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STUDENTE-A.P'l'IZI 

ABMINISTRA JJR LOOP A.S.B. 
MAANDAGAAND 2 APRIL is die kunsfees van Kuesta '73 ampteiJ'k 
deur die Administrateur van T:ansYaal, mnr. S. G. J. ' 'lln Niekcrlc 
geopen, toe by die sowat 250 studente ,·an 10 H·rslcillende kampusse 
toegespreek bet. 

DERDE JAAR. te wees vir al die deelnemers, 
omdat die ware student hom 
bier op kulturele terrein ka11 uit
leef. Student-wees, het hy gese, 
beteken om jonk te wees en ak
tief dee) te neem aan studente
bedrywighede omdat hy so die 
geleentheid kry om onbeskaamd 
Afrikaner te wees. 

VREGELYKING. 

In sy toespraak het hy die 
A.S.B. geloof vir bulle positiewe 
bydrae om die ideale van die 
Afrikaanse student te verwesen
lik. Mnr. van Niekerk het ver
der gese dat die Kuesta-kunsfees 
tans die belangrikste n~sionale 
projek van die A .S.B. is . Dit is 
die derde aar dat hierdie fees 
plaasgevind het. Dit het in Pre
toria begin, verlede jaar was dit 
op Stellenbosch en vanjaar was 
dit hier op Potchefstroom. 
Kuesta het ontstaan toe daar 
'n gevoel was dat die A.S.B. te 
veel op die politieke en te min 
op die kulturele vlak beweeg het . 

Mnr. van Niekerk het die ver
skillende studente-organisasies 
met mekaar vergelyk en gese 
dat sulke organisasies in een op
sig eenders is omdat hulle stu
dente-organisasies is en die le
wensmilieu van die studente
mens verstaan, maar juis verskil 
omdat bulle verskillende ideolo
giee of ideale nastreef. 

OPENING VAN KUESTA. 

PUBLISITEIT. 
Mnr. van Niekerk is van me

ning dat die positiewe bedrywig
bede en die prestasies van die 
groot meerderbeid van studente 
te vee! verswyg word en te min 
publisiteit verkry. Na sy me
ning is daar 'n neiging om te vee! 
publisiteit aan die negatiewe 
bedrywighede van 'n klein min
derheidsgroep studente te gee. 
Juis daarom het hy sy waarde
ring betuig vir Kuesta omdat die 
studente op hierdie manier met 
iets skeppends besig is. Die 
administrateur het gese dat K u
esta heeltemal aan die vereiste 
van 'n studentekonferensie vol
doen en dit behoort 'n belewenis 

Dir A.S.B. is in die eerste plek 
anders omdat hy Afrikaans is -
in diens wil staan, nie net van 
die Afrikanerstudent nie, maar 
van die Afrikanervolk. Mnr. 
van Niekerk het sterk te velde 
getrek teen Nusas en c'ie bete
kenis van die woord "Nasio
naal" in Nusas (Nas.onale unie 
van Suid-Afrikaanse Studente). 
Hy het gese daar is vandag 
mense wat probeer glo dat na
sionalisme uitgedien is. 

Mnr. Sybrand van Niekerk, Administrateur van Transvaal staan bier tweede van links en mev. van Nie
kerk aan sy regterkant. Heel links staan mnr. G. C. P. Schoeman, registrateur van die P.U. en be
skermheer nn Kuesta. In die middel is mnr. en mcv. J.P. C. Schwellnus, die onderburgemeesterspaar 
nn Potchefstroom. Langs hom staan mej. Anette ,·an der Walt en mnr. Riaan Odendaal, voorsitter 
van Kuesta '73. Foto: Fotokuns 

Nasionaal is bierdie organisasie • 
se naam bet destyds 'n begrip 
vertolk wat beter uitgedruk kan 
word met woorde soos ·~Iand
wyd" of "inter-univetsiter " . Die 
bedoeling wa.s juis ' n organisasie 
wat klenrloos, neutraal staan 
teenoor feitlik elke nasionale 
vraagstuk. 

In sy studentejare wou die 
studente aan die Afrikaanse 
universiteite en kolleges weg
breek van Nusas. Die woord 

In daardie are was nasionaa 
onder verden king dat dit disloja
liteit teenoor Sy Majesteit Ko
ning George V ingesluit bet. 

Vervolg op bladsy 5 

TW AALFDE NAG 
Vir diegene wat dink dat Sbakespeare-toneel

stukke net vir wyse letterkundiges bedoel is of 
iets is waarmee die Engelse onderwyser jou aan
dag op hoerskool Yan jou puisies of jou kys 
probecr afl.ei het, wag daar 'n aangename ver
rassing met Elize Scbccpers sc aanbieding van 
TWAALFDE NAG (Shakespeare) vir die depar
tement Spraakleer en Drama, P.U. vir C.H.O. 
vanaf 2 tot 5 Mei 1973 in die Totiussaal. 

ELIZE SCHEEPERS. 
Alles waarmee letterkundiges deur die eeue 

die Shakespeare-stuk probeer verhef het tot iets 
groots en besonders, take! Elize Scheepers af, 
sonder om Shakespeare, of die tydsgees waarin 

dit geskryf is, te skaad. l.p.v. die poetiese en 
letterkundige waarde van Shakespeare se werk 
sien sy die werklike betekenis van Shakespeare 
se meesterlike, teatrale skeppings \'an gewone, 
allcdaagse karakters in - karakters vol aardse 
drange! 

LIEFDE = HAAT. 
Elize, Scheepers se aanbieding le klem op die 

belaglikbeid van mense wat hulself voorgee vir 
wat hulle nie is nie, soos in TWAALFDE NAG 
duidelik te lese is. Omdat die karakters in 
TW AALFDE NAG nie is wat hulle moet wees 
nie, heers daar later soveel verwarring dat nie
mand meer weet wie is wie nie. Liefde en baat 
met huwelike en swaardgevegte wat daaruit 
voortvloei, krap die hele spul nog verder deurme
kaar, totdat die verkeerde persone met mekaar 
rou en die verkeerdes mekaar tot swaardgevegte 
uitdaag. Dit alles ontwikkel tot 'n sameloop van 
omstandigbede en gebeure wat onuithoubaar 
snaaks is. 

CRONJE LEMMER. 
Die vrolikbeid en uitbundige stemming van 

die stuk word verder verhoog deur die pragtige 
musiek, dansies en liedjies wat in die aanbieding 
gebruik word. Daar word net genoeg romantiek 
en fantasie by die mengsel gevoeg om hierdie 'n 
beerlike resep vir genotvolle vermaak te maakl 
Die ses-en-twintig spelers se kleurvolle kostuums 
wat deur Cronje Lemmer ontwerp en gemaak is, 
asook die effektiewe dekor wat die skepping 
van Abri le Roux is, dra verder daartoe b~ dat 
die idee van "dooie, vervelige Shakespeare" vir 
ewig deur 'n skreeusnaakse sjampanje-sprankel
aanbieding van TW AALFDE NAG uitgewis 

1 

word. 

(Sir Andries Bibberbakkies ), Peet 

van Reasbwg (Sir Tobie Wynvat) 

en Mariaan Coaradie (Muia) 

v.J.n.r. besig om aan 'n tontteltjie 
uit die Eerste Beery( vu Elize 
Scheepers se opvoering van Shake 
epeare se Twaa/fde Nag te repe-

f]:)le !Buft dlptu.k 
NOORDBRUG APTEEK (EDMS.) BPJC. 

teer. Foto: Fo)okuns. 

KIES • • • 
'N OPWINDENDE EUROPESE SOMERTOER 

OF 'N SUID-AFRIKAANSE VERKOUE MET 

KLAM SAKDOEKE 

DIE GELEENTHEID 
.VAN U LEWE 

DIE GOEDKOOPSTE EUROPESE TOER OOIT 

AANGEBIED 

* 
ALLE TOERLEDE MOET ONDER 35 JAAR 

WEES VIR 'N GROOT JOL IN EUROPA 

SLUIT AAN BY DIE GROEP VIR 

33 Opwindende Dae 
deur · 9 Lande 

I 

VIR INLIGTING SKAKEL 6109 VOOR 1-UUR NM 

* VIR AL U APTEKERSBENODIGDHEDE • 

•.••• 0~ KEN U BEHOEFTES 

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

L.A.V. (Besturend). 
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ASTER Jy en jon Skoonheidsterre 
ONS EVAS WIL GRAAG GLO IN DIE SKOONHE{DSBE}:LDE WAT STERREWIGGELAARS KAN OPTOWER. HULLE GLO DAT DIE VROU, EEN VAN 
DIE ESTETIESE ELEMENTE, SE PERSOONLIKHEID IN DIE ZODIAC WEERSPIEEL WORD. 

AQUARIUS. 
Die vrou wat onder hierdie 

ster gebore is, se beste bate is 
haar oe. Sy kan hulle ten beste 
beklemtoon deur kleurc soos 
vanielje, amber of heuning van 
Yardley Pot O'Gioss of Cutex 
Blinkers te gebruik. Olyfgroen 
of dofblou kan onder die wink
broue gcbruik wordmet die oog
omlyner in 'n effense d onkerder 
skat.erin~J . Verskeie lae maskara 
is 'n no~dsaaklikhe:d. 

PISCES. 
Hierdie Yaal nooientj ie met 'n 

ligte vel en hare \\at neig om vaal 
te wees se beste raad is om haar 
\\ inkbroue en wimpers profes
sioneel te laat kJeur. ' n Kleur
sjampoe vir die hare vcrrig ook 
wondere: en wic se morcel sal 
nie styg mei ' n nu\ve kleur lip
stiffie en 'n dicper skakering oog
grimering nie? 

ARIES. 
Vergeet van jouself en cnige 

gevoel van minderwaardigheid 
d .:ur op ande r mense in die ge
selskap te konsentreer -- kon
sent reer op wat hulle se en stel 
werklik bclang daarin. Dit is 
betcr om ~oed te kan luister as 
om jou onk unde deur wuorde 
1c openbaar. 

TAURUS. 
Nes cnige ander meisie wil die 

Taurus-nuoi ook moni bene he. 

I 

HERA ! 
"DAG\VOOD" 

Hier volg 'n oulike resep om 
iets gou en eenvoudig saam te 
voeg vir die man in jou !ewe. 

Neem twee snytjies hrood en 
bolter dit. Smeer nou 'n dun 
lagic Marmite np die e~ n :my
tjic brood. . Plaas ' n hlaar~ laai 
blaar ho-op. f\.ou word dui1 
snytjies polun ie bo-op die biaar
slaai gcsny en heellaaste kan 
piccalilli bo-op gesmeer worJ 
(verkrygbaar van die 0. K . Ba
zaars). · Bedien saarn met kotlie 
en siedaar jut smul ld kcr J.aar
aan! 

Loop bly maar die beste oefening 
vir mooier bene. Die versorgmg 
is eweneens belangrik want al is 
die vorm nie volmaak nie, ly k 
glai.idc bruin bene al klaar mooi . 
Revlon of Coty se beengrime
ring kan gebruik word om die 
vaal j...olle te kamoefleer. 

G.EMINI. 
Vcrc maak die voCI en ha·e 

rraa': ' n rnooi gesig. Dit is die 
r::oeitc werd om jou hare de ur 
die bcste haarkapper tc laat sny 
en profess ionelc , makl.ik han
tecrbarc \ oorkoms te h~. Lan~ 
hare is ui t ~;:n korter hui'l-raa.p 
kapsel~ is in . 

CAI\CER. 
U it 'n o n:angsc meningM)pna · 

me hct dit gcblyk dat baic mans 
'n oog vir mooi hand,c het. AI is 
die fat~<>Cn pic so ''atTcrs nic. 
laat !!oeie 'crsorging handc mooi 
er l)l . Handeroom is ' n nood
saaklikheid in elke mcisie se 

WINTERNUUS 
~·o koud is die windjic cu 

skraal ... '' 
. . . maar dankic t<)g \ ir die 

~noc~ige baadlics in die kas 1 

Hoofnuus hicrdic winter i~ 
ja~~c en nogmaals jas~c . jaU il·s, 
lang baaJ.jte'i, motorja~sc. D it 
word by die langbroek o f rcg<Jf
romp gcd ra in grasgr0en en gec l, 
sag te gry~ , kameelkkur en bydcr
V.'dse ru.ite. En rnc t hypassendc 
gordcl of ~c i nt uur k nus om d tc 
middel ge lrek, kan die winter
wind maar waai. 

Van rompe gepra.at: die nuwe 
droom warrelrompe \'ir die aand 
is 'n groot sukses. Truistof en 
wnlflanel is vera! geskik vi r hier
dr.: \ lcicnde kledingstuk met sy 
dia<!ona<il gesnyde pante. 01' r· 
~ la.<m ho~tukkies yoltooi ·n pn:n
tjie \(l.n elegansie . 

Nog ·n nl\)dct rc fTcr i~ d ie 
Y<lOrsJ..,)o trok-Yoort..o·ms - kra
gies en moue nHm ded \an die 
rokk ie, maat skcp die skyneffc k 
van aparte bloes en voo'rskoot
rok. Vcrsk i llendc va r iasies ,.,HI 
mou.: word hier \Ctal treh ruik : 

CACHE:T 
I"\ ODES 

c:: 
') 

DIE DAMESWJNKE 
BlED U 

SOJ1fRMODES 

WINTERMODES 
ONOERKLERE 
BROEKKOUSE 

~l~T 

kas. Sally Hansen se Hard as 
Nail is die kuur vir bros naels. 
Gee jouself ' n manikuur voor
dat dit begin lyk asof dit nodig is. 

LEO. 
Hierdie nooi soek 'n nuwe 

voorkoms. aangesien sy moeg is 
vir haarself. Die beste raad vir 
hierdie moedelose outjie is om 
de.ur tydskrifte te blaai en 'n 
model !e soek v atr aastenbyhaar 
tipe is. Modclle is decsdae ouk 
maar net meisies wat geleer het 
om die bcste 'an hulle bates te 
ma.ak . Leer uit hulle onden in
ding en skcp 'n nuwc self. 

VIRGO. 
'n Mooi vel het versorging no· 

dig. maar 'n persoon wat met ak
nee gepla. is, moet destemecr aan
dag aan haar \cl gee. S\\a.ar 
grirr ~ring moct ten aile koste 
vermy word en die gesig moet 
somrner 'n paar kecr per dag 

vlermuismoue, lein plooi- en 
k !okmo11 tj ies met duhhelmoue 
o nd~r· . 

Tl:rlonp~ . ·n ftuistering doen 
die roncltc oor die ellen~ Ianger 
len.gtes \ ir die twintigers . Wa-nt. 
om- <.\'rlik te wee~ . dit bcklem
toon Hie mcer elcgantc snit! 

Brockpakke blv ook ~teeds ge
wijd, die broek baie wyd met brec 
omslac , die haadjic in modie11se 
.. swOJa irug" sni t. R,)khaartmi
tjics in pa ~tebag klcurc gaa n 
hierby. 

Nog iets wat '"by .. alles gaan 
\'ir die seisoen : perels! Grotes of 
kleintj ies, eg o f nic , lang ~t rin g 
of kortes- dra hulle alma I teoe
lyk in :.d die vcrs killende kle~re 
.van die recnboog en jy"s "'in .. ! 

. Skoenmodes kan met ecn 
woord opgesom word : platvorm
skoene. Dit wissel van hoogtcs 
waarop die waaghalsige haarse lf 
fyntj ies moet balanseer, tot d ic 
gcmagtigdes. met rubhersolc. 
\' ir stewelliefhebbers: die kuit
stcwel is nou modep uus . 

Doll, Jie kroon 'all d~ e 'rou. 
haar hare: moet kor t wees. ~om
mer baie . kort. Viera! vir die 
meer klassickc gelaat is die hof
knapiestyl of poemkoppic ' n 
moet! Die minder ge lukkkiges 
oncJ,er ons sal maar tevrede moet 
wees met 'n bietjie Ianger kapsel , 
by name die ' "bob". 

En grimeling? Die klern is op 
helder kleure ; die Iippe sagglin
sterend en romig, die oe weer ge
heimsinnig. ' n T ikkie blink 
aan die wangc is noodsaaklik 
vir die aand en natuurlik ook die 
skitterblink, skokkleure vir die 
naels. Wat van Roy·.d Plum, 
Castillian Clay, Cayc1v: Red en 
Pistachio Pink! 

skoon gemaak word. Hou jou 
hande tuis en MOENIE aan jou 
hare en gesig vat nie. 

LIBRA. 
Hierdie individualis leer om 

haar grimering professioneel aan 
te wend deur ure voor die spieel 
te eksperimenteer. Sodiende k ry 
sy die effek wat haar die geluk
ki gste laat voel. 'n Skoonheids
deskut:dige kan ook geraadpleeg: 
word. u;aar wic sc d ie effck gaa n 
jou gelukkig laat voel. 

~CORJ>lO. 
Parfuum en afgerund~ vour

korns is sinonicm. Jou keuse 
bcrus up die geur waarvan jy 
hou en wat die lekkerste aan jou 
ruik. Die rcgte parfuum sal jou 
\TOulik en uniek laat voel. Ge
bruik dit U llS clJ..e nornblik van 
d ie dag sodat dit dec! van jou 
kan \\ ord. Dit nwet egter nie 
te S\\aar wees n te. 

SAGITTARIUS. 
Vir hierdie nooi is 'n dieet 

glad nie nodig as sy slegs haar 
maaltye eet nie. Dit beteken egter 
nie dat sy reuse porsies mag skep 
nie, rnatige porsies sal beide haar 
kompleksie en figuur bevorder. 
Drink liewer \\ater en suiwer 
vrugtesappe en skakel die ver-_ 
derftike tannicne van tee en kaf
feien van koffie uit. Oefening en 
vars lug verrig ook wonders. 

CAPRICORN 
Die haastige studcntenooi J..an 

nie haar ure voor die spieCI ver
spil nie, maar wil tog altyd op 
haar beste vertoon . Haar op
lossing is 'n roetine waardeur sy 
soggens vrocer opstaan sodat 
daar genocg tyd is om haar grim
rnering deeglik aan te wend. 
Dcur die loop \an die dag sal Jit 
dan nie nudig wees om elkc \'yf 
minute na die spieel te hardloop 
nte. 

MODEPARADE 

Tydens 'n modcparadc. gehou in Karlien, is die ,·olgende foto ge
nccm mn 'n paar mcisics wat as modclle opgctrcc hd. Fotd: Fotokuns. 

Hysl1ak-nagmert11ie
nege u1·e 

0.\'l NEG£ UUR LANK in 'n donkcr hysbak vasgckcer tc wccs, 
is beslis geen grap maar Ina Muller Yan Karlien, 'n aspirant
ondcrwyscres, hct haar knap gcdra. 

Die YO<ll"\ al het owstreeks 
11.30 Yrydagnag: gebeur tydens 
' n kra2onderbrekin2. Ina was 
ail een in die hvsbak~ wat tussen 
drc sesde en se;_,ende vloer gaan 
staan het . Die koshuismoedcr is 
dadclik wakkcr gemaak en die 
universiteit se ingenieur in ken
ni s gestcl, maar kon niks aan die 
saak gedoen word nie en eers 
om 8.30 die volgende oggend 
het die Potchefstroomse Brand
wecrn1ag die hysbak tot by die 
sewende vlocr opgetrck . 

Ondersteun 
ons 

Adrerteerders ___ _... ____ _ 

Toe die ecrste sp leet lig in di (' 
hysbak sigbaar was, het Ina haar 
skrale 108 lb. soos blits deur die 
opening gebeur, " J is. ek het 
daar uitgevlieg'' het sy g.e~c. 

Ina vertel dat sy in die cerste 
paar minute maar bra benoud 
was binne in die hysbak . Die 
lugventilasie was ook af. Later 
die nag hct dit ook nog koud 
begin word en haar vriendinne 
moes vir haar twee komberse 
deur 'n spleet in die deur aangee. 
Haar vriendinne het hul matras
se ook na die hysbak gesleep en 
voor die deur gesla.ap om vir Ina 
meer op haar gemak te stel deur 
die lang nag. 

Alles is darem nou iets van die 
verlede en Ina het die voorval al 
byna vergeet. 
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KUESTA ~N 

WARE FEES 
KUESTA '73 WAS TOE 'N WARE FEES, 'n Ieder en 'n elk wat da11r was, bet dit geniet ~ van 
die opening tot die kursusse tot die rugbywedstryde wat gebou is. Sommer net na die opening bet almal 
al maats gemaak en bet die klomp gun rolskaatse ry - met vele blou kolle tot gevolg. Wat Kuesta 
gekenmerk bet, was al die baie saamsing in ons strate - en dit was sommer wonderlik, se ecn van die 
kursusgangers. Op die massa vrugtcfees bet dit ook baie jolig toegegaan, omdat almal op Kuesta so 
gou vriende gemaak bet. Die boogtepunt was natuurlik die rugbywedstryd wat tussen die noorde en die 
suide beslis moes word. Daar was twee wedstryde - dames en mans. Die noorde palm toe maar die 
oorwinnings in albei ge,·allc in. Die dames meen natuurlik dat die mans baie by bulle geleer bet. 

Daar is natuurlik ook uitgc
hang. Die Spaanse danse wat 
deur Mercedes Molina en haar 
groep aangebied is, was "prag
tig", en baie lekker". Dan was 
daar ook nog die afsluiting wat 
in die vorm van 'n farmele dans 
was, waar mej. Kucsta gekroon 
is. Sy is mej. Rita Meiring va n 
POK. 

So t~ssen al hierdie pret en '' 
plesier deur is daar ook nog baie 
interessante kursusse aangebied. 
Alma! het die kursusse beso nder 
leersaam gevi nJ. en het baie daar
by gebaat. Die kitskeramiek was 
baie gewild, so ook die ku rsus 
in haarversorging wat deur Spen 
cer Jennings aangebied is . Baie 
van die dames weet nou ook baie 
meer van die binnekant van ' n 
motor, bulle sal nou weet wat , 
om in 'n noodgeval te doen. 

Die verpligte kursus in telc
vis ie wat deur National en Schi
baden aangebied is, het groot 
byval geniet. Almal sien daarna 
uit dat S.A. T.V. sal kry. 

Die kunsfees op Kuesta is deur 
regter Kowie Marais geopen. Hy 
het gese dat die toets wat ' n 
kunstenaar aan homself moet 
stel, nie is hoeveel werke hy kan 
verkoop nie, maar hoe hy die 
kunswerk die wereld instuur. 
Selfondersoek by die kunstenaar 
is 'n absolu~e vereiste· en aileen 
as hy voel hy het werklik sy bes- · 
te gelewer, is hy eerlik in sy kuns. 

Regter Marais het gese nie een 
persent van Suid-Afrika se be
volking is bewus van wat goeie 
kuns is nie; hoe kan sukses dafl 
gemeet word aan die aantal 
werke wat 'n kun&tenaar ver
koop.? Gewildheid by die bre~ 
massa is nie die toetssteen van 
sukses nie. 

Hy ~et die voo rbeeld gebruik 
van die kunst~naar wat ses werke 
gelyk skilder. Eers word alma! 
se berge gedoen, daaarn a volg 
die water, ens. Dit is ' n voor
beeld van die verkoopkunstenaar 
maar dit is beslis nie kuns nie; 
dit is nie eers k unsvlyt nie. 

sy natuur. maar as h y dit on
opreg beoefen verkrag hy juis sy 
natuur, het die regter gese. 

Beoefen dan die kuns omdat 
dit uit die hart is en nie omdat 
dit ' n ,gimmick " is nie, het reg
ter Marais afgesluit. Die rede
naarskompetisie is gewen deur 

\VENNE R VAN DIE 
REDENAARSKOMPETISIE. 

Hier ontvang Hendrik Rabie, die 
wenner van die redenaarskompe
tisie gelukwensinge van mev. Bet 

1-lendrik Rabie. lcrwyl Bennie 
Howard tweede gekom het. 

Die Puk kan- met reg trots 
voel daarop dat Kuesta '73 so 'n 
groot sukses was. Een van die 
Kuestagangers wou dan weet 
of Kuesta nie maar ' n maand 
lank l<an wees nie. 

Botha- Bennie Howard wat twce
de gekom bet staan regs van mev. 
Botha en mnre. George Lotte r 
en Pieter de Jager kyk toe. 

Foto: Fotokuns. 

R UGBYWEDSTRYD. 
Die dames het uitgehaal om bulle I noorde en die snide. lnspanning 
beste te lewer tydens die veelbe- kan duidelik op die dames se 

Die kunstenaar word soos ' n woe rugbywedstryd tussen die gesigte gelees word. 
kind , hy vergeet homself en le-j.tl;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;:::=;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;=:; 

wer kuns omdat d ie Skepper in 
hom die drang daartoe gele het. 
As hy dit so beofen, beoefen hy 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc. Far.) 

* 
r 

Qktrongebou - Lombardstraat 

* 
SK.AKEL ONS VIR 

VINNIGE 

AFLEWERING 

Potchefstroom se 
Afrikaanse Padkafee 

• 
U KEN ONS 

BAILLIEPARK PADKAFEE 
By die Johannesburg- en Paryspad aansluiting. 

• 
DUS: 

WAT DOEN U AS KOSHUISKOS VERVELIG RAAK? 

KOM ONDERSTEUN 'N AFRIKAANSE SAAK 

Onder persoonlike bestuur van Oom Jan Aucamp. 
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OPENING VAN DIE KUNSFEES. 
Regter Kowic Marais en mnr. George Lotter kyk bier na van die 

inskryw·ings vir die kunsfees. 

KURSUS IN 
MOTORWERKTUIGKUNDE 

'n Aantal dames (bo) kyk bier 
belangstellend toe terwyl die wer
kinge van 'n enjin aan hulle)ver
duidelik word, Foto: Fotokuns. 

ALLE MODELLE CITROEN BESKIKBAAR BY: 

KOLLEGE 
DIENSSENTRUM 

HOEK VAN VON WIELLIGH EN PRESIDENTSTRATE 

TELEFOON 5800 POTCH EFSTROOM 



. KAN DAAR NOG 'N NUWE . 
PADI BENADERING TOT SLEEP WEES? 

SlEEK DIE KAMPUS 
AAN DIE BRAND 

Dit wordwinter. En koud., bitter koud. 

Die Wapad het· goeie raad teen die kouc. 

Pukke, wecs warm. 

As jyself nic vir die Puk se ecrste span speel nie - ondersteun 
hulle dan. Hulle is jou span. Jou ondersteuning laat hulle harte 
warmer klop en beter speel. En hoe beter hulle speel hoe warmer 
klop jou hart - 'n wisselkring. En as dit die slag nie goed gaan 
nie - gee hulle 'n warm hand. So gaan ons die wereld vir die 
Kovsies warm maak. 

Dieselfde geld vir jou koshuis se rugbyspanne. En netbal
spanne. En Hokkiespanne. En vlotbouery. Dit laat my aan 
Karnaval dink. Ketels, moet die wereld asseblief nie te warm maak 
vir die dames nie. Partykeer word hulle rooi - nie van hitte nie. 
Die uitdrukking t.o.v. die stortbaddens is nie meer oorspronklik 
nie. En laat dit nie van ons gese word nie dat ons afgesaag is. 
Dan kan ons maar saam met afgesaagde hout in die vuur gegooi 
wmd. Jy mag dit dalk nie glo nie, maar dit is so datjy warmer kry 
as jy jou. moue oprol - en daar is genoeg geleenthcid om moue 
op te rot. Pasop egter as jy jou mond vol kritiek te groot oop
maak sonder dat jy j ou moue opgerol het. Die oneweredige ver
spreiding van hitte gaan maak dat jy koue vat en min simpatie 
kry. En soujy die balk injou eie oog nie voor die winter verwyder 
nie, mag hy dalk vasys. 

Ten slotte hierdie oproep: STEEK DIE KAMPUS AAN 
DIE BRAND DEUR SELF AAN DIE BRAND TE WEES. 

Eie Simfonie-orkes 
Ja, u het reg gelees, die PUK 

het sy eie simfonie-orkes. 
Hierdie orkes is gebore nadat 

die Collegium Musicum nou 
alreeds verskeie jare lank be
staan. Aangesien die Collegium 
Musicum hoofsaaklik uit 'n koor 
groep bestaan is daar tereg 'n 
leemte gevoel. Hierdie leemte 
is gevul deur die simfonieorkes 
wat in die !ewe geroep is gedu
rende Mei verlede jaar. 

GELEENTHEDE. 

minus 25 lede met prof. Vander 
Walt, hoof van die Konserva
torium, as dirigent en mej. 
Schulenburg as konsertmeester. 

'PROGRAM. 

Die orkes het reeds 'n sukses
volle jaar agter die rug met hulle 
openingskonsert op 5 Oktober 
verlede jaar. Vanjaar is daar die 
volgende konserte op die pro
gram: 

5 Mei: Musick van J. Haydn, 

Vanoggend I van iddag I van
aand wit ons gesels oor sleep. 
Sleep soos ons dit op die k am
pus ken: sommer gewone boere
sleep. Dit is iets wat elkeen raak, 
at sleep hy of sy nie - die mens 
is so geskape en sal so bly. 
maar ek wil t .o.v. sleep sekere 
sake in die reine bring. Praat 
van sleep en onmiddellik sien jy 
'n man en 'n meisie in 'n stewige 
greep afsak butt toe. Dit op 
sigself is nie fout nie, solank dit 
maar net nie daarom alleen gaan 
nie. Dit is wat ek wil regstel: 
sleep is rneer as net die fisiese 
kontak ; meer as net gesels, dit 
beinvloed jou hele !ewe. Eintlik 
kon die hele idee nog nie behoor
lik onder woorde vasgevat word 
nie, maar vir die doeleindes sluit 
ek aan by Salomo wat in sy wys
heid gese het: "Drie is dit wat 
vir my te wonderbaar is, en vier 
wat ek nie begryp nie: die weg 
van 'n arend in die lug, die weg 
van 'n slang oor 'n rots, die weg 
van 'n skip in die hart van die 
see, die weg van 'n man by 'n 
maagd". (Spreuke 30: 18 en 19). 

trens moet ons egter begin 
om op vaste lyne te beweeg. 
Sleep is 'n manier van leer ken 
van mekaar. In die diepste wese 
kom dit daarop neer dat 'n 
mens 'n lewensmaat sock. "Dit 

~ s nie goed dat die mens aileen 
is nie." God het dit immers self 
gese. Diep in jou hart het hy dus 
die kiem van behoefte na iemand 
uit die teenoorgestelde geslag 
geplant. Hoe jy daardie kiem 
gaan Jaat ontwikkel, laat Hy 
aan jou oor. Maar versigtig! 
jy kan dit nie vrylik doen nie. 
Daar is sekere wette waaraan jy 
jou moet hou anders ontaard dit 
en maak van jou 'n slagotfer in 
plaas daarvan dat dit jou dien 
in verryking van jou !ewe. 

Geagte Pukke, ons sleep om 
verskeie redes en dit is GROOT 
om te sleep; trouens dit is 'n 
voorreg wat net in hierdie situ
asie kan plaasvind:jy slaan skie
lik by 'n meisieskoshuis uit, ont-

GEORGE LOTTER. 
B.A. III. 

Foto: Fotokuns. 

moet die meisie en siedaar: jy 
kan haar sleep! In geen ander 
gemeenskap is dit so maklik om 
iemand (vera! van die teenoorge
stelde geslag) te leer ken as juis 
op die Puk nie. By groter kam
pusse is dit nog moeili~er. Aan 
ons vriende wat kan en nie wit 
sleep nie, sJ ek: julie verspeel 
julie kanse. Daar is soveel ge
leenthede: intertee 's, kerkverenig 
ins, die komende karnaval, ens., 
ens. Dit is ook noodsaaklik voor 
jy jou keuse van huweliksmaat 
doen dat jy soveel moontlik van 
daardie geslag leer ken : dit gee 
mens 'n baie beter perspektief. 

Nou wit ek d it vra: moet oils 
so sensitief wees oor vassleep? 

As jy nou die derde aand sleep, 
die meisieti e se hand vat en die 
vyfde aand haar 'n .ligte pik
soentjie gee; sleep jy nou vas? 
Ten sterkste wil ek se: nee! 
(Terloops ek het 'n broertjie 
dood aan 'n meisie wat 'n laat
ons-sterk-wees-houding inneem 
as jy haar hand wil vat. Met al 

Die orkes hied aan die mu
siekstudente en dosente die ge
leentheid om hulle talent ook 
prakties uit te leef. As sodanig 
bestaan die orkes dan ook slegs 
uit studente en dosente van die 
Konservatorium .• Die orkes te
staan op die oomblik uit plus 

W. A. Mozart, L. von Beet- If~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16 hJouv:i~·: Begeleiding van die I 7lll' t' t ~ t' ~ ~ 0 0 rb II 
opera "Bastien en Bastien- \lCl U "'- J;;t;f 

ne" (Mozart) en ander opera-
snitte. . &;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J 

6 Oktober: Musiek van Haydn 
en Mozaert. PSALM 6:6b -= "WIE SAL U LOOF IN DIE DODERYK ?" 

(V gl. Ps. 30: 10). 
Menigeen bet al die dag belewe dat by gevoel het: " Vandag 

ont oet ek die dood". In daardie oomblikke kom 'n woordelose 

KOOP 'N LOOP 
gebed op "Help my Here!" -

Wat is di.e motief van hierdie kreet? Is dit omdat ek so graag 
nog lange_r ~~~ I. ewe? Omdat daar .nog soveel toekomsplanne nie 
verwesenhk ts me? Of omdat my dterbares my nodig het? Omdat 
ek nog so jonk is .... ? 

PANNEKOEK - VETKOEK 

die reen en verbouings op d ie , 
Puk is dit lewensgevaarlik om 'n 1 

meisie sonder ondersteuning te 
laat loop. Mens gesels ook baie 
lekkerder want jy's nie opgeskeep 
met jou hande nie en alma! sien 
ook nie jy sleep net die tweede 
aand nie !) Wat vassleep betref: 
dit is iets wat spontaan moet ont
wikkel oor 'n tydperk. Mens 
moet mekaar vind en redelik leer 
ken. Jy sleep nie vas om ander 
moontlike minnaars uit te skake l 
of 'n gereelde vryplek te he nie 
- dit ontwikkel spontaan tussen 
twee mense met die gepaardgaan 
de gevoel vir mekaar. Dan sa I 
die meisie nie die behoefte he 
om met ander mans uit te gaan 
nie en die man geen sinnigheid 
in ander meisies nie. 

Kan ons nie aileen vriend
skaplik verkeer sonder te dink in 
terme van vassleep, ens., nie? 
Nog altyd was ek 'n voorstander 
daarvan dat 'n klomp mans 
Saterdae skielik 'n klomp mei
sies vra en afsit om te gaan pick
nick hou sommer in 'n groep · 
en nie altyd alles aileen doen nie . 
Dit sal die skaam meisie ook ge
leentheid gee om haarself aan 
manne bekend te stet. Boonop 
sal die manne heelwat minder 
drink as daar meisies ook by is. 

Daar kan letterlik nagte om
gesels word oor sleep en aile ver 
wante sake, maar ek wil pleit 
vir die volgende: 

·n Skoon verhouding by sleep 
Sien daardie meisie as iemand 
se vrou eendag en dink daar
aan of jy tevrede sa I wees met 
so 'n vrou. 

'n Minder formele "sleep"
idee van een man en een 
meisie. Mens wil tog op een 
of ander manier by 'n groep 
betrokke wees. Dink aan al 
die skerts en aangename 
dinge wat jy in 'n groep kan 

doen (positief) . 

Meer sleep op die Puk. Be
halwe dat dit die mees gesog
te tydverdryf is, slyp mens 
mekaar so. Manne, vra daar
die skaam meisietjie wat 
saam met jou vlotbou, dames 
skiet daardie oulike ou vir 
die dinee - wie weet, mis
kien kom daar nog iets groots 
van! 

Die menings hierbo is sub
jektief my eie, u hoef dit nie te 
aanvaar nie : miskien is dit 'n 
bietjie eensydig. Nogtans vra ek 
u om daaraan te dink, want een 
saak is nie subjektief nie: dit is 
die skoon verhouding waarvoor 
ek pleit. Wat dit betref steun ek 
op 'n baie betroubare bron: die 
Woord van God wat se: , Jy 
mag nie egbreek nie." 

By al hierdie motiewe staan ek my in die sentrum. Maar 
Dawi~ se ~otief is nie selfsugtig .nie. ·~Red ~y siel: vedos lny . .... 
want m dte dood word aan u me gedmk rue; wie sal U loof in die 
doderyk ?" Sy beweegrede is dit: as ek nou moet s terf verstom 
my Iippe, weerklink daar geen lofprysing tot eer van di~ Here uit ------------
my hart nie: Dawi~ wil lewe - ,om te loof! ~ie motief i~ opreg . 
D!t word ~te g~bru~k om God n rad voor dte oog te draai nie. • 

DIE WEGNEEM WINKEL MET ALLES NA U SMAAK! 

• 
NET WAT U NODJG HET VIR 'N 

TEE-PO USE W ANNEER U MOEG 

GESWOT IS. 

• 
Oleulaan 3 - By Herald Drukkery - Telefoon 6243 

POTCHEFSTROOM 

Dte Here sten dte dtepste verborgenhede van die binneste. 
~an~eer die gelowige kind. va~ God sterf, word sy siel in 

~eerhkhetd o~geneem. Maar dte ltggaam bly in die graf. Die 
b~m tre~ me meer op met ha~d en mond nie. Die afgestorwene 
k!nd v~n dte Here !oof Hom nte meer met dte lewende liggaam 
me. Dtt besef Dawtd. Hy weet dat hy God die beste kan dien as 
volledige mens (siel en liggaam). Daarom is dit vir hom belangrik 
om te lewe. 
. As lewe~de mens st~n ek in tweevoudige diens van God : 
tn my geestehk-verborge stelelewe moet ek Hom liefhe eer en dien · 
i~ die uitwendig sigbare moet ek Hom bely, loofen di~n, ook voo; 
dte oog en oor van andere. Hierdie twee aspekte vorm 'n eenheid 
-net soos die liggaam en siel 'n eenheid is. 

Sou ek dan pleit om te !ewe aangesien ek die Here nie in die 
graf k~n loof .nie, ~ ~y woord en daad van elke dag prys 
~od me, .dan '.s . ek n hutgelaar. Wat dan? Ek sal in elk geval 
btd dat ~te !feilt~e Gees my hart .mag suiwer van selfsug en on
waaragttghetd; btd dat Jesus Chnstus se onbaatsugtige /ewe en 
sterwe tot een. van die Hem~lse Vader, my toegereken word ; bid 
dat ek deur dte Gees waarhk getroos kan word in die wete dat 
ek, of ek lewe of sterwe, met liggaam en siel die eiendom is van my 
Saligmaker Jesus Chr istus. 

W~nneer dit God tog behaag om my weg te neem, bet ek nog 
altyd dte ~roos dat Hr my liggaam eenmaal weer sal opwek en 
me! my srel sal veremg. Dan sal ek as verheerlikte mens Hom 
ewtg loof en prys. 

R. MARE. 
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TOESKOUERS MAAK OF BREEK SPEL 
ONS AS PUKKE, Oud-Pukke en ander ondersteuners is baie)trots op die prestasies van ons rugby-klub 
die afgelope aantal jare. Ons klub bet van krag tot krag gevorder en tel onder die sterkste klubs in 
Wes-Transvaal, terwyl ons eerste span al vir groot pres~asies in inter-universitere kompetisies gesorg 
.bet. Onderliggend aan ons entoesiasme le vir my die hunkering of strewe na behoorlike erkenning 
deur die buitewereld aan ons universiteit ook ·as 'n krag op sportgebied. Nie een van ons sal daarvan hou 
dat 'n Tukkie, Matie of watter persoon ookal, spottend na ons verwys as hopelose sportmanne of rugby
spelers nie. Wat is lekkerder om te se "ons bet julie in rugby geklop," of "ons is net so goed as julie" 
en wat meer is "die bewyse is daar." (Rugby is tog ons nasionale spel !) 

skeidsregter so deur aanhouden
de opmerkings van die kantlyn 
af beinvlofd word, dat die span, 
wie se ondersteuners vir die op
merkings verantwoordelik is, aan 
die korste ent trek . Is dit wat u 
wou bereik met u opmerking? 
Ek kan d it kwalik glo. Buiten
dien getuig swak gedrag in die 
geselskap van dames, jong of 
klein kinders, van 'n swak op-

voeding en sekerlik nie van 'n · Ek wil geen demper op studen
Calvinistiese agtergrond en in te pret plaas, of ons ondersteu
ooreenstemming met die gees ners afskrik nie. lntendeel, ek 
van ons cniversiteit nie. wil 'n ernstige beroep op alma! 

. doen om in hordes op te trek 
. Pukke,. hoe moot~r en ~nge- na waar ons spanne speel en 

namer dte gees ?P dte pawtiJoen, Iustig saam te juig en te skree, 
hoe lekkerder dt.e rugby, daarv~n Kom ons doen dit egter in die 
kan u tog getUJg. O~s kan me ware Puk-gees en tradisie, soos 
toelaat dat enkeles UJt 'n paar . . . . 
duisend, die meerderheid onge- dte ~o~grote meerderhetd ~an 
maklik Iaat rondskuif nie. Ek ons dtt m elk geval doen. Indten 
het a! 'n pawiljoer voltoeskouers jou ou maat hom dan wei ver
gesieJ?- wat skaterlag oor. spits- gryp, of sy humeur nie kan be
vondtge en aa.nge~ame segped, teul nie, help hom asseblief -
en dat daar me mtgepraat kan 0115 sal jou alma! dankbaar wecs. 
woord oor die mooi gedrag Yan 
ons studente nie. Oud en jonk Opregte Puk-rugbywense, 
geniet dit een en alma!. WILLEM SCOTT. 

Ons as Puk-rugbyspelers was Die meest~ van ons g_eniet wei 
en is nog altyd dankbaar teenoor ons drankte of drankies, maar 
ons mede-studente en ander on- manne, 'n mens se verantwoor
dersteuners vir die wonderlike delikheidssin hou nie op as ons 
ondersteuning wat daar altyd die lesingkamer of die k~s~uis 
was en is . Daar is niks lekkerder verlaat op pad rugbypawtiJoen 
om vir die Puk te speel terwyl toe nie. Dit strek jouself min
studente in hul honderd talle stens nie tot eer indien jy op r.u
om J ie veld geskaar is, en en toe- moerige wyse, nugter of me
siasties as't ware die spel mee- nugter, onsmaaklike aanmer
maak nie. Dit is ook groot om kings aan die adres van die skeids 
na ' n oorwinning die )vreugde regter of ondersteuners van 'n 
met mede-studente in die kleed- teenstanders rig nie. Ek verstout 
kamer en kampus te dee I. Ek is my om te se dat van hierdie man
daarvan oortuig dat die sukses ne gewoonlik nie 'n goeie ken~is 
van ons eerste en ander spanne, van die reels van die spel het me. FLO RNA BY BL YDERIVIER 
· 'n groot mate deur onder- Die gevolg is dat 'n korrek te . . . . 

1 
d · · b 

m · d ' il' en af ar moeilike beslissing van 'n 'N GROEP VAN 30 lewenslust1ge Florna-Pukke ts op 28 Maart h•e.r weg o~ b~ dte By envter ,Y 
steunmg van Ie p~w ,t · t ' ~a 'd e ter in tw fel etrek die "Potholes" te gaan kamp. Dir was helaas net 'n kamp totdat dte reen bterdte Flornaburgers m 
l:epaal word. I Togd ts , aabr. 
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etdsrngt'e lank daaryna mgJ.ski'en 'n nabygelee ou huis verdryf bet. Almal stem saam dat bulle 'n in wonderlike mooi omgewing gekamp wat my en ve e an er, n te Jle wor , · k k · 
pia, iets wat eerlikwaar nie uit ' ' n tweede, .en partykeer sommer bet, waar bulle darem O()k bate eerr on swem. 
my duim gesuig word ?f wat ek die res, vtr of tee!! ons .sp~n. 'n Klein Gideonsbende - die en die veldlewe in d ie algemeen. 
die begeerte bet om dtt wyd e!l Toegegee dat sommtge beshssmg dapperes onder Israel- kan van Die aand om die vuur het oom 
syd te verkondig nie. Ek stel dtt 'n ondersteune~ se bloed laat ·die vriendelikheid van die wild- Louis nog baie "veldstories" 
egter aan u omdat ons as men~e kook, vera! as dit wen of verloor bewaarders en toerpa Hennie ge- vertel. En natuurlik het hy 'n 
nie sonder foute is nie, maar dte vir jou span k~n be~eken, m~r tuig , nadat bulle deur reen in die ieder en 'n elk geboei met sy 
eerlikheid moet ~e O;'Jl te erken; ek h.et .nog noott .g~sten dat so 11 berge oorval is en eers die nag boeiende, maar gesaghebbende 
en d ie vrymoedtgbetd moet he beshssmg deur uttjouery of sk~l- om half-een weer by die kamp verteltrant. 
om te verbeter. Dit bet al by woorde herr?ep kan word me. aangekom bet. Hierdie Gide~- Florna se voorsit~er , en no.g 'n 
rugbywed~tryde gebeur dat van As ons span n wedstryd verloor niete sedat warm Milo nog noott paar ander, wat dte_ ontbennge 
ons mede-studente, ~o deur hul as gevolg van · ~ bevooroordee_l- so lekker was soos juis toe nie. wat bulle op Blyderivier deurge
entoesiasme oorweldtg word dat de of swak .skeidsregter (wat I.n Die Flornaiete het 'n wonder- maak het, nog nie te bowe ge
hul gedrag 'n demper op mede- elk geval me agte~ elke bosste like vier dae belewe en al het hul- kom het nie, het aan d ie slaap 
ondersteuners plaas, en, wat uitgeskop word nie) laat )o ns le Bedford ook elke 100 tree geraak en omdat sommige harder 
tragties genoeg, ons universiteit die nederlaag dan soos ,'n man gekook! Die klompie Pukke bet as ander slaap, moes oom Louis 
se naam oneer aandoen. Ek bet dra, sonder om ons~aakhk daar- baie gou ' n hegte groepie met ' n maar ophou. 
dit bier oor enkele van ons mans- oor te wees. 'n Skeidsregter, net groat gees gevorm (mens sien . 
studente wie se "gees" meer-en- soos enige speler of ondersteuner hulle ook sommer aral op die Woensdag was dte groep d~-

. · · · · b · 1 d k rem betyds terug om na dte 

Vrydag het die klomp vir ou
laas nog 'n bietjie pret gemaak. 
Hulle bet op 'n plaas in modder
slote gaan rondgly en gevolglik 
baie moeg en vuil teruggekom 
na die Puk. Maar, se hulle, Veld
filosofie was 'n "groot" kur sus. 

deels mt dte bottel ofbhkkte kom ts 'n me~ s wat emv oe an kampus ra~k), seker m3.a:r as ge- Spaanse danse te gaan kyk en 
en hulle dan met daardie gees, word. ~tt het al gebeur (v~a volg. van die)v~le ontbenngs. Donderdag bet bulle saam met . . . 

k d ie pawiljoen opjaag. maar vir ons spelers) dat n Die dames( . ) . wat saam was, die ander Kuestagangers d ie I voel dat bulle kans sten vtr pn-

Florna ga:an nog 'n paar groot 
toere reel vir die res van die jaar. 
Gedurende die langnaweek in 
Mei gaan bulle see toe, om by 
Kaap Vidol die eksamenmoeg
heid te gaan vergeet. Die hoogte 
punt van die jaar sal seker die 
Botswana-toer wees wat vir die 
Julic-vakansie beoog word. Hier
die toer sal ongeveer twee en 'n 
halwe week duur en alma\ wat 

spo e op bet darem ook di~ voorreg geha~ T.V. kursus bygewoon. mitiwiteit kan maar saamgaan. 
om saam met die manne moot . 

NUWE BENADERING IN 
' 

OORSESE JEU6TOERE 
' n Nuwe benadering in oorsese 

jeugtoere word nou deur 'n 
Afrikaanse toere-organisasie ten 
uitvoer gebring. Ten einde dit 
vir die Suid-Afrikaanse jeug en 
veral die studente moontlik te 
maak om oorsese Iande te besoek 
het bulle met bogenoemde kamp
toere begin wat sorg dat toer
pryse drasties verlaag kan word. 
Dit stel hierdie organisasie in die 
posisie om die goedkoopste oor
sese toere moontlik aan te bied. 

Uit die aard van die saak kan 
dit slegs in die somer seisoen 

van die betrokke land aangebied 
word. Die een toer, deur 9 
Europese Iande \\at oor 33 dae 
strek, kos bv. R599. (Aantrek
like afbetalings is moontlik en 
binne elkeen se bereik). Kam
peertoerusting word oorsee ver
rkaf. Hierdie toer strek vanaf 30 
Junie wat min of meer in die 
akademiese vakansietye val. 

Die feit dat hierdie toere in die 
Europese somer plaasvind, hou 
die voordeel in dat toeriste vee) 
meer te sien kry waar bulle nie 
deur koue beperk word nie. 

inheemse plante, borne en orgi- • 
dee te sien. Alma! bet baie geleer 
oor ons mooi land - en nou wil 
Florna net weet of daar nog 
iemand is wat meen dat bulle toe
re nie opvoedkundig is nie! 

Maar net hierby het dit nie 
gebly nie. Gedurende die tweede 
deel van die vakansie het Florna, 
as dee) van Kuesta, 'n kursus in 
Veldfilosofie aangebied. 'n Groe 
van 19 was baie gou na die ope
ning van Kuesta alweer op pad 
(natuurlik in die Bedford) na 
die Magaliesberge. Hier bet 
oo Louis Knobel van die Parke-
raad hom by die Kuesta-gangers 
aangesluit. Om Louis het daar
die aand films vertoon wat ge
handel het oor die Boesmanslewe 

BY VOORI(EUR 

Qekh. ~ 

Die li.eurigste gebak 
in Potchefstroont 

BOSKOP BLITZ !:~~~:.!!~~of 
Vandag beteken die woord Na-

Ons }ewer aan die 
Universiteit 

Hengelaars wat moeg is om 
rommel in plaas van vis te vang, 
swemmers wat al bulle voete met 
glasstukke gesny het en aile na
tuurliefhebbers, neem kennis van 
Boskop Blitz. 

Dit is 'n projek waaraan die 
Potchefstroomse universiteit se 
Onderwaterklub in samewerking 
met die Potchefstroomse Auqa
klub gaan deelneem in 'n poging 
om die bodem van die Bosko p
dam skoon te duik. Boskop 
Blitz is deels 'n landswye anti
besoedelingsveldtog wat deur die 
Transvaalse Onderwater unie on
derneem word. Die hoofdoel 
van die veldtog is om ongeveer 
Rl 000 in te same! om gedurende 
Junie 'n Springbok visskietspan 
van vyf na die wereldkampioen
skappe in Spanje te stuur. 

Deur die veldtog word ook 
gepoog om die publiek besoede
lingsbewus te maak. Die Trans
vaalse Onderwater unie beoog 

· om met die hulp van onderwater-

klubs dwarsdeur die land 1.0 veel 
moontlik damme, mere en kana
le skoon te maak. 

Die ondersteuning van die 
publiek is nodig vir die insame
ling van die geld, maar daar 
word nie vir donasies gevra nie. 
Belangstellendes word gevra om 
as borge op te tree, In ruil daar
voor !ewer die duikers diens aan 
die publiek. 

Plaaslike borge wat gewillig is 
om te help, kan be_gin deur die 
tien duikspanne wafpp Saterdag, 
28 April 1973 om 2 nm. by Bos
kopdam bulle bydrae gaan !ewer 
te ondersteun. 'n Span kan ge
borg word deur 'n sekere bedrag, 
byvoorbeeld 5c per elke item 
wat bulle uitduik, te betaal, on
beperk of deur slegs tot 'n mak
simumbedrag te gaan. 

Ander belang;;tellendes kan 
bulle ondersteuning gee deur te 
sorg dat bulle teenwoordig is by 
die geleentheid. Daar sal ver
versings ook beskikbaar wees. 

sionaal in Suid-Afrika minsteni I r===~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~-······~ vir aile landsburgers, buiten nou 
anargiste en ander rebelle, on
verdeelde trou aan Suid-Afrika. 
" In die verband verkies ek lie
wers niks oor Nusas ten opsigte 
van hul Ieiding se huidige beeld 
na buite te se nie," bet by gese . 

LEON WESSELS. 
Die huidige president van die 

A.S.B., nr. Leon Wessels, het 
mnr. van Niekerk bedank en ook 
weer die klem laat val op sekere 
aspekte in die administrateur se 
toespraak. 

Hy bet onder andere gese, dit 
is 'n belangrike taak vir die 
Afrikaanse student, om te boek
staaf wat in sy geledere plaas
vind . 

Hy bet verder gese dat die 
Afrikaanse student nie skouspel
agtig is nie, en sy woorde hier 
bet spesifiek betrekking op hul 
leefwyses, kleredrag en strewes. 
Hulle weiet bier om te buig voor 
die volksvreemde magte en die 
verandering van lewensbeskou
ings. 

Huis 
en 

U NAASTE FIETSWIIKEL 
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DEUR Ml~ LENS 
lets wat my tot raserny dryf, 

is wanneer iemand skielik 'n bie
tjie status verkry, en dan 'n a l
gehele gedaantewisseling onder
gaan. Indien d it net by 'n ge 
daantewisseling gebly bet -
goed - maar nou vind ons dat 
sulke persone bulle ook sek~re 
regte aanmatig w~t,. myn~ m
siens, buite bulle JUrJsdJksie IJ. 

6os Pukke praat maklik ve~
kleinerend van d ie Pote, maar, IS 

dit geregverdig? Raak d it nie 
tyd dat ons objektief staan en 
onsself ontleed nie ? Sal ons 
nie dan tot die besef kom dat ons 
eintlik kinderagtig is nie? 

Op skool het jy . dikwels die 
geval gekry van skoliere wat tot 
prefekte verkies was en dan 'n 
a lgehele metamorfose onder
gaan het, maar is dit s? erg? 
Hulle is darem nog blote kmders. 
As jy daar sien dat die hoofseun 
rondloop en sock na seuns met 
lang hare kan dit nog verskoon 
word, of dat ander Jede van d ie 
Jeerlingraad nie meer hulle maats 
wi l ken nie. Dit kan toegeskryf 
word aan hulle kinderagtigheid, 
want hulle is mos in wese nog 
kind. Op alle terreine van d!e 
!ewe kry jy d ie geva 1 - met d JC 
uitsondering dat d ie persone op
hou om kinderagtig te wees soos 
hulle meer volwasse raak. 

Hier op d ie Puk tref jy ook 
d ieselfde geval aan. Daar word 
Jeiers. gekies vir die studente en 
deur die studente. Alma! stem 
vir wat die man is, en daarom kan 
daar van die leiers verwag word 
om te bly soos hulle is. Elke Puk 
verwag dit immers van d ie per
sone wat ons daargestel het! 

Ek kan nie anders as om my
self d ie vraag te vra nie: Is dit 
dan nie beter weet dat bulle dit 
doeu nie, of is dit bloot 'n mags
vertoon ? Tree daardie mense in 
be lang van die student op, daar
d ie mense wat gesorg bet dat 
bulle in die buid ige posisie is ? 

Ek glo nie! Hulle bet · verge~t 
wie daarvoor verantwoordehk 
was dat bulle bereik bet wat bulle 
bet. Nee, bulle bet bulleself .os 
gebring tot waar bulle is.. Die 
ander studente bet mos mks te 
docn gehad met my ~pgang .in 
d ie studentelewe en d1e verkie· 
sing nie! Ek bet mos bereik 
wa~ ek wou. W a.arom sal ek 
nou in hulle belang optrce ? 

Nee manne, laat ons hierdie 
ding regmaak. La.at ons nie ver
geet dat ons prim ere doe! _ is om 
die studente se belang op die hart 
te dra nie. Laat ons onthou dat 
d ie studente ons gekies bet om
dat bulle vertroue in ons gehad 
bet en laat ons nie daardie ver
troue skok nie. Laat ons vir 'n 
paarminute stilstaan en dink aan 
ons beleidsverklarings van verle
de jaar. Pas self ondersoek toe, 
en kyk of ons werklik op_tree 
soos ons in d ie beleidsverklarmgs 
beloof het. En laat ons dinge 
wat verkeerd is regmaak. Ek 
vertrou op elkeen se samcwer
king in hierdie verband. 

Groctnis, 
RE FLEKTO R. 

Voortrekkers 
Ons het vir d ie mense gestem van oor die hele land trek 
vir wat bulle was, maar daar is staatmakers die Jangnaweek van
'n duidelike gedaantewissel ing af d ie 20ste tot die 23ste April , 
te bespeur by sommige van daar- by Rustenburg saam vir 'n kon
die persone. Soos op skool sien ferensie. 
ons dat daar ook nou rondge- Die Juukse rondawels by die 
loop word op sock na manne Kloof vakansie-oord sal vi r ons 
met lang hare. Daar kom wei huisvesting sorg. (vier per bad
van oewrheid swee opdrag gegee kamer !) 
gewees het om toe te sien dat d ie Op d ie konferensie word ver
hare na wense gedra word, maar teenwoordigers van Tukkies, Na
om darem vir 'n man te beveel talse Universiteit en RA U ver
om sy hare te sny en more weer wag. Die Kovsies en die Pukke 
te kom aanmeld is verregaande. slyp hulle tande vir 'n heerlike 
Nee, ons is mos nou in d ie po- onderonsies. 
sisie om d ie ander studente te Om mekaar beter te leer ken 
beveel. Dit sal mos ons prestige ga tn d ar heerlkk sosiaal ver
verlaag as ons vra dat die hare keer word in die mooi natu·Jr. 
gesny moet word - nou beveel Daarvoor dan ook, d ie laatnag 
ons maar! Vergelyk d it met wat saamsing om die kampvuur ! 
ek hierbo gese bet oor d ie pre- Aktuele onderwerpe oor Staat-
fekte se gedrag! maker-aangeleenthede gaan o.a . 

Verder sien ·ons dat daar nog bespreek word. Asook ander 
kommissies van ondersoek na onderwerpe oor bv. die stagnant
alles ingestel word. Nie in op- heid van d ie Voortrekkerbewe
dtag van owerheidswee nie, nee, ging en daaruit voortvleoiend: 
ons voel mos self dat so 'n kom- voorstelle vir die modernisering 
missie nodig is! Om nie eens van en vooruitgang daarvan. 
die absurde aanbevelings te praat Die jaarprogram van die Puk
nie. Daardie d rie persone wil statics beloof ook nog 'n lands

Ons l@sers skrgf 
Dit is met absolute veragte 

misnoe dat ons kennis geneem 
hetvandieartikel"Deur My Lens' 
wat in die Wapad van 12 Maart 
1973 verskyn bet. Dit is 'n ver
wronge mening wat kan lei tot 
een van die (soos die 'skrywer dit 
genoem bet) onaangenaamste 
situasies op die PUK kampus. 

Wanneer die artikel gelees 
word voel ons dat ons nie dee! 
is van die sogenaamde "'o..1smaak
like" massa nie. Ons word dit 
net eenvoudig misken in aile 
opsigte. 

Het u al gedink wat vanjaar 
se eerstejaars nou moet dink van 
ons tweedejaars nadat die ar tikel 
gelees is. U buit 'n situasie uit 
wat netelige gevolge gaan he. 
Ons ontken nie dat 'n tweede
jaar nie ook hans kan wees nie, 
maar "hoek om kan die vyfde- en 

sesde-jaars of senior wat werklik 
sy plek kan volstaan, nie op 'n 
ordentlike volwasse wyse die be
trokke tweedejaar teregwys nie. 
Dit is absoluut verregaande dat 
daar volgens u mening opgesien 
moet word na vyfde- en sesde
jaars. Boonop is dit belaglik dat 
u nou onderskeid wil maak tus
sen. 'n senior-senior en 'n junior
seniOr. 

Met hierdie. a r.tikel wys die 
skrywer die vinger na verlede 
jaar se seniors ori1rede bulle nie 
met daardie ontgroening daarin 
kon slaag om daardie eersteja,.ars 
van bulle "matriek-kom-pleks" 
te genees nie. Die voorbeeld van 
die tweedejaar wat, onder die 
invloed van drank 'n vierdejaar 
te lyg wou faan , ;beskou ons as 
absoluut bela·glik.' Die H. K. van 
daardie betrokke koshuis moes 
onverbiddelik opgetree het teen 

daardie betrokke inwoner wat 
hom aan sulke wangedrag sku) .• : 
dig gemaak het, u moet egter nie 
nou aile tweedejaars oor d ieself
de kam skeer oor bogenoemde 
onwetmatigheid nie want hoe
vee! kere i& die situasie nie net 
andersom nie. 

As tweedejaars van ons be
trokke koshuis beskou ons ons 
as seniors as onskuldig in hier~ie. 
verband. Ons word erken as 
PUK seniors wat gesag ken en 
aanvaar omrede ons na ons rrie
ming reg georienteerd is as eers-
tejaars. Tenslotte vra ons dat 

ons deur d ie massa as volwaar
d ige seniors aanvaar moet word 
en ons sal daarna streef om hulle 
nie teleur te stel riie. 

' N TWEEDEcAAR.1 
(Namens die tweedejaars van. 
Thaba-Jah). · 

MONTIUM NA DRAKENSBERG 
NA 'N GENOTVOLLE en welverdiende naweek in "ie Drakensberge, bet die Montiumkonvooi skaars 
drie weke later sy neus noordwaarts gewend Sikorora toe. En vir die eerste keer in Montium se veelbc
woe geskiedenis van twee jaar, raak die berg toe weg, en nie Montiurn nie. Maar een ding is seker 
Montium bet maar w·eer tweede gekom. Berge was daar wei; rcekse en reeksc daanan, maar vir lctter
lik ure is gesoek na die regte uitdraaipaadjie wat sal lei na die regte misbedekte kloof wat dan Sikorora 
sal wees. Maar daar was l)et stofpaaie en groen piesangs en bilbarzeabesmette stroompies en aias 
wat klere was en klonkies en stoere ou stamnders en brakke . .. en 'n skool met 'n sokkervcld. 

Dis toe dat die gewigtigste van die telefoondraad langs met elke punt was die warm, soet boere
alle gewigtige besluite geneem is: tweede paal as ruspunt. Salig troos en die onuitblusbare Mon
ons gaan Wolkberge toe, nie was die afsaal bo by die hut , en tiumgees wat sier om te gaan 
meer as 'n uur se ry van die ver- weergaloos die middagmaal van -le. Met rugsakke swaar gelaai 
dwaalde berg af nic. Die wat spaghetti en J... itsaartappels. met sopnat slaapsakke en spon-
daar was, het opgewonde tekere se en grondseile en tente en klere 

Die einde \an die swaarkry · · G. 1 , G 1· w " gegaan, maar die wat nog nie IS •• Igg es uge mg atcr 
daarvan gehoor het, was stil in was dit nog nie, en laat die mid- agtergelaat en die 15 myl lange 
d ie hoop dat dit wat bulle ver- dag eers word d ie kampplek vir stap na die voertuie aangedurf. 
moed het, nie waar sal wees die aand bereik. Een ding kan Wolkberge l·s nJ·e Wolkberge van Montium gese word : die 
nie · ·. · · mense hou van bulle gerief. sonder om baie swaar te kry en Die sty! kronkelende, nou en 

Gevolglik is dit seker oo k die nat te reeh en suur te word en sy modderige paadjie teen die han-
enigste klub wat met toere hul pragtige natuurskoon wat sy 

ge van die berg het immer op- eie waterbeddens saamvat - soms deur 'n klei n openingkie 
waarts en opwaarts gekontoer. 
Maa r uiteinaelik word die voer- met een verskil: Ons sleep in die in die mis kan )sien nie. En 

water, in plaas van bo-op die 'daarom, al weier ons om dit nou 
tme op 'n gelyktetjie tot stilstand watel-. Tente en "ponchos" en te erken, dink ek sal die meeste 
gebring en dadelik kom die be-

l plastiese sakke ten spyt, was daar weer gaan as die geleentheid 
vel : , Opsaal !" Stelwe s wat d ie volgende oggend Jetterl ik hom voordoen. En die wat nog 
kraak en rugsakke wat druk en waterstromeinen omen ooralles nie daar was nie? Kom saam, 
skaaf en lang grasse wat jou neus 
kielie en sweet wat in jou nek te bespeur- en te betas. A I Jig- dan wys ons julie . .. .. ! 
en i~ jou oe loop is 'n lafenis 
vir die siel. 

Het u al geslaap op 'n ses 
duim dikke mat van qennenaalde 
en met die glorie van ons land 
se groen goud om jpu en bo jou 
en die rustugheid van daardie 
dennewoud in jou? Om dan 
twee uur die. more wakker ge
maak te word deur 'n reendrup
pel wat guitig teen jou neus af
loop en 'n misreentjie wat net 
genoeg is om alles klam te maak. 
Maar of jy nou suur is en of jy 
nie Ius bet nie: daardie berg gaan 
jy en\jou rugsak uit. 

OOR DIE ONDERDEUR 
Ons leef mos in 'n eeu van 

rekords. Daarom 'n tyd va n 
nuwe sleepseksies , rekord ve r
lowings onder die eerstejaars en 
rekord uitmakings. 

"Ek wonder nou net of die 
Kruger-kerkbank in Noordbrug
kerk nog 'n ekstra sitplek gaan 
bykry want Gert het Estelle ook 
nou 'n Kruger laat word . 

Met Ruanda Jacobs se baie 
nuwe atletiektye, is Fanie Coet 
see seker self een yan die fietse 
fik sste en vinn.igste slepers. 

Ou George -Lotter se patrio
tisme kom weereens na vore, by 
sleep nou knaend in H uis Re

mos nou d ie hele Puk-massa d ienskamp te Blyderivier en ver- Dis nie maklik om 'n belling 
dwing om by bulle verstarde der .n toer na Golden Gate later vari 50- tot 55 grade uit te hard
sienings in te val, want bulle het I in d ie jaar. Die tiendaagse oor- loop met 'n gewig van 30- tot 
mos d ie steun van die Studente- Iewings-projek is iets waarna ons 40 pond op jou rug nie. Dus het 
raad. alma! baie uitsien. ons dit maar kalm gevat, al met 

·==' ====================================~. 
publ iek . 

Ai, dis mooi d'at d ie manne 
mi k vir hoe posisies; Kyk maar 
hoe' t Corrie van der Colff 
te werk gygaan om onse burge
gerheestersdogter, Annalie Oost
~ u i zen te kry. 

Alabama kry weereens gedug
te resultate. Tussen Frans Jou
bert se trompetblasery en Ria 
Lemmer se singery, het die Kim
berJeytrein ook vir bulle 'n pak
kie gebring. Baie geluk julie. MOTOLEK' 

Hicrdie onderdele is by u plaaslike 

MOTOLEK 
vcrspreider verkrygbaar . : 

POTCH SPARES 
Lombardstraat 39 • POTCHEFSTROOM- Tel. 6077, 4595 

* 
ELECTRI CAL PARTS FOR JAPANESE CARS AND 

TRUCKS 

~'J motolek 

U bet volop keuse in · ons grootverskeidenbeid 

e HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK· 
,die potchefstroomse boekhande/" 

TOMSTRAAT 86- TEL. 5236- POTCHEFSTROOM 

Met Rennie en Ria getroud, 
Jo en sy verloofde en julie twee 
lyk di t na een van d ie "belo
wendste" pukverenigings. 

Petro le Roux en Fieter w~,ts 

ook sommer so Kimberley toe 
en 'n Sterns d iamant terugge
bring. 

Riaan Odendaal se fiets ry a! 
vanself Karlien toe en die inter
kom roep outomaties na Martha 
van der Walt op vloer ses. 

lntussen wen ou Kroggies die 
een 5 ()()() meter na die ander op 
soek na sy rekordmeisie. 

Nouja, dis al vir: vandag, liewe 
vriende en vriendinne. 

G ROETE. 
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Over de Voor 
RUGBYTOER. 

. Die prestige koshu is op die 
Puk het homself weer gedurend e 
die vakansie· bewys toe ·n rugby
toer deur dt•ie provinsies onder
neem is. 

Drie wed stryd e is gespcel, 
waarvan twee gewen is. Die 
Voor teken 63 punte aan teenoor 
die 33 van hul teenstanders. 
Die uit slae was soos volg: 

Klop Pongola 25-16. 
K lop Standerton Ill 22-0 . 
Verloor Taaibos- Kragscntralc 

I 6-17. 
Die toer~pan se heste verlo

ning was in die laaste wedstryd 
teen Taaibos toe hulle teen ·n 
pak voorspelets te staan gekom 
hct , wat gocd 25 lh. per man 
~waardcr was. 

Die span het oral 'riende ge
maak met d !c mooi rugby wat 
hulle gespeel het. Hulle was nie 
hang om die bal te laat loop nie 
en is beloon met II driee in die 
drie wedstryde. 

Baie dankie aan d ie Du Plooys 
en Dreyers wat na ons omgesien 
het op die toer en ook aan die 
Cilliers' vir hul ondersteuning. 

KOSHlJISR lJGBY. 
Dawie Dup, baie geluk met 

jul oorwinning. 
In die derde liga het die ' 'La 

bels'' darem die d ing gedoen en 
Kompleks met 13-12 gek lop. 

AAN MA KOU\'LEI ? 
Kyk kerels, as julie graag kus

~inggevegte wil wen, doen dit op 
die gevegsterrein en nie in die 
Wapad nie . Asseblief. 

Terloops, is julie twee onge
val le darem al uit die hospitaal 
ontslaan? 

Liberalia 
Die vakansie is verby. Nou is 

1973 amptelik in volle gang -
akademies, en meer bela ngrik 
ook sosiaal wat onder ar.d ere 
karnaval en intervarsity behels. 

Die vakansiegees heers nog 
sterk hier, vera! vir die manne 
wat Zavora ontd ek het . Zavora 
was eers 'n baie onbekende plek 
in Mosambick , maar die vyftien 
manne het dit blykbaar nou op 
die wereld kaart geplaas. 

heeltema l bemeester het - of 
het hy dalk nie? 

Ten spyte van Strys se kook
kuns en Philip se kennis van 
med isyne, is d ie ma nne na vele 
ontberinge en ell ende, weer by 
ons in die verdrukking te rug . AI 
die manne het die ekspedisie ter
dee geniet. 

'n Lelike ding het sy kop in 
Liberalia uitgesteek. Dit wil 
voorkom asof d ie manne nou 
begi n Yashyt. ,,Ag nee b~rels!" 
Ontho u, d it is ·n !dad om as d ie 
loshuis met die hoogste slaag
syfct bekend te staan . 

Julie hct blykbaar uit die oog 
\erloor dat julie baie ru s vir die 
ka rnaval saam met K ulu nodig 
sal he . Daarna is die J ulievakan
sie weer op hande. 

As jul ie dan nog so 'n klein 
tydjie v ir die akademie wil af
staan , sa l dit genoeg wees . 

Kasteei-Noord 
Die tweede kwartaal met sy 

hoe akademiese eise het begi n en 
Blok A het goue voornemens. 

Ons sien uit na Karnaval en 
alles wat daarmee gepaardgaan 
maar ons steck ons neuse ook 
diep in die boeke. dit alles om 
neulende Profties stil te hou . 

Niemand is getroud of verloof 
in die vakansie nie maar daar is 
'n paar wat deeglik verlief geraak 
het - miskien a s gevolg van die 
spreebvoord wat se : "Absence 
makes the heart grow fonder. " 
Ons dink bv. aan Linda en Anet
te . Vir di e ander - Karnaval 
hou groot moontlikhede in. 

Eers 'n paar gelukwensinge: 
Alta Fick het die P .U .-koor ge
haal en Brigitte Vermaak die 
Potch Simfonie-orkes. 

Ma ritza se haar vakansie saam 
met J ohan was heerlik , net jam
mer die Kaa pse weer was nie so 
goed nie. 

Hier is ook 'n hele paar pres
tasies - Anna Nel en Betsie 
Vlok is gekies as PUK-koorlede 
en Rina Dreyer vtr Ala':! am a . 
Anna het ook 'n beurs Yan 'n 
hele R 75 00 verower. Baie ge
luk . 

SLEEPSAKE. 

Potch, dan sien sy a ile 111001 
dinge. 

Gisela se hart trek net een plek 
toe en dit is Suid-Wes want haar 
held bly glo daar. 

Geluk met verjaarsdae aan 
Johanna Ferreira , Ansa Lourens, 
Rachel Schutte, Susan Vel lema n, 
Marthie Prinsloo, Eliza beth Rij
kaart, Susan van d er Merwe, 
Gisea l Sachse, Martie Cloete. 
Janie 'an Rensbu rg, Elsie Lou
rens. Liese! le Gra 'l!: C. Onthou 
d ie koek hoor' -

Geluh. aan .LI11a Groblcr en 
Anne-Marie \ a n Heerden met 
jul prestasie vir die eerste hok k ie
span -- su"scs \Orentoe! 

Toekoms 
Op 9 Maargt het Toekoms sy 

cerstc verjaarsdag gevier 11\Ct 'n 
groot braaivleis op die Toekoms 
kampus. Ons was toegespreek 
deur ons gevierdc pri m. van ver
lede jaar, Koos Lee. (Hy het 
spesiaal van Pietermaritzburg af 
gekom vir d ie geleentheid) . Dit 
was een van die baie groot ge
leenthede in ons kort bestaans
tyd. 

' n Ander hoogtcpunt is die 
groot aantal spelers wat ons in 
Kompleks rugby verteenwoor
clig. Kompleks heloof om 'n 
krag in die koshuis liga te wees 
van aar. 

Op Sosiale gebied het ons ak
sies gehad met Kulu, Heide, die 
Groot Kasteel en Soetdorings . 
Met Oosterhof. ons vlothou da
mes, het ons ·n groot Kennis
making op die oewers van die 
Vaal gehad. Na die ontspanning 
het ons mekaar haie)goed geken 
en ' n groot gees is opgebou. Dit 
het uitgeloop op die skenking 
van Paas-eiers deur Oosterhof 
aan die ,Bulle'' van Toekoms. 
Dankie Oosterhof. Met d ie goeie 
gees tussen die twee kos huise lyk 
dit of o ns grocp van aar die wen
vlot gaan bou. 

Dankie vir die skakeling en 
goeie gees wat die dameskoshu ise 
geopcnbaar hct met die beste 
koshuis op die kllmpus. Hier
deur is 'n goeie gronds lag gele 
vir nog sommer baie skake li ng 
en ,social' ' in die toekoms, met 
TOEKOMS. 
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Klooster 
Na 'n insentiewe rusp eriod e 

van 'n paar dae - d ie Apr il
vakansie- het d ie K loosterd ers 
in hu l hordes teruggekeer . 

Die rusperiode het nood saak
lik geword hoofsaakli k o m twee 
redes: eerstens die hop e akade
mie en tweed ens - ja daaroor 
kan boekd ele geskryf word . Di t 
was natuurlik 'n heerlike genocg
like aand saarn met ons sleep 
Karlien. Menigecn op d ie kam
pus was verbaas toe gocd 'n 
tweehond erd mans fyn uitgevat. 
die aand om ticnu ur voor Ku r
lien vergader het. Die red e vir 
die "opgetotfery" was ·n fo ndue 
ete - en was di t nie smaaklik 
nie - dankie liewe sleep Kar
lien! 'n Aangename sosiale aand 
is afgesluit toe dit al Yer hcen 

was in d ie volgende more se ure 
D ie eerste kwartaal is afgesluit 

met ' n ser-vleisbraai en die rug
byspelers en -entoesiaste wat 'n 
besoek aan 'n nat en modderige 
Leeudoringstad gebr ing her :
geluk met j u l mooi vertonin·g 
daar , kerels - volgende keer vat 
o ns die Karlieners saam! Op 
sp o r tgeb ied is a lles reeds in volle 
gang en a fri gter Dawid van As
wegen het alreeds d ie rugbyspe
lers ond er hand e geneem. 

Met •lllS ccrstej a;::r rugbyspeler 
gaan d it ook goed- gclukwense 
aan Ockie O osthui zen met sv 
plek in d ie Wes-T ransvaalse 0/ 
20 ~pan. 

Met ·n ka rnaval en ander 
a ksies wat bepla n word , sien ons 
met graagte uit na hierdie kwa r
taal, en Ka rlie ners - o ns wag in 
spa nning daarop o m hul met 
"arnaYal hicr tc o nt vang! 

K I.NSill_·oRIEK 

JJ'ut SkortP 
Ons koeran t het nog altyd iets 

kortgekom. Wanneer ·n mens 
so d eur geblaai het ; eers die 
voorbladberig, dan die agter
blad, dan ReOektor. studente
mening. uit die Woord. Ons stcl 
bekend en te n laaste die sport
bladsy, het jy gevoel dat daar 
iewers tussenin iets weg is. maar 
jy kon nooit jou vinger daarop 
lc nie . 

Toe tref dit my soos ·n recn
druppel in 'n onverwagse jak
kals-t rou- met-wo I f-se-vro u- b u i
tjie. Nerens het ek iets gelees 
wat my estetiese gevoelen s ge~ 
prikkel het nie! Wat 'n lee mte! 

Hierdie rubriek is dan 'n po
gi ng o m daard ie leemte tc vul 
uit ons stud ente, deur o ns stu
de nte. vir ons stud ente. 

Ons p laas hierdie week 'n 
hietjic poesie en wie weet mis
kien 'n stukkie prosa vo lgend e 
week . 

Ek swaai oor jou glimla g 
en wippla nk op jo u vi nge rs 
spee\ in die blo u 
wate r va n jou oe 
e n bruin bokkie-mal 

oor d ie dui ne va n iou ha ndi! 
en -- ar en toe sk n :r ek 
die komma s aan jou wen k

broue 
agter m y woorde 
net 
af en toe 

Ek versamel d ie skulpies 
van jou tande 
in mv hand e 
tot jou mond pap word 
en wegsa k. 
skomr~le l jou oe troebel-blou 
kantel jou vi ngers 
jou hande rou. 

. ? e n JY ... . 
jy weet d it nie 
jy weet nie 
dat ek speel soos ' n kind 
speel soos ' n kind -
speel 

Eyes look into the sky 
empty ha:tds turned up towards 
the hollow sun 
and benea •h 
a faceless earth 
wit h bloodless vessels crawlin g 
There is b lood o n the-water 

Noue ontkomings was daar 
uok. vera! vir die ses manne wat 
vliegtuig saam met twee onerva
re loodse gery het. Albei die 
lood se was in so 'n toestand dat 
geluk eintlik die v li egtuig ge loods 
het. 

Rina Steyn en Gawie , hoe lyk 
dit , gaan julie vir ons 'n voor
beeld stet'! Agtien jaar is darem 
'n lang tyd? 

Ester Rumptf - bly jy is so 11 
gesond - ja mmer jy moes sewc : 
dae van jou vakansie siek wees · 
en boonop in die bed! 

· Ons stel bekend 
Die hengelsu kses van ons 

ma nne is 'n baie teer puntjie. 
As hengelklub sou hy waarskyn
lik doodloop, maar dit kon ook 
·net by hengel bly, want vis was 
daar nie. Goofy is blykbaar die 
enigste wat die kuns om te ,cast" 

Janie, Elmarie en Elna ( Ras) 
kom kla glo by Marie dat hullc 
te vee! hooflyn kry - Sy kan 
egter bulle van geen raad bedien 
nie. 

Elsabe was op die Florna toer. 
Sy moes IS uur ry om die mooi 
wereld te gaa n sien. Sophia se 
nee, sy bly maar sommer in 

lJ kan gerus u bande Yersool by . .. 

60LIJEN JJ~YEST 

RETBEABEBS 
'N VOLLEDfG E BAN D E DI ENS O N D E R EEN OAK! 

Groot Voorraad 

NlJWE en VERSOOLDE bande 
V ersoling 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! 

Vandecswcek is dit ons voor
rcg om 'n haie talent voile per
soon aan u bekend te stel: mnr . 
P. Fourie, aan die Konserwato
riu m verbonde . 

Mnr. Fourie is in Bloemfon
tein gebore en het daar sy skool
opleiding aan Grey Kollege ont
vang. Op dertienjarige ouder
dom het hy met vioolles begin, 
en na slegs ses maande was by al 
bekwaam genoeg om as solis 
saam met d ie Johannesburgse 
Simfonie-orkes op te t ree. Na 
sy mening is dit eintlik nie baie 
j0nk nie, aanges ie n kleuters van
af d ie ouderd om van twee laar 
geleer kan word om die viool te 
bespeel. 

Geurende sy s koo lopleid ing 
en ook daarna , was hy verbond e 
aan d ie Vrystaatse Jeugorkes . 
Hy was Ieier van die altviole en 
later dirigent van d ie Junior 
Jeugorkes. Met die jeugorkes 
se oorsese besoek, was hy in die 
bevoorregde posisie om as lid 
van die I nternasionale Jeugorkes 
gekies te word , wat in St. Mori tz 
opgetree het . Mnr. Fourie was 
altesaam vir nege jaar aan d ie 
jeugorkes verbonde. 

Aan die Universiteit van d ie 
0 ran e Vrystaat , het hy d ie graad 
B.A . Mu sick geloop. Dit verskil 
van ons B.-Mus.-graad, in d ie 
opsig d at hy benewens musiek-

va kke, twee a nd::r hoofvak ke 
geloop het , naamlik Sielk u nde 
en Wysbegcerte. Daarna het hy 
begin skoolhou en het terself
d ertyd stud eer vir sy Honneurs
graad . Na slegs vie r jaar het hy 
alhei grad e behaal, hoewel as sy 
onderwyserslisensiaat in a ltviool 
en sy voordraerslisensiaat in 
viool, waar dit normaalweg ses 
jaar sou d uur. 

Tussendeur hct hy kans gesien 
om by die skool ' n st rykorkes te 
begin, en klas te gee . 

Nog hoogtepun te in sy jong 
musiek loop baan wa s om d ie 
Bloemfontein Philha rmonic So
ciety te di r igeer , asook die Su id
Wes Afrikase Jeugorkes. M nr. 
Fourie was ook al bevoorreg om 
ond er groot name te speel, soos 
byvoorbeeld Walter Susskind en 
R ud olph Schwarz va n die BBC. 

Aan die begin van hierdie jaar 
het hy d ie pos aanvaar wat hom 
aan d ie Konserwatorium aange
bied is, en is o nm iddell ik betrek 
by hu l bed rywighed e. Afgesien 
van d ie les in altviool en viool 
wat hy aan 14 indiwiduele :..:er
linge gee, is hy ook nog in d ie 
Kamerm usiekensemble wat bier
d ie jaar gestig is . O ns sien ook 
daarn~ uit om hom te sien op
tree in d ie konserwator iu m Sim
fonieorkes wat ·vanaf 5 Mei on-

MN R. P. F OU RIE 

der Ieid ing van Prof. J . J . A. van 
der Walt uit,·oerings sa l gee. 

Asof hy n ie genoeg hooi op 
sy vurk het n ie, gaan mnr. Fou
rie gereeld na Bloemfontein waar 
hy met sy Meestersgraad en die 
Di rigeerkuns onder Francesco 
Mander bes ig is. Dan moet by 
ook nog af en toe Port Elizabeth 
toe reis vir vioolles onder Jack 
d e Wet. 

Op die vraag wat ho m gemo
tiveer het o m ho m op viool toe 
te le, het m nr. Fo urie laggend 
geantwoord: ., Dis seker maar 
omdat ek ' n viool persent gekry 
het en moes toe leer om te speel !" 

Die skenker van die v iool het 
seker nooit kon raai dat dit mnr. 
Fourie se loop baan sou bepaal 
n ie, maar ons is dankbaar dat 
ons in d ie bevoorregte posisie 
is o m va n die vrugte van die ge
skenk te kan smaak. 
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Pukke presteer op Spele 
vAN DIE TWINTIG PUK-A TLETE wat atan die S.A. Spele deelgeneem bet. bet ses van bulle meclaljes 
verower en sommer 'n bele reeks puik ptestasies gelewer. 

Op die eerste aand van die by
eenkoms bet Andries Krogman 
een van die puikste prestasies van 
sy loopbaan gelewer toe by 'n 
derde plek agter Mariano Haro 
van Span e en Ian Stewart van 
Engeland behaal het in die 10000 
m. Beide Ha ro en Stewart was 
meda l ewenne s die 1972 

tyd van 29 min. 20 sek. sou hom 
die goue medal e op die 1968 
Olimpiese Spele in Mexicostad 
besorg het! Indien hierdie atl~et 
meer internasionale ondervm
ding kry, gaan hy rekordboeke 
herskryf. 

In die gewigstoot het die ou 
staatmaker van die P.U.K. Han

.. n ,. ... , .. " hom baie 

sy taak gekwyr om 'n derde plek 
na John van Reenen te behaal. 

Op die tweede aand van die 
byeenkoms is vriend en vyand 
verras toe Piet Meyer en Deet
Ieo Holthaagen onderskeidelik 
in die 2de en 3de plekke die sta
dion binnegestap bet in die 20 
killometerstap. Jn die eerste plck 
was Bernard Kanneberg (Wes
Duitsland). Die Olimpiese kam
pioen oor die 50 kilometerstap. 
Piet Meyer is 'n atleet met 'n 
rooskleurige toekoms voor hom 
en met hie1die puik prestasie het 
hy hom as een van die voorste 
stappers in Suid-Afrika bevestig. 
Hy is nou maar 18 aar oud. 

Op die laaste dag van die Spele 
het Dawie Malan in gietende 
reen 'n derde plek in die paal
spring behaal. Hy het die moei
Jike omstandighede te howe ge
kom om sommer 'n puik pres
tasie te fewer. 

Marie Vii oen het ook op die 
laaste dag derde geeindig in die 

--==:::::...:::=:.===-:==;::;;:;;..'----__.---"------ -------. gewigstoot. 

Korf hal hestaan 
nog wei 

VIR DIE EERSTEJAARS en sekcr versk eie seniors: Hoor bier! 
Daar bestaan nog wei 'n Klub soos die Korfbal-klub bier op die Puk. 

Ja-nee, nou sal ons weer hoor : 
Nog nooit iets van hul gehoor 
nie, want watse prestasies is al 
bereik? of nog nooit iets gehoor 
van wanneer daar ooit 'n wed
stryd gespeel word nie . 

Nou wei PUKKE b ier kom 
d it! 

Die Korfbal-klub bestuur het 
besluit dat ons klub te beskeie is, 
daarom gaan daar nou voortaan 
gereeld van ons klub iets gehoor 
word. 

So terloops, die korfbalbane 
is net tangs die ou tcnnisbane vir 
d ie wat nie weet nie. Ons het 
ook nou besluit ons wil ook 
"boontoe" sku if. Daar is, moont 
lik sprake" van bane by die 
nuwe sportgronde. Dan PUK
K E wilons toeskouers he. Som
mer massas van h u lle! 

Maar waarom kry ons nie 
nou al toeskouers nie? 

PUKKE-manne het julie a! 
gesien watter oulike asters korf
bal speel? Nou-wel \o\aarom nie 
kom kyk hoe oulike asters kan 
"speel" nie? Toe ons daag julie 
uit, en kom "cheer" ons. Wat
ter aster gaan dan nie dink julie 
is oulik nie? PUK-asters is ook 
welkom. Hou dan die kennis
bord dop vir wedstryde wat ge
reel word. 

Het van die PUKKE ooit ge
weet dat die Korfbalasters so 
puik gespeel het die naweek van 
die 24ste April in Pretor ia? 
Waar was julie? Lyk my ons 
asters is op hul tone hierdie jaar. 
(Sal nog baie van bulle hoor !) 

Nou-ja op ons beskcic manier 
kruip ons weer terug korfNil
bane toe. Sien julle da.arl 

STUDENTE! 
Ons is 'n Afdelingswin kel 

Die oorspronklikste idee ter uitbouing van ons 

diens en besigbeid - in besonder tot die stu-

dentegemeenskap - verdien RSO. 

Rig of gee aan: 

DIE BESTUURDER, 

SIRCLES (POTCH.) EDMS. BPK . 

GOUWSSTRAAT 7. 

,,KRINGE'' 
Vir agtbaan kasette (5,95), Plate (R3,99), 

klein kasette (R4,55). 

Die Studentewinkel 
! 

Foto links: Ruanda Jacobs. 

Foto regs: Andries Krogmann. 

AMMO SAL 
Saterdag ·· 31 Maart bet die 

Pukke Kol. Jumbo Harris se 
spogspan, Ammosal, op hul tuis
veld gaan aandurf. 

Hoewel die eerste span met 
I 0-12 verloor het, het hulle nie 
sonder eer uit die stryd getree 
nie en is hulle slegs heel teen die 
einde oorskadu. Ten spyte daar
van dat die spel by tye baie toi
ingrig was, was dit tog 'n aan
skoulike wedstryd, waarin harde 
voorspelerspel en aantreklike 
agterlynbewegings mekaar afg~
wissel het. Die Puk het egter dte 
nodige slaankrag agterlangs ont
breek, anders kon bulle dalk die 
wa deur die drif sleep. Waarom 
kry Frans Kruger nooit 'n kans 
in d ie posisie waarin hy hoer 
lou ere verwerf bet nie? 

Dries Coetzer, Jimmy van 
Ren~burg en Eric le Roux bet 
goeie vertonings geiewer. 

Johan Steyn (2 driee) en Willie 
de Bruin (vervyfskop) teken die 
Puk se punte aan. Vir Ammasol 
druk vleuel Combrinck 'n drie 
en Tqkkie Osborne vervyf en 
skepskop en Ross (strafdoel) 
slaag met skoppe. 

TWEEDE SPAN. 

D~e tweede span behaal hul 
derde agtereenvolgende reuse
woorinning deur Ammasol 53-0 
te verslaan. 

Judge Venter speel sy hoeveel
ste goeie wedstryd en verdien 
werklik 'n kans in die eerste 
span. Christo Kotze skitter ook 
ten spyte van die feit dat 'n 
Ammosol-speler hom wou laat 
boet vir Visagie se besering in 
Windhoek verlede jaar. Chris 
Kunz het 'n glibberige Melagter 
geblyk te wecs, maar met sy vaart 
sou 'n mens hom graag ·op sy 
normale losskakelposisie wou 
sien. Ook Baird, Danie Oost
huizen, Corrie Strydom, Mey
burgh en Cawood het goed ver
toon. 

Driee is gedruk deur Baird, 
Cawood, Scott, Meyburgh, Da
nie Oosthuizen, Oosie Oosthui
zen, Radloff en Kotze. Burger 
bet 17 punte met die voet aan
geteken. 
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GEDURENDE die afgelope week was die P .U.K. in die besondere 
posisie gewees om een van die mees vooraanstaande atlete van aile 
tye tc ontvang in die persoon ' 'an Mal Wbitfeld. Hy is die bouer 
van vyf Olimpiese medaljes en bet die wereldrekord vir die 800 m. 
vir ' n tydperk ,·an 12 jaar gehou. 

Hiero ie begaafde persoon was 
die eerste om die sluimerende at
letiektalent van Afrika raak te 
sien en vir r ' ie afgelope drie en 'n 
half aar het hy hom toegespits 
op die afrigting van atlete in 
Sentraal- en Oos-Afrika. Die 
resultate Yan sy werk kan reeds 
gesien word in die sukses wat die 
Afrika-atlete op die afgelope 
twee Olimpiese Speles behaal het. 

As At1etiekadministrateur het 
Mal Whitfield ook a! internasic
nale roern verweri en dit is vera! 
om At letiekadmini strasie waa r
oor hy kom gesels het. Hy het 
onder andere genoem dat die 
mouerne neiging in d ie V.S.A. 
tot die van groter protesionalis
me is om sodoende atlete meer 
geleentheid te gee om meer tyd 

aan atletiek te bestee. Hy was 
ook van mening dat 'n universi
teit ' n afsonderlike afrigter vir 
elke item behoort te kry wat hom 
dan slegs op die spesifieke item 
toespits. In die V.S.A. word hier 
die stelsel toegepc.s as gevolg van 
die agteruitgang van die V.S.A. 
op die pa s-afgelope Olimpiese 
Spele. 

Mnr. Whitfield was ook van 
mening dat ons hiet in Suid
Afrika nie genoeg aandag aan 
die basiese bewegicgs van atle
tiek gee nie en dat dit reeds op 
laerskool vlak aangeleer moet 
word. 

Mnr. \Vhitfield llct die hoop 
uitgespreck Jat S.A. bnnekort 
weer tot die internasionale At
letiekarena toege)aat sou word. 

Op die foto bo verskyn van links na regs: Hansie Booysen, Da11ie 
Gildenhuys. mm. Mal Whit eld, Andries Krogman en mnr. Jos 
Sirakis. Fotokuns. 

W.T. SENIOR ATLETIEK 
Puk-at1ete bet met pragver

tonings vorendag gekom tydens 
die W.T. Atletiek Kampio.!nskap
pe. Dawie Malan het die beste 
hoogte ooit met die paal bereik. 
Ruanda eacobs het tweede agter 
Claudie van Straaten geeindig in 
die 100 meter. Sy het ook oor 
die 400 meter in die vinnigste tyd 

van haar lcopbaa.n afgehardloop 
Deetlif Holtzbausen bet die 3000 
meter stap met 'n nuwe provin
siale rekord 73:33,4 sekondes 
voltooi. Die 200-meter hekkies
we<lloop vir dames was een van 
die hoogtepunte van die byeen
koms. Hier het Ria van der Berg 
'n Wes-Transvaalse rekord ver
beter 22,7. 
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