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PUKKEI 

vir .. u ldUbudJH 
Johan Claassen 

Bro~rs 
(Edms.) Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

Ktrkstraat 92. 
Tak: Tomstraat 100. 

Japie Robbertse, vooraltter van 
die Regsvereniglng. (Foto: 

Fotokuns.) 

PUKKE 

IN 

HOF 
OP Vrydag 28 Maart 1974 is 
'n Pukstudent, Leon van Rooy
eo, in 'o snelstrik op die 
Potch-J ohannesburaJ)ad gevang. 
Nadat by sy prolcureur aesJca. 
kel bet en hom oor die feite 
ingelig bet, bet hy 'n karton· 
plakkaat gemaak met die vol
gcnde woorde daarop: .,Pasop 
Spoedlokval voor". 

Hy bet die v.aa.rskuwifli op 
sy motor vasgesit en terugge. 
keer na 'n sekcre posisie daar 
n3by, om sodoende ander ver
J..eer van die lokval in kennis 
te stel. 

Kort daama is by weens 
re~verydeling deur sers. Mul
ler gearresteer. 

Kom luister na die Skynhof 
op 6 April om 7.30 run. in die 
Geoarafieaebou-saal. 
V erdediging: Advo.ltate 

G. Odendaal. 
W. von Wiellicb. 

Staatsadvokate: F. Kruger. 
J. Coetzee. 

Regter: Jan Combrink. 
Assessore: Gerrit Grobler. 

Tom Coetzee. 
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APT IlK 

Groot~ om uta 
beclen. 

Klein~ om uta"-'. 

* 
Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die lig. 
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STUDENTE-APTEEK 

EKONQM.IESE WEERBAARHEID 
EKONOMIESE weerbaarbeid as begrip, beteken dat 
'n land se ekonomie so sterk moet wees, dat daar 
polities geen nadeel vir dle land mag wees as 
gevolg van enige druk nie, bet mnr. Jan de Necker, 
voorsitter wan Rand-bank, tydens die gradeplegtig
heid van die Universiteit, gese. 

In die pralctyk bet ekono· dom net 'n mlddel tot 'n doel 
miese weerbaarheid 'n paar lm· mag w~s: die doel om die 
plikasies: stygende lewensstan· mens en die volk te dieo en 
daarde en in diensneming sal w~rbaar te maak op aile 
m~ tred gehou moet word; dlt terreine. 
sal op sy beurt saamval met Doelgerigte verbreking van 
tuislandontwlkkeling en desen· die buidige ekonomiese orde 
trallsa.~ie van die nywerhede; en die kapltallstlese stelsel. 
Suid-Afrika sal m~r uitgebrel· word oog}opend waargeneem 
de verdedigingskoste moet dra In die bewyste felt van staats· 
en gedurig in gedagte hou in indringing in die ekonomie, 
welke mate ons integreer met wat steeds toeneem. 
die bulteland. Al wil mense dlt nle ver· 

In die wlsselvalllge tyd is dit staan nie, is dit 'n bale groot 
van die grootste belang vir die en wesentlike gevaar. Die staat 
blanke bevolklng om ekono- se werk in die ekonomle is 
miese weerbaarheid te beslult belangrik, maar as die indlvidu 
en juis daarom word aan jong se ele denke en ondernemings
Suid-A!rika g~stesweerbaar· g~s aangetas word, Is dlt ·n 
held gel~r; dit en ekonomiese gevaar vir die ekonomiese 
weerbaarheld gaan immers stelsel. Ons kan dit tei!werk 
hand aan hand. Ons moet aan deur ekonomies meer selfstan· 
alma! die kans g~ om pro· dig te wees en nle so maklik 
duktlef en gelukkig hulself ult by die Staat hulp te vra nie. 
te !eel. 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.) 

Daar moet egter altyd in ge- ekonomiese stelsel probeer 
dagte gebou word, dat rylc· behou. 

Alhoewel ons 'n tydperk van 
bloei in die ekonomie beleef, 
moet ons realisties bly en ons 
staal vir more se uitdagings. 
Die owerheid het ook probleme 
met betrekking tot mOre. 

'n Sterk ekonomie is die ba· 

Die vier hooff.gure by vanjaar se gradeplegtigheid. Van links na regs staan ds. A. A. 
Venter, vooraitter van die Raad. sen. 0 . Horwood. gasspreker, prof. H. J . J . Bingle en 

die Kanaelier, sen. J . de Klerk. (Foto: Fotokuna.) 

'n Israel-toer vir studente 
AAN dle einde van vanjaar 
gaan mnr. C. J . Vermeulen 
van dJe Departement Semitie
se Taal aan die Universlteit 
van die Oran,ie-Vrystaat, 
.Bloemfontein op aanvraag van 
die studente •n buitegewone 
studietoer na Israel. Ubanon, 
Griekeland en ander Mldde· 
Oosterse Iande ondern~m. 

Die toer wat onder dle dl· 
rekte leldlna van mnr. Ver
meulen gaan plaasvind, beloof 
om van groot waarde te wees 

vir enige persoon wat in die 
Bybel of hierdie Iande belang· 
stet Alie rel!lings aal deur 
mnr. VermeuJen, wat m~r as 
twee k~r per jaar na Israel 
en dle Mldde·Ooste gaan, ge
tref word. Belangstelling vir 
die toer Is reeds groot en ons 
glo hler Is 'n geleentheld wat 
elke student behoort te oor· 
wee g. 

Aile vlugkoste Is IJJgeslult 
en besigtingstoere vlnd per 
luultse bus plaas. Die toerge· 

note gaan tuis in HoteUe, 
tw~ per kamer met badge
riewe. 

Die toerprys Is tans R439 
vir die eerste gedeelle. Die 
addisionele kose sal bereken 
word volgens die getal be· 
langstellendes wat vir meer 
as veertlen dae kan wegbly. 

Vir meer besonderhede 
slcryf gerus aan mnr. C. Ver
meulen, Departement Semitle
se Tale, Universiteit Oranje· 
Vrystaat, Bloemfontein 9300. 

sis waarop hulle veiligheid 
rus, en daar sal nog baie meer 
geld bestee moet word om 
Suid-A!rika in die toekoms mi· 
lit~r paraat te hou. As die ryk
ste land in Afrika, moet ons 
kapitaal aan ons vriende be· 

sklkbaar stel en terselfdertyd 
moet ons ons plek in die Wes
te volstaan. 

D1t alles verg 'n bale sterlt 
binnelandse ekonomlese weer· 
baarheid. Daar moet sells van * Vervolg op bladsy 2 

150 Pukke tree op 
in Promosa 

DIE aand van 18 April bet die koshoise wat eerste 
en tweede plekke behaa.l hct tydens die Serkompe· 
tisie verlede kwartaal, 'n opvoerlng deur mlddel 
van PROMPU in Promosa gehou. 

Die Kultuurvereniglng van koor en 'n drama wat deur die 
die Kleurlinggemeenskap in Klcurlinge self op die planke 
Promosa het die Pukke gevra gebring sal word onder Ieiding 
om op te tree. Dit was dan ook I van mnr. Henle Wjjbenga van 
die taalc van PROMPU om die PROMPU. 
rel!lings te tref van die kant 
van die Pukke. Hoewel die saal 
waarin die opvoering gehou is, 
nle bale groot is nle, het die 
gehoor die sang geweldig ge
niet. Een van die Pukke bet 
opgemerk dat die spontaneiteit 
van die geboor dit een van die 
aangenaamste opvoerlngs ge
maak het wat tot dusver nog 

Omdat die ontspanningsge
leenthede In Promosa ulters 
karl( Is, 15 gevoel om op hier· 
die wyse van die kant van die 
P.U.·studente 'n positiewe by
drae te maak tot die kulturele 
ontwl.lrkeling van die Kleur
Unggemeensbp. 

gehou Is. In 'n bedankings·11•••••••••1t••1••••••• 
woord aan die Pukke bet mnr. 1•••••••••••• ••••••• 
Damons, hoof van die Hoi!r· 
skool Promosa, aan dle Kleur
llnge ges~ dat bulle die moot 
voorbeeld wat aestel is, moet 
navolg en alrtief aan die Kul· 
tuurvereniglng moet deelneem. 

PROMPU beoog om vanjaar 
nog die volgende aan te bled 
in Promosa lndien~ die nodlge 
samewerklng gekry word: Op
tredes deur Thalia, Alabama, 
Universiteitsll:oor, Dramade
partement, Potchefstroomse 
Slmfonie-orkes, AdmJsslebond-

Wen 
twee 
Toets-

~Uz Btl~t 

J.pt~ /2~,tf!!AI!'I 

* VIR AL U APTEKERBENODIGDHEDE 

.. . ONS KEN U BEHOEFTES 

Diretteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voonltter; Dr. A. P. Gooaaen.a (L.A.V.) ; A. C. Dreyer 
(B.Sc: .• -Far.) (L.A.V.) en Andrlea G. Coeuee (B.Sc.-Far.) 

L.A. V. (Betturend). 

kaarQies 
SIEN BLADSY 4 

• ••••••••••••••••••• ············-·--···· 



BLADSY lWEE DIE WAPAD VRYDAG 3 MEl 1974 

EENSAAMMEISIE JY? 
JY se JY is eensaam. 

Jy is een van 'n groot mas· 
sa dames en jy beskou jou· 
self as die gerlngste. Jy Is nJe 
bedeeld met skoonheid nie. 
Jy het nie_ die vermol! om oolt 
'n lelersposlsie op die kampus 
of in die koshuis te beklee 
nie. Jou akademiese prestasies 
sal ook nooit die aandag trek 
nle. Jy Is doodgewoon. 

Saans tydens sleeptye, sit 
jy in jou kamer onder die 
voorwendsel dat jy werk. Jy 
het vriendinne, maar ie· 
mand besonders ontbreek. 

Probleem tog • 
n~e tragedie 

Jy slen die ryp kleure van 
die herfs. Die stll son·dae lok 
jou na bulte. Vanult jou ka· 
mervenster kan jy elke aand 
die dag sien verdwyn in die· 
selfde ryk ldeure as die berfs. 
Jy praat met Jou kamermaat 
oor dll! skoonheid, maar in 
jou hart ervaar jy 'n eensaam. 
held, omdat daar nie iemand 
besonders is met wie jy dit 
kan deel nle. 

JA, die eeue oue klagte, wat al hoi rug gery is, maar elke dag weer sy 
verskynlng maak. Akneee! Die ellendJge karnalie wat nou juis sy versky
ning maak. 

Dis sO verskrikllk onreg· 
verdlg! Wanneer jy sO bitter 
graag wU mool lyk, kom 'n 
swernoot en krap alles om 
jou om, en jouself ook. Self· 
vertroue het jy nou sO nodlg 
soos tlen, om lndruk te maa.k 
op jou ,.na-vakansle" - sleep 
en nou ll:om die onwelll:ome 
gas haar tuls maak op jou ge
alg. 

Kom ons help met 'n paar 
nuttlge wenke, om Karnaval 
en die gepaardgaande altsles 
nle sO d ulster te laat J.yk nle. 

BEHANDELING 

Die. allerbelangrikste rei!l is 
om die vel skoon·skoon·skoon 
te hou deur die aangetaste 
dele minstens 3 tot meer keer 
'n dag met 'n sagte seep te 
was. As jy swartkopples het, 
kan jy met seepskulm In sir· 
kelbeweglngs en 'n sagte ge· 
sigsborseltJle dit masseer. Vir 
pulsies Is skoongewaste hande, 
en seepskulm die beste. Gool 
al jou waslappe weg en ge· 
brulk lfewer elll:e keer 'n 
skoon geslgshanddoek. 

SON julle-weet-wat nog-alles, be· 
'n Bletjle son Is goed vi~ 'n staan. 
akneevel, omdat . dlt op 'n 
goudbruinvel ook mlnder OP· 
sigtelik Is. Maar asb., onthou 

DAARDIE HANDE 

son opslgself kan nie genees Los! Moenie druk nie Dis 'n 
nie, as jy le en sweet terwyl 
jy brand, tan jy die toe>tand 
net vererger. 

DIE2T 

Diet!t speel 'n belangrlke rol 
In die verkryglng van 'n ge· 
sonde vel. Gereelde gebalan· 
seerde maaltye, baie water 
bly maar steeds die oplossi ng. 
Hot!-protli!ndieeet is noodsaak· 
lik, terwyl vit. C (In sitrus· 
vrugte), vit. A (In geel en 
groen vrugte· en groente.), 
vit 82 (in !ewer en niertjie!l , 
ook nie afgeskeep moet word 

vreeslfke versoeking, maar 
dit mag nle. 'n Gevattery en 
'n gedruk veroorsaa.lt 'n ge
kneusde vel wat moeililter ge· 
nees en by dit alles letseis 
laat. 

As dit 'n gewoonte word, 
soek lets om daardie hande 
vrugbaar beslg te hou, solank 
jou twee pootjies net tuis· weg 
van jou geslg bly 

ONTIIOU 

Sodra jou vel begin beter ver· 
toon, moenie nou laat slap 1e 
nie. Dlt Is noodsaakllk om te 

En jy dink oor dit alles en 
jy besef: nlemand sal my mis 
as ek wer is nle. My lewe is 
betekenlsloos. Die • eensaam
held ln jou hart groei dan tot 
'n vernletlrende verskynsel 
wat ook dlt verteer wat nog jy 
was. 

