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* 
DIE 

STUDENTE-APTEEK 

SPORTMDTIUERING IN 
DIE BRANDPUNT 

Vossic Vosloo 

DIE sportsimposium, wat verlede Vrydag in die Totiussaal, onder 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 
oudstudent, mnr. R. J . W. Op-
perman, President van die S.A 
Olimpiese en Nasionale spele· 
vereniging, gelewer. 

Die sportsjmposlum is gele1 
onder voorsitterskap van pro!. 
W. N. Coetzee en die verwel· 
koming is waargene1!m deur 
prof. H. J. J. Bingle. Prof. 
Bingle het die verband tussen 
menslike spel en sport be· 
spreek sowel as wat die sport· 
waarde van die toeskouer Is. 

Mnr. Opperman verklaar dat 
'n sportman baie te danke het 
aan die besieling en opotrering 
van die ouer. Daar moet egter 
gewaak word teen 'n obSessle 
wat by die ouer kan ontstaan 
om die kind tot prestasie te 
dryf. 

Dit kan daartoe lei dat sport 
'n straf word vir diP kind. Hy 
hf'l hom uitgespreek teenoor 
sommige Suid-Airik<oanl>e a! 
rigters wat 'n aUeet as sy eien· 
dom beskou en hom op so 'n 
wyse van verdere ontwikkeling 
kan weerhou. 

MNR. OPPERMAN 

Mnr. Opperman is teleurge· 
steld in Suid·Afrlkaanse 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 bet die Nie-Blanke die 
geleentheid om deel te neem 
Die sterkste motivering in 
sportprestasie is om jou land 
te \'erteenwoordig. Ons sal nie 
aanvaar dat S.A. getsoleer 
word van sportmededlnging 
nie. Hy beskou die nie-blnnke 
as ons verantwoordelikheld In 
die verwesenliking van hulle 
~po~ideale. 

Mnr. Opperman het sy rede 
afgesluit deur sy dank uit te 
spreek teenoor die regering 
vir die erkenning wat hulle 
ann sport verleen. Hy het on· 
der meer na die Staatspresl· 
dentstoekennings verwys. 

GROEPSBESPRERJNGS 

gram uitgemaak het, het die 
mense bietjie blaaskans gegee. 

Tydens die aandsitting het 
die groeplelers verslag gele
wer van die groepsbespreking. 

like Opvoeding c aan 
vir C.H.O. gelewer. 

MOTIVE RING 

Prof. Smith wit he dat Ds. Johan Lampbrecht, voor· 
sitter van die W.T.A.A.U., se 
groep het gesels oor die nouer 
betekenls van sportmotivering. 
Wat is die klub se rol In moti· 
vering? Hoe kan die massa 
gemotlveer word en wat is die 
rol van die kapitaal In sport? 

mens as geheel gesien moet 
word. Hy sl! verder dat moti· 
vering die aansporlng tot hol!r 
prestasie Is en dat die doe! 
van motivering deur sport 
moet wees. Motivering moet 
met drie else rekening hou 
naamlik: daar moet 'n uitda· 

,:n Ge.sonde gees huisves ' n gesonde liggaam". Prof. Bingle aan die woord tydens dio 
inwyding van die Fanie du Toit-sportte.rrein met dr. Koornhof op die voorgrond. (Foto: 

Fotokuns.) 

,Daar is 'n motiveringsveld 
wat 'n versadigingspunt kan 
bereik", het hy geantwoord. 

Dr. Gert Scholtz se groep vra 
die vraag: .,Waarom neem men· 
se dee!?" 

Jly se dat topsport nader 
beweeg aan arbeid. ..Sukses is 
die beste motivering \'ir suk· 
ses". 

ging, 'n kans vir oorwinning 
en erkenning wees. Motivering 
moet egter met die persoon· 
likhcidsprofiel van die lndivl 
du rekening hou, voordat daar 
met die sportman gewerk kan 
word. 

S.A. op soek na jong 
sportbeoefenaars 

Hoe mol't mense gemotlve!:!r 
word dat as hy presteer, hy 
ook bcloning sal ontvang en 
wat Is die konsekwensies wat 
motiverlng veroorsaak. 

Motivering se belangrikste 
ba..~is i-; belang!ll!el!ing en die 
kinJ moet aus .ot bt!lan~stcl· · 
ling gelei word. Prof. Smith 
sluit af deur te se dat motive· 

,SUID·AFRIKA is op soek na sterk jong manne en vroue", bet dr. Piet 
Koomhof verlede Saterdag by die opening van die Fanie du Toit-sport
tcrrein £(\Sf> Or KoornJ!of het vf"ral klt-m gel~ op dfe gcsondtu•id van 
'n volk. 

Pro!. W. Putter. hoof v11n die 
Departement Llggaamllke Op· 
voeding het verslag gelewcr 
oor aanleg as motiveringsfak· 
tor. Hy het die mctodes ge· 
noem waarondcr annJeg ontdek 
kan word en ondereskei tussen 
ouer, skool en mededinging 
met portuur. 70% van ons 
spMtmannc met aanleg word 
nie ontdek nie. Die diagnose 

ring ten gunste van sukses be· 
ter is as motiverlng ten gunste 
van misJukking. 

Dr. Ke>ornhof het sydelings 
verwys na sportlsolasie en die 
sportbande van Suid-Airika. 
As voorbeeld het hy geneem 

REKTOR LOOF 
STUDENTE 

van die arrigter en omstandig- PROF. H. J. J. BINGLE bet in 'n kort rede sy 
hedt is remmende faktore op 
aanlee. blydskap en dank betuig teenoor almal wat mee-

p I El fr t d t 
gewerk bet in die bereiking van die groot ideaaJ: 

ro . o rappor eer a , • . 
die gemiddelde sportman uit 

1 

n sportterrem wat ethke honderd duisende rand 
die oog verloor word en dat gekos bet om te voltooi. 
die persoonlikheld van die ar- . . • 
rigter 'n psigomatiese invtoed . .D•e groen . velde . ~~ d~e I he. . 
op die sportman het. ocwers van d~e Mooartvter JS Oaarn~ hct prof. Bmgle h~· 

In die versing van mnr. J. A. daar gestel vtr sportman en dc: gebnng aan mnr. Fame 
Olivier word die buite.invtocde :O<!skouer, vir deelnemer en du Toil, voormaligc registra· 
van sport bespreek Onder entoesias". Die Rektor bet die teur van die Puk, wat onver
meer die pers se algemene dis· doemprofetc wat !.e Suid· mocid aewrrk her om sport
torsle op sportprestasies. Die Afrika is 'n land van brood fa~iliteite vir die studente daar 
atmosfeer het 'n motiverings· en speJe, in die kort hare by- lc stcl. Namcns die Raad van 
lnvloed op die deelnemer. Die geloop. die Puk hct prof. Bingle ook 
massa moet betrek word om Hy het gese dat 'n volk nie sy dank betuig teenoor Old 
die motlverlngsprobleem van sonder sy sportmanne en Mutual vir hul skenking. Hy 
die sportleier te vergemaklik. vroue kan klaarkom nie, en het saam met mnr. Kok, wat 

Mnr. Harry Newton Walker het die studente geloof vir hul- Old Mutual by die geleentheid 
voormalige Springbokrugby· le ywer, dissipline en volhar- verteenwoordlg hel, die ge-

dat daar tien Iande aan die 
wl!reld-wipmatkampioenskappe 
in Johannesburg, deelgeneem 
het. 

Ook bet hy die feit beklem· 
toon dat 'n Suid·Afrikaner ver· 
kies is as sekretaris van die 
Wl!reldwipmat Federasle. Hy 
het voortgegaan deur die La· 
tynse spreuk ,'n gesonde Jig
gaam huisves 'n gesonde gees", 
op die huidige sportsituaslc In 
Suid·Afrika toe te pas. 

Daarmee saam het hy skok· 
kende syters, vrygestel deur 
die Departement van Sport en 
Ontspanning, omtrent persone 
wat aan hartkwale in Suid· 
Afrika sterf, vrygestel. Hleruil 

blyk ook duidelik, volgens 
hom, dat die meer sportaktte
we Suid-Airlkaner nie deel aan 
die hot! persentasle het nie. 

Hy het die Puk gelukgewens 
met die reusewerk wat die De
pnrtement Liggaamlike Op· 
vocdkunde op die gebied van 
navorsing oor llggaamsoefening 
vir harttyers doen. 

Dr. Koornhoi het afgeslult 
en die Puk gelukgewens met 
die pragtlge sportterrein. Hy 
het die nagedagtenis van wyle 
mnr tFanic du Toit geeer met 
di~ woorde: ,Dit is goed om 
manne en vroue wat bard ge
werk het vir 'n saak op bier
die wyse te verecr''. 

Drie Pukke gekies 
vir· W es-Transvaal 

·n Groepsbespreklng is gehou speler, se groep het die nasio· ding in die beoefening van denkplaat onthul. 

'N SKRALE drie Pukke is gekies om Wes-TransvaaJ 
in 'n vriendskaplike rugbywedstryd teen Noord
TransvaaJ te verteenwoordig. Die drie spelers is 
Piet Roodt (senter), Piet Brand (slot) en Erie 
le Roux (flank). 

waarin versklllende probleme nale agtergrond van sport be- hul onderskeie sportsoorte. Prof. Binale het afaesluit Die keurders het beslis ver
onder die tema, sportmotlve· spreek. Vervolgens het by beklemtoon met 'n woord van dank aan ras met die keuse van hulle 
ring, bespreek is. 'n Opsommlng Is deur pror. dat dit dee! is van die mense duisende deelnemers wat 'n span, as die proefwedstryde 

'n Vleisbraai en geselllge I D. P J . Smith, voormalige hoof se opvoedingsproses om 'n ae- sukses van die dag se verrig- van Maandagaand 26 Maart in 
verkeer wat dee! van die pro· van die departement Liggaam· sonde deelname in sport te tinge gemaak het. ag geneem word. 

~k Ba~t 
J.;ptllllk I P lt.atm.aeq 

Noordbrug Apteek (Edms.) Bpk. 

