons maar like ondervinding het van die 
net in liggaam jonk en mooi is betrokke heer, doen so 'n 
nie. Ons gees is siek, verrot klein introspeksie, en kyk 'n 
to t in die kern, 'n stukkende bietjie of jy verfynd genoeg is. 
massa vui!. Julle ou klomp wat heeldag 

Nou sal julie vir my vra hoe
kom? Soveel jaloesie en na
ywer by een groep mense ver
samel, is skrikwekkend. Julie 
beskinder mekaar, praat 
kwaad, kam die een wat uit
styg af. Daar kan net nie goed 
gepraat word van jou mede
student nie. 

Ja jy, jy wat bier lees wat 
dink: ,,Aag wat, dis seker vir 
ou Jan, of ou Bets hier in die 
ander kamer, want by, sy, 
skinder tog so lekker. Dis 
julie, die huiskomitees wat die 

niks anders bet om te doen as 
julie mede·studente te be. 
spreek nie. Jy mans en dames
koshuis, dis in jou binneste 
waar die vrotspul aangaan. 
Wer.p dit uit, trap daarop, be
grawe dit, dit stink. 

Jy juffrou, jy meneer met 
jou skynbeilige gesig op die 
kampus. Moet nie 'n tweegesig 
jakkals wees nie. Leef spon
taan en vriendelik, en maak 
ook jou gees so Ons kan nie 
van alma! bou nie, maar los 
hom of haar dan om sy of 

F!ie iprogram, 
20th Century 

MAARTMAAND 

KO .ETYDU 
HliERDIE boocl!skap is in besomller gerig tot die eer
stejaars wat pas die oriernte:rring agter die rug het 
en nou tot 'n groot mate op eie stoom die stlll!dente· 
Hewe inwaar. Woensdag 6 tot Saterdag 9: 

.,White Lightning". Burt Rey-
nolds. 4 tot 18 geen toe- Almal weet van die voort- Volkome bevrediging Ie nie op 

durende geweeklaag oor die daardie terreine nie. Oo~ pas 
ontspanningsgebrek op die dit allermins nie by jie gees 
Puk. Die eerstejaars wat nog van ons universiteit nie en jy 
nie daarvan gehoor het nie was bewus van die stanctpunt 
sal stellig binnekort daarvan voor jy ingeskryf het. Dus 

gang. 
Maandag 11 tot Saterdag 16: 

.,Aanslag op Kariba". Will 
Sealie, Ken Hare. Geen be-

19
: hoor. moet jy jou daarby neerle. 

Mense is te geneig om Aktiewe deelname aan die 

perking. 
Maandag 18 en Dinsdag 

.,Steelyard Blues". Jane Fon
da, Donald Sutherland. Geen sommer net saam te skreeu georganiseerde studentelewe 

sander om 'n bietjie na te help jou om 'n onafhank!ike 
persone 4- 18. 

dink Hier vind bulle 'n ge- denke te ontwikkel en ook om 
Woensdag 20 tot Saterdag 23: 

.. Anyone for Sex" . Hywell 
Bennett, Nanette Newman. 
Geen persone 4-21. 

leentheid om te kritiseer - 'n geestelike paraatheid teen 
een van die kenmerke van die die liberale tydsgees op te bou. 
neo-liberalisme van die huidige 
tydvak - op 'n skinkbord aan-

Saterdag 23 om 2.15 

Meer as een persoon het al 
erken dat ' hy tot sy spyt nie 

nm.: gebied, waarom dan nee se? 
.. There's a noose waiting for eerder die georganiseerde stu-
Trinity". Die feit dat verskeie hoof- dentelewe ontdek het nie . .Moe-

en onderliggame van die Stu- nie dat dit J·ou ook oorkom nie . Maandag 25 en Dinsdag 26: 
denteraad gereeld program- Begin nou en koop die tyd uit. .. The Glass House". Vic Mor-
aande en dies meer aanbied 

row. Geen persone 4-18. 
Woensdag 27 tot Saterdag 30: 

.. Bait". Marius Weyers . Per
sane onder 12 moet vergesel 

word gerieflikheidshalwe oor ~ 
die hoof gesien. Wat meer is, 
omdat die seniors van jou as 
eerstejaar vereis om hierdie 
aksies by te woon, vind jy 
hierin ook geleentheid om te 
rebelleer, want pas uit die huis 
of weermag, is jy nou oOI·be
hep met jou-eie-baas-wees. In 
die proses onderstreep jy eg
ter maar net die feit dat jy 
nog nie ryp genoeg is om ten 
voile tussen voordeel en nadeel 
te onderskei nie. 

Karnava~ 
word 
soon. 

deur 

EE 

volwasse per-

SE 
MIA FARROW is die bUndle meme in ,Blind Ter
ror". In hierdie rol iewer sy werklik uitmuntende 
spel. En dit maal.: die rolprent met tye !heel gru
saam - sy kan. niks sien nie ! 

Wat my betref, voldoen die Die tegniek van siende blind
film egter nie heeltemal aan heid, m a .w. dat die gehoor 

sien wat die meisie nie sien, 
werk net so uitstekend. In die 
algemeen geoordeel, is hierdie 
prent beslis die moeite werd 
om te gaan sien. 

Nou 'n goedbedoelde stuk- I 
kie raad: Wel'p jou uit want uit I 
ten voile in die georganiseerde 
studentelewe en jy sal uitvind 
hoe min tyd oorbly om jou te 
bekommer oor wat om te doen. 
Moenie jou vir tydverdryf 
wend tot drank, bevraagteken
bare avant ure met lede van d ie 

BLIND TERROR word deur teenoorgestelde geslag en an-

~hempies 

~e koop 

teen 

spesiale 

pryse 

50c elk 

by 
die vereistes vir 'n riller nie. 
Dit maak hierdie prent darem 
ook nie minder goed nie, want 
daar is uiters spannende rna
mente wat verder verhoog 
word deur die feit dat die 
situasie so werklik is. 

Die blinde meisie gaan by 
familie op 'n plaas kuier. Haar 
verloofde op die buurplaas 
kom haar kort daarna haa! 
om te gaan perdry. 'n Geheim
sinnige gestewelde man maak 
intussen sy opwagting by die , 
plaashuis waar die familie net 
van plan is om ook te gaan 
kuier. By haar terugkoms vind 
sy nog niemand tuis nie en 
besluit om te gaan slaap. 
Vroeg die volgende more is 
baar verloofde weer daar met 
die perde, en sy kan nie begryp 
hoekom haar mense nog nie 
tuis is nie, of is hulle dalk t6g 
tuis? 

Ster versprei. der ongesonde vermaak nie. ~ 

Hierna verloop die verhaal 
vinnig en is daar 'n menigte 
onverwagte wendinge wat ek 
aan die nuuskieriges sal oor
Iaat. 

Dit is 'n goeie spanningsver
haal, en die kamera is slim en 
doelmatig gebruik om ook 'n 
goeie spanningsrolprent daar
va:n te maak. Die spelers se 
byna .,onverskil!ige" s.peelstyl 
betrek die rolprentganger so 

Het a I ooit een van ons puik 

geregte genie+ ? 

Vergeiyk die 

YETKOEK: 
MAALVliEIS ·-·--· ...... --··· EGG BURGER 

BURGER KIERRIE ...... . .... . 

wegneem-

KAAS en KlONIFYT ··-·-· 

EIER S~n TAMAT!E 

SPEK enJ EiER ..... . 

eerstejaars waarsku teen haar eie !ewe te ly. emosioneel dat mens vra waar
sekere mans op die kampus. Volgende keer noem ek om dit so min gebruik word. DAGWOOD ..... . 

BUlTONG --· --· ...... 30c 

HOENDER en MA YONNA~SE 30c 
Dames, 'r, man gedra hom julie by die naam. Let op. 

TEEKANPRAATJ ES 
ORi~NTERING us verby en die meerderlffieidl stu
dente i§ tev.recle met die wyse waarop daar ware 
Puk eerstejaa.rs van die Dore en Drake gemaak is. 

Verder meen hulle dat dit 

Boekekomitee 
DIE uitsluitlike doe! van die 
komitee is om 'n diens te 
!ewer. en nie om wins te maak 
nie. Studente wat boeke wil 
verkoop, kan dit tussen 1.30 
en 2.00 nm. na die S.R.-kan-

Heelwat van die seniormans 
is eg:.!r van mening dat die 
Dar~ tydens die Kenmekaars 

nodig is aangesien bulle op 
hierdie manier bulle mede toor bring. 

Studente moet self die pryse 
r nherkenbaar vermom was. eerstejaars asook die seniors 
Dit is tog waar die rondtes leer ken, ook van bulle 
met die sakboekies gedoen matriekmentaliteit en groot. 
word om die fraaistes uit te heidswaan ontslae raak en so-
soek. doende as ware eerstejaars 

Die eerstejaarmans het van die PUK ingelyf word. 
orientering in die regte lig be
skou en dit selfs gelfliet. Die 
eerstejaardames daarenteen 
kla oor die katterigbeid en 
jaloesie waarmee sommige 
.,oujongnooiens" bulle beban
del het. 

Aile seniors is dit eens dat 
alhoewel die ontgroening ver
by is, die eerstejaars bulle nie 
met die nodige respek en ag
t ing behandel, soos die ge
woonte hier op die PUK is nie. 

van die boeke vasstel. Daar 
word gewoonlik ten minste ~ 
op die oorspronklike prys van 
die boek afgeslaan. 

Boeke wat studente na die 
komitee bring, word na Pro 
Rege geneem, wat die verkope 
vir die studente behartig. In 
Pro Rege is daar 'n spesiale 
boekrak vir die komitee. Voor
nemende kopers kan dan die 
boeke op die rakke uitsoek. 

WOIRS 

HAMIBlURGER 

EGG IBliiJIRlGIEIRl 

DAGWOOD .......... . 

REUSE HOTDOGS 

GE 

PIESANG ...... ·'---- ...... ·-···- 2!5c 

HAM --··· 

ll(AAS en T AMA THE 

SPEK enJ !EllER ...... ...... 30c 

HOENDIEIR en MAYONNAISE 30s 

Ons ~ewer verversings by dame$koshuise af 
~n verskaf mass©Averver~ing~ by $port lSrll 

ander geleenthede~ 



DIE WA'PAD 

N BRITTANJE 
TOE mnr. Edward Heath, ·die BH'itse premier, die verkiesftng ulitgeskryf het, 
bet hy hom op die «l!emoRtraUese stelsen bemep om die iandl te red - 'n 
ptens will amper se die demokraties-parlementere steisel of dank die parle
mentere inste!Hng van die demokratiese stelsel Elk gellma!k hierd.ie woorde 
om aan te toon dat die parlement in Brittanje nie meer die crux is waar
om dlie demokrasie draai lllne. Die vakbormde poog om die padement te ont
troon. 

Ek se .,die interessante" om- I Afrika hom beroep nie. Die 
dat dit juis die uitbuiting van Wet op die Onderdrukking 
die gees en instellings van die van Kommunisme en die Ny
demokratiese stelsel was wat werheidsversoeningswe~ (beide 
die Britse volk in hierdie baie tydig deur die parlement 
krisis gedompel het. Dit is al- aangeneem), is sprekende 
gemeen bekend dat die vak- voorbeelde van die gees wat 
bondwese in Brittanje tot die in Suid-Afrika beers. 
fynste nuansies uitgewerk is Die huidige krisis in Brit
(meer as in enige ander Wes- tanje neig om my te dwing 
terse demokrasie), en daarom om die bestaan van hierdie 
is dit nie verbasend dat dit wette ·op prys te stel. Dit laat 
lyk asof dit binne die vak- my ook 'n groter vraagteken 
bondleiers se mag is om enige plaas agter die oogmerke van 
Britse regering tot 'n val te die Britse Vakbondraad met 
bring nie - ook die nuwe rege- sy kommissie na Suid-Afrika, 
ring van mnr Wilson. vera! in die lig van die mis-

Wetgewersoewereiniteit, so- lukking van die vakbondwese 
vereignty of parlement, en in Brittanje om 'n bydrae tot 
demokrasie in Brittanje is nywerheidsrus en orde te 
begrippe wat herwaardeer of maak. 
dalk herdefinieer sal moet Die mislukking is tog duide· 
word. lik: die vakbond is ontwerp 

Een ding kan dit verhinder, om regverdige diensvoorwaar
en dit is omvattende her- des vir die werker te beding. 
vormings - iets wat geen re- Dit is nie ontwerp om die re
gering nou in Brittanje sal gering uit te daag, die volk af 
vermag nie. 'n Mens wonder te pers, of om die land tot op 
of die Britte deur die huidige die drumpel van ekonomiese 
krisis sal kom; .. muddle ondergang te bring nie. 
through", soos bulle dit stel. Dit is die strydpunt in die 

Waar het dinge begin skeef 
loop?, kan gevra word. 'n 
Eienskap van die gees van die 
demokrasie is politieke ver· 
draagsaamheid.· Vir sommige 
beteken dit dat mense van 
enige ideologiese oortuiging 
vry meet wees om te se wat 
hulle wil, te publiseer wat 
bulle wil, en hulself te organi
seer. 

Dit is iets waarop Brittanje 
hom in die verlede beroep het. 
Dit is nie iets waarop Suid-

Volkere-
verhoudings 

* Ve!!"Volg van kollom 6 

vu! van die raamwerk bang af 
van die openhartige samewer
king van munisipal!aelte -
daard!e vlak W3a!" die onaan
genaambeidjiu lkan voorkom 
- wear die gr!)Ot skade gedoen 
kan word. 

Kwetsende dlskrlminas!e wil 
Die een van ons me, maar om 
dit, te.-wyl dlt slegs 'n tyde
Uke maatreel Is, af te skaf en 
daardeur nuwe wrywlng te 
skep, of dle reg van die llede 
van elke gemeenskap om op 
bulle ele manter, sonde1r tn
menglng, te ieef en ae ontspan, 
aan te tu -- dlt sou futlel 
wees. 

Geen ill~U~Wdpaliaeit kan sy 
ei® koe!rii bepaal of op sy een· 
tjle ]l)epJan nie. Ojptrrede sal net 
J)<!llsidewe resulta~e opl~wer ru; 
dit m IOOreeD.stemming is met 
die ~ UiilwaMe en 
&illlh~mte pa~ ~ 
't~b. 

verkiesing. Mnr. Heath se 
lone-beleid, en mnr. Wilson se 
propagering van groter nasio
nalisering, blyk tragies nie ter 
sake te wees nie. Dit gaan om 
die vraag na wie Brittanje 
regeer. 

Wat dus nodig is, is 'n man
daat van die Britse volk vir 
die toepassing van strawwe 
regstellingsmaatreels, 'n man. 
daat om op te tree, 'n man
daat om die vakbondstelsel 
(die hart van die Britse ny
werseidswese, maar glo my, 
'n siek hart) te hervorm. 

UI'li"SLAG 

Geen mandaat van so 'n aard 
is verkry nie. Die hervormers 
se hoop was op mnr. Heath 
gevestig. Mnr. Heath en sy 
Konserwatiewe Party het min
der setels as die Arbeiders van 
mnr. Wilson gekcy. Laasge
noemde het self nie 'n vol
strekte meerderheid nie. Mnr. 
Heath bet intussen bedank, en 
mnr. Wilson is besig om 'n 
minderheidsregering saam te 
stel. 

Daar was nog die moontlik
heid om 'n koalisie tussen die 
Konserwatiewe.. en Liberale 
Partye (paradoksaal soos dit 
mag klink) te vorm, maar 
daarvoor was mnr. Jeremy 
Thorpe nie te vinde nie. 

Mnr. Thorpe het hom uitge. 
spreek ten gunste van 'n rege
ring van nasionale eenheid wat 
noodwendig uit al die partye 
sal bestaan. S6 'n regering sou 
'n beperkte program aanpak 
vir 'n tydperk waaroor oor
eengekom sou word. 

Op die wyse sou gepoog 
word om Brittanje uit die 
huidige krisis te lig. Dit is 
egter 'n oorvereenvoudiging 
van partyverskille en lands-

probleme, en het in die verlede 
nog nooit vrug afgewerp nie. 
GE\I'OLGE \TUIR SUJ!J!).AFRIKA 

Daar kan verwag word dat 
mnr. Wilson, wanneer die ver
slag van die Vakbondraad se 
Kommissie oor Lone in S.A. 
in die Britse Parlement ·ter 
tafel gele word, sy eerste hou 
teen Suid-Afrika sal inkry. 
Oor die rigting wat hy gaan 
inslaan hoef ons nie te gis nie. 
Sy vorige termyn en kongres· 
besluite oor die Simonstadse 
Ooreenkoms het P.N.B.-Atueel 
verlede jaar reeds bespreek. 
Ons weet hoe hy voel oor 
sportbande met die Republiek. 
Wapenverkope sal sender twy
fel in die slag bly. Hoe effek
tief en hoe lank hy sal regeer 
sal egter nie nou gese kan 
word nie. 

/ 
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fiN Dl!E Rnllidige tydsgewrftg en namate die beleid van vollksidentiteit ontplooi, 
is dit van heersende belang dat elkeen hom moet beywer vir die sukses 
valffi die pa~~ van menseverboudinge in §uid.-Afrika. 

1 
me 
Kl< 
die 
(Di 
kee JH!!erdie oproep kom tot elke 

§W.d-Afrlkaner - wrat volks
lndentiteit voorop stel in die 
konstruering van 'n belcld. 
rnt geid vir elke lnwoner van 
die Republlek omdat die 
patroon van menseverhoudinge 
nou algemeen onderskryf 
word. 

Die N.P. mag die kind voort· 
gebrlng bet, maar by is ons 
almal s'n. Daarom rus die 
verantwoordelikheid op die 
sentrale, provinsiale en muni· 
slpale owerbede, werkgewers 
en Jan Burger. (Die tuisland
owerhede, hoewe! bulle 'n rol 
speel, word bier buite reke
ning gelaat omdat dit bier in 
die eerste plek gaan om die 
stedelike bevolldngs.) Dit se 
ek sonder buiwerlng omdat die 
belangrlkheid nou, in 1974, 
erken word deur die drle 
Blanke poiitieke partye wat in 
die Padement verteenwoordlg 

is, en deur die leiers van die 
Bantoe-volke. 

In 1959 is wetgewing vir die 
konstltusionele ontwikkeling 
van die Bantoe-vollll:e aanvaar. 
Die aanvaardlng van groeps
identiteit as bousteen vir Suid
Afrlka se staatkundige toe
koms was die vrug van bier
die wetgewing. Vandag is dit 
net nie mee:r vir die politieke 
party - wit of swart - moonL 
lik om In die formulerlng 
van sy beleid die volkere
verskeidenheid te misken nie. 
Dit is onlangs deur Kaptein 
Mongope van die T!'wanas uit
dru.kllk so gesteJ. 

Die Interessante (en verbly
bende? - hoewel nie algemeen 
aanvaarde nie) is dat, namate 
ons weg beweeg van veclras
s!gheid na veelvolldgheid, 
vooi"OQrdeel en diskrlmlnasie 
besig is om te kwyn. 

Daar is vele bev,;yse: open-

like korurultasie tussen ge
meenskappe op die hoogste 
vlak, die aansien en l.ndivi
duallteit (vergelyk maar Kap
teins Mongope en Buthelezl. 
se standpunte oor federasie op 
die twee oniangse sbnposia) 
van swartleiers, sport ar
beidsbetrekkinge en die rege
rlng se nuwe planne vir Nfe. 
blankes in die stede. Die Sen
trale Regering het ondemeem 
om die wette te vereenvoudig. 
In Oktober 1973 is 'n nasionale 
hulpfonds vir nut.tige vrye
tysbestedlng In die !ewe ge
roep. Kart tevore is die Ban
toesake-administra!!ierade in 
die lewe geroep om vir dl.e 
gasarbeiders 'n groter afset· 
gebied te bled en wat die be
lofte van beter Iewensomstan
digbede inhou. Dit is egter 
slegs die mamwerk wat deur 
die staat geskep word. Die in. * Vervolg in kolom 1 
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I 
I FiDE 

HEIDE is vanjaar vyf jaar oud 
en om hierdie geleentheid te 

/ vier, gaan daar ernstig fees ge-

vol in die akademie, wat ge
lukkig gereeld genoeg afgewis
sel word met allerlei interes-
santhede, soos die organisering 
van uiters geheimsinnige in
tertees. 

l 
vier word. Hulle gaan die 
warmwaterbron, Lekkerrus, te Groot dinge word beplan vir 
Naboomspruit vir 'n hele na- die P.U. Atletiekkampioenskap-

1 week lank inneem en groot pe, waar die Huiskomitee ver
I partytjie hou. teenwoordig sal word deur 
I Die manne van Klooster en mej. Willemien J erling. Mej . 
1 Dorp kan natuurlik geesdrif- Jerling het ingewillig om saam 

te stap met die 1 500 m lang-tig saampraat wanneer daar 
van sosiale verkeer met Heide afstand. In die gel edere van 

Klawerhof word ook verwel-I geskryf word. 
Tydens die intertee saam kom die verloofde van mnr. 

met Klooster het die asters na Kobus van der Walt , mej . An· 

Klooster gegaan en volgens 
die eerstejaars was dit feeste. 
(Die oudames moes hierdie een 
keer die voorreg ontbeer.) 

Die Dore was so geesdriftig 
dat hulle hulle intertee opge-
volg het met 'n ser, waaraan 
die seniordames ook hierdie 
keer tot · hulle groot verdriet 
nie kon deelneem nie. 

Oog!opend was bostaande ge
l val die enigste waarin die eer· 
I stejaars die botoon gevoer het. 
1 ln die eerste twee weke het 

natjie V.oster, wat ook Woens-
dagaand sal deelneem. 

Die Ser-groep is reeds aan 
die oefen, en het besluit om 
hierdie jaar in hulle aanbie
ding 'n egte Wes-D riefonteinse 
geur en klank te bring. 

Klawernonsies, die koshuis
koerant wat verlede jaar ge
bore is, gaan vanjaar tot iets 
groots uitgebou word, s6 be
loof mej. Magrieta Lee. 

Op amoreuse vlak gaan dit 
voor die wind. 

Klawerhof groet die Puk en 
die ou dames die Dore behoor
lik onder hulle duime gehad wens alma! 'n groot jaar toe! 

en hulle baie fluks aan hulle 
1 vrot uie laat kou. Die gevolg 

is dat die Dore darem nou na SKUUR 

Die sewe-en-dertig eerste
jaars het mooi ingeval by die 
algemene gees van die koshuis 
en het die orientering goed 
deurstaan. 

Onder die eerstejaars is daar 
ook verskeie talentvolle manne 
en dit kan daartoe bydra dat 
Toekoms weer vanjaar sy stem 
kan dik maak op sport-, kultu
rele- en ander gebiede. 

Tot dusver het ons alreeds 
in teraksies gehad met Klawer
hof, Kulu, Oosterhof en die 
dames van die Dorp. Ons wil 
langs hierdie weg weer eens 
ons hartlike dank aan hulle 
oordra. 

Binnekort maak ons weer so. 

VERGEET .. 
Mf .. NIE 

heerlike gesellige atmosfeer 
'N MOOI nuwe koshuis met 
mooi meisies ... pragtige Ver
geet-my-nietjies ! 

Gedurende die orientering 
was dit baie gou duidelik dat 
Vcrgeet-my-nie die oulikste 
dore op die kampus het. Ons 
dore het uitgeblink en die 
eiergooi sommer ver gewen. 
Die eier pryk in ons ontspan-

die weke van intensiewe swaar- BEWUS van die taak wat op ningsaal. 
kry so 'n ietwat ontpop het as hulle wag, het Skuur se Huis- Met die eerstejaarsatletiek 
goeie eerstejaars. komitee gearriveer, stil en vas- het Vergeet-my-nie goed ge-

Heide kan vanjaar spog met berade. Op hul hakke het die vaar. Ons het die SR suksesvol 
l'n paar mooi eerstejaars wat eerstejaars gekom, vol mooi onthaal in die ,Casino" wat 
.die seniors vinnig !aat gryp drome maar o, s6 onkundig. ons geskep het. Oorspronklik
het na hulle mooimaakgoed- Na 'n week van vroeg opstaan heid en inisiatief was die wag
,jies, vera! toe die eerstejaars (om so vee! as moontlik van woorde .. . 
ewe skielik van hulle pienk die dag te geniet ) en laat gaan Die terugkeer van die seniors 
ldorerokke ontslae geraak het. slaap (bang hulle mis iets) was vir die dore oorweldigend 

Wat nie een van die Dore was ons hande reg vir hul en hulle het deur diep waters 

1

seker ooit sal vergeet nie, is vuurproef. gegaan voor die ontheffing 
die vee!geroemde ogpoe wat Was dit nie puik nie! Weer Vryclagaand . 
met moeite gesluk is voordat eens het die manne van die Die o.ntheffingsdinee in Kas
hulle onthef is. Aile ellende Olifantbul hul pad oopgestoom- teel-eetsaal was werklik 'n 
en wraak!!:edagtes is egter op- hoogtepunt. Die besondere ont-~ railer na oorwi.nning. Ons sim-
.sygeskuif toe die gewelddadige patie aan die powere kompe
inlywingsproses afgesluit is teerders wat alma!' langs die 
met 'n dinee wat uit roomys pad gesneuwel het. Onthou 
en nogmaals roomys bestaan .,ons vra nie genade en ons gee 
het. Die Dore het vinnig afge- maar min . . . " 

verg om ons te wen. In goele 
sportmangees het die Pukke
wyne besluit om elke tweede 
jaar 'n ander koshuis die ge
leentheid te gun om te wen. 

Goeie nuus van die Pukke
wyne aan al die Pukkewyfies 
is dat Klooster tans op vrye 
voete verkeer. En te oordeel 
aan die spontane serkompeti-

OVER DE 
VOOR 

IN die koninkryk van die leeu 
het die jaar 1974 sonder vee! 
gebrul begin. Die ou grote l;>ere 
sy stem vir groter dinge. En 

sies wat gereeld in ons tuine moenie dink hy is nie reeds be
plaasvind sal dit nie lank sig om sy maanhare ref!: te 
duur nie... skud nie. Sy ou swaar poot 

Aksies wat reeds vanjaar ge- gaan nog vanjaar 'n he!e 
loods is, is onder meer die paar almal-sal·daarvan-weet 
suksesvolle vroee-oggend inter- klappe klap. 
tandeborsel met Wanda op die En ons buurkoshuis het t oe 
kampus, 'n konsert by Klawer- so stil-stil groot geword. Kan 
hof en intertee-byeenkomste julle glo dat Makouvlei al mon· 
met Wanda, Wag-'n-Bietjie dig is? Van ons kant af wil 
(wat nie op hulle laat wag nie ons julie kerels van hat·te ge
- nie eers 'n bietjie nie) en luk wens met die mylpaal wat 
Heide. julie bereik bet. Mag julie toe-

Die Pukke bedank hiermee 
vir Wanda wat tydens die eer
stejaarsatletiek as waardige 
metgesel vir ons opgetree het. 

koms net goed en mooi inhou. 
Wat van 'n mosie van vertrol.le 
in die boukontrakteurs wat 'n 
gebou kan oprig wat julie aan-

KOSHUISKASKENADES 
GIEAGTE PlDKKE, 

(En as ek s~ .. Pukka", bedoel ek elkeen op ons 
kampus.) Soos julie weet, betaken ,Kaskenades" mos 
Kaperjolle en .. Kaperjolle" weer so 'n ,Gewieliewaai". 
Die Wapad sal van nou ag wee!diks enige interessante 
gebeurtenisse in die !toshuise dew- die skinderhoekie 
wereldwyd uitlap. Jute is dus welkom om elk sy -
bydrae te !ewer. Daar is net een beperking - dit moet 
M groot nuus. of agte skindemuus wees. 

IF!led. Koshuise. 
Ons verneem dat die Pukkewyne se stertvere hang 

nadat die Olifantbul daarop getrap hat. Skuur iaat 
weet: Onthou 'n groot monel is nie bevorderlik vir 
liefcle nie. (Veral as mens so sleg doen in die atle
tiek ook.) 

Skuur se puik gees die jaar is dee:s te danke aan 
hul twee puik komponiste Wentzel en Cobus. (Uit 
vrees dat Alabama hulie by skuur sal kom afrokkel 
mag ons nie hul vanne bekenclmaak nie.) 

Karlien sl.l glo kys is uit die bose - hulls sal van 
nou af nat vass!eep. 

Over de Voor moes drie nuwe huit~komitee-lede 
kies. Sterkte aan hulle. 

Heimat se eerstejaars wie kelnars was, het skyn
baar nie die drank bedien nie ma21r gedlien - soos die 
sloot by Kasteel waarin hul:e gery het getuig ..• 

Na hulle inter-sjerrie dink Skum Karlien se ~ee
kanne het die lekkerste tee. vernl toe aimed so ,getee" 

KASTEEL. 
KA.STEEL is nou ons nooiens
van en die opsitkers brand 
steeds korter. Interaksies met 
Skuur, Dawie Dup, Over de 
Voor, Makouvlei, Kompleks en 
Gatland dui op sosiale voor
spoed. Die groot dinge le eg
ter nog voor. Vir die manne 
wat ons hart wil steel, sal daar 
altyd iets spesiaals wees. Serre 
en al die lekker dinge word . 
waardeer by Kasteel. Kom kyk 
maar na al die flikkerligte. 

Vanjaar gaan ons ons ook 
toele op sukses op die sport
terrein. Hokkie, tennis en net
hal word hoofsaaklik verteen· 
woordig - hou ons net dop. 

Dinsdagmiddae om 'half ses 
by die Fanie du Toit, sal Kas
telers ook hard meeding vir 
die medaljes van die Draf en 
Leef-aksie van die L.O. vereni
ging. Boonop het ons nog heel
wat oulike planne van opt~e
des in die vooruitsig. 

Kasteel het groot gees ! 

DORPSTU
ENTE 

NA afloop yan die orientering, 
kan die dorpstudente terug!tyk 
op 'n baie goeie begin in 1974. 
Die eerstejaars het meer as ge-

1 woonlik gely, maar dit was ten 
goede, soos wat menige oud· 
draak kan getuig. 

Ondertussen is die eerste 
ledevergadering van die nuwe
saal. Die vergadering was heel 
Februarie in die Hoofgebou
saal. Die vergadering wa hseel 
geslaagd onder Jeidi1_1g van die 
nuwe bestuur bestaande uit: 

Gert Joubert, Eric van der 
Walt, Theuns Eloff, Mike Zon· 
dagh, J ohan Wessels, Salome 
Jacobsz en Trudy Bezuiden
hout. As penningmeester is op 
die ledevergadering verkies 
Christo Schwellnus. 

Reeds is verskeie aksies op 
sosiale gebied met verskillende 
dameskoshuise gehou, waaron
der die geslaagdste die braai
vleis met Wanda. Binnekort 
word die dorpshempie beskik-\koel en die ou dames ook. 

werp van die eetsaal het 'n 
aan die onthaal verleen, en 
meer as een eerstejaar het met 
blinkende oe teruggekeer .. . 
Na twee weke met teelepeltjies 
eet het die jong Vergeet-my
nietjies pragtig met mes en 

Geluk aan die Hande van 
Skuur vir jul spanpoging 
6p sowel as langs die atletiek- vurg reggekom. 

teruggekom het. 
,.......,...,........,..~,_.""""',.........,""""'""',.__..,......_.....,....,...,......__~,......~ ....... -...,._<>-£...,......,.'lt baar gestel, waarvan net 'n be-

perkte aantal beskikbaar sal 
Ons het reeds 'n hele paar 

baan, waar ons vanselfspre-
kend ook die sang oorheers en suksesvolle intertees agter die 

die beste dirigente gehad het. 
Ons misken nie ons slepe nie 
- dankie aan Kasteel en Kar
lien vir jul mooi bydrae. 

blad, met onder andere die ge OOSTE HOF 
DIT is mos waar die dames 
van die Puk bly. Getrou aan 
ons tradisie gaan ons 1974 'n 

slag van een-en-twintig 
lank kan weerstaan. 

jaar 

Hoe vaar ons in die kos
huis-krieketliga? Vra maar vir 
Dawie Dup. Hulle sal j..:lle be
ter kan vertel. Hulle onthou 

l
·te: 'n S(!r vroeg in die oggend; 
'n middagete aan twee hoof· 
tafels in die Sentrale eetsaal 
en op die koop toe 'n braai· 
vleis wat lank onthou sal word. 
En dit moet onthou word -
Makouvlei word tog net een 
kcer mondig. Donderdag 28 
Februarie het inderdaad be-

Intussen het die ouhere ge
arriveer in al hul stil, statige, 
dreigende glorie. Skielik was 

wilde Skuurmanne, 'n braai
vleis met Uitspan asook Ma
kouvlei en 'n nader (nat?) ken· 
nismaking met Heimat. Over 
de Voor het ons ook a! oorge
nooi vir 'n baie gesellige in
tertee . . . dis baie duidelik dat 

feesjaar maak, en moet nie Oswald van Niekerk en I.ou 
dink dit sal die tradisionele in- van Wyk se name be~r'!r as 
tertee met koekies wees nie. onsself. 

wees. Sodra hempie kom kan 
dit by die Pennlngmeesterskan
toor gekoop word. Die dorp· 
studente sal binnekort 'n tee
kamer en ontspanningslokaal 
kan betrek. l;Ieimat se kombuis 
is reeds amper ontruim. 

Die geselligheid wat op die 
9e Maart gehou sou word, is 
ver·skuif na die l6e Maart., om 
7.30 nm. Reelings kan met die 
bestuur getref word. Indien 
daar dorpstudente is met pro
bleme ten opsigte van D.S.V.
sake kan hulle die bestuur 
enige middag tu~~en 1.30 en 
2.00 nm. by die S.R. kantoor 
spreek. 

die Skuur 'n miernes van be die manne ons nie vergeet nie. 
drywighede. Geluk aan elke 

Wat ons beplan wol:'d dig in 

Wat die sport(s?) aanbetref 
wys dat Makouvlei 'n famllie hardwerkende senior wa~ mee- is die bal aan die rol gesit en 

die mou gehou - net om dinge 
n6g interessanter te maak. 
Kyk, diiar moet natuurlik 'n 
goeie ewewig tussen akademie 

is wat sy mondigheid met gehelp het tot vera! die laaste die musikante oefen al vir die 
waardigheid kan dra. Mens aand se klimaks .. Toe die ,on ser. Alma! is baie bedrywig. 
kan dit net waardeer dat prof. georganiseerde chaos" uitbreek Onthou ons is die eerste kos- en ontspanning wees, dit is die 
Preller ons die aand met sy (vgl. 'n eerstejaar) het ver- rede waarom die ,sports" 'n huis na die duikweg. As jy 
aanwesigheid vereer het. Vir skeie bevrees die hasepad ge- bietjie meer aandag moet kry. daar verby stap - Vergeet-
daardie makou van Makouvlei kies. Die bal is deur die eerste-my-nie en kom binne vir 'n 
kan mens net voe! om te werk Dankie Karlien, vir die baie jaars (toe nog dore) afgeskop. 

koppie tee! 
en te stry, so 'n koshuis ver- aangename byeenkomste wat Die S.R. het mos 'n verwelko-
dien dit. ons kon dee!, en so aan al die mingsdinee gekry wat tot nou 

I 
Makouvlei is een-en-twintig dames vir die intertees. K.L0/1\STE nog sy gevolge het. Wanneer 

jare jonk ! Sterkte vir elke Skuurman U is dit die Oudames se beurt? 
en Puk met die meer ernstige IN die lig van wat reeds alles Maandagaand het Ooster-
dinge, soos sleep, slaap en gebeur het, is dit nou te laat hof begin met haar eie Stu-

~N
KdLAie g~.oenEIRand vaon Fdie sloer. Die Skuur se Nuwejaars- om te se dat Klooster aan die dentevaria (Oosteraria?) oor 

•· besluit: ,Ons maak met alma! begin van 'n nuwe jaar staan. die interkom. Daar is vuur ge-
wat ons wil, want ons is die Wat die al·gem~ne voorkoms maak onder sommige amper-

Klawers gaan dit reeds weer Olifantbul !" tydens orientering betref het verloofdes, en wie weet, dalk 
eel aan die brand. Die eerste- Klooster halflyf bo die ander gebeur daar baie groot dinge 

•jaars is reeds volbloed Kla· uitgetroon met hulle swart die komende sieeptye. 
~ers; dlt het hulle trouens TOEK MS strikdassies en broeke en wit Ons sportmanne het ook 
:1 bewys met die uiters ge- hemde. Om te wys wie baas met groot geesdrif begin oe-
1aagde S.R.-<>nthaal in die eg- HIERDIE koshuis, gevestig in ls, het die Pukkewyne ook tel- fen. Beide die hokkie- en net-
3 Cowboy en Can-can-gees! die ou Geografie en Drama ge- kens aanskoulike parades om balspanne oefen elke middag 
ieneer Pieter Mulder, S-R.- boue aan die noordoostekant die kampus uitgevoer. Terse!f- met die oog op die koshuisliga 

'loorsitter, se enigst.e bekom- van die kampus, gaan vanjaar dertyd het hulle 'n voorbeeld en die wedstryde op 23 Maart. 
nernis oor die saak is glo dat sy derde bestaansjaar binne. gestel van hoe 'n goeie Puk In ons midde is 'n puik 
die geagte Rektor hom met Met nege-en-sewentig inwo- nou eintl.ik moet Iyk. veldatleet. Annalie Cabano ver-
'n skaars merkbare g!imlag ga- ners (die grootste inwonertal 'n Ander rede tot verdere toon baie goed in skyfwerp, en 
degeslaan het terwyl hy in ooit) gaan Toekoms ook van- trots- is natuurlik die eerste- behoort maklik die Puk se at
sy voorsittershoedanigheid ge- jaar poog om, soos in die ver- jaarsatletiekbyeenkoms. Ten letiekspan te haal. 
blinddoek vooraan 'n groep lede, die koshuis op die Puk spyte van die i'eit dat Kloos- Hou ons dop. Hierdie jaar 
1eblinddoekte S.R.-lede en bar- te wees. 'n Goeie gees van ter in getalle ver oorskadu is, gaan 'n groot een vir elke 
baarse Cowboys uitgery het. samewerking tussen die manne het dit drle ander koshuise OOSTERNOOI wees. Ooster-

Nou staan Klawerhof egter toon beloiltes vir '·n mooi jaar.l se toegewyde inspanning ge- groe~e. 

Groetnis aan al die Pukke. 
Tot volgende keer. 

Johan Malan ( dmsJ k. 
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80: B:~:ak van der lLindra {;inks) en Gerrie van Rooyen (regs). 
twee eerstejaars wat puik vertoon het tydens die Jlan de 
Jongh-byeenkoms in Pretoria. ONDER: Twee deelnemers aan 
die muurbalkampioenskappe wat ver!ede week 'n aanvang ge-

neem het. (!Foto's: fotografiese 'Vereniging.) 

UKKJE 
OP 

LINK 
TC 

PUK-ATLE1'E was ond.e~r andere verantwoord.elik 
vnr die JPUik- tye wat verlede Saterdag (2 Maart) 
tydens die jaarlikse Ian de Jongh-atletiekbyeen
koms op die Pilditch-stadifton in Pretoria aange
teken is. 

Die Pukke het tweede ge
eindig in die mans-afdeling 
van die kompetisie en derde 
in die dames-afdeling. Indien 
die atlete kan voortbou op 
hierdie mooi vertonings, is dit 
nie vergesog om te voorspel 
dat die Pukke vanjaar die 
Dalrymple - byeenkoms kan 
wen nie. 

Van die beste vertonings 
wat gelewer is, is Piet Meyer 
se rekordtyd van 13:13,6 sek. 
in die 3 000 m-stap. Hiermee 
bet hy die ou Noord-Trans
vaalse rekord met meer as ses 
sekondes verbeter. 

In die naellope was Gerrie 
·van Rooyen die enigste Pule 
wat 'n posisie kon behaal. Hy 
het tweede geeindig in die 100 
m met 'n tyd van 10,8 sek. 
Ruanda Jacobs was tweede in 
die 100 m vir dames met 11,4 
sek. 

vrede wees met 'n tweede plek 
in die 110 m-hekkies in 14,8 
sek. 

In die baannommers kon net 
Hester Gunter vir die dames 
'n eerste plek behaal. Sy het 
die 400 m in 57,8 sek. afgele. 

Die veldnommers is feitlik 
deur die Puk-mans oorheers. 
Hans Booysen het nie net die 
gewigstoot met 15,38 m gewen 
nie, hy was ook eerste in die 
skyfwerp met 'n afstand van 
48,62 m. 

Deon Troskie se wenhoogte 
van 2,08 m in die hoogs.pring 
was 0,06 m hoer as die van sy 
naaste teestander, Coenie 
Spamer, ook van die Puk. 
Met hierdie hoogtes het bulle 
albei vir sowel die Suid-Afri
kaanse Spele as die Suid-Afri
kaanse Kampioenskappe later 
vanjaar gekwalifiseer. 

Die 800 m vir juniors is ge- In die paalspring_ het Dawie 
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KOMPLEKS, 1,HABA JA. 
SLAAN AMIPE VU S 

DIT was so hittete of Saterdag, 23 Februarie, se 
krieketweds~ryd tussen Kompleks en Thaba Jah het 
op 'n grootskaalse bak:aiery uitgeloop. Gelu!tkig is 
die speiers betyds tot besinning gebring en is die 
manna brom-brom (maar sonder blou oe en seer 
lmoppe) terug huis toe. 

AI die ontewedenheid is veroorsaak deur 'n on
duidelikheid in die vertolking van die reels. Volgens 
die reels het e!ke span een kolfbeurt van twee uur 
lank in 'n koshuis:iga-weds~ryd. Daar word egter be
paal da't die span wat laaste kolf se beurt nie later 
as 12.40 vm. mag eindig nie, want dan moet die 
wedstryd reads ;a;fgehandel wees. 

Van die begin af was dit duidelik dat die Thaba 
Jah-Kompleks-wedsti"yd, wat 'n paar minute laat be
gin het, 'n baie gelykop stryd gaan wees. Kompleks 
se ko:ttyd was om toe hu!le 76 lopies op die telbord 
gehad het 'llir die verlies van sewe paaltjies. Thaba 
Jah het gaan !tolf en toe die horlosie op 12.40 staan, 
was hulle telling 75 lopies vir agt paaltjies. Volgens 
die reels was die wedstryd verby, maar omdat die 
twee spanne laat begin speel het, hat Thaba Jah nog 
vyg minute 11an sy werklike kolftyd oorgehad. 

Kompleks het egter lbesluit dat die wedstryd iets 
van die verlede was en hul:e hat die penne uitgetrek. 
Vir 'n geru:me tyd het daar groot verwarring tussen 
die spelers geheers en hulle hat gedreig om onder 
mekaar in te !dim. Nadat almal gekalmeer is, is daar 
besluit om met die probleem na die Sportinstituut te 
gaan. Die punte is uiteindelik aan Thaba Jah toege
ken. 

wen deur Izak van der Linde I Malan weer eens mooi vertoon 
,;;:·~.~~~·' [I in die goeie tyd van 1:55,2. en gcwen met 'n hoogte van 

'\ William Smith moes egter te· I 4,33 m. 

'k Vervolg van bladsy 3 

In tussentyd het die WA-
PAD verneem dat die manne 

I a! kliphard begin oefen het 

y 

Gaan eerstejaars 
skoonskip maak ? 

I 
want daar moenie uit die oog 
verloor word dat daar nog 'n 

I 
stywe seisoen van klub en 
inter-universitere rugby voor-
le. DIE PUKKE MAG AS 
TROTSE HOVERS VAN DIE 

DU is maar net nodig om na die beste tennisspelers TED SCEALES NIE EEN 

onder die eerstejaars te kyk om te besef dat daar WEDSTRYD VERLOOR NIE. 
'n donkcr wolk van onsekerheid oor die absolute Dit sluit in Internrsit~ asook 

hcerskappy van die Puk se tennisster:re haJng. I ~~:ai~e~~~~:;.k~~pe~~:ieTed 
Of die huidige kampioene Elmo Ferreira (bo). mans- vanaf more hut:e titels op die 

weer vanjaar as oorwinnaars · k · k • k enkelspelkampioen, en Rihet- Puk se tenms amp1oens appe 
Oelf;f§ maa uit die stryd gaan tree, sal ta van Heerden (onder) , da- ssl verdedig. (Fotokuns.) 

eers aan die einde van die P.U .. 

spane nat 

wat reeds sewe jaar ondervin· 
ding van die kanosport het, is 
Donderdagaand, 28 Februarie, 

tenniskampioenskappe duide-
lik wees. 

Die toernooi wat Saterdag 
(9 Maart) begin, word die vol· 
gende Saterdag voortgesit en 
eindig Saterdag, 23 Maart wan
neer die eindrondes beslis sal 

, as nuwe voorsitter van die word. 
P_U.-Kanoklub gekies tydens Elmo Ferreira, die mans-
die klub se vergadering. enkelspelkampioen van verlede 

'n Kenmerk van die vergade· jaar, sal hierdie keer 'n groot 
ring was die groot geesdrif taak he om sy titel teen Pik
wat geheers het. Die klub be· kewyn Malan en die twee 
staan uit nie minder as twin- eerstejaars Fanie Campher en 
tig lcde nie en elke middag Hercules Campher te verdedig. 
word daar nog groentjies by Hoewel Malan uit die aard 
die Dam touwys gemaak in van sy ondervinding as Fer
die kanokuns. reira se sterkste teenstander 

Die klub hoop om aan die beskou kan word( is dit mis
einde van Mei genoeg kano's kien Fanie Campher wat die 
te he sodat hull::: dan op hul ouer manne die meeste gaan 
voornemende toer kan gaan. laat sweet . 

Vir die Iede wat reeds fiks In die mans-dubbelspel is 
is, is daar vanaf eerskomende 
Maandag (9 Maart) snelroei
kampioenskappe om aan deel 
te neem. Die beste roeiers uit 
hierdie toernooi sal teen die 
einde van April aan die Suid
Afr ikaanse Kanokampioenskap
pe gaan deelneem. 

KORFBAu 
DIE meeste Pukke het hulle 
nog nie eers behoorlik in hul 
nuwe verblyfplekke vir die 
jaar ingerig nie, toe het die 
korfbalspeelsters al hul oefen
baan by die ou Puk-bane langs 
Skuur vol poeierstof getrap. 

Volgens Marita Esterhuizen, 
kapteine van die korfbalspan, 
oefen die dames elke Maandag
en Woensdagmiddag om half
vyf kliphard om fiks te word 
vir hul voornemende wedstry-
de teen manskoshuise waarin 

verlede jaar se kampioene, 
Elmo Ferreira en Pieter Cam
pher, weer die gunstelinge. 
Hulle moet egter nie die twee 
Campher-eerstejaars (al die 
Camphers is terloops familie 
van mekaar) te Jig skat nie. 

Nog 'n eerstejaar, Rene van 
Rensburg, kan groot gevaa:r 
inhou vir Rihetta van Heer
den se dames-enkelspeltitel. 
Die huidige kam.pioene sal 
beslis alles moet uithaal as sy 
nie haar titel wil prysgee nie. I 

In die dames-dubbelspei be
hoort Marleen Lombard en 
Rihetta van Heerden nie veel 
moeite te ondervind om hul 
titel van verlede jaar te be
hou rtie. Dieselfde geld ook vir 
Pieter Campher en Marleen 
Lombard in die gemengde
dubbelspel. Verrassings is eg
ter nie . uitgesluit in enigeen 
vanhi drdie gevalle nie. 

hulle die nodige wedstrydoefe- Die Wapad wotd gedruk deur 
ning wil opdoen voordat hulle die Potchefstroom Herald 
Aprilmaand in Noord-Trans- (Edms.) Beperk, Olenlaan 11, 
vaal gaan toer. I PotchefSJtroom. 

mes-enkelspelkampioene, wat 

MOTOLEK 
Hiewdie o!1!derdeie is 

by u plaasiike 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar .. . 
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Tak: Tomstraat 100. 
Amptelike studentekoerant van die 

JAA~GANG XXI~ 

DIE einde van Sy Edele dr. P. H. J. Koornhof se toespraak op d.ie 23e 
Maart gaan die begin wees van 'n sportfees soos nog nooit in Potjiesdorp 
gesien is lllie. 

Daardie dag gaan die tokse die Maties en Dugald Mac- veer twee uur sal duur en is 
fluit en die rakette klap. Ja donald, agsteman van die W.P. daar ook interkoshuis hokkie
nee Pukke, dit gaan 'n dag en die Ikeys nie. Ja Pukke, al wedstryde en netbalwedstryde 
wees wat geeneen van ons drie hierdie manne sal kom asook 'n rolbaltoernooi. Aller
moet misloop n ie. Die opening wys waarom hulle binnekort lei ander items is ook aan die 
vc:n die Fanie du Toit-sport-1 na die Springbok-oefenkamp orde van die dag om kleur en 
terrein gaan die vervulling gaan verhuis. luister aan die verrigtinge te 
wees van 'n jarelange droom Die tweede rugbyspan vah verleen. 
wat deur elke sportman ge- die Pukke gaan teen 'n vyf- lets meer oor die sportter
koester is. Dit is nou nie som- tiental van oud-studente uit- rein self. Dit beslaan 24 morg 
mer praatjies nie want hier- draf en dit sal nogal interes- waarvan ongeveer 22 morg be
die kompleks word nie ver- sant wees om te sien of die staan uit sportvelde. Die ter
niet beskou as een van die ou talent in Puk-rugby nog nie rein is geld! op die Oude 
beste in Suid-Afrika nie. totaal verdof het nie. Die Molen-landgoed, 'n geskikte 

Met sy agt rugbyvelde, onder 20-span draf uit teen omgewing soos min. 
byna 'n halfdosyn krieket- die oor!og ('n onder 20-vyftien- Dit het baie beraadslaging 

In U lig sien ons die lig. 

Nr. 3. 

* 
DIE 

STUlOENTfE~AI?TfEitll< 

veide, nege netbalbane, 22 ten- tal van die Noordwestelike gekos om die jawoord te gee Vooraansig van die sportgebou op die Fanie du Toitterrein, wat 'n uitsig oor ai die ver-
nisbane (klL'lk amper soos die Kommandement) wat beloof dat hierdie vroeerc moerasge- skil.ende sportvelde bied. (Foto: Piet Fotokuns.) 

Platsal~ stude11te 
Rosenkowitz sesling) en 'n at- om 'n harde taai wedstryd te bied drooggele word om so- Potchef-1

1 letiekbaan volgens Olimpiese wees. doende 'n sportkompleks daar trateur van die 
:1fmetings, is dit 'n toonbee!d Dan is daar nag dif' koshuis- op tc rig. Die r;rojek is -:ct~- >':--~nmsc Uroi•. u:sitei! . nnr. / 
van ondememingsgees soos front waar daar 'n paar rugby- min aangepak en sai ons die' S . du Toit. Dit is 'n eerbewy,; ,. 
ons nag min gesien het. wedstryde gaan plaasvind wat eer he om die inwydingsge- aan hierdie persoon vir sy 

ro a Sommer so met die intrap- net soveel opwinding kan op- leentheid by te woon. lewenskragtige belangstelling 
slag, op die 22ste Maart, gaan !ewer soos die onlangse oorlog in die sportaktiwiteite van die 
die klem op sportmotivering in die Midde-Ooste. KOMPLEKS Universiteit. 
val en wat hierdie aspek be- By die krieketvelde is daar Wyle mnr. Fanie du Toit is 
tref gaan mnr. R. W. J. Opper- KRllEKET 'n pawiljoen met kleedka- in 1902 gebore en het aan die 
man, voorsitter van die S.A. Dan die krieket. Hier is mers, wasgeriewe en 'n kafe- Paarlse Gimnasium gernatriku-

1 Olimpiese Vereniging, die lei- groot nuus. 'n Puk-span kom teria. Die moderne sportgebou leer. Op 1 Desember 1926 het 
ding neem. Dit sal 'n simpo- te staan teen 'n Wes-Transvaal- van drie verdiepings beskik hy die pos van assistent-regis

VIR die derde agtereenvolgende jaar bied prof. G. 
N. v~den Bergh van die Depa:rtement Gcskiedenis 
en mnr. W. J. Voordewind van die Geografiese 
Departement 'n Europese toer vir platsak studente 

sium wees wat elkeen van ons se span en hier gaan die wil- oor alles wat die sportman trateur hier aanvaar en is hy aan. 
na aan die hart behoort te !e. gerlat praat. Die Puk-span begeer. Daar is 'n gimnasium, in 1938 bevorder tot registra Teen 'n koste van R825 kry 

enige student van Puk en Pote 
die geleentheid om vir 41 dae 
Europa plat te draf. 

Daar gaan gesels word tydens spog met groot artillerie soos klubkamers, waskamers, teur. Hy het hierdie pas tot 
hierdie verrigting, daar gaan Ali Bacher, Don MacKay-Cog- kleedkamers en 'n noodhulp- met sy dood in 1964 beklee. 
sportsake bespreek word, sake hill en Lee Irwin terwyl die kamer. Op die boonste verdie- Dit dan wat betref 'n kart 
wat belangrik is vir elke Puk. Wes-Transvaalse span met die ping is daar 'n balkan wat so- geskiedenis oor die produk 

MASSA 
veterane Trevor Goddard en wat 1 000 mense kan neem en wat Saterdag die spil gaan 
Graeme Pollock spog. dit bied 'n uitsig oor die wees waarom elke Puk se aan. 

In die loop van die oggend hele sportterrein. dag gaan draai. Kom Pukke, 
Maar die belangrikste van d" F · d word daar ook 'n feesatletiek- Die sportkompleks is ver- ek sien julie by 1e ame u 

alles is dat die k!em gaan val 
op deelname deur die massa. 
Dit is julie kans mense, of jy 
non tennis speel of in 'n kos
huis se derde rugbyspan is, 
jy gaan jou beste !ewer want 
dit is jou sportveld, dit is vir 
jon beswil daar gestel. 

Kom ek begjn eers by die 
groot en belangrike sake. Wat 
dinge aan die rugbyfront be
tref, beloof die 23e Maart om 
'n dag te wees soos min. 

Puk se eerste span draf uit 

byeenkoms gehou wat onge- noem na 'n voormalige regis- Toit. 

Die klem val hier op ' n ge
balanseerde studen.tetoer. Dit 
is 'n ontspanningstoer, 'n va
kansietoer en 'n kulturele 
toer. Die student gaan die ge
leentheid he om eerstehands 
kennis te maak met die baker
mat van ons beskawing en dit 
op 'n ontspanne wyse. Dit is 
nie slegs antwerp met die oog 
om Europa te sien nie, maar 
ook met die besondere belang
stellingveld van die Afrikaan
se student vooropgestel. 

Die toer volg nie d·ie gewone 
toeristepad nie. Behalwe die 
beroemde stede sal ook die 
platteland besigtig word. Stap
toere deur die mooiste natuur

land, 
Italie, 
Belgie 

Hoe 

Duitsland, Oostenryk, 
Switzerland, Frankryk, 
en Engeland. 
klink dit? Kersfees in 

die Swartwoud, Oujaar in Pa-
rys en Nuwejaar in Brugge. 
Tussendeur is daar genoeg ge
leentheid om op u eie ook 
rond te dwaal. 

Wat die toerkoste aanbetref 
is daar geen bedekte kostes 
nie. Behalwe die vervoer en 
verblyfkoste maak dit ook 
voorsiening vir ontbyt en aand
etes, omvattende versekering, 
v:isums, verpligte en vrywillige 
fooitjies en reisgidse, om maar 
'n paar te noem. 

Lenings van tot R625 is be
skikbaar teen 3% rente. Ver
dere inligting kan van boge
noemde organiseerders verkry 
word. 

teen 'n gekombineerde span 
van die ander universiteite en 
Spelers uit nege universiteite 
gaan die Theos aandurf en 

skoon van Switzerland se Ober- 'n Maksimum van vyftig stu
land en die Alpe is maar 'n dente kan die toer meemaak. 
paar van die aantreklikhede Die doe! van die toer is val

gens prof. Van den Bergh om 
aan studen.te wat andersins 
nooit daaraan sou dink om na 
die buiteland te gaan nie, die 
geleentheid te bied. 

julie moet glad nie hierdie ge
kombineerde span onderskat 
nie hoar. l{ulle spog nie ver
niet met groot kanonne soos 
Hannes Marais, Springbok
kaptein van 197!, Dawie Sny- ~ Die 
man, Springbok-losskakel van 

van hierd.ie toer. 
Verblyf is gereiH in sentraal 

gelee toeristehotelle in die ste
de. Op die platteland val die 

lugfoto toon duidelik die sportgebou met 'n krieketveld, atletiekbaan, rugbyve!d. 
tennisbane en hokkiebane. (Foto: Piet Fotokuns.) 

I 
klem op plaaslike kleur en ver· 
blyf is geree! in herberge. 

Besoek word afgele in Neder-

ttl.t 
a 

* VIR Al U APTEKIERIBIENODIGDIHEDE 

.. . ONS KEN U ll3EHOi:Ff!ES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (JL.AV.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Far.) 

Noordbrug Apte~k (l!:dms.) Bpk. L.AV. (Besturend). 

Die afstande wat afgelt! word 
is relatief kort. Daar is lank
a! geleer dat 'n mens Europa 
te voet die beste leer ken en 
nie uit 'n busvenster nie. Daar
om is gesol'g dat oral waar 
daar aangedoen word dit nie 
gejaagd sal wees nie. 

Persone wat vi-r die toer in
skryf sal van tyd tot tyd nuus
b:riewe ontvang met meer in
ligting oor byvoorbeeld sak
geld, taalprobleme, bagasie en 
immunisering. 



BLADSY TWEE 

SJ(OONHEID 
EN SJARME 

Liewe ASTER, 
Ek het gedink dat dit glad 

nie 'n slegte idee sal wees 
as ons vir die volgende paar 
weke dieper loer na die skoon
heid van die dame. Dit is tog 
iets waarin elkeen van ons 
belangstel. 

WAT IS SKOONHEID? 
Dit is nogal 'n interessante 

vraag... Want sien, elkeen 
verstaan iets anders onder 
skoonheid. Vera! die manne ... 
Sommige hou van 'n .,plompe
rige" vroutjie, terwyl ander 
liewer die skraler dame ver
kies. Maar nou ja, dis nie net 
die figuur wat skoonheid uit
spel nie. Daar is die van ons 
wat maar nog altyd so vaal 
vertoon, en bo alles ook suk
kel met 'n plompe postuur ... 
Maar asters, luister nou net 
wat bet 'n man nou die dag 
kwyt geraak ... · 

,Elke vrou is mooi, as sy 
dit kan regkry om haar eie 
sjarme en vroulike identiteit 
te kan vergestalt". 

AI wat ons moet doen is om 
dit wat die natuur aan ons 
gegee bet ten beste te gebruik. 
Dit kan ons so maklik regkry 
as ons net ons bates beklem
toon en die minder vleiende 
aspekte verdoesel. Dit is jou 
taak om jou ,eie ek" te ont
dek, en jouself uit te !ewe soos 
jy werklik is. Moenie probeer 
om jou vriendin na te boots 
nie, want dit mag fataal wees. 

Daar is geen rede om met 
jaloerse oe na bulle te kyk 
nie, na bulle wat meer uiter
Jike skoonheid as jyself besit 
nie. Wees verseker dat bulle 
weer met verlangende oe kyk 
na jou spontane persoonlik
heid, of net jou ,iets" wat jy 
spesiaal ontvang bet. Buiten
dien , as jy werklik 'n poging 
aanwend, kan jy onder die 
skoonhede op die kampus tel; 
want waar 'n wil is, is 'n 
we g. 

of die aarde 'n magneet is? 
Terwyl dit lyk of jy te skaam 
is om die wereld in die oe 
te kyk? A, nee a, dit is geen
sins vroulik nie, en vertoon 
baie swak. 

LOOP JY GRASIEUS? 
Dis regtig nie nodig om soos 

'n mannekyn te stap nie, maar 
leer jouself om liggies te stap. 
Hou jou arms lossies langs 
jou sye, en onthou, bulle is 
nie windmeulens om jou te 
help beweeg nie. As jy trappe 
klim Iiewe Aster, hou jou kop 
hoog, jy is tog trots daarop 
om 'n dame te wees, en wat 
iyk meer vroulik as juis 'n 
aster met 'n lang aandrok wat 
wcet om vroulik en liggies die 
trappe te bestyg? Wees ver
seker dat jou langrok jou al 
die waardigheid verskaf wat 
jy as aster nodig bet. 

HOE SIT JY? 
Moeg en uitgeput plof jy op 

die stoel neer, ,want sien, ek 
is mos moeg klas gedraf". Om 
alles te kroon moet jou bene 
ver voor jou uitgestrek word. 
Nee jong, geen man sal weer 
twee kcer na jou kyk as jy 
daardie houding inslaan n ie. 
Sit altyd diep in 'n stoel, met 
jou rug teen die leuning. Kruis 
jou voete Iiggies (jou bene 
slegs as jy 'n wye rok aan 
bet), bou jou hande !iggies op 
jou skoot, en asseblief, moet 
tog nie vroetel nie. 

A nee a, 
EK dink dit is tyd dat beide 
geslagte ophou om beskuldi· 
gings rond te slinger; dit bring 
ons nerens nie en is boonop 
'n sinnelose stryery. 

Ons is tog geen manlike 
chauviniste en vroue vryheids· 
vegters nie. Laat ons dit eer
der vreedsaam uitgesels en 
elkeen sy dee! help hydra om 
die situasie te verbeter. 

Die manne kla die dames is 
heid besit 'n magneet wat elke terughoudend, stug en te be-
man trek. Die sleutel van die wus van hulself en die asters 
deur le in jou eie-self. ,Poise" se weer die manne is mors· 
se Anna· Seymore, is die sleu- dood, sonder inisiatief en ver
tel tot vroulikheid. waand. Aster het jy a! ooit 

Die towerwereld van vroulik-

Deur 'n begin te maak, kom 
ons let net vlugtig op na 'n 
paar puntjies- en van volgen
de week af sal ons elkeen van 
die sake meer · bre~dvoerig be
spreek. 

HOE STAAN JY? 
. Staan jy met hangskouers 

'n man sommer net vir koffie 
genooi en jy meneer, hoe re
ageer jy as 'n aster jou vir kof
fie nooi - aanvaar jy dit hart
lik en kom dan ook die uitno
diging na of kyk jy haar aan 
asof sy jou gevra het om te 
sleep. 

DIE WAPAD VRYDAG, 22 MAART 1974 

Om hard te praat en te lag 
trek onnodig aandag en is bui
tendien baie onvroulik. Wees 
beslis lewenslustig, dit is 'n 
bate, maar hou jou tog maar 
in. Leer die kuns aan om .aan
dagtig te luister aan. Dit maak 
jou gewild, as ander weet dat 
jy bereid is om te luister. 
Moet nooit mense vermaak ten 
koste 
hou, 
maak 'n vrou stimulerend en 
opwindend. 

AL OOIT NA JOUSELF 
GEKYK? 

Probeer altyd in 'n positie
we gemoedstoestand wees. Dis 
tog so aaklig as 'n dame lyk 
of sy met onweer bedreig 
word. 'n Negatiewe gemoeds
toestand werk nadelig in op 
alma! om jou, verder word 
jy lelik met harde en onte
vrede lyne op jou gesig, wat 
sulke lelike ,ouvrou-plooie" 
word. 

ONTHOU AL TYD ... 
Die vier rigsnoere wat die 

vrou deur die !ewe lei is: 
I. Goedhartigheid . 
2. Bedagsaamheid. 
3. Takt. 
4. 'n Sin vir humor. 

By dit alles: 
GLIMLAG! 

'n Warme, hartlike glimlag, 
is die alfa en omega van 'n 
vrolike, sjarmante, innemende 
dame, en by dit word die uit
beelding van: 

.,When woman's lips are 
smiling 

sure it's like a day in spring 
For in the lilt of woman's 

laughter 
You can hear the angels 

VOETE 

Ek wit by jou voete le 
om • n Rut te wees 
vir jou 
soms 

As jy ween by aileen Maras 
of worstel by 'n Jabbok 
wil ek agter jou loop 
om die pyn te gerf soos graan 
en uit te wan op 
die dorsvloer van my vrouwees: 

die dorsvloer waarheen jy 
my gelei het 
toe ek die Moab van my kindwees 
verlaat het 
om vir altyd 

te gaan waar jy mag gaan 

Net ' n oomblik 
E.R. 

,WANNEER die liefde jou ,Ons gee te min blomme 
roep, volg hom na, aan mekaar terwyl ons leef, te 

AI is sy wee swaar en steil. min ruikers van vriendelike 
En as sy vleuels jou omvou, woorde in moeilike tye, van 

gee jou aan hom oor, opregte waardering van daag-

SLEEP 
DIE kwessie van sleep is al so 
holrug gery, dat ons al deur 
gesit is daaraan. 

Dis lekker, goed en mooi 
om te sleep, maar hoekorn 
word dit beskou as 'n eretitel, 
'n ons moet aileen gelaat 
word, want ons sleep mos. So 
baie van die slepers kan net 
paarsgewys kommunikeer en 
nie in 'n groep spontaan ge
sels nie. In 'n groep vaar bulle 
egter beter as wanneer 'n der
de bykom - dan laat bulle 
baie maal die ander persoon 
as 'n indringer voel. Onthou 
as jy 'n gesonde sleep verhou
ding bet, moet 'n derde per
soon met gemak daarby kan 
inskakel. 

Wees verseker dat dit baie 
gesellig kan wees wanneer 
twee slepers byvoorbeeld die 
aster se vriendin saamneem 
en haar in hul geselskap be
trek. Ek het wei al sulke geval
le op die Puk gesien. Die man 
rnoet egter nooit vergeet om 
ook gclant teenoor die ander 
aster te wees nie. 

Nou se my hoekom moet so 
baie slepers van bulle pligte 
verskoon word omdat bulle dan 
nou kwansuis moet sleep en 
die non-slepers sit mos in die 
koshuis met niks te doen nie, 
daarom kan bulle maar inge
span word. Dit is snert - as jy 
op 'n sekere komitee dien of 
huiskom is dan moet jy aile 
verantwoordelikhede dra en 
sommige van jou sleeptyd op· 
offer. Glo dit as julie wil maar 
die mense wat saans in die 
koshuis sit het reeds genoeg 
werk om te doen. 

En nog iets - as jy as aster 
alleen of met 'n vriendin kof
fie op die Bult wil gaan drink 
dan voel jy half verplig om 
nie in sleeptyd te gaan nie, 
want 'n mens voel half 'n gek 
as ander jou so half as 'n in
dringer bekyk. 

Dis sommer net dingetjies 
wat die non-slepers pla, want 
jy is mos net in as jy vas 
sleep. Maar bo alles dit bly 
maar Iekker om te sleep. 
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Al mag die swaard wat tus· likse steurnisse, van aanmoe
penvere verstoke is jou diging op daardie grys dae wan

neer alles verkeerd loop." 
sing." Aster-groetnis. sen sy 

saaklik is om jou godsdiens
tige, morele en maatskaplike 
ankers te behou. ,Ons lee£ in 
'n veranderde wereld en aileen 

ge: 
di~ 

ho 
na 
V.' 
he• 
va1 
Se1 
is 
str 
log 
ste 
J. 
del 
blil 
die 

En manne, as julle op 'n 
aand sommer so in 'n bondel 
Ius voel vir koffie - kom kom
mandeer die asters op. Dalk is 
bulle aan die begin bang om 
af te kom, maar as bulle eers 
besef het dat dit net om 
vriendskap gaan, hou bulle dan 
dop! Maar meisiekinders dit 
help alles niks as julie nie ten 
minste af kom nie. 

Vergeet bietjie wie-se-skuld
is wat-se-skuld, hou op om te 
dink die teenoorgestelde ges!ag 
sien 'n wit sluier en 'n goue 
ring in elke vriendskap. Handel 
sommer spontaan, op eie ini
siatief en maak gebruik van 
julie studentevryheid waaroor 
so vee! boekdele geskryf word 
en waarvan so min in die prak
tyk tereg kom. 

En as 'n man 'n ogie op 'n 
aster bet, nooi haar vir koffie 
- dalk is dit waarvoor sy wag. 
Per slot van rekening - kof· 
fie drink is die formaliteit op 
die Puk . 

wond . 
En glo hom wanneer hy 

jou aanspreek. 

AI mag sy stem jou drome 
verpletter soos die noordewind 
wat die tuin verwoes". 

,Want net soos die liefde 
kroon, sal by jou ook kruisig. 

Net soos hy laat uitspruit, 

Laat ons vir mekaar iets deur geloof in God kan jy 
beteken. Laat jou vriend/in vir jou volk en naaste opreg dien, 
jou kan se: ,bly by my en sodoende jou p!ek as vrou 

wanneer dit reen in die samelwing 
sodat my treurigheid klein het sy gese. 
kan word". 

volstaan", 1 
wo 
vie· 
bel 
lik~ 

,Ek glo dat die !ewe niks 
skuld nie, behalwe die geleent
heid om goed te doen aan an-

sal hy jou ook snoei". der." 
Hoe waar is dit tog nie van 

die liefde nie: dat mens moet 
seerkry as jy ook wil liefhe. 

Mevrou Botha het haar 
kommer uitgespreek oor die 
oorlog wat vera! gerig is teen 
die gees van die jeug, maar sy 
het haar vertroue in ons jeug 

r 
byf 

Osf 
dr. 

,Sommige meen dat droef
heid 'n vernedering van die 
gees is - die ombuig van ons 
trotse selfversek.erheid na 
deemoed en selfverloening. 
Daarom vlug mens van droef
heid af weg uit vrees dat bulle 
persoonlikheid sal breek en 
vernietig."' 

,Maar verdriet is nooit net 
'n vernietiger nie. Droefheid 
kan baie dinge vernietig, maar 
nooit karakter nie". 

Nee wat, laat ons mekaar 
liefhe. Laat ons rnekaar nodig 
he. 

En onthcu: 
,Menslike instelling en ewesterk gestel. 

menslike kennisoordrag kan I Sy stem dan ook saam met 
geleerde mense maak; slegs die digter ~ngenhoven .wat strc 
Een, die Skepper van karakter, gese het: Die hoog~te diens dra 
kan opgevoede, waardige men- van die vrou is . om m. 'n n~- Os~ 

sionale gesindheid by die poh· 'n 
tiek verby te sien. Sy het ook 
bygevoeg dat nasionalisme nie W OI 

na buite toe moet vloei nie, !'" 

maar dat dit van buite af in 

se maak". 

Die vrou 

en politiek 

one 

die politick vloei. 
Ons ken mevrou Botha as 

har 
veelsydige persoon. Sy is nie 
net 'n dinamiese redenaar nie, 

;reb 
[nd 

maar ook 'n ware vrou en moe· 
1
as 

der. Haar opregtheid en toege· 
)eJ; 

wydheid is vir ons 'n inspira· D 

~!~~~ ~~~:!;: :~!~:·B:~~:: sie. >p 
was op 14 Maart 1973 die gas 
van die damesgerneenskap van 
ons Universiteit. Haar toe
spraak het gehandel oor ,Die 
rol van die vrou in die poli
tick". Opnuut het ons as jong 
studente ons plig teenoor ons 
volk, ons naaste en vera! teen
oor onsself besef. 

Mevrou Botha bet klem ge· 
le op die feit dat die heden
daagse vrou, tred moet hou 
met die tyd, maar dat dit nood-

Wapad
vergadering 

tee 
100 

:iel1 
vie 
·en1 
.oe1 
;up 

AANDAG a:re redaksielede van .lie 
Die Wapad: Donderdag 28 .lie 
Maart om 1.30 nm. vind 'n .ver 
belangrike vergadering plaas. en 
Almal moet daar wees. - poli 
Hoofredakteur. iare 

B 
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I S AN SE G OLFBAAN 

ESE IK NGEWY. 
Mej. H. W. J . van Vuuren 

U!T§PAN, <llie manskoshuis op die Puk, het §aterdag 16 Maart met 'n groot fees huHle nuwe gholf
baan ingewy. Die baa1m Ue oor die twee vierkante van die koshuis. 

'n Beroemde argitek was ver- putjie deur veteraanspeler Si- maak. afgesluit met 'n glasie lemoen-
antwoordelik vir die uitleg van mon Coetzee, en d ie minder In die voltooiing van die eer- of cola-likeur. 
die baan, wat een van die ge- ervare mnr. Ben de Lange. ste putjie verbaas mnr. Ben de Ten slotte kan 'n mens net 
komp!.iseerdste bane in Suider- Verder sou twee dames ook Lange alma! as hy 'n telling noem dat die geleentheid ver· 
Afrika is. Dit is werklik 'n d ie eerste putjie moes voltooi van nege aanteken. Mnr. Coet- ewig is deur die SAUK en die 
kuns om 'n goeie telling hier om die baan amptelik te OQen. zee moes met 'n nege tevrede 
te behaal, soos wei deeglik be· Die reels van die spel is deur wees. Dit gee natuurlik 'n 
wys is deur die loop van die mnr. De Lange verduidelik. goeie aanduiding van die ver-
middag. Die vernaamste was dat die raderlikheid van die baa n. 

Na 'n vlaghysing het die se- speler 'n hoed moet ophe en Mej. Mand a Steynberg en 

pers, wat beide 'n bedrywige 
tydjie gehad het. Ons vertrou 
dat Uitspan nog vee! roem met 
hierdie baan sal behaal. 

• 

remoniemeester alma! baie for- 'n das moet dra - se nie mej. Esta le Roux het voort
meel welkom geheet, vera! die waar nie. gegaan met die verrigtinge -
dames wat baie feestelik daar Die sto-kke waarmee daar op mej_ Steynberg met 'n egte an
uitgesien het met hul formele hierdie baan gespeel word, is tieke dertiger-hoed en 'n u iters 
lang rokke en July-tipe hoede. vanuit aile hoeke van die we- selfversekerde houdi ng, kon 
Die mans was nie minder for- reid versamel, o.a. uit Rusland nie die pyp rook teen die meer 
meel nie - hoede wat gewis- en Frankryk en dan is daar ongekunstelde mej . Le Roux 

~t lS 
sel het van valhelms tot slaap- ook 'n stok wat deur Jack nie. 
musse en dasse wat o.a. 'n Niclaus geskenk is. Die jog- Na die prysuitdeling, waar 
skoenveter opgelewer het. gies is spesiaal opgeleide weel- mej. Susan Raubenheimer die 

Die baan sou ingewy word de-artikels, en ook hulle uni- prys vir die besgeklede dame 
deur die speel van die eerste forms is volgens voorskrif ge- ontvang het, is die verrigtinge 

se t 
f) 

s e ywg 
DIE Sentrum vir Internasiona!e Politielk aan die Potchefstroomse Univer
siteit het vanjaar 'n groot sprong vorentoe geneem. Volgens prot C. P . 
van der Walt, direkteur van die §entrum, het die personeei byna ver
dubbel. Daarom kan die §entmm vanjaar 'n baie groter program as vorige 
jare aanpak 

Mnr. P. W. Liebenberg is al reeling van byeenkomste en die land vlot Afrikaans praat. 
geruime tyd met navorsing in besprekings, beoog die Sen- Sy monografie het hy ook in 
die Sentrum besig. Hy spits truro 'n stewige lys van publi- Afrikaans geskryf. Hy is 'n 
hom vera! toe op internasio- kasies . Die maandelikse nuus- deskundige oor die V.V.O. 
nale organisasies soos die brief, ,Die Wereld in Oen- Die Sentrum gaan ook 'n 
V.V.O. Mnr. H . R. Lass, voor- skou" word voortgesit . Die werk van prof. T. Molnar van 
heen 'n onderwyser, is ook referate wat verlede jaar by New York publiseer. Die werk 
van vanjaar as navorser by die die simposium gelewer .is, handel oor die probleme van 
Sentrum aangestel. Sy terrein gaan binnekort gepubliseer Europa in d ie huidige inter
is o .m. die van die militere · word . Die tema van die refe- nasionale bedeling. Prof. Mol
strategie en revolusionere oor- rate is ,Politieke geweld en nar was in 1969 vir 'n geruime 
logvoering. Twee dames ver- revolusie". Twee monografiee tyd gasdosent aan die Potchef. 
sterk die geledere. Mej. F. S . oor die geski! tussen Suid- stroomse Universiteit. 
J. Ackermann is verantwoor- Afrika en die V.V.O. word nou Proff. Pfeifenberger en Mol
delik vir dokumentasie en pu- vir publikasie voorberei. Een nar is geesdriftige medewer
blikasies. Mev. R. van Wyk is is geskryf deur adv. R. F. kers van die Sentrum vir 
die administratiewe beampte . (Pik ) Botha en die ander deur Internasionale Poli t iek. Prof. 

Twee tipes byeenkomste prof. W. Pfeifenberger van C. P. van der Walt het ook 
word vir vanjaar beplan - Mi.inster, Duitsland. laat blyk dat die Sentrum be
vier byeenkomste vir plaaslike Prof. Pfeifenberger het Suid- oog om oorsese deskundiges 
belangstellendes en die jaar- Afrika voorverlede jaar be- as gasdosente hierheen te 
likse simposium. soek en kon na ses weke in nooi. 

Die tema vir die plaaslike 
byeenkomste is die Indiese 

Oseaan. Op 6 Maart 1974 het ek+o p 
dr. P. de Klerk, dosent in ij, oor rompu 
Geskiedenis aan die Potchef- ' 

,DIT word telkens op meer terreine d.uidelik dat 
die studente van die P.U. vir C.H.O. met die begin
sel van die Universiteit groot ems maak", ald. us die 
reld or, prof. H:. J. J. Bingle. 

,Waar hierdie saak by a! die terreine: akademies, sosiaal
gebruiklike studente-aktiwitei· maatskaplik, op sportgebied, 
te in 'n groot mate sodanig ge- ten opsigte van ontspanning 
orden is dat alles flink verloop, en kul tuur . 

ROKKE soos gemustreer 

LANG ROMPE .... .. 

l 

en nag baie meer vanaf 5~99 

...... ...... ...... ...... vanaf 6~99 

stroomse Universiteit, 'n voor
drag gelewer oor , Die Indiese 
Oseaan in die wereldpolitiek: 
'n h istor iese oorsig". Ander 
onderwerpe wat bespreek sal 
·.vord , is d ie aardrykskundige 
e'\ staatkundige omstandig
hede m en om die Indiese 
Oseaan, op 1 Mei 1974; d ie 
handel en ekonomie in die 
1ebied, op 5 Junie 1974; en die 
rndiese Oseaan en die inter
Jasionale magstryd, op 18 
)eptember 1974. 

wenct hulle hulle nou a! meer ,Met voorbeeldige ywer word 
en meer tot die probleem van op elkeen van hierdie gebiede 
die intervolkse verhoudinge op hulp aangebied o.a. deur te 
die studentevlak. help in die Kleurling sekonde- BLOESiESI ens. ······ ............ ...... ... ... vanaf R2m99 

Die tema van die simposium 
>P 23 Augustus 1974, waar
!een p ersone landswyd uitge
woi word , is die wereldpoli
iek in die sewentigerjare. 

I 
vier referate wor d beoog: die 
endens van onts.panning en 
oenader ing; die huidige 
;uper. en grootmoondhede, 
lie sogenaamde magsvyfhoek ; 
lie onverbonde of derde 
.vereld ; en Suid-Afrika se plek 
~n rol in d ie internasionale 
politiek van die sewentiger
iare. 

Benewen s navorsing en die 

,Hiermee is ons studente- re skool met die onderrig van 
energie egter nog nie uitgeput skaars vakke waarvoor daar 
nie en so het daar 'n organisa· nie onderwysers te vind is nie, 
sie onder die patronaat van die 'n kursus in sportafrigting te 
Studenteraad ontstaan wat vir reel, kuns-kul turele aanbiedin
homself 'n vrugbare dienster- ge. 
rein in die plaaslike Kleurling- , Waar Prompu nog aan die 
dorp Promosa gev-ind het. So begin van sy werksaamhede 
het Prompu ontstaan, Promosa staa n en die ywer by d-ie stu
en P.U. saamgevoeg. dente nie ontbreek nie en d ie 

,Hierdie vereniging het 'n middele hopelik ook gev.ind 
prysenswaardige doelstell ing, sal word, spreek ons die h oop 
nl. om aan d ie genoemde uit dat h ierdie organisasie 'n 
Kleurlinggemeenskap daardie model daar sal stel wat navol
diens te verskaf waaroor hy genswaardig sal wees in ander 
beskik op 'n verskeidenheid streke van ons land. 

D~E Kl. E:~ WINK 
IN DIE HOEK 

PO,TC EFS ROO·M. 
TRU~STBANK .. 

EUR .OO·P -ST 
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'N FEESJ AAR hou tog seker
lik in dat daar 'n groat fees
geleentheid sal wees. Sal dit 'n 
feesgeleentheid wees met 'n 
groat aantal passiewe fees
gangers. Die antwoord is dan 
kort en kragtig: nee. Die rede 
ook net so eenvoudig nl. dat 
ons alreeds met hierdie fees
ge!eentheid begin het. Dinlc 
bier maar net aan die pro
gramaand saam met P.N.H. en 
die kort leierskursus saam met 
S.A.B. Nog twee kursusse en 
'n hele aantal :programverga
derings word in die vooruitsig 
gestel. Ons wil by hierdie fees
geleentheid wat die hele jaar 
duur aktiewe feesgangers he. 
Dit is idealisme wat gegrond 
is op konlcrete feite. K.V.V. is 
immers 'n hoofliggaam wat 
tagtig jaar bestaan en tog nog 
spreek tot sy tyd, 'n tyd waar
in aile waardes en norme ge
relativeer word. Die vaste 
komponente in ons Christelike 
normesisteem sowel as die 
veranderlike is vasgehou. 

BELANGRI,KE PI.JEK 
In 'n studentegemeenskap 

wat gebaseer is op belange
behartiging het K.V.V. 'n be
langrike plek. 

Hierdie hoofliggaam behar
tig die lewensbeskoulike be
lange in ons studentelewe. 
Staan ons objektief in hierdie 
belangebehartiging? Net een 
antwoord kan gegee word nl. 
dat ons hierin subjektief be
trokke is. Ons kwalifiseer 
hierdie lewensbeskoulike as 
suiwer Calvinisties. Kan ons 
dit doen? 

Natuurlik! Is ons nie Afri
kaners nie? Kom ons nie uit 
een van die drie Afrikaanse 
kerke nie? Studeer ons dan 
nie aan 'n Christelike univer-

te werk gaan as aanvallend? 
Daarom is die oproep tot aile 
Pukke: Kom werk saam! 
Neem dee!! Kom rus jou toe, 
sodat wanneer jy in die prak
tyk staan, jy kan aanval en 
nie net verdedig nie! 

In elke koshuis is 'n Korps. 
sel waarin jy jou kan uit
praat, of is jy: 'n akademiese 
parasiet; verbitterd; teleur
gestelde, minderwaardige pap
brock, breeborsmannetjie; 'n 

Christian Association wat 'n 
tak het o.p elke Engelse kam. 
pus. Ook is daar skakeling 
met SCM, die nie-blanke 
eweknie van SCA. Ons skakel 
met SCM ten spyte van 
S.A.S.O. se beleid van anti
dialoog. Dit gebeur alleenlik 
omdat ons 'n gemeenskaplike 
basis bet, naamlik ons Chris
telike geloof. 

VRAAG 

Die vraag het reeds by my 

sedelose, vervreemde Afrika- opgekom: Waarom stig ons 
ner en Christen? Wat maak jy nie soortgelyke Calvinistiese 
dan op die PUK? Is jy: Chris
ten; Afrikaner; soldaat; reguit 
mens sander om te verklei-
neer; sensitief; 'n Ieier; geba
lanseerde mens; beheersde 
mens; of 'n PUK? Dit glo ek is 
elke Puk, en daarom moet 

verenigings op ander Afrikaan
se kampusse nie? Het dit nie 
tyd geword om uit ons kou
tjie te klim en die doelstel-
lings van ons universiteit en 
ons studentegemeenskap wyd 
en syd te verkondig nie? 

elke Puk 'n lid van Korps 
siteit nie? Ons het bier dus wees, want dit is sinoniem Sal die laaste stryd op aarde 
te doen met 'n homogene met mekaar. wees tussen politieke partye 
groep: Calvinisme. Saam kan of verskillende volke? Of sal 
ons dus werk aan die leuse Op elke gebied neem die dit wees tussen Christene en 
van Korps: Die Waarheid sal Pukke die voortou: Op sport- anti- Christene? 
oorwin. gebied, kultuur- en akade-

Korps is •n bataljon op miese gebied. Ook op die vlak Hierop antwoord ons onom-
van studente-politiek en op wonde: Veritas Vincent -
die lewensbeskoulike terrein. DIE WAARHEID SAL OOR
Korps skakel met die Student WIN. 

mars. 

Hoe gaan K-orps te werk? 
Aanvallend. 
Militant. 
Aggressief . . 
Verdedigend. 
Apologetics. 

Hesield. 

LEWENSBESKOillNG 

Dit is tog die lewensbeskou
like w;at die :politick, weten
skap, tegnologie, kultuur, 
kuns, ontspanning, ja, letter
lik ali~s rig. ·ens· grootste 
natuurwetenskaplikes is deur 
bulle lewens~ en wenildbeskou
ings gerig. Ons noem net twee: 
Newton .en Einstein. Politick: 
Christelik-Nasionaal bet 
ons :politieke siening nie van
uit die Afrikaner se lewens
beskouing gekom nie? So kan 
ons aangaan - alles word be
paal deur jou lewensbeskou
like en . daarvan . kan jy jou 
nie losmaak ·nie, ai wil jy hoe 
graag. 

As die lewensbeskoulike so 
belangrik is, kan ons anders 

23 N E L GGAME 

IN sy tweede jaar van desen- help vanjaar met die uitvoe
tralisasie, het die Korps ring van 'n ASPU-projek 
Veritas Vincet vanjaar afge- (Afrikaanse Studente Pers
skop met 23 spelers in die unie). Studentekoerante van 
span. Die Korps het naamlik al die kampusse word bestu-
23 onderliggame, wat gaan deer en bespreek. Kommen
poog om die 80e bestaansjaar taar word dan gepubliseer in 
'n sukses te maak. ,Kampus-Fokus". , Kampus-

In 17 koshuise is daar kos- Fokus" het al in 1973 verskyn 
huisselle, wat elk vanjaar vier en is aan studenteleiers op die 
selvergaderings vir koshuis- kampus beskikbaar gestel. 
inwoners wil aanbied oor ak-
tuele onderwerpe. Binnekort Die Publikasiekomitee bet 
sal daar 'n sel in Wag-'n- tans 'n nuwe boek in die druk 
Hietjie en Skuur-Suid gestig wat handel oor studente- en 
word. Hierbenewens is daar 
nog ses gepatroneerde komi
tees van die Korps-Hoofbe
stuur, waaronder die Studie
kring en Studiestukredaksie. 

Die Korps se Studiekring 

jongmensprobleme van die 
70's. Vorige boeke wat al van 
die Korps verskyn bet, is: ,In 
die dae van jou jonkheid", 
,Dink aan jou Skepper" en 
,Republiek en Koninkryk". 

,., Pukkie, weet jy wat is vol
opvreugde soos net 'n stu
dent dit aileen kan geniet? 
Dis om die laatnagstiltes 
van Suidwes met 'n groot 
ou vragmotor te deurkruis. 
Dis om rooisand te laai en 
vaal bakstene skeef-skeef te 
Ie in Suidwes se somerdag
bakoonde. Dis om in drade 
vas te hardloop wat slim 
springhase vir jou span. Dis 
om te werk dat jou hande 
blase is. Dis om in verwon. 
dering eerbied te bring wan
neer die vuurbal in die 
vroegskemering die heme!· 
ruim donsrooi verf. Dis om 
stil te glimlag wanneer die 
Rooi Dominee die Hoesman
paartjie se kinders doop 
onmiddellik na by bulle ge
trou bet. 

·• Dis 'n lewenservaring wat 
geeneen van die 40 hulppro
jektoerlede na Drimio.psis 
in Suidwes ooit sal vergeet 
nie. Korps bet die eerste 
drie weke van die afgelope 
vakansie die tweede fase van 
sy hulpprojek in Suidwes 
voltooi. Dit behels die bou 
van 'n groot skoolkoshuis 
vir Hoesmans by die plaas
skool , Hippo. 

* Daar is vir twee dae dag en 
nag met 'n skoolbus gery na 

tussen die sweet en stof deur 
nie. En wanneer die koel 
water van die primitiewe 
damswembad jou laaf aan 
die einde van 'n harde dag, is 

distrik, onder die Hoes
mans. Wat 'n belewenis is 
dit nie om saam met Hoes
mans, Damaras, Hereroes 
ens. gemeenskap van die 

FOTO BO: Korps-lede besig om ruite in te sit in die gebou 
wat hulle in Suidwes opgerig het. 

dit niks minder as feeste 
nie! 

PROGRAM 

* Hedags is daar van vroeg af 
gewerk dat di t klap. Selfs 
die dames het 'n graaf en 

heiliges te beoefen en te sien 
hoe bulle nagmaal gebruik 
nie! 

* Om 'n konsert aan mekaar 
te slaan is vir 'n student 
seker nie moeilik nie, maar 
om te boor dat jy profes
sioneel gelyk ' bet op die ver
hoog van 'n klein dorpie, 
terwyl jy maar net student 
was, is voorwaar 'n kompli
ment. Die silwer-(noot-)kol
lekte bet 'n stywe stoat aan 
die fondse gegee. 

* As mens oor 'n hulp:projek 
van Korps moet praat kan 
daar sekerlik jong verhande
Iings opgestel word oor al 
die vreugde en geestelike 
rYPWOrding. Vra maar aan 
enige toerlid wat so 'n stu
dentesaamwees beteken. In 
die besonder groei die be
wustheid snel: 

Wat 'n vreugde om my 
roeping te vervul. 

FOTO BO: Hulpprojeklede in gesellige luim. 

Wat 'n vreugde om bauer 
te wees in Gods Konink
ryk. 

die bestemming. Oral in die 
hoogoggend en laatnag het 
die dorpe gebewe van mu
siek en sang. 

* 'n Mens werk hard as jy 
geen kennis van bouwerk 
het nie, en daar is net 10 
dae om te leer en om klaar 
te maak wat jy wil! ! Niks 
is egter s6 aangenaam as om 
jouself en jou medestudent 
te leer ken en verstaan so 

troffel op 'n manier hanteer 
wat menige man skaam sou 
maak. Ambag is nie die 
woord nie! Hyna elke aand 
het die gasvryheid van Suid. 
wes se mense ons verstom. 
Een braaivleis en onthaal na 
die ander! 

* Daar is terselfdertyd vrug
bare sendingwerk om die 
beurt gedoen deur die mei
sies op verskeie plase in die 

E 

* En jy, Pukkie, kom .geniet 
saam met Korps. Kom dee! 
in volopvreugde. Ons gaan 
weer in Junie-maand. 

Studentekorps, wees eens
gesind, 

laat waarheidsband ons 
samebind ... 

Wees welgemoed vir f'rot r 
werk, 

Geloof en hoop maak altyd 
sterk, 

Et Veritas Vincent! 

ENGELS het nie 'n woord vir Pukke wat wil kom kuier. Die aand grappe vertel nie. Die 
rede is nie om 'n suur gesel
skap te skep nie, maar omdat 
'n grapvertellery dikwels ver· 
oorsaak dat die mans die 
kant en die dames daai kant 
gaan sit. Dus: G'n segregasie 
nie. 

,kuier" nie. ,Visit?" Nee, dis 
'n formele ou besoek. Kuier 
is sommer net lekker gesels, 
ko.ppies koffie uitdrink, 'n 
paar keer pyp stop, Iekker uit 
die maag lag en miskien nog 
'n sak sout met iemand begin 
opeet. 

Vanjaar het die Korps be
gin met kuieraande. Op Sater. 
dae-aande, as die koshuise so 
leeg en verlate is, staan daar 
'n huis in die dorp oop vir die 

doel is om sommer net lekker 
te gesels. G'n hoge onderwerp 
word bespreek nie, maar daar 
word so van agt uur se kant 
tot so elfuur koffie gemaak 
en gesels. 

Die reels vir die spel? Eer
stens is dit om al die Akade
mie by die koshuis te laat. 
Universiteit en Akademie is 

En die laaste reel vir die 
spel: Elkeen bring sy eie 
,Gorrelgoedjies" en beker 

taboe op die kuieraande - saam. 
ons wil mekaar beter leer ken. Die Kor:ps het al sy eerste 

Verder word daar nie heel * Vervolg op bladsy 8 
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ONS LEWE in die twintigste eeu van betogings, omverwerping van be
staande on'¥.es, terrorisme, ensovoorts. <Die lewe gaan met rasse skrede 
,voort". Niemand wH graag agter bly nie. Val{bonde, orrganisasi.es, druk
groepe, ensovoods ontstaan om huHe wH a£ te dwing of om individue 
kans te gee om huUe saak te stel. 

ooit tot julie deurgedring dat Die 5% groep is 'n groep 
julie PUKKE is, of gen_iet studente wat nie net soos die 
julie dit om passief te wees, vorige groep verspreid deel
te kla oor alles en net op neem nie maar in die leiers
mekaar en ander se senuwees posisie is en Ieiding moet gee. 
te werk. Hulle is bereid om te werk 

!BILADSY 5 ** 

Dit alles word gedoen om 
tot die mens se ,voordeel" te 
strek. AI hierdie dinge gebeur 
om ons in die wereld, hier in 
Suid-Afrika - dit word ook 
hier op ons eie karnpus be
spreek en selfs georganiseer 
en tog bly alma! ongelukkig. 
Dit kla en kritiseer en breek 
af - nooit word 'n positiewe 
woord gehoor nie. As iets posi
tief blyk te ontstaan, word dit 
veroordeel met .,ek hoop dit 
word uitgevoer" of ,gaan 
voort , maar ek twyfel". 

As lid van die Studenteraad dus word daar maar net altyd 
wat so gekritiseer word, was 
ek bereid om hand in eie 
boesem te steek soos in die 
eerste dee! van hierdie skrywe 
maar nou wil ek bietjie na die 
massa kyk. 

opgeiaai. 
FOTO BO: So tussen die kuns en kultuur deur is daar ool< nog tyd vir vrolik w ees by 

U<uesta. (Foto: Fotokuns.) 

ON'll'JLEDING 
Persentasiegewys wil ek dan 

MASSAVERGADERJ!NG graag 'n aantyging maak teen 

Benewens hierdie evalusie 
wil ek graag 'n enkele fase van 
die kampus en koshuislewe 
aanraak. 

OllU£NTEJUNG 

Kom ons hou 'n bietjie die voltydse student - 10% 
retrospeksie. Verlede week van die PUKKE neem nooit, 
het ons 'n massavergadering of by enkele uitsondering aan 
gehad. Van die ± 4 000 stu- 'n gesentraliseerde aksie deel, 
dcnte op die kampus was - 65% is net tydens Karnaval 
daar 200 teenwoordig. Waar en lntervarsity dee! van die 
was al die klaers wat van dag kampus - 20% neem aktief 
tot dag die PUK kritiseer? dee! aan aksies en 5% is oar
Die hele Studenteraad was georganiseerd. 

Orientasie - Die Studente
raad en Huiskomitees werk 
onderskeidelik hard aan hulle 
programme en die deurvoering 
daarvan. Om eerstejaars suk
sesvol in te skakel bet bulle 
egter die steun van die massa 
nodig. Wat kry bulle egter. 
Seniors wat nie weet wat be
teken die begrip ,positiewe 
inslcakeling" nie, wil net maak 
en bree~, soms slegs om hulle 
eie onvermoe en minderwaar
digheid te onderdruk. Per
soonlik glo ek aan 'n goeie 
orientering en inskakeling en 
as eerstejaars gedurende die 
jaar bande-uitruk moet daar 
tugkomitees van HK's en huis
vaders wees wat optree maar 
die algemene senior moet deur 
voorbeeld trek en nie net kriti
seer nie. 

KUJESTA '74 word vanjaar OJ!> die JKovsie-kampus aangebied van 8-H 
Aprin 197 4. ,Kuesta" is 'n kombinasie van die woorde ,kmts" en ,fiesta". 

veronderstel om teenwoordig Ek wil net duidelik stel dat 
te wees, hoekom is bulle nie hierdie 'n speku!asie is en nie 
tot verantwoording geroep in waterdigte komponente in
nie! Ek dink aan ons vriend 
Reflektor wat die Studente
raad beskuldig dat hulle reeds 
so kort na die verkiesing ver
geet het hulle verteenwoordig 
'n studentemassa. Reflektor 
dit is maklik om 'n pen op 
te neem en te kritiseer vera! 
as jy 'n rubriek in die Wapad 
banteer onder 'n skuilnaam. 
Ek vertrou jy sal op die vol
gende massa-vergadering per
soonlik opstaan en jou saak 
stel. 

Die .,tradisionele" teekan 
orators bespreek ek nie eens 
nie. Julie kan ook maar die
selfde doen, of beter - 'n 
wenk aan julie, die Studente
raad word uit die massa ge· 
kies, met ander woorde bulle 
lewe tussen julie. Hoekom 
bulle nie na die teekan uit
nooi (ek erken sommige sal 
dit wei wil vermy) en hulle 
daar tot verantwoording roep 
nie. Hulle was bereid om te 
staan - hulle moet dus ook 
bereid wees om hul saak te 
stel - of te val! ! Dit is mak
Iik om na die Studenteraads
voorsitter te verwys en hom 
te laat antwoord. Hy is myns 
insiens , nie direk verantwoor
deiik vir A.O.B. of P.N.B., 
waar bulle fouteer nie. Julie 
het bulle mos gekies en as 
hul!e nie bevredigend kan 
antwoord nie gaan dan na die 
Voorsitter - by het mos nie 
die Studenteraad gekoO.pteer 
n ie, julie bet bulle gekies. 
Ons evalueer dan sommer die 
manne wat daar sit. 

DAMESKOMIT.EE 

Kobus van der Walt, U.O.ID. 
(Foto: FotokllBns.) 

Studente .. 
<!> 

meinng 

gedeel kan word nie - tog 
twyfel ek of dit verkeerd is. 
Oorvleueling is by so 'n speku
latiewe benadering ook logies 
aanwesig. 

Omskrywend sal ek soos 
volg stel: die 10% groep is stu
dente wat of volslae akade
miese wrakke is of wat geen 
erg het aan studentelewe nie, 
elke naweek weggaan en net 
op die kampus klasdraf. Die 
65% groep sien ek ai amper 
as 'n gemiddelde student. 
Hulle aktiewe deelname aan 
Karnaval en Intervarsity toon 
hulle oorspronklikheid wat tot 
uiting wil kom maar die res 
van die jaar onderdruk bulle 
dit deur passiwiteit wat al 'n 
kenrnerk geword het van die 
,moderne" mens. Hieronder 
sluit ek diegene in wat aan 'n 
enkele akademiese vereniging 
behoort of aan 'n spesifieke 

Dit beteken dus dat die ge
leentheid deur die A.S.B. ge
skep is vir Afrikaanse stu
dente oor die hele land om 
hul in sekere kursusse te be
kwaam en terselfdertyd ook 
FEES te vier. 

i ) Blommerangskikking 
ii) Spysenering 

h) Publikasies 
tiek 

en joernalis-

i) Regskursus (vera! vir Nie
Regstudente) 

j) Afrigting- en skeidsregters-
Dus bestaan Kuesta '74 uit kursus 

2 dde nl. Gholf, skerm, rugby, v!ug-
1) Praktiese kursusse; bal, seiljag, sagtebal, basket 
2) Sosiaal. bal . netbal, hokkie, skyf-
Die volgende kursusse word skiet 

aangebied afhangende van die k) Open bare redevoering 
belangstelling: I) Motorherstelkunde: 
a) Skrynwerk en sweis i) Gevorderd vir mans 
b) Verkoopstegniek ii) Elementer vir dames 

Aile mense het gebreke -
ook die Jeiers op die kampus. 
Positiewe lcritiek is welkom 
en nodig maar bet u a! alter
natiewe of oorspronklike ge
dagtes gesuggereer. Dankie 
aan Reflektor in verband met 
die skaatsery, maar onthou 
altyd - wat in die teorie mooi 
en maklik !dink het al in die 
praktyk op chaos uitgeloop. 
Hoe gaan Over de Voor se 
ontspanningsaal se vloer lyk! 
Ons werk egter aan 'n alter
natief. 

c) Pistoolskiet en wapenkun-
de: vir mans en dames 

d) Valskermspring 
e) Orkestrasie 
f) Vir die kampusjuffrou: 

i) Houding 
ii) Hangkasbeplanning 
iii) Bykomstighede 

g) Bak en brou vir huis en 
skou: 

Eerstejaars 
debatteer 

Aan die adres van mans wat DIE eerstejaars van die Puk 
hulle aande verwyl deur kaart. kry Maandagaand, 25 Maart 'n 
speel, hotelbesoeke, klaag- geleentheid om hul redenaars
Iiedere oor wat om te doen en vermoe op die proef te stel. 
dames wat hulle ,verknies" in Die tema van die eerste
die koshuise, maak oop julie jaarsdebat is ,Dien die Publi
oe, kyk wat word geadver- kasieraad in sy doel?" Die 
teer op die plakkate wat julie A.B.K.K.-hoofbestuur het op 
so maklik afskeur, neem dee! hierdie tema besluit aangesien 
daaraan en dink progressief die Publikasieraad weer bewig 
dan sal 'n nuwe wereld vir onder skoot is na die verban
julle oopgaan. ning van Andre P. Brink se 

GROET 

'n Laaste gcdagte! Dit is 
mode om gesofistikeerd te 
wees. Moet egter nie so raak 
dat julie te verhewe voel om 
student te wees nie. Ons is en 
bly 'n studentegemeenskap 
wat mekaar gerus kan groet 
en in die oe kyk -'- of steele 
jy iets weg wat jy bang is 
ander kan raaksien. As jy, 
juffrou bang is 'n man sal 
dink jy soek toenadering as jy 
groet, is dit jy wat eensydige 
gedagtes koester. Dieselfde 
geld vir mans. Wees dus asse
blief vriendelik, groet mekaar 
en Iaat ons almai saam bou 

Kennis van die Aand. 

Dit word van elke eerste· 
jaar verwag om Maandagaand 
in die Totius-saal te wees en 
sy of haar mening te Jig. Dit 
is 'n aand wat uitsluitlik aan 
die eerstejaars sal behoort. 
Slegs vyf seniors sal die de
bat bywoon, nl. mnr. Riaan 
Odendaal wat sal optree as 
voorsitter, mnr. Tiep van 
Schaik as sekretaris en nog 
drie waarnemers. 

Nou vir die sosiale dee!: Die 
tema is boofsaaklik sosiale 
verkeer en die variasies hiero.p 
wissel van 'n informele dinee 
tot informele sokkiejolle. Die 
jaarlikse rugbykragmeting tus. 
sen Noord en Suid gaan ook 
plaasvind. Hiervoor is daar 
onderskeidelik twee mansspan-

'!Jj\. 

s.portsoort deelneem. 
Die 20% groep is ware stu- aan ons eie studentegemeen-

skap. 
dente wat bulle self nie slegs 

A.B.K.K. doen deur middel 
van hierdie berig 'n beroep op 
aile huiskomitees om toe te 
sien dat aile eerstejaars om 
7.30 nm. in die Totius-saal sal 
wees. 

akademies wil vorm nie maar 
besef die bree spektrum van 

ne en twee darnespanne. 
Die !coste verbonde aan 

Kuesta '74 is Rl3 per persoon 
(vervoer heen en terug uitgc
slui t) . Dit kos Kovsies ongc
veer R26 per Keusta-ganger 
om 'n kursus aan te bied, en 
u betaal slegs die helfte van 
die bedrag ! ! 

Verder sal daar Kuesta 74 
T-hempies te koop wees teen 
R2,50 stuk. 

U kontakpersoon op -die 
kampus is Fanie Mulder en 
hy sal elke dag vanaf 1-1.30 
nm. by die S.R. Kantoor be
skikbaar wees vir inskrywings 
en navrae. Die geld moet ty
dens inskrywing aan hom be
taal word. 

Volgens verhouding van die 
verskillende kampusse is be
paal dat 90 Pukke kan gaan! 
Skryf dus gou in en voorkom 
teleurstelling. 

Van manne gepraat, waar is 
die dames wat op die Stu
denteraad moet wees. Aan a! 
die wat revolusionere gedagtes 
het - neem hier 'n voorbeeld! 
Die Dameskomitee is gestig 
om hulle kragte saam te snoer 
en te poog om weer 'n dame 
op die Studenteraad te kry. 
Dames as julie erns het, hou 
hierdie dameskomitee op 
bulle tone! Dit lyk of van die 
dames wakker geskrik bet, 
maar wat van so baie ander 
mans en dames . H;ulle sluimer 
nog heerlik in 'n droomwereld 
van hulle eie. Het die besef al 

studentelewe en ·deelname is Die W a pad word gedruk deur 
tot hul eie voordeel en dus 'n die Potchefstroom Herald 
gebalanseerde en verspreide (Edms.) Beperk, Olenlaan 11, 
belangstelling bet. PotchefS>troom. 

Tydens die debat sal vier 
eerstejaars optree as inleiden
de sprekers. 'n Man en 'n dame 
sal onderskeidelik vir en teen 
die tema praat. Om beinvloe
ding te vermy sal die name 
van die persone nie nou reeds 
bekcnd gemaak word nie. 

Basie van Wyk wys hoe die I Kleurling-laerskoolkinders be
wegspring uitgevoer moet langstellend toekyk. (Foto: 
word, onderwyl 'n groep Potch Herald.) 
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Uit die Matie 
MOTORS: Dit lyk vir my die 
Maties het ook maar hulle ver
voerprobleme. Hulle is ook 
in 'n stryd gewikkel vir die 
behoud van die motor op die 
kampus. Pukke ons staan 
darem nie heeltemal aileen in 
ons stryd nie. 

Weeldikse Made: Die Matie 
verskyn op die oomblik twee 
weekliks maar daar is blyk
baar heelwat woelinge onder 
die studente vir 'n weeklikse 
Matie. (Soos die Wapad van 
de Pukke.) Hulle Studente. 
raad is egter nie so ingenome 
met die idee nie en ondervind 
die publikasiekomitee van die 
Matie 'n bietjie .probleme. 

Van die Puk se kant wens 

Woensdl.agaand 13 Maart is die eerste Massavergadering van 1974 gehou. 
As 'n mens die vergadering lin sy geheel neem was dit uiters gesiaagd. 
Die bywoning was swak. 'n Handjievol Pukke moes lbesluH oor een van 
die belangrikste agendapunte wat daar gedurende 'n termyn ter tafel 
lwm, nl. die jaarprogram van die Studenteraad. Hoe is dit moontlik dat 
die Pukke reg in die begin van die jaar reeds hul passiwiteit bewys. Geen 
klagtes teen enige beplande alisie van die Studenteraad kan nou gegrond 
wees nie. Die rede is eenvoudig u was nie teenwoordig by die massa
vergadering nie. 

Dit word. weer eens onder u aandag gebring dat 'n vaste agendapunt 
kampusgeriewe is. Hier het u die geleentheid om die besprekingspunte wat 
so veell. aandag om die teel{an geniet openbaar te maak en sodoende dalk 
'n einde aan u g:riewe te kry. Dit is die regte kanaal om te volg. Ons het 
immers al die vrugte geplulk hiervan - die dames se liangbroekpakke. 
Pukke dit is 'n uitstekende geleentheid om te se hoe u voel oor sake 
wat krap. 

(Skuur). 
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Studentekoerante speel. 
Karnaval: Die Maties se Kar

naval vir 1974 is a! reeds iets 
van die verlede en ons wonder 
of hulle toe werklik die vorige 
jaar se rekord bedrag van 
R30 000 oortref het. Ons hoop 
so en ons wens bulle nou 
sterkte toe met die Akademie. 
('n Mens begin mos eers net 
na die karnaval met die Aka-

Vandalisme begin weer oplewe op die Puk. Vandalisme wat skadeHk lis 
vir een en elke Puk Die vorm wat h.ierdie vandalisme aarmeem, is die 
beskadiging of selfs die verwydering van plakkate. Plakkate word opgesit 
met die doel om 'n funksie te :reklameer en nie met die doell. om afgeskeur 
te word nie; ook nie om in die kamer te pryk nie. Ontllwu net dit asse
blief - voordat u 'n plakkaat beskadig, dink. Dink wat kan die gevolge 
van 'n dwase daad wees. Daar is net een gevo!g; die gevolg van u selfsugUg
heid, dat u iemand weerhou van 'n funksie waarby hy of sy beRang het. 

Sirkulasiebestuurder: Izak van der Linde (Over de demie.) Dit Iaat my dink aan 
Voor) . ons eie Kamaval en Pukke 

ons moet en gaan dit 'n reuse 
sukses maak. 

Na afloop van die aksie kan u met plesier die pla!d{aat neem om u 
kamer te versier. 

A DU TOIT 
Die amptelike opening van die Fanie du Toit-sportter:rein. vin.d vamdag en 
more plaas. Die Sportinstituut kan geluk gewens word met die pragtige 
sportkompleks wat met reg die trots van die Puk is. 

'n Verdere pluimpie aan mnr. Piet Malan en an die organiseerders 
van die opening is die fantastiese program wat huHe vir Saterdag ge
reel het. 

Dit is nou eU<e Puk se plig om van die dag 'n groot sukses te maak. 
Die deeRnemers sal besHs hul bydrae J.ewer, maar die nie-deelnemers 
moet beslis hul deel bydra deux teenwoordig te wees. 

Sien u Saterdag by die Fanie du Toit-sportterrein. Gaan die Skaakklub dood loop? Hou die plakkate dop en kom 
speel skaak. 

~E K~NGS HO El 
KONDIG MET GENOEE AAN OAT HULLIE 

NOU ONDER NUWIE IBESTUUR iS. 

ONS !BlED: 

Copper RaH Restaurant en 

Dameskroeg 

- Studentekroeg 

A Ia . Carte Restaurant 

Musiek deur die aQuick~ 

sandsa v©Jn Johannesburg 

ONS !S TEN VOllE GEUSENS!EIEIR 

-ST 

Hand. 1 : 8: ,En june sali krag ontvang wanneer die HeHige 
Gees oor julie kom en juUe sal My getuies wees ... tot aan die 
eindes van die aarde." 

Hierdie woorde is die laaste woorde van Jesus Christus a an sy kerk voor

dat hy na die hemel opvaar. Hiermee word daar gese dat elke gelowige 

kind van God die besondere roeping het om 'n getuie te wees vir sy 

Koning, Jesus Christus. 

Saam met die roeping kom ook die troos dat die gelowige nie op sy 

eie krag hoef staat te maak om getuie vir Christus te wees nie. Die krag 

om te getuig ontvang die kind van God van die Heilige Gees. Dit is die 

Heilige Gees wat in die mens se hart werk en hom aandryf sodat Jesus 

Christus in sy lewe hoofsaak word. 

Die kind van God mag hom dus nooit skaam vir sy geloof of vir sy 

God nie. Hy mag nie bang wees om voor almal sy geloof uit te leef of 

uit te dra nie. Hieroor se Christus self: ,Elkeen wat My sal bely voor die 

mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar 

elkeen wat My verloen voor die mens, hom sal ek ook verloen voor my 

Vader wat in die hemele is". 

Uit NUX 
DIT is teleurstellend om te 
sien dat 'n studentekoerant so 
min oorspronklikheid en 
waarde bevat. Die hele voor
blad word beslaan deur 'n 
niksseggende foto en die 
agterblad 'n aantal foto's van 
studente-gebeurtenisse (nie 
vee! om na te kyk nie en be
slis nie iets om te adverteer 
nie.) Die twee binne bladsye 
se oolc nie vee! nie. 

Voorwaar nie 'n koerant 
waarop 'n mens trots behoort 
te wees nie. 

Pukke: skryf 

amsehlief maar 

skryf reg! 
AllE briewe moat aan die 
redakteur gestuur word en 
moat ook die naam en adres 
van die briefskrywer bevat. 
Geen brief kan geplaas word 
wat hierdie inligting nie be
vat nie. Indian 'n skrywer van 
'n skuilnaam gebruik maak 
moet die nog steeds sy naam 
en adres byvoeg. Persona wat 
reeds briewe aan die redak
teur gestuur het wat boge
noemde inligting nie bevat het 
nie, moat die briewe weer oor
skryf voordat dit geplaas kan 
word. Dit is in u eie belang 
dat u in hierdie verband u 
samewerking gee. 

HONGER? 
Probeer ons 

Vetkoek. 
MAAl VLEIS 25c. 

KERRIIE 25c. 

KAAS en KONFYT 25c. 
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DIE Puk-massa. Dit bestaan Pukke is 'n draer van hartaan
nie meer nie. Kom ek noem valle. Ek mag nie dit doen nie, 
julie die Puk-individue, onbe- ek mag nie dat doen nie, want 
trokl<enes. Ja een en a:mal van wat sal my mede-studen te dan 
julie sondig hier. Ek kan met dink. Troos jouself daaraan, 
i"rymoedigheid die stelling bulle het lanka! opgehou dink. 
'maak dat julie net akademies Daar word deesdae vir die 
dee! is van die Alma Mater. jeug gedink en dit is nie net 

Julie teem heeldag oor die die niemand se skuld nie. AI· 
sosiale-komkornmertyd wat les moet ook vir julie gedoen 
bier te vinde is. Hier is dan word en die ergste is dat julle 
kwansuis niks om te doen nie. 
Hier is baie om te doen. 

Studentwees beteken nie om 
'n ,jol" in Heide se sitkamer 
te hou nie. Studentwees is om 

dan nog gelck rnoet word om 
net rnee te doen. 

Ek verag julie vir julle slap 
houding, vir julie onbetrok
kenheid . Julie is soos 'n klomp 

jou jeug op 'n gesonde rnanier geprogrammeerde rekenaars 
te geniet. Studentepret, stu- wat slegs tussen julie karners 
dentegees. en die klas beweeg om verder 

Waar vind mens dit? Moet geprogrammeer te word, so
ck dit vir julie voer soos alles dat julie eendag net 'n bestaan 
al vir julie gevoer is vanaf sal kan voer in die onpersoon
jul luier-stadium en soos alles like sarnelewing waar julle 
nou nog vir julie gevoer moet gaan !ewe. 

word? Die Puk-massa bet opgehou 
Daar langs die sportveld, 

daar is een geleentheid . Laat 
staan jou inhibisies by die kos
huis, skreeu vir jou span, juig 
as hulle wen, wees jouself. Jy 
snob, as jy met jou pak wil 
voetbal toe korn om langs jou 
neus af te loer na die wat 
nog kan mens wees. 

