
PUKKE! 

Yir al u kleurbaadjies 

Johan Claassen 
Broers 

(EDMS.) BPK. 

Tel. 3612 
POTCHEFSTROOM 

Kerkstraat 92 
Tak: Tomstraat 100 

Amptelike studentekoerant van die P. U. vir C.H.O. In u Jig sien ons die Jig. 

JAARGANG XXVIII " WOENSDAG, 29 AUGUSTUS 1973 Nr . .WII 

CACHET 
APTEEK 

I , 

Groot genoeg om u te 
bedien 

\.. 

Klein genoeg om u te ken •. 

* DIE 
STUDENTE-APTEEK 

1 

KANDIDATE VIR S.R.-VOORSITTER 

P. (PIETER) MUI~DER. 
1970: M .A. Kommunikasie

kunde. 
1970 : Alabama toergrocp: 

P .U. 0 /20 rugby. 
1971: P.N.B.-hoofbestuur ; 

' ¥..V.~hoofa~-tuut' .. '(Pcnning-
............. meester) ; Alabama-bestuur (Pen 

ningmeester) ; Yolk pele-bestuur 
(Organiseerder); N. P.-bestuur, 
(Sekretari s): P.U. 0 /20 rugby. ) 

1972 : Studenteraad; Alaba
ma-bestuur (Voorsitter) ; K .Y.V . 
hoofbestuur ; N .P.-bestuur (On
der- Voorsitter). 

1973 : Studenteraad ; P .N.B .
hooft.estuur (Yoorsitter) : Huis
komitee (Over de Yoor); N .P.
bestuur (Onder- Yoorsitter); en 
A.S.B. Onder-Pre sident. 

BELEID. 

I. Algemeen: 
' n Studenteraad. word verkies 

uit die studente, deur die studen
te en 1•ir die studente om as hulle 
monstuk na buite sowel as na 
binne te dien . Hiervolgens het 
die Studenteraad ' n plig teenoor 
die studente maa r ook teenoor 
die groter gemeenskap om die 
lewensuitkyk va n die studente 
en die Uni versiteit na buite te 
laat geld. 
2. Studcnteraad: 

·n Studenteraad se eerstc plig 
en taak is teenoor die studente
massa wat hom verkies het. 
Hulle probleme en griewe moet 
vir hom van t:elang wees en 
moet hy na die beste van sy ver
moe prop beer oplos; hulle be
lange moet hy behartig soos hy 
dit belangrik ag. In hierdie ver
ba nd is ek ten gunste van 'n 

strukt uurvcranderi ng van d ic I 
Studenteraad om 'n meer elfek
tiewe en meer vnartbel ynde Stu
denteraad d aa r te ste l. Ek is ook 
·n voorstander va n 'n dames
verteenwoordige r op die Stu
denteraad en glo da t so 'n pos 
in ons struktuur in gcpas kan 
word .. 
3. Studcntelewc: 

Die meeste problcmc wat in 
ons studentelewe ondervi nd 
wo rd ka n herlei wonl na twee 
woorde. nl. ontspanning en kom
munikasie . 
I . Ontspanning: 

Ontsp an ning vo rm ·n inte
grale deel va n student wees. 
Moet ons nie o ntspann ing op 
die Puk vanuit ·n hee ltema l nu
we hoek benader nie? D aa r is 
so 'n groot veld va n projekte 
en aksies wa t A.O. B. ka n aan
pa k - di nge wa l by die studen te
ma ssa inslag sa l vi nd . · (Inlc
fliek , se t-set. t rapka rwed ren ). 
L~9,t ons prak·ties raa k met ont~ 
span ning en hierdie wye veld 
uitbuit. 
2. Kommunikasic: 

Lc meeste va n ons prohleme 
nie in ·n gebrek aan kontak en 
skakeling tu ssen student en Stu
dentera<ld, student en owerheiJ.. 
student en kos hui s-administra
sie en student en senaa t nie ') 
Hoe ka n o ns dit ondervang? 

Ek ondersteun hee l ha rtig ·n 
hesluil wat op die Bloemfontein
se leierskonferens ie gent•em is 
wat inhou dat S.R .-Yoorsitters 
nouer kontak met hulle kos huise 
en studente moet soek. Koshuis
besoe ke is hierin belangrik. 

Die swa k konta k t ussen stu
dent en koshui sadministrasie 
kan op verske ic m aniere opgelos 
word. (Studentedek aan of deur 
sitting op die beheerko mitee) . 
S.A . B. kan weer poog om meer 
direkte kontak met di e senaa t te 
kry sodat akademiese p robleme 
langs daardie ka naa l onder hulle 
aandag sa l kom. 
4. Studentepolitiek: 

In die tye waarin ons Jeef is 
die studentepolitiek steeds ' n 
belangriker faktor omdat dit 
nie net ons as studente raa k nie 
maar ook 'n groot invloed uit
oefen op die la nd spolitiek. Dit 
plaas ·n besondere vera ntwoo r
delikheid op ' n S. R. hoewel dit 
nooit oorspronklike denke en 
eie standpuntinname mag demp 

e Vervolg op bladsy 8. 
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NOORDBRUG APTEEK (EDMS.) BPK. 

STEM 
PROSEDURE 
WAAR KAN U STEM? 

All K.K. 

I ntli en u stem reg het by 
A. B.K .K . en of op die Besem
bosreda ks ie. Wapadredaksie en 
Ku es ta recli ngs komitee kan u vir 
die d r ic st udenle raadsverteen
woordigers en die A .B.K .K .
hoo fbestuur stem. 

K.V.V. 

lndi en u stenueg besit volgens 
die stemreglyste kan u vir die 
d rie Studenteraadsverte'enwoor
di ge rs en die Korps-hoofbestuur 
ste m. . 

P.N.ll. 

lndien u stemreg besit vo l
gens die stemreglyste kan u vir 
di e d rie St uctent e raad~veneen
woordige rs en die P. N.B.- hoof
be~tuur stem. 

S.A.B. 

I ndien u ste m reg he sit volgens 
die stemreglyste kan u vir die 
d ri e Studenteraadsverteenwoor
d ige rs en die S.A.B.-hoofhestuur 
stem. 

S.S. R. 

I ndien u stem reg bcsit volgens 
die stemreglyste ka n u vir die 
d rie Stu(~enteraadsverteenwoor
digers en die S.S.B.- hoofbestuur 
stem . 

A.O.B. 

U ka n hv A .O .B. stem indien 
u of vir A .O .B. self stem reg hel , 
of die karnava lkomitee, Pukkie
redak sie en rekl a mekomitee was, 
of indien u stemreg besil vir 
ten minstc een va n die volgende 
hoofli ggame: A.B.K.K. , P.N.B ., 
Korps, S.S .B. of S.A .B. 

S.R. VOORSlTTER. 

I nd ien u stemreg besit vir ten 
minste een van die vol gende hoof 
li ggame: A .B. K.K. , P.N.B., 
Ko rps, S.S.B ., S.A.B . of A .O .B. 
dan mag u gevoiglik ook stem 
vir di e Studenteraadsvoorsitters
kandidate. 

e V ervolg op bladsy 3. 

FIKA VAN RENSBURG 
1970 : 0 120 ruglw. 
1971: K . Y·.V . -h~ofhestuur. 

Bondsbode Redaksielid . 
1972: S. R .-verleenW<Jordiger 

K . V. V.: H uiskomitce Skuur; Af
gevaanligde na SR-Konferensie 
in Stellenbosch: Behaal graad 
B.A . (Propedeuties) mel onde r
skeiding in Grieks en Latyn. 

1973 : Voorsitter van die Stu
denteraad ; Ontvang Abe Bailey
Reisbeu rstoekenning ; K a nd.i
d.aat: Grieks Honneurs: Locum 
tenens aanstelling in Departe
rnent Grieks. 

1974 : Kandidaat: M.A. 
(Gri ek s ). 

BELEIDSVERKLARING 

Tcrugblik: 
Ons universiteit kom ' n la ng 

moeilike pad. Ook die Studente
raad het deur di e dekades hier
die se lfde p ad geloop. Vandag 
nog word daar gestry en het die 
pad nog la nk sy einde nie bereik 
nie . Telkens is die aflosstok met 
verwagting oorgegee aan die vol
gende ges lag, wat dit mel geloofs 
vertroue en dankbaarheid ont
vang, en onverbete voort stry 
in hierdie wedloop met die tyd 
en die Boosheid. 

In hierdie" wedloop waartoe 
ons geroep ·is, is ons ' n skakel. 
Ons moet hierdie aflosstok met 
behendigheid en vaardigheid han 
teer, en dit eindelik oorgee aan 
die volgende wedlopers . 

Die pas versnel steeds, en die 
eise word groter - met roepings
bewustheid moet ons daaraan 
beantwoord: · 

* VIR AL U APTEK.ERSBENODIGDHEDE •.•.•• 

ONS KEN U BEHOEFTES 

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

L.A.V. (Besturend). 