* VIR AL U APTEKERBENODIGDHEDE 

... ONS KEN U BEHOEFTES 

Dlrekteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsllter; Dr. A P. Goossens (L.AV.); A. C. Dreyer 
(B.Se.-Far.) (L.AV.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.·Far.) 

L.A. V. (Besturend). 

In die aeheel gesien, is dit 
'n span met weinig nuwe 
bloed en kan daar nie veeJ 
beter prestasies van die span 
verwaa word nie as verlede 
jaar nie. Spelers soos Willie 
de Bruyn, Schalk van der 
Merwe - laasaenoemde is nie 
eers in die B-span rue - .kan 
ongelukkig voel omdat huUe 
nie plek in die A-span ,ekry 
het nie. Veral Willie de Bruyn 
het 'n skitterende wedstryd in 
die B-span in die proewe ee· 
speel. 

* Vervolg op bla4sy 5 
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Rondomtalie-rompe 
GELUKKIG tref daar toe mos 'n koue vlaag Potcbefstroom. Ja, gelukkig, 
want dft is mos toe, wat ook daardie dames wat tot nog toe buiwerig 
was om met 'n lang romp op die kampus gesien te word, besluit bet: nou 
trek ek myne ook aan. Vir die dames wat dit reeds lank dra se ons, 
dankie . . . Ons bet dit opgemerk (laat daaroor geen illusies wees nie 
ons gaan eenvoudig nie toe oc oor die kampus of deur die lewe nie) en 
is bly dat julie voorbeeld nou groter inslag vind. 

SJARMANT, GRASIEUS 

J ulie is dus nie verkeerd 
nle, dames, as julie aflei dat 
lang rompe vir my nie lellk 
is nie - lnteendeel julie is 
100% korrek as julle aflei dat 
lang rompe vir my (en kolle
gas) sjarmant, grasieus, en 
sommer pragtig Is. Vir my en 
die oorgrote meerderheid mans 

3. 

Js dit so - selfs aJ sal hulle 4. 

saam nie. 
Let op jou houding en jou 
stap . . . moenie dink die 
lang romp gaan jou sleep· 
voetstapple verberg nle -
inteendeel, dlt Jaat jou le
wensmoeg lyk. Die teendeel 
is ook waar: 'n Lang romp 
maak van 'n melsie 'n dame 
- As sy 'n mooi houding 
het! 
Assebllef ASTER, moenie 
jou romp elke 100 tree! reg· 
trek nle. Gewoonlik gebeur 
dit bloot omdat jy nle ge
woond is aan die romp nie. 
Glo my, die regtrekkery is 
baie meer opvallend as 'n 

dit heftlg ontken, of sug as 
bulle aan die mini dink. Die 
felt Is dat die lang romp die 
vrou, vrou maak (nadat die 
mini so amper lets - ek weet 
nie wat nle, in julie doodge· 
maak het). 

En die man, man? 
romp wat effens skeef sit. 

HALSOORKOP 

5. Maak seker dat jou romp 
lank genoeg Is, sodat dlt 
nie lyk of jy hoogwater ver· 
wag nie. Nou moet ek eerlik se dat 

julle nou ook nle halsoorkop, 
toe o~ en kom.wat·wll lang 
rompe moet begin dra nie. Dit 
gaan immers nie om die lang 7. 
romp nie, maar dit gaan om 
jMI llewe ASTER. Ora dus lie· 
wers lets wat jou pas. Met 
rompies of rokke van die ge· 
wone Jengte is daar immers 
n1ks verkeerd nle. Ek sou se: 

1. Maak tog seker dat julie 
skoeisel nie afbreuk doen 
aan 'n anderslns volmaakte 
ultrusting nle. 

6. Aandrokke pas nie op die 
kampus nie, wees tog maar 
versigtig. 

Sorg dat jou romp nie lyk 
of dit so pas uit die was· 
goedmandjie kom nle. Jam· 
mer om dlt te s~ julie is 
nogal geneig daartoe -
veral met die .,sls-rokke". 
Vir my persoonlik is 'n ste· 
wige materiaaJ soos wol of 
crimpelene meer aanvaar· 
baar - miskien omdat dlt 
meer ,vorm" aan die romp 

moo£ Deel· • 

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 
,.·hcidte". Die belangrikste en 
die meeste hang dit van jou 
vroulikheld af. Jou klere is 
maar net 'n komponent (net 
soos jou grimering) waardeur 
jy jou ware sell uitdruk. Kle· 
redrag Is nie 'n doel opsigself 
nie. Daarom dat daar vir my 
'n mooi waarheid is in die ge· 
diggle: 

Still to be neat, stilt to be 
drest, 

As 1/0U were going to a feast: 
StilL to be powderd, still per· 

fu,med, 
Lcdv. it is to be presumed. 
Tlwugh art's hid causes are 

not found, 
AlL is sweet, all is not sound. 

Give me a look, give me a face 
Tlult makes srmplicit11 a grace; 
Robes loosely !lowing, hair as 

free: 
Such sweet neglect more 

taketh me, 

Than au th' adulteries o! art, 
Tlult strike mine eves, but not 

m11 heart. 

met ander 
2. Aangesien die romp die be

langrikste komponent is -
maak seker dat die bloesle 
of truitjie dlt aanvul, eer· 
der as om daarmee te kom· 
peteer. Effekleurige bloe· 
sles by 'n helder kleurlge 
bont romp vang enige man 
se oog. Dit maak 'n mooi 
prentjie! Wees tog net ver· 
sigtig vir lang los t ruie -
die twee gaan nie lekker 

ASTER, wanneer jy iets moois sien, lees of dink, 
bou jy dit vir jouself of deel jy dit met ander? 

Of bet ons so sinies geword 
dat niks ons roeer kan raak 
nle - ek glo dit net eenvou· 
dig nie. Daarvoor is ons noe 

;)lSIIISIIISIII5 HIS II'5111SIIISIIISIIISIIISIIIS.IIISIIISIHSIIISIII5111Slll51tl5!! 
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!c vccl vrou alhoewel ons van 
\'ermanliking beskuldig word. 

As jy 'n mooi blom, wolk· 
formasie of enige iets interes· 
sant sicn, maak jy djc per
soon by jou daarop attent en 
wys jy hom dat jy noe die 
mooi dinge rondom jou kan 
raaksien en waardeer. Moet 
dit net nie vir jouself hou nie, 
dec! dit met iemand anders 
en hy sal nie andcrs 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· 
teken nie - meer as wat jy 
ooit kan dink. 

Maar dit moet nie net jou 
sleep en beste vriendinne wees 
wat daarby baat nie, maar ook 
die ander skametjies en som· 
mer ook vreerodelinge. 

Koro ons probe.er oro al dje 
mooi in die lewe raak te sien 
(en daar is bale) en dit met 
ander te deel. Hulle sal nie 
anders kan as oro ons te vola 
nie. 

SJ(RJKJ(EL-FEES 
SKRIKKELFEES . . . SKRIKKELFEES . . . skrikkel-wat? Daardfe ietsie wat 
gaan plaasvind op 1 April, wat's dit ? 

Groot opgewondenheid. 'n 
Uitnodlglngskaartjle word ge
maak. Gelukkig sleep ek vas 
en hy sal tlus m~t ga:m. Hoop 
hy hou van die oorspronklike 
uitnodiglng. Nou sal hy weer 
vir 'n slag slen hoc 'n oulike 
meisie sleep by. 

Groter opgewondenheid. 'n 
Ultnodlgingskaartjle word ge
maak. 'n Vreemde man word 
gesklet (sal by ooit ja se!). 
Groot alwagting en spanning 
tot die groot oomblik. Sy ant· 
woord kom en . . . hy sal so· 
waar gaan I 

Nou moet die spyskaart 
saamgestel word. Waarvan sal 
hy nou hou? Eerstens 'n lek· 
ker bottel wyn om die regte 
s temming te verkry en 'n mens 
lets te gee om te doen as jy 
daar aankom. 'n Lekker voor· 
gerig is vis - hoop nie hy is 
'n verstokte Transvaler nle! -
Pieterslelle kan bygesit word 
of hoe? Die hoofgereg - heer· 
like hoenderpastei! - word 
verskaf. Ek sal sommer 'n 
slaaitjie of wat bymaak. En 
natuurlik lekker nag£:reg. Wat 
van roomys? Klink na 'n fees· 
maal ! 

Elndelik die groot dag: 
Maandag 1 April ! Die senu· 
wees is omtrent aan flarde. Na· 
dat met almal .,April fool" ge
speel is, begin die groot mooi· 
maak. Hare word gewas, naels 
gepolltoer. Nou wat Is nou In· 
formeel en tog mooi genocg 
om die man se hart totaal te 

Foto: Fotokuns. 

die kosmandjie Jn die hand 
en die man om die lyf - en 
pak die terugre'is koshuls toe 

vermurwe. Daardlc nuwe lang aan. 
romp van my is net die ding. Hierdie ietsie gaan plaasvind 

op 1 April en die Dameskoml· 
tee dra sorg dat dit groot sal 
wees. Sorg dat j y dit nle mis· 
loop nie! 

As hy darem nle soos 'n sak 
patats voor my neersak nie .. . 

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 Tolt..sportter· 
rein. Langs die pad word uit· 
gevind wat die ander party 
swot en hoeveel kinders bulle 
is en word besluit dat dit 'n 
pragtlge aand Is. Teen 6.30 kom 
die Fanie du Toit In sig en 
vlot die geselskap net mooi. 
So begin die lees van die jaar 
gehou deur feestelike mense. 

'n Skouspel van 600 mense 
op p~revelle, elk met 'n eie 
ete en liggie, is lets onvergeet· 
liks. Hier en daar is selfs 'n 
lantern. Die kerse lyk pragtig 
- al wil·wll dit net doodwaai ! 
Alle vorms en kleure battery· 
lamples kan ook geslen word 
- 'n see van liggies - nes 
sterretjies! In die agtergrond 
word muslekies gemaak deur 
ons ele-e1e mense en aJles is 
net te romantics. 

Skrlkkel . .. wat? Skrikkelfees ! 

LAG 
EK GLO daar is geen mooier gawe aan die mens 
gegee as die hartlike Jag nie ! 