Gaan Iiewer na jou karner en 
dink na oor wat jy is. Niks, 
sal jy gou genoeg agterkorn, 
niks . . . behalwe 'n leedop met 

!ewe, julie bestaan slegs as 
'n klornp pseudo-studente. 

Soek dus die gebrek aan 
dinge om te doen in jou eie 
inhibisievolle, arm, larnsakkige 
self. 

Ek ys as ek dink wat met 
,.Intervarsity" gaan gebeur as 
ons 'n kiornp lewensbang jong
mense moet he om die Theos 
aan te moedig, te juig as die 
tweede weer die Irawas in 
die grand in speel. 

Korn julie eerstejaars, wees 
student in sy volheid . Kom 
tweedejaars, julie is nie stu .. 
dente as gevolg van die nuwe 
Puk-baadjies wat julie dra nie. 
Kom seniors, juile weet rnos 

DIE WAPA!O BLAIOSY 1 ** 

@ 

er Massaverga g 
'N ,TIPIESE PUK-BYWONING", het die massaver

gadering op 13 Maart 1974 gekenmerk. Tog het die 

groepie wat teenwoordig was die nodige klleur ver

skaf sodat die vergadering as geslaagd beslium. kan 

word. 

Geen klagte is oor die afge- op die petrolkrisis en daarorn 
lope orientering geopper nie, mag vlotte ook nie brandstof
behalwe dat eerstejaars nou 'n aangedrewe wees nie. 'n Unie
nuwe gier op ons karnpus laat ke prys word aan die rnans
posvat deur niernand te greet koshuis wat die vlo tboukorn
nie. Dit was ook opvallend dat petisie wen, belowe. 
die eerstejaars swak verteen
woordig was. 

Mnr. Piet Malan bet kort
Iiks aan die vergadering die 
program van die inwyding van 
die Fanie du Toit-sportterrein 
geskets en daarna bet rnnr. 
Pieter Mulder die jaarprogram 
van die S.A.B. voorgehou. 

Prompu, die organisasie wat 
hulp aan die Kleurlinge ver
skaf by Prornosa, is aan die 
vergadering bekend gestel, en 
steun word gevra van die stu
dente se kant om bulle dee! 
by te dra. 

Enkele idees oor karnaval is 
ook voorgehou deur die nuwe 
karnavalvoorsitter, rnnr. F. 
van Wyk. Die tema is gebaseer 

Enkele kampusgriewe is ge
opper, onder andere ook die 
skending van plakkate. Daar 
word 'n beroep gedoen op die 

sarnewerking van die studente I Die geagte S .R.-voorsitter en sy gade is hartlik onthaal deur 
in die verband. Die alcrernene . . h . "' . dre Bere van Urtspan tydens hulle onlangse wapen-oor an-
gebrek aan nethe1d op dte d' · 
kampus bet wye reaksie uitge-

rgrng . 

lok . 

Ongeteerde paaie en ,sink
gate" na die reen is 'n doring 
in die vlees van aile studente. 
Daar is 'n gevoel dat ons karn- DIE PUJ{ se Stu.d.enteraad het op Dinsdagaand 19 
pus sleg afsteek teen die van JVIaari vergader. Tydens hierdie vergadering is die 
ander universiteite wat betref Raad vereer met die verteenwoordiging van 'n aan-
grasperke en tuine. Die on- . 
gebruikte bournateriaal wat tal dameskoshmse. Die dames was: Klawerhof 
rondle rondom reeds voltooide I (In.eke Limihout), Oosterhof (Salome Brits) en 
geboue is beslis nie 'n pluirn- j Heide (Nimi Laltllgenhofen.). 
pie vir die Puk nie. 

taris, nadat a! die foutjies reg- Die indoena's kon nog nie 
gernaak is. besluit, waar en hoe hulle die 

Daar word besluit dat die kantore sal inruim en die her
bode na deeglike oorweging bouings sal plaasvind nie. Een 
nie voor die winter 'n salaris- wil he die saalstoele rnoet daar 
verhoging sal kry nie. I gestoor word, 'n ander een 

Ql Die Dameskornitce bet by 
mondc van Inekc Lindhout 
aangebied da t elke dameskos
huis in die toekorns 'n geleent
heid sal kry om die S.R. met 
aandL'te te bedien tydens S.R.
vergaderings. Hjerdie aanbod 
is met akklamasie deut· die 
raadslede aanvaar. 

• Die S.R. het Tiep van 
Schaik as Puk-afgevaardigde 
aangcwys na die konfcrensie 

En na 'n skriftelike verslag I wil dit 'n sitkarner maak. AI van reclakteurs van Studente
besluit die vergadering met 'n wat seker is, is clat die pos- koerante te Stellenbosch. 
rneerderheid van stemrne dat bussies sal bly s taan waar hul- 0 Die volgende besluite is 
die gee! kornbi in die vervolg le is . ook gencem: 
ne t deur Jede van die raad Die werkverskaftingskornitee 

l:l Dat P .U. se filateliste
bestuur mag word, a! brand word nou 'n kornitce van die 

WAPAD Dit gee heelwat rneer veren iging affiliecr by die 
die drukkers van die S.R. Feclerasie van Filate!istevereni-
af. sdfstandigheid aan die komi- gings van Suid-Afrika. 

* ·• * tee. Ons hoop dat die komitee 

'n Ius binne-in vasgekeer, 'n 
Ius om te !ewe, om natuurlik 
te wees. Ek sien dit oral om 
my. Die styfheid van die 
boordjie af, afwaarts. Ek lag 
maar net in my rnou oor a! 
die aangeplakte waardigheid 
wat julie ju toeeien. 

Inhibisies, wat is dit? Dit, 
hoe, wys my! 

Reflektor. DIE twintig indoena's het toe Op Dinsdagaand se vergade- meer sal uitloop op 'n ,.wer- o Die werkverskaffingskomi-
weer 'n vergadering gehou na r ing bet daar 'n paar helder bo" van Tukkies. tee voortaan as 'n komitee van 
drie weke. En toe sornrner 'n oomblikke na vore gekorn. Die Die S.R. wil graag 'n derde die S.R. gereken sal word . 

TEEKANPRAATJIES 
lang vergadering van 4 uur die belangrikste besluit is dat daar sekretaresse by die bestaande e Dat die Puk volgens 'n 
middag tot 2 uur die nag. Dit gereserveerde akaderniese toe- twee voeg. Dit is rniskien die A.S.B.- hoofbestuursbesluit 'n 
gee 'n totaal van 10 voile ure kennings sal wees wat die per- beste besluit wat die S.R. nog regskongres op die P.U . karn
rnaar neern nou weg die 2 sone op bulle baadjies kan die pas-afgelope vergadering pus sal aanbied wat deur 

ONS bet vandeesweek weer 'n korn toe met 'n voors tel dui- uur-lange etentyd en 20 min. dra . Bv. teologie, regte, ens. geneem bet. Die nood roep S.R.V.P . en S.A.B. ge!nisieer 
draai by verskeie teekanne ge
maak, heerlike tee gedrink en 
baie griewe gehoor. Die mas-

send na vore : Hou 'n nagrnaal 
uitstappie soos die mense van 
:mds. 

bier en 'n halfuur daar en dan Geluk aan die indoena's, die om 'n derde sekretaresse, en word met die konvenor as 
kom ons by 'n tyd van 7 uur rnassas bet twee jaar daarvoor die hoofliggarne sal dit waar- Japie Robbertse. 
uit. Die rekord bly nog steeds gewag. deer en die Wapad-redaksie sal o Die S.R. betreur die feit 
11 uur 45 min. Dit is van 3 Die volgende besluit is dat verheug wees . dat 'n bladsy uit die afgelope Party Pukke bet beskaarnd savergadering was voorwaar 

oral onder bespreking. 
Die ekonome, en daar was 

baie, was nie eens van die 
vergadering bewus nie. Die 
Ekonorniese Vereniging het 
baie studente (240) na hulle 
geselligheid getrek wat ook op 
Woensdagaand die 13e gehou 
was. Mens kon boor dat bulle 

gestaan oor die feit dat daar uur die rniddag tot 4.45 nm. die Wapad-redakteur die kon- Kleurbaadjie- en Handboek-
so min belangstelling was in die volgende oggend. fe rensie van redakteurs te So 'n paar gedagtes aan die eksarnen vraestel vooraf deur 
hut eie by sommige Pukke is. * '' * Stellenbosch sal bywoon. Jam- indoena's. Die PUK raak 'n 'n persoon onder eerstejaars 

Die ware Pukke was alma! Nou wat besluit 'n mens op mer tog dat daar nie genoe_ bietjie oorgeorganiseerd, ek versprei is. Die bedrag van 
iaar. Hulle vra die ander Puk- 'n vergadering van 7 uur lank. finansiele steun is dat by nie bedoel soveel aksies op een R2S wat aan die wennerkos
ke om ook 'n warm plekkie Dis rnaklik. Jy aanvaar die Kaapstad toe kan vlieg nie. aand, programvergaderings, 
in hulle h<>rte vir ons Alma notule as die korrekte weer- I Die voorreg word blykbaar ge- fliek , vergaderings van komi-
Mater in te rig. gawe met dank aan die sekre- reserveer. tees, ens. 

Sien julie alma! by die 
gende massavergadering. 

vol-
beslis bulle bedenkinge oor 
die Pukke se organisasiever
moe het . Hoe is dit dan moont
lik dat so 'n oorvleueling kan SKAAK 
deurkruip! DIE nuwe bestuur van die 

As dit nie was dat die eer- okaakklub is onlangs met rnnr. 
stej aars gedurig opgekornman- l'ohan Swanepoel as voorsit
deer was om die vergadering 'er, gekies. Johan se die plan 
by te woon nie, sou weinig is dat daar elite Maandagaand 

S. YWE SKR NG 
{IES ESTUU 

seniors ook nie daarvan be- om 7.30 in die dierkundelabo- DIE Skrywerskring van die 
wus gewees het nie. Was die ratorium skaak gespeel gaan PUK het op 13 Maart hul eer· 
Reklamekomitee dan so oor- word. ste jaarvergadering gehad en 
Iaai met werk of het bulle Alma! is welkorn om te kom die bestuur bestaan uit die 
dalk gaan kyk hoe die Oranje- speel. Daar is geen Iedegeld volgende lede; Gerhard van 
rivier afkorn? Alma! wat om aan verbonde nie. der Linde (voorsitter), Rita 
die teekanne 'n woordjie te Uit hierdie Maandagaand- Diederiks, Tjaart Steyn en 
se gebad bet, was dit eens kompetisies sal 'n Pukspan Martin Dempsey. 
dat die Reklarne van die PUK saarngestel word wat uit 12 Die hooffunksie van die 
skielik (of was dit met die lede bestaan. Hierdie span sal Skrywerskring is om, soos in 
kerns van 1974) 'n groot knou dan met klubs uit die omge- die verlede die skeppende 
gekry bet. wing meeding en kan selfs aan werk van lede krities te be-

Uit Dorp verneern ons dat 'n Inter,;arsity deelneem. spreek. Benewens besprekings-
die Totiussaal te ver is om Navrae in bussie 23 by die vergaderings sal daar, soos in 
been te loop en te naby is om S.R.-kantoor of Maandagaand die verlede, ook sprekers van 
heen te ry. Die kosgangers by die Dierkundelaboratorium. buite genooi word om lede se 

kennis en insig in die litera
tuur te skerp. Vanjaar beoog 
die Skrywerskring om die dig
ter D. P. M. Botes en skrywer 
John Miles te nooi. 

Die Skrywerskring het die 
afgelope drie jaar elke jaar 'n 
digbundel die lig laat sien. Die 
beste poesie van die jaar word 
in die bundel LENS 74 gepu-
bliseer. Aangesien daar slegs 

Hierdie !iterere tydskrif sal 
twee of drie keer per jaar ver
skyn waarin verdienstelike 
poesie, drama, prosa en be
skouinge oor en rondorn die 
literatuur geplaas sal word. 
Benewens eie werk sal skry
wers van buite (bv. van ander 
universiteite) ook genooi word 
om in die tydskrif te publi
seer. 

poesie in die bundel opgeneern Die Skrywerskring sal dus 
word, wil die Skrywerskring poog om die kreatiwiteit en 
hierdie jaar ook 'n Iiterere kritiese sin van sy Jede op 
tydskrif uitgee. l!iterere vlak te ontwikkel. 

huis gegee sou word, nou aan 
A.B .K.K . oorgedra sal word 
om in belang van die koshuis 
aan te wend. 

® Dat akademiese erkenning 
op Puk-kleurbaadjies gegee 
gaan word. (Die balkie sal on
der die wapen in geweef 
word.) Die volgende akadernie
se erkenning sal gegee word: 
Lettere en Wysbegeerte; Biblio
teekkunde; Verpleegkunde, Be
planning; Maatskaplike Werk; 
Kornrnunikasiekunde; Musiek; 
Natuurwetenskap; Farrnasie; 
Huishoudkunde; Ekonorniese 
Wetenskap; Regte; Geologie en 
Opvoedkunde. 

e In 'n meer ligte Iuim (dit 
was in die vroee oggendure) 
het Paul Kruger die saak van 
Ianderye op die hoofgebou 
aangeroer. Daarna is die saak 
vir 'n stroper geopper. 'n Pro
bleem wat toe ontstaan het, 
was of die stroper gee! of 
rooi rnoes wees. Die saak ge
niet aandag. 
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Meneer die redakteur, is verkeerd met ,waardeer" 

Ons studeer aan 'n Univer- en ,bewys". Dit is maar net 
siteit waar Afrikaner-tradisies twee voorbeelde. Sulke en er-

GEAGTE POLEMIET, - Ek wei van 'n studentesleep in die gese) wat jy daarmee saam in die dames se skinderhoe- en -kultuur in ere gehou word ger woorde word voortdurend 
het jou antwoord aan Jeremi- mooi sin van die woord. Die kwytgeraak hei, wonder ek kies te wees? Wei, jy is dit na - 'n Universiteit waar met geuit, veral deur ons dosente
na met belangstell ing gelees, verantwoordelikhede van 'n waar kom jy daaraan? Het die brief inderdaad - geluk- woord en daad geveg word karakters en uit die monde 
en plek-plek my kop geamu- huwelik kan nog maar bietjie een aster op die Puk jou al kig net onder 'n skuilnaam ! vir die behoud van die Afrika- van ons studenteleiers, maar 
seerd geskud! Ai, dat ons mans wag, ons geniet ons jong dae so diep geskok en jou met so- 6. Jeremina verkies sekerlik ncrdom. oak deur die studentemassa. 
en dames mekaar darem s6 nog, maar wil dit graag op vee! bitterheid gevul dat jy al nie dat haar minnaar a! die Dat Afrikaans aan hierdie Ek kry die indruk dat hierdie 
kan misloop! Kom ons begin s6 'n manier doen, dat ons nie die regte oujongkerelhouding rektor sc blomme moet steel Umversiteit geeer en bewaa:t: persone Afrikaans nag steeds 
voor met al jou besware: later jare maar licwer 'n slui- gekry het van: daar is niks en vir haar gee nie! Weet jy word, blyk 'n !ogiese afleiding as 'n kombuistaal beskou. Of 

1. , . . . want a! wat julie da- er wil trek oor hierdie tydperk goeds onder hulle te vind nie? hoeveel vreugde bring een te wces. Geeerd is dit wel, is dit maar net omdat daar-
mes blykbaar wil hoor is hu- van ons lewe nie. 4. Die kwessie van die seer- blommetjie maar aan 'n vroue- maar bewaar ons dit? Nee, die woorde so 'n gericflike 
weliksaansoeke ... " Meneer, 2. Die kwessie van die hu- voetjies kry as julie fliek toe hart? En dan sal sy nie eers hier heers 'n toestand wat masker vir onkunde is? 
dat daar we! diesulkes onder weliksaansoeke sit jy dan stap. Verkies jy 'n harde en omgee waar hy dit gekry het niks goeds vir die handhawing Verlede jaar het ieder en 

elk Langenhovenismes aange
haal. Vergun my nou oak om 
u daaraan te herinner dat 
hierdie gevierde Afrikaner ons 
taal beskryf het as die enigste 
witmenstaal wat in Suid-Afri
ka gemaak is en nie klaar oar 
die see aangekom het nie. 

die dames op die Puk is, ont- voort deur te se: , ... want geharde meisie, of eerder 'n nie en niemand sal jou tronk van Afrikaans inhou nie, en 
dan praat ek nie eens van die 
broutaal wat in die omgang 
gebesig word nie. 

l ken ek nie, maar dit klink of waarom anders kom julie eint- meer vrouliker enetjie wat nog toe stuur as jy een blommetjie 
jy by voorbaat al alma! oor lik ,swot'? Weer eens : 'n wilde sulke goed soos blase kry van wat buite 'n heining groei vir 
dieselfde kam skeer! Ek kan veralgemening, wat byna aan ver stap? En indien sy wei ver- 'n goeie doe! wegneem nie. Of 
jou verseker dat daar nog baie 'n belediging vir die Puk-dames kies om bus te ry terug kos- is jy dalk bang vir die hond? 
dames hier op die Puk is wat grens! Nee Meneer, as ek wou huis toe- wat is so erg daar- Ek wil afsluit deur te her
graag 'n sleep sal wil he, wat ,.man vang", kon ek dit op aan? Bowendien dink ek daar haal: ek dink jou steekproef 
nie al van meet af aan ernstig baie ander plekke gedoen het is nog baie asters wat 'n stap- waarvolgens jy jou bevindinge 
wil raak nie. M.a.w. daar is - daarby geleerdes ook. Ek pie in die skemer van sleep- afgelei het, was nie goed ver
nog baie asters wat as jong- herhaal: daar is baie ander tyd vee! meer sal geniet as teenwoordig nie. Ek hoop jy 
meisie nog haar !ewe wil ge- soorte dames op die Puk - 'n r it in 'n motor, waarin sy ontmoet gou iemand wat jou 
niet - en verstaan my mooi: jy moet maar net jou soektog lien teen een verstik in die die ander sy van die saak sal 

Dit is iets veel gevaarliker, 
iets wat onder die dekmantel 
van ons geleerdheid ons taal 
beklad. Ek wil dit die , on
afrikanisering" noem. Let op 
dat ek nie skryf van die de
afrikanisering nie - van Afri
kaans deur mense wat hulself 
blykbaar as te geleerd, te hoog 
ontwikkeld vir Afrikaanse Afri-

Laat ons dus die enigheid 
van hierdie dee! van ons kul
tuurerfenis bewaar en nie toe
Jaat dat verfoeilike snobisme 
- want ek kan bg. verskynsel 
as niks anders vertolk nie -

ek praat nie van rond,.flerrie" weer voortsit ! rook van haar metgesel se leer ! Sterkte ! 
en die reputasie van 'n ,.lek- 3. Die ,.begrotingopstellery" sigaret ! 
ker meisie" opbou nie, maar en al die snert (met permissie 5. Jy is bang om die ,hit" Meraai. 

kaans beskou. dit van ons wegneem nie. Laat 
Daagliks moet ons woorde Afrikaans Afrikaans bJy_ 

1Ve.urotiese. gekwetter 
soos ,evalueer" en ,verifieer" I 
aanhoor. Nou vra ek u: wat Kerneels. 

0 

pla 
.. 

Frans,..d·u-To it tn 
t Wegme a a 

in eetsaal 
e1 

Die Redakteur 

,.Die Wapad" 

Studenteraad 

P.U. vir C.H.O. 

Meneer, 

Ek wil u graag gelukwens met 
die ,nuwe" Wapad! Wat tipo
grafie, rubrieke, nu usdekking, 
foto's, sosiale beriggewing en 
selfs papier betref, is dit sam
mer p ure koerant. Hou di t 
daar1 

Dan, 'n sak ie op die hart : 
kan daar nie 'n beroep gedoen 
word op die eerstejaars en oak 
sekere tweedejaars wat blyk
baar daardeur die groentjies 
probeer belndruk, om hul 
luidrugtigheid in die gange 
van d ie Frans du Toit-gebou 
tydens klastye enigsins in be
dwang te hou nie? Dis byna 
uitsluitlik dames wat hul skul
dig maak aan hierdie swak 
gedrag; hul deurdringende neu
rotiese gekwetter maak dit 
soms byna onmoontlik vir s tu
dente om te hoar wat die do
sente op die hart het. 

Niemimd het beswaar. teen 
kampusgeselskap en selfs -uit
gelatenheid nie, maar beperk 
dit asseblief tot d{e klasruil-

tye uit konsiderasie jeens me
destudente en dosente. 

Martiens Badenhorst, 
Dorp . 

Leipoldtstraat 5, 
Potchefstroom. 

S.A.B. Hoofbestuur luister 
0 

DAMES- en Mansstudente, mense, verskillende soorte aan 
(Jammer, maar ek moet dieselfde tafel eet. Op ander 

julie so aanspreek want dis kampusse en selfs baie ge
mos soos ons gedwing word om mengde skole word dit so ge
mekaar te sien: Heeltemal doen en hoekom moet die Puk 
apart, amper soos twee rasse, agter staan? Of is die dames 
selfs al dee! ons dieselfde klas- bang dat hulle sal ophou om 
se, kampus en eetsale.) hulle te ooreet en die mans dat 

Sal enige van ons Sentrale hulle tafelmaniere sal verbeter? 
Eetsaalstudente dit GLO as Of vra ek weer te vee!? 
iemand uitlap dat die oor- Antjie. 
spronklike idee van ons stoute 

* Vervolg van biadsy 4 
kuieraand agter die blad aan 

Geagte Redakteur, ander verenigings hom ook nie hoofbestuur nie net daar is Nee, julie maak 'n fout, ek is huis van Ettienne en Louis 
Na aanleiding van die brief gelnteresseer nie, terwyl juis om verslae aan te hoor nie, nie permissief nie, ek stel Schalekamp. Hulle is onder
van ,Wil-net-help" in ,Die Wa- dit hom dalk kon help in sy maar dat daar sake bespreek bloot voor dat ons voorvaders skeidelik 'n oud-voorsitter en 
pad" (8 Maart 1974) voel ek pogings. word wat aile verenigings, en se idee uitvoer en om i.p.v. 'n oud-sekretaresse van die 
my genoodsaak om die skrywer Derdens, was hy nie dikwels dus ook die bree studente- skeidslyn (amper soos 'n Ys- Korps. Soos verwag is, het die 
op 'n paar interessante gedag- op die vergaderings van die massa raak. Ek verwys die tergordyn) in ons eetsaal te nuwigheid maar klein begin. 
tes t e wys. S.A.B.-hoofbestuur nie: Hy ver· skrywer na die Grondwet van trek, te meng. 'n Gestadigde groei in kuier-

slegs na vers-lae nte 
(ekskuus: stoer~) voorvaders 
wat d ie eetsaal beplan het, se 
idee was om die studente te 
laat meng, om mekaar sodoen
de te leer ken oor 'n bord kos. 

Uit sy brief kan die volgende staan dus ook n ie wat daar d ie S.A.B., want ek neem aan Om dit nou uit te spel (soos gaste word in die vooruitsig 
afle idings myns insiens ge- bcspreek is nie. dat met die houding wat uit General Electric) om bv. 4 da- gestel. 
maak word : Vierdens: die skrywer het sy brief weerspieel word; hy mes en 4 mans aan dieselfde ta- Hou gerus die hoofkennis-

Eerstens, hy was blykbaar 'n ook nie d ie moed van sy oor- nog nooit daarmee kennis ge- fel te sit en eet. Goed, soggens gewingbord dop - aile Pukke 
ondervoorsitter van een af an- tuiging gehad om in die voile maak het nie. en smiddags is dit wei ,wille- is welkom om saam te kom 
der vereniging wat n ooit na (sy ,halwe") Bestuursvergade- U aanbevelings is beslis 'n keurig" maar aangesien ons so kuier. As u die aand aileen 
die gek.lank van sy eie stem ring sy hervormings, wat hy probeerslag werd, maar ek be- 'n goed georganiseerde studen- voel, of sommer vir 'n inloer 
kon luister nie, omdat hy nooit nou so manmoedig propageer, vee! aan dat u dit deur mid- telewe het, organiseer dan dat na die vroevertoning by die 
iets gese het nie. te stel nie. Hy kon gerus 5Y del van u voorsitter en onder- ons saam, soos doodgewone inryteater. 

Tweedens was hy blykbaar voorsitter genader het om dit voorsitter goedgekeur kry op ---- ------------------------

'n verteenwoordiger van 'n 
baie onaktiewe vereniging -
daarom het die aktiwiteite van 

vir hom te doen! die volgende , dooierige" S.A. . ............. ,? ............. .o-.. snlir4!P.r .., ... ., .... <F •• ,.,.,.,4P,.,,*',........,............, 
Verder kan die skrywer daar- B.-hoofbestuursvergadering. 

op gewys word dat die S.A.B.- Reyke Reynecke. U het volop keuse in ons groot 

EENVORMIGE E IOU s·ER-ETIKET verskeidenheid 

DRAG 
Meneer die redakteur, 

Hierdie tyd van die jaar is 
die tyd wanneer sergroepe op 
hul bedrywigste is. Nou blyk 
dit oak op die duidelikste hoe 
min koshuise op die Puk van 
ser-etiket weet. 

GEAGTE Redakteur, - As 'n 
student . van· hierdie · universi
teit wil ek graag die volgende 
versoek aan die dames rig: 

Kan ons nie eenvorming
heid kry in die kleredrag wat 
by ons kleurbaadjies gedra 
moet word nie? Die kleurbaad
jie is tog ons trots, ons moet 
selfs 'n eksamen afle en slaag 
voordat ons dit m~g koop. 

Nou word daar sandale en 
rokke met die kleur van gee!, 
groen, blou, pienk en selfs 

pers gedra. Daar is tog rompe 
gemaak spesiaal vir die dames. 
Hoe lyk dit met die rompe met 
wit bloese of selfs swart rom
pe. 'n Witrok sal net so mooi 
lyk, met natuurlik sykouse. 

Ek voel baie sterk oor die 
saak en ek is seker dat daar 
baie dames is wat met my 
saamstem: 

lets wat my geweldig grief 
is die vermetelheid van som-
mige inwoners van manskos
huise om hul ongenooi by 'n 
damesergroep wat by hul be
seek af!e te voeg. Het hulle 
daaraan gedink dat indien ons 

Eenvormigheid by 
hul wou saamhe ons hul voor

ons af sou nooi? 
trots - ons kleurbaadjie. 

Anti-bontrokke. 
Ek bet dit nie teen hul teen

woordigheid as sulks nie, maar 

dit is ongelukkig so dat die 
persone wat hulle aan boge
noemde skuldig maak, selde 
nugter is en die gawe besit 
om 'n aangename aandjie heel
temal te bederf. 

Ek gee toe dat hierdie per
sane nie op daardie stadium 
vir hulself kan dink nie, maar 
waar is die betrokke huisko
mitees. Is julle bang julie ge
wildheid ly daaronder as jul
Ie hierdie persone betig. Dan 
maar Jiewer jou koshuise se 
goeie naam inboet. Dit is wat 
gebeur, hoar! 

Christine. 
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THALIA KINKEL MET 
N - B S 

S. Jacobsz 

THALIA toer die jaar met Andre P. Brink se Kinkels, al kinkelend 
in die kabel! Die Kaapse gammatte en bulle klopse en dinge is sommer 
'n jolige stukkie genot, wat mens laat skaterlag en lekkerkry. 

,Kinkels in die Kabel", is 11917 Krugersdorp. l voorbereiding en geniet die 
Shakespeare se .,Comedy of Sterkte, Thalianers, vir die toer met ure van suiwer genot. 

GELUK aan al die sersgroepe lia asook die Universiteits- selfde program in maar toer 
wat deelgeneem het. In die be- koor se opvoerings. Van Alaba- net in verskillende rigtings. Dit 
sander aan Oosterhof wat die rna gepraat, is die tyd nie ryp bied aan soveel meer talent 
dames-afde!ing gewen het. dat ons 'n tweede Alabama- die geleentheid om te ontwik-

Van die sergroepe na die groep stig nie. Dit kom dus kel en dee! te he aan Alabama. 
toerliggame. Ons sien met ver- neer op 'n toergroep 1 en 'n 
lange uit na Alabama en Tha- toergroep A. Albei studeer die-

DIE eerste vergadering van die Retoriese Vereni
ging in die nuwe termyn bet op Maandagaand 18 
Maart in kamer 107 van die Frans du Toitgebou 
plaasgevind. Die bestuur vir hierdie termyn is 
Riaan Odendaal, voorsitter; Johan Pretorius, sekre
taris; Dirk Coetzee, penningmeester. 

Hierdie jaar neem die verga- lik uit 'n hoed getrek en dan 
derings die vorm van 'n kur- kry die spreker sowat twee 
sus aan. Die kursus is gebaseer minute om 'n toespraak van 
op die bekende boek ,Effektie- 'n paar minute lank voor te be
we Redevoering" van Dale Car- rei. Daarna word opbouende 

Filateliste-

HET u ook al die naam Filate
listevereniging op die kampus 
gehoor? Filatelie is die geleer
de naam vir seelversameling 
in a! sy aspekte. Daar is eg
ter niks geleerd in die aktiwi
teite van die Filatelistevereni
ging van die P.U. nie. Die be
stuur wil beklemtoon dat hier
die vereniging vir elke seelver
samelaar is, van die beginner 
tot die meer gevorderde ver
samelaars. Om dit te bewys 
reel die bestuur 'n byeenkoms 
waar volledig gedemonstreer 
sal word hoe om met 'n ver
sameling te begin. 

Errors", wat deur Andre P. 
Brink vertaal en in Afrikaans 
verwerk is. 

Thalia toer vanjaar met hier
die stuk, dit is ware studente
pret maar van hoogstaande ge
halte onder die puik regie 
van Abri Ie Roux. 

Volgens Theunis Eloff, die 
toerleier, lyk die toerplan roos
kleurig en sien alma! uit daar
na om per trein te toer. 

Die toerplan is voorlopig 
soos volg: 27/6 Kroonstad; 28 
!6 Harrismith; 29/6 Ladysmith; 
1/7 Newcastle; 217 Vryheid; 
3/7 Piet Retief; 417 Geen op
voering; 517 Nelspruit; 6/7 Ba
berton; 8/7 Geen opvoering; 
9/7 Geen opvoering; 10/7 Tza
neen; 1117 Pietersburg; 12/7 
Potgietersrus; 16/7 Rusten
burg; 17/7 Britz; 18/7 Florida; 

negie. Hierdie kursus dek alle kritiek deur aile aanwesiges Nou is die kans vir persone 
aspekte. Van die volgende ver- gelewer. wat se dat hierdie vereniging DIE aktiwiteite van die Col-
gadering af sal daar afgerolde Die volgende vergadering is slegs vir gevorderde versame- Jegium Musicum vir 1974 het 

II d . · k 1 · t 1 · M laars is, om hulle anders te ve e met 1e vonge wee se voor op1g vasges e VIr aan- 'n aanvang geneem en wei 
aanbieding van die kursus uit- dag 22 April. Tydens hierdie gewis. Hierdie vergadering sal met ses konserte gewy aan die 

THEUNS ELOFF 
Thalia-voorsitter 

Jun ie, 19 SeP,tember en 5 Ok
tober. Seisoenkaartjies wat a! 
hierdie meesterkonserte dek, is 
by die Konserva torium beskik-

ESTER RUMPF 
Een van die spelers 

Voories koop 

Kombi 

ed el d D. t d 1 d · 1 d" 1 d volgens die bestuur op Maan-g e wor . Ie eers e ee verga ermg sa Ie vo gen e musiek van die Barok, wat baar. Die seisoenkaartjies vir 
d . k h t h d 1 fl · d " k dagaand 18 Maart om 7.50 nm. 

JN 'n onderhoud met Jan Nag
tegal, die kommandant van 
die Staatmakers, het hy ons 
meegedeel dat hulle vir hulle 
'n gee! Kombi gekoop het. 
Hulle is op die oomblik hard 
besig om geld in te same! om 
die skuld te betaal. Die eerst:-

van Ie ursus e ge an e a ewermg van Ie ursus ge- strek van die jaar 1600 tot volwassenes is R4 en vir die 
Ia · d H d' 1 kk t paaiement is reeds betaal en oor die grondslae van effek- doen word en daarna sal die P asvm · ou Ie P a a e ongeveer 1750. studente is dit R2. Toegang 

d voor die einde van die maand tiewe redevoering. voorsitter sitting neem en sal op. per konsert is vir volwassenes 
Alle sprekers, hetsy hulle Henning Vorster as voorsitter Vir Maandagaand 29 April Die eerste konsert vind plaas R1 en vir studente SOc. moet hulle die volgende be-

goed of swak praat, is welkom optree. Dit is 'n gebruik dat word 'n filmaand beoog waar op Saterdag 30 Maart 1974, om drag van R700 betaal. 'n Kom-
om hierdie vergaderings by te daar tydens elke vergadering films vertoon sal word wat 8.00 nm. in die Konservato- petisie is uitgeskryf met 'n 

Kom Pukke, dit is 'n kans eerste prys van 'n OS (voor·woon. Elkeen kry na die le- iemand anders as voorsitter onder andere internasionale riumsaal. Martie Koornhof, duisend, sommer hier op ons 
sing 'n beurt om onvoorbereid optree hoewel 'n staande be- toekennings ontvang het. Hennie Coetzee en Pieter de waar 'n ,lekker" prys as ons kampus, om ons musieksmaak 
oor enige onderwerp te praat. stuur aile organisatoriese ree- 1974 se bestuur bestaan uit Villiers wat klavierwerke van uit te brei. die hoe vleispryse in ag ncem). 
Die onderwerpe word gewoon- lings tref. Gawie van der Walt (Dorp), onder andere Rameau, Swee-

VOLGENS die sakboekie kry 
Pukke Vrydagaand 15 Maart 
die geleentheid om te gaan kyk 
na ,Henry VII and his six 
wives", as gevolg van A.O.B. 
se op-en-wakker fliekprogram 
vanjaar. Hierdie produksie 
van Nat Cohen het Keith 
Michell in die hoofrol, met 
Donald Pleasence, Charlotte 
Rampling en Jane Asher as 
medespelers. 

Henry VII is al in omtrent 
'n dosyn of meer films die af
gelope vyftig jaar uitgebeeld, 
maar hierdie film word be-
skou as d:.:! mees definitiewe, LIEWE PUKKE, 
kragtige en menslike van al- Vannaand wil ek graag gesels 
mal. oor die liewe mans op die Puk. 

Ek het jou mnr. vannaand by 
Henry VII het 38 jaar lank 

Ser gesien, saam met 'n mooi 
geregeer, en sy !ewe was een 
van botsende emosies . . . hy 
was 'n prins onder die prinse, 
'n trotse Tudor koning, en 'n 
voorstander van geloof en 
gc Jsd ,ens, maar terselfdertyd 
het nv die reformasie bloedig-
l1k bcveg. Ook is daar tekens 
van verraad, tirannie, sede
loosheid en brassery te sien 
in sy geskiedenis. 

Hierdie mees terstuk (vir die 
wat van historiese films hou) 
word versprei deur Kinekor, 
en beloof om 'n Vrydagaand 
se wegloop werd te wees, as 
die projektors of luidsprekers 
die intensiteit van soveel mens
like konflik sal kan verdra! 

meisie, 'n dame. Nou wil ek 
graag aan jou mnr. X 'n mooi 
guns vra, behandel haar soos 
'n dame, laat sy altyd soos 'n 
mooi meisie voel. Trakteer 
haar nie volgens jou koshuis
gewoontes nie, maar doen aan 
haar as dame, weleer aan. Sy 
pas by jou en knap daarom 
jou maniere so 'n bietjie op. 
Leer so 'n bietjie etiket, kom
plimenteer haar gereeld oor 
haar smaakvolle kleredrag. 
Onthou, sy trek vir jou aan! 
Hou verder in gedagte dat sy 
in jou hande is en dat jy mnr. 
X, haar gevoelens altyd hoog 
op prys moet stel, soos sy, 
so glo ek wei, met jou sal 

Nikkie Maartens (Skuur) en Iinck en Scarlinck en Scar
Annemarie Streicher (Kasteel latti uitvoer, sal optree. 'n En
G). semble onder Ieiding van 

Aile navraag kan in bussie Leonard Lemmer tree ook op. 
nr. 19 by die S.R.-kantoor ge- Die datums van die ander 
plaas word. konserte is: 4 Mei, 18 Mei, 9 

doen. 
Geniet die !ewe terwyl jy 

jonk is, en doen dit saam hier 
op die Puk. 

Van slepende paartjies ge
praat, ons hoor dat die bootjie 
van Dawid Weyers en Peet 
Britz stormagtige water binne
vaar. 

Leonore van Schaik aard 
beslis nie na haar neef nie, 
want haar duurte o.p die Puk 
is kort, en volgens Pierre 
Langenhoven nog korter. 

Japie Robbertze van S.R. 
Faam gaan glo tydelik 'n 
tweede keer op Tukkies sleep, 
dit moet glo 'n tweede keer 
wees. Baie geluk aan Susan 
Kruger van Karlien met haar 
verlowing aan Bennie. Salome 
Jacobsz se glo die Tukkie
kampus verloor ook maar sy 

aantreklikheid so na 'n ruk
kie, en dan toer mens maar 
weer terug Puk toe en wei na 
'n sekere Gerhard Brown, of 
hoe se ek Gerhard? Annette 
Human van Osterhof sleep 
glo so verskriklik vas op Pre
toria, maar na wat verneem 
word gaan 'n spreekwoord 
hom laat geld - ,ver van jou 
goed, na aan jou skade". 

Quintis Peiser het die SR
kamp se manewales by sy so
genaamde skoonouers oorleef. 
George Lotter neem glo ge
reeld sy ,,Milo!" saam as hy 
in die aand gaan sleep om te 
verseker dat geen muskiet 
tussen hom en die dame kan 
kom nie. Jan van Niekerk is 
'n man wat glo hou van sy 
van en dit is dan die rede vir 
Marthie van Niekerk. 

lll:ta:III:III:III:IIl:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:lll:;lll = fll 
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ffi HONGER 1 ~ = Ill 
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m Probeer ons Vetkoek. ~ = Ill 
Ill = = Ill 111 MAAL VLEIS 25c. : = Ill 
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U kan gerus u bande versool by ... 
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'DEN 

·Karlien 
!N Karlien gaan dit soos ge
woonlik voor in die koor, al
ma! oefen net Ser. Dorp se 
manne neem vanjaar saam 
met ons dee! aan die gemeng
de Serkompetisie en ons hoop 
dit gaan 'n. gr66t sukses wees. 

0 ja, buiten die akademie 
glo ons Karlien asters ook 
aan buitemuurse aktiwiteite. 
Wedstryde teen die manskos-

1 huise is 'n fees, dankie Skuur 
en Taba Jah vir die heerlike 
hokkie, ons maak weer so! 

Met die Puk se kampioen
skappe agter die rug bet die 
asters ook weer hul plek vol
gestaan ( sommer _geluk ook 
aan Hester Gunter en Retha 
Horn vir jul puik vertonings 
hoar). 

Saterdag is die amptelike 
opening van die Fanie du Toit 
sportgronde en ons wil al die 
ander dameskoshuise waarsku 
- pasop maar vir ons, die 
Karlien asters is fiks! 

· Die gangfeeste wat so spora. 
dies in die koshuis plaasvind 
getuig van oris Eerstejaars se 
oorspronklikheid wat soos 'n 
varswindjie deur die koshuis 
trek, elke gangpartytjie is 
voorwaar iets om na uit te 
sien, mooi so Eerstejaars, hou 
so aan. 

Ons hoop die manne waar
deer die nagtelike ser by hul 
koshuise. Baie dankie ook vir 
julie moeite om so gereeld vir 
ons te kom ser, ons waardeer 
dit en julle is altyd welkom. 

'n Laaste woordjie aan die 
asters: Een van die dae is dit 
vakansie, Karlien julie moet 
gaan uitrus en vol moed terug 
kom, Meimaand le voor die 
deur en daarmee saam ook 
Karnava!, heerlike, beerlike 
Karnaval ••• 

Heimat 
NADAT die , stewige" beskut. 
ting van Oom Heimat ons 
manne weer in een hoed en 
gees laat saampraat bet, voel 
ons om tog iets van ons uit 
die Hertogdom te laat boor! 
Die bekendste stal op die werf 
nl. Die Hertogdom van Heimat 
het geen bekendstelling nodig 
nie - inteendeel, as jy nog nie 
van sy beroemdbeid verneem 
bet nie, ken jy ook · nog nie 
een .s1eepbankie op die Puk 
nie. 

Met 'n paar uitspndcrings is 
al die marine weer terug in 
Heimat en ook . 'n paar- nuwe 
manne. wat nog ·deur diep 
waters moet gaan om 'n egte 
lid van die Hertogdom te kan 
word.·. 

Met Kobus van der Walt en 
Johan. Koorts aan die voor
punt .van die l{ertogdom sal 
ons weer verwoesting saai en 
telkens met die louere, na die 
oorwinning, na Oom Heimat 
verti'ek. · 

Soos altyd bet ons weer 
kampioene op die atletiek
baan: Dawie Kuhn in die 110 
m hekkies en Johan van Wyk 
in die 3 000 m bindernis. Baie 
geluk met julie oorwinnings. 

Lekker fees gehad met Kulu 
en Verg~et-my-nie. Dankie vir 
julie -gasvrye tntercoke en 
intertee. Ook so was· die sjo
koladekoek wat ons van Heide 
ontvang het nadat hulle en 

Vergeet-my-nie noodgedwonge 
ons waterfees moes bybring. 

Lekker serre gehad die Iaas
te week - Oom Heimat dank 
julie! 

Soos oudergewoonte bet die 
jaar met 'n goeie fees begin, 
en kon alle onderdrukte ge
voelens van die vakansie en 
die frustrasie wat die akade
mie van 'n nuwe jaar voort
bring goed afkoel! ! 

Aan aile helftes wat hul helf
tes met die Hertog mag dee! 
- baie geluk en 'n voorspoe
dige jaar! 

Lekker gaan, totdat julie 
weer van die Hertogdom ver
neem!! 

Oom Heimat groet julie!! 

Soetdorings 
SOETDORINGS begin hierdie 
jaar wer eens op 'n hoe noot. 
Martie en Elmarie spog met 
hulle Thalia-skap. Elza ver
teenwoordig ons by hokkie, 
Annekie by korfbal en Ina by 
netbal. Die twee Annelies en 
Rika skaar bulle by die Uni-
versi teitskoor. 

Die hoe noot word verder 
gevoer deur die ser. Vir die 
lae note sorg die manne van 
Thaba Jah, ons hoop dis suk
sesvol. Hulle kele het ons 
darem alreeds natgemaak met 
koffie by 'n intertee. 

Soos reeds bekend bou ons 
vlot saam met Heimat, dus 
lean daar net een gevolg wees, 
'n wenvlot! 

Ons prim besef nou dat. met 
die petrolkrisis petrol skaars 
is, dus is crimpelene en 
katoen nou baar keuse. 

Sophia is as sekretaresse 
van die B.S.V. genoodsaak om 
dit by te bring, maar niks oor
tref haar liefde vir Volkspele, 
vera! as haar metgesel haar 
oorval met sy spoggerige 
motor nie. 

In Soetdoringdames se kop
pe broei daar alweer groat 
dinge. Hou maar die plakkate 
dop vir die 27e Maart! 

,Soetdorings" onthou goed 
begin is halfpad gewin. 

DIT is vir my aangenaam om 
aan te kondig dat die Leeu 
nog steeds met trots op die 
kampus beweeg, ten spyte van 
die feit dat daar wei oar sy 
bewegings getwyfel is. 

Geluk aan Over-de-Voor se 
krieketspan wat die kosbuis
liga gewen het. Hulle is waar
dige wenners van die reeks 
wat agter die rug is. 

Blykbaar het die plaaslike 
ingenieurs tog daarin geslaag 
om die Groentjie aan die loop 
te kry. Tog net 'n vriendelike 
versoek aan die dames op die 
kampus. Moet nie na die uiter
like van die Austin kyk nie, 
maar bou gerus die grate agter 
·die mik dop. 

Taaibos le voor en die man. 
ne is hard besig om bulle voor 
te berei vir die jaarlikse stryd, 
hierdie jaar op die Tukkie
kampus. 

Ten slotte Die kosbuis-
rugbyliga begin reeds Sater
dag en sterkte aan aile spanne 
wat hierdie seisoen om die 
beker gaan meeding. 

SKOS 
Uitspan 

DIE jaar 1974 gaan weer 'n 
groat jaar in Uitspan se ge
skiedenis wees. Ons het die 
jaar goed begin met veertien 
eerstejaars en sestien seniors. 

Baie Pa's en Ma's bet die 
.,Stalle" nie juis as die aan
gewese plek beskou vir die 
voornemende akademici nie. 
Onder die bekwame hand van 
die .,Ou Bere" kan die klein
geed gemoddeleer word om 
eendag ook bulle plek vol te 
staan. 

Hierdie jaar is ook vir ons 
'n besondere jaar ~n die opsig 
dat Uitspan vanjaar 26 jaar 
oud word. So van oud word 
gepraat - veels ge!uk aan 
Liberalia met bulle verjaars
dag. Ons hoop julie sal nog 
steeds bou op 'n mooie fonda
ment van gees en prestasie: 

Wat ons program vir 1974 
betref kan ons weer uitsien 
na 'n vol en aangename jaar. 
Inter-aksie is die wagwoord. 

Ons het reeds 'n inter-tee 
met Wanda gebad. Dit bet 
baie aangenaam verloop en die 
motreentjie wat gedreig bet, 
bet die gees net mooi .,aan
geklam". 

Die grootste funksie wat 
Uitspan se jare-lange tradisie 
kenmerk, is die jaarlikse Vlag
stryking. By hierdie geleent
heid kry die Pypregiment die 
vrybeid van Uitspan en kan 
elke eerstejaar se: ,Nou is ek 
'n Uitspanner". Die vlag word 
gehys en die feestelike ge
leentheid word met 'n dames-
koshuis gedeel. Na 'n ure-
lange debat in die koukus van 
die Regering, is besluit om die 
eer ·aan .,Vergeet-my-nie" se 
dames toe te se. 

By hierdie geleentbeid was 
ons ook besonder geeerd om 
prof. W. N. Coetzee en Pieter 
Mulder in ons geledere te be. 

Prof. W. N. Coetzee wat baie 
jare al ons huisvader is en 
vanjaar sy laaste skof trek, bet 
met ons gepraat oor die ge
pastheid van die naam ,Uit
span". Ons wil ook baie dankie 
se vir sy mooi woorde en ge
troue diens deur die jare. 

Prof. W.N. was tot daardie 
aand die enigste .,ere-beer" 
van Uitspan. By hierdie ge-
leentheid is Pieter Mulder ook 
in hierdie groep geplaas. -
dus slegs die 2e vrye-burger 
in 26 jaar. Hartlik welkom 
Pieter. (Onnodig om te se, hy 
is dienooreenkomstig gade ge
slaan.) 

In 'n baie aangename gees 
bet ons die aand sing-sing 
afgesluit. 

Nog 'n aangename aand was 
die inter-coke met Vergeet-my
nie. Die manne van Uitspan, 
Heimat en Ons Huis is vereer 
en ons wil dankie se, dit was 
heerlik. 

Nou le vir ons voor die Ser
kompetisie, Vlot-bou, Trapkar
wedren en Kanaval. Uitspan 
sal weer eens sy bes probeer. 

Uitspan-groete. 

Vergeet-my .. nie 
SONGEEL en vrolik .. . die 
nuwe koshuisbempies van Ver
geet-my-nie. En stralend die 
meisies wat dit dra. Sommer 
vroeg in die jaar bet ons ons 
oulike koshuishempies bestel 
sodat ons orals uitgeken kan 
word. Die motief is 'n hele 
krans blou vergeet-my-nietjies 

wat 'n pragtige gesiggie om
raam. Moenie die speelse/ 
guitige kDipoog miskyk nie, 
want dis vir jou, meneer die 
Puk-student! 

Die ser-manne en meisies 
oefen hard en Iekker en saans 
Jaat is dit nog 'n gesellige kof
f:e drinkery om die droe kele 
weer nat te maak. Ons wens 
alma! dat die se!'-dames 
dwarsdeur die jaar wil oefen 
omdat dit so 'n heerlike at
mosfeer in die kosbuis skep. 

Die klavier wat ons onlangs 
gekry het, dra ook tot die 
groat vrolikheid by. Mens voel 
sommer dadelik tuis met die 
intrapslag as die musikante in 
Vergeet-my-nie so bietjie tok
kei. 

Ons SR voors!tter - Pieter 
- bet Maandagaand baie lek
ker by die dames gekuier. Hy 
het ons nader ingelig oar ASB, 
NUSAS, SASU en hul doen en 
late. Dit sitkamer was vol be
langstellende dames gepak en 
die aand het gesellig verloop 
(afgeloop). Die dames bet hom 
gestook met vrae en ons moes 
kort-kort skater vir kwink-
slae. 'n Mooi gesigge hoef nie 

'n Besondeni woord van 
welkom aan een van ons mees 
geeerde veteraan inwoners wat 
hom weer eens by ons kom 
skaar bet; dr. Wallie Pienaar 
van Zyl. Oak aan mnr. Tom
mie Ferreira, ons inwonende 
iwshuisadviseur. 

Ten slotte wil ons graag 'n 
hartlike uitnodiging rig aan 
a! wat 'n dame ser-groep is 
op die Puk om ons van akade
miese nagmerries te verios. 'n 
Heerlike verrassing gaan julie 
aihier te beurt val. 

NS. Rekord: Gatland besit 
hierdie jaar persentasie gewys 
die grootste getal na-graadse 
studente op die Puk. 

Wiele bet ernstige voorneme 
om homself uit sy wurggreep 
van eenman's bestaan los te 
skeur. Ons hou sy vordering 
met groat belangstei!ing dop. 

Groetnls tot volgende keer. 

Heide 
WANNEER Heide die woord 
karnaval boor is bulle die ene 
ore, want vanjaar gaan bulle 
weer vir die ander koshuise 

. . . SAL ons mos weer met 
iets ander kom, en dit in die 
vorm van ons koshuishempies. 
Met niks meer as die naam 
nie - die hempies van ons, 
want niks meer as die n{uim 
bet ons nodig nie, of hoe? 

Inter-sport, inter-ete, inter. 
fliek - of so gese; Iekker, Iek
kerder, lekkerste - en dit 
was met Klooster, wat darem 
weet van onthaal! Hoe lyk dit 
of die ander manne 'n bietjie 
kan kers opsteek? 

Alabama bet wei net 'n paar 
openings gehad, maar een van 
ons eerstejaars moes wys 
waar sy vandaan kom, en dlt 
word nog 'n terrein waar Wag. 
'n- Bietjie verteenwoordig 
word. 

Intussen word aanmekaar 
aan die ser geoefen, erens ook 
akademie bygebring, en met 
die baie reen bly die manne 
madder trap op ons volvloer
matte - maar ons kla nie! 

KASKENADES 
(glad nie) met 'n lee koppie wys wat groat gees is. 
gepaard te gaan nie en ons 

1) PUK het glo 'n nuwe Dames
koshuis gekoop in die dorp 
. . . Western Greyhound Bus-kan nou baie meer oar stu- Die manne van Skuur het 

dente-aangeleenthede saam. .besluit dat bulle so gou as es. 
gesels. 

Die grafiek van ons gewild
beid op die kampus toon nog 
steeds stygings! ! En weens 
,hoe koors" word heelparty 
manne op die gevaarlys ge
plaas. 

Wederom!! 

Gatland 
MET die seniors van Gatland 
gaan dit hierdie jaar baie 
goed. Met die gatte (eerste
jaars en bulle onderskeie 
kamermaats) het dit maar 
moeilik gegaan om hulle van 
hulle matriekkompleks te ver
Ios. 

Dit lyle of dit 'n jaar van 
groat gebeurtenisse gaan wees 
as gekyk word na die geslaag. 
de inter-coke met Vergeet-my
nie, inter-fliek met Kulu en 
verskele lntertees. 

Ons kyk met groa t verwag. 
ting na ons nuut ingevoerde 
Matie se rugbyloopbaan vera! 
na aanleiding van sy groot 
debuut - gemaak in die eer
stejaar-senior wedstryd. 

Danksy 'n uiters neutrale 
skeidsregter kon die eerste
jaars slegs met 4-29 verloor. 

Gatland word deesdae so 
populer onder die skone ge
slag dat ons glad elfuur Son
dagaand moeite bet om die 
dames (en beddegoed) buite 
die koshuis te hou. Hiervan 
sal die vyf Florna meisies op 
die Puk goed kan getuig. 

Intussen dra Gatland sy 
deel by om die buidige petrol
krisis te verlig deur met ons 
nuut aangekoopte gatsometer 
die doserende personeel se 
spoed voor ons koshuis dras
ties te vermlnder. 

Aile eer aan ons doserende 
personeel wat deur ons hoof
verkeersbeampte mnr. Nols 
Koekemoer (BSc. Verkeers
kunde) voorgekeer is en 
saamgespeei bet (met 'n spe
siaie veer in die" hoed van 
prof. Van der Vyver). Mnr. 
Nols Koekemoer is 'n unieke 
verkeersboof. Hy onderskei 
hom van enige ander ver
keeersbeampte in die sin dat 
by wei St. 6 geslaag bet. 

moontiik met bulle vlotbou-
maats wil kennis maak en 
daarom het bulle vloere twee, 
vier en ses uitgenooi om by 
bulle te kom fliek . Die res. 
van Heide bou saam met Over 
de Voor en bulle sien ook net 
so baie daarna uit . Soos Koos 
Kaffer altoos gese bet: ,Gaan 
mal dis (am.per) karnaval." 

Heide is nog altyd baie be
drywig met die Kloosterpik
kewyne soos dit baie duidelik 
uit die baie interaksies blyk. 
Een Woensdagnag het Heide 

1 
sag oar die kampus gesluip met 

1 
komberse en eetgoed in bulle 
hande en die inwoners van 
Klooster vergas op 'n ser en i 
'n heerlike interkoeldrank 
daarna. Klooster was so in 
bulle skik met Heide se goeie 
sosiale hoedanigbede dat bulle 
daar en dan besluit bet op 'n 
iekker ou boeresport. Die is 
toe gehou met valle sleep. 
aksies tot gevolg. 

2) Die manne sug dat jy so 
'n dik wasemstreep sien -
die winter kruip nader, en 
die rokke a! laer en Ianger 
... Ons verneem dat klas
draf geen plesier meer is 
nie. 

3) Die manne is glo Ius vir 
mekaar in die komende 
rugby . .. Wie gaan wen? 

Die OOG. 
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VRYDAG, 22 MAAAT 1914 

PU KE MAAK 
AMOK 

DIE rugbyseisoen het nog nie eers begin nie en die 
Pukke se eerste span kan al spog met 'n reuse
oorwinning. Hulle het Allanridge verlede Saterdag 
op hul eie veld 'n drag slae van 49-0 gaan gee. 
Hiermee het die S.A.U. rugbylmmpioene getoon dat 
hu!le nie van plan is om v~mjaar geldop te word nie. 

met wie daar rekening gehou 
sal rnoet word. Onder die los
voorspelers het Eric le Roux 
en James Stoffberg elk twee 
driee gedruk. 

DIE WAPAD 

y 

DAAR is g'n keer aan Piet Meyer RJ.ie. Met verlede Saterdag se 30e Wes
Transvaalse Senior AUetiekkampioenskappe op Bill Swart-ovaal bet hy nog 
'n skakel aan sy rekordketting geias toe hy sy eie Wes-Transvaalse rekord 
in die 5 000 m stap met 5,2 sek. oortref het. Sy wentyd was 22:17,0. 

Meyer, wat deesdae pragtig I Tweede was sy Puk-maat, Hy bet onderskeidelik met 
op stryk is, bet 41 sek. voor Chris Spamer, met 1,95. 15,85 m en 50,12 m gewen. 
sy spanmaat en naaste teen- Dawie Malan het weer sy Henle du Toit was derde in 
stander, Deet Holzhausen, oor baasskap in die paalspring ge- die skyfwerp (43,60). 
die wenstreep gesta.p. In die toon met 'n hoe 4,46 m. Twee- In die 100 m hekkies vir 
800 m het Gerrie Jacobs mooi de was 'n oud-Puk, Cobus van dames het Ria van der Berg 
genae!. Hy het heelpad gemak- der Colff, en derde Danie vrou-alleen 'n tyd van 14,5 
Iik voor gehardloop en in 'n Weitz met 4,01 m . sek. aangeteken. Helena Louw 
vinnige tyd van 1:51,9 gewen. Stephanie Kotze, wat weer was te goed vir haar teen-

Dawie Kuhn het vir 'n groot terug is op die Puk, bet die I standers in die 3 000 m en het 
verrassing gesorg toe hy Alan verspring met 'n mooi afstand die afs tand in 11:17,4 afgedraf. 
Smit van Wanderers oor die van 7,14 m gewen. Hans Booy· l In die verspring bet Jorina 

BLADSV ELF 

der Westhuizen se wenafstand 
in die gewigstoot was 13,70 rn. 
In die skyfwer.p was sy derde 
met 46,24 m. 

110 rn hekkies geklop het in sen bet 'n tweekuns behaal in I Gunter rnaklik gewen met 'n I BO: 
'n tyd van 14,6. In die 1 500 die gewigstoot en skyfwerp. afstand van 5,84 rn. Marie van 

Piet Meyer. (Foto· Foto
kuns.) 

m was dit Johnny Keyser wat -
die hele wedloop in d ie bondel 
gehardloop het, maar in die 
laaste rondte vorentoe geskiet 
het om tweede te !corn agter 
Jurie Swanepoel in 3:57,0. 

In die hoogspring het Deon 
Troskie puik vertoon en met 

LANGASEMS :SP"', __ NG 
G E WEG 

Die Pukke het agt driee ge
druk waarvan drie vleuel 
Johan Steyn s'n was . Willie 
de Bruin, die Pukke se heel
agter, het ondanks die nat bal 
met agt van sy nege pogings 
na die pale geslaag. Aileen het 
hy altesaarn sewentien punte 
met die skoen ingesarnel. 

Die eerste helfte was beson- 'n nuwe Wes-Transvaalse re
der taai, verai gerneet aan lcordhoogte van 2,07 rn gewen. 
Allanridge se stewige verdedi-

MET die Landloopklub se vergadering verlede Don
derdagaand (14 Maart) is daar groot planne be
raam vir die komende jaar. Die teenwoordiges bet 
geesdriftig aan die vergadering deelgeneem. Onder die voorspelers, wat 

oor hul teenstanders gestoom
roller het , kan niernand rnak
lik uitgesonder word nie. 
Dries Coetzer en Piet Brand 
het die lynstane heelternal 
oorheers. Hulle was ook elk
een verantwoordelik vir 'n 
drie. 

Koos Snyman het die vas
kopstryd sonder veel inspan
ning met 6-0 gewen en ge
toon dat hy beslis 'n baker is 

ging. Met hul sker- en fopbe
wegings het die agterspelers 
die seisoen begin soos wat 
hulle die vorige suksesvo!le 
seisoen afgesluit het. Die 
teenstanders het mi rustyd nie I 
geweet waar om die gate orals 
toe te stop nie. 

In die voorwedstryd het die 
Puk se tweede span groot 
amok gernaak. Hulle het Alian
ridge 11 skoon van hulle voete 
af gespeel en met 44-4 ge-
wen. 

GEL UK IS ••• 

80: 'n Toneel uit die eindstryd om die Ted Sceales-tro1ee 
verlede jaar op Olenpark. (Foto: Fotokuns.) 

Stoeiers lelik geknou 
DIE Puk-stoeiers het verlede Vrydagaand seker een 
van hul grootste nederlae ooit gely toe bulle in 
Kloostersaal teen Yskor en Carletonville te staan 
gekom het. Die Pukke lmn net twee van hul twaaif 

'n Prysenswaardige besluit 
wat geneem is, is om vanaf 
vanjaar 'n koshuisliga in 
landloop in te stel. Aan die 
einde van die seisoen sal daar 
dan 'n trofee aan die beste 
koshuisspan oorhandig word. 
Na elke wedloop sal die vier 
beste deelnemers elkeen 'n 
prys ontvang. Daar sal ook 
hardloopskoene, swcetpakke, 
hernde en dergelike pryse aan 
die einde van die seisoen aan 
die vier beste deelnemers oor
handig word . 

Vir Karnaval beplan die 
!dub 'n afloswedloop om die 
karupus . Spanne sal bestaan 
uit drie m ans en drie dames 
elk van die mans- en dames-

nc inskryf soos wat bulle wil. 
Die beste span asook die man 
en die dames met die vinnig
ste tyd sal pryse ontvang. 

Verder die jaar bep!an die 
klub 'n lesing oor oefen
rnetodes . 'n Uurbyeenkorns 
waarheen van die voorstc at. 
Jete in die land uitgenooi gaan 
word, word ook in die vooruit
sig gestel. Die klub is van plan 
om net na Karnaval 'n vleis
braai by die Darn te hou vir 
sy lede om rnekaar beter te 
leer ken . 

I gevegte wen. koshuis wat saarn vlot bou. 

se held van die aand. Hy het Die koshuise kan soveel span-

Hoewel briljante individuele 
atlete soos Andries Krogman. 
Dirk Schoernan en Danie Gil
denhuys nie rneer hier is nie, 
is die nuwe lede alma! van so 
'n hoe gehalte dat die span as 
geheel rnoeilik geklop gaan 
word. Die nuwelinge, alma! 
eerstejaars wat reeds op pro
vinsiale vlak meegeding het, 
is: Johnny Keyser, Joban 
Marais, Gerrie Doorewaard, 
Jan van Ellewee, Jan Lubbe, 
Izak van der Linde en Hans 
Seastad. 

TEL. 7303 

GESK 

van 

TROUSSEAU 
BOUTIQUE 

SANT AM-DEURlOOP. 

Henning Vorster en kaptein 
Pik Badenhorst was die enig
ste twee Pukke wat hul teen
stander kon troef. Badenhorst 
het gou met J . Joubert klaar
gespeel deur hom in die eer
ste ronde met 'n val te wen. 
Vorster moes egter end-uit 
teen J. Holzhausen baklei 
voordat hy die spannende ge
veg met punte kon wen. 

Springbok Johan van Zyl 
was beslis Yskor-Carletonville 

LV E 
DIE viskatrolle het vroeg van
jaar begin sing met die Hen. 
gelklub se uitstalling in die 
Totius-saal. Die moeite wat 
met die uitstalling gepaard ge
gaan het was egter nie die 
moeite werd nie, want toe die 
hengelaars 'n week later ver
gader het, was talle belang
stellendes teenwoordig. 

Paul van der Nest is op die 
vergadering as nuwe penning
rneester gekies. Die nuwe kos
huisliga wat vanjaar ingestel 
is het onmiddellik groot be
langstelling uitgelok. Die en
toesiasrne was so groot dat 
Over de Voor en P.G.D. besluit 
het om op 8 Maart lyne teen 
rnekaar nat te maak. P.G.D. 
het die kornpetisie gewen . 

Die hengelkoors het ook na 
Wag-'n- Bietjie uitgebrei en 
hulle beoog om aan die kom
petisie dee! te neme. Dames is 
baie welkom om by die klub 
aan te sluit. Ledekaartjies kan 
by Uitsleep-restaurant gekoop 
word. 

twee gevegte agterrnekaar 
met valle gewen, eers teen 
Christo Krause en toe teen 
Danie de Goede. 

Pik Badenhorst is egter vol 
vertroue vir die Puk se vol
gende kragmeting op 30 Maart 
teen Weerrnag . Volgens horn 
was die oorgrote rneerderheid 
stoeiers aan Puk-kant Vrydag-
aand beginners wat nog nie 
fiks is nie. Met rnanne soos 
Danie Greeff, Johan Viljoen, 
Gerhard Brown en Christo 
Krause sien hy vir groot 
dinge kans. 

~ties nie in 
Ted Sceales 

NADAT die Universiteit van 
Stellenbosch aanvanklik bereid 
was om vanjaar voorlopig ge
loot te word vir die inter
universitere Ted Sceales
rugbykompetisie, het bulle hul 
verlede week aan die reeks 
onttrek. 

Hulle het geen redes vir hul 
onttrekking gegee nie. Die 
Universiteit se net dat hy nie 
sy weg oopsien om vanjaar 
in die reeks te speel nie. 

Maties het nog nooit aan die 
kornpetisie deelgeneem Die en 
hulle is al baie daaroor ver
kwalik. Elke keer bet bulle 
die strawwe ligaprogram in 
die Westelike Provinsie as 
rede voorgehou. 

Die Pukke, wat verlede jaar 
die trofee vir die eerste keer 
verower het, is die huidige 
kamploenspan. 

OTCH 

LINKS: Andries Krogman is 
een van die puik atlete wat 
die Puk ver:aat het. Hoewel 
hier talle belowende atlete in 
ons midde is, bly sy vertrek 
nogtans 'n groot verlies. (Foto: 

Fotokuns.) 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u plaaslike 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar ... 

SPARES 
Lombardstraat 39, Tel. 6077, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

ElECTRICAl PARTS fOR JAPANESE CARS & 
TRUCKS. 
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OVER E VOOR WENK EKETBEKER 
VOORWAAR het die JLeeu van Over t!Jle Voor weer hard en dUlideUJk gelhrul 

toe huUe dlie beker in die lko§hl!.ltis-krieketHga ge'btllit Hlld. Al ses dxe Hga
wedstryde, asoolk die een teen PeJrsoneel, het huUe oortuigend gewen. 

'n Opsomming van die tel
kaart lyk baie indrukwek
kend: 
Piet Grobler 72/9 O.d.v. 76/ 1. 

Wen met 9 paaltjies. 
Klooster 67/ 10 O.d.V. 70/4. 

Wen met 6 paaltj ies. 
Dawie Dup. 77/10 O.d.V. 81/2. 

Wen met 8 paaltjies. 
Skuur 64/10 O.d.V. 140/10. 

Wen met 76 lopies. 
Kompleks 50/10 O.d.V. 150/9. 

Sate 

Wen met 100 lopies. 
Dorp 41/10 O.d.V. 102/10. Wen 

met 61 lopies. 
Personeel 42/10 O.d .V. 143/ 8. 

Wen met 101 lopies. 
Uitblinkers aan Over de 

Voor se kant was baie, maar 
dit is vera! Oswald van Nie
kerk die ka.ptein wat uitmun
tende krieket gespeel bet. Hy 
behaal 'n gemiddelde van 25 
lopies in 4 kolfbeurte en knik-

ker 14 paaltjies in 4 wedstryde 
om vir 'n skrale 47 lopies. 

Ander uitblinkers met die 
kolfbeurt was L. van Wyk en 
Nic Lotiw wat ook elk 'n ge
middelde 25 lopies per beurt 
bet . Die boulers was vera! 
Andre Claassen 14 paaltj ies 
vir 79 lopies, ook Hendrik 
Kruger 10 vir 116 en Andries 
Vorster 7 vir 21 in twee wed
stryde. 

ag .se ro·gra 
DIE volledige sportprogram vir more se ingebruikneming van die Fanie 
du Toitsportterrein is ( al die wedstryde word op die terre in beslis): 

09h00: Krleket - P .U.UitHodi
gingspan vs . Wes-Transvaal 

(Krieketveld). 
Tennis- P.U. vs. Wes-Trans
vaal Uitnodigingspan (Tes
nisbane). 
Rugby - Koshuise 
- Klooster I vs. Skuur I 
(B-veld) . 
- P.G.D. II vs Skuur III 
(C-veld). 
- Dawie Dup III vs. Kom
pleks III (0-veld). 
Netbal - Aanvang van Mini
toernooi ( Netvalvelde). 
Dameshokkie - Karlien vs. 
Kasteel (A-veld). 
- Heide vs. Wag-n-Bietjie 
(B-veld). 

09h30: Rolbal - Interklub
toernooi (Rolbalbaan). 

lOhOO: Rugby ~ Over de Voor 
I vs. P.G.D. I (B-veld). 
- Kompleks II vs Klooster 

11 (C-veld). 
- Klooster III vs. Skuur IV 
(D-veid). 
Atletiek - Feesatletiekbyeen
korns (A-veld). 
Dameshokkie - Kulu-Dorp 
vs. Fort (A-veld). 
- Klawcrhof vs. Vergeet
My-Nie (B-veld) . 

llhOO: Rugby - Dawie Dup I 
vs. Kompleks I (B-veld). 

Dawie Dup II vs . Over 
c!e Voor II (C-veld). 
- Over de Voor III vs 
P .G.D. III (D-veld). 
Dameshokltie - Oosterhof
Soetdorings vs. Heide II 
(A-veld) . 

12hl5: Rugby - P.U . III vs . 
P.U. o .20B (A-veld) . 

13h30: Rugby - P.U . o .20 vs. 
Noordwestclike Komrnande
ment (A-veld) . 

14h00: Dameshokkie - P .U. I 

vs Wes-Transvaal Uitnodi
gingspan (A-veld ) . 
Netbal - P.U. II vs U.P. II 
(A-veld). 
Krieket - Voortsetting van 
krieketwedstryd. 
Tennis - Voortsetting van 
tenniswedstryde. 
Korfbal - P.U. I vs Wes
Transvaal Uitnodigingspan 
(A-veld). 

14h30: Rugby - P.U. I vs 
Oud-Pukke (A-veld). 
Netbal - P.U. I vs U.P. I 
(A-veid). 

151100: Manshokkie - P.U. I 
vs. Wes-Transvaal Uitnodi
gingspan (A-veld). 

1Sh45: Rugby - P.U. I vs 
S.A.U.-Uitnodigingspan (A-
veid). 

17h30: Formele opening van 
die Fanie du Toit-sportter
rein (Kiubgebou). 

Over de Voor se elftal wat met Dorp klaargespeel het. Die 
span is v.l.n .r., agter: H. van Aswegen, L. van Wyk, A. 
Claassen, l. van der l<lasthorst. Middal: A. Vorster, H. Kruger. 
T. Barnard. Voor: B. Rens, P. Keeve. 0. va nNiekerk (kapt.), 

i. Pieterse. A. Uys (k:ubkaptein). 

Ove e Voor k op 0 
OVER DE VOOR het Saterdag die kroon op die span se oorwinning van 
die krieketbeker gespan. demr hul onoorwonne reko:rd in hierdie seisoen 
te handhaaf. 

Die krieketspan van Dorp is die kant van Over de Voor Uitblinkers aan Dorp se 
verneder toe hulle alma! uit- was L. van Wyk met 22 (4 x 4) kant was 2 ietsman wat 4 vir 
gehaal is vir 41 Iopies binne en P. Kieve 17 (1 x 4) terwyl 39 uitgehaal het en Loots 2 
20 boulbeurte. Over de Voor aldrie boulers wat gebruik is vir 13. 
het 102 alma! uit aangeteken goed gevaar het. H. Kruger Over de Voor se puik veld
in 31,3 boulbeurte en wen dus boulontleding is egter fantas- werk het bygedra tot die oor-
met 61 lopies. Ui tblinkers aan ties. winning. Net een vangkans is 

-------- -------- -------------------------------- H. Kruger 10-5-13-6. verbrou- dit was egtcr 'n 

\ 
\ 
\ 

l 

rsANTAM -.. ARKAD'E 
KERKSTRAAT 
TEL. 7673 
POTCHEFSTROOM 

A. Claassen 1}--2-12-1. baie rnoeilike kans wat op by-
A. Vorster 3-0-14-3. glip misgevang is. 

Over de Voor jubel van blydskap nadat hulle die krieket
seisoen onoorwonne teen Dorp afgesluit het. 

OPENI1VG 
DIE vernaamste besoekende rugby- en krieketspan
ne vir more· is: 

Rugby: S.A.U.-uitnodiging
span: C. Gerber (UPE); K. 
Louw (UOVS); J. Swanepoel 
(UP); D. van der Wahl (UO 
VS); A. Laurence (Rhodes); 
D. Snyman (US); B. Borgen 
(Natal); L. Erasmus (RAU); 
G. Brookes (UP); H. Marais 
(kapt., UPE); B. Verster (UO 
VS); S. Botha (UOVS) ; E. 
Plumstead (UPE); G. Prinsloo 
(RAU); D . McDonald (UK). 

Oud-Pukke: A. du Plooy; K. 
Coetzee; J . van der Schyff; H. 
Coetzee; D. van Wyk; P. van 
der Schyff; J . Barnard; P. Bos-

man; F. Postma; H. Coetzee; 
W. Kruger; T. Dannhauser 
(kapt.); H. Venter; K. du 
Plooy; R. Lotz. 

Krieket: P.U.-uitnodigingspan: 
T. Goddard; F. de Beer; B. 
Schlebusch; M. van Zyl; P. de 
Vaal; M. Zondagh; S. Willem
se; J. Middleton; W. Weiman; 
M. van Jaarsveldt; F. van As
wegen. 

Wes-TrmtsVaal: B. Vernon 
(kapt.); D. Nelson; T. Mitchell; 
L. Metzer; T. Llewellyn; D. Ku· 
ter; M. Stocken; B. Truter; R. 
Gomez; A. du Preez. 
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PUKKE! 
vir ai u ide1'Jrb111adjies 
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B @ers 

(Edms.) !Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

CACHET 
APTEEK 

Groot genoeg om u te 
!Oedien. 

Kiein ~i'llnoeg om u te ken. 

* 
Kerkstraat 92. Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U Jig sien ons die lig. DiE 

Tak: Tomstraat 100. 

Vossie Vosloo 

DIE sportsimposium, wat verlede Vrydag in die 'l'ot iussaal, omlle:r die 
tema Sportmotivering behandel is, kan as 'n geskiedkundige gebeurtenis 
vir die Puk beskou word. Dit is die eerste simposium wat deur die Sport
instituut van die Universiteit van stapel gestuur is. 

Die openingsrede is deur 'n gram uitgemaak het, het die l ike Opvoeding aan 
oudstudent, mnr. R. J. W. Op- mense bietjie blaaskans gegee. vir C.H.O. ge!ewer. 
perman, President van die S.A. Tydens die aandsitting het 
Olimpiese en Nasionale spele· 
vereniging, gelewer. 

die groepleiers verslag gele
wer van die groepsbespreking. MOTIVE RING 

STUDENTE-AIPTEIEK 

Die sportsimposium is gelei 
onder voorsitterskap van prof. 
W. N. Coetzee en die verwel· 
koming is waargene·em deur 
prof. H. J . J. Bingle. Prof. 
Bingle het die verbano tussen 
menslike spel en sport be· 

Ds. Johan Lampbrecht, voor
sitter van die W.T.A.A.U., se 
groep het gesels oor die nouer 
betekenis van sportmotivering. 
Wat is die kiub se rol in rnoti-

Prof. Smith wit he dat 
mens as geheel gesie·n moet 
word. Hy se verder dat moti
vering die aansporing tot hoer 
prestasie is en dat die doe! 

.:n Gesonde gees huisves 'n gesonde liggaam". Prof. Bingle aan die woord tydens die 
inwyding van die Fanie du Toit-sportterrein met dr. Koornhof op die voorgrond. (Foto: 

vering? Hoe kan die massa van motivering deur sport 
gemotiveer word en wat is die moet wees. Motivering moet 

spreek sowel as wat die sport· rol van die kapitaal in sport? 
W·aarde van die toeskouer is. ,,Daar · • · · ld met drie eise rekening hou 

IS n motJVermgsve naamlik: daar moet 'n uitda· 
Mnr. Opperman verklaar dat wat 'n versadigingspunt kan 

'n sportman baie te danke het bereik", het hy gean twoord. 
aan die besieiing en opoffering Dr. Gert Scholtz se groep vra 
van die ouer. Daar moet egter die vraag: ,Waarom neem men
gewaak word teen 'n obsessie I se de·el'!" 
wat by die ouer kan ontstaan Hy se dat topsport nader 
om die kind tot prestasie te beweeg aan arbeid. ,Sukses is 
dryf. die beste motivering vir suk-

ging, 'n kans vir oorwinning 
en erkenning wees. Motivering 
moet e-gter met die persoon
likheidsprofiel van die indivi· 
du rekening hou, voordat daar 
met die sportman gewerk kan 
word. 

Dit kan daartoe lei dat sport j ses". :Vlotivering se belangrikste 

Fotokuns.) 

G s 0 g 
s aa s 

,SUID-AFRIKA is op soek na sterk jong manne en vroue", het dr. Piet 
Koomhof verled.e S3.te:rdag by die opening van die Fanie du Toit-sport
terrein g-esii Dr KtHmihof hei v•;rai ~dem gdi' op d:~ g~smuHwid van 
'n volk 

'n st~af word vir die kind. Hy Hoe moct. mense gernotivec: r ba~is i~ bel angsteHing en die , 
het h_om uit~espreek teenoor ' word dat as hy presteer, hy I kind mu~t dus w t belangs~el· I 
somm1ge Su!d-Afnk;,:mse af· ook belomng sal ontvang en lmg gelet word. Prof. Smith 
rigters wat 'n atleet as sy eien- wat is die konsekwensies wat sluit af deur te se dat motive· Dr. KPornhof het sydelings dat daar ticn Iande aan die blyk ook duidelik, volgens 
dom beskou en hom op so 'n motivering veroorsaak. ring ten gunste van sukses be· verwys na sportisolasie en die wereld-wipmatkampioenskappe hom, dat die me·er sportaktie· 
wyse van verdere ontwikkeling j Prof. W. Putter, hoof van die ter is as motivering ten gunste sportbande van Suid-Afrika. in Johannesburg, deelge·neem we Suid-Afrikaner nie dee! aan 
kan weerhou. Departement Liggaamlike Op· van mislukking. As voorbeeld het hy geneem het. die hoe persentasie het nie. 

MNR. OPPERMAN 

Mnr. Opperman is teleurge· 
steld in Suid-Afrikaanse Nie· 
Blanke sport. Hulle lewens· 
standaard steek nie af met die 
res van Afrika nie. Hy wou 
weet of dit motivering is wat 
kortkom. Onder die nuwe be· 
deling het die Nie-Blanke die 
geleentheid om dee! te neem. 
Die sterkste motivering in 
sportprestasie is om jou land 
te verteenwoordig. Ons sal nie 
aanvaar dat S.A. ge!soleer 
word van sportmededinging 
nie. Hy beskou die nie-blanke 
as ons verantwoordelikheid in 
die verwesenliking van hulle 
sportideale. 

Mnr. Opperman het sy rede 
afgesluit deur sy dank uit te 
spreek teenoor die regering 
vir die erkenning wat hulle 
aan sport verleen. Hy het on· 
der meer na die Staatspresi· 
dentstoekennings verwys. 

GROEPSBESPREKINGS 

voeding het verslag gelewer --- --------- ------------ Ook het hy die feit beklem· Hy het die Puk gelukgewens 

EK 
SiU 

Q. 
EN E 

oor aanleg as motiveringsfak· 
tor. Hy het die metodes ge· 
noem waaronder aanleg ontdek 
kan word en ondereskei tussen 
ouer, skool en mededinging 
met portuur. 70% van ons 
sportmanne met aanleg word 
nie ontdek nie. Die diagnose 
van die afrigter en omstandig
hede is remmende faktore op 
aanleg. 

PROF. H. J. J. BINGLE het in 'n kort rede sy 
blydskap en dank betuig teenoor ahnal wat mee

P f E1 ff t d • gewerk het in die bereiking van die groot ideaal: ro . .o rappor eer a, , . . . 
die gemidde!de sportman uit 

1 

n sportter.rem. wat eth~e honderd dmsende rand 
die oog verloor word en dat gekos het om te voltom. 
die persoonlikheid van die af· 
rigter 'n psigomatiese invloed ,Die groen velde op die I he. 
op die sportman het. ocwers van die Mooirivier is Daarna hot prof. Bingle hul-

ln die verslag van mnr. J. A. daar gestel vir sportman en de gebring aan mnr. Fanie 
Olivier word die buite-invloede :oe::skouer, vir deelnemer en du Toil, voormalige registra
van sport bespreek. Onde·r entoesias". Die Rektor het die te::ur van die Puk, wat onver· 
meer die pers se algemene dis· doemprofetc wat se Suid· moeid gewcrk hct om sport
torsie op sportprestasies. Die Afrika is 'n land van brood fas iliteite vir d ie studente daar 
atmosfeer het 'n motiverings· en spele, in die kort hare by- tc std. Namens die Raad van 
invloed op die deelnemer. Die geloop. die Puk het prof. Bingle ook 
massa moet betrek word om Hy het gese dat 'n volk nie sy dank betuig teenoor Old 
die motiveringsprobleem van sonder sy sportmanne en Mutual vir hul skenking. Hy 
die sportleier te vergemaklik. vroue kan klaarkom nic, en het saam met mnr. Kok, wat 

Mnr. Harry Newton Walker het die studente geloof vir hu l- Old Mutual by die geleentheid 
voormalige Springbokrugby- le ywer, dissipline en volhar- verteenwoordig het, d ie ge-

toon dat 'n Suid-Afrikaner ver- met die reusewerk wat die De· 
kies is as sekretaris van die partemcnt Liggaamlike Op· 
Wereldwipmat Federasie. Hy voedkunde op die gebied van 
het voortgegaan deur die La- navorsing oor liggaamsoefeni ng 
tynse spreuk ,,'n gesonde Jig- vir hartlyers doen. 
gaam huisves 'n gesonde gees", Dr. Koornhof het afgesluit 
op die huidige sportsituasie in en die Puk gelukgewens met 
Suid-Afrika toe te pas. die pragtige sportterrein. Hy 

Daarmee saam het hy skok· het die nagedagtenis van wyle 
ken de syfers, vrygestel deur mnr. jFanie du To it geeer met 
die Departement. van Sport en die woorde: ,Dit is goed om 
Ontspanning, omtrent persone manne en vroue wat hard ge
wat aan hartkwale in Suid-~ werk tiet vir 'n saak op hier
Afrika sterf, vrygestel. Hieruit die wyse te vereer". 

an.svaa 
'N SKRALE drie Puklke is geknes om Wes-'f:ransvaal 
in 'n vriendskaplike rugbywedstryd teen Noord
Transvaa! te verteenwoo:rdig. Die drie spelers is 
Piet Roodt (senter), Piet Brand (slot) en Erie 
le Roux (flank). 

'n Groepsbespreking is gehou speler, se groep het die nasio- ding in die beoefening van denkplaat onthul. 
waarin verskillende probleme nale agtergrond van sport be· hul onderskeie sportsoorte. Prof. Bingle het afgesluit Die keurders het beslis ver- In die geheel gesien, is dit 
onder die tema, sportmotive- spreek. Vervolgens het hy beklemtoon met 'n woord van dank aan ras met die keuse van hulle 'n span met weinig nuwe 
ring, bespreek is. 'n Opsomming is deur prof . . dat di t dee! is van die mense duisende deelnemers wat 'n span, as die proefwedstryde bloed en kan daar nie vee! 

'n Vleisbraai en gesellige / D. P. J. Smith, voormalige hoof se opvoedingsproses om 'n ge- sukses van die dag se verr ig- van Maandagaand 26 Maart in beter prestasies van die span 
verkeer wat dee! van die pro- van die departement Liggaam- sonde deelname in sport te tinge gemaak het. ag geneem word. verwag word nie as verlede 

jaar nie. Spelers soos Willie 
de Bruyn, Schalk van der 

B 
Merwe - laasgenoemde is nie • Jlt * VIA All U APTIEKIERBlENODIGDHEDE eers in die B-span nie - kan 

· £(l /lfL ... ONS KEN l!l ~EHOEFTES ongelukkig voel omdat bulle 
nie plek in die A-span gekry 
het nie. Vera! Willie de Bruyn 

I Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) h t , k ' d d 1 d 1·n 

12
-- te e n S Itteren e we S ry a ,..a{!/./ Voorsitter; Dr. A. P . Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer die B-span in die proewe ge-

l I&. .. , (B.Sc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.·F'ar.) speel. 

~ms~~· ~------~mN~o~©~rdmb~r~u~g~AMp.te~~-k~(aEMd~m~$~·~)~BMp~k~. mm~~---..--.Mm~~~~~~~-L-.A ... V.·~(B~e~s~tu•r•enmd~)~·MBRM~~~~~~ I * Vervolg op bladsy 5 
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SJ(RJJ(J(ELaFEES 
SI\JUJKKELFEES . . . SKRlKKELFEES ... sk~ikkeB-wat? Daardie ietsie wat 
gaan p!aasvind op 1 ApriH, wat's dit ? 

Rondomtalie-rompe 
GELUJKKIG tref d.aar toe mos 'n koue vlaag Potchefstrmom. Ja, gelullddg, 
warmt dit is mos toe, wat ook daardie dames wat tot nog toe Jhuiwerig 
was om met 'n hmg romp op die kampus gesierm te wori!l!, lblesluit het: nou 
trek ek myne ook aaJn. Vir die dames wat dit reeds lank dra se ons, 
dankie ... On.s lhtet d.it opgemerl!; (ftaat daaroor geen illusies wees nie 
ons gaan eenvoud.ig nie toe oe oor die kampus of deur die newe nie) en 
is bll.y dat jullne voorbeeld nou groter inslag viml. 

SJARMANT, GRASIEUS saam nie. 
3. Let op jou houding en jou 

Julie is dus nie verkeerd stap . . . moenie dink die 
nie, dames, as julie aflei dat 
lang rompe vir my nie lelik 
is nie - inteendeel julie is 
100% korrek as julie aflei dat 
lang rompe vir my (en kolle· 
gas) sjarmant, grasieus, en 
sommer pragtig is . Vir my en 
die oorgrote meerderheid mans 

lang romp gaan jou sleep-
voetstappie verberg nie -
inteendeel, dit laat jou le· 
wensmoeg lyk. Die teendeel 
is ook waar : 'n Lang romp 
maak van 'n meisie 'n dame 
- as sy 'n mooi houding 
bet ! 
Asse.bl ief ASTER, moenie 
jou romp elke 100 tree reg
trek nie. Gewoonlik gebeur 
dit bloot omdat jy nie ge-
woond is aan die romp nie. 
Glo my, die regtrekkery is 

is dit so - selfs al sal !mile 4_ 
dit heftig ontken, of sug as 
hulle aan die mini dink. Die 
feit is dat die lang romp die 
vrou, vrou maak (nadat die 
mini so amper iets - ek weet 
nie wat nie, in julie doodge baie meer opvaliend as 'n 

romp wat effens skeef sit. maak het). 

gee. 
Ten sLotte: Jou sosiale suk· 

ses hang nie van jou kleredrag 
af nie. Dit hang van jou af ! 
Van jou vriendelikheid en jou 
egtheid, en by dit alles hang 
dit van jou sagtheid af . en 
sommer nog 'n klomp ander 
.. -heidte". Die belangrikste en 
die meeste hang dit van jou 
vroulikheid af. Jou klere is 
maar net 'n komponent (net 
soos jou grimering) waardeur 
jy jou ware self uitdruk. Kle
redrag is nie 'n doe! opsigself 
nie. Daarom dat daar vir my 
'n mooi waarheid is in die ge
diggie : 

En die man, man? 5. Maak seker dat jou romp StiH to be neat, sWi to be 

HALSOORKOP 
lank genoeg is, sodat dit 
nie lyk of jy hoogwater ver· 

Nou moet ek eerlik se dat wag nie. 
julie nou ook nie halsoorkop, 6. Aandrokke pas nie op die 
toe oe en kom-wat-wil lang kampus nie, wees tog maar 
rompe moet begin dra nie. Dit versigtig. 

drest, 
As you were going to a f.east: 
StiH to be powderd, stiLL per

fu,med, 
Lady, it is to be presumed. 
Though art's hid causes are 

Groot opgewondenheid. 'n 
Uitnodigingskaartjie word ge
maak. Gelukkig sleep ek vas 
en hy sal dus moet gaan. Hoop 
hy hou van die oorspronklike 
uitnodiging. Nou sal hy weer 
vir 'n slag sien hoe 'n oulike 
meisie sleep hy. 

Groter opgewondenheid. 'n 
Uitnodigingskaartjie word ge
maak. 'n Vreemde man word 
geskiet (sal hy ooit ja se!). 
Groot afwagting en spanning 
tot die groot <>omblik. Sy ant
woord kom en . . . hy sal so
waar gaan! 

Nou moet die spyskaart 
saamgestel word. W aarvan sal 
hy nou hou? Eerstens 'n !ek
ker bottel wyn om die regte 
stemming te verkry en 'n mens 
iets te gee om te doen as jy 
daar aankom. 'n Lekker voor
gerig is vis - hoop nie hy is 
'n verstokte Transvaler nie! -
Pietersielie kan bygesit word 
of hoe? Die hoofgereg - heer
like hoenderpastei! - word 
verskaf. Ek sal sorrimer 'n 
slaaitjie of wat bymaak. En 
natuurl ik lekker nageTeg. Wat 
van roomys? Klink na 'n fees
maal ! 

Eindelik die groot dag: 
Maandag 1 April ' Die senu
wees is omtrent aan flarde . Na
dat met alma! ,April fool" ge
speel is, begin die groot mooi
maak. Hare word gewas, naels 
gepolitoer. Nou wat is nou in
formeel en tog mooi genoeg 
om die man se hart totaal te 
vermurwe. Daardie nuwe lang 
romp van my is net die ding. 
As hy darem nie soos 'n sak 
patats voor my neersak nie . . . 
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Foto: fotokuns. 
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die kosmandjie in die hand op 1 April en die Dameskomi
en die man om die lyf - en tee dra sorg dat dit groot sal 
pak die terugre-is koshuis toe wees. Sorg dat jy dit nie mis-
aan. loop nie ! 

Hierdie ietsie gaan plaasvind Skrikkel . .. wat? Skrikkelfees ! 

LAG 
not found, , 

All is sweet, aU is not sound . gaan immers nie om die lang 7. Sorg dat jou romp nie lyk 

Met perevel onder die blad, 
kosmandjie aan die hand en 
die man aan die ander hand, 
sak ons so teen 6.15 se kant 
na die Fanie du Toit-sportter- EK GLO daar is geen mooier gawe aan die mens 

romp nie, maar dit gaan om 
j6t1 liewe ASTER. Dra dus lie· 
wers iets wat jou pas. Met 
rompies of rokke van die ge
wone lengte is daar immers 
niks verkeerd nie. Ek sou se: 

1. Maak tog seker dat julie 
skoeisel nie afbreuk doen 
aan 'n andersins volmaakte 
uitrusting nie. 

2. Aangesien die romp die be
langrikste komponent is -
maak seker dat die bloesie 
of truitjie dit aanvul, eer
der as om daarmee te kom
peteer. Effekleurige bloe
sies by 'n helder kleurige 
bont romp vang enige man 
se oog. Dit maak 'n mooi 
prentjie! Wees tog net ver
sigtig vir lang los truie -
die twee gaan nie lekker 

of dit so pas uit die was- rein. Langs die pad word uit- gegee as die hartiike Bag nie ! 
goedmandjie kom nie . .Jam- Give me a look, give me a face 
mer om dit te se, julie is That makes simplicity a grace; 
nogal geneig daartoe - Robes Loosely flowi-ng, hair as 

ve·ral met die ,sis-rokke". free: 
Vir my persoonlik is 'n ste- Such sweet neglect more 
wige materiaal soos wol of taketh me, 

crimpelene meer aanvaar· Than aU th' aduLteries of art, 
baar - miskien omdat dit That strike mine eyes, but not 
meer ,vorm" aan die romp my heart. 

Deel mool met ander 

gevind wat die ander party 
swot en hoeveel kinders hulle 
is en word besluit dat dit 'n 
pragtige aand is. Teen 6.30 kom 
die Fanie du Toit in sig en 
vlot die geselskap net mooi. 
So begin die fees van die jaar 
gehou deur feestclike mense. 

'n Skouspel van 600 mense 
op perevelle, elk met 'n eie 
ete en liggie, is iets onvergeet
liks. Hicr en daar is selfs 'n 
lantern. Die kerse lyk pragtig 
- al wil-wil dit net doodwaai ! 

AS1'ER, wanneer jy iets moois sien, lees of dink, Aile vorms en kleure battery
hou jy dit vir jouself of deel jy dit met ander? lampies kan ook gesien word 

- 'n see van liggies - nes 

Of het ons so sinies geword 
dat niks ons meer kan raak 
nie - ek glo dit net eenvou-
dig nie. Daarvoor is ons nog 

tc vee! vrou alhoewel ons van 
vermanliking beskuldig word. 

sterretjies! In die agtergrond 
word musie·kies gemaak deur 
ons eie-eie mense en alles is 
net te romantics. 

Die man ontdooi spoedig nog 
verder (ek of die wyn of die 

Die lag en die opgewektheid I 
is vir die mens se gees wat 
sonskyn vir blomme is : dit 
straal warmte, !ewe en be
haaglikheid random uit. Dit 
vind altyd suiwer en onmid
dellike aanklank by die mede
mens se diepste self. 

Ek glo dit is beslis nie toe
vallig nie dat die wyse Skep
per onder alles wat Hy geska
pe he! slegs die mens uitge-
sock en aan hom die voorreg 
van die lag gegee het. Hy het 
geweet die gawe was nodig 
omdat die mens ook die enig
ste skepsel is wat elke dag 
oor die lang weg van teleur
stellings heen moet beweeg -
en vir die stamperige pad is 
die lag die mees effektiewe 
vecrstelscl wat hom met die 

As jy 'n mooi blom, wolk
formasie of enige iets interes
sant sien, maak jy die per
soon by jou daarop attent en 
wys jy hom dat jy nog die 
mooi dinge random jou kan 
raaksien en waardeer. Moet 
dit net nie vir jouself hou nie, 
dee! dit met iemand anders 

atmosfeer?!!) en alles gaan minste ongemak daaroorhecn 
klopdisselboom. Die wyn ver- kan bring. 

L YK mos of die DAMES
KOMITEE deesdae bedrywig 
raak? Ons hoor allerhande ge
rugte van 'n ,Klee-volgens
jou-postuur"-parade. Julie hoor 
nie verkeerd nie, Oosterhof 
bied op 22 April die aksie in 
die Totius-saal aan, spesiaal 
vir al die Puk-Asters! 

Ek hou van die hartlike 
dwyn en die kosmandjie word 
teen dieselfde spoed le·er as 

skaterlag, van lewensvreugde 
wat die vriendskap groei. Won-
derlike man wat alles eet en wat spontaan en ongedemp 

en by sal nie anders kan as 
om positief te reageer nie. 

Is daar nie dalk iemand in 
jou koshuis wat eensaam en 
sonder vriende is nie? Wat van 
'n blom of net 'n kaartjie met 
mooi woorde daarop vir haar. 
Wat sal dit nie vir haar be-

alles waardeer ! 
Die hoofgereg kry ons so 

warm-warm en die Pukke vier 
groot feeste·. Eindelik is al die 
kossies op, al die magies vol 
en al die ogies wil toe. Maar 
daarvoor is daar nog lank nie 
tyd nie. Dis nou eers tyd vir 

teken nie - meer as wat jy 
ooit kan dink. regskud op die perevel en na 

die fliek kyk. Alma! skop nes 
Maar dit moet nie net jou op 'n plek vanwaar die krie· 

sleep en beste vriendinne wees ketskerm - en dus die fliek 
wat daarby baat nie, maar ook - mooi in die gesigsveld is 
die ander skametjies en som- en met kinderlike tevreden
mer ook vreemdelinge. heid word ontspan soos net 

Kom on~ probeer om al die studente dit kan doen . 
mooi in die !ewe raak te sien . Die ' einde van die fliek be
(er;~ daar is baie) en dit met teken ook die einde van die 
ander te deel. Hulle sal nie aand en byna die einde van 
anders kan as om ons te volg die kwartaal! Ons pak alles op 
nie. - die p~ll"evel onder die blad, 

soos 'n dondcrbui in die so-
mer skielik emmersvol oor 
alles random neerstort. By dit alles gaan van ons 

Ek hou van die skaterlag - eie ASTERS die mannekyne 

maar ek hou nog meer van die 
glimlag: die ondeunde plooi 
langs die Iippe, die vonkel in 
die oe, die sku trekkie om die 

wees, en as nagereg die ,top" 
moclelle van die ANN BOTES
Mannekyn en- Afrondingskool. 
Ons waarsku julie solank, om 

mond. die datum oop te hou, want 
Die stil glimlag is die taal dit gaan 'n fees wees wat die 

waarin vriende met mekaar Puk lank nie beleef het nie. 
gesels, intieme vriende en be· 
mindes wat op 'n magiese wy· 
se ver agter die bewuste met 
mekaar verbind is deur aan
voeling en begrip wat woorde 
onnodig maak . Dit is die sagte 
lig wat deur oe straal en se 
.,Welkom - jy is tuis!" 

.Uit: Ek glo -
Gerhard .Beukes. 

Advies hoe om aan te trek 
en al jou mincler goeie punte 
te vercloesel gaan mev. Boles 
self bespreek, en natuurlik vir 
j<>u wys net hoe om altyd op 
jou beste te vertoon. 

Nou se ons verder niks . . . 
Hou die DAMESKOMITEE se 
p!akkate dop en wees verseker 
dat jy daar is. 
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V:erpleegsters gesels 
mE PUllkdames is Maandagaan.d die 18e in Fort A 
die ge!eentheid gebied om inu!Ie menirngs te lug 
i.v.m. aktuene sake van vandag wat ellk.e dag elke 
vrou raalf, nl. p:roefhuwelike, aborsie§ en gesins· 
bepbmning. JAARUKS stmtu· ellke Un.iversiteit en onderwyskoHege in die land 'n reuse ,gedoente" van stapel. 

Of Jlm!le dit llllOU jool of kamavaH of wat ook al noem. die doe~ My dieseRfdle: Om aan shtdente geleent
llleid te bie<!ll om hulself spontaan, maar sinvo! uit te leef op 'n terrein weg van die akademnese ek1 in 'n Inleidende praatjie is deur dames vanuit 'n Christelike 
.3 • 11 • mev. F. de Villi'ers, lektrJ·se in stand punt redeneer <ule proses geAd m te samel vir die mirnderbevoorregte element in ons samelewing. · · 

verpleegkunde gelewer. Sy het 'n Voorstander vir proefhu-

Die organiseerders van bier
die veld togte ondervind elke 
jaar tientalle prob!eme in d ie 
van stapelsturing daarvan. 
Sommige van die probleme is 
plaaslik, maar ander word op 
elke kampus in die land on
dervind. Een van die mees a!-

Drie ernstige struikelblokke 
le egter in die weg van die 
totale betrokkenheid. 

Jewe is net wat jyself daar- kosh uistradisie omgce as hulle v.:ral d ie volgende terme dui- welike het cgter hewige reak
van maak. Die geleenthede is wat reeds ou ingese tenes · is delik uiteengesit en dit toe sies ontlok toe sy aan die 
vir .fou~aar jy moet nie. aan ons oorgelaat om vir ons- woord kom en dit goedpraat . 

GROOTMENS? dit self benut. SELIFSIIJG self te besluit wat reg of ver- Dit bewys dat alhoewel die 
Die heel eerste en verreweg EERSTEJA.ARS In die Jaaste plek is daar keerd is . studentedames aan hierdie Uni-

die vernaamste hindemis is In die aansluiting hierby die selfsug wat dit van som- Onderwerpe soos aborsie, versiteit daarteen gekant is, 

\ gemene klagtes wat gehoor 
' word gaan oor die onbetrok

kenheid van die studente. 
PROEIFNEMRNGS 

Gedurende die afgelope tyd 
is daar heelwat proefnemings 
gedoen met die organisasie 
van karnaval op die grondslag 
van interkoshuismededinging. 
Op die PUK is baanbrekers
werk in hierdie r igting gedoen 
met die organisasie van kar
naval en die sukses wat ver
lede jaar behaal is, beklemtoon 
duidelik die meriete van die 
proefneming. 

Vanjaar gaan gepoog word 
om nie aileen op verlede jaar 
se sukses voort te bou nie, 

1 maar om ook daarop te ver
beter. Om die moontlikhede 
van hierdie stelsel ten voile te 
ontplooi het die Sentrale Kar
navalkomitee direkte kontak 

Voorbereidings vir Karnaval '74 se interkoshuiskompetisies is reeds in voila swang. Op 
die foto bespreek twee van die koshuisver~eenwoordigers, Tjaart Venter (liberalia) en 
Jeanette Singeling ('\lergeet-my-nie) 'n paar praktiese problema met Febe Backer van 

die Sentrale Kamavalkomitee . (foto: Sam Basch.) 

met elke koshuis nodig. Hier- die moderne student se hiper- kom ons by die tweede strui- mige studente die meester 
die kontak word bewerkstellig sensitiwiteit wat betref sy vol- keiblok, te wete, die houding maak. Vir hulle gaan dit net 
deur die kompetisieverteen- wassenheid. Om jou studente- dat hierdie bedrywighede vir daarom om vir hulself die 
woordiger in die koshuis. Hul- !ewe op hierdie manier te ge- eerstejaars gereserveer word. tydjie so aangenaam moontlik 
Je is aangestel op grond van niet dui vir hu!le op d ie kin- Deur Karnaval op interkos- te maak. As hy of sy maar 
die vertroue wat in hulle ini- deragtige. huisbasis te organiseer word soveel drank kan opslurp, so
siatief en werkywer gestel Dit is tyd dat ons as stu- elke koshuis se naam baie per- vee! as moontlik sleeptyd kan 
word. Ten spyte van hierdie dente moet besef dat ons nie tinent op die spel geplaas. Wat inkry of selfs kan wegsluip 
eienskappe kan hulle egter nie grootmense is nie - ons is 'n kwade dag moet dit vir huis toe kan dit hom of haar 
hu! taak met sukses uitvoer JONGmense. Neem gerus aan enige koshuis wees wanneer nie skeel of karnaval sy doe! 
sonder die samewerking en hierdie Karnaval met voile die eer daarvan slegs in die d ien of nie. Gewoonlik is dit 
ondersteuning van jou wat oorgawe dee! en jy word ver- hande van die eerstejaars ge- ook hie1·die mense wat na 
hierdie artikel lees. ELKE seker dat jy dit sal geniet - plaas word. Hulle is tog nu- karnaval die meeste kla dat 
PUK moet eenvoudig hom of MITS JY JOUSELF ONT- welinge, wat uit die aard van daar niks aangegaan het n ie. 
haarself gee. VANKLIK MAAK. 'n Mens se die saak nog nie soveel vir die * Vervolg op bladsy 6 

JKJLAWERHOF het Vrydagaan.d 22 Maar~ die fees van hun geskiedel!lli§ gelhi.ou ~oe die twee ~miieke 

§wembaddens in die vierkan~ ingewy is. me eregaste op hier«llie gedenkwaar«llige geleentheid w<ns 
Ove:r-«lle-V oor. 

Die twee swembaddens 

terapeutiese aborsie (wetlike), daar tog wei die enkeling is 
pro<'fhuwelike wat spruit uit wat a! in terme van proefhu
die hedendaagse permissiwi- welike clink en ons is bevrees 
teit, gesinsbeplanning en voor- dat die get::llk in die toekoms 
behoedmidde!s. Illus t rerencle s:~l toen<'cm. 

Ons sou net gr::tag ook die 
manne se mcnings wou hoor! 

kaark is vcrsprci. 

Vir die bail! intere·ssante en 
Geleentheid is toe gegec vir 

debattering en met die rcdena
sies wat vorendag gekom het icersame pr::tatjie en die lci
kan mens sicn dat die jong ding wat sy ons gegee hct, 

In Me1noriam 

ELSA VAN DIEVEI\!TER 

wil ons vir mev . De Villiers 
baie dankie se en ons sien ui t 
na meer sulke aande. 

Anne du Plessis. 

/ 

FLIEKS 
WAT se die.! s::~kboekie vi1· di..; 

DIE inwoncrs van Oostcrhof w:.:ek sc A.O.B. flickrecks' 
is diep geskok deur die dood . Vrydagaand in die Totius
van Elizabeth Hendrina (Elsa) saa l kan Pukkc: wat nog n ic: 
van Deven ter (20), 'n student gelec:ntheid gehad het om 
in die Rekenaarswetenskap. Barba ra Streisand <?n Ryan 

Elsa is op 28 Februarie in O'Nea l :~s 'n skittcrende kom
d ic Po :chefs troomst: hospitaal binasie te sien nie, gaan kyk 
opgeneem, t:n op 4 Maart na na , What's up, Doc?" 
die Eugene Marais hospitaal Hierd ic komcdie van Pet.::r 
in Pretoria oorgeplaas. Na 'n Bogdanovich hct so,·er oral 
operasie up 12 Maart is sy in baic goeie kr itiek ontlok en 
die intensiewe sorgeenheid oor- 'n A-sertil ikaat by die algc-
gcplaas. mene u itstall ing onlvang. 

H::wr toestand hd steeds Dit is di.: vc:rhaal van 'u 

verslcg, en sy is Dinsdagog- bail! \'erstrooidc jong profcs
gcnd 19 Maart oorledc. sor en 'n cksentricke jong cia-

Elsa was die jungs tc dogtcr me wic sc tassc in San Fran
van mnr. en mev. J. W. L. van c isco clcurm<.!kaar raak, en 
Dcven tcr van Hercuks, Preto- won! beskryf as .,an outrage
ria, voorheen van Welkom. ous comedy, totally and in-

Elsa hct aan d ie Hoerskool tcntionally wi thout social sig
Goudvdd gematrikuleer. Sy ni ficance". 
was 'n lid van die Filatelie Ander b~kcndc sterre wat in 
wrcniging, en het vir Oostcr
hof hok kie gespeel. 

Sy is Woensdagoggend 20 

Maart uit die N.G. Kerk Das-
een vir kinders en een vir .. . 
dames! - is in die jare toet 
voor die Boere Oor!og deur 
Ernest Oppenheimer en Bar
ney Barnato aan die inwoners 
van Klawerhof geskenk. In die 
jare veertig het die twee bad
dens spoorloos verdwyn, maar 
is hierdie jaar deur die oor
spronkiike dore op die solder 
ontdek. 

geskep deur die dames se 
fleurige hoewel formele drag, 
afgerond deur 'n groot ver
skeidenheid sportskoene in ai
le moontlike stadia van ver
weer. Die eregaste was na
tuurlik die swemspanne van 
Klawerhof en Over-de-Voor. 

die sprinkaanslag, vryswem in 
sand en vet, gemsbokke be
kruip en nog baie meer. Hier
die dames verteenwoordig ook 
die emansipasie van die vrou 
- soos duidelik sigbaar was 
aan die swemdrag en die af
sydige houding, byna militer, 
teenoor die manlike geslag. 

sy haar span met trots en ge
sag voorgestel, en ook d ie tro
fee wat Klawerhof in 1910 ver
ower het. Dit is nou nog in poor! begrawe. Scs van haar 
Klawerhof se besit omdat nie- vricndinne uit Oosterho f het 

die · p~ent tc siene is, is Ken
neth 'Mars , Sorrell Boch en 
Madel ine Kahn. Dit is laas
genocmde se dcbuut waarvoor 
sy gunstig<:! kri t ick ontvang. 

.,What's up, Doc?" word 
vl!rsprci deur Kinekor. mand dit nog sedertdien wou as draers opgetrec. 

'n Feestelike stemming is 

Op een na was die volk 
swemspan van 1910 teenwoor
dig en d ie dames het selfs in
gewillig om elk hul besonde
re talente te demonstreer -

Die kapteine van hierdie glo
rieryke span was mej. Krum
mel van Vuuren. Ten spyte 
van 'n ernstige jigaanval het 

he nie. 
Die span van Over-de-Voor, 

kleurvol aangetrek, was aan 
vanklik baie verslae oor die 
afsydigc houding van die da
mes, maar het gou herstel en 
'n baie interessante vertoning 
gelewer. In die span was 'n 
lid wat met die water sou 
stoei, en ook een wat die ewe
beeld van Glenda Kemp was. 
Die hoofspreker op die fees 
was mnr. Leo van Schaik. Hy 
het die swemspan van 1910 
met heimwee laat terugdink 
aan die dae van Winston 
Churchil l, en 'n hoogs vleien
de toespraak oor die kwalitei
te van die vier Klawerblare 
gehou. 

Die hoogtepunt van die fees 
was die kaas-en-water waar
mee die amptelike inwyding 
voltooi is. Daar was selfs 'n 
keuse tussen rooi en wit wa
ter! Van nou af is Klawerhof 
natuurlik 'n bedreiging vir al 

in hul ,formele drag" luister die ere!lJaste aandagti!ll na die voorstelling van die swam- wat 'n swemspan op die plaas 
spanoo. is - wees gewaarsku! 

--------------------------------------

u kan gerus u bande versool by ... 

NATYRE 
BANDAG 
{ Edms.) Bpk. 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voomraad 

NUWIE en VERSOOlDIE bande 
Varsoling ll"iiOII..Il ook verkryglbaar in di~a 

GOOIOIYIEA!Rl G S300 loopvlak 
Nuall't$te toestei vir W!E\LSPOR!NG ~n 

~!BlAlANSfER!NG. 

Skakel 3~~1 vir batroubare diem~ en laagste 

pr)fse. - ST 
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VAKANSI 
Die eerste rusperiode van 1974 le net om die draai. Aprilvakansie is 'n 
vaka~tsie waartydens baie kongresse, kursllisse en toere pla~svind. Pukke 
onthou waar u ook ru optree of kom in 'n groep of as enkeling, u biy 'n 
Puk en handel volgens die Puk se beginsels. 

Kuesta '74 vind in Bloemfontein plaas en 'n hele aantal Pukke sal 
dit bywoon. Kuestagangers geniet die fees , maar probE.'er om die trofee 
vir die beste gees na ons kampus toe saam ~e bring. 

AL MAT 
Die Alma Mater van die Puk is, en so behoort dit ie wees, eike Puk se 
h·ots. Dit is ons eie, ons erfdeel, daar ~s geen ander amiverrsiteit wat 
ons Alma Mater bet as hun universiteitslied nie. Een en eRke Puk moet 
dan ook die nodige eerbied toon wanneer ons Alma Mater gesing word. 
Verlede Saterdag met die ingebruikneming van die Fanie du Toit-sport· 
terrein h.et sekere studente rondgeloo~ en gepraat terwyl ons Alma Mater 
gespeel het. Pukke toon die nod!ge e~rbied. 

SER-KO p SIIE 
Hartlik geluk aan ABKK wat weer eens 'n geslaagde ser-kompetisie aan
gebied bet. Die gehaite van die sang was hoog en die wenners verdien 
vermelding. Baie geluk aan Oosterhof, Klooster, Overhof (Klawerhof en · 
Over de Voor). AI drie bierdie- groepe bet wer!dik verdien om te wen. 

E 

-s. 

EK GLO d:ut ek vandag 'n saak gaan opper wat groot byval gaan v!nd by 
bykans aile mansstudente en ongeveer driekwart van die damestudente. 
Daar is natuurlik daardie ander kwart waaroor daar veel te se is. 

Die sergroep van Klooster wat die mansafdeling gewen het. (Foto: Fotokuns.) 

Die saak wat ek wil opper goeie ve-rhoudinge. nie, maar hulself wil vermaak 
is die sg. hokkery van eerste- Daar is die afgelope weke met die eerstejaars se teen-
jaar damestudente. Volgens en word vir die weke wat kom, woordigheid. 
wat ek kan uitvind en sover baie interessanthede deur die 
dit my kennis stre·k is die ont- A.O.B. gereel, en word daar Die veelbesproke verskonings 
groening op die Puk verby. 
Die dames moet my sc indien 
ek verkeerd is, want IJ!ykbaar 
glo die dameskoshuise .. nie 
daarin nie. Ek glo die eerste
jaar dames kan na die for -

'n beroep op die studente ge- van dat die eerstejaars ,.haans" 
doen om hierdie aksies by tc is, en dat hulle swak doen in 
woon . Daar word moeite ge
doen om goeie rolprente te 
vertoon, maar ongelukkig -moet 
ons byse dat dit slegs vir se-

die koshuisbroseksamens, en 
nog vele meer word aangevoer 
as redes vir hok, en dan moet 
die gehoktes allerhande twak 

• aa1e ie swart 
GEAGTE REDAKTEUR, - Geraas! geraas! ge· 
raas! . . . dit is al wat ons elke dag moet aanhoor. 
Indien dit nie bouers is nie, is dit die dames se 
aanhoudende gesels (geskree?) met mekaar. 

Taloops Martiens , het jy a! 
saam met 'n groep dames klas
ged raf? Soos hulle darerri kan GEL UK 

mele ontgroening - wat lanka! niors gereel word, want die sit en swot terwyl hulle vir 'n 
skr~eu op mekaar ten einde GEAGTE Redakteur, ek wil 

verby is - beskou word dat eerstejaars word gehok. Dit uur of wat kon ontspan het en elk haar se te se! Dit herinner 
hulle hulself kan gedra. Maar wil se, inherent is dit eintlik daarna akademies kon verkeer graag mnr. Kobus van der 
ongelukkig is daar sekere ,.ele· 'n dwarsboming van die A.O. het. Maar aan so iets word nie mens aan 'n Franse ui tdruk- Walt gelukwens met sy artikel 
mente" wat nie daarin glo nie. B. wat soveel moeite doen. gedink deur die oogklapbedek· king: .. lis bavarden t comme in verlede week se .. Wapad". 
En daarom die kinderagtige Daar is baie senior dames wat te senior dames nie. Ek dink des pies" (Hulle raas soos Dit wat hy kwytgeraak het is 

swankraaie). En Meisie, as jy dt"nge \Yat Janka! gese moes optrede van ons senior dames eensgesind is met hierdie stel- hierdie saak moet ernstig be-
om die sg. ,.gehokkery" in te ling, maar ongelukkig onder- skou word en ek doen 'n be- van my verskil, staan stil en wees, maar altyd agterwee ge
stel. Ek glo nie daar is enige druk word deur die sg. ,.su- roep op die senior dames - luister wie sc stemme jy die bly het. Ek ondersteun sy 

d I d · · b h 1 · .. t · II d " · k , meeste kan hoor.. . slan·'punt ten volle. oe aann me, e a we on- persemors 1 wa me· a een gee te eersteJaars oo n u 

gewildheid en aftakeling van saans in die koshuise wil bly kans. Senior. Eintlik, geagte Redakteur, Studente wat nie die artikel 

Hand. 1 : 8: ,En julie §al krag ontvang wanneer die Heilige 
Gees oor jullle Rwm en julie sal My getuies wees . . . tot aan 
die eindes van dne aarde." 