2 Toekomsperspektief: V cr nu 
wing na binnc: 
Die taak van die uni versiteit 

n~oet opnuut in perspektief g<:
Sien word: die mens inoet nie 
a ileen in die akademie geskool 
word nie, maar as vo!le mens 
moet hy ontwikkel en o nt
plooi word· om des te beter <tan 
sy geroepenheid te beantwoord. 
log bly akademiese vonnin!! 
skoling en navorsing in die w~~ 
tenskappe die bramlpunt. 

Om bogenoemde ten volle in 
die praktyk te vergestalt , beoog 
ek o m pertinentc aanda g te 
skenk aan die vo lgende knel-
punte : ~ ' 

I . Steeds groeiende stuJ.entetal: 
Die implikasies va n die steeds 

groeiende studentegetalle Wt)rd 
g<\ed onder die oog genecm. Die 
uiters noodsaaklike st ruktuur
en metode-aanpa)ising sal ek ook 
in hierdie termyn voort sit. Die 
problecm van onbetrokkenheid, 
van onbekcndheid en van kom
munik asiegeb rek moet oorkom 
word. Ek beoog om ste,eds. te 
desentrali seer en die struktu ur 
aan tc pas by die nuwe behoef
tes. Yerder sal ek ook my a mp · 
telike besoeke aan die kos hui~e 
voortsit , aanges ien die waarde 
hiervan - soos uit rue afge lope 
termyn geblyk het - kwalik 
oorskat kan word. 

2. Koshuise: 
Ek beoog om te werk aan n 

sisteem wat die komitees gro ter 
doeltreffenheid sa l verleen ten 
opsigte van die algemene in
woningsprobleme van die stu
J.enl. Die skvnbare kommuni 
kasiegaping ~'a l daa r hestaa n. 
moet ana liseer en oorbrug word . 
lndien dit in die koshuise goed 
gaan, sa l dit mel die Puk goed 
gaan! 

3. Dagstudenle: 
Ek stel in die vooru itsig om 

samesprekings met die owerhcid. 
her op te neem wa,t betref die 
nouer inskakeling van die dag
studente. Die belange van die 
dagstudente word baie o nbe
vredigend behartig. En dink in 
die rigting daarvan om vir die 
Dagstudentebesruur Hui~komi
tee status te bewerkste llig, wat 
onder andere sou inhou dat ·n 
huisvader ook hulle belangc sal 
behartig. 

4. Eerstejaars: 
Die belangrikheid van orien

tering en dus inskakeling van die 
Eerstejaar kan nouliks bcpaal 
word. Die latere ontwikkeling 
van hierdie persoon hang van 
die suksesvolhcid hiervan af. 
Besondere aandag sal hieraan 
gegee word, aangesien dit be
palend vir die toekoms van die 
Puk is. 

e Vcrvolg op bl.o~dsy 3 
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ASTER 
Juwele- ~n kuns 

om dit te dra 
DJE ORA VAN juwele is voorwaar 'n kuns en voordat 'n dame ju
wele koop, is daar sekere aspekte wat sy in gedagte moet hou, Die 
eerste is haar beenstruktuur. lndien sy bree skouers en vierkantige 
wangbene bet, sal sy moontlik sterk gewrigte he, terwyl 'n fyn ge
boude gewoonlik dun vingers en smal gewrigte het. Groot juwele 
stcek dus die skraal gcboute dame weg, terwyl 'n groot geboude dame 
haar postuur beklemtoon as sy 'n klein borsspcld of ring dra. 

Die basiese keuse van ju
wele hang dus eerstens van 'n 
vrou se eienskappe af. Daar is 
hoofsaaklik drie tipes dames, 
nl. d ie klassieke, gesofistikeerde 
en die petite-tipe dame. In elke 
van hierdie groepe is die vorm 
van die gesig die volgende oor
weg mg. 

By die ovaalvormige gesig 
is die nek dikwels Ianger en oor• 
kra bbetjies met hangertjies, wat 
nie te breed is nie, sal die afstand 
tussen die oor en skouers breek . 
Pa sop egter vir te lang en te 
bree hangers, want dit sal die 
draer ouer laat lyk . 

Die tipe oorkrabbertjie wat 
gedra word, hang geweldig baie 

van die vorm van die gesig af. 
'n Lang, skraal gesig kan voller 
lyk, deur oorkrahhertjies met ' n 
bree basis, wat opkrul na die 
boonste gedeelte van die oor, 
bv. 'n blaarvormige oorkrah
bertjie, te dra . 'n Ronde gesig 
het weer 'n oorkrahhertjie nodig 
wat teen die gesig gedra word, 
bv. groot halfsirkelvormige oor
krabbertjies. Dames met ·n 
ken wat .,swaar" vertoon, kan 
·n hangende oorkrabbertjie dra 
met hangers wat ryk en vol ver
toon. 

Die gelaatskleur is 'n verdere 
belangrike aspek. 'n Dowwe, 
kleurlose gelaatskleur kan ver
hoog word deur oorkrahhertjies 

HELP 

en 'n halsnoer met verskillende 
kleure edelgesteentes te dra. 
Feitlik enige gelaatskleur kan 
verbeter word deur die sagte 
rooi glans van ' n robyn ('n 
rooi saffi.er sal miskien die 
sak van die studentenooi pas). 

Die haarkleur speel 'n be
langrike rol by die keuse van 
juwele. Die nooi met bruin 
hare moet oorkrabbertjies van 
perels, diamante of wit saffiere 
te die gesig dra . Ook topaas, 
van goud-geel tot wyn-rooi, is 
ideaal. Vir die dame met don
ker hare en blou of grys oc, is ·n 
komhinasie van akwamaryn of 
topaas met salftere, die beste 
keuse . Vir die rooikop met 'n 
ligte gelaatskleur sal die groen 
van die smarag, die helderblou 
van die salTier en die violet
kleur van die ametis die vleiend
ste stene vir oorkrabhertjies 
waas. 

Rohyne, ametis, akwamaryn 
sal vir die hlondine met 'n ligte 
gelaatskleur wondere verrig. In
Jien die hare baie lig is, dra 
salliere, akwamaryn, topaas, tur
koois en rohync . Die dame met 
hlou of grys oc. hehoort diep
blou safiiere en die dame met 
donker oc, robyne en saliiere te 
kombineer . 

Dames. u moet daarop let om 
nooit te vee! juwele te dra nie 
en nooit antieke en moderne 
juwele te kornbineer nie . Die 
·modcrnc juwele het 'n h<)Cr 
glans as die antieke juwele. 

Foto bo: Die dames wat aan Oosterhof se modeparade deelgeneem 
het. Y.b·.r. Christa Goosen, Retha Bczuidenhout, Magda Kruger, 
lise Pellisicr, Salome Brits, Anette Human. Forokuns. 

Modeparade 
AL GEHOOR van d:e koshuis opdie hoek met die naam Oosterhof ? 
.Ia, natuurlik, veral na die groot fees wat ons Maandag, 13 Augustus 
in ons cetsaal gchou het. 

Nadat formele uitnodigings 
aan aldie ma nskoshuise gestuur 
is, het ons :n lentegeselligheid 
met ' n gepaardgaande modepa
rade aangehied . 

Dit was 'n gewerskaf va n ·n 

' • 
- <liHler wereld. die Maand ag

middag, maa r toe plu s minu s 
~0 manne d ie aa nd opdaag, was 
die eetsaal omskep in 'n len te
feestelikheid van blo mme en 

dig, (o f hopel ik d ie m eeste!) 
het Annel ie Mala n en Louis 
Pienaar d ie modeparade afge
sluit toe hulle op maat va n d ie 
tro uma rs d ie saa l bi nnegekom 
het. An nel ie was !!eklee ' in ' n 
hruidestabberd deL~ r , Betnor
Bruids uitrusters" van Klerks
do rp, wa t die m a nne sowel as 
d ie d ames na hul le asems laa t 
sna k he t. 

:\lET ':--1 VE_RST_AN_D n~t geno~g vi_r :n v_ier-plus jaarp~nt omdat ck mis ,gespot'' hct, is daar iets 
waaroor ck me dmdehkhe1d het me. l'.k IS me vcrkramp me en ek is mal oor dans - so moenic my wr
kecrd sien nie. Maar graag wit ek net wonder of net ek dink wat ek dink. 

kerse. 
Die ma nnekyne het u it o ns 

eie geledere gekom en Ceci le 
Kirchner was die aanko ndigster. 
Op maat van ligte o rrelmu siek 
het die ses mannekyne die fraa ie 
lentemodes van ,C:-~ c het Modes" 
vertoon. Die int eressanste van 
die hele modeparade was dat 
die hele a ksie ge hasseer was op 
sleep. Sleep op die ka mp us, in 
die bihlio tee k. by die da rn en 
na tuurli k J ie ski et vir een va n 
die be langrike Jinees wa t volg. 