Die lag en die opgewcktheid 
is vir die mens se gees wat 
sonskyn vir blomme is: dit 
straal warmte, Jewe en be· 
haaglikheid rondom uit. Oil 
vind altyd suiwer en onmid· 
dcilikc aanklank by die mede· 
mens se diepste self. 

Ek glo dit is beslis nie toe· 
\ a llig nic dat die wyse Skep· 
per onder alles wat Hy geska· 
pe het slegs dje mens uit&e· 
sock en aan hom die voorrcg 
van die lag gegee het. Hy hct 
gcweet di~ eawe was nodi& 
omdat die mens ook die enie· 
s te skepscl is wat elke da& 
oor die lang wee van teleur· 
stellines heen moet beweeg -
en vir die stampcrige pad is 
die lag die mccs cffektiewe 
vccrs tclscl wat hom met die 
mins tc ongt•mak daaroorhecn 
knn bring. 

Ek hou van die hartlike 

Die man ontdooi spoedig nog 
verder (ek of die wyn of die 
atmosfeer?!!) en ailes gaan 
klopdlssel boom. Die wyn ver
dwyn en die kosmandjie word 
teen dieselfde spoed l~r as 
wat die vriendskap groei. Won· skaterlag, van lcwensvreugde 
derlike man wat alles eet en wat spontaan en ongedemp 

LYK mos of die DAMES· 
KOMITEE dcesdac bedrywig 
raal..? Ons hoor allerhandc ge· 
rugte \ an 'n ,,Klcc-volgcns· 
jou-postuur"-paradc. Julie hoor 
nie verkeerd nie, Oosterhof 
bicd op 22 April die aksie in 
die Totius-saal aan, spesiaal 
vir al die Puk-Astcrs! alles waardeer I 

Die hoofgereg kry ons so 
warm-warm en die Pukke vier 
groot feeste-. Elndelik Is al die 
kossles op, at die magles vol 
en al die ogies wit toe. Maar 
daarvoor is daar nog lank nle 
tyd nie. Dis nou eers tyd vir 
regskud op die perevel en na 
die fllek kyk. AlmaJ skop nes 
op 'n plek vanwaar die krie
ketskerm - en dus die fltek 
- mool In die geslgsveld is 
en met klnderllke tevreden· 
held word ont.span soos net 
studente dlt kan doen. 

Die einde van die fllek be
teken ook die elnde van die 
aand en byna die elnde van 
die kwartaal! Ons pat alles op 
- dte pereYel onder dte blad, 

soos 'n dontlcrbui in die so-
mer skielik emmersvol oor 
alles rondom neerstort. 

Ek hou van die skaterlag -
maar ek hou nog meer van die 
glimlaa: die ondcunde plooi 
langs die Iippe, die vonkel in 
die oe, die sku trekkie om die 
mond. 

Die stil glimlag is die taal 
wa:1rin vriende met mekaar 
eesels, intieme vriende en be· 
mindes wat op 'n magiese wy. 
se ver agter dje bewuste met 
mckaar verbind is deur aan· 
voeling en beg"rip wat woorde 
onnodia maak. Dlt is die saate 
lia wat deur oe straal en se 
.,Welkom - jy is tuisl" 

Uit: Ek alo -
Gerhard Beukes. 

By dit allcs gaan van ons 
eic ASTERS die mannekyne 
wecs, en as nageree die ,.top" 
modelle van die ANN BOTES. 
Mannekyn en- Afrondineskool. 
Ons waarsku julie solank, om 
die datum oop te hou, want 
dit gaan 'n fees wees wat dje 
Puk lank nie beleef het nie. 

Advies hoe om aan te trek 
en al jou minder eoeie punte 
te verdoesel gaan mev. Botes 
self bespreek, en natuurlik vir 
jou wys net hoe om altyd op 
jou beste te vertoon. 

Nou se ODS verder nilts .. . 
Hou die DAMESKOMITEE se 
plakkate dop en wees verseker 
dat jy daar is. 

) 
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Weg met onbetrokkenheid V:erpleegsters gesels 

Elke Puk bet 'n plig 
DIE Pukdames is Maandagaand die 18e in Fort A 
die geleentheid gebied om bulle menings te lug 
i.v.m. aktuele sake van vandag wat elke dag elke 
vrou raak, nl. proefhuweUke, aborsies en gesins
beplanning. JAARLIKS stuur elke Universiteit en onderwyskollege in die land 'n reuse ,gedoente'' van stapel. 

Of bulle dit nou jool of karnaval of wat ook al noem, die doel bly dieselfde: Om aan studente geleent· 
heid te hied om bulself spontaan, maar sinvol uit te leef op 'n terrein weg van die akademiese en in 
die proses geld in te samel vir die minderbevoorregte element in ons samelewfng. 

'n In leidende praatjie is deur 
mev. F. de Villiers, lektrise in 
verpleegkunde gelewer. Sy het 

lewe is net wat jyself daar- koshuistradisie omgcc as bulle vcr;1l die volgende terme dui
van maak. Die geleenthede is wat reeds ou ingcsetenes is deHk uit.::engesit en dit toe 

dames vanuit 'n Christelike 
standpunt redeneer. 

'n Voorstander vir proefhu· 
welike het egter hewige reak
sies ontlok toe sy aan die 
woord kom en dit goedpraat. 
Dit bewys dat alhoewel die 
studentedames aan hierdie Uni
versiteit daarteen gekant is, 
daar tog wei die enkeling is 
wat al in terme van proefhu
welike dink en ons is bevrees 
da! die gewllc in die toekoms 
S:ll IOCnC'cm. 

Die organiseerders van hier· 
die veld togte ondervind elke 
jaar tientalle probleme in die 
van stapelsturing daarvan. 
Sommige van die probleme is 
plaaslik, maar ander word op 
elke kampus in die land on
dervind. Een van die mees al-

\ gemene klagtes wat gehoor 
word gaan oor die onbetrok
kenheid van die studente. 

PROEFNEMINGS 
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 rigting gedoen 
met die organisasie van kar
naval en die sukses wat ver
lede jaar behaal is, bekJemtoon 
duidelik die meriete van die 
p roefneming. 

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 volle te 
ontplooi bet die Sentrale Kar
navalkomitee direkte kontak 
met elke kosbuis nodig. Hier
die kontak word bewerkstellig 
deur die kompetisieverteen
woordiger in die koshuis. Hul
le is aangestel op grond van 
die vertroue wat in bulle ini· 
siatief en werkywer gestel 
word. Ten spyte van hierdie 
eienskappe kan bulle egter oie 
hul taak met sukses uitvoer 
sonder die samewerking en 
ondersteuning van jou wat 
hierdie artikel lees. ELKE 
PUK moet eenvoudig hom of 
haarself gee. 

Drle ernstige struikelblokke 
1e egter in die weg van die 
totale betrokkenbeid. 

GROOTMENS? 
Die heel eerste en verreweg 

die vernaamste hindernis is 

vir fou ·&eeJ:ep maar jy moet nie. aan ons oorgelaat om vir ons-
dit self benut. SELFSUG self te beslui t wat reg of ver-

1:ERSTEJAARS In die laaste plek is daar keerd is. 
In die aansluiting hierby die selfsug wat dit van som- Onderwerpe soos aborsie, 

terapeutiese aborsie (wetlike), 
pl'OC'fhuwellke wat spruit uit 
die hedendaagse permissiwi
teit, gesinsbeplanning en voor· 
behoedmiddcls. Illustrrrende 
kaart.: is vcrsprci. 

Geleentheid is toe gegcc vir 
debattering Cll met die redena
sies wat vorendag gekom het 
kan mens sicn dat die jong 

In Memoriam 

Voorbereidings vir Karnaval '74 se interkoshuiskompetisies is reeds in volle swang. Op 
d ie foto bespreek twee van die koshuisverteenwoordigers . Tjaart Venter (Liberalia) en 
J eanette Singeling (Vergeet-my-nie ) 'n paar prakt iese problems met Feb6 Backer van 

d ie Sentrale Karnavalkomitee. (Foto: Sam Basch.) 

die moderne student se hiper
sensitiwiteit wat betref sy vol
wassenheid. Om jou studente
lewe op bierdie manier te ge
niet dui vir hulle op die kin
deragtige. 

Dit is tyd dat ons as stu
dente moet besef dat ons Die 
grootmense is nie - ons is 
JONGmense. Neem gerus aan 
hierdie Karnaval met voJJe 
oorgawe dee! en jy word ver
seker dat jy dit sal geniet -
MITS JY JOUSELF ONT
V ANKLIK MAAK. 'n Mens se 

kom ons by die tweede strui· 
kelblok, te wete, die bouding 
dat hierdie bedrywigbede vir 
eerstejaars gereserveer word. 
Deur Karnaval op interkos· 
huisbasis te organiseer word 
elke koshuis se naam baie per
tinent op die spel geplaas. Wat 
'n kwade dag moet dit vir 
enige koshuis wees wanneer 
die eer daarvan slegs in die 
hande van die eerstejaars ge
plaas word. Hulle is tog nu
welinge, wat uit die aard van 
die saak nog nie soveel vir d ie 

mige studente die meester 
maak. Vir bulle gaan' dit net 
daarom om vir hulself die 

ELSA VAN DEVENTER 

tydjie so aangenaam moontlik DIE inwoners van Oosterhof 
te maak. As hy of sy maar is diep geskok deur die dood 
soveel drank kan opslurp, so- van Elizabeth Hendrina (Elsa) 
vee! as moontlik sleeptyd kan van Deventer (20), 'n student 
inkry of selfs kan wegsluip in die Rekenaarswctenskap. 
buis toe kan d1t hom of haar Elsa is op 28 Fcbruarie in 
nie skcel of karnaval sy doel die Po:chefs troomsc hospitaal 
dien of nie. Gewoonlik is dit opgencem, en op 4 Maart na 
ook hierdie mense wat na die Eugene Marais hospitaal 
karnaval die meeste kla dat in Pretoria oorgcplaas. Na 'n 
daar niks aangegaan het nie. operasie op 12 Maan is sy in 

* Vervolg op bladsy 6 die intensicwe sorgeenheid oor· 

Ons ~ou net grnag ook die 
mannc sc mcnings wou hoor! 