Hierdie woorde is die laaste woorde van Jesus Christus aan sy kerk voor· 
dat hy na die hemel opvaar. Hiermee word daar gese dat elke gelowige 
kind van God die besondere roeping het om 'n getuie te wees vir sy 
Koning, Jesus Christus. 

Saam met die roeping kom ook die troos dat die gelowige nie op sy 
eie krag boef staat te maak om getuie vir Cbristus te wees nie. Die krag 
om te getuig ontvang die kind van God van die Heilige Gees. Dit is die 
Heilige Gees wat in die mens se hart · werk en hom aandryf sodat Jesus 
Cbristus in sy lewe hoofsaak word. ....------ - ---

Die kind van God mag hom dus nooit./skaam vir sy geloof of vir sy 
God nie. Hy mag nie bang wees om voor almal sy geloof uit te leef of 
uit te dra nie. Hieroor se Christus self: ,Elkeen wat My sal bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar · 
elkeen wat My verloen voor die mens, hom sal ek ook verloen voor my 
V!ltf<>1" ur!lt in tfi<> ht>mt>lA h:" 

wil ek deur hierdie medium gelees het nie, kan gerus 
oor 'n vee! erger en meer ir- moei te doen om dit in die 
riteren<.le geraas kla. In my handc te kry en te Ices. Dit 
vyf jaar op die plaas het een is miskien juis hu!le wat dit 
ding nie verander nie - die mocs lees. Pukkie. 
ewigdurende vliegtuie! Hoe is 

dit moontlik dat ons owerhe- G·OEJE IDEE T., 
de nog nic vir ons 'n oplos-
sing gekry het nie? Ons is tog 
'n opvoedkundige inrigting, 
met die Onderwyskollege langs 
ons. Waarom moet hierdie 
muskietvliegtuigies (nie so 
klein nie, maar so lastig) aan
mekaar juis reg oor die kam
pus dreun? 

As my geografiese kennis reg 
is, is die gebied wes van Pot
chefstroom of die lughawe tog 
merendeels veld enjof onbe
woonde gebiede, en nie soseer 
inrigtings waar elke woor.d be
langrik is nie. Verder, ek ken 
al die tekens ... Hierdie vlieg
tuie nou bedags, oefen net so
dat hulle weer in eksamentye 
saans kan ronddreun ... 

Doen tog asseblief iets, ge
agte S.R.! (As my kettie nie 
weg was nie, sou ek dit doen.) 

Onna .Jasner. 

GEAGTE REDAKTEUR, 
,Studentemenjng" van 22 .3.74_ 
is beslis een van die oeste en 
mees aktuele aanbiedinge wat 
die afgelope aantal jare onder 
hierdie hoof in die ,.Wapad" 
verskyn het. Dit is verblydend 
om te sien dat daar nog van 
ons studenteleiers is wat be
re-id is om reguit te praat wan
neer dit . nodig is. 

Ek hou vera! van die skry
wer se . -idee om Studenteraads
lede b-y die teekan tot verant
woordh1g te roep. Hulle is eg
ter boegenaamd te besig om 'n 
halfuurtjie by die teekan deur 
te bring: Daar is te veel be
langrike sake om af te handel. 
Nogtans hoop ek die idee sal 
nie by 'n klomp dooie letters 
in die ,Wapad" bly nie. 

J . Kru~:rer. 

DAMES NIE 

So ERG 
GEAGTE REDAKTEUR,- Na 
aanleiding van ,.Polemiet" wat 
te velde getrek het teen die 
Puk-asters - ek het ook iets 
op die hart. Blykbaar ly som
mige van die manne aan 'n 
vervolgingswaansin. Dit is bloot 
uit belangstelling dat die mei
sie vra wat jy sal wees as jy 
tot die praktyk toetree, dis 
nie te se sy vra jou om te 
trou nie! 

As die dames julie groet of 
'n geselsie aanknoop is dit nie 
te se sy soek 'n sleep nie. 
Waarom dan feitlik weghard
loop sle-gs om 'n groet vry te 
spring. Moenie weer so ver
baas lyk wanneer jy 'n groet 
vanuit 'n onbekende oord ont
vang nie. Dis Puk-wees. 

Dit kom my ook vor .. a' 
die Puk-manne nie mee"· ., .. · 
noeg stamina het nie - word 
sommer afgeskrik na die eer
ste afspraak met die aster. 
Onthou, jy kan nie al die 
asters oor dieselfde kam skeer 
nie. Hoekom laat jy jou af
skrik deur een of twee wat nie 
bereid is om saam met jou 
fliek toe te stap nie. Ek praat 
namens 'n hele paar van ons 
asters - ons verkies manne 
sonder motors, dis baie vei
liger! 

Manne, waarom kies julie 
net die dames waannee julie 
kan spog? Is julie vriende se 
goedkeuring s6 bela_ngrik? Kyk 
een maal dieper en ontdek 'n 
oulike aster. Julie sal die uit
stappie geniet . . . te voet ! 

..Voorwaarts Mars!" 
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EL,· 
15 MEI HS D-DAG 

OP mE laaste S.R.-vergade1·ing is bcsluit dat aHe Hggame wat by die 
Studenteraad gepatroneer is, voor 15 Mei 'n Grondwet en Reglement moet 
opste!. Verenigings, !dubs, sene en komi tees wat nie h.ul h.uis irm orde. 
bring voor hierdl.ie datum nRe, sal, volgens S.R.-besluit, vervoer, uitbeta
Hngs vail gelde ens. geweier word, totdat 'n grondwet en h.uishoudelike 
reglement ontvang is. Sulke vereniging stel huUe ook bloot aan dis
patronering. 

HIER KOM DIT WEER: almal moet luister wan!: almal word beloer. Veral 
die mans moet hierdie week Hgloop, want die asters is op loer na 'n 
maatjie vir Maandagaand ElEN APRIL! Ons hoop ju.Ue weet h o e belang· 
rik d i e dames-aksie is ! 

Ja-nee, moenie· dink dat Soet· 
DEURMEKAAR opstel of venmdering van 'n Kriigcr: ,.Uiteraard wect clke dorings se ,.massa-eerstejaars" 

Hierdie drastiese stap volg grondwct is dat daar aan lede liggaam die beste watter ver- die sleepaksies agterwee laat 
uir die fcit dat ongevcer net 48 uur kcnnis gcgee moet cistes hy wil stel in sy Groncl- nie. Augusta van Huystcen en 
IS uit die sowat 120 studente- word ah·orcns die nuwe grond- wet en Rcglemente. Daarom Thea Heynecke; dalk moet jul· 
liggame op die Pukkampus se wet bchandcl word. Waar a! sal daar, soos in die vcrlcdc, le die oudames bietj ie inlig wat 
Grondwette opgespoor kon 120 liggame nou grondwette aan elkc hoof- en onderlig· die resep is, of het Theo en 
word . Volgens 'n uitgcbreide moct opstcl, kan hicrclie gaam gevra word om self hul- Ronnie sommer vanself op· 
vcrslag wat mnr. Paul Kriiger rcl.'ling onnocligc \'L'rtraging in k grondwct tc en rcglcmentc geclaag? Moet dan ook ni<.' Elsa 
voor die Studcntcraad gclc die hand werk. Daarom het die up tc stcl en aan ons voor Pienaar, Elmarie Beavan en 
het, skep dit problcme ten op- Studentcraad bcsluit dat aile tc lc". Elrina ~!alan vergeet nie, want 
sigte van kontinulteit en ver- Grondwette en Reglemente In oorleg met dosente van Faan, Danie en Attie byt nog 
kiesing van besture . Daar is vanaf 31 Maart opgeskort die Regsfakulteit word daar erg \·as. 
verder onsekerheid oor die word. Geen vereniging het dus gewel"lc aan 'n standaard-rig- Lilla Steenkamp se lig is 'n 
presiese taak en terrein van vanaf hierdie datum tot 15 lyn by die opstel van d ie Lichthelm (aan haar sy) en 
elke liggaam - 'n ernstige Mei 'n Grondwet nie en funk· grondwette en reglemente en skielik kom die vraag by my 
probleem waar daar so baie ~ioneer \"OOrt yolg:cns gc\\·oon- a an elke n~reniging en komi- op: Rita Tcrblanche en Her· 
vcrcnigings is wat op mckaar tc of gebruik . Bv die' opstcl tee bcskikbaar gestel. man Steyn - wat beteken dit 
se tone kan begin trap. 1·an nuwe Grond\1·cttt.: en Rt:g- as 'n mens so baie by die 

Vorige jare se Studenteracte J, mente kan die sonder die ge- Elke vereniging word \·er - skoonoucrs oor en weer kuier? 
wou elke kc:lT die hele s:.~ak bruiklikc 48-uur kcnnis \ er- soek om spesifiek iemand aan Gehoor van Christa Goosen. 
oor die Grondwette en Reg- .lllcl~r· word op 'n lcdcvergadc- tc wys wat verantwoordclik Sy wil na harde studie en vele 
kmeme finaliseer, maar daar ring. Daar moe t egter soos sal wces vir die Grondwette oorweging 'n non word, sowaar 

1 
is nog weinig aan die saak gewoonlik dceglik kcnnis gc- en Reglemente van sy ver- net om by Andre se woonplek, 
g~docn , sodat daar feitlik ne- gc~ word van so 'n vergadering eniging. Indien daar onduide- n::wmlik Klooster, te pas. 
rcns op skrif gestd is hoe wa:rrup d ie liggaam sy grond- li kh2dc is, kan hulle met die Vanaf Klawerhof word be-
a! di~ baie verenigings op die wet wil goedkeur. Studenteraad se Konstitusie- rig dat plig voor plesic·r kom, 

Marina Beukes en Andre kan hour ! 
net nie besluit of 'n mens te Maatjies voor ons miskien 
voet of prr voertuig die lek· ophou ... laat ons maar weer 
b•rste slcrp nir. Anett (' Grey· van voor af begin. Onthou om 
vcnstein gaan aan die einde te !ewe, en dat elke dag vol 
van die jaar 'n bekcr kry vir I kleur en blom is ! 
die beste gebruik van sitka· Geniet elke oomblik en bly 
merger inve vir slt><'P - geluk jonk. Julie maatjie. 

Puk inmekaar steek nie. komitce skakel, naamlik mnr. maar alma! voe! dit is hulle 
48-UUR KENNIS STEL SELF OP Paul Kriiger en mnr. Carel plig om te sleep. Ria Zooyman I ,,.T'rly nooientjie lief in die J op dre kampus rond, wat mooi, 

Die normale vereiste by ·11 In die verslag se mnr. van Heerden. moet versigtig wees dat Corrie moeTbeiboom," as 'n afgcwaterde en verou
Kraamwinkel haar nie vir He- ,. Want u;cn·e lieJde he1 ek derde term laat lyk. 

Ast· o·ogie 
k!amedoelcindes gaan gebruik 7·eeds ge z·incl ... Maar Puk·man, sit hier in 
nie, terwyl Mar ietj ie de Bruin Wa n( jy is my wooi muilwp jou alwetendheid soos 'n wyse 

M~ntium durf en Philip Welman deesdae be· nooi, so kosbaar soo.-; die vader en bespiegel oor die 
'UI Iangrike H.K.-sake gedurende mooiste !JereL" reen, wat die rugby in die 

OP 18 Maart 1974 het dr. lEttienne de Villiers 'n 
selvergaderin.g in lKlawerhof toegespreek oor ster
rewigge!ary. 

die steiltes 

a an 

sleeptyd bespreek . - flits deur my gedagtes en wiele ry, uitlaatstelseis vir mo-
Vuder he t Lientjie I<empff ck neurie, die wysies deUI·me- tors , die br.andstofkrisis en 

en Nico le Roux, asook Krum- kaar. toetse. Want Puk-man, jy sleep 
mel van Vuuren en Jan Malan In my neusvleuels is die reuk mos nc, nie ler wille van sleep 
nog ' n rustige slepery aan die van Jasmyn en Frangipanis, en nie, tog te bang sy trek jou 
gang. my gemoed is 'n kontras met kansel toe. Puk-man jy met jou 

Die oorsprong van sterrewig
gclary kan baie eeue in die 
verlede teruggevoC!r word. In 
sy inleiding het dr. De Villiers 
daarop gewys da t die sterre in 
'n reguit lyn Je wat in twaalf 
gelyke indelings om die son 
beweeg. Vroeer he t die mense 
hierdie groepe sterre name ge
gee wat vandag nog baie' be
kend is: Ram, Leeu, Kreef, 
Tweeling, Weegskaal, ens. 

gewys dat dit van Oosterse 
oorsprong is, waar di t gesi en 
is as 'n bo-natuurlike godc
voorspelling. God sc hccrsbp
PY oor heme! en aarde word 
dus in die geheel vcrwerp. 

Ons sien ook vreemde in- die herfs, vo l va n die bruisen- skul-bedekte oe, met jou uit· 
KLUB MONTIUM gaan die vloede op ons kampus: Elmarie de lentc. Die rede vir boge- soekerige onvergenoegdh eid, 
komenc!e Aprilvakansie die nobertse, wat se ,.geel-windla· noem de liriese verwysings is jy moet sleep omdat sleep sleep

1 ysigc kouc en die steiltes van 
die Drakensberge trotsecr. 

Dr. De Vill iers het verder 
Die grocp vertrek die Woens

dag as die Puk sluit en die 
daarop gewys dat beoefenaar s vervoermiddel is Rysm ierbult 
van astrologie in noue kontak se skoolbus. Die plan is om 
is met die Satan-kultus en dui-[ vanaf Mount aux Sources tot 
welsaanbidding. Hierdie aspek by Cathedral Peak te !dim, on-
aileen is a! genoeg om astro
logie heeltemal te verwerp. 

geveer 65 myl. Diegene wat die 
Drakensberge effens ken, sal 
weet dat dit k!im en nogmaals 
k.im is . 

waai" was d ie naweek h ier of dat sy sr. p:~s verby my gestap is, kuier, omdat kuier kuier is~ 
is dit dalk 'n inter-universitere het , bier waar ek en my klas· en groet omdat groet groet is ! 
skakeling met Tukkies? maters a~n 'n koeldrank sit Die jare kom en die jare 

Kathy Verster, die Puk-adm i- en suig. gaan En jy sit nog steeds vas-
n is trasie bedank jou en Sakkie Sy is liewe P ukke, my meisie gekluister in jou eie wereld 
Pieterse vir die pragtige voet- op die Puk , wat woon in 'n van ,.oujongkerel-wees" aileen. 
pad tussen Over de Voor en koshuis op d ie plaas. Terwyl As jy haar nie raaksien nie, 
Heide. die herfsonnctj ie se hitte uit- is jy blinJl en as jy haar wel 

Glo my Heide se H.K. h6u straal kyk ek haar agterna en raakgesien het sleep gou, voor· 
d ie diamantring. Grizel en Wil- wonder met 'n tikkie weemoed, dat 'n ander haar (en daar is 
lie is die goeie voorbeeld . Dis of sy my regtig raakgesien het, vir alma!) gaan pluk uit die 
dan ook n ie snaaks dat Vida en of dit maar net d ie simp- t ui n van rose. 

Omdat die mense nog nie 
werklik kennis van die sterre
stelsels besit bet nie, het bul
le ook nog nie gewcet dat die 
sterre beweeg nie . As gevolg 
van hierdie onkunde is aan
V3ar dat die sterre gode is. 

~~Gekierang'~ 

verfilm vir TV 

vir Stadler van Zyl so vinnig tome van 'n vriendelike per-
Alma! is egter baie entoe- aangekeer het n ie. soonlikheid is. Aan my meisie op die Puk: 

siasties, en ons se vasbyt vir Riana van Wyk glo aan ,.ab- Pukke-mans, daar loop let- Groete, sien jou by die Kafe-
al die nuwe ouers .wat saam· terlik honderde sulke Asters teria .. . 
gaan. Dit sal egter die moeite Die sterre voorspel ... 
wcrd wees. 

Hierdie \'Oorspellings hang 
baic nou saam met die posi- DIE derdejaars in Spraak en Die petrolkwessie skep baie 
sic wat die sterrc inneem. Die Vertolkingskunde se aanbie- problcme vir 'n klub soos 

Montium wat vcr moet ry om 
maan het bv. 'n baie groot in- ding, Jy't my Gekierang, onder by hul b2stcmming te kom. Die 
l d · · e··n al Reenval regie van mnr. en mev. Schut-

v oe op me r e v · gevolg is groot skade - die 
d d 1 d" st nd te, is van so 'n gehalte dat dit 

wor us so vo gens le a vir beeldradio-opnames gekies tocrgeld moes taamlik d ras-
van die maan voorspel. ties styg om vervoerkostes te 

Ook die posisie van die ster- is. dck. Dit sal darcm baic slegter 
re hct •11 • direkte invloed op Die vertoning is deur Louise 

die seisoene wat op bulle beurt 
weer 'n fisiese invloed op die 
mens het. Sodoende kan Iang
termynvoorspellings gemaak 
IV' • J :Jor die psigiese lewe van 
r··.:rs·.)ne . deurdat daar bloot 
f~gaaa word op die posisie 
van die sterre. Gedurende die 
tydperk 21 Maart tot 21 April 
kan dit so gebeur dat 'n per
soon dikwels mistroos tig is as 
gevolg ·van reenerige weer -
voorspellings onder die Ram 
word dan hierop gegrond. 

Sterrewiggelary moet "deur 
elke Christen veroordeel word 
op grond daarvan dat dit in 
stryd met die Woord van God 
is . Dr. De Villiers bet daarop 

Smit, 'n voornemende televisie
regisseuse, bygewoon. Sy was 
in so 'n mate belndruk dat sy 
die stuk vir haar. eksamine· 
ringsprograni gekies het. 

Die oorspronklike program, 
op die eerste en tweede Maart 
aangebied, was 'n huldigings
program ter ere van die dig
teres, Ingrid Jonker. 

'n Groep van negentien stu
.dente het die program aange
bied. Weens tegniese probleme 
is slegs vyf speiers vir die 
beeldradio·opnames gekies. 

Hierdie spelers sal van nuuts 
af die rolle moet instudeer, 
daar die beeldradioprogram 
anders sal uitsien. 

moct gaan voor hierdie klomp 
Pu kkc se geesdrif en Iiefde vir 
die berge gedemp word. 

Voornemende klimmers kan 
maar net die kennisgewing
bord vir inligting dophou. 

* V ervolg van bladsy ·1 
Piet Strydom daarenteen het 

gesukkel en het nooit na ~n 

provinsiale heelagter gelyk nie. 
Choppie Taylor wat vir die · 

C-proefspan uitgedraf het, ·was 
'n eenoog-koning onder · die 
blindes. Terwyl Schalk van der 
Merwe met bitter swak ouens 
soos Jaguar de Jager tevrede 
l!loes wees, en as gevolg daar
van sy plek moes afstaan aan 
Taylor. 

Florna na 

Natal se berge 
V ANJ AAR onclerneem Florna 
weer 'n toer na die Drakens
bergc. Die toer sal duur van
af 3 April tot 10 April vir 11 
April. Vervoer bestaan uit 'n 
groot Leyland-bus en die kos
te is 'n baie bi llike R l8. 

Daar is reeds twintig da
mes ·wat saamgaan, maar slegs 
17 m:ans. Daar is plek vir twin
tig. ·Persone wat belang stel 
kan skakel met Phillie Hat
tingh by Skuur, Gang nege 
(K 197.). Dames kan skakel 
met Hettie Hattingh in Oos
terhof. Mans kan ook in ver
binding tree met Theuns Eloff 
of Andrew Deacon. 
senee makes the heart grow 
fonder" maar so af en toe stap 
sy skelm langs 'n donkerkop 
ou - pasop! 

U het voiop k~use in on~ groot 

venilkeidenheod 

HAN!DBOEKE 

SKRYFBlEHOEFTES 

EN WAT U OOK AL VAN ;i\J .. 
BOEKH.ANDElAAR VEFU.ANG - . 

,Die Potchefstroomse Boe.khandel" 

TOMSTRAAT 86 ~ I?OTCHEFSTROO~ 

TEl. 5236 
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0 KLOOSTER e s 
VAN 19 tot 21 Maart het daar weer eens skril, lae, 
hoe en .melodl.iese !!Janke uit die Totiussaal opge
klink - die jaarlikse serkompetisie was in hoe 
versnelling. 

JA, en toe vind Soekor uit
eindelik onuitputlike oliebron
ne. En dit nogal in Potchef
stroom. En dit nogal reg on
der Piet van Niekerk se Volk&
wagen . Ons het alma! geweet 
Piet is bestem vir groat dinge. 

Vir drie weke is daar klip
hard geoefen. Vriende is ge
maak met die teenoorgestelde 
geslag met die hulp van kof
fiebekers, want elke koshuis 
het 'n sersleep gekry. So het 
Over-de-Voor oor die spoor 
gaan kuier en met Klawerhof 
aan die hand die eerste prys 
met die gemengde ser losge
slaan. Liberalia en Oosterhof 
was tweede met Uitspan en 
Vergeet-my-nie kart op bulle 

jhakke. 
Met die manskompetisie 

Woensdagaand vat Klooster se 
Pikkewyne toe losweg die eer
ste plek, en Uitspan se tradi
sionele klank besorg bulle die 
tweede plek, en Over-de-Vobr 
kom derde. Makouvlei se oor
spronklikheid het gemaak dat 
hulle spesiale vermelding ge
kry het. 

Die dames se standaard was 
uitstekend en die beoordelaars 
moes behooriik kopkrap. Me-

nige Adam se hart moes nood
wendig vinniger klop, want 
Oosterhof, Klawerhof en Kar
lien (in wenvolgorde) was al 
drie puik, en die ander glad 
nie te versmaai nie! 

As ons gekyk het na die op
koms van elke aand kan die 
A.B.K.K. verseker wees dat dit 
een van hul aksies is wat baie 
aftrek geniet. 

Die Pukke is ook heel tevre-
de met die beoordelaars se 
uitslag. Ek dink ek praat na
mens my mede-studente en as 
ek se, ,Moenie dat die ser 
hier doodloop nie". Kom be
oefen julie talente onder die 
naam - ek dink nie daar is 

Moenie vergeet van Klooster 
se open bare veiling van radio's, 
bandmasjienc en platespelers 
more nie. Met al die soete 
ser in ons tuine het sulke 
dinge oorbodig geword. So van 
ser gepraat - Aan al die Puk
kewyfies: julie finale ser-repe
tisie in die Totiussaal was 
mooi, maar nie so mooi as die 
uiteindelike kompetisie hier 
by Klooster nie. Ons is 'n 
waarderende gehoor_ 

Aan Wag-'n-Biet jie ons 
kan nie meer wag vir die 
volgende aksie nie. Dis nou 
in die Jig van die vorige. 

En in verband met die man
ne sc ser-kompetisie. Het die 
Pukkewyne nie nou bewys wat 
hulle met al die wind wat hul

nog iets wat so goed is vir 'n le toegedig word doen nie? Be-
hartseer-hart, gelukkige-hart 

1
. . t tt n·e 

. s 1s me rompe er 1 . 
en vir 'n swot -hart_ me. En d~n Ook die gehalte van ons rug-
vra. ek --:- erken dte s~oonh~td by is rede tot trots. Met ons 
al IS d1t net deur JUlie hg- t t v!'r Wes Trans 
gies te laat fhkker. . vaal uitdraf en tweedes vir 

. I eers espan wa · · 

Anne du PlessiS. PUK het ons derdespan darem ---------------------------------

Aan alma! van Klawerhof en 
Over-de-Voor wat geser het: 
hou die tradisie - beide kos
huise hct plekke in die indivi
duele · sang behaal en gesa
mentlik eerste gekom - vol
gende jaar doen ons dit weer! 

Herman Smuts. 

L BERAL A 
HAAI, dis lekker om 'n teeny
bopper te wees! (Vir die wat 
nou nog nie weet nie, ons het 
11 Maart tien jaar oud ge
word). Baie dankie vir a! die 
felisitasies; ons blom oor al 
die mooi gedagtes. Dankie aan 
al die dames wat saam met 
ons by Boskop die verjaardag 
sy hoogtepunt laat bereik het. 
0 ja, baie dankie aan Pa Prel
ler vir sy feesrede . So van 
Pa gepraat, hy loop deesdae 
ook weer kaal deur die Sen
trale Eetsaal en op die kam
pus rond; kaalkop bedoel ek, 
tot verskrikking vir die met 
langerigc hare. 

Dames, weet julie . . . Nee, 
wag ecrs 'n bietjie, dis gans 
te belangrik. 

Nou die ser: Met die mans
ser het ons te vee! gebrom. 
Daar was te veel eerstejaars 
in die grcep. Attie, dankie vir 
jou moeite met die afrigting. 

VRYDAG. 29 MAART 1974 

J(ASJ(ENADES 
PUKKE, die OOG hou julie dop! 
1) Dia dsmes wia $aans so kos uitdra, het julie geweet da~ 

Archimedes sa derde wet si: IEet het 'n bose kringloop ... 
Hoe meer kos jy uit die eetsaal uitdra. hoe meer krag 
het jy , nodig; hoe meer kos jy nodig het, hoe meer dra 
jy uit . die eetsaal . .. 

2) Die OOG (en al die seniors) wonder wat van al die eer
stejaars geword het, by die rugby, bv .• of by die Eerste
jaarsdebat ... ? 

3) Manne, daar is net een manier om 'n vrou te beveg. Dit is 
met jou hoed . . . vat hom en loop! 

despan van Skuur verloor 31-
0 teen PGD 2, en die derdes 
wen Over de Voor se derde 
span 17-8. 

'n Dringende versoek word 
aan al die Dorpstudente gerig, 
die wat nie rugby speel nie, 
asook die dames van Wanda en 
aile ander belangstellendes om 
Saterdae saam met jul spanne 
te kom swoeg en sweet; ont· 
hou: die toeskouers is net so 
belangrik, indien nie belang
riker as die skeidsregter nie, 
in die geval van koshuisrugby. 

Terwyl ons so praat van 
sweet, ons ouens oefen al 
lekker landloop; ons kom elke 
middag om 4.30 nm. by Cachet 
woonstelle bymekaar vir oe.1e· 

punt. - En bier keer ek vir 
jou die hele sak patats uit. 

Die fondament wat nou so 
breed en stewig is, is die saam
staan van die eerstelinge. Goed 
geteeld, die klompie. Trap 
maar in hier, en sy staan op 
as jy inkom {watter manne 
doen dit nog, terloops). 

Loop verby haar op die kam
pus - sy sal jou roep as jy 
nie groet nie. Sy word verplig 
om hier en daar 'n vergaderin
kie by te· bring en as sy stout 
is word sy gehek, - haar re
aksie? Sy sal uit haar eie die 
vierkant se grasrante sny, som· 
mer vanself jou skinkbord vat, 
of jou emmer wasgoed . 
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Moeite is ons plesier - jy 
wat altyd hier kom ser sal 
weet van die koffie, en jy wat 
hier gepos is . . . jy sal weet 
van die e.ntoesiasme. Soms bak 
ons dalk op 'n SaterdagmOre 
sesuur vir ,besoekers" skons. 
Ander kere klop ons saans 
teen twaalfuur se kant aan 
jou voordeur en jy vat die kof
fiekan sitkamer toe. Uit die bed 
geboender kom eet julie dan 
al ons toebroodjies, en waak 
goedgunsiglik oor ons op pad 
terug. 

,SAL al die dames wat aan i ~-- ~ 
die ser-kompetisie deelneem ~ ,; 
asseblief afkom sitkamer toe?" ~ 

~~· a~i~h~u:=~~~eu~
3
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weergalm het. Baie maal is ge
sug, gekreun maar alma! her 
skouer aan die wiel gesit en 
spoedig is tussen die aanhou
dende gesing en .,gesang" tog 
gelag en grappies gemaak, so
dat dit vir 'n ieder Oosternooi 
'n plesier was om vroeg en 
laat in die oggend die ,kore" 
aan te hoar. 

Alles was natuurlik die moei
te werd, want het ons nie be
wys dat OOSTERHOF steeds 
die singende koshuis op die 
PUK is nie? Natuurlik het ons 
die tradisie volgehou en wen 
ons die Dames-ser sowel as 
die gemengde-ser saam met 
Liberalia . Geluk aan die twee 
groepe, julie het weer gewys 
waartoe ons in staat is, die 
bakste koshuis op die plaas? 

Maar, dis nie al nie, OOS
TERHOF het begin met hul 
eie OOSTERVARIA.! Ja, soos 
gewoonlik gee ons weer die 
toon aan. Aile Oosternooiens, 
en ook julie Pukke, is wel
kom om Maandae-aande in te 
skakel op die interkom-stelsel 
van OOSTER VARIA, en oond
vars-skindernuus en koshuis
nuus te ontvang. BY dit alles 

Johan Malan 

musiek uit die boonste rakke, 
danksy die tegniese versor
ging ~an ons eie OOSTER
NOOIENS. 

'n Gemmerbier en brood 
was die ou dames se voorland, 
en glo my, het ons gesmul in 
die Jaat nagtelike ure, .. . eer
stejaars julie maak punte, 
maar ons bly darem in so 'n 
oulike koshuis. 

Liberalia is die koshuis wat 
die jaar OOSTERHOF se Kar
naval-metgesel is, en na ons 
fees, bou ons alweer die wen
vlot, of wat se julie manne ... 

Sprokiesland word 'n eet
saal waar Oosterhof se dames 
en Skuur se manne saam 'n 
in ter-masker hou . Dit is die 
toneel wat hom Maandagaand 
in Oosterhof afgespeel het. 

Met die anderse soort inter
tee is nie net kleur aan die 
gewone, soms afgesaagde on
derwerp verleen nie, maar is 
ook 'n aangename, ontspanne 
atmosfeer geskep waarin die 
manne en asters sonder terug
houdendheid gemeng het. 

Bpk. 
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ten minste goed genoeg teen 
Skuur se eerste vyftien gevaar 
om die skare mal te maak. 
Piet Muller st: stapelmal. 

Vir ons slotversie 'n aanha
ling uit die nalatenskap van 
die gevierde Britse wysgeer, 
Andy Capp - ,.If yer can't 
keep the bright side up, then 
keep the upside bright". 

OVERHOF 
Om te sing en te lag ... 
Om te sing en mens te 

wees ... 
DIT is studentwecs. 

Met die serkompetisie voor die 
deur het Over de Voor en 
Klawerhof besluit om hierdie 
jaar iets groots daarvan te 
maak, want word daar dan 
nie iets groots van twee sulke 
koshuise verwag nie? 

Hoe kan 'n mens vir iemand 
vertel van die laatnag saam
sing totdat die stemme en die 
oe nie meer wou nie? Wille
mien wat soms erg moedeloos 
kon lyk; Bea wat gehelp het 
met die vals note; Marlize wat 
moes regkom met die ,off
beats" - elkeen het sy dee! 
gedoen en nog 'n bietjie meer, 
want dit was nie soseer vir 
'n eerste of tweede plek nie, 
maar vir die Twee Koshuise, 
bulle naam, bulle inwoners. 

Woensdagnag was die aand 
van minslaap in baiesing, eers 
by die Voor, later in die saal, 
in nog later in die hoofgebou. 
Die maagsenuwees was a! op 
'n knop, maar ons het ge
weet ... 

Donderdagaand was die 
aand. Met harte wat in ons 
kele sit het die gordyne oop
gegaan . . . en ons het gesing. 
Nie vir 'n gehoor nie, nie vir 
die saal nie, maar ons het ge
ser, vir Twee Koshuise. 

Hoe goed, goed voel 'n mens 
nie as jou moeite beloon word 
en- as daar afgekondig word 
dat jy- 'n eerste plek behaal 
het nie! Nie soseer om die 
eerste plek nie, maar om jou 
Koshuis. 

Die gcmengde ser met Ooster
hof - hier het d ieselfde enge
le voortgekras. Wat die evas
geslag nie met so 'n bromme
rige stem kan doen nie. En 
natuurlik he! Christa al die 
pad ook baie daartoe bygedra. 
Dankie, Christa, a! die pad 
gaan ons vanjaar nog baie 
feeste he. 

Feeste? Wanneer gaan die 
haan met die buffel afhaak? 
Vanaand by die interdam? 
Wonder net wat die naam 
gaan wees, Oosteralia of Libe
raliahof? (Hang af wie die 
baas in die huis gaan wecs 
of wie vir wie die hof gaan 
maak .) 

Geluk aan Kompleks se eer
ste rugbyspan met hulle oar
winning! Wag tot die buffel 
wakker word en regtig begin 
snark! 

Aan ons hergeorganiseerde 
huiskomitee, sterkte met die 
arbeid ! Jan het nou tot die 
verhewe posisie van primarius 
geklim en Frederick is die nu
we hand (of sal ek nou se 
lyf) in die spannetjie. Eerste
jaars, hoe voel julie oor die 
keuse? Lekker, ne? 

Dames mag ek nou .. . Nee, 
wag nog so 'n bietjie. 

Verdere hoogtcpunte in ons 
eentonige studentelewe was 'n 
interkaas en -wyn met Kas
teel-Suid en 'n interfliek per 
baiesukkel met Kasteel A. 
Dankie aan julie en besonders 
ook aan Linda, Barbara en 
Patrus - die ontspannings
reelaars. 

Dames, ek dink die tyd is 
nou ryp , nou die groat nuus: 
Ons het 'n nuwe telefoon wat 
werk! (Net jammer die ding 
vreet so baie vyfsente.) 

DORP 
DIE feit dat Dorp in die afge
Jope twee Wapaaie afwesig 
was, beteken nie dat Dorp on· 
dertussen stilgesit het nie. Met 
die eerste Jigawedstryd teken 
PGDJ 26 pune aan teenoor 
Over de Voor se 18; die twee-

ning. Hierdie jaar is die Land· 
loopklub se voorsitter 'n Dorp· 
student, wat dit vir elke Dorpe· 
naar wat in Landloop belang
stel amper 'n moet maak om 
saam te kom draf. Kom draf 
saam! 

MAKOUVLEI 
HIER in Makouvlei is sake 
weer in volle swang. Die klem 
val nog steeds op die regte 
aksies soos intertees, sl!r, sport 
en allerhande feeste, en min

SKUUR 
DAT die Olitant die jaar op 
die oorlogspad is, is nou maar 
waar. Geluk aan ons Rooitruie 
wat aan die verwagtings vol
doe.·n het deur die Pukkewyne 
te vou. Net om te wys dat dit 
nie geluk was nie, het ons 
vierdespan as toegif ook Kloos
ter se derdespan met die kop 
onder die vlerkvere huis toe 

derbelangrike dinge soos aka· gestuur. Aan al ons manne in 
demie word op die agtergrond die Puk-spanne veels geluk. 
gehou. 'n Groot bron van ver
maak is deesdae en ,deesnag
te" die vingersnoekerbord. Ek 
wonder wie nou eintlik die 
koshuiskampioene is? Hulle 
moet gerus vir Paul en Chris
tie daag. 

Met die sport gaan dit voor 
die wind . Geluk aan Hugo Lin· 
deberg en Attie Evans, onder
skeidelik Puk se nommer een 
en twee pluimbalspelers. Ook 
die twee e·erstejaars, Gert Do· 

Dat die Skuur van binne 
woel, is seker. Kom kyk maar 
hoe ons vooraansig by die dag 
in aantreklikheid toeneem. 
Onthou net om jul kame.·ras te 
bring (Fotoregte is in Kamer 
87 te kry) . Dat mens met be· 
perkte middele 'n kasteel kan 
inrig, het Voelvlei (gang agt) 
se manne bewys. Die eerste· 
jaars dra hul gelukwensings 
oor aan die seniors n:i !g. se 

reward en Johan Marais, het reuse-oorwinning in die krie· 
besonder lang asems, en 'n spe- ket. 

Aan seniorkant was die Beer siale pluimpie aan Gert met sy 
baie knap, terwyl Hannes en puik rekords. 

Met die sleepaksies gaan dit 
ook nog voor die wind. Die 
kos·huis is saans sleeptyd so 
stil soos 'n I.W. klas op 'n Sa
terdagmiddag. Dit lyk ook da
rem of die snoepie 'n hoer 
winssyfer gaan toon vanjaar. 

Baie geluk aan al die manne 
wat verjaar het, en ook aan 
Johan Muller met sy wit das 
wat hy nou Sondae in die dia· 
kenbank tentoonstel. As hy so 
aangaan is hy binne ses jaar 
'n predikant. 

Die eerstejaars wens die se· 
niors 'n aangename vakansie 
toe en laasgenoemdes verse
ker die adders dat hulle nie 
sal vergeet nie. 

KULU 
DIE dinge hier werk nes 'n 
groot gees onlangs gese het: 
'n Piramide: Hoe brel!r die fon
dament, hoe hol!r die hoogte· 

Haiikon vir die Hande die wa 
deur die drif probt>t>r slepp 
het. 
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Weg :nu~t .. 
As .hierdie sierlike ego'isme nie 
uitgeroei word nie bly daar vir 
ons weinig hoop. Karnaval 
moet 'n tyd wees van saam· 
werk, saamontspan, saamee· 
niet. 

Laat ons dit vanjaar erns 
maak om Karnaval aan sy 
doe! te laat beantwoord. Ons 
kan dit aileen doen deur be
trokke te wees en elkeen sy 
bydrae te lewer. 

Moenie net wil teer op die 
inisiatief van die karnavalko
mitee nie, gebruik ook jou eie. 
KARNAVAL MOET GEHOU 
WORD EN NIE AANGEBIED 
WORD NIE. 

RIEGS El 
skouers I 
ker glas 

MET slE 
span var 
de Voor 
minute 
Willem' 
hy die ' 
weg mo1 

Dit was 
wedstryd, 
gekenmcrk 
spel. Albei 
die lof viJ 

Die mar 
deurgaans 
en die oor 
te danke ; 
Dit was v' 
waar die s 
ste was, a: 
skoppe va 
van die SI 
sou moeil 
die hele SJ 
spel gelewt 
vele mooi 
wedstryd 
linkervleue 
die bal bi1 
hied gekry 
ter de Vo 



11110t da~ 
loop .•. 
tef krag 
llil&r dr<n 

die eer· 
i:erste-

!J· !Dlit is 

r ek vir 
.ts uit. 

nou so 
lie saam· 
ge. Goed 
e. Trap 
;taan op 
· manne 
) . 
die kam· 
ep as jy 

:! verplig 
rgaderin· 
sy stout 
haar re· 

r eie die 
sny, som· 
bord vat, 
!d. 
er - jy 

ser sal 
m jy wat 
sal weet 
;oms bak 
rdagmore 
s" skons. 
ns saans 
cant aan 
t die kof· 
it die bed 
julie dan 
en waak 
s op pad 

jaar op 
IOU maar 
Rooitruie 
ings vol· 
.kkewyne 
s dat dit 
het ons 

ok Kloos· 
die kop 

huis toe 
nanne in 
geluk . 

. n binne 
:yk maar 
r die dag 
toeneem. 
me·ras te 
n Kamer 

met be· 
;tee! kan 
ang agt) 
e eerste· 
.wensings 
nii lg. se 
die krie· 

die Beer 
mnes en 
e die wa 
't>r sleep 

• • • 
>lsme nie 
daar vir 

Karnaval 
m saam

saamge-

aar erns 
aan sy 

ord. Ons 
deur be· 
,Jkeen sy 

r op die 
rnavalko· 
{ jou eie. 

GEHOU 
fGEBIED 

REGS lEN ONDER: Die toe· 
skouers kyk deur 'n bril, don· 
ker glase of sonde~ 'n bril. 

MET siegs 14 man. e1!11. sonder 'n kaptein het die 
span van P.G.D. hul eerste ligawedsb·yd teen Over 
de Voor met 26-Jl.8 gewen. Binne die eerste vyf 
minute van die wedstryd bet P.G.D. se kaptein, 
wmem van Zyll. 'n h.andbesering opgedoen e1l1! moes 
hy die veRd verRaat. Met eeRU v~m die voorspelers 
weg moes die dlrie Rosvoorspell.ers vaster speel. 

Dit was 'n harde en skoon het. 
wcdstryd, waar dit gewoonlik 
gekenmerk word vir sy vuil 
spel. Albei spanne verdien hier 
die !of vir bulle spel. 

Die manne van P.G.D. het 
deurgaans as 'n span gespcel 
en die oorwinning is dan ook 
te danke aan die spanpoging. 
Dit was vera! by die losballe 
waar die span van P.G.D: eer
ste was, asook die doe!gerigte 
skoppe van die skakels. Om 
van die spelers uit te sander 

Die wedstryd het baie be
langstelling uitgelok en was 
goed ondersteun. Die oppone
rende kantlyne het soms met 
pittige segoed vorendag ge
kom. Die wedstryd het onder 
'n baie goeie gees plaasgevind, 
vera! aangesien die gebrul ver
oorsaak bet dat die stemme 
naderhand moes sagter word. 
Dit werk glo in op die stem· 
ban de. 

sou moeilik wees aangesien Een van Over de Voor sc 
die hele span goeie en harde voorrymanne, Karel Verwey, 
spel gelewer het. Een van die. moes die veld vyf minute voor 
ve!e mooi bewegings van die die einde van d ie wedstryd 
wedstryd was toe P .G;D_. se met 'n kopbesering verlaat. 
linkervleuel Hennie Saay.rnan P.G.D. se eerstes het soos 
die bal binne sy eie kwartge· wafferse leeutemmers die leeu 
bied gekry het en 'n drie ag· getem. Saterdag se 26--18 het 
ter de Voor se pale gedruk dit bcwys . 

. lfU!GS: Die !Pukke en Wes
Transvalers spook hard vir die 

wit balletjie. 

ONIDER: Die dames is net so 
gevaariik met 'n ho!ddestok. 

lUNKS: Die skare varkyk hul- " 
le aan die korfbaldlames. 

ONDER ~rEGS: Die Puk en 
Wes - 'f~ansvaaldames spee~ 
,.~<Oud·Hugby" ~GJP 'n ntl'ltbal-

bl!&~n. 

FEESSPORT 
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MOTOLEK 
Hierdlie onderdele is 

!by u plaaslike 

·. I MOTOlEK 
verspreider 

verkryglbaar ... 

0 c S.P A ES 
lombards~raat 39, Tel. ti0l71, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 
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ELECTRICAl PAR'VS !FOR JAPANESE CARS & 
TRUCKS. 
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DIE WAPAD 

!)ROOM ~ Saterdag wsrk-, nemers het kom meeding in 
gWIOfd. Die ingebruik- rugby, krieket hokkie, netbai, 
van 'n kompleks soos korfbai. tennis, atletiek en roi

Fanie du Toit-spOI'tlerrein bal. Daar was ook nie minder 
'n gebeurtenis wat net een nie as sesduisend toeskouers 

maai in 'n universiteit se ieef- wat hulle verlustig het aan die 
tyd geskled. groot sportdis. 

Die organiseerders het ge- As 'n mens dink aan die 
· sorg dat dit 'n feestelike ge- twee, drie !appies gras waar-
1 !eentheid is. ' n Duisend deel- op al die rugbywedstryde ge-

REGS 80: Dries Coetzer beur 
oor die doe:lyn met 'n pak 

opponente op sy rug . 

MIDDEL REGS: Oud-Spring
bokkrieketkaptein Trevor God
dard stuur ' n bal met sy hot-

klou af. 

MIDDEL HEEL REGS: Kobus 
louw, vleuel van die Uitnodi
gingspan, druk een van sy 

twee pragdriee. 

ONDER UNKS: Elmo ferreira, 
die Puk se ~nke lspelkampioen, f. 

slaan af. ~·, 

ONDER -REGS: Dawie Snyman, 
Springbok-losskakel wat vir 
die Uitnodigingspan gespeel 

het. 

LINKS BO: Oud-Puk Fanie van 
Zijl breek die lint na 'n op

windende 800 meter. 

liNKS ONDER: Rolbal en al
basters, alles was daar op 

Fanie du Toit. 

,:~ 'r,r -<Jt- :F )-: ... 
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~ 
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speel is, aan die hardgerolde 
brakkol wat as hokkieveld ge
dien hat, kom 'n mens agter 
hoe 'n brandende begeerte 'n 
nuwe sportterrein 'n paar jaar 
gelede moes wees. , 

Vir mnr. Piet Malan en ai 
sy makkers wat . elke tree 
saam met ho.m gestry het vir 
die daarstelling van hierdie 
pragkompleks, was Saterdag 

\ 

seker een van die grootste 
dae in hul lewens toe hulle 
gesien het hoe 'n droom werk
likh.eid word. 

Sam Basch en Attie Gerber 
was Saterdag op die toneel 
om die belangrikste gebeure 
op film vas te le. Op hierdie 
bladsy kry u 'n beeld va!l die 
dag se hoogtepunte. 
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PUKKE! 
vir al u klaurbaadjies 

Johan Claassen 
Broers 

(Edms.) Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCH EFSTROOM. 

CACHET 
APTEEK 

Groot genoeg om u te 
bedien. 

Klein genoeg om u t® ken. 

* 
Kerkstraat 92. Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die fig. DIE 

Tak: Tomstraat 100. 
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STUDENTE-APTEEK 

s 
u 

BEHALWE dat S~ome Jacobz as mejuffrou Kuesta op Kuesta, wat vanjaar 
op d!e kampus van die Universiteit van die Oranje Vrystaat aangebied is, 
geldes is, was die twee ~elangrikste gebeu:rtenisse by die VaAsll:ermsprong
kursus twee meisies gewees waaron der Anne marie Malan die Puk verteen· 
woordig het. 

Die kursus wat van 8 tot 11 I Ian Trail oor fotografie was Dinsdagmiddag was daar ge-
April geduur het, is deur so- ook by die kursus ingesluit leentheid om Bloemfontein te 
wat 300 studente bygewoon. en die kursusgangers het ook verken aan die hand van 'n 
Daar is altesaam nege kursus· 'n besoek aan die Nasionale kaart wat saam met ander be
se aangebied by die instelling Pers gebring. sonderhede in 'n leer verskaf 
van die ASB, waar studente Die volledige kursus wat in is deur SANLAM. 
van aile Afrikaanse kampusse Skrynwerk en Sweiswerk aan· Die amateur KADRA-toneel 
mekaar by leersame kursusse gebied is, is swak bygewoon geselskap het die aand gesorg 
en sosiale funksies leer ken omdat 'n paar van die inge- vir 'n hofdrama - Die Aand 
het. skrewehes hulle eerder op die van Sestien Januarie - deur 

KURSUSSE: kuns van kaartspel toegespits Ayn Rand en op 'n baie oulike 
'n Seiljagkursus is in same- het sodat daar oorgenoeg ge- ·~ ·s die gehoor ingesluit 

werking met die Departement riewe vir die wat getrou ~- ' ~oe 'n ISj ie uit die Kuestane 
van Sport en Ontspanning by kursus bygewoon het, was ~ saamges~ is om besli£sing te 
die Rusfonteindam aangebied. Die studente wat die kurs s gee of die eskuldigde skuldig 

E u EO 

Salome Jacobs (derde van regs) saam met die ander finaliste in die Mej. Kuesta-wed
stryd. 

VY G UEM A ES Sportliefhebbers is in die in Openbare Redevoering b~· l).f o~!J!i:lig is. Die aand is 
afrigtings. en skeidsregterskur- gewoon het, beweer dat hulle ?/l!ci!.Wet 'n Sokkie afgesluit. 
sus onderrig in 'n kursus wat nou sander 'n minderwaardig· I Woensdagmiddag is vir die 

aangebied is. heidskompleks sal kan optree., tradisionele rugbywedstryde NA die pasafgelope Suid-Afdkaanse Atletiekkampioenskappe is da~r 'n he-
'n Regskursus met die ge· Die kursus - Bak en brou tussen die Noorde en die Sui· le paar Pukke wat kan breebors rondloop as gevoig van hulie slntterende 

regte!ike hoofstad van die vir huis en skou - is ook met de afgesonder. Die Puk-dames 
Republiek van Suid-Afrika in entoes!asme deur 'n aantal da-1 het bulle _,,;·agte by die ~oor· prestasies. 
dl·e agtergrond, is onder die mes aangepak en hulle is van 11 a·e 1'ngegooi, m~~r die , Suirle . z· k t ' terns l. hy nou d1'e beste e11 be~ten 

' •· F~:~r Mey;;y wat weer ecns · .netcr en u . m s ap1 • . . . _ . . - . . ~ · 
J,~1 ding van Andre Burger, meniog dat h•.:ll.1~ no'; :·net ";Jt~- h~t vir die oorwir,ni.'lg gc.sorg. 'n verkeerde meneer was in I Laasgenoemde Item het by m d1gste p;;alspnnger m d1e land 
V0o:·sitkr van die Regsvereni· we moed aan hulle toekomsti· Die mans-spanne het ook in I 1 36 'n ' 1's H het n· all d ' 1 

die stapnommers, het sommer 'n pragtyd van uur mi. · . . Y 1e . een IC paa • 
g!ng van die ll.O.V.S., aange- ge huisie dink. die stof gebyt, maar Inter-ete Ietterlik vir sy teenstanders 2 sek. gewen. Dit is die bcste spnng gewen me, maar ook 
bied sodat kenners sowel as Die dames wat nog sukkel op Pelliespark het gesorg dat hakke gewys deur twee goue tyd ooit, oor die afstand in ·~ ver~assende tweede plek in 
nuwelinge op die gebied die om aandag te kry, het 'n kur- almal gou weer in een groep medaljes om sy nek te hang. Suid-Afrika. die dnesprong behaal. 
regte regsagtergrond ontvang sus vir die Kampu

1
s
1 

Juffroku . ..a..vervolg op bladsy 3 Dit was vir beide die 5 000 I Dawie Malan het bewys dat In die . gewigstoot vir dames 
het. Die kursus is met 'n be- bygewoon, waar hu e wen e * het Mane van der Westhuizen 
soek aan die Landdroshof, omtrent hulle voorkoms en 'n goue medalje verower. Sy 
Mosiehof en Appelhof afge· maniere ontvang het. bet ook 'n derde plek in die 

sluit. Aan die Fiesta sy van die u {II t agi~ ng aan Da es ' skyfwerp behaal. 
'n Valskermkursus, uitsluit- saak is daar die nodige aan- . ® Deon Troskie het 'n eerste 

lik vir beginners onder die lei- dag deur die B.O.K. gegee in plek, en dus 'n goue medalje 
ding van die Valskermbatal· 'n baie bedrywige sosiale pro· in die hoogspring vir mans 
jon in Bloemfontein, is met gram. behaal. Tydens die S.A. Junior 
sukses aangebied. Die kursus Maandagaand het die stu· Kampioenskappe moes hy te· 
se welslae is in die praktiese dente, elke universiteit afson· vrede mees met 'n tweede plek. 
sy van die kursus gesien toe derlik, gekenmerk deur sy In die verspring vir mans 
die kursusgangers spronge van· akademiese drag . na die het Stephane Kotze tweede 
uit 'n lugmaghelikopter ge- Odeion opgetrck vir die amp- geeindig na Dawid Langley van 
maak het. telike opening van die byeen- Noord-Transvaal. 

'n Volledige kursus in die koms. By die geleentheid het Ruanda Jacobs kan in ·n 
joernalistiek en publikasies in a! die Kuestane saamgesing en verdienstelike tyd van 11,7 sek. 
samewerking met ASPU is aan- Willie Nigrini van NKP is op · oor die 100 meter vir dames 
gebied. Redaksielede van die dieselfde aand as die burge- slegs 'n tweede plek behaal. 
Volksblad en prof. D. A. S. meester van Kuesta gekies. Die In die 4 x 100 meter aflos 
Herbst, wat tans professor in aand is op 'n hoe noot met vir vroue, het die Wes-Trans-
die vak Kommunikasiekunde 'n sokkiejol afgesluit, nadat vaalse span, wat uit vier Puk· 
aan die UOVS is, het vir die die Pukke van hulle kleur- , ke bestaan, 'n derde plek los-
lesings gesorg. 'n Lesing deur baadjies ontslae geraak het. geslaan. Die span was R. Ja. 

AAN A 
AANDAG aile personeel:ede en studente. 

Dit gebeur vanjaar dat ons gedurende die tweede kwar
taal drie Vrydae het waarop daar geen klasse sal wees nie 
naamlik: 

10 Mei - Kamaval; 
24 Mei - Hemelvaart; 
31 Mei - Republiekdag. 

As gevolg hiervan is bes:uit dat op Dinsdag, 28 Mei, 
'n Vrydagrooster gevolg sal word, dit wil se dat aile klasse 
op Dinsdag volgens die rooster van Vrydag sal wees. 

Rene van Wezel, primaria van Vergeet-my-nie, op die koshuis se trapkar. Vergeet-my-nie 
i!~ die enigste dameskoshuis met 'n trapkar en daag ander dameskoshuis uit om hulle 

voorbeeld te vo:g. 

* VIR Al U APTEKERBENOIDIGDHEDE 

. . . ONS KEN U BIEHOIEfTES 

~pteek I tmaeq 
Noordbrug Apt~ek (Edms.) Bpk. 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.·Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.·Far.) 

L.A. V. (Besturend). 

cobs, Ria van den Berg, Cathy 
Hough en Hester Gunter. 

Die ander atlete wat plekke 
behaal het, maar nie 'n medal
je kon kry nie, is Hester Gun· 
ter in die 400 meter vir vroue, 
Ria van den Berg in die 100 
en 200 meter hekkies en Jorina 
Genter in die verspring. 

Tydens die S.A. Junior Atle
tiekkampioenskappe kon die 
Pukke nie juis hond haaraf 
maak nie. Die volgende plekke 
is egter behaal: 
Skyfwerp Seuns o/ 19: Henk du 

Toit- derde. 
1 500 meter Seuns o/19: H. 

Seastatl - vierde. 
1 500 meter hindernis o/ 19: G . 

Doorward - tweede. 
Spiesgooi Seuns o/19: P. Tere· 

blanche - derde. 
Gewigstoot Seuns o/19: H. du 

Toit - eerste. 
Hoogspring Seuns o/19: D. 

Troskie - tweede. 



BLADSY TWEE 

Tone krap 
JA-NEE dames, 'n modeparade word toe mos vir 
julie beplan. Word glad gereel dat mannekyne as 
modeUe sou optree. Vi:r die wat wn trou, sal trou
rokke vertoon word. Dit aUes sou plaasvftnd m die 
Totiussaan, Maandag 22 Aprit 

Omdat alma! swat, hou die asters, (julie wat alma! kla 
parade net 45 minute a<J.n, om julie het niks om by te bring 
alma! die geleentheid te gee nie) in julie hordes op. Die 
om dit by te bring. voorste vyf rye ·van die Totius-

Ja, gelukkig daag die Puk- saal was alma! tot in die h elfte 

Emansipasie 
JULLIE almal ken die cliche: 
,.Agter elke suksesvolle man 
sit 'n goeie vrou." 

Sou jy onder 'n ,goeie" vrou 
die volgende verstaan: 'n vrou 
wat haar man kan bystaan op 
aile terreine van die !ewe: die 
politick, sosiale en kerklike 
!ewe,. sowel as op die sport 
terrein en as 'n nagedagte, 
iets weet van die huis en van 
kinderopvoeding? 

Dames, van kleins af word · 

gevul. 'n Pragtige beeld van 
die betrokkenheid van die Puk
aster. Gelukkig dat die per
sone wat opgetree het, nie 
spesiaal van Klerksdorp af ge
kom het nie. Julle het 'n fan· 
tastiese voorbeeld gestel en die 
Puk-manne is trots op julie. 

Sies, dan is dit julie wat 
graag 'n dame op die S.R. 
wil he. Manne ek vra julie, 
hoe dink julie gaan die Puk
asters dit regkry? 

TIP ES 
ons geleer om aan alles dee! 6.30 nm. ,Sannie Pieterse, 

Sannie Pieterse, voordeur!" 
Met ten minste twee ure se 
voorbereiding agter die rug, 
'n nuwe rok en blosende ge
siggie, stap Sannie die gang 
af. Ons held tref ons aan, be· 
sig om met 'n verveelde uit
drukking deur die boodskap
pe van ander mense te blaai . 
Na 'n rukkie verskyn sy om 
die deur met 'n afwagtende 
glimlaggie, maar verdwyn eg
ter blitsvinnig by die aanblil,!: 
van die horde mans i.n die 
voorportaal. Intussen het ons 
held hom gemaklik agter 'n 
groot plant tuis gemaak en 
wegkruipertjie-speel is Sannie 
se voorland. 

te neem, sosiaal aangepas te 
wees en met die manlike ge
slag op aile terreine te kompe
teer. Ons moet die beste pres· 
teer op akademiese gebied, die 
redenaarsbeker voor hul neus 
wegraap en op sportgebied is 
ons hulle ook nie ver agter 
nie. 

Op universiteit word die 
emansipasiegedagte omtrent 
daagliks onder ons aandag ge
bring. ,Kom ons ruk in ons 
massas op en wys die mans 
waar Dawid wortels begrawe 
het". Sorg dat daar dames op 
die S.R. kom sodat bulle kan 
help om die sake op univer· 
si tere front te reel. 
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OM MEISIE TE WEES 
meisie en dis heer- tjie; jy kan jou hare hink, · fyn-fyn onderklere en kant 

lank Iaat groei en dit blink en sakdoekies. 
los dra, om die gee! son en 'n Meisie het soveel toekoms· 
wind-met·die-lang-vingers se verwagtinge: Daar is die ideale 
ontwil, of dit kort laat knip, man eendag, en dan die ver
sodat alma! die ronde blink vulling van haar vrouwees: 

Die woord impliseer soveel 
lekkerste Iekker dinge: jy kan 
die een dag denim dra en oor 
Vietnam gesels, en die volgen· 
de dag fyn pienk voile, en stil ringetjies in jou ore kan sien. 

Jy kan wees net soos jy wil, 
Moederskap. Ek wil 'n man he 
wat lief sal wees vir my, om
dat Iiefde elke meisie, omdat 
sy meisie is, se begeerte is. 
Hy moet vir my psalms lees 
in die more, en narsings pluk 
in die aand, en verstaan van 
Beethoven se vyfde simfonie 
en alleenwees in die herfs. En 
hy moet vir my kinders gee -
dogters, wat as hulle klein is, 
bruin kiewietbeentjies sal he, 
en dromerig sal wees as hulle 
groot is en met my sal gesels, 
saans om 'n kaggel, nog lank 
nadat die mans bed toe is. 

Nu 

wees, want jy is immers een 
groot geheim; jy kan lekker 
naby HOM verby skuur, sodat 
hy kan ruik jy ruik soos ap
pelbloeisels en somer en net 
partykeer nog soos 'n baba· 

s aster 
VINNIG bet ek Marleen Lombard se kamer birm.e 
gesl\:arrel en amper net so gou weer d.aaruit ge
vlu.g, aangesien Marleen besig was om haar U.O.D.· 
frustrasies met die tennisraket reg te sien. Tog 
het ek genoeg inligting aangaande haar tennisloop
baan ingewin. 

en omdat jy 'n meisie is, kan 
jy nog goed wees vir hom ook, 
en sag, as sy dae verlep bet, 
en treurig is soos leep-oog 
kappertjies. 

'n Meisie kan nou wei nie 
wegry vir die wind op 'n gee! 
resiesfiets met afsakhandvat-
sels nie, of in bruin borne klim 
om hoog b6 naby aan die he· 
mel te wees, of aileen in die 
veld te wees, of aileen in die 
veld te loop met die Here en 
die gras as geselskap, of fluit
flui t hande-in-die-broeksak 
loop nie. Sy kan nie trapssut· Die Here het 'n vrou uit 'n 
jies aanhou of 'n molslang in ribbebeen gemaak en ek weet 
haar hangkas nie, ook n ie sag- 'n meisie uit 'n aandblom, om
tebas druiwe nie, maar wat dat sy die simbool is van aile 
weet . . . skoonheid, reinheid en blank· 

Maar wat weet mans nou heid. Daarom wil ek elke dag 
weer van die groot lekkerkry juig en sing en bid, oor die 
as iemand 'n deur vir jou oop- voorreg om meisie te wees. 
maak, of die plesier van die E .R. 

JY 'N BANGJJIENS? 
AAN jou juffrou .,bang-om-weer-seer-te-kry", om
dat jy in jou kamer sit, terwyl dit alweer herfs 
is buite. 

Het jy al daaraan gedink dat 
die wereld vir jou 'n aaklige 
plek is, nie omdat die wereld 
sleg is nie, maar omdat jy nie 
jouself in die wereld kan vind 
nie? 

As jy gedink het dat alma! 
jo ,l bewonder omdat jy aileen 
kan voortbestaan, wil ek vir 

wees 
EK wil bly wees vandag. 

jou se dat ons vir jou jam
mer is, omdat jy van jojuself 
'11 lee mens maak - 'n mens 
vir wie die wereld 'n harte
lose, aaklige plek is en daardm 
ook 'n mens wat veeleisend is 
in enige verhouding. 

Wil jy nie probeer om lie· 
wer elke situasie wat hom 
voordoen, vir jouself sinvol te 
maak en algaande leer om 
jouself in die werel<l te vind, 
sodat jou oe kan oopgaan vir 
ander mense wat meer aandag 
as jy nodig het? 

As die Iente nie eers vir jou 
groen was nie, hoe sal jy ooit 
kar. ervaar dat die bruin van 
die herfsblaar vinniger is as 
die groen :van die lente'? 

Goed en wei ons is die meer
derheid, maar moet ons nie 
juis daarom 'n bietjie terug· 
staan dat ons plek eerder deur 
'n man gevul kan word nie, 
in plaas van om altyd op die 
voorgrond te wil druk? Het 
ons dan vergeet dat ons krag 
in ons vroulike swakheid le? 

Op 7-jaar het sy die tennis- speel om vir haar Wes-Trans
rakket vasgevat en dit blyk- vaalkleure te kwalifiseer. 

Eureka, na tien minute baar meer op voornemende Aan die begin van 1974 speel 
word Mencer gevind! By die kerels uitprobeer as op die sy een van haar veeleisendste 
deur uit, sien ons haar oor baan self. wedstryde. Hierdie wedstryd 
die modder na die motor aan- Op hoerskool was dit 'n an· teen Annemarie Slabbert, wat 

Kaalvoet wil ek huppel met 
die wind deur my hare, om my 
ore, en die koue wat soel op 
my bene kom !e. Ek wil my 
arms wyd oopgooi, my kop ag
teroor, om a! die mooi van die 
dag raak te vat. 

Dis aileen uit die winter se 
witheid, uit die herfs se ryk 
bruin en uit die somer se vol
heid, dat ons in staat is om 
tc waak oor die lente se broos
heid en kwesbaarheid ! 

Ons kla heeldag dat die 
mans nie meer murg in hulle 
pype het nie, dat bulle hare 
te lank .en hul klere te ver
fynd is. Kan die oplossing nie 
hierin gesoek word dat die 
seun hom met sy moeder 
identifiseer as gevolg van die 
feit dat sy so sterk as leiden· 
de figuur optree nie! 

Dus dames, pas op dat daar 
nie agter elke verfynde man 
'n ge-emansipeerde vrou sit 
nie. 

gly, met arms wat kort·kort der storie, want sy was so self vir Noord-Transvaal speel, Ek wil bly wees vandag -
merkwaardige swaaibewegings aangespoor deur haar afrigter, het twee en 'n halfuur ge- my hande wil a! die mooi 
bo haar kop uitvoer (in 'n Kenny Smith, dat sy dag en duur. Sy behaal dan ook die blomme in die parkie gaan af
poging om haar balans te be- nag net wou tennis speel. Wat puik oorwinning van 6-8, 6- pluk en dit in 'n groot beker 
hou) . Om met die paadjie die inspirasie was, bly 'n ope 1, 9-7. En o ja, Marleen het op my tafel gaan sit. Ek wil 
langs te stap, sou ten minste vraag! dit sterk op my hart gedruk die trappe twee·twee opspring 
tien ekstra tree beteken het In 1969, 1970 en 1971 bet sy dat sy 'n Oosterhoffer is. en weer vinnig met die trap
en ons moet weet, hy is 'n 
besige man. Terwyl sy die 
Iaaste paar tree aangegly 
kom, staan hy haar reeds en 
inwag. Soos ons tog sekerlik 
verwag het, hou hy ewe ga
lant die deur vir haar oop en 
net betyds ruk sy haar voet 
in om dit sodoende van ver
gruising te vrywaar. 

Nou waarom is sy vanaand 
weer so omgekrap? 

as Oos-Transvaalse junior ge· 
speel en was ook die Oos
Transvaal skolekampioen. In 
1972, 1973 en 1974 speel sy 
wedstryde vir Wes-Transvaal 
teen ander provinsiale streek· 
spa nne. 

Sy ontvang haar Puk-ere
kleure in 1973. Haar groot 
ideaal is om Springbokkleure 
te verwerf. Sy moet dan ook 
nog net 2 uit die 6 wedstryde 

Hierdie lang aanloop was om reling afgly. Ek wil my kamer 
te se dat Marleen nou die Puk van hoek tot kant regpak en 
se nommer een tennisspeelster skoonmaak, ek wil a! my aka
is. demie vir die vo!gende week 

Marleen het 'n besonder aan- sommer vandag al klaar maak. 
treklike sty! en kragtige af-
slane, waarby sy ook 'n intel- Berge kan ek versit vandag, 
Iektuele speelster is wat a! ·so groot wil my blydskap 
haar houe beredeneerd slaan. wees. 
Sy beweer egter dat haar ocr
winning aan die nuwe Hunga
skoene toegeskry! kan word. 

Ek wil twee pienk melk· 
skommels op die Bult gaan 
leegdrink en die skuim teen 
die rand hard met my strooi· 
tjie opsuig. Dan wil ek op my 
hardste 'n Iekkerliedjie sing 
sodat alma! vir my moet kyk 
en saam begin sing. 

Ja, ek wil bly wees vandag 
- 'n groot, borrelende bly. 
So bly dat die wereld rond-

Kom uit jou kamer uit en 
leer om jouself te vind in die 
wereld, want jy het reeds 'n 
agterstand, omdat jy te bang 
was om weer seer te kry! 

omtalie al om my. 1 ~ 

. ·~n~- o 
So groot w1l my blydskap ~ 'tlfZ/'V/ ~// 
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SKR KKELFEES GESLAAGD a a 

Dit was 'n ware fees ... (Foto: Fotokuns.) 

'N APJRILV AKANSIJE is hopeloos te kort om aan akadlemie te lbestee, 'lli mens 
san jouself net frustree.r omd.at jy nie aHes ged.oen kan kry nie, en natuur
Hk kan 'n mens nie huis toe gaan mle, want . so 'n heen en weer gejaag ver
steur net die harmonie. Daa:rom vaar soveei Pukke op die avontumrjag uit, 
soos nou weer gebeu,r het 

Florna, Montium en a! die ontdek wat klaarblyklik saam
ander is dee! hiervan, maar geswem het! 
daar het hierdie vakansie heel- Hulle lyk in elkgeval nog 
wat onoffisiele toere plaasge- hee!temal welgevoed en by 
vind, en 'n mens verstom jou bulle sinne. 
aan al die inisiatief. Die be- Gerrit Coetzee en Quintus 
rugte Sewe Magnete van Kla- Peiser het 'n regte ,.bachelor's" 
werhof het byvoorbeeld die vakansie gehad in die rustig· 

heid van Oubos by die see! 
Die manne swyg soos die graf 
oor wat nou regtig daar aan-

gegaan het, se net dat dit 
,goed" was ... 

Sarel Pretorius van Over de 
Voor en sy vriende het blyk
baar dieselfde tipe ding in 
gedagte gehad met bulle Suid
kusvakansie, en so sal daar 
nog vele ander dergelike ge
skiedenissies wees. Het iemand 
dalk gese studente het nie 
meer planne nie? 

A A AMA 

Kaap gaan oorneem. As 'n 
mens bulle uitvra, hoor jy van 
dinge soos die Sederbergpas
uitklim, Kaappun t en Tafel
berg, en dan is bulle nog uiters 
geheimsinnig oor 'n besoek 
aan die Hawekafee! Die wat 
hulle ken, sal weet dat hulle 
goeie ambassadeurs vir die 
Puk moes gewees het in hulle 
gewone sprankel, en alma! 
moet ook weet dat dit in bier
die tyd was dat Petro van der 
Merwe verloof geraak het! 

Willemien Jerling en haar 

DIJE Alabama-toergeseRskap se toerprogram vir die 
komen.de vakansie verten dat die klomp talentvoHe 
Pukke in §uidwes-Afrika gaan toer. 

Botswanagroepie se wilde plan· Op pad na die mandaatge- Maandag en Dinsdag, 8 en 9 
ne het effens natgereen, en bied tree hulle ook by ver- Julie, in Walvisbaai; Woensdag 
aile brue na die ,.gevaarlike" skillende dorpe op en na die 10 Julie in Swakopmund; Vry
plekke toe het verspoel, maar wintervakansie is bulle in Van- dag 12 Julie in Otjiwarongo; 
uit bulle toerboekie kom tog derbijlpark, Welkom, Potchef· Saterdag 13 Julie in Tsumeb 
dinge soos Kalaharinagte met stroom en Klerksdorp te sien. en Woens-dag 17 Julie in Go-
springhaasjagte, !eeus en blyk- Die Puk-studente word gevra babis. Die toer in Suidwes sluit 

WAT 'N FEJES? Wat 'n groot fees was dit nie? 'n Fees wat oorspronkl!il{ baar die reusagtigste muskiete om die opvoerings in Klerks- met opvoerings op 18, 19 en 
skrikkedg begin is, maar mense, die grootste sukses ooit! Ja, 'n ieder en 'n wat 'n mens jou kan voor· dorp ook te ondersteun omdat 20 Julie in Windhoek af. 
elk wat dftt bygebring het, of moontnik Ikon by bring gesels nog steeds. stel . . . In elk geval weet die daar net vir vyf vertonings in Na die aanvang van die 

... En Annatjie se pannekoek ook. (Foto: Fotokuns.) 

UKKE ONDERSKEI 

meeste van die dapperes nou Potchefstroom voorsiening ge· tweede semester tree bulle van 
'n Groot ruiker aan die Da· iets van verf, plafonne en ste- maak is. 25 tot 27 Julie in Vanderbijl· 

meskomitee, julie debuut was nemaak, want oom Dirk Jer- Die program begin met 'n park op; 2 en 3 Augustus in 
'n bewys wat in die Puk-aster ling het toe a! die teespoede programkeuring op Woensdag Welkom en van 6 tot 10 Au
verskuil le. uitgebuit om die sendingplaas 26 Junie terwyl daar op 28 gustus kan die Pukke en Pot-

Pukke julie moes dit belewe se huis leefbaar te maak! As en 29 Junie aanbiedings in Car- chefstromers optrek om die 
het! 'n Saal vol asters en 'n mens nou so Juister na letonville plaasvind. Alabama in eie geledere te 
,skiete" al piekniek-houend op Tinus Joubert, klink dit of Die toergeselskap vertrek sien opti'ee. Hulle program 
komberse op die Totius-saal hierdie vakansie maar net die Sondag 30 Junie per trein uit word afgesluit met opvoerings 
se vloer. Met mandjies vol begin was van groot dinge, .. Potchefstroom op hulle reis na van 15 tot 17 Augustus in 
snoeperye, die kombers fees· Suidwes-Afrika. Die reis word Klerksdorp. 

Verder is Braam Ie Roux en 
telik gedek, agtergrondmusiek, onderbreek met opvoerings in 
• b 1 h l'k Johan Ligthelm b ier weg met 1r · b 1 M d 1 J 1· De Alle Pukke wat op d1·e ver· n otte wyn, en eer 1 e -.1m er ey aan ag u 1e, 
warm hoenderpastei is die rugsakke vol sjokolade en 'n Aar Dinsdag 2 Julie en Uping- skillende plekke opvoerings by-
,.skiete" van die ,Skrikkel- plakkaat: ,Pukke spaar Petrol", ton Woensdag 3 Julie. woon word gevra om die Ala-

op pad Wildekus toe vir 'n d t dinge" ingelig. Amper vergeet In Suidwes tree hulle Sater- bama mense na die optre e e 
staptoer. AI wat 'n mens uit dag 6 Julie in Windhoek op; gaan groet. van die kersie wat vroeg-aand 

nog gebrand het, en toe dood
geblaas . is ,ter-wille-van-die
fliek". Glo dit maar, so al 
,.!eggende" het A.O.B. die ker
sie op die aand geplaas. 

'n Goeie saak het altyd 'n 
goeie gevo!g . . . Loer maar 
rond na al die nuwe ,Skrikkel· 
dinge" wat sedertdien hul op
wagting gemaak het. 

bulle kan kry, is dat dit defi· 
nitief die moeite werd was, en 
bier en daar 'n staaltjie soos 
die keer toe bulle in 'n poe! 
geswem het en die volgende 
oggend twee reuse luislange 

SEWE DAE 

'k Vervolg van bladsy 1 By die ge!eentheid is mnr. neem. 

FLORNA het die afgelope va· 
kansie 'n baie suksesvolle toer 
na die Drakensberge onder
neem. Vir sewe dae is gekam
peer op 'n terrein van die 
Bosbou departement. 

verenig is. Alma! het in 'n George van der Merwe, voor- In elke Kuestaan se hart het 
kring gestaan en sing sodat sitter van ASPU en redakteur Antjie Krog se woorde ge
die trots om 'n Afrikaner- van Die Afrikaanse Student as brand: 
student te wees in ieder een Meneer Kuesta aangewys en 
se hart ontwaak het. Juffrou Kuesta was niemand 

Die aand is 'n Sokkiejol, anders as die PUK se Salome 
met musiek deur 'n orkes ver- Jacobz nie. Die Wisseltrofee 
sk<tf., deur die Kuestane geniet. vir die kampus wat die beste 

Donderdag is die kursusse gees deurgaans gehandhaaf 
ofgesluit en die middag was het, is deur die Kovsies ver
a! wat meisie is, besig om ower. Piet Strauss, president 
haarself vir die formele Buf· van die ASB het 'n boodskap 
fet-ete in die Stadhuis reg te oorgedra en die Kuestane 
maak. moes stadigaan begin afskeid 

,en aan die einde 
as alies verby is 
besef ek eers waarom dii: ge· 
gaan het 
maar half hartseer in my 
sterkheid 
neem ek afskeid 
om erens, vorentoe 
met dit wat ek ontvang het 
te begin." 

'n Tweedaagse besoek is aan 
Champagne Castle gebring. 
Daar het bulle in 'n berghut 
oornag. 'n Goeie gees bet deur
gaans geheers, waartoe die or· 
kes ook bygedra het: Twee 
viole, twee mandoliens, twee 
trekklaviere, 'n ghitaar, 'n me
lodika en 'n mondfluitjie. 

Die volgende toer is gedu
rende die langnaweek van 23-
26 Mei. Hou die kennisgewing
bord en die Wapad vir verdere 
besonderhede dop. 

va a a sa a etA~ 
ALBERT lDE BEER is weer d.oenig soos dit vir ons lyk, en laas Vryd.agaandi se ,Goodbye Mr Chips" 
het feit.i.ik 'n vol saal getrek. Daar is nog lidagtes oor onduideHke hlank en krapperighede, maar 
steeds, in vergenyking met veded.e jaar, het ons groot rede om A.O.B. lof toe te swaai. 

Die sakboekie se vir hierdie 'n spanningsverhaal soos min. moet beskerm teen die agter- ,Die skat van Issie Delwerye". 
week, ,.Never give an inch" Dit spee! af op 'n saagmeul- dog van die dorpie. Lekker Louis Knobel is verbonde aan 
en ons het so 'n bietjie gaan basis. Familiestryd, sabotasie fliek vanaand! die Pretoriase Kollege vir Ge-
kyk wat daar aangaan. en intrige is dee! van Hank vorderde Tegniese Ondetwys, 

Name soos Paul Newman, (Paul Newman) se krisis, en Oral is verder nog plakkate en hy het tot dusver a! 'n hele 
Henry Fonda, Lee Remick en Henry Fonda !ewer weer eens op van flieks soos .,King of paar verdienste!ike Afrikaanse 
Michael Sarrazin interesseer r skitterende spel as Hank se Kings", en dan nog een van rolprente, meesal dokumenter, 
natuurlik dadelik, en hierdie is vader, wat tradisie en sy werk Louis Knobel se produksies, die Jig laat sien. 
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DIE WAIPAD VRYDAG, 26 APRIL 1974 

Sleep jy reg ? 
Geagte Redakteur, 

Laat ek ook maar gou weer 
my stem laat hoar tenvyl 
onderwerp nag warm is. 
verblydend dat so baie 
in die laaste tyd weer 
en praat oar sleep en 
dings, want dit wys vir 
dat ek nie aileen so 
voel nie. Ons Pukke is 

Karnaval '7 4 filmpremiere 

DIE eerste vakansie van die jaar is iets van die ver- om die reeds beperkte ""'"'"'"' 
led.e. Die tweede deel van die eerste semester met tussen mans en dames nog 

verkeerde kleur ook te 
sy reusagtige akademiese berge is bier. Dit is nie 
net 'n kwartaal van akademie nie, maar 'n kwartaal 
waarin een van die hoogtepunte in 'n student se 
jaar pnaasvind. 

Karnavan wat vanaf 9 tot 11 Mei plaasvnnd sall 
vir baie 'n nuwe ondervinding wees. Dit is elke 

~ Puk se plig om met vonle oorgawe a~m Kamaval 
deel te neem. Onthou Kamaval san wees wat u 
daarvan maak. 

BYWON 
GEDURENDE hie.rdie kwartaal vimi dlamr ongeveer 
elke Saterdag belangri.ke sportbyeenkomste plaas. 
Hier word onwillekeurig aan nxgby gedink. Ons 
eerste span is taB:lls die interr-universitere kampioene 
en h.uUe werp aHes .i.n die stryd om Merd.ie jan 
weer die kroon te dra. Een groot Idagte is dat wed
stryde wat in Potchefstroom gespeel word, baie 
swak ondersteun word. Dit is elke Puk se pUg om 
die span, ons span te dra. Nie net is dit 'n Puk se 
plig om rugby tot kampioene te dra rci.ie, maar eRke 
sportsomrt het ondersteuming nodig. 

NATYRE 
BANDAG 
(Edm~J 

\ 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 
Groot Voorraad 

* NUIWE en VIERSOOLDlE bande 
Versoling noll.ll ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak 
Nlll.llutste toeste~ viw WIELSPORIING en 
-BAIL.ANSERRNG. 

!I..OMBARDSTRAA 1i 37/ - POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297! vir betroubare diens en laagste 

pryse. -ST 

My klag le teen die wat 
sleep dat hulle alle ander 
se rondom bulle uitsluit, 
dit bowendien vir die tm:sk<DU· 

teen tweetjies wat afpaar, 
maar miskien is radikale af
paring wesenliker as hierdie 
toenemende afparing binne die 
groep! 

Die Iiefde is pragtig, die lief
de is 'n heerlike avontuur, en 
ek weet 'n mens se hele 
is toegespits op die ander een, 
maar moet dan tog nie jou 
arme kamermaat saamsleep 
serkompetisie toe as jy 
gaan sit en koer in sy 
woordigheid nie! En moet 
nie die mense agter se 
bederf deur julie intimiteite 
nie! As jy lief is vir Sannie, 
het jy nog altyd Koos, Willem 
en Rita se respek en 
raadskap nodig, en moet hulle 
dus nie afstoot nie. 

Ek wil nie suur en verbit
terd klink nie, maar ek plaas 
'n vraagteken agter die soort 
liefde wat so intens blom dat 
dit net gaan om Jannie en 
Sannie alleen. Oppas vir te 
vinnig uitbrand en smaak ver· 
loor! Groetnis, 

Teemalweer. 

s se reaks~e verwe· 0 
GEAGTE REDAKTEUR, - Na aanleiding van mrar. Reynecke se brief in 
,Die Wapad'.' van verlede weelk, die volgende: Die toon wat u aanslaan in 
u bdef !ewer vir my duideHke bewys dat my vorige brief wei nodlig was. 

Verder moet ek u gelukwens f dervoorsitter van een of ander 
u fyn waarnemingsvermoe. vereniging en praat dus uit 

van u afleidings was ondervinding. Ek bly ook eer· 
der stil as om, byvoorbeeld, 'n 

Eerstens was ek wei die on-

Vir die voorsitters mag dit 
miskien nog as 'n sport op 
die leer dien. 

BYLE EN BLOMME 

Het ek dit nie in my vorige 
punktuasieverandering in 'n brief duidelik genoeg gestel, 
voors tel ter tafel voor te stel, dat ek aanbeveel dat die een 
net om genotuleer te word. Ek of twee sakies dat alma! raak 
glo in die volgende stukkie op 'n spesiale vergadering, 
lewenswysheid - en meer waar a! die betrokkenes teen· 
mense kan dit gerus onthou: woordig is, behartig kan word 
Van die baie mense wat niks nie. 

GEAGTE REDAKTEUR, ~ Na a<mleiding van 'n 
vroeere brief deur my in die .,Wapa!d", beskllidig 
ene Me:raai my in die uitg2we van 22.3.74 van ver
algemen.ing in my umathxgs. 

te se het nie, word niemand Dankie vir die verwysing na 
soveel waardeer as die wat die grondwet van die S.A.B. 
dit in stilte doen nie. Mag ek u egter daaraan her· 

Wat u tweede stelling betref: inner dat papier geduldig is? 
Is dit u EERLIKE mening dat In watter mate raak die S.A.B. 

Ek wil haar graag daaraan band nie. daar iets uit die verslae van 
ander verenigings, soos wat dit 
op 'n S.A.B.·vergadering gele· 
wer word, te leer is? 

die bree studentemassa werk· 
lik in die PRAKTYK? Ek dink 
u moes liewer die ,bree" uit 
u stelling gelaat het. 

herinner dat haar geestessus- Ten slotte: Jou gerusstelling 
ter, Jeremina, in haar brief, dat ek die ,.hit" darem onder 
waarop myne 'n reaksie is, ook 'n skuilnaam is bied maar min 
nie lyne getrek het nie, ten vertroosting. Daarvoor is party 
spyte van die feit dat sy 'n vroumense te veel ,vrou". 

Ek was ook nie dikwels by 
die vergaderings nie omdat 'n 
mens in vandag se samelewing 
nie kan bekostig om tyd te 
mors nie, en S.A.B.-vergade
rings op die huidige patroon, 
vera! vir die ondervoorsitters, 
niks anders as tydmors is nie. 

'n Laaste gedagte: Waarom 
,S.A.B.-Hoofbestuur"? Dit lyk 
vir my na 'n stapelvorm. Staan 
S.A.B. dan nie reeds vir SEN· 
TRALE Akademiese BESTUUR 
nie? 

minderheidsgroep verteenwoor· Polemiet. 
dig. 

Daar is dus geen sin in om 
voort te gaan met die haar· 
klowery nie a·angesien ons dit 
nie oor dieselfde groep dames 
het nie. Laat ons dus maar 
die strydbyl wegsit. 

Wat die blomme betref is 

DIE Puk se eerste dameshok· 
kiespan het Potchefstroom· 
Dorp Saterdag redelik maklik 
met 3-1 gewen Sanpat Coet
zee en Isabel Buys het die 
Pukke se doele aangeteken. 

In 'n wedstryd teen Gold· 
fields het die tweede span met 
2-1 gewen. 

(Ns.: Jeremina, wee.s tog asse
bLief volgende keer meer be
paald in jou skrywe. Dit kan 
nogal baie moeite en menings
verslciL bespaa.r. - P.) 

• 
t 

WIL-NOG·HELP. 

t 
En ek se vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek My gemeente bou 
en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie: Matth. 16 18. 
'n Toekoms vir die kerk? 
Die moderne mens se: Nee! 
Die Bybel se: Ja! Die kerk se pad le helder vorentoe; 'n reguit weg die toe-
koms in. 
'n Triomferende Kerk! Waarom? Omdat hy stewig gegrond is en vasstaan. 
Hy is gebou om 'n stewige fondament; 'n harde onslytbare rots. Die rots 
van die waarheid: U is die Christus! Hierdie belydenis wat Petrus namens 
die kerk doen word in die mond van die kerk geplaas. Met hierdie vaandel 
vaar die kerk deur die wereldgeskiedenis; trotseer hy die storms van 
dwalinge en oorlogspyn. In die belydenis le sy hoop op triomf! 

'n Belydende kerk! Teenoor die grypende kloue van die hel, moet die 
kerk vas bly staan. Satan is magtig. Hy gebruik groot manne en magte vir 
sy doel - om die kerk ten gronde te rig; hom in sy fondame~te te skud 
deur die belydenis te verpletter. Daarom: staan vas! Hou hoog die vaandel: 
U is die Christus! 

'n Strydende kerk! Na die belydenis ontvang die kerk sleutels wat hy 
op sy tog moet hanteer. Die Woord en die tug. Op sy pad moet hy aktief 
wees. Hy moet regeer. Na binne deur die tug na binne en buite met die 
Woord. 'n Strydende kerk! Met die swaard van die Woord teen die gees van 
die tyd. 

U is die Christus! 
My hoop op triomf 
My voortdurende belydenis 
My strydkreet! 
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Pasteihakke 

VERGROTE BIBLIOTEEJ( EE E MET die afgelope damesaand 
het ongeveer sestien pastei· 
bakke verdwyn, waaronder 

IN GEBR lfll( GENEEJt!I 
vuurvaste bakke en vlekvrye 
staalbakke, wat alles heelwat 

DIE geskied.enis is dit Wlllt deu:r die historikus as kos. Die geld wat h iervoor 

skeppende kunstenaar tot stand gebrting word, het geskuld word, word van mej . 

. prof. G. N. van den Bergh in sy lintreerede op Vry- Jerling verwag. Daarby lei 

DIE "itbreidl.ings aan die Ferdinand Postma-bibUoteek van die Potch:ef- dagaand 19 Aprill gese. ons af, het sy nog verskeie 
" ander finansiele probleme be· 

stroomse Universiteit is voltooi ern die vergrote geboU! word op 26 Aprill974 Volgens prof. Van den Bergh wille van verstaanbaarheid. gin kry, sonder haar eie toe· 
ampte!ik in gebruik geneem. het die historikus 'n dubbele Die voordeie van relatiwi·! doen. Die owerheid doen •n 

taak: Hy moet die verlede ont- teit le daarin dat dit van ge- beroep op die Puk-studente 
Die oorspronklike gebou wat boekdele. p ing bestaan uit lesinglokale. dek en dit op 'n wetenskaplike skiedenis 'n lewende en polsen· om mej. J erling te kontak. 

in 1952 voltooi is, het ruimte Die gebou bestaan uit 'n kel· Wanneer dit nodig is, kan wyse weergee. Sy menslike de dissipline maak. terwyl sy nog op die Puk is, 
gebied vir 'n versameling van der, die grondvlak en drie ver· bierdie verdieping vir verdere swakhede dra egter daartoe Die prohleme van die histori- indien u enigiets weet van 
125 000 boekdele en studieruim- diepings. In d ie kelder word uitbreiding van die Biblioteek by dat hy slegs 'n ,.vergruis- kus is menigvuldig: Hy is eer- die pasteibakke. 
te vir 150 persone. Tans het druk- en bindery gehuisves en gebruik word. de" beeld van die verlede kan stens aan sy eie Iewens- en 

Mej . Jerling se dat sy die 
die gebou studieruimte vir on- materiaal geberg wat min ge· Om gerieflike studiefasilitei- bekom. wereldbeskouing gebonde, 

paar jaar op die Puk baie ge· 
geveer 1 200 persone en beskik bruik word. Die grondvlak en te vir gebruikers te voorsien, Omdat elke historikus sy eie waardeur sy geskiedvertolking 

niet het en is oortuig daarvan 
dit oor 'n kapasiteit om die eerste twee verdiepings is die versameling so gerang- siening van die geskiedenis dan ook gekleur word. Verder 

dat sy gestudeer het aan die 
600 000 boekdele te huisves. word beslaan deur biblioteek- skik dat die uitleenversameling het, kan daar 'n groot ver- het hy ook 'n taak ten .opsigte 

I puikste Wes-Transvaalse Uni· 
Die huidige versameling be- ruimte wat vir gebruikers toe· en naslaanwerke vir elke vak- skeidenheid vertolkings ont· van sy eie tyd en gemeen-

versiteit in die land. Sy het 
staan uit ongeveer 350 000 ganklik is. Die derde verdie- gebied naasmekaar staan en staan. Dit staan bekend as re- skap; hy moet die verlede in 

:OAT is my tweed.e afleweriing van my sienling van 
sake op die Puk. Die vo.rige Refleldor mnr. Ben 
du Toit het sy dienstydperk voUooi. Ons danl{ aan 
hom vir sy siening en sy mening. 

heelwat oorspronkilke idees dat verskillende leeskamers Iatiwiteit van die geskiedbe· 'n moderne en verstaanbare 
vir verwante vakgroepe ge· skouing. Relatiwiteit moet so idioom ,weergee. omtrent sake soos ontspan· 
vorm word. ver as moontlik bekamp word n ing 0 P die Puk, maar dit 

deur objektiwiteit en kennis Volgens prof. Van d en Bergh sal sy nou, weens haar huidige 
van d ie oorsake daarvan. is die groot getalle werke oor posisie, nie tot uitvoer kan 

V ~-k Prof. Van den Bergh stel as d iE sedelike !ewe van histo· bring nie. Sy se dat sy baie 
OOftfeK ery ver.naamste oorsaak van rela- riese persoonlikhede nie in die jammer is omdat sy nie ver

oP die onlangse Provinsiale tiwiteit ons onvolmaakte en on- eerste plek wetenskaplik ver- der kan studeer n ie. Mej. Jer· 
Voortrekkerkongres g e h o u volledige kennis va n die ver· antwoord nie, maar kan dit ling was 'n U.O.D.-student, 
vanaf 28 tot 31 Maart te Pre- lede. Ander oorsake is die his· slegs beskou word as weer· maar sy proef nie eens op die 
toria, is daar deeglik kennis torikus se persoonlike keuse spieelings van ons eie tyd se oomblik nie, aangesien sy be· 

d . k s van onderwerp en stof. Die beheptheid met seks. sef dat sy sonder t wyfel sal geneem van re Juks ei taat· 
makers. skrywe van die werk self gee Prof. Van d en Bergh het sy moet gaan werk om haar sku!· 

Te midde van haie probleme ook aanleiding tot relatiwiteit, rede in die Konservatorium- de te betaal. 
is ons die Donderdagmiddag omdat ingewikkelde gebeure saal voor 'n groot aantal toe· Die vertrek van mej. Wille· 
na klas na Pretoria waar ons vereenvoudig moet word ter hoorders gelewer . 'A' Vervolg op bladsy 6 

ywerig aan die besprekings 
deelgeneem het. Na afloop van 
die aand se verrigtinge het 
ons en die Staties van Tuks 
.werk gemaak van die spreek· 
woordelike ,.twee koppe is 
beter as een." 

My aster by die kafeteria ons nie weer vir hom nie, die Om een vm. is daar uiteinde· 
het toe weer daar opgedaag. Studentenad beteken tog niks, Iik eenstemmingheid bereik en 
Met die naderende winter het ek doen tog wat ek wil". kon ons Pukke Potchwaarts 

So gaan dit, so word lawaai 
oor lang hare, oor kleredrag, 
oor ontspanning, oor dit of dat. 

keer om te ,.rus" vir dit wat 
nog voorgele het. Vrydagmid· 
dag net na klas het ons Kombi 
sy neus in die nou a! bekende 
rigting geswaai en was ons net 
betyds om . die beskr:lfwings· 
punt, deur ons ingestuur, in 
te lei. 
Saterdag is die .,langslewen
vroeg bed toe - gelukkig die 
keer in Pretoria. Deur die 
verloop van die besprekings 
Saterdg is die ,langslewen
des" wakkergeskud deur die 

sy te pragtig gelyk in haar 
lang romp en rooi trui. Sy en 
haar vriendinne het in die ka
feteria plaasgeneem, elk met 
'n koppie koffie. Ek sit toe na
der om te hoor wat sy en haar 
maters oor gesels. Tot my ver
basing gesels hulle oor gesag 
en die invloed daarvan op die 
studente. (Darem bly die da· 
mes kan oor iets anders ge· 
sels as klere, mans, grimme· 
ring, ens.) Hulle, dit is nou 
my kat'eteria-aster en haar kof· 
fiegenote, begin toe om die 
gesag hier plaaslik te ontrafel 
(arme gesag). 

Nou is dit so Pukke, dat as 
jy nie van die reels of die ge
sag hier hou nie, is· jy vry om 
hierdie plek te verlaat of om 
te buig en jou mond te hou. 
Maar moenie sekere mense en 
gesagsliggame afkraak met die 
muisagtige bravado nie. As 'n 
HK-lid konserwatief konse
kwent die reels uitvoer en 
sorg dra dat dit gedoen word, 
dan is hy 'n uitstaande Ieier. 
'n Leier is nie al tyd die Iek· insig van d ie jeug, sodat .daar 
ker toe-oog-reels-kerel nie. aan die einde van die kongres 

Dit is net hier waar soveel 
van ons foute maak. Gesag is 
van God en werk in 'n verti

Daarom my aster by die ka· spesiale vermelding gemaak is 
feteria, jy weet mos van be· van die aandeel van d ie Staat· 
ter, jy ken mos die gesagsbe- makers in die Kongres en ook 

'n mosie van voile vertroue in 
hulle werksaamhede gestel. 

kale lyn van bo na onder. Hoe- skouing van die Puk, waarom 
vee! van ons glo dit andersom, opstandig, jy kan geen jota 
met opmerkings soos: ,Wie's of t ittel daarvan verander 
hy, hy sal my tog nie skors nie, en bowendien is dit n ie 
nie", ,.wie's die HK-lid, as hy so erg nie. 52-0 is vee! erger! 
nou met my raas, d an stem Reflektor. 

.Het u gekansel.Zeer? 
MNR. G. P. SCHOEMAN, registliateur (Akadlemies) 
vestig studente se aandag daarop dat lllulle skrif
telik moet kemlis gee imHen huHe llmrsus staalk. 

Klasgelde sal dan pro rata 
bereken word, die akademiese 
jaar op ongeveer 9 maande be· 
reken. Indien persone nie skrif-

Pluimha hou 
0 

nog moo1t 
·DIE Puk se tweede pluimbal
span het verlede Donderdag 
hul segetog voortgesit toe hul
Ie Western Reefs met 12- 9 ge
klop het. Die span is op die 
oomblik nog onoorwonne in die 
Wes-Transvaalse D-Jiga. 

Die eerste span wat in die 
B.Jiga speel, het op dieselfde 
dag hul eerste neerlliag gely. 
Weermag het hulle met 12--4 
geklop. 

telike kennis gee n ie kan dit 
gebeur dat die persone moet 
betaal vir klasse wat nie by
gewoon is nie. 

Die huisvader moet ook 
skriftelik in kennis gestel word 
indien koshuise verlaat word. 
Ook hier sal die Iosiesgeld pro 
rata bereken word. Hier is 
daar egter 'n bykomstige be
paling naamlik dat by die ver
suim van verlating, kan 'n boe
te opgele word benewens ge
wone gelde wat betaal moet 
word. Die rede is hiervoor dat 
daar die koste voorberei word 
vir te veel persone, asook an
der administratiewe ongerief. 

Hierdie reel word nie so 
streng toegepas in verdienste
like gevalle van siekte of be
sering nie. 

Staties bo! 

KlUER 
MAANDAG 1 April het die 
Studenteraad van die Stellen
boschse Universiteit die Puk 
se Studenteraad besoek tydens 
hulle skakeltoer. 

Die sake wat die meeste aan
dag geniet het was die ver· 
skillende verkiesingstelsels, so 
ook Karnaval. Dit is interes· 
sant da t Maties die dertien 
kandidate wat die meeste 
s temme op hulle trek op die 
Studenteraad dien. Die verskil 
tussen die verkiesingstelsel van 
die Puk en Maties kom daar· 
op neer dat d ie Puk se Stu
denteraad 'n belangebeharting 
Studenteraad is en nie 'n ver· 
teenwoordigende Studenteraad 
is soos Maties nie . 

Volgens Studenteraadslede 
was d it 'n baie leersame en 
interessante skakeling. Die sa
mesprekings is op 'n gesellige 
wyse met 'n onthaal afgesluit. 

Die Maties se Studenteraad 
het ook die Witsies en Tukkies 
se Studenterade besoek. 
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DRIE-EN-TWIIN'FIG lede wan vUe Montimnmm Bergklimklub het die afgellope AprH-vakansie •n moeiH
ke roete van 95 km oor vUe Drakensllllerge aangepak. Die kllimtog van Mont-aux-Sources tot by Cathedral 
Peak was in ses dae voltooi. 

Persoonlike uithouvermoe en 
fiksheid is tot op die uiterste 
beproef. Vir nuwe lede was die 
toer aanvanklik 'n nagmerrie. 

Die toer het op Donderdag 
6 April begin. Onkundigheid 
ten opsigte van rugsakverpak· 
king, wat tot 27 kg geweeg het, 
het die vordering op die eer· 
ste dag vertraag. Net 11 kilo· 
meter kon die eerste dag af
gele word. Binne twee dae 
het die stappers egter bul 
voete gevind. 

oorsaak dat die beplande af· / kragpap as dryfkrag, bet die kon die stappers net mekaar 
stand nie afgele leon word nie. stappers p ligsgetrou in Bingo se bakke volg. 
'n Hewige ysreenstorm bet die Kruger se voetspore gevolg. Die dames verdien ook 'n 
sopnat stappers . mismoedig 'n Eenheidsgees wat gou onder pluimpie. Om oor sulke ruwe 
laat gaan slaap. die stappers ontstaan bet, bet terrein rond te klouter, bet 

Die vyfde dag was die avon- telkens die stappers se aandag van murg in die bloed getuig. 
tuurlikste en sal die langste van hui ellende afgelei. Meer dames kan sulke toere 
deur die stappers onthou Gelukkig het die groep ook onderneern. Vir die baie wat 
word. In stikdonkerte en dig- nooit verdwaal nie. Met erva- dit nodig bet, sal so 'n uit· 
t~ mis moes 'n belling van 65 re bergklimmers soos Bingo, stappie die onnodige vetrolle
grade afgeklouter word. 'n Oubaas en Danie in die groep tjies wegsmelt. 
Kosblik wat losgeraak bet, bet 
die stappers gewaarsku dat 
daar 'n afgrond naby was. 'n 
Los rugsak het ook klippe aan 
die rol gesit. Sommige van 
die stappers was getref en vir 
hul ]ewe aan graspolle vas· 
klou. Sender enige verdere 
voorvalle was die slaapplek, 
'n oorhangende grot, met groot 
gejuig betrek. 

E 

MU E EJE 
JKARNAV AL '74 se ee:rste 21lkslie, naamHk die pre
miere van ,The Three Musketeers", is die g:root 
voorloper van groot dinge. me flielk het oral lin 
§uid-Afrika uitstekeni!lle krlitiek gekry, en daarom 
is dit die pliig van elke Pulk om volgende :Donder
dagaand (2 Mei) !lla dlie 20th Century-teater op 
te .ruk. 

Die film is gebaseer op Alex· satiriese Dumas t radisie. 
ander Dumas se heerlike avon· 
tuurverhaal oor die drie vrien
dt· Athos, Aramis en Porthos, 
er. hulle skreeusnaakse helper, 
D'Artagnan. Charlton Heston 
speel die rol van die sluwe 
Kardinaal "Richelieu, wie se 
planne om die koninklike fa
milie te verneder, deur die 
drie musketiers gefnuik word. 

Met name scos Raquel Welch 
(Mme. Bonancieux), Faye Du
naway (Milady) en Geraldine 
Chaplin (kon'ingin Anne), is 
dit duidelik dat hier 'n prent 

Die tweede dag moes 'n skof 
van 20 kilometer afgele word 
om die toeristehut op die es
karp te bereik. Weens 'n be
wige sneeuval was die ketting
leer opgetrek en moes 'n bel
ling van 70 grade uitgeklim 
word. Hierdie klimtog van 300 
tree het drie uur geduur. 
Asemhalingsprobleme weens 
die dun lugdruk het vordering 
teen 'n slakkepas laat geskied. 

Die stappers het op die der
de dag 'n afstand van 30 km 
afgele. Dit was die mees moor
dende en oninteressantste dee! 
van die toer. Die groen veld 
was eentonig en sender borne. 
Op 'n baie onge!yke terrein 
het die moee stappers die 
aand tent opgeslaan. 

Die sesde en laaste dag was 
met die aftog na die voet van 
Cathedral Peak begin. Briek
briek met tone wat seer in 
die stewels vaskop en kniee 
wat letterlik waterig word, bet 
die moed van die stappers be
gin daal. Met d ie eindpunt in 
sig moes weer eens 'n belling 
van 70 grade afgeklouter word. 
Vir sommige was dit breek
punt. Soms wou die bene nie 
meer verder nie, en moes daar 
gepaai word. Seer en styf bet 
van die stappers uit desperaat
heid die laaste paar tree ge· 
hardloop. 

I 
gemaak is in die ou filmma

knak. kerstradisie om 'n ,galaxy of 
-----------~-------------- stars" in te span. ·D'Artagnan 
Beurend die steiltes uit met rugsakke wat die kniee 

Interessant is dat, om die 
film so realisties moontlik te 
kry, groot dele geskiet is in 
Toledo, in Spanje, omdat To
ledo vandag nog 'n baie goeie 
weergawe -van die 17e eeuse 
Parys is! Mense in daardie dae 
het selde gebad, die strate 
was vuil en misdaad het hoog
ty gevier. AI hierdie dinge is 
meesterlik uitgebeeld, en as 'n 
mens in ag neem ·dat die ganse 
verfilming net een jaar ge
duur het, is dit des te meer 'n 
pluimpie vir Regisseur Alexan
der Salkind. 

AI die aksie en mengsel van 
romanse, satire, hartseer en 
realisme word briljant onder
skryf deur die musiek van 
Michel Legrand. 

Die volgende dag het die 
elemente die stappers geteis· 
ter. :Reen, ysreen, mis en sneeu 
het die stappers se vordering 
bemoeilik. Middagete was in 
diep sneeu onder gehawende 
sambrele genuttig . . . Digte 
mis in die laataand bet ver· 

'n Koue bier in dorstige kele 
het die toer op 'n gepaste wyse 
afgesluit. 

Die toer was in alle opsigte 
'n sukses. Met Krummel se 

Drie van die kunstenaars wat tydens Babara Ray (heel links) 
se optrede in die Totiussaal opgetree het. !Elsa Havenga 
(middel) en die kleine juffrou Jones se puik sang het die 
gahoor in 'n regte stemming vir die hoofvertoning gebring. 
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DKE VE,RE maak beslis die voel Dlit is die sUotsom 
waadoe seker an d.ie toeslwuers tydens die Klee
:wongens-jou-postuur-parad.e gelkom lhlet. 

is Michael York, en die drie 
musketiers is Oliver Reed, Ri
chard Chamberlain en Frank 
Finlay. Voorwaar indrukwek-
kend! 

Die meeste van ons onthou 
die storie soos wat ons dit in 
St. 8 in .die vereenvoudigde 
weergawe gelees het, maar 
George MacDonald Fraser se 
puik draaiboek is gebaseer op 
die oorspronklike Dumas mees-

Die parade is geopen deur Nortje van Klerksdorp. terstuk, wat 700 bladsye be· 
'n demonstrasie van die mees In 'n onderhoud het mev. Bo- slaan. D'it is dus 'n gesofisti
algemene postuursprobleme tes gese die roksome is hierdie keerde komedie in die egte 
by dames. Daama het elf man- winter beslis Ianger. Knieleng· 
nekyne van die Ann Botes te uitklokrOlffipe, motorjakkies 
Mannekyn- en Afrondingsskool en baadjiepakke vang a1 die 
die nuutste modetreffers, kalklig in die modetoneel. 
waaronder ook twee trourokke, Woudgroen, bn1in en aile ska· 
vertoon. Laasgenoemde het kerings van rooi en ·blou is die 
heelwat sugte van vervoering vernaamste modekleure van
by die gehoor ontlok. jaar. Wat kledingstowwe be-

Nege Puk-asters het 'n. sigba- tref, stap suiwer nuutwol en 
re bewys gelewer dat elke daardie ou staatmaker, Crim-
postuurprobleem met die regte plene, los voor. 
kleding oorkom kan word. Mev. Botes het beklemtoon 
Mev. Botes het elkeen se pro· dat die mode onder geen om
bleem afsonderlik bespreek en standighede slaafs nagevolg 
die gehoor bedag gemaak op moet word nie. Dit moet eerder 
die klein bykomstighede wat 'n uitdaging vir elke dame wees 
die besondere probleem juis om die mode suksesvol by haar 
beklemtoon of verdoesel. 'n eie postuur te laat aanpas. 
Dame met 'n holrug sal haar Die aksie is deur Oosterhof, 
probleem beklemtoon deur by- in samewerking met die Da· 
vcorbeeld 'n rok met 'n inge· meskomitee, aangebied. 
trekte middel te dra. 'n Sagte, 
los rok, daarenteen, sal die 
holrug heeltemal onopvallend 
maak. 

Die dame met 'n kort bolyf 
beklemtoon haar probleem 
deur 'n kort baadjie of 'n oor
trektruitjie te dra. 'n Heup
lengte baadjie sal baie elegan· 
ter vertoon. 

Mev. Botes het herhaaldelik 
gedemonstreer dat noupassen
de klere die aandag op elke 
postuurprobleempie vest i g. 
Weinig dames kan dit met 
sukses dra. Los, vloeiende ly· 
ne,. a an die ander kant, vlei so
wei die skraal as die mollige 
f iguur. 

'tf Vervolg van bladsy 5 

mien Jerling uit die Puk-lewe 
en uit Potchefstroom beteken 
'n groot verlies vir een en 
alma!: vir die dosentekorps 
definitief 'n verlies, as 'n 
mens dink aan mej. Jerling 
se besondere vermoens in die 
onderwys-rigting, vera! waar 
dit gaan om nie-Blanke on· 
derwys. Mej. Jerling was 'n 
baie aktiewe student op ver
skillende gebiede, waaronder 
Karnavalkomitee, A.O.B.-be
stuur, K.V.V.-bestuur, te vee! 
om op te noem. 

GE UK 

G S 

Die premiere is 'n formele 
geleentheid, en kaartjies, Rl,OO 

en 50c-plekke, is van Maandag 
30 April af beskikbaar by die 
S.R.-kantoor. Aangesien daar 
nou reeds oraloor sprake is 
van geesvang vir Karnaval, 
word daar verwag dat hierdie 
'n goed bygewoonde aksie gaan 
word, met 'n tipiese Pukspran
kel! Kom, ons sien meka·ar 
alma! daar ... 

As nagereg het mev. Botes 
se mannekyne tabberds vir el
ke geleentheid vertoon. Broek
pakke is steeds baie gewild, as· 
ook die tradisionele rok-en-jas 
ensemble. 'n Kaftan langrok 
is net die ding om die sner pen
de aandluggie in te trotseer. 
Die talle frilletjiesbloeses by 
rompe en langbroekpakke dui 
daarop dat vroulikheid in die 
mode nog lank nie aan die 
uitsterf is .nie. 

Klawerhof sal hierdie stu· 
dent se corspronklikheid op 
die Huiskomitee baie mis, en 
die dames van die Puk vera! 
neem met groot spyt kennis 
van mej. Jerling se besluit. 
Sy het haar diensbaarheid oor 
en oor bewys met die geslaag· 
de damesaand. Op 'n vr.aag 
waarom sy besluit het om die 
akademie op te skop · vir die 
beroepslewe, het sy geant· 
woord: ,Is dit nie maar geld 
wat ons almal dryf nie?" Daar· 
op het ons uitgevind dat mej. 
Jerling haar akademie moet 
opse en gaan werk om groot 
skulde te delg. 

va n 

Die trourokke se snit en 
vleiende moue het vera! in
druk gemaak. Dit is die skep· 
pings van Bettie en Jannie 

TROUSSEAU 
BOUTIQUE 

~AN"ilAM-DEURlOOP. 

! 
·I ,, 

SIEI 
op 
Toe: 
tuur 
oorl 
veg 
jaar 
eers 
jaar 
sene 
-d 
jaar 

( 

dalk 
sker 
gam 
man 
vee! 
huis 
moe: 
Ons 
daar 
halfE 
moe: 

D 
dere 
seni< 
dies 
blik 

' ... 
goed 
as e' 
gerel 
klin~ 

G 
Mer~ 

Lora: 
le ve 

N, 
greet 

NA d 
gunst 
is, is 
Voor 
kwart 

Di• 
reuse 
het n 
Veels 
byspa 
Taaib 

M~ 

is, lo• 
Wat, 
die n 
Chrys 

Op 
diem 
voort. 
sef jy 
van j , 

NA 'n 
inpak 
terug 
koshu. 

Orr 
liken 
tyd 11 

om di 
asters 
weet' 
'n Ka1 
vr iend 
jou v1 

Lei 
ber en 
intusso 
f inaal 
raai is 
met l 
wordir 
het in 
na kor 

Kar 
ons EE 
die mE 
Karlier 
gaan C: 

daaron 
koshui 
poging 



·e
ot 
in 
m 
~r-

rp 

lie 
te 
in 
ro
eie 
ISe 

lae 
1te 
og-
is 
'n 

1se 
ge
'n 

an· 

ran 
en 
.er-

ele 
.,00 
lag 
die 
aar 

is 
raJ, 
die 
1an 
an
a·ar 

KLA WERHOF Thaha Jah s E A s 
SIEN julie dalk veertjies hier 
op die kampus rondfladder? 
Toemaar, dis nie iets bona· 
tuurliks nie. Dis maar net die 
oorblyfse!s van 'n kussingge
veg tussen Klawerhof se eerste· 
jaars en tweedejaars. Die 
eerstejaars wil ook die tweede
jaars bedank vir die verfris· 
sende bad na die kussinggeveg 
- dis jammer dat die tweede· 
jaars net so nat geword het. 

0 ja, Toekoms, soek julie 
dalk 'n geel en wit opvou· 
skerm? Ons het besluit dit Iyk 
gans te fyn en vrolik om in 
manskoshuis te staan - dit lyk 
vee! meer van pas in ons kos· 
huis. Ag toe nou, Toekoms, 
moenie vir ons kwaad wees nie. 
Ons moes iets in ruil kry vir 
daardie vreeslike stortbaddens, 
halfeen in die oggend wat ons 
moes verduur. 

Daar kom telkens klaaglie
dere en kermgeluide van die 
senior gange af - daar waar 
die seniors bly wat op die oom· 
blik proefonderwys gee. 

,Sulke ongedissiplineerde 
goed", ,die spul goed is erger 
as eerstejaars" is klagtes wat 
gereeld oor die koshuis weer
klink. 

Geluk aan Petro van der 
Merwe, Roelien van Staden en 
Loraine van Rensburg met hul· 
Ie verlowings. 

Nou ja, totsiens en Klawer· 
groete tot volgende keer. 

OVER DE 
VOOR 

NA die langnaweek wat goed· 
gunstelik aan ons toegestaan 
is, is die manne van Over-de
Voor terug vir die tweede 
kwartaal. 

Die Taaibos-naweek was 'n 
reuse sukses en Over-de-Voor 
het met die louere weggeloop. 
Veels geluk aan die eerste rug
byspan vir jul oorwinning oor 
Taaibos. 

Met karnaval wat op hande 
is, loop die gees noual hoog. 
Wat die arnpsmotor betref, is 
die manne vasberade om die 
Chrysler huis toe te bring. 

Op amoreuse vlak beweeg 
die manne elkeen op sy terrein 
voort. 'n Vraag aan Osie! Be· 
sef jy die verantwoordelikhede 
van jou stap? Sterkte Osie! 

Leeugroete. 

KARL EN 
NA 'n vakansie van uitpak en 
inpak is ons almal weer tuis, 
terug in Karlien, die fynste 
koshuis op die Puk. 

Om terug te wees is beer· 
lik en dis al asof daar in sleep
tyd net so 'n ekstra blyheid 
om die hart vou. Wanneer die 
asters op die Kampus loop, 

DIE manne van Thaba Jiili 
is alma! weer terug na die kort 
vakansie, insluitende die uit
landers en die manne wat 
P.G.D. se naam hoog hou. 

Op alle gebiede floreer die 
ouens weer. Dissie wat sy der
de aanslag op Parys wil maak; 
die drie veterane wat al die 
stewels finaal opgehang het, 
het huile weer van die rak 
afgehaal om hulle by die leeu· 
temmers te voeg. 

Die dames van Kulu word 
hartlik bedank vir al die kof· 
fie en koekies wat bulle aan 
die sergroep verskaf het. Die 
sergroep het egter na die bui· 
tewyke gevlug. Dus, die dames 
wat die etensuur konserte ge· 

HALLO, julle mooi goed, en hallo, a! die meisies. 
1) Na vyf jaar op die PUK, kan ek julie net se: Rowers eis 

jul geld of jul !ewe, vrouens eis albei. 
2) Vrouens! Hulle is soos die wereld: 

Op twintig- soos Afrika: jonk en onontdek. 
Op dertig - soos AsH'!: warm en eksoties. 
Op veertig - soos Amerika: tegnies perfek. 
Op vyftig - soos Europa: vol rui:nes. 
Op sestig - soos Siberie, alma! weet waar .dit is, maar 
niemand wil soontoe gaan nie. 

3) Daar is baie redes hoekom studente drink. Ek dink nou 
net aan een: as ons nie kan drink terwyl ons lewe nie, 
hoe de duiwel sal ons kan drink as ons dood is! 

Groetnis, DIE OOG. 