A lma! is d aa rna hart lik uit
cenooi na die ont haa l en o ns 
h et heerli k weggele aa n die 
melktertj ies e n koeksisters. Die 
kersie op d ie koek was da t on s 
so la nk begin geesvang het vi r 
lnterva rsity en al ma ! heerl ik 
saa mgesing het e n d ie aa nd so 
op · n hoogtepu nt afgeslu it het. 

.. Ek gaan Yol gende j aar Tuks 
toe, Puk is te dood'' -- Hierdie 
"oordc wee rgalm oo r die kam
pu:>. Kom ons loop nou a~ter 
hierdie ,.uigcsprokene" en kyk 
wJ t hy docn . 

In di e eers te pick sleep hy so 
te se elke d ag . Hy i ~ nooit by 
P .N.B. o f ' Korpsvergadering~ 
nie. j y sien ho m net op elke dans. 
M isk ien gaa n trek hv w; nasio
na li:; , natuurli k ma~1 eks '-g ' n
kafle rboct ie-nie, sy kruis ie - op 
Stemdag tcr wy l hy ni e l. ic PN B 
se voo rsitter )ken ni e. Ja. hy 
gaa n gereeld kerk toe, hy en 'n 

sleep, maar di s die naaste wat 
hy aan sy kerklike vereniging 
kom, wanneer daar vergaderings 
afgekondig word. Hy gaan die 
eetste aand vlotbou toe, sock 'n 
aster uit en vir die res van die 
week 11iek hy of kyk hy na die 
ander vlotte wat gebou word . 
Hy gaan nie inter-tees toe 
nie. want di s kinderagtig en nie 
bedoel vir .,va ss lepers" nie. 
So ms om eet hy net die verver
sings op as hy honger is, maar 
omdat hy nog moet gaan , werk ", 
heter hy liewer vroeg loop. 

Saans staan hy gou-gou aan 

---- --- - - ----- --·- -----------
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eettafel op vo o rdat .. daardie 
tokkelok" sv .. storie ins it ' ' want 
hy moet n<;g g;wn tandehorsel 
voor die groot sleep. En as hy 
vanaand nie ·n s leep-aksie he
plan het nie. gooi hy gou-gou 
sy baadjie oor die 'skouers as 
daar gelees en gebid word. En 
daardie mond waarmee hy al
tyd die eerstcjaars verskreeu of 
in massavergaderings tussen
werpsels go0i , neem die grote 
van ·n tiekie aan. dit wil se, as 
hy nie tandpyn het nie. 

Hulle kies ho m vir H . K., om
dat hy so stil en stemmig is en 
nooit die arme eerstejaars ver
skreeu nie - en as hy op die 
H.K. kom, bly hy nie net stil 
en stemmig nie, maar ga:111 le hy 
ook sommer nog op ·n lwop. 

Hy gaan .. sing-songs" toe en 
spec! te heerlik s langetjies, maar 
sjoe, dan is hy so moeg en Ius 
vir 'n koeldrank hv die .,road
house" dat hy skoon van die 
Studenteparlement vergeet. As 
hy in die kamer kom v:maand 
frommel hy die kennisgewing 
van die parlement, wat hy nou 
eers lees, en gooi dit miskien in 
die asblik. En hy is so verveeld 
nou , hy dink hy gaan maar saam 
met sy t.i9ms geesvang by die 
asters - wa nt di s mos Inter
varsity! 

Vrydae dra hy 'n bree belt 
,bell-bottom" brock en op Inter
varsity staan hy bree hors met sy 
Puk -baadjie op een been en hy 
sing: 

,Dis hier waar ons studente 
leer, 

Tradisies van ons volk te eer, 
om mense uit een stuk te wees 
gesond na liggaam en na gees . . . 
Skoon gaan die toekoms voor 

ons oop 

Trou deur die nag die koers ge
ng, 

Want in U Jig, want in U Jig, 
sien ons, sien ons (ek ?) die Lig." 

-0-

Dames, ons vra graag reaksie, 
om van nou af elke keer een of 
twee briewe op ons damesblad 
to plaas oor sakies wat net ons 

.._ aak . Dit hang van julie af of 

Soos me nige s leepa ksie ein-

Die ma nne is , opget rek '' met 
O osterhof en o ns voe l trots da t 
O oste rhof weereens bewys het, 
da t o ns nog a l ons ,, Oosterse 
vrou li kheid " besit wa t van ons 
die as ters op die ka mp us maak . 

WARM SPAANSE RYSSLAAI 
groot gekapte ui . 
koppie rys (rou). 
koppie gekerfde groenboontj ies ( ro u). 

2 ta maties in skywe gesny. 
2 eetlepels hotter. 
Sout , rooipeper, neut. 
Smelt hott er in groo t kastro l. Voeg uie by en laa t b raai to t 

deurskynend. Voeg dan rys by en laa t b ru in bra a i. Voeg die groen
hoontjies, tama tie, sout. rooipeper en twee koppies kookwater 
by. Strooi laaste die neut oo r. Laa t stadig prut vir o ngeveer 2 
uur of tot die rys sag is. 

H ierdie slaa i kan sa am met slegs lek ker gebraaide v leis op
gedien word. Dit verskaf ·n heerlike maa ltyd sonder "Vee! m oeite . 



Wei Pu kke, naa s Ka rnaval 
en I ntervarsi ty betteur ons nou die 
hee l interessanste dee! va n die 
jaar. Dis mos weer Verkiesing ! 
Nou is di t t yd om te gesels en te 
groet. Nou is dit tyd om daa r
die mede-stude nt, wa t die hele 
jaar dusver ei ntl ik verm y was, 
te laat voel da t hy dee! uitmaa k 
van 'n uiters bevoorregte grc epie 
studente. Nou is die tyd om met 
sielkunde, soos s iga rette en gesel 
sies, d ie , gewone'' student te 
laat voel dat jy die regte ma n 
is vir d ie taak . Da t di e vorige 
persoon in daard ie posisie goed 
was, maar jy eintlik .,gestuur '' 
is om daardie taak te verrig 
(aldus die aspi rant-S.R .-lede). 

Jy gaan 'n roerendc stukkie 
letterkunde kwytraak in jou 
beleidsverklaring. waarin jy jou 
d it ten doe! stel om d ie studente
massa se belange op d ie ha rt te 
dra, as h ulle vir jou stem, maar 
hetjy dit erns met die saak ? G lo 
jy werklik dat j y bekwaa m is om 
daardie pos te vu l, of is d it net 
jou soeke na status en pres ti ~e 
wat jou daartoe beweeg om d1e 
hele studente-massa om die bos 
te lei sodat hulle ka n sorg dat 
jy daardie posisie bek lee ? G aan 
jy nie sodra jy verki es is, ver
geet van daard ie beleidsverkl a
ring van jou nie? Sal j y werk
lik van so 'n agterbakse man1er 
gebruik maak om jou doe! te 
bereik? 

Stem vi r wat di e man we rcl is 
en nie vir sy o uli ke glimlag 
of dra matiese bel eidsverkla rin g 
nie. Stem net v ir d ie ma n wa't 
jy persoonlik dink in staa t en 
bereid sa l wees om daard ie be
langri ke werk te doen. Vergeet 
va n a lles wat d ie a nder gaan se 
en bring jy net j o u stem op 'n 
verantwoordelike wyse u it. 

As elke student wa t gaan stem 
net 'n oomblik wil stilstaa n en 
d ink : Hy is ' n gawe persoon. 
maar wat het h y a l gedoe n as 
student. Ka n ek hom met so 
' n ernsti ge en belangrike taak 
vertrou? Wat het h y a l ci ntli k 
vir die studente-massa, vir my 
persoonli k dus, beteken ? Dan. 
en d an a ileen sa l jy d ie rcgte 
man kies. 