Eensaambeld is 'n verskyn
sel so oud soos die berge. Dit 
kan elke tlpe persoon raak: 
iemand kan sells eensaam 
wees wanneer die aandag van 
almal op hom gevestig is. 

Maar jy is meer bestem vir 
eensaamheld - so dink jy, 
omdat jy so dikwels aileen Is. 
Dlt is juis jy wat bierdie 
eensaamheid v1r jouself ln 'n 
kosbare skat kan omskep. 

nie. Die gewone storie, ver· bly waak, en kort voor lank Hoe Is dit moontlik? 
geet dat daar iets soos sjoko· spog jy met 'n mooi skoon Gaan sit Iewers aileen en 
lade, lekkers, koeldrank en vel begin dink. Lei jou gedagtes 

so dat jy spesifiek oor jou· 
self dink. Jy sien dlnge van 
jouself raak as jy so sit en 
dink: Ek is verskriklik dood· 

GEE TERUG! 

gewoon - ek aanvaar dit nou. 
Daar is tog bale dinge in 

myself wat anders is as by an· 
der - ek gaan dit ontwikkel 

My lewe is betekenisloos, 
omdat ek my Skepper vergeet 
bet. Vergewe my! Laat U wil 
In my lewe geskled! 

Jy gaan voort met die 
lewe. Die omstandighede is 
nog dieselfde, maar tog is dit 
anders. Daar is nle meer 'n 
eensame kol In jou bart nle, 
maar 'n groot, warm vrede 
vul elke hoekJe, want: 

Hou alles wat met jou 
ln aanrakln.i ll:om pynllll: 
tjles en skoon. 

vel 
ne-

'N DAME in 'n manskosbuissitkamer. 
Onthou jy ook nog ? 

In selfaanvaarding bet jy 
aanvaardlng van ander verkry. 
Jy slen die probleme van an· 
der raak en jy reik na bulle 
ult. Elke persoon word vir 
jou di~ besondere persoon 
met wie jy dinge wat vir jou 
betekenis het, kan deel 

Om aileen te wees Is v1r jou 
kosbaar, want In jou aileen
held voel jy die aanraking 
van Sy hand en jy w~~t Hy 
het 'n doel met jou Iewe· 

Foto: Fotokuns. 

Weerhaarheid 
GRIMERING ONTHOU jy toe jy vir my kom baal bet? * Vervolg bladsy 1 

Vermy velgi'mering as jy 
strawwe aknee het. 'n Vlees 
kleurige dekroom kan 'n 
twet!rlel doel dlen, dit steek 
pulsles weg, en l!lat jou meer 
op jou gemak voel 

As jy moet lfgloop vlr vel· 
grlmering, kan jy nogtans uit· 
hang met opwlndende oog· 
grimerlng, en die allervleiend· 
ste ll:apsel oolt. 

,.Juffrou", beleefd, (sy moet 
tog nie dink dat dit 'n spul 
onbeskofte mans op die plaas 
Is nle) wat wou u nou elntlik 
hler kom doen?" 

Stilt e. 
,,Kyk, julfrou, ons weet jy 

vind ons geselskap aantreldik 
en amusant, daarom wil ons 
ook a an jou gasvryheid toon". 

,,Bring daal politoer!" Bars, 
bulderend. 

En nog sll sy nlks. 
Die manlike skoonheldsdes· 

1 kundlges bring die nuwe ge

0 

• 

• '14 ••• slgsroom aan met die streling 
van sy vingers soos net 'n ken· 
ner - wle se kennersoog al· 
tyd 'n dame tussen 1 en 10 
klassiliseer - dit kan doen. 

; Voorwaar besli om 'n skoon· 
heldskonlngin die llg te laat 

~ sien - van daardie wat te be-

l skeie 1s om deel te neem. 
En nog se sy nlks. 

) J Vrlendelike ouens, ons. Sit 
..__.\J\ - , heer11k oor 'n koppie koffie 

I 'n lntelllgente gesprek en voer 
" met 'n skoonheld: 

,.Wauaan sou u s~ kan ons 
· die prlm~re faktore toeskryf 

wat aanlelding gee tot die pro
! bleme van die versk:illende sek· 

tore in ons samelewing, wat 
natuurllll: onderverdeel Js In 
hoofafdelinp en seksles? U 
kan byvoorbeeld die setaie: 
geslae bellg; en hoe sou u nou 
die fenomenale ontwtkltellng 
van 'n ll:emsituule, bulte die 
konteks, ln •n probleemstelllng 
1edurende 'n kontebtuele 
vruptuk benader?" 

Te beskele om te antwoord. 
Gelukklg darem al 'n glimlag. 

'n Ou kom lngewaai - steek 
vas: ,.Haai ouens, dirrk julie 
die rektor sal ons hierdie keer 
oorslen?" 

Grote o~. 
Kom ons maak soos verlede 

jaar: slult haar ln kettings en 
goo! haar In die Donker Gat. 

,.Nee gaats, ons sal seker 
darem eers die vl~ulse en 
vloole daar ult moet haal" 
Sien darem om na haar wei· 
stand ook. Gawe ouens, ons. 

,.Voor ons haar toesluit moet 
sy darem eers gerelnlg word. 
Skoon koshuis, ons - skoon 
inwoners ook. 

Die lippe die bewe. 
,,Mag ons dalk onderhandel", 

plep 'n bang fyn stemmetjie 
van die deur se kant ar·. 

,,Sekerllk, julfrou - kom sit 
h!A!r by ons". Joviale ouens, 
ons. 

,.Gee net ons goed terug, dan 
kan julie maar loop." 

AANDAG 
DAMES, soos julie seker nou 
al deeslik van bewus moet 
wees, is dat hierdie del,U' en 
deur julie eie blad is, daarom 
Is almal wat skrywerstalent 
bet, welltom om dit m werklnll 
vir Aster te stel. Ook enige 
griewe en mooi gedqtes is 
bale welkom. Adresseer dit 
aan Aster en gooi dit in die 
Wapad-buuie. 

Die dag se son bet op die 
bruin grond en die blink teer· 
pad gerus. Die koelte het tus· 
sen die groen dennenaalde 
wegkruipertjie gespeel, en die 
katjieplering bet sy wit reur 
v1r die blou lug gegee. Jy bet 
voor my op Jou burke kom 
sit; my gesig tussen jou hande 
vasgehou en my op my o~ en 
op die punt van my neus 
gesoen. 

Ons het vl!r geloop. Die son 
het deur die akkerblare ge
krulp en kolle op die sement· 
blokke reverf. Jy het vir my 
'n takkJe pienk perskerosies 
In 'n proffie se tuln gepluk. 
Ek het die son op my anns 
gevoel en 'n torte! se roep 
In jou lag gehoor. Later bet 
jy stil geword. Jy bet jou 
baadjle vir my op die kweek 
oopgegool. Jou oij was 'n stuk· 
kie van die blou bokant ons. 
Met jou vingers het jy die 
vonn van my gesig geteken. 
Jou menswees bet In my bart 
kom le, jou llefwees in my aiel 
en die teerheid van jou mond 
het seer In my vlngerpunte 
geklop. 

Ek het my o~ toegemaak en 
~rebid. Gebld dat ons Uefwees 
'n rusplek sal wees, dat jy na 
elke lang dag se vermoeienls 
In my arms sal kom rus ... 

l>Jt bet Jaat geword. V6r 
teen dle horuon het dle rool 
eon tuuen dle bome weggesak 
en 'n bokmalder1e bet sy maat· 
Jie roep..roep ceeoelt. 

Onthou J7 nolf 

En mOre? MOre as die groot 
kllpkerk se koperklok vier 
keer geslaan het, gaan ek my 
wit-wit sluler vir oulaas reg· 
trek, en na jou toe kom ... 

Christa. 

ATIESJOE 
DIE tekens van die tye ... 
AANGEBREEKI 

Soos 'n voldwonge feit moet 
ek dit aanvaar. Geen keer nie, 
help nie om te probeer skerm 
nie, dis hier. 

lemand op pad bult toe? Ja, 
asseblief, ek bet dringend iets 
nodig. Nee, bring maar liewer 
'n dubbele voorraad, weet nie 
of een dosie oor die naweek 
gaan hou nie. 

Haai, ek hoop nie jy gee 
om nie, maar terwyl jy uit 
die kamer was bet ek al jou 
peppennente opgeeet. Nee, ek 
is nie honger nie, kan die 
idee van kos nie eens verdra 
nie! 

Jy op pad klas toe? se vir 
die man ek kom nie; nee, s! 
liewers niks. Of ek iets ma· 
keer? Ag man, Jean jy dan nie 
sien nie ... atjiesjoeee ... ek
skuus tog, leen my gou jou 
sakdoek; ja, dis reg ... 
atiesjoeeee ... ek Mt verkouel 

Nie net die bome en die 
vroee og~rendkoue wat die 
winter aankondia nie - my 
neus ls die arootste weerpro
feet! 

buitelandse fondse gebrulk ge
maak word om ons Ideate na 
te street. Ons moet besef dat 
hoe sterker ons ekonomie, 
hoe beter kan ons die sanksles 
tei!staan: ons sal dan nog meer 
selfstandl~t kan wees en ook 
veU!ge belegglngsmoontllkhe
de aan eksteme beleggers 
bled. Hlerln Ie ook 'n groot 
gevaar: byna al Suid·Afrika se 
groot nywerhede word deur 
buitelandse maatskappye be
beer. Ons moet beset in wat· 
ter groot verknorsing ons kan 
beland as ons deur bevrlende 
Jande verlo~n word, veral met 
betrekking tot ons nywerhede. 
Indlen ons ekonomles bale 
sterk is, sal ons dit lean weer· 
staan. 

Die owerheid volg tans 'n 
beleld van desentrallsasie en 
tulslandontwikkellng, wat enor· 
me bedrae geld verels. Die 
Suld·Afrikaner Jean hier help, 
deyr te spaar. Die goue ret!! 
hter Is, dat vir elke Rand bin· 
nelands gespaar, ons 'n Rand 
mlnder buitelands kan leen. 

Mense sal beter opgelei moet 
word om 'n gesonde ekonomle 
te handhaaf. Aan die Unlversl· 
telt word die mens en sy be
naderlng sowel as sy verant· 
woordelaiheld teenoor aile fn. 
etansles gevonn en daarom 
speel die Unlverslteit een van 
die belangrikste rolle ter be
rel.klng van ekonomiese weer
baarheld, wat Suld-Afrlll:a sy 
po1lsle sal laat bebou en ver· 
lterk. 
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FOTOGRA WE SWOEG 
FIKSEERDER, ,speedwash", stopbad 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 ! 

, Is jul:e reg?", vra hierdie fotograaf agter sy kamera. 
Fotokuns.) 

Dit klink alles vervelig maar 
dit is baie interessant om met 
al die apparaat te speel wat 
nodig is vir die maak van 'n 
foto. AI ,flop" daar tradisicr 
nee! soms 'n foto, film of wat, 
kom 'n mens tog later reg. 

Daar word vir bierdie kwar
taal 'n hele paar fotcraande 
gereel, en bring vir die ge
leentheid jou eie beker en fer 
to saam. Daar sal dan gese!Hg 
saam koffie ged.rink word, ter· 
wyl die foto's bespreek word. 

So in die stilligbeid bet ons 
ook al ons aksies gehad en 
veral was ons braaivleis langs 
die Mooirivier en ons inter
flick, agter op die ,.Iorrie", 
'n groot fees! 

Een van die mooi dae sien 
(Foto: I julie ons weer, met kamera 

oor die skouer, perdevel on· 

BSV-TOERGESLAAG 

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. poog om 
soveel van die Kaap-na-Ricr 
wedvaart as moontllk op die 
kamera vas te I!, sodat die 
Pukke bulself in aksie sal kan 
sien. Die lede moet ook op 
bulle tone wees en die res van 
die Karnaval op film vasle! 

VICS
STUDENTE 

KRY 
ERKENNING 

DIE Suid-Afrikaanse Raad vir 
professionele Ingenieurs bet 
aangekondig dat die B.Sc.· 
kursusse van die Potcbef
stroomse Universiteit in Elck· 
trotegruck en lndustricle Cbe· 
mic erkcn sal word as oplei· 
ding van ingcnieurs. DIE Biologiese Studentevereniging van die Puk se toer na die Blyderiviers

poort die afgelope vakansie was uiters geslaag. Geslaag nie aileen in plantver
sameling nie maar ook op sosiale gebied. 

Die PUK bicd reeds verskeic 
jare die graad B.Sc. lndustriele 
Chemic aan, terwyl die leer

dit bet heel waarskynlik die I te reel waarby alle studente I stoel in Elektrotegniek eers Keer maar enige van die 
dertlen toerlede voor en vra 
bulle, en jy sal verseker word 
dat dlt groots was. 

deurslag gegee dat mnr. My- welkom is. vanjaar ingestel is. 
burgh besluit bet om die re- -----------------------
kening op te skeur en die 

Die ioer bet plaasgevind, 
met Johan le Roux as toer
leier vanaf 3 tot 12 April, by 
die F. H. Odendaalkamp digby 
d!e Drie Rondawels. Die 
kampterrein was goedgunstig· 
lik deur mnr. Myburgh teen 'n 
lae tarief aan die Pukke be· 
sklkbaar gestel, a~esien 
daar Die gewoonllk ltampeer· 
ders toegelaat word nle. Die 
Iede van die B.S.V. toergroep 
was toegelaat op voorwaarde 
dat bulle ontspanningsaktlwi· 
teite reE!l vir die vakansie
gangers, wat ongeveer 500 in 
getal was. 

bekke van die kamp vir die 
Pukke oop te gool. 

So tussen die joWgbeld Is 
daar monsters veramsel wat 
teruggebring is Puk toe. Die 
studente bet ongeveer 'n 100 
plant species saamgebrlng en 
daar is ook grond monsters 
versamel 

Nie net die kampterrein is 
ontdek nie, maar ook die om
gewing, so ls daar bv. die 
kolkgate en die Strydomton· 
nel besoek. 

Met die afloop van die 
toer bet die B.S.V. beslu.tt om 

Braam van Wyk, die voorslt· die Blydepoort sy pe"manente 
ter van die verenlging bet die kampeerplek te maak. Alle 
bal aan die rol geslt met 'n studente is welkom om bulle 
praatjie oor Taksomie, aange- by die vereniging te voeg en 
vul deur 'n filmvertonlng. Die bulle hoef nie lede te wees 
georganiseerde sport bet groot om deel te neem nie. Die 
byval gevlnd vera! die boere- B.S.V. beoog om heelwat uit· 
sport was 'n reuse sukses, en stappies in die komende jaar 

Sl•prantsoenering 
Johan Pretorius 

ASOF dit nie genoeg is dat brandstof sekere tye 
onverkrygbaar is nie, word Puk-mans nou gerant
soeneer met sleep na 7.30 nm. in die week. 

Alhoewel die reel nog altyd 
gegeld bet dat daar na 7.30 
nm. net vir 'n halfuur besoek 
afgele kan word by die da· 
meskoshuise. en dan ook net 
tussen vasgestelde tye, is die 
reel om praktiese oorweginrs 
buigsaam toegepas. 

Die SR stel tans ondersoek 
in na die moontlikheid om 
hierdie tye uit te brei. Baie 

dameskoshuise bcskou dit nou 
as die teken om hierdie reel 
tot die letter toe te pas, or 
dit prakties is of nie. Dit 
maak rue saak hoeveel mcriete 
jou saak bet nie, of dit vir 
akademiese of ander reelings 
is rue, jy moet in die vasge
stelde tyd besoek ane. want 
na halftien moet die kinders 
in die bed kom. 

BAROKMUSIEK 
As 'n baie spesiale toege

wing kan die man die dame 
spreek en dan net vir 10 mi· 
nute. Ook rue in die sitkamer 
rue, 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. 

... 
Enke:e van die deelnemera aan die baie interessante program van sekul6re vokale musiek 
uit die Baroktydperk, wat Saterdagaand 4 Mei in die Konservatorit.msaal de...- die Col· 

legit.m Musicun aaogebied word. (Foto: Fotokuns.) 

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 rue 
altyd vir sleep-doeleindes nie. 
vra ek vir 'n meer praktiese en 
volwasse toepassilli van die 
reeling soos in die verlede by 
sommige kosbuise die geval 
was. Teken bv. vir 'n balfuur 
uit vir die sitkamer. 

Ek dink dat die PUK-mans 
nou bulle stem moet dik maak 
- ook op die massavergade· 
rings waar hierdie sake be
spreek word. Die Pukke kan 
sekerlik met hierdie bietjie 
vrybeid vertrou word. 

BLADSY DRIE 

GEAGTE PUKKE, Weet julie hoe mooi kan 'n dame 
werklik aantrek, weet julie hoe mooi is sy geklee 
in baar vroee winteruitrustings ? 

Sy staan daar, blakend ge- noem. Ek wil graag 'n ander 
sond met die helderste .kleure naam vir bulle gee, naamlik: 
wat die herfs na 'n ashoop laat ,.egoistiesc - vemlelsugtlge -
lyk. Elke man hou daarvan as fanatieke" - miskien 'n biet· 
'n dame tydgebonde netjies en jie hoog vir die junior studen· 
reg gek.lee 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 vcrteer alles 
werk.lik 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 gcen 
vir my ook 'n dame, 'n dame pad ken nie - 'n blomtuin, 
wat groei en blom in haar 'n grasperk, 'n waterplas, 'n 
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 ~e- as by '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 gcen 
met honderde studente wat sy respek het vir die gasvrou ,;c 
akademies en fisies huisves in eiendom nie. Ruite word ge
een van die vele plekke van breek, deure word gebreek, ge
ons gasvrou. Sy, ons gasvrou, bouE' word besmeer en bemors. 
buisves ons bykans agt maan· Ken u bulle, sien u bulle? 
de in 'n jaar. Dit is 'n persoon wat abso· 

Ja, en wat doen ons as gas· luut die boogste genoegdoe
le? Ons laat die spoor van 'n ning kry om plakkatc en ken· 
gas na wat later onwelkom nisgewings af te skeur, aan 
word. Dit is die gas wat oor die brand te steek, ot af te 
die kampus hecn nie 'n nen- haal vir versamellngs en som· 
ter omgee vir geboue, tuine, mer net om die plek te be· 
eiendomme en selfs medcgaste mors. · 
se eiendommc. Groetnis tot aanstaande week. 

In algemenc taal word bier· 
die verskynsel vandali.sme ~e- I Reflektor 

KARNAVALHEMPIES 

Slegs R2.00 

KOOP NOU. 

NOU TE KOOP BY DIE .S.R.-KANTOOR. 
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PAD 
KARNAVAL '74 

DIE grootste gebeurtenis in 'n akademiese jaar het aangebreek. Karnaval 
is hier. Dit is 'n u.nieke Karnaval, met verlede jaar se wereld.rekords nog 
vars in die geheue, het die Karnavatkomitee self daarin geslc.ag om 'n 
rekord op te stel. Dit is voorwaar 'n rekord as in ag geneem word da.t 
dit die derde Karnavalkomitee is wat bepl.an aan vanjaar se program. Dit 
is teweeggebring deur die bedankings van mnr. Chris Hattingh wat voor· 
sitter van AOB geword het en toe opgevolg is deur mnr. Braam Ze Roux , 
wat weens onvermydelike omstandighede moes bed.ank. Dit is du.ideLik 
dat die hu.idige voorsitter, mnr. Francois van Wyk, 'n besonder moeilike 
taak het om die KarnavaZ slegs in drie maande gereeZ te kry. 

Karnaval se sukses hang nie alleen van die voorsitter van die kcnnitee 
af nie maar ook van elke komiteelid.. Die Zede van die kcnnitee kan dank· 
baar wees dat hu.lle met die beperkte tyd tot hu.Ue beskikking so 'n be· 
kwame man gehad het wat huUe kon lei. 

GEDRAG 
PUKKE, gedu.rende Karnavat heers daar altyd 'n gees van vreugde op 
ons kampu.s. 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 aa.n te pas nie. In die verlede het dit 
soms gebeu.r dat tekens van vandalisme gedu.rende Karnaval voorkcnn. Ont
hou. net dat as u iets beskad.ig u in werklikheid iets van u.self beskadig. 

Die heel belangrikste: moenie onbetrokke wees nie. Neem deel aan 
Karnaval. Karnaval is vir u. net wat u.self daarvan m.aak. 

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 {Vergeet-my-nie). 

Redakteur Akademies: Johan Pretorius {Skuur). 

Assistent: Esme Wessels (Karlien). 

Redaktrise Kunsblad: Belia Booyens (Dorp). 

Redakteur Sport: Izak Malherbe (Liberalia). 

Assistente: P. J. Meyer (Uitspan); A. F. Vosloo 
{Skuur). 

Redaktrise Damesblad: Salome Brits { Oosterhof). 

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 hier na Reflck· 
tor se brief in vandag se Wa· 
pad. (Ek dink in elk geval die 
dames as onderwerp is nou 
afgesaag - is daar oiks 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 
egter daarvan hou as 'n vreem· 
de meisie hom op die kampus 
,.date" vir koffie die aand in 
sleeptyd nie. Dit is ook glad nie 
vir 'n man nodig om soos 'n 

Redakteur Inter-Universit~r: Danie de Kock {Dorp). Clint Eastwood te lyk nie. 

Redakteur: P.N.B.: Quintus Peiser (Over de Voor). Buitendien is Charles Bronson 
die nuwe ,,hit" - ook maar 

Redaktrise Korps: Ineke Lindhout (Klawerhof). 

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: lzak van der Linde (Over de 
Voor). 

agter die tyd, ne?) Maar hoe
kom word daar van ons ver· 
wag om soos finaliste vir 'n 
Mejuffrou W!reldkompetisie te 
lyk? 

In 'n vorige .,Wapad" bet 'n 
SR-lid hom uitgespreek oor 
die passiwiteit van die dames. 
Het u aJ gesien hoeveel dames 
woon P.N.B.-vergaderinss by, 
en neem aktief daaraan deel? 
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 aantal weke bet 'n groep ~ ~ kampe ,,om man te soek nie" .) 
brlefskrywers hul menings in die ,Wapad" gelug oor die romantiesheid van Bl DJEWE Dan is daar nog altyd die 
al dan nie van Puk-mans. .l \ vraag wie die boogste slaag· 

persentasie bet, die mans of 
Dlt gaan my verstand te beklemtoon. Hoewel ons dames nie die die dames? 

bowe dat iemand bulle met Die Puk-mans is oor die al· mans wil oorheers nie, bese! ""'"""""""""~~"""~""""""'""""""""""'V"~""Y"""~~"""~""" J~er, maar ek kan nie 
sulke beuselagtlghede kan OP· \~emeen 'n klomp lamsakke ons dat 'n laat-maar-loop·be- anders as om tot die gevola· 
hou terwyl daar veel ernsti· wat tenigdeins vir die verant· leid nie die aangewese oplos· REKLAME' •. WIE trekking te kom nie dat party 
ger gebreke onder die mans woordelikhede wat Ieiding- sing is nle. Indlen die man.> van ons manne deur die self· 
bestaan. name meebring. Egoisme het dan nie kans sien om hut bejammeringsaogaa gebyt is 

Dan bet Reflektor hom In hom die meester van bulle leierspligte te aanvaar nie, SE SKULD ? nie. Die akademiese ,.terua· 
die verlede onderskel in sy af- gcmaak; sodat hulle hul ele moet ons dames dan maar In- • slae" regverdii blykbaar nje 
kraking van die dames. Raak gerlef en plesler In aile gevalle spring en red wat daar te red· * Na bylaag bl. 1 
dlt nie tyd dat hy sy lens 'n eerste stel - eerder as om te de is. 
slag op sy medebroeders - en help uitbou aan die samele· 
dalk op homself ook - moet wing waarin bulle hut bevind. Ek kry dus die indruk dat 

ons dames verder as die mans 
kan dink. Is dit dan nie bcter 

IN verlede week se Wapad, die uitgawe van 22 
Maart 1974, word die doeltreffendheid van die Re· 
klamekomitee in twyfel getrek in 'n artikel met 
die opskrif ,Teekanpraatjies". 

rig nie? Is die rubriek nie 
lank genoeg deur mans ge
monopoliseer nie? Hulle het 
nou lank genoeg tyd gehad 
om hul eie gebreke dood te 

Die gevolg hiervan is dat 
'n ongesonde hoe persentasic 
dames in die georganiseerde 
studentelewe gebruik moet 

~~:. on~e~~:~:~:i~cidi~=n==~ In bogenoemde artikel word 
die swak reklame van die mas· 
savergadering aan die deur 
van die Reklamekomitee ge. 
li!. Verder word daar gesc dat 
almal en ek haal aan .,was 
dH eens dat die reklame van 
die PUK (of was dit met die 

toestand want dit blyk dat 
al die skuld volkome op die 
skouers van die Reklameko
mitee Je, wat totaal en aJ ver
keerd is. 

WEN TWEE 
TOETS

-KAARTJIES swyg en die dames s'n oor te word. 
tog 'n goeie Ieier. 
Cornelia. 

llit bit llnnrb 
In die tyd het die Here vir Josua gese: Maak vir jou kUpmesse 
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 toegerus nie. Maar dan kom rue 
opdrag: Besny hulle vir die tweede keer. 

· Hoek om? 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 belpende, 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 rue 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 I~ rue Godsvolk van aile eeue se toerusting: Dit is Christus 

wat regeerl 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 gawes, jou talente, jou rykdom, jou wysheid 
dit is wat die Heilige Gees aan jou gee. So rus by jou toe. 

- Sodat jy kan werk op aile lewensterreine vir jou Koning. 
- Sodat jy nooit lamsakkig hoef te vra nie: Wat beteken die kerk 

vir my nie; maar ywerig kan s~: Wat beteken ek vir rue 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. 

• koms van 1974) 'n groot knou 
gekry het". 

Geagte geleerde vriend of 
vriendin, ek verwelkom kri· 
tiek. Kritiek in die opsig dat 
dit opbouende kritiek is, wat 
tot ons almal se voordeel sal 
strek. 

In die geval van die massa
vergadering is ek egter be· 
vrees dat dit nie aan boge
noemde vereistes voldoen nie. 
Die Reklamekomitee word met 
modder gegooi en klappe 
word links en regs na hom uit· 
gedeel. 

Dit is 'n uitcrs ongesonde 

Dus vergewis u volgende 
keer van die feite wat by die 
saak betrokke is. Wat u daar· 
na nog kan kritiseer, kriti· 
seer asseblief die regte perso
ne. 

Laastens maak u die stel· 
ling dat almal 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 
dit 'n geval van veralgeme
ning is na aanleiding van die 
massavergadering se reklame 
in plaas daarvan dat dit 'n 
beboorlike gemotiveerde ge
volgtrekking moet wees. 

Voorsitter: Reklamekomitee. 

WEN twee toetskaartjies vir 
die vierde toets teen die Leeus 
op Ellispark. Gee net 'n ac· 
paste naam vir ons reserwe 
rugbyspan. 

Die kanse is goed dat die 
reserwespan volgende jaar se
nior status sal kry. Die Puk· 
ke sal dus twee spanne in die 
eerste Jiga he wat om dicself· 
de beker meeding. 

Ons soek 'n gepaste naam 
om hierdie reserwespan van 
die Theos te onderskei. 

Name moct in posbus 112 by 
die Studenteraadskantoor in
aegooi word. Inskrywin&s sal 
nie later as 25 Mei aanvaar 
word nie. 

Twee toetskaartjies is op 
die spel. 

Bywoning van sportwedstryde 
GEAGTE REDAKTEUR,- Was die inlywing van dJe Fanie du Toitterrein 
werklik nodig? Dit klink 'n bietjie kras, maar as die Pukke steeds brand
stof moet vermors na die Park, rym dit dan ? 

Die Pukke het besJis die 
reg om tuiswedstryde op ons 
eie velde te speel Beamptes 
kla oor die swak bywoning 
van rugbywedstryde, maar 
verloor uit die oog dat net 
nagraadse studente motors 
mag aanhou. Om Park toe te 

loop is myns insiens vir die die oorkant nie? 
voels. 

Speel die wedstryde hler 
en die studente sal die veld 
volpak. Dalk sal dit die ower
hede beweeg om spoedig 'n 
paviljoen op te rig. Steek ons 
nle a! by die hO{!rskool aan 

Dus, om te kJa oor swak 
bywoning gaan nlks help nle. 
Voorsien die fasiliteite (kor· 
ter afstand ens.) en rugby· 
wedstryde sal groter bywonlng 
geniet. 

Wil net help. 
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KAR AVALI\OCJRl! 
Boodskap van 

die Rektor 
DIT ls weer die tyd van die I Die belangrikste seker dat 
groot toets. dit geleenthede skep wat be· 

Nee, nie die so bekende op nut moet word anders is die 
persoonlike refleksie ondraag. 
Ilk. 

PROF. H. J. J. BINGLE 

die akademiese vlak nie. 
Dis veel erger: daar moet 

presteer word sonder dwang 
van buite! 

En wat verg dlt nle alles 
nJe. 

Graag wens ek d ie studente 
een en almal die goeie moed 
toe om Karnaval 74 met albe. 
hande aan te gryp as dJ~ ge· 
Ieentheid wat miskien Die weer 
op bulle weg sal kom nJe. 

Toon waartoe u in staat Is 
op die weg van die gedrae ge· 
nieUng, vrollkheid, lleflikheid, 
arbeidsaamheid, oorspronkllk· 
beid en al die moontuke deug. 
de wat so begeerllk is vir die 
mooi studentelewe. 

Besef ten slotte dat die ge· 
brulk wat u van hierdie guide 
geleentheid maak sy neerslag 
op u ele persoon gaan hG na 
die een of die ander kant toe. 
En u medestudente gaan dit 
net so by u opmerk as u seU. 

Bou mekaar ook op hierdie 
vlak met blymoedigheld want 
die geleentheld is dit alleslos 
we rd. 
H. J. J . Bingle. 
Rektor. 

Karnavalvoorsitter 
GEAGTE Pukke, 

GuJsigheid is normaalweg 
nie juis 'n goeie hoedanigheid 
nle. Maar In hlerdle feesdae 

moet dlt anders wees. Ek wll 
vir u vra om gulsig te wees 
tot die uiterste toe. 

Daarom. gryp alles aan 
wat karnaval '74 bied, genJet 
asof u noolt genoeg sal kry 
nie. Maak Karnaval '74 u ele, 
drink groot teue daarvan. Be· 
antwoord karnaval se ap~l op 
u entoesiasme, u vindingryJI:. 
heid, u ware studentwees met 
absolute oorgawe. Trouens: 
ek dink dlt is elke PUK se 
pUg om s6 te doen. 

En laat ons dlt doen op ti· 
piese PUK·wyse; op hoe vlak, 
In 'n gees van wellewendheld. 

I 
Laat ons mekaar altyd In die 
o~ kan kyk. 

Namens die karnavalkomi· 
tee: GAAN MAL!! Vriendellke 
karnavalgroete, 

Francois van Wyk. 

PIETER AAN ·DIE WOORD 
GEAGTE PUKKE, Dit fs Karnaval. 'n Tyd van uit
bundige vreugde en vrolikheid, 'n tyd van waarlik 
jonk-wees en student.wees; 'n tyd van oorspronk
lik-wees en pittig-wees. 

PIETER MULDER 

Tog is dit nie aJ waaroor 
dit gaan met Karnaval nie -
ODS same! ook geld in vir 
bulle wat nie so bevoorreg as 
ons is Die. Laat ODS 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. 

Geniet Kamavat. buit die 
geleentheid uit, maak dit die 

DEBUTANTE 
KARNAVAL ! Die groot towerwoord in elke Puk· 
student se lewe. Dit is besig om werklikheid te 
word. Daardie alwagting in die lug is besig om na 
'n klimaks te loop en elke ras-egte Puk voel Ius om 
te spring en te sing en . . . te kollekteer ! 

Debutante, bier kom bale 
goele nuus! As speslale toege
wing - en na tientalle versoe
ke - is besluit dat julle kan 
koUekteer tot 31 Hei! Van aile 
kante hoor ons tlulsteringe 
van groot bedrae, van groot 
planne, van groot entoesiasme. 
Die spannJng loop al hoog -
en geen wonder, want die pry· 

FLITSE 
VAN DIE 
JOOL IN 

1928 

se Is werkllk elkeen se droom. 
Die eerste prys is •n oorsese 

toer saam mel die ASB. Elkecn 
wat al so 'n toer meegemaak 
bet, weet dat so 'n groep stu· 
rente lets uit 'n ander w~reld 
is. (Gaan vra maar vir verlede 
jaar se wenner). Vroeg-vroeg 
in Desem'ber sal onse wenner 
haar vlerke kJap en dan .. . 
Europa! 

Maar mlskien moet Julie 
eerder meedlng om die twee
de prys - dlt kJ.Ink amper lek· 
kerder. Die gelukkige persoon 
gaan met die vllegtuig Durban 
toe en vir 'n volle week 1s 
dit sallge nlksdoen op die goue 
strande van die Natalse kus! 
Natuurllk sal die Pullle haar 
lntrek In 'n vyfster hotel 
neem. En die lekkerste van 
alles - ay kan self Ides wan· 
neer sy wU gaan. 

grootste Karnaval ooit en laat 
die geld instroom. 

Puk·groete, 

Pieter Mulder. 

REDE VIR 
GROOT 
JOLYT! 

DIE Wapad bet eksldusief van 
die eksamenafdeling van die 
Puk vcrneem dat daar voor taan 
slegs een IW eksamen per 
jaar sal wees. Die Senaat het 
onlangs hierdie heuglike be· 
sluit geneem. Vanaf 1974 sal 
die cksamen slegs aan die ein· 
de van die jaar afgeneem 
word. Die besJuit word dl'ur 
die meeste van die Pukke bale 
verwelkom. 

In die verlede bet die IW 
eksamen uit twee dele be· 
staan. Junie is daar oor die 
eerste semester se wed:: ge
skryf en aan die einde van 
die jaar oor die Iaaste gedeel· 
te van d ie 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 skuJd 
kry. Meneer, le die fout Die 
dalk by u nie, is die dames 
se hoogmoed nie dalk u skuJd 
nie? Of is dit die dames se 
hoogmoed wat julie saans na 
die Elgro en sy koUegas 
dwing? (want ek glo dit is 
nie vrywillig nie). 

- Net maar een van huJle. 

En wie gaan die gelutktge 
persoon wees wat die derde 
prys gaan losslaan? Die per· 
soon Jcry 'n geskenkbewys van 
•n voile R150 by 'n bekende 
modewlnkel en vir een keer sal 
sy k.an koop net wat haar ol! 
slen en haar hart begeer ! 

JuJle bet nog 'n volle maand 
oor - en bale mense het nog 
nlks gegee nle. Die pylvla.k I~ 
nou rea'Uit en oop. Kaak ten 
volle daarvan gebruik. 

@!k~uu;t" 
no~(~ 

Vervaardig in Suid-Afrika. VI 
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1938 WENVLOT ROBOT 
AL gehoor van eli~ okkasie van die Karnaval wal 
nou binnekort gaan volg? Ag nee, jy is oningelfg. 
Nou ja, dan bet jy ten minste al die rooi, oranje en 
groen raakgeslen. (Jy kon nie eintllk anders nle, 
want jy moet stop om dit te bewonder). Alles dul 
op di~ okkasie ... 

Ma;mdag, 6 Mei, om 4.00 nm., 
kom almal wat hierdie berig 
lees, na die hoek van Meyer
en Tomstraat, vir die inwy
ding van ODS kleurvolle nuwe
linge. Die drag is formeel, en 
moet auebllef nie per motor 
kom nie, want verkeerskonsta
bels kan u dalk 'n ka.attjie 
gee vir rusverstoring. 

Met hierdie beri& word al
mal wat nog nie amptelike 
uitnodigings ontvang het nie, 
uitgenooi. Diegene wat so on· 
gelukkig was, moet tog maar 
verskoon, want die Jcomper 
bet suiker in sy ghries gekry, 
en die polisie vermoed sabota· 
sie. Dit daar gelaat, wat eint
lik: gaan gebeur, is belanirl· 

Jeer. 
As jou koshuis nie ingeskryf 

bet vir die driewielresies nie, 
(mans en dames), moet jy cia
rem nou 'n plan begin maak, 
anders gaan dit darem slea 
lykl Gaan boor maar by Ineke 
Lindhout van Klawerbof. 

0 ja, en kan jy ons geaate 
SR voorstel, aangetrek as pad
tekeDS? Kom kyk maar gerus. 
Nou ja, dis maar al, ek hoef 
nie eintlik iets te ges! bet nie, 
soos ware hoelui weet julle 
mos maar alles van die tipe 
dinge. As die portier egter 
nou per ongeluk jou vergulde 
uitnodigjngskaartjie verla bet, 
kontak gerus Klawerhof vir 
die nodige inligtingl 

Toe petrol nog volop was, maar losies so skaars soos petrol vandag. (Foto: Fotokuns.) 

KARNAVAL 
,SONDER advertensie kan die beste produk nie verkoop nie. Daarom bet 
die Sentrale Kamavalkomitee besluit om besondere aandag aan die uitvoer 
van reklamesette· te skenk", bet mnr. Francois van Wyk, voorsitter van die 
SKK, in 'n onderhoud met een van ons verslaggewers gese. 

JY? 
BESTE PUK, 

MOre oo.r 'n week sal JCar. 
naval '74 iets van die verlede 
wees. Watter herrinnerinie 
daaraan gaan jy met jou 
saamneem? 

Hy bet verduidelik dat daar 
in elke koshuis 'n kommuni
kasiekundestudent aangewys 
is as skakelpersoon met die 
dagbladpers. Hy bet 'n beroep 
op Pukke gedoen om uit te 
vind wie hierdie persone is 
en van bulle dieDSte gebruik 
te maak. 'n L:ys van bie.rdie 
persone sal weldra op aile 
koshuiskennisgewingborde ver
skyn. Deur hierdie geleentheid 
aan te gryp kan koshuise bo
nuspunte in die omvattende 
Kamavalkompetisie verdien. 

Volgens mnr. Van Wyk is 

die aandurf van wereldrekords word voordat 'n set aaJlie
een van die bestc maniere om bied word en die nodige vorm 
Kamaval onder die aandag moet vooraf voltooi word. 
van die publiek te bring. Kos- En moenie vergeet nie: Daar 
huise wat sulke uitda~ is 10 bonuspunte op die spel 
aanpak moet egter sorg dra vir elke R.50 wat ,na aanleiding Gaan jy dalk een van die. 
dat Kamaval 74 wel na vore van 'n reklameset' by die sulkes wees wat Karnaval aaau 
gebring word. SKK inbetaal word. beskryf as ,iets soos 'n sirkus 

Koshuise moet hul ook daar. ----------------------------------- - as jy een gesien bet, bet jy 

van vergewis dat reklamesette alma! gesien". Aan wie se deur 

~!ee~~~s:: ~~~~:rr:;; ~=~ Arabi· ere bo.:17ot karnaval ~= ::o:e~r~gD~: 
om 14h00 aangebied kan word. · J..l\.1 die Kamavalkomitee s'n? Heel 
Goedkeuring van die Kamaval- moontlik is dit juis wat gaan 
komiteelede, soos vroeer be- DIE vlotoptog ~eur die strate van die Stad van Potchefstroom beloof om van- gebeur. Dink dan weer 'n haJ. 
kendaemaak, moet verkry jaar 'n heeltemal nuwe karakter te b@. Dit is te danke aan 'n besluit insake we slag daaroor na. ------------------------------------ 1\amaval '74, wat deur die leiers van sommige Arabiese state geneem is. (Nee wag, moenie dat jou 

U NAASTE FllTSWtNKEL 
--sT 

Nadat 'n aansoek deur bul
le, om in die Karnavalfonds 
te deel, deur die SKK afee
keur is, bet bulle op 'n nood
verpdering besluit om geen 
brandstof vir die vlotoptoa 
beski.kbaar te stel nie. 

Die aevolglike olietekort bet 
egter nie die ratwerk van die 
Sentrale Kamavalkomitee tot 
stilstand gebrinlr 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 
Potcb vanjaar a~erkom wat 
bulle al die jare gemis bet. 

Die studente bet die uitda· 
ging aanvaar, en as 'n· mens 
deur die vlotontwerpe blaai 
word jy getref deur die oor
spronklikbeid wat deur die 
studente aan die. dag gele 
word. Hier en daar vind oDS 
ook die logiese huldeblyk aan .. ______________ ._ _____ _.11 ons Arabiese weldoeners. 

Leeus brul dalk 
by opening 

DIE Leeutoerspan wat binnekort vir 'n uitgebrelde 
rugbytoer in Suid-Mrika aankom sal heel rnoontlik 
hul eerste bruUe tydens Kamaval '74 gee. 

skuldgevoel jou nou reeds lrun 
ophou lees nie. Dit is ju.is vir 
jou wat hierdie brief bedoeJ 
is.) 

Nog 'n vragie. Gaan jy d 11 

verveeld voel geduren J 

naval? Dan het die t' L 

selfondcrsoek vir jou aange. 
breek! Daar kan nie 'n site!' 
per aanklag teen jou onver· 
moe om jou inisiatief te ge
bruik wees as ju.is jou eic 
erkenning dat jy kompetisies 
vra om deelname. Die saak it 
egter in jou bande en wat jy 
gaan doen berus by jou en 
by jou aileen. Bewys hierdie 
Kamaval aan jouself wat jy 

Volgens die Voorsitter van 
die SKK, Francois van Wyk, 
is onderhandellnge met die 
Wes·TransvaaLse Rugby-unie 
aan die gang. Langs blerdle 
weg is die Leeus genooi om 
die Opening van Kamaval by 
te woon en die volgende dag 
aan lcompetlsles deel te neem . 

Die Sekretaris van die werd is. 
WTRU, mnr. Stoney Steen-
kamp, se reaksie was baie po- Groete, 
sitief. Dlt kan dus vanjaar die Piet en Febe. 
geval wees dat Karnaval vir 
die eerste maal sedert die 
ontstaan daarvan 'n internasio
nale kleur kan Jay. 

(NS. Jy kan aile besonderhede 
by die kompetisieverteenwoor· 
digers oor interkoshuislcompe
tisies in jou kosbuis kry.) 
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·p R 0 GRAM 
1. DONDERDAG 2 MEl: 

08h15: Fliekpremi6re in 20th Century-teeter, 
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 MEl: 

14h00: Kanovaan-marathon: Potchefstroomdam. 

16h00: lngebruikneming van verkeersligte op Bult. 

19h30: Aanvang van kompetisies op lnterkoshuisbasis -
Kampus. 
Wl!reldrekord-poginge - Kampus. 
Skynhofsitting deur S.R.V.P. - Aardkundegebou. 
Oorhandiging van Volkswagen aan Kamaval-ko· 
mitee: Wenprys: motorkompetisie. 

21h45: Direkte uitsending van ,.Studentevaria" deur SAUK 
vanaf kampus. 

4. DINSDAG 7 MEl: 

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 Chnssies· 
fontem. 

7. VRYDAG 10 MEl - Stalletjieadag: 

09h00: Voortsetting van kompetisies op lnterkoshuisbasis 
- Kampus. 

09h30: lnterkoshuis-landloop. georganiseer deur l.andloop· 
klub - Kampus. 

-
10h00: Fietsren op lnterkoshuisbasis deur strate van Pot· 

chefstroom - Wegspring op kampus. 

11h00: Musiek in Totiussaal deur .. Justin Page". 

12h30: MIDDAGETE IN EETSALE. 

15h00: Vryval - valskermvertoning deur Westonaria-val-
skermklub. 

15h30: Kosverkope by stalletjies neem 'n aanvang. 

17h00: Karate-venoning - Kampus. 

191100: 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. 
Oorhandigmg van pryse. 
Vlotoptog deur dorp. 

20h00: Formefe afsluitingskonsen, Sentrale Eetsaal -
.,THE JOHN EDMOND SHOW". 

9. WOENSDAG 16 MEl: 

15h30: leeus teen Wes·Transvaal. 

U kan gerus u banda versool by . .. 

NATYRE 
BANDAG 
( EdmsJ Bpk. 

'N VOLLEOIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE banda 
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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John Edmond 

JOHN EDMOND· 
PROGRAM 

JOHN EDMOND, bekende Suid-Mrikaanse sanger 
gaan as hoofkunstenaar van die afsluitingskonsert 
optree. 

Die Karnav~lverrlgtlnge deur die Johnny Collin! 
word op Saterdag 11 Mel in Sound. 
die Sentrale Eetsaal afgeslult. - Sangeres - Cathy· Sham. 

Dit is seker nie nodig om - John Edmond as seremo· 
te noem nie, maar hy is die niemeester. 
gewilde vertolker van trefler· - Johnny Collin!, wat n 
liedjies soos; Round and A· sang/kabaret vertoning van 
round, Boom sha Ia la lo, ongeveer veertig minute 
Every day every night, Toy sal lewer, waarmee die 
Train en Hello Suzanne wat eerste helfte van die ult· 
tot onlangs nog op die tref· voering dan afgeslult sal 
fersparade was. 

Ander kunstenaars soos 
Johnny Colllni sal ook op
tree. 

Die uitvoering sal om 8.00 
nm. 'n aanvang ncem. Kort· 
liks sien die program as volg 
daar uit: 

Vier nommers gelewer 

wees. 
- Die Johnny ColUnl Sound. 

- John Edmond tergelyker· 
tyd as komedlant, begt-· 
Ieier en sanger !ewer 'n 
voile vertoning van 45 mi· 
nute waarmee die ultvoe· 
ring afgeslult sal word. 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u pfaaslike 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar ... 

POTCH SPARES 
Lombardstraat 39, Tel. 6077, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS • 
TRUCKS. 

~·] motolek -ST 
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KAR AVA·LKOORS! 

(Foto: Fotokuns.) 

GOEIE MIDDAG MAATJIES, Oudergewoonte loer ons en sonder om -te skin
der merk ons eienaardighede op. Die vakansie was wei kort maar lank ge
noeg vir. Elsa du Plessis om haar farmasie-toer te kon geniet. 

As julie my nie wil glo Die, 
kom kyk hoe sy en Pottie die 
,.Pink-Panther" saam gaan by
bri~. ·En aan haar sussie 
Mathilda net die vragie: hoe 
ver en diep Ja die .,army
liefde" nog? 

Susan Blaas Iyk my Deon 
se DKW ken die stofpad Wan
da toe baie goed. 

Lisa van der MeiWe wat van
at R.A.U. na ons toe ingevoer 
is, is nog nie daaroor spyt 
nie, want Flip Theron maak 
haar baie gelukkig op die Puk. 

Drikus Buys en Laurita 
Prinsloo sleep so erg dat Dri
kus al 'n baas pannekoekbak
ker geword bet, te danke aan 
sy meisie se bo-baas resepte. 

Magda Barnard het toe so
waar nie verniet die Fotokuns
~eljee so g~reeld besoek nie, 
want kyk wat slaan sy uit -
'n Dirk van Marleveldt! 

Nog 'n dapper held wat ge
swig het voor die skoonheid 

van die vroulike geslag is Jo
hann Pretorius. So tussen al 
sy bedrywighede kry hy da
rem kans om ten minste 10 
of 17 keer per dag vir Mar
lize te kom hallo sa - die af
skeid is maar swaar, nie 
waar? 

Lena du Plessis bet verjaar 
oom Zok Ferraire het sowaar 
vanaf Pretoria gekom om die 
sjampanje-breakfast by te 
woon - en was dit Die 'n 
break ,.fast" nie. 

Geluk ook aan Salome Ja
cobs wat op Bloemfontein as 
Mej. Kuesta gekroon is. Sy 
bet nie net die Potchefstroom
se Universiteit se naam hoog 
gehou nie, maar ook Gerrit 
geinspireer en geaktiveer. 

Ettiene Dorfling: was die 
damesaand geslaagd? Maar na
nuudik, Hetta van Rensburg 
swot mos huishoudlrunde! 

Zoks Schwelmu.z kan dit nie 

oor sy hart kry dat Magriet 
alleen 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 
raad en daad moet bystaan. 

Anette Brechner en Michie) 
Ktrchner: As 'n mens na bulle 
kyk kom die vraag onwille
keurig by mens op, ,.wanneer 
word die vertowing aangekon
dig?" 

·Aan almal wat verlief is, 
wees mooi en wees bly want 
jonkheid is nie net 'n genade 
nie, maar ook 'n deug. Bier
die voorreg kry mens net een
maal in 'n leeftyd. Onth.ou dit 
en benut dit. 

Wees mooi en baie soet. 
Groetnis tot dan. 

~ · 
Duisende toeskouers besig met vlotbou. (Foto: Fotokuns.) 

BABALAAS GESKOK 
GEAGTE meneer die Sportredakteur. Hiermee net my uiterste misnoee en 
afkeur oor 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 pre>
vinsiale koerante soos bv. die 
Transvaler en die Vaderland 

nie. Verder wil ek net se ge
beur dit wei weer sal jy van 
my boor op die volgende mas
savergadering en ek my sport
d.omvriend het 'n stewige aan
tal vriende wat soos ek bier-

in. Luister, geen span be- oor voel. 

wat u f"eed$ op die Puk is, sal 
dit nodeloo.s wees om aan u te 
verduidelik dat be'riqte en kC1P· 
pe in. die 'fegte verb<md gaees 
moet word. u l>rief het die 
Wapad1'edaksie heel.wat J>'fet 
besof'g. Baie dankie. - Sport
redakteu'f.) gin 'n seisoen soos by hom 

afgesluit het nie, selfs vir jou 
infinitsimale rugbybrein be
hoort dit verstaanbaar te wees 
dat '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 hierdie jaar en Saterdag 
se wedstryd teen Goldfields 
bevestig dit wat ek nou s!. 

Goed bulle bet verloor, maar 
'n span wat so 'n kort toer 

Ben du Toit. 
(Gemeet aon die inhou.d oon. u 
brief asook die aan.tal ;m-e 

Brief onveranderd a-es>laas 
-Red. 

Span;ning in sneeu 
UITEINDELIK word die Puk die week vereer met 
die verskyning van oorlede Tsaar Nicolas van ou 
Rusland, in Vrydag se A.O.B.-fliek. ,,Nicolas and 
Alexandra" speel af in 1904, toe Rusland in oorlog 
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 Die iemand kan kry tolk word deur Roderic No- dekte Rusland duideli.k ult
wat opbouend kan skcyf oor hie. Michael Jayston speel die bring. 
die Puk rugby nie vervang rol van Nicolas, en die rol van 
jouself liewer as om 70% van sy vrou, Alexandra, word ver- 'n Mens moet weereens 
die toeskopers met sulke laak- tolk deur Janet Suzman. In met waardering Jet op die 
bare kritiek van die rugby weg die prent word ook heelwat goeie smaak van A.O.B. In die 
te hou. Ek wil nog vir jou geslen van die berugte heilige keuse van rolprente, en in· 
se dat indien die sportslaywer van Rusland, Rasputin, wat teressant Is dat die ander 
Die die berlg kan behartig nie, vertolk word deur Tom Baker. fliekmense bier rond begin 
ek dit met plesier sal doen. Dit is 'n baJe spannende kla oor 'n afname in huUe op· 

Ek dink jy moet 'n slag die I hlstoriese film, so na aan cUe 

1 

koms oor naweke; Mooi so, 
sportrubrieke oorlees en dit waarheld as kome kan, en •n Pukke, vir die ondersteuning 
nie sommer summier p1aas mens raak intens bewus van van ons eie, en danlde, A.O.B. 
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~DIE ROL .VAN~ N.P. V.P. P.P. Totaal 
1970 1974 1970 

36 37 18 
58 61 14 
15 14 0 

1974 1970 1974 1970 1974 
15 0 2 54 54 
11 1 4 43 76 
0 0 0 15 14 

Die totale getal stemme wat elke party in die verkiesing op 
hom verenig het en die persentasie van die totaal is soos 
volg: 

N.P. 635 585 - 57,1% 
V.P. 363 459 - 32,7% I DIE PERS ~ 

m I 3 6 15 15 0 0 18 20 P.P. 58 768 - 5,3"1o 
6 5 0 0 0 

118 122 47 41 1 

0 6 6• 

6 166 169 

H.N.P. 39 568 - 3,6"1o 
D.P. 10 449 - 0,9"1o 
Ander 4 990 - 0,4 "lo 

Word die onbestrede setels in ag geneem, ken bereken word 
dat die N.P. ongeveer 60,7% van die kieserspubliek in die 
Republiek se stem geniet. 

DAT die Engelssprekende Pers 'n groot rol in die 
uftslag van die verklesing gebad bet, is nle te be· 
twyfel nJe. 

Ver1tiesing in Pinelands (Keapland) en Karas (S.W.A.) uit
gestel. 

V erkiesing-evaluasie 

Anders as die Afrlkaanse 
pers, wat die regerlng bank
vas ondersteun het, bet dlt aJ. 
lerlel strategiel! uitprobeer en 
die ele oogmerke gehad. So 
bv. Is die Jong Turke binne 
die V.P. 'n skepplng en peet
klnd van die Sunday Times. 
Die idee van stem-v:lr-dle-kan
didaat, nie vir die party nie, 
het groot aanklank by die op· 
poslslepers geniet. 

W ANNEER die uitslae onder die vergrootglas geneem word, Is die volgende 
geregverdlg: Die Nasionale Party he~ veral as in aanmerking geneem word 
hoe sterk die party reeds was ('n meerderbeid van 71 op 'n totaal van 166), 
volgehoae groei getoon. 

Nle alleen 1a vier setels ge- sltuasie van die vorlge aantal 
bult rue. maar meerderhede is jare Is verbreek . .Ole lnpalming 
oor die bele land vergroot. Oat van setels deur die Progres· 
die N.P. die oorweldlgende slewes kan die prl.kkel wees 
meerd.erbeldstem van die kle- tot apoedlge berorl~nterlng 

sers genlet, is duidellk. Dit is van die Opposisie.geledere -
'n duldelike mandaat aan die lets wat allerwel! verwag word. 
N.P. om die beleld van alson- Dlt sal lei tot 'n Opposisle met 
derlike ontwl.kl:eling tot sy lo· die enipte alternatlef v:lr al· 
glese konsekwensles te voer. sonderllke ontwikkellng, naam· 
Ons sal dU6 heel waarskynllk 

heers sal word) aanneem. 
Wanneer 'n mens let op die 

vorderlng van die PP., Is dlt 
interessant dat bulle 1n die 
stedelike gebiede (Johannes
burg-Noon!, Parktown, See
punt, Orange Grove en Ronde
bosch) vorderlng gemaalt bet, 
maar nle 1n Natal, wat ewe
seer Engelssprekend Is nie. 
Dit wll dus voorkom asof daar· 

Die vraag kom egter by my 
op wat die rol van die pers 
In die toekoms gaan wees? 

MNR. B. J. VORSTER 

blnne die termyn van die hul· 
dlge parlement die onafhank· 
llkword.lng van die Transkel 
beleef. Op die Naslonale Party 
se Transvaalse Kongres Maan
dagaand 29 April vanjaar, het 
die Eerste Minister dit gestel 
dat die ontwikkeling van die 
tuislande nog ho~r prioriteit 
sal geniet. 

die kleser wat swart naasbe
~~~ staan ervaar, minder vatbaar 

Wat die regering en die 
Afrlkaanse koerante betref, ia 
daar In die nabye toekoms wei· 
nig moontlikhede dat die N.P. 
onder skoot sal kom. Die koms 
van Die Beeld, dagblad van die 
Naslonale Pers In Transvaal, 
sal gedurende die tweede helf· 
te van 1974 wye belangstelllng 
ultlok. In die woorde van dr. 
Wimple de Klerk ltan dlt lei 
tot ,.die stimuleer van ope den
ke deur die bal 'n bietjie rond 
te skop". Koerante wat verskll 
van •siening is nle noodwendlg 
teenstanders in die oorredlngs· 
proses nie, maar bondgenote. 

KRYJOU 
KARNAVAL

HEMPIE 
by die 

S.R.
KANTOOR 

Daar was 'n duidellke bero
rll!ntasie by die Engelsspreken
de lrieser. Die vordering van 
die Progressiewe Party en die 
impak van die Naslonale Par
ty op grenssetels is hlervan 'n 
duldelike bewys. 

Die sogenaamde skaakmat· 

SBROKKIES 
'n mens na dJe uitslag in Orange Grove besef 

mens dat persoonlikbede tog in gevalle 'n rol 
bet. Daar bet mnr. Ruper Lorimer (P.P.) sy 

in die Volksraadsverkiesing, mnr. 
Malan (V.P.) met 742 stemme verslaan. 

bet die V•P. egter 'n 
ftrderheid van S 368 stemme 

die Progressiewe Party 
(wat vergelyk met die 

In die vorlge ver
Mnr. Etienne Malan 

van die Schlebusch· 
lmmissle en van die Ou Gar

sou dlt rede vir sy neer· 

'n stap nie. Die Sunday Ex
press van 28 April noem Umh· 
langa ook as 'n moontlilcheid. 

Daar kan verwag word dat 'n 
tltaniese stryd hom 1n Pine
lands gaan alspeel as die tus· 
senverkiesing op 12 Junie daar 
plaasvlnd. Di6 tussenverk:ie
sing word veroorsaak deur die 
dood van die V.P. kandidaat 

Mrv. L. le Grange, 
L.V. vir Potchefstroom. 

lik lntegrasie, as beleld. Daar
mee saam sal die Opposisie in
tegrasle en sy konselcwensles 
vee! duideliker aan die kie
sers moet uitspel. Dlt het tot 
hiertoe agterwee gebly as ge
volg van die ondergesklkte rol 
wat die Progressiewe Party 
gespeel het. 

Die H.N.P. en die Demokra
tlese Party se steun was onbe
duldend. Hlerdle partye mag 
van die toneel verdwyn of vor
derlng toon. Hulle sal egter 
alt~d Irrelevant bly, omdat hul· 
le lewensvatbaarheld huJJe ont-

wees? 
Eerste Mlnlster, mnr. 

het van al die ltandi· 
In die verklesing die 

stemme op hom ver-

in Pinelands, mnr. Newton I neem Is deur die felt dat hulle 
Thompson. nie gefundeerde alternatlewe 

Die P .P. kort 'n sewende L. bled nle. 

Radclyffe Cadman, V. 
1n Natal, bet sy tweede 

1n 8 jaar teen 'n Na· 
gely. Dit benadeel ~>Y 

om Sir De Villlers GraaH 
volg grootliks. In l96G 
in Zoeloeland verslaan 

nou aan hom gegee 
- hoewel dit lyk asof 
Von Keyserlingk, die 

VP. L.V. vir Umlozl, 
bale gelukkig voel oor ~ 

V. om 'n senator te kan be
noem en sal dus alles in die 
stryd werp - ook om te be· 
wys 24 April was nie 'n ge
lukslag nie. 

Die V1P. sit weer met 'n be
noemingsstryd binne sy eie ge
ledere. Mnr. Harry Schwarz 
wil mnr. Kobus van Eeden as 
kandidaat sien (hy bet dit on
Jangs in Seepunt laat blyk) 
terwyl die ou .garde Plnelands 
dalk wil gebrulk om een van 
sy voorbanlrers terug te kry 
1n die Volbraad. Die Demo
kratlese Party stel egter oolr 
in Plnelands belang. 

Die Federale-ldee van die 
V .P. b deur die klesers ver
werp. Die keuse wat die lde
sers gemaak het, Is duldellk. 
Hulle slen kans om van soe
werelnlteit atstand te doen as 
dlt die totstandkoming van n 
Bantoestaat behels en daardie 
soewereiniteft dus slegs grond· 
gebied as lnboud bet. Hulle 
slen nJe kans om van soewe
relniteit afstand te doen nle, 
as dit die vestiglng van swart 
gesag In die vorm van 'n Fe
derale Parlement (wat nood
wend~ op grond van getal· 
sterkte deur die Bantoe oor-

is vir die lntegrasie-idee van 
die P.P. as daardie kleser wat 
in die stad sit waar by die 
voordele van segregasie ge
nlet. Hierdle faktor kan die 
p,p, se groel dalk beperk tot 
'n verdere ses of wat rykmans 
stedelike lrlesafdellngs. Belde die Argus-groep (tra· 

Grenssetels 1979 
DIE volgende is 'n Iys van parlementere setels wat 
met meerderhede van minder as 2 000 stemme 
gewen is gedurende die afgelope verkiesing. 

Gesien In die lig van die 
vloeibaarheid van die politle· 
ke situasle Is dit nie vergesog 
om die setels as grenssetels vir 
die volgende volksraadsverkie
sing te beskou nie. 

Dit word aangedui in die 
volgorde: Setel, deur welke 
party gehou, meerderheid, ult
dager-party: 

TRANSVAAL 
Florida: N.P. - 1894 - V.P. 
JobannesburgJ-Joord: P.P. -

•1403- V.P. 
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. 
Turffonteln: N.P. - S30 - V.P. 

NATAL 
Berea: V.P. - 1 585 - P.P. 

Mnr. W. K. van_der Merwe, 
L.P.R. vir Potchefstroom. 

Eshowe: N.P. - S23 - V.P. Seepunt: P.P. - 1568 - V.P. 
Pietermarlt.zburg-Noord. V.P.- Wynberg: V.P. - 1568- N.P. 

394 - N.IP. Van bostaande 18 klesafde-
Plnetown: ViP. - 891 - P.P. lings word tans 5 deur die N. 
Port Natal: N.P. - 20 - V .P. P., 5 deur die P.P. en 8 deur 

KAAP 
die V.P. gehou. Geslen teen 
die huidlge tendens weg van 

Kaapstad-Tulne: V.P. - 1719 die V.P. kan 6 daarvan Naslo-
- N.P. naal word en 2 Progresslef. Na 

King Williamstown: V.P. - 478 my menlng, Is daar welnlg 
- N.P. montllkheld dat die 10 setels 

Newtonpark: V.P. - 1061 - wat deur die N.P. en P.P. ge-
N.P. hou word ooit na die V.P. (wat 

Rondebosch: P.P. - 1568 - telltens die ultdager is) sal 
V.P. gaan. 

disioneel pr<K;raaff) en die 
South African Associated 
Newspapers-groep, e1s deesdae 
die V ..P.-leler se !top. Vergelylt 
maar die Sunday Tribune (Ar· 
gus-.groep) van 21 April 1974. 

Die enlgste getroue · bondge
noot wat die V ..P. (nle nood· 
wendlg die Ou Garde nJe) nog 
bet, is die Sunday Express. Hy 

QUINTUS PELSER 

vra mnr. Harry Schwarz se be
lotte, wat van 35 setels aan 
die Rand geword het. Die Ex· 
press glo die V.P. met sy F&
derasleplan, b en bl}' die enlg
ste effektlewe opposlsie. Die 
Sunday Times het hom dulde· 
lik verblnd 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: 

Graalf se posisie as Ieier. 
Dit lyk asof hy vervang gaan 
word as hy nle uit vrye wil 
gaan nle. 

Die aanwys van mnr. Japie 
Ba~on as nuwe V .P.-leier. 

Beleldsaanpassing om die po· 
sisie van dle Blanke Parlement 
binne die Federale Struktuur 
in heroorweging neem. 

Demokratisering van die V. 
P. se nominasie-prosedure -
iets wat tot groot onmln gelel 
bet gedurende die algelope 
verldeslng. 

Dit wiJ lyk asof, lndien die 
kongres nle sal afkom nie die 
vonke dan binne die parlement 
gaan spat. Hou die pers dop. 
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BLADSY SEt» 

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 
voel ek so bly, 

my hart die klop 
en dit voel vir my 
sowaar, sowaar 
vandag kom hy. (N. P. van Wyk Louw) 

* * * 
Toe het hy sti/ 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 kan 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 /ogieb! ·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. 

(Lin a Spies) 

* * * 
Ek ·het jou liewer as wind of die water 
/iewer 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 
wanneer die Jaaste kaggelvure brand, 
wanneer die reennat winterwinde luid 
hul weemoed uitspat teen die vensterruit. 
Gee my jou hart wanneer die stuifdruppels sag 
gesurekkies lispel deur die lange nag. 
Die 'llamme fladder warm strepe fig 
oor deining van jou bors, jou smal gesig; 

k vly in Jeeggewaaide stilte weer 
my fangs diep kuile van jou liefde neer. 

(G. J. Kruger) 

DIE WAPAD 

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 uitgeblom 
tussen elfuur en kwart oor twee -
hier sit 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 twaa/fuur 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 ving~rs 'n bose strik, 
en jou Jyf 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 danker 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) 

* * * 
Wat 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 Je 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 doodsdagbaek 
by jou naam ,.aanwesig" aan 
met • n klein rooi merkie 

vir jou voetstap 
as ek kaa/voet oor die strand foop, 

vir jou opdringerige stem 
as ek luister na musiek 
as ek na musiek luister. 

(Lin a Spies) 

VRYDAG 3 MEl 1974 

ja, maar ook dat ek nou die kamers van eensaamh 
her ken, 

die bevuiling van drome, die oorblyfsels van heri 
neringe, 

'n viool se dun gekerm 
waar oe ver altyd verder kyk, 
ore tjoepstil na binnetoe luister 
- dat ek ook soos 'n bede/aar 
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 Breytenbac 

* * * 
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 Lou 

* * * 
0 drome, o verlange 
wat nou treur en sing 
hut droewe sange 
van herinnering ... 

(Uys Krigl 
Met skeem'ring toe die vinke by die vlei 
Die Jug deurweef het met hut helder gee/, 
Het ek vir 'n oomblik my verbeel 
Jy loop weer deur die riete saam met my; 

Want a/Jes was soos toe ons sy aan sy, 
Gehoor het hoe die windjie deur hul speel. 

( I. D. du Plessi 

* * * 
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 eenmaa/ 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 sie/ vir ons saam besiel het, 
Vroeer, toe jy myne was. 

* * * 
Wannepr jy hierdie laaste brief 
agter die duin gelees het, lief, 

(C. l. lei pol 

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 disse/dons. 

(D. J. Opperm 

* * * 
Niks is verlore nie, want hierdie 
kentering 
sal a/ my /amgeslane dae wreek. 

(W. E. G. Lo 

* * * 
NASKRIF 

,.Niks duur vir a/tyd nie; nie vriendskap nie, en 
lermins die liefde; en smart is nodig dat ons 
vreugde kan ken en herken; en bome word oud 
ou mense sterf: hoe sal ons dan se: toef lang 
dag, o /ente, o jeug?" 
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Kennisgewing aan 
manskoshuise 

PUKKE, - Hierdie tydskrif is 'n diens deur julie, 
aan jude. Indien julie dus, soos die week, nie by· 
draes lewer nie, kan ons niks plaas nie. 

Hieronder volg 'n brief (ver· 
kort) soos dit aan elke mans· 
koshujs gestuur is, met daarby 
die program !Waarvolgens elke 
kosbuis sY bydraes moet !ewer. 
Die brief is of persoonlik afge
lewer, of in elke koshuis se 
blissle geplaas. Die redaksle 
kan dus geen verantwoordellk· 
beid aanvaar indien geen be
rlgte ingegee woril nie. 

sover moontlik getlk wees en 
nie Ianger ~s 'n drielcwart fo
lio, of dan een tot een-en·'n· 
balwe folio (ongetik) wees nle. 

Hou die berig by eie kosbuis· 
nuus an ·gebeure. Moet nie 
teen ander onnodig verkleine
rend wees nie. 

TYDTAFEL 
Die volgende koshulse gee 

berigte In op 22 April, 6 Mel, 
BRIEF 20 Mei, 3 Junie en 17 Junie: 

Geagte Korrespondent, Skuur, Makouvlel, Over de 
Ek wil jou net weer daar· Voor, Piet Groblerhuis, Hel· 

a1m herinner dat elke koshuis mat, Gatland. 
elke twee weke 'n kans kry Die volgende koshuise gee 
om sy naam hoog te hou onder berigte in op 29 AprU, 13 Mei, 
,,Koshuiskos" in die Wapad. '27 Mei, 10 Junie en 24 Junie: 
Hleronder volg die tydtafel Liberalla, Dorp, Klooster, 
waarvolgens u die berigte Toekoms en Uitspan. 
moet !ewer. Die datums waaronder u 

Berigte vir elke week moet koshuis verskyn, is die datums 
my op die laaste die Maandag waarop u berlgte moet inhan· 
(1.30 vm.) van die betrokke dig, Sorg dus dat u onder· 
week se uitgawe (sien tydtafel) skele korrespondente hul plig 
bereik. Berigte kan Of in Skuur doen. 
se bussie by die SR kantoor 
(133) of na Skuur, kamer 89 
gestuur word. Berlgte moet 

Dankie, 
J. Erasmus (Redakteur). 

DIE WAPAD 

soekers". Nou weet alma! dat 
die kosbuis binne selfs gesel· 
tiger is as buite. Liza bet selfs 
besluit dat net 'n klein ont· 
haaltjie goed renoeg is vir 
Lap.pies. 

Joke bet gesorg dat die fon
dament vir geleerdheid gele 
word, sy is ~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 almal met groot 
verwagting op die res. Aman
da? Elza? Blmare? Liza? 

Die ander dameskosbui.se 
kan gerus ons uitdaging aan
vaar vir die .,Rio na Kaap"· 
wedstryd. Toekoms bet aan· 
gebioo 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 bet 
bros en kleurbaadjie geslaag; 
daar was selfs onderskeidings. 

Karnaval le weer voor die 
deur en soo.s dit Soetdorings 
betaam, sal ons weer orals 
gesien word, Geniet Karnaval, 
en gaan mall 

DORP 
RUGBY: Na ons derde agter
eenvolgende OOIWinning, sit 
P.G.D. 1 siewig in die saal 
met koshuisliga. Jammer 

Trapkar: Dorp bet steeds die 
tweede beste trapkar op die 
~pus. met die verskil, die 
beste een is nog nie rebou 
nie. Dorp sal s.y stem dlk 
maak met sy twee amptelike 
inskrywings. Sterkte aan die 
dames van Wanda met bul in
skrywing wat geplaas word. 

Vlotbou: Sien julie vanat 
Maandagaand om 7.30 by Wan· 
da. Eerstejaars kruip uit die 
gate, ons verlang na julie. 
Geluk aan die entoesiastiese 
eerstejaar-dames, ons kyk uit 
vir julie deel.name aan die 
karnaval. 

OOSTERHOF 
SOOS &ewoonlik is Oosterbol 
alweer die nuusmaker. Die 
Puk se nommer een enlcelspel
tennisspeelster is Marleen 
Lombard, 'n OosternooL Of. 
skoon sy haar prestasie aan 
haar .,tekk.ies" toeskryf, kan 
ons getuli van h.arde oefe
nlng. 

Met die gees van Karnaval 
in die Jug, pos Gatland toe 
mos 'n man tot groot vermaak 
van ons eerstejaars; Klooster 
skaak ons teekan, en die belf· 
te van die oudames bet a1 af. 
gesterf van dors. 

Mnr. Pieter Mulder bet ons 
Maandagaand besoek, en aan 
die eerstejaars hulle knopies 
oorbandig. (Terloops, almal 
het in bul Bros geslaag!) 

BLAOSY SEW£ 

......................................... 

KASKENADES 
......................................... 
AI, hler na Kamaval se kant toe begin aimal weer hut vwe 
regskud. Baie mansstudente Ill nou smiddae op hul beddena, 
druk besig om nuwe taktieke uit te werk met die oog op 
kamaval·sleepaksies. Dit is mos wat die meeste wil doen, 
sleep pleks van vlotbou. 

Meisies. onthou . . . die mans se harte is maar vlak: • 
'n man nie naby die een is wie hy liefhet nie, het hy sam
mer die een lief naby wie hy is. 

Schlengeman het gedig: 

.,Dis snaak.s hoe lekker kry 'n mens 

as sy 'n glimlag gee; 

Dis snaakw 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 liefde kry 

Die eerste een se leedl 

Seker daarom dat Woffie s6: ,.Don't kiss me goodnight, kiss 
me all nightr' 

PUKKE. kom met jul bydraes, ons het dit nodig. Ek 
kan nie eens s6 geniet die Karnaval, en gedra julie nie, want 
mens kan mos nie aftwee doen niel 

- -------·------------------- __ .. ~iiii"""iii:;];:if"~"'""i:iiW ... ·~~~Ji KASTEEL ~j"'. ·~· .................. .............-. .................. ~,~· ... r,... ......... ~ ........... .. I I I • • ._ ............ . . j ........ ---: ..... ......,..."""""''~,. ................................. l liga verdien. Die tellin& was 
12.-10. 

.. 1\0SHlJISI\OS .. die louere. in. N~tuur~ik. bet ' ~ . . . ~ 
SO STII.rSTIL oes Kasteei all If , - . 1 
ons eerste)aars dte vlllDlgste ~ ;i 

Dawie Dup, verlede jaar se 
wenners van die lip, kon 
hierdie jaar nog nie weer die 
gehalte spel Jewer wat bulle 
verlede jaar so 'n moeilike 
span gemaak het om te klop 
nie. Hulle het egter Saterdag 
weer tekens van verlede sei· 
soen · getoon toe bulle Over de 
Voor oortuigend geklop het. 

en meeste Pukkies verkoop. f' . ~ 
W b 

. lean ·_..,.....,ftid..).A .. •I".., .. ,!I-D...c.,.r....""".....-...:s..· ... li..ll...ll...&.iS... ........ IIo ...... llo .............................................................................. ollo..t.&..l,..1..1..~·11.,.1 ....t+.ll . .. .l!...a..A.oLtlko .... t.,...a...~...L,.Il.. ....................... "_.:l..l..ll.,,....,.w11 ....... ;,,a..&..41...tl'\ 
atter kos ws nog spog ~-~-:..~~~-- , --~_,,., .. ~----.. ,~~""~~ .. ,.. · !'Se!"' "'!'!0"'~"'"'""~'",.,. ..... ~ ? 

met 'n vyftien punte weg· •. 
sprlngslag en boonop 'n RlOO f 

bonus. Ons slyp al ons tande 
vir die Hi·Fi-stel. 

Deesdae bet ons ook 'n bie· '.:t' 
tjie meer Ug op die onderwerp 
(lang.s die .koshuis) soos baie 
slepers seker ook a1 tereg OP· 
gemerk bet. Donderdagaand 
het Kasteel die laaste rillings 
van die eerste koue .,wegge
dose" met Irish Coffee saam 
met Over de Voor. 

Maandagoggend o~ tien uur 
voonniddag gaan ons bitter
cinders definitief die kaart· 
spel-marathon - Rummy -
aandurf, wat 70 ure lank sal 
aanhou. 

Hulle is Patty Render, Skoo
zie Cloete, Martie Hattingh, 
}iendra van Aarde, Reke La· 
buscbagne, Jenny en Audrey 
Schroder en Marie Smalber· 
ger. 

, 
~ " 

~ ' 

J~; 
Misk.ien gaan Kasteel ook 

aan die trapkarresies 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 hulle is net 
sulke goeie roeiers as kokke. 

Die wenvlot van verlede jaar. die spogpoging van Skuw en Kasteel . . . Gaan hulfe dit 
weer regkry7 (Foto: Fotol<uns.) 

Volgende week sal al wat 
Kasteler is, weer afsit na die 
Vlei - ons 'bou mos saam 
vlot, wie weet - dalk die 
wenvlotl 

SKUUR 
ALHOEWEL dit nie ons beurt 
is nie, maar daar dalk plek 
in die .,Wapad" mag wees, wil 
ons net van die seleentbeid 
gebruik maak om 8an al die 
Sk.uur se bulle, wat met 'n tik· 
kie. op die kop graad kon 
vang, baie aeluk sa. Dit was 
'n groot dag en ons is trots 
op julie. 

se trots, klein Pietie Meyer, 
,.die klein mannetjie met die 
bart" (gekwoteer uit die woor· 
de van H. Badenhorst), baie 
geluk met jou besondere pres
tasies, waarvan die grootste 
jou S.A.·rekord is. 

Manne, ek verneem die Ma· 
fia is weer baie bedrywig. 
Onthou! Daar is geen Mafia 
nle ... 

SOET
DORINGS 

Kompleks, julie het teen 'n 
beter span verloor - ek gee 
toe - julie is goeie teenstan
ders en 'n maklike oorwin· 
nlng 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 bele seisoen. 

Uitslae: P.G.D. I teen Kom. 
pleks I 12-10. 

P.G.D. II teen Skuur II 
3--4. 

Aan al die dames wat ifaad 
gevang bet - Geluk! Ons weet 
nou eers waarom julle so baie 
keer .,sjuut" in die gange ge
skreeu het. 

Ons eie Oostervaria is 1n 
voile gang, en mense wat ons 
op Maandagaande besoek, sal 
tussen 9 run. en 9.30 run. die 
lekkerste mu.sie.k en interes
santste boodskappe oor ons 
interkom boor. 

Hou ons maar dop. Volren· 
de week is ons weer in dle 

P.G.D. III 
III 47~. 

teen Kompleks , nuus! Ooste~te. 

P .G.D. IV teen Slcuur IV 
4-14. KOSHUIS

RUGBY 
DIB koshuisnaabyHp bet by. 

steeds is daar nie een span 
wat verseker kan se dat by 
hierdie jaa.r met die beker 
gaan weg)oop nie. 

Drie spanne, nl. P.G.D., Kom
pleks en Skuur, staan op die 
oomblik sterk in die Iiga. P. 
G.D. bet 'n effense voorsprong 
in die sin dat bulle na drie 
wedstryde nog volpunte bet, 
terwyl die ander twee span· 
ne albei al een keer verloor 
het. P.G.D. en Skuur moet nog 
in die eerste ronde teen me
kaar speel en die wedstryd 
kan 'n groot invloed be op die 
uiteindelike uitslag in die liga. 

Saterdag het P.G.D. en Kom
pleks teen mekaar te staan 
gekom, Dit was 'n sldtteren
de wedstryd wat deur enige 
van die twee spanne gewen 
kon gewees bet. Omdat P.G. 
D. egter hul kanse beter be· 
nut bet, het bulle as oorwin· 
naars van die veld gestap en 
'n verdere twee punte in die 

Johan Malan 

Over de Voor beleef van· 
jaar seker een van sy swak· 
ste jare op sportgebied. Die 
koshuis se eerste span bet nog 
nie een wedstryd Kewen ole: 
Klooster, die jongste mans
kosbuis op die Puk, bet dan 
ook vanjaar bul enigste oor
winning in 'n ligawedstiYd 
teen Over de Voor behaal. 

Die jongste puntestand is 
as volg: 

SWVGPvPtPT 
P.G.D. 3 3--48 31 6 
Kompleks 3 2 1 - 35 24 4 
Slcuur 3 2 1 - 29 24 4 
Dawie Dup 3 1 2 - 29 39 2 
Klooster 3 1 2 - 31 38 2 
Over de V. 3 - 3 - 45 51 -

KARNAVAL 
'14 

CEdms.) Bpk. 

YUURMAAKHOUT 
OWENLAAN 2 

en 

GOEDERE ERF, 

Potchefstroom Stasie. 

TELEFOON 53 7 1 . 

-::-::-::-::-::-

ONS LEWER AF 
-::-::-::-::-::-

Posbus et, 
POTCHEFSTROOM. 

Dan, aan Skuur en die Puk 

SOETDORINGS bet Woens
dag weer eens haar uitson· 
d.erUkbede bewys; ons ko9-
huis was ool)ieStel vir .,be-

Karnavalkompetisies: Help 
manne, ons wil aan elke kom· 
petisie deelneem. skakel met 
Dirk du Preez vir meer 1» 
sonderbede. 

-sT 
na ~ad ~~ en ~~ ...................................... ... 
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PvPies-hulle bet uroot plan• vir kan~aval 
PYPIES Laubscher, voorsltter 
van die Pult se Landloopklub, 
en sy makkers bet 'n groot 
afloswedloop vir Karnaval be· 
plan: Dit beloof om een van 
die boogtepunte van die Kar· 
navalweelt te wees. 

El.ke Puk Is op 'n slim ma· 
nler by die aflos betrek. Van 

Bernardo en maats hardloop 
Goldfields ver :weg 

~TERDAGMIDDAG bet die Carletonvillers rustyd nog gemoedelik bene ge
rek op OU!npark. Met 'n agterstand van 6-15 bet bulle gemeen 4at hul 
span ni die wedstryd teen die Pukke nog steeds onoorwonne sou we&s In 
die stryd om die Neserbeker. 'n Mens kon bulle dit nie kwalik neem nle, 
want die eerste beHte was nie lets om oor buis toe te skryf nle. 

Maar In die tweede helfte 
bet die Pukte weer bul ou 
laai ultgebaal. Hulle bet met 
die bal begln hardloop en 
Goldfields bet nie geweet wur 
om te lteer nle. 

Dit sal onrecverdig wees 
om speJera aan Pult·ltant ult 
sonder, maar 'n meDS ltan nle 
anders as om kaDtman Ber. 
nard Bernardo se naam te 
noem nle. Teen die eiDde van 
die wedstryd was by eenvoudir 
soos 'n sltaduwee altyd by die 
bal en bet 'n bele paar lteer 
groot ente veld gewen met 
moo! loples. 

Bernardo se toUegas, Eric 
le Roux en aatsteman·ltapteln 
James Stoffberr bet oolt 'n 

~root aandeel gehad in die 
Pukte se reuse-oorwining van 
4G-12. Die drle losmanne bet 
veral in die tweede helfte soos 
tlere saam gejag agter die op· 
ponente en die losbal. 

Dlt sal interessant wees om 
te sien of James Claassen in 
die Pukke se volgende wed· 
stryd weer 'n kans sal kry om 
te wys wat In hom steek. Die 
enkele kere wat hy Saterda&: 
die geleentheid geltry bet, bet 
die haastlge vleuel ctE'toon dat 
hy Ius is om met die bat te 
hardloop. 

Vir die Pukke bet Dries 
Coetzer, Eric le Roux, Bernard 
Bernardo, James Stoffberg, 
Hennie Saayman en Eugene 

KOMKLOP DIE 
KAMPIOENE 

MET die Puk se tennfskampioenskappe agter die 
rug bet die tennisranglys beelwat verander. Vol· 
gens WUlem Jonker, voorsitter van die tennisklub, 
kan enlge speler nou die persone uitdaag wie se 
name op die ranglys verskyn. 

Die . reels bepaal ~ dat 
'n ,elyste speler sleiS een van 
die twee spelers wat bo hom 
relys is, maa ult~. Persone 
wie se name nie op die ranr· 
lys verskyn nie, mag eni,e van 
die onderste drie persone op 
die lys daar. Eerste en tweede 
span spelers van verlede jaar 
tan enige iemand ult<iaq, so
lank die persoon net nie hol!r 
as nommer sewe gelys is nie. 

Twee weke moet verloop 
voordat dieselfde twee perso
ne wat in 'n vorige uitdaaa
wedstryd teen mekaar te staan 
,eltom bet weer teen mekur 
mar speel. 

Spelers moet eers met y.'il
lem Jonker by Hoffmanstraat 
12 rea voordat bulle 'n uit· 
daapedstryd speel BaDe 
word verkrv bv wvse van 'n 

spesiale brief. Die brief is ook 
by Willem verkr'yabaar. 

Die eerste twintig spelers 
wie se name op die jonaste 
ranrtys verskyn, is: 

Mans: P. Malan, E. Ferreira, 
F. Campher, P. Campber, W. 
Jonker, D. Botba, H. Cam· 
pher, A. Paiva, C. Mara~ C. 
Hamman, K. Pretorius, S. van 
Zyl, E. Ferreira, J. Kroon, P. 
Mosterd, L. Naud~. A. Olivier, 
P. du Preez, C. Siertsema en 
J. Muller. 

Dames: M. Lombard, A. 
Slabbert. G. Fourie, R. van 
Heerden, A. Hamman, S. Oost· 
buizen, E.. Viljoen, R. van 
Rensburr. M. van Deventer, 
C. van Wyk, H. Streicher, B. 
Pretorius, M. Duvenhage, M. 
Boshoff, H. Louw, E. Brits, 
E. Redelinahuis, R. Smuts, 
A. le Roux en E. Prinsloo. 

van Wyk drlel! gedruk Heel· 
agtE'r Willie de Bruin het ses· 
tien punte (twee strafdocle en 
'ltyf vervyfskoppe) met die 
voet aangeteken. 

Chopple Taylor, Josskakel 
van Goldfields, het sy span se 
enigste drie gedruk en met 'n 
strafdoel geslaag. Nick Be· 
zuidenhout (heelagter) het 'n 
strafdoel en 'n vervyfskop be· 
haal 

In ·n voorwedstryd bet d1e 
Puk se 0.20 A·Span vir P.O.K. 
0.20 B met 74-4 verneder. Qp 
die Fanle du Tolt·sportterrein 
het die Puk se tweedes vir 
Goldfields II met 21-10 ge· 
wen, terwyl die derde spanne 
met 3--3 gelykop gespeelllet 

BO: Bernard Bernardo, woelige 
flank van die Pukke. bars weg 
met die bal in verlede Sater· 
dag se wedstryd teen Strath
vaal. Agter kom James Stoff· 
berg. Theuns van Rensbwg. 
Hennie Saayman en Dries 
Coetzer nader om te kom 

hand bysit. (Foto: Sam 
Basch). 

* Vervolg van kolom 5 

SO km stap-kampioenskappe, 
Stilfontein (6.30 vm.) 

20 Julie: Strathvaal·kampi· 
oeDSikappe, Stilfontein ( 11.00 
nm.) 

3 Augustus: N.·Tvl. Kampi
oenskappe, L. C. de Villiers 
(U.P .• Pretoria) (1.00 om.) 

10 AUiUStus: W.·Tvl. Kampi· 
oenskappe, Wes-Wits (Carle
tonville) (1.00 nm.) 

17 Augustus: S.·Tvl. Kampi
oenskappe, Marks Park (Dii
gers) (1.00 nm.) 

24 Augustus: K.A.A.V. Kam· 
pioenskappe, Markotter (1.30 
run.) (Klerksdorp) 

31 Augustus: S.A. Kampioen· 
skappe, L. C. de Villiers (U.P., 
Pretoria) (1.00 nm.) 

14 September: Ben uur-wed· 
lope, P.U.1P"'nde (2.00 nm.) 

21 September: Goue Weste 
Marathon, Stilfontein (7.00 
vm.l 

elite mans· en damesltosbuis 
wat saam vlot bou sal 'n span 
van ses lede (bestaande ult 
drle mans en drle dames) aan 
die wedloop deelneem. Dlo 
lede van die wenspan asook 
di4 van die span wat tweede 
elndig, sal pryse ontvang. 

Die aflos sal op Vrydag 10 

Pypies Laubscher, voorsitter 
van die Landloopklub. Ole 
klub het ·n groot afloswedloop 

vir Kamaval beplan. 

Dameshokkie 
begin goed 

DIE Puk ~e eerste bokkiespan 
bet Saterdai 'n ool'W'inning 
van 1-0 oor die sterk span 
van Strathvaal behaal. Lena 
van Wijck, rea~ersneller, bet 
die doe! aangeteken nli 'n 
mooi aangee van Sanpat Coet· 
zee, die middelvoor. 

Reca Labuschagne se skitte
rende spel op doelwagter bet 
verhoed dat Strathvaal 'n doel 
kon aanteken. Truusje Faber 
het ook uitaeblink vir die Pult. 

Verlede Saterdag (20 April) 
bet die Puk·asters die hokkie· 
seisoen ieopen met 'n oor· 
winning van 3-1 oor Potcbef
stroom·Dorp. Sanpat Coetzee 
(2) en Isabel Buys bet doele 
vir die Pukke aangeteken. 

More vind daar 'n eendaagse 
hokkietoemooi op Bill Swart· 
Ovaal plaas wat dien as proewe 
vir die W.Tvl.·span wat vanaf 
8-12 Julie aan die inter.pro
vinsia]e toernooi in Windhoek 
sal deelneem. 

Dit Iyk of ons groot dinge 
kan verwag van die Puk se 
eerste bokkiespan, veral onder 
die leidende 'hand van die nu· 
we afrigter, mnr. Clive Ulyate. 

Die interkoshuis · hokkielira 
begin aanstaande week. 

Mnr. Clive Ulyate, die Puk ae 
nuwe hokkle· en krieketafrig· 

ter. (Foto: Fotokuns.) 

Die Wapad word ~edruk deur 
die Potchefstroom Herald 
(Edms.) Beperk, Olenl4an 11, 

PotchefsUOOm. 

Mei plaasvfnd. Die deelne· 
mers spring die ouend om 
9.30 voor die BibUoteek weg 
waar die wedloop ook sal eln· 
dig. 

aemaat dat die trof~ vir die 
nuut·ingestelde toshulsliga in 
landloop reeds bestel Is. Om 
die dames se belangstelUni In 
landloop aan te wakker, Is 
daar ook besluJt om vir bulle 

Op 'n klubvergadering wat pryse soos parfuum, sykouse, 
verlede Donderdagaand (25 vals haarstukke, tolletware en 
April) gebou is, Is ook betend dergelikhede ult te loof. 

·opdraande program 
vir landlopers 

DIE program van die Wes-Transvaalse Landioopunie 
is verlede Donderdagaand op die P.U.-Landloopklub 
se vergadering bekend gemaak. DJt is duJdellk dat 
die Pukke vanjaar strawwe teenstand gaan onder· 
vind. 

Pypies Laubscher, voorsitter 
van die klub, meen eater dat 
die Pukke nie vanjaar swak· 
ker behoon te vaar as in die 
verlede nie. 

Die amptelike program van 
die Unie is: 

4 Mei: Kokkie Nel·aflos, 
P.O.K .. gronde (1,30 nm.). · 

18 Mei: Vriendskaplike by· 
eenkoms, P.U .. gronde (2,00 
nm.). 

1 Junie: W. Tvl. Proewe, Car-
letonville Hoerskool (Wes 
Wits) (2.00 nm.) 

8 Junie: Inter·provinsiaal W.· 
Tvi./S.·Tvl./N.·Tvl./O.·Tvl./ 

O.V.S./G.·Wes, Stilfontein 
(1.00 run.) 
IS Junie: Vriendskaplilce. by· 
eenkoms, P.U.·it"Onde (2.00 n.· 
m.); S.A. Kampioenskappe en 
Marathonproe\\e, P.O.K..gron· 
de (7.00 vrn.) 

22 Junie: K.AA.V. Vriend· 
skaplik, Markotter (K.lerks
dorp} (1.30 nm.) 

29 Junie: K.lerksdorp-Stilfon· 
tein padwedloop (l.OO run.) 

6 Julie: Weermag.marathon. 
Wecrmag·sportgronde (2.00 na· 
middag.) 

13 Julie: S.A. Marathon eo * Vervolg in kolom 3 

_, 
,•:% ., 

BO: Robert Schoeman (links) is die Puk se nuwe gholfkam· 
pioen. Hy het die titel verlede naweek tydens die Puk se 
gholfkampioenskappe gebuit. Fred Hoogendyk (regs) het die 
8-afdeling gewen. Dania 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. CLIVE ULYATE, die Puk se nuwe boklde- en 
krieketafrlgter, bet aan die begin van die kwartaal 
dJens aan die Universltelt aanvaar. Hy bet reeds 
met groot organisasiewerk onder die Puk se dames· 
en manshokkiespelers begin. Hy meen bier Is ge
noeg talent om goeie spanne saam te stel. 

Volgens hom pan hy 'n 
span uJt die eerstejaarsdames 
saamstel om teen skole te 
speel. Op di~ wyse kan by 
goeie speeJsters uitsoelt v.t 
die volgende seisoen se senior 
Puk·spanne. 

Mnr. en mev. Ulyate kom 
t'an Jan Kempdorp waar by 
onderwys Kerce bet. Hy bet 
die B.A.~ad aan die Uni· 
versiteit van Rhodes en sy 

U.O.D. aan Unisa verwerf. 

Mnr. Ulyate is 'n veelsydiee 
sportman. Hy was nie net 'n 
Springbokrugbyspeler in 19SS. 
56 nie, maar bet ook in 1952 
en 1957 vir Transvaal kriekel 
gespeel en in 1953 Protea.kJeu. 
re in holtkle ontvaJli'. Op die 
oomblik speel by muurbal, 
gbolf, krieket en tennis vir 
ontspannina. 
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