MAKOlJVLlEI EIDE 
niet, kan maar gerus vir die HIER in Makouvlei is al die HEIDE het nou wei nie soos 
ouens -'n koppie koffie saam· manne weer terug met nuwe soos Makouvlei 'n lewendige, 
neem. Die asters van Karlien ywer en idees om die akademie vretende Makoutjie op bulle 
meet bulle belofte na die laas· te troef. stoep nie, maar hulle het wei 
te hokkiewedstryd onthou - Die gees is dodelik reg, 'n ewe ronde en gesonde see-
ens wag in spanning. en kyk maar, karnaval gaan koeitjie op bulle nuut aange-

Die slepery met Klawerbof gr66t dinge oplewer. Dis nie skafde koshuishemde. 
vorder goed. Joban bet inge- Vergee~·ons-nie! So lyk Vergee't-my-nie se pwagtige en unieke sommer verniet dat a! die kar· Die arme lydende Heidinne 
klim lank voor Karnaval, of koshuishempies en die g;imlaggende dames wat dit dra is navalkomitee-ouens so 'n ge- wat op andet· plekke sleep, kan 
is dit nou tradisie dat hy daar maar 'n paar van ons oulike inwoners! heime-bende-vergadering, Ma· ook nou vir hulle geliefdes 
sleep? fiatipe van uitdrukking rond· skryf op papier met die kos-

Met die rugby gaan d.it nog reeds besluit om 'n Kaartspeel Op Stalletjiesdag is Mike dra nie. huisembleem op. So, mense as 
voor die wind. Saterdag 20 Marathon aan te durf. Hulle Botha en Frans van Aswegen julie 'n klein seekoei met 'n 
April bet P.G.D. teen Stratb· beoog om tussen 50 en 60 ure aan die stuur van sake. . 0 ja, Makouvlei het 'n nuwe lang pienk tong sien naderbe· 
vaal se derde span gewen met t.e speel. Ons wil sommer nou Sterkte aan die manne, die inwoner gekry. Bietjie vraat- weeg, weet maar gewis (moe· 
31--9, die tweede span het a! julie ondersteuning en be· ander manne van Toekoms sig en morsig en miskien later nie lag nie!) hier kom Heide. 
teen Dawie Dup uitgedraf en langstelling daarvoor vra. Van staan bankvas agter julie. lawaaierig, maar darem tog so Heide Iaat nooit 'n geleent· 
hu!le ein.dtelling was 32-6. die manskoshuise sal dit bulle Maar tussen al hierdie din· sag en donsig en lief vir sprin· beid verbygaan om sosiaal te 
Die derdes het egter met Da- ook seker kan herinner dat ge kry die manne darem nog kane. Dis natuurlik ons eie verkeer nie. Hierdie aksie 
wie Dup se derdes weggehard· daar nog onvoltooide veldslae kans vir rugby ook. Vra maar p .. p . . pragtige makoutjie word nie net aktief paarsgewys 
loop om die eindtelling op van Karnavai 73 oorgebly het. vir Skuur. Baie geluk aan die wat seer sekeflik 'n staatmaker in die koshuis se sitkamer be· 
45-16 te staan te kom. As die Ons kan nie wag om ons boeke Eerste EN Derde spanne van va ndie koshuis gaan word. dryf nie (soos tereg na verwys 
klippie aanhou skaaf gaan opsy te skuif en 'n fees van die Kompleks met die oorwinnings. Vir alma! wat bekommerd is in 'n vorige Wapad), maar ook 
daar nog groat dinge in Thaba Karnaval te maak nie. Ons bou l Saterdag is dit 'n groot dag. oor die welvaart van so 'n klein algemeen in die massa. Wan
Jab gebeur. vlot saam met Makouvlei en KOMPLEKS vs. P.G.D. Dit be· diertjie tussen a! die groot neer 'n inter gehou word, word 

dit ywerig bygewoon deur die 
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ne geniet hulle gewoonlik gate 
uit. 

Die .groot geluk het Makou
vlei ook getref om deur die as
ters van Heide getrakteer te 
word toe hulle vir 'n Paaseier
aand oorgenooi is. Omdat Ma· 
kouvlei so uitstekend goed in 
Heide verteenwoordig word, 
was dit sommer vanuit die 
staanspoor 'n groot sukses. 
Die sterk, ervare manne van 
Makouvlei het al hulle inhibi
sies laat vaar en hulle volkome 
oorgegee aan die lekkerte van 
paaseier eet, soos laas toe hul· 
le nog heel klein was. 
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KASTEEL 
MET 'n uitputtende en genot· 
volle vakansie agter die rug, 
kry ons nou weer kans om 
bietjie asem te skep so tussen 
die akademie deur. Eintlik 
skep ons inwoners nie ,vars" 
asem hier nie, want die stof 
hang in so 'n wolk oor die 
koshuis soos hulie besig is om 
met donderende lawaai tuin te 
maak. (so veronderstel ons, 
maar op die oomblik lyk dit 
meer na 'n rotsstorting.) 

Ons het darem ook goeie 
nuus vir die mans wat hier 
sleep. Een van die mooi dae sal 
die stof van die tuine en die 
pad ( daardie gaterige, klippe
rige ongelykte waarop julie 
moet ry) gaan !e, want daar is 
vir ons 'n teerpad in die voor
uitsig. As dit goed gaan sal 
die groot gebeurtenis so teen 
die helfte van die jaar wees. 
Ons hoop net van harte dat ons 
nie so lank soos Skuur sal moet 

ons hoop dat ons lekker saam 
met hulle gaan werk. 

Kasteelgroete tot volgende 
keer. 

TOEKOMS 
DIS nie net die winter wat in 
aantog is nie. Saam met die te· 
kens van die herfs kom ook 
die t.ekens van iets anders. 

Soos byvoorbeeld om eenuur 
die nag onaangenaam gewek 
te word met 'n emmer yskoue 
water, afgelewer deur jou ka· 
mervenster. (Nie op bestelling 
nie.) 

loof 'n jong oorloggie te wees. manne kan ons gerusstel. 
Komaan dames van Klawerhof 
en ander dameskosbuise wat 
saam met Kompleks koshuise 
vlot bou, !tom ondersteun die 
mann.e in massas. 

SKUUR 

Die eerste koshuisvergade
ring van die kwartaal is ook 
agter die rug en 'n groot pro· 
bleem het opgeduik: Een van 
die manne wou graag weet of 
mens met 'n langsoenkompeti· 
sie jou valstande inlos of uit· 
haa!! Kan iemand nie dalk 
help nie? Indien wei, kontak 
ou ,Dad". 

Toe die manne ons vee! Ia· 
ter moeg en versadig verlaat 
het en bulle hulle ewe versa· 
dig in hulle kamers terugtrek, 

Namens 
was die geween en gekners van 

die koshuis ook tande groot as daar skuldig 
net twee ge!ukwensinge, naam- teruggedink word aan a! die 
lik aan Chris Hattingh wat ver- oortredinge. Maar wat! Wie gee 
loof is en ook aan James Stoff· om. Daar is net een maal in 'n 

IN die berig van Dorp word be- berg, Iaas jaar se primarius jaar die geleentheid om 'n ver· 
weer dat P.G.D. se tweedespan wat nou Puk-eerstes se kap· skoning uit te dink om jou
met 31--() teen Skuur se twee- tein is. Hiermee gegroet aan a!- self oor te gee aan die vreugde 
despan gewen het. Dit was toe mal en •n vrolike !ewe. van paaseiers! 
nie ons tweedes nie, maar ons 
derdespan. Die tweedespan is 
na twee wedstryde nog onoor· 

MOTOlEK 
Hierdlie onderdele is 

weet 'n mens sommer wanneer wag nie. 

Ja-nee, Karnaval is in die 
lug. Ons vlotbou-maatjies, Kla
werhof-suid, iyk besonder en
toesiasties, nes ons. Vanjaar 
gaan Toekoms en Klawerhof 
voortbou op die suksesse van 
ander jare in die kompetisies, 
die vlotbou en al die ander 
dinge wat met karnaval ge
paard gaan. Donderdagaand 
gaan ons en Klawerbof, 'n 
bietjie vooraf saam gesellig 
verkeer, net om die gees een 
honderd persent reg te kry. 

wonne. Die derdes was onge
lukkig nie opgewasse teen 
P.G.D. II nie, maar speel elke 
dag stukke beter. Die vierdes 
kraai nog koning na die wed· 
stryde teen Klooster en Dawie 
Dup. Gelu.k manne! 

by u plaaslike 

'n Karliendametjie modieus en Kasteel kan met reg spog, Baie geluk aan Kompleks, 
ons is bly om te hoor julie er
ken ook dit was geluk. 

vriendeiik soos kome kan, by 
jou verby swiep. 

Lena du Plessis, Christa We· 
ber en 'n paar ander asters het 
intussen die kindersteweltjies 
finaal uitgeskop, soos ons kan 
raai is daar groot feeste gehou 
met hul onderskeie mondig-

want ons het vir die tweede ag· 
tereenvolgende jaar die meeste 
vir die Suiderkruisfonds inge
samel. As konvenors van die ver· 

Ons het na die vakansie eers skillende kompetisies is die vol· 
gedinlt dit is a! lente, want of gende persone Maandagaand 
dit nie genoeg was dat Ja· 
nette Kruger verloof geraak 

op 'n koshuisvergadering aan· 
gewys: 

Die vooraansig van Skuur 
is nou voltooi, en as mens so 
na die manne se vaardigheid 
met verf en kwas lyk, sien jy 
sommer uit na Karnaval. 

wordings, selfs Thalia se mense het nie, is ons prim getroud. 
het in hierdie vreugde van Le· Ons het reeds 'n nuwe prim, 
na kom dee!. Marie Odendaal, en Louise 

Kaap na Rio Wedvaart: Hannes 
van Wyk. 

Fietsry: Kobus de Kock 
(H.N.P.) . 

Groetnis aan ons vlotboue
raars in Heide en Wag 'n Bie· 
tjie. 

Karnaval is voor die deur -
ons Eerstejaars gaan natuurlik 
die meeste Pukkies verkoop en 
Karlien se mooi debutante 
gaan die meeste geld insamel, 
daarom wens ons net die ander 
koshuise voorspoed toe in hul 
pogings. 

Lombard is blok K se nuwe 
huiskomlid. 

Sommer so tussendeur het 
Trapkar: Doppies Kotz, 

Ons nuwe eetsaal is voltooi, 
An· en dus gaan Skuur steeds van 

drew Fouche, Rennie Coet- krag tot krag. Nou verkeer ons 
ons netbalspan verlede naweek see. ,vreetsaam" eenkant en bly 
vir die Puk-liga gespeel en die Aan die hoof van die Vlot· ,dik" vriende. Almal sien uit 
wedstryd gewen. bou is Chris Coetsee met Jan na die dag as ons gaan dak 

Ons dink al sterk aan Karna· van Heerden as algemene Kar- nat maak. Op die geselige noot, 
val en vier van ons dames het navalkonvenor. totsiens. 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar . 
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Gimnastie r kry 
sp ed, oogte 

MET die Gimnastiekklub se eerste vertonfng van
jaar tydens die am.pteHke opening van dlie Fanie du 
Toit-sportterreilll op 23 Maart, w~s dit reeds duidelik 

' dat daar nuwe fut in die ·Puk-gimnaste is. 

Volgens die klub se nuwe af· 
rigter, mnr. Koos de Wet, kan 
gimnastiek binne die volgende 
twee jaar van die voorste 
sportsoorte op die Puk word. 
Hy si! dat die gimnaste se vor-
dering ,fenomenaal" is. 

Hoewel die gimnastiekappa
raat van die Departement Lig· 
gaamlike Opvoedkunde nie op 

Gholfspelers 
pak mekaar 

standaard is wat betref die De· 
partement se aard en omvang 
nie, meen mnr. De Wet, 'n 
voormalige Springbok-gimna
stiekafrigter, dat die klub van
jaar besonder goed in kompe· 
tisies behoort te vaar. 

Met die oog op 'n toer deur 
Rhodesie tydens die winterva· 
kansie vanjaar, word daar op 
die oomblik egter op vertoon· 
gimnastiek gekonsentreer. 

Die toer sal uit 22 optredes 
bestaan. Dit sluit vertonings in 
vir die Rhodesiese Lugmag by 
Kariba en vir die Rhodesiese 
en Suid-Afrikaanse magte by 

DIE Puk se gholfkampioen- die Victoria-waterval. 

llJliE WAPAD VRYDAG, 2® APRil 1974 

A 
/NA DIE PUKKE se weghoioonvhming in hun eerste rugbywerllstryd. van d.ie seisoen teen Allanridge, 
het die vyftierm kerels gedink d.at huUe groot fees ga;;m vlier met dlie inwyding van die Fanie du Toftt
sporlterrein op 23 Maart. HuHe het ook. Maar dne S.A.U.-uitnodigingspam se simp van 32-20 was te 
kwaai vir huHe. Sedertdien kon bulle nie weer hull voete ~ehoodik vind nlie. 'n Week later bet 
Rusten~urg hulle met 19-18 geknou. 

Met die span se toer gedu· 
rende ' die Paasnaweek deur 
Natal, het die teespoed hulle 
ook gery. Die eerste wedstryd 
het bulle die Saterdag nael· 
skraap met 19-16 teen die 
Natalse Universiteit in Durban 
gewen. Paasmaandag bet Tom
my Bedford en sy manne van 
Durban Collegians die Pukke 
leiik gepootjie in hulle twee
de en laaste wedstryd en bulle 

teruggestuur huis toe met 'n 
yslike neerlaag van 52-0. 

Na die hoe noot waarop die 
Pukke verlede seisoen afgesluit 
het, is hierdie reeks neerlae 
en swak vertonings so vroeg in 
die seisoen seker die laaste wat 
enige Puk-ondersteuner verwag 
het. 

Met die vorige pragseisoen 
agter die rug, bykans dieself· 
de span as verlede jaar en ook 

Twee rugbymarme op wie daar 

die rugbyklub se beoogde oor- val nie. Trouens, die teendeel 
sese toer aan die einde van is eerder waar. 'n Mens kan 
die jaar, sou 'n mens reken maar net hoop dat die sport· 
dat daar vanjaar geen keer fees se gevolge nou uit die 
aan die Pukke sou wees nie manne se lywe uit is en dat 
en dat 'n neerlaag absoluut 'n ons van nou af gaan sien hoe 
uitsondering sou wees. 'n ware kampioenspan prag-

Tot dusver hierdie seisoen tige wenr~,Jgby speel. 
was dit egter glad nie die ge-

®e~Maar 

seswartko 
begin e 

DIT is nie net die Puk-ondersteuners wat begin 
raad-op raak het oor hul span se reeks neerlae en 
swak vertonings nie, afrigter Jolnan Claassen se 
nae!s was ook al stomp gekou uit skone rade· 
loosheid. 

skappe word more op die baan Die klub sal ook drie ver-
van die Potchefstroomse buite- tonings vir televisie-uitsendings . 

vanjaar 'n groot taak wag, is Maar toe kom die beroemde I aangeteken met 'n strafdoel vir 
mnr. Johan Claassen (finks) afrigter verlede week met 'n die Pukke. Dit het die rus
en James Stoffberg (bo) · As skokkende, maar skitterende tydtelling op 7-6 in Strath
die Pukke se nuwe kaptein sal idee: ,As julie Saterdag teen vaal se guns te staan gebring. 
Stoffberg moet sorg dat sy Strathvaal verloor, kan julie Toe daar na rustyd metter· 
sp~n nie vanjaar hut bekende I maar die oorsese toer op julie tyd meer patroon in die stu-

klub beslis. !ewer en agt afrigtingskursusse 
Nick Louw, die huidige hou waar basiese beginsels en 

kampioen, sal met sy allerbes- hulpverlening aan Rhodesiese 
te vorendag moet kom indien gimnastiekafrigters gedemon
hy sy titel wil behou. Sy ver- streer sal word. 
naamste teenstaanders is Eric Die doei van die toer is hoof· 
Lourens en Rober.t Schoeman. saaklik fondsinsameling, maar 
Schoeman was in 1969, 1970 en Eal terselidertyd dien as proef· 
1971 die klubkampioen. skool vir 'n moontlike oorsese 

In die B-afdeling sal Fred toer. 
Hoogendyk waarskynlik die ti- Wat kompetisiegimnastiek 
tel inpalm. Verlede jaar se betref, sal daar na die toer op 
wenner van die afdeling, die faset gekonsentreer word. 

· Charl duPlessis, is op die oom- Die klub sal vanj aar deelneem 
blik in die hospitaal. aan die Wes-Transvaalse Ope 

Die spelers sal ook meeding Kampioenskappe in Augustus 
in 'n C- en D-afdeling. Hier is en die Suid-Afrikaanse Kam
die mededinging egter van so pioenskappe in September. 
'n aard dat enige iemand met Tydens Intervarsity sal die 
die louere kan wegstap. gimnaste ook teen hul Kovsie-

opponente in Bloemfontein 
Die Wapad word gedruk deur meeding. Mnr. De Wet hoop 
die Potchefstroom Herald om -nog individuele reelings te 
(Edms.) Beperk, Oliinlaan 11, tref vir kompetisies met ander 

PotchefS>troom. universiteite. 
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Studentekroeg 

~ A Ia Carte Restaurant 

Mu~iek deur die wQuick~ 
sands ~ van Johannesburg 

ON~ iS TEN VOU.!E GEUSENStiEER 

~_I -ST 

a~ngter se naam skade aan- maag skrywe . . . " dente se spel gekom het, was 
doen nie. Mnr. Claassen is die dit skrumskakel Theuns van 
man wat die Pukke uit hu! hui- Gemeet aan hul oorwinning Rensburg wat oorgegaan het 
dige swak sal moet van 24--13 het die Pukke se vir 'n drie. De Bruin het met 

Die nuwe Fanie du Toit-sportterrein is iets waaroor besoe
kers nie uitgepraat !tan raak as hul!e. dit vir die eerste keer 
sien nie. Hier beraadslaag die twee hoofindoenas van die 
Sportinstituut, mnr. Piet Brand (links) en mnr. Piet Brand, 
die sportdirekteur, tydens 'n geselligheid met d ie amptelike 

opening van die terrein. 

Pikkewyn, Marleen 
onttroon 

El1no, Rihetta 
DIE grootste verrassing op die Puk se tenniskam
pioenskappe wat op 30 Maalrt tell einde ge]oop bet, 
was Rihetta van Hee:rden, verlede jaar se enkel
kampioene, se nee:daag in die hanfeindlronde teen 
Annemarde S!abbert. 

In die eindstryd het Slabbert was •die enigste wat hul titel 
egter teenspoed gekry. Marleen kon behou deur yir Fanie 
Lombaard het haar met puik Campher en Derek Botha in 
tennis onder die net ingespeel die eindstryd om die mans
om die damesenkelspeltitel te dubbelspeltitel te klop. 
buit . 

Pikkewyn Malan het ook re- In die damesdubbelspel 
delik maklik met Elmo- Fer· daar ook nuwe kampioene ge
reira, die gewese kampioen, kroon. Hulle is Mades van De
afgereken. Die telling was 7- venter en Rienie van Rensburg 
5, 6-4. Malan was die gunste- wat vir Marleen Lombaard en 
ling om die titel te wen. . Rihetta vat~ Heerden van hul 

Ferreira en Pieter Campher titel beroof het. 

nuwe kaptein, James Stoffberg, die vervyfskop geslaag. Hier· 
en sy veertien man hierdie na het hy die Pukke se voor
waarskuwing deeglik ter harte sprong na 15--7 opgejaag met 
geneem. Maar op grond van 'n strafskop. 
hul patroonlose spel kan nie Die Geeltruie wou net begin 
dieselfde gese word nie. slap le, toe bars skrumskakel 

Van die begin af het dit suk- Ivan du Plooy oor hul doellyn 
kel gegaan en dit het gelyk vir 'n drie. Du Rand het weer 
of daar nog 'n pak slae op die vervyf en Strathvaru se agter
Pukke wag. Strathvaal het die stand na 13-15 laat krimp. 
wedstryd selfs tot na halftyd Eric le Roux, wat uitsteken
gedikteer voordat James-hulle de kantmanspel gelewer het, 
uiteindelik die oorhand kon het egter Strathvaal se hertoe· 
kry. trede tot die wedstryd gestuit 

Vroeg in die wedstryd het me 'n mooi drie. De Bruin se 
Paul du Rand, Strathvaal se voet was weer in die kol. Oom
heelagter, met 'n strafskop ge- blikke voor die einde het los· 
slaag om sy span 3---0 te laat skakel Schalk van 'lier Menve 
voorloop. Maar die telbord het die doodskis finaal met 'n 
skaars gaan stilstaan, toe maak skepskop toegespyker. Die eind· 
heelagter Willie de Bruin die telling was 24-13. 
telling gelykop met 'n straf· Vroeer die middag het die 
doe!. P.U. o.20 B-span hul Strath· 

Hierna het Japie Britz, ha- vaal-opponente met 20-17 ge· 
ker van Strathvaal. gaan druk. klop. Die Puk se derde span 
Du Rand kon nie met die ver- onder Ieiding van Jim van 
vyfskop slaag nie. Rensburg, wat deesdae ·haker 

Willie de Bruin het die laas· speel, het Strathvaal III met 
te punte van die eerste helfte 29-18 getroef. 
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K!!rkstraat 92. 
Tak: Tomstraat 100. 

.Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 
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E 
EKONOMIESE weerbaarbeid as begrip, betekenn dat 
'n land se ekonomie so sterk moet wees, dat daar 
polities geen nadeel vir die land mag · wees as 
gevolg van lenige dmk nie, het mnr. Jan de Necker, 
voorsitter ~an Rand-bank, tydens die gradeplegtig
heid van ~ie Universiteit. gese. 

E 

In die pdktyk het ekono· dom net 'n middel tot 'n doel 
miese weerbaarheid 'n paar im· mag wees: die doel om die 
plikasies: stygende lewensstan· mens en die volk te dien en 

1 daarde en in diensneming sal weerbaar te maak op alle 
Ja ·8 R bb rts 'tt mee tred gehou moet word; dit terreine. 

P~ 0 6 6
•. v_oorsl er van sal op sy beurt saamval met Doelgerigte verbreking van 

dJe Reg~v~r~mg.ng . (foto: tuislandontwikkeling en desen- die huidige ekonomiese orde 
0 0 uns.) tralisasie van die nywerhede; en die kapitalistiese stelsel, 

PUKKE 

IN 
II OF 

OP Vrydag 28 Maart 1974 is 
'n Pukstudent, Leon van Rooy· 
en, in 'n snehtrik op die 
Potch-Johannesburgpad gevang. 
Nadat hy sy prokureur geska· 
kel het en hom oor die feite 
ingelig het, het hy 'n karton· 
plakkaat gemaak met die vol-
gende woorde daarop: ,Pasop 
Spoedlokval voor". 

Hy het die 'li.aarslmwing op 
sy motor vasgesit en terugge- I 
keer na 'n sekere posisie daar 
naby. om sodcende ander ver
keer van die lokval in kennis 
te stel. 

Kort daarna is by weens 
regsverydeiing deur sers. Mul
ler gearresteer. 

Kom !uister na die Skynhof 
op 6 April om 7.30 nm. in die 
Geografiegebou-saal. 
Verdediging: Advokate 

G. Odendaal. 
W. von Wiellich. 

Staatsadvokate: F. Kruger. 
J. Coetzee . 

Regter: Jan Combrink. 
Assessore: Gerrit Grobler. 

Tom Coetzee. 

Suid-Afrika sal meer uitgebrei- word ooglopend waargeneem 
de verdedigingskoste moet dra in die bewyste feit van staats· 
en gedurig in gedagte hou in indringing in die ekonomie, 
welke mate ons integreer met wat steeds toeneem. 
die buiteland. AI wil mense dit nie ver· 

In die wisselvallige tyd i.s dit staan nie, is dit 'n baie groot 
van die grootste belang vir die en wesentlike gevaar. Die staat 
bianke bevolking om ekono- se werk in die ekonomie is 
miese weerbaarheid te bes!uit belangrik, maar as die individu 
en juis daarom word aan jong se eie denke en ondernemings
Suid-Afrika geestesweerbaar- gees aangetas word, is dit 'n 
heid geleer; dit en ekonomiese gevaar vir die ekonomiese 
weerbaarheid gaan immers stelsel. Ons kan dit teewerk 
hand aan hand. Ons moet aan deur ekonomies meer se!fstan· 
almal die kans gee om pro- dig te wees en nie so maklik 
duktief en gelukkig hulself uit by die Staat hulp te vra nie. 
te leef. Ons moet dus altyd 'n gesonde 

Betsie ·Pretorius en Fika Janse van Rensburg ontvang die Raadsmedaljes van die voorsitter 
van die Raad, ds. A. A. Venter. (Foto: Fotokuns.) 

Alhoewel ons 'n tydperk van sis waarop hulle veiligheid skikbaar stel en terselidertyd 
bloei in die ekonomie beleef, rus, en daar sal nog baie meer moet ons ons plek in die Wes
moet ons realisties bly en ons geld bestee moet word om te volstaan. 

Daar moet egter ahyd in ge·! ekonomiese stclsel probeer 
dagte gehou word, dat ryk· , behou. 

staal vir more se uitdagings. Suid-Afrika in die toekoms mi· Dit alles verg 'n baie sterk 
Die owerheid het ook probleme liter paraat te hou. As die ryk- binnelandse ekonomiese weer· 
met betrekking tot more. ste land in Afrika, moet ons baarheid. Daar moet sells van 

'n Stet•k ekonomie is die ba· kapitaal aan ons vriende be· * Vervolg op blndsy 2 

Die vier hooffigure by vanjaar se gradeplegtigheid. Van links na regs staan ds. A. A. 
Venter. voorsitter 'J'an die Raad. sen. 0. Horwood, gasspreker. p~off. H. J. J . !Bingle en 

die Kanselier, sen. J . de Klerk. (fot o: fotokuns.) 

'n Israel-toer vir studente 
AAN die einde van vanjaar vir enige persoon wat in die note gaan tuis in Hotelle, 
gaan mnr. C. J. Vermeulen Bybel of hierdie Iande belang- twee per kamer met badge
van die Departement Semitie· stel. Aile reelings sa! deur riewe. 
se Taal aan die Universiteit 

1 

mnr. Vermeulen, wat meer as Die toerprys is tans R439 
van die Oranje-Vrystaa~. twee keer per jaar na Israel vir die eerste gedeelte. Die 
. Bloemfontein op aanvraag van en die Midde-Ooste gaan, ge- addisionele kose sal bereken 
die studente 'n buitegewone tre{ word. Belangstelling vir word volgens die getal be· 
studietoer na Israel, Libanon, die toer is reeds groot en ons langstellendes wat vir meer 
Griekeland en ander Midde· glo hier is 'n geleentheid wat as veertien dae !tan wegb!y. 
Oosterse Iande onderneem. elke student behoort te oor· Vir meer besonderhede 

Die toer wat onder die di· weeg. skryf gerus aan mnr. C. Ver· 
rekte Ieiding van mnr. Ver- Aile vlugkoste is ingesluit I meulen, Departement Sernitie· 
meulen gaan plaasvind, beloof en besigtingstoere vind per se Tale, Universiteit Oranje
om van groot waarde te wees luu.kse bus plaas. Die toerge· Vrystaat, Bloemfontein 9300. 

50 ukke tree op 
ro 1 sa 

DIE aand van 18 April het die koshuise wat eerste 
en tweede plekke behaal het tydens diie Serlmmpe
tisie verllede lkwartaal, 'n opvoerii'lg d.emr mid«liel 
van PlllOMPU in Promosa gehou. 

-Die Kultuurvereniging van I koor en 'n drama wat deur die 
die Kleurlinggemeenskap in Kleurlinge self op die planke 
Promosa het die Pukke gevra gebring sal word onder Ieiding 
om op te tree. Dit was dan ook van mnr. Henk Wijbenga van 
die taak van PROMPU om die PROMPU. 

Omdat die ontspanningsge· 
leenthede in Promosa uiters 
karig' is, is gevoel om op hier· 
die wyse van die kant van die 
P.U.-studente 'n positiewe by· 
drae te maak tot die kulturele 
ontwikkeling van die Kleur-

reelings te tref van die kant 
van die Pukke. Hoewel die saal 
waarin die opvoering gehou is, 
nie baie groot is nie, het die 
gehoor die sang geweldig ge
niet. Een van die Pukke het 
opgemerk dat die spontanei'teit 
van die gehoor dit een van die 

linggemeenskap. aangenaamste opvoerings ge-
maa·k het wat tot dusver nog 
gehou is. In 'n bedankings· tlilllllilil!lilllll!illllll!i!lilllli!III:IEi!i'illllliSiililli 
woord aan die Pukke het mnr. lli!!l!!!lllliii!lllllillliUtll!tlllll:i!•••••lll!il 

Damons, hoof van die Hoer· 
skool Promosa, aan die Kleur· 
linge gese dat bulle die rnooi 
voorbeeld wat gestel is, moet 
navolg en aktief aan die Kul· 
tuurvereniging moet deelneem . 

PROMPU beoog om vanjaar 
neg die volgende aan te bied 
in Promosa indien~die nodige 
samewerking gekry word: Op· 
tredes deur Thalia, Alabama, 
Universiteitskoor, Drarnade· 
partement, Potchefstroomse 
Sirnfonie-orkes, Admissiebond-

* V~R Al llJ APTIEKERBIENODIGDHEDE 

... ONS KEN U ~EHOEIFTES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A P. Goossens (L.A.V.); A C. Dreyer 
(B.Sc.·Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Far.) 

L.A.V. (Besturend). 
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EENSAAMMEISIE JY? 
JY se jy is eensaam. gewoon - ek aanvaar dit nou. 1 In selfaanvaarding bet jy 

Jy is een van 'n groot mas- Daar is tog baie dinge in aanvaarding van ander verkry. 
sa dames en jy beskou jou- myself wat anders is as by an- Jy sien die probleme van an
self as die geringste. Jy is nie der - ek gaan dit ontwikkel. der raak en jy reik na hulle 
bedeeld met skoonheid nie. My !ewe is betekenisloos, uit. Elke persoon word vir 
Jy het nie. die vermoe om ooit omdat ek my Skepper vergeet jou die besondere persoon 
'n leiersposisie op die kampus bet. Vergewe my! Laat U wil met wie jy dinge wat vir jou 
of in die koshuis te beklee in my !ewe geskied! betekenis het, kan dee!. 
nie. Jou akademiese prestasies Jy gaan voort met die Om aileen te wees is vir jou 
sal ook nooit die aandag trek !ewe. Die omstandighede is kosbaar, want in jou alleen· 
nie. Jy is doodgewoon. nog dieselfde, maar tog is dit heid voel jy die aanraking 

Saans tydens sleeptye, sit anders. Daar is nie meer 'n van Sy hand en jy weet Hy 
jy in jou kamer onder die eensame kol in jou hart nie, het 'n doe! met jou !ewe· 
voorwendsel dat jy werk. Jy maar 'n groot, warm vrede 
het vriendinne, maar ie· vul elke hoekie, want: Foto: Fotokuns. 

Probleem tog nte tragedie 
JA, die eeue m.lle klagte, wat al hoi rug gery is, maar ellke dag weer sy 
verslkyning · maak. Alrneee! Die ellendige kamaHe wat nou juis sy versky
ning maak. 

mand besonders ontbreck. 

Jy sien die ryp kleure van 
die herfs. Die stil son-dae lok 
jou na buite. Vanuit jou ka
mervenster kan jy elke aand 
die dag sien verdwyn in die
selfde ryk kleure as die herfs. 
Jy praat met jou kamermaat 
oor die skoonheid, maar in 
jou hart ervaar jy 'n eensaam-

Dis s6 verskriklik onreg- SON julle-weet-wat nog-alles, be· heid, omdat daar nie iemand 
verdig! Wanneer jy s6 bitter 'n Bietjie son is goed vi-.:- 'n staan. besonders is met wie jy dit 
graag wil mooi lyk, kom 'n akneevel, omdat . dit op 'n kan dee! nie. 
swernoot en krap alles om goudbruinvel ook minder op- DAAJRDIJE HANDE En jy dink oor dit alles en 
jou om, en jouself ook. Self- sigtelik is. Maar asb., onthou jy besef: niemand sal my mis 
vertroue bet jy nou so nodig son opsigself kan nie gene<!s Los! Moenie druk nie Dis 'n as ek weg is nie. My lewe is 
soos tien, om inclruk te maak nie, as jy le en sweet terwyl vreeslike versoeking, maar betekenisloos. Die eensaam
op jou .,na-vakansie" - sleep jy brand, kan jy die toe.>tand dit mag nie. 'n Gevattery en heid in jou hart groei dan tot 
en ·nou kom die onwelkome net vererger. 'n gedruk veroorsaak 'n ge- 'n vernietigende verskynsel 
gas haar tuis maak op jou ge- kneusde vel wat moeiliker ge- wat ook dit verteer wat nog jy 
sig. Dll.lE.i!T nees en by dit alles letsels was. 

Kom ons help met 'n paar Iaat. Eensaamheid is 'n verskyn-
nuttige wenke, om Karnaval Dieet speel 'n belangrike rol As dit 'n gewoonte word, sel so oud soos die berge. Dit 
en die gepaardgaande aksies in die verkryging van 'n ge- soek iets om daardie hande kan elke tipe persoon raak: 
nie so duister te laat lyk nie. sonde v~l. Gereelde gebalan- vrugbaar besig te hou, solank iemand kan selfs eensaam 

seerde maaltye, baie water jou twee pootjies net tuis- weg wees wanneer die aandag van 
BJEllAND ElLING bly maar steeds die oplossing. van jou gesig bly alma! op hom gevestig is. 

Hoe-protiendieeet is noodsaak· Maar jy is meer bestem vir 
Die . allerbelangrikste reiH is lik, terwyl vit. C (in sitrus- ONTHOU eensaamheid - so dink jy, 
om die vel skoon-skoon-skoon vrugte), vit. A (in gee! en omdat jy so dikwels aileen is. 
te hou deur die aangetaste ,groen vrugte- en groente.), Sodra jou vel begin beter ver· Dit is juis jy wat hierdie 
dele minstens 3 tot meer keer vit B2 (in !ewer en niertjies l, toon, moenie nou laat slap Ie eensaamheid vir jouself in 'n 
'n dag met 'n sagte seep te ook nie afgeskeep moet word nie. Dit is noodsaaklik om te kosbare skat kan omskep. 
was. As jy swartkoppies het, nie. Di.e gewone stori.e, ver- bly waak, en kort voor lank Hoe is dit moontlik? 
kan jy met seepskuim in sir- geet dat daar iets soos sjoko· spog jy met 'n mooi skoon Gaan sit iewers alleen en 
kelbewegings en 'n sagte ge- lade, lekkers, koeldrank en vel. begin dink. Lei jou gedagtes 
sigsborseltjie dit masseer. Vir so dat jy spesifiek oor jou· 
puisies is skoongewaste hande, self dink. Jy sien dinge van 
en seepskuim die beste. Gooi jouself raak as jy so sit en 
al jou waslappe weg en ge- dink: Ek is verskriklik dood-

) 
m 
-:~ 

/ t 
~~~~~ ~::;:ha:~~:ek~eer ·n GEE TER U G ! ---------------------------------------

Hou alles wat met jou vel 
in aanra~ing kom pynlik ne
tjies en skoon. 'N DAME in 'n manskoshuissitlkamer. 

Onthou jy ook nog ? Weerhaarheid 
GRIMERENG 

Vermy velg)!'rmering as jy 
strawwe a knee het. 'n Vlees 
kleurige dekroom kan 'n 
tweerlei doel dien, dit steek 
puisies weg, en l!lat jou meer 
op jou gemak voel. 

As jy moet ligloop vir vel· 
grimering, kan jy nogtans uit· 
hang met opwindende oog
grimering, en die allervleiend· 
ste kapsel ooit. 

ONTHOU jy toe jy vir my kom baal bet? * Vervolg bladsy 1 

,Juifrou", beleefd, (sy moet 
tog nie dink dat dit 'n spul 
onbeskofte mans op die p!aas 
is nie) wat wou u nou eintlik 
hier kom doen?" 

Te beskeie om te antwoord. Die dag se son het op die 
Gelukkig darean al 'n glimlag. 

bruin grond en die blink teer-

Stilte. 
,,Kyk, juffrou, ons weet jy 

vind ons geselskap aantreklik 

'n Ou kom ingewaai - steek 
vas : ,Haai ouens, din:k julie 
die rektor sal ons hierdie keer 
oorsien?" 

Grote oe. 
Kom ons maak soos verlede 

en amusant, daarom wil ons jaar: sluit haar in kettings en 
ook aan jou gasvryheid toon". gooi haar in die Donker Gat. 

.,Bring daai politoer!" Bars, 
bulderend. 

En nog se sy niks. 

.,Nee gaats, ons sal seker 
darem eers die vlgrmuise en 
vlooie daar uit moet haal" 

Die manlike skoonheidsdes· Sien darem om na haar wei-
, kundiges bring die nuwe ge

sigsroom aan met die streling 
van sy vingers soos net 'n ken· 
ner - wie se kennersoog al· 
tyd 'n dame tussen 1 en 10 
klassif·iseer - dit kan doen. 
Voorwaar besig om 'n skoon· 
heidskoningin die lig te laat 
sien - van daardie wat te be· 
skeie is om dee! te neem. 

En nog s~ sy niks. 

Vriendelike ouens, ons. Sit 
heerlik oor 'n koppie koffie 
'n intelligente gesprek en voer 
met 'n skoonheid: 

1 .,Waaraan sou u s~ kan ons 
I die prim~re faktore toeskryf 
: wat aanleiding gee tot die pro· 

bleme van die verskillende sek· 
tore in . ons samelewing, wat 
natuurlik onderverdeel is in 
hoofafdelings en seksies? U 
kan byvoovbeeld die seksie: 
geslag belig; en hoe sou u nou 
die fenomenale ontwikkeling 
van 'n kernsituasie, buite die 
konteks, in 'n probleemstelHng 
~oourende 'n kontekstuele 
vraag,gtuk oonuulex'?" 

stand ook. Gawe ouens, ons. 
.,Voor ons haar toesluit moet 

sy darem eers gereinig word. 
Skoon koshuis, ons - skoon 
inwoners ook. 

-Die Iippe die bewe. 
.,Mag ons dalk onderhandel", 

piep 'n bang fyn stemmetjie 
van die deur se kant af". 

,Sekerlik, juffrou - kom sit 
hier by ons". Joviale ouens, 
ons. 

.,Gee net ons goed terug, dan 
kan julie maar loop." 

AANDAG 
DAMES, soos julie seker nou 
al deeglik van bewus moet 
wees, is dat hierdie de~:~r en 
deur julie eie blad is, daarom 
is alma! wat skrywerstalent 
bet, welkom om dit jn werking 
vir Aster te stel. Ook enige 
griewe en mooi gedagtes is 
baie welkom. Adresseer dit 
aan Aster en gooi dit in die 
Wapad-bmsie. 

pad gerus. Die koelte het tus· 
sen die groen dennenaalde 
wegkruipertjie gespeel, en die 
katjiepiering het sy wit geur 
vir die blou lug gegee. Jy het 
voor my op jou hurke kom 
sit; my gesig tussen jou hande 
vasgehou en my op my oe en 
op die punt van my neus 
gesoen. 

Ons het ver geloop. Die son 
het deur die akkerblare ge· 
kruip en ko!le op die sement
blokke geverf. Jy het vir my 
'n taklde pienk perskerosies 
in 'n proffie se tuin gepluk. 
Ek het die son op my arms 
gevoel en 'n torte! se roep 
in jou lag gehoor. Later bet 
jy stil geword. Jy het jou 
baadjie vir my op die kweek 
oopgegooi. Jou oe was 'n stuk
kie van die blou bokant ons. 
Met jou vingers bet jy die 
vorm van my gesig geteken. 
Jou menswees het in my hart 
kom M, jou liefwees in my siel 
en die teerheid van jou mond 
het seer in my vingerpunte 
geklop. 

Ek bet my oe toegemaak en 
gebid. Gebid dat ons liefwees 
'n rusplek sal wees, dat jy na 
elke lang dag se vermoeienis 
in my arms sal kom rus ... 

Dit het laat geword. Ver 
teen die horison hei die rooi 
son tussen die borne weggesak 
en 'n bokmakierie het sy maat· 
jle roep.roep gesoek. 

Onthou jy nog'f 

En m6re? MOre as die groot buitelandse fondse gebruik ge
klipkerk se koperklok vier maak word om ons ideale na 
keer geslaan het, gaan ek my te streef. Ons moet besef dat 
wit-wit sluier vir oulaas reg- hoe sterker ons ekonomie, 
trek, en na jou toe kom . . . hoe beter kan ons die sanksies 

Christa. teestaan: ons sal dan nog meer 

ATlESJOE 

selfstandig kan wees en oo·k 
veilige beleggingsmoontlikhe· 
de aan eksterne beleggers 
bied. Hierin le ook 'n groot 

DIE tekens van die tye . . . gevaar: byna al Suid-Mrika se 
AANGEBREEK! groot nywerhede word deur 

buitelandse maatskappye be
So~s 'n voldwonge feit meet heer. Ons moet besef in wat· 

ehkl dit .aanvaar. Geen keer nie,l ter groot verknorsing ons kan 
e P me om te probeer skerm beland as ons deur bevriende 

nie, dis hier. 
Iemand op pad bult toe? Ja, 

asseblief, ek het dringend iets 

Iande verloen word, vera! met 
betrekking tot ons nywerhede. 
Indien ons ekonomies ·baie 

nodig. Nee, bring maar liewer sterk is, sal ons dit kan weer
'n dubbele voorraad, weet n ie staan. 
of een dosie oor die naweek 
gaan hou nie. 

Haai, ek hoop nie jy gee 
om nie, maar terwyl jy uit 
die kamer was het ek al jou 
peppermente opgeeet. Nee, ek 
is nie honger nie, kan die 
idee van kos nie eens verdra 
nie! 

Die owerheid volg tans 'n 
beleid van desentralisasie en 
tuislandontwikkeling, wat. enor· 
me bedrae geld vereis. Die 
Suid-Afrikaner ·kan bier help, 
deyr te spaar. Die goue reel 
hier is, dat vir elke Rand bin· 
nelands gespaar, ons 'n Rand 
minder buitelands kan leen. 

Jy op pad klas toe? Se vir Mense sal beter opgelei moet 
die man ek kom nie; nee, se word om 'n gesonde ekonomie 
liewers niks. Of ek iets rna· te handhaaf. Aan die Universi-
keer? Ag man, kan jy dan nie 
sien nie . . . atjiesjoeee . . . ek
skuus tog, leen my gou jou 
sakdoek; ja, dis reg ... 
atiesjoeeee ... ek bet verkoue! 

Nie net die borne en die 
vroee oggendkoue wat die 
winter aankondig nie .:_ my 
neus is die grootste weerpro· 
feet! 

teit word die mens en sy be· 
nadering sowel as sy verant· 
woordelilDheid teenoor aile in· 
stansies gevorq~ en daarom 
speel die Universiteit een van 
die belangrikste roUe ter be· 
reiking van ekonomiese weer· 
baarhe!d, wat §uid-Afrlka sy 
posis!e sal laat behou en ver· 
sterk. 
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FIKSEERDER, ,speed wash", stop bad en ag wat nie ook nog mag volg nie! So 'n hoop goed wat 
jy moet onthou en dit om 'n foto te maak, maar dit is darem ,jollie" interessant hoor ! 

Dit klink'nou wei afgesaag I eniging nou wei uit die bose,l Vereniging genoem word dan 
en die naam Fotografiese Ver- want as die naam Fotografiese- word die neuse o?getrek en 

r~~,,~~;i~'f~ :~r~o~?~e~::~ o~1: s~~ s;~~ 
.,, .. -,. : ;m; .. : , .. ·''' dig onder 'n ander naam be-

.,Is jul:e reg?", vra hierdie fotograaf agter sy kamera. 
Fotokuns.) 

kend wees, gebruik net 'n biet
jie geduld. 

Dit kli.nk alles vervelig m aar 
dit is baie interessant om met 
al die apparaat te speel wat 
nodig is vir die maak van 'n 
foto. AI ,flop" daar tradisio
neel soms 'n foto, film of wat, 
kom 'n mens tog later reg. 

Daar word vir bierdie kwar
taal 'n hele paar foto-aande 
gereel, en bring vir die ge
leentbeid jou eie beker en fo
to saam. Daar sal dan gesellig 
saam koffie gedrink word, ter
wyl die foto's bespreek word. 

So in die stilligbeid het ons 
oak al ons aksies gehad en 
vera! was ons braaivleis langs 
die Mooirivier en ons inter
flick, agter op die ,Iorrie", 
'n groat fees! 

Een ·van die mooi dae sien 
(Foto: I julie ons weer, met kamera 

oar die skouer, perdevel on-

der die arm en daar trek ons 
met dapper en stapper dam 
toe om foto's te neem, aksie
foto's indien moontlik. 

Die slepers is dus dienoor· 
eenkomstig gewaarsku. 

Die klub gaan o.a. poag om 
soveel van die Kaap-na-Rio
wedvaart as moontlik op die 
kamera vas te le, sodat die 
Pukke hulself in aksie sal kan 
sien. Die Jede moet oak op 
bulle tone wees en die res van 
die Karnaval op film vasle! 

VICS
STUIOENTE 

KRY 
ERKENN NG 

DIE Suid-Afrikaanse Raad vir 
professionele lngenieurs het 
aangekondig dat die B.Sc.
kursusse van die Potchef
stroomse Universiteit in Elck· 
trotegniek en Industriele Che· 

l:liLAU~T UHIII: 

GEAGTE PUKKE, Weet julie hoe mooi kan 'n dame 
werklik aantrek, weet julie hoe mooi is sy geklee 
in. lllaar vroee winteruitrustin.gs ? 

Sy staan daar, blakend ge- noem. E-k wil graag 'n ander 
sond met die helderste Jueure naam vir bulle gee, naamlik : 
wat die herfs na 'n ashoop laat ,ego!stiese - vernielsugtige -
lyk. Elke man hou daarvan as fanatieke" - miskien 'n biet· 
'n dame tydgebonde netjies en jie hoog vir die junior studen
reg geklee is. So bet ek die te, daarom kies ek ,Ruspes" 
voorreg om my Kafeteriamei· as naam vir die bogenoemde 
sie dag na dag te sien. Sy is vandale. Hulle verteer alles 
werkHk bewonderingswaardig. wat bulle in die hande kan 

So gepraat van die bewon- kry. 
deringswaardige skoonheid van Wat is 'n ruspe? 
'n dame ... Die Puk-kampus is Dit is 'n persoon wat geen 
vir my ook 'n dame, 'n dame pad ken nie - 'n blomtuin, 
wat groei en blom in haar 'n grasperk, 'n waterplas, 'n 

·E 
DIE Biologiese Studentevereniging van die Puk se toer na die BJ.yderiviers
poort die afgelope vakansie wa§ uiters geslaag. Geslaag nie aileen in plantver
sameling nie maar ook op sosiale gebied. 

skoonheid. Soos elke mens hoop grond. Nee, alles kan 
groei na liggaamlikc wasdom, oor en deur geloop word, en 
so groei die Puk ook; nuwe ge- as hy 'n motor het, dan ry 
boue, meer mense, groter uit- hy dwarsdeur en bo-oor alles . 
breiding. Die dame is versier Dit is :n persoon wat geen 
met. honderde studente wat sy respek het vir die gasvrou se 
akademies en fisies huisves in eiendom nie. Ruite word ge

mic erkcn sal word as oplei- een van die vele plekke van breek, deure word gebreek, ge
ding van ingenieurs. ons gasvrou. Sy, ons gasvrou, boue word besmeer en bemors. 

Die PUK bied reeds verskeic huisves ons bykans agt maan- Ken u bulle, sien u hulle? 
jare die graad B.Sc. Industriele de in 'n jaar. Dit is 'n persoon wat abso-
Chemie aan, terwyl die leer-

Keer maar enige van die dit bet heel waarskynlik die te reel waarby aile studente stoel in Elektrotegniek eers 
dertien toerlede voor en vra deurslag gegee dat mnr. My- welkom is. van jaar ingestel is. 
bulle, en jy sal verseker word burgh besluit bet om die re-
dat dit groots was. kening op te skeur en die 

Die ioer het plaasgevind, hekke van die kamp vir die 
met J ohan le Roux as toer- Pukke oop te gooi. 
Ieier vanaf 3 tot 12 April, by So tussen die jolligheid is 
die F . H. Odendaalkamp digby daar monsters veramsel wat 
ct;e Drie Rondawels. Die teruggebring is Puk toe. Die 
kampterrein was goedgunstig· studente bet ongeveer ,'n 100 
lik deur mnr. Myburgh teen 'n plant species saamgebring en 
lae tarief aan die Pukke be- daar is ook grond monsters 
skikbaar gestel, aangesien versamel. 
daar nie gewoonlik kampeer- Nie net die kampterrein is 
ders toegelaat word nie. Die ontdek nie, maar ook die om
lede van die B.S.V. toergroep gewing, so is daar bv. die 
was toegelaat op voorwaarde kolkgate en die Strydomton
dat bulle ontspanningsaktiwi- nel besoek. 

leep antsoenering 
Johan Pretorius 

ASOF dit n.ie genoeg is dat brandstof sekere tye 
onve.rkrygbaar ii.s nie, word Puk-mans nou gerant
soen.eer met sleep na 7.30 nm. in die week 

teite reel vir die vakansie- Alboewel die reel nag altyd dameskoshuise beskou dit nou 
gangers, wat ongeveer · 500 in Met die afloop van die gegeld het dat daar na 7.30 as die teken om bierdie reel 
getal was. toer bet die B.S.V. besluit om nm. net vir 'n halfuur besoek tot die letter toe te ·pas, of 

Braam van Wyk, die voorsit- die Blydepoort sy permanente afgele kan word by die da- dit prakties is of nie . Dit 
ter van die v~reniging bet die kampeerplek te maak. Alle meskosbuise, en dan oak net maak nie saak hoeveel meriete 
bal aan die rol gesit met 'n studente is welkom om bulle tussen vasgestelde tye, is die jou saak het nie, of dit vir 
praatjie oor Taksomie, aange- by die vereniging te voeg en reel om praktiese oarwegings akademiese of ander reelings 
vul deur 'n filmvertoning. Die bulle hoef nie Jede te wees buigsaam toegepas. is nie, jy moet in die vasge
georganiseerde sport bet groot om dee! te neem nie. Die Die SR stel tans ondersoek stelde tyd besoek afle, want 
byval gevind vera! die boere- B.S.V. beoog om heelwat uit- in na die moontlikheid om na balftien moet die kinders 
sport was 'n reuse sukses, en stappies in die komende jaar hierdie tye uit te brei. Baie in die bed kom. 

Ja, en wat doen ons as gas- luut die hoogste genoegdoe
te? Ons Jaat die spoor van 'n ning kry om plakkate en ken· 
gas na wat later onwelkom nisgewings af te skeur, aan 
word. Dit is die gas wat oor die brand te steek, of af te 
die kampus heen nie 'n flen- haal vir versamelings en som
ter omgee vir geboue, tuine, mer net om die plek te be· 
eiendomme en selfs medcgaste mors. 
se eiendomme. Groetnis tot aanstaande week. 

In algemenc taal word hier· 
die verskynsel vandalisme ~e- Reflektor. 

KA NAVA E p~ s 

KOOP NOU$ 

NOU TE KOOP BY DIE .S.R.-KANTOOR. 

-(S) 

A 
As 'n baie spesiale toege- ~"""""""'-"""~"""''WI>"""""'~"""""",....."''...-"\oRI'W><"""'""" 

wing kan die man die dame :f.J$!lf.lf.lf.lf.l$!lf.!f.lt;lf.lf.lf.!f.lt;~lf.~if.~'*i~l$E!+!lf.lf.!f.:.::+:lf.~:+!l$:lf.:+!~lf.~:f.lt::4! 
spreek en dan net vir 10 mi-

Enke:e van die deelnemers aan die baie interessante program van sekulike vokale musiek 
uit die Baroktydperk, wat Saterdagaand 4 Mei in die Konservatoriumsaal deur die Col

legium Musicum aangebied word. (Foto: Fotokuns.) 

nute. Ook nie in die sitkamer 
nie, dit moet in die voorpor
taal geskied. Nou wonder ek 
net wat kan nou in die sit
kamer gebeur wat nie in die 
voorportaal sal plaasvind nie 
- alle Pukke se naam is tog 
nie Lasarus nie. 

Ek dink dat bierdie kinder
agtige behandeling 'n klap in 
die gesig van die mans is. Die 
volgende stap sal seker uit~ 

sluitsel vir oortreders wees . 
Aangesien sulke besoeke vir 
noodsaaklike reelings is en nie 
altyd vir sleep-doeleindes nie, 
vra ek vir 'n meer praktiese en 
volwasse toepassing van die 
reeling soos in die verlede by 
sommige koshuise die geval 
was. Teken bv. vir 'n halfuur 
uit vir die sitkamer. 

Ek dink dat die PUK-mans 
nou bulle stem moet dik rnaak 
- ook op die massavergade
rings waar hierdie sake be
spreek word. Die Pukke kan 
sekerlik met hierdie bietjie 
vryheid vertrou word. 
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AA '7 
DIE grootste gebeurtenis in 'n akademiese jaar het aangebreek. Karnava~ 
is hier. Dit is 'n unieke Karnava~, met ver~ede j aar se wereWrekords nog 
vars in die geheue, het die KarnavaLkomitee se~f daarin gesLaag om 'n 
rekord op te stel. Dit is voorwaar 'n r ekord as in ag geneem word dat 
dit die derde Karnavalkomitee is wat beplan aan vanjaar se program. Dit 
is teweeggebring deur die bedankings van mnr. Chris Hattingh wat voor
sitter van AOB geword het en toe. apgevolg is deur mnr. Braam le Ro-ux, 
wat weens onvermydetike omstandighede moes bedank. Dit is duidelik 
dat die huidige voorsitter, mnr. Francois van Wyk, 'n besonder moeitike 
taak het om die Karnaval slegs in drie maande gereeL te kry. 

Karnaval se sukses hang nie aneen van die voorsitter van die komitee 
af nie maar ook van elke komiteeUd. Die lede van die komitee kan dank
baar wees dat huUe met die beperkte tyd tot hulle beskikking so 'n be
kwame man gehad het wat hulle kon lei. 

GEDRAG 
PUKKE, gedurende Karnaval heers daar altyd 'n gees van vreugde ap 
ons kampus. Laat hierdie gees net nie te ver gedryf word nie. Neem met 
oorgawe deel aan Karnaval, maar hou binne die reels. Moenie u beginsels 
oorboord gooi net om by die tyd aan te pas nie. In die verlede het dit 
soms gebeur dat tekens van vandalisme gedurende Karnaval voorkom. Ont
hou net dat as u iets beskadig u .in werklikheid iets van uself beskadig. 

Die heel be~angrikste: moenie onbetrokke wees nie. Neem deel aan 
Karnaval. Karnava~ is vir u net wat uself daarvan maak. 

DAMES DIN/( VERDER 

WAPAD-REDAKSIE 
Hoofredakteur: Tiep van Schaik. 

Assistent-hoofredakteur: Piet Ebersohn. 

Nuusredakteur: J. H. Habig (Thaba Jah). 

Assistent: Jan. van Niekerk (Dorp). 

Redaktrise Sosiaal: Willemien Jerling (Klawerhof). 

Assistent: Salome Jacobs (Dorp) . 

Redakteur Koshuise: Cobus Erasmus (Skuur). 

Assistent: Dalene Delport (V€rgeet-my-nie). 

Redakteur Akademies: Johan Pretorius (Skuur). 

Assistent: Esme Wessels (Karlien). 

Redaktrise Kunsblad: BeHa Booyens (Dorp) . 

Redakteur Sport: Izak Malherbe (Liberalia). 

EN DIE 
MANS? 

15 Maart 1974. 
GEAGTE REDAKTEUR, 

Vir drie jaar nou al dreig 
ek om my beskeie mening te 
waag. Vanaand dwing Reflek· 
tor my om dit te doen. Nee 
kyk, wat darem te erg is, is 
te erg. Die dames van die 
P.U.K. is glad nie so sleg nie . 

Ek verwys h ier na Reflek
tor se brief in vandag se Wa
pad. (Ek dink in elk geval die 
dames as onderwerp is nou 
afgesaag - is daar niks anders 
wat julie belangstelling prik
kel nie?) Wat moet ons as da
mes doen? Is dit dan nie die 
MAN wat die Ieiding moet 
neem nie? (Geen man sal tog 

Assistente : P. J . Meyer (Uitspan); A. F. Vosloo egter daarvan hou as 'n vreem-
( Skuur) . de meisie hom op d ie kampus 

.,date" vir koffie die aand in 
Redaktrise Damesblad: Salome Brits ( Oosterhof). sleeptyd nie. Dit is ook glad nie 
, vir 'n man nodig om soos 'n 

Redakteur Inter-Universiter: Danie de Kock (Dorp). Clint Eastwood te lyk nie. 
Buitendien is Charles Bronson 

Redakteur: P.N.B. : Quintus Peiser (Over de Voo:r). die nuwe ,.hit" - ook maar 

Redaktrise Ko·rps: lfneke Lindhout (Klawerhof). agter die tyd, ne?) Maar hoe
kom word daar van ons ver-

Redakteur A.B.K.K.: George Lotter (Dorp). 

Redakteur S.A.B.: 

Fotoredakteur: J. F. D. Croeser (Uitspan). 

Assistent: Sam Basch (Liberalia). 

Sub-Redakteur: Attie Gerber (Liberalia). 

Sekretaresse: Cecilia Louw (Wanda). 

Sirkulasiebestuurder: Izak van der Linde (Over de 
Voor). 

wag om soos finaliste vir 'n 
Mejuffrou Wereldkompetisie te 
lyk? 

In 'n vorige .. Wapad" bet 'n 
SR-lid hom uitgespreek oor 
die passiwiteit van die dames. 
Het u a! gesien hoeveel dames 
woon P.N.B .-vergaderings by, 
en neem aktief daaraan dee!? 
Hoeveel dames is daar smid· 
dae op die sportgronde? Wie 
is die entoesiaste as dit kom 
by verenigings soos FLORNA 
of MONTIUM? (Die dames 
gaan ook nie soos by geleent· 
heid .,gegis" is na hierdie 

GEAGTE REDAKTEUR, - Gedurende die afgelope aanta! weke het 'n groep ~ i kampe .,om man te soek nie".) 

briefskrywers hu! menings in die ,Wapad" gelug oo:r die romantJiesih.eid van n~ vzrv~E Dan is daar nog altyd die 
al dan nie v:m Puk-mans. _L \_ ..I2J vraag wie die hoogste slaag

persentasie het, die mans of 

Dit gaan my verstand te beklemtoon. Hoewel ons dames nie die ~~""'"'""'\~t!P"'~~~"'Y-""V"""'~~Ii""'~~....,.~~-~~ die dames? 
bowe dat iemand hulle met Die Puk-mans is oor die al- mans wil oorheers nie, besef Jtmmer, maar ek kan nie 
sulke beuselagtighede kan op- \~emeen 'n klomp lamsakke ons dat 'n laat-maar-loop-be- anders as om tot die gevolg-
hou terwyl daar veel ernsti- wat terugdeins vir die verant- leid nie die aangewese oplos- REKLAME· ' •. w E tre~king te kom nie dat party 
ger gebreke onder die mans woordelikhede wat Ieid ing- sing is nie. Indien d ie mans vani ons manne deur die self· 

I . 
bestaan. name meebring. Ego!sme het dan nie kans sien om hul bejammeringsgogga gebyt IS 

Dan het Reflektor hom in hom die meester van hulle leierspligte te aanvaar nie, SE SKULD ? nie. Die akademiese .,terug-
die verlede onderskei in sy af- gemaak, sodat hulle hul eie moet ons dames dan maar in- , . • slae" regverdig blykbaar nie 
kraking van die dames. Raak gerief en plesier in aile gevalle spring en red wat daar te red- * Na bylaag bl. 1 
dit nie tyd dat hy sy lens 'n eerste stel - eerder as om te de is. 
slag op sy medebroeders - en help u itbou aan die samele
dalk op homself ook - moet wing waarin bulle hul bevind. Ek kry dus die indruk dat 
r ig n ie? Is die rubriek n ie ons dames verder as die mans 
lank genoeg deur mans ge- Die gevolg hiervan is dat kan dink Is dit dan nie beter 
monopoliseer nie? Hulle het 'n ongesonde hoe persent asie dat ons maar die Ieiding neem 
nou lank genoeg tyd .gehad dames in die georganiseerde nie. Versiendheid kenmerk 
om hul eie gebreke dood te studentelewe gebruik moet tog 'n goeie Ieier. 
swyg en die dames s'n oor te word. Cornelia. 

In die tyd het die Here vir Josua gese: Maak vir jou kLipmesse 
en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. 

'n VOLK staan by sy erfenis voor die poorte van sy beloofde land. Maar 
hy kan dit nie betree nie, want hy is nie tciegerus nie . Maar dan kom die 
opdrag: Besny bulle vir die tweede keer. 

Hoekom? Die besnydenis is die teken van die verbond met God. Binne 
die verbond is die belofte, die toerusting van die volk. Binne die verbond 
is die helpende, reddende hand van God. Die besnydenis, teken van toe
rusting: teken van God se nabyheid. 

Nou kan die volk sy land betree. Maar nog gaan die heilsgeskiedenis 
voort. Die land is nog nie die vervulling van die verbond nie, maar baie 
meer .. Nie net 'n deel van hierdie aarde nie, maar die hele aarde, die 
nuwe aarde. 

En die teken: Christus! 
Daarin le die Godsvolk van aile eeue se toerusting: Dit is Christus 

wat regeer! Dit is God wat ons in Christus aan die hand neem; ons lei 
en ons deur sy Gees aktief maak en strydend! 

Abstrak'! Nee, jou gawe~, jou talente, jou rykdom, jou wysheid 
dit is wat die Heilige Gees aan jou gee. So rus hy jou toe. 

- Sodat jy kan werk op aile 1ewensterreine vir jou Koning. 
- Sodat jy nooit lamsakkig hoef te vra nie: Wat beteken die kerk 

vir my nie; maar ywerig kan se: Wat beteken ek vir die kerk! 
Die kerk staan by sy erfenis. 
Hy is toegerus in die gawes en talente van sy lidmate. 
Kom ons woeker daarmee! 

J. M. Vorster. 

IN verlede week se Wapad, die uitgawe van 22 
Maart 1974, word die doeltreffend.heid van die Re
klamekomitee in twyfel getrek in 'n arrtikel met 
die opsk:rif ,Teekanpraatjies". 

WEN 'fWEE 
TOETS

KAARTJIES 
In bogenoemde artikel word toestand want dit blyk dat 

die swak rek.lame van die mas- al die skuld volkome op die 
savergadering aan die deur skouers van die Reklameko
van d ie Reklamekomitee ge- mitee le, wat totaal en a! ver
le. Verder word daar gese dat keerd is. WEN twee toetskaartjies vir 
alma! en ek haal aan ,.was Dus vergewis u volgende die vierde toets teen die Leeus 
dit eens dat die reklame van keer van die feite wat by die op Ellispark. Gee net 'n ge
die PUK (of was dit met die saak betrokke is. Wat u daar- paste naam vir ons reserwe 
koms van 1974) 'n groot knou na nog kan kritiseer, kriti- rugbyspan. 
gekry het". seer asseblief die regte perso- Die kanse is goed dat die 

reserwespan volgende jaar se-Geagte geleerde vriend of 
vriendin, ek verwelkom kri
tiek. Kritiek in die opsig dat 
dit opbouende kritiek is, wat 
tot ons alma! se voordeel sal 
strek. 

In d ie geval van die massa-
vergadering is ek egter be
vrees dat d it nie aan boge
noemde vereistes voldoen nie. 
Die Rek.Iamekomitee word met 
modder gegooi · en klap.pe 
word links en regs na hom uit
gedeel. 

Dit is 'n u iters ongesonde 

ne. 
Laastens maak u die stel· 

ling dat alma! op die PUK 
voel dat die reklame op die 
PUK agteruit gegaan het. 

Graag sal ek wil weet waar-
op u hierdie aanname van u 
baseer. Dit lyk my eerder of 
di t 'n geval van veralgeme
ning is na aanleiding van die 
massavergadering se r eklame 
in p laas daarvan dat dit 'n 
behoorl ike gemotiveerde ge
volgtrekking moet wees. 

V oorsitter: Reklamekomitee. 

nior status sal kry. Die Puk
ke sal dus twee spanne in die 
eerste liga he wat om dieself
de beker meeding. 

Ons soek 'n gepaste naam 
om hierdie reserwespan van 
die Theos te onderskei. 

Name moet in posbus 112 by 
die Studenteraadskantoor in
gegooi word. lnskrywings sal 
nie later as 25 Mei aanvaar 
word nie. 

Twee toetskaartjies is op 
die spel. 

Bywoning van sportwedstryde 
GEAGTE REDAKTEUR,- Was die inlywing van die Fanie du Toitterrein 
werklilc nodig? Dit !dink 'n bietjie kras, maar as die ·Pukke steeds brand
stof moet vermors na die Park, rym dit dan ? 

Die Pukke het beslis die loop is myns insiens vir die 
reg om tuiswedstryde op ons voels. 
eie velde te speel. Beamptes Speel die wedstryde hier 
kla oor die swak bywoning en die studente sal die veld 
van rugbywedstryde, maar volpak. Dalk sal dit die ower
verloor uit die oog dat net hede beweeg om spoedig 'n 
nagraadse studente motors paviljoen op te rig. Steek ons 
mag aanhou. Om Park toe te nie af by die hoerskool aan 

die oorkant nie? 
Dus, om te kla oor swak 

bywoning gaan niks help nie. 
Voorsien die fasiliteite (kor
ter afstand ens.) en rugby
wedstryde sal groter bywoning 
geniet. 

Wil net help. 
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VRVDAG ~ MIEI 1974 

e 
DIT is weer die tyd van die I Die belangrikste seker dat 
groot t.oets. dit geleenthede skep wat be-

Nee, nie die so bekende op nut moet word anders is die 
persoonlike refleksie ondraag
Iik. 

Graag wens ek die stud,ente 
een en alma! die goeie moed 
toe om Karnaval 74 met albe. 
hande aan te gryp as die ge
leentheid wat miskien nie weer 
op bulle weg sal kom nie. 

Toon waartoe u in staat is 
op die weg van die gedrae ge
nieting, vrolikheid, lieflikheid, 
arbeidsaamheid, oorspronklik
heid en al die moontlike deug
de wat so begeerlilt is vir die 
mooi studentelewe. 

Besef ten slotte dat die ge
bruik wat u van hierdie guide 
geleentheid maak sy neerslag 
op u eie persoon gaan hi! na 
die een of die ander kant toe. 

PROF. H. J. J. BINGLE En u medestudente gaan dit 
net so by u opmerk as u self. 

die akademiese vlak nie. Bou mekaar ook op hierdie 
Dis vee! erger: daar moet vlak mei blymoedigheid want 

presteer word sonder dwang die geleentheid is dit allesins 

BYLAAG lfOT DUE WAJI'A.U 

P ETER AAN 
GEAGTE PUKKE, Dit is Karnaval. 'n Tyd van uit
bundige vreugde en vrolikheid, 'n tyd van waarlik 
jonk-wees en stud.ent-wees; 'n tyd van oorsprronk
lik-wees en pittig-wees. 

REDE VIR 
GROOT 
JOLYT! 

DIE Wapad het eksklusief van 
die eksamenafdeling van die 
Puk verneem dat daar ·•oortaan 
slegs een IW eksamen per 
jaar sal wees. Die Senaat het 
onlangs hierdie heuglike be· 
sluit geneem. Vanaf 1974 sal 
die eksamen slegs aan die ein
de van die jaar afgeneem 
word. Die besluit word deur 
die meeste van die Pukke baie 
verwelkom. 

In die verlede het die IW 
eksamen uit twee dele be
staan . Junie is daar oor die 
eerste semester se werk ge· 
skryf en aan die einde van. 
die jaar oor die laaste gedeel· 
te van die werk . 

MANS? 
* Vervolg van bl. 4 

altyd daardie lank verwagte 
motor nie, en nou moet die 
arme .,snoet-in-die-lugbesoede
ling-houding"-dames die skuld 
kry. Meneer, le die fout nie 
dalk by u nie, is die dames 
se hoogmoed nie dalk u skuld 

van buite! werd. 
En wat verg dit nie alles H. J. J. Bingle. 

Tog is dit nie al waaroor 
dit gaan met Karnaval nie -
ons same! ook geld in vir 
hulle wat nie so bevoorreg as 
ons is nie. Laat ons nooit bier
die tweede aspek van Kama
val uit die oog verloor nie. 
Wat 'n unieke en tipiese stu
dentemanier om 'n goeie saak 
te dien. 

I nie? Of is dit die dames se 

grootste Karnaval ooit en laat h~ogmoed wat julie saans na 
d ie geld i t d1e Elgro en sy kollegas 

nie. Rektor. 

J(arnaval voorsitter 
GEAGTE Pukke, 

Gulsigheid is normaalweg 
nie juis 'n goeie hoedanigheid 
nie. Maar in hierdie feesdae 

moet dit anders wees. Ek wil 
vir u vra om gulsig te wees 
tot die uiterste toe. 

Daarom. gryp a!les aan 
wat karnaval '74 bied, geniet 
asof u nooit genoeg sal kry 
nie. Maak Karnaval '74 u eie, 
drink groot teue daarvan. Be
antwoord karnaval se appel op 
u entoesiasme, u vindingryk
heid, u ware studentwees met 
absolute oorgawe. Trouens : 
ek dink dit is elke PUK se 
plig om so te doen. 

PIETER MULDER 
Geniet Karnaval , buit die 

geleentheid uit, maak dit die 

KARNA. VAL ! Die groot towerwoord. in elke Puk
student se lewe. Dit is besig om werklikheid te 
word. Dmudie afwagting in die lug is besig om na 
'n Jklimaks te ioop e~m eike ras-egte Pul{ voel Ius om 
te spring en te sing en ... te kollekteer ! 

Debutante, hier kom baie se is werklik elkeen se droom. En laat ons dit doen op ti· 
piese PUK-wyse; op hoe vlak, goeie nuus! As spesiale toege- Die eerste prys is 'n oorsese 
in 'n gees van wellewendheid. wing - en na tientalle versoe- toer saam met die ASB. Elkeen 
Laat ons mekaar altyd in die ke - is besluit dat julle kan wat al so 'n toer meegemaak 
oe kan kyk. kallekteer tot 31 Mei! Van aile bet, weet dat so 'n groep stu· 

Namens die karnavalkomi- kante boor ons l.'luisteringe rente iets uit 'n ander wi!reld 
tee: GAAN MAL!! Vriendelike van groot bedrae, van groot is. (Gaan vra maar vir verlede 

karnavalgroete, 
Francois van Wyk. 

planne, van groot entoesiasme. jaar se wenner). Vroeg-vroeg 
Die spanning loop al hoog - in Desem'ber sal onse wenner 
en geen wonder, want die pry- haar vlerke k:lap en dan .. . 

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:---------------- Europa! 
Maar miskien moet julie 

eerder meeding om die twee-
de prys - dit klink amper lek
ker.der. Die gelukkige persoon 

FLITSE 
VAN DIE 
JOOL IN 

1928 

gaan met die vliegtuig Durban 
toe en vir 'n voile week is 
dit salige niksdoen op die goue 
strande van die Natalse kus! 
Natuurlik sal die Pukkie haar 
intrek in 'n vyfster hotel 
neem. En die lekkerste van 
alles - sy kan self kies wan
neer sy wil gaan. 

En wie gaan die gelukkige 
persoon wees wat die derde 
prys gaan losslaan? Die per
soon ·kry 'n geskenkbewys van 
'n voile R150 by 'n bekende 
modewinkel en vir een keer sal 
sy kan koop net wat haar oe 
sien en haar hart begeer ! 

Julie bet nog 'n volle maand 
oor - en baie mense bet nog 
nilts gegee nle. Die pylvla.k Hl 
nou reguit en oop. Maak ten 
voile daarvan gebruik. 

ns room. d . , ( wmgr want ek glo dit is 
Puk-groete, 

Pieter Mulder. 

Vervaardig in Suid-Afrika. 

nie vrywillig nie). 
- Net maar een van hulle. 

VI 
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Toe petrol nog volop was, maar losies so skaars soos petrol vandag. (Foto: Fotokuns.) 

'11E 
,SONDJER advertensie kan die beste produk nie verkoop nie. Da~u·om het 
die Sentralie Kamawalkomitee beshllit om besondere amull.ag aan dlie uitwoer 
van reklamesette te skenk", llnet mrmr. Francois van Wylk, voorsitter van die 
SKK, in 'n onderh.oud met een van ons versRaggewers gese. 

Hy hct verduidelik dat daar die aandurf van wereldrekords word voordat 'n set aange
in elke koshuis 'n kommuni· een van die beste maniere om bied word en die nodige vorm 
kasiekundestudent aangewys Karnaval onder die aandag moet vooraf voltooi word. 
is as skakelpersoon met die van die publiek te bring. Kos- En moenie vergeet nie: Daar 
dagbladpers. Hy het 'n beroep huise wat sulke uitdag_iJng9 is 10 bonuspunte op die spel 
op Pukke gedoen om uit te aanpak moet egter sorg dra vir elke R50 wat ,na aanleiding 
vind wie hierdie persone is dat Karnaval '74 wel na vore van 'n reklameset' by die 
en van hul!e dienste gebruik gebring word. SKK inbetaal word. 

AL gehoor vallll me okkasie v21n die Karnavan wat 
llHJJlll birmekorl ga~m volg? Ag nee, jy is onill:!.gelig. 
Nou ja, dan het jy ten minste a! die rooi, oranje ellll 
green raakgesien. (Jy lkol!ll Jrn.ie eintHk anders nie, 
want jy moet stop om l!ll.Jit te bewonder) . Alles duni 
oil die olklkasie .. . 

Maandag, 6 Mei, om 4.00 run., ker. 
kom alma! wat hierdie berig As jou koshuis nie ingeskryf 
lees, na die hoek van Meyer- het vir die driewielresies nie, 
en Tomstraat, vir die inwy- (mans en dames), moet jy da
ding van ons kleurvolle nuwe- rem nou 'n plan begin maak, 
linge. Die drag is formeel, en anders gaan dit darem sleg 
moet asseblief nie per motor lyk! Gaan hoor maar by Ineke 
kom nie, want verkeerskonsta· Lindhout van Klawerhof. 
bels kan u dalk 'n kaartjie 0 ja, en kan jy ons geagte 
gee vir rusverstoring. SR voorstel, aangetrek as pad-

Met hierdie berig word al- tekens? Kom kyk maar gerus. 
mal wat nog nie amptelike Nou ja, dis maar al, ek hoef 
uitnodigings ontvang het nie, nie eintlik iets te gese bet nie, 
uitgenooi. Diegene wat so on· soos ware hoelui weet julle 
gelukkig was, moet tog maar mos maar alles van die tipe 
verskoon, want die komper dinge. As die ;portier egter 
het suiker in sy ghries gekry, nou per ongeluk jou vergulde 
en die polisie vermoed sabota- uitnodigingskaartjie verle bet, 
sie. Dit daar gelaat, wat eint-J kontak gerus Klawerhof vir 

llik gaan gebeur, is belangri- die nodige inligting! 

KARNAVAL 
JY? 

BESTE PUK, 

More oor 'n week sal Kar
naval '74 iets van die verlede 
wees. Watter herrinneringe 
daaraan gaan jy met jou 
saamneem? 

te maak. 'n Lys van hierdie Koshuise moet hul ook daar. - --------------- ---- -------------------

Gaan jy daik een van die
sulkes wees wat Karnaval gaan 
beskryf as .,iets soos 'n sirkus 
- as jy een gesien bet, bet jy 
alma! gesien". Aan wie se deur 
gaan jy hierdie aanklag le? 
Dink mooi daaroor na. Dalk 
die Karnavalkomitee s'n? Heel 
moontlik is dit juis wat gaan 
gebeur. Dink dan weer 'n hal· 
we slag daaroor na. 

persone sal weldra op aile van vergewis dat reklamesette 
koshuiskennisgewingborde ver- alleen tussen Donderdag 2 Mei 
skyn. Deur hierdie geleentheid om 14h00 en Donderdag 9 Mei 
aan te gryp kan koshuise bo- om 14h00 aangebied kan word. 
nuspunte in die omvattende Goedkeuring van die Karnaval
KarnavaLlcompetisie verdien. komiteelede, soos vroeer be-

Volgens mnr. Van Wyk is kendgemaak, moet verkry 

() 

e e o · \.Ot karnava 
mE vlotoptog .dem· die stFate van die Stad. van Potcl!lefst:r.oom beloof om van
jaar 'n heelteman nuwe lkarakter te he. Dit is te danke aan 'n beslu.it insake 
Kamavai '7 4, wat deur die leiers van sommige Arabiese state geneem lis. 

Nadat 'n aansoek deur bul
le, om in die Karnavalfonds 
te deel, deur die SKK afge· 
keur is, bet hulle op 'n nood
vergadering besluit om geen 
brandstof vir die vlotoptog 
beskikbaar te stel nie. Lee s r 

y 

(Nee wag, moenie dat jou 
skuldgevoel jou nou reeds laat 
ophou lees nie. Dit is juis vir 
jou wat hierdie brief bcdoel 
is.) 

Nog 'n vragie. Gaan jy cl 
verveeld voel gedurer. 
naval? Dan het die t; •. 
seifondersoek vir jou aange
breek! Daar kan nie 'n sker· 
per aanklag teen jou onver
moe om jou inisiatief te ge
bruik wees as juis jou eie 
erkenning dat jy kompetisies 

Die gevolglike olietekort bet 
egter nie die ratwerk van die 
Sentrale Karnavalkomitee tot 
stilstand gebring nie, en daar 
is besluit · om na die ou wee 
terug te keer en die donkie 
en die · os in ere te herstel. 
Volgens 'n woordvoerder van 
die S.K.K. sal die publiek. van 
Potch vanjaar agterkom wat 

\ lmlle al die jare gemis het. 

DIE Leeutoerspan wat binnekort vir 'n IDiitgebreide 
Jrugbytoer in Suid-Mrika aankom sal heel moontlik 
ll:aul eerste brulle tydens Kamaval '74 gee. 

vra om dee!name. Die saak is 
egter in jou hande en wat jy 
gaan doen berus by jou en 
by jou aileen. Bewys hierdie 
Karnaval aan jo'uself wat jy 

u 

Die studente bet die uitda· 
ging aanvaar, en as 'n· mens 
deur die vlotontwerpe blaai 
word jy getref deur die oor
spronklikheid wat deur die 
studente aan die . dag gele 
word. Hier en daar vind ons 
ook die Iogiese huldeblyk aan 

ll:i=l:liil<!!!ll::m.;;~!la-~=!!E:!!llii!WI!II!!li~=!I;'Z~=!lii2:!!'1Z=~~=Eii ons Arabiese weldoeners. 

Volgens die Voorsitter van Die Sekretaris van die werd is. 
die SKK, Francois van Wyk, WTRU, mnr. Stoney Steen· 
is onderhandelinge met die kamp, se reaksie was baie po- Groete, 
Wes-Transvaa1se Rugby·unie sitief. Dit kan dus vanjaar die Piet en Febe. 
aan die gang. Langs hierdie geval wees dat Karnaval vir 
weg is die Leeus genooi om die eerste maal sedert die (NS. Jy kan aile besonderhede 
die Opening van Karnaval by ontstaan daarvan 'n internasio- by die kompetisieverteenwoor· 
te woon en die volgende dag nale kleur kan kry. digers oor interkoshuiskompe· 
aan kompetisies deel te neem. tisies in jou koshuis kry.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. [ 

1 

7. v 
~ 
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1. fOONDERDAG 2 MIEI: 

08h15: Fliekpremiere in 20th Century-teater, Potchef
stroom. ,.THE THREE MUSKETEERS". 

2. SATERDAG 4 MEl: 

14h30: .. KAAP NA RIO" - Watersport op Potchef
stroomdam georganiseer en aangebied deur A .O.B. 

3. MAANDAG 6 MIEI: 

14h00: Kanovaart-marathon: Potchefstroomdam. 

16h00: lngebruikneming van verkeersligte op Bult. 

19h30: Aanvang van kompetisies op lnterkoshuisbasis -
Kampus. 
Wereldrekord-poginge - Ksmpus. 
Skynhofsitting deur S.R.V.P. - Aardkundegebou. 
Oorhandiging van Volkswagen aan Karnaval-ko· 
mitee: Wenprys: motorkompetisie. 

21h45: Direkte uitsending van .. Studentevaria" deur SAUK 
vanaf kampus. 

4. DINSDAG 7 MIEI: 

15h30: Boeresport georganiseer deur ABKK en AOB -
Fanie du Toit-terrein. 

17h30: Buitelug-_ete: Fanie du Toit-terrein. 

5. WOENSDAG 8 MEl: 

18h30: lnterkoshuis-orkeskompetisie: Kampus. Georgani
seer deur ABKK. 

6. DONDERDAG 9 MEl: 

17h30: Musiek deur POTE-orkes - Kampus. 

18h00: Aankoms van eregaste. 
Begrafnis van Akademie. 
Amptelike opening van Karnaval '74. 

19h00: Musiek deur POTE-orkes. 

19h30: Kragvertoning deur oom Boer en tant Lena van 
Rensburg op Kampus. Moontlikheid van deelname 
deur Blondie en Annatjie Blanche van Chrissies
fontein. 

7. VRYDAG 10 MEl - Stallstjiesdag: 

09h00: Voortsetting van kompetisies op lnterkoshuisbasis 
- Kampus. 

09h30: lnterkoshuis-landloop, georganiseer deur Landloop· 
klub - Kampus. 

10h00: Fietsren op lnterkoshuisbasis deur strate van Pot-
chefstroom - Wegspring op kampus. 

11 hOO: Musiek in Totiussaal deur ,.Justin Page". 

12h30: MIDDAGETE IN EETSALE. 

15h00: Vryval - valskermvertoning deur Westonaria-val-
skermklub. 

15h30: l<osverkope by stalletjies neem 'n aanvang. 

17h00: Karate-vertoning - Kampus. 

19h00: Aanvang van Trapkarwedren, kampus. 

21h00: Oorhandiging van wisseltrofee en pryse aan wen
motors. 

8. SATERDAG 11 MEl: 

07h30: Beoordeling van vlotte, kampus. 

09h30: Oorhandiging van pryse - lnterkoshuiskompetisie 
- Kampus. 
Dameskoshuise: Pioneer-hoiHrou-stel. 
Manskoshuise: 1935 Chrysler Airstream-motor. 

10h00: Bekendmaking van Wenvlot. 
Oorhandiging van pryse. 
Vlotoptog deur dorp. 

20h00: Formele afsluitingskonsert, Sentrale Eetsaal -
.,THE JOHN EDMOND SHOW". 

9. WOENSDAG 15 MEl: 

15h30: Lee us teen Wes-Transvaal. 

U lkan gerus u bande versool by ... 

NATYRE 
BANDAG 
(EdmsJ Bpk~ 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voorraad 

* NUWE en VERSOOLD!E bandle 
Versoling nou ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak * Nuutste toestel vir WDEILSPOIRING en 
-BAlANSERING. 

LOMBARDSTRAAT 37 - POTCHEFSTROOM 

Skakel 3291 vir betroubare diens en laagste 

pryse. -ST 

John Edmond 

NE M. r lil! 

G 
JOHN EDMOND, bekende Suid-Afriliaanse sanger 
gaan. as hoofkvmsienaar van die afsiuitingskonsert 
optree. 

Die Karnava.lver.rigtinge deur die Johnny Collini 
word op Saterdag 11 Mei in Sound. 
die Sentrale Eetsaal afgesluit. - Sangeres - Cathy· Sham. 

Dit is seker nie nodig om - John Edmond as seremo· 
te noem nie, maar hy is die niemeester. 
gewilde vertolker v;m treffer- - Johnny Collini, wat n 
liedjies soos; Round and A· sang/kabaret vertoning van 
round, Boom sha Ia Ia lo, ongeveer veertig minute 
Every day every night, Toy sal !ewer, waarmee die 
Train en Hello Suzanne wat eerste helfte van die uit· 
tot onlangs nog op die tref- voering dan afgesluit sal 
fersparade was. wees. 

Ander kunstenaars soos - Die Johnny Collini Sound. 
Johnny Collini sal ook op-
tree. 

Die uitvoering sal om 8.00 
nm. 'n aanvang neem. Kort· 
liks sien die program as volg 
daar uit: 

i.- Vier nommers gelewer 

PO CH 

- John Edmond tergelyker· 
tyd as komediant, begt'· 
Ieier en sanger !ewer 'n 
voile vertoning van 45 mi· 
nute waarmee die uitvoe
ring afgesluit sal word. 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u plaaslike 

MOTOlEK 
verspreider 

verkrygbaar ..• 

s AR s 
Lombardstraat 39, Tel. 6077, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

IEil.ECTtRiCAL PARTS IFOIR JAPANESE CARS 8t 
TRUCKS. 

-ST 
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GOEIE MIDDAG MAATJIES, Oudergewoonte loer ons en sonder om -te skin
der merk ons eienaardighede op. Die vakansie was wei kort maar iank ge
noeg vir Elsa du Plessis om haar farmasie-toer te kon geniet. 

As julle my nie wil glo nie, 
kom kyk hoe sy en Pottie die 
,,Pink-Panther" saam gaan by
bring. ·En aan haar sussie 
Mathilda net die vragie: hoe 
ver. en diep le die ,army
liefde" nog? 

Susan Blaas lyk my Deon 
se DKW ken die stofpad Wan
da toe baie goed. 

van die vroulike geslag is Jo
hann Pretorius. So tussen a! 
sy bedrywighede kry hy da
rem kans om ten minste 10 
of 17 keer per dag vir Mar
lize te kom hallo se - die af
skeid is maar swaar, nie 
waar? 

Lena du Plessis het verjaar 
oom Zok Ferraire het sowaar 

oor sy hart kry dat Magriet 
aileen moet loop nie, daarom 
hou hy haar handjie vas. 

Wilma Jooste is baie spyt 
Karlien bou saam met 'n kos
huis vlot, want Lappies is mos 
'n inwoner van Dorp. 

Francois van Wyk is so be
sig met karnaval dat Onike 
van Heide hom elke aand met 

Lisa van der Merwe wat van· vanaf Pretoria gekom om die raad en daad moet bystaan. 
af R.A.U. na ons toe ingevoer sjampanje-breakfast by te Anette Brechner en Michiel 
is, is nog nie daaroor spyt woon - en was dit nie 'n Krrchner: As 'n mens na bulle 
nie, want Flip Theron maak break ,fast" nie. kyk kom die vraag onwille
haar baie gelukkig op die Puk. Geluk ook aan Salome Ja- keurig by mens op, ,wanneer 

Drikus Buys en Laurita cobs wat op Bloemfontein as word die verlowing aangekon
Prinsloo sleep so erg dat Dri- Mej. Kuesta gekroon is. Sy dig?" 
kus al 'n baas pannekoekbak- het nie net die Potchefstroom- Aan almal wat verlief is, 
ker geword het, te danke aan se Universiteit se naam hoog ·wees mooi en wees bly w.ant 
sy meisie se bo-baas resepte. gehou nie, maar ook Gerrit jonkheid is nie net 'n genade 

Magda Barnard het toe so- geinspireer en geaktiveer. nie, maar ook 'n deug. Hier-
waar nie verniet die Fotokuns- die voorreg kry mens net een-
ateljee so gereeld besoek nie. Ettiene Dorfling: was die maal in 'n leeftyd. Onthou dit 
want kyk wat slaan sy uit - damesaand geslaagd? Maar na- en benut dit. 
'n Dirk van Marleveldt! nuurlik, Hetta van Rensburg 

Nog 'n dapper held wat ge- swot mos huishoudkunde! I Wees mooi en baie soet. 
swig bet voor die skoonbeid Zoks Scbwelmuz kan dit nie I Groetnis tot dan. 

Duisende toeskouers besig mat vlo~bou. (Foto: Fotokuns.) 

ALAAS s 
GEAGTE meneer die SportredakteuR". Hiermee net my uiterste misnoee en 
afkeur oorr die berig .,Pukke nog Babalaas na sportfees". 

Dit is seker maklik die af
brekendste berig oor 'n rugby
wedstryd wat ek nog gelees 
het en nou. sluit ek die pro
vinsiale koerante soos bv. die 
Transvaler en die Vaderland 
in. Luister, geen span be
gin 'n seisoen soos hy hom 
afgesluit bet nie, selfs vir jou 
infinitsimale rugbybrein be
hoort dit verstaanbaar te wees 
da t 'n span verbeter soos die 
seisoen vorder. Na my mening 
as 'n gereelde toeskouer wat 
vanaf 1968 Puk rugby kyk bet 
die Puk besonder goed gevaar 
sover bierdie jaar en Saterdag 
se wedstryd teen Goldfields 
bevestig dit wat ek nou se. 

Goed bulle het verloor, maar 
'n span wat so 'n kort toer 

nie. Verder wil ek net se ge
beur dit wei weer sal jy van 
my hoor op die volgende mas
savergadering en ek my sport
domvriend bet 'n stewige aan
tal vriende wat soos ek hier
oor voel. 

Ben du Toit. 
(Gemeet aan die inhoud van u 
brief UJSOOk die oontal jare 

Span;ning 

wwt u reeds o:P die Pu.k is, sal 
dit nodeloos wees om oon u te 
verduidelik dalt berigte en kop
pe in die re,gte verbnnd gelees 
moet word. U brief het die 
Wapadreooks.ie heeltvat pret 
besOTg. Baie dankie. - Sport
redakteur.) 

Brief onveranderd geplaas 
-Red. 

0 

n s eeu 
UITEINDELIK wordl die Pul!H~ die week veree.r met 
die verskyning van oorlede Tsaar Nicolas v:m ou 
Rusland, in Vrydag se A.O.B.-fliek. ,Nicolas and 
Alexandra" speel af in 1904, toe Rusland in oo.dog 
gewikkel was met Japan. 

ondemeem is altyd 'n bietjie Dit is ook die geboortejaar die wonderlike fotografie, wat 
ontwrig. Nou luister bier, in- van Alexis, die prins, wat ver- die bekoring van 'n sneeuhe· 
dien jy nie iemand kan kry tolk word deur Roderic No· dekte Rusland duidelik ult· 
wat opbouend kan skryf oor ble. Michael Jayston speel die bring. 
die Puk rugby nie vervang rol van Nicolas, en die rol van I 
jouself liewer . as om 70% van sy vrou, Alexandra, word ver- 'n Mens moet weereens 
die toeskopers met sulke Iaak. tolk deur Janet Suzman. In 

1
tmet waardering let op die 

bare kritiek van die rugby weg die prent word ook hel!lwat goeie smaak van A.O.B. in die 
te bou. Ek wil nog vir jou gesien van die bem~e beilige keuse van rolprente, en in· 
se dat indien die sportskrywer van Rusland, Rasputin, wat teressant is dat die ander 
nie die berig kan behartig nie, vertolk word deur Tom Baker. fliekmense bier rond begin 
ek dit met plesier sal doen. Dit is 'n baie spannende kla oor 'n afname in bulle op· 

Ek dink jy moet 'n slag die I historiese film, so na aari rlie I koms oor naweke; Mooi so, 
sportrubrieke oorlees en dit waarheid as kome kan, en 'n Pukke, vir die ondersteuning 
nie sommer summier plaas mens raak intens bewus van ·•an ons eie, en dankie, A.O.B. 

VRYDA 

1 
Kaap 
Tv~. 

Vrystaat 
Natal 
S.W.A . 
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N.P. V.P. 
1970 1974 1970 1974 

P.P. 
41970 1974 

Totaal 
11970 1974 

54 54 
43 76 
15 14 
18 20 

Die totale getal stemme wat e lke party in die verkiesing op !ii ' ~ ' ffi 
hom verenig het en die persentasie van die totaal is soos !ii m 
volg: !!! m 

N.P. 635 585 57,1% - -
Kaap 36 37 18 15 0 2 
Tv~. 58 61 14 11 1 4 
Vrystaat 15 14 0 0 0 0 V.P. 363 459 32,7% \.!! ffi 

P.P. 58 768 5,3% iii E Natal 3 5 15 15 0 0 
S.W.A. 6 5 0 0 0 0 6 5 .. H.N.P. 39 568 3,6% DAT die Engelssprekernde Pers 'n groot roR in die 

118 122 47 41 6 166 169 
D.P. 10 449 0,9% uHsHalg van die verknesing geb.ad het, is nie te be-
Ander 4 990 0.4% twyfeU nne. 

" Verkiesing in Pinelands (Kaapland) en Karas (S.W.A.) uit-
51estel. 

Ve· 

Word die onbestrede setels in ag geneem, kan bereken word 
dat die N.P. ongeveer 60,7% van die kieserspubliek in d ie 
Republiek se stem geniet. 

I& 

as e 
WANNEER die udtsllae onder die vergrootglas geneem wo:rd, is die voigende 
geregverd.ig: Die Nasionale 1Party het, veraR as in aanmerk.hllg geneem word. 
hoe sterk die party reeds was .('n meerderlneid vaXl! n op 'n totaal va~rn 166) . 
volgehoue g.roe:i getoon. 

Anders as die Mrikaanse disioneel pro-Graaff) en die 
pers, _wat die regering bank- South African Associated 
vas ondersteun het, het dit al- Newspapers-groep, eis deesdae 
lerlei strategie~ uitprobeer en die V . .P.-leier se kop. Vergelyk 
die eie oogmerke gehad. So maar die Sunday Tribune (Ar
bv. is die Jong Turke binne gus-groep) van 21 April 1974. 
die V.P. 'n skepping en peet- Die enigste getroue bondge
kind van die Sunday Times. noot wat die V.P. (nie nood
Die idee van stem-vir-die-kan- wendig die Ou Garde nie) nog 
didaat, nie vir die party nie, het, is die Sunday Express. Hy 

KRY JO·U 

KARNAVAL .. 
EMPE 
hy die 

Nia aileen is vier setels ge- situasie van die vorige aantal heers sal word) aanneem. 
buit nie, maar meerderhede is jare is verbreek. Die inpalming Wanneer 'n mens let op die 
oor die hele land ve:rgroot. Dat van setels deur die Progres· vordering van die P.•P., is dit 
die N . .P. die oorweldigende siewes kan die prikkel wees interessant dat hulle in die 
meerderheidstem van die kie- tot spoedige heroriijntering stedelike gebiede (Johannes
sers geniet, is duidelik. Dit is van die Opposisiegeledere - burg-Noord, Parktown, See
'n duidelike mandaat aan die iets wat allerwee verwag word . punt, Orange Grove en Ronde
N.P. · om die beleid van afson- Dit sal lei tot 'n .Opposisie met bosch) vordering gemaak het, 
derlike ontwikkeling tot sy lo- die enigste alternatief vir af- maar nie in Natal, wat ewe
giese konsekwensies te voer. sonderlike ontwikkeling, naam- seer Engelssprekend is nie. 
Ons sal dus heel waarskynlik Dit .wil dus voorkom asof daar· 
binne die termyn van die hui- die kieser wat swart naasbe-
dige pai·lement die onafhank- staan ervaar, minder vatbaar 
likwording van die Transkei is vir die integrasie-idee van 
beleef. Op die Nasionale Party die P.1P. as daardie kieser wat 
se Transvaalse Kongres Maan- in die stad sit waar hy die 
dagaand 29 April vanj'aar, het voordele van segregasie ge-
die Eerste Minister dit gestel niet. Hierdie faktor kan die 
dat die ontwikkeling van die P ..P. se groei dalk beperk tot 
tuisJ.ande nog hoer prioriteit 'n verdere ses of wat rykmans 
sal geniet. stedelike kiesafdelings. 

het groot aanklank. by ·die op· 
posisiepers geniet. 

Die vraag kom egter by my 
op wat die rol van die pers 
in die toekoms gaan wees? 

Wat die regering en die 
Mrikaanse koerante betref, is 
daar in die nabye toekoms wei
nj.g moontlikhede dat die N.P. 
onder skoot sal kom. Die koms 
van Die Beeld, dagblad van die 
Nasionale Pers in Transvaal, 
sal gedurende die tweede helf
te van 1974 wye belangstelling 
uitlok. In die woorde van dr. 
Wimpie de Klerk kan dit lei 
tot ,.die stimuleer van ope den
ke deur die bal 'n bietjie rond 
te skop". Koerante wat verskil 
van •siening is nie noodwendig 
teenstanders in die oorredings
proses nie, maar bondgenote. 

Beide die Argus-groep (tra-

SeRe• 
KANTOO·R 

Daar was 'n duidelike hero
rientasie ·by die Engelsspreken
de kieser. Die vordering van 
die Progressiewe .Party en die 
impak van die Nasionale Par
ty op grenssetels is hiervan 'n 
duidelike bewys. 

e ssete s 979 
Die sogenaamde skaakmat· 

Mnr. L. le Grange, 
l.V. vir Potchefsuoom. 

DKE voigen.de is •n nys van parKementere setels wat 
met meerderhede van minder as 2 000 stemme 
gewen is gedurende die afge.i.ope verkiesing. 

KYK 'n mens na die uitsnag in Orange Grove besef 
'n mens dat persoonHkh.edle tog in gevalle 'll'J. rol 
gespeel het. Daar h.et mmr. Ruper Lorimer (P.P.) sy 
teenstand.er in die Volksraad.sverkiesing. mm. 
Etienne Malan (V.P.) m~t 142 stemme verslaan. 

In die Provinsiale Raadsver· 
kiesing het die V.P. egter 'n 
meerderheid van 3 368 stemme 
teen die Progressiewe Party 
behaal '(wat vergelyk met die 
toestande in die vorige ver
kiesings). Mnr. Etienne Malan 
was lid van die Schlebusch-

'n stap nie. Die Sunday Ex
press van 28 April noem Umh
langa ook as 'n moontlikheid. 

r>aar kan verwag word dat 'n 
titaniese stryd · hom in Pine
lands gaan afspeel as die tus
senverkiesing op 12 Junie daar 
plaasvind. Die tussenverkie-

kommissie en van die Ou Gar- sing word veroorsaak deur die 
de - sou dit rede vir sy neer- dood van die V:P. kandidaat 

lik integrasie, as beleid. Daar
mee saam sal die Opposisie in
tegrasie en sy konsekwensies 
veel duideliker aan {iie kie-

Gesien in die lig van die 
vloeibaarhei<.! van die politie· 
ke situasie is dit nie vergesog 
om die setels as grenssetels vir 
die volgende volksraadsverkie
sing te beskou nie. 

sers moet uitspel. Dit het tot Dit word aangedui in die 
hiertoe agterwee gebly as ge· volgorde: Setel, deur welke 
volg van die ondergeskikte rol party gehou, meerderheid, uit
wat die Progressiewe Party dager-party: 
gespeel .het. 

Die H.N.P. en die Demokra
tiese Party se steun was onbe
duidend. Hierdie partye mag 
van die toneel verdwyn of vor· 
dering toon. Hulle sal egter 
alt~d irrelevant bly, omdat hul
le lewens.vatbaarheid bulle ont-

TRANSVAAL 
Florida: N.P. - 1 894 - V.P. 
Johannesbui1g.Noord: P.P. -

•1403- V . .P. 

Jaag wees? in Pinelands, mnr. Newton neem is deur die feit dat hulle 

Oranje Grove: P.P. 742 - V.P. 
Parktown: P.:P. - 391 - V.P. 
Randburg: V . .P. - 831 - N.P. 
Springs: N.P. - 979 - V.P. 
Turffontein: N.P. - 330 - V.P. Die Eerste Minister, mnr. Thompson. nie gefundeerde alternatiewe 

Vorster, het van al die kandi- me P.•P. kort •n sewende L. bied nie. 
date in die verkiesing die V. om 'n senator te kan be- Die iFederale-idee van d·ie NATAL 
meeste stemme op hom ver· noem en sal dus alles in die V . .P. is deur die kiesers ver- Berea: V.P. - 1 585 - P.P. 

Mnr. W. K. van der Merwe, 
L.IP.R. vir IPotchefstroom. 

enig. stryd werp - ook om te be- werp. Die keuse wat die kie- Eshowe: N.P. - 323 - V.P. Seepunt: P . .P. - 1 568 - V.P. 
Adv. Radclyffe Cadman, V. wys 24 April was hie 'n ge- sers gemaak het, is duidelik. Pietermarit2'Jburg-Noord. V.P. - Wynberg: V.P. - 1 568 - N.P. 

P. Ieier in Natal, het sy tweede lukslag nie. Hulle sien kans om van soe- 394 - N . .P. Van bostaande 18 kiesafde
neerlaag in 8 jaar teen 'n Na- Die V . .P. sit weer met 'n be- wereiniteit afstand te doen as Pinetown: V .IP. - 891 - P . .P. lings word tans 5 deur die N. 
;ionalis gely. Dit benadeel sy noemingsstryd binne sy eie ge- dit die totstandkoming van n Port Natal : N . .P. - 20 - V.P. P., 5 deur die P . .P. en 8 deur 
!anse om Sir De Villiers Graaff led ere. Mnr. Harry Schwarz Bantoestaat behels en daardie die V.P. gehou. Gesien teen 
JP te voJ.g grootliks. In 1966 wil mnr. Kobus van Eeden as soewereiniteit dus slegs grond- KAAP die huidige tendens weg van 
~ hy in Zoeloeland verslaan kandi"daat sien (hy het dit on- gebied as inhoud het. Hulle Kaapstad-Tuine: V.P. - 1 719 die V.iP. kan 6 daarvan Nasio
m is toe Senaat toe gestuur langs in Seepunt laat blyk) sien nie kans om van soewe- - N.IP. naal word en 2 Progressief. Na 
leur die V.P. Moontlik sal terwyl die ou •garde Pinelands reiniteit afstand te doen nie, King Williamstown: V.P. - 478 my mening_ is daar weinig 
Umlozi nou aan hom gegee dalk wil gebruik om een van as dit die vestiging van swart - N.P. montlikheid dat die 10 setels 
word - hoewel dit lyk asof sy voorbankers terug te kry gesag in die vorm van 'n Fe- Newtonpark: V.P. - 1 061 wat deur die N:P. en p .P. ge-
Brig. Von Keyserlingk, die in die Volksraad. Die Demo- derale Parlement (wat nood- N.P. hou word ooit na die V.P. (wat 
{uidige V.P. L.V. vir Umlozi, kratiese Party stel egter ook wendig op grond van getal- Rondebosch: P.P. - 1568 telkens die uitdager is) sal 
lie baie gelukkig voel oor so in Pinelands belang. sterkte deur die Bantoe oor- V.P. gaan. 

vra mnr. Harry Schwarz se be
Iofte, wat van 35 setels aan 
die Rand geword het. Die Ex
press glo die V .. P. met sy Fe
derasieplan, is en bly die enig
ste effektiewe opposisie. Die 
Sunday Times het hom duide
lik verbind aan die Jong Tur
ke. Daarom beplan hy 'n sen
trale kongres van die V.P. voor 
die begin van die Parlement
sitting waarop die volgende sa
ke behandel sal word: 

Graaff se posisie as Ieier. 
Dit lyk asof hy vervang gaan 
word as hy nie uit vrye wil 
gaan nie. 

Die · aanwys van mnr. Japie 
Bas§on as nuwe V.P.-leier. 

Beleidsaanpassing om die po
sisie van die Blanke Parlement 
binne die Federale Struktuur 
in heroorweging neem. 

Demokratisering van die V. 
P. se nominasie-prosedure -
iets wat tot groot onmin gelei 
het gedurende die afgelope 
verkiesing. 

oDit wil lyk asof, indien die 
kongres nia sal afkom nie die 
vonke dan binne die parlement 
gaan spat. Hou die pers dop. 

pp 

ONGER? 
Probeer o!l1s 

Vetkoek. 
MAAIL VIlE~~ 25c. 
KIERRIE 25c. 
KAA$ ~n KONiFYr 25c. 



;al 
te 
lP· 
~es 

lie 
•et 
rt-

as 

et 
)U 

ad 
>g 

rat 
1e-
1it-

ns 
lie 
lie 
in
ter 
rin 
IP· 
SO, 

ng 

.B. 

VRYDAG 3 MIEI '11914 ID~IE WAPAD 

..... 

m::m::m::m::m::m::m::m::m::m::m::m::m::m::m:m::m:m::m:m::m = ~ , !:\! m 
m E iii 

Die totale getal stemme wat elke party in die verkiesing op i!j iii 
hom verenig het en die persentasie van die totaal is soos i!j iii 

N.P. V.P. P.P. Totaal 
1970 1974 1970 1974 1970 1974 1970 1974 

volg: - E -
N.P. 635585 57,1% ~ !ij 
V.P. 363 459 32,7% !:\! ffi 

Kaap 36 37 18 15 0 2 54 54 
Tvt. 58 61 14 11 1 4 43 76 
Vrystaat 15 14 0 0 0 0 15 14 
Natal 3 5 15 15 0 0 18 20 P.P. 58 768 5,3% iii 5 
S.W.A. 6 5 0 0 0 0 6 5" H.N.P. 39 568 3,6% DAT die EJngelssprekende Pers 'n groot ll"Ol illl dlle 

118 122 47 41 6 166 169 
D.P. 10 449 0,9% uitsiag van die verlkiesilllg gebad het, is nne te be-
Ander 4 990 0,4% twyfel nie. 

" Verkiesing in 
~estel. 

Pinelands (Kaapland) en Karas (S.W.A.) uit-
Word die onbestrede setels in ag geneem, kan bereken word 
dat die N.P. ongeveer 60,7% van die kieserspubliek in die 
Republiek se stem geniet. 

Anders as die Afrikaanse 

W ANNEER dne ~.dtsll~e onder dlie vergrootglas geneem word, is die volgemde 
geregverdig: Die Nasionane >Party het, veral as in aanmerkling geneem word 
hoe sterk die party reeds was .('n meerde:rheid van 71 op 'n totaaU van 166), 
volgehoue groei getoon. 

pers, wat die regering bank
vas Oitdersteun het, het dit al
lerlei strategiee uitprobeer en 
die eie oogmerke gehad. So 
bv. is die Jong Turke binne 
die V . .P. 'n skepping en peet
kind van die Sunday Times. 
Die idee van stem-vir-die-kan
didaat, nie vir die party nie, 
het groot aanklank by die op
posisiepers geniet. 

MNR. B. J. 'VORSTER 

KRY JO·U 

KARNAVA 
EMPIE 

by die 

S.R.~ 

KANTOO·R 

Nie aileen is vier setels ge
buit nie, maar meerderhede is 
oor die hele land vergroot. Dat 
die N:P. die oorweldigende 
meerderheidstem van die lde
sers geniet, is duid.elik.. Dit is 

. 'n duidelike mandaat aan die 
N.P. · om die beleid van afson
derlike ontwikkeling tot sy lo
giese konsekwensies te voer. 
Ons sal dus heel waarskynlik 
binne die termyn van die hui· 
dige parlement die onafbank-
likwording van die Transkei 
beleef. Op die Nasionale Party 
se Transvaalse Kongres Maan
dagaand 29 April vanjaar, het 
die Eerste Minister dit gestel 
dat die ontwikkeling van die 
tuislande nog hoer prioriteit 
sal geniet. 

Daar was 'n duidelike hero· 
rientasie by die Engelsspreken
de kieser. Die vordering van 
die Progressiewe Party en die 
impak van die Nasionale Par
ty op grenssetels is hiervan 'n 
duidelike bewys. 

Die sogenaamde 

KYK 'n mens na die uitslag in Orange Grove besef 
'n mens dat persoonlikhede tog in gevalle 'n rol 
gespeel het. Daar het mnr. Ruper Lorimer (P.P.) sy 
teenstander in die Volksraadsverkiesing, mnr. 
Etie.nne Malalll (V.P.) met 742 stemme verslaan. 

In die Provinsiale Raads.ver
kiesing het die V.:P. egter 'n 
meerderheid van 3 368 stemme 
teen die Progressiewe Party 
behaal ·(wat vergelyk met die 
toestande in die vorige ver
kiesings). Mnr. Etienne Malan 
was lid van die Schlebusch-

'n stap nie. Die Sunday Ex
press van 28 April noem Umh
langa ook as 'n moontlikheid. 

r>aar kan verwag word dat 'n 
titaniese stryd · hom in Pine
lands gaan afspeel as die tus
senverkiesing op 12 Junie daar 
plaasvind. Die tussenverkie-

kommissie en van die Ou Gar- sing word veroorsaak deur die 
de - sou dit rede vir sy neer- dood van die V .. P. kandidaat 

situasie van die vorige aantal heers sal word) aanneem. Die vraag kom egter by my 
jare is verbreek. Die inpalming Wanneer 'n mens let op die op wat die rol van die pers 
van setels deur die Progres- vordering van die P . .P., is dit in die toekoms gaan wees? 
siewes kan die prikkel wees interessant dat hulle in die Wat die regering en die 
tot spoedige herorientering stedelike gebiede (Johannes- Afrikaanse koerante betref, is 
van die Opposisiegeledere - burg-Noord, Parktown, See- daar in die nabye toekoms wei
iets wat allerwee verwag word. punt, Orange Grove en Ronde- ni·g moontlikhe'de dat die N.P . 
Dit sal lei tot 'n .Opposisie met bosch) vordering gemaak het, onder skoot sal kom. Die koms 
die enigste alte.rnatief vir af- maar nie in Natal, wat ewe- van Die Beeld, dagblad van die 
sonderlike ontwikkeling, naam- seer Engelssprekend is nie. Nasionale Pers in Transvaal, 

Mnr. l. le Grange, 
L.V. vir Potchefstroom. 

Dit wil dus voorkom asof daar- sal gedurende die tweede helf
die kieser wat swart naasbe- te van 1974 wye belangstelling 
staan ervaar, minder vatbaar uitlok. In die woorde van dr. 
is vir die integrasie-idee van Wimpie de Klerk kan dit lei 
die P:P. as daardie kieser wat tot .,die stimuleer van ope den
in die stad sit waar hy die ke deur die bal 'n bietjie rond 
voordele van segregasie ge- te skop". Koerante wat verskil 
niet. Hierdie faktor kan die van •siening is nie noodwendig 
P.P. se groei dalk beperk tot teenstanders in die oorredings
'n verdere ses of wat rykma.ns I proses nie, maar bondgenote. 
stedelike kiesafdelings. Beide die Argus-groep (tra-

Grenssete s 19 9 
DIE volgende is 'n lys van parlemente:re setels wat 
met meerderhed.e van minder as 2 000 stemme 
gewen is gedurendle die afgelope verkiesing. 

Gesien in die lig van die 
vloeibaarhei<! van die politie

lik integrasie, as beleid. Daar- ke situasie is dit nie vergesog 
mee saam sal die Opposisie in- om die setels as grenssetels vir 
tegrasie en sy konsekwensies die volgende volksraadsverkie
veel duideliker aan die kie- sing te beskou nie. 
sers moet uitspel. Dit het tot Dit word aangedui in die 
hiertoe agterwee gebly as ge- volgorde: Setel, deur welke 
volg van die ondergeskikte rol party gehou, meerderheid, uit
wat die .Progressiewe Party dager-party: 
gespeel .het. 

Die H.N . .P. en die Demokra
tiese .Party se steun was onbe
duidend. Hierdie partye mag 
van die toneel verdwyn of vor
dering toon. Hulle sal egter 
alt~d irrelevant bly, omdat hul
le lewensvatbaarheid hulle ont-

TRANSVAAL 
Florida: N.P. - 1 894 - V.P. 
Johannesbui1g-Noord: P.P. -

•1403 - V.•P. 

Jaag wees? in Pinelands, mnr. Newton neem is deur die feit dat hulle 

Oranje Grove: P.P. 742 - V.P. 
Parktown: P.:P. - 391 - V.P. 
Rand burg: V P. - 831 - N.P. 
Springs: N.P. - 979 - V.P. 
Turffontein: N.P. - 330 - V.P. Die Eerste Minister, mnr. Thompson. nie gefundeerde alternatiewe 

Vorster, het van al die kandi- Die P.P. kort 'n sewende L. bied nie. 
date in die verkiesing die V. om 'n senator te kan be- Die Federale-idee van die NATAL 
meeste stemme op hom ver- noem en sal dus alles in die V.P. is deur die kiesers ver- Berea: V.P. - 1 585 - P.P. 

Mnr. W . K. van der Merwe, 
IL.I?.R. vir l?otchefstroom. 

enig. stryd werp - ook om te be- werp. Die keuse wat die kie- Eshowe: N.P. - 323 - V.P. Seepunt: P.P. - 1 568 - V.P. 
Adv. Radclyffe Cadman, V. wys 24 April was hie 'n ge- sers gemaak het, is duidelik. Pietermaritxburg-Noord. V.P. - Wynberg: V .P. - 1568 - N.P. 

P. leier in Natal, het sy tweede lukslag nie. Hulle sien kans om van soe- 394 - N.P. Van bostaande 18 kiesafde
neerlaag in 8 jaar teen 'n Na- Die V.•P. sit weer met 'n be- wereiniteit afstand te doen as Pinetown: V JP. - 891 - P . .P. lings word tans 5 deur die N. 
sionalis gely. Dit benadeel sy noemingsstryd binne sy eie ge- dit die totstandkoming van n Port Natal: N . .P. - 20 - V.P. P., 5 deur die p,p, en 8 deur 
kanse om Sir De Villiers Graaff ledere. Mnr. Harry Schwarz Bantoestaat behels en daard.ie die V.P. gehou. Gesien teen 
op te volg grootliks. In 1966 wil mnr. Kobus van Eeden as soewereiniteit dus slegs grond- KAAP die huidige tendens weg van 
is hy in Zoeloeland verslaan kandidaat sien (hy het dit on- gebied as inhoud het. Hulle Kaapstad-Tuine: V.P. - 1 719 die V.;P, kan 6 daarvan Nasio
en is toe Senaat toe gestuur langs in Seepunt laat blyk) sien nie kans om van soewe- - N.!P. naal word en 2 Progressief. Na 
deur die V P. Moontlik sal terwyl die ou •garde Pinelands reiniteit afstand te doen nie, King Williamstown: V.P. - 478 my mening. is daar weinig 
Umlozi nou aan hom gegee dalk wil gebruik om een van as dit die vestiging van swart - N.P. montlikheid dat die 10 setels 
word - hoewel dit lyk asof sy voorbankers terug te kry gesag in die vorm van 'n Fe- Newtonpark: V.P. - 1 061 wat deur die N:P. en P.P. ge-
Brig. Von Keyserlingk, die in die Volksraa.d. Die Demo- derale Parlement (wat nood- N.P. hou word ooit na die V.P. (wat 
huidige V.P. L.V. vir Umlozi, kratiese Party stel egter ook wendig op grond van getal- Rondebosch: P.P. - 1568 telkens die uitdager is) sal 
nie bale gelukkig voel oor ~o in Pinelands belang. sterkte deur die Bantoe oor- V.P. gaan. 

disioneel pro-Graaff) en die 
South African Associated 
Newspapers-groep, eis deesdae 
die V P.-leier se kop. Vergelyk 
maar die Sunday Tribune (Ar· 
gus-groep) van 21 April 1974. 

Die enigste getroue bondge
noot wat die V.P. (nie nood
wendig die Ou Garde nie) nog 
het, is die Sunday Express. Hy 

QUIN1J"US PELSEIR 

vra mnr. Harry Schwarz se be
lofte, wat van 35 setels aan 
die Rand geword het. Die Ex
press glo die V.P. met sy Fe
derasieplan, is en bly die enig
ste effektiewe opposisie. Die 
Sunday Times het hom duide
lik verbind aan die Jong Tur
ke. Daarom beplan hy 'n sen
trale kongres van die V.P. voor 
die begin van die Parlement
sitting waarop die volgende sa
ke behandel sal word: 

Graaff se posisie as leier. 
Dit lyk asof hy vervang gaan 
word as hy nie uit vrye wil 
gaan nie. 

Die · aanwys van mnr. Japie 
Bas§on as nuwe V.P.-leier. 

Beleidsaanpassing om die po
sisie van die Blanke Parlement 
binne die Federale Struktuur 
in heroorweging neem. 

Demokratisering van die V. 
P. se nominasie-prosedure -
iets wat tot groot onmin gelei . 
het geduren"de die afgelope 
verkiesing. 

nit wil lyk asof, indien die 
kongres nie sal afkom nie die 
vonke dan binne die parlement 
gaan spat. Hou die pers dop. 

I 
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Die liefde is die bitter glas, 
die droe glas, die donker glas; 
die liefde is die naverdriet 
wat in die hart se holte pas. 

(G. A. Watermeyer) 

Rooidag, rooidag, 
wat bring jy? 

* * * . 

Ek weet nie waarom 
voei ek so bly, 

my hart die klop 
en dit voei vir my 
sowaar, sowaar 
vandag kom hy. (N. P. van Wyk louw) 

* * * 
Toe het hy stil uit die nag verskyn 
geraam in die donker deurkosyn. 

(Elisabeth Eybers) 

* * * 
Die bruinperd met die kol voor die kop, 
die jonkman sit met plesier daarop: 
die wit sakdoek in die linkersy, 
dit lyk of hy vanaand gaan vry. 

* * * 
My nooi is in 'n nartjie, 
my ouma in kaneel, 
daar's iemand ... iemand in anys, 
daar's 'n vrou in elke geur! 

(Anoniem) 

(D. J. Opperman) 

* * * Wie loop? Dis die haas, dis die hond, dis die wind, 
dis die water bly en welgesind. 
Wie sing? Dis die sysie, die riet, die sleutelgat, 
en my hart wat sing en sing soos 'n kind. 

(W. E. G. louw) 

* * * My naakte siel wil sonder skrome 
in aile eenvoud tot jou gaan, 
soos uit diepe slaap ons drome, 
soos teen skemerlug die bome 
opreik na die bloue maan. 

(N. P. van Wyk louw) 

* * * 
Hoe sal ek se dat ek jou liefhet 
sonder beeldspraak of retorika? 
Die woorde tussen mense kom en gaan 
met so min ems in die spel. 

Ek k.an dit met my hande se, 
maar sal die bloute van jou oe nooit nie raak, 
jou intonasie en die gebaar 
wat aan • n mens behoort 
uniekheid van 'n glimlag. 

Duits en Engels het drie woorde vir die ding 
wat geen wetenskaplike formule kan vervat, 
geen iogie$e~band ooit kan verklaar 
In Afrikaans, sit ons nog opgeskeep 
ook met die hulpwerkwoord. 

Wat sal my moeite dus uiteindelik baat? 
Ook sal ek my op die vier woorde moet verlaat. 

(lina Spies) 

* * * Ek ·het jou liewer as wind of die water 
liewer as suiwere sonlig en see 
Ek het jou lief met die wonderkrag 
wat die hart van 'n mens aan 'n mens kan gee. 

(W. E. G. louw) 

* * * Gee my jou oe, liefste, en jou hand 
w anneer die laaste kaggelvure brand, 
w anneer die reennat winterwinde luid 
hul v eemoed uitspat teen die vensterruit. 
Gee my jou hart wanneer die stuifdruppels sag 
ges rrekkies lispel deur die lange nag. 
Die 1lamme fladder warm strepe fig 
oor 1eining van jou bors, jou smal gesig; 

.k vly in leeggewaaide stilte weer 
my 1angs diep kuile van jou liefde neer. 

(G. J. Kruger) 

STOOF APPELS 
Tussen die kate/ se koppenent 
ennie die kate/ se voetenent 
daar le die begin 
en daar le die einde 
die begin vannie ding 
ennie end vannie ding 
en tussen begin en end 
word jy die speletjie ooit gewend 
of issit van begin tot end 
meer geluk as wysheid 
dajy hou toddie end. 

* * * 
Ons liefde het uitgeb!om 
tussen elfuur en kwart oor twee 
hier sh ek onder die dagbreek 
half-nugter en verlee 

op koel stoeptreetjies erens 
waar ek 'n blink waterkraan sien, 
in die ure van die donker dors 
tussen twaalfuur en smorens om tien. 

Om elfuur was jou liggaam die 
die honger en dors in my, 
as jou skewe papier-kalot 
ver deur die danssaal gly. 

Om twaalfuur was jy 'n ligte brug, 
'n hoe gevaarlike gang 
bo my klein verwildering 
tussen pyn en sterwe gehang. 

Om -eenuur was jou hare 
vir my vingfJrS 'n bose strik, 
en jou lyf soos swart stil water 
en jou asem soos 'n snik. 

En nou het die more my 
oor die rand van sy glas gemors 
op die stoep by die kraan wat blink 
in die uur van die donker dors. 

(Boerneef) 

(N. P. van Wyk Louw) 

* * * Die storm aarsel en besprong 
die wilger soos 'n wilde dier 
Die donderweer kruip grommend 
nader oor die mooirivier -

(Ina Rousseau) 

* * * 
w at wou jy daardie nanag vir my se 
toe reeds die afskeid in ons oe le? 

Wou jy vertel hoe onontvlegbaar vas 
ons liefde in 'n duisend voee pas? 

Wou jy stil bieg dat die herinnering 
aan vroeer tye in nagglimmering 

van ou-ou dr.ome telkens weer verskyn, 
dat dit jou bitter vreugde was, jou pyn? 

Of wou jy in gelate fluistering 
my net jou hart se donker weemoed bring? 

(G. J. Kruger) 

* * * 
En nou's dit oor: die kelkies le in stukke; 
die wyn bevlek die tafel, en die rose 
is vert/enter en verwelk ... 

(N. P. van Wyk louw) 

* * * 
Vandat jy weggegaan het, 
teken ek daagliks in my doodsdagboek 
by jou naam ,.aanwesig" aan 
met 'n klein rooi merkie 

vir jou voetstap 
as ek kaalvoet oor die strand (oop, 

vir jou opdringerige stem 
as ek luister na musiek 
as ek na musiek luister. 

(lin a Spies) 
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ja, maar ook dat ek nou die kamers van eensaamheid 
her ken, 

die bevuiling van drome, die oor{Jiyfsels van herin-
neringe, 

'n viool se dun gekerm 
waar oe ver altyd verder kyk, 
ore tjoepstil na binnetoe luister 
- dat ek ook soos 'n bedelaar 
bid vir die aalmoese van ,nuus van die huis', 
vir die genade van, onthou jy's 
vir die erbarming van ,een van die dae' . 

( Breyten Breytenbach) 

* * * 
Skraler as 'n riet 
o, o skraler as 'n riet 
die bloubos het die goue pit 
en ek het die verdriet. 

(N. P. van Wyk louw) 

* * * 
0 drome, o verlange 
wat nou treur en sing 
hul droewe sange 
van herinnering . .. 

(Uys Krige) 
Met skeem'ring toe die vinke by die vlei 
Die lug deurweef het met hul helder gee/, 
Het ek vir 'n oomblik my verbeel 
Jy loop weer deur die riete saam met my; 

Want alles was soos toe ons sy aan sy, 
Gehoor het hoe die windjie deur hul speel. 

(I. D. du Plessis) 

* * * 
Wys my die plek waar ons saam gestaan het, 

Eens toe jy myne was -
Vroeer, voor jou liefde vir my getaan het, 

Vroeer, toe jy myne was. 
Kyk, dis dieselfde; die silwersee 
Blink in die sonskyn, soos lank verlee 
Dit eenmaal geblink het, 'n welkomsgroet 
Vir ons liefde wat uithou en alles vergoed. 

Wys my die plek waar ons saam gekniel het, 
Eens, toe jy myne was -

Vroeer, toe een siel vir ons saam besiel het, 
Vroeer, toe jy myne was. 

* * * 
Wannepr jy hierdie laaste brief 
agter die duin gelees het, lief, 

(C. L. Leipoldt) 

skeur en skeur dit in niks minders 
as 'n duisend spikkelvlinders 

wat wegdwarrelend op die wind 
in die see hul einde vind, 

want oor die vlaktes tussen ons 
is a/ ons drome disseldons. 

(D. J. Opperman) 

* * * 
Niks is verlore nie, want hierdie 
kentering 
sal a/ my lamgeslane dae wreek. 

(W. E. G. Louw) 

* * * 
NASKRIF 

,.Niks duur vir altyd nie; nie vriendskap nie, en al
lermins die liefde; en smart is nodig dat ons die 
vreugde kan kim en herken; en bome word oud en 
ou mense sterl: hoe sal ons dan se: toef Ianger o 
dag, o lente, o jeug?" 

( Hennie Aucamp) 
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J(ennisgewing aan 
manskoshu,ise 

PUKKE, - Hierdie tydsk:rif is 'n dien.s d.em· june, 
aan jude. Indien julie dus, soos (He week, nie by· 
dlraes lewer ltlie, kan. om; lllliks ~Iaas nie. 

Hieronder volg 'n brief (ver
kort) soos dit aan elke mans
koshujs gestuur is, met daarby 
die program waarvol.gens elke 
koshuis sy bydraes moet !ewer. 
Die brief is Of persoonlik afge
lewer, Of in elke koshuis se 
bussie geplaas. Die redaksie 
kan dus geen verantwoordelik· 
heid aanvaar indien geen be· 
rigte ingegee word nie. 

sover moontlik get ik wees en 
nie !anger as 'n driekwart fo
lio, of dan een tot een-en-'n· 
halwe folia (ongetik) wees nie. 

Hou <lie berig by eie koshuis
nuus en -gebeure. Moet nie 
teen ande1· onnodig verkleine· 
rend wees nie. 

TYDTAFEL 
Die volgende koshuise gee 

beri.gte in op 22 April, 6 Mei, 
BRIEF 20 Mei, 3 Junie en 17 J unie: 

Geagte Korrespondent, Ski!ur, Makouvlei, Over de 
Ek wi! jou net weer daar· Voor, .Piet Groblerhuis, Hei· 

aan herinner dat elke koshuis mat, Gatland. 
eike twee weke 'n kans kry Die volgende koshuise gee 
om sy naam hoog te hou onder berigte in op 29 April, 13 Mei, 
,Koshuiskos" in die Wapad. '27 Mei, 10 Junie en 24 Junie: 
Hieronder volg die tydtafel Liberaiia, Dorp, Klooster, 
waarvolgens u die berigte Toekoms en Uitspan. 
moet lewer. Die datums waaronder 1.1 

Berigte vir elke week moet koshuis verskyn, is die datums 
my op die laaste die Maandag waarop u berigte moet inhan
(1.30 vm.) van die betrokke dig. Sorg dus dat u onder
week se uitgawe (sien tydtafel) skeie korrespondente hui plig 
bereik. Berigte kan Of in Skuur doen. 
se bussie by die SR kantoor 
(133) of na Skuur, kamer 89 
gestuur word. Berigte moet 

Dankie, 
J. Erasmus (Redakteur) . 

soekers". Nou weet alma! dat 
die koshuis binne selfs gesel· 
iiger is as buite. Liza bet selfs 
besluit dat net 'n klein ont
haaltjie goed genoeg is vir 
Lap:pies. 

Joke het gesorg dat die fon
dament vir geleerdheid gele 
word, sy is d,ie eerste inwoner 
wat graad ,gevang" bet. Laat 
ons maar hoop dat die ander 
inwoners ook sal ,raak vang". 

Die begin van 'n reeks ver
lowings is begin deur Mienie 
en ons wag alma! met groot 
verwagting op die res. Aman
da? Elza? Elmare? Liza? 

Die ander dameskoshuise 
kan gerus ons uitdaging aan
vaar vir die ,Rio na Kaap"
wedstryd. Toekoms het aan
gebied om vir ons 'n vlot te 
bou en ons wil vir die manne 
se dat ons dink dis groot. 

Die goeie gees word uitge
dra deur ons eerstejaars se 
goeie brosuitslae. Almal het 
bros en kleurbaadjie geslaag; 
daar was selfs onderskeidings. 

Karnaval le weer voor die 
deur en soos dit Soetdoriags 
betaam, sal ons weer orals 
gesien word. Geniet Kan1aval, 
en gaan mal! 

DORP 
RUGBY: Na ons derde agter
eenvolgende oot<winning, sit 
P.G.D. 1 stewig in die saal 
met koshuis!iga. Jammer 

Trapkar: Dorp het steeds die 
tweede beste trapkar op die 
kam_pus, met die verskil, die 
beste een is nog nie gebou 
nie. Dorp sal sy stem dik 
maak met sy twee amptelike 
inskrywings. Sterkte aan die 
dames van Wanda met hul in
skrywing wat geplaas word. 

Vlotbou: Sien julie vanaf 
Maandagaand om 7.30 by Wan
da. Eerstejaars kruip uit die 
gate, ons verlang n:a julie. 
Geluk aan die entoesiastiese 
eerstejaar-dames, ons kyk uit 
vir julie deelname aan die 
karnaval. 

OOSTERHOF 
SOOS gewoonlik is Ooorerb.oi' 
alweer die nuusmaker. Die 
Puk se nommer een enkelspel
tennisspeelster is Marleen 
Lombard, 'n Oostemooi. Of
skoon sy haar prestasie aan 
haar ,tekkies" toeskryf, kan 
ons getuig van harde oefe
ning. 

Met die gees van Karnaval. 
in die lug, pos Gatland toe 
mos 'n man tot groot verm.aak 
van ons eerstejaars; Klooster 
skaak ons teekan , en die helf
te van die oudames het al af
gesterf van dors. 

Mnr. Pieter Mulder het ons 
Maandagaand besoek, en aan 
die eerstejaars hulle Imopies 
oorhandig. (Ter!oops, almal 
het in hul Bros geslaag!) 

SKE s 
AI, hier na Karnaval se kant toe begin a:mal weer hut v®rc:; 
regslusd. Baie mansstudente le nou smiddae op hul beddens, 
druk besig om nuwe taktieke uit te werk met die oog op 
karnavai-sleepaksies. Dit is mos wat die meeste wil doen, 
sleep pleks 1121n vlotbou. 

Meisies, onthou . . • die mans se harte is maar vlak: as 
'n man nie naby die een is wie hy tiefhet nie, het hy scm
mer die een lief naby wie ily is. 

Schiengeman het gedig: 

,.IDis snaaks hoe iekker kry 'n mem1 

as sy 'n glimlag gee; 

Dis sna~lllkser nog hoe sleg jy voel, 

as sy jou antwoord .. Nee". 

Maar snaaksste van dit alles is 

Hoe gou 'n mens vergeet, 

As jy 'n nuwe liafda kry 

Die eerste een sa lead! 

Seker daarom dat Wolfie se: ,.Don't kiss me goodnight, kiillt~ 
me ali night!" 

PUKKE, lkom met jul bydraes, ons het dit nodig. ltk 
kan nie eens se geniet die Karnavai, en gedra julie nie, want 
mens kan mos nie a!twee doen nie! 

KASTEEL IT;;;;===~c;;;:=:;;:;:;:;:=~·" ·~··~·~·" .. ··~ .'":':;;:;:;:;;:;;;=;:;.;:;;:;:; 1 liga verdien. Die telling was 
12-10. 

Dawie Dup, verlede jaar se 
wenners van die liga, kon 
hierdie jaar nog nie weer die 
gehalte spe! !ewer wat bulle 
verlede jaar so 'n moeilike 
span gemaak het om te klop 
nie. Hulle het egter Saterdag 
weer tekens van verlede sei-

(); 
\ '-
! ~ SO STIL-STIL oes Kasteel a! 

die louere in. Natuurlik het 
ons eerstejaars die vinni.gste 
en meeste Pukkies verkoop. 
Watter koshuis kan nog spog 
met 'n vyftien punte weg-

~~~'.':"C~C~~==:::=•~u•~··~•~•~d 
springslag en boonop 'n RlOO ~~~i~~~~~~~~~~~~~~~ bonus. Ons slyp al ons tande 
vir die Hi·Fi-stel. 