Vir die baic intere·ssante en 
icersamc praatjic en die lei· 
ding wat sy ons gegce hct , 
wil ons vir mev. De Villiers 
baic dankie se en ons sien uit 
na meer sulkc aande. 

Anne du Plessis. 

/ 

FLIEKS 
WAT sc die sakboekic vir die 
w~ek sc A.O.B. fliekreeks? 

Vrydagaand in die Totius· 
saal kan Pukkt! wat nog nic 
geleentheid gehad het om 
Barbara Streisand en Ryan 
O"Neal as 'n skillcrendt! kom· 
binasie te sien nit', gaan kyk 
na .,What's up, Doc?'' 

----------------------------------------------------------------------------------------------- geplaas. 

Hicrdic komedic van Peter 
Bogdanovich het so,·er orol 
bait: gocic kritiek ontlok en 
'n A-sertilikaal by die algc
mcnc uitstolling ontvang. 

SIEMBADDENS VIR KLAWERHDF 
KLAWERHOF het Vrydagaand 22 Maart die fees van bul geskiedenis gehou toe die twee antieke 
swembaddens in die vierkant ingewy is. Die eregaste op bierdie gedenkwaardige geleentbeid was 
Over-de-Voor. 

Die twee swembaddens -~ geskep deur die dames se 
een vir kinders en een vir . . . fleurige hoewel formele drag, 
dames! - is in die jare toet 
voor die Boere Oorlog deur 
Ernest Oppenheimer en Bar
ney Barnato aan die inwoners 
van KJawerhof geskenk. In die 
jare veertig het die twee bad· 
dens spoorloos verdwyn, maar 
is hierdie jaar deur die oor
spronklike dore op die solder 
ontdek. 

'n Feestelike stemming is 

afgerond deur 'n groot ver
skeidenheid sportskoene in ai
le moontlike stadia van ver
weer. Die eregaste was na
tuurtik die swemspanne van 
Klawerhof en Over-de·Voor. 

Op een na was d ie vollc 
swemspan van 1910 teenwoor
dig en die dames het selfs in
gewillig om elk hu.l besonde
re talente te demonstreer -

d ie 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 mlliter, 
teenoor die manlike geslag. 

Die kapteine van hierdie glo· 
rieryke span was mej. Krum
mel van Vuuren. Ten spyte 
van 'n ernstige jigaanval het 

sy haar span met trots en ge
sag voorgestel, en ook die tro
fee wat Klawerhof in 1910 ver· 
ower het. Dit is nou nog in 
Klawerhof se besit omdat n ie-
mand dit nog sedertdien wou 
M nie. 

Die span van Over-de-Voor, 
kleurvol aangetrek, was aan 
vanklik baie verslae oor die 
afsydige houding van die da
mes, maar het gou hers tel 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 
Churchill, en 'n boogs vleien
de toespraak oor die kwalitei
te van die vier Klawerblare 
gehou. 
• Die boogtepunt 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 eregaste aandagtig na die voonstelling van die awem- wat 'n swemspan op die plaas 
apanne. is - wees gewaarsku! 

Haar tocstand hd s teeds 
vcrsleg, en sy is Dinsdagog· 
gcnd 19 Maart oorlede. 

Elsa was die jungstc dogtcr 
v::111 mnr. en mev. J. W. L. van 
Devcnter van Hercules, PrctO· 
ria, voorheen van Welkom. 

Elsa het aan die Hoerskool 
Goudvdd gematr ikuleer. Sy 
was 'n lid van die Filatelie 
vcrcniging, en het vir Oostcr
hof hokkie gespeel. 

Sy is Woensdagoggend 20 
Maart uit die N.G. Kerk Das· 
poort bcgrawe: Scs van haar 
vricndinnc uit Oosterhof het 
as draers opgetrcc. 

Oil is die vcrhaal van 'n 
baic verstrooidc jong profes· 
sor en 'n ekscntricke jong da· 
me wic sc tassc in Son Fran
cisco dcurmckaar raak, en 
word beskryf as .. an outrage
ous comedy. totally and in· 
tcntionally without social sig· 
nificance". 

Ander b::kcncle s terre wat in 
die pl'ent tc sicne is, is Ken· 
neth 'Mars. Sorrell Boch en 
Madeline Kahn. Dit is laas· 
g.:mocmdc sc debuut waarvoor 
sy gunstige kritiek ontvang. 

,.What's up, Doc?" wont 
v<!rsprei dcur Kinekor. 

U kan gerus u bande versool by ... 

NATYRE 
BANDAG 
( Edms.) Bpk. 

'N VOLLEDIGE BA NDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 
Versoling nou ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak * Nuutste toestel vir WIELSPORING en 
-BALANSERING. 

LOMBARDSTRAAT 37 - POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste 

pryse. - ST 
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PAD 

YAKANSIE 
Die eerste rusperiode van 1974 le net om die draai. Aprilvakansie is 'n 
vakattsie waartydens baie kongresse, kursusse en toere plaasvind. Pukke 
onthou waar u ook al optree of kom in 'n groep of as enkelfng, u bly '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 probeer om die trofee 
vir dJe beste gees na ons kampus toe saam te bring. 

ALMA MATER 
Die Alma Mater van die Puk is, en so behoort dit te wees, elke Puk se 
trots. Dit is ons eie, ons erfdeel, daar is geen ander universltelt wat 
ons Alma Mater het as hul universiteitslied nie. Een en elke 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· 
terreln het sekere studente rondgeloop en gepraat terwyl oos Alma Mater 
gespeel het. Pukke toon die nodige eerbied. 

SER·KOMPETISIE . 
HartUk geluk aan ABKK wat weer eens 'n geslaagde ser-kompetisie aan· 
gebied het. Die gehalte van die sang was hoog en die wenners verdieo 
vermelding. Bale geluk aan Oosterhof, Klooster, Overhof (Klawerhof eo 
Over de Voor). AI drie hierdie groepe het werklik verdien om te wen. 

IS DIT NODIG OM 
DAMES TE HOK? 

EK GLO dat ek vandag 'n saak gaan opper wat groot byval gaan vind by 
bykans alle mansstudente en ongeveer driekwart van die damestudente. 
Daar is natuurlik daardie ander kwart waaroor daar veel te se is. 

Die suk wat ek wit opper 
Is die sg. hokkery van eerste· 
jaar damestudente. Vol&ens 
wat elt tan ultvind en sover 
dlt my !tennis streit is die ont· 
groenlng op die Puk verby. 
Ole dames moet my sc indlen 
ek verkeerd is, want blykbaar 
glo die dameskoshulse nle 
daarin nie. Ek gJo die cerste· 
jaar dames kan na die for
mele ontgroening - wat lankal 
verby is - beskou word dat 
bulle hulself kan gedra. Maar 
ongelukkig js daar sekere ,,ele
mente" wat nie daarin glo nie. 
En daarom die kinderagtige 
optrede van ons senior dames 
om die sg. .,gehokkery" in te 
stel. Ek glo nle daar Is enige 
doel daarin nie, behalwe on
gewildheld en aftakeling van 

goeie verhoudinge. 
Oaar is die afgelope weke 

en word vir die weke wat kom, 
baie lnteressanthede deur die 
A.O.B. gereel, en word daar 
'n bcroep op die studente ge
doen om hierdie aksies by tc 
woon. Daar word moeite ge
doen om goeie rolprente te 
vertoon, maar ongclukkig moet 
ons bys~ dat dit slegs vir se· 
niors gereiil word, want die 
eerstejaars word gehok. Dit 
wil s~. inherent is dit eintllk 
'n dwarsbomlng van die A.O. 
B. wat soveel moeite doen. 
Daar is baie senior dames wat 
eensgesind is met hierdie stel· 
Ung, maar ongelukkig onder
druk word deur die sg. ,.su· 
perseniors') wat nie aileen 
saans in die koshuise wil bly 

nie, maar hulseU wil vermaak 
met die eerstejaars se teen· 
woordlgheld. 

Die veelbesproke verskonings 
van dat die eerstejaars .,haans" 
is, en dat hulle swak doen in 
die koshuisbroseksamens, en 
nog vele meer word a:mgevoer 
as redes vir hok, en dan moet 
die gehoktes aJlerhande twak 
sit en swot terwyl hulle vir 'n 
uur of wat kon ontspan het en 
daarna akademies kon verkeer 
het. Maar aan so iets word nie 
gedink deur die oogklapbedek· 
te senior dames nie. Ek dink 
hierdie saalt moet ernstig be
skou word en ek doen 'n be
roep op die senior dames -
gee die eerstejaars ook 'n 
kans. Senior. 

llit ~it llnnr~ 
Hand. 1 : 8: ,Eo julie sal krag ontvang wanneer die Heilige 
Gees oor julie kom en julie sal My getuies wees . . . tot aan 
die eindes van die aarde." 

Hierdie woorde is die laaste woorde van Jesus Christus aan sy kerk voor
dat by na die hemel opvaar. Hiennee 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 gelowlge 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 bart werk en hom aandryf sodat Jesus 
Christus in sy lewe hoofsaak word. 

Die kind van God mag hom dus nooit~aam 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 Chrlstus 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". 

SER KAMPIOENE 

Die s6rgroep van Klooster wat die mansafdeling gewen het. (Foto: Fotokuns.) 

Ai, die swartkraa_ie DAMES NIE 

So ERG 
GEAGTE REDAKTEUR, - Geraas! geraas! ge
raas! ... dit Is al wat ons elke dag moet aanhoor. 
lndlen dit nie bouers is nie, is dit die dames se 
aanhoudende gesels (geskree?) met mekaar. GEAGTE REDAKTEUR, - Na 

aanleiding van .,Polemiet" wat 
te velde getrek bet teen die 
Puk·asters - ek bet ook lets 
op die hart. Blykbaar ly som
mi.ge van die manne aan 'n 
vervolgingswaansin. Dit is bloot 
uit beJangstelllng dat die mei· 
sie vra wat jy sal wees as jy 
tot die praktyk toetree, dis 
nie te s~ sy vra jou om te 
trou nie! 

T.:rloops Martiens, het jy al 
saam met 'n groep dames klas
at:draf? Soos hulle darem kan 
skr.:eu op mckaar ten einde 
elk haar si: te st:! Oit herinner 
mens aan 'n Franse uitdruk· 
kinK: .. IIs bavardent comme 
des pies" (Hulle raas soos 
swartkraaie). En Meisie, as jy 
van my ver!>kil, staan stil en 
luister wie sc stemme jy die 
mt:cste kan hoor ... 

Eintlik, geagte Redakteur, 
wil ek deur hierdie medium 
oor 'n vcel erger en meer ir· 
ritcn:nde geraas kla. In my 
vyf jaar op die plaas bet een 
ding nie verandcr nie - die 
c:"wi&durende vlic&tuie! Hoe is 
dit moontiik dat ons owerhe· 
de noa nic vir ons 'n oplos· 
sina gekry hct nie? Ons is Loa 
'n opvoedkundiac inrigtin&, 
met die Onderwyskollege fangs 
ons. Waarom moet hierdie 
muskietvliegtui&ies (nie so 
klein nie, maar so lastig) aan
mekaar juis reg oor die kam
pus dreun? 

As my geografiese kennis re& 
is, is die gebied wes van Pot· 
chefstroom of die lughawe toa 
merendeels veld en/of ont» 
woonde gebiede, en nie soseer 
inrigtings waar elke woord t» 
lanarik is nie. Verder, ek ken 
aJ die tekens .• . Hierrue vliea· 
tuie nou bedags, oefen net so
dat huUe weer in eksamentye 
saans kan ronddreun ... 

Doen tog asseblief iets, ae· 
a~rte S.R.! (As my kettie nie 
wea was nie, sou a rut doen.) 

Oupa ·Jasper. 

GELUK 
GEAGTE Redakteur, ek wil 
araag mnr. Kobus van der 
Walt ~relukwens met sy artikel 
in verlede week se .,Wapad". 
Oit wat hy kwytgeraak het is 
dinge wat lanka! ~rese moes 
wees, maar altyd agterwee ae· 
bly h.:t . Ek ondersteun sy 
standpunt ten volle. 

Studente wat nic die artikei 
aeiees het nie, kan gerus 
moeite doen om dit in die 
handc tc kry en tc lc..:~o. Dit 
is miskicn juis hulle wat dit 
moes lees. Pukkie. 

GOEIE IDEE! 

As die dames julle groet of 
'n geselsie aanknoop is dit nie 
te s~ sy soek 'n sleep nle. 
Waarom dan feitlik wegbard· 
loop slt;gs om 'n groet vry te 
spring. Moenle weer so ver· 
baas Jyk wanneer jy 'n groet 
vanuit 'n onbekende oord ont· 
vang nie. Dis Puk-wees. 

Dit kom my ook vor a~ 

GEAGTE REDAKTEUR, die Puk-manne nie mee1· .. 
.,Studentemening" van 22.3.74_ noeg stamina het nie - word 
is beslis een van die beste en sommer afgeskrik nii die eer
mees aktuele aanbiedlnge wat ste afspraak met die aster. 
die afgelope aantal jare onder Onthou, jy kan nie al die 
hierdie hoof in die .,Wapad" asters oor dieselfde kam steer 
verskyn het. Oit is verblydend nie. Hoelcom laat jy jou af. 
om te sien dat daar nog van skrik deur een of twee wat Die 
ons studenteleiers Is wat be- bereid is om saam met jou 
re·id Is om reguit te praat wan- lliek toe te stap nie. Ek praat 
neer dit nodig is. nnmens 'n hele paar van ons 

Ek hou veral van rue skr)'· asters - ons verkies manne 
wer se Jdee om Studenteraads· sonder motors, dis bale vei· 
lede by die teekan tot verant· liger ! 
woonUDit te roep. Hulle is eg· 
ter boerenaamd te beslg om 'n 
talfuurtjie by die teekan deur 
te brine. Daar is te veel be· 
langrilte 11ke om af te handel. 
Nogtans hoop ek die idee sal 
ole by 'n klomp doole letters 
ln die .,Wapad" bly nie. 

J . Kruger. 

Manne, waarom lUes juUe 
net die dames waannee julle 
kan spog? Is juUe vrlende se 
goedkeuring s6 belangrik? Kyk 
een maal dieper en ontdek 'n 
ouJike aster. JuJle sal die uit· 
stappie geniet . . . te voet l 

.,Voorwaarts Mars!" 
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SR BES-~UIT: 
'N GRONDWET VIR 

ELKE LIGGAAM 
15 l\IEI IS D-DAG 

OP DIE Iaaste S.R.-vcrgadering is bcslult dat alle liggamc wat by die 
Studenteraad gepatroneer is, voor 15 Mei 'n Grondwet en Reglement moet 
opstel. Verenigings, klubs, selle en komitees wat nie hul huis in orde . 
bring v66r hierdie datum nie, sal, volgens S.R.-besluit, vervoer, uitbeta
lings van gelde ens. geweier word, totdat 'n grondwet en huishou.delike 
reglement ontvang is. Sulke vereniging stel bulle ook bloot aan dis
patronering. 

HIER KOM DIT WEER: almal moet luister want almal word beloer. Veral 
die mans moet hierdie week ligloop, want die asters is op loer na 'n 
maatjie vir 1\taandagaand EEN APRIL! Ons hoop julle weet h o e belang
rik d i e dames-aksie is ! 

DEURM EK AAR 
Hierdie drastiese stap volg 

ui t die feit dnt ongevccr net 
15 uit ctic sowat 120 s tudcnre
liggame op die Pukkampus sc 
Grondwettc opgcspoor kon 
word. Volgenc; 'n uitgcbreide 
l'crslag wat mnr. Paul KrUger 
1·oor die Sllldentcraad gclc 
het, skep dit problcme ten op· 
sigte van kontinulleit en ver· 
kiesing van besture. Daar is 
1·erder onsekerheid oor die 
presiese taak en terrein van 
elke Jiggaam - 'n ernstige 
probleem waar daar so baie 
vcrcnigings is wat op mckaar 
sc tone kan hegin trap. 

opstel of ,·erandcring van 'n 
grondwct is dat daar aan Jede 
48 uur kcnnis gegec moct 
word ah·orcns die nuwe grond· 
wet bcbandd word. Waar a t 
120 liggamc nou grondwette 
moet opstcl, kan hierdic 
rei:ling onnodigl.' \'Crlraging in 
die hand wet k. Dnarom het die 
Studcntcraad bcsluit dat aile 
Grondwetle en Rcglemente 
1·anaf 31 Maan opgeskort 
word. Gcen vereniging hct dus 
vanaf hierdie datum tot 15 
Mei 'n Grondwet nie en funk· 
o.;ion·~er voort 1·olgcns gcwoon. 
tc: or gt:bruik. Bv dk opslcl 
l'<ln nuwc Grondwcttc en Rc!g~ 

Ja-nee, mocnie~ dink dat Socl· 
Kri.igcr: ,.Uileraard wcct clkc I dorings sc .,massa-eerstejaars" 
tiggaam die bestc watter ver· die sleepaksiC!s agterwee laat 
eistes hv wit stet in sy Grond· 

Marina Beukcs en Andr~ kan 
net nie beslmt or 'n mens te
voet of P<'r voertuig die lek· 
kc•rstc sl~<'P ni('. Anette GrC!y· 
\'Cnstein gaan uan die einde 
v;tn die jaar 'n bck<>r kry ,·ir 
die bestC! gebruik van sitka· 
lliCI'gCri<'WC vir S(('C'p - ):{Ciuk 

boor! 
Maatjies voor ons miskien 

ophou ... Jaat ons maar weer 
van voor af begin. Onthou om 
te le\IC, en dat elke dag vol 
klcur en blom is I 

wet en Rcglememe. Daarom 
sn l daar, soos in die vcrlcdc, 
aan elkc hoof- en onderlig
gn::tm gc1·ra word om self bul
le grondwettc en rcglcmente 
up tc stel en aan ons voor 
lC lC". 

In oorleg met dosente van 
die Regsfakulteit word daar 
gewerk aan ·n standnard-rig· 
Jyn by die opstel van dte 
:;rondweue en reglemente en 
a;:rn clkc ,~ercniging en komi· 
tee bcskikbaar gcstel. 

Vorige jare se S!udenteradc 
wou elke kccr die hele saak 
oor die Grondwetle en Reg
lcmeme finaliseer, maar daar 
is nog wcinig aan die saak 
!!C:docn, sodat daar fcitlik nc· 
rcns op skrif gcstel is hoe 
at die baie 1•ercnigings op die 
Puk inmekaar steek nie. 

1. mente kan du! l>Ondc!r die ge-, Elk..: \'<.!reniging word 1·cr· 
bruiklikc -tS-uur kcnn1s let· sock om spcsifiek iemand a:m 
;1ndcr word op 'n ledcv:!rgadc- H.' wvs wat \'Crantwoordclik 

48-UUR KENNIS 

ring~ Dn:w moet egter soos 
gcwoonlik dccglik kcnnis gc· 
gc.: word van so 'n vergadering 
wa:1rop di~ liggnam sy grond· 
wet wit goedkcur. 

STEL SELF OP 

snl wces vir die Grondwette 
en Rcglcmente van sy vcr
eniging. lndien daar ondu.ide
likh!!cle is, kan hullc ml't drc 
Stuclenteraad sc Konstitu,.ie· 
komitce skakcl, naamlik. mnr. 
Paul KrUger en mnr. Carel 

Die normale vereis te by 'n In die vcrslag se mnr. 1 van Hecrden. 

Astrologie 
OP 18 Maart 1974 het dr. Ettienne de Villiers 'n 
selvergadering in Klawerhof toegespreek oor ster
rewiggelary. 

Die oorsprong van sterrewig
gclary kan baie eeue in die 
verlede teruggevoer word. In 
sy inleiding het dr. De Villiers 
daarop gcwys dat die s terre in 
'n reguit lyn le wat in twaalf 
gelyke indetings om die son 
beweeg. Vroeer het die mense 
hierdie groepe sterre name ge
gee wat vandag nog baie be
kend is: Ram, Leeu, Kreef, 
Tweeling, Weegskaal, ens. 

Omdat die mense nog nie 
werklik kcnnis van die sterre
slelsels besit he t nie, hct hul· 
le ook nog nie geweet dat die 
sterre beweeg nie. As gevolg 
van hierdie onkunde is aan· 
v3ar dat die sterre gode is. 

Die sterre voorspel . . . 

Hierdie \'Oorspellings hang 
baic nou saam met die posi· 
sie wat die sterre inoeem. Die 
maan hct bv. 'n baie groot in· 
vloed op die reenval. Reenval 
word dus so volgens die stand 
van die maan voorspel. 

Ook die posisie van die ster
re hct 'n. direkte ~nvloed op 
die seisoene wat op bulle beurt 
weer 'n fisiese invloed op die 
mens het. Sodoende kan lang
terruynvoorspellings gemaak 
w< 1 J ')Or ctie psigiese !ewe van 
p-.!rsone deurdat daar bloot 
r~gaa11 word op die posisie 
van die sterre. Gedurende die 
tydperk 21 Maart tot 21 April 
kan dit so gebeur dat 'n per
soon dikwels mistroostig is as 
gevolg van reenerige weer -
voorspellings onder die Ram 
word dan bierop gegrond. 

Sterrewiggelary moet deur 
elke Christen veroordeel word 
op grond daarvan dat dit in 
stryd met die Woord van God 
is. Dr. De Villiers het daarop 

gewys dat dit van Oosterse 
oorsprong is, waar dit gesicn 
is as 'n bo-natuurlike godc
voorspelling. God se hecrskap~ 
py oor hemet en aarde word 
dus in die geheel vcrwerp. 

Dr. De Villiers het verder 
daarop gcwys da t beoefenaars 
van astrologie .in noue kontak 
is met die Satao-kultus en dui· 
welsaanbidding. Hierdie aspek 
aileen is al genoeg om astro· 
Iogie beeltemal te verwerp. 

"Gekierang" 

verfilm vir TV 
DIE derdejaars in Spraak en 
Vertolkingskunde se aanbie· 
ding, J y't my Geklerang, onder 
regie van mnr. en mev. Schut
te, is van so 'n gehalte dat dit 
vir beeldradlo-opnames gekies 
is. 

Die vcrtoning is deur Louise 
Smit, 'n voornemende televisie· 
regisseuse, bygewoon. Sy was 
in so 'n mate bellldruk dat sy 
die stuk vir haar eksamine· 
r ingsprogram gekies bet. 

Die oorspronklike program, 
op die eerste en tweede Maart 
aangebied, was 'n huldlgings
program ter e re van die dig· 
teres, In grid Jonker. 

'n Groep van negentlen stu· 
~dente bet die program aange· 
bled. Weens tegniese probleme 
is slegs vyf spelers vir die 
beeldradio-opnames gekles. 

Hlerdle spelers sal van nuuts 
af die roUe moet instudeer, 
daar dle beeldradioprogram 
anders sal uitalen. 

Montium durf 

die steiltes 

a an 
KLUB MONTIUM gaan die 
komcndc Aprilvakansie die 
vsigc koue en die s teiltcs van 
die Drakensbergc trotsecr. 

Die groep veru·ek die Wocns
t.lag as die Puk s luit en die 
vervoermiddel is Rysmierbult 
se skoolbus. Die plan is om 
vanaf Mount aux. Sources tot 
by Cathedral Peak te klim, on
gevecr 65 myl. Diegene wat die 
DrakenSbergc cffens ken, sal 
weet dnt dit klim en nogmaals 
k.im is. 

Alma! is egte.r baie entoe
s ios ties, en ons se vasbyt vir 
at die nuwe ouers wat saam· 
gaan. Dit sal egter die mocitc 
wcrd wees. 

Die petrolkwcssie skep baie 
problcme vir 'n klub soos 
Montium wat vcr moet ry om 
by but bcstcmming te kom. Die 
gevotg is groot skade - die 
tocrgeld mocs taamJik dras· 
ties styg om vervoerkostes te 
dck. Dit sat darem baie slegter 
moct gaan voor hierdie klomp 
Pukkc se geesdrif en iiefde vir 
die berge gedemp word. 

Voomemende kJimmers kan 
maar net ctie kennisgewing
bord vir ini.igting dophou. 

* V ervolg van bladsy 1 
Piet Strydom daarenteen bet 

gesukkel en het nooit na 'n 
provinsiale heelaater gelyk nie. 

Cboppie Taylor wat vir die 
C-proefspan uitgedraf bet, was 
'n eenoog-konina onder die 
blindes. Terwyl Schalk van der 
Merwe met bitter swak ouens 
soos Jaguar de Jager tevrede 
moes wees, en as gevolg daar
van sy plek moes afstaan aan 
Taylor. 

me. Augusta v:m Huystccn cn 
Thea Heyneckc; dalk moet jul· 
le die oud:lmcs bietjie inlig wut 
die resep is, or het Theo ('n 

Ronnie sommer vansel f op· 
g('daag? Moel dan ook ni(' £1 st~ 

Picnaar, Elmaric Beavan en 
Elrina ~! alan vergcet nic, want 
Faan, Danic en Attie byt nog 
erg ,·as. 

Lilla Steenkamp se lig is 'n 
Lichthelm (aan haar sy) en 
skiellk kom die vraag by my 
op: Hila Terblanche en Her· 
man Stcyn - wat bcteken <lit 
as 'n mens so baie by die 
skoonouers oor en weer kuicr? 

Gchoor van Christa Goosen. 
Sy wil na harde studic en vete 
oorweging 'n non word, sowaar 
net om by Andre se woonplek, 
na:-~mlik Klooster, te pas. 

Vanaf Klawcrhof word be· 
rig dat plig voor plcsiH kom, 
maar alma! voel dil is hullc 
plig om te sleep. Ria Zooyman 
moet versigtig wees dat Corrie 
Kraamwinkcl haar nic vir Re· 
klamcdoeleindes gaa n gebruik 
nie, terwyl Marietjie de Bruin 
en Philip Weiman deesdae be
langrike H.K.-sake gedu rende 
steeptyd bespreek. 

Vtrder het Lientjie I<emprr 
en Nico le Roux, asook Krum· 
mel van Vuuren en Jan Malan 
nog 'n rustige slepery aan die 
gang. 

Ons sien ook vreemde in
vloede op ons kampus: Elmarie 
Robertse, wal se .,geel-windla· 
waai" was die naweek hier or 
is dit dal k 'n inter·univers iU!re 
skakeling met Tukkies? 

Kathy Verster, die Puk·admi
nistrasie bedank jou en Sakkie 
Pieterse vi r die pragtige voet· 
pad tussen Over de Voor en 
Heide. 

Glo my Heide se H.K. h6u 
die diamantring. Grizel en Wit· 
lie is die goeie voorbeeJd. Dis 
dan ook nie snaaks dal Vida 
vir Stadler van Zyl so vinnig 
aangekcer het nie. 

Riana van Wyk glo aan ,.ab· 

Florna na 

Natal se berge 
VANJAAR ondemeem Florna 
weer 'n toer na die Drakens· 
bcrge. Die tocr sal duur van· 
af 3 April to t 10 April vir 11 
April. Vervoer bestaan ult 'n 
groot Leyland-bus en die kos
te is 'n baie billike Rl8. 

Daar is reeds twintig da
mes wat saamgaan, maar slegs 
17 m'ans. Daar is plek vir twin· 
tig. Persone wat belang stet 
kan s.kakel met Phillie Hat· 
tingb 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. 
sence makes the heart grow 
londer" maar so af en toe stap 
sy skelm langs 'n donkerkop 
ou- pasop! 

Geniet elke oomblik en bly 
jonk. Julie maatjie. 

deur my 
ref h~ktor 

,.lly nooientjie hej in die 1 op die kampus rond, wat moo!, 
moerbeiboam," 

.. \Vant u·me liefde het ek 
r eecls get,ind~" 

Wnnt jy is my mooi muikot> 
nooi, so kosbaar soos d ie 
mooiste pineL" 

- flits dcur my gedagtes en 
ck neuric, d ie wysies deurme· 
kaar. 

In my neusvleuels is die reuk 
van Jnsmyn en Frangipanis, en 
my gemocd is 'n kontras met 
die herfs, vol van die bruisen· 
de lente. Die rede vir boge· 
noemde lir i<•se verwysings is 
<!at sy sc pas verby my gestap 
het, hier wnar ek en my klas· 
maters nan 'n koeldrank sit 
en suig. 

Sy is liewe Pukke, my meisie 
op die Puk, wat woon in 'n 
koshuis op die plaas. Terwyl 
die herfsonnetj ie se hitte uit· 
s traal kyk ek haar agterna en 
wonder met 'n tikkie weemoed, 
of sy my regtig raakgesien het, 
en of dit maar net die simp· 
tome van 'n vriendelike per· 

as 'n afgcwaterde en verou
derde term laat lyk. 

Maar Puk~man, sit bier in 
jou alwetcndheid soos 'n wyse 
vader en bespiegei oor die 
1·een, wat die rugby in die 
wiele ry, uitlaatstelsels vir mo
tors, die br.andstofkrisis en 
toetse. Want Puk-man, jy sleep 
mos nc, nie ler wille van sleep 
nie, tog te bang sy trek jou 
kansel toe. Puk-man jy met jou 
skul-bedekte oe, met jou ult
sockerige onvergenoegdheld, 
jy moet sleep omdat sleep sleep 
is, kuicr, omdat kuler kuier iS, 
en groet omdat groet groet is I 

Die .tare kom en die jare 
gaan en jy sit nog steeds vas
gekJuister in jou ele w~reld 

van .,oujongk~rel-wees" alleen. 
As jy haar nie raa.ksien nie, 

is jy blin~ en as jy haar wei 
raakgesien bet sleep gou, voor· 
dat 'n ander haar (en daar is 
vir almal) gaan pluk u it die 
luin van rose. 

soonlikheid is. I Ann my meisie op die Puk: 
Pukke-mans, daar loop let· Groete, sien jou by die Kate

terlik honderde sulke Asters teria . .. 

······································~ 
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• 
• 
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ser-kompetisie 
VAN 19 tot 21 Maart bet daar weer eens skril, lae, 
hoe en melodiese Jdanke uit die Totiussaal opge· 
kJink - die jaarlikse serkompetisie was in hoe 
versnelling. 

Vir drie weke is daar klip
hard geoefen. Vriende is ge
maak met die teenoorgestelde 
aeslag met die hulp van kof
fiebekers, want elke koshuis 
bet 'n sersleep gekry. So bet 
Over-de-Voor oor die spoor 
aaan kuier en met Klawerbof 
aan die hand die eerste prys 
met die gemengde s~r losge
slaan. Liberalia en Oosterbof 
was tweede met Uitspan en 
Vergeet-my-nie kort op bulle 

jhakke. 
Met die manskompetisie 

Woensdagaand vat Klooster se 
Pikkewyne toe Josweg die eer
ste plek, en Uitspan se tradi· 
sionele klank besorll bulle die 
tweede plek, en Over-de-Vobr 
kom derde. Makouvlei se oor· 
spronk.likheid bet gemaak dat 
bulle spesiale vermeldinll ge· 
kry het. 

Die dames se standaard was 
uitstekend en die beoordelaars 
moes behoorlik kopkrap. Me-

OOSTERHOF 
,.SAL al die dames wat aan 
die ser-kompetisie deelneem 
asseblief afkom sitkamer toe?" 
Ja, dit is geJuide wat knaend 
en aanhoudend deur die gange 
weergalm bet. Baie maal is ge· 
sug, aekreun maar almal het 
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 .. Itore" 
aan te boor. 

Alles was natuurlik die moei
tc werd, want het ons nie be· 
wys dat OOSTERHOF steeds 
die singende koshuis op die 
PUK is nie? Natuurlik het ons 
die tradisie volgebou en wen 
ons die Dames·ser sowel as 
die gemengde-ser saam met 
Liberalia. Geluk aan die twee 
groepe, julie het weer aewys 
waartoe ons in staat is, die 
bakste kosbuis op die plaas? 

Maar, dis nie at nie, OOS
TERHOF bet begin met bul 
eie OOSTERV ARIA! Ja, soos 
gewoonlik gee ons weer die 
toon aan. Aile Oosternooiens, 
en ook julle Pukke, Is wei· 
kom om Maandae-aandc in te 
skakel op die interkom-stelsel 
van OOSTERVARIA, en oond· 
vars-skindemuus en koshuis
nuus te ontvang. BY dit alles 

han Malan 

nige Adam se hart moes nood· 
wendig vinniaer klop, want 
Oosterhof, Klawerhof en Kar
Iien (in wenvolgorde) was al 
drie puik, en die ander atad 
nie te versmaai niel 

As ons aekyk bet na die op
koms van eJke aand kan die 
A.B.K.K. verseker wees dat dit 
een van hul aksies is wat baie 
aftrek Reniet. 

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 
nog iets wat so goed is vir 'n 
hartseer-hart, gelukkige-hart 
en vir 'n swot-hart nie. En dan 
vra ek - erken die skoonheid 
al is dit net deur julie Jig· 
gies te laat flikker. 

Anne du Plessis. 

musiek uit die boonste rakke. 
danksy die teaniese versor
ging ~an ons eie OOSTER· 
NOOIENS. 

'n Gemmerbier en brood 
was die ou dames se voorland, 
en alo my, het ons gesmul in 
die taat naatelike 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-metaesel 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 
inter-masker hou. Dit is die 
toneel wat hom Maandaaaand 
in Oosterhof afaespeel het. 

Met di~ 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 aemeng bet. 

(Edms.) Bpk. 

YUURMAAKHOUT 
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KLOOSTER 
JA, en toe vind Soekor uit
eindelik onuitputlike oliebron
nc. En dit nogal in Potchef· 
stroom. En dit nogal rea on
der Piet van Niekerk se Volh· 
waaen. Ons het almal aeweet 
Piet is bestem vir aroot dinae. 

Moenie vergcet van Klooster 
se openbare veiling van radio's, 
bandmasjiene en platespelers 
more nie. Met at die soete 
si!r in ons tuine bet sulke 
dinae oorbodig geword. So van 
s~r gepraat - Aan al die Puk· 
kewyfies: julie finale ser-repe. 
tisie in die TotiusS831 was 
mooi, maar nie so mooi as die 
uiteindelikc kompctisie bier 
by Klooster nie. Ons is 'n 
waarderende gehoor. 

Aan Wag·'n·Bietjie - ons 
kan nie mecr waa vir die 
volgende aksie nie. Dis nou 
in die Jig van die vorige. 

En in verband met die man· 
nc sc ser·kompetisie. Het die 
Pukkewyne nie nou bewys wat 
bulle met al die wind wat hul· 
le toegedig word doen nie? Be
slis nie trompetter nie. 

Ook die gehalte van ons rug· 
by is rede tot trots. Met ons 
eerstespan wat vir Wes-Trans· 
vaal uitdraf en tweedes vir 
PUK hct ons derdespan darem 

ten minste goed gcnoeg teen 
Skuur se eerste vyftien aevaar 
om die skare mal te maak. 
Piet Moller se stapelmal. 

Vir ons slotversie 'n aanha· 
ling uit die nalatenskap van 
die gevierde Britse wysgeer, 
Andy Capp - .,If yer can't 
k~cp the bright side up, then 
keep the upside briaht". 

OVERHOF 
Om te sing en te laa ... 
Om te sina en mens te 

wees ... 
DIT is studentwecs. 

Met die serkompetisie voor die 
deur bet Over de Voor en 
Klawerhof besluit om hierdie 
jaar iets groots daarvan te 
maak, want word daar dan 
nie lets 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 era moedeloos 
kon lyk; Bea wat aehelp het 
met die vals note; Martize wat 
moes regkom met die .,off
beats" - elkecn het sy deel 
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 al op 
'n knop, maar ons bet ge· 
weet ... 

Donderdagaand was die 
aand. Met harte wat in ons 
kele sit bet die gordyne oop
gegaan . . . en ons bet gesing. 
Nie vir 'n gehoor nie, nie vir 
die saal nie, maar ons bet ge
ser, vir Twee Kosbuise. 

Hoe goed, goed voel 'n mens 
nie as jou moeite beloon word 
en as daar afgekondig word 
dat jy · 'n eerste plek behaal 
bet nie! Nie soseer om die 
eerste plek nie, maar om jou 
Koshuis. 

Aan almal van Klawerhof en 
Over-de-Voor wat aeser het: 
bou die tradisie - beide kos· 
huise bet plekke in die indlvi· 
duele sana behaal en aesa· 
mentlik eerste gekom - vol· 
geode jaar doen ons dit weer! 

Herman Smuts. 

LIBERALIA 
HAAI, dis lckker om 'n teeny
bopper tc wees! (Vir die wat 
nou nog nic weet nie, ons het 
11 Maart tien jaar oud lle· 
word). Baic dankie vir al die 
fclisitasies; ons blom oor al 
die mooi aedagtes. 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 gcpt aat, hy loop deesdae 
ook weer ltaal deur die Sen· 
trale Ectsaal en op die kam
pus rond; kaalkop bedoel elt, 
tot Vl'rskrikking vir di~ met 
langeriac hare. 

Dames, weet julie . . . Nee, 
wag eers 'n bietjie, dis gans 
te belangrilc. 

Nou die ser: Met die mans· 
s~r het ons te veel gebrom. 
Daa.r was te vee) eerstejaars 
in die groep. Attie, dankie vir 
jou moeite met die afriatina. 

Die acmenade ser met Doster· 
hof - hier het dieselfde enae· 
le voortgekras. Wat die evas· 
geslag nie met so 'n bromme· 
rige stem kan doen nie. En 
natuurlik het Christa al die 
pad ook bale daartoe bygedra. 
Dankie, Christa, a! die pad 
gaan ons vanjaar nog baie 
feeste M. 

Feeste? Wanncer gaan die 
haan met die buffet afhaak? 
Vanaand by die interdam? 
Wonder net wat die naam 
gaan wces, Oosteralia of Libe· 
raliahof? (Hang af wie die 
baas in die huis gaan wees 
of wie vir wie die hof gaan 
maak.) 

Geluk aan Kompleks se eer
ste rugbyspan met bulle oor· 
winning! Wag tot die buffel 
wakker word en regtig beain 
snork! 

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 
Jyf) in die spannetjie. Eerste
jaars, hoe voel julie oor die 
keuse? Lekker, ne? 

Dames maa ek nou . . . Nee, 
waa nog so 'n bietjie. 

Verdcre hooatcpunte in ons 
eentoniae 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 ontspanninas· 
reelaars. 

Dames, ek dink die tyd is 
nou ryp, nou die groot nuus: 
Ons het 'n nuwe telefoon wat 
werkl (Net jammer die ding 
vreet so baie vyfsente.) 

DORP 
DIE felt dat Dorp in die afge
lope twee Wapaale afweslg 
was, beteken nJe dat Dorp on· 
dertussen stilgeslt bet nle. Met 
die eerste ll.gawedstryd teken 
PGDJ 26 pune aan teenoor 
Over de Voor se 18; die twee-
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J(ASKENADES 
PUKKE, die OOG hou julie dopl 
1) Die dames wie •aans so kos uitdra. het julie geweet dat 

Archimedes •• derde wet at: Eet het 'n bose kringloop ... 
Hoe mew kos jy uit die eetsaaJ uitdre, hoe meer kr~g 
het jy nodig; hoe meer kos jy nocftg het hoe meer dta 
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 Eerat•· 
jaarsdebat ... 7 

3) Manne, daer le net een manier om 'n vrou te beveg. Dit ia 
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 dnmes van Wanda en 
aile ander belnngstellendes om 
Saterdae saam met jul spanne 
te kom swoeg en sweet; ont· 
hou: die toeskouers ls 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 Jandloop; ons kom elke 
middag om 4.30 nm. by Cachet 
woonsteUe bymekaar vir oefe· 

nlng. Hierdie jaar 1s die Land· 
loopklub se voorslttcr 'n Dorp· 
student, wat dlt vir elke Dorpe· 
naar wat in Landloop belang· 
stet 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, s~r. sport 
en allerbande feeste, en min· 
derbelangrike dlnge soos aka· 
demie word op die agtergrond 
gehou. 'n Groot bron van ver· 
maak is deesdae en ,.deesnag· 
te" die vingersnoekerbord. Ek 
wonder wle nou elntlik die 
koshuiskampioene Is? Hulle 
moet gerus vi r Paul en Chris· 
tie daag. 

Met die sport gaan dit voor 
die wind. Geluk aan Hugo Lin· 
deberg en Attie Evans, onder· 
skeldelik Puk se nommer een 
en twee plulmbalspelers. Ook 
die twee eerstejaars, Gert Do· 
reward en Johan Marais, het 
besonder lang asems, en 'n spe
slale pluimple aan Gert met sy 
puilt rekords. 

Met die sleepaksles gann dlt 
ook nog voor die wind. Ole 
kosbuis is saans sleeptyd so 
stll soos 'n I.W. klas op 'n Sa· 
terdagmlddag. Dlt lyk ook da· 
rem of die snoeple 'n hol!r 
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· 
kenbanlr. tentoonstel. As hy so 
aangaan is by 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 hler werk nes 'n 
groot gees onlangs aes~ het: 
'n Piramide: Hoe bre~r die fon
dament, hoe ho~r die hoogte-

punt. - En hier keer ek vir 
jou die hele salt patats uit. 

Die fondament wat nou so 
breed en stewig is, is die saam· 
stnan van die eerstelinge. Goed 
geteeld, die klompie. Trap 
m:~ar In hler, en sy staan op 
as jy Inkom (w:~tter manm 
doen dlt nog, terloops). 

Loop verby haar op die kam· 
pus - sy sal jou roep as jy 
nlc groet nie. Sy word verpllg 
om hler en daar 'n vergaderln
kle by te bring en as sy stout 
is word sy gehek, - baar re
aksle? Sy sal uit haar eie die 
vierkant se grasrante sny, som
mer vanself jou skinkbord vat, 
pf jou emmer wasgoed. 

Moeite is ons plesier - J1 
wat altyd bier kom st!r sal 
weet van die koffie, en jy wat 
hier gepos is. . . jy sal wee 
van die entoesiasme. Soms ba\ 
ons dallt op 'n SaterdagmOn' 
sesuur vir .,besoekers" skons 
Ander kere klop ons saam 
teen twaalfuur se kant aa~ 

Jou voordeur en jy vat die kof. 
fiekan sltkamer toe. Uit die btl 
geboender kom eet julie du 
at ons toebroodjies, en waak 
goedgunsiglik oor ons op pad 
terug. 

SKUUR 
DAT die Olilant di~ jaar op 
die oorlogspad is, is nou maar 
waar. Celult aan ons Rooitrule 
wat aan die verwagtings vol· 
doen het deur die Pukkewyne 
te vou. Net om te wys dat dlt 
nie geluk was nie, bet ons 
vierdespan as toegil ook Kloos· 
ter sc derdespan met die kop 
onder die vlerkvere huis tot 
gestuur. Aan al ons manne ic 
die Puk-spanne veels geluk. 

Dat die Slc.uur van blnne 
woel, is seker. Kom kyk maar 
hoe ons vooraansig by die daa 
in aantreklikheid toeneem 
Onthou net om jul kamens It 
bring (Fotoregte is in Kamer 
87 te kry). Dat mens met bf. 

REGS EN 
akouera kyl 
ker glase 

perkte mlddele 'n kasteel ku p G 
Inrig, het Voelvlei (gang agt 
se manne bewys. Die eerste- • 
Jaars dra hut gelukwensinll: 
oor aan die seniors nA lg. st' MET sleg! 
reuse-oorwlnning In die krie- span van 1 
ket. de Voor r: 

A:m seniorltant was die Beer 
bale knap, terwyl Hannes e& minute V:i 
Hallkon vir die Hande die wr Willem va 
deur d ie drif prObE'fr SIE'fP by dJe veJ 
het. weg mofs 

* V ervolg va:::Jr bladsy J Ddit wdas 'r 
we stry , W I 

ackenmcrk ' w eg met • • • spel. Albei Sl 
die lof vir l 

As .hierdie sierlike eaoisme n~ Die manm 
uitgeroei word Die bly daar vif deurgaans ru 
ons weinia hoop. Karnav en die oorwi 
moet 'n tyd wees van sa&ll' 1e danlte aa1 
werk, saamontspan, saam~ Dlt was ven 
niet. waar die spa 

Laat ons dit vanjaar enlS( ate was, as01 
maak om Kamaval aan SJ altoppe van 
doel te laat beantwoord. On(. van die spel 
kan dit alleen doen deur be" IOU moeilik 
trokke te wees en elkeen SJ die bele spaJ 
bydrae te !ewer. spel aeJewer 

Moenie net wil teer op di wle mooi b. 
inisiatief van die kamavalkof wedstryd w~ 
mitee nie, gebruik ook jou eit Unkervleuel 
KARNAV AL MOET GEH(){ die bal binn1 
WORD EN NIE AANGEBIEfo bled aeltry 1:1 

WORD NIE. ter de Voor 
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REGS EN ONDER: Die toe
skouers kyk deur 'n bril, don
ker glase of sonder ' n bril. 

!i:~:~~J. IP.G.D. TEM LEEU 
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\NGEBIED 

MET slegs 14 man en sonder 'n kaptein .bet die 
span van P.G.D. hul eerste ligawedstryd teen Over 
de Voor met 26-18 gewen. Binne die eerste vyf 
minute van die wedstryd het P.G.D. se kaptein, 
Willem van Zyl 'n handbeserlng opgedoen en moes 
by die veld verlaat. Met cen van die voorspelers 
wcg moes die drle losvoorspelers vaster speel. 

Dit was 'n harde en skoon 
wcdstryd, waar dit gewoonlik 
gekenmcrk word vir sy vuil 
spel. Albei spanne verdien hier 
die lof vir bulle spel. 

Die manne van P.G.D. het 
deurraans as 'n span gespcel 
en die oorwinning is dan ook 
1t danke aan die spanpoglng. 
Dit was veral by die losballe 
waar die span van P.G.D. eer
ne was, asook die doelaeri&te 
ll:oppe van die skakels. Om 
ran die spelers uit te sonder 

het. 
Die wedstryd het baie be· 

langstcllina uitgelok en was 
roed onderstcun. Die oppone
rende kantlyne het soms met 
pittire seaoed vorendag ge
kom. Die wedstryd het onder 
'n baie aoeie rees plaasaevind, 
vera! aanresien die gebrul ver
oorsaak het dat die stemme 
naderhand moes saater word. 
Dit werk alo In op die stem· 
band e. 

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 
1tle mooi bewegings van die die einde van die wedstryd 
liedstryd was toe P.G.D, se met 'n kopbeserinr verlaat. 
linkervleuel Hennie Saayman P.G.D. se eerstes bet soos 
die bal binne sy eie kwartre· wafferse leeutemmers die leeu 
bied ~rekry bet en 'n drie ar- aetem. Saterdaa se 26-18 het 
ter de Voor se pale gcdruk dit bcwys. 

DIE WAPAD 

REGS: Die Pukke en Wes
Transvalers spook hard vir die 

wit balletjie. 

ONDER: Die dames is net so 
gevaarlik met 'n hokkiestok . 

LINKS: Die skare verkyk hul
le aan die korfbaldames. 

ONDER REGS: Die Puk en 
Wes - Transvaaldarnea speel 
.. touch-rugby" op 'n netbal-

baan. 

FEESSPORT 

@l'rt£:~t:t~\. 

ILADSY 8£WE 

- ~C> 

.. - ·----
SANT AM • ARKADE 
KERKSTRAAT 
TEL. 7673 
POTCHEFSTROOM 
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DftOOM het Satard8g werk- , nemers het kom meeding in 
geword. Die ingebruik- rugby, krieket, hokkie, netbal, 

ltniwniina van 'n kompleks soos korfbal, tennis. atletiek en roi
Fanie du Toit-sportterrein bal. Daar was ook nie minder 

'n gebelrtenis wat net een nie as sesduisend toeskouets 
maal in 'n universiteit se leef- wat hulle verlustig het aan die 
tyd geskied. groot sportdis. 

Die organiseerders het ge- As 'n mens dink aan die 

1 
sorg dat dit 'n feestelike ge- twee. drie lappies gras waM

:eentheid Is. 'n Duisend deel- op al die rugbywedstryde ge-
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speel is. aan die hardgerolde 
brakkol wat as hokkieveld ge
dien het, kom 'n mens agter 
hoe 'n brandende begeerte 'n 
nuwe sportterrein 'n paar jaar 
gelede moes wees. , 

Vir mnr. Piet Malan en at 
sy makkers wat elke tree 
saam met hom gestry het vir 
die daarstelling van hierdie 
pragkompleks, was Saterdag 

seker een van die grootste 
dae in hut lewens toe hulle 
gesien het hoe 'n clroom werk
likheid word. 

Sam Basch en Attie Gerber 
was Saterdag op die toneel 
om die belangrikste gebeure 
op film vas te 16. Op hierdie 
bladsy kry u 'n beeld van die 
dag se hoogtepunte. 

vir 1 

Jo~ 

PO' 

I 
Tak 

'N DROOM WO~RD WERKLIKHEID 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u plaastike 

' l MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar ... 

POTCH SPARES 
lombardstraat 39, Tel. 60n, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS & 
TRUCKS. 

~·] motolek -ST 

REGS 80: Dnes 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 pragdrieti. 

ONDER LINKS: Elmo Ferreira. 
die Puk se t~nkelspelkampioen, 

slaan at. 

ONDER REGS: Dawie Snyman. 
Springbok-losskakel wat vir 
die Uitnodigingspan gespeel 

het. 

LINKS 80: 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. 
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