Pukke, ek doen ' n ernstige 
beroep op julie : Dink as j uli e 
gaan stem. Laat ons vir ' n oom
bl ik van koshuis-cha uvi nis mc 
vergeet en laat ons ste m vir die 
beste man - ongeag uit wa tter 
koshuis hy kom . Laat ons 'n 

negati ef-stemmery vergeet. wa nt 
da n kom d ie tweed e o f dcrde 
beste man in . Stem vi r wa t di e 
ma n is, sy potensiaa l en sy be
rcidwilligheid o m vir di e st u
dente-massa te werk . V crgeet 
wie hy is en waarvandaan h y 
kom . Da n sa! ons ' n Studente
raad kry wat bereid sa l wees om 
d ie bela nge va n die massa o p d ie 
hart te dra en om te werk vir 

Pukke ons kan nie keer dat die student . Da n sal d aar man-

~~~:~ ~~~~o~;a~~r ~~~ v~~~ie~i;r~ ne wees, wa t nie sodra hulle ge-
hoed dat hu lle ver ki es word . kies is. vergeet da t die massa 
Hoe? sa l J·u ll e vra. Dit is dood hom daar gestel het nie. Dan sal 

ons nie mense kry wa t se: ., D ie 
ecnvoudig : stem slegs vir daar- massa het my klaa r gekies. Ek 
die persoon wat j y oo rtuig is, het bereik wa t ek wou . Waar
het die potensiaal om d aard ie om sal ek my d a n tog verd er 
belangri ke taak te verrig. N ie vir aan d ie massa steur !" 
daard ie man wat net voor di e Assebl ief mense, laa t die s tem -verkieing vr iendelik g eword he t . 

· 1 t s d a t mery in ' n ernstige llg gesien 
n1e, maar VI r lOm wa wy word en laat ons saa mwer k om 
hy 'n men

1
s ISd wa~ 'd"'aardte dhegt net die beste rna nne daa r te kry. 

aan wat a ree s v1r 1e s u en I 
gedoen is en dat dat hy bereid G roetn is, 
is om o o k sy dt:el ty te dra . R EFLEKTOR . 

OOR DIE. ONDE.RDE.UR 
Dagse Pukkies! . . . . . . 

P ukke! Dis iets ysllks. D1e t1tel van d1e stuk was me vern1et 
"Vonkel in haar oe''. So wat van nuwe sleepa ksies en menige pa re 
oe wat vonkel sal mens nie a ldag kry nie! 

Suzetta van der Westhuizen was nou wei Theunis Eloff s.e rna 
vir die opvoering, maar weg van die spel is d it egter beslis Theunis 
wat die Ieiding neem. 

Jan van Niekerk en Marthie van Niekerk het ook blykbaar 
baie meer in gemeen as net hulle va.':lne en d~e Thalia sangko~r 
want h ulle was d ie koorsblaarpaartJie van d1e toer! Verder IS 
Jan 'n toekomstige tokkelok en Martie se pa is een. 

Casper Kempff en Mariaan van der. Walt se saam-saam ~e
werk aan d ie beligting het toe ook gele1 na 'n nuwe sleepaks1e! 

M aa r Lena duPlessis en Sam Pellisier! Mense, ek staan nog 
steeds verwonderd. Weet iernand dalk wat is die trappe van 
vergelyki~g vir 'n blitsige romanse? We! ,ek dink dit is blitsig, 
bl it siger , Sam en Lena! . . 

Erger deurmekaar spulletjies sal mens nie gou weer vmd. - D1t 
oortref selfs ons eetsale se idees van "mix grills'~ . 

Andrew Deacon en Salome Jacobs kuier ... en kuier ook n ie, 
M arietha Nortje en Koos Howl sien mens , en dan weer nie ; Pukke, 
dis 'n , opregte" deurmekaar slepery wa t ontstaan het na die 
Thalia-toer. . 

Leonora van Schaik en Pierre Langenhoven is egter van d1e 
m eer stab iele slepers, soos ook Marins Schalekamp en Susan 
Venter 

Elsa Hechter moes maar Thalia-weduwee speel want Nico 
van der W alt het a l singend saamgetoer. . 

Ander voel weer hulle name moet ooreenkomst1g toon 
en toe' t Bossie, (Nico Boshoff) maar Johanna Schutte se naam 
verander na Dassie 

Tina Bronkhorst bly nog die fo kuspunt v ir Hannes M yburgh 
se ,sp otl igh t. AI wanneer hy dit wegdraai is as ons pla ttelandse 
dorpe se elektri siteit die gees gee. . 

Verder wil ek Thalia geluk wens met bulle opvoenng van 
G errit Beukes se , Vonkel in haar oe" . D it was 'n fees van humor. 
P rof Bingle het glads driernaal die opvoering ~ygewoon . 

Ba1e groetes, 
EKKE. 
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Hierdie berigte is persklaar 
gemaak deur L. H. van Schaik 

Redakteur 1973 
LANGS bierdie weg wil ons 
namens aile Pukke 'n woord van 
dank rig aan mnr. Japie Robbert
se, hoofre«fakteur van die Wapad. 
Met twaalf Wapaaie agter die 
rug kan by terugkyk op 'n baie 
suksesvolle termyn. 

Om hoofredakteur van die 
Wapad te wees is nie altyd dank
bare werk nie en is waarskynlik 
een van die veeleisendste poste 
in ons studentelewe. Mnr. Rob
bertse het in verskeie opsigte 

Foto: Japie Robbertse 'n moeilike jaa r gehad. Hy 
Foto/.; uns. moe.> namens die Puk ke stand-

WIESE LENS? 
. . ' ' HU LLE vergeet mos dat daar iets is soos senioriteit bokant 

bulle. Nee man, bulle is mos at 'n hele jaar op die plaas. Daar is 
mos geen verskil tussen bulle en ' n vyfde of sesdc jaar nie. ·• 

,. . . . Ek gaan die stoute besli s daa rin gcslaag om o rals 
skoene aantrek deur te se dat reaksie uit te lok . 
minstens sewentig persent van at In ' n onderhoud met mnr. 
die dames op die Puk is l·er (ja, Van Zyl het hy gesc da t hy 
ek becoel ver) oorgewig •.. " geen kwade gevoelens koester 

Herken u h ierdi e aanha lings ? jecns die dames, tweedejaars 
Wel, d it is van jaar deur mnr. o f S. R.-kandida te nie ! Dit was 
Maa ns van Zyl bchartig. vir hom ' n voorreg om langs 

h icrdie weg ook sy bydrae tot · 
As d ie man wa t die klippe in die studentekoerant en stuJ ente

die bos moes gooi het hy I ewe te kon maa k. 

FIKA VAN RENSBURG 
e Vermlg van bladsy I. 

5. Ontspanning: 
Hierd ie saak skreeu steeds o m 

aa ndag o nder d ie ve ra nderende 
omstand ig hede en tyd . Ont spa n
ningsgeleent hed e moet n ie a il een 
geskep word nie. maa r die st u
d ente m oe! ook d aa rvoor gea k
tiveer word. 

6. Karnm•ahvinste: 
Ek beoog o m my verder d aa r

voor te beywer d at d ie SR 'n eic 
we lsynsorganisas ie in die !ewe 
ro ep , met d ie implikasie da t die 
ka rnavalwinste deur on sse lf o m
gesit word in naasted iens. On s 
besit die m a nnekrag hiervoor en 
die omgewing va n Potchefstroom 
lecn ho m ba ie goed d a<trvo o r. 
E k sa l dus steed s a lles in my ver
moe d oen o m P.R .O .M.P.U . 
(hulpprojek in Promosa ) te laa t 
gedy. , 

7. Die ware PUK-wees: 

daarin die normeis sock , en dit 
in die huidigc situasie to cpa s. 
Om P U K te wees is n il! om tra
di sionalisties te wees nie. maar 
o m hicr en nou "in U Ji g ' ' wcrkli 
te !ewe . . . en (-;" heen;. Di t i~ 
die wcsc va n PU K-wecs. 

2. Toekomsperspektief: Daad
krag na Buitc: 

I . G_ero'rnheid rm1 ~lie Student: 
D1e roepmg van d 1e student is 

om te staan in die bra ndpunt 
van die vraagstukke va n ons tyd , 
om hullese lf daarvan te vergewis 
en akademies daaroor te besin. 
Ek onderneem om alles in my 
vermoe te doen om dit steeds te 
bewerkstellig dat die Puk-studen
teraad op die nasionale terrein 
en in besonder die van die stu
dentepolitiek 'n prominente en 
leidende rol speel . Ons mag en 
sa l nie net toeskouers bly nie in 
hierdie bedeling wat so pregnant 
is met die tekens van die tye nie. 

e V ervolg op bladsy 9. 

punt inneem oor ' n hele aantal 
kontroversiele sake wat deur 
die jaar plaasgevind het. D ie 
Wapad se standpunt oor N usas 
en die inperkings liet wye reak
sie uitgelok en is selfs gunstig 
aangehaal deur die dagblad
pers. Mnr. Robbertse kan ook 
trots wees op die Intervarsity 
Wapad en die blitsreaksie van sy 
kant af op die Krogman voor
val. So kan ook d ie berigge
wing oor die A.S.B.-kongres ge
noem word. 

Die studente vorm 'n belang
rikc dee! van die studentelewe. 
As mondstuk het dit ' n inv loed 
op die gees en r igting van die 
kampus. Die hoofredakteur en 
sy redaksie se rot daarin moet 
nie onderskat wo rd nie. 

In 'n onderhoud met die re
dakteur het hy gese dat hy die 
werk ba ie aangenaam en in
teressant gevind het . Langs 
hierdie weg wil hy graag sy 
medereda ksielede bedank vir die 
ywer wa t hulle aan die dag gele. 
Ook die reda ksie se dank aan 
Piet Ebersohn , Piet Fotokuns en 
I nterad en d ie d rie dames van 
Oosterhof vi1 hul bydrae tot 

P1•osedure 
e V ervolg van bladsy 1. 

HOE STEM U? 
Volled ige besonderhede sal bo 

aan elkc stembriefie verskyn oor 
hoe d aa r gestem moet word. 
Qnthou dat u geen kruisie op 
..1ie stembriefie moet rnaak nie, 
maar dat u keusefo lgorde in 
nomm.:rs aa ndui . Bv. indien 
daar uit I 0 ka nd idate 4 persone 
gekies moet wo rd, dan nom mer 
u 4 nom mer I 's en daarna van 
5 tot 10. 

Op Wo ensdag 5 Sevtember 
1973, va naf 9 vm. tot 7 nm. in 
die T otius-gedenksaal. Jui s d ie feit dat o ns nie ge

kanfo rmeer het nie, het die PUK 
gem aak: In woord en daad 
moet o ns o ns "andersheid " uit
leef. Ons moet egter nie die tra
di sie, dit wat oorgelewer is , as 
norm neem nie, m aa r juis A. VORSTER APTEEK 

Foto Bo: Annelie Barnard, 'n 
Farmasiestudcnt van Karlien bet 
vanjaar ,Oor die Onderdeur" 
behartig. Fotokuns. 

(Fra~Nel, B.Sc. Far .) 

• 
OKTRONGEBOU LOMBARDSTRAAT 

• 
Skakel ons 

vir vinnige aflewering 

~--------------------------------------~ 
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A.B.K.K. 

FRANS ARNOLDI, 
!470 (Voltooi 13 . Juris Jn 
1972) . LI.B.l. 

1970: Sekretaris Skaakk ub. 
Wapad -Redak sic . 

J 971: Voorsitter Skaaklub. 
;\.B. K. K .-Bestuur. 

!97~: \'oor~ itt cr Skaakluh. 
A. B.K. K .-Bcstuur . 

197.1: Lid Kucsta-Rcl'lin~s-
1-omi:cL' . 
A .H.k.J..: .-Bcstuur. 
Alabama-Toerlid. 

In geval van my verkiesing 
~a ! ek poog om die positiewe 
werk wat reeds t.o.v. interne 
en cksterne stud enteverhoudinge 
gedocn is. voort te sit vir sovcr 
dit hinne my vermoe is. My 
voile steu n gaan a an die be
lange van medestudcntc, ons uni
versiteit en die werksaamhedc van 
die A.S.B. 

HORST-PETER BUTOW, 
!970 R .D.S. II (Regte). 

1970: Lid Alabama Studente

Koshuisafgevaardigde 
Interkoshuis Serkompc
tisie. 

1972: Alabama-Bestuur. 
Koshuisverteenwoordi
ger. 
Lid Orkeskompetisic
komitee. 

I 973: Voorsittcr Alabama Stu
dentcgeselskap. 
Hoofbestuur A.B .K .K. 

!974: Yoorsitter Alabama Stu
dentegeselskap. 

As verteenwoordigcr behoort 
'n Studenteraadslid wedersyds 
voordelige kontak tussen a ile 
universiteite en studentegroepe 
aan te moedig. . 

Die eer~te verantwoordelik
heid van 'n Studcnteraadslid is 
om studenteaangeleenthede doel
tretfend tc organiseer. By stand
punic en menings van walter 
aard ook al, sal 'n Studente
raadslid aid us rekening moct hou 
met die eic aard van die stu
dcntc. 

Intern verg die student se 
be lang prim ere aandag: 
I. Studentcsentrum 
2. Yerbetcring van gericvvc Yir 

die student en naweek-ont
spannmg 

~- Behoud Yan "n intenarsit v 
4. Die bebn!!rikheid Yan dai

~t udente se dceln<llllC a;~n 
studente-bedrywigheide 

5. 'n Beter benutting van fond
se deur die Studenteraad aan 
die Hoolliggame toegeken. 

Ek sa l poog om bcsluite ra
sioneel en op grond va n eie oor
tuigings en beginsels tc necm. 

G. A. (GEORGE) LOTTER, 
1969, B.A. Ill. 

'197!: Ondervoorsittcr J.Y . 
Theon ius. 

1971 /72: Lid van Potchef
stroomsc Tak van S.A. 
Kunsvereniging. geselskap. 

1971: Lid Alabama 
geselskap. 

Studente- 1972: A.B.K.K. lnterkoshuis
komitee. 

Potchefstroom se 
Afrikaanse Padkafee 

• 
U KEN ONS 

BAILLIEPARK PADKAFEE 
By die Johannesburg- en Paryspad aansluiting. 

• 
DUS: 

WAT DOEN U AS KOSHUISKOS YERYELIG RAAK? 

KOM ONDERSTEUN 'N AFRIKAANSE SAAK 

Onder persoonlike bestuur van Oom Jan Aucamp. 

Alabama 
skap. 

Studentegescl- I 972: Alabama. 

!973: 

P. U. Sangfcesredings
komitee. 
Dagstudente Bcstuur. 
T.S.Y . Propaedeute Ko-
mitee. 
P.N .B. Koshuisverteen
woordiser. 
A.B.K .K. lnterkoshuis
komitee. 
K uesta '73 Voorsitter: 
K unsfees . 
Dagstudente 13e:-;tuur: 
Sek retaris. 
Redakteur van die jeug
blad .. Die Bonds bodc". 

Die A.B.K .K. ontwikkel binne 
·n vaste st ru ktu ur. 

Graag wil ek my beskeie dee! 
doen in daardie ontwikkeling. 

My motiewc: om God te 
dien en my medestudcnt daar-
naas . 

FANIE MULDER, 
;971, B. Juris (Lettcre). 

1971 : B. Juris (Letterc). 
Vol kspcletoer. 

1972: Yolkspelc bcstuur (or
ganiscerder). 
Vol kspeletoer. 

!973 : Volkspele bestuur (pen
n ingmeestcr). 
Retoriese Yereniging be
stuur (penningmeester) . 
A.B.K.K. hoofbestuur. 
Tocrekomitec van A.B. 
K.K . 
Sen tra le Reelingskomitee 
van Kuesta '73. 
A .B.K.K. afgevaardigde 
na A.S . B. A ktual it eits
konl"erensie (AIIemans
kraal). 

As Afrikaner beywer ek my 
vir die handhawing van kul
tuursake en dit is my beg:certe 
om my op ho~r vlak hiervoor te 
beywer. Die Puk is die leidende 
Universiteit op kulturele ge
bied - vera! met betrekking tot 
die Afrikanerkultuur. 

1973: Alabama. 
Filatelistc Vereniging 
( Yoorsitter) . 

A.B.K.K. is "n steeds groei
ende liggaam wat vra om vcr
dere uitbouing. Ek beywer my
self om op kulturele gel-_icd d iens 
aan my mede Puk-studente te 
!ewer ter bevordering van die 
A .B.K . K. ,die S.R. asook op 
interuniversiterevlak , nl. die 
A.S.B. Deur die samcwerking 
van elkc Puk-student moet ons 
so rg dra vir ve rdere uitbreiding 
en identifisering va n die taak 
aan ons opgedra. 

Mag ons aileen op God ver
trou en in Sy Woord die no
digc motifering vind vi r die 
suksesvolle uitvoering van ons 
pligte . 

1972: 

1973: 

Besembosred.aksie. 
Skuur- hui skomitee. 
Volkspeletoer - S.R. 
verteenwoordiger. 
Nasionale Studenteraad 
vir Yolkspele en Yolk
sang. 

Besembosredaksic 
Sub-redakteur. 
Skuur - huiskomitee. 
Korpssel - Skuur. 
P.N.B. hoofbestuur -
koshuisverteenwoordiger. 
Volkspelebestuur - ~ 
organiseerder. 
Nasionale Studenteraad 
vir Yolkspele en Yolk
sang. 
Waarnemer - A.S.B. 
kongres. 

Met die oog steeds na Bo 
gerig stel ek my die volgende 
ten doe I: 

Die A .S.B . is die kern van die 
Afrikaanse student en daarom 
ondersteun ek die beleid van die 
A.S.B . en sy hoofbestuur heel- I. 
hartig . 

Die positiewe uitbouing van 
ons ku lturele erfenis deur 
die Puk-studente meer be
wus te maak va n, en te 
betrek by, kulturele ak
sies op ons kampus. 

Met my oog gcrigop my Skep
per glo ek dat ek met sukses 
my taak sal kan volvoer. 

HERCULES SWART, 
B.Comm. 1970. 

1970 : Alabama . 

2. Om na die beste van my 
vermoe te help met die 
deurvoering van die desen
tralisasie van P. N . B.-aksies, 
om sodoend.e die studente 
se denke polities a! hoe 
meer te prikkel. 

Om die doelstellings van die 
A.S.B. uit te lcef en bekend 
tc stel by ander studcnte. 

STEM 
VROEG 

E (ERIC) VAN DER WALT, 
1972 B.Juris II. 

1972: Dalrymple-Stellenbosch. 
W.-Tvl. Atletiek. 

1973: Dagstudentebestuur. 
Atletiekbestuu r. 
Yoortrekkerbestuur. 
A.S.B . waarnemer -
Stellenbosch. 

Net so belangrik 'n student 
se stem, regte en voorregte vir 
hom weeg, so 'n groot voorreg 
is dit om as voornemendc 
kandidaat vir A.B .K .K . eri 
S.S.B . te staan teen die agter

va n ons Ieu se : , In U 

A.O.B. 

J P (.JOHANNES) BINGLE, 
I 969, Th. B. II. 

1970/ 71: T.S.Y.-bestuur. 

1971 /72: Sentrale Karna val
komitee: 

1973: ,Goue Kandelaar" 
redaksie (sekretaris). 

I 973/74 : Sekretari s T.S.V . 

Yoor Studenteraadsverkie
sings het dit al 'n gemeen
plaas geword vir kandidate om 
te se: , M y enigste motief is die 
diensm 'tief". Tog wil ek hier
die woorde met die grootste 
klem voorop stel. 

Verre is dit ook va n my om 
enige pretensies te ·he om trent 
die uitslag van die verkiesing, 
maar indien ek verkies word, sal 
dit vir my ' n voorreg wees om 
op akademiese vlak (S.A.B.) 
of op die gebied van georgani
seerde studente-ontspanning 
(A.O .B.) die Pukke se belange te 
behartig. 

Ek onderskryf van harte die 
beginsels van h ierdie calvinis
tiese christelik-nasionale Uni_ 
versiteit, en alles besien en doen 
ek ,In U Lig"". 



CHRIS HA ITINGH, 
Th.B. I 1970. 

1971: A.O.B.-hoofbestuur. 
1972: A.O.B.-hoofbestuur. 
1973: A.O.B.-hoofbestuur. 
1972: Sentnile Karnava1 ko-

mi tee. 
1973: Sentrale Karnavalko

mitee. 
1974: Voorsitter Sentrale Kar

na valkomi tee. 
1973: Huiskomitee Makouvlei. 
1973 : K.V.V.-hoofbestuur. 

Elke student le eintlik jaar
liks twee eksamens af. Hy moet 
hom akademies verantwoord 
maar aan die anderkant moet 
hy ook bewys !ewer of hy ten 
volle saam met sy mede stu
dente kan ontspan en dit ten 
volle geniet. Eers wanneer die 
student albei die eksamens ge
slaag het, kan hy se dat die jaar 
vir hom suksesvol was. Die 
stelling is ook nie vergesog nie. 
Eers wanneer jy behoorlik kan 
ontspan, kan jy jou behoorJik 
inspan. So sal dit ook wees in 
die professionele loopbaan na 

1972: Korps Hoofbestuur. 
Colamus-bestuur. 
P.U.-Koor. 
Wapad Redaksie. 

1973: Flo rna - Sekretaresse. 
Huiskomitee: Klawer
hof. 
Kropsselbestuur: Kla
wernooi. 
Karnavalkomitee. 

Die feit dat ek bier praat, 
behoort te wys dat ek bereid is 
om te werk vir dit wat ons al
ma! voel: 'n Massa-op- 'n- af
stand; gebrek a an naweekont
spanning wat lei tot 'n uittog 
van studente wat hul vinding 
rykheid en energie op iets an
ders gaan uitstort. 

Oorspronklikheid in ooreen
stemming met ons behoeftes, kon 
sekwensie in die deurvoering van 
pogings en planne, sal Puk
bestaan in Puklewe verander, om
dat mense dan kan ontspan en 
geniet in 'n atmosfeer van dis
my-plek-met-my-soort-dinge, on
der die unieke hoofopskrif , In 
U Lig", soos wat net ons dit wil 
he. 

die universiteits-opleiding. Stu- BRAAM LE ROUX, 
dente kry dus op die 'duniversi- 1970, B.A. 
teit reeds die geleenthe1 om reg 1971 /72: Kinepuk 0 /Voorsitter. 
te leer ontspan. Reklamekom.itee Voor-

Aan die anderkant is ont- sitter. 
spanning in groepsverband, 'n Karnavalkomitee. 
bouer van persoonlikhede, 'n J. V. Salem 0 /Voorsit-
Student wat saam met mede stu- ter. 
dente werklik kan ontspan en Waarnemer A.S.B. Kon-
dit geniet ontvang daardeur 'n gres. 
vorming wat hom ver bokant die 1972/73: Florna Voorsitter. 
student plaas wat slegs agter sy Karnaval '73 Lid vir 
studeertafel vassit. konserte. 

Deurdat studente saam ont- A.O.B. hoofbestuur. 
span, word daar ' n gees op die 1973/74 : Karnavalkomitee. 
kampus gebou. Studente en Hierdie hoofliggaam het 'n 
skoliere oorsee is alma! indi- gewetenstaak bier op die Puk -
vidualiste. By oorsese univer- en meer as 'n mooi glimlag is 
siteite en skole bestaan daar nie nodig om dit te vo!voer. 
iets soos in kampus gees nie. Vertroue, gesonde verstand 
Om 'n kampusgees te bou is op en harde werk, is al wat die 
die rekening van die studente A.O.B. se werk verrig sal kry. 
en dit kan aileen geskied deur- Dit, en nie die droom van 'n 
dat die studente saam georga- studentesentrum in 1990 nie. 
niseerd ontspan: 

Ontspanning is dus nie net 
maar 'n middelmatige saak nie. 
Ontspanning is ook ons Gods
diens, dit is dee! van ons diens 
aan God. Immers, mens is vir 
jouself verantwoordelik dat jy 
geestelik gebalanseerd en lig
gaamlik gesond bly. Dit is een 
van jou roepinge. 

Alleenlik 'n A.O.B. wat die 
erns van die saak besef kan ge
motifeerd wees om volledige 
ontspanning aan die studente te 
hied. Ironies; ons moet nou 
ernstig word en begin ontspan 
en dit ooreenkomstig die gees 
van die P.U. vir C.H.O. 

MEJ WILLEMIEN JERLING, 
1971, B.A. III. 

1971: P.U.-Koor. 
Volkspele. 

ESTER RUMPFF, 
1973, B.A. Ill. 

1972: A.O.B. Interkoshuisko
mitee. 

P.N.B. 

Wapadredaksie - Add. 
lid. 
A.S.B. Kongres- Waar
neemster. 
A.O.B. Dinee-intertee
komitee. 
P.N.B. - bestuur. 
Karnavalkomitee. 
Onder primaria 'Kasteel 
Noord. 

Deur die student meer poli
tiek bewus te maak, d.m.v. die 
desentralisasie van P.N.B. ak
tiwiteite, spesifiek op koshuis
basis, kan ons onsself geestelik 
weer teen die invloed van vreem-

de ideologie. Die A.S.B. laat 
die Afrikaner student in hegte 
eenheid vorm, daarom onder
skryf ek ten voile die huidige 
beleid van die A.S.B. 
A.O.B. 

Met behulp van positiewe kri
tiek en oorspronklikheid, af
komstig van elke student self, 
kan daar gepoog word om mo
derne en verbeterede ontspan
ning aan te hied vir die steeds 
groeiende studentetal aan die 
PUK. Bo genoemde stellings is 
aileen moontlik deur die uit
lewing van 'n Christelike
Nasionelelewensbeskouing. 

MEJ. A. S. VANDER WALT, 
1971, B.Sc. H.H.K. IlL 

1972: Bestuur van J .V. Thiatire. 
1973: Kuesta - Reelingskotni

tee. 
Sentrale karnavalkomi
tee. 
A.O.B. Hoofbestuur. 
K. V. V. selbestuur. 
Onder primaria, Ooster-
hof. 
Sentrale Karnavalko
mitee. 

Omdat ontspanning so 'n 
belangrike dee! uitmaak van 'n 
georganiseerde studentelcwe, wil 
ek my, as dame, beywer vir 'n 
kragtige A.O.B. wat op 'n 
oorspronklike wyse vir ons mans
en damesstudente dit kon bied 
wat bulle graag wil he en wat 
sal wees 'n uitlewing van ons 
Christelike karakter en hand
hawing van ons leuse: ,In 
U Lig", soos ' n gesonde stu
dentegees dit aileen kan doen. 

J. S. VAN DER WALT (Kobus), 
1971, B.A. III. 

A.O.B.-hoofbestuur: 
Spele komitee: Voor
sitter. 
Wapadredaksie: Sirku
lasie bestuurder. 
J.V.: Bestuur. 
0 /20 Rugby. 
A.O.B.-hoofbestuur: 
Onder-voorsitter. 
A.O.B.-hoofbestuur: S.R. 
Verteenwoordiger. 
Karnavalkomitee: Voor-
sitter. 
L.O. Vereniging: Yoor
sitter. 
Geskiedenisvereniging: 
Voorsitter. 
A.S.B. kongres: Afge
vaardigde. 
S.A.B.: Hoofbestuur. 

In die huidige beslag van ons 
tudentelewe en veral bier op 

die PUK le daar vir die Alge
mene Ontspannings Bestuur 'n 
wye terrein van werksaamhede 
wat tot op datum nog net 'n 
klein spektrum van gedek is. 
M.a.w. die veld le braak en baie 
kan gedoen word. Om egter die 
teorie by die praktyk te bring 
is 'n moeilike taak. Ek is egter 
bereid om by beskikbaar te stel 

om hierdie studentegemeenskap 
in hierdie belangrike opsig te 
dien en stel my ten doel 'n di
namiese A.O.B. wat noodwen
dig 'n struktuur aanpassing moet 
ondergaan om meer vaartgelyn 
te kan funksioneer. 'n Geba
lanseerde 0 ontspanningsprogram 
is noodsaaklik aangesien baie 
min mense dieselfde smaak het 
- dus moet 'die A.O.B. iets 
vir alma! bied op verskeie ter
reine. 

Die huidige beleid van die S.R. 
ten opsigte van interuniversiter 
en die A.S.B. onderskryf ek ten 
voile. 

DA WID WEYERS, 
H.N.O.D. 

1972: Dagstudente bestuur. 
A.O.B. Hoofbestuur. 

1973: Dagstudente bestuur 
(voors.) 
A.O.B. Hoofbestuur. 
Dirigent. 
P1uimbalklub bestuur. 

teur. 
Potchefstroomse Simfo
nieorkes. 
K.V.V.-Hoofbestuur. 
Hulpprojekleier - Suid-
wes-Afrika. 
Transvaalse Bondsbe
stuurslid van J.V.'s 
Jeugblad ,Die Bonds
bode" - Sub-redakteur. 

In 'n tyd van ru-eerlikheid en 
blatante vraagtekens moet Korps 
in sy nimmerfalende leuse voor
loop. Aantreklik, toonaan-ge 
wend en inklusief: 

Met steeds troue vingerwy
sing na die Lamp-vir-die-voet 
en Lig-vir-die-pad-rigsnoer 
. .. die Skrif. 

e met 'n hand-uit-die-broek
sak-en-sweet-op-die-voor
kop-getuienis wat 'n totstil
standruk kwaliteit besi t. 

e met ' n dankbaarheid-op-die
kniee-nederigheid . 

Ons as Puk-studente het 'n 
voorreg om 'n doelgerigte 

0 

le
wensbeskouing bier te kan uit
lewe. Kontak op ontspannings
gebied maak die dinge soveel 
meer moontlik. Omdat out
spanning 'n integrale dee! van 
student-wees is, sal die positie
we benutting van u kritiek 
miskien hydra tot 'n aange
namer studentelewe. Ek sal , 
poog om griewe en leemtes 
t.o.v. ontspanning uit die weg 
te ruim en beter en goeie out
spanning daar te stel. 

In volstrekte swakheidsbesef, 
met oortuigde belydenis: 

My beskeie diensleweig sal 
berus op algehele verwagting 
van God, my Lewenskrag. 

K.V.V. 

H B (BEN) CLOETE, 
1971, B.A. 

1971: J.V. Afdelingsvoorsitter 
Cachet. 
Organiseerder J. V. Theo
fl.lus. 
Jeugblad ,Die Bonds
bode" - redaksie. 
Potchefstroomse Sim-
fonieorkes. 
J. V. Afdelingsorganiseer
der Cachet. 
Organiseerder J.Y. Theo
filus. 
Yoorsitter J.V. Theofilus. 
Jeugblad ,Die Bonds-

JAN DU PLESSIS, 

I 969, Th. B. I. 
1970: J.V. Bestuur. 
1972: H.K. Toekoms. 
1973: Primarius Toekoms. 

Kuesta Hoofbestuur. 
Korps V.V. Hoofbe
stuur. 
J . V. Bestuur. 

n Grootse stap in die regte 
rigting is die nuwe werkswyse 
van Korps, naamlik om soveel 
studente as moontlik te vereik . 
Korps se werk kan in die vol
gende termyn nog dieper in die 

MOTOLEK 
Hicrdic onderdclc is by u plaaslikc 

MOTOLEK 
'crspreider \'erkrygbaar . . 

POTCH SPARES 
Lombardstruat 39- POTCHEFSTROOM- Tel. 6077, 4595 

* 
ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS AND 

TRUCKS 
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.;tudentelewe indring deur harde 
werk, om sodoende d ie Cal
' inistiese werklikheidsvisie en 
kwensstyl nog breer uit te dra. 

Soos na binne kan ons ook na 
huite werk. Dit kan ons doen 
deur ons steeds meer te beywer 
, •m die A.S.B. en sy werksaam
hede te bcvorder. 

Mag Hy ons daartoc help. 

1970 : 
1971: 

1972 : 

K.V .V. en VolkspeJe. 
K .V.V. - Hoofbestuur. 
K .V.V. - Hulpprojek-
tekomitee. 
Wapad - Sirkulasie
bestuurder. 
Skuur- Huiskomitee. 
A.B.K.K. Interkoshu is
komitee. 
Volkspele Toer, Kursus, 
kongres . 
K.V .V. - Hoofbestu ur. 
K .V.V. - Studiestrukre-
dakteur. 
Studiekring - Voorsit
ter. 
K.V.V.- Opsteller nuwe 
struktuur. 
T.S.V. - Propcdcutc
komitee. 
A.S.B. - Kongrcswaar
nemer. 
Wysgerige Vereniging -
OfVoorsitter. 
S.A.B.- Hoofbcstu ur. 

1973: Studenteraad - K.V.V. 
K.V.V. - Hoofhestuur 
(Dagbestuur ). 
K .V.V. - Kursusleier. 
K.V.V. - Opstel nuwe 
grondwette. 
Kuesta - Reeli ngsko
mitee. 
A.S.B. - Aktualitei ts
kursus)!anger, Mei. 
A.S. B. - Kongresafge
vaardigde en studiegroep
leier. 

Volgende jaar is Korps 80 
jaaroud. Ek wi l my gee om 1974 
'n feesjaar te maak. Heel kon
kreet beywer ek my vi r : 
e Effektiewer selvergaderings, 

waar ons mekaar in die klein 
kring slyp 

e Twee Hulpprojckte. 
e Maandelikse studiest ukke, 

gereelde vlugskrifte 
e Bykomende naweek-korps

aksies 
e Om hande te vat met KJ V, 

HSV, JV en Calvinistiese 
verenigings. 

Ek steun die A.S.B. Hy is 
egter so sterk as sy geaffilieerde 
Afrikaanse kampusse. Daarom 
moet ons op ons kampus self 
werk, van platvorms afklim en 
'n lekker Puk-gees kweek. Beter 
ontspanning, veral oor naweke, 
kan baie hiertoe bydra. 

In dit alles wil ek biddend stry 
vir die waarvoor die P.U. vir 
C.H.O. staan. 

MEJ. C. J . (INEKE) 
LINDHOUT, 

1972, B.A. II. 

1973: K.V.V. Hoofbestuurslid. 
1973/74: Korps-selleidster : 

Klawerhof. 
1973: Huiskomitee : Klawer

hof. 
1973: A.S.B. Aktualiteiskursus. 

P. U .-korfbal. 
(Navorser : Instituut vir 
J.V.-Ieiding). 

K.V.V. penningmeester. 
Flo rna. 

1973: K .V.V. 0/Voorsitter. 
Thalia voorsitter. 
Studenteraad. 

Korps Veritas Vincet vier in 
die termein 1973/74 sy tagtigste 
hestaansjaar. In hierdie tennyn 
wil K.V. V. toon dat hy nie stag
nant geraak bet nie maar elke 
dag spreek tot sy tyd. K.V.V. 
staan midde in die praktyk van 
die studentelewe. Dit is nie 
die terrein van K.V.V. om die 
moets en die moenies te bepaal 
nie. Daarom word aileen ge
poog om die Calvinistiese le
wens en were! beskouing uit te 
dra . Die hele lewensspektrum 
moet gedek word. Dit kan 
K.V.V. bereik deur voort te 
gaan met sy beleid van desen
tralisasie na elke koshuis en 
elke student. K. V.V. en die 
Potchefstroomse Universiteit vir 
C.H.O. is onlosmaaklik aan 
mekaar verbonde. 

Die A.S.B. is die mondstuk 
van die Afrikaanse student. 
Daar is in hierdie Bond nie 
plek vir mense wat wil katali
sator speel nie. Hier praat die 
Afrikaanse student uit een mond. 
E k skaa r my ten volle by die 
A.S.B. 

Ek wi l my beywer om die taa k 
van Korps nl. d ie handhawing 
en bevorderi ng va n d ie Calvi
nistiese werkl ikheidsvisie en le
wensstyl te Jaat rea li seer. Y!!ra l ' 
met die gedescntra li seerde Korps 
wil ek poogom vcrderdeurdaad
werklikc leidinggewing die on
derskeie sclle ien bestc te laat 
funksioneer . Ek wil de ur my 
bydrae in die klei ne te !ewer, 
poog om die Korps te laat spran- FRANCOIS VAN WYK, 
kel in sy werksaamhede. Ek B 1 · 11 1972 
wil graag dien . . . Ek besef eg-
ter my diepe afhan klikheid va n 
God vir Sy krag en seen op ons 
werk. 

M SCHALEKAMP, 
B.A., Th. B. I. , 1970. 

1971: Reklame komi tee, 
0 /20 Rugby. 

1972: Karnava l komi tee. 
Thalia . 

.. un s , . 

1972: A.S .B.-kongres - waar-

1973: 
nemer. 
K uesta '73 Reelingsko
mi tee. 
K. V. V. Hoofbestuur 
Penningmeester. 
P. N.B.- Bestuur. 
A.S .B.-Kongres - waar-
nemer. 

1974: Karnavlakomitee. 
N .P.-Takvoorsitter. 

Vandag, meer as ooit tevore, 
is dit noodsaaklik dat elke mens 
op lewensbeskoulike en poli
tieke terrein deeglik verant
woord moet wees. Daarom moet 
• Beide P.N .B. en K.V.V. 'n 

duidelike en praktiese bood
skap na binne, en op verant
woordelike wyse ook na buite 
ons universiteit uitdra . e P.N.B. sy aksiesdesentraliseer 
om ook in d ie klei ner kos
huiskring menings te help 
vorm . e Oorspronklike en doeltref
fende metodes ontgin word 
om studente persoonlik te 
bereik , en nie bo hulle koppe 
verby te werk nie. 

Bestuur- Wysgerige Ve
reniging. 
Lid - Korps Studie
kring. 

1973 : Voorsitter - J.V. Afde
ling Cachet. 
Selleier - Korpssel Li
beralia. 
Lid - Korps Hoofbe
stuur. 
Lid - Korps Komissie 
i/s grondwette. 
Lid - Krops Opleidings
komitee. 

1974 : Voorsitter - J .V. Af
deling Cachet. 
Selleier - Korpssel Li
beralia. 
Lid - Korps Hoofbe
stuur. 

Korps het 'n roeping (van
dag meer as oiot te vore), 
eerstens op eie kampus en twee
dens na buite. Korps is die ant
woord om die Calvinistiese Ie
wens- en were1dbeskouing 'n 
DAAD werklike betekenis te gee 
op ons eie kampus, maar ook 
buite. (Hier moet die A.S.B. 
die platform verskaf waar nie 
net op gepraat word nie, maar 
oo'< geDOEN word). In volle 
besef van my afhanklikheid en 
tekortkominge wil ek my d an 
Iangs hierdie weg beskikbaar 
stet om te WERK . 

L V D M (LANDMAN) 
VOGEL, 

1971: 

1972 : 

1973 : 
1973 : 

1973 : 
1973 : 

1973 : 
1974 : 

Penningmeester J. V. 
deling Goeie Hoop. 
Penningmeester J . V. Af
deling Goeie Hoop. 
Voorsitter J.V. Eldad. 
Voorsitter Korpssel 
Thaba-Jah. 
Korps Hoofbestuu i-. 
Komitee i.s. grondwette 
van Korps. 
Korps Opleidingskomitee. 
Voorsitter Korpssel 
Thaba-Jah. 

Wapad-redaksie (S.R.
aangeleenthede). 
Volkspele-sekretaris. 
A.B.K.K.-hoofbestuur 
(Volkspele-verteenwoor
diger). 

1973: Studenteraad (P. N. B.). 
P. N.B.-ojvoors. 
N.P. voorsitter. 

Beleidsverklaring : 

Ek stel my ten doe! om: 

Intern - diens aan aile stu
dente op elke vlak van d ie ge
organiseerde studentelewe te !e
wer. 

- die kweek van gesonde po
.itieke denke deur P. N.B.-ak
tiwiteite . 

Ekstern - Skakeling met En
gelstalige en nie-blanke uni
versiteite waar die behoefte be
staan . 

- Skakeling met Afrikaanse 
universiteite deur die A.S.B. 
(ook met die A.S.B. geaffilieerde 
verenigings van Port Eliza
beth en Stellenbosch). 

- Die handhawing van die 
unieke posisie wat ons univer
siteit op inter-univeritere vlak 
beklee. 

LOUIS PIENAAR, 
B.Juris. 1971. 

1971: Bestuur Klub Montium. 

1972: Hoofbestuur P.N.B. 
A.S.B . Kongres - waar
nemer. 

1973: Sekretaris P.N.B. 
Ondervoorsitter en Hoof
kursusleier- Kuesta '73. 
S.R.V.P. Bestuur. 
A.S.B. Kongres waarne
mer. 

U kan gerus u bande l·ersool by ... 
In Sy Lig ! 

As iemand homself beskik
baar stel om vir een of ander stu
d~nteliggaam te staan , beteken 
dtt dat hy homself bereid ver
klaa r om studente te dien. 
Verklaar hy homself bereid om 
vir K. V. V. te staan, dui hy 
in:tpli siet daarmee aan dat hy 
wtl poog om die waarheidsbegin
sel van die Calvinisme onder 
studente te bevorder. Dit is ook 
gladnie snaaks dat 'n liggaam 
soos Korps die oudste hooflig
gaam aan 'n Christelike univer
siteit soos die P.U.K. is nie. 
Hiermee stel ek dan my diens 
tot beskikking van Korps en 
die P.U .K.-studente. 1974: 0 /Voorsitter, S.R .V.P. 

60LIIEN WEST 
IIETBEAIIEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK! 
Groot Voorraad 

• NUWE en VERSOOLDE bande 
Versoling nou ook vcrkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak 

e Nuutste toestel l'ir WIELSPORING en 
-BALANSERING. 

LOMBARDSTRAAT 37- POTC~q:FSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse ! 

Z. C. VENTER, 
Th.B. I, 1970. 

I 971 : Organiseerder - J . V. Deo 
Gloria. 

1972: Voorsitter - J.V. Deo 
Gloria. 

/ 

P.N.B. 
QUINTUS PELSER, 

LL.B. I, 1970. 

1970 : S.R.V.P.-bestuur. 

1971 : S.R.V.P.-bestuur. 
P.N.B.-bestuur. 
N .P.-penningmeester. 
Volkspele - sekretaris. 
A .O .B.-hoofbestuur. 
Besembos-redaksie. 

1972 : P.N.B.-bestuur. 
N.P bestuur. 
N.P .-voorsitter en o-voors 
van Potchefstroomse Jeug-
komitee. 

Met die besef van die verant
woordelike taak wat op my 
s~ouers rus, stel ek myself 
dtensbaar vir die Polities Na
sionale Bestuur. 

Gesonde menseverhoudinge, 
het 'n noodsaaklikheid geword 
in die tyd waarin ons ons van
dag bevind. Dit kan aileen be
reik, word deur sake objektief 
.te benader sonder om perspektief 
te verloor. 

Dit is dan die taak van die 
P.N.B. om die polities-nasio
nale belange van die student te 
behartig. · 

Juis deur hierdie kanaal wil 
ek poog om sake van belang te 
behartig en sodoende 'n dee) 
by te dra om die student se 
polities-nasionale belangstel
linge te bevorder. 



1972 : A.s.s·. bcstuu r - of 
voors. 

1973: 

1974: 

Retoricse Vereniging 
(sekr. ). 
P.N. B. - (sekr.) . 
R.S.V.P. - Derdejaar ve r 
teenwoordi ger. 
S.A. 0 . - (;ekr.). 
Konvenor Pub li kas ie-
komitee. 
Die Wapad - Hoof
reda kteur. 
Voorsitter R.S.V.P. 

Die doe! van enige Studente
raadslid moet wees o m d ie be
lange van d ie studentemassa 
wat ho m gekies het op die ha rt 
te dra en te bevorder. Met hier
die doe! voor oe stel ek myself 
verk iesbaar. 

teenwoordig. Dit is dan ook my 
bclcid - om d ie sfeer waarvoor 
ck staan tc vcrteenwoordig en 
hul stem op die Studenteraad uit 
te bring. 

Laa t o ns cers die sa ke hier 
op o ns eie kampu s- regkry voor
dat o ns op ander terreine he
wceg. 

M. C. (TII'\'S) 
LABUSCHAGNE, 

1968, M.Sc . (Dierkuntic