Deesdae het ons ook 'n bie-
tjie meer lig op die onderwerp 
(langs die koshuis) soos baie 
slepers seker ook al tereg op
gemerk het. Donderdagaand 
het Kasteel die laaste r illings 
van die eerste koue ,wegge
dose" met Irish Coffee saam 
met Over de Voor. 

Maandagoggend om tien uur 
voormiddag gaan ons bitter
einders definitief die kaart· 
spel-marathon - Rummy -
aandurf, wat 70 ure lank sal 
aanhou. 

Hulle is Patty Render, Skoo
zie Cloete, Martie Hattingh, 
Hendra van Aarde, Reke La· 
buschagne, Jenny en Audrey 
Schroder en Marie Smalber
ger. 

Miskien gaan Kasteei ook 
aan die t;.-apkarresies deel
neem, dit wil se as die onder· 
handelinge met Skuur sukses
vol is. Ons eerstejaars wil die 
Kaap-na-Rio-wedren aan
durf met eierpanne as roei
spane. Ons hoop bulle is net 
sulke goeie roeiers as kokke. 

Vo!gende week sal al wat 
Kasteler is, weer afsit na die 
Vlei - ons bou mos saam 
vlot, wie weet - dalk die 
wenvlot! 

SKUUR 
ALHOEWEL dit nie ons beurt 
is nie, maar daar dalk plek 
in die ,Wapad" mag wees, wil 
ons net van die geleent,heid 
geb&'llik maak om aan al die 
Skuur se bulle, wat met 'n tik. 
kie op die kop graad kon 
vang, baie geluk se. Dit was 
'n groot dag en ons is trots 
op juUe. 

Die wenvlot van verlede jaar, die spogpoging van Skuur en H<asteel ... Gaan hulle dit 
weer regkry? (Foto: Fotokuns.) 

se trots, kleiri Pietie Meyer, 
,die klein mannetjie met die 
hart" (gekwoteer uit die woor
de van H. Badenhorst), baie 
geluk met jou besondere pres
tasies, waarvan die grootste 
jou S.A.-rekord is. 

Kompleks, julie het teen 'n 
beter span verloor - ek gee 
toe - julie is goeie teenstan
ders en 'n maklike corwin
rung was dit nie. 

P.G.D. 15. Geluk manne! Dit · 
was groot en soet daarby. Ons 
druk duim vir Saterdag teen 
Skuur, sterkte, sommer ook 
vir die hele seisoen. 

Aan a! die dames wat graad 
gevang het - Geluk! Ons weet 
nou eers waarom julie so baie 
keer ,sjuut" in die gange ge
skreeu het. 

Ons eie Oostervaria is in 
volle gang, en mense wat ons 
op Maandagaande besoek, sal 
tussen 9 nm. en 9.30 nm. die 
lekkerste musiek en interes-

Manne, ek verneem die Ma
fia is weer baie bedrywig. 
Onthou! Daar is geen Mafia 
nie .. . Uitslae: P.G.D. I 

pleks I 12-10. 
Kom. santste boodskappe oor ons 

teen interkom hoor. 

DORIN·GS 

P.G.D. II teen Skuur U 
3-4. 

P.G.D. III teen Kompleks 
III 47-0. 

P.G.D. IV teen Skuur IV 
4-14. 

Karnavalkompetisies: Help 
SOE.TDORINGS het Weens- manne, ons wil aan elke kom
dag weer eens haar J,J.itson· petisie deelneem, skakel ·met 
dertikhede bewys; ons ko~ Dirk du Preez vir meer be

Hou ons maar dop. Volgen
de week is ons weer i.n die 
nuus! Oostergroete. 

KOSHUIS .. 
RUGBY 

Dan, aan Slruu:r en die Puk huis was oopgestei vir ,be- wnderhede. 
DXE koohuisrugbyliga bet by
na Jmg;lfpad gevor~ M ll!.Oi: 

steeds is daar nie een span soen 'getoon toe hulle Over de 
wat verseker kan se dat by Voor oortuigend geklop bet. 
hierdie jaar met die beker "TTVer de Voor beleei' van
gaan wcgloop nie. jaar seker een van sy swak-

Drie spanne, nl. P.G.D., Kom· ste jare op sportgebied. Die 
pleks en Skuur, staan op die koshuis se eerste span bet nog 
oomblik sterk in die liga. P. nie een wedstryd gewen nie. 
G.D. bet 'n effense voorsprong Klooster, die jongste mans
in die sin dat bulle na drie koshuis op die Puk, bet dan 
wedstryde nog volpunte het, ook vanjaar hul enigste oor
terwyl die ander twee span· winning in 'n ligawedstryd 
ne albei a! een keer verloor teen Over de Voor behaal. 
het. P.G.D. en Skuur moet nog Die jongste ;puntestand is 
in die eerste ronde teen me- as volg: 
kaar speel en die wedstryd S W V G Pv Pt PT 
kan 'n groot invloed he op die P.G.D. 3 3 - - 48 31 6 
uiteindelike ui t slag in die liga. Kompleks 3 2 1 - 35 24 4 

Saterdag het P.G.D. en Kom· Skuur 3 2 1 - 29 24 4 
pleks teen mekaar te staan Dawie Dup 3 1 2 - 29 39 2 
gekom. Dit was 'n skitteren
de wedstryd wat deur enige 
van die twee spanne gewen 
kon gewees het. Omdat P.G. 
D. egter hul kanse beter be
nut het, het hulle as oorwin
tlaars van die veld gestap en 
'n verdere tw<'..e punte in die 

Johan 

Klooster 3 1 2 - 31 38 2 
Over de V. 3 - 3 - 45 51 -

KARNAVAL 
'14 
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PYPIES Laubscher, voorsitier 
van die Puk se Landloopklub, 
en sy makkers het 'n groot 
afloswedloop vir Karnaval be· 
plan: Dit beloof om een van 
die hoogtepunte van die Kar
navalweek te wees. 

Elke Puk is op 'n slim ma
nier by die aflos betrek. Van 

ar 0 

,SATERDAGMIDDAG het die Carleton.vmers mstydl nog gemoedelik bene ge
rek op OU5npa:rk. Met 'n agterstand. van 6-15 het huHe gemeen ~at hul 
span na die wedst ryd teen die Pukke ~og steeds onoorwonne sou we~s in 
die stryd om die Neserbeker. 'n Mens kon hulle dit nie kwaHk 
want die eerste helfte was nie iets om oor huns toe te skryf nie. 

Maar in die tweede helfte ~root aandeel gehad in die I van Wyk driee gedruk. Heel· 
het die Pukke weer hul ou Pukke se reuse-oorwining van agt<>r Willie de Bl'llin het ses
laai uitgehaal. Hulle het met 40-12. Die drie losmanne het tien punte (twee strafdoele en 
die bal begin hardloop en veral in die tweede helite soos 1 vyf vervyfskoppe) 
Goldfields het rue geweet waar tiere saam gejag agter die op- voet aangeteken. 
om te keer nie. ponente en die losbal. Choppie Taylor, 

Dit sal onregverdig wees Dit sal interessant wees om van Goldfields, het sy span se 
om speler:; aan Puk-kant uit te sien of James Claassen in enigste drie gedruk en met 'n 
sorlder, maar 'n mem kan nie die Pukke se volgende wed- strafdoel geslaag. Nick Be
anders as om bntman Ber- stryd weer 'n kans sal kry om zuidenhout (heelagter) het 'n 
nard Bernardo se naam te te wys wat in hom steek. Die strafdoel en 'n vervyfskop be
noem nie. Teen die einde van enkele kere wat hy Saterdag haal. 
die wedstryd was hy eenvoodig die geleentheid gekry het, het In 'n voorwedstryd het die 
soos 'n skaduwee altyd by die die haastige vleuel ~etoon dat Puk se 0.20 A-span vir P.O.K. 
bal en het 'n hele paar keer hy Ius is om met die bal te 0.20 B met 74-4 verneder. Op 
groot ente veld gewen met hardloop. die Fanie du Toit-sportterrein 
mooi lopies. Vir die Pukke het Dries het die Puk se tweedes vir 

Bernardo se kollegas, Eric Coetzer, Eric le Roux, Bernard Goldfields II met 21-10 ge-
le Roux en agtsteman-kapteln Bernardo, James Stoffberg, wen, terwyl die derde spanne 
James StoiKberg bet ook 'n Hennie Saayman en Eugene met 3-3 gelykop gespeel het. 

E 
E E 

lBO: Bernard Bernardo, woelige 
flank van die Pukke, bars weg 
met die bal in verlede Sat er
dag se wedstryd teen Stratt1-
vaal. Agter kom James Staff
berg, Theuns van Rensburg, 
Hennie Saayman en Dries 
Coetzer nader om te kom 

hand bysit. (IFoto: Sam 
~as«;h). 

* Vervolg van kolom 5 

MET die Puk se ~ennb;kampioenskappe agter die 
rug het die teu:misranglys he<elwat weraml!er. Vol
gens wmem Jonker. voornitter van die telllnislldub. 
kan enige speller nou die persone uitdaag wie se 
name op die rangiy§ verskyrm. 

SO km stap-kampioenskappe, 
spesiale brief. Die brief is ook Stilfontein (6.30 vm.) Die . reels bepaal egter dat 

'n gelyste speler slegs een van 
die twee spelers wat bo hom 
gelys is, mag uitdaag. Persone 
wie se name nie op die rang
lys verskyn nie, mag enige van 
die onderste drie persone op 
die lys daag. Eerste en tweede 
span s.pelers van verlede jaar 
ka.n enige iemand uitdaag, so
lank die persoon net nie boer 
as nommer sewe gelys is nie. 

Twee weke moet verloop 
voordat dieselfde twee perscr 
ne wat in 'n vorige uitdaag
wedstryd teen mekaar te staan 
gekom het weer teen mekaar 
mag speel. 

Spelers moet eers met 'jNil
lem Jonker by Hoffmanstraat 
12 reel voordat bulle 'n uit
daagwedsteyd speel. Bane 
word verklrv bv wvse van 'n 

by Willem verkrygbaar. 20 Julie: Strathvaal-kampi-
Die eerste twintig spelers oenslkappe, Slilfontein ( 11J30 

wie se name op die jongste nm.) 
ranglys verskyn, is: 3 Augustus: N.-Tvl. Kampi· 

Mans: P. Malan, E. Ferreira, oenskappe, L. C. de Villiers 
F. Campher, P. Campher, W. (U.P., Pretoria) (1.00 nm.) 
Jonker, D. Botha, H . Cam· 10 Augustus: W.·Tvl. Kampi
pher, A. Paiva, C. Marai~ C. oenskappe, Wes-Wits (Carie
Hamman, K. Pretorius, S. van tonville) · (1.00 run.) 
Zyl, E. Ferreira, J. Kroon, P. 17 Augustus: S.-Tvl. Kampi
Mosterd, L. Naud~. A. Olivier, oenskappe, Marks Park (Dig. 
P. du Preez, C. Siertsema en gers) (1.00 ·nm.) 
J. Muller. 24 Augustus: K.A.A.V. Kam-

Dames: M. Lombard, A. pioenskappe, Markotter (1.30 
Slabbert, G. Fourie, R. van run.) (Klerksdorp) . 
Hcerden, A. Hamman·, S. Cost- 31 Augustus: S.A. Kampioen
huizen, E. Viljoen, R. van skappe, L. C. de Villiers (U.P., 
Rensburg, M. van Deventer , Pretoria) (1.00 run.) 
C. van Wyk, H. Streicher, E. 14 September: Een uur-wed-
Pretorius, M. Duvenhage, M . . lope, P.U.-gronde (2.00 nm.) 
Boshoff, H. Louw, E. Brits, 21 September: Goue Weste 
E. Redeling..1mis, R. Smuts, Marathon, Stilfontein (7.00 
A. !e Roux en E. Pri.nsloo. vm.) 

r 
elke mans- en dameskoshuis l Mei plaasvind. Die deelne
wat saam vlot bou sal 'n span I mers spring die oggend om 
van ses lede (bestaande uit 9.30 voor die Biblioteek weg 
drie mans en drie dames) aan waar die wedloop ook sal ein· 
die wedloop deelneem. Die dig. 

gemaak dat die trofee vir die 
nuut-ingestelde koshuisliga in 
Iandloop reeds bestel is. Om 
die dames se beiangstelling in 
landloop aan te wakker, is 
daar ook besluit om vir hulle lede van die wenspan asook 

die van die span wat tweede 
eindig, sal pryse ontvang. 

Die aflos sal op Vrydag 10 

Pypies Laubscher, voorsitter 
van die Landloopldub. Die 
klub het 'n groot afloswedloop 

vir Karnaval beplan. 

Dameshokkie 

begin goed 
DIE Puk ~e eerste hokkiespan 
het Saterdag 'n oorwinning 
van 1-0 oor die sterk span 
van Stra thvaal behaal. Lena 
van Wijck, reg~ersneller, het 
die doe} aangeteken na 'n 
mooi aangee van Sanpat Coet
zee, die middelvoor. 

Reca Labuschagne se skitte· 
rende spel op doelwagter het 
verhoed dat Strathvaal 'n doel 
kon aanteken. Truusje Faber 
het ook uitgeblink vir die Puk. 

Verlede Saterdag (20 Aptil) 
het die Puk-asters die hokkie
seisoen geopen met 'n oor· 
winning van 3-1 oor Potchef· 
stroom-Dorp. Sanpat Coetzee 
(2) en Isabel Buys het doele 
vir die Pukke aangeteken. 

More vind daar 'n eendaagse 
hokkietoernooi op Bill Swart· 
Ovaal plaas wat dien as proewe 
vir die W.Tvl.-span wat vanaf 
8-12 Julie aan die inter-pro
vinsiale toernooi in Windhoek 
sal deelneem. 

Dit lyk of ons groot dinge 
kan verwag · van die Puk se 
ecrste hokkiespan, vera! onder 
die leidende nand van die nu· 
we afrigter, mnr. Clive Ulyate. 

Die interkoshuis · hokkieliga 
begin aanstaande week. 

Mnr. Clive Uiyate, die Puk se 
nuwe hokki~<J- en krieketafrig

ter. (Foto: IFotokuns.) 

Die Wapad word gedruk deur 
die Potchefstroom Herald 
( Edms.) Beperk, Oliinlaan 11, 

PotclufSJtroom. 

Op 'n k!ubvergadering wat pryse soos parfuum, sykouse, 
verlede Donderdagaand (25 vals haarstukke, toiletware en 
April) gehou is, is ook bekend dergelikhede uit te loof. 

Opdraande program 

vir landlopers 
DIE program van die Wes-Transvaal§e Landloopunie 
is verlede Donderdagaand op die P.U.-Land.loopklub 
se vergadering bel.:end gemaak. Dit is duidelik dat 
die Pukke vanjaar strawwe teenstandl gaan onder
vind. 

Pypies Laubscher, voorsitter I O.V.S./ G.-Wes, Stilfontein 
van die klub, meen egter dat (1 .00 run.) 
die Pukke nie vanjaar swak- 15 Junie: Vriendskaplike. by
ker behoort te vaar as in die eenkoms. P.U.-gronde (2.00 n.· 
verlede nie. m.) ; S.A. Kampioenskappe en 

Die amptelike program van Marathonproewe, P.O.K.-gron-
die Unie is: de (7.00 vm.) 

4 Mei: Kokkie Nel-aflos, I 22 Junie: K.A.A.V. Vriend-
P.O.K.-gronde (1,30 nm.). skaplik, Markotter (Kierks-

18 Mei: Vriendskapiike by- dorp) (1.30 nm.) 
eenkoms, P.U.-gronde (2,00 29 Junie: Klerksdorp-Stilfon-
nm.). tein padwedloop (2.00 run.) 

1 Junie: W. Tv!. Proewe, Car- 6 Julie: Weermag-marathon, 
letonville Hoerskool (Wes Wecrmag-sportgronde (2.00 na-
Wits) (2.00 nm.) middag.) 

8 Junie: Inter-provinsiaal W.- 13 Julie: S.A. Marathon en 
Tvl./S.-Tvl./N.-Tvl./0.-Tvl./ * Vervolg in kolom 3 

BO: Robert Schosman (links) is die Puk se nuwe gholfkam
pioen. Hy het die t itel va-lede naweek tydens die Puk se 
gholfkampioenskappe gebuit. Fred Hoogendyk (regs) het die 
B-afdeling gewen. Danie van Wyk en Muis van Tonder, wat 
onderskeidelik die C- en D-afdeling gewen het, was afwesig 

toe die foto geneem is. (Foto: Sam Basch.) 

Ulyate help trek 

·aan sport 
MNR. CLKVE ULYATE. die Ptnk se nuwe hokk!e- en 
kriieketaf:rigter, het aan. die begin van die kwart~al 
dielllls aan d.ie Universitelit aanvaar. Hy bet reeds 
me~ groot orgam.isasiewerk onder die Puk se dames
en manshokkiiespelers begin. lHy meen bier is ge
noeg talent om goeie §panne saam te stet 

Volgens hom g;um hy 'n 
span uit die eerstejaarsdames 
saamstel om teen skole te 
speel. Op die '.I.'YSe kan hy 
goeie speelsters uitsoek vit 
die volgende seisoen se senior 
Puk-spanne. 

Mnr. en mev. Uiyate kom 
>'an Jan Kempdorp waar hy 
onderwys gegee het. Hy bet 
die B.A.·graad aan die Unl· 
versiteit van Rhodes en sy 

U.O.D. aan Unisa verwerf. 

Mnr. Ulyate is 'n veelsydige 
sportman. Hy was nie net 'n 
Springbokrugbyspeler in 1955-
56 nie, maar bet ook in 1952 
en 1957 vir Transvaal krieket 
gespeel en in 1953 Protea-kleu. 
re in hokkie ontvang. Op die 
oomblik speel by muurbal, 
gholf, krieket en tennis vir 
ontspanning. 
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* 
Kerkstraat 92. Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die,_fig. DIE 

STUDENTE-AIPTEEK Tak: Tomstraat 100. 
JAARGANG XXIX VRYDAG, 31 ME~ 1974 Nrr. s· 

TYDENS die Studlenteraad van die Puk se informele ontmoeting, het mnr. 
Piet Strauss, President van die A.S.B., sterk standpunt ingeneem t.o.v. die 
Mrikaanse student se houding biim.e en buite die A.S.B. Mnr. Strauss, ver
gesel van die sekretaris van die bond, m11U. §. Mo:rkell., bet die P.U.-kampus 
op 15 Mei besoek waartydens d.lie president ook die massavergadering toe
gespreek het. 

KONTAK 

Tydens sy gesprek met die 
Studenteraad het mnr. Strauss 
kontak op 'n bilaterale vlak 
bepleit. Bilaterale kontak is 
kontak tussen twee Studente· 
rade van verskillende taalgroe
pe bv. PUK en WITS of R.A.U. 
en Fort Hare. Mnr. Strauss het 
vera! die goeie beeld van die 
verskillende Studeni;erade in 
so 'n kontak beklemtoon. 

Voorts het hy daarop gewys 
dat die verskillende studente· 
rade sodoende 'n groter aan· 
deel in die uitdra van die 
A.S.B.-beeld het. Dit het ook 
by sy volgende punt aangesluit 
waar hy Studenteraad aange-
moedig het om by die uitdra 
va'l die A.S.B.-beeld 'n sterk 
standpunt in 1e neem. Mnr. 
Strauss het verklaar dat indien 
elke studenteraadslid goed in 

SR MOET 
BEELD VAN 

ASB UITDRA 

hied gewys en duidelik ge· 
toon hoe e!ke student hom 
binne die A.S.B. kan uitleef. 
Mnr. Strauss het ook die krag 
van gemotiveerde studie aan
gaande aktuele onderwerpe 
beklemtoon. 

kaak gestel. Ook SASO se be-J Daarna het hy ook 'n aan· 
leid van isolasie het ter sprake taal vrae beantwoord. Op 'n 
gekom. vraag oor wat die A.S.B. doen 

Mnr. Strauss het verklaar om die wanindruk wat die on· 
,Ek wil as Afrikaner 'n paar Jangse optrede van NUSAS, ra
stellings aan u maak". kende sporttoere, na buite ge-

Hierop het hy verskeie stel- skep het, ongedaan te maak, 
lings oor die krag van die Afri· het mnr. Sirauss geantwoord 
kaanse student en oor die le- dat die A.S.B. wel positief ge
wenskragtigheid van die A.S.B., reageer het maar geen nuus
gemaak. Hy het op die verskeie dekking daarvoor gekry het 
projekte wat die A.S.B. aan· j nie. 

Moenie die toetskaartjies 
vergeet nie! 

is goed dat die Puk 1 B-rugbyspan volgende jaar 
senior status sal kry. Dit wil se dat die Pukke dan twee 
spanne in die eerste liga sai he wat om dieselfde beker 
meeding . 

die A.S.B.-beeld en verskeie DIE kanse 
aanvegbare sake onderleg is, 
die skaal, in enige kontaksitua
sie, in die guns van die Afri· 
kaanse student moet swaai. 

KONGR.ES 

Mnr. Strauss het die komende 
A.S.B.·kongres en Kongreste· 
ma ook kortliks aangeraak. Hy 
het die tema in bree trekke 

Daar word hard gesoek na 'n gepaste naam om hierdie 
reserwespan van die Theos te onderskei. 

Deur net die regte naam vir ons reserwe rugbyspan te 
gee, kan u twee toetskaartjies wen vir die vierde toets teen 
die leeus op Ellispark. 

lnskrywings moet in posbus 112 by die Studenteraads
kantoor gegooi word. 

verduidelik en ook by die ver· lEn moenie vergeet nie: daar is twee toetskaartjies op 
skillende referate en referente die spell 
wat sal optree, stilgestaan. Van 
die referente wat reeds inge-, 
stem het is o.a. Prof. Tjaart 
van der Walt (P.U. vir C.H.O.), 
Prof. J. H. Heyns (U.P.) en 
mnr. Elvin Beukus, oud A.S.B.· 
hoofbestuurslid, tans dosent 
op Stellenbosch. 

Mnr. Strauss het die nood·l 
saaklikheid van grondige stu
die wat die Kongres vooraf
gaan, beklemtoon sodat die be· 
spreking op die Kongres nie 
oppervlakkig en onvanpas is 
nie. 

MASSAVERGADElUNG 

FOTO BO: !Pieter Mulder, S.R.-voorsitter en onder-president 
van die A.S.B., en Piet Strauss, president van die A.S .B .• 

saam affgeneem. 

JNS 
DIE A.S.B.-kunsfees vim! vanaf 1 tot 5 Junfte op die P.U.-kampus p!aas. mer
die Kunsfees is vroeer saam met Kuesta aangebied, maar word vanjaar self
standig aangebied. Die JKunsfees se organisasie is reeds in volie gang en be
Roof om in alman se smaak te val. 

Die klem val op deelname Drama, Redenaarskompetisie, om iets vir elke student wat 
deur soveel as moontlik stu· Letterkunde, Komposisies, enigsins 'n kunsgevoel bet, le 
dente van die Afrikaanse Kam· Beeldende Kunste, Fotografie, bied. 
pusse, wat by die A.S.B. geaffi· Serenades en Seelversamelings. 
lieer is. INLIGTING 

SE~LVERSAMElLINGS 
Deelnemers kan in die vol- Persone wat belangstel in die 
d fd 1. d. Kunsfees kan meer inligting gen e a e mgs mee mg om Die eerste keer in die geskie-

pryse: Musiek-instrumentale verkry by bulle kampus se 
Dans, denis sal 'n see!versameling Kunsfeesverteenwoordiger. By en vokale deelname, 

uitstalling ook by die Kunsfees hom kan hulle die Kunsfees· 
wees. Ook hier beoog die rei:Hboekie ontvang waarin die 
PUK om Ieiding te neem ten verskillende afdelings van die 
opsigte van skakeling 1ussen Kunsfees uiteengesit word. 
Filateli van verskillende Uni· 
versiteite. 

Studentesang en serenades 
sal baie aandag geniet. Hier 
word beoog om serenadegroe· 
pe van al die Universiteite te 

Wat die prestige van die 
Kunsfees verhoog is dat dit 
saamval met die A.S.B. Kon· 
gres wat ook op die (PUK) 
kampus van die Universiteit 
van Potchefstroom vanaf 1 to 

Jaat deelneem. Opnames sal 5 Julie aangebied word. 
gemaak word wat dan later 

oor Siudentevaria uitgesaai ::m:lli:III:III:III:III:JU:BIIEIII:ill 
sal word. 

Verder sal 'n groot uitstal
ling gehou word van werke 
wat in Bee!dende Kunste- en 
Fotografie afdelings ingesk;·yf 
word. Op die massavergadering het 

hy die huidige studentepolitiek 
in bree trekke geskets. Hy het 
NUSAS verskeie kere oor die 
vingers geraps en bulle sterili
tei.t as verteenwoordigend van 
die Engelse studente aan die 

Die reelingskomitee van die A.S.IB. se Kunsl'ees wat vanjaar die eerste keer selfstandig 
a<mgebied word en van 1 ~ot 3 Julie by die Potchefstroomse Unive!"s iteit gehou word. is 
voor van links mnre. IFanie Mulder. ondervoorsitter. George Lotter. voorsitter, en mej. 
Bets Swanepoel. sekretaresse; en agter mnre. Ernst Viijoen. Gawie van der Walt, mej. 
Ansie Helberg. mnre . Riaan van der Walt en Kobus du Plooy. Die twee ander lede is 

Vir die wenners in die Uit· 
voerende Kunste word die ge
leentheid gebied om 'n pro· 
gram te !ewer voor 'n uitge· 
lese gehoor. 
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mej. Madeleine Steenkamp en mnr. Dirk Coetzec. Die organiseerders beoog 
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ASTERS VERVEER 
DIE herfs is bier, die blare val stadig, swewend grond toe, en ja, soos die 
bome kaier word, gryp ons alweer na warmer vere. 

Droom van gister, mare* 
TI!D en rrtdmte dwnng my om werlldiklhleidsgebomlle te wees, om ooJr sleep en 
semestertoetse te gesel!:;, om lang rompe te i!llra en te weet van Charles Bron· 
son en Herbert Marewe. 

Dis sommer skielik, een og· in. AI voorspel die modebase 
gend met die afgaan van die elke jaar vasgestelde mode· 
wekker dat dit jou tref: van· kleure, weet ons dat dit nie 
dag is dit koud en more is dii nodig is om dit slaafs na te 
winter. volg en 'n hele nuwe klerekas 

Hoe goed ken ons dit nie, aan te skaf nie. 
daardie twee draaie voor die 'n Paar lang rompe, o ja, 
kas - wat sal ek tog aantrek, dis hoog in en lekker warm 
die eeue-oue klagte. boonop. Hoe bonter hoe beter, 

Maar nou ja - ons het min maar 'n effekleur gaan net so 
geld (studente het altyd min) goed af. Koop nou ekonomies 
dus, wees ekonomies. 'n Bie· en wees slim. Skakeer jou 
tjie raad en siedaar, jy sal rompe, dat jy 'n paar ,.body 
nooit wonder wat om aan trek shirts" daarby kan dra, en oor 
nie. t en weer kan dra. 

Blou, groen, bruin en al Ek hoor al die klagte, maar 
Maar tyd en ruimte dwing oor glster omdat iemand dit 'n I hul skakerings is die winter dis koud . . . die oplossing, 'n 

my ook in 'n droomwereld in, droomdag gemaak het. ~;:;:;:;::;~:::;::;::~::;::;::::;~~::;:;:;:::;~:::;::;:~:;:;::;;:;::;:::;::~::;:;::;~baadj ie met bree Japelle, of 'n 
om in die werklikheid waar En dan is daar my drome~· bont kort jassie. Onthou bont 
alles werklik kan wees, van die oor die toekoms, grootmens- en bont word nie saam gedra 
nabyheid van die bruin aarde drome. Drome oor dae se stu· nie. 
te ontsnap. En dis nodig, die deer ten einde 'n graad agter Vir daardie ekstra titseltjie 
ontsnapping, want het Goethe my naam te skry£ en drome vroulikheid, rond jou uitrus· 
nle gese .,Ons is op ons ge- oor die uiteindelike wysheid ting af met •n bossie blomme, 
lukkigste wanneer ons onder wat ek uit al die kennis sal krale of 'n vrolike serpie. 
een of ander illusie Iewe" nie, ontvang. Ek droom van reise 
en Hennie Aucamp .,Versoend· na ver Iande, van Japan en 
heid met die lewe bereik ons rooi kimonos, van Duitse bier· 
net in 'n droomsfeer"? kelders en handgeslypte glas 

Daarom droom ek graag, in Venesie, van al die vreem· 
S;onder om skuldig te voel de woorde wat ek · op my tong 
'daaroor. Droom ek van my sal proe. 
kaalvoetdae toe ek ses was en .Erens sluit my drome 'n 
snipperig, toe ek 'n wolkat ge- troue in Oktober in, met 'n 
had het en dat iewers by die bloeiende Amandelboom. 
kweperlaning 'n Antjie Somers E:rens, en druppels sonlig op 
geskuil het. Maar my gister· die kerkbanke. En tot dan toe 
drome gaan nie alma! so ver droom ek nog oor hom wat met 
terug nie, soms droom ek net drome in sy oe na my sal 
'n jaar terug, toe ek op sewen- kom, en ek al my drome aan 
tien die wind kon sien, en nog sy warm hart sal toevertrou, 
goud van die son in my ronde omdat hy sal verstaan van 
skoolmeisiehande kon vang. droom. 
En soms droom ek sommer net E. R. 

7· V:M. ~ ENIGE DAG 
7.00 vm. - wekker ·lui.,. nog 

'n driekwartier voor klas .. . 
kan nog vyf minute slaap . . . 

7.25 vm. - sjoe, moes ingedom· 
mel bet. Sal ek nie maar . , . 
Nee gits, was twee weke ge· 
lede in sy klas. Hy het al 
gevra of ek siek is. 

7.30 vm. - In die bad . . . uit 

vinnige stappie. 
7.50 vm. - Gaan Iaat wees -

bardloop. 
7.52 vm. - by die . , . blaas ... 

klas. , . blaas ... dosent laat, 
gelukkig .... .,Haai," jou lank· 
Iaas gesien. Dog jy't gekan· 
selleer". 

Ons wil so graag 
nd aan die heme! 
en ver 
van die bruin aarde wees 
maar ons is voels sonder vere 
ons gedagtes lam tortels 

ons lewe 'n blou-sysie nes son· 
der eiers 

en ons drome 
reiers wat hink 
op een been. 

E.R. 

Gelukkig tog dat ons toege
laat word om langbroekpakke 
te dra. Ai, Aster en nou moet 
ons tog luister na die voorge· 
·skrewe reels. Ontbou, julie 
kan net verloor deur nie daar· 
aan te voldoen nie. 'n Lang 
baadjie word vereis. As jy 'n 
geruite Jangbroek het, dra dan 
daardie effe baadjie van jou 
romp daarby of nog beter jou 
jassie. 

Lang baadjies, getailleerd, 
met bree lapelle is hoog in. 
Daarby is die broeke wyd on· 
der - klokbroeke met omslae. 

Skoeisel bly basies dieself· 
de vir jou. Groot en lomp, 
maar gelukk.ig is die vroulike 
hofskoen stadig maar seker 
besig om terug te keer. 

Mini's - oe, jou bene gaan 
koud kry. As jy regtig wil, dra 
dit, maar onthou tog dat jy 
vrouliker gaan wees en Iyk 
met jou rok net knielengte. 
Ideaal vir kerk is 'n rok en 
kort baadjie of 'n romp en 
baadjie en daarby 'n klein do· 
tj ie. Uit die modeboek uitdra 
die sluiertjie, lekker geheim
sinnig ne. 

Aanddrag, 'n groot verskei· 
denheid. Basies jou eie keuse. 
Onlhou dat die baadjie ook 
hier baie ,..in" is. Swart bly 
maar nog 'n treffer, terwyl 
bont steeds vrolik en vroulik 
lyk. 

Naelpolitoer bly redelik 
donker en so ook die lipstiffie. 
Glo dit as julie wil, rooi wang 
- asters vang die oog. 

Geniet die beplanning, en 
maak seker dat jy die winter 
nie gaan koud l{ry nie. 

DROOM 
NIKSSIENDE en starend na 
die diktaat voor my, te.rwyl 
die proffie se stem rustig 
voortdreun, word die werk· 
likheid vaer en vaer. Kort 
voor lank bevind ek my ver 7.59 vm. - Dosent steeds !aat 

~~~~:::::::::~~~:':::::~::::~:'::::~~:::~:::~:'::~~~~~::=:~:::~:::::~::::::~:::~ weg van die akadem"ie, ver 
- van die hoofgebou, en nou 

- banddoek vergeet . . . in ... koue begin teen rug op· 
.. . weer uit. kruip - ekstra trui vergeet. 

7.40 vm. - Gou aantrek. Kou- 8.03 vm. - Dosent blykbaar 
se ... grts ... ag wat, maak beeltemal verslaap.,. koue 
of ek dit nie gesien het nie. laat tande ldapper - wind 

Damesskoene soek n.a politoer! 
7.44 vm. - Vervlaks · · · rnoet waai nogal erg vanmore. AIL WEER, a nee a Asters, hoekom moet ons deesdae op julie haklke trap. 

die maskara juis vanoggend 8.05 vm. - Dosent blykbaar 
smeer .. . vee af. . . sit aan siek in die bed . . . ander- Geli.Ulllkkig word dllit in goeie gees gedoen, net om julie daaraan te herilll-
... dit smeer weer ... weer kantste trappe af (ingeval ner i!llat orms tog na juHe Dllelange omsiien. 
af. Los maar. by tog opdaag) · · · koshuis Jy, ASTERTJIE, wat elke het om vir jou buurvrou kof-

7.46 vm. - My boek! Waar't toe · · · bibber · · · boos. dag deur 'n ring getrek kan fie te maak nie, omdat jou 
· ek hom gelos? 0 ja, by word, hare krakend, skoon, ge- sleep gisteraand koffie gekry 

Susan · · · hardloop · · · kamer 8.10 vm. - ,.Haai, en as jy siggie ingekleur, selfs jou het, en die bekers nog steeds 
gesluit · · · los maar. met jou klere en al in die naelpolitoer is onberispe!ik, vuil op die boekrak opgestapel 

7.48 vm. - Uit by die kosbuis bed le. Het jy nie klas nie?" dis j6u skoene wat met elke staan. 
.. . waardig bly, waardig bly Gmf. draai onder daaJdie romp uit· Sprankelend het jy vanaand 

:m:m::m511151115lii:III:III:IIIE:IIIEIIIEIII5111:111:111EIII5111:1111:1:111Eiil::!: loer knaend opsoek na 'n sleeptyd afgeskarrel, uitgedos 
~ !!! bietjie poliioer om skoon ge· en s6 Jekkerruikend, maar my 
iii ffi maak te word. Onthou 'n mens liewe mens, het jy vergeet of 
m m loer net na 'n man se skoene wonder jy nog steeds waarvoor 
m m en dan weet jy wat het hy aan: word die borsel gebruik wat in 

Ja nee, Manne, · ek weet 
julie glo my nie, maar het jy 
jou A§TJER anders al gesien as 
net sleeptyd? Ek wonder soms 
hoeveel slepers sal stom van 
verbasing neerslaan by die 
aanskoue van sy ASTER en 
haar woonplek. 

Wat van so 'n kuierdag vir 
slepers in dameskoshuise? Hoe 
lyk dit, gaan iemand nie iels 
hieraan probeer doen nie? 

= = hy ook na joune. die badkamer gele het? S.B. 

m m ----------------------------------------------- - As jy daardie draai op die -
iii KIERKSTRAA"if' 151 ffi kampus gemaak het, hoekom 

§ TEL 350$. ~ val jou maskertjie in die kos· 
111 111 buis af? Vriendelik word ai-
m m mal op die kampus gegroet, 
= = maar wag, in die koshuis val 
iii y;li? -":.a b.a.ol'!.!.a m""" _jj~(i! ~Rl · m - u 1 (QJ u ~ ~ <?J 1r ~ v Q ~ OtJ g u 1 - die gesiggie en ken niemand ·m m 
m m 
m studente skoen .. sm~~e iii 
m m 
m rn 
m ~ 
m ~ 
~ ~ ~ 
~ UITS~G ArRKAIOE ~ m ·m 
m [!)IE ~Ul T. m 
m -~rm lil .;}) Ill 
~=m=ln:m:m:m:m:m:m:m:;;m:m:m:m:m;;;:m;:;;m:m:m;: 

jou nie. 
Nee, ons wat saam me! jou 

woon hou daarvan om jou lag
gend, en geselsend te sien. 

Kom ons kyk wat tref ons 
verder, juis hier in die kos· 
huis aan ... 

Is jou bed al opgemaak?. 
Indien wei, is al jou klere 
netjies weggepak, of moet jy 
ook maar sukkel om die kas 
toe te kry, vir ingeval 'n klere· 
storting verwag kan word? 

Onthou jy dat jy nie van· 
oggend 'n skoon koppie gehad 

So ma ma oos 
J A, dis heedilk om nagte om te rllroom V2lltll 'n 
nuwe jy, 'ltll mruwe, keurige en goedve.rsorgllie jy. 
Maar gewoonUk bly dit ook net by dl!'oom. 

Daardie goeie voorneme1;1s 
om die ekstra kilogram of twee 
af te skud en so die beste van 
dit wat jy het te maak, bly dan 
ook gewoonlik net by voorne· 
mens. Ook deur ekstra moeite 
met jou hare, vel, naels, ja die 
hele werke te doen, begin ge· 
woonlik goed, maar die uil;
einde is van twyfelagtige aard. 

Kom ons probee·r van hier
die droom 'n werklikheid maak 
- ons boef nie 'n skoonheid· 

skuur soos 'n filmster aan te 
pak nie - maar net meer let 
op ons dieet, ons voorkoms in 
die geheel sodat ons altyd 
netjies lyk. AI wat ons nodig 
het, is 'n bietjie deursettings
vermoe en natuurlik die moti· 
vering. 

Anders sien ek ons oor 
tien jaar: rollers in die hare, 
sakkerige rok en alles wat 
daarmee saamgaan, maar dalk 
met die verskil - manloos. 

ook buite jou gesigsveld -
jy net aan die anderkant. 

In 'n droomwereld van my 
eie ervaar ek weer die eerste 
maal saam met jou, die on· 
gemaklike tog opwindende 
teenwoordigheid. 'n Wonder 
aan wat jy dink terwyl jy 
hier langs my sit. 'n E!ek· 
triese skok en tog die aange· 
name aangetrokkenheid toe jy 
my hand vat. Daarna sommer 
onverwagte koppies koffie, 'n 
plaaslike telefoonoproep, wan· 
neer ek dit die minste verwag 
bet. 

Dit was koud en winter en 
tog, die eerste nagsoentjie op 
die punt van my koue neus 
bet warm gemaak en ek bet 
lig en gelukkig gevoel. 

So het ons toe aangekar· 
ring - ek en jy - sleeptyd 
in Tomstraat, 'n massaverga· 
dering, Intervarsity, Septem· 
ber en lente . .. 

Die droombeelde van 'n lief· 
des-lente. September het plek 
gemaak vir die winter wat 
ek toe eers begin beleef het. 
Jy het vervaag en saam met 
jou die droombeelde van my 
meisie·wees. Vandag sien ek 
jou nie meer raak nie, Dalk 
'n groet af en toe, en weer 
eens beleef ek lente, ~n van· 
dag droom ek alweer . , . 

.. Juffrou, ons is op bladsy 
20 van die diktaat ... " My 
droorn opgebreek soos ryp 
van die winter deur die warm 
sonstraaltjie van my hart. 
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.N E ONTWIKKE 
VanZyl 

,DKE beste voorbereiding wat enige regsgeleerde 
kan he, is om homself te ontwikkel en verlyn", bet 
dr. J. van Zyl Dontderdagaand aan 'n ve:rgadermg 
van regsrud.ente gese. 

Hy is 'n praktiserende ad· Hy mag egter nooit stel-
vokaat van die Pretoriase Ba- linge in die hof maak wat stry
lie en deeltydse hoof van die dig is met sy praktiese kennis 
Departement Romeinse Reg nie. 
aan Tuks. 

.,Deur 'n groot algemene 
kennis op te bou en uself te 

WELSPREKENDHEID 
Oor die vraagstuk of welspre
kendheid 'n vereiste is vir die 
suksesvolie advokaat, het dr. 
Van Zyl daarop gewys dat dit 

verfyn sal u goed voorbereid 
wees vir die baie stimulerende 
beroep van advokaat," het dr. 
Van Zyl verklaar. Dit hou on· nie is hoe jy iets se nie maar 
der andere in dat 'n besondere wat jy se. Welsprekendheid is 

gevoel van eerbaarheid en eer
likheid ontwikkel moet word. 

wei 'n voordeel, maar nie 'n 
absolute noodsaaklikheid nie. 
Dikwels is advokate met 'n Regsgeleerdes stel in hierdie 

verband ba:e hoe eise aan me- swak voorkoms en swak voor-
kaar. drag die suksesvolste. 

Verdere eienskappe van die DISSIPLINE 
suksesvolie advokaat is vol- Die heel belangrikste vereiste 
gens hom: billikheid, onafhank· vir 'n advokaat is egter harde 
like oordeel, waardigheid en werk en selfdissipli;ne. Son· 
'n diepgesetelde gevoel van der laasgenoemde eienskap is 
wat reg en verkeerd is. al die ander nutteloos, want 

SKULDIG geen beroep is ~o veeleiscnd, 
Voorts het hy die probleem be· senutergend en opwindend as 
handel waar 'n persoon 'n ad· juis die van die suksesvolie 
vokaat vra om sy saak te be· advokaat nie. 
hartig, terwyl die ad'Vokaat 
weet dat die persoon skuldig 

GENOT 

is. Die advokaat is nie die reg- Hy het afgesluit deur te se dat, 
ter nie, maar slegs die spreek- ten spyte van al die opoffe
buis. Dit is sy taak om sy rings, die advokatuur een van 
klient se saak op die beste die mees bevredigende beroe
moontlike manier te beharlig, pe is. So is daar, byvoorbeeld, 
ten einde geregtigheid te laat die status en genot van broe
geskied - hy mag nooit voor· derskap onder regsgeleerdes, 
af oordeel nie. wat self beleef moet word om 

CARITAS~J(ODE 
DIE finale jaar Maatskaplike Werk-studente van 
1973 asook die Maatskaplike Werk-dosente wat op 
die P.U. vnrr C.H.O. gestudeer bet, het Donderdag
aand 25 Ap:rin 1974, 'n beroeps- of erekode getelk:en 
wat Caritas, die Puk se Maatskapm{e Werk-studen
tevereniging, aan bulle gestel het. · 

dit te kan waardeer. I en dat bulle nie moet huiwer 
Hy verseker regstudente dat om by die Balle aan te sluit 

dit 'n wonderlike el'Varing is nie. 

FOTO BO: Adv. Van Zyl spreek P.U.-regstudente toe oor 
die AdvQkatuur. links sit die voorsitter van die S.R.V.P. 

Japie Robbertse. (Foto: Fotokuns.) 

EINDEUJK het die dag aangebreek waarvoor ek 
heimelik gewag bet __;, die Lens in damesbande. En 
nou gaan ek die Puk-mans deeglik in die brand
punt kry. En as dit dalk skroei, moet julie nie 
jeremiodeer nie. Dit sal julie verdiende loon wees. 

Julie Puk·mans is beslis Kom jou kans om jou griewe 
nie mans om op trots te wees te lug waar die moontlikheid 
nie. Hoe julie die vermetel- bestaan dat dit op die regte 
heid kan he om jul op te ruk oor kan val, dan le jy Iaag. 
oor Kulu se Vaderland-storie, Hoe kan ons Puk-dames 
is my end. Lanklaas het ie- trots wees op sulke mans? Ons 
mand die spyker so sentei- op wil graag wees, maar julie gee 
die kop geslaan. ons nie die geleentheid· nie. 

GEVREK Baie dankie vir hierdie ge-
Dit is sover bekend die dank uitspreek teenoor alma! Julie is so absoluut dooierig leentheid om die Lens te han

eerste beroepskode wat deur wat hierdie historiese moment - dis met moeite dat ek my teer, meneer die redakteur. Ek 
maatskaplike werkers aanvaar in die Suid-Afrikaanse geskie- onthou van die woord .,gevrek" hoop ek het daarin geslaag om 
en geteken word. Professor denis van maatskaplike werk - dat nie eens bogenoemde be- die mans 'n bietjie wakker 1e 
Eloff, voorsitter van die Blan- moontlik gemaak het. Die ere- rig 6f 'n · brief met dieselfde skroei. As hul dalk weer in
ke Maatskaplike Werkersver· kode is werklik 'n besondere strekking ·in 'n onlangse uitga- sluimer kan u gerus nog 'n 
eniging van S.A. was die eerste stuk en dit is 'n voorreg vir we van die .,Wapad" enige slag die Lens aan 'n dame oor
persoon wat op die aand die enige maatskaplike werker as merkbare reaksie uit julie kon handig. 
erekode geteken het. hy dit mag teken. kry nie. En Woensdagaand 15 Dokter nou maar die brand· 
Caritas wil graag sy hartlikste Mei het julie getalle by die wonde mooi. 

Hierdie spotprent het in die verkiesingsuitgawe van Nux, 
studentekoerant van die Universiteit van Natal in Pieter· 

maritzburg verskyn ... 

oor op, stuk e 
DIE koor is op die oomblik hard besig met die 
instudering van musiek met die oog op bulle toer 
gedurende Juliemaand. Vanjaar is die toer beplan 
na die Vrystaat en Kaapland. 

Plekke soos Odendaalsrus, Nigel, Wolmaransstad en 2 spe
Bloemfontein, Beaufort·Wes, siale 'optredes in samewerking 
Oudtshoorn, George, Uiten· met PromPu in Promosa ge-

Graaff-Reinette en hou word. 
sal gedurende 28 

14 Julie besoek Die koor bestaan uit sowat 

vakansie sal verde
re optredes op Potchefstroom, 

40 studente wat van plan is om 
die 

Die lede van die P.U.-koor. 

•• 
massavergadering hierdie be
werings vyfdubbeld onder
streep. 

As julie massavergaderings 
maar halfpad so goed wou on
dersteun as wat julie die plaas-

.u 
I IT 

like hotelbedryf ondersteun, 
sou die owerheid ook die nood
saaklikheid van 'n studente· 
sentrum met ruimer vergader
plek, insien. 

DIE Seelafdeling van die Kunsfees bestaan uit 'n mededingende kompetisie. 
Daar is drie afdelings waarin 'n. versameling uitgestal kan word, nl. Lande, 
Tematies en ander wat 
n.ie -onder die eerste twee 

Julie Ie egter in jul kamers 
groepe sorteer nie. 

en speel die een pak kaarte Die versamelings wat inge· 
na die ander vodde en tussen stuur word moet op los album· 
deur teem julie oor die verve· blaaie wees. Die rame wat ge
ligheid van massavergaderings. bruik word kan 21 blaaie met 

Wie de duiwel moet dit op- 'n grootte van naastenby 21,5 
kikker as . julie nie daar is x 27 em. in horisontale rye van 
nie? Deelname deur die gehoor drie blaaie hou. Geen versa· 
maak vergaderings wat dit melings in boeke sal aanvaar 
moet wees anders is dit mos 'n word nie. 
lesing. Of hoe? As jy die hele Die versamelings sal voor
aand met 'n mond vol tande dat bulle uitgestal -word, be
sit beskuldig jy mos net jou- oordeel word deur 'n jurie van 
self as jy beweer dat dit ver· 2 of 3 lede. 'n Inskrywingsfooi 
vervelig is. Waarom maak jy van R1 sal gehef word. Die ge-
dit nie interessant nie? bruik van die rame is gratis. 

Of verwag jy dat massaver- Die reels en die voorlopige 
gaderings 'n vermaaklikheids· inskrywingsvorms is by die 
aanbieding moet wees? Dan sou plaaslike AS.B. Kunsfeesver
Thalia dit tog seker hanteer teenwoordiger verkrygbaar 6f 

Prof. Eloff, dekaan van die fakulteit maatskaplike werk aan het en nie die Studenteraads- by die A.S.B. Kunsfeeskomitee 
die P.U. vir C.IH.O. en ook voorsitter van die Blanke Maat- voorsitter nie. van die Potchefstroomse Uni-
skaplike Werkers-vereniging van S.A., is die eerste persoon TEEKAN versiteit. 
wa~ Caritas se beroepskode vir maatskapiike werkers teken. By die teekan het jy jou mond Voorlopige inskrywings-
Op die agtergrond die voorsitster en Yise-voorsitter van groot te rek oor alierlei foute vorms moet die komitee voor 

Caritas, mej. IE. Slott en mnr. W. Siegmund. en gebreke op die kampus. 7 Jun!e bereik. 
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BLADSV VIER 

MAT~ES MOET NOU KiES! 

DIE Maties moet nou 'n kewse 
maak tussen twee skepe, want as 
'n drywende objek raak sy rol uit
gespeel en begin die sogena.amde 
katalisator verdwyn. 

In d'ie Maart-uitgawe van 'n 
lywige Matie gaan die hoofredak
teur en gee sy mening oor polari
sas?.e in die studentepoliltiek. As 
dit bloot by die polarisasie bZy dan 
was dit nog aanvaarbaar, maar nou 
beweeg die redakteur op 'n ter
rein waar hy weinig of niks van 
weet nie. 

Sy aanval op d:i'e redakteur 
van die A frikaanse Student en die 
voorsitter van Aspu, getuig van 'n 
eensydigheid. Dit is 'n eensydig
heid wat 'n antipatie teenoor die 
ASB na vore bring. 

SASO en NUSAS word ligteUk 
behandel maar die ASB word voor 
kanonvuur geplaas. Om so 'n skerp 
aanval orp die ASB en veral die . 
Afrikaanse Student te loods, ver
eis meer insig as die van 'n buite
staander. Dit sa~ ook gewaardeer 

word as 'n persoon van die ASB 
of wie ook al aangehaal word, dat 
dan die voUe aanhaUng gegee word 
en nie net 'n sektariese eensydige 
aanhaling wat die eie sak pas nie. 

Daarom kan ons met reg die 
volgende vrae aan die Maties vra: 

Is julle tevrede met 'n twee
slagtige beleid van paai NUSAS 
en SASO en skop die ASB wat julle 
eie herkoms is? 

Is julle tevrede met 'n soge
naamde moderne beleid om katali
sator te wees en daardeur niks te 
bereik en in geen organisasie werk
lik deel te wees nie? 

Is julle tevrede om 'n ver
krampte liberale beleid te volg? 
Liberaal in die sin dat julle juis 
anders moet wees, maar verkramp 
omdat julle nie die ASB gun om 
sy eie mening te huldig volgens 
sy oortuigings nie. 

Daarom het die tyd gekom 
dat die Maties moet kies, polari
seer en volg 'n rigting na oortui
ging. 

ASB EN PUK 

DIE Puk-massa het met die besoek 
van die ASH-president sy kleur ge
toon in verband met die ASB. Soos 
enige ander ASB-geaffilieerde kam
pus is die PUK vir geen oomblik 
skaam om te erken waar ons staan 
in die huidige studentepoUtiek nie. 

Dit is nie vir die Puk nodig 
nie. Tweehande in die sin van een 
hand uitgereik na die ASB en die 
ander na ander studente-organisa
sies, nie net organisasies in Suid
Afrika nie maar ook organisasies 
in die buiteland. Nee, die PUK 
.'\taan vierkantig agter dt"lz ASB, 
ons heLp om die beeld van die ASB 
uit te bou en uit te dra. Die be
wys hiervan is 'n mosie wat orp 
die onlangse massavergadering met 

ak1damasie aanvaar is vir die steun 
aan mnr. Strauss en die ASB. 

Die feit dat ons nie skaam 
is om ons standpunt in die open
baar te verkondig en te verdedig 
nie, is omdat ons sekerheid het. 
Sekerhe~ ten opsi'grte waar ons 
vandaan kom en waarheen ons 
gaan. 

Die PUK is ook nie bang vir 
skakeling nie. Die bewys hiervan 
kan u in hierdie W AP AD ,5\ien. 
Die korrespondensie tussen ons en 
PHARETRA geniet baie prominen
sie. Die Puk het standpunt inge
neem en sal daarby bLy, nie rond
skarrel as die ander party die oar
hand het nie. 

Hand. 1:8: ,En juUe sal krag ontvang wanneer die Hei
lige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees .. 
tot aan die eindes van die aarde." 

Hierdie woorde is die laaste woorde van Jesus Christus aan sy Kerk 
voordat Hy na die hemel opvaar. Hiermee word daar gese dat elke gelo
wige kind van God die besondere roeping het om 'n getuie te wees vir 
sy Koning, Jesus Christus. 

Saam met die roeping kom ook die troos dat die gelowige nie op sy 
eie krag hoef staat te maak om getuie vir Christus te wees nie. Die krag 
om te getuig ontvang die kind van God van die Heilige Gees. Dit is die 
Heilige Gees wat in die menssehart werk en hom aandryf sodat Jesus 
Christus in sy lewe hoofsaak word. 

Die kind van God mag hom dus nooit skaam vir sy geloof of vir sy 
God nie. Hy mag nie bang wees om voor almal sy geloof uit te leef of 
uit te dra nie. Hieroor se Christus self: ,Elkeen wat My sal bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar 
elkeen wat My verloen voor die mense, hom sal Ek ook verloen voor my 
Vader wat in die hemele is". 

DIE WA.PAD VRYDAG, 31 MEl 1974 

a an .e 
GEDURENJDE die lwmeltlld.e wnntervakansie sal kongresgangers tdt a!Re oor
de na die Puk-kampus stroom om die jaarlikse A.S.B.-kongres by te woon. 

Daar sal gepraat word, volg van te impulsiewe op- skade sal aandoen. Miskien is 
saamgestem word, verskil trede bet die ,modderkoekies" dit beter om dit meer direk te 
word. En net soos met meeste toe meer publisiteit geniet as stel. Dit moes sodanige optre
ander kongresse die geval was, wat so 'n brousel regverdig de uitlok dat die A.S.B. 'n gek 
sal vanjaar s'n seker ook sy bet. van ditself sal maak. Juis 
aandeel aan kontroversies ie daarom die neerbalende toon 
beurt val. Dink maar aan die 
modderkoekiegooiery wat na 

WOORDESPEL wat gebruik is. En so byna is 
in die doe! geslaag. 

verlede jaar se kongres gevolg As die situasie nou in perspek· 
bet. tief beskou word, wil dit voor-

Dit is altyd 'n goeie taktiek 
om jou teenstander kwaad te 
maak. Dit ontneem hom sy Dit is nie altyd wys om ou kom asof die oogmerk met die 

koeie uit die sloot te grawe 
nie. 'n Mens kan dalk een of 
ander ongesteldbeid opdoen 
deur aan die bene te kou. Deur 
egter die bene skoon te skraap, 
te ontleed en 'n paar aflei
dings t.e maak, lwm 'n mens 
nogal heelwat aangaande die 
oorlede koei te wete - dalk 
ook waarom die bene liewer 
begrawe moes bly. Die doel
treffende toepassing van al
dus bekomde kennis mag an
der koeie die sloot spaar. 

Na afloop van die vorige 
kongres bet die redakteur van 
'n sekere studentekoerant, oog
lopend nie die A.S.B. goedge
sind nie, die kongresgangers 
beskuldig van ,intellektuele 
modderkoekiebakkery". Dit is 
onmiddellik afgemaak as 
kwaadgesinde kommentaar en 
'n waninte.rpretasie van die 
kongrestema. 

EKSEPSiE 
Was dit nie van ons kant af 
die geval dat ons so sterk 
eksepsie geneem bet teen die 
neerhalende wyse waarop die 
betrokkene uitdrukking aan sy 
gedagtes gegee bet, dat ons 
nie verder oor die implikasie 
wou nadink nie? Is dit nie dalk 
met voorbedagte rade juis so 
uitgedruk om te voorkom dat 

gebruik van die besondere nugtere redeneervermoe en 
sinsnede nie aileen was om die gee aan jou 'n sielkundige 
A.S.B. direk daarmee in 'n voorsprong. 
swak lig te stel nie, maar om 
met goedgekose woordespel 
daartoe aanleiding te gee dat 
woordvoerders van die Bond 
te gou op hul agj;erpote sal 
wees en gevolglik hul eie, so· 
wei as die liggaam se image 

HERNASIEN 
VAN 

VRAESTELLE 
DIE registrateur (akademies) 
mnr. G. P. Schoeman, sien 
geen noodsaaklikheid vir die 
hernasien van vraestelle op 

ANAlLHSEER 
( 

Ons moet liewer uitdrukkinge 
van hierdie aard in die toe· 
koms noukeuriger analiseer 
en nie net die diepere beteke· 
nis daarvan probeer begryp 
nie, maar ook die oogmerke 
probeer agterkom. Niks word 
sonder doe! gedoen nie en be· 
newens die onmiddelike doe! 
is daar altyd ook 'n verwyder
de en 'n uiteindelike doel. Be· 
ter deurgedagte optrede sal 
voorkom dat daar onnodig op 
loop gegaan word en dat die 
ander party heimelik, met die 
tong in die kies, vir ons sal 
lag. 

versoek van studente nie. Pasop, dat ons, ons nie weer 
vuilsmeer aan ;n volgende Die vraestelle word nage-

sien deur die persoon wat die 
vak gedoseer bet. Die ekster
ne eksaminator is nie die per· 
soon wat die vraestel opgestel 
bet nie. Verder is daar 'n ek· 
samenkommissie wat 
kontroleer. 

uitslae 

baksel modderkoekies nie! 

Puk dirigeer 
Tukkies 

Met matriekeksamens, waar TOE Tukkies onlangs bulle di· 
daar wei hernagesien kan rigente vir die buidige termyn 
word, is die persoon wat na
sien nie die persoon wat die 

ons daaraan sal proe en, as 
ons dan uitvind dat dit na niks vak gedoseer bet nie. 

Nietemin word op die Puk smaak nie, op minagtende wy-

aangewys bet, bet een naam 
onmiddellik die aandag ge· 
trek: Ockie Raubenheimer. 

Ockie, wat as onder-diri· 
gent gekies is, bet drie jaar 
lank die Pukke se sang gelei 
op intervarsities teen die .Kov· 
sies. Hy was van 1970 tot 1972 
boofdirigent en sy bekwaam
hede is hier goed bekend. Hy 
was ook lid van die Studente
raad. 

se daarvan ontslae sal raak? hernagesien en wei voor ek-
samenuitslae bekend gemaak Kom ons druk neus toe en 

proe •n slag aan hierdie mod- word. In teorie moet aile 
derkoekies _ hoewel bulle grensgevalle hernagesien word, 
teen hierdie tyd a! uitgedroog d.w.s. kandidate wat 48-52% 
is. behaal bet. In die praktyk is 

Wat is die werklike be· gevalle van 50-52% nog nooit 

tekenis daarvan? Op meer takt
volle wyse kon gesl\ gewees 
bet, dat die resultaat van die 
kongres die produk is van die 
inplimentasie van hul intellek 
deur persone wat minder er
vare op 'n besondere gebied 
is, en dat sodanig bereikte re-
sultate nie waarde inbou vir die 
meer ervare persone op die 
betrokke gebied nie. Weliswaar 
baie lomper, maar vee! duide
liker. 

Tog word die indruk geskep 
dat takt en duidelikheid on
vanpas sou wees in die betrok· 
ke situasie omdat dit dan nie 
die beoogde effek sou he nie. 

GEDAGTEWISSELING 
Dit sou aan die A.S.B. en sy 
ondersteuners die geleentheid 
bied om met (meerder) waar
digbeid te kon antwoord dat 
die doe! van die kongres nie 
is om enigiemand enigiets voor 
te skryf nie, maar om menings 
op menings te slyp en om die 
leiers ·van die toekoms die ge
leentheid te hied om gedagtes 
te wissel oor aangeleen-tbede 
van aktuele vooropgesteldheid 
en hul dusdoende voor te be· 
rei vir die taak wat op hulle 
wag. Ewe as die dogtertjie, 
wat vandag modderkoekies 
bak, die baasbakster van more 
is, moet ook die intellektuele 
leiers van more op 'n baie 
nederiger wyse begin. 

Dit was egter nie die geval 
nie. Die betrokke opmerking 
is beftig aangeval en daarin 
is geslaag om 'n vlaag van an· 
tagonisme uit die geledere van 
die A.S.B. te ontkelen. As ge· 

nagesien nie, terwyl geva!le 
van 48% en 49% met groot 
sorg nagesien word. 

Mnr. Schoeman gee die ver
sekering dat baie moeite ge
doen word met vraestelle, ver
a! grensgevalle. In hierdie lig 
sien by nie die noodsaaklik· 
beid dat studente aansoek 
doen vir hernasien nie. 

Hy bet sy B.A. (Admissie)· 
graad in 1971 aan die P.U. 
verwerf en die volgende jaar 
sy Honneursgraad in Sielkun
de behaal. Hy is tans besig met 
sy Teologiese studies aan U.P. 

Gelukkig hoef by nie die 
Tukkielawaai teen sy Alma 
Mater aan le spoor nie. 
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:DIE SteHenbosse Stu.denteraad bet die April-vakansie l!Jesoek by 'n aantal 
universiteite in die Noorde afgele. In 'n vorige uitgawe van ,Die Matie", 
studentekoe:rant van. SteHenl!Josch, liewer verskeie Studenteraadslede kom
mentaar oor llmHe toer. 

Mej . Retha Rossouw se dat sal regkry nie, maar ander- organiseerde ontspanning van
hulle besonder hartlik in Pot- syds is dit 'n late uur as jy uit die Studenteraad gelni
chefstroom ontvang is. Volgens maar net bruutweg jou weg sieer aanbied naas koshuise se 

LliEWE MAATJiES, Ons kuier hierdie week in die 9,Lug"-kastele rond. Han
nie Notlhling en Joha:n Badenh.orst weet hoe om llmUe tyd ,ekonomnes" te 
gebmik deur saans in die biblioteek te sleep. 

,Die Matie" hei sy bygevoeg gaan sonder om jou ook ra- aksies. Aksies soos Cine Puk Dit is heel bev'orderlik vir Dis jammer om te hoor dat saam na 'n maandelange skei-
sioneel te verantwoord en se- en die Tarentaalspele is onbe- Mooirivier se visinhoud dat party se sleepaksies net tot ding van cen maand. Mooi so. 
ker te maak teen wie jy veg." kend op die Matie-kampus. Annamarie Alberts se Lampies naweke beperk is, want hy is Cecil en Elize het die vakansie 

Mnr. Willie Doman, studen- Hy het hom sterk uitge- by Maties en Eesterivier hoort- so ver, of hoe, Ria? Hoeveel glad nie geniet nie, want hulle 
teraadsvoorsitter, het gese dat spreek teen mnr. Bertie du Saam met Riana van Rens- sakdoeke per my! is dit terug harte het glo agtergebly. Cecil 
hy bewus geword het van hoe Plessis se uitlatings en het burg se nuwe voertuig neem Puk toe? Teresa begin ook a! s'n in Schweizer en Elize s'n in 
versigtig die P.U. skakeling daarna verwys as growwe ver- die potensiele werktuigkundi- vroeg klaarmaak Saterdae, die ,army". Nog nooit was 
aanpak. ,Hulle is baie op re- algemenings. ,Die P.U. vir ges in rasse skrede toe. want een keer per week is so twee weke vir hulle so lank 
sultate ingestel as voorwaar- C.H.O. het hom ten gunste As Alabama aandele moes min. En vra sommer vir Ricki nie. 
de vir skakeling, maar ek het van dialoog uitgespreek voor uitgee, sou Annamarie Oden- wat sy van ,Viljoenskroon'' Marlene en Bram volg goed 
dit tog gewaardeer dat hulle dal voor in die ry gestaan het se boere dink. in die voetspore van juf. Mar· 
duidelike riglyne het oor wat vir aankope in die rigting. Anneke woon nou gereeld lene en Piet. Hester kom toe 
skakeling moet wees en wat Liesbet Kotze se koms na kampe by, want dis daar waar J'ilos na die vakansie terug., 
hulle daarmee wil bereik." die Puk, het haar ook 'n ver- haar liefde begin uitkamp hel. heeltemal beenaf op niemand 

,Die Wapad" het na aan- loofring besorg. Sarie (senior) sleep a! drie anders nie as Shoois. Jan 
Ieiding van die berigte in ,Die Nicolene Roets en Marinda jaar met Danie. Veels geluk, Bosch breek toe sommer sy 
Matie" mnr. Piel;er Mulder, Fourie ding mee om die mees- julie twee, wie verdien die me- been oor Elize Geizer. 

P!ETER MULDER studenteraadsvoorsitter van te telefoonoproepe oor 'n na- dalje, Sarie? Erika kry nou Nie cers die stof, Gate en 
die P .U. vir C.H.O., genader so baie voordeur. Stel hom be- ,rotse", skrik die ouens sleep-week te ontvang. 'n Buiteperd 

dat sy vera! getref is deur die om kommentaar. wat dalk gevaarlik kan wees kencl, jong. Was d:t tog nie tyd af nie, maar dit hoort mos 

I · .. 1 ·v 1 M ld · 1·s MarJ'tha Snyman. Catharina wat Sondagaand so, want, blom die mooistes groot ro wat roetme en ree s o gens mnr. u er gee 
voordeur gekry het nie '' Hoe- nie in 'n rotstuin nic·> 

aan die P.U. vir C.H.O. speel die berigte 'n verdraaide beeld Juf Martie du 'foit asb 
· · kom so geheimsinnig'? Nooit sal ons ophou om nu-

en ook die konserwatisme op weer van die skakeling wat Juf Cec1·1 BJorn asb Juf Anne · · · · - Martie kry die pragtigste we maatj:es te maak nie. Dit 
sosiale gebied. Laasgenoemde daar tussen die twee studente- ke Odendaal asb. . . Sjoe, die 
vind sy die beste gemanifes- rade plaasgevind het. Wat mej. eerstejaars in blok B van Wan-
teer in die algehele verbod op Rossouw se uitlatings betref da hou hul Iyfies fiets met 
dans. het hy sy verbasing daaroor draf, en wei nie na klasse nie, 

Mnr. Bertie du Plessis, wat uitgespreek en daarop gewys Mnr. Bertie du Plessis, S.IFt- maar op en af met die trap, 

ru iker. Daar is nogal voordele is pret om te kuicr en laat ons 
om O!) die grondvloer te wees, altvd gesond jonk bly. 
ne. Lena en Phillip stap weer Groetnis. 

JOHAN SKRYWE UIT 

AMERIKA 

ook die toer meegemaak het, dat 'n sekere dee! van die be- lid van Maties, (Foto: Die om die seniors betyds te roep 
het hom uitgespreek oor die spreking juis gehandel het Matie.) vir sleeptyd. Twee op diens 
,sinisme .t.o.v. die waarde van oor die vryhede wat ons da- meeste ander universiteite." kan dit nie alles behartig nie, 
dialoog" wat hy by Potchef- mes t.o.v. kleredrag, laaiaande Mnr. Mulder het verwys na die en dan moet die interkom maar 
stroom en Wits aangetref het. ens. geniet in teenstelling met suksesvolle skakeling wat daar sy stem verhef. Die skamele 
,,'n Mens moet natuurlik nie Stelienbosch se reels. Daar is t ussen die P.U.-studenteraad twee baddens werk oortyd soos 
kwylerig sentimenteel wees ook belanggestel in die werk- en die studenteraad van Turf- daar gepoeier en ,gepaint" 
nie en meen dat dialoog alles saamhede van A.O.B. wat ge- * vervolg op bladsy 9 word vir haar held. 

Studiekring 

,DKT ga~m sommer voor die wind en ek en Rina 
stmJleer lblaie lekker9

', laat weet Johan van Renslmrg, 
oud-Alabamalener uit Amerika in. 'n. brief aan die 
§tudenteraad. 

gedagte, dan kan die dames wees byvoorbeeld ,slap Chips", 

S'fUDIEKRING is 'n onderlig
gaam van Korps en bestaan 
tans uit twee kringe. t.w. die 
kring wat gewone tydskrifte 
behandel en die een wat stu
dente publikasies behandel. 

wat so knaend vervoer soek weense worsies, russians en Johan studeer op die oom-~ Thalia, sterkte toe vir die toe-
tog 'n bietj ie gehelp word. Die frankfruthers en slaai. blik · aan die Berklee College koms. 

Die taak van die studiekring 
is dan of artikels in hierdie 
tydskrifte en publikasies te be
spreek en die tendense daar-
in vas te stel. Die kring wat 
studentepublikasies behandel 
vat hulle konklusies saam in 
hulle eie publikasie, genaamd 
,Kampusfokus". Dit word aan 
aile Korpsselle, die Korpshoof
bestuur en die betrokke publi-
kasieredaksies wat in daardie 
bepaalde uitgawe onder die 

derde-party versekering en an- of Music in Boston. Volgens 
der assuransies !ewer egter hom is dit een van die beste 
nog probleme op. Die skole vir ,jazz" in Amerika. 

Sy vrou, Rina, is besig met 
die studie vir die graad M.Mus. 

Die twintig indoena's was 

kunsstudente 
• xs op en r 

aan die New England Conser
vatory of Music. Sy sing in die 
plaaslike kerkoor en ook in 
'n opera wat opgevoer is deur 

kk die ,Boston Summer Opera". 
blykbaar baie vrygewig met W3 er Onlangs is sy ook gekies 
geld. Alabama se lening is om die hoofrol te vertolk in 'n 

h t Rlo 000 Th DIE kunsstudente van die P.U. ver oog me en a- Gilbert en Sullivan-operette 
lia se lening met R2 000. Dit vir C.H.O. het gedurende die wat deur die Bostonse Univer
lyk asof die Studenteraad baie karnaval weer hulle tradisio- siteit aangebied gaan word. 
geld het. Eksklusief is ook van nele bydrae met die ,skildery" Johan skryf onder meer 
die groot bedrae op vaste be- in die duikweg gelewer. Die dat dit soms nogal moeilik raak 
legging verneem. Die twintig karnaval-tema, die oliekrisis, om Suid-Afrika se standpunt 
het darem aan die mense in is uitgebeeld. te verdedig in 'n bevooroor· 

soeklig kom, gestuur. 
Die werkwyse wat in albei 

hierdie kringe gevolg word, 
is dat elke lid 'n geleentheid 
kry om 'n artikel te bespreek. 
Die inhoud word dan kernag-

nood gedink. 'n Skenking is Dit gaan 'n jaarlikse instel- deelde land. FOTO BO: Johan en Rina van 
GEAGTE Pukke, Na 'n effense aan die Vloedrampfonds ge- ling word dat die kunsstuden- H 1 ·t f d t R b · d' 
stilte van my kant kan ons Y s u1 a eur e noem ens urg wat tans m 1e 

maak. Dit is darem 'n bewys te tydens karnaval en ,inter- dat hy vreeslik na Alabama V.S.A. studeer. (Foto.· Fotogerus weer 'n slag kyk wat die 
van goeie gebalanseerde denke. varsity" die duikweg gaan ver- verlang en wens hulle, asook kuns.) twintig indoena's aanvang. 

'n Baie goeie diens word sier. 
lets hang soos 'n rookwolk 

tig saamgevat, waarna 'n kri- in die lug - nl. Herstruktu-
tiese bespreking volg. Die in- reering van die Studenteraad. 
Ieier hou dit aan die vergade- ,Orde Hamer het eksklusief 
ring voor, waarop die hele 'verneem dat die sake aan die 
studiekring tot 'n gesament- kook is en dat die Studente
like konklusie kan kom. raad dalk volgende jaar anders 

Studiekring behartig ook daar gaan uitsien as soos ons 
die verspreiding van , Vyf mi- hom ken. Die moontlikheid 

binne kort aan die Pukke ge- Hierdie jong departement is 
lewer. Openbare telefone word 
by die Kafeteria geinstalleer. 
Dit is alles goedgekeur ons 
wag net vir die Departement 
Pos en Telegraafwese, dan kan 
Reflektor sy Kafeteria-meisie 
gereeld bel. 

'n Mens wonder net wie 
gaan telefoondiens doen, par
ty van die Studenteraadslede 
lyk nogal geskik. 

reeds van groot nut vir die 
universiteit aangesien hul!e 
help met die ontwerp en skil
dering van karnaval en Alaba
ma-plakkate. 

Die studente kunsvereniging 
bied 'n bedrywige jaarprogram 
aan. Dit wissel van praktiese 
vergaderings tot uitstappies na 
Johannesburg met die oog op 
besoek aan kunsgal!erye. Daar 

nute". Die doe! van hierdie van 'n sewende hoofliggaam 
publikasie is om bespreking word genoem. Die getal Stu
van enige aktuele saak binne denteraadslede per hooflig
die bestek van 'n dag aan aile gaam word ook druk bespreek, 
Pukke te besorg. Die stuk is is dit twee of drie. Verder So 'n paar wenke aan die word bv. onderneem om die 
gewoonlik kort - juis met die word druk bespiegel of die twintig indoena's. beroemde, miskien berugte, 
oog daarop om dit binne ,vyf Dagbestuur apart of ingeheel Dit is nou winter, alles goed ,Tete d 'Harlequin", van Picas-
minute" te kan lees. gekies gaan word en deur wie. en wei maar wie nou beplan so te gaan besigtig. 

Tans word daaraan gewerk Dit lyk egter op die oomblik gaan 'n goele somer he. Die Die jaarprogram sluit voorts 
om studiekring in twee soewe- na 'n wolk, hopelik sal die stoeltjies en tafeltjies voor die 'n lesing in deur mnr. Johan 
reine komitees van die hoof- aangewese kommissie meer Kafeteria is in 'n haglike toe- Snyman van die Departement 
bestuur van Korps te verdeel, helderheid oor die saak kry. stand. Wat is die moontlikheid Wysbegeerte en 'n afsluitings
t.w. die gewone publikasies en Dit sal wenslik wees, want dan van 'n winter reparasie en 'n funksie aan die einde van elke 
die studente publikasies. Elke kry ons oningelig'tes ook 'n somer gebruik. semester. 
kring sal dan 'n eie bestuur idee voor die groot stemdag. Die Kafeteria ure is nou wei Mnr. P. J. Venter, voorsitter 
he. 'n Baie interessante onder- verleng wat 'n groot verbete- van die kunsvereniging, ver-

Studiekring staan vanjaar soek word deur 'n Studente- ring is, maar dit bly egter 'n welkom nuwe lede om in hulle 
totdat bg. verdeling deurgaan, raadslid geloods, na die moont- snoepwinkel. jolyt te kom dee!. Hou maar 
onder Voorsitterskap van Jo- likheid van 'n saamryklub vir Dit is winter en warm ge- net die plakkate vir verdere 
han Pretorius. Pukke. Dit is 'n lofwaardige regte sal beslis 'n verbetering kennisgewing dop. 

U kan gerus u bande versool by ... 

NATYRE 
BANDAG 
( Edms.l 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voorraad 

* NUWIE ell'1l VIEfRSOOliDIE bande 

* 

VersoHng nou ook verrkrygbaar in die 
GOODVIEAR G ~00 loopvlak 
Nuutste toestel vir WIELSPORING en 
-BAlANSEF«UNG. 

lOMBAIPlDSTRAA lJ" 31 - I?OTCHEFSTIROOM 

Skakel 3291 vir betroubare diens en laagste 

pryse. -ST 
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Geachte heer Mulder, 

PrfARETRA 
STt;DENTENBlAD MN DE VRIJE UNMilSI'lHI 

~D~I~1aa.niUS 
Ameu-rdun 
telcf¢:){1~~$9 
po.cJtbue71Gl 

Aan het Bestllur van de 
Studentenraad van de Potchefstroomse 
Cni versite it vir Chrlstellke Ireer Ouderwys, 

POTCHEFSTROOM 

Zuid-Afrika 

t. a. v. de heer Mulder. 

.-.~rdam. 5 maart 1974 

~af~~~~t;~~ 4~lj van de gelegenhetd gebruik te reageren op uw achrijven van 

Het karakter van uw brief kunnen wtj het treffendst vergelijken met lemand 
die met een dubbele tong apreekt maar desondanks goed te verstaan is. ' 
Maar voor wfj uiteen zutlen zetten wat wi j hiermee bedoelen, eerst twee 
andere puntjes. U vroeg om te komen tot een objektleve mentngswlsseling. 
Wlj willen dit doen door ons zov~el mogeUjk tot feiten te beperken en waar 
m\)geltjk U met uw eigen uitspraken en standpunten te konfronteren. u 
schreef, t)at de studenten van de PU geen eensgezinde· mening over de apart
heid hebb~n en dat daardoo;r een eendutdige goed- of afkeuring niet mogell jk 
is. Voor de VU geldt hetzelfde , d. w. z. er zal best een student te vinden 
zijn. die de apartheid verdedigt. Maar dat neemt niet weg, dat de overgrote 
meerderheld het Apartheldssysteem prlnctpleel afwijst. Net zo prlnclpleel 
als de ~vergrote meerderheld van de ln de Afrlkaanae Studenten Bond (ASB) 
georgamseerde PU-studenten dit niet doen. Zlj zljn van mening dat 'de 
succesvolle polttiel< van afzonderltjke ontwtk.l<eling krachtige doorvoering 
verdtent, want zodra men begint met een beleid dat op integratle gericht ia, 
worden al de alternatleven finaal afgeschreven' (Wapad '72 en '73). 

Dubbele tong 

Wij stelden dat U met een dubbele tong sprak. Ott heeft - om mlsverstaoden 
uit de weg te rulmen - niets met de taal te maken, maar des te meer met 
het volgende. De studenten van de VU hebben meerdere malen dutdelljk 
gemaakt dat zlj staan achter de oppoaitlonele studentenorganlaatle NUSAS, 
die de apartheid fundamenteel afwljst . Zo stuurde de studentenraad van de 
VU (SRVU) dlrekt na de protestakties van de NUSAS tegen de apartheid In 
het onderwijs. een sbUdariteitstelegram en pr:otesteerde tegen de vrijheids
beperkingen die. bulten de rechterlijke macht om, aan deze organisatte 
en haar !eiders opgelegd werden . 
Uw standpunt tegenover de NUSAS is eveneens dutdelijk. U verzamelde 
1600 handtekenlngen om het beestachtige optreden van de polltle tegenover 
vreedzame demonstranten, te ondersteunen. 11 Laat maar gerus dte knuppel
taktlek aan die pollsle oor, dlt Is hul plig en taak" (Wapad 6- 6-'72). 
En de toenmalige voorzitter van de studentenraad van de PU bedankt zijn 
studenten, want "Die termtjn 1971-'72 was 'n termijn wa.t gekenmerk ts 
deur woeltnge op studentevlak. Vir die eerste keer bet studenteproteste 
onrustbarende afmetinga aangeneem. Studenterade het ontbtng en opstand 
teen ho~r gesag was aan die orde van die dag. Ott Is met dankbaarhetd 
dat one alma! kan terugkyk op 'n kalm termljn op die Puk-kampus." 
(Wapad, 5-9-'72). 
Want zo bekommentarteert de Wapad (20-6-'72) de 'opstand teen ho!!r 
gesag' : "Daar rust een taak op ooze scbouders om ntet alleen door stU
zwijgend optreden, maar ook door openltjke dtatanctertng van zulk ~n 
laakbaar gedrag te tonen wat onze werkelijke houdlng ls. 11 

Wat deze werkeli jke houdtng Is, maa.kt Leon Weasels . PU-student en voor
zltter van de Afrtkaanse Studenten Bond nog eens dutdell jk In datzelfde 
nummer: "Ole Afrikaner jeug en die ASB slaM nle allPen los van d1e on
langse studentenbetogings nle, maar lijnreg d&a.rteen - nfe net ln dle ver
lede .nie. maar ook tn die toekoms." 

Wi j herhalen dat u met een dubbele tong spre~kt. U keert U met alle kracbt 
tegen de organisatles In Zutd-Afrika . die zlch opatellen tegen bet aoart
heidssysteem en U negt tegen ons, dte dit systeem evenzeer afwijzCn , te 
wtlten komen tot een eenvormig st.andpunt over deze vraagstukken! Wlj 
dachten dot de brief van de Commtssle voor de Bultenlandse betTel<ktngen 
over het standpunt van de VU in deze voor ztchzelf sprak. Wat voor reden 
hebt U om wet met ons over het apartheirlsaysteem tn di~kuset"" tE't treden 
en tegelijkertljd de opposittonele studenten in Zuid-Afrtka, voor konununis -
ten en revolutionalren utt te maken, die gedreven worden door de ANTI- CHRIS? 
(Wapad 2Q-6-'72). 
Waarschijnli jk dezelfde reden als uw premier Vorster, die mtddele ztjn 
'uitwaartse politick', de apartheid probeert te verkopen en de oppoattte te 
isoleren. 

Bevoorregting 

Nu duidelijk is waar U sta.at en waar wtj staan, ls het ook eenvoudiger uw 
brief te verataan. De door U aangevoerde dts!russlepunten bltjveo allemaal 
blnnen het beata.ande raclattese systeem van Zuid-Afrtl<:a. Bij u staat cen
traal of de Apartheid r afsonderlljke ontwtkkellng' 0 zo u wilt) wei konsekwent 
wordt doorgevoerd. (!let Is In dat kader dan ook nlet verwonderlljk dat de 
PU - studenten protesteerden. toen tn een Nicuw-Zeelands rugby- team 2 maori's 
opgesteld waren). Blj U ataat centraal of er btnnen bet huldlge aysteem geen 
eprake is van bevoorrecbting. Want 'As sckere aspekte van apartheid werkltk 
gebaseer sou wees op die begtnael van bevoorregttng en oorheerstng van een 
volk oor andere volkere wat bier die subkontinent bewoon, dan zou dit fnder
daad die pllg van die studeuteraad van die PU vir CHO weea om, In gehoor
saamheid aan sy roeping as studenteraad van 'n Chrtsteltke Untverattett, so'n 
stelsel ten sterkete te veroordeel. " (pWlt 3 van uw brief) 

Voor U is het due nag lang geen uitgema.a.kte zaa.k dat uw stelsel op bevoor
recht!ng en ongelljkheld gebaeeerd is. Oat Is het wei voor de talloze verban
nenen, polttteke gevangenen, verboden organisattes en schrljvers, wier publf
katles voor U ontoegankelljk zljn. 
Laten we wat fatten noemen. U vraagt (V) of protest vnn de studenten van 
de PU gerecbtvaardlgd Is, wanneer de regertng hogere bedragen per hoofd 
ufttrekt voor de Xhosa-studenten en de Zulu-studenten, dan voo r de blanke 
studenten van Potchefstroom. U vertelt er -ecbter nlet btj dat aan de PU 
ongeveer 6 ma.al :mveel studenten studeren als aan deze zwarte untversi
telten. M. a. w. U geeft een duldeltjk vertekend beeld en maakt opnleuw 
duldelljk waar die proteaterende P U-studenten staan. 
(cl]iers over 1971: PU, 5377 atudenten; Xhosa 942 en Zulu 837) . 
En U weet ook dat slnds 1948 het percentage blanken met een hogere op
leldlng toegenomen Is van 27% tot 31%, bl j de zwarten van 2 tot 4% en 
dat de ultgaven voor onderwtjs per blank kind gemlddeld 15 maal zo hoog 
zl jn (1140 - 70 gulden) . 

Bantustans 

U vraagt ons of (it) de aankoop van welvarende boerengrond door de re
gertng om aan de Bantoes te geven , veroordeeld moet worden. Uw naM-. 
tett doet aan de untverslteitsraad denken. De blanken hebben voor de zwar
ten In Zuld-Afrlka 13,7% van de grand ala ' tbulslande' gereserveerd. En 
nog alttjd worden etammen van hun land verdreven. De Bakwema Ba- Magopa 
stam onder aanvoertng van let~er Simeon More in Transvaal ts ~tjn vetlig
held kwljt vanwege de bodemachatten onder de oppervlakte van hun land. 
De stam had slnds 1912 gewoond op de boerderlj Swartkop, h_ad de boerderlj 
ontwfkkeld, van een veestapel voorzien en er een school gest!cbt. Toen 
onderzoekers er dtamant ontdekten, besloot de regertng de gemeenechap te 
verplaatsen. U spreekt over de grond van welvarende boeren. Hoe wel 
varend deze gronden wel ztjn lezen wij tn - het voor u verboden - boek 
'the Discarded People• van Pater Cosmas Desmond, dte door deze gebieden 
retsde: "De na.men van de plaatsen, waar hervesttgtngsgebieden ztjn gelegE'll, 
onthulten overigens onbedoeld, de bittere ervaringen van degenen die daar
in moeten lev en. De cynische Utanie van deze namen Limehtl l {k.alkheuvel}, 
Morsgat, Weenen en stinkwater brengt iets over van de geest van deze 
plaatse~.,. 

U vra.agt ons of wij de zelfbeschikking (i) van de Bantoevolken ntkeurcn. 
Wij vragen U wie over deze zelfbeschild<ing besltst? U vraagt ons of w1j 
het met Butbelezl eens zljn (Ill) dat hlj eerste minister moet zljn. Wlj 
vragen U hoeveel Zulus er tn het Zuid-Afrtkaanse parlement zitten? 

Het wordt ttjd er een etnd aan te maken. Wi j weten war U staat, U weet 
waar wij sta.an. Inderdaad, wij staan achter de oppostttonele organisattes 
in Zuid-Afrika, en daarmee 'lynreg teenover' U. Wtj wt llen graag tn kon
takt treden met stud en ten en organfsattes, die het apartheidssysteem tn 
twtjfel trekken of bestrijden. Maar niet met hen. dte trachten dtt te ver
volmaken en pletten voor UquidaUe van de oppositte in eigen land. 
Hopeltjk bereikt dtt schrijven u: voor dat de wetten ter beperking van de 
persvrfjheid het (blanke) parlement gepasseerd hebben. 

I i ' 
afschrlrtcn n:tar 

Met dank voor pub ltkatte. 

namens de redaktte van Pharetra, 

Anton v. d . Mei jden (red. b'land} 

voor de studentenraa.d VU. 

I! arm van Zuthem (sekr. b' land) 

Natlnnn.l ! Inion South Afrie:tn StU(Icnts (NI "SAS\ 
1/nlvcrAity Chri~U:w ~.! l l\'t'nu.•nt (l iCM). 
!'ic~tllh ,Vrkan Sl ud~<nl s Org:~nisation {S.t\:-\( )\ 

Mnr . van der Meijden, 
'
9Pharetra", 
De Vrlje Universltelt, 
De Boelelaan 1015, 
Posbus 7161, 
AMSTERDAM 
Nederlan d . 

Geagte mnr. van der IV!eij de n, 

VRYDAG, 31 MEB 1 ~14 

Studen t eraadsknntoor, 

P.U. vir C.H.O., 

POTCHEFSTROOM 

30 Apr I I I 9 7 4. 

Uit die felt datu brief met groot haas deur u ook dadelik aan 
NUSAS, UC~ en SASD gostuur Is, begryp ek dat u daar groat behoef
te aan het om oo~ op derdes 1 n indruk to maak. 

Aan hlerdle kant Is ons van menlng dat 'n dia loo g met wedersydso 
vertroue en ag tlng op direkte van-man-tot-man-basis beh oo rt to go 
skied. Karaktor-kwetsende aanmerkinqs soos "iemand die met een 
dubbele to ng sp reekt" ~1 o rd as benede- dio pel I waarop ' n gesprek 
tussen akademici beh oo rt plaas te vind, geag. Suid-Afrikaners heg 
daar waarde aan om 1 n dialoog ooreonkom s tig b~paalde hoff ikheids
norme te voer- norme w'Jt, hoewel ongeskrewe, in ai l e lando ter 
wereld geld en dus ook by u in Neder land nie onbe kend behoort te 
wees niG. 

U konkluss ie dat die oorgrote m~erderheid van diG students aan die 
PU vir CHO hu ls elf agter die po l iti.Jk van afso nde rliko ontwlkke
l i ng skaar, Is volk om e kor r ek . Oit is ' n standpunt wat nle deur 
ons verberg word nie en wat op doodgewone gos on de verstand, wa a rop 
u in Nsder land seker n i e die en igste monopolie hot nlc, berus. 

Dia basiese b8ginsel van die beleid van aparte on twikkeling kom 
coreen met die siening van die Suidmolukkers <u Ryksgenote!J wat 
volgens beriggewing in u eie pers aa n soveel verdrukking in u eie 
land onperhewig is. Op 2014170 meld die dagblad TROUW dat Suid
molukker s voornemens is om "gueri !Ia te voeren" . Hul besluit wo rd 
soos volg gemot i veer: 

"Wij vragon het re c ht om als groep onze ldealen na te streven. 
lnbreuk op dit strevt:Jr'l, is inbreuk op die menselijke waardig
heid". 

Die vervu l ling van hierdie ideate is presies die hele bosis van die 
beleid van aparte ontwikkellng wut in Suid-Afrika govolg word. 
Merk u nle hieraan datu met u inte.grasiemodel ult pas is met die 
werkllkhed"' van Suid-Atrika en moontl ik solfs u eie land niA? 

U veroordeel dit dat studentc aan die PU vir CHO standpunt inge
neem het teen die uittartend0 houJlng teenoor die ordellke demo
kratiese staatsgesag van die land deur 'n klein groeple ondersteu
ners van NUSAS aan sommige Engelsta l lge univer s iteite soos Kaap
stad en Witwatersrand. Ook noem u datu 'n "solidariteitstole-
gram" aan u voorgenoemde geesgenote hier in Suid-Afrika gestuur 
het. Deur mot ' n mogafoon in die hand soos 'n troop wanordeiiko 
barbara op die trappies van 'n Eng c lso katedraal in Kaapstad 
h is ter i es op en af te spring, di e beskaafdc orde te v8rsteur en 
die pol isie- wat n8t soos u "'n ek - normale mense met normule 
emosl8s is, tot optred8 uit tb tart, getuig van w0in i g insig of 
volwassenheid. Dit deSJradeer die. naGm "student" tot die v;;n 'n 
goedkoop relskopper. 

Ter wille van ubsoluto duidclikheid b'.;vestig ek weereens dat die 
oorgrote mccrderheid van studente verbonde aan die PU vir CHOvan 
mening is dat daar genoegsamc beskaatdo metodes i s waardour stu
dante in Suid-tdrika hul siening op sake van l a ndsb e l ang kenbaar 
kan maak. 

Oor die wyse waarop u eie pol isie met Ncdarl~ndsa students te 
Utrecht omgaan, lads ok in ALGEMEEN DAGBLAD van 2218172:-

"De volo p canwazig..:; politic 
protestere~de studenten in 

knuppelde hi erop vinnig op de 
" 

Miskie n het u ook in u e i e pors geleos dat op dieselfde dag waar o p 
die polisie te Kaapstad student0 uiteen gedryf het, 'n duisend 
s tudente in Hi laan dour die pel isie in hcgtenis goneem is en dat 
een stuJ ont by d i e geleentheid sol fs dood is. ~aarom het u pers 
met soveel groter lettors oor die situasie; in Kwapstnd as oor die 
in ander Iand e, insluit end u eie, berig? 

~ skryf oor die sogenaamdo "racistiese s i steem" in Suid-Afrlka en 
die sogenaamde "bevoorregtc positie van die blankos". lndien u 
so opgewonde raak oor dit wat u in veraf Suid-Afrika as diskrimi
nasie ag, ontstaan die vraag hoe hoog hoc hoog u blooddruk nio 
moet styg by di~ waarneming v~n di~ erbarml ik e tocstande waaraan 
Surinamers en Antilliane (u Ryksgenote!J in Nederland en in u 
ko lonie s uitgelewer is nie. In u vo riga brief reageer u nie op my 
versoek dat my students grQag meer van die Surinamers, Ambone s e 
en "ga s tarbeiter" in Nederland wi I weot nie. 

U i t d I o d.;, g b I ad T RO U W van .6 I 6 I 7 2 I e e s e k d at d a a r i n N G de r I and 'n 
"Bevrijdingsboweging" vir Suriname op£J8rig is om "krachtig te 
str i jden tegen discr imin atie e n ondcrdrukking V?n her Surinaamse · 
volk". (Te r loo ps: Skenk u Min ist cr Pronk, wat Nederland s e be
la stinggeld beskikb~ar stel aan die terroriste- wat onskuldige 
vroue en kinders i n.Suide li ko Afrika vermoor- ook soms geld aan 
hiordie l"ense wat hul teen Naderlandse kolonialisme en die kwade 
gevolge daarvan, versot?J. 

In ELSEVIERS MAGAZINE van 24/6/.72 lees ek datu pollsie tydens 
ernstige ras se-onlus te to Moordrecht selts na d i e vuurwapens gryp 
om orde met gewf>ld te herstel. 

In die NIEUWSBLAD VOOR ZUID -HO LLAND van 2417/72 lees ons onder die 
opskrlt "Apartheid in Necer i :Jnj" dat daar in u land 1 n ernstlge 
"Ambonezen conflict" dreig- wat aan d i skriminasie toegeskryf 
word. 

Op 31/7/72 lees ons in DE VOLKSKRANT van 'n groep Amboneze wat uit 
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leegstaande hulse te Roermand gesit is en wei l3nd as slaapkwa rt lere 
aangewys kry - "Daar s l l open ·ze soms met vi eren on d·er een de ken 11 , 

berlg die koarant. 

Op 8/ 11 /7 2 lees ek tot vervelens too weer v an Noder landse p o li sle-
geweld teen Sulcmolukkers. Volgens die HAAGSCHE COURANT van die 
datum kon die pollsle van Rotterdam aileen nie die sltuasie be
hear n i e en is c nderste un I ng se I fs u It Den Haag en "vry~1e I a 1 1 e 
delen van Zuid-Holland" op9eroep. T en einda "Nederlan::!sche" bur-
gers! (ek dag dat Suidmolukk3rs ook Nederlanders was) te beskerm, 
Is uiteind&lik v an traangas g :)bruik gc-maak. 

En hoe staan dit met die onderwys en werkgel eentheid van u ryksge-
note na 307 jaar koloniale bewind in Suriname? Maak u us~lf geen 
sorge oor die uits i9 l ose toestand van werkl oosheid, onde rvoedlng 
en gebrek aan onderwys en hulsv a stin~ wat u " Ryksgonote" in hut 
tienduisende vanuit hut eie lund na Nederland laat verhuis n l e? 
11aarskynlik dra u daar k<:nnis van datu reg0ring dit oorwee g om u 
Ryksgenote terug t e stuur na die ." Ryksde le" (N ederla nds e koloni·:lS) 
waar hut vandaan kom. 

Hler slegs enkelc opmerk inge ui t die NRC HANDELSBLAD van 16/2/74 
aangaande die toestand in diG hoofstad van u koloniale beslt, Suri
name: 

"Nu hu i sves t Paramaribo 80% van a I I o naa r schatt i ng 
380.~00 Surinamer s . Eon stad met 0en waterhoofd 
wacr van alles ontbreekt. Een stad v0! mcnsen - e l -
lende, zonder voldoend~ work, zond cr soclale wat-
geving. H~t worklo osh oidparcentcgo schommelt rond 
de 35% Me0r dan do helft van die (kinderrijken) 9e-
z innen l eoft in een of twee kamcrs. De hel ft van di e 
huizen heett gcen waterleiding, 35~ geon electrici -
teit. 60 Procent van die bovo l king lecf t onder de 
armoedegrons en 1 n-derda dee! van c.Jeze groep vordien t 
niet meer dan 50 Surinaa~so guidons per maand. - Er 
zijn districted waar het gomidj<Jide inkomen lager ligt 
dan in de armst Gn st::>ten in ilfr i ka". 

Let assebl ief daarop c.Jat die Bantoo wat vnlgons u opvatting so ge
knewel en uitgebuit word deur die 11 blanko magshebbers"; selfs vel
gens UNO-statistieke di~ hoogste l ewensstandaard in gehee! Afrika 
hot . 

SodEJrt 19'i6, het die Bantoe se koopkrag vanaf 800 mi ljoen guide aan· 
gegroei tot 8 mi lja rd guide I n ·1973. Die "Bianke-mind erheid sr eg ime' 
van Vorster bestee jaarliks 1,26 miljard guid e aan ontwikkelin9shult 
vir die Bantoe. Die Bantoe se ole byd rao tot die staatskas, in die 
vorm van belastlng, dek slogs een vee rtlende dec! van hierdle be-
drag . Het u al daaraan godlnk dat dit: "Blanke racist0' 1 ook nog die 
be l ange van hul ele gemeenskap en di' van die lnd i§ r s en Kaapse 
Kleurl inge op die hart dra? Die Engelssprekende studente van Kaap·· 
stad en Witwatersrand wat d e ur u met sol idariteitstelegramme onder
steun word, els oncer andere onmiddellike verpligte onderwys vir 
d ie Bantoe. Waar moot die leerkragte en andcr fnsi 1 ite i te vandaan 
kom? Waarom stel hierdie geosgenote van u geen voorbeeld deur 

self tot did leraarsprofessie toe ta tree nie? Hul lc woon rn·s.A~ 
maar lewer, as Engelssprekendes, slogs 28% van ~ie onderwysers wat 
aan blanke sko l e onderrig gee. Byna 100% van 311" onderwysers wat 
met Bantoe-, Kleurling- en lndie r·· onden1y s gemoeid Is, is A fri k aans·· 
spre kend. lndion u v an die handj levo l blankes in S.A. ve rwag om 
a ile verantwoordelikheid op 3 !18 lewensterre ine vir die behoeftes 
van di~ nle-bl ankes te a~nva~r, beteken dit, In Nederlandse ldioom 
v::;r taa l , da t Nodc.rland soo rtgclyko verantwoordelikhe ld vir so~1a t 

50 mi ljoen nie-Nederlanders moet <Janvaar. Is u b., reid om dit te 
do an? 

U ko loniale nalatenskap in ander ~ele van die wireld. openbaar ook 
elders 'n weinig verheugende beeld. Volgens DE VOLKSKRANT van 
25/5/71 sit d3ar in lnd o nesio a llocn 70,000 mans0 weens politieke 
redes in die geva n 9enis en is dit op l ~s van die lndoneslese ower 
hold verbodo om in die openbaar oor die l ot van hierdie me~~e ge
dag t es t~ wissol. 

Volgens d i e N~dorlonds3 verenioing ~simani", wat hu l p aan mensa In 
nood vcrle<Jn, s terf 50% van iJI I o kinders in u oud - koloni<Jie gcbled 
lndonesil, voor die le~ftyd van 5 jaar aan ondervoedin£ . Sou die 
Gareformeerde Sinode W:Jt p<Js in u land besluit het om ge l d vlr 
ter r o rismc tee n Suid-Afrika te be 11i llig, nie hi•.Jr die Ch ris tel ike 
helpendc hand kon raik nia? 

Uit TROU\'1 3/8/72 ne em ak met l eedw-Jse kennis dat d ie vcormoli£;.,J voor ·· 
sit ter vcn die \'IRK, dr . Eugcn<. Carlson Blakr;, u liJnd tGen die dis
kriminasio teen gosarbe iders waorsku. 

I n DE TELEGRAAF van 16/7/71 leus ck hoe inwondrs van die Haags,;, 
Sch i I dc,rsbuurt m.:d gc1o I d Turks e i nwont:rs as ongew•Jnsdc burs beskou 
en "Wojpes t~n" - met geweld! Volgens die norma wat u ~an S.A . voor-
hou, kom r•«dGrland my 'lS po l isiesto 2 t voor, want ek i ,;es v ro rcl.:.r 
dat di0 polisie by dia ge l «dnthe i d "mot schuidcn , wapenstckken, rel
l ~nhcmd.,n on overvalswagens in de omgev in g waren saamgetrokken" . 

In DE TELEGRAIIF van 11 /8/72 word ditl "tollernnsie 11 van die N<; der
landsa ma<Jtsk.oppy, waarvan u <:!Lei uitmiJ,Jk, me esterl ik cksponu"r 
daurdat 500 Rotterdamm~rs di e soounaamd0 "Atrikanarwyk" bestorm en 
vreedsame Turks~ bcwon or s van di e buurt m0t geweld uit hul huise 
goo! en sel fs mot die Jood bedrGig: "d-' h 0 !0 inb oedel", skryf DE 
TELEGRAAF "werd door d~ raman na~r buit a n Q&w o rkt : bedden, yskas-
ten, televisies, mtJubil:::ir, kl c ding, koff.:>rs 0 n andero e iondommrn 
v:Jn zo 'n 20 Turkun wurdon van 2 en 3 hoog n.1ar bu i ten g2werkt'' . 

Deur opal hi •J rdiu unrJS in ut-i·" la nd , sowel as in u kolonial e qc>
biede te dui, is dit ni o my b~o>t:l001ing om bewys von S . A. s e "onskuld" 
te lew~r ni~J. r.-1y b0doJiin9 is bloot om aan te toun dat ons, soos 
ook ander Iande t~c· r v1ereld, m0t 'n m0nslikc probleem worstcl wot 
vae l ing<..w i kka lder is as wat oc..r die algomeen bGsef word. NitJm a n:J 
kan hierdie problema van hom ef wa~skui f Jsof dit nitJ bes ta an ni 0, 
of d i e houding inneem asof dit aileen maor by :-Jnder r.JenSo sou b<J
s taan nie . 

lndien u h i erdie brief van my in onveranderde: en in o nverko rt.o 
vorm in PHARETRA pub I iseer 2n ook bereid is om ' n keer to lu i st a r 
alvorc,ns u tot die blindelingso stenig in <J van S.A . oorgaan, is ek 
bereid om In opvolgend~ briefwissol ina verdere besondarhede aa n 
u te v.0rstrek o o r .j; ,,, wyse w.;urop S.A. hiordie enorme m(; nslike 
problomati&k probci e r die h09f t e bicc.J. Ek gaan in u lk geval hior-
<.:i e skryw G in "Die \~apJc.J " voii , :Ji9 ~ublise r, r :JSook u vorig c bri .., t 
soos ons ooruengckorn hu t . lndi ~ n u ug t e r die bona f id e s van my 
an my land prinsipi ... ol vanuit el i ..: vert.,:, in h,yfiJI tr . .)k 0n van dit< 
stanclount w i I uitgaa n dBt dia studanto vDn die PU vi.r CHO, en die 
begins~ls wat ddur hul ondcrst~un word mala fides is, het ek daar 
geen beheofte aan om v e rd &r met u c or hi e r die saak te korrespon 
daur nie . 

Hoogagtenc.J, 
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Ns . 
Ek vortrou d~t my skrywe dieselfde prominensle 
in PHARETRA sa l pntvang as wat u skrywe i n "Die 
Wapad" geni et h&t. 



DUE WAPAD 

mE Gereformeerde Korps Veritas Vincet kom 'n lang pad. - Op 1 Jumie is die liggaam 80 jaar omll. Vandag loop die stigterslede se agterkleinkinders 
op ons kampus rond. By die geleentheid sou 'n oorsig oor sy geskiedenis van pas wees. Maar kan papier al die mensnike insidentjies, vurige idealisme 
en telemrstemngs vaspen, die dinge wat die KoJt1>S JKorps gemaak het? Ja, eUke jaar word die Korps se geskiedenis in die brosboek op datum gebring 
en op die stowwernge rakke agter d1!lbbele grendels, bo in die Teollogiese Biblioteek se argiewe, staan die notules van 1894 tot 1926 sorgVl!llldng ge
l!'angskik. Maar dnt is slegs 'n deeltjlie van Korps se verhaal. 

Sonder om in 'n kroniek stadium hoofsaaklik op die op- viniste oor die hele wereld. In vertel met kleur en geur hoe righeid oor die Korps het eens
van datums te verval, wil ons Ieiding van predikante toege- Nederland is daar vrysinniges, daar daardie tyd probeer is 'klaps gegroei tot duidelike 
u 'n paar flitse gee in die spits is. Hulle hoor hiervan. wat die evangelie wil verwe- om die Korps onder te kry. teenstand. ,Dopper" en die 
Korps se Geskiedenis: Die Wat in die wereld aangaan is reld!ik, maar ook die wat Die anti-groep was maar 'n ,gereformeerd" in die Korps 
Korps van toe en die Korps vir bulle van belang. Student sterk standpunt inneem daar- minderheid. Op elke pro- se naam het oornag sinoniem 
van vandag. Dit is verbasend J. A. van Rooy neem die inisia- teen. Maar ook op ander plek- gram vergadering (soos ons geword. Die stok om die Korps 
om te sien dat dit maar die- tief en gaan spreek die rektor. ke word die Calvinisme uit- dit vandag noem) is daar mee te slaan is gevind. Die 
selfde Korps is: Dieselfde Op 18 Mei 1894 besluit 'n paar gebou en beleef as 'n lewende items gelewer. Een aand het 'n spits van die ysberg het begin 
ideaal, probleme, teenslae en van die seniorstudente om 'n ideologic : In Kanada werk 'n sekere dame, wat die Korps uitsteek toe op 'n vergadering 
voorspoed. reglement op i.e stel en op 1 paar Calvinisle aan 'n Christe- nie te goed gesind was nie, van die Korps versoek is dat 

wees om te dink dat lemand 
sou probeer om bulle ,kleri
kaal" te indoktrineer met die 
naam van 'n organisasie. 

WOELINGE 
Junie weer bymekaar te kom like Universiteit-in-kiem, in In- losgetrek op die trekklavier die ,gereformeerd" uit die 
vir die stigting van 'n studente- donesie en Japan is Christe- met ,Roll out te barrels." Dit naam van Korps verwyder moes 
korps. Op 1 Junie is die Korps like Universiteite. was tot verontwaardiging van word, omdat dit te vee! van 'n 

1894. In Nederland woe! dit. dan ook gestig - deur 5 stu- Hoe raak dit ons bier aan die Korpslede. ,Dopper"-stigma in hom om-
re midde van 'n gees van den'l;e. die Suidpunt van Afrika met dra. Hierdie aanslag op die 

ons eie probleme? Wat het DOl?lPER naam van die Korps is sukses-
hierdie wereldwye rigting te se Mnr. Lourens du Plessis, voor- vol afgeweer en tesame daar· 
op die probleme van ons tyd sitter van 1970 en 1971 beskryf mee ook 'n hele aantal mense 
soos geweld, seks, gesag, pers- die laat 1960's as volg; ,Mis- wat andersins nog aan die ak
wese en be1nvloeding? kien is gepoog om die doods- tiwiteite van die Korps sou 

vonnis van die Korps te onder- deelneem en aktiwiteite sou 
teken met die relletjie wat ont· bywoon. NUWE KORPS! 

staan het rondom die ,gere- 'n Mens kry byna lag as jy I Marius Schal®kamp, '\JOO!"Sitler 
In Potchefstroom sit vyf lede formeerd" as dee! van die daaraan dink dat so kort gelede van Korps Veritas Vincet. 
van die Korps voor die vraag Korps se naam. Die krappe- as 1966 mense nog s6 naief kon (IFoto: fotokun!i!.) 
hoe die Korps in die sewenti-
gerjare nog steeds sinvol kan 
nagaan wat die probleme van 
ons tyd is en wat ons, as dee! 
van die wereldwye Calvinistie
se rigting, daarop te se en te 
doen het. In Etienne se huis is 
tot laat nag gesels. Sy vrou, 
Louisa moes meer as een keer 
koffie aandra. Daar was Vors
ter Combrink, voorsitter van 
die jaar, Fika van Rensburg, 
Etienne Schalekamp, Herman 
Venter en Paul Kruger. Die 
resultaat was: Die nuwe Korps, 
wat die volgende jaar, 1973 in 
werking getree het. 

Nou is daar as't ware in el-

NSV 
SVAAN 

OP die ve:rgadering van 24 April 1919 is daar besiuit om 'Ill ,Insigne" vir die 
Korps te ontwerp. Op ~ierdie ve.rgadering word 'n kommissie, wat irn hier· 
die verbandl aalllgewys was, se vooJrstel aanvaar. 

Drie dae later is weer ver
gader en is die Suiderkruis by 
die motief gevoeg. 

Dit was skemerdonker. 'n Kan- ker, penningsmeester van die 
Korps, is toe ook as Vaandel
draer gekies (1919). 

vrysinnigheid gaan daar uit 
Calvinistiese gelcdere 'n sterk 
aksie uit: Kuyper en Bavinck 
werk daaraan om die Calvinis
tiese beginsels vrugbaar le 
maak op staatkundige en gods
dienstige gebied. Die Calvinis
me het iets te se vir die we
reid. In Nederland word daar 

ke koshuis 'n klein korpsie, 
Vyf studente in 'n hele wye 

wat elk sy voorsitter en be
wereld! lets om van te lag. 

Op 'n Korpsvergadering van 
9 Augustus 1919 is besluit dat 
die Korps ook 'n skryfblok 
met die insigne moet he en 
is ook aan 'n kommissie opge
dra om 'n vaandel vir die 
Korps te laat vervaardig. In 
die notule van 15 November 
1919 lees ons: 

delaar met sewe arms en sewe 
kerse brand bo-op die Suid
Afrikaanse vlag. Die Rektor 
het pas 'n Korpskursus ge
open. Prof. Stoker, die eerste 

Ds. Van Rooy verlel: ,.Sto· 
ker was ook die man vir die 
vaandel. Hy was altans die 

stuur het, sy eie vergaderings 
Tog is bier iets in die kleine 

hou, self sake uitpluis. 

verskeie studentekorpse gestig 
en selfs C:livinistiese arbeids-

begin wat spoedig sou uit-
kring. En afgesien van die in
vloed, was die selfskoling in 
so 'n korps al klaar die moeite 
we rd. 

1972 

organisasies. 1972 - Juliemaand. Dit woe! 
In Burgersdorp is daar 'n nie minder as in 1894 nie. Ook 

klein inrigting, wat op daardie in Nederland, ook onder Cal-
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Dit was nodig omdat die 
Puk se getalle sedert die stig
ting van die Korps met onge
veer 8000% toegeneem het. ,Die praetor (voorsitter) 
Miskien weer iets om oor te stel 'n nuwe lid van die Korps 
lag: Vyf studente dink bulle voor, naamlik die Vaandel. Hy 
gaan die Puk aan die praat 
kry oor sake van die dag! 
Maar tog - wie nie droom nie, 
kan maar met 'n klein tuin-

spreek 'n woord van aanmoe
diging tot die lede, daar die 
vaandel ons telkens weer WYS 
op ons stryd. Die waarde is nie 

tjie begin. Hy sal nooit 'n wol- slegs uiterlik nie, maar 'n 
kekrabber kan oprig nie. spoorslag van die innerlike 

TEENSTAND 
!ewe en stryd. Veritas Vincet!" 

Hierna (1919) bet twee ge· 
slagte gekom. Met die tyd bet 

,.Probleme was daar altyd." die Korps se wapen in on-
So vertel oud-voorsitter, ds. bruik geraak en in die ge

Jacs van Rooy oor 1926: ,Ro- skarrel van die Universiteit se 
kies het tevore reeds spora- eeufeesvierings in 1969, het 
dies die vuurtjies aangedui. Ek die vaandel soek geraak. 
ontsyfer hier en daar iets uit Daar is in die Wapad ge
my gekrap (dagboek) van skryf, in die P.U.-Kaner en 

Marius Schalekamp kyk saam met prof. 1-11. Stoker na die 
Korpsvaandel wat deur Paul Kwger (middel) herontdek i®. 

(Foto: Fotokuns.) 

daardie tyd. Korpsrewolusie. waar nog? vaandeldraer, raak bewoe toe vaandeldraer. Elke vergade
Broeiery." ... Daar was man- Tot op 'n goeie dag, toe hy die vaandel oorhandig. 'n ring moes hy die vaandel staan 
ne wat nie Korpsgesind was oom Willie Klopper iets buiten- Paar dames van Korpssel Kla- maak, en na afloop weer net· 
nie, maar aangesluit het om gewoons opmerk tussen afval- wernooi sing die Korpslied. jies in die kas besorg en be· 
pressie uit te oefen, 'n druk- bout by die Tegniese Departe- Die vaandel - een van die waar. Die susters van die Con· 
groep sou ons vandag s~ . Hul- ment. Oom Hendrik Coetzee Korps se ,Tradisionele rna- vent het dit gemaak. 'n Ware 
le wou die blad oormaneuver van Administrasie het ges~ niertjies?" kunswerk. Toe tree Stoker af, 
na die S.V.R. Dit het later ge- dat dit iets baie waardevols is Miskien, maar tog skuil en Broekie word vaandeldraer. 
blyk dat dit moes gebeur, maar toe hy die sien - dat daar daar vir die Korpsmense iets Hendrik dra die vaandel by 
destyds het dit vir ons gelyk mense is wat hierin gelnteres- meer agter die simbool, 'n lap Broekie in, Toe, Brockie, daar 
na sabotasie. Deur die jare seerd sal wees. wat kunstig met goud en sil- is hy. Broekie is op die ver
was daar 'Bekommerdes' oor Opgewondenheid vir ons wer uitgewerk is. Daar is iets keerde voet gevang en weier 
die gees en tradisie van die Korpsmense. En op die aand meer aan die wapen as 'n toegang. Dis nou darem ... 
Skool, en enkeles wat amok van 29 Maart 1974 neem Ma- boom, twee penne en 'n paar Stoker stap weg, en laat die 
gemaak het, meer om te rius Schalekamp, Korpsvoor- sterre - 'n lewende idealisme. vaandel net daar. 
terg ... " sitter, weer die Korpsvaandel VAANDELDJRAER Groot manne. Ons klein· 

'n Voorsitter uit die 1940's in die senaatsaal in ontvangs. Die latere professor H. G. Sto- * vervol.g op blads111 10 
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J' 
mE KOlRP§ se laagtepunte was gewooniik die tye wa<u daar meer geJ!)raat 
is el!ll. IDliks gedoen lis nie. Woorde en nogmaans woorde lllelp nie as daar nie 
opgeroldle moue en sweet op die voorkojp is llllie. 

In 1929 het die ou ASB op selfs aan medestudente. Wat- pad staan, lyk die pad eintlik 
sy kongres die Calvinistiese 
beginsels verbygegaan en be
gin ywer vir 'n humanistiese 
wetenskapsideaal. Die Korps 
het ingespring om 'n Calvinis
tiese Studentebond (1930) en 
later 'n Federasie van Calvi· 
nistiese Studenteverenigings 
(1933) tot stand te bring. Van 
hierdie Federasie van Calvinis
tiese Studenteverenigings 
(FCSV) het groot krag uitge
gaan in 'n donker tyd in ons 

ter vorm sodanige hulp sal 
aanneem, sal die tyd en behoef
te leer. Aileen deur te dien 
het die Korps 'n bestaansreg. 

klein soos dit na weerskante in 
die verte uitstrek. Dit kan 'n 
mens moedeloos maak as die 
pad ook vorentoe lank Iyk. Vir 
die Korps is daar 'n toeltoms 
- vooruitsig. Dit laat 'n mens 
soms baie klein voel. Ons 
troos is dat, met die lang pad 
wat afgele is, die pad tog die
selfde gebly het, al het die 
landskap en mense verander. 

Die Korps voorsien tans 'n 
oorsig wat in studentepublika
sies in S.A. aangaan, aan kam
.pusleiers op die Puk. Sporadies 
verskyn ,Kampus-Fokus", wat 
die studentekoerante kortliks 
weergee en bespreek. Van die 
selle praat ook al in die rig
ting van meer dienslewering 
aan die studentegemeenskap. 

TOIEKOMS 

Die Korps van 1974 is ba
sies nog dit Korps van 1894, 
al het sy lede en sy werkwyse 
en sy grootte verander. Met 
vertroue glo ons dat die Korps 
van nog 'n 80 jaar verder nog 
dieselfde Korps sal bly. 

'n Aantai oucll-vCJorsitters van Korps afgeneem tydens die 75ste herdenkin!lJ van die hoof· 
1iggaa.n11 se stigting. Van links na regs verskyn dr. Deon Kempff (tans redakteur van Die 
Kerkblad), dr. K. S. van Wyk de Vries (tans predikant), prot Fanus du Toit (emeritus 
professor van die lleologiese Skooi), wy!e pvof. S. Jl. du Plessis (in lewe hoof van die 

As 'n mens op 'n reguit teer- dept. Semitiese Tale aan die I?.U.) en ds. Jlan-Karel Erasmus (destydse voorsitter). 

iVERGADER DINAMIES 
'N §ELVERG.4JJERING. §owat twilllltlig lkoshuisinwon.ers sit in die sitkamer 
ern blister na wat een of ander proffJie of l!ioseltlt ie se lhtet. me helfte teen
woord.ig het mlt bel~mgstellilllg gelkom, l!iie amler unt plig of omdat llmUe as 
eerstejaars moes. 

die tegniek van groepsbespre
king ingeoefen. 

Paul Kruger, ondervoors!tter 
van ll<orps \l'eritas \l'incet. 

(Foto: fotokuns.) 

Na die toespraak vra die 
selleier of daar enige vrae is. 
Daar is so twee vrae. Die spre· 
ker word hartlik bedank, tee 
word saam gedrink. Nog 'n 
selvergadering is afgehandel 
- iets wat die selleier met 
blydskap aan die Korps se 
Hoofbestuur kan rapporteer. 
'n Paar Pukke is bly omdat hul
le bywoning van die vergade
ring help om vir nog 'n hoof 
liggaam stemreg te he. 

Tydens 'n blitskursus wat 
KVV en die SAB gesamentlik 
aangebied het op 14 Maart, het 
Ds. Mike Smuts (jnr.) gepraat 

oor dinamiek in verenigings. 
Die waarde van groepspre
kings met 'n optimum aantal 
van 8 deelnemers en die teg
niek van bromgroepies is deeg
lik onderstreep. 

politieke geskiedenis. 
Teen die laat 1950's en ver

a! in 1960's het die Korps al 
hoe meer die karakter van 'n 
besprekingsvereniging geltry. 
Omdat daar 'n kragtige nuwe 
ASB was, waarby die Studen
teraad ingeskakel het, was 
daar vir die Korps bier nie 
meer 'n taak nie. Watter taak 
het oorgebly? By 'n gebrek aan 
doen-dinge het die Korps al hoe 
meer begin kwyn. 

MOUE OPROL 

In Julie 1969 is daar weer 
moue opgerol - 'n kerkie is 
gebou in Ganzi, Botswana. 
Daar is hard gewerk, ver gery 
en. soms moes die voertuig uit 
die sand gehaal word as hy 
vasval. Groot sweet, maar juis 
dit het nuwe !ewe in die Korps 
geblaas. 

Die volgende jaar is 'n brug 
gebou oor 'n rivier by 'n N.G.· 
Sendingstasie in Swaziland. 
Daar is hard gewerk - en ge
vaarlik tussen heme! en aarde 
(rivier!). Soos enige toer was 
hier ook die dinge wat ont
hou word, soos die sokkerwed
stryd met 'n plaaslike paar 
bantoes, wat die pers tot ,ge
mengde sport" probeer op
blaas het. In 1971 en 1972 het 
die nuwe idee van hulpprojek
te sy beslag gekry. 

I 
HUlLl?VERLENING 

Dit is baie keer die beeld 
wat ons het van die werksaam
hede van 'n sel: saai en maar
net-nog-'n-lesing. Ongelukkig 
gaan dit nog so in baie selle. 
van die Korps. Die Korps voel
voel maar nog sy weg met 
die nuwe gedensentraliseerde 
werkswyse. Tog is daar spra
kelende voorbeelde waar dit 
beter gaan: 

VERBETERING 

Soms word 'n blote gesprek 
gehou met een of meer van 
die sellede as inleiers. Hulle 
het dan meer oor die onder
werp gelees. As mense aan 
die praat en wonder is, is al 
baie bereik. 

Soms kom 'n studiestuk of 
vlugskrif op die selvergade
ring ter sprake. Indien reg 
hanteer, kan dit dan gons. 
,Vyfminute" word reeds op
gestel met die oog op reaksie. 

Twee damesel!e het a! 'n 
prikkelende stuk oor die onder· 
werp laat afro! en voor die sel
vergadering versprei. Die be
langstelling wat daardeur ge
prikkel is, het voorkom dat die 
selvergadering lesingagtig 
word. 

A§ 'n mens van Koi']!lls praat sorrndler om ook sy 
ptutbHkaslies te rnoem, praat jy van 'n halwe Korjps. 
Oor die afgeDope 80 ja~.r het Korps verskeie pu
bHkasies gehadl. 

Sommige publikasies het 
gou gekwyn en ander se op· 
laag was maar klein. Tog ·het 
die korps ook buite die Stu
dentekring sy stem laat boor 
deur dit wat gepubliseer is. 

VERITAS VINCET 

1908. Dii! jaar is Ca\vyn se 
400ste ver jaardag. 'n Boekie, 
,Ret leer en Ieven van Cal
vijn" word uitgegee. Sodanig 

man wat agter die latere publi
kasies van die Korps gesit het. 
Saam met die Stellenboschse 
Calvinistiese Studentevereni
ging word in die 1930's ,Koers 
in die krisis" uitgegee, iets 
wat tot vandag toe as kleinnood 
op menige se boekrak staan. 
In 1945 verskyn, ,Op die voor
punt van die tye" met referate, 
gelewer tydens die kwarteeu· 
fees van die Korps. 

JEUGPROBLEME 

Onder die bekwame Ieiding 
van prof. J. H. Coetzee is daar 
in die vyftigerjare brosjures 
en boeke oor aktuele onder
werpe uitgegee, soos ,Die Vry
messelary" en ,Dink aan jou 
Skepper ... " 'n Publikasie
fonds het geheip met die fi. 
nansies. In 1965 het prof. S. C. 
W. Duvenage as voorsitter van 
die Publikasiekomitee oorge
neem en die boeke ,Republiek 
en Konlnkryk", asook , . . . In 
die dae van jou Jonkheid" 
verskyn. Vanjaar verskyn 
daar 'n boek oor jeugprobleme. 
Prof. E. J. Smit help tans die 
komitee as Redakteur. 

In 1973 is 'n projek-in-drie-fa
ses aangepak naby Gobabis. 
Koshuise vir Boesmans word 
gebou. Eerskomende Julie
maand sal die projek D.V. vol
tooi word. 

I 
Ben Cloete het na die eerste 

hulpprojek in Suid-Wes die 
'IOlgende flitse gegee: ,Onthou 

Senior studente word al hoe 
meer ingespan om as inleiers 
op te tree tydens selvergade
rings. Daar is gevind dat die 
sellede dan spontaner gesels. 

lneke lindhoui, van die IP'ubli
kasiekomitee, wat verantwoor
delik is vir Wapadberigte en 
ander publikasies. (Foto: fFoto· 

kuns.) 

Ons leef in die tyd van ge
jaagdheid. 'n Mens het nie al-, 
tyd tyd om 'n hele boek deur 
te lees nie. In 1968 is begin 
om kort studiestukke uit te 
gee en aan a! die Pukke onder 

In onlangse kursusse is 
jY. . . die sand en sweet en heelwat aandag gegee aan 
rruis ' .. hoe die tyd byna stil· groepsdinamika in die selle. 
\estaan het wanneer jy die Die Naweekkursus van 29 en 
,raaf n6g 'n keer skouerhoog- 30 Maart se tema was die 
e lig ... teetyd op sementsak- Groepsgesprek. Prof. T. van 
1e . . . die baksteenvloer wat Dyk van die Departement 
1-e sy le wil kry nie . .. die te- Psigologie het korpsbestuurs-

was die sukses, dat sedert De- hulle kamerdeure waar moont· 
sember 1909 'n tydskrif, ,De lik te versprei. Mnr. Johan 
Jonge Calvinist" uitgegee Snyman het hier baanbrekers
word. Die blad kwyn en later werk gedoen. Studiestukke was 
kom ,Veritas Vincet" in sy nog ietwat lank en in 1972 is 
plek. Vir meer as tien jaar is begin met vlugskrifte, ,Vyf
die gees van die Korps in minute". Die nuus moet nog 
hierdie blad gereflekteer. Jam- vars wees - nie ouer as 48 
mer dat daar vandag net hier uur nie - en die vlugskrif 
en daar nog een opgespoor moe"t in die koshuis wees. 
kan word. Tans word studiestukke aan 

S.R<il ... voorsi ter 
haal Maties 
oor die 
fkole 
* vervol.g van b~adsy 5 
loop was asook die kontak 
met Fort Hare voordat SASO 
beleid in werking getree hel. 
Hy het verlede jaar se aka
demiese simposium met Turf
loop aangehaal as alles behal· 
we sinisme t.o.v. dialoog. ,Die 
duidelik omlynde · beleid van 
die Studenteraad oor skake
ling, soos aan Maties beskik· 
baar gestel, onderstreep tog ook 

edenheid as jy boor ,Tjaai- lede ingelig oor tegnieke van 
;'?" bespreking. Onder Ieiding van 

Die Korps stei ook in die Dr. M. Brink van die Departe
ooruitsig om waar nodig, ment Psigologie het die be
olt ander hulp le verskaf, stuurslede self op die kursus 

Stoker, later Professor in ander kampusse, belangstellen
Wysbegeerte, was eintlik die 

1 
des ens. gestuur. Selfs oorsee. Vervaa:rdig in Suid·Af:rika. 

hierdie feite." 
Mnr. Mulder het gese dat 

hy met mnr. Doman saamstem 
dat die P.U. skakeling versig
tig aanpak. ,Skakeling wat nie 
op resu~tate ingestel i!> nie is 
nutteloos en slegs skakeling 
ter wille van skakeling." 

Volgens mnr. Mulder moei 
ons geensins hieruit aflei dat 
die skakeling met Stellenbosch 
nie suksesvol . was nie. ,Ons 
het baie bereik en lekker ge· 
sels." Hy het vera! waarde· 
ring vir mnr. Doman se stand
punte wat daarvoor gesorg 
het dat die bespreking in 'n 
besondere gesindheid van wel
willendheid geskied. 
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UE 
DIE KORP§ se la~gtepunte w~s gewoonHk die tye wa~ll' a:ll.aar meeli· gepr21~~ 

is en niks gedoern lis nie. Woorde ellll rmogmaaHs woorde lhteip nne as daar nie 
opgerold.e mo1llle en sweet OJlll die voorkop is nie. 

In 1929 het die ou ASB op selfs aan medestudente. Wat· pad staan, lyk die pad eintlik 
sy kongres die Calvinistiese ter vorm sodanige hulp sal klein soos dit na weerskante in 
beginsels verbygegaan en be· aanneem, sal die tyd en behoef- die verte uitstrek. Dit kan 'n 
gin ywer vir 'n humanistiese te leer. Aileen deur te dien mens moedeloos maak as die 
wetenskapsideaal. Die Korps het die Korps 'n bestaansreg. pad ook vorentoe lank lyk. Vir 
het ingespring om 'n Calvinis· Die Korps voorsien tans 'n die Korps is daar 'n toekoms 
tiese Studentebond (1930) en oorsig wat in studentepublika· - vooruitsig. Dit Iaat 'n mens 
later 'n Federasie van Calvi· sies in S.A. aangaan, aan kam· soms baie klein voel. Ons 
nistiese Studenteverenigings pusleiers op die Puk. Sporadies troos is dat, met die lang pad 
(1933) tot stand te bring. Van verskyn ,Kampus-Fokus", wat wat afgele is, die pad tog die
hierdie Federasie van Calvinis- die studentekoerante kortliks selfde geb!y het, al het die 
tiese Studenteverenigings weergee en bespreek. Van die landskap en mense verander. 
(FCSV) het groot krag uitge- selle praat ook al in die rig- Die Korps van 1974 is ba· 
gaan in 'n donker tyd in ons ting van meer dienslewering sies nog dit Korps van 1894, 

aan die studentegemeenskap. al het sy lede en sy werkwyse 
en sy grootte verander. Met 

'l!'OlEKOM§ vertroue glo ons dat die Korps 
van nog 'n 80 jaar verder nog 

As 'n mens op 'n reguit teer- dieselfde Korps sal bly. 

' n Aantai oud-voorsittews van Korps al'gjeneem tydens die 15ste herdenking van dlie hoof
liggaam se stigting. Van links na regs verskyn dr. Deon !Kempff (tans redakteur van Die 
Kerkblad), dr. K. S. van Wyk de Vries (tans predikant), pro~. !Fanus du loit (emeritVJJs 
professor van die Teoiogiese Skooi), wyle p~of. S. J. du Piessis (in ~ewe hoof van die 

dept. Semitiese Tale aan die P.U.) en ds. Jan-Karel Erasmus (destydse voorsitter). 

iVERGADER DINAMIES 
'N §ELVERGADJERING. §owat twintig koslm.isinwoners slit hn die sntkamel!' 
en i1lllister na W4llt een of 4llrnder prome of dosermt te se lb.et. Die helifte teen
woordig llllet uit bela~mgstelling gekom. die amller 'V!Ht pUg olf om«llat huUe as 
eerstejaars moes. 

die tegniek van groepsbespre· 
king ingeoefen. 

Paul Kruger, ondervooroltter 
van Korps Veritas Vineet. 

(Foto: IFotokuns.) 

N a die toespraak vra die 
selleier of daar enige vrae is. 
Daar is so twee vrae. Die spre
ker word hartlik bedank, tee 
word saam gedrink. Nog 'n 
selvergadering is afgehandel 
- iets wat die selleier met 
blydskap aan die Korps se 
Hoofbestuur kan rapporteer. 
'n Paar Pukke is bly omdat hul
le bywoning van die vergade
ring help om vir nog 'n hoof 
liggaam stemreg te he. 

Tydens 'n blitskursus wat 
KVV en die SAB gesamentlik 
aangebied het op 14 Maart, het 
Ds. Mike Smuts (jnr.) gepraat 

oor dinamiek in verenigings. 
Die waarde van groepspre
kings met 'n optimum aantal 
van 8 deelnemers en die teg
niek van bromgroepies is deeg
lik onderstreep. 

politieke geskiedenis. 
Teen die laat 1950's en ver· 

a! in 1960's het die Korps al 
hoe meer die karakter van 'n 
besprekingsvereniging gekry. 
Omdat daar 'n kragtige nuwe 
ASB was, waarby die Studen
teraad ingeskakel het, was 
daar vir die Korps hier nie 
meer 'n taak nie. Watter taak 
het oorgebly? By 'n gebrek aan 
doen·dinge het die Korps al hoe 
meer begin kwyn. 

MOUE OPROJL 

In Julie 1969 is daar weer 
moue opgerol - 'n kerkie is 
gebou in Ganzi, Botswana. 
Daar is hard gewerk, ver gery 
en . soms moes die voertuig uit 
die sand gehaal word as hy 
vasval. Groot sweet, maar juis 
dit het nuwe lewe in die Korps 
geblaas. 

Die volgende jaar is 'n brug 
gebou oor 'n rivier by 'n N.G.· 
Sendingstasie in Swaziland. 
Daar is hard gewerk - en ge
vaarlik tussen hemel en aarde 
(rivier!) . Soos enige toer was 
hier ook die dinge wat ont· 
hou word, soos die sokkerwed
stryd met 'n plaaslike paar 
bantoes, wat die pers tot ,ge-

Dit is baie keer die beeld 
wat ons het van die werksaam
hede van 'n sel: saai en maar· 
net-nog-'n-lesing. Ongelukkig 
gaan dit nog so in baie selle. 
van die Korps. Die Korps voel
voel maar nog sy weg met 
die nuwe gedensentraliseerde 
werkswyse. Tog is daar spra
kelende voorbeelde waar dit 
beter gaan: 

VERBETEIDNG 

Soms word 'n blote gesprek 
gehou met een of meer van 
die sellede as inleiers. Hulle 
het dan meer oor die onder
werp gelees. As mense aan 
die praat en wonder is, is a! 
baie bereik. 

Soms kom 'n studiestuk of 
vlugskrif op die selvergade· 
ring ter sprake. Indien reg 
hanteer, kan dit dan gons. 
,Vyfminute" word reeds op
gestel met die oog op reaksie. mengde sport" probeer op

blaas het. In 1971 en 1972 het Twee dameselle het al 'n 
die nuwe idee van hulpprojek- prikkelende stuk oor die onder· 
te sy beslag gekry. werp laat afro! en voor die sel-

! 
HUlLJ!>VERLENING 

In 1973 is 'n projek·in-drie-fa· 
ses aangepak naby Gobabis. 
Koshuise vir Boesmans word 
gebou. Eerskomende Julie· 
maand sal die projek D.V. vol· 
tooi word. 

Ben Cloete het na die eerste 
hulpprojek in Suid-Wes die 
volgende flitse gegee: ,.Onthou 

vergadering ve_rsprei. Die be· 
langstelling wat daardeur ge
prikkel is, het voorkom dat die 
selvergadering lesingagtig 
word. 

Senior studente word al hoe 
meer ingespan om as inleiers 
op te tree tydens selvergade· 
rings. Daar is gevind dat die 
sellede dan spontaner gesels. 

In onlangse kursusse is 
jy . . . die sand en sweet en heelwat aandag gegee aan 
gruis , .. hoe die tyd byna stil· groepsdinamika in die selle. 
gestaan het wanneer jy die Die Naweekkursus van 29 en 
r,raaf n6g 'n keer skouerhoog- 30 Maart se tema was die 
1e Jig ... teetyd op sementsak· Groepsgesprek. Prof. T. van 
~e . . . die baksteenvloer wat Dyk van die Deparlement 
nie sy l~ wil kry nie ... die te- Psigologie het korpsbestuurs
<redenheid as jy hoor ,Tjaai· lede ingelig oor tegnieke van 
a'?" bespreking. Onder Ieiding van 

U LKAS 
A§ 'n mens nn Korps praa~ solllldeJr om oolk sy 
publikasies te noem, pra~t jy vail\ 'n halwe i{orps. 
Oor die afgelope 80 jaa.r het Korps verslkeie pUll
blilk.asies gehad. 

Sommige publikasies het 
gou gekwyn en ander se op· 
laag was maar klein. Tog ·het 
die korps ook buite die Stu· 
dentekring sy stem laat hoor 
deur dit wat gepubliseer is. 

VERITAS VINCET 

1908. Die jaar is Ca}vyn se 
400ste verjaardag. 'n Boekie, 
.,Het leer en Ieven van Cal
vijn" word uitgegee. Sodanig 

lneke Lindho~. van die Pubii
kasiekomitee, wa'i: verantwoor
delik is vir Wapadberigte en 
ander publikasies. (Foto: IFoto-

kuns.} 

man wat agter die latere publi· 
kasies van die Korps gesit het. 
Saam met die Stellenboschse 
Calvinistiese Studentevereni
ging word in die 1930's .,Koers 
in die krisis" uitgegee, iets 
wat tot vandag toe as kleinnood 
op menige se boekrak staan. 
In 1945 verskyn, ,Op die voor
punt van die tye" met referate, 
gelewer tydens die kwarteeu· 
fees van die Korps. 

JEUGPROBLEMJE 

Onder die bekwame Ieiding 
van prof. J. H. Coetzee is daar 
in die vyftigerjare brosjures 
en boeke oor aktuele onder· 
werpe uitgegee, soos ,Die Vry
messelary" en ,Dink aan jou 
Skepper ... " 'n Publikasie· 
fonds het gehelp met die fi · 
nansies. In 1965 het prof. S. C. 
W. Duvenage as voorsitter van 
die Publikasiekomitee oorge
neem en die boeke ,Republiek 
en Konlnkryk", asook , . . . In 
die dae van jou Jonkheid" 
verskyn. Vanjaar verskyn 
daar 'n boek oor jeugprobleme. 
Prof. E. J . Smit help tans die 
komitee as Redakteur. 

Ons leef in die tyd van ge
jaagdheid. 'n Mens het nie al· 
tyd .tyd om 'n hele boek deur 
te lees nie. In 1968 is begin 
om kort studiestukke uit te 
gee en aan al die Pukke onder 

was die sukses, dat sedert De· hulle kamerdeure waar moont
sember 1909 'n tydskrif, ,De lik te versprei. Mnr. Johan 
J onge Calvinist" uitgegee Snyman het hier baanbrekers· 
word. Die blad kwyn en later werk gedoen. Studiestukke was 
kom ,Veritas Vincet" in sy nog ietwat lank en in 1972 is 
piek. Vir meer as tien jaar is begin met vlugskrifte, ,Vyf
die gees van die Korps in minute". Die nuus moet nog 
hierdie hlad gereflekteer. Jam- vars wees - nie ouer as 48 
mer dat daar vandag net hier uur nie - en die vlugsl!:rif 
en daar nog een opgespoor moet in die koshuis wees. 

kan word. Tans word studiestukke aan 

S. (j)GllvocrsiHetr 
haal ~aties 
oor dwe 
rio e 
* vervol.g van l>ladsy 5 
loop was asook die kontak 
met Fort Hare voordat SASO 
beleid in werking getree hel. 
Hy het verlede jaar se aka· 
demiese simposium met Turf· 
loop aangehaal as alles behal
we sinisme t.o.v. dialoog. ,Die 
duidelik omlynde · beleid van 
die Studenteraad oor skake
ling, soos aan Maties beskik· 
baar gestel, onderstreep tog ook 

Die Korps stel · ook in die Dr. M. Brink van die Departe· 
j'ooruitsig om waar nodig, ment Psigologie het die be· 
~ak ander hulp le verskaf, stuurslede self op die kursus 

Stoker, later Professor in ander kampusse, belangstellen
Wysbegeerte, was eintlik die 

1 
des ens. gestuur. Selfs oorsee. Vervaardig in Suid!-Af:rik:a. 

hierdie feite." 
Mnr. Mulder het gese dat 

hy met mnr. Doman saamstem 
dat die P.U. skakeling versig
tig aanpak. , Skakeling wat nie 
op resu~tate ingestel is nie is 
nutteloos en slegs skakeling 
ter wille van skake!ing." 

Volgens mnr. Mulder moel 
ons geensins hieruit aflei dat 
die skakeling met Stellenbosch 
nie suksesvol . was nie. ,Ons 
het baie bereik en lekker ge
sels. " Hy het veral waarde· 
ring vir mnr. Doman se stand
punte wat daarvoor gesorg 
het dat die bespreking in 'n 
besondere gesindheid van wel· 
willendheid geskied. 



BLADSY 11EN IOiiE WAPAD 

,MET elke ontmoeting kom ek meer en meer ondel!' die indruk van 
u insig in die voBkereproblematiek van o.ns land." So het Sy Edele 
mnr. G. Ro Wessels, Kommissaris-Generaal van Bophuthatswana, 
tydens 'n besoek van die kabinet van hierdie ruisiand aan die P.U. 
vir C.H.O. sy dank uitgespreek vir die noue samewerknng tu~men die 
universitent en die tuisland. 

Geskiede 
* vervolg vam bladsy 8 
tjies kyk mekaar met groot oe 
aan. Laat die aand kom Koos 
Venter· in my kamer, bekom
merd, die vaandel staan nog 

Mnr. Wessels bet bygevoeg groot boom waarvan die tak- praat word nie, maar moet net so daar buite. Hy wil da
dat ons aktuele landsprobleme ke skaduwee sal hied tot voor- ons ook na hom luister. 'n rem 'n maat he. Ek staan op, 
en in besonder die rassevraag- deel van sowel die Tswana as Vertrouensposisie tussen Ban- ons neem die vaandel eerbiedig 
stuk nooit opgelos sal kan die Blanke. toe en Blanke is 'n noodsaak- op, en dra hom by Koos se 
word mits die oplossing nie Mnr. Wessels bet ook op likheid vir toekomstige suk- broer, Praetor Oubaas, se ka-
in God se Jig gesoek word die sogenaamde kommunika- ses. mer in. Die saak is later ge-
nie. siegaping gewys wat die oor- skik. Broekie het met behulp 

Die belangstelling van die. saak is vir 'n gebrekkige ver·· Mnr. Wessels bet afgesluit van Tjaartjie waardig en ge-
PUK in die tuisland van Bop- houding tussen swart en wit. deur sy dank te betuig teen trou elke vergadering opge
huthatswana is hoog op prys Die gebrekkige kennis van me- die Rektor van die PUK en tree, en die vaandel sy ereplek 
gestel soos die skenking van kaar se kultuur, taal en stre- die kabinet se besoek beskou besorg." 
R2 000 vir die Tswana Univer- wes is nog 'n faktor wat doe!- as 'n voortsetting van die wa- 25 April 1974. Die eerste 
siteitsfonds deur ons studente treffende dialoog en kontak re kommunikasie wat deur die vaandeldraer van die nuwe 
dan ook beWYS. Die hoop is in die wiele ry. Hierdie dilem- jare tussen hierdie twee in· Korps is gekies - weer 'n 
ook uitgespreek dat die P.U., rna kan moontlik opgelos stansies opgebou is. penningmeester, Petrus Coet
na die opening van die Tswa- word indien die studente aan 
na Universiteit se biblioteek, die P.U. vir C.H.O. poog om 
aan hierdie instansie 'n boe- sinvolle kommunikasie met 
keskenking sal maak. Dit sal die Bantoe te bewerkstellig. 
baie goed wees indien hierdie Om dit te kan doen moet daar 
vriendskap sou groei tot 'n nie net met die Bantoe ge-

s FOTO BO: lede van Korps se studiekring bespreek 'n saak 
van gemeenskaplike belang. Van links na regs verskyn: Oneke 
lindhout, Susan Schalekamp, Annatjie Siertsema, l?aul Kruger 

en Landman Vogel. (Foto: fotokuns.) · 

VRYDAG. 31 MEl 1974 

Wag ' et 

W AG-'N-BHETJIE ... 'n Splinternuwe koshuis met 
splintemuwe dames en 'n splinternuwe Korpssel ! 
Wat sou 1974 vir hierd.ie nuwe sel inhou? 

Sommer vroeg in die jaar 
het ons 'n gesellige Kenmekaar 
oor 'n beker stomende sop ge
hou. Die onderwerp vir ons 
eerste vergadering was: Sim
bole (soos die heksepoot, 
skoenlappers, voete, die appel
tjie) en bulle betekenisse. Die 
opkoms was pragtig. Ons het 

selfs besoekers uit die verre 
Klooster gehad. Prof. T. T. 
Cloete het hom uitgeleef oor 
die onderwerp, en alma! bet 
behoorlik aan sy Iippe gehang! 
Ongelukki'g was dit Maandag
aand en moes ons tienuur op
hou, anders sou ons tot laat- · 
nag toe nog kon gesels het! 

=-
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rustight 
Over d 
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DIE behoefte aan regstreekse kommunikasie tussen 
blankes en Bantoes in d.ie moderne werkslituasie, is 
in Johannesburg op 'n konferensie beklemtoon deur 
mnr. Eric Mushwana, opleidnngsbeampte van die 
Nasionale Ontwikkelling .en Bestuur§tigting. 

Politieke Korps voorsitters 

Vir die Korpssel Wag-'n
Bietjie II! daar nog 'n interes
sante halfjaar voor. Ons beoog 
'n Jnterkorpsaand, en interes
sante besprekings oor studen
tehuwelike, die vrou se klere
drag, vrye liefde en proefhu· 
welike gaan plaasvind. 

En no 
met sy s 
die volge 
jul gewe1 
help)! 

Mnr. Mushwana bet die kon- volgens werkverrigting te ver
ferensie, wat gegaan bet oor goed. 
motivering van die Bantoe- Wees geduldig met sy op
werker, meegedeel dat dit nie Ieiding en hy word 'n bate. 
impliseer dat alle bestuurders As hy bevordering verdien, 
noodwendig 'n Bantoetaal bevorder hom dan. En gee 
moet praat nie, maar reg- hom verantwoordelikhede so
streekse kommunikasie kan dat hy homself kan ontwik-
deur 'n tolk wees. kel. 

Hoewel dit nodig is dat die Mnr. Mushwana iiieen , dat 
Blanke die stamagtergrond aspekte · van stamlewe in · die 
van die Bantoe moet verstaan nywerheidsgemeenskap voo'rt
om 'n gesonde werksklimaat leef. In sommige gevalle sal 
te skep, bet Blanke- en Ban- werkers nog na toordokters 
toewerkers tog dieselfde be- gaan om bulle ,sterk' en ,ge-
hoeftes. respekteer' te maak. 

Groter verstandhouding tus- Die Bantoe soek status en 
sen bulle is dus nodig. praat ook baie. As hy iets be-

Party 
DIE Korpssel Vergeet-my·nie 
het 'n unieke ding gedoen toe 
hulle op Woensdag 20 Maart 
saam met PNB 'n Korpssel
PNB-vergadering gehou het. 

'N L YS VAN VORIGE VOOR
SilTERS VAN DOE KORPS 

VERITAS VINCET 

1894 J. A. van Rooy 
1895 J . A. du Plessis 
1896 
1897 

J . A. du Plessis 
J. C. Kruger 

1898 
Die selleidster van Korps- 1899 

E. H. J . Kruger 
E. H . J. Kruger 

sel Vergeet-my-nie is Louise 1903 D. Postma 
Rautenbach. 1904 J . H. Kruger 

1905 J. H. Kruger 
Die onderwerp was dan ook 1906 v. N. van der Walt 

van so 'n aard dat dit aange- 1907 D. P. du Plessis 
pas het by die gesamentlike 1908 D. P. du Plessis 
belange van die ];wee vereni- 1909 P. Bingle 
gings: 1910 H. C. van Rooy 

'n Voorvereiste by die moti- haal word by gelukkig en 
,Is elke Politieke Party in 

vering van die .Bantoewerker praat daaroor. Die Bantoewer- S.A. Calvinisties verantwoor-
is om hom die taak. te laat ker moet vertel word van sy baar?" 

1911 H. C. van Rooy 
1912 D. N. Kotze 
1913 D. N. Kotze 

doen as by kan, en om hom vordering net soseer as sy te
as mens te behandel en hom kortkominge. 

1914 D. N. Kotze 

Mnr. Pieter Mulder het as 1915 C. de Wet 
spreker opgetree en bet die 
saak aangepak deur eers die 
agtergrond van die drie sitten
de partye te skets, daarna kri
tiek daaroor uit te spreek en 
te kyk of dit Christelik ver
antwoordbaar is. 'n Bespreking 
bet hierop gevolg wat uitge

1916 J. C. van Rooy 
1917 D. E. Venter 
1918 J. C. van Rooy 
1919 P. J. S. de Kletk 
1920 M. J. Coetzee 
1921 A. Duvenhage 
1922 A. Duvenhage 
1923 W. J. Snyman 
1924 T. T. Spoelstra loop het op vrae en opmer

kings oor die kleurling, die 1925 
verskillende tuislande en die 1926 
verhouding tussen die ,Ou 1927 
Garde en die Jong Turke". 1928 

Jaco van Rooy 
J. P. Jooste 
s. du Toit 
J. M. de Wet 

SAMEWElltKING 

1929 
1930 
1931 

P. G. W. Snyman 
P. G. W. Snyman 
M. Postma 

Dit lyk of die vergadering nog 1932 M. Postma 

'n uitloper is van die interes
sante samewerking wat bier
die jaar tussen Korps en PNB 
bestaan. Daar is reeds aan die 

1933 J. L. Vorster 
1934 J. W. Jansen 
1945 D. J. van der Walt 
1936 J. Postma 

begin van die jaar 'n gesa- 1937 J. Postma 
mentlik Programvergadering 1938 B. R . Kruger 
deur die twee Hoofliggame 1939 P. J. Coetzee 
aangebied. 1940 P. J . Coetzee 

1941 P. F. Schutte 
Daar is hoop dat daar in die 1942 E. P. L. van der Linde 

toekoms nog op baie vlakke 1943 S. J. du Plessis 
kontak gemaak sal word. 1944 D. Kempff 

1945 
1946 
194i 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

11972 
1973 

C. Hattingh 
E. H. J. Kruger 
F. W, Buytendach 
B. J. Lombard 
B. J. Lombard 
R. G. Kriel 
V. E. d'Assonville 
P. J . W. Louw 
P. G. Peiser 

M. G. Strydom 
P. A. Smit 
H. G. Kruger 
S. P. B. Buys 
G. A. Hattingh 
J. J. de Wet Kruger 
Jan Boneschans 
P. W. Bingle 
P. A. Venter 
A. Coetzer 
L. Aucamp 
J. J. Breedt 
J . P. L. van der Walt 
Anton van Rensburg 
Jan Erasmus 
L. du Plessis 
L. du Plessis 
V. Combrink 
E. Schalekamp 

f. VANWYK 

Enige Puk is welkom om te 
kom kyk wat gebeur op 'n 
Korpsaand in Wag-'n-Bietjie! 

Korpssel 
Klawernooi 

KORPSSEL Klawernooi het 'n 
klomp gretige, weetgierige 
mense om te bedien en saam 
te snoer. Met elite selvergade
ring is die opkoms baie goed. 
Alma! sit rondom die spreker 
op die mat en stoele rond, be
sig met breiwerk, borduurwerk 
en allerhande huistoe-laat-ver
lang-dinge! 

VRYMESSELARY 

Net na die lang naweek bet 
Klawernooi en Thaba Jlih 'n 
gesamentlike selvergadering 
oor Vrymesselary. Prof. Be
noon Duvenage kom hom by 
ons gesellige kringetjie voeg. 

As dit weer so 'n nie-wil

GEAGTI 
vlie:r ve1 

Weens 
nior" wat 
nie dadeli 
ter geslag 
Uit die aa 
blyk egter 
(Vergelyk 
verwysing 
mansstude. 
dames mo 
verkeerd 
glo die 
daarin nie, 

Dit is : 
noop om c 
.Ek wil m) 
oor ons v 
se emosio 
de en on 
teen (let 1 

mes". Sy 
nie by die 
denasies ni 
lik. 

Die skr: 
vraagstuk 1 

ophou vergadering gaan wees m::::m:m::m: 
soos die een laas kwartaal oor 
Sterrewiggelary, (Dr. Etienne 
de Villiers) voorspel ons nog 
'n sterk Korpsjaar verder in 
Klawerhof. 

Willemien, Anso en Marie· 
tjie se program vertel nog van 
verdere interessante onder· 
werpe soos die Mafia, die kerk 
en vandag se jongmense, en of 
Sondagsviering uitgedien is of 
nie. 
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Natuurlik hang dit ook maar ;n K.A.AS 
af van watter nuwe dinge mag : 
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KULU aksie, hoewel ons psige nie 
gevou het nie. 

Ma ken mos vir Uitspan, 
LIEWE MA. 

Oe Ma, maar 

daai koshuis wat so ,solied" 
hierdie Kulu is. We! hulle help ons toe 'n 

vlot bou wat toe nie eens 'n is 'n anner plek, Ma weet! 
Ons het die agtermekaarste ou plekkie kry nie; maar ons 
tannie wat hier lakens uit- gee nie om nie want die an· 
dee!, en die ,oor 'n duisend- ner was beter as ons. Uit· 

(erkenning aan die ,.Sunday Times") ste" oom Joggie wat ek al span dink nie so nie, want 
ooit gesien het. hulle .het Saterdag saam met 

OVER DE 
VOOR 

OOSTERH F 
Joe, Ma, ons hou toe mos 

anner week Karnaval en wen 
toe so ampertjies 'n grammo· 
foon, was dit nie dat die 
Klawertjies so oulik was nie. 
Ons skrywe toe mos vir die 
koerant en vertel hulle van 
ons Karnaval en joe, was die 
ooms hier vir ons kwaad! Se 
tog seblief vir hulle ons se 
dankie vir hulle ,groat" re-

HIER by ons loop die trou

NA 'n tydjie van betreklike koors hoog. Twee dames het 
rustigheid storm die Leeu van die afgelope week blink klip
Over de Voor tans weer on- pies aan die vinger gekry. Is 
keerbaar voort. Om mee te be- dit dalk die nasleep van 'n ge
gin het die Ou Grote eers gou slaagde karnaval? Nou sien 
vir Kompleks van die rugby- ons uit na .die volgende een. 

spyskaart afgevreet. Toe volg Ons bande met Liberalia 
'n benydenswaardige tweede (een van die bakste manskos-
plek in die Karnavalkom· huise op die Puk) is verstewig ~ 
petisies. Toe die boonop en goed geolie na 'n baie 
kom by vlotbou-sonder-petrol groot interbrood en bier. 
kon niemand perdvashou by Baie geluk aan Koekeloer
die kombinasie Over de Voor- vloer wat die Oosterhof-em
Wag-'n-bietjie nie. En nog is bleem gewen het vir die ou
dit het einde niet. Dit moes likste gangversiering. Maan
die ,Mercurocrome Squard" dagaand het ons eie Oosterva
verlede Saterdag tot hul spyt ria toe amptelike erkenning 
uitvind. Kallie en sy veertien deur Studentevaria gekry. Ons 
ander Leeus het hul botteltjie- omroepster Annetjie Siertse
vir-botteltjie leeggedruk - en rna, en tegniese assistente, Mar
Ossie het die lees stukkend ge- leen Lombaard hel landswyd 
skop. Tog was dit lekker om die werke van Oostervaria 
'n teenstander te he wat groot verduidelik, onder luide ap
kan wees in sy nederfaag en pious van die Oosterhof luiste
jou hand kan kom druk. Dan- raars, tydens 'n koshuis ver-
kie Skure. gadering. 

En nou piets-piets die Leeu Weens akademiese drukte 
met sy stert in afwagting op laai die spanning op, en sak 
die volgende prooi. Hou maar hier 'n groot stilte neer, maar 
jul gewere reg (en hoop dit op't hoek is ons te kry. 

(S.R. K.arntoor) 

help)! OOSTERGROETE ~ 

G us 
GEAGTJE REDAKTEUJR, - In die uitgawe van 29 Maart ll.974 op bladey 
vier verskyn 'n. berig onde:r l!ll.Jie opskrif: ,)s dU nodftg om dames te B:wk?" 

Weens die skuilnaam ,Se- is sekerlik barbaristies) oor daarvan behoef weinig betoog: 
nior" wat gebruik is, is dit die boeg van die gedra al-dan- Dit gaan nie in die studentele
nie dadelik duidelik van wat- nie van eerstejaars, en werk we net oor eerstejaars as eers
ter geslag die skrywer is nie. dan met die fiks ie dat die da- tejaars nie. Ook die A.O.B. 
Uit die aanloop van sy betoog mes ,beskou word dat hulle moet die belange van vandag 
blyk egter dat dit 'n man is. hulleself kan gedra." Op hier· se eerstejaars as more se se
(Vergelyk die voorafgaande die emosie-belaaide postulaat niors bevorder. 
verwysing na ,bykans aile (in sy niksseggende onbewe- Die beweerde onderdruk
mansstudente", en later: ,Die senheid) bou die skrywer dan king van geesgenootlike se
dames moet my se indien ek 'n tirade wat herinner aan die niordames deur sogenaamde 
verkeerd is, want blykbaar klassieke Xanttipe. ,superseniors" - duidelik ge-
glo die dameskoshuise nie Oor die nut van ,hokkery" mik teen dameskoshuise se 
daarin nie."). skryf hy op blote veronderstel- huiskomiteelede, omdat 'n hek 

Dit is hierdie feit wat my slegs met hulle goedkeuring 
noop om die pen op te neem: • mag geskied - is nog 'n be-
Ek wil my misnoee uitspreek newe wys van die skrywer se ma-
oor ons vriend, die skrywer, nier om onbewese veronder-
se emosionele, onberedeneer- stellings in argument .te pro-
de en onoortuigende aanval ling (vergelyk ,ek glo"). Die beer aanwen en in di~ proses 
teen (let wei) ,,ons senior da- redenasie oor die A.O.B.-aksies sy hele betoog bespotlik te 
mes". Sy skryftoon pas glad wat skade sou ly, is so oud soos maak. Hy verwys na die redes 
nie by die gehalte van sy re· die berge. Deur so 'n naiwe re- vir 'n ,hek" as ,veelbesproke 
denasies nie. Laat ek verduide· denasie laat die skrywer 'n verskonings". Hierdeur wys hy 
Jik. mens onwillekeurig aan 'n vol- sy subjektiwistiese siening van 

Die skrywer gooi die hele bloedkomedie dink. Die oog- 'n saak wat - helaas 'n objek-
vl'aagstuk van hekkery (,Hok" luikende oppervlakkigheid tiewe beredenering vereis. So 

HONGER? 

ook die wyse waarop hy op-
merklik kort gaan oor die veel
heid van redes vir 'n ,hek". 

Laat ek 'n paar klippe in 
die bos gooi: Is dit nie dalk 
die skrywer wat ,oogklapbe
dek" is nie? Is die voile waar
heid nie dalk dat die skrywer 
homself 'n kans wil gee en 
nie die eerstejaars nie? 

My raad aan die skrywer is: 
Moenie die openbare forum ge
bruik vir sulke onberedeneer
de kritiek teen die teenoorge
stelde geslag nie. Skoenmaker, 
hou jou by jou lees, en lees en 
lees totdat jy werklik insig het. 
J.P. 

ons wolliebol gespeel en dit 
was so verskriklik lekker dat 
net die eetklok ons daar kon 
wegkry. Ma moet aan al die 
Kulu marathonkampioene wat 

1 

met vingerbord, koshuisverga
dering en blommetjiesvou vas
gebyt het, geluk se. Hulle was 
goed, hoor! 

Hier het nou amper iets 
soos runnerpes in Kulu uitge
breek. Die studente noem dit 
akademie en dis lelike dinge, 
Ma. Dit byt alma! en straks 
moet Ma my gou-gou kom 
haal. 

Groetnis aan al die Pukke. 
Ma se Blommetjie. 

ICASI(ENADES 
PUKKE, so stadig maar seker nader ons weer die fase waar
in verhoudings om skynbaar geen rede hoegenaamd nie, 
begin skeet loop. Moenie moed verloor nie, dis net die 
Akademie wat die opgekropte lawa van julie gemoedere na 
buite forseer. 

En moet dit nie te erg vat nie ... liefde is tog maar 'n 
misverstand tussen twee dwase, en as mens eers getroud 
is, begin d ie vrou van jou die man maak met wie sy graag 
w6u getrou het. Nadat sy jou dan sowat tien jaar lank 
probeer verander het, verwyt sy jou, omdat jy nie meer die 
man is met wie sy getrou het nie. 

Pukmans, dus sien julie: 
.. To love oneself, is the beginning of a life-long 
romance; 
To love a woman, is the beginning of a life-long 
suffering ." 

Nogtans struikel elkeen maar een of ander tyd, want 
Cavalcanti se: .. Liefde kom wanneer 'n man iemand sien 
wat sy intellektuele ideaal van vroulike skoonheid bevredig", 

Ek verneem dat die mense hierdie jaar van Upington en 
die Karoo af gaan kom om na die blommeprag voor Liberalia 
en Over-de-Voor te kom kyk. 

Ons wens Skuur sterkte toe met die komende inwyding 
van hul eetsaal. 

Daarmee, Pukke, se ek geniet .. die langnaweek, en kyk 
intussen hoe kaal is jul bladsy, ,,Koshuiskos". Wie se skuld 
is dit? Groetnis, OOG. 

DCE !K EIN 
WI KEL TJIE 

·mN· DmE HO;EK 
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Dm inte!·univer§ite:re Ted SceaJes-rugbytrofee be
hoort nie meer aan die Pukke nie. ikeys het huUe 
verlede Woensdag (22 Mei) in 'n uitl.dopwedstryd. 
m Kaapstad met 19-7 gewen. 

Met die neerlaag het die 
span moontlik ook sy beroem
de afrigter mnr. Johan Claas
sen, prysgegee. Mnr. Claassen 
het voor die wedstryd laat 
blyk dat indien die manne 
hom weer in die steek laat, hy 
dit. sterk sal oorweeg om hulle 
nie verder met afrigting te 
help nie. 

Dit was mnr. Claassen wat 
verlede jaar die moedverlore 
Pukke se hand gevat en hulle 
opgebou het tot die span wat 
Tukkies in die eindstryd om 
die Ted Sceales geklop het. 'n 
Mens kan maar net hoop dat 
mnr. Claassen se dreigement 
van verlede week een van sy 
sette was om die span op le 
kikker vir die wedstryd. 

Die eerste helfte en 'n groot 
dee! van die tweede helfte van 
die wedstryd teen Ikeys het 
aan die Pukke behoort. Hulle 
het van die begin af in hul 
teenstanders se halfgebied ge
boer en dit het gelyk asof bul
le moeilik geklop gaan word. 
Rustyd was die telling 7-3 in 
die Geelspan se guns. 

Kaapstad het die wedstryd 

se eerste punte aangeteken 
toe heelagter Dave Williams 'n 
strafdoel behaal het. Slot Piet 
Brand het egter die agterstand 
uitgewis met 'n mooi drie. 
Hierna het Willie de Bruin 
(heelagter) Potchefstroom se 
voorsprong opgestoot met 'n 
strafdoel. 

Dit was 'n kwartier voor die 
einde - met die telling nog 
onveranderd - toe die Kaapse 
studente skielik vlam gevat en 
hul teenstanders heeltemal 
deur mekaar gehardloop het. 

Eers het Andre Ross (sen
ter) oorgegaan vir 'n drie. Wil
liams het geen fout met die 
vervyfskop gemaak nie. 

Hierna is 'n strafdrie aan 
!keys toegeken nadat Puk
vleuel Hennie Zaaiman sy teen
stander, Alan Gunard, digby 
die doellyn gestamp het son
der dat die !key die bal gehad 
het. Williams het met die ver
vyfskop geslaag. 

Peter Berning, !keys se an
der senter, het die laaste pun
te aangeteken met 'n onvervyf
de drie na 'n sldtterende lopie 
van ongeveer 30 meter. 

KA NAVA HEMPIES 

Slegs 

KOOP NOU .. 

NOU TE KOOP BY DIE S.IR.-KANTOOIR. 

Johan a~an ( sJ pk. 
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DIE WAPAD 

PUKKE VE LOOR WEE 
"" ............... ,..,E Saterdag (18 Meli) was maar 'n droewe 

vftr die .Pukke op die mgbyveld. Die lhlandjne
Puk-omllersteuners wat die wedstrydl op die 

bygewoon het, Ikon mie a~~Uders 
~s om 'n stiHe tra~m te stort na afloop van die 
trenrspel nie. Die eindtelling was 24--7 lin Klerks
dorp se guns. 

Dit het alles goed gegaan, Om enige speler uit te son
der sal fataal wees, maar die 
twee flanke, Eric le Roux en 
Johan Radloff, asook vleuel 
Barry Barnard het deurentyd 
j :opgehou en werk gemaak 
waar dit gedoen moes word. 

Willie deBruin (slrafdoel) 
en Barry Barnard (drie) was 
verantwoordelik vir die Pukke 
se punte. 

In 'n voorwedstryd het die 
Puk se tweede span hul 
Klerksdorp-opponente met 
19-11 verslaan. Dit was lek· 

LINKS: Mnr. Johan Claassen. 
!Die moontlikheid is groot dat 
hy dalk nie meer as afrigter 
van die Pukke beskikbaar sal 
wees na hulle neerlaag ver
lede Woensdag teen lkeys 

nie. 

NOG 9N S RING 

v UKKE 

I totdat Schalk van der Merwe 
vroeg in die eerste helfte 'n 
genadelose knie in die niere 
gekry het. Die salfsmeerdery 
het niks gehelp nie en hy was 
vir die res van .die wedstryd 
'n passassier. Hy het uitge
skuif heelagter toe en is ver
vang deur Wille de Bruin op 
losskakel. Kort daarna het Wil
lie ook seergekry en hy kon 
nooit weer in die wedstryd 
voluit speel nie. Die passasiers
lys het vinnig gegroei. Eers 
was dit Hennie Zaaiman mel 
'n dyspier en kort op sy hakke 
Osie van Niekerk met 'n be
seerde skouer. 

ker om hierdie span mooi wen- DIE PUI{ het nog 'n Sprnngbok opgelewer. Hy is 
rugby te sien speel. Die 0.20A's die 33-jarige Bra~un Peens wat na afioop van die 
het soos in elkeen van hul vo- Springbok-karateproewe op 20 Maart in Pretoria 
rige wedstryde weer skitte- J 1• 

Die talle beserings het die 
res van die span ontstel en so
doende die hele spelpatroon 

rend vertoon. Hulle het Klerks- geldes is om Suid-Afrika gedurende Junie en u IC 

dorp 0.20 in die grond in ge- vanjaar in die FiUipynse-eilan.de te gaan verteen· 

ontwrig. Die 
speel met 'n reuse-telling van woordig. 

voorspelers se 
vuur was aan 't kwyn en deur
gaans was dit 'n rondgeploeter 
wat op niks uitgeloop het nie. 

Die manne moes harde be
ne kou om Klerksdorp, wat 
heeltyd in die Pukke se half
gebied gekampeer het van die 
doellyn af weg te hou. 

PGD, non 

40-0. 
Op Potchefstroom het die 

Puk 1B in 'n teleurstellende 
wedstryd met 3-13 teen West
ern Reefs verloor. Die P.U. 
0.20B-span het in hul wed
stryd probeer vergoed vir hul 
ouer broers se neerlaag. Hulle 
het Pote met 26-3 verslaan: 

,aileen voor 
KOSHUISRUGBY is seker die onvoorspelbaarste 
rugby wat daar llmn wees. Die naweek van 18 Mei 
se ligawedstryde illet die steUing weer eens bewys. 

Over de Voor - wat hierdie Met die ncerlaag skuif Skuur 
jaar maar redelik swak afge- nou af na 'n gesamentlike 
sit bet - bet daar in geslaag tweede plek op die punteleer. 
om die Skuur maklik te oor- Met een wedstryd oor om te 
rompel en sodoende is PGD specl het PGD 'n voorsprong 
weer die alleenvoorloper in terwyl Skuur en Kompleks in 
die liga. Die kanse da t hulle die tweede plek is. 
die beker gaan wen of min- Kompleks en Klooster het 
stens dee! is nou baie goed. ook Saterdag sake uitgespook. 

Over de Voor bet 'n ruste- Deur vir Klooster te klop bet 
lose Skuur-span van die be- Kompleks verseker dat bulle 
gin af vasgepen in hul eie ge- nog gaan saampraat in die be
hied en bulle glad nie kans slissing van die !iga. Daar kan 
gegee om hul skitterspel teen nou weer spogrugby van die 
PGD te herhaal nie. Met die Witspan verwag word. 
wind van agter in die eerste PGD en Dawie Dup het albei 
helfte het die manne van Over die naweek loslootjies gehad. 
de Voor in die gebied van die Weens die langnaweke sal daar I 
Skuur geboer en dan ook 'n vir die volgende twee weke 
wenvoorsprong opgebou. Selfs geen rugby wees nie. Nogtans 
toe hulle kante geruil het en word daar 'n beroep op die 
dus teen die wind was het spelers gedoen om die oefe
hulle nie hul wurggreep op ninge by te woon en om fiks 
die wedstryd verslap nie en te bly. As die Iiga weer begin 
eerder beter gespeeL Die ge- hoop ons om weer sulke inte
volg is dat Skuur die wed-. ressante en spannende rugby 
stryd met 19-6 verloor. I te sien. 

Die stand in die onderskeie Iigas is: 

s w v G Pv Pt p 

PGD 4 3 1 54 49 6 
Skuur 5 3 2 41 60 6 
Kompleks 5 3 2 65 46 6 
Dawie Dup 4 2 2 50 48 4 
Over de Voor 5 2 3 72 60 4 
Klooster 5 1 4 53 94 2 

Skuur 2 5 5 51 19 10 
PGD 2 6 5 1 128 21 6 
Kompleks 2 5 3 2 99 38 6 
Dawie Dup 2 5 2 3 40 87 4 
Over de Voor 2 5 2 3 42 64 4 
Skuur 3 5 1 4 53 84 2 
Klooster 2 5 5 16 95 0 

PGD 3 5 5 96 30 10 
Over de Voor 3 5 3 2 56 69 6 
Skuur 4 5 3 2 82 59 6 
Kompleks 3 5 2 3 76 88 4 
PGD 4 4 1 3 26 38 2 
Dawie Dup 3 4 4 251 104 0 

------ ·----·~ 

Skuur begin 
goed in 
landloop 

TYDENS 'n vriendskaplike by
eenkoms op Saterdag 18 Mei is 
die eerste van die vier wed
lope in die interkoshuis-land
loopliga bes!is. Skuur het die 
byeenkoms met 42 punte ge
wen. Dorp (66) was tweede en 
Dawie Dup derde met 71 punte. 

Jan Lubbe, 'n junior van 
Over de Voor, het die afstand 
van 9 km. eerste voltooi in 'n 
tyd van 27:42,0. Errol Paxton 
van Pote was tweede in 28:8,0 
en Johan Kruger van Strath
vaal derde (28:19,0). 

Volgens Pypies Laubscher, 
voorsitter van die Landloop
klub, het geen dameskoshuis 
vir die wedloop ingeskryf nie. 
Hy bet die dames- en manskos
huise wat nie verteenwoordig 
was nie, opnuut uitgenooi om 
volgende keer te kom deel
neem. Daar is verskeie trofee 
asook groot pryse wat gewen 
kan word. 

Gesellige 
(orfbal 

DAT die Puk-dames hul korf
bal geniet, is baie duidelik. 
Hulle speel kort-korl; teen 
manskoshuise vir die nodige 
wedstrydoefening. Hu!le bet 
ook a! 'n wedstryd of wat teen 
die manshokkiespel2rs inge
kry. Dorp se mans het hulle 
vroeer vanjaar ook met ':n 
vleisbraai verras. 

Maar korfbal beteken nie 
net plesier nie. Die dames 
oefen hard en hulle het die 
seisoen goed begin deur hul 
eerste twee ligawedstryde, teen 
Polisie en Pote onderskeidelik, 
redelik maklik te wen. Daarna 
het bulle egter teen Potch
Dorp vasgeval en later ook 
teen Western Reefs verloor. 

Die klub spog nie net met 
'n nuwe baan op die Fanie du 
Toit-sportterrein nie, hulle het 
ook 'n nuwe afrigster gekry. 
Sy is Magriet Coetzee. Met 
hierdie twee byVoegings tot hul 
geledere lyk die toekoms vir 
die korfbalspeelsters nou blin
kei· as ooit tevore. 

Nadat die span gekies was, 
was daar sprake dat die toer 
afgelas sou word. Daar is 
moeite ondervind om visums 
vir die spanlede te kry. Die 
saak skyn egter opgelos te 
wees en die toer sal nou waar
skynlik wei plaasvind. 

Suid-Afrika is tesame met 
veertig ander Jande na die 
Fillipynse-Eilande uitgenooi 
om daar aan toernooie deel te 
neem. Die toer strek van 19 
.Junie tot 3 Julie. 

Braam het reeds van kleins 
af in karate belang gestel. 
Maar op Vredefort, waar hy in 
1959 aan die Hoerskool Chris 
van Niekerk gematrikuleer bet, 
het hy nooit die geleentheid 
gehad om sy slag te toon nie. 
Eers in Oktober 1967 het hy sy 
eerste karate-lesse ontvang. 

In die volgende vyf jaar 
het hy homself goed onder!~ 

in die karatekuns. Gevolglik 
kon hy met harde manne hand
gemeen raak toe hy in 1972 
aan die Puk begin swot het. 

Hy het as na-uurse student 
ingeskryf vir die B.A.-graad 
met Naturelle-Administrasie 
en Volkekunde as hoofvakke. 
Sy eerste jaar het hy sukses
vol afgele en onder meer 'n 
onderskeiding in Tswana be
haal. Verlede jaar bet hy die 
akademie tydelik opgeskop, 
want hy het gesien dat dit 
dalk kan indruis met sy kans 
om Springbok te word. 

Hierdie besluit het die reg
te vrugie al'gewerp. 

Braam se dat hy baie dank 
verskuldig is aan sy grondleg
ger in karate, mnr. Bubbles 
van Dyk. Mnr. Van Dyk is van
af die stigting van die Burger
beskermingskollege op George 
'n karate-instrukteur aldaar. 

Braam se meteoriese opgang 
het in 1972 begin. In die jaar 
het hy die Suid-Afrikaanse Ka· 
rate-Do-titel verower en was 
hy ook die nasionale Kumite· 
kampioen. Dieselfde jaar was 
hy ook die wenner van die In
strukteurs-divisie. 

Verlede jaar het hy as 
Suid-Afrikaanse Karate·Do
kampioen uit die stryd getree. 
Hy is die trotste op hierdie ti
tel aangesien hy dit as die 
moeilikste afdeling in karate 
beskou. 

Braam is verbonde aan die 
Departement van Bantoe-Ad
ministrasie op Potchefstroom. 
Hy is getroud en spog met 'n 
seuntjie en 'n dogtertjie. 

Die Wapad word gedruk deur 
die Potchefstroom H e r a l d 
( Edms.) Beperk, Otenlaan 11, 

Potchefstroom. 
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Groot genoeg om u te 
bedien. 

vir al u kleurbaadjies 

Johan Claass~n 
!Broers 

(~dms.) Bpk. Klein genoeg om u te ken. 
Tel. 3612, 

POTCHEFSTROOM. 
Kerkstraat 92. 

Tak: Tomstraat 100. 
Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H .O. 

JAARGANG XXIX VRYDAG 7 JUNIE 1974 

,DAAR le baie werk vir die jeug van Suid-Afrika en in besonder die Mrika
ner jeug voor in die jare wat kom. V eral die vee!volkige aard van Suid
Afrika leen hom daartoe om die eerlik heid en beginselgegrondheid van die 
jeug in sy benadering tot hierdie pro bleme te toets. 

Tog kan -die Afrikaner stu- ' king deelgeneem en interes- Piek en ds. Paul de Beer op
denteleier die toekoms gerus sant op vrae geantwoord. Sy getree. 
en optimisties binnegaan". Dit antwoorde en sekere standpun
was die opsomming waartoe te het laatnagbesprekings uit

Ongeveer 45 studenteleiers 
het die kamp by:gewoon en 
meeste A.S.B. geaffilieerde sen· daar gekom is aan die einde gelok. 

van vanjaar se A.S.B.-Studen- Die bevolkingsposisie en tra was verteenwoordig. Mnr. 
groei in Suid-Afrika is deu.r I Piet Strauss, die A.S.B. presi
R.A.U. gehanteer met spes1- dent asook die Studenteraads
fieke klem op die jaar 2000. voor~itters van R.A.U., U.O.V.S., 

teraads- en Besturekamp. 

Dit was vera! insiggewend om 

* 
In U lig sien ons die lig. DIE 

STUDENTE-APTEEK 

Die Student~raads- en Bestu
rekamp is -vanaf 23 tot 25 Mei 
naby Warmbad aangebied. Die 
kamp wat as 'n groot sukses 
beskryf kan word, is deur R. 
A.U. aangebied en het as tema 
,.Suid-Afrika in die jaar 2000 
gehad. 

die verskillende bevolkingspro- * Vel.'Volg op bladsy 2 KoL 5 jeksies vir die jaar 2000 te ~-_ _::_::___ _ _ :_ ___ __________________ _____ ______________ . 

Y..OORNHOF' 

besp.reek. 

STAAT 
Die laaste twee onderwerpe 

het gehandel oor die staatkun-
Die irJeidlngstoespraak is dige posisie van Suid-Afrika, 

deur dr. P. G. Koornhof, minis- intern en ekstern asook oor 
ter van Sport en Ontspanning Mrikaans-Engelse verhoudinge . 
gelewer tydens 'n amptelike Vera! die eerste ondel1Werp het 

s L 

ete. Hy het vera!. gewys .op die ftewige b_espr~king uitgelok OPSLAE is ve.rlede week aan die Universiteit van Kaapstad gemaak toe die j grootmens wees en grootmens 
oosonder gunstlge nunerale waar ons In die toekoms met . • b l d' · 't •t t erbied om speel. 
\"ooruitsigte vtln .suid-Mrika moonilike onafhanklike tuis- Studenteraad beslmi het om rug yspe ers van !e U~Ivers! ei. e v . . . 
d r die dekades wat voor!~. Lnde t" Jc.o!l g.:an kry Same- 21m di~ wedstryd tussen die besockende Leeus en die Smdehke Umversitei-

_ver.slreie huidige en toekom-1

1 

we:kil~f. rr.et on~ buurstatt ~.lll tc ded h l. n:1!en-:. •Jfj) ~rond f. i!.\U :an ~a.t !i'l den< ,'~·;,n d~e Ui!_iversitea van Wes
shge brandpunte en kne!pun· Smdehke Mnka op ·n breer Kaapland nie vir die studentespan m aanmerlnug kom me. 
te is gedurende die naweek be- grondslag en selfs op 'n vaster 
hancicl. Die toekoms van die grondslag is as nie uitgesluit Spelers wat hierdie besluit unie. Tegnies gesproke kan j dit maar net nog 'n voorbeeld 
Kleurling en Indier in Suid- beskou nie. verontagsaam sal nie aan die rugbyspelers van U.W.K. dus van die hipersensitiwiteit van 
Afrika was die eerste onder- Verskillende kampusse het einde van die jaar vir ere- hoegenaamd nie aanspraak die jongmens oor sy pas be
wel'P onder bespreking. Naas kort inleid!ngs oor sekere on- kleure in aanmerking kom nie. maak op insluiting in die reikte volwassenheid is. Dit is 
die referate wat deur die A.S. derwerpe gelewer waarna daar Die universiteit se studente- span van die Suidelike Univer- nou daar en omdat by nie 
V.S, en Goudstad gelewer is in vier groepe verdeel is vir in- blad ,Varsity" beskuldig sui- siteite nie, en val die Ikey- mooi weet wat om daarmee 
het mnr. Rabie, Transvaalse formele groepsbesprekings. As ke persone daarvan dat bulle plan dus klaaglik plat op hier· te maak of hoe om dit te 
Ieier van die Kleurling regeren- gespreksleiers het proff. Willie ..... wish by their own selfish die punt. hanteer nie, word hy maklik 
de party, ook aan die bespre· Esterhuyse, Flip Smit, Ben and individualistic non-con- Om die situasie dus op te die speelbal in kwaadgesinde 

cern to lower the name and som: 'n Ambisieuse plan ly hande. 

,Lekker naweek 
the dignity which this univer- skipbreuk as gevolg van 'n Dit sal miskien goed wees 
sity prides itself on ... " (Var- blatante flater in die strategie as hierdie mense wil besef dat 

HORDES Kovsies en Tukkies en RAUtjies, om van 
die Onderwyskolleges nie eers te praat nie, was al 
daar toe die Pukke Vrydagaand by Klein•Kariba, 

sity, 27.5.1974). beplanning. Alles dui op kort- daar 'n groot verskil is in 
Of hierdie voorval saamhang sigtigheid. - ------ -----------------

waar die naweek se A.S.B.-Aktueelkursus gehou 
is, aankom. 

Gelukkig bet die min Pukke 
wat daar was darem genoeg 
sout rondgestrooi om bulle
self te laat geld, en veral by 
die dinge soos saam lag, ser 
en grappiesmaak was die Puk· 
ke weer besonder tuis. 

Daar is min dinge wat so 
stimulerend is as daardie lek-
ker uitmekaartrek·in-'n-groep, 
oor en weer spelery met be
grippe soos multi- en bilate
rale skakeling, demokratise
ring en alles gepaardgaande 
dinge. Daar is gekyk na ons 
skakeling met NUSAS en 
SASO, en besluit dat dit tog 
maar nie die moeite werd is 
om ons met bulle te bemoei 

nie, aangesien bulle eensydig 
bly vassteek in bulle minder
heidssiening. Daar is algemeen 
besluit dat die enigste suk
sesvolle manier om andersta
liges op die oomblik te be
reik, akademiese skakeling is, 
aangesien dit 'n gemeenskap
Iike faktor op aile kampusse 
is! Marius Ackerman van Tuk
kies, prof. S. C. W. Duvenage 
van die P.U. vir C.H.O., en 
prof. Jannie Pieterse van U.P. 
het ons onderskeidelik in die 
volgende goedgekose volgorde 
gelei: Vrydagaand bet ons 
eers insig gekry in die studen
tepolitiek in Suid-Mrika, ook * Vervolg op bladsy 5 

met 'n omvattende Nusas- Om ambisieuse planne te 
offensief, soos enkele nasio· maak is lofwaardig, maar die 
nale nuusmedia dit wou he, knoop le gewoonlik by die 
is nie nou ter sprake nie. Die praktiese deurvoering daar· 
kortsigtige en onsaakkundige van. In hierdie geval het die 
wyse waarop die poging aan· betrokke party(e) duidelik il
gepak is, is dalk van veel lustreer dat bulle tekortskiet 
meer betekenis. in hul praktiese denke. 

In hul oorywerigheid en een- Nou bereik ons die punt 
rigtingdenke het die agitators waar ons wil wees, politiek en 
nie daaraan gedink om seker die Engelstalige universiteite. 
te maak of die rugbyklub van Politiek word gedefinieer as 
die U.W.K. enige aanspraak die wetenskap van die p raktie-
kan maak op betrokkenheid se. As hierdie persone se on
by die toer van die Leeus nie. beholpenheid in die praktyk 
Die stand van sake is egter dan hierdie eenvoudige plan· 
dat die toer gereel word deur netjie so 'n knou kon toedien, 
die Suid-Afrikaanse Rugby- waarop grond hul hul aanma
raad. Die. rugbyklub van die tiging om 'n regering te wil 
U.W.K. het verlede jaar weg- voorskryf hoe om hul land te 
gebreek van die Suid-Afrikaan- regeer. 
se Rugbyfederasie, wat geaf· Die ironie in die saak sou 
filieer is by die Suid-Mrikaan- lagwekRend gewees het indien 
se Rugbyraad, en aangesluit dit nie so pateties was nie. 
by die Suid-Afrikaanse Rugby- Die indruk word geskep dat 

e ane uk 

TO· IUSSAAL - PoU. VIR C.H.O. 
'N K~NEKOR-S ER-MGM TEA ER 

LEKKER ou toetsweek vir die B.A.'s, Farmakolo
gie-mondeling en aile rampspoedigbede wat 'n 
student maar aan kan dink sal julle se. 

Nou ja, moet nou nie in die 
ellende bly le nie, dit sal baie 
meer help om Vrydagaand in 
die Totiussaal . te gaan kyk na 
,The Fall of the Roman Em
pire", 'n fliek om 'n mens 'n 

bietjie te laat nadink oor ons 
eie tyd. 

~ie 73tl~t V!R AL U .APTIEI<ERBENOD!GDHEDE 

• .. ONS KEN U BEHOEFTES 

Marcus Aurelius, wat ge
speel word deur Alec Guin
ness, was keiser in 180 tot 161 
v.C., en hierdie drama beeld 
Rome se aftakeling vanaf die 
hoogtes van hulle beskawing 
tot in die diepste ellendes van 
korrupsie en burokrasie uit. 
Sophia Loren blink weer uit 
in die rol van Lucilla, die dog
ter van die Keiser, en teenoor 
haar speel Stephen Boyd, die 
Militere Tribuun, Livius. An· 
der bekende name is James 
Mason, Mel Ferrer en Chris· 
topher Plummer. Voorwaar 'n 
indrukwekkende rolverdeling! 

J.'PttUl 
Noordbrug 

I 
Apteek (Edms.) Bpk. 

acq 
Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Fa!'.) 

L.A.V. (Besturend). 
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Van <slaaiblare na pomelo 's 
BRR, die winter kruip steeds nader, en bibbe:rend word daar naarstiglik ge
soel{ na baadjies, rompe, langb:roeke en alles wat warm maak. Ja. en soos 
'n dief in die lllag, l:i.ewe asters, word 'n .ekstra porsie v!eis of 'n bakkie sto
mende nagereg weggeslaan ,om warm te maak". 

Ken ons dit nie? Daardie swaarder . .. Wat nou gedaan? j byt, en hongerty. Die olie
hongerpyne wat jou van twaalf· Gryp nog 'n stuk beskuit en dieet, mell;:-en-piesang-dieet, 
uur af begin terroriseer, en sluk dit af met 'n beker sto- eiers-vier-maal-'n-dag, pome· 
wat in die snerpende koue net mende milo . . . ,EK HET VET los, verslankingspille help at .. 
gestil word deur daardie eks- GEWORD .. . !" les niks ... Hongerly ou sus· 
tra skeppie. Maar mens, as jy ,More, net more, gaan ons sie ... dis al wat help ... ! 

'n slag Iocr ... ? op 'n dieet, die voortdurende ASTERS, ons weet alma! 
sowaar, kilogramme geknaag moet onmiddellik 'n wat se stryd dit is, want elk· 

einde kry! ecn van ons, ja, selfs die maers-
Manne, en as julle ons sien tes, sukkel met 'n knop of 

MY.MEISIE - JOU FIGUUR EN El( 
sukkel met 'n sak pomelos, van twee drie. Deur net korrek te 
die Bult se kant af, .,!VIoenie eet, jou nie te vergryp nie, 
oplaai nie, ,seblief!, ons het bly jy steeds slank, en Ienig 
oefening nodig." en as die Iente hier is, en as 

MY liewe Meisie, - Kom luister vanaand bier in 
die maanlig na my, want groot woorde gaan ge
spreek word. Vergeet nou eers jou kalorieekaart, 
,10-days-crash-dieet", appel-elke-maaltyd, en luister 
na my! 

Hoekom kla jy dat jy oor· 
gewig is? Of is dit net 'n ma
nier om my aandag op jou 
slanke postuur te vestig? Jy 
weet baie mense kla met die 
witbrood onder die arm, en 
ek dink baie keer jy maak 
ook so. 'n Skraal slanke fi. 
guur is jy mee bedeeld, nou 
waaroor a! die klagtes? Wees 
baie dankbaar daarvoor. 

Meisiekind, kyk 'n bietjie 
rond wanneer jy weer oor die 
kampus stap. Hoeveel ander 
asters is daar tog nie wat wei 
rede het om te kla nie, maar 
hulle doen dit nie! Hoogs te
vrede met hulle lot, want bul
le geniet elke ete van die dag. 
Hoe .!yk dit, wil jy nie maar 
vir bulle jou verslankingsme
todes aanbeveel nie? Asseblief 
tog!! 

Wanneer ons so al geselsen
de gedurende sleeptyd hier op 
die kampus ronddwaal, sien 
ek hoe dwaal die manne se 
oe. Elke aster se figuur word 
gemeet en geweeg. Daar word 
dan hardop gedink of kan sy 
nie meer eet nie, of kan daar
die een dalk nie aan die 
hongermarathon deelneem 
nie. Jy weet vir ons manne is 
'n mooi figuur darem regtig 
pragtig, maar wanneer dit 
darem te maer is, is dit af
skuwelik. 

Hoekom .. .. as jy geskape 
is om nie soos Twiggy te wees 
nie, wil jy graag soos sy lyk? 
Neewat , dit is darem te erg. 

Ek weet almal kan nie ewe 

Jy vra vir my wat die ide
ale figuur is? Solank jy 'n 
mooi figuur het, is ek tevrede, 
maar gou sal ek vir jou se 
wanneer dinge begin handuit 
ruk. 

En nou .. vir jou vrien-
dinne wat te ,mollig" is -
se vir bulle verslanking is 
nogal goed, maar om te oor
dryf is baie, baie sleg vir die 
gesondheid. 

Totsiens my meisie, lekker 
slaap en soete drome oor 'n 
mooi slank figuur wat jou 
tien uit tien sal besorg by die 
manne. 

Puk-man. 

1. Dra 'n jas oor jou lang
brock wat te nou is. 

2. Skoktaktiek . . . stem saam 
met jou vriendin as sy se 
sy het vet geword . . . Dit 
werk. 

3. Vir die laat akademiese 
nagte . . . drink milo met 
twee lepels suiker daarin, 
beskuit na smaak . . . en 
kyk wat gebeur. Jou sleep 
word vervang deur 'n sle· 
pende kilogram. 

slank wees nie, maar dink jy 
nie dat ons meer tevrede moet 4· Hope energie in blokke 

sjokolade, kan berge ver-
wees met hoe ons is, as om 
ons dood te bekommer oor 
hoe ons sal kan wees na ses 

sit; Pas op om net nie self 
in gedrang te kom "nie. 

maande se hongerstaking 5. Vir die wonderlikste rol!e 
nie . . . . ? om die middel, besoek ge-

As ons daardie lekkers en reeld die bakkery. 
sjokoladekoek wat rna ge
stuur het, en die koeldranke 
'n bietjie meer links laat le, 
gaan die figuur nie meer daar-

6. Jy verlang wei huis toe, 
maar is dit nou nodig om 
die hele blik koek te ver· 
slind wat moeder gestuur 
het? 

by baat as wat hy 'n hongers
nood sal moet verduur nie? 
Ek dink die asters wat regtig 7. 
die probleem het, die kan jy 
help met al jou metodes en 
diete. Laat die vetties so 'n 
bietjie krimp, maar asseblief 
moenie jy jouself wat 'n 
goeie .figuur reeds het, nog 
verder gaan staan en uitteer 

Die beste manier om le 
pro.testeer teen die bejaar
de brood aan tafei, is om 
alles op te eet. 

* 

(Foto: Fotokuns) 

Eet maar net vleis, slaaie, jy wei 'n kilo of twee opgetel 
drink glase water, al is dit so het, byt jy net 'n week vas, en 
koud jy kan sterf, onthou, dis vergaan van dle honger, die 
alles die moeite werd. Vergeet gevolg ... jou skelm porsie na
van daardie growwe brood gereg was die mocite werd! 
wat so kraak onder jou tande Vir die een van julie wat 
en daardie heerlike warm na- lyk soos geraamtes waardeur 
gereg by die etenstafel, om die wind suis, die manne hou 
nie te praat van sjokolade vir darem van 'n sagte meisie, vat 
energie nie! hy jou om die lyf, wil hy hom 

Hou jou doof as die snoepie I nie verongeluk in jou knoppe
roep, en vertel jouself dat rige ribbes nie. 
vleispasteie, ,hot dogs", kof· 
f ie en beskuit, Ielike knoppe 
en bulte op jou heupe maak. 

AI die kastyding, maar as 

Geniet die paar weke wat 
oor is, vat die akademie en 
voedseltjies vas - vir jou eie 

jy wil maer word· moet jy vas- ,vreetsaamheid". 

~ ertrapte voete 
HMM, lekl{er gevang . . . Noudat ons :a!mal lekkeli' 
warm skoene dra, lang A'ompe, langbroeke en-alles
wat-jou-voete bedek, nou verwaarloos ons ons vocte 
gruwelik. 

vel 

Ek raak oor 
lap bewoe 

Ek raak oor lap bewoe: 
Dofbruin ruite radar op my 

Nuutwol strepies skiet 
soos in 'n fliek 
vas en terug 
teen die stofdeksel van my 

ontbou. 
Tree terug! 
Jou pak weerkaats 
grof teen my wang 
en ek word bang 

Redeneer maar ook, . . . ag, 
niemand sien dat ek nie ge
reeid my voete versorg nie, 
dus waarom soveel moeite 
doen, as dit somer is het ek 
genoeg ergenis om te sorg dat 
my voete soos my hande lyk, 
waarom nou daaroor bekom
mer? Aai, ASTERS, en dis so 
verkeerd. Besef dat 'n nuwe 
paar voete nie te huur, te 
koop, of inruilbaar is nie. 

Pure mishandeling die ver
waariosing in die winter. Ne· 
tjiese voete en enkels kan net 
so eties mooi wees as jou han· 
de - nog meer, want mooi 
voete is 'n rare artikel. 

/(an jy verstaan? vir lengte wat weer 
moet veriep. 

Gesonde voete is klaar half· 
pad mooi, die ander helfte sit 
'n mens met 'n pedikuur daar
by. 

tase oor jou maar 'n wan· 
beeld was wat ek self geskep 
bet, en self vermoor het deur 
my tc hoe verwagtinge. 

Ekskuus vir die onreg wat 
ek jou aangedoen het, deur 
jou in die hokkie van my 
droom in te forseer. Dit is 
goed dut jy daar uitgeklim 
het toe dit te nou geword bet 
vir jou manwees, a! het jou 
uitstap die pienk va!Ietjies 
van my poppeteater afgeskeur. 

En nou kyk ek weer na 

Ansjovis brood .. 
Ill <>O 

strooit]Ies 
BESTAND'DElLE: 

Twee snye brood. 
Twee eetlepels Ansjovis. 
Twee eetlepels botter. 
Een hard gekookte eier . 

filETODE: 
Meng ansjovis, hotter en 

versnipperde eier. 
Sny brood in dun skyfies 

van 75 mm. (verwyder kor-
~ sies) . 

~· ~/- Smeer vulsel op die strooi· 

7 tjies, en bak by 400° vir onge
veer 5 - 10 minute. 

Smuilekker! 

maande na jou, soos wat jy 'te--
blykbaar self wil wees, ook vir ~ ~ 

* Vevolg van bladsy 1 

/ 11.-..-v- / lJ u ~ haar. Hoe kan ek dan tog nog U/'(Y"rO(/ -vvp-

'N BIETJIE RAAD! 
1. Was deeglik, borsel naels 

met 'n sagte borsel, en skuur 
die growwe velletjies met 'n 
puimsteen af in warm water. 

2. Masseer nou handroom of 
olie in jou voete in. 

3. Druk naelvliesies met 'n 
lemoenstokkie terug. 

4. Knip naels reguit met 
'n naelknipper. Onthou 'n 
ovaaivorm is 'n ope uitnodig· 
ing vir 'n ingroei toonnael -
eina! 

5. Verwyder oortollige room, 
maak naeis skoon, en vyl 
growwe kantjies met 'n ama
rilstokkie. 

dom bly wonder oor die ver· / / _ _ _ ( 

------------------------------------~~ 
nie. 

P.U. vir C.H.O. en Ste!Ienbosch 
het die kamp bygewoon. Mnr. 
Willem Doman, voorsitter van 
Stellenbosch, was namens die 
A.S.V.S. by die kamp. 

6. Verf nou jou toonnaels 
van die basis af tot by die 
punt, en dan ook net onder 
die punte, want die gladheid 
beskerm jou kouse. Laat 
droog word en wend nog 'n 
laag aan. 

Die Saterdag na die ampte
like verrigtinge is die kamp 
afgesiuit met 'n ,spannende" 
rugbywedstryd en 'n braaLvleis. 
Die A.S.B. en R.A.U. kan ge
Iuk gewens word met hierdie 
geslaagde projek. 

Die Puk was verteenwoordig 
deur Pieter Mul-der, Paul Kru· 
ger, Thys Labuschagne, Japie 
Robbertse, Carel van Heerden, 
lneke Lindhout en Nienie Lan· 
genhoven. 

Gebruik gereeld 'n talk· 
poeier of 'n voetpoeier en vir 
daardie wintersvoete: Haal die 
warmwatersak uit die bed 
voordat ingeduik word tussen 
die lakens, moenie naby 'n ver
warmer sit nie, en spoel jou 
ltouse elke aand uit. 

Voete reageer op aandag, en 
teen die sandaal-dra-tyd, lyk 
jou voete net so mooi soos 
goedversorgde hande en nae~ 
-·n weerspieeling van waar· 
lik vrou-wees. 

-
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TENDERS vir die Iangverwagte uitbreidnngs by die Potchefstroomse hospitaal 
sal teen Februarie aanstaande jaar gevra kan word, volgen.s mnr. Louis Ie 
Grange, Voiksraadslid vir Potchefstroom. 

Na aanleiding van samespre- ' bring om die saak, wat in 1966 
kings onder Ieiding van mnr. I al aangekondig is, tot finaliteit 
Le Grange tussen die uitvoe· te bring. 
rende bestuur van die Nasio· Die Adjunk·Minister van 
nale Party in Potchefstroom, Bantoe-administrasie en ·Ont· 
lcde van die hospitaalraad, wikkeling, mnr. A. J. Rauben· 1 

Potchef'stroomse Stadsraadsle- heimer, het mnr. Le Grange 1 

de en plaaslike geneeshere, het meegedeel dat sy Departernent : 
sake oor die uitbreidings by goedkeuring verleen het dat I 
die hospitaal tot 'n punt ge· die huidige nie·blanke hospi· l 
kom. taal as tydelike maatreeJ ver· i 

,·. ,, 

BESEERDE 
S£ DAI~KIE 

Een van die bomslagoffers op Potchefstroom wat ernstige gesigbeserings Wdens die 
bomontploffing van 17 Mei opgedoen het. mnr. Gert Jooste. van die Transvaalse Pro
vinsiale Administrasie, staan hier by mev. Elsie Coetzee wat hom na die hospitaal vervoer 
het. Mev. Coetzee is deur middel van 'n berig in die Potchefstroom Herald opgespoor. 
Met die ontploffing was mnr. Jooste so erg beseer dat hy nooit gesien het hoe sy lyk 
nie. Hy het haar Vrydag tydens 'n geselligheid bedank en mev. Jooste het 'n ruiker aan 

mev. Coetzee oorhandig. Die Direkteur van Hospitaal·j groot mag word met twee sale I 

m~~inTrnn~~.d~RA. vandH~~~emclk. .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ii~iii~~~~~~~~~, 
Grove, en senior lede van sy I Die twee sale sal in 'n voor· •. 
personeel het glo verskeie be- afvervaardigde struktuur gc· 
soeke aan Potchefstroom ge· huisves wees. 

MNR. LE GRANGE 

Good Hope 
is back 

THE Good Hope Castle (10,5381 
tons), one of the two cargo 

;ri ay fuel 
causes 

tyre eg ect 

0 

.ng 

mailships operated by Union· THOUSANDS of Soutb·African with petrol for the weekend 
Castle in the weekly Mail Ser· motorists are causing their that it is not possible for tyres 
vice between the United King· tyrcs to wear faster, and In· to be inflated at peak hours. 
dom and South Africa, re· viting accidents, by neglecting The average tyre, travelling 
entered service on 31st May, their tyre pressures as result at 80 km/h, is deflected and 
l.974. The ship has been out of of the petrol restrictions. released at no less than 750 
service since 29th June, 1973, times per minute. Fatigue is 
when a fire caused extensive Tyres do deflate slowly with accentuated by under-inflation, 

h time, and driveways at gara· whJ.ch caus"s 1·ncreased h&at damage. T e vessei will call at - ~ 
Las Palmas, St Helena and ges are so busy on Fridays build·up that can result in ca

Ascension before arriving at 
Cape Town on 13th June, 1974. 

when most motorists fill up 

ROOK'N 
GEVAAR 

sing failure, as well as inner 
liner and ply separations. And 
none of these defects are 
usually visible from the out· 
side. 

Sudden tyre failure can be 
disastrous - even at 80 km/h. 

The Master of the Good 
Hope Castle is Captain Peter 
Hose, who joined the Union· 
Castle Line as Fourth Officer 
in 1941, obtaining his first 
command in "Richmond Cas· 
tie" in 1972. 

Tennisuitslae 

so .get into a new habit, says 
DIE Automobiel·Assosiasie het Dunlop. Fill up with petrol on 
'n beroep op boere en ander a Friday if you must, but set 
eiendombesitters gedoen om aside another day of the week 
nie veld te brand wanneer die to check your tyre pressures. 

UITSLAE tot dusver in die wind in die rigting van 'n na· They're just as imported as 
wi:!ter- tennisliga is soos volg: bygelel! openbare pad waai petrol! 
8 J un!e: nie. ------------

Dames: Potch-Wes wen P.U. 'n Woordvoerder van die 

Appointed (le Jiga). AA het gese dat digte rookwol-
Potch·Wes wen Buiteklub ke 'n ernstige gevaar vir ver· 

(3e liga). keer kan wees en dat veelvou· 

manager Potch·Wes (A) wen Ven· dige botsings reeds in sodanige 
tersdorp (2e Jiga). omstandighede plaasgevind 

Ventersdorp wen Buite· het. 
klub (3e liga) . ,Ons doen ook 'n beroep THE South African Bureau of 

Potch·Wes wen Park (2e op motoriste om stadiger te ry Standards has announced that 
liga). as hulle 'n grasbrand naby die 

Mans: Ventersdorp wen p:!d gewaar", het hy byge. 
Potch-Wes (3e liga) . voeg. ,Baie mense ry te vin· 
!Z Jllllfe: nig wanneer die sig swat is 

Dames: Potch-We~· '~!~'en en skakel nie hul ligte aan 
Park (2e liga). wanneer dit nodlg is nie". 

Dr H. L. Prekel has been ap· 
pointed Ma:nager of the Metri· 
cation Department. He suc
ceeds Dr. S. J. du Toit who 
resigned at the end of May to 
take up another position. 

WiNTER WARMTE 

Philips lnira
hil HP 3608 R11 50 

Sadia Elektriese-

kombers R 15 25 
150cm x ?Scm 

Sadia Elektriese-

kombers R23 25 
150cm x 122cm ' 

Curti-Colour 
Haarkleur s·am oe 

PlUS Gesinsjampoe 
450ml 59c 

99c 
33c 
69c 
59c 

24c 

GRATIS 
AFJLEW!ERING 
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MOET mens bUy of bedrulk wees oor die heropening 
van die Suez-kanaal, bet mnr. L. A. van Wyk, senior 
lektor in Ekonomne aan die Potchefsttoomse Uni
versiteit, Woensdagaamll. gevra in 'n voordlrag by 
'n byeenkoms van die Sent.rum vir Internasionale 
Politiek by die Univell:siteit. 

Aan die een kant is skeeps- gelllustreer word deur na die 
bouers baie bedruk want hulle volume van skeepsvervoer te 
verwag 'iat die korter roetes kyk. Daar gaan sowat 70 ske
sal betl..ken dat skepe meer pe daagliks om die Kaap wat 
vaarte sal kan onderneem so- 'n totaal van ongeveer 25 000 
dat 'n surplustonnemaat gaan per jaar impliseer, of 20 mil
ontstaan. Dit sal die vraag na joen ton per maand. Hiervan 
nuwe skepe verminder. behoort 56 persent aan die Na-

Mnr. Van Wyk het gese die vo-blok, 10 persent aan die 
feit bly egter dat 'n herope- Kommuniste, 15 persent aan 
ning van die kanaal nie die Liberie en 18 persent aan die 
handel langs die Ooskus van res van die wereld. Tagtig per
Mrika en skeepsvervoer vee! sent van die olie wat in Euro
sal bei:nvloed nie. !ndien die pa verbruik word, gaan om 
Suezkanaal bly soos hy is, sal die Kaap het mnr. Van Wyk 
net dertig persent van die gese. 
wereldvloot hom kan gebruik. Ten slotte, vrye seevervoer 

Die Suezkanaal kan net ge- deur die Indiese Oseaan is van 
laaide skepe van hoogstens kardinale belang vir meeste 
60 000 ton dra en weens die Iande in en om die Indiese Ose· 
verandering in boegvorms aan: Japan m et sy gehele af
waarskynlik kleiner skepe. hanklikheid van olie van die 

Dus sal die meerderheid van Persiese Golf, Australie wat 
skepe nog genoodsaak wees 
om die Kaapse seeroete te ge
bruik, ,En dan laat mens die 
onstabiele politieke situasie in 
die gebied van Suez heeltemal 
buite rekening .. , het mnr. Van 
Wyk gese. 

meer as 60 persent van sy 
handel deur die Indiese Ose
aan laat gaan, Afrika wat meer 
as 80 persent van sy olie van 
die Persiese Golf kry en Suid· 
Afrika wat 80 persent van sy 
handel deur seevervoer d ryf, 
om dan nie eers van Europa 

Die belangrikheid van die melding te maak nie. het hy 

POTCHIEFSTROOM HERALD DINSDAG, 18 JUN~E 1974 

IN 'N ONTLEDING van die beilllngriklheid van die huHese Oseaan op ekonomiese gebied is em nie die 
Oseaan seU wat dl.ne belan.gstemng wek nie, maar die d.inge wat dl.ie Oseaan saamtrek en inh.ou, he¢ 
mnr. L. A. van Wyk, senior lektor nn Ekonomie aan die lPotchefstroomse Universiteit, Woensdlagaarad. 
gese. 

Mnr. van Wyk het oor die! t rum vir. lnte~nasionale Poli-! d ie toekoms da~ die groot . gebied byvoorbeeld net vyf. 
ekonomiese belangrikheid van . ,ek by d1e Umversiteit. 10ondhede na du~ potensiaal tien persent van die wereld se 
die Indiese Oseaan gepraat by Daar is volgens hom twee yk. het hy gese. graanproduksie in 1967 gele· 
'n byeenkoms van die Sen· ~ l >r>ekte wat uitge lig moet word Waar die hele streek as wer, het hy gese. Die gebied Kaapse seeroete kan ten laaste ten ~lotte gesc. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . wanneer d ie ekonomiese aspek· 1inder~ntw~keW be~empel se ~ename in Iandbouprodu~ 
J ,. te ondersoek word . Dit is d ie 1n word, is dit ·n eienskap sie het nie met die van die res 

ekonomiese aard van die Iande da t vervaardiging 'n baie klei
STRQQM NA 1 in en om die Indiese Oseaan ner rol speel as byvoorbeeld 

G 

' .

1

. wat onlleed moet word en die mynbou, het hy gese. Daarby 
kommunikasie tussen d1e Ian· toon die hele streek se bydrae 
de met mekaar en met ander tot were!dproduksie 'n dalende 
iande onder die soeklig moet neiging. 

out~ 

Vry, 

14 

ue 

kom. Die produktiwiteit van die 
Op ekonomiese gebied is arbeid in die streek is ook 

die basiese kenmerk van die baie laer as die res van die we
hele lndiese Oseaangebied die reid en daarom word baie 
van groot verskille. Daar is die meer arbeid gebruik as in die 
hoogsontwikkelde ekonomiee meer ontwikkelde Iande, het 
soos die van Australie en Neiu · mnr. Van Wyk gese. 
Seeland teenoor die van die Hy het bygevoeg dat die 
rnees agtergeblewe Iande ter ongelyke nywerheldsontwikke
wereld soos Afghanistan, Ye- 1\ling m d ie hele streek veroor
men en Somalie . saak dat daar 'n groot bewe

Tussen die uiterstes,. het gmg van vervaard1gde produk· 
mnr. Van Wyk gese, le die te bmne die gebied en van bui
res van die Iande s6 dat die 
gemiddelde bruto nasionale 
produk per kapita 'n raps on· 
der R300 per jaar is. 

Die belangrikheid van olie
produksie in d ie Midde-Ooste 

te die gebied bestaan. Die ver
skaffing van vervaardigde pro
dukte van buite die gebied toon 
·., stygende neiging. 

Vir Suid-Afrika beteken dit 
n verhoogde handel met be
niende gebiede in die streek. 

MNR. L. A.. VAN WVK 

van die wereld tred gehou nie, 
hoofsaaklik weens die swak 
bydraes deur Indie en Paki-is oorweldigheid, nie net vir 

die Iande wat produseer nie, 
maar ook vir die were!d as gc· 
heel. D1e olienywerheid ir. die 

Landbou is by verre die stan. 
grootste sektor in d ie Indiese Die behoeftes van die streek 
Oseaangebied. Daarom is daar is so groot dat daar weinig 

Indie;e Oseaan is nog betr tk· ·n vyfde van die wereld se be- landbouprodukte vir uitvoer 
lik jonk, het hy gese. werkbare grond in die streek beskikbaar is. Dus kan ook 

Na verwagting sal die be· met Indie wat twee-derdes nie verwag word dat dit die 
hoefte aan olie teen 1985 ver- hiertoe hydra. wereldhandel betekenisvol sal 
dubhe! en die vernaamste Landbouproduktiwiteit is ' belnvloed nie, het mnr. Van 
vraers sal die Verenigde State, I egter besonder laag en het die Wyk gese. 
Japan en Wes-Europa wees. 

op wmntermatericde en oede 

Die vernaamste produsente is 
Abu Dhabi, Algerie, Indonesie, 
Iran, Irak, Koewait. Libie, Ni
gerie, Qatar. Saudi-Arabie en 
Venezuela. Meer as tagtig per
sent van die totale wereld
vraag sal uit die Midde-Ooste 
en Afrika voorsien moet word, 
het mnr. Van Wyk gese. 

N 
K 

AA 

I 

Von Wie~~ighstraat 9Au 

Telefoon 6213. 

Die minerale belangrikheid 
word vera! duidelik as die po
tensiaal van bewysde minerale 
reserwes ontleed word. Die 
Indiese Oseaangebied is be
sonder ryk aan verskillende 
minerale waarvan die produk
siepotensiaa) nog nie naasten
by volledig benut word nie. 

Dit is ook met die oog op 

mE RGN ga~m sy bestaamie inligtingspublikasies 
aanvul en in 'n reelks w~Jtt belkend sal staan as .,me 
RGN-voor1igtingsreeks" saamvat en gratis aan sko
le, universiteite en an.der inrD.gtings lbleskikbaar 
stel. 

Die Raad se Junie-nuusbrief rensieerde onderwys ge!mpli· 
lui dat die RGN bewus is dat menteer word) , hul voor1ig
onderwysdepartemente (vera! tingsdienste, skole, universi
noudat die stelsel van gediffe- * Vervolg op bl. 13. 
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IN THE coming era of the four-lay working week the "new woman" of the 
immediate future will place emphasis on humanistic servli.ce, not on possess
ions, according to Mrs Margaret Lessing, President of the South African Fe
deration of Business and Professional Women. 

Speaking at the annual any other generation of wo· ter organised and prepared 
goodwill tea of the Potchef· men and more freedom and for the challenges that lay 
stroom branch of the Union of rights and, because of it, gl'eat· ahead. She felt also that wo· 
Jewish Women last Wednes- ter responsibilities. men in general did not appre
day, Mrs Lessing joined in the Speaking on goodwill, Mrs ciate what their women fore· 
predictions of resarchers when Lessing quoted dr. Lena Made· bears had achieved for them. 
she said that reports already sin Phillips, founder president Painting the image of the 
indicate a move away from of the International Federation emerging woman in the book 
possessions among young of Business and Professional by the Dustralian psychiatrist 
American marrieds, seeking Women, who warned that we Amisly Meers, called "The 
less but of better quality. had emasculated the familiar New Woman", she quoted .that 

"For possessions are a bur
den in this age of the Jumbo 
jet and perhaps of the Con
corde when one wants to set 
off with the family for a week· 
end at the other end of lhe 

term goodwill. 
"It has come to mean an 

idle, effortless willingness on 
our part that all should be well 
with other people and na· 
tions, privided nothing posi-

women were at crossroads of 
social and psychological evolu
tion. 

world," she said. The jet set tive or of sacrifice is required 
will no longer mean the ex· of us. I know that the needs 
elusive world of the Jackie are colossal, the problems so 
Kennedys and Onassis. It will complex that what one person 
be the everyday' world of the can do, seems little indeed. 

Biljette onder ruitveers 
woman of little more lhan ten But however great or small 
years hence and keeping up our part, we must do it and do 
with the Joneses will not it now. We shall be judged -
mean having a swimming pool and rightly - not by what we 
or at least two cars. profess but by what we do." 

According to these research- Mrs Lessing said that no na-
ers, most married couples will tion could rise higher than the 
have one or more trial mar- standards of its womanhood. 

® 

lS o·n·wettlg 
DIE VOORNEME van die Randburgse munisipaliteit om 'n veroredening te 
aanvaar om persone te belet om strooibiljette en ander advertensiemateriaaJ 
onder die ruitveers van motors te plaas, is die week deur die Automobiel
Assosiasie verwelkom. 

skadig is en hy word dus aan 1 

ernstige gevare blootgestel 'I 

wanneer die veer defektief is I 
in 'n skielike ... storm, vera! 1 

snags, het die AA-woordvoer· l 
der gese. 

Mev. Margaret Lessing (b.vee
de van regs) het VVoensdag
aand die P.U. Dameskring toe
gespreek oor die vroue van 
die nabye toekoms. By mev. 
Lessing op die foto wat by 
die geleentheid geneem is, is 
in die gewone volgorde mevv. 
C. J. H. Schutte, voorsitter 
van die Dameskring, S. Post-

ma en M. Ballot. 

Bele 0 

In 
9n 

Advertensie 
en 

riages before the settle down. Therefore, women must build In Potchefstroom het 'n be- Volgens die AA het die aan
They will not have more than bridges and when they crum- sluit van die Potchefstroomse geleentheid op party plekke 
two children, live in low or ble, as sometimes they must, Stadsraad etlike jare gelede reeds so hand-ui t geruk dat 
high-rise homes with none of women must rebuild them die gebruik om biljette onder een lid in 'n Noord-Transvaal
the privacy most of us in this with all the goodwill they can ruitveers van motors te plaas, se dorp onlangs gekla het dat 
country still enjoy today. muster as cutting across all belet. hy binne die bestek van sewe 
There will be more take-home barriers they seek points of Volgens mnr. T. R. Grim- weke nie minder nie as 22 ver
meals and drip-dry clothes, understanding and of common beek, Bestuurder: Beskermings- skillende biljette onder sy ruit-
Mrs Lessing said. agreement, diminishing the dienste in Potchefstroom, be- veers gevind het. 

"The new woman will share differences. let die Verkeersverordeninge in Soms is 'n motoris onbewus 

'n Senior polisie-offisier het I 
die AA meegedeel dat die po- · 
lisie nie sal aarsel om oortre·l £1 
ders te vervolg waar klagtes I oreer 

the outside-the-home work· She said that in doing so ieder geval die gebruik. Die daarvan dat sy ruitveers be· ontvang word nie. ~ 
load with her husband and he women must remember at all motor se ruitveers kan beska· ----------- ---------------------------
will share the at-home work· times the great responsibili· dig raak en die meeste moto-
l()ad", Mrs Lessing said in de- ties they have, as well as the riste gooi die biljette weg, of 
scribing an ever changing joy in that they are women. bulle waai weg, wat besoede· 
world of more affluence, more Adressing the Potchef- ling in die hand werk. 
problems, more opportunities stroom University Dameskring 'n Woordvoerder van die A .A. 
and more challenges. She said later that evening, Mrs Les· het ment mnr. Grimbeek saam
that women today had less sing sketched the expanding gestelil en by.gevoeg dat die 
drudgery in their homes than role of the woman down the beskadigde dee! van 'n ruit-

DR.BARRETI 
TO LECfURE 

ages. She stressed the word veer in baie gevalle nie ver· 
"expanding", because despite vang kan word nie. Motoriste 
the change in the general sta· word genoodsaak om die hele 
tus of women, she did not be- eenheid te koop. 
lieve that the basic role of wo-
men could or should ever 
change. 

She felt that linking with 
Seelk ub se N POT 

the coming Year of the Women 
DR. Reginald Barrett will give in 1975, backed by the U.N.; il 

• uitslae 
a lecture on "What is Crea- was a time when women, their DIE klubkampioenskappe van 
tive Thinking" in the Metho- influence for good, their ex- die Mooirivierse Posseelklub 
dist Church Hall in Lombard ample their courage and their het die volgende resultate op· 
Street, Potchefstroom, at 8 compassion were needed as gelewer: 
p.m. on Thursday evening. vitaly as it had ever been 

Admission will be free and needed. Seniors: 
people who want more infor- Because more women re- Afdeling A: C. Nurse (pos· 
mation are asked to telephone ceived what is called an edu- stempels van Suidwes) 
Potchefstroom 5112. cation for life, they were bet· Afdeling B: P. Sorgdrager 

Dr. Barrett, who is a direct 
descendant of the Barretts of 
Wimpole Street, left England 
in 1947 to settle in South Afri
ca and was offered a position 
with the Industrial Develop
ment Corporation. Subsequent
ly he was appointed to the 
board of a large national com
pany and was responsible for 
the Cape Province operation 
of the company. 

In 1958 he joined the 
Science of the Mind Society 
and was later made leader of 
the movement throughout the 
Cape Peninsula. 

In 1968 he moved to Jo
hannesburg and was appointed 
managing director of a new 
company. During his stay in 
the Transvaal he has been 
closely connected with the 
Science of the Mind movement 
in Johannesburg and has as
sisted many patients in his 
capacity as a doctor of Phycho
logy and an appointed practi
tioner of the movement. 

Bowlers in 
East Londen 

(Indonesie) 

Afdeling C: Kol. W. Coetzer 
(Skaap- en wolbedryf in die 
wereld). 

Juniors: 

'f.WELVE bowlers from Pot- J. P. van der Walt-beker: B. 
chefstroom attended the 4th Sorgdrager (Obstenryk). 

annual Moths National Bowls Junior Skild: B. Sorgdrager 
Tournament in East London (Botswana). 
last week. 

-Dennis Beckett and Pat Wie- Twaalf tot veertien-groep: 
nand reached the semi-finals Riaan du Plessis (Hongarye). 
of the consolation. pairs, while 
Jack Patlansky ·and Gordon 
Eatwell won their section of 
the pairs, •but were· beaten in 
the first match of th~ piaJr 
off. 

Eleven bowlers from Pot• 
chefstroom travelled to East 
London for the tournament. 
They were Dennis Beckett, 
Gordon Eatwell, Jack PaUan· 
sky, Pat · Wiena!id, .~ux :Bes~ 
ter, Val Lautenbach, 'Dave Cof· 
fee, E. Strydmn, N. Harris, W. 
Joubert and Otto Schnitter. 

Die volgende vergadering 
van die klub .vind op Woens- , 
dagaand, 7 Augustus. plaas om 
7.30 nm. in die gebou net langs 
die biblioteek. 

. Met die oorlog op die mini
tentoonstelling wat <Jie klub in 
Maart 1975 reel, word aile be
langstellend.es buie hartlik uit
genooi. Elke vergadering be
hels die koop en verkoop van 
seels deur lede en alle belang
stellendes · wat seelmateri;~al 

wil kwytraak. 

NOV'73 
M.P. 32 
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ALMOST llts 000 has been handled. to th.e Cripple Care Associatiorm by th.e Potchefstroom !Rotary Club 
to lbe lb.eldl in trust for research on MuscuRar Dystrophy. Mr L. H. Veidhuysen. president of the Potchef
stroom Rotary Club. said nn his anmJtan report to the Club at its weekly ll1l.llrmcheon meeting at tllte 
Country Club on Thursday. 

Hierdie 212 crn
meerdoel-eeli'Pheir&, met inbegrnp 

"""'"'""'"'""' kaste, is ... 'n ilangkas, iesse1!11aar, 
kleedtafel, hoe iaaikas, skoe~r~~ekas, ekstra 

pakpiek vir kofferrs, komberse, ens .... 
'!11 vo~!edige ee~r~~heid vir die slaapkamer. 

AI wat u nog nodig het, is 'n bed! 
DIT A!..ILE§ Vm S!..IEGS 

DIE ru~sn:-SKlEPPERS 
WAT U KAN VERTROU
VDR SUIWER W MRDE. 

By enigeen van ons 250 takke oral in die land. 

EN BY AllE T AKKE VAN MEUBilEERDERS 

106 cm-tweem 
deur-eeli1heid 

*Dit is Suid-Afrika se 
nuutste reeks topgehalte, 
billike slaapkamer-meubel
eenhede. 

*Aile eenhede is solied 
(16 mm) gebou, met bypas
sende mahonie-fineersel. 

*Hangkaste is beskikbaar 
in breedtes van 92 em tot 
250 em. Die deure is 
spesiaal ontwerp, sodat 
eenhede langs mekaar kan 
staan. 

*Die reeks sfuit in: 
bypassende hangkaste; 
kiste; kleedtafels; en kop
stukke. 

*Aile binnerakke bn uit 
geneem word vi r meer 
hangplek, indien verlang. 

*Die hele Clipper-reeks 
beteken geweldige waarde 
vir u geld. 

RNRUBUNGS WORlD 
VERW!B..KOM 

BESKOU 6 MMNDE AS IKONTANT 

He added that the Club was 
going ahead with steps to 
form a Muscular Dystrophy 
Research Foundation. The 
Muscular Dystrophy Commit· 
tee of the Rotary Club is work· 
ing in close liason with Crip· 
ple Care and other bodies. 

This week the chairman of 
the Rotary Club's Muscular 
Dystrophy Committee, Mr Wal· 
ly Gough, will address the Ro· 
tary District Conference in 

· Welkom on having this ac· 
cepted as a district project, 
Mr Veldhuysen said. 

On an international level 
the Club had a very success· 
ful year hosting Neil Montgo
merie from New Zealand dur· 
ing 1973 and this year Phyllis 
Fisher, who matriculated at 
the Girls High last year is be
ing hosted by the Rotary Club 
of Collie in Australia. Both 
visits were arranged under 
the Rotary Youth Exchange 
scheme. 

Also on International Ser· 
vice a nominee by the Pot· 
chefstroom Rotary Club, Maj. 
E. P. (Andy) Kapp, officer 
commanding 11 Squadron at 
Potchefstroom, was selected 
for the five man Group Study 
Exchange team thal returned 
from a six week visit to New 
Jersey last week-end. The 
leader of the team was the 
Rev . Ron Attwell, a member 
of the Potchefstroom Rotary 
Club. 

Other activities of the Ro· 
tary Club mentioned by Mr 
Veldhuysen in his report in· 
elude sending South African 
magazines and booklets to 
overseas Rotary Clubs, the 
youth symposium on the law, 
leadership and the generation 
gap. 

The Club also gave fifty 
blankets to needy aged people 
in Promosa and seventy were 
given to the Potchefstroom 
branch of SANTA. A Christ
mas party was held at the 
Abraham Kriel Kinderhuis 
and presents were given to 
patients at the hospital where 
magazines are also distributed 
throughout the year. 

Books and magazines are 
also sent to troops on the bor· 
der while R50 was donated for 
magazines for Portuguese 
troops. 

During the year the Club 
organised a tape derby and the 
ox-braai and country fair at 
the Boskop Dam. 

The incoming president of 
the Rotary Club is Mr Viv 
Petersen, who is a former pre· 
sident of the Carletonville Ro· 
tary Club. 

BRIL 
OPGETEL 

'N BRIL met 'n metaalraam en 
swart arms, is laat verlede 
week voor die huis by Retief
straat 31 in Potchefstroom op
getel. Die lense is onderaan 
versterk vir lees. Die bril is 
by Die Herald Koerant se kan· 
tore by OHlnlaan 3B, Potchef· 

fJU> - stroom. 
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Twee 11an die vyf verhongerde 
11arke wat Woensdag by die 
vendusiekraie afgeneem is. 
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DliE l!NSTliTUUT vir Verkeersbeamptes van Swlder-Afrika en die Nasioraale 
Verkeersveiligh.eidsraad gaan in die toekoms nouer saamwerrk en dr. E. A. 
Uken, direkte1lllr van NVVJR, gallm hom beywerr om verteenwoordiging van die 
l!nstituut op die Raad se advieskomii.tee te verkry. 

Dit is die resultaat van sa- Volgens mnr. Grimbeek on- bied van verkeersake tot die 
sprekings Vrydag tussen derneem die Instituut om sy NVVR se beskikking stel. 
lede van die Ins tituut se dag- voile samewerking aan die Die Instituut se verder in 
bestuur en senior amptenare NVVR te gee in die bevorde· die verklaring dat hy ten guns
van d ie NVVR. Die samespre- ring van verkeersveiligheid. te is van deurlopende streng 
kings het gevolg op 'n persver- Die Instituut wil graag sy ken- wetstoepassing oor voertuig
klaring verlede Maandag deur nis en ondervinding op die ge- veiligheid. Daar·om het die Ins
die Instituut wat seker optre- ti tuut onderneem om alles in 
des en die gebrek aan same
werking van die NVVR. met 

.. f) 

1sensu~s die Instituut gekritiseer het. 
Uitlatings van dr. Uken aan 'n 

. wag J obannesburgse oggendkoe-

rant oor verkeersowerhede IS 'N GROOT aantai wapenlisen· 
ook gekritiseer. sies Je ai 'n geruime tyd by 

Volgens 'n gesamentlike d ie Potebefstroomse polisic 
persverklaring wat deur die kantoor en wag dat die men· . 
Instituut en die NVVR gister se wat daarvoor aansoelt ge-l 
in Pretoria uitgereik is. se dr. doen bet, dit moet kom afhaal, 

.. Die varke is die vorige Vry
dag tydens 'n veiling verkoop 
en die kopers het nooit te
ruggekeer om die diere te 
kom haal of 11oer en water te 

. Uken dat skakeling met die het die stasiebt•velvoerder, 
gee nie. Die saak. is na dte j Instituut en belanghebbende maj. D. ,J. V. Stapelberg, Die 
Potchefstroomse tak 11'<111'1 

MNR. F. N. VAN DEVENTJER, een. v~m die proviiR
sia]e verkeeJ:sbeamptes w21t by die Potdnef'stroomse 
Landdrmsh.of wa§ toe Alex Vidor sy !hom daar naat 
oiDJ.tplof ~et op Vcyd21g ll. 7 Mei, het §aterdagoggend 
'IDl draai by me Herlllld se lum.toll'e kom maak. 

spreek. 

mstansies op 'n vroee stadium 
met die beplanning van pro· 
jekte en in sake voor verkeer
beheer en -veiligbeid en waar
by die Instituut belang mag 
he, bewerkstellig sal word. 

Herald meegedeel 
Maj. Stapelberg het gesc 

\1.<1pt•nlis('n~ic's kan net ·n ht'
per ktt• tyd ge hou word. lndien 
IJU!lt' nie afgdl <J al word n il' 
sal hullc terugg~stuur won] t'i~ ' 

Mnr. Theo Grimbeek 

In d ie verklaring se die ere- geJ;anselet'r word . :;y vemoee te doen om by te 
sekretaris van die Instituut, lly hct daarop gewys ctat die d: ·a tot die welslae van die 
mnr. T. R. Grimbeek, en sy onus by die applik ant v<Jn 'n '\JVVH se huidige projek oor 
dagbestuur, dat hulle die ge- Jiscnsie om 'n vuurwapen be- ·: "ertuigvciligheid. 

Hy bet na die ontploffing 
van die beseerdes met sy mo
tor na die hospitaal gebring 
hoewel hy self beseer is. Hy 
het in die aanklaer, mev. Dawn 
Spies, se kantoor gestaan toe 
die bom ontplo:f bet. 

Hy het ook met baie groot 
lof gepraat van die behande· 
ling wat hy by die Weskoppies

die IDierebeskermingsvereni
ging verwys wat op hu~ beurt 
clit verder gaan voer. Die be
trokke firma wat die veiling 
waargeneem het is ook deur 
mnr. Jan Combrinck, voorsit
ter van die D.l3l.V. genader 
maar het ietwa~ ontwykend 
oow die geval gepraat en ge
noem dat die varke masels 

. . ieentheid verwelkom het om rus om navraag te docn by die \'o lgens die huidige veldtog 
het en dat die kopers me be- , · · k . h . . · · 

hospitaal ontvang. 
. . . . dze Instltuut se wer saam ede Wapenkantoor as hy dtt nw ::<'11 motonste nog tot 24 Jume 

langste~ m olle d1ewe me. . . . 
-------------------- ------- aan d1e NVVR bekend te stel. bmnc 'n redeltkc tydpcrl' sy herstelwerk aan hul motors 

Mnr. Gnmbeek, wat ook d1e Iisensie ontvang het nie . l<lat doen voordat verskerpte 
Die volgende dag het hy 

gaan werk en 'n week na die 
ontploffing 'n senuwee-ineen
storting gekry. Mnr. Van De
venter, van Olivierstraat 19, 
Potchefstroom, word nou by 
die Weskoppies-hospitaal in 
Pretoria behandel. Hy se hy sal 
nog 'n paar weke by <lie hospi
taal behandeling moet ont
vang, maar kan darem oor na
weke huis toe kom. Hy maak 
goeie vordering en is nie meer 
so erg gespanne nie. 

Saterdagoggend was hy weer 
by sy dokter in Potcbefstroom 
aan om glasstukkies uit sy 
kopvel te laat baal. Hy het ook 
by Safari Sport aangegaan om 
'n stel veerpyltjies en 'n bol'd 
en ander ontspanningstoerus· 
ting vir die hospitaal te koop. 

Mnr. Willie Kriel, mede-eie
naar van Safari Sport het die 
toerusting aan die hospitaal 
geskenk. Hy wou qit nie ver· 
koop nie. 

Mnr. Van Deventer het na
mens die bestuur en pasHinte 
van die hospitaal sy dank teen· 1 "'"' 
oor die sportwinkel .kom uit-

Tydens 'n geseiliglleid aan huis van mev. Marietjie Steyn, verskyn van links na regs 
mev. S. Serfontein, mev. Steyn (staande) en mev. Tina IBruwer van wie daar afskeid 

geneem is. 

Se -~,_.~~.wes ee atske@ 
KLERKS.ID!ORP - mrrektenrs- elill amptemJJarsvro1Uie van die Sentraalwes Koo
perasie het Vcydagoggend tydens 'n gesemglb.eid aalill huis van die hoof<llnrek
teursvrm.ll, mev. Mlllrlietjie Steym~, afskeid geneem val!1l mev. Tina Bruwer. 

Daar is reeds Donderdag- besluit om na vyftien jaar as 
aand amptelik van mnr. Dirk lede van Sentraalwes Koope
Bruwer, direkteur, afskeid ge- rasie af te tree en hul aandag 
neem. Hy en mev. Brower het meer by hul algemene boer-

sm:m;:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:=tli5ill:m:m:m:r!l511l:m:: 
E m 
m = i IOO~WERK ~ 
m = 
m !N IPOTCIHIEFS'f~OOM Ei\H Dl~mROC. ~ 
m ~ 
s rn 
liB i3J b0U"L = r llry~ omuoc w 
~ m m ~ 

I Skakel l147e I 
110 = ffi -P~2W 
~H!Siii:!IIU:511U:UI:JII~Il651ill:lli2il!~ii151111iEUo 

dery op Bultfontein 
Brandfort te bestee. 

Mev. Brower, beter bekend 
as tant Tina, het vroeer aan 
die Vrouelandbou-unie beboort 
en was ook lid van die Strand
fonds. Sy is 'n ywerige vet
plantversamelaar en hou haar 
besig met tuinmaak. Tant Tina 
het ook talle eerste pryse ver
ower ·op !andbouskoue :vir haar 
konfyt, tuisgekookte seep en 
blomme. 

Mev. Steyn het tydens die 
oggendtee Vll"ydag, 'n paslike 
afskeidsgediggie aan mev. 
:Sruwer voorgelees en haar 'n 
rulker, gemaal!: van sa-kdoe
kies, oorhandig. 

Bestuurder, Beskermingsdien· By het ook gese dat mense wctstoepassing oor die pad
se in Potchefstroom is, het ge- wat van adres verander het waardigheid van motors gaan 
se dit is sy Instituut· se strewe sedert hul le aansoek gedocn \·olg. D1e wetstoepassingsveld· 
om as een liggaam met d ie het, moet hul nuwe adrcsse tog sal tot na die ~koolvakan· 

NVVR saam te werk. onverwyld kom aa nmeld sic• duur . 
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CE.a RY 
Mon. 17th 2.15 & 8.00 p.m. Tues. 
18th 8.00 p.m. 

The !OGCJ 
Goodbye * ELLIOTT GOULD 
No Persons 4 to 18. 

Wed. 19th 2.15 & 8.00 p.m. 
Thm·s. 20th 8.00 p.m. Fri. 21st 
2 15 & 8.00 p.m. Sat. 22nd 6.00 
{,· 8.45 p.m. Only. 

Me Q 
* JOHN WAYNE 
No children 4 - 16. 

Sat. 22nd. matinee 2.15 p.m. 

Black Be01uty 

DIDVll~AN INRY-TEk.'li'lm 

~~~.!lllillJ~.DI 
Td. 334 IIlia .$ nm. 

Andem~M noa. Poshwl M 
VENTERSOORP 

Maandag tot Woensdag, 17 tot 
19: 

BGesmall'§ en 
len~ 
"k ARTHUR FUGARD 
'n Hartseerstorie van 'n liefde 
wat nie moes wees nie. 
In Kleur. 

Donderdag tot Saterdag, 20 tot 
22: 

Afrik~ 
'n Onvergeetlike wildediere
prent en asemrowende avon
ture. In Kleur. Kom asseblief 
vroeg! 

Vrydag en Saterdag 2de Ses· 
sie: 

INRY .. tEATER 

Maandag - Saterdag 17 - ' 22 
Junie. Maandag Saterdag 
24 - 29 Junie. 

My name is 
Nobody * TERENCE (Trinity) HILL 
'1: HENRY FONDA 
In vervolg op die lagwekkende 
Trinity reeks. Moet nie bier
die uitstaande rolprent mis· 
loop nie. 

Hou u pers dop vir speelda· 
tums van die 2 gewildste Mri· 
kaanse Radio verhale wat nou 
ook In film verskyn bet. 

On(_lewenste 
Vreemde!ing 
Dafts van die 
~Ia mink 

6345 bedqsfd~ 
tiM; &!y 

Tel. sm f!ai!!W/n~ 

Mon. 17, Tues. 18 at 7.00 p.m. 
Fri. 21, Sat. 22 at 9.00 p.m. 

The cr~ss al!ld 
the Swit~hbltllde 
*PAT BOONE 
(Explosive Drama) 
In Colour 
(No Persons 4 - 12) 

Four miles hom htdld· 
stroom Olll\ VDjoe!U~ B.~ 

TEL. roTCHEJ.FSTROOMI ,ll. 
Maan. 17 tot Don. 29 om 7 nm. 
Vry. 21, Sat. 22 JLet Wei: (AI· 
bei vertonings) om 6.45 & 9.00 
nm. 
met 

Peli'i!s en Pootiie$ 
'II: MARIE DU TOIT 

W:d. 19, Thurs. 20 at 7.00 p.m. 1 * Don LEONARD 
Fn. 21, Sat. 22 at 6.45 p.m. 

1 1
r
1 .. n ,.. eur 

~leS$ tlus hou~e (Geen Ouderdomsbeperking) 
~: SIDNEY JAMES 
{Comedy) 
(All Welcome). 

Maan. 24, Dins. 25 om 7.00 nm. 
Vry. 28, Sat. 29 om 9.00 nm. 

O©ih! y~a.~ ~rre 
Awf~l 
'k DICK EMERY 
(Komedy) 
(Niemand 4 - 16). 

JE RIES 

BElONW RKE 
vir 

Mon. 24, Tues. 25 at 7 p.m. 
Fri. 28, Sat. 29 at 6.45 p.m. 
with 

Batth.~ for the 
Eh·md~~ * WALTER STEVENSON 
(War Drama) 
In Colour 
(No Age Restriction) 

Vars melk teen 15tc per liter 
in u eie houers. Elke dag 9 
vm - 6 run. behalwe Sondae. 
Groente: Daagliks, vars van 
die plaas. Langs die Johannes
burgpad. regoor die Tegniese 
Skool. Tel. 3915. 

P2755 

HET U •N DRANK
PROBLEEM 
moontlik k1nt 

ALKOHOUSTE A.NONIJEM 
U1! lwllp 

SKA.DH... NET: 
WOENSDAGAANDE 

M!lli:nmmsn; KERMAAL 
4839, 3665 of~ BE ONmm 

U E 
~ VERSKEIE ONTWERPE 20th c TURY 
+ PUIK GEHALTE 
~ PUIK VAKMANSKAP 
VYf JAAR .AIFBlETAUNG 

Gratis kwotasie op 
aanvraag. 

TEL. 4862 
POTCHINIDUSTR!A. 

m::m::m:m::m::m::m::m::m::rn::. 

KYK! 
Ons het ' nou mansklerasie teen 
fabriekspryse. Bargain Store, 
Potgieterstraat 69, Tel. 3954. 
Potchefstmom. 
--------P4538 

ALLJE GRASSNYMIA-
SJnEN El!ENAARS 

DIE reparasies en herstel van 
aile soorte grassny-masjiene 
word gedoen te 23A Lombard
straat agter halfpryswinkel. 
Aile werk geskied onder die 
persoonlike toesig van mnr. 
Willie Bartlette, wie 'n des:
kundige is op d ie 2ebied. Sien 
is glo. Skakel 4917. Ons kom 
haal. 

BOUlER VIR 
REPARASIEWERK 

DEURE en vensters uitbreek 
en inbou. Betonwerk, ver
zmderings van kamers en 
woonstelle, regmaak van dak· 
lekke ensovoor.ts. Skakel Boet 
Woeke Tel. 6150. 

BEGRAFNIS
KENNllSGJEWHNG 

Die begrafnis van DOUW 

Wed. 19th tto Sat. 22nd 
(No Persons 4-16). 

M~=he's a busted cop. 
his is ynDicensec'i, 

- - --------- TUCKER STEYN sal vandag, 

CRIMP 
, r~r~,fP teen fabriekspryse 
'•'or.:;i Rl-25. ABRAMS WHITE 

18.6.1974 om 2 nm. plaasvind 
vanuit die Herformde Kerk, 
Kerkstraat - Potche(stroom. 

~I{i:I.E, Potgieterstraat 69. Tel. Vandaar vertrek die stoet na 
3<!'\1. die Potchefstroom begrafplaas. 

·-------- P4407 A.V.B.O.B. Potchefstroom. 

KINEKOR 

~ 
ENTERTAINERS 

DINSDAG, 18 JUNiE 1974 

Cleante (Gerrit Swanepoel) more) , te se het. Hulle is drie 
en Orgon (At Botha) luister karakters uit die Departement 
gesteurd-verbaas na wat die Spraak!eer en Drama se aan
ou balju, loyal {Walter Our- bieding van TartP.d~e. wat van 

s a 
n 

more tot Vrydag, 28 Junie, in 
die Kamertoneel van die P.U. 

aangebied word. 

0 

JOHN WAYNE is probabny one of the most poptlllar actors of our time and 
definitely the best known. No wonder, seeing that he lluas completed two hvm
dred. films! 

He has been the undisputed I of film will undoubtedly enjoy I ,McQ" opens at the Twen· 
box office champion for al· Wayne as a big, rugged po- tieth Century Theatre tomo· 
most thirty years and the two !iceman. row. 
hundred films in which he 
starred are now reaching the 
700 million dollar mark. He 
is well-known for his Western 
movies and was voted Best 
Actor in 1969 for his role in 
,True Grit". 

In one of his latest films, 
he steps out of the saddle in
to a police car. In ,McQ" he 
portrays a hard-bitten detec
tive who becomes personaly 
involved in crime and murder. 

The story of ,McQ" is very 
much the same as any other 
police film, which seems to be· 
come increasingly popular now
adays. 

McQ (John Wayne), a de
tective lieutenant, decides to 
investigate the murder of his 
best friend, a detective sar
geant. He is ordered by his 
captain to rule the case off, 
but · rather than do this, he 
resignes and becomes a private 
detective. 

He finds out that the poli
tical bosses of the city find 
it profitable to go along with 
the underworld, especially if 
it comes to narcotics. 

The film moves through jun
kyards, to wealthy homes and · 
onto freeways, as any other 
suspense film does. 

It has the formula for a 
successful suspense film, 
which includes corrupt police, , 
beautiful women and violent 
action. The only thing which , 
does not make is just another '" 
police film is the fact that it 
portrays John Wayne and that 

.·.;..· 

it portrays him in a rather un-~ John Wayne as McQ, which portrays him "lfot in the saddle, 
usual role. but in a police car, in a scene from the film ,McQ". The 

Film-goers who like this type 1 film opens tomorrow at the local theater. 

Dli\1 
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STORK A GARI N 

250 9 

BlOSSOM ARGAR~E 

250 9 

LO 0 A GARIEN 
250 g 

0 NSO S 
ABAPOEI 450 g 

JO SO S 
BA ASMEER IDDD 

220 g 

JO s 
E 200 m! 

s m D 
SKOONH IDSE P 

~25 g 

JK 
750 ml 

A DY A DY 

420 mi 

Yl 
500 9 

OKO TEESAKK S 

( Geen etiket) ~ 00° s 

COFFY 
150 g 

-+ 

-
RAA SAA 

GS 
500 g 

SAL AN A AKRI L 
454 g 

ROYAL SARDIENTJUES 
106 g 

TOMAN GO 

1 

TAMATIESOUS 740 g C 
C & B BOONTJ~ES 

440 9 
~-· · · ,--~"-,..·-'·--·· ""-.··~...,\ ......... · ...... -<..h.~·~ 

MAGG~ SOP 

61 9 

C & B MA YONAiSE 
725 g 

RFF HAL WE PER 

822 g 

CR VRUGT SLAAI 

439 g 

R F 
APPE KOOSKON YT 

907 g 

R F Gemengde 

Y GT KO YT 

907 g 

RFF _YYEKON 
907 g 
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AS DAAR aan die Potchefstroomse Buitekhlb gedink word, dan word on
wiHekeurig ook aan mnr. Piet Swiegers gedink. 

Oom Piet, soos alma! hom stuurder van die Buiteklub onthale etes voorsien. Hy ver-
maar ken, is al meer as agt- aanvaar bet. skaf elke Sondag etes vir klub-
tien jaar lank bestuurder en Mnr. Swiegers is die persoon lede. 
spysenier by die Klub. Toe wat vereenselwig word met Mnr. Swiegers, wat in 1940 
was daar skaars meer as 250 
lede. Vandag het die Bui.te
klub meer as 700 lede. 

In die tyd wat mnr. Swie
gers by die Klub is, is die 
gebou a! twee keer herbou, 
twee tennisbane, die twee rol
balbane en die muurbalver· 
t rek is aangebring. 

Potchefstromers 

en ander mense 
Benewens die innerlike mens """"_,.........,""""~··~<>.-•88"'•ge .... ..-..-~ 

vir wie l1y sorg uit die kom· 
buis by die Klub en in die 
kroeg, is hy ook verantwoor
delik vir die versorging van 
die sportgeriewe en die gholf
baan saam met die gholfkap
tein. 

Mnr. Swiegers is in die dis
trik Upington gebore en het 
op Upington skoolgegaan. In 
1935 het hy by die Spesiale 
Diensbataljon op Robertshoog
te (nou Voortrekkerhoogte) 
aangesluit en in 1936 is by 
na die Lugmag oorgeplaas. 

By die Militere Kollege op 
Voortrekkerhoogte het hy sy 
opleiding as spysenier ont
vang. In daardie jaar was hy 
een van die beste studente 
met 'n gemiddeld van 91 per
sent in die finale eksamens. 

In die Lugmag het mnr. 
Swiegers van die grootste 
Lugmagmenasies onder sy be
heer gehad. In 1938 is hy na 
Durban toe die Lugskool by 
die Snelparade geopen is. Daar 
was die offisiersmenasie on
der sy beheer. 

In 1948 is hy na Pretoria 
verplaas waar die Lugmag se 
offisiersmenasie onder sy be
beer was. Daar was destyds 
meer as vierhonderd offisiere 
lede van die menasie. 

die Potchefstroomse Buit~klu~ . ~ getroud .is . en een seu~ en 
Hy het jare lank m n twee klemkmders het, se hy 

,kleinerige" kombuis dikwels begin a! aan aftree dink. 
vir groat onthale .die spysenie-
ring gedoen. Met die onlangse Een ding is seker, die Buite· 
aanbouings het hy 'n moderne klub sal n ie dieselfde plek 
kombuis tot sy beskikking en wees sonder oom Piet met 
hy kan nou vir klublede en strikdassie nie . 

Net na die oorlog is mnr. _ ·-····------- ··-- --. MN~ . PIET SWIEGERS 
Swiegers vermeld vir diens I ~III:IIIEIIIEIIIEiiiEIIIEIII5111:::!1!1:1!iEIII5111~111~111=111=1115111EIII:III:III~ 
wat hy gelewer het. Die ver- !!! !!! 
melding is deur die Koning m ffi 
gedoen en sy naam het in die m Briewe liil m 
Staa!skoerant. ver.skyn. Oo.m m Lesers l{tl m 
Piet het nog die bnef wat bng. ;: ;: 
Wilmott aan hom geskryf het !!:! ~ !:!,! 
oor die vermelding. m iii 

In 1954 het mnr. Swiegers ill Letters m 
die Lugmag verlaat en 'n jaar ~ _ ~ 
en tien maande lank by 'n !!! ~ 
myn gewerk voordat hy die 
betrekking as spysenier-be· ~111:1115111:1111'iiii31!H:lllli::llil:iDI:!IIIEIII5111:1115111:1nr:::uJ;;;;IJIE:IICE:Iii=:IIIID 

·s 
e va 
at 

MOTORIS skryf - Nii 'n praatjie oor die radio deur 'n bekende op die ge
bied van verkeersake van lEngeland, het dit my weer llaat wonder hoekom 
ons eie Verkeersdeparteme.nt nog nie werk daarvan gemaak het om Kerk
straat tussen JP'otgieter- en Lombardstraat vir verkeer te sluit nie. 

6\ ewe 
ELKJE Potchefstromer sal seker 
juig oor die mms dat iets nou by 
die dorp se hospitaali gaan gebeur, 
agt jaar na die eerste aankondiging 
dat uitbreidings aan die hospitaal 
bhmekort sou kom. 

Wat die nuus ook beter maak is 
dat 'n kraamafdeling met dertig 
beddens in die uitbreidings inge
s!u.it word - op die grondvenHe
ping waar 'n ander afdeling beplan 
was. 

In 1975 wallmeer tenders vir die 
bou van die uitbreid.ings gevra 
word, kan eB{e Potchefstromer 'n 
woord van danl{ rig a~m mnr. Louis 
le Grange, die VoU\sraadslid onder 
wie se Ieiding sake oor die hospi· 

DINSDAG, 18 JUNIE 1974 

taal nou tot 'n J!)Unt gekom h.et. 
Sedert dit in 1943 gebou is, het 

weinig min uitbrelidings by die hos· 
pitaal gekom tenvy! Potchefstroom 
self al byna verdubbe! bet. 

Ons is ook seker dat eeill van die 
redes waarrom die Potcb.efstroomse 
Universiteit nie 'n mednese skooi 
gekry bet nie, was omdat dl.ie hos
pitaal lllier te ontoereikend is. 

Na die bomontploffing by die 
landdroshof was toestande by die 
hospitaai chaoties en was die per
soneel d.aa.r ( verpleeg en admini
stratief) nie so goed geskool in wat 
hulle moet doen nie, sou die rela
tief k!eirn ramp nie behoorlHi han
teer limn word nie. 

POTCHEFSTROOM TOWN 

HALL OPENED 
DESPITE a great deal of opposition from a certain sector of the community 
against the building of the Town Hall, at an estimated cost of R22 000 -
a waste of the taxpayers' money - the municipaHty went ahead with the 
project. 

March lOth, 1909, heralded Co. of Johannesburg furnished (land surveyor who used to 
the official opening of the new throughout, while G. W. Glen- live at Vyfhoek); P. Ferrero 
building. dinning was the scenic artist (owned a mineral water fac-

A souvenir programme for the stage appointments. tory, later acquired by Messrs. 
reads as follows - 12.00 noon, The clock on the tower is Sherr and Shak.inovsky, I be
lien. J . C. Smuts (M.L.A. and a turret eight-day type, stri- lieve) J. W. Gaisford (archi
Colonial Secretary) will ar- king the hours and chiming teet - his former home, still 
rive at the Town Hall en- the Westminster quarters. The intact, stands on the south 
trance, receive a souvenir key 
and officially open the Buil
ding. 12.30 p.m. His Worship 
the Mayor, Mr. M. A. Goetz, 
will speak and Gen. Smuts will 
reply. 

Memories of yesteryear 
by 

Sen ex 
12.30 p.m. - Inspection of 

Building by Gen. Smuts and 
party. 1.00 p.m. - Luncheon 
at the Royal Hotel. 8.00 p.m. 
- Performance of the opera 
.,Tom Jones" by the Potchef
stroom Operatic Society in the 
Town Hall. 

The brochure furnishes the 
following details of the new 
building. It is a double storey, 
the facade is divided into two 

time is (still) shown on four I corner of Lombard and van 
dials, six feet in diameter, and Riebeeck Streets); B. R. Ge
t hey can be illuminated at ricke (of Pienaar and Gericke, 
night. Mr. D. Eysbouts of Hoi- auctioneers}; (Dr.) W. Mor
land was the manufacturer timer, M. L. A. (Het Yolk); 
and the total weight of the J. P. Perold; B. D. (Oom Ben
bells is about one ton. nie) Pienaar (M.E.C. for many 

parts by an imposing clock 
tower, 87 feet in height; on 
the right is the entrance to 
the Town Hall and to the left, 

To digress for a moment: I years); J. B. Retief (grandfa· 
well remember how it used to ther of Mr. Andre and Miss 
be the late Mr. Louis Gerber, Joyce Retief); D. J . van Deven
first librarian (Carnegie), who ter; J. F. van Swieten (attor

the municipal offices (still un- had to scale the tower and ney); W. S. Hosking (Town 
Die swaar voertmgverkeer op te los en die I ewe vir die dan besef hoe aanpasbaar die changed today). wind the clock regulary - Clerk); E. H. Day (Town En-

in die gedeelte is al erg ge- inwoners op hierdie manier ou mensdom is. The hall has a floor space quite an enormous job, I was gineer); w. D. Ross (Chief Of-
noeg, maar die gedurige pad- aangenaam te maak nie. Hoe- of 63 x 45 feet, can seat about told . The time on the four ficer Fire Brigade, later Elec-
werke veroorsaak werklik kom word daar so onnodig 0 Dls 'n interessante gedagte, 500 people, is lofty and well dials often did/do not syn- trical Engineer); Dr. Robert 
chaos. Daar is voortdurend een lank gesloer met parkeerter- maar in aile billikheid moet 'n lighted and ventilated. The chronize, since the hands on Friel (Medical Officer - his 
of ander vernouing erens in reine? Neem nou maar die mens darem onthou dat die stage is constructed for sta- the dial, facing a strong pre- fine old home on the corner 
die gedeelte van Kerkstraat een oos van Kerkstraat. Dit verkeersafdeling nie op sy een· ging first-class theatricals and vailing wind, were/are retar- of Lombard and Kruger Streets 
wat opeenhoping van verkeer is klaar geteer maar is nog t jie so 'n stap kan doen nie. other performances. ded. is today owned by Mr Peter 
veroorsaak. steeds ongemerk en afgekamp. Dis 'n besluit vir die Stads- Then the different offices Several residents in the im· Bolton) Mr. A. R. Fleischack 

Dit sal 'niemand kwaad aan- Intussen kan 'n mens slegs raad om te neem; dit is trou- of the various officials are mediate vicinity of the Town (Town Solitor, whose bio
doen om sy inkopies te voet met die grootste moeite in ens reeds deur die Stadsraad enumerated, including the Li- Hall, have, over past years, graphy appeared in these co-
te doen nie - daar is meer Olenlaan en om die parkeer- oorweeg, maar toe die saak brary with an outside door. complained that chimes dis- lumns recently). 
as genoeg parkeerplek agter terrein parkeer. bespreek is, is bevind dat dit The actual cost amounted to turb(ed) their slumbers. 
die winkelsentrums en in stra- Hoekom kan daar nie 'n nie in daardie stadium prakties R24 800 and Messrs. Black ar.d The Town Council was com· 
te in die · onmiddellike omge- proefneming gemaak word om uitvoerbaar sou wees nie. Fagg of Cape Town were the posed as follows - Mr. M. A. 
wing. die besige gedeelte van Kerk- Daar is oorwegings soos die architects; Mr. Geo Warren Goetz, J. P. Mayor; Mr. Michael 

Ek kry egter die indruk dat straat byvoorbeeld 'n week te aflewering van goedere by was the contractor and Mr. Durr, Deputy-Mayor (father 
die Verkeersdepartement nie sluit vir verkeer nie? Miskien winkels om in ag te neem. W. H. Coultas the clerk of in-law of Col. Izak Meyer) : 
juis gretig is om sy probleme sal die Verkeersdepartement - Red. works. Messrs. D. Isaacs and Councillors J. F. Curlewis 

I remember a number of the 
members in the cast of "Tom 
Jones", especially Mr. Sydney 
Richfield, the musical conduc
tor, who died in Pretoria only 
a few years ago. 
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DiT IS DIE roepirng van §uid-Mrikaanse teoloe om 
'n eie teoiogie uit te bou omd!at die meeste oorsese 
teoloe vandag oor bane dele van die Ou Testament 
die een of an.der hipotetiese vertrellqmnt het7 het 
prof. F. N. lLiorm-Cachet. professor in Ou-Testamen
tiese Vakke aau die Potchefstroomse Universitent 
Vrydagaand in sy lintreerede gese. 

Prof. Lion-Cachet het byge· 
voeg dat sulke hipoteses uit· 
eindelik die hele teologie raak 
en help om die gesag van Gods 
woord af te takeL 

In sy intreerede oor ,God/ 
Die Here het al hierdie woor
de gespreek", het hy gese die 

bestudering van die afsonder· 
like Bybelboeke van die Ou 
Testament het die gesag van 
die geskrifte as 'n deurslag· 
gewende en beslissende bete· 
kenis. · Die erkenning dat dit 
primer God is 1wat gespreek 
het, rus op die getui.enis van 
die Heilige Gees wat in en 
deur die Woord getuig. 

Die wetenskaplike begin dus 
met 'n gegewe, objektiewe 
waarheid, het hy ges~. 

Omdat dit God is wat spreek, 
word die wetenskaplike ge· 
maan om eerstens kennis t e 
neem van die getuienis van die 
Woord oor homself en om nie 
sy literere, vormkritiese, tra· 
dl.sie·hlstoriese en ander me· 
todes daarbo te verhef nie. 

Om di~ rede, het prof. Lion· 
Cachet gese, word die teoriee 
rugewys wat byvoo:rbeeld kon

Prof. F. N. lion-Cachet 

', statee:r dat niemand oor die 
Tien Gebooie wetenskaplik kan 

p osseel.klub 

miniskou 
DIE Mooirivierse Posseelklub 
reel in Maart 1975 'n mini-ten-
toonstelling en 'n beroep word 
gedoen op alle lede, oud-lede, 
wegbly-lede en voomemende 
Jede om op 7 Augustus die vol· 
gende vergadering van die 
klub by te woon sodat hulle 
kan hoor presies wat so 'n ten
toonstelling inhou. 

Vir die gewone versamelaar 
beteken dit bloot die rangskik· 
king van sy materiaal op los 
blaaie en dan die aanbring van 
byskrifte. Dit hou die g:root 
voordeel in dat 'n mens dan 
sien wat jy het en wat jy nog 
kan kry. 

Die tentoonstelling vind 
plaas onder beskerming van 
die biblioteek en daar word 
gevoel dat nog baie meer Pot
chefstromers daar kan kom 
wys wat hulle het. 

Die vergadering vind plaas 
om 7.30 nm. in die gebou net 
langs die biblioteek en is oop 
vir oud en jonk, beginner en 
veteraan. Met die vorige mini· 
tentoonstelling was die jongste 
uitstaller 9 jaar oud en die 
oudste daar om en by die se
wentig somers jonk. 

vasstel waar en wanneer dit 
gegee is nie. Ook nie of dit 
'n produk was van 'n lang 
wordingsgeskiedenis in die le· 
we van die volk en eers in die 
sesde eeu voor Christus sy be· 
slag gekry het nie. 

Die woorde ,.God/ Die He:re 
het al hierdie woorde ge
spreek" lkan as inleidingsfor· 
mule in Ex. 20 geneem word, 
maar nie in Deut 5 nie. In Ex. 
20 word op unieke en sonder
linge wyse die Goddelike gesag 
en absolute gerigtheid onder
streep, terwyl dit uit Deut. 5 
blyk dat Moses as gei:nspireer
de instrument sekere verand· 
derings en byvoegings tot die 
Tien Gebooie gedoen het, het 
spr. gese . 

Hy het vo,..,r.s gese dat Ex. 
20:1-17 na• r is aan die oor
spronklike v.-oorde van God op 
die berg. As daar gesag-volle 
byvoeginge was, was dit mini· 
maal 

Die waarde van die soge· 
naamde kortere formulering 
moet bevraagteken word. Die 
pleitrede is uitgupreek dat 
teoloe nie met nuwe hopote-
ses moet kom om die menslike 
faktore te verklaar en dan op 
diE\ hipoteses 'n teologie te 
bou nie . Daar moet egter uitge
gaan word van die eindpro· 
duk waarin die. goddelike idee 
sy gestalte gevind het. 

Aan die ander kant mag 
tradisionele verklarings wat 
geen skriftuurlike onderbou 
het nie, nie kunsmatig aan die 
lewe gehou word nie, het prof. 
Lion-Cachet gese. 
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BATTERYE 

R otloo 
VIR U OU BATrERY 
OP 'N NUWE MOTOR

BATrERY 

Po clh Spares 
lombardstraat 
Tel. 4595/6017. 

ELEKTRIESE 
WA E 

+ Fotografies 
~ Radio's 
+ Hi-Fi Stelle 
+ Bandopnemers 
~ Platespeiers 
~ Stowe 
+ Yskaste/ Vrieskastc 
+ Wasmasjiene ens. 

Beste pryse in d ie Repu · 
bliek. 

Potgicterstr. 71, Tel. 3!!10. 

BOUPLANNE 

t.o.v. 

* Hulse * Veranderings 
* Buitegeboue, ens. 

SKAKEL 

PHET 
IO·ARDMAN 

Tel. 6375 (na ure) 
POTCHEFSTROOM. 

TUIN
DIENSTE 

WAAROM SUKKIEL? 

Die professionele mense 
sal u TUIN versorg 

Octrongebou - Tel. 7212 

ATERHALE 

Lombardstraat 17, 
Tel. 6378. 

Vir: 

CRIMPLENE 
KREPSTOF 

GORDYNSTOWWE 
BEDSPREIE. 

DIAMANTE 

I KIIES u 
·JtDIAMANT en 
1 

MONTERING 
I y---: APART 

Gemonteer terwyl u 
wag. 

geen middelman 

bespaar 

CARlTON 

JUWlel ERS 
Kcrkstraat 161, 

Tel. 5521, 

POTCII EFSTIW0:'\1. 

GLAS EN 
SP~EEL 

DIE 
GLASSENTRUM 

vm 
:\10TORWINI)§KER!US 

GLA§ VIR NUWE 
WOONHUIS 

SPIEI:LS 
§T.lJKKENDE RlliTE 

• 
TEL. 7907 

Wolmaran~straat !18. 

BATTERY
DIENSTE 

NmGRJNI 
BATTERYE 
Lombardstraat 27, 

Tel. 7805. 

hied u nou ook, benewens 
batterye en hid rouliese PY· 
pe, die volgende diens : 

+ Herboude drukplate, 
+ lHerboude Koppelaar-

plate, 
--+ Vasgeplakte Remvoe· 

rings en 
+ Skyfremkussings 
~ Ons slyp ook remdrom

me. 

Tevredenheid word gewaar
borg. 

KOM OORTUIG USELF. 

LOODGIETER 

LOODGIETERS/ PLUMBERS 

Tel.: 6209 

VIR ALLE LOODGIETER
REPARASIEWERK 

Ons onderneem ook 
installasies. 

Kruisstraat 1311A 
lPOTCHEFSTR00!\1 

Dakverfwerk 

PH LCO 
Waterproofing and 

~nsulation Contractors 

Onderneem die spuit

verf en herstel van aile 

soorte dakke met 

AKRIEL VESEl 
BIEDEKKING. 

* TEELS * SINK 
* ASBES * Ef\I S. 

TEL 6393 

1 
Tweedehandst: 

: MEUBELS 
I 

I 
I ONS PAND 

KOOl' E'- \'Efth:l.l(W 

l'\\'EEIJFl l ,\!'- P SF 

l\11-:t'RELS t•n,;. 

• 
SENTRAlE 

PANDWU"KEl 
WODiARA:'\SSTHAAT 83 

TEL. 6695 

PADKAFEE 

BA~LUEPARK 
PADKAFEE 

Waar Potchefstromcrs die 

VRIENDELIKSTE DIENS 

kry. 

Kom kyk gerus hoeveel ge 

lukkige klante daagli ks hier 

aandoen. 

DIE VOORSTE PADKAFEE 

IN DIE DORP. 

Buskusstraat 41, 

Tel. 6670. 

BAN DE· 
DIENSTE 

SCHWIMS BANDEGROEP 

Het nog altyd die beste 

diens gelewer 

Het u al hiervan gebruik 

gemaak? 

ELEKTRONIESE WIElL· 

BAJLANSERING 

Vir bande 

SCHWI-MS 
lA 'EGRO·EP 

Lombardstraat 12, 

Tel. 67'1'1. 

I 
I 

DAKBEDEK
KING 

1 Vir herbedekking van sink· 
dakke, dalt ver:mderings en 
die oprigting van nuwc dak· 
ke met die bekende lfgge
wig teels raadpleeg: 

Westvaal 
DAKBEDEKKERS 

REROOFERS 

Tel. 7627 - l'otchefstroom 
Vir gratis kwotasies - son· 

der verpligting. 
~ Amptelike agente vir 

Harvey en Rodomak 
Te('is \\' ·Td. s(reek. 

I 
;SWE!SWERK 

VIR 
:\LLE TJPE 

SWEJSWEHK 

I 

KOI\TAK 

PRO TEA 
SWEISERS 

TEL 8109, 
I!OSSSTRAAT 42. 

I'OTCH!l'.;Dt'STRI.'\ . 

i Uitlaatstelsel 
I 

i Herstelwerk 

IS mE ANTWOORD! 

H/v. Gouwsstr. & Olenlaan, 
Tel. 7152. 

Daklekkasies 

PH co 
WATIERIPROOIF!NG 

AND ~NSULAT!ON 

-~--@I-

Ons ondemeem die 
waterdigting van: 

- ®--@)

STAAL-, SETON
en TEI:LDAKKE. 

-·--@-
Geute en ,Flashings". 

TIEL 639~. 

EKLAME 
OM U PRODUK 

TE VERKOOP? 

skakel 7184. 

Ons kan u help met 

verkoopsbevordering. 
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Mrs Margaret Lessing, National President of the South African Federation of Business 
and Professional Women. addressed the annual goodwill tea of the Potchefstroom branch 
of the Union of Jewish Women on Wednesday afternoon. With Mrs Lessing (second 
from left) at the tea are Mesdames G. J. J. van Deventer. the Mayoress, J. le Grange, 
wife of Potchefstroom's M.P .. and M . Miller, chairman o¥ the Potchefstroom branch. 
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OILENLAAN 3 
TELmBS72 

(Potch Heramd Gebou] 

~50cm "CRIMPLENE'g = ~ - @ 

Oulike JACQUARD CRIMP --
Donskomber$e: Enkel RS/~5 : Dubbei R 11 195 
CRIMPLENE TRUiE Polonek en boordjietipe 

Baie kieure R; 0,95 

Die nuwe uCRIMPLENEem .. winkel 

Potchefstrooms 

"' mn 

Potgieterstraat 69, f!OTCHEFSTROOM . T elefoon 3954. I! 

DIE PARTYTJIE 
KINDERPARTYTJIES is iets wat geen rna kan vermy nie. Dit is ook iets wat 
'n besige m.l! soms J wofbrekens kan gee, maar die genot wat die klleingoed 
daamii.t put is lbeloning genoeg. Werkende moeders het nie die tyd om die 
dag van die partytjie te bak en te versie:r nie en die beste oplossing is om 
aU lank voor die tyl!! iets reg te maak en weg te pak. 

Fudge kan ook lank voor die valekker ingesteek word of 
partytjie gemaak word en is vasgeplak word as die onder
altyd 'n gunsteling. Om per- punt plat is. Teken nou 'n ge· 
fekte resultate te verkry, moet siggie daarop met kolletjies 
die suiker geleidelik maar baie waterverf en dit is 'n lekker 
deeglik opgelos word en kris- verrassings-eetdingetjie. 
tallisasie aan die kante van die 
kast rol moet verwyder word . Ryg jellielekkers in op 'n 
Moet dit nie in die yskas sit gared raad en laat dit in stuk· 
om styf te maak nie aange· k_e va.n tien of so op die tafel 
sien die kondensasie dit sal !e. Dlt verskaf baie pret vir 
laa t versu iker. Hier is 'n goed· l die kleingoed. 

koop en maklike resep. Groot koeke neem baie tyd 
4 koppies suiker om te bak en die kinders is 
1 groot bl ik gekondenseer- nie baie lief daarvoor nie. Bak 

de melk 
4 onse hotter 
2 eetlepels gouestroop 
1 teelepel vanieljegeursel 

dus net een groot verjaardag· 
koek, of bestel dit van die 
bakkery. 

.Wetode: Los suiker in water Bal.onne lyk altyd feestelik, 
op. Voeg botter en stroop by. maar is gewoonlik die oorsaak 
Kook vir 10 minute oor lae van rusies. En moeite. As dit 
hitte sender om te roer. Voeg die vorige aand al opgeblaas 
gekondenseerde melk by en word, is dit pap wanneer die 
kook ongeveer dertig minute, kinders a! aankom. Net voor 
roer af en toe. Haal van plaat hulle kom, is daar weer nie 
af, voeg vanielje by, klop tot tyd daarvoor nie. Netnou bars 
dik en swaar. Gooi uit in ge- Jannie Sannie se ballon en 
smeerde pan. Een eetlepel asyn sy gaan aan ' t huile. Nee wat. 

Hier is 'n paar resepte van I kan bygevoeg word terwyl :.1 daar is baie ander maniere om 
lekkernye wat lank voor die ! die Iekkers klits en dit sal ver- die vertrek of tuin of motor· 

. tyd klaargemaak kan word : i seker dat dit bind. huis te versier. 

l ENGELKOEKIES I Roc:mys ~s natuur.lik. onont· \ Kartonhoedjies kan by die 
J! Bestanddele: beerhk op n partytJie. n Mak·l dosyn in afdelings- of speel· 
i 2 koppies meelblom like sjokoladesous m.aak dit; goedwinkels gekoop word of 
! 4 onse botter nog lekkerder. Maak n pasta i kan maklik self gemaak word. 

I 
4 onse strooisuiker van ltakao, vo~g kondensmelk! Groot gesi.gte en papierlinte 
2 e iers by en maak d1t warm v1r 'n 1 k k . d 1 I,J . . 1 an ge mp wor en ora s op· 
1 ons mielieblom heerhke romenge sous. _ I; gehang word. Afgesien daar· 
1 teelepel bakpoeier Versiersuiker kan ook in 'n van dat d it iets anders as die 
2 eetlepels Ideal Melk kits gem~ak ~ord deur ge- gewone is, kan dit lank voor 
Frambooskonfyt en versier· noeg vers1ersU1ker by geko~- die tyd gemaak word. 
suiker. denseerde melk te voeg om d1t 

.'Wetode: Meng die hotter en styf te maak. Voeg dan enige 
suiker tot Jig en donserig. Voeg geursel by. 
geklitste eiers en Ideal Melk Daar is nog talle wenke vir 
by. Klits deeglik en voeg mie- kinderpartytjies en hoe om die 
lieblom en bakpoeier in. Sit nagmerrie daarvan te veran· 
die mengsel op 'n bakplaat der in 'n plesier. 

WETVL. KLOP 

GRIEKWAS 
met 'n teelepel en druk plat Roomyshorinkies kan met DIE Wes-Transvaalse tennis· 
met 'n vurk. Bak vir 10 min. Sma.rties v?l.~emaak word . 'n . span het hierdie naweek die 
in 'n oond teen 425 grade F. ManebeskultJie kan dan met ' span van Griekwaland·Wes 
Sit twee-twee opmekaar met versiersuik~r onderaan geplak I met 22_ 10 verslaan in koue 
konfyt. Sprinkel met versier· word om d1t toe te maak. Op weersomstandighede. 
suiker. die skerp puntjie kan 'n mal· 
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\l'ou papierhoedjies so. Die 
boonste twee punta van 'n 
langerige stuk karton word 
oormekaar gebuig (nie platge
vou) en word in die middel 
(agter) met 'n krammer vas
gedruk. lang papierlinto word 

bo ir.gesteek. 
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OPENL 
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die fell 
wedstJ'31 
vaalse 
op 8 J 
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'n verg; 
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ultgesp1 
vaaise 5 

gekry e 
ooll'Saak 

Daar 
onder 
het, dat 
gekondi 
onttrekl 
die keur 
taktiese 
gaan is, 
rus ven 
gebreek 
uiteinde 
,die WI 

se naam 
en sy n 
gesleep 

Die kE 
van veri 
oefenspa 
so ook a 
die Leeu 
ings het 
die besk 

'n Bai 
deling il 
Leeus se 
Volgens 
plan sou 
Dinsdag 
teen W 
het. Die 
egter da; 
toer op 
van wee 
hede vir 
fontein. 
aanvangs 
liger vir 
op 'n Dl 
van die 

Mnr. P 
Hennie ~ 

gegee vir 
Die uitst 
hy na vc 
gesien ht 
Wes-Tran 
baie bygt 
besluit 

Die pr 
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oor. 23331 
ke beskik 
paadjies • 
Vir die 
5490 van 
k:oop nie. 
.:lie amp1 
met die 'll 

'n Reko 
ten opsig 
is ingeVOI 
Rugbyraa1 
rekening 
breiding a 
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Oli."ENLl!KE kritlek teen die 
keurders se beieid en ook oor 
die feit dat gee keurder die 
wedsteyd tussen 'n Wes-Trans
vaalse XV-tal en Noorr!ll-Natal 
op 8 Junie te Vryheid byge· 
woon bet lllie, is Vrydagaand op 
'n vergadering van d!e Uitvoe
rende Komltee van die WTRU 
ultgespreek. me Wes·Trans
vaaise span bet met U-33 pak 
gekry en daar is bale oor die 
oorsaak gespekuleer. 

Daar is gese dat dissipline 
onder die spelers ontbreek 
het, dat die span te laat aan· 
gekondig is, dat 'n groot aantal 
onttrekkings die planne van 
die keurders beiemmer het, dat 
taktiese foute op die veld be· 
gaan is, dat die spelers se nag
rus versteur is, dat die bus 
gebreek het en so meer. Die 
uiteinde van die saak was dat 
,die wedstryd Wes-Transvaal 
se naam skade aangedoen het 
en sy naam deur die modder 
gesleep is." 

Die keurders se samestelling 
van verlede Woensdagaand se 
oefenspanne is ook aangeval en 
so ook ander gebeure rakende 
die Leeuwedstryd. Verduidelik· 
ings het darem die meeste van 
die beskuldigings gesus. 

LEE US 
'n Baie interessante mede· 

deling is in verband met die· 
Leeus se toerprogram gedoen. 
Volgens die orspronklike reis· 
plan sou die besoekers op die 
Dinsdag voor die laaste toets 
teen Wes-Transvaal gespeel 
het. Die Britse Rugbyunie bet 
egter daarop angedring dat die 
toer op Potchefstroom begin 
vanwce die ideale omstandig
hede vir voorbereiding op Stil· 
fontein. Vanselfsprekend is 'n 
aanvangswedstryd baie voorde
liger vir Wes-Transvaal as een 
op 'n Dinsdag aan die einde 
van die toer. 

Mnr. Piet Bosman het mnr. 
Hennie Stoltz heelwat krediet 
gegee vir die verloop van sake. 
Die uitstekende wys~ waarop 
hy na vorige Leeuspanne om· 
gesien het wat hulle toere i.n 
Wes-Transvaal begin het, het 
baie bygedra tot die Britte se 
besluit. 

Die president het ook be
kendgemaak dat Olenpark nou 
oor 23 338 permanente sitplek· 
ke beskik aa die aanbring van 
paadjies op strategiese plekke. 
Vir die Leeuwedstryd was 
5 490 van die sitplekke nie ver
ltaop nie. Skoliere bygetel was 
.:lie amptelike bywoningsyfer 
met die wedstrycll 19 048. 

'n Rekordbedrag van R67134 
ten opsigte van toegangsgeld 
ill ingevorder. Nadat die S.A. 
Rugbyraad se gedeelte in be
rekening gebring is, die ui~· 

breiding aan die paviljoene en 

KURSlJS VIR 

ATLETE 
§Gwat twint~g KleurUngonder· 
wysers en -onderwyseresse van 
Wes-Transvaal llet op Sl!iterdag 
8 Junie 'n atletiekafrigtings
kursus lhy die Hoerskooi Pro
mosa bygewoon wat de!!lr mnr. 

. , j C. J. Dippenaar, voorsitter van 
d!e W.T.V.A.A., aangebied is. 
'n Groot aantru Kleurlingskool· 
atiete ilet ook die kursus by
gewoon. Op die foto verskyn 
van links af mev. H. A. Baard, 
omllerwyseres, mnr. J. Solo· 
mons, hoof van die lLaerskool 
Promosa, en mnr. Dlppelll.aar. 

{l'llog 'n 1oto op bl. un. 

POTCHIEFS!ROOM TOWN COUNCil. 

VACANCY 
The following staff vacancy exists in the Department of 
the Town Treasurer of the Town Council of Pctchef
stroom:-

MT REA /CL K 
R3000X150-R3450X150-R3900. 

PRIMARY REQUIREMENTS: Std. 8 or equivalent certi· 
ficate. 
GENERA!L. 
The Potchefstroom Town Council offers the successful 
applicant:-

( a) Membership of one of the best Municipal Pen
sion Schemes in the Transvaal. Contributions of 
male employees amount to 7% and that of fe
male employees to 6%. The Town Council con
tributes 9% and 6% respectively. 

I 
® Piet van Deventer het van 
die S.A. Rugbyraad en sy vo-~ 
ri~e Unie, Griekwas, toestem· 

. . . mmg ontvang om vanJaar v1r 

(b) Membership of the Joint Municipal Medical Aid 
Fund (Tv!.} of which 50% of the membership 
fee is payable by Council. 

(c) A Group Insurance Scheme (three times annual 
salary) of which 50% of the premium is payable 
by Council. 

'n verdere R6000 onkostes met j word sal dan Vir tlen dae me Wes-Transvaal in die Currie-
die Leeus se besoek sal die aa~ enige wedstryde mag deel· bekerkompitiesie te speel. 
Unie se :netto-wins nie meer I neei nie. @ Alle sportliggame ontvang 
as ongeveei" R30 000 beloop nie. AFRIGTERS voortaan vrystelling van in-

Dit maak dit vir die Unie Mnr. Piet Bosman het sy te- komstebelasting. 
nogtans moontlik om aan die leurste!ling uitgespreek oor ~ Mnr. Piet Robbertse, beken
einde van die seisoen 'n nut- die swak bywoning van die by- de Oos-Transvaalse skeidsreg· 
tige bedrag aan elke klub te eenkoms vir afrigters wat toe- ter en lid van die Rugbyraad 
skenk - die eerste keer in gespreek is deur die afrigters se reelskomitee, spreek van· 
die geskiedenis van die WTRU. wat deur die Unie op groot aand die Wes·Transvaalse 

(d) A holiday allowance of R260.00 par annum for 
married employees, R130,00 per annum for single 
employees and R200,00 per annum for widowers 
and divorcees with dependants. 

(e) A housing allowance which f!uctuates between 
R20,00 and R35,00 per month according to cir
cumstances. 

VERBJLYF koste na die nasionale afrig- skeidsregtersvereniging toe. 
Mnr. Hennie Stoltz het die tingskursus in Port Elizabeth ® Die Wes-Transvaalse kon- 1 

vergadering meegedeei dat gestuur is. By die eerste by- stitusie is aan elke klub beskik· 
vanjaar se Leeus die aange- eenkoms het afrigters van drie baar gestel. Die bock van dr.l 
naamste en gaafste span is met !dubs opgedaag; die byeenkoms Danie Craven, ,Patroon van 
wie hy nog te doen gehad het. is verskuif en op di_e twe~de rugby,' sal deur die Unie aan 
Hulle het ook waardering ge- was net sewe van die sestien I elke klub voorsien word. 
had vir elke reeling wat vir klubs _en twee skole verteen· ~. Spelers moet by klubs gere-
hulle getref is. woord1g. g1streer wees, uitgesonderd by 

Further particulars regarding benafit2l ancl service con
di tions. as well as the official application forms on which 
application$ must be submitted on or before 21st June, 
1974, are obtainable from the Department of Adminis· . 
t ration, telephone 3351, or P.O. Box 123, Potchefstroom. 
NO. 51/MV. 

C. J .. F. DU PLESSIS. 
ACTING TOWN CLERK. 

P4441 

Drie maande voor hulle aan· Ander sake wat na vore ge- die studenteklubs. 
kom het is: ~ Teen die einde van die sei· 
e 'n Nuwe sakwapen ·vir ju- soen word 'n rubydag op die 
niors is goedgekeur. Dit is 'n Markotterstadion gereel ter 
klein variasie van die ou toe- stywing van Weermag se sport· 

koms is reeds voorbereidings 
getref. Verblyf is gereiH vir 
die toergroep van 62, verslag
gewers en beamptes ingesluit. 
Aan die toerbestuur is 'n pri· 
vate kantoor beskikbaar gestel, 
met 'n voltydse sekretaresse en 
'n telefoon; 'n private spanka
mer is vir die span ingerig; 
hulle het a!ieenreg gehad op 
die hotel se biertuin; gratis 
droogskoonmaak en wasgerie
we is verskaf; dagblaaie is aan 
die groep geiewer; 'n wisselen· 
de spyskaart en baie melk en 
vrugtesap is voorgesit; 'n kle· 
remaker het na die groep se 
klere en truie omgesien; fisio
terapeutiese behandeling was 
gratis; grootskaalse vervoer
reelings is getref (onder meer 
vir 'n paar spe!ers wat 'n 
Springbokproefwedstryd op El· 
lispark gaan bywoon het), Ill· 
mal is ingeskryf as tydelike 
lede van die Strathvaalse Ont
spanningsklub; geriewe en toe
rusting om tennis, bofbal, 
muurbal en gholf te speel is 
aan die verslraf wat daaraan 
wou deelneem; rugby- en sok
kerballe is voorsien; die groep 
is onthaal op 'n burgerlike 
onthaal, 'n paar vleisbraaie, 
'n besoek aan 'n myn en 'n 
stamdans, 'n uitstappie na die 
Faan Meintjies · natuurreser
vaat en so meer. 

PLAASVERVANGERS 

Voortaan sal van twee plaas
vervangers gebruik gemaak 
kan word met alle internasio
nale en provinsiale wedstryde 
(senior sowel as junior), inter
varsities; interkolleges, die Cra· 
venweek, eindrondes met wed· 
stryde op eersteligavlak en alle 
relegasie- en promosiewedstry
de. 

'n Span se afrigter en kap
tein sal besluit of 'n speler s6 
beseer is dat hy vervang moet 
word. 'n Speier wat vervang 

mie!iekop. geriewefonds. v 

POTCH J(R Y TWEE 
Wom TRANSV ~AI.~SE 
BOI(.Sl(A1VIPIOENE 

DIE Potc~efstroomse Seumsbokskhl!b bet Satcrdag
aarad twee Wes-Transv21aise bokskarnpioene opge-~ 
!ewe~. toe Hek~ie Giesing die Hgs\;aargewigtiUeR 
gebtm bet en Pu~t van den Be~rgh (he kapokgewig-
titel. I 

HIEKKUE GlfESING 

Dit was 'n aand van drama. 
Nie een van die sewe gevegte 
waaraan Potchefstroomse bok
sers deelgeneem het, is op 
punte beslis nie. Die Potchef-
stromers het 6f gewen 6! is 
geklop voor die volle drie 
rondes verby was. 

Giesing het vir 'n verrassing 
gesorg toe hy die byna be
roemde Vernon Smith in die 
eerste ronde van hul finale 
geveg in d·ie ligswaargewigaf· 
deling 'n uitklophou toegedien 
het. In die verlede is dikwels 
ges~ die Potchefstromer is ge
lukkig dat Smith nie by 'n 
toernooi is nie. Hul geveg is in 
die eerste ronde beslis toe 
Giesing vir Smith 'n uitklop· 
hou gegee het. 

POTCHEFSTROOM HERALD 
KOERANT 

benodig 

DEBITEUREKLE K 
om so goiJJ moontlik diens te aanvaar. 

Doen skriftelik aansoek by die 

Best~urder~ 

Posbws 515~ 

Potchefstroome 

-m-IIIEIUE:IiiEUiEill:i!IEIIIE:Im:IIIEiliE8!iEIIIE!IIEI!I:mr;:m:;;m;:m:mEIII5 
.I Ill 

m FARMEC-WES m m m 
m ffi 

ffi Verlailg die di0nste van 'n ffl 
m m 
m Gekwalifiseerde rn 
m m 
= = ~ 006 N I m ~ m 
m ffi 

00 Ondervinding van MASSEY~FEAGUSON onder- ffi 
ill dele sal 'n aanbeveling wees. ru 

Vroeer het Smith vir Willie ffi ifi 
ffi Ons bied aan: af 

PIET VAN IOEN BERGH 

Olivier van Potchefstroom ge
klop toe hul geveg beeindig is. 
In die eerste ronde van hul 
geveg in dieselfde afdeling het 
Olivier vir Smith met 'n linker
haakhou .getref. Smith het 
neergesak en met die telling 
op nege eers teen d·ie toue op· 

ffi 'It Goeie saiarris, ~ 
ID E = 'If A.angename werksomstandighede, ~ 
rn m rn 11 Gewons byvoordele. ffi 
= -iii Doen aansoek by Die Rekenmeester. Tel. 3271,-
~ Potchefstroom. gestaan. 

Smith het egter so * Vervolg op bl. 11. 
herstell ~ ~P44a· 

~ll!l:l:lll511i::::illl5111!:111:r:IIISUI:IJIEIIIEIII:UJ51!H:IIISII!EIHi!i . - ' .. . ·. 
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POTCHEFSTROOM 
HERALD 

Potchefstroom Press, 
(Pty) Ltd. 
Telephone 4306 or 

7184. P.O. Box 515. 
liB Olen Lane, 
POTCHEFSTROOM. 

8113 or 

Domestic "Smalls" 4c pe:r 
word (Minimum 70c cash). 
Telephone Smalls on account 
minimum Rl.OO. 

WINS OPIES I BARGA NS 
TE HUUR 

ONBEPlER.KTE FONDS!E WII\TKEL EN WERKSWINKEL 

ONBEPERKTE FONDSE be- VANAF 1 JULIE. Teleform 
skikbaar vir die verkryging 6755 na ure 4818. 
tan vragmotors, motorvoer 
,uie, industrii'He- en landbou
mas·jienerie, besproeiingstoe· 
rusting, melkmasjiene, trek· 
kers, stootskrapers ens., GeeD 

---- ----P4552 
Eenslaapkamerwkoonstel van
af 1 Julie 1974. Sentraal gelee 
R75 per maand. Telefoon 6755 
na ure 4818. 

TE JKOOP 
KAFFERKORING- asook Son
neblomvoer . Skakel 91945. 

- ------- P4535 

FOR SALlE 

We buy and sell new and se· 
cond hand furniture. A. G. 
Sooliman & Sons (Pty) Ltd., 

TE KOOP Tel. 6379, 98 Potgieter Street, 
SPRITE ALPINE 1973-model. Potchefstroom. 
720 Kg. 200 Km. afgele. Enige 
redelike aanbod sal aanvaar 
word. Besigtig .te Klinkenberg

depositos. --- - ---- - P4553 straat 18, Baillie park. 

RECORDS - Latest English 
and Afrikaans LP records at 
R1.99 A. G. Sooliman & Sons 
(Pty) Ltd., 98 Potgieter Street, 
phone 6379. 

- ----- --P4527 
TIE KOOP 

Huis met alle moderne gerie-

HU!S TE KOOP 

Teeldak-woonhuis, drie slaap
kamers, studeerkamer, 2 bad· 
kamers, baie kaste, nodige bul
tegeboue, gevestigde tuin, na
by laerskool en winkelsentrum. 
Roseltstraat, Bailliepark. Prys 
R24 000. Tel. na 1 nm. 7952. 
-------- P4443 

STADSRAAD VAN 
POTCHEFSTROOM 

TENDERS Lezal and Government No
tices: 40c per single column 

EERS'lrE EN TWEEDE VEllt· Woonstel teen R50 per maand. 
BANDE op pUase, hoewes, er- Karner met eie badkamer teen 
we, industriele- besigheids- en R25 per maand. Beide onge
woonsteieiendomme. Pretoria meubileerd. Gelee in van Rie
Leasing Co. (Edms.) Bpk., beeckstraat 56. Navrae: B. van 
Prinsloostraat 323, Posbus der Westhuizen by Tel. 6501 

we in die middedorp. Eienaar 
verlaat Potchefstroom. Prys 
R20500. Tel. 5952. 

--------7025 
- TENDERS word hierinee ge-KEYS - Have your duplicate 

1 centimetre. (Minimum R3.20). 
~ 2618, PRETORIA. Tel. 2-3924. saans. 

---------3424 - - ------P4554 
--------P4444 

TE KOOP DmFALARMS 
FOR SALE 

13 vt. SPRITE WOONWA. Ska- HOUSE OF CHARACTER 
GOEIE bakkie. 'Mazda B1500, 
1971. R900 o.n.a. Finan~iering 

kan gereel word. Skakel 3898. 

Nuwe Philips Elektronies Dief- kel 4861. Ideal for antiques. Old, re
alarm vir huise, winkels, kara- -----------t P4555 cently renovated, high iron 
vane ens. Navrae : Posbus 518, TO LET ceilings, thick walls, large 

P4336 Potchefstroom. House on small Holdings. Wa- rooms. New modern kitchen 
------ - --P3662 ter & Lights. Available imme- three bedrooms, 2} bathrooms 

Lusern: 90c 'n Baal. Teff: 70c TE HUUR diately. Write - M. Minnaar, 
•n Baal. Doen aansoek Foon 2 Kamers beskikbaar vir 2 c/o. Box 946. Potchefstroom. 
2530. mans na-graad studente vanaf P4561 
----- --- P4568 1 Julie 1974. Tel. 6913. TE KOOP 

------ - ----P4425 
Slagvarke te koop @ SOc per Huise van R80 tot R130. Nader 
lb. Tel: 91955. Gerrit Hough, Eiendomsagent, 

- -------P4566 Octrongebou, Kamer 112. Tele-
Karavaan: 1972 Gypsey Blue foon 7891. 
Bird. Terme kan gereel word. ---- -----P4570 
Skakel 4994 na 5 nm. Duplekswoonstel beskikbaar 

Pragtige 11 lViorg plot met ge
rieflike huis, buitegeboue. 
Groenhuis. Sterk water met 2 
groot damme. Prys R30 000 
o.n.a. Lopende besigheid met 
goeie omset ook beskikbaar. 
Skakel 8068. na 2 nm. 
------- - P4562 

large study. Big 'bu.ilt-in-gun· 
safe. Floors, sanded pine, car
pets and slasto squares. Huge 
rondawel with own .bathroom, 
on three stands, two having 
flat rights. Swimming pool 
and borehole in well tended 
garden. Central. Bond avail
able. No agent price. R38 000. 
Enquiries phone 5802. 
----------------P~3 

BESIGHEID -------- - P4569 van 1 Julie af. Vir navrae : Tel. 
6072. Groot drieslaapkamerhuis in Aandele in goed gevestigde 

- - - - -----P4571 Krugerstraat 195 op halwe bur· besigheid te koop en om dan 

keys made by us - cheap and 
immediately A. G. Sooliman 
& Sons (pty) Ltd., 98 Potgieter 
Street. Phone 6379. 

MIUTARY 
STORES 

GEBlltUIK'lrE OCARAV ANE 
1971 

1967 

1962 
1963 
1961 

Super Opvoukarava?n. 
Dep. R78.00. 
Soliedekante Opvou Ka· 
ravaan Dep. R75.00 
Gypsey 12 ft. Dep. R75. 
Gypsey 12 ft. Dep. R85. 
Sprite Musketeer. Dep. 
R85. 

2 Tuisgemaakte karavane 
Dep. R35. 

MILITARY STORES 
CARAVANS 

Crisstraat 128, Kroonstad. 
Tel. 5181. Na ure 5644 of 7490. 

Mnr. Van der Merwe. 

vra vir die verskaffing en af. 
lewering van die volgende: 

Een Ambulans, 
Drie Motorfietse. 

Nadere besonderhede asook 
tenderdokumente is verkryg· 
baar van die Bestuurder, Be
skermingsdienste, Posbus 113, 
Potchefstroom (telefoon 3351/ 
8). 

Versee!de tenders gemerk 
,,AMBULANS/ MOTORFIET
SE" moet nie later nie as 12h00 
op Woensdag 10 Julie 1974 in 
die tenderbus by die kantoor 
van die Klerk van die Raad (ka. 
mer nr. 311) geplaas word of 
gestuur word na Posbus 113, 
Potchefstroom, waarna dit in 
die openbaar in die Komitee· 
kamer, Munisipale Kantore, 
Wolmaransstraat, Potchei'
stroom oopgemaak sal word. 

Tenderaars moet alle gege-

Omskep u Mikrobus in woon· 
wa. Aile toebehore, tent spe
siaal vir Mikro, sleepwaentjie. 
Navrae: Affodilstraat 19, Ven-

WINS.KOOP gen·eg erf om gou te verkoop. as .bestuurder oor te neem. 
Groot huis met aile geriewe, R16 500. Groot uitbreidings kan nog ---------4:!84 wens verstrek wat nodig mag 

tersdorp. 
--------P455S 

Klein hondjies word groot hon
de. Skakel 92622. 
--- ----- P4490 

MA'l'TE 
GEWAARBORG goedlr.oopst~C 

in die land! Flortime-matte in 
n kleure. R3,25 per vk. m 
(R2,70 per vk. jrt of 30c per 
vk. vt.) kontant, wegneempcys. 
Indien verkies !~ ons d.it teel!!i 
ekstra koste. Breedt Breen. 
lHoofweg 95, Ra!ndfonteill!. sm. 
keR 663-3238. 

naby Universiteit en skole. P4557 aangegaan word. Vir verdere 
Prys R33 000 Tel 7753 besonderh- -'e skakel 5797 na . . . 100% LENING BESKIKBAAR. ''" Huis met a!le moderne gerie- 2 nm 

Vyfslaapkamerhuis, sitkamer, · 
we in middedorp. Eienaar ver- --------- P4428 
laat Potchefst room. Prys eetkamer, kombuis, 2 badka-

mers, volvloermatte, enkelga-
R20 500. Tel. 7753. t 23 p 
-------- - P4446 r age. Reitzstraa · . rys 

TE KOOIP' GEVRA. m_
7

_
50

_
0
_· -----P455G 

Ruim ouderweste huis teen 'n 
redelike prys: Tel: 91839. 10 Morg Plot te Haaskraal. 
---------P4507 Drieslaapkamerhuis, volvloer· 
JENNICS MELKERY matte, pragtige Amerikaanse 

1 Km van weeshuis op Mooi- kombuis, Evkomkrag, sterk 
bankpad, 65c vir 4.5 liter (1 water. Prys R25 500. Insluitend 
gal.) . Ure : Maandae - Vrydae Implemente, koeie en varke. 
4 - 6 nm. Saterdae - Son- Verband beskikbaar. Skakel 
dae 7 - 9 vm. en 4 - 6 nm. 92712. 

- - ---- --- P4567 - ---- - - -- P4550 

Bantoe winkel met voorraad 
R12 000 of sal ruil vir huis of 
plot. Navrae : Bel 3681. Na ure 
8344. 
- ---- --- - P3525 

--------P4450 

WETENSW AARIDIG 
Huiskopers maak gebruik van 
ons besonderse huiskoopskema
U benodig slegs 10% van die 
koopsom as deposito om aile 
koste te dek. Skakel Randkor 
Tel. 25543 of 26223, Posbus 811, 
K.lerksdo r.p. 
--------P4436 

TE KOOP 
V!oer, Bou- ~n Paadjie

!di~ 
~nige diktes. 

IF. B. SCHIEMPERS 

l?osbus 720 f e!. 16l95 
I?OTCHIEFS1ROOM. 

--------4322 

VLOJERESKUUR 
Vir die skuur van vloere (50 
sent per meter). Skakel 27009 
K!erksdorp. 
--- --- --- P3701 

PLOT TE KOOP 
WILGEBOOM: - 10 morg, drie 
boorgate, twee pompe, twee 
windpompe, dam, trekker en 
implemente, varkhokke, baie 
builtegeboue. Drieslaapkamer
huis met volvloermatte en 
elektrisiteit. P rys R26 500. Na
vrae: Tel. 91856. 
--------- P4521 

VYFHOEK: 10 Morg plot naby 
dorp met ruim moderne wo
ning aan teerpad met Evkom
krag. Prys R30 000. Skakel 
8400. P3814 

TE HUUR ·t statige 3-Siaapkamerhuis met 2 bad· Bult: Rl 000 depos1 o. 

k k 1· 92686 Fourie , Johannesburg 7245355. 

Drcre s~a©tpkamers ,studeerkamer, woon .. 
kamerft volv~oermatte0 Twee badkamerrs~ 

Goed ontwikke~de erf. 

kamers en volvloermatte in gewelhuis. 3 Slaapkamers, stu
slaapkamers. Dadelik beskik- ~rkamer, sonkamer, 4 butte· 
baar te Wilgeboom ± 3 my! Kamers met aparte badkamer. 
uit dorp. Verdere besonderhede I Vrugtebome, gToot erf. Skakel 

s a e · · P451" 
- - ---- ---P4573 " 

YS R28500~ 

S akei I 13 (kantoorure) e 

wees om te voldoen aan Or
donnansie nr. 24 van 1965 
soos gepubliseer in die Provin
siale Koerant van 1 Septem
ber 1965. 

Dit sal van die suksesvolle 
tenderaar verwag word om, 
indien nodig, 'n ooreenkoms 
met d ie Raad aan te gaan. 

Die Raad bind sigself nie 
om die laagste of enige ten· 
der te aanvaar 
S. H. OUVIER. 
ST ADSKLERK. 
NR. 57/ MV. 

nie. 

- ------- P4559 

TOWN COUNCIL 
POTCHEFSTROOM 

TENDERS 
TENDERS are hereby invited 
for the supply and delivery of 
the following: 

One Ambulance, 
. Three Motor cycles. 

Further particulars and 
tender documents are obtain· 
able from the Manager, Protec
tion Services, P.O. Box 113, 
Potchefstroom (telephone 
3351/8} . 

Sealed tenders endorsed 
"AMBULANCE/MOTOR CY
CLES", must be placed in the 
tender box at the office of the 
Clerk of the Council (room 
no. 311 ) or addressed to P.O. 
Box 113, Potchefstroom, not 
later than 12h00 on Wednes· 
day, lOth July, 1974, whereaf
ter they will be opened in 
public in the Committee 
Room, Municipal Offices, Wol
marans Street, Potchefstroom. 

Tenderers must supply the 
necessary information in or
der to comply with t he re· 
quirements of Ordinance No. 
24 of 1965, as published in the 
Provincial Gazette of 1st Sep· 
tember, 1965. 

The successful tenderer 
will, if necessary, be required 
to enter into a contract with 
Council. 

Council does not bind it· 
self to accept the towem or 
any tender. 
S. H. OLIVIER. 
TOWN CLERK. 
NO. 5'1/MV. 
-------P~5SI 
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DIE Hoer Handelskool J . J. * Vervolg van bl 16. Pienaar bied Vrydagaand 'n 
program aan wat vol aange

lers. 
Theo van der Merwe en Ben-

name verrassings sal wees. Dit 
sluit onder meer in 'n een· 
bedryf wat personeellede aan
bied, 'n uitvoering deur 'n sim
fonie-orkes, 'n Duitse konsert 
en 'n uitstalling van boeke. 
Plekbesprekings is by die 
Hoer Handel.skool en kaartjies 
kos 'n rand vir volwassenes en 
50 sent vir skoliere. 

nie van der Westhuizen het vir 
Volkies gedruk en Grotsius het 
met twee straf- en een doel
skop geslaag. Tinus Swart het 
vir Tegnies se drie oorgegaan 
en Piet Swanevelder het drie 
strafdoele in punte omskep. 

GIMMIES 
Gimmies het op Fochville - ------ - --

teen die tuisspan met 'n by-
na identiese telling as Volkies OkSkampiOeli'lte 
teen Tegnies gewen - 18-13. 

Van die drie Potchefstroom· * Vervolg van bl. 13 
se skole is dit nog net Vol· dat hy vir Olivier so 'n hou gee 
kies wat 'n kans hP• ')ffi die dat die geveg stopgesit moes 
beker te wen. Hulle _ waar- word. 
skynlik aan die einde van Ju· Piet van den Berg het vir 
liejbegin Augustus teen Carle· Van Allemans van Strathvaal 
tonville uitspeel indien Jaas- in 'n uitdungeveg geklop en 
genoemde met Fochville af- vir Jonker van Goldfields in 
reken. Carletonville is die enig- die finaa!. 
ste span wat Volkies vanjaar Giesing en Van den Berg is 
kon ldop en daarby oortuigend albei in die Wes-Transvaalse 
met 16-3. In hulle tweede span ingesluit wat Vrydag- en 
kragmeting sal hulle anders Saterdagaand aan die Trans· 
as met die eerste op Volkies vaalse kampioenskappe op 
se tuisveld speel. v Brakpan gaan deelneem. 

OOK VOO iG 
* Vervolg van bl. 2. ligting, studievoorligting, be

teite en ander inrigtings hulle roepsvoorligting -word in die 
praktiese voorligting al hoe gekompliseerde samelewing 
doeltreffender probeer maak. van vandag al hoe noodsaak
Hiertoe probeer die Raad om liker as jongmense nie onvoor· 
'n b~drae te !ewer, onder meer bereid ·vir die beroepslewe, 
deur die opste!ling en stan- bloot met een of ander skool· 
daardisering van a! die siel- sertifikaat, diploma of graad, 
kundige en prestasietoetse wat die !ewe ingestuur moet word 
in skole gebruik word en deur nie. Sodanige voorligting kan 
inligtingspublikasies oor na- ook geensins op lukrake en on· 
skoolse studie, toekennings vir wetenskaplike manier geskied 
studie en beroepsgeleenthede nie, hoe goed dit ook al be
aan die instansies te verskaf. doe! word. Daarvoor is ons 

mensemateriaal te kosbaar en 
,.Voorligting in sy verskillen· die prys van mislukking te 

de vorms - persoonlike voor· hoog", meld die nuusbrief. 

A VERTE ~IES ~UUNG· G!ROO·T 

RESU .TATE. 

RY 

u 

• 
·~ 

VIR DAARDIE LASTIGE VRAG, TUINVULLIS, 
MEUBELS, LEE BOTIELS OF ENIGE 

ANDER VRAG WAT U VINNIG 
SELF WIL WEGRY 

SPES~AlE REELINGS OOR NAWIEKIE EN 
NA URfE KAN GETREF WORD 

SKAKlEl 7272 (Werksure) vir inligting. 
IBAilUIE PARK GARAGE 

SAAM BOU-NAS !ONAAl 

het 

vir 

M SKL KE 

ONTVA GSDAMES 

KASSU~ S 

* Aantreklike safaris. 

* Jaarlikse bonus . 

* Goeie verlofvergunnings . 

* Ruim mediese en pensioenvoordele. 

* Aangename werksomstandighede. 

Skake~ Potchefstroom 4368 

. -P4447 

Vakature 

G> 

evy ers 
BIENODIG 

Diensaanvaarding voor of op 1 Julie 1974. 

liil SKAKEl 53311 OM 'N AFSPIR!AAK VIIR 'N 
DIERHOUIOl TE IRIEfel. 

V A..CANCY MAISON HAZELETTE benodig 
MAISON HAZELETTE requires Gekwalifiseerde Haarlnpsters 
Qualified Hairdressers and Ap· en Leerling Haarkapsters. Ska· 
prentices. Tel. 5570. 4 Owens· kel 5570 na ure 4440. Owens· 
Lane. After hours. Tel. 4440. laan 4. 

- -----·---4532 P4533 

~ii~ii~i~~w.~~~*~~~~**~~~**~m***~~~~*~E*w. 

Levy Kirsh " ai ~nd ~tries 

REQUIRE 

AN 18<PIER ~ENCED 

WAGE Cl K/i PS 
to commence duties immediately. 

Phone 5331 for appointment to interview. 

STAIDSAAAID VAN f?OTCHEFSTROOM. 

VAKATURE 
Die volgende personeelvakature bestaan in die Depar
tement van die Stadstesou rier van die Stadsraad va n 
Potchefstroom:-

R3000X i 50-R3450X150-R3900. 
PRIME:RE VEREISTES: Std. 8 oi gelykstaande sertifi
kaat. 

ALGEMIEEN. 
Die Stadsraad van Potchefstroom bied aan die sukses
volle appl ikant:-

(a) Lidmaatskap van een van die beste Munisipa!e 
Pensioenfondse in Transvaal. Bydraes van man 
lik e werknemers is 7 ~·'o en die van vroulike werk· 
nemers 6% . Die Stadsraad dra self 9% en 6% 
onderskeidelik by . 

(b ) Lidmaatskap van die Gemeenskaplike Munisipa
le Mediese Hulpfonds (Tv!.) waarvan die Raad 

50% van die ledegeld be ta a!. 

(c) 'n Groepve rsekeri ng ske ma ( driemaal jaarlikse 
safaris) waarvan die Raad 50% van die premie 
betaal. 

(d) 'n Vakansietoelae van R260.00 pe r jaar vir ge
troude werknemers, R1 30,00 per jaa r vir onge
troude werkne mers en R200,00 per jaar vir we
wenaars en geskeides met afhanklikes. 

(e) 'n Behuisingtoelaag wat wissel tussen R20,00 
en R35,00 pe r maand na gelang van omstandig
hede. 

Nadere besonderhede betreffende voordele en diens
voorwaardes, asook die amptelike aansoekvorms waar
op aansoeke ingehandig moet word voor of op 21 Junie 
1974, is verk rygbaa r van die Departement van Adminis
trasie, telefoo n 3351, of Posbus 123, Potchefstroom. 
NR. 51/MV. 

P4440 
C. J. F. DU PLESSIS. 

WNDE. STADSKLERK. 

BENOD~G 

V~R APTEEK 

ONDERVINDING SAL 'N AANBEVELING WEES. 

Doen aansoek: 

Cachet Apteek. Te!. 4201. 
-P455i 
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SATERDAGi\.AND se §toeitoemoci m die KatoliekesaaH was dae begm wan 
die stigting van 'n PotcbefstF"oomse Am~t~ur S~oeildub waarin a! die stoeio 
klubs van die dorp saamgetrek sal wor4l 

Met die stigting van die nu
we Klub sal Potchefstroomse 
spanne in die toekoms gekies 
kan word om aan toernooie 
deel te neem waarin aile ge
wigte vertce11woordig sal wees. 
Nou moet senior .Jdubs junior 
stoeiers van kl.ubs buite die 
dorp gebruik om 'n behoorlike 
span saam te stel. 

Handelskool J .• '1'. Pienaar, Cen· 
tral Primary School, Laerskool 
Bailliepark, Mafeking en Son
opklub van Lichtenburg deel· 
geneem. 

D.ie stoeiers is in 'n blou- en 
'n rooispan ingedeel. 

Beserings word tot 'n mim· 
mum beperk omdat geen gre
pe ,teen" 'n gewrig is nie. 

Volle .besonderhede oor die 
nuwe klub is beskikbaar by te
lefone 7692 en 446ti. Enige per
sone wat dalk wil aansluit of 

In die Potchefstroomse Ama· afri.gting of enige ander hulp 
teur Stoeiklub sal stoeiers van kan aanbied, is oo.k gevra om 
die P.U., P.O.K, Weermag, die na die twee Potchefstroomse 

telefoonnommers te bel. 

DINSDAG, 13 JUNIE 1974 

Satel'dagaand het stoeiers 
van die Universiteit, Onderwys
kollege, Hoer Tegniese Skool, 
Hoi!rskool Gimnasium, Hoer 

hoer- en laerskole ingesluit 
wees asook enige Potchefstro
mer wat graag wil stoei. 

Tot nou was al die stoei· 
klubs in die dorp geslote klubs 
wat verskeie mense in die dorp 
uitgesluit het. 

Die Klub se oefentye is !Christo Crause van die Pukke het vir Richard Ia Gran!Jje van Sonop Stoeiklub (ILichten· 
Maandag- en Woensdagaande burg) op die mat vas in hul gevag wat gelykop geeindig het in Saterdagaand se toer-
tussen 6 en 9 nm. nooi wat die Hoer Tegniese Skooi in die Katolieke-saal aangebied het. 

eina de Mar In die vervolg sal die klubs 
nog op hul eie aanhou £ungeer, 
maar elke Vrydagaand byrne-

S anjaard ver oo ee s withdrawn kaarkom vir ,proewe" om se· .JAN WILKEN§ het WQensdag- in die tweede ronde dat hy be- Spanjaard va! egter terug aan · selde onder druk was en daar 
UNION-Castle Line have decid· nior en junior A· en B-spanne aand die §panjaard Jose AI· slis 'n man is wat kan stoei. en pen amper vir Wilkens vas. was dus nooit werklik twyfel 
ed to withdraw their cruise saam te stel wat Potchefstroom .-oyo met 2 vaile teeno01r 0 ge· In die ronde het hy vir die Wilkens gooi hom egter bo-op oor die uitslag nie. Die Span
ship "Reina Del Mar" f rom sal verteenwoordig in toernooie klop, in 'n geveg waarin Jan Suid-Afrikaner 'n paar keer die skeidsregter. jaard moet egter nie onderskat 
service next Apr il. She will be teen ander klubs. Wilkens weer eens sy baasskap in die moeilikheid met stewi- Die vyfde ronde !ewer die word nie, soos Wilkens mis
complet ing her usual program- Volgens 'n woordvoerder van in die §toeilkryt bewys b.et. ge armgrepe en nelsons. Dit meeste spanning op. Van die kien op 'n paar keer uitge· 
me of Cruises out of die nuwe klub beskik Potchef· Onder luide toejuiging van was nie lank of die bordjies begin af tref Wilkens met 'n vind het. 
Southhampton this year and stroom oor die potensiaal om die skare het Jan Wilkens deur word verhang toe Wilkens hom paar skoppe en Airoyo kla dat 
her 1974/ 75 Cruising Program- tot een van die sterker klubs die toue geklim, maar dit was van een hoek van die kryt na Wilkens hom met die vuis Drie voorgevegte is aange· 
me between Cape Town and in die streek te ontwikkel. gou duidelik dat sy teenstan- die ander rondslinger. slaan. bied. Spider Nel het uitein· 
South America Hy het bygevoeg dat ama- der daarop uit was om moei- In die derde ronde gebruik Die sesde ronde is van korte delik gewen met 2-1. In die 

Her withdrawal has been teurstoei een van die gesondste likheid te maak. Die skeidsreg- Wilkens veral voorarmkaphoue duur. Wilkens smyt vir Arroyo eerste geveg van die aand het 
brought about by the greatiy sportsoorte is. Dit ontwikkel ter het soms sy hande vol ge- en skoppe en dis ook nie lank uit die kryt, gooi hom terug Martiens Swart vir Maans 
increased costs of operation die liggaam en die gees om- had om Arroyo tussen die ron· of Wilkens teken 'n val aan. met 'n skouerrol en nie lank Groenewald met 2 valle teen· 
which it is considered make it dat die stoeier elke fase van des in dwang te hou. In die vierdie ronde val Jan daarna be'i:ndig' die Suid-Afri· oor een geklop, In die ander 
no longer possible for her to die geveg fyn moet dophou, Van die eerste ronde af het Wilkens onmiddellik aan en dit kaner die geveg met nog 'n voorgeveg bet Gert Pieierse 
be operated viably at fares opsom en beplan. Hy moet ook Wilkens vir Arroyo in die is so amper of die geveg is ver- val . in 'n goeie geveg vir Pieter 
which her market can reason-~ fiks wees om sy aksies waarop moeilikheid gehad. by toe Arroyo in 'n moeilike 'n Kenmerk van die geveg Diederichs met ook 2 valle 
ably be expected to afford. hy besluit, uit te voer. Die Spanjaard bewys egter greep vasgevang word. Die was die feit dat Jan Wilkens teenoor een gewen. 
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Die Ford Gr~nada GXL is 
deur die Star verklaar tot 
, M otor van die Jaar" vir 
1973· Harvey Tho:mas en 
Eddie Keizan van die Sta1rj 
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s k ryf: ,Hier d ie motor was 
spann e beter as enigiets 
and.ers wat ons getoets het 
... For d h et hler 'n trotse 
model." 
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.SPRINGBOI(J(E LOOP 
NOG rER VOOR 

NA 'n lang verbliyf in die Suiide bet die besoekende Leeus noordwaarts ver
skuif en dit is al of die belangstemng in die toer van die liant van Wes
Transvaal begiin toeneem. Veral nou dat die tweede toets in Pretoria op 
hande is en alma! wat toetskaartjies kon bekom (Wes-Transvaai het maar 

deur die 

Spo~ttl"'edakteur. 

'n~~~~)~~~~sill~sien~~~~~~~~d~~~~===~=~~=~======================~ pad na die begraafplaas is. !I. 

Die manne praat Iustig oor vorige jare se toetsreekse tus
sen die twee Iande. Vrae soos wie was d ie Springbokhaker 
van 1962 teen die Leeus en w ie was die Britse Eilande se 
heelagter in 1955 is algemeen. Dan · word daar lekker gestry . 

Ons gee graag in die volgende paar weke 'n k0· oorsig 
van Leeutoere deur Suid-Afrika, met vermeldin\l Jan die 
wetenswaardige fei te. 

Allereers 'n opsomming van d ie Springbokke se volledige 
rekord teen d ie Leeus (onder die hoofde jaa r, plek, Spring
bokke se punte - driee, strafdoele, spekdoele en vervyf
sko ppe - en Leeus se punte - driee, strafdoele, skepdoele 
en vervyfskoppe): 
1896 - Port Elizabeth 

Johannesburg 
Kimberley 
Kaapstad 

1903 -- Johannesburg 
Kimberley 
Kaapstad 

1910 - Kimberley 
Port Elizabeth 
Kaapstad 

1924 - Durban 
Johannesburg 
Port Elizabeth 
Nuweland 

1938 -- Johannesburg 
Port Elizabeth 
Kaapstad 

1955 -- Johannesburg 
Kaapstad 
Pretoria 
Port Elizabeth 

1962 -- Johannesburg 
Durban 
Kaapstad 
Bloemfontein 

1968 - Pretoria 
Port Elizabeth 
Kaapstad 
Ellispark 

1974 - Kaapstad 
Totale (33 toetse) 

In 1891 het 'n drie natuurlik 
nog net een punt getel. Geen 
wonder nie dat 'n speler wat in 
daardie los deur was soms tot 
voor die pale gehardloop het 
en dan geskepskop het om drie 
punte in plaas van een in te 
same!. 

Uit bovermelde statistiek 
kan 'n paar interessante af· 
leidings gemaak word . 

---- - 0 2 --- 1 8 
2--1 8 2 1 1 2 17 
1 --- 3 1 - 1 1 9 
1 -- 1 5---- 0 
2 -- 2 10 2 --- 2 10 
----- 0 - --- 0 
2 --- 1 8----- 0 
4-- 1 14 2 - 1 - 10 
1 --- 3 2-- 1 8 
4--3 181--1 5 
1- 1- 7 1 --- 3 
4 1 - 1 17---- 0 
1 --- 3 1 ---- 3 
4- 1 - 16 2 1 -- 9 
4 2- 4 26- 4 -- 12 
3 2-- 2 19 1 --- 3 
2 2 - 2 16 5 - 1 1 21 
42-2 225--4 23 
7 -- 2 25 2 1 -- 9 

- 2-- 6 1 1 1- 9 
5- 1 2 22 2 -- 1 8 
1 --- 31--- 3 

1 --- 3---- 0 
1 1 - 1 8--, - 3 
6 2 - 5 34 3 1 - 1 14 
3 4-2 2515-120 
-2-- 6-2-- 6 
1 2- 1 11- 2 -- 6 
4- 1 2 19- 2 -- 6 
--1- 3-31-12 

6833 5 35 3604123 8 18247 

se toets op Loftus Versveld die programme aileen d ie aar- ------------------- --- --
kos R6,50 per kaartjie. Die 50 dige bedrag van R30 0"00 -
sent is vir die amptelike pro- byna soveel as Wes-Transvaal 
gram wat deur die NTRU self se wins op toegangskaartjies 
uitgegee word. met die Leeuwedstryd. 

Deur 'n program se prys by Die Noord-Transvaalse Rug-
elke kaartjie te voeg, het by-unie eksploiteer die inkom-
Noord-Transvaal 'n onveilbare 
metode gevind om al die pro
gramme van die hand te sit. 

ste uit publikasies ten volle. 1 

As daar 60 000 toeskouers by 
die toets is, is die inkomste uit 

Afgesien van die programme is f ~ • •• 

hy ook uitgewer van die tyd- J More-aand. kom. die Pukk~ o~ Olenpark voor hulle 
skrif HUGBY wat maandeliks grootste mtdagmg van die jaar te staan wanneer 
verskyn. J:mUe die tweede keer hierdie seisoen vir Kierks· 

dorp in 'n Nese rbekerwedstryd gaan probeer klop. 
In die eerste rondr wat op die Markotterstadion be-

i slis is, het die studente misluk en is hulle met 
24-7 versRaan. 

In die wcdstryd is dit> Puk- lyn genoeg hardloopkans moet 
ke in 'n groot matt· dcur be· bicd, vera! ui t die losspel. Die 

POK se o.20's, met die wind van agter, het die serings gepootjic en het hulle besoekers sal net met hard· 
Pukke se ewelmie Saterdag op Olenpark tot rustyd ook in die voorspckrspcl vi1• looprugby geklop word. 
goed vasgeh.ou en die teHing in die dlertig minut-e die kampioen tt>ruggedeins. Die 1B-span (.,Die Oribi's 
tot H-0 ten gunste van die .M:aroentr1Ulie beperk. Of hulle <leur Klnksdorr se !dink nog altyd na 'n aanneem
WeHswaar was dit nie die Pukke se sterkste kom· sc n•putasic \'an harde VOOI"· like naam tot.dat die studentc 

spclcrspcl afg<·skrik is, b nic met icts bcters vorendag kom) 
binasie nie en boonop is huiHe Senter Andre Cron,je seker nie, maar hullt· he• lug- sped ewc-eens teen die enigste 
na sowat twintig minute se spell hospitaa! toe met / tig voorgekom Pn !Jet n ie op span wat 'n beter posisie as 
'n ontwrigte skouer. gevolg hiervan wou die spcl hullc tradisionclt' wysr· in 1:('· I 11uuc op d.ie runteleer bektee, 

Na die hervatting was dit nooit heeltemal \'lot me D1c I dons nie . 1 in die Ncscr B-liga. Hierdie 
eintlik net die Pukke wat ge· vlug van die bal kon nic mooi Uit clkt· oog-punt hcsko'.l is ! span is \Vestelikes met nog net 
praat het. Die sewe Pukvoor· onder beheer gehou word me. / dit nHirc-aand 'n ge,·al \an c<·n n<•erlaag op sy kerfstok 
spelers het die spel in hierdie Manic van Jaarsvcld (sent.rr) nou of nooit vir die tui~SP<HL in \'crgelyking met die Oribi's 
afdeling oorheers en as dit nie verbeter steeds en hy het van Klcrksdorp is hulle vier liga- 5e twce Diesdfde voorwaardcs 
was dat die Pote se wakker die klein groepie toeskoucrs puntc voor en as hulle dit nit as \'ir die eerste span geld vir 
skrumskakel so goed daarin erkenning gekry vir 'n paar met h ierdie wcdstryd la<1l. dil' stud<·ntc se tweede-beste 
geslaag het om George Moor· moeilike skoppe wat hy dcur krimp nic, is daar gt·en moont· vyttientaJ as hulle van plan is 
croft te verhinder om die bal die pale gcstuur hct. Sy puntP· likhcid dat hull<.: die tr•Jfl't om tc wen. 
na die snellers weg te kry nie bydrae was 11 dcur midde l van nog dalk kan del'! nie. Die aaud sc rugby bE.'gin om 
sou die eindtelling hoer as 31 'n drie, twee doelskoppc t'n ·n Die Pukkt•, t\\·ecd<· <'P dit• sesuur wannecr Klerksdorp 
-0 gewees het. strafdoel. Nartjic Nortjc, Steve puntele<'r, lwt 'n hc:;listc km1s en die Pukkc se tweede span-

Die winderige weersomstan· Kloppers, George Moorcroft, op 'n oorwinning, maar dan nc tcPn melwar specl. Die Nc· 
dighede was nie heeltemal be· Henk Troskie en Diderick Fou· sal sy voorhocd<• nie moet Jyf scr B-span ne speel om 7.05 
vorderlik vir rugby nie en as che het elk 'n drie aangeteken. I wegstcck nie en sal die agter- en die eerstcs om 8.30 nm. v 

il Hoewel die twee teenstan· 
ders reeds sedert 1891 teen 
mekaar kragte meet, is die 
eerste strafskop eers in die 
tweede toets van 1924 deur die 
Springbokke teen die Leeus 
behaal - met ander woorde 
in die vyftiende toets of in 
die vyfde reeks! 

Die man wat die strafdoel 
behaal het, was Bennie Osler. 

THE MAN WE'RE 
FO!.LOWING CAME THROUGH HERE 
LIKE A HURRI CANEf F:c7m:-·.----

Sedertdien het die Spring· 
bokke 33 strafdoele teen die 
Leeus in punte omskep, ter
wyl die Leeus se totaal op 23 

staan (drie met vanjaar se 
toets op Nuweland). 
• Voorverlede Saterdag se 
toetsoorwinning in Kaapstad 
was die Leeus se eerste oor 
Suid-Afrika na 3 September 
1955 in Pretoria. Byna 19 jaar 
en in nege toetse het die 
Springbokke nooit teen die 
Britse Eilande verloor nie. 
• Gareth Edwards se skepdoel 
in Kaapstad was die Leeus se 
eerste teen die Springbokke 
sedert 1962. 
@ In die laaste vier agtereen· 
volgende toetse kon die Britte 
geen driee teen die draers van 
die Groen en Goud aanteken 
nie. 

• Die Springbokke het op aile 
maniere waarvolgens punte 
aangeteken kan word meer 
punte as die Leeus aangeteken, 
met die uitsondering van skep· 
doele. Hier loop die Rooitruie 
voor met 8-5. 

Toetskaartjies vir Saterdag 
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Van Nebee~b*r· 

* 
DIE PUKKE het Saterdag op Olenpa.rrk met 'n oorwhuling van 35-lll. oor 
Rustenburg geelill. twyfeli gelaat dat lhruHe neerlaag van 18-19 Jin die eerste 
ronde teen dieselfde span 'n frats was nie. HuHe het hu] appeltjie met die 
Rustenburgers geslm en die eenpunt-li'lleedaag ondnbbelsh:m.ig uitgewis. O!!il
gelukkig kon bulle nie daardie twee vedore Ugapunte ~erugwen nie. 

Groot~ ~n 

K!einhandel 
Drankwii't'kel 

Voor rustyd het die studen
te windop gespeel en toe hulle 
gaan lemocne cet bet met die 
telling op 11-3 in hulle guns, 
was d it a l duidelik dat hulle 
met niks minder as 'n oortui
gende oorwinning tevrede gaan 
wees nie. Dit was ook s6 -
met Dries Coetzer vooraan het 

1 hulle die besoekers se agttal 
van hul voete gespeel. 

nadat hy net·net sy derde drie I Andries Coetzer driee aangete-~ een vervyf, maar het twee 
misgeloop het. Om een of an· ken. Willie de Bruin kon net strafdoele laat tel. v 
der onverklaarbare rede het f" ...... ,, .. w ·--~ '·"'' """' - ----.... ~,..-=---

hy nie volstoom op sy doel
wit afgestorm nie anders het 
hy sy drie gekry en die be· 
sering vrygespring. So het dit 
altans voorgekom. 

Jim van Rensburg het voor 
rustyd die haakstryd 4-2 ge· 
wen en daarna 6-1. Hy bly 
maar 'n baker vir die vaskop
pe. Rustenburg is agt keer ge
straf vir skrumoortredings. 
James Stoffberg het sy nor
male hardwerkende spel gele
wer, maar Hennie Saaiman en 
Osie van Niekerk was stiller 
as gewoonlik. I , 

I 
LANDBOUlKOLLEGE se eJrg uitgedunde span pmes 
Saterdag op Oienpa.a·k die onderspit delf teen dne 
voorloper in die Neser B-reeks, Westelikes. Weste
lilkes was diep in. die tweede helfte net-net met 
JW-9 voor, dog toe !begin llm.Ue gewig tel en. die 
boerseuns kon nie enduH die swaarder manne in 
toom h.mll nie. 

Die bal het soms soos 'n 
kurkprop by die losskrums 
uitgeskiet sodat die driekwar
te mt:t die een aanvalsplan na 
die ander kon ,eksperimen· 
teer". Rustenburg se verdedi· 
ging was besonder waaksaam, 
maar teen die aanhoudende 
druk moes dit later meegee. I 

Vir dertig minute in die Vir die Pukke het Er ic le L _ _ ....J ~-----------·-··-------·----·---· -----~---· Landbouko!lege was duide· 1 oorwinning, want dit was 'n 
tweede helfte het die Pukke Roux (2), Piet Roodt, Eugene I Barrie Barnard druk 'n drie in Saterdag se wedstryd tussen lik op die wenpad, maar onge- vierpuntwedstryd wat aan die 
soos kampioene gespeel. Dit van Wyk, Barrie Barnard en IP'uk en Austenburg. lukkig het hulle die houvas op Pukke netsoveel punte op die 
was egter nie goed genoeg om die spel verloor en Westelikes punteleer besorg as twee ge-

moreaand vir Klerksdorp hok v lk ~ d IS @ het danksy hulle swaarder wone seges. 
te slaan nie. es . e en gste voorspelers die oorhand begin As die Oribi's bulle kaarte 

Eugene van Wyk !ewer nou kry .. Sonder eer het die boere goed speel en vir Westelikes 
weer konstante goeie senter· van more egter nie onderge· in die tweede ronde kan kaf· 
,pel. Hy kom deur skuiwerga· e ' a s gaan nie en die studente het draf bevind hulle hul 1 bea 
te waarvoor min ander spelers \ hulle onderskei op die verdedi- moontlik aan die einde van die 

d . lb ·d h t s h lk gmg. seisoen in 'n uitspeelwedstryd te soepe .. et e . c a van 
der Merwe het hier teen die 
einde 'n paar pypkanne ver
koop wo.arna die Rustenbur
gers nou nog soek. Dries Swa
nepoel se diens is ook so goed 
dat sy losskakel nie swak kan 
speel nic. 

Eric le Roux is twintig mi
nute na die hervatting van die 
veld met harsingskudding pas 

VOL.KIES en Tegnies het llmHe Saterdag so byna aU twee uit die Admini
strateursbekerkompetisie gespeeR. In beseringstyd reedls was die tenHng nog 
gelykop - 10 ponte elk - en as die wedstryd gelykop geeindig bet sou aA
bei uit die kompetisie gewees bet met Carietonvme as die si:rke!wenner, 
mits hy met Fochville afreken. 

Vir die 0.20-keurders moes teen die onderste span in die 
dit verblydend gewees het om Neser A-liga, waarskynlik 
te sien dat Johan Sirakis weer RPM. 
terug is in die tuig en gereed Nico Kotze is deur-en-deur 
is om Saterdag teen Noord- 'n eersteliga kantman en hy 
Transvaal ingespan te word. het weer sy gebru!klike drie 

ORIBli'S gedruk. PhiHp Burger en Faan 

Met die wedstryd feitlik ver·\ gewen, die bal het na linker· 
by het Volkies net binne Teg-l vkuel Theo van der Merwe 
nics se halfgebied 'n losskrum gcgaan wat pragtig langs ciie 

kantlyn af gehardloop het en 
we agter die pale gaan druk 
het. Hugo Grotsius het vervyf 
en Volkies was 16-10 voor. 

Louw Venter het die Pukke se Weber het ook gedruk terwyl 
lB-span tot nog 'n ool'winning Ig Kruger soos 'n Don Clarke 
gelei: 25-9 oor Sasok Park\ geskop het en drie str afdoele 
Dit was so goed as 'n dubbele * Vervolg ln kot 1 

· 'n Minuut later het Tegnies 
met 'n strafdoel gea.ntwoord ' 
om die cindtelling op 16-13 
in Volkies se guns te staan te 
bring. Daar kan geredeneer te a ekry 

I word dat Tegnies liewer 'n 
kortskoppie moes gewaag het 
omdat 'n strafdoel hulle nie 
meer kon laat wen het nie, 

oe~e 
maar 'n gelykopspel sou hulle DR!E beamptes het Vrydag· 
ook niks gebaat het nie. Direk aand tydens die vergadering 

I na die skop het die eindflui· van die uitvoerende komitee 
. tjie geblaas en omdat dit nie van die WTRU eretoekennings 

'n uitspeelwedstryd was nie ontvang. 
sou addisionele speeltyd in ge- Aan mnr. Hennie Stoltz, van 
val van 'n onbesliste uitslag Stilfontein, en mnr. Bick Die· 

I nie toegelaat gewees het nie. dericks van die Klerksdorpse 
Volkies het saam met die wykskomitee va ndie Skeids· 

dit eintlik 'n verjaarsdagper· 
sent is wat hy ontvang het. 

'n llynstaan uit Saterdag se wedstryd tussen Puk en Rustenburg. wind begin en teen rustyd 'n regtersvereniging is erekleure 
voorsprong van 10-3 gehad. toegeken. Mnr. Stoltz dien vir 
Onder omstandighede was dit 18 jaar onafgebroke in die UK 
geen veilige voorsprong nie. van die ·unie en was ook keur
Tegnies se voorspelers wat tot der. Op die gebied van trakte
rustyd die beste balbeheer aan ring van oorsese spanne het hy 
die dag gele het het na die reusewerk verrig. 

DORP 
KNOU 'N 

REPUTASIE 

* Vervolg van lwl. G. 
en twee doelskoppe by die to· 
taal gevoeg het. 
Die Pote het 'n skoknederlaag 
van 15-23 teen Blyvooruit· 
zichi gely. Losskakel Tonie de 
Bruyn het 'n enkeibesering op
gedoen wat tot die gebeure 
bygedra het. 

Soos gewoonlik het die on· 
derwysmannc goed begin .en 
op 'n stadium 'n voorsprong 
van 9-0 geniet. Daarna het 
hulle begin foute maak en 
lusteloos gera:J.k sodat dit vir 
geen span moeilik sou gewees 
het om hulle te klop nie. 

Fanie Bezuidenhout en Jan 
du Plessis het nog eens driee 
gedruk en hulle derde drie 
was 'n gesamentlike voorspe
lerpoging. Mackie van den 
Bergh en Tonie de Bruyn het 
elk een drie vervyf.v 

Die PotchefstroomHer~d word 
vir !lie Potche(Jtroom Pru!J 
(Edms.) Bpk.. tfedvulo:, .rieur die 
Potchefstroom Herald (Etlms.} 
IB~k., Posbw 156, Oleni~W'l Jl, 

Potc'iltr/l~rtxmt. '1'@9. 31<6. 

hervatting ook begin asof hul- Mnr. Diedericks weer dien 
ie Volkies van die veld gaan al 16 jaar in die Klerksdorpse 
speel. Die Wittruie het die wykskomitee van die skeids
vaskoppe ingeryg en elke af- regters. 
deling van d ie voorspelerspel so Aan mnr. Piet de Wet is 'n 

DORJ? het Saterdag 3p papier 
met 12·16 teen Klerlisdorp ver· 
loor, maar die kampio~n op 
sy tuisweld 'n mor·ele nederlaag 
tocgedien. Dorp het twee driee 
gedruk tecnoor die Klerksdor
pers se een. voorspelerdrie. 

I 
oorheers. polshorlosie oorhandig vir sy 

..,. .. .,._ ... _... • ., werk aan die grondwet. Die 
Meer as die gelykmakende 

'n Drie bly maar die eint
iike maatstaf wanneer daar in 
x·ugby punte aangetcken word 
en in hierdie opsig het Jaguar 

o\<1nr. C. J. Dippenaar, voors!t- trap. Op die agtergrond kyk 
ter van die W.T.V.A.A., be- 'n paar onder..,JYsers wat die 
duie aan 'r. Kieurlir.gskoolat- afrigterskursus vir Kleurling
leet, !Eddie Jafta, waar hy met onden.'ll)fsers by die Hoerskool 
'n llerspringit@m moat vaa- Promcs<!l bygawoon ll'IG~. toe. 

punte kon hulle egter nie aan-
teken nie. Die driekwarte kon 
nie vir die driee sorg nie ver· 
al omdat Volkies vir Henk 

I 
Slippers goed dopgehou het. 

Volkies het algaande herstel 
en vir die laaste klompie mi· 
nute teen die wind tot die aan-
val oorgegaan om net betyds 
die wenpunte aan te teken. 

Aan die kant van Volkies 
het Callie Grobler en Bennie 
van der Westhuizen voorlangs 
met hart en siel gespeel en 
onder Tegnies se voorstes het 
Willem van Kraayenburg 'n 
reuse-wedstryd agter die rug. 
Hugo Grotsius was weer die 
uitblinker tussen die agterspe· * Vervolg op bl. 13. 

· konstitusie kon grootliks as ge-
volg van sy ywer in boekvorm 
uitgegee word. Hy het ook 'n 
>pesiale uitgawe daarvan ont
vang. 

se span 2-1 gewen. Hannes de 
Meyer het twee vasberade lo
pies afgerond en elke keer het 
Piet Bruwer die driee in doele 
omskep. 

Mnr. de Wet is al 50 jaar As die Dorpspan gewen bet 
aan Wes-Transvaalse rugby sou die Pukke aan elkeen 'n 
verbonde, onafgebroke. Eers toetskaartjie verskuldig gewees 
as speler en daarna as beamp· het vir die guns wat hulle 
te in 'n verskeidenheid van bulle dan sou bewys het. Dorp 
hoedanighede. het egter in elk geval bewys 

Volgens mnr. Bosman, pre- dat die opvatting dat Klerks
sident van die WTRU, is dit 'n dorp in Wes-Transvaal onoor-
rekord in die land. winlik is 'n mite is. 

Interessant is dat die toe- Hoe dit ookal besien word -
kenning aan Oom Piet gemaak dat Dorp 'n pronkvertonin!' 
is byna presies 50 jaar nadat gelewer het staan soos 'n paal 
hy Wes-Transvaal vir die eer- bo water. Die moontlikheid dat 
-;te keer in 1924 op die ou Wan- hy die kaarte in die Blainekom
derers teen Transvaal verteen-

1 
petisie deurmekaar kan krap 

woordig het. Hy het gese dat word al sterker.v 
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Ai, hoe laat die Akademie ons 
nie terugveriang na Karnaval 

nie! 

THABA JXH 

JA, wat sal 'n mens nou se. 
Daar gaan nie juis vee! aan 
nie. Die akademie is besig om 
van sommige mense senuwee· 
wrakke te maak en daarom is 
die nie-akademiese bedrywig
hede vir 'n rukkie skynbaar 
op die agtergrond. Sterkte aan 
al die manne wat al 'n paar 
vuurdope moes deurmaak en 
vir diegene vir wie dit nog 
wag. 

Nogtans is daar vele inte· 

seltjie. AI die ander ouens 
hardloop nou .hulle tekkies 
deur om nog meer van bier· 
die piete in die hande te kry. 
Wat dit is? Vind maar self uit. 
Ons het 'n paar kyalami aspi· 
rante ook, net jammer die baan 
was 'n bietjie vol gate, anders 
het hulle dit moontlik tot by 
die wenstreep gemaak. Die 
simpel Arabiere het hulle pro
beerslag in die wiele gery om
dat die olie skielik klaargeraak 
het. Soos gewoonlik studeer 
die eerstejaar nie, le mos na
weke by die huis, toemaar daar 
wag 'n groot verrassing vir 
julie. 

Volgens die skoenmerke ressante figure hier by ons 
wat die !ewe elke dag interes· Kulu toe, gaan dit ook voor 
sant maak. Kyk nou byvoor· die wind, vera! die manne met 
beeld vir ,fighter. pilot", elke die minis en die mantas. Baie 
keer as die eteklok lui slaan geluk menere, hoop net daar 
die arme seun iangs sy iesse· is sjampanje op die huis. 
naar plat. (Wat gewoonte nie Ai tog, die manne gaan vir 
alles met 'n ou kan doen nie). 'n sakvol dae bosveld toe en 
Dan is daar ou Piet, nee dit is al wat hulle mee terugkom 
nie 'n menslike inwoner nie is 'n oortrokke bankrekening 

ander stories glo ons nie. 
Ag wat, so tussen die on· 

derlinge probleme en amusan· 
te voorvalletjies is die manne 
reg om weer groot dinge aan 
te pak nadat die akademies{) 
reus verslaan is. Sien julie 
weer. 
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KASTEE 

MOTOR .. 
KOMPETIS E? 

~-~--=----- ... ~ ~~~~ 

GEGROET Pukke, ons koshuis l'ing dat ons uitsien na die I 
staan nog, a! het ons so lank 1 inde van die toetstyd, want 
laas van ons ~n die . Wapad \1ie akademie beleef ook hier 
laat hoor. As JUlie dte _rede 

1 
)y ons, soos oral op die kam· 

wtl weet hoekom - ons ts te ms sy bloeityd. Ons kan dit 
SKIJUR 

bang om uit die ]l:oshuis te 
kom want straks verdwaal ons 
tussen al die sand, of kry ons 
mol-komplekse van al die ho· 
pe. Die sandkarweiers het 'n 
besondere gawe om te weet 
wanneer die toetse aanbreek, 
dis net dan dat bulle altyd 
met hul werksaamhede begin. 

·nvalik glo, maar dit is ook MET al die koue en Akademie 
1et die akademie wat in sulke het ons Skuurmanne darem 
ongure weersomstandighede nog nie doodgeryp nie, a! voel 
;al floreer. ons soms om winter-winter te 

Na die twee lekker lang, speel. Sterkte aan al die man
·ustige naweke, sien ons al ne wat so met die Akademie 
'daar weer vooruit na die va· worstel. Onthou net om nie 
:ansie. Ek kan nou nie se dat akademiese wrakke te word 
lie Iangnaweke besondere uit· nie. 

Soveel so, dat ons die sand werkings of oplewerings ge-
van ons akademie moet afvee ·1ad het nie, behalwe dat ons 
om te sien wat daar staan. ·ntussen verbied is om ver· 
Maar nou ja, wat sal ons kla 1armers en ketels aan te hou. 
daaroor, niemand gaan tog )or die ketels voel ons a! 

'n Groot dankie aan al die 
ouers wat so mildelik vir ons 
Rugbyfonds bydraes gestuur 
het. Dit is elke Skuurman se 

luister nie. >leg, maar die verwarmers - plig om sy vader te bedattk 
Daar is nou eers 'n belang· liewe medeverkluimende Kas· (indien hy 'n bydrae kon gee), 

rike m~sver~tand wat ek uit die I :elers ons sal ons maar moet dus laat ons dit aan Julie oor. 
weg wtl rmm. Ons mede-puk-1 ;erugwend na die warmwater· Een van die dae pronk ons 
ke weet nog nie watter een van >ak-era. manne in nuwe vere. . . Ou 
die baie kastele nou juis ons En so van die watersakke Retief, ons alma! sal jou mis 
'-::asteel is nie. En vir julie in· na die Parlement, dis vir ons as kaptein. Sterkte vir Sater· 
!igting, hier is net een Kasteel mus om aan julie mee te dee! dag aan al ons Skuurspanne. 
op die plaas. Die een wat heel iat Loamie Steyn se Pa as Se· 
eerste gebou is. Die een tus· 'lator aangewys is. Ons spog Geluk aan die Suidwes· 
sen Fort en Vergeet-my.nie. nie graag met ons prestasies elftal (of is dit vyftal?) wat 
(Die een met die meeste sand· nie, maar dit is mos haar Pa, die ,S.A. elftal" in Skuur se 
hope op die oomblik). Die een m nie sy nie. ,naweeksokker" so opgedreun 
bestaande uit bloklte J. K, F. Nou maar mense, ons groet het. Baie geluk en sterkte ook 

aan ons landlopers wat weer en G. Die enigste een met die julie eers vanuit ons sandge-
naam Kasteel. Dis ons groot teisterde koshuis, en ons hoop 'n pad oopdraf vir die ander 
wens dat julie asseblief sal as ons weer gesels, het ons al om te volg. 
onthou! herstel van die akademiese Uit betroubare bron ver-

Dis met opregte belangstel· slagting. neem ons dat Percy nou al 

e s 
PUI<KE, hulle se 'n goeie artikelskrywer moet die vermoe he 
om altyd iets nuuts iewers op te diep. Om julie tevrede te 
hou, het ek bietjie in die advertensie- en berigwese gedelf, 
en kyk net wat is die resultaat: 
1) NOTICE: This is a notice to notice that if you notice 

this notice - able notice to notica, you will notice that 
this notice is a notice to notice. 

2) Pasop vir die hond - dat u hom nie doodtrap nie. 
3) Niemand mag op Woensdagmiddae klasdraf nie . . . Bn

dien hierdie reel oomee word, sal dit opgehe1 word. 
4) BERIGGIE: A.s gevolg van swak spei, haai Jan Ellis nie 

die Springlbokspan nie. 
5) Confucius se: Voor in die wapad spark 'n torch. (Met 

erkenning aan die Vaderland.) 
G) 'n Kat het ook sewe vrouens ... 

begin soek na 'n meisie vir die 
einde van die jaar se dinee. 
Dave se glo hy sal jou help, 
mits jy hom weer help, Percy! 
Ons kan maar net sterkte se! 

Ook verneem ons dat Went· 
zel 'n kamermaat bykry. Con· 
fucius sou gese het: ,Een is 
genoeg!" 

Skuur maak binnekort sy 
tweede Kantien oop in gang 
ses. Dit sal glo 'n feestelike 
geleentheid wees, met prop
pies wat klap en geld wat rol. 
Ons soek nog 'n naam vir die 
kafee. Die gelukkige wenner 
sal twee toffies van eie keuse 
wen . 

Dan sien ons natuurlik ook 
uit na die koms van SKUUR 
se eerste SKUURDER vir 1974. 

7) BERIGGIE: Henri 7 het deur sy eie pogings die populasie 
van Brittanje met 40 000 vergroot. 

die Hy sal glo binnekort verskyn, 
om want hy is vir 1974 beplan, of 

hoe, Johan? 

El) Die voordeel van plaaslewe bo studentwees, is dat 
koeie en kuikens nie gedurig inkom en jou oorreed 
brt.og te speel as jy liewers wi! swot 11ie. 

Daar he' jy ditl Manne, sien julle by die 
- Au revoir, OOG. koshuisvergadering op 17 Ju· 

•J.S. j:'IUKKE, ek weet julie dink nou net aan swot, want as nie. Moenie vergeet om te 
ware student& ken julie jul piig. Maar is dit noclig da'i: jut kom .trompetter by die rugby 
blacl so f<aal moet wees 7 nie. 

OF DRT NOU KARNA-
VAl TYD OF INTER
VARS~TYTYD IS 

ONS MO
DES BlY 

BYDER
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MOET NIE JOU PROFFIE JOU IN ONS MODES LAAT S!EN NIE -

DALKIES GEE HY JOU 'N SLAAGSYFER REEDS IN JUNIE MAAND. 

Die nuutste op die mode front! 
(Soos geillustreerd) 
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VE"!fttLEDE Woensclag se Neserbekerwedsbyd tus
sen die Pukke en Do:rp was ®mtrernt net mooi dne 
omgekeei\"'de v~m die wedsti\"'yd valtll drie weke vroeer 
tussen die twee W.ubs. Waar die stUidenie die vo:rige 
keer teen die einde gevou het, was dit hnerdie Jkeer 
Don-:p en waar die vorige wedshyd die a:anskoulikste 
spell voor mstyd opgelewer het was dit h:Uerdl.ie keer 
in die tweede skof die geval 

Die Pukke ~et met 14·3 ge·! verskil v~n die v yftientalle 
wen nadat d1e twee spanne · wat aan d1e eerste ronde deel
rustyd nog 3·3 gelykop was. geneem het. Van die ,nuwe· 

Die punteverskil in die Puk· linge" was Dries Swanepod 
~e se guns is veral te danke en James Claasen aan die Puk· 
~an twee mooi driee cleur reg- ke se kant die gn•otstc suk<r·'' 
~ervleuel J ames Claasen wat en Danie Swanepoel aan Dorp 
.sekom het toe Dorp se ver· 
dediging te stadig opgega;m 
en ietwat uit posisie was. Wil· 
lie de Bruin het vir die wen· 
span twee strafdoele bygevoeg 
en Piet Bruwer het Dorp se 
drie punte met 'n strafdoel 
aangeteken. 

Oot- hierdie wedstryd moet 
daar maar in kort sinnetjies 
gesels word Dit het nie naas· 
tenby dieselfde hoogtes as die 
een van 8 Mei bereik nie, daar
voor was die onderbrekings te 
veel. Meestal was dit skrums, 
lynstane, skoonvange en aan· 
slae wat plaasgevind het. 
Strafskoppe was daar ook oor· 
genoeg. 

se kant . 

Willie de Bruin was die te· 
leurstelling van die wedstryd. 
Op die aand se spel is hy deur 
Dorp se heelagter Piet Bruwer 
oorskadu. 

Die verdediging aan weers
kante was goed. 'n Man met 
die bal is nie toegelaat om 
ver te vorder nie. Onder die 
voorspelers was daar kort 
stormlope afgewissel met dryf. 
spel wat nie sonder bekoring 
was vir die rugbykenner nie. 
As 'n groot wedstryd kan dit 
egter nie bestempel word n'e 

VIR die Pu.ikke was luRLgroot oorwh1l~ing van 28~3 
om· StnUtwaal Saterrdag op Stillontein dne b.®ogte-s 
fl)Unt wan dJ!e seisoen t®t dusver. Net toe dit begin 
llyk het ~sof lnuUe maar <!lfgeskryf bJm wonll, het 
die kenterlng ingetree. 

Tog mag dit te laat gewees Die studente se 1B-span was 
het wat die Neserbeker be· self aan die brand en bet Wes
tref. Klerksdorp is hulle vier tern Reefs met Piet van De
punte voor op die puntelecr venter, Jannie van der Me~we, 
en om dit te haal sal nie mak· Dawie van Schalkwyk en al 
lik gaan nie. met 11·4 oorrompel. Op hierdie 

Niemand het so 'n reusi:'·Se· trant kan hulle 'n uitspeelwed· 
ge voorsien nie; trouens stryd teen die onderste span 
mens het 'n nederlaag vir in die Neser A liga afdwing. 
bulle in gedagte gehad omdat Driee is deur Frans Barnard 
Strathvaal op bykans gel_,rkc en Hein Mentz gedruk en 
voet met die Wes-Transvaalse Philip Burger het met 'n straf
kampioenspan, Klerksdorp, is. doel geslaag. 
As sulks moet die uitslaJ as 
die verrassing van die jaa,. be· 
skou word. 

Nou is daar vir die Pukke 
nog 'n sprankie hoop om die 
Neserbeker te deel. Om dit te 
kan regkry moet hulle op 19 
Junie met Klerksdorp afreken, 
hul oorblY\vende wedstrytie in 

JUN ORS 
OORHEERS 
LAND LOOP 

die liga wen (wat heeltem,1l NIE minder nie as ses Puk· 
moontlik is) en hoop dat die ke is ingesluit in die Wes· 
span van Johan Higgs in een 
van sy wedstryde wat vo 'rl~ 
die wind van voor kry. 

Daardie neerlaag van een 
punt teen Rustenburg mag 
nog tussen bulle en die beker 
bly staan. Soos dje Pukke Sa· 
terdag gespeel het, kan hul 
paar swakker vertonings bier
die seisoen moeilik met hul 
potensiaa! versoen word. Speel 
bulle elke keer na hul vermoe 
sal bulle die praatjies dat 
Wes-Transvaalse rugbykrag 
vanaf Potchefstroom na 
Klerksdorp verskuif het, die 
nek inslaan. 

Vir die Puk het Piet Roodt, 
Barrie Barnard en Hennie 
Saaiman driee gedruk. Willie 
de Bruin wat weer dodelik ge
skop het, het twee driee ver· 
vyf en met vier strafdoele ge
slaag. 

Transvaalse Junior Landloop· 
span wat more op Stilfontein 
deeineem aan 'n interprovin· 
sia!e landloopbyeenkoms. Die 
span is verlede Saterdag ge· 
kies na afloop van die Wes· 
Transvaalse landloopproewe 
wat by die Wes Wits-klub op 
Carltonville gehou is. 

Die ses Pukke in die span 
is: Jan Lubbe, Hans Seastadt, 
Kobus de Beer, Glen Cornelis· 
sen, Stanley Riekert en Her
man Nagel. 

Daar is ook twee Puk-mans 
in die senior span. Hul!e is 
Jorrie van der Walt en Johan 
Lichthelm. 
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Van die de~tien Springbo~·d(e wat die Potchefstroomsa Univer· 
siteit al opgelewl!lr het, is Blraam Peens (bo) die eerste 
karate-Springbok. Hy is vroeer vanjaar na ailoop van die 
Springbokkarateproewe in Pretoria gekies om Suid-Afrika 
gedurende Junia en Julie vanjaaJr in die Filiipynse-eilancle te 

l.'erteenwoordig. 
{Foto: Sam Basch.) 

Die Pukke het verreweg 
die meeste met die agterlyn 
probeer aanval, terwyl Dorp 
se losskakel Johan Reinecke 
weer sy span met skoppe bin· 
ne trefafstand probeer hou 
het. Mgesien van die twee 
keer toe Claasen gaan druk 
het, was daar nie juis beheers
de driekwartbewegings nie. 

Penkoppe pronk 

Die grootste gedeelte van 
die wedywering is tussen die 
voorspelers beslis. Hier ~et 

ii0 Pukke in beide die los as 
Ue vaste spel die grootste 
;eggenskap gehad. 'n Paar mo· 
lel-losskrums is deur hulle uit· 
~evoer wat D1·ies Swanepoe! 
n staat . gestel het om met 
1reekslae uit die handboek vo· 
·endag te kern. 

op rugbyveld 
AS 'N MENS na «llie telllings valtll. me Puk se o.20-
vyftientaR lkyk, lyk aUt eerrder na 'ill streep krieket
oonvinmings as mll :rrugbywedstryde. Die jm.ilgspan 
~s nog die heHe se.isoen besig om amok te m~ak 
op die rugbyveld. 

Die o.20A-span sowel as die ling was 78-0. 
o.20B's het nog nie 'n wed· Tot sover het hulle al ses 
stryd hierdie seisoen verloor die Iigawedstryde gewen ' wat 
nie. Di~ A-span se grootste bulle gespeel het. In die ses 
oorwinning was teen Gold· wedstryde is net sewe punte 

Albei spanne het grootliks fields op Carltonville. Die tel· teen hulle aangeteken. Daar· BO: Theuns van Rensbu~ I dorp verlede ja1!1r. !Oarksdorp ~ 
stuur die bal na sy agteriyn is die huidige Wes··Transvaai
in 'n wedstryd ~een Klerks- Sf! kamp!oenspan. Gaan die 
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El!EC'fl!UCAL PART~ IFOI!1 JA~ANIESE CA!R~ & 
TRUCK~. 

teenoor het hu!e al 282 punte 
opgestapel. 

Die volgende spanne het 
hulle reeds hierdie seisoen 
teen . die Puk se penkoppe te 
pletter geloop: Adelaars 
(36·0), Weermag A (14-3), 
Weermag lB (39-0) , Pote B 
(70·4) , Western Reefs (35-0), 
Goldfields (73·0), Klerksdorp E 

ES, 

Pukka hulle onttroon? 
(IFoto: Fotokuns.} 

0 
RI 

(40-0). VERLEDE Woensdaga~md het Doi'JPI se tweed.e sp~u11 1 ond~ks die eindte~lin.g van 
Die span sal gedurende die 29 6 h ll en 

wintervakansie aan die S.A.U. sy eerste neerlaag van die seisol!m gely. Die Pukke d •. m Ute ~uns nile n e .• 
sy 1ge ver onmg ge ewer me, 

o.20-rugbyweek in Port Eliza- lhet hiDJlle met 22-13 gekltop. want Dorp se derdes het mooi 
beth deelneem. Dan . sal hulle Die studente het voor rus· twyfel geplaas met 'n drie on· walgegooi en soms sterk aan· 
ook 'n voorwedstryd vir die tyd foutlose bewegings van der die pale. geval. 
derde toets in die Baal speel. staper gestuur en 'n voor· Kotze het alles gedoen wat 

Nie minder . nie as twaal:f sprong van 18·0 opgebou. van 'n kantman verwag word. Vir die l?ukke is driee deur 
Pukke bet in die afgelope drie Voor halftyd moes hul regter· Sy drie driee het hom toege· Botha Maree, Markus Kruger, 
wedstryde vir die Wes-Trans· vleuel Fielies Opperman die kom. Etienne Mathey het die Lourens Geyer, Andre Rous· 
vaalse o.20-span gespeel. Dat veld verlaat pas nadat hy met Pukkel e vyfde drie aangete· seau en Jurie Potgieter ge· 
die Puk dus 'n gevaarlike bul· 'n dyspierbesering en a1 'n ken ter wyl net een drie ver· druk. Sors Greyling het twee 
kalf in sy midde het, is nie al· pragtige drie gaan druk het vyf kon word deur Toontjies driee in doele omskep en Ma· 
temit nie. I In die tweede helfte het Dorp Wagenaar. nie van Jaarsveld een. Rous· 
--- -------- · stelselmatig teruggekom en • Vir Dorp het Chris Cronje seau bet ook 'n skepdoel be· 
Die Wapad word gedru1c deur hulle agterstand verminde:r na en Hansie Geldenhuys gedruk haal. 
die Potchefstroom Her a l d 113-18. Kort voor die eindflui· en Nico Jooste het met 'n Oubaa."S van Biljon het vir 
( Edms.) Be perk, Olertlaan 11, tjie geblaas het, het Nico Kot· straf· en doelskop geslaag. Dorp twee stmfdoele in punte 

Potchefstroom. ze egter die uitslag bo enige Die Pukke se o.20·span het omskep. 
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Kerkstraat 92. Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die iig. mr: 

Talc Tomsuaat 100. 
Nr. 10 

SnJDENTIE~APTEEK 

DIE STUDENTERAAD sal voortaan uit negentien lede bestaan. 'n Nuwe boof
Iiggaam is m die lewe geroep terwyl die om:lervoo.r§iiter soos die voorsitter 
deur die massa gekies sal word. 

Dit is enkele van die grondwetlike veranderings wat deur die Studenteraad 
op huUe vor-ige verga.dering goedgekeur is. Aanbevelings in die verband is ge
doen deur 'n kommissie wat moes ondersoek instel na die struktuur van die Stu
denteraad. Die kommissie was onder voorsiitterskap van mnr. Pieter Mulder, S.R.
voorsitter. 

STAGNASIE 
In sy verslag wys die kom

missie daarop dat ons daar-
teen moet waak om nie te 
stagneer of vas te val in be-
sta;;:nde stlukture nie. Om
standighede random die struk
tuur verander dikwels s6 dat 
die struktuur later geensins 
aan die veranderde behoeftes 

,.Wat studentegetalle en groei-~ kies word. Hulle vakaturc:s by 
koers betref word ons reeds die hoofliggame sal gevul 
onder die groot universiteite word deur die volgende kan
in Suid-Afrika gereken . Voor· didate te laat opskuif. 
waar 'n prestasie om op trots NUWE HOOFLIGGAAM 
te wees. Tog moet ons ook Die kommissie bevind ook 
bereid wees om die nadele en dat verskeie komitees van die 
probleme wat biermee ge· Studenteraad in die laaste tyd 
paardgaan, die hoof te bied. ontstaan het; hoofsaaklik Iig
Dit is in die Jig biervan wat game wat nie by een van die 

voldoen nie. Die komm.issie die kommissie sy werksaam- ses hoofliggame ingedeel kan 
wys ook op veranderings wat hede benader het". word nie. Dit sluit liggame 

Die huidige Studenteraad m 'n w<~rm vergadering met die rektor, prof. H. J. J. Bingle. die afgelope vyf jaar aan die Volgens mnr. Mulder is dit soos ,.Die Wapad", werkver· 
(Foto: Fotokuns.) P.U. vir C.H.O. ingetree het. beter om voorkomend te be- skaffingskomitee, reklameko-

----- ------ ·---------------------------- -------·------------- plan as w_at 'n krisissituasie j mitee, Prornpu ens. in. Hie~die 
1 later opdU!k om 'n verouder- i !Jggamc wat alma! op d1ens 

- ~- ~ :t.!l,: ~ .... -:- .;..:; 1 ~ •
1
:, ~Z::lk ~,.,. 1 ' r:~· · · · e 1 i.:-:. '.NOrd nou saam-

stcl. / g..:groq:,.::er om 'n nuwe hoof-

ONDE!NOORSiTIER i liggaam te vonn. Die booflig-

DIE GAPING tussen die eerste- en tweedejaar is te groot en die tussen die tweede- en derdejaar te 
klein, het 'n kommissie van die Studenteraad bevind. Die lRektor het die Stud~nteraad genader om 
aandag te gee aan die ,tweedejaarsprobleem" en oorweging te skenk om diie d.ra v~n knopies en die 
,meneer"-aansp1·eekvorm af te skaf. 

In ons huidige struktuur is 
1 
gaam sal bekend staan as die 

s!egs die voorsitter nie gekop- A.D.B. (Algemene Diensbe
pel aan 'n hoofliggaam nie. stuur) met ook verteenwoordi
Dit veroorsaak dat die onder- g2rs op die Studenteraad. Stu
voorsitter, sekretaris en addi- dcnle wat massa-stemreg be· 
sionele lid naas bulle da~~e-~ si_t sal vir die A.D.B. se kan· 

Die tweedejaarsprobleem daa·r na orientering 'n onder-~ 
het ontstaan na aanleiding van skeid gemaak sal word tussen 
verskeie cngerymdhede in die tweedejaars en seniors, betrei·l 

STRAF 

koshuise ten opsigte van eers- fende die aanspreekvorm. Daar moet steeds 'n mat~ van 
tejaars waarby tweedejaars be- Tweedejaars sal op hul name beheer en gesag oor hulle wees 
trokke was. Die kommissi.e bet aanee;-preek word, terwyl die om bulle deur hierdie onge
bestaan uit die S.R.-voorsitter, .,m.eneer"·aanspreekYorm vir makEke tussenstadium te help. 
Pieter Muider, as konvenor, senicrs behoue bly, tot die Daar word dus aanbeveel dat 
Eri<: van der Walt, Quintus Pel- huiskomitees besiu1t dat flit tugkomitees in koshuise daar-
ser, Paul Kruger en Carel van nie m:-er nodig is n•e. op gewys word dat bulle nie 
Heerden. moet skroom om tweedejaara 

KNOPIES 
VERSLAG 

In die verslag wat aan die Aangaande die dra v'ln knopies 
Rektor voorgell:l is, bevee! die bet die kommissie bevind dat 
kommissie aan dat hierdie pro· die maroen eerst'!ja;>,rsknopie 
bleem oorbrug word deurdat dien as erkenning en nie om 

Regsvereniging 
hou kongres 

DIE Regsvereniging van uie 

die eerstejaar te verkleil'.eer 
en as junior te tip"er nie. Ge· 
volglik beveel bulle aan dat 
die dra van die knJpies nie af. 
geskaf word nie. 

ook te straf nie. 
Ult 'n onderhoud met mnr. 

i Mulder blyk dit d.at prof. stuurswerk ook nog boorhg- d1date kan stem. 
· BinglO?. die verslag goed ont- gaamswerk moet docn. Met 23 LEDE 
vang het, en sy tevredenht!iJ die groter wordende getalle is As die A.D.B. se drie S.R.· 
daarmee uitgespreek het. dit steeds moeiliker om die verteenwoordigers bykom be· 

dubbele las te dra. Die S.R. staan die S.R. uit 23 lede. Die 
Mnr. Mulder bet verder bet daarop besiuit om bierdie kommissie bevind dat die ge

verklaa.r, dat by glo dat die poste te ontkoppel van die tal te groot en lomp is. Die 
verslag 'n stap in die regte hoofliggame. Die ondervoor· S.R. het daarop besluit om 
rigti.ng is, om die .tweedejaars- sitter sal deur die massa ge- die verteenwoordigers per 
probleem die hoof te bied. Hy kies word terwyl die sekreta- hoofliggaam van drie na twee 
is vol vertroue dat daar in die ris en addisionele lid deur die te verminder. Die sewe hoof
toekoms minder klagtes in die nuwe S.R. uit eie geledere ge- * Vervolg op bl. 5. 
opsig na vore sal kom. 

• ane uk 

TO·TIU~SAAL - P.Uo VUt C.H.O. 
'N KINEKO.R<QSTER .. MGM TEATER 

VANDEESWEEK worcll ons teruggevoer na die 
van die Franse in Algerie en spesifiek die 

verhaal van Lt-Kol Pierre Raspequy. 
• de Clairefons, weduwee van 

Hy het nadat hy sy valskerm· F 1 d ' b . . . . 'n ranse generaa , 1ep e-
troepe u1•t D1en B1en Phu gelei t k' . .. h invloed 
het, gevind dat hy sy pos ver- ro Ke IS vanwee aar . 

Hier is nou 'n lekker span
loor het, en hierna volg heel-

Puk: bied op 9 en 11) Augus- Die kommissie beveel 
tus 'n regskongres aan vir alle voorts aan, dat die tweede
re~3tudente-- in Suid-P..frika. jaa~s as 'n duidelike groep gc
Hierdie kongres sal onderwer- ident.ifiseer word en tussen 
pe behandel wat van aktuele die seniors verdwyn, om dan 
belang is vir regstudente. Die as senior op te tree, ongeag 
unieke van hierdie kongres le sy posisie in die gesagstruk
daarin dat al die lesings gele· tum·, nie. Die tweedejaa,· moet 
wer word deur studente self, duidelik in teenwoordigheid 
een van elke ka."llpus. Daar sal van 

1
die hele koshuis op sy 

ook genoeg tyd wees vir be- plek in die koshuis gewys 
spreking van gemeenskaplike word, synde nie meer 'n eerste
probleme. (daarmee word nie jaar nie en ook nog nie 'n der-
dosente bedoel nie. dejaar nie. 

ningsverhaal om die aandag 
Hoe lank sal saniors nog hlercile voorreg genief? wat drama om dit weer te- 'n bietjie af te lei van alles 

(Foto: fotokuns.) rug te kry, waarby die Gravin 
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~ill BtLd.t 
J. teek I tJ /tatmaeq 

~oMdbru~ Aptea~ (E~.) Bpk. 

* ... ONS KEN U BEHOEFTES 

Di.rekteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoom (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goouens (L.A.V.); A. C. Dli'eyer 
(B.Sc.-F'ar.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Fu.) 

L.A.V. (Bestu.rend). 

wat die tyd van die jaar grief, 
en om al die ou, weggesteekte 
avontuurlus van die Patrys
speurder en Franse Vreemde
lingelegioendae weer 'n bletjie 
af te stof! 

In ,.I...ost Command" sien ons 
Anthony Quln en Alain Delon 
saam met Claudia Cardinale, 
George Segal en Michele Mor
gan. Ek men jou dus Vrychtg· 
ilMd b!' die Tgth&!iiacll 

--~-~-~-----
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Dameskomitee aktief 
,.D.AMES, en nou lkom oKAs by die volgende agendapunt: ALGEMEEN. Is 
daar enige iets wat julie wil opper?" Die sekretaresse notuleer die volgende 
sake: 

,Saterdagaande behoort die 
..... ,,;o; ... :,,!l l koshuis eers 12.15 nm. te sluit, 

a.,_.,.,,~,c·>D'Ifl want ons kom nie betyds van 
;L(J)~c":"-i.'"·~:?<;\i]l die tweede sessie fliek af nie, 

ASTERS se aangeleenthede. 
Dis net daar wat ons AS, 

TERS die fout maak, niemand 
het gese daar MAG nie 'n da-

nie werklik voel dat sy be
kwaam genoeg is, met die no
dige selfvertroue, en leierspo
tensiaal nie, sal sy dit nie waag 

..u;~=:-...._~~:;.:;;;.~'-::'.:""":::::-~::...-=::=:t:~£J~~~~~~:.;;a~~~::.:o>~~~~iJ hoekom kan ons nie met pan- me op ons S.R. wees nie, die nie. 
""'"" ..... ..,.. toffels gaan eet as dit in ons dames is net te afgunstig op Dames, dis tyd dat julie wak

eie eetsaal is nie?, wat van al- mekaar - daarom Kan daar ker skrik, ophou kla en meer 
gemene laataande tydens ek- nie 'n ASTER op die S.R. kom doen. Los julie selfsug en gee 
samentye?, en . . .en . . " So nie. Hoekom, sal sy nou 'n HAAR 'n redeiike kans, die 
vorder die klagtes, en dis nie kruisie agter HAAR naam trek, eer, voorreg, en leierskap wat 

HALLO JY NUUSASTER 
net om sommer te ignoreer nee wat, liewer die man. Mis- haar toekom, want GEEN da
nie, want dit is sake wat ons !den dink julie dames is on- me is minder bekwaam as 'n 
ASTERS hinder. bevoeg, maar as jy by die man, vera! as dit op haar eie 

Volgende dag draf die pri- GROOT SWEET was, sal jy lewensterrein is nie. Verkie-

maria en haar geledere oor besef wat dit van 'n ASTER sing kom nader Dus stem 
na die ,Pa" toe. ,Jammer hy kos om haar se te se. As sy reg, Stem vir HAAR ... ! 

is nie tuis nie, kom later 
,A, NEE, A, kry 'n mens nie koffie in hierdie kamer nie?" Asseblief! Sater
dagoggend 8.30 en sowaar, bier storm sy in op soek na 'n koppie koffie! weer." 'n Redelike ernstige ge

voortduur. ,Annette, ons won- toekoms, van pastoriee tot die sprek volg, en sy aandag word 
der of 'n onderwyseres haar- harde werklikheid, die u.O.D.- op die probleme gevestig, met 
self en 'n tokkelok sal kan on- toetse wat voorle, •n lekker- die belofte dat hy sal kyk wat 

Altyd aan die gang, haar 
wasgoed klaar gewas, en blou 
van die koue is sy nou opsoek 
na koffie en 'n vinnige koek
sessie. 

Dis toe sommer net daar 
wat ek besluit dat ASTER 'n 
liggie op die primaria van 
Oosterhof, Annette v. d. Walt, 
moet werp. 

Altyd op die voorpunt word 
sy onderhoofmeisie van die 
Hoerskool Vryburger in Ger
miston en behaal onderskei
dings in Biologie en sowaar 
ook Duits. 

Baie groen, maar nie heelte
mal onbekend met die Puk en 
sy bedrywighede nie, stap sy 
as Doortjie in by Oosterhof. 
Die begin van 'n nuwe !ewe. 

Gou het Annette haar aka
demie vas gevat, en as jy van
dag in kamer 231 in stap won
der jy of dit nie dalk 'n weef
of spinfabriek is nie. Met 
Huishoudkunde (O.K.) is sy 
altyd bedrywig met naaldwerk, 
spin en weef. (Sy voorspel 
dat sy eendag haar eie gordy
ne gaan spin en weef . .) 

Hierdie ASTER lees graag 
Konsalik, hou van fliek, vera! 
een met 'n hartseer storie 
,Sodat ek lekker kan tjank," 
sy waardeer aile soorte mu
siek, maar is nie juis 'n voor
staander van ,underground 
musiek" nie. 

Tipies van haar studierig
ting was sy verantwoordelik 
vir die skemerkelkies en ant
hale tydens Karnavaal '73, en 
die verwelkomingsdinee van 
die eerstejaars deur A 0. B. 
het ook op haar skouers ge-
rus. 

Aan samewerking bet sy nog 
altyd geglo, en tydens Kuesta 
verlede jaar, het sy en Jan du 

STOP DIE TWIS 
cterhou?" ... Sy lag skelm en sleep-naweek, en toe die kof- hy aan die sakie kan doen. LIEWE PUK-MAN- Vandag wil ek graag namens 
ons wonder nog steeds. fie op is en die koppie koud, Dit sal onder aandag van die die ,silent majority" van die Puk-dames skryf. 

'n Leidster op talle gebiede, . .. . . Daar gaan sy . . . . koshuisadministrasie gebring 
wat op die Dameskomitee en Annette onthou die foto by word, en die probleme sal in Die groot bewering wat ek tipe berigte wat Of die Man
op AO.B. dien, en selfs verle- oom Piet, en onthou .. . Moe- ag geneem word by die opstel sommer in die begin wil maak, ne Of die Asters afbreek. Ek 
de jaar vir die S.R. gestaan nie vergeet . .. " van die volgende koshuisregle- is dat ons alma! siek en sat dink ons bet nou alma! genoeg 
het, voel sy tog dat 'n dame op 'n Koelkop primaria, wat pro- ment. ,Dankie Professor, Tot- is vir hierdie hoerskoolagtige daarvan gehad. 
die S.R. op meriete daar moet beer om 160 Asters gelukkig siens." Ons wag, en die arme Die volgende wat ek wil 
kom. ,Ons is genoeg ASTERS te maak, en dit ook regkry, . . H.K. word met verwytende oe kwyt raak, is dat daar met 
op die Puk, met genoeg po- maar moenie met haar sukkel aangekyk. Mooi ly die Puk-mans, en Puk-asters 
tensiaal, waarom 'n verskan- nie, sy staan op haar regte Dit dames is maar net 'n niles verkeerd is nie - soos 
ste pos ·skep?" en weet baie goed wat nodig kort uittreksel uit die !ewe en BETEKEN elke Maandag ook op alle .ander plekke in die 

So het on~t geskerts, oor die en onnodig is. bestaan van 'n dameskoshuis. vir jou die begin van 'n nuwe samelewing is daar die goeies 
Klagtes is daar altyd, sommi- voorneme? en die slegtes. 
ge ongegrond en ander werk- Kamermaat, nee kyk, van Sleep en alles wat daarmee 
like probleme wat opgelos vandag af .. .. , ons lyk soos saamgaan is iets wat spon
moet word, maar wat so baie twee seekoeie, man! taan ontstaan en ontwikkel en 
maal in dood-loop-straat ein- En dan? BULT TOE . . . . is telkens 'n persoonU.ke saak 
dig a.g.v. al die kanale wat ge- Pomelo's, provitas, verslank- tussen twee mense alleen. Dus 
volg moet word. kaas, en wat nog alies word glo ek n.ie 'n mens gaan iet.s 
Geluk~ig vir die primaria en gekoop. Vroeg opstaan vir oe- bereik deur nou skielik mili

die H.K.. hou aile klagtes en feninge, dit help baie. tante briewe in Die Wapad te 
beskuldigings net daar op, Min eet met ontbyt, tel en p!aas en te hoop 'n Ou of As
want, Liewe ASTER, ons da- loer na die kalorie-kaart, van- ter gaan nou skielik skuldig 
mes voel nie juis vee! vir hulle middag net vleis en slaai en voel oor sy of haar sleep-ak
eie Universiteit en selfbe- so 'n bietjie tennis is net ide- sies nie. Ag nee wat, los die 
staan nie. Gelukkig mag en aal. onderwerp nou asseblief uit en 
wil bulle Ida sonder dat daar Water, en nogmaals water ek is seker die ,onderlinge be
gevra word, maar om iets self word gedrink om die honger- trekkinge" op die Puk sal ver
daar aan te doen - nooit sal pyne te stil . . . maa:r maer beter. Laastens, 'n woordjie 
hulie hul self tot iets so dras- word sal JY! aan julie Puk-Manne, ons As
ties verhef nie! Vanaand eet ons weer 'n ters dink jul!e is heel ,oraait". 

Dan kom daar vrae van an- provita en dan: PUI'>:-ASTER. 
der kampusse se leiers .. . . LATER DIE AAND: 
,Is daar sowaar nie iemand ,Dames hier is heerlike 
wat na julle dames se belange warm pasteie by die voordeur 
omsien en koordineer nie?" te koop." 

Aksie§ 
En ons alma! beaam, niemand Julie kyk vir mekaar, en DIE Dames-komitee is deesdae 
tree vir ons in die bresse nie, woordeloos word 20c uitgeruk. weer druk bedrywig met al 
die s.R.-Manne maak aile be- ,Ag, dis so koud en ons het hulie aksies. Is daar nog die 

sluite, ja hulie besluit oor ons 

TOP PUNT VAN FR USTRASlE 

darem vandag baie hard ge
werk! 

Totsiens, Mooi Lyk . . . Ons 
begin maar Maandag weer 
hoor! 

gissings dat die komitee nie 
'n bestaansreg het nie? 

Nee wat, as ons so loer wat 
al aangebied is, en wat nog 
binne die volgende twee maan
de van die termyn aangebied 

Plessis van Toekoms so lekker 'N FEES! 'n Houde dag agter die rug. Vanoggend met 'n skok wakker ge
saamgewerk, dat die ,sameho- skrik toe die aalklige wekker afgaan, eltll my terug ruk i.n die werklikheid . . 
righeidsgevoel" nog steeds 

Verheel jou 
gaan word, raak 'n mens som
mer opstandig dat so baie Puk
ke die komitee as doodgebore 

VERBEEL jou dat ek op hier- aangeneem het. 
Oeee, alweer 'n toets, moes het nie meer 'n druppel gri- die groot planeet teen jou Met dank kan melding ge-

noodgedwonge opstaan, want mering aan my gesig nie, flits moes vas!oop! Die skielike maak word dat die ASTERS 
,ek weet alweer steeds niks." deur my gedagtes . ,Ag nee; fladdering van vlindervlerke van Soetdorings nou ook toe

Dankie tog dis verby, en 
sommer die dag se klasse ook. 
Nou gaan ek rustig verkeer .. 
my kaste op my tyd regpak, 
wasgoed was, bad, en sommer
alies-wat-titteveer insluit, doen. 
Met die nuutste SARIE, die 
radio al spelende, en 'n koppie 
koffie rustig ontspan. 

maggies, wie is dit nou? Som- op my maag, laat my sonder gelaat word om langbroekpak
asem. vie lug is blouer as ke te dra. 'n Fees waaroor die 
ooit. Die biomkleure helder- ASTERS baie gelukkig voel, 
der as 'n paar U\Jr gelede en ook dat hulle nie in die opsig 
die flou wintersormetjie weer- afgeskeep word nie. 

mer lekker gewip vir 'n baie 
onwelkome gas. 

Steeds dreun jou naam deur 
die gange, en jou maats begin kaats meteens verbiindend in Kulu het verlede Saterdag 
gil, want jy is mos in die kos- jou oe. 
huis, - en uit pure moedeloos
heid kom die antwoord: ,Dan-

'n naaimasjien demonstrasie 

kieee, ek kom, die persoon 

Verbeel jou om te erken aangebied, in hulle sitkamer, 
dat digters reg was in alles en die Manne moet nou mooi
wat hulie geskryf het oor lief- loop, ons gaan nou net klere 
de en liefde met die eerste maak vir 'n vale! 
oogopslag. Vir die skoonheidsbewuste 

Verbeel jou dat drome tog ASTER?, Kasteel bied Maan
verwesenlik word. Om uit al dag 17 Junie om 7.30 nm. 'n 
die mi!joene in die wereld van
dag - die een te ontdek. En 
dat dit met my moes gebeur! 
'n Sinikus, so het ek gedag. 

Skielik is ek vasgevang in 
'n towerweb, gespin met ragfyn 
draadjies van die liefde. My 
hart sit koorsagtig aan die 
loop. Die ou ,ek" verdwyn 
spoorloos. Net omdat ek 'n ge
sig gesien het. 

Verbeel jou! 

skoonheidsdemonstrasie aan. 
Met die oog op die Lente en 
die nuwe grimeermetodes 
word julie alma! uitgenooi. 
Hou maar net die Dames-ko
mitee se plakate dop vir ver
dere inligting. 

Aan die Dames-komitee. Jul
Ie word vinnig groot, ons is 
trots op dit wat julie al aan
gebied het en wag in span
ning op verdere resultate. 
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DiE ASB staan we! buite die aktiewe polfttiek, maar behou homself die reg I Dit is i.n die li~ hiervan 
voor om stan.<llpmte e!ll maatreiHs van dlie regerillllg te kritis®er. Dit word dat ons na vandeesweek se 

egter ~envelko:m. i~dien .die lregering bliKl!Jmehmdse wet . e.n orde el!ll die reg ~::s;~::seopindi:z!nf:S~ 
vam ~l!He bHanlkc Smd-Mnkaner om ook self oo.r sy pobheke toelkoms te be- moet kyk. Die veldtog het ru.~ 
sluit, bal!lld.haaf. tema die slagspreuk: ,,Release DIE lkunssmi!lente en -i!loserde warn Puk omllemeem 

aan die eind.e van die jau (wanaf ].0 nesembe.r 
tot 10 J~ulluarie) 'n toer d.em." Eul!ropa. 

In die huidige omstandighe· hul vrye politieke opinie ge- sonderli.ke ontwikkeling ver-
all political prisoner$." 

de mag persone en organisa- werp het. skil het nie. Onder sulke om- J[n die vroe~re persberlgta 
word die afleidin~ gemuk dat 
hierdie veldtog werband hou 
met 'n veldtog van die Anti* V ervolg op bl. 7 l!!olL 6. 

Hulle bcsoek plekke wat 
inou verband hou met hul 
Kunsgeskiedenisstudies. Daar 
sal egter terselfdertyd ook gal
lerye besoek word wat die 

baret in die Lido! sies verskil oor die meriete Niemand in Suid-Mrika is standighede sou die bestaan 
In London word onder van verbannings en wetgewing tot op die· hede egter inge- van die Progressiewe Party en 

meer die wereldbekende kuns- om sekere persone uit ons po- perk bloot omdat hy van die 'n organisasie soos NUSAS ver
materiale-fabriek Winsor en litieke arena te verwyder. In- regering of die beleid wan af- bied gewees het. 
Newton, besoek. Die toer loop dien politieke gevangenis en 

verbanne persone op vreedsa-nuutste ontwikkelinge op in Spanje ten einde met 'n be-
Beeldende Kunste-gebied ver- soek aan Madrid en Toledo. 
toon. Hierdie is slegs enkele 

Die toer begin met 'n uit- glanspunte uit die toer. Tyd 
gebreide reis deur Italie wat word bespaar deurdat lang af· 
onder andere Rome, Pompeije, ;stande per vliegtuig afgelt\ 
Assisi, Ravenna, Venesie, Flo- word sodat toerlede heelwat 
renee, Siena, Pisa en die mar- geleentheid het om op hul eie 
merwerke by Canara insluit. ekstra museums en plekke te 
Daarna volg Mi.inchen waar on- besoek. Vir die doe! is stads
der meer die Olimpiese dorp kaarte tot hul beskikking. 
besoek sal word en 'n opera
uitvoering bygewoon sal word. 
Kersdag, met 'n heer!ike Kers
maal word by die sprokieskas
teel Neuschwanstein deurge
bring. 

In Nederland word die 
Delft-fabriek, Den Haag, Haar
lem en Amsterdam besoek, ter
wyl toerlede 'n daguitstappie 
na Chartres en Versaille in 
Frankryk onderneem. Die Ou
jaar word afgesluit mel 'n ka-

Hoewel die .toer spesiaal 
vir die kunsstudente saamge
stel is, word daar 'n aantal 
plekke vii' ander kunsbelang
stellendes oopgehou. Die toer
prys is R780 en afbetaalfasili
teite word gereel. Belangstel
lendes kan mej. Adrienne Vil
joen bedags by die Ontwerp
kuns-ateljee agter die Puk-Pik 
of saans by tel. 4474 om meer 
besonderhede kontak. 

me konstitusionele wee van 
die regering verskil het, kan 
die ASB hom heelhartig in 'n 
veldtog vir die behoud van 

V ANDAG se ek weer: Halio Maatjies, Hier is groot n.uus; luister net - die 
toetsweek is verby en alma! kry kan.s om uit hu.D. ,,swot"-skuHplekke te kruip, 
die !ewe gaan- aan en dl.it is jou plig om tred te hou! Maarr . . . 

Geleentheid 0 te toe 
DIE ASB hied vanja12Jr twee toere nll Europa aan. Albei wind gedurende .De
sember 1974/Janmnrie 1915 plaas. 

Di:e een toer staan bekend 
as die -ASB-kollegetoer- en is 
korter as die ander .toer. Die 
kollegetoer vind plaas van 13 
Des. tot 4 Januarie en kos 
R769.00. Termc is beskikbaar 
teen R80.00 deposito en R20.00 
per maand vanaf einde Janu
arie 1975. 

Die toer doen aan by die vol
gende Iande: 
Engeland, Frank.ryk, Italie, 
Griekeland, Duitsland, Oosten
ryk, Nederland, Spanje, Portu
gal. 

Baie voordele is by die toer ook beskikbaar. 
ingeslul~, soos goeie verseke- Die toer sluit die volgend«l 
ring, 'n gratis oornagtassie, Iande in: Engeland, Frankryk, 
twee etes per dag, BAlE goeie ItalH~. Oostenrylt, Duitsland, 
hotelle, 'n toerhandleiding en Switserland, Belgie, Holland. 
'n ervare toerleier. 3 Etes per da~. 'n ervare 

Verdere navraag kan gedoen toergids, goeie versekering van 
word by Kobus van der Walt, bagasie en persoonlike onge
Posbus 2495, Pretoria, 0001 of valle, 'n oornagtassie en goeie 
by ASB-hoofkantoor, Posbus hotelle. 
8711, Johannesburg, 2000. 

LANGER ASB TOER Navraag vir die toer k11m ge-
Die toer vind plaas van 7 doen word by ASB-hoofkan

Des. 1974 tot 5 Jan. 1975. Die toor, Posbua 8711, JohanneJ
toerprys is R770.00 Terme i$ burg 2000. 

DIE ERNS van d.welmverslawing en alikohoHsme en die bedlreiging wat dit 
vir ons as Suid-Mrikaanse burgers inhou bet ses van ons studente van die 
Potchefstroomse Uniwersitelit aangegryp. 

Ons het toe besluit om 'n hartlik bedank. 
landwye veldtog asook 'n fiets- Opregte dank is aan mnr. 

Suid-Afrika se blanlte inwoner
tal wat alkohol gebrulk poten .. 

toer te reel om daardeur vir Etienne F. Louw, Direkteur siele alkoholiste is; hierbene
SANRA (Die Suid"Afrikaanse van SANRA verskuldig vir -sy wens is daar volgena deskun

·Nasionale Raad insake Alko- inspirasie aan die studente in dige getuienis 'n ontstellende 
Linda Schonfeldt en Henk kyk na ai die baie geskenkies, Nick bly ver, maar darem ook hlisme en Mhanklikheid van hierdie projek wat hulle ten toename van alkoholisme on

van Aswegen het sommer tus- maar Henk dink dat sy meer naby genoeg! Piet Eberzohn Verdowingsmiddels) geld in te bate van die SANRA-fondse der die Bantoe bevolklng van 
sen a! die Ieerwerk deur ge- mooi, as mooi groot is. Rich sleep nou a! so erg dat mens same!. Die veldtog het gedu- aangepak het. Alhoewel die ons land, vera! in stedelike 
kuier, terwyl Petro Joubert en Verster en Isabel kuier ook dit in die Sentrale Eetsaai rende Mei 1973 'n aanvang ge- finansiele mikpunt miskien nie gebiede; die felt is dat dit ook 
Fit moet oppas vir deursleep. letterlik hul dae om, terwyl agterkom - vasbyt Piet! neem; die samewerking van a! heeltemal bereik is nie was die vera! die meer opge-voeda deel 
Haai, Linda Schonken en Lud- Alba van Rensburg en Fa nus Terwyl Annamarie Malan en die stadsrade in die Republiek heel belangrikste die voortref- van bevolkingsgroepe wat die 
wig, lekker sleep, ons geniet Verster meer gespesialiseerd Thinus geen bekendstelling in en Suidwes-Afrika was gena- lika gees waarin die saak van leiers van more moet word 
dit om julie so gelukkig te kuier, naamlik by die skoon- die eetsaal nodig het nie, want der. SANRA aan die publiek van swaar tref. 
sien; en van akademie gepraat familie! hulle sit gewoonlik saam . en en Suid-Afrika bekendgestei is. Indien hierdie toestmd vs.., 

Gedurende November 
Bramie Kruger, het jy mis- Anita Moolman en Daan de eet. Miskien moet meer maa- Die publisiteit en goedgesind- sake u as Ieser a8Illlp!lor om 

Desember 1973 het ons ses stu-
kien iets daarmee te doen dat Kock: (South West) birds of tjies hul voorbeeld volg. heid wat verkry is kan bel;lis verdere bydraes tot dia be-

dente 'n fietstoer van 2 200 km 
Gert Bredt se toetsuitslae so a feather, flock together, of nie in terme van geld gemeet kamping van hierdie proble-

onderneem vanaf Pretoria oor 
goed is? 

(Terloops, moet tog net nie 
hoe? Op hierdie hoe noot sluit 

ons af, en alhoewel die hens
blare val, lyk dit darem nie 

word nie. me te maak sal die student• 
Potchefstroom, Bloemfontein, 

Verder is dit 'n skrfifwek- dit waardeer as dit aan SAN· 
Oos-Londen, Port Elizabeth tot 

dat enige iets, vera! akademie, 
jul sleepsale onderkry nie). 
Ons is nog jonk en daarom be
hoort ons hierdie geleentheid 
ten volle te benut. 

Piet Serfontein kuier ook so 
·gereeld by Paula of kom hy 
saam met Dries Coetzer Kar
lien toe, want sien, Elsa 
KrUger bly mos daar. Ma· 
riaan Nel, ou liefde wil ook 

kende gedagte dat daar bere- RA Posbus 10134, Johannes
in Somerset-Wes. Tydens die 

of dit herfs is in die amoreuse fietstoer is sewe stelle bande ken word dat minstens 6% van burr;, gestuur kan word. , 
!ewe op die Puk nie. - onthou 

Rika Meintjies word nou al nie sommer roes nie, nt\, en 
.,mooi groot," vera! as 'n mens aan Hulda Heyns se ons -

net, wees soet, wees mooi, 
wees vrolik, want ons lewe, en 
om jonk te wees is om te lewe, 

jull.e maatjie! 

B. Juris III: Ek was onder lB.A. (Pro~-: Aanvanklik nie-hy verwag dit al jare. 
die indruk dat ek 'n finale het ek gedink ek het vyf ver- H.N.O.D. m: Ek sal ook 
jaar B.Juris-student is, na die skillende vakke, nou besef ek beter vaar as my I.K. nie 10 
toetse besef ek ek is nou eers alles is Grieks. was nie - 9 ,.gekrip" en een 
'n derde jaar B.Juris-student. reg geraai. 

B.A. I: Ek vind riou eers B.Sc. (Hufshoui!lkwmde) R: B.Sc. HI: Deesdae is daar 
uit die toetsweek is nie maar Is vitamines dan nie gogga
nog net 'n reklamaset vir kar- tjies wat in spinasie en kool 
naval nie. · voorkom nie? 

B.A. IU: Ek gaan definitief B.A. IIJl (Hisrories 6): My 
my deposito verloor in die pa sal nie veei s~ as ek uit
Staatsleer vraestel.. eindelilk vanjaar ldaarmaak 

vir ons ook 'n raaisel; Wat Is 
wit en het 'n I.K. van 200? ~ 
200 B.Sc. II studente. 

B.Jurls II: Blykbaar gaan ek 
volgende jaar aan me~ voor· 
bereidende Latyn m. 

dwarsdeur gery; een fietsryer 
se ratkabel en traparm het ge
breek; verder was daar min 
probleme met fietse. Die hitte 
en wind was baie uitputtend; 
'n baie sterk Suid-Goster het 
veroorsaak. dat die fletBryers 
'n uur laat op Mosselbaai aan
gekom het; verder was bulle 
deurgans betyds en is hartlik 
verwe!kom met werkeersbege
leicling op die meeste dorpe. 
SANRA organisasies op die 
verskillende dorpe het heel
hartig saamgewerk en pra~ge 
ondersteuning Is verwerf. 

Die veldtog bet onlangs amp
telik afgesluit en die mooi be· 
drag van R7 665.44 is ingesa
mel. Ons as studente is baie 
tevrede met die mooi same· 
werking van die stadsrade en 
die bevolking van Suid-Afrlka 
wat die euwel van dwelmver
slawing en rukohoUsme terdet! 
besef; en wil hiennee elkeen 
wat mee gewerk bet em die 
veRtllto~ 'n sub88 te muk. b~e 

ons groot 

lEN WAT U tOOK All VAN 'N 
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DIE WAPAD 

NUWE STRUJ(TUUR 
mE Studenteraad het na rype oor
weging daarin geslaag om 'n n1ll!we 
struktvm.r vir die Stmienteraad 
daar te stel. 

In teorie lyk hierdie veramle
ring na 'n meer vaa.rtbelynde Stu
denteraadl. Wat die praldyk ga<Jm 
oplewer, is 'n ope vraag. 

Op hienlie stadi1ll!m kan geen 
negatiewe kritiek gelewer word 
nie. Die Algemene Diens Bestuur 
is 'n hoofliggaam wat bane moont
likhede bet. Dit ga~m die Studente-

DIE sekretairis van die ASB en AS
PU, mnr. 'Sommiie l\'Horke~ verBaat 
vandag die ASB. 

Waar Die Wapad nou saamge
werk bet met mnr. Morkel, van
wee ASPU, is o1it vir ons moeilik 
om afskeid te n.eem van die lkleilll 
ASB-snorken. 

R'aad se probieme in een opsig ver· 
Hg en wen in die sin dat dne pro· 
pleme van, byvoorbee!d. Die Wapad, 
eers goed demr die ADB deurtrap 
kan word. AI wat dan van die Stu
denteraad vel!'Wag word, is om die 
gesuiwerde prodlulk van dlie pro
bleem te bespreek. 

JDie Puk-massa wag groot-oog 
en groot-oor op die Jdgting wat die 
ADB gaan gee aan die studentebe
hmge. 

Namens Die Wapad-redlaksie en 
die hele Puk net rue volgende: 
Dankie is 'n klein woordjie, maar 
'1m woordljie wat ons opreg bedoei 
en se hoe on.s voel. 

Ons wens mmr. Morken aile 
sterkte toe met sy mmwe betrek· 
king. 

s 

ORPS 
'' '' GEAGTE REDAKTEUR ~ ,Twyfelaar" bet m die vo:rige uitgawe Vmll Die 

Wapad gereagerer ©p 'n berig wat ek ge§keyf bet omr die Korps se tagtig
ste verj21ardag. Hy vra dat ek die voigende paragraaf in my artlliel verdm
deHk, aangesien dit mag iyk of die kHekvormiD.g voor§taan: 

,,Die spits van die ysberg I Die soort wat eksklusief an- ens. ens. 'n Mate van groeps
het begin uitsteek toe op 'n dere uitsluit en die soort wat gebondenheid is noodwendig 
vergadering van die Korps inklusief andere welkom wil by enige vereniging. Omdat 
versoek is dat d ie ,gerefor- laat voel by die kring. Eers- ,,kliek" 'n negatiewe konnota
meerd" uit die naam van die genoemde soort verpes ek om- sie het, praat ons egter in die 
Korps verwyder moes word, dat dit sieklike kliekvorming sin gewoonlik nie van 'n kliek 
omdat dit te vee! van 'n ,,Dop- is, waar 'n mens aityd as bui· nie. 
per"-stigma in hom omdra. testaander onwelkom voel. Wat die praktyk betref ver
Hierdie aanslag op die naam Maar die tweede soort ,,kliek" toon die Korps 'n openheid: 
van die Korps is suksesvol af· is aanloklik - ek voel welkom Selvergaderings is vir aile Kos
geweer en tesame daarmee om my by hulle in t e trek. huisinwoners, nie net vir 
ook 'n hele aantai mense wat Hulle laat my nie verstaan Korpslede nie. Programverga· 
andersins nog aan die akti· dat ek ,nie een van bulle" is derings word vir aile Pukke 
witeite van die Korps sou dee!- nie. aangebied. Die eerstejaars-
neem en aktiwiteite sou by- Die Korps kan 'n ,,k.liek" kamp, '77-Aktueel, reel die 
woon." wees in die goeie sin van die Korps vir aile belangstellende 

.,Twyfelaar" se dat die skry- woord - dis immers wat I eerstejaars, nie net vir 'n 
wer van bostaande nie baie meeste verenigings is soos die groepie geselekteerdes nie! 
duidelik is oor die verband K.J.V., J.V., Volkspele, Florna Paul Kruger. 
wat hy wil le tussen die eer-
ste en laaste dele van die pa
ragraaf nie. Ek het vir ,twy· 
fe!aar" 'n verrassing - die he· 
le paragraaf is 'n aanhaling uit 
'n artikel van mnr. Laurens 
du Plessis, Korpsvoorsitter 
van 1970 en 1971. As gevolg 
van 'n drukfout in die Wa-
pad kon dit miskien nie dui· 
delik gewees het dat die hele 
stuk 'n aanhaling is nie (die 
aanhaiing is nooit gesluit nie). 
Bedoel ,Twyfelaar" nou dat 
ek onduidelik is of die oor
spronklike skrywer van die 
paragraaf? 

Indien u mnr. du Plessis 
om 'n verduideliking vra: 
Onthou dit gaan in die aanha
ling oor die tyd toe mense 
gedink het dai die Korps 'n 
,.dopper"vereniging was, wat 
natuurlik foutief was. AI lees 
'n mens net die aangehaaide 

Stofwolke draai 
oor berig 

van 
Reflektor 

MENEER, Ek vra my die waag af: Wat is die doeR 
van Reflektor? Is dftt nie 'n mbriek wat hande! 
oor akfuele sake op die kampus rakelllde die sru
dente varrn die P.U. vir C.H.O. nne? 

Nou wil dit vir my voor- , dat jy jou daaroor uitlaat nie. 
kom of dit nou aan enigeen Jy praat van 'illerlm dinge 
gebied word om sy, of Hewer wat reeds ou bekendes is. Hoe 
in hierdie geval, haar, griewe jy met jou wye insig in die 
teen die samelewing te lug. manne van die PUK kan dink 

greep uit sy lang artikel, is Nou aan die tannie wat Re· dat sulke kritiek ons kan 
dit duidelik dat hy oor hier- flektor behartig het in Die Wa- skroei, laat my stom. 
die stryd geskryf het. .,Twy- d DIE landswye Staatmaker Kon- seunskool Helpmekaar in Jo- ten Afrikaner en Groepsdina- pa van 31 Mei 1974. Dink jy Aag tannie, asseblief man, 
felaar" maak nou die fout om ferensie is gedurende die lang- hannesburg. mika. Hierdie onderwerpe is nie jou eensydige kleingees- om Reflektor te gebruik om 
iets oor ,.kliekvorming" in naweek van 23-26 Mei 1974 onderskeidelik ingelei deur ds. tige geskriffie sou beter gepas jou minderwaardige geslag op 

gehou. Ten spyte van die petrol Chris Jordaan en ds. Mike mnr. du Plessis se woorde te het in die dee! van ons koerant te heme!, is net nie hoe dit 
Hierdie konferensie is van- krisis was daar selfs ses ver- Smuts (jnr.), albei van Potchef- lees, wat onregmatig is. aan julie dames afgestaan nie? gedoen word nie. Indien jy 

,Kliekvorming' is vandag mis- J k 'k _jaar gereel deur die Staatma- teenwoordigers van die Kaap. stroom. ou wer l! waar onthou ooit weer so 'n kans kry, pro-
kers van die Potchefstroomse Die tema van hierdie kon- kien 'n strydpunt rondom die jy jou toe nie van die woord beer aktueel wees, raak wees, 
Universiteit. Dit was die vyfde ferensie was Staatmaker-dina- Daar is verder ook verskeie Korps, maar in die tyd waar- .,gevrek" nie. Lyk my nie iY nuut wees en bowenal my lie· 

oor mnr. du Plessis skryf h 
sodanige konferensie wat mika en daar was onder an- ander Staatmaker sake be· et genoeg moeite gedoen nie. we ou meisietjie, moet nie ge-

l . d h t . d' H (1960's) was dit nie die ,.issue" D't 1 k . . d' vrek wees ni·e. p aasgevm e m 1e oer- dere besprekings oor die Chris- spreek. 1 Y my JY IS een van 1e 
nie. 

Kol. 3 : 12: ,Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heili· 
ges en geliefdes, met innerlike ·ontferming, goedertierenheid, 
nederigheid, sagmoedigheid, Lankmoedigheid". 

ONS kry vandag te doen met baie 
mense wat se dat ons van ons kant 
ook iets moet doen om ons salig
heid te verwerf. Ons goeie werke 
verdien ons saligheid, so redeneer 
hulle. Maar hoekom moet ons dan 
goeie werke doen? Hoek om moet 
ons nederig, sagmoedig, lankmoe
dig wees as ons salig wil word? 

Die nuwe mens is in Christus. 
Wat ons as gelowiges in Christus 
ontvang het, vind sy diepste oor
saak in die goddelike heilswerk 
jeens ons. As geheiligdes is ons 
deur . God uitverkore, afgesonder. 
Die verkiesing gaan terug op die 
voorwereldlike besluit van God ten 
opsigte van Christus. Ons kan ons 
dan verheug in dit wat God aan 
ons geskenk het. 

Paulus skryf in die brief teen 
die dwaalleer wat daar in die stad 
Kolosse bestaan het, nl. dat ons nie 

deur Christus se verdienste alleen 
gered kan word nie. 

Volgens hulle moet die mens 
deur eie verdienste met die hulp 
van Jesus Christus self bo die son
dige wereld uitstyg. Hierteenoor 
stel Paulus die verlossingskrag van 
Jesus Christus duidelik. God se 
liefde is verkiesende liefde - God 
kies uit. Ons kies onsself nie uit 
nie. Ons is deur God uitverkore. 

Waar die selfkennis en erken
ning van die liefde van God is, sal 
die nuwe mens openbaar word nie 
in hoogmoed nie maar in liefde en 
ontferming. Dan word die lewens
openharing van die nuwe mens 
goedheid, vriendelikheid, ens. Om
dat God ons eerste liefgehad het, 
omdat Hy ons uitverkies het, om
dat Hy vir ons saligheid verwerf 
het, daarom wil ons ons lewens in
rig na sy Woord uit dankbaarheid. 

W at wel destyds ter sake 
was, was dat die Korps deur 
mense misbruik is om posisies 
in die studentelewe te bekom. 
Enigiemand kon byvoorbeeld 
staan vir Korps-Studenteraads
lid. Dit was nie nodig dat hy 
eers op 'n Korpsbestuur moes 
gedien het vir kandidaatsver
eistes nie. Hierdie mense sou 
graag wou sien dat die kwa
lifiserende ,.gereformeerd" uit 
die Korps se naam geskrap 
word, omdat die kwalifisering 
sommige van hulle tot nadeel 
gestrek het. Onthou: Destyds 
het jy 'n dopperstigma gedra 
as jy aan die Korps behoort! 
Ek reken dit is wat die aan
gehaaide skrywer bedoei waar 
hy se dat tesame met die aan· 
slag teen die Korps ook 'n hele 
antal mense afgesweer is wat 
andersins nog aan die Korps 
sou deelneem en aktiwiteite 
sou bywoon. Natuurlik wil die 
Korps nie oppe:rtuniste as lei· 
ers he nie! 

Indien ,.Twyfelaar" my van 
onduidelikheid beskuldig, om
dat ek die stuk sonder veel 
verduideliking in · my artikel 
aangehaal het: Dankie dat 
hy my daarop wys. Ek is net 
so gevoelig as hy dat dit skyn 
of daar geroem word op mo· 
nolopie deur 'n minderheids· 
groep en wil nie dat die in· 
druk bestaan dat die artikel 
juis dit bepleit het nie. 

Daar Is twee 11oorte !dieke: 

min dames wat weet wat in Manne, was al ooit soveel 
die mans se kamers aangaan snert deur so min gebesig. Net 
en ook in die Elgro. dit, aanvaar dit as afkomstig 

Wat 'n vergadering soos 'n van 'n wordende lid van die 
massavergadering moe!;. wees, vroulike geslag. 
weet ons alma!. Dis nie nodig Ben du Toit. 
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'N SEWENDE HOOFLIGGAAM, die Algemene Diensbestuu.r (ADB) is in die Iewe geroep. Hierdeur word 'n a~mtal smdenteliggame saamgegrroepeer, wat 
voorheellll organisatmies op 'n taamlike !osse basis gefu.mksioneeli .bet. §o 'n lllerrangskikking w~s nodig, gesien teen die agterg.rond van die baie vereni
gingst ldubs en ko:m.Uees op die kampus. As jou aantal stud.enteliggame vermeerder, moet jou strnktu:unr soepel genoeg bly om d.it te akkommodeerr. Die 
sewende lhoofligg~am bied egter net 'n gedeeRteHke oplossing. mt maalk 'Moot voi!JJrsiening vir die groter a~m.tal verenftgings, kll!Ji.bs en komitees en hoe 
eiRe Hggame se besnnre onderHing skakel mt maak nie voorsiening vnr die groter aall'i.tal stadente nie, w~t in 10 jaar van 2 200 tot 15 600 gepaddestoel 
het en die aantai koslmise wat van 9 tot 20 vermeerder bet. AI is die stui!llenteliggame geskommel in 1967, 1971 en nou weer, bly d.ie basiese aJJitgangspunt 
gesentraliseerde aksies. Om 6 600 stud.ente by een aksie betrolkke te laat voel, sonder om by kleilill groepies te beglin, ns we!llsdenkery. 

. . 
het weer die reputasie dat hy kunste en KVV syne vir korp- gereklameer. te neem wat hy in sy koshuis tot hul reg kom in die verskil· 
deur 'n groep koshuise dus- saksies. Dit sal voorkom dat ten uitvoer moet bring nie? . lende geografiese eenhede op 

As die hoofliggame te veel op 
gesentraliseerde basis werk, is 
die gevaar van drukgroepe, 
wat die hoofliggame oorneem, 
baie groot. Daar is een hoof· 
liggaam wat die naam dra dat 
hy deur 'n groot koshuis an· 
derkant die spoor beheer 
word en 'n ander hoofliggaam 

kant die spoor beheer word. die koshuise een wi!reld is en INTERKOSHUISKOMITEE§? Hoekom kan hy nie self op die kampus. 
As ons na die twee hooflig. die studentelewe 'n ander we· AOB, ADB en ABKK sitting PNB, en KVV het met sy 
game se besture kyk, kan ons reid, beheer deur 'n paar in· Sommige hoofliggame probeer he nie? selle, die pas aangegee. Na 
nie help om saam te stem nie. gewydes. die probleem ondervang deur wat verneem word gaan AOB 
Groot getalle maak dit moont- Die tyd van blote plakkaat· hulle sogenaamde inter-kos· HOE GEMAAK? hulle hierin volg. Met die hui· 
lik dat een groep op die kam- ri.!klame is uitgedlien. Elke huiskomitees. Die beswaar teen dige skommelings en opstel 
pus weens die algemene onbe- hoofliggaam moet deur middel 'n interkoshuiskomitee is dat By aile hoofliggame, buiten van Grondwette en Reglemen· 
trokkendheid, hulle kan in- van sy man in die koshuis vin· dit bloot 'n oor!egkomitee bly. SAB en SSB, is 'n konsekwen- te is dit 'n ideale tyd om de
wurm in een hoofliggaam. nig en effektief 'n aksie kan Daarna besluit die hooflig. te deurvoering van desentrali· sentralisasie kragtig deur te 

DESENTMLISASIE 

loods, mense kan organiseer. gaam se hoofbestuur en die sasie moontlik. Dit is geen voer. 
Die suksesvolle Karnavalle van interkoshuiskomitee moet die verwatering van die Puk se Terug koshuise toe! Laat 
'73 en '74 het bewys hoe goed vuil werk in die koshuis gaan unieke stelsel van belangebe- die koshuise die hartklop van 

Die ADB is 'n welkome Se· aksies werk op koshuisbasis doen. Hockom kan die koshuis- hartiging nie, maar sorg bloot ons studente!ewe wees! 
wende skaar aan ons sesskaar· aangebied en op koshuisbasis man nie help om die besluite dat al die studente se belange Paul KrUger. 

ploegie. Wat egter nodig is, 
is 'n modeme skottelploeg. 

'n Meer ingrypende struk· 
tuurverandering in ons stu
dentelewe is nodig - in die 
vorm van desentralisasie kos· 
hulse toe. Die alagspreuk moet 
wees: Laat ons koshuise weer 

i~~ ~~~t~i····························· lewe! Laat elk van die hoof-
liggame sy man in die koshuis 
M - AOB syne vir ontspan
ning, ABKK sy man vir die 

uwe 

struk uur "' " e 

teenwoordigster ondersoek. As 
gevolg van verskeie probleme 
kon die kommissie nie uitsluit
sel oor die saak verkry nie. 
Daar is toe aanbeveel dat die 
saak hierdie of die volgende * VeJnrolg VaJll bn. ll. termyn weer ondersoek moet 

lig11ame s:~l dus veertien ver- word. 
teenwoordigers h~. Die vyf 
dagbestuur.slede word dan by

Naas die dagbestuur het ook 
mnre. Paul Kruger, Marius 
Schalekamp, Carel van Heer· 
den, Jan Henning en mej. 
Ineke Lindhout op die kom-

gevoeg om 'n totaal van 19 te 
vorm. 

Die kommissie het ook die 
moontlikheid van 'n damesver- missie gedien. 

BU~TELEWE SENTRUM 

Aile toerusting vir btYite~lewe ~nto®Siaste. 

Ons verskaf aila ka~m~eerroerustingo 
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WolmaJransstmst 40. 

'!f'el®~o©n 132~. 
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Onttnoet @IllS man by die Pukke~ Wikus Pretorius 
Nedbank is in u midde om u 
in u geldsake by te staan, met 
'n voile reeks bankdienste wat 
spesiaal vir smdente se be
hoeftes beplan is. 
Dii~ Nec!lbmnke!i:'s biOO. an: 
Stllu!iematrelienh:aiJS van tot 
R.SOO ~ van u tweede 
jaru: af en, n2l afstudering, ook 
ienmgs vir jong beroepslui. 
StuuJe:nte-lldtsk@nt:ant
rekeninge wat rente op 'n 
daaglikse saido lewer- sonder 
enige grootboekgelde. 

Tm voUe deur Suidl-Afrikaaen besit m beitunr. 

Gr2tis ek!iHempialf'e van 
Nedbank se ,Passport to 
Pleasure'' en die ekonomiese 
maand- en kwartaalspieel
beelde. Vra net om op ons 
poslys geplaas te word. 
Vir inligting oor al hierdie 
dienste, en vir spoedige beslis
sings, gaan gesels met Wikus 

. .lP'retorius by Nedbank, Kerk
straat 141, TeL 4394. 

N~~G«egillt~~ 

'Ill Ud ~an IIIia ~i-trMGJ 

Qundnmt 3129 



de\lllr Ke:meells van Niekerk, FD.nalie Ll.JB.-stuuleJD.t. 

WANNEER I§ JY VERLOOF? Partye kan vedoof l!'aak met «l!f sonder ver
loofring, skrifteUk. of mondeTIJiks~ uirolruhlilk of stnswyend, )J.llernoonHk of d.euu 
middel van 'n derde. I!n di.e Romeinse Reg was 'n vedowiJrngsimntrak nie af
dwingbaar nie en geen slkade Ikon verhaaU word nie. In ons rreg kan 9

ll1 ma~n 
en 91!1 meisie mekaar aanspreeklik hou by die verbrelking van 'n verlowings
kontrak. 
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@ 

een esess e 
deur Ri21an van der Want, Ekonomnese Verenigmg. 

MET Dm STYGING van pryse waarvan ol!lls gedurig hoo:r en 'n inflasiekoef$ 
van ongeveer 16 persent, kom die vraag onwillekeu:rig l'oJy 'n mens op: ,,Is 
Stdd-Mrika best~md teelll 9D resessie?" 

DIE VERLOWING§KON'll'RAK voordele wat die voorgenome Waar die man die meisie ook Ons sien dat die wereld se word. sieprobleme. Die hoi!r rente· 
'n Getroude man of vrou kan huwelik kon bring). gedefloreer het met beloftes rykste Iande besig is om 'n de- Geeneen van hulle het tot koerse sal die vraag na duur 
nie met 'n ander persoon 'n Faktore wat in berekening van 'n huwelik, sal sy ook vir pressiegraf te grawe wat vir dusver verbruikersvraag aan· invoergoedere bekamp en ter-
veriowingskontrak sluit nie. gebring sal word by die vas- deflorasie kan eis. die ontwikkelende Iande op gemoedig deur die verlaging seldertyd meer buitelandse 
Selfs nie 'n voorwaardelike stelling van die bedrag geld VERLOWING§GJE§KENKE hongersnood kan uitloop. Suid· van onregstreekse belasting geld kan leen, die invloed van 
verlowing soos ,indien ek 'n is onder andere: Die sosiale As die man die verlowing ver- Afrika is in 'n mate verskans om die nadelige uitwerking buitelandse geld al is dit teen 
egskeiding verkry" is geldig stand van die partye, die mate breek sal die meisie die ver- teen die meeste ryk Iande se van die olieprys vas le vat nie. hoe koste, sterk aanmoedig. 
nie. So 'n kontrak is nietig. waarin d ie eisers se gevoelens loofring kan hou aangesien dit poging om hul eie bus te red. Die meeste het eenvoudig pry- Geeneen van die ryk nywer· 
Buiten hierdie geval kan 'n gekwets is en die laakbaarheid geskenk is met die oog daarop Toe olie in Januarie weer se laat styg en die vraag laat heidslande gaan toelaat dat an-
verlowing voorwaardelik ge- van die verbreker se optrede. * Vervolg op bl. 7. vryelik begin vloei het, is daar afneem. der arme en ontwikkelende 
skied, bv. ,as ek verkies word gevrees vir 'n insinking in die Mnr. Dennis Healy, Minis- Iande met groot grondstof· 
tot Alabama". Die voorwaarde wereldekonomie. Maar al wat ter van Finansies in Brittanje, voorrade hul afpers soos die 
moet egter nie teen die goeie gebeur het, is dat die gevaar se waarskuwing, dat geen land Arabiere dit gedoen het nie. 
sedes wees nie. van resessie weens voorsien- kan leef met 'n inflasiekoers Hulle is steeds besig om die 

Waar 'n party 'n wesenlike ningstekorte afgeweer is. van meer as 20% nie, is be· handelsvloei in hul guns te 
fout begaan bv. die identiteit Tog lyk 'n resessie nou na- wys. 'n Middel om die pro- swaai en tot nadeel van die 
van die ander, sal die verlo· der omdat mense eenvoudig bleem te stuit moes gevind ontwikkelde Iande. 
wing nietig wees. Waar 'n par· weier om teen steeds stygende word. Dit is veral die ontwikke· 
ty dwaal ten opsigte van iets pryse te koop. Die gebrek aan Gelukkig is S.A .. in 'n groot lende Iande waar verwerking 
soos die finansiele posisie van vraag sal 'n tyd lank verbloem mate hierteen ver skans. So- van grondstof nog nie plaas· 
die ander sal die verlowing word deur die opbou van voor- lank die goudpryse hoog bly, vind nie wat deur die ryk ian· 
nie nietig wees nie. 'n Dwa- radc wat in die begin van die sal die invloed van buitelandse de se uitvoeroorlog geraak sal 
ling ten opsigte van die ge- jaar totaal uitgeput is. ka.pitaal en goeie pryse vir ons word. Die 2000 miljoen armes 
loof van die ander sal die ver· Die ekonomiese beleid in al grondstowwe, ons sterk. in Afrika, suid·Amerika en 
lowing egter nietig maak. die ryk Iande sal bepaal word Ons het steeds ons eie pro· Asie sal min kans he om terug 

As na die verlowing vasge- deur hul inflasiekoers, groei· bleme met ons betalingsbalans. te slaan. 
stel word dat een van die par· koers in vraag na arbeid, be· Daarom het die regering vroeg- Dit is teen die inflasiege-
tye 'n onkuise !ewe gevoer Osie (links), en Kerneels van Niekerk, wat verantwoordelik talingsbalans en die beheer· tydig wal gegooi teen die in· drog, maar hoe lank sa! ons 
het voor verlowing, sal die is vir sommige van die bydraes op hierdie bladsy. maatreels wat ingestel gaan voer van ander iande se infla· dit nog kan uithou? 
kontrak vernietigbaar wees. (Foto's: Fotokuns.) 
Onkuise gedrag met 'n ander 
na sluiting van die verlowing 
sal 'n geldige grond vir die 
opsegging van die verlowing 
wees. Ook sal 'n meisie die 
verlowing kan opse indien die 

Gesinsbeplanning 
man poog om haar te deflo- DHE PilL llS GRATIS BE§KIKBAAR! Hierdie aalm-
reer. 

ElSE VIR 
kondiging deur die Minister van Gesondheid., dr 
§chalk van der Merwe, op 15 November 1973 het 
groot kritiek uitgelok. Voorlopig geM. die instel

0 

NOU:KEURlGE en diepgaande navorsing deu:r 'n ondersoekspan van die Pot
chefstroomse AptekerstudenteveJrenigirng bet dlie vo!gende opiossiliugs vir 'n 
aantal ernstige p:robleme aan die IHg gebring. 

DOOFHEID SKADEVERGOEDING 
Skadevergoeding kan deur die 
onskuldige party ge-eis word 
as: 

ling net vir Pretoria en Bellvme-omgewillllg, maar • Gooi waterskilpadvet in die 

borne sit word geneem en 
gebrei tot 'n pleister, dit 
is goed om bloedvinte ryp 
te maak of dorings uit le 
trek. 

herhaal dit met 'n ander 
een. Hou so aan totdat die 
hoender nie meer sterf nie 
- wat meestal met die 
agste of tiende hoender die 
geval is. Gee intussen die 
gebyte persoon so vee! soet 
melk in as wat hy kan 
drink. 

1. Die verlowing sonder goeie 
rede opgese word, of 

die projek word glo verder uitgebrei. oor wat doof is. 
e Sny 'n haas oop druk water 

2. As deur laakbare gedrag 
die onskuldige gedwing 
word om terug te tree uit 
die kontrak. 
Ons howe is meer geneig 

om substansiele skade aan die 

Hierdie. aankondiging is egtel1 tal koepons wat haar in staat 
geen rede vir 'n ander groep sal stel om 'n gratis voorraad 
om breed te glimlag nie! Die van ,Die pi!" te behou. Die 
hele skema staan onder streng vrou staan egter nog onder 
beheer. · verpligting om gereeld die kli· 

niek te besoek vir roetine-on
'n Besluit deur die kabinet dersoeke. 

meisie toe te ken as aan die bepaal dat 'n vrou wat 'n kli· Die voorbehoedmiddels sal 
man. Daar kan ge-eis word vir r.iek besoek en kwaliiiseer, 'n slegs vanaf sekere apteke ver
genoegdoening (hartseer, lei· identifikasiekaart sal ontvang kry word . 'n Plakaat sal aandui 
ding, ens.) en skadevergoeding wat die besonderhede van haar dat die apteek aan die gesinsbe
(finansiele verliese gely en voorskrif sal bevat en 'n aan· planningskema deelneem. Deel-
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by doe . 
]OU ou 

F A I GO 

DKA 

nemende aptekers word deur 
die Sekretaris van Gesondheid 
vrygestel van die ,.Wet op 
Moontlike Nadelige middels". 

'n Klinese pak wat vyf spe
sifieke tipe voorbehoedpille be
vat sal deur die apteek ont· 
vang word en· slegs die spesi· 

= fieke tipe sal aan die kwalifi· 
i:l 
101 
1'1 
II 
J1;l 
Pit 
f! 
111 
ra 
IJ 

serende vrou voorsien word . 
Die vroue sal 'n kaart he waar 
die voorgeskrewe aantal tab· 
Jette aangedui word en wat 
deur die apteker se stempel 
gekanselleer word na voorsie
ning om sodoende korrupsie 
uit te skakel. 

Die nuwe skema verander 
dus geensins aan enige kon
trole oor voorbehoedmiddels 
nie maar stel 'n sisteem daar 
wat nuttiger beplanning vera! 
onder die minder gegoede, 
aanwakker. 

Erkenning aan; S.A. Tyd
skrii vir Apteekwese . 

TEEN JLAE BLOEDD!aUK 
uit blaas in 'n flessie en 
gooi in oor of steek pluisie 
nat in oor. Vlakhaaswater 
is die beste. 

® As 'n mens somtyds doof 
word kan jy 'n paar kaffer· 
haar krulletjies daarin steek 
en die doofheid sal weg· 
gaan. 

~ Hierdie siekte ontstaan deur 
uitgeputte senuwees. Hier 

UITTREK VAN 'N DORllNG 

e 'n Perdevlieg word lewen· 
dig gebruik om turksvydo· 
rings uit te trek. 

~ Sny 'n rosyntjie oop en haal 
pitte uit, sit 'n vlieg daarin 
en maak oor plek vas. 

is baie rus nodig en ver· ------------
sterkende voedsel nodig. 
Neem vroeg in die more 1 
teelepel koeksoda in 'n glas 
baie warm water. Elite keer 
soos u skielik snaaks voel 
en wurg, neem weer die 
koeksoda water. Hou so aan 
totdat dit verdwyn. Kamfer 
brandewyn met water help 

F orna gaan 

mal 
ook. Neem dit saam as u FLORNA het onlangs 'n baie 
iewers heen gaan. Dit is al· geslaagde toer onderneem na 
tyd gereed. Mtunzini, 'n gebied onder be-

TEEN BLOEDVERGIFTING 
heer van die Natalse Parke· 

TEEN GIFTIGE BYTWONDE raad. Die toergroep van 58 le· 

6> Sit 'n pap van beesmis en (!I 

asyn op, nadat die mis op
gewarm is, (warm beesmis • 
van die kraal is die aller
beste.) 

Skerpion in soetlie gesteek 
en opgesit. 
Maak 'n xxx Peppermint ef
fens !dam en sit op die plek. 
Hou op tot die gif uit is. 
Dit vreet 'n gat deur die 
peppermint. 

® Drink 

e Hou die seerplek in warm 
wassodawater en sit dan 'n 
Merinoskaap se niervet ge
braai saam met 'n bossie 
(ons noem dit teebossie om
dat die naturelle daarvan 
tee maak) daarop. Dit word 
gekook tot dit soos 'n groen €l 

salf lyk. Daar is nie 'n seer 
wat hierdie mengsel nie ge
sond sal maak nie. 

haanharsings met 

TJEEN BLOEDVThiTE 

wyn. 
Neem onmiddellik na 'n 
slangbyt 'n lewendige hoen· 
der en sny dit 'n klein sny
tjie voor die bors, druk dan 
die snytjie teen die bytplek. 
Hou dit so vas totdat di.e 
hoender dood is. Neem dan 

de het feitlik a1 die koshuise 
verteenwoordig. Die toer was 
'n groot brul en die gees on
verbeterlik. Daarom kan u ge
rus die Wapad en die kennis· 
gewingborde dophou vir die 
volgende toer - dit is die 
moeite werd . 

Allie persone wat belangstel 
om die !Kongre5 as waam<e
mers by te woon moet blille 
name by 'il!le S.!R..·kantoor gam 

• Ill 
Osie van Niekerk. • Wasluise wat op vet dorin.g- die dooie hoender weg en opgee . 
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L BERALIA 
V ANAGTER golwende graan
lande en bloeiende blomme, 
(ideaal vir kransies), net die 
paar, aJ roggelende en stotte
ren<te afskeidswoorde . . . . 
Die simptome van die gevrees
de siekte was telkens die laas
te paar weke in ons spyskaart 
te bespeur; Natuurlik, MAAL· 
VLEIS A' LA V ARIASIE. 

Met die tydverkwistende en 
sosiaalstremmende akademiese 
stryd so byna agter die rug, 
het daar tog groot dinge so 
tussendeur in ons graanskuur 
plaasgevind. Ons twee Tokke
lokke Ernst en Klaas wil ons 
graag felisiteer met hul ver
lowings; Maar nou wonder 
mens wie gaan die volgende 
wees, dalk Isak? Dan wil ons 
ook vir Attie gelukwens met 
sy nuwe sweetpak, maar ai, 
noudat ons almal weet jy het 
sulke ,klasieke" tone, wat van 
'n nuwe paar skoene? 

Daarom se ek gou-gou: 
,,Fahr~n Sie Wohl!?" 

KLOOSTER 

Vergeei-my-nie het 'n unie
ke ,hennedinee" gehou. Die 
dinee was slegs vir dames en 
elke darrie het 'n dorp voorge-

Die wenner van die Henna
party ontvang haar prys op 
Vergeet-my-nie se onteressan
te en oorspronklike dinee. Sy stel. Daar was die oorspronk

NA •n week of wat, net toe likste idees - bv. een het 
die publiek begin hoop het Ogies voorgestei en 'n ander 
die Pukkewyne het alma! oor- Jan Kempdorp, met natuurlik 

het Carletonville voorgestei ~[0\;,c·.<''-~~ ., '!11-..~'~ '·: 
deur .. Car!tonpapier" om haar 
te draai . . . (Car!etonville is 
natuurlil< die dorp met die 'n slang om die nek! Reg, El-see gevlieg om eers na die 

winter weer terug te kom, is mien en Rene? 
die eksamen verby en kruip Die prys vir die oorspronk
almal weer uit hulle skuilga-~likste is oorha~dig aan Engels 
te uit. En Johan van Niekerk wat Carletonv1lle voorgestel 
het onder sy Anglia uitge- het. Sy was .toegedraai in 
kruip. Ons wens hom geluk Carlton ,hm" papier soos u 
met sy hernude staat van mo- op die foto kan sien. Ons sien 
biliteit. 

Die rede is onbekend, maar 
berig is ontvang dat Koos 
Saayman aansoek om 'n be
trekking by SAUK gedoen het. 
Sodra hy van hulle hoor, sal 
hy kursus opskop. Terloops, 
Klooster het nou 'n interkom 
gekry. Tussen hakies, Jan Ja
cobs 'is besig met 'n eetsta
king. Rede ook onbekend. 

uit na 'n volgende aksie wat 
ons alma! saarn kan geniet. 
Groetnis. 

SKUUR 
DIE gerug doen deesdae die 
rondte dat versoeke vir die 
manne op die grens ook die 
Skuurmanne insluit die 

baie .. sinkgate" ·- Red.) 

nie, maar ook onder mekaar 
word gespook. Skewe Sewe 
slaag dam·in om Voelvlei te 
klop in 'n spannende sokker
wedstryd. Baie geluk en voor
spoed met jul verdere bot
sings. In die stryd is Skewe 
Sewe se eie ,Vrou" se afwesig
hei.d swaar gevoel. 

Baie geluk ook aan die 
Skuurmanne wie se uitstappie 
na Buffelspoort die Wapad ge
haal het. (Ons is net bly dat 
julie nie 'n vangwa gehaal het 

Klooster het ook nou sy eie manne op die grens van die nie.). Dankie dan die Land-
vermaaklikheidsgroep gekry. kampus. Dit het ons egter nie loopspan oor hul eerlike be-
Staan glo bekend as Thalia. verhoed om weereens met riggewing oor die ,intertee". 

Ons weet nie hoekom nie, Klooster se eerstespan klaar Tannie ,Rubberhamer" kla 
maar ons huisma wil nou na te speel nie 14 - 3. Eweneens gereeld oor die wasbakproppe 
Engeland emigreer en by die het die tweedespan sy posisie wat verdwyn. Ons kan haar eg

DORP 
spanne. Geluk eerstespan met 
jul oorwinning teen die sterk 
Biouspan van Over de Voor. 

DIE dorp se hempies triom- Dit was skitterend! 
feer nog in die groenheid van Die dorp wil ook so trots op 

Juis noudat ons manne se 
kapsels begin verstewig teen 
die winterkoue en onvoorsiene 
faktore soos Toetsweek-toe
stande vir B.B. in die son, het 
die huispa se hondjie die nare 
gewoonte om sy verskyning op 
baie ongelee tye in ons teen-

RoyaJ Guard aansluit. So nog verder verstewig deur Da- ter verseker dat dit alles te· hul erfenis : steeds die groots
van die huisma gepraat, daar wie-Dup se Tweedes te k!op ruggeploeg word in die kos - te huis op die Puk, die vin
is nou glo reelings dat huis- 16 - 0. Die manne keil egter tensy vleis deesdae kettings n igste trapkar, die mooiste 
moeders na etes die ,priso- nie net ander koshuise op aan het en na rubber smaak. meisies, die slerkste rugby

hul eerstejaars wees. Julie 
moet asseblief die kollektelys
te en Pukkiegelde kom ingee 
en ook knopies kom kry tus· 
sen een en twee by die S.R.
kantoor. woordigheid te maak, tot groot 

vrese vir sommige van ons 
manne. Maar soos dit maar 
altyd gaan, gaan dit ook nie 
hier om die hondjie nie, maar 
om die volgende halsbandjie. 

Vir ons ,Lead Ghitarist," 
Dirk, sommer 'n groot hand 
met sy insluiting in Alabama: 
Nou gaan ons sommer ,hoog' 
raak van die musiek. So ook 
vir Kobus met sy insluiting in dente" moet visenteer vir ver
die Ginmastiek-span wat die steekte wapens. 
komende vakansie in Rhode- Laastens, veels geluk aan 
sie gaan toer. Leon van Aswe!ien met sy nu-

Met ons rugby gaan dit som- we pyp. Mag julie lank en ge
mer voor die wind ; blykbaar lukkig saamleef. 
het die Sportinstituut nou be-

sluit om ons manne perma-~ 0 JJ v 
nente PUK Ill status te gee . . ver Ue 00f 
vera! as daar van die mede-
dmgende koshuisspanne se I HIER kiep-kiep, daar kiep
ma.rme op die krukkelys is. ! k1ep . . . Nee, wag, dit het 

niks met ons paar U.O.D.-stu

KULU 
WAS weer naweek, was 
,afvattyd" oppie plaas. 

dente te doen nie. Over de 
Voor bet mos die trotse eie-
naars van 'n jong hoender

weer boerderytjie geword as gevolg 
van die bewondering wat Kar-
lien vir ons koester. En nou 
moet ons net pasop waar ons 
trap - dis nou om nie die 
hoenders dood te trap nie. 

En glo dit as julie wil, die 
Van Schiaks se alombekende 
Wit Cortina het jou wrintie J(ASI(ENADES 

Vrydag het die ,vaal druk
kende Mis" wat die afgelope 
week oor Kulu hang, gaan le. 
Die Proffies het gelukkig be
sluit om vir twee voile dae 
asem te skep alvorens hulle 
clie meedoenlose kruisvrae en 
blokkiesraaisels weer gaan 
hervat. 

Met stowwerige fronsgesig
gies is die koshuis dan ook die 
middag begroet en teenoor 
verskeie dosente is heelwat al
leensprake gevoer. Vrydagaand 
is alles egter vergete en is die 
interkom warm gepraat. 
(Deesdae doen net marathon
atlete hier diens) . 

geswig vo_or 'n Kewer. , 

1 

Hello PUKKE, 
Wat d1e rugby betref, n v· . II · d' d b · d 

stywe handdruk aan P .G.D. . ar pa~y van JU e IS 1e toetsty ~er y, e? v1r an er 

0 t t me, maar d1e effekte dra nog swaar . . . Das nou dre tyd wan-ns wee wanneer ons wee- · • 
d k h t neer mens jou toets terugltry en se: .. Wat! Is ek sowaar 

e ge om e · deur? Ag nee wat, dan leer ek nooit weer nie". Of: .. Wat! 
Het ek gevou? Nou leer ek nooit weer nie" . Ja, so neem 
mens elke keer besluite - verniet. Dis nou die tyd om te 
wys julie het wilskrag . As jy dus nie wii leer nie, moet nie. 

Terwyl ek so vasbyt voor die boeke, he~ ek, met apolo· 
lank as moontlik probeer uit· gie aan .. BY RIETFONTEiN SE lEIDAM", die volgende neer-

Vergeet .. my~me 
ONS het die nare siekte so 

Saterdagoggend is Ooster
hof gou-gou gewys dat ons hul
le gelyke is op die hokkieveld 
en daarna het 'n Pfaffnaaima
sjien demonstrasie menige as
ter na Pappa Oppenheimer 
laat verlang. 

Saterdagmiddag het Karen 
deur middel van rolskaatse die 
stoep blinkgepoets - net jam
mer dat Louise dikwels saam
genooi is grond toe. 

Met die vasslepers gaan dit 
voor die wind - selfs met die 
,bondel-slepers". Onwillekeu
rig dink ons aan Marietjie en 
'n sekere aster wie se sleep in 

·, Pretoria tweedeviool speel. 
Riette behoort aan die Brit-

sluit, maar op een om ander 
onverkiaarbare wyse het hy 
tog hier ook ingesluip. 

Simptome: Bleek gesigte, 
rooi oe. Pasient staar voor hom 
uit. Loop met lang haastige 
tree kamer toe en sluit deur 
agter hom. 'n Onverklaarbare 
neiging om medemens te ver
my. Kennisgewings: ,Stilte as
seblief!" en afkondigings: ,Die 
persoon wat op die derde vloer 
touspring moet asseblief on
middellik ophou!" Iewers pro
beer een nog 'n grappie maak 
en skryf op sy deur: Niemand 
het hom nog ooit doodgewerk 
nie, maar ek vat geen kanse 
nie!" 

se Geheime Diens en geniet Ja-nee, met sy lang lelike 
die nuuskierigheid terdee. kloue het die akademie ons al-

Maar helaas aan alles i.S daar mal vasgegryp! Waar het die 
'n einde en vir nog 'n week is fout dan ingesluip met'die be· 
,,Raai-raai-riepa" aan die orde grafnis van die akademie? Jo
van die dag, die Proffies on-l han? 
der ,toesprelting" en die vrae- Tog is die li~er sy v&~n il\ie 
stelle !)Uite bespremg. lewl!l rultyd ~amr. 

gepen ... 

.. Hoog !e die boel<e, 
Breed lag die maan ... 
Stadig kom die outjie 
na sy boeke toe aan ... 

Hoog le die boeke. 
Breed lag die maan ... 
Weg is die outjie, 
en sy boeke bly staan!" 

Ek voei egter. na jare van ondervinding, dat ek die 
eerstejaars tog 'n paar wenke moet gee oor eksamenskryf: 

1) Moet nie .,spot' nie. Onthou, die proffie .. spot" wat jy 
,spot", en dan vra hy die ander. 

2) As jy skryf, skryf eers dit wat jy weet, dan wat jy 
dink jy weet, en verder goril"el jy. 

Julie weet, a! die Akademie laat my dink aan Kasteel se 
kiagte, en dan aan die Tegniese Departement ... /Ek gio nie 
julie moat te kras oordeel nie, Kasteel . . • Dink net hoe hard 
moet die manse werk . . . IEk bedoe~ nou, om elke toets- of 
eksamentyd iewers lbesig te wees met geraas soclat ons nie 
kan swot nie, kos seker heeiwat beplanning en goeie tyds
berekening. Of hoe ... 7 

I'll@~ sa ek niks meer nie, oohaiwe.~ ,VASISIT'. 
-00~. 

Die 

Ons hoop die groen velde 
strek ook ten opsigte van die 
akademie en dat ons na dese 
weer meer glim!aggende dor· 
penaars tee sal kom. 

Daar is hoop om in die toe
koms 'n vergaderplek te kry 
- waar 'n teekan sal wees om 
meer samehorigheid te bewerk· 
stellig. 

* Vervolg van bl. 3. 

Ons verneem uit Apartheid Movement, die Afri
betroubare maar can National Cougress, Suid· 

onnaspeurbare 
bron dat die by
sl<rif by die foto 

Afrikaanse Kommunistiese 
Party in Louden en ander bui
telandse groepe met dieselfde 

moet wees: tema. NUSAS-woordvoerders 
.. Daar is geen ontken dat so 'n verband be
Mafia nie ... " staan. Nogtans kan daar nie 

Soos Etienne se: argeloos afgestap word van 'n 
.. As die bedien-J ondersoek hierna nie. Die oor

de by die huis eenkomste ten opsigte van die 
verjaar, moet tyd en inhoud van die veld

mens nog steeds togte regverdig dit. Dit sal 'n 
nie dat die Mafia kwade dag wees indien NUSAS 

dit hoor nie". daaraan sku! dig bevind word 
dat hy met hierdie vyande van 
die Republiek heul. 

* Vervolg van bl. 6. 

Volgens verdere berigte her
inner die polisie daaraan dat 
van die politieke gevangenes 
na ernstige oortredings krag
tens die Wet op die Onder
drukking van Kommunisme en 
die Wette op Sabotasie en Ter
rorisme gevonnis is. Dit, na
dat hul verhoor is voor die 

om sy erns te visualiseer. Suid-Afrikaanse regbank wie 
'n Tweede tipe geskenk is se onpartydigheid in wye 

die wat gegee is met die oog kringe erken word. 
op 'n toekomstige huwelik, Dit moet toegegee word dat 
soos meubels, ens. Sulke ge- oor die meriete van sekere ge
skenke kan teruggeneem wor~ valle waar. persone verban is, 
aangesien die huwelik nie gedebatteer kan word. Maar 'n 
plaasvind nie. slagspreuk van ,release all po-

Die laaste groep geskenke litical prisoners" laat 'n vraag
is klein liefdes-geskenkies. teken oor die handhawing van 
Hieronder val juweliersware, die bestaande rus en orde ir 
sjokolade en dergelike artikels. ons land. Die Staat moet een 
Sodanige goedere wat nie ver- voudig sorg vir sy veilighei< 
bruik is nie, mag deur die on· as instansie om wet en ord< 
skuldige gehou word, maar die te verseker. Hiervan mag ool 
waarde word van die skadever- die grootste individualis hon 
goedingseis afgetrek. nie losmaak nie. 
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DIE WAPAD VRYDAG, 14 JUNIE '0~14 

A~1ES 
KRANE 

PUKKE het Saterdag op dne Fanie d11JJ. Toi~-spm1terrehn lkort duskant 'n 
honderdtall in HlW. Ne§erbeker-wedstryd teen R:ustelllllmrg P!atina Myne 

omgedraai. Hwle Gorw!nnillllg van. 45--3 is egte:r nogtan§ indm.kwekkend en 
die gl!'oowte w~m hierme seisoen in die superliga. 

Dat -dit 'n pragtige wed vorendag gekom. Twee van die I is beslis van provinsiale ge
stryd was kan daar geen twy- vleueldriee bet juis gekom van halte. Hoewel hy volgens die 
fel bestaan nie. Agt prima- skerebewegings. spankeuses nie goed genoeg _is 
driee was op die spyskaart Die voorspelers het nie ver- vir Wes-Transvaal nie, laat hy 
waarvan drie deur James val in 'n losspelery nie, maar hom selfs nie deur 'n Spring
Stoffberg, twee elk deur Bar- bymekaar gebly en gedraf. boklosskakel oorskadu nie. 
rie Barnard en Rennie Saai- Jim van Rensburg wat in sy Die Pukke se reserwe-losska

troue op skrumskakel. 
Tot dusver bet die J?ukke 

197 punte in die liga aangete
ken. 93 is teen hulle behaal. 

MNR. JOHAN CLA:ASSEN, iekto:rr in God.sdiens aan man en een deur Piet Roodt. eerste wedstryd vir die Pukke kel Frans Barnard het op sen-
Willie de Bruin het die tel- se eerste span gehaak het, het ter ook goed gedoen. Barnard 

die Potchefstroomse Uniwersli.teit en be.roemde nng- bO!"d met 'n verdere 13 punte I I . s . . I l t t sovee as nege vas wppe mge- en aaunan 1s v eue s wa me 
byafrigter, en Clive Ulyate, hokkie- en krieketaf- laat aanrol (drie straf- en twee palm en net d'rie afgestaan. min beweegkans 'n drie gaan 
rigl;er aan die Universiteit, di111k met vanjaa:r se doelskoppe). Hy raak nou vertroud met die druk. 
toetsreeks tussen die Leeus en !die §p:riingbokke Na rustyd het die Puk-drie- tegniek van sy nuwe posisie. Dries Swanepoel wat vir 
met aangename herfinnerings terug aan 'n vornge kwarte skouspelagtig gekom- Agterlangs was Schalk van Theuns van Rensburg uit die 

bineer en met skere, fopskere der Merwe nog eens die Na- eerste span hou, speel vir die 
Leeutoer deur Suid.-Mrika - die een van 1955. en afwisselende aanvalsplanne poleontjie van die span. Hy eerste keer met werklike ver-

Albei het met die reeks vir van die viertal toetse van 1955 
die eerste keer bul Springbok· 
rugbykleure verwerf en as 
sulks was dit een van die 
grootste boogtepunte van hul 
sportloopbaan, indien nie die 
grootste nie. Hulle albei het 
in a! vier d·ie toetse van daar
die jaar gespeel, as slotvoor
speler en as losskakel. 

Johan Claassen het sedert
dien een van die onvergeetli
kes in Suid-Afrikaanse rugby 
geword en na 'n roemryke rug
byloopbaan van 28 toetse . 
waarvan nege as kaptein, is 
·hy vandag voorsitter van die 
nasionale keurkomitee en af
rigter van die Springbokspan. 
Bykans elke denkbare spits en 
eer op die rugbyveld het hy 
bereik. 

taktiese spel gespeel en die 
swak plekke in die Leeu-agter
lyn van daardie jaar (wat nog 
altyd bestempe! word as die 
beste wat ooit op Suid-Afri
kaanse bodem gespeel het) op
gesom. Hy moet 'n groot dee! 
van die krediet kry van die 
nege dl!iee wat di.e Springbok
vleuels in die reeks gedruk het. 
(.Theuns Briers het vyf ge
druk en Tom van Vollenboven 
vier.) 

Tot vandag is nege vleuel
driee in 'n enkele reeks 'n 
Suid-Afrikaanse rekord. 'n He
le paar daarvan is deur Uly
ate op 'n skinkbord aan sy 
vleuels gegee om te druk; te
wens sommige was so maklik 
gemaak dat 'n k1euter bulle 

Clive Ulyate het in elkeen sou kon aanteken. 
Hyself het in die vierde toets 

'n windmakerdrie agter sy 
naam geplaas en ook met 'n 
skepdoel geslaag. Sy goedge
plaaste hoe skoppe het in die
selfde toets tot minstens twee 
driee deur Briers gelei. 

Sewe jaar later, in 1962, toe 
die Leeus Suid-Afrika weer be
soek bet, was Johan Claassen 
die aanvoerder van die Spring
bokke in a! vier die toetse. 
'l'erwyl by nog op die kruin 
van die golf beweeg bet, het 
hy aan die einde van die laas
te toets in Bloemfontein, wat 

,. ... .,,,, .-.. , .. .,. deur die tuisspan met 34--14 

gewen is, as speler uitgetree. 

Mnr. Jlohan Claassen (bo) en 
Clive Ulyate het saam nul 
buiging in Suid - Afrikaanse 
rugby teen die Leeu-toerspan 

Sy uittrede kon nie roem
ryker ·gewees het nie: Suid· 
Afrika bet die reeks gewen, 
die span het 'n rekordtelling 
deur 'n Springbokspan op hul
le tuisveld aangeteken, die 
toets was die aanskoulikste 
wat ooit in die Republiek ge
sien is en hy het sy loopbaan 
as speler afgesluit met 'n drie. 

I 
I 

van 1955 gemaak. 
(Foto: Fotokuns.) 

lombai'dlstralat 39. Tat fJfJ''!J, 4595, 
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DIE Fanie du Tcit-sportierrein bly maar vir die Puklw se lB-span die onge
lukkigste veld waarop huUe kan spec!. Hulle kom hier net nie op dreef nie. 

en Landboukollege het hulle besorg. Puk!'e toegelaat om weer soos 
Saterdag was dit weer so I egter nogtans twee ligapunte I verdedig. Nooit het hulle d;e 

so hittete oor die afgrond ge- Trans-Agric het die Pukke in die spanne se eerste wed- BO: Jim ~an Rensburg, gewe
help, 'n Oorwinning met 'n en- se lusteloosheid mooi uitge- stryd, wat deur die Pukke met se losvodrspeler wat die Puk
kele punt (22-21) het bulle I buit en op hulle beurt briljant 29-9 gewen ;s, deur te hard-

1 
ke in die drie vorige intervar-

BO: Theuns van Rensburg in aksie toe hy nog vir die Pukke 
se eerste span skrumskakel gespeel het. Deesdae verteen
woordig hy die 1B-span in hierdie posisie. Hy moes vir Dries 
Swanepoe! plel< maak nadat Swanepoe! die afgelope tyd puik 

spel gelewer he~. 

Gi nas e se 
oe ~p og ~l 

mE lP'.U.-Gimnastiekkiub gaan die wintervakansie 
in Rhodesie toer. Die span ve:rtrek met die aan· 
vang van die vakansie op Vrydag 28 Junie uit Pot
chefstroo·m en keer op 23 JuHe terng. 

Die toer sal uit sestien op- I Die span wat onder Ieiding 
tredes bestaan. Dit sluit ver- van hul afrigter, mnr. Koos 
tonings in vir die Rhodesiesa de Wet, 'n voormalige Spring
Lugmag by Kariba en vir die bok-gimnastiekafrigter, staan, 
Rhodesiese en Suid-Afrikaanse sal in die volgende sentrums 

loop nie. sitys aan~evoer het. Hy spee! 
Die punteverskil was ge- deesdae 1haker en het reeds 

woonlik een of sewe puntc. vir die eerste span in hierdie 
Wanneer die Pukke een punt 
voor was het hulle ingeklim, 
maar met 'n voorsprong van 
sewe lyf weggesteek. Een keer 
is Landboukollege toegelaat 
om 'n hal van binne hul eie 
gebied deur te dribbel vir 'n 
drie. 

. I 
Die pampoenboere verd1en 

posisie uitgedraf. 
(Foto: Foto!wns.) 

12 Pukke in 
proefspanne 

krediet vir die wyse waarop TEN einde laaste het die Wes
hulle die Pukke se foute uit- Transvaalse rugbykeurders tot 
gebuit het en dan natuurlik besinning gekom toe bulle 
vir hulle verdediging. 'n Span twaalf Pukke ingesluit het in 
speel net so goed as wat sy bul proefspanne wat Woens
teenstanders hom ioelaat. dagaand op Olenpark 'n proef-

Vir die Pukke het Hein wedstryd gespeel bet. Die 
Mentz, Phillip Burger, Nic Wes-Transvaalse span wat op 
Kotze en Leon van den Berg 29 Junie in 'n Curriebeker· 
driee aangeteken. Phillip Bur- wedstryd teen die Westelike 
ger het met drie van die doel- Provinsie op Nuweland speel, 
skoppe geslaag. sou na afloop van die wedstryd 

Landboukollege se punte gekies word. 
het bestaan uit driee deur Sewe Pukke het vir die A
Piet van Blerk, Kobus Winter span opgedraf. Hulle was Wil
en Johan Wessels. Wouter de lie de Bruin (heelagter), Eu
Wet het a! drie vervyf en 'n gene van Wyk (senter), Bar
strafdoel bygevoeg. rie Barnard (vleuel), Schalk 

van der Merwe (losskakel), 
Dries Swanepoel (skrumska
kel), Piet Brand (slot) en 
James Stoffberg {agtsteman). 

Vyf Pukke was ingesluit in 
die B-span, naamlik Piet 
Roodt (senter), Hennie Saay
man (vleuel), Osie van Nie
kerk (stut), Ei"ic le Roux 
(flank) en Dries Coetzer 
(slot). 

Pluimhalspan 
DIE Suid-Afrikaanse Universi· 

Magte by die Victoria-waterval. optree: , teite Pluimbaltoernooi vind 
Die span sal ook twee verto- Figtree (1 Ju'lie); Plumtree I BO: Mnr. Piet Malan, direk- vanaf 2-9 Julie in Kaapstad 
nings vir televisie-uitsendings (2 Julie); Televisie-vertoning, teur van die S~ortinstituut. Hy plaas. AI die blanke universi
lewer. Bulawayo (3 Julie); Bulawayo en sy mense IS nog hard aan teite sal aan die toernooi deel-

-Die doe! van die toer is 4, 5 Julie); Fort Victoria (8 't soak na 'n naam vir die nee~. . 
hoofsaaklik fondsinsameling, Julie); Gwelo (10 Jul·ie}; Que- Puk 18-span. Hulle hat 'n I DJe spelers_ wa~ die Puk sal 
maar sal terselfdertyd dien as Que (11 Julie); Televisie-ver- wedstryd uitgeskryf waarin verteenwoordig, Is: 
proefskool vir 'n moontlike oor-1 toning, . Salisbury (12 Julie); die persoon wat die baste Mans: N. Lindeberg, A. Evans, 
sese toer. Salisbury (!12 Julie); Kariba naam voorstel twee rugby- J. van As, A. Olivier, C. de 

(13 Julie); Sinoia (15 Julie); toetskaartjios lkan wen. inskry- Wet, C. Kotze en M~ du Toit. 
Salisbury (16 Julie); Marandel· wings kan nog to'l: die einde Dames: R. de Klerk, G. Easson, 
las -(.17 Julie); Umtali 18 Ju- van die semester gsdcen IS. Ludick, M. Liebenberg, A 

Die Wapad word gedruk deur 
die Potchefstroom H e r a l d 
(Edms.) Beperk, Olenlaan 11, 

Potchefstroom. 
lie); Melsetter (19 Julie); Fort word. Earle, H. Janse van Vuuren en 
Victoria (22 Julie). (!Foto: Fct@kuns.) I. Swart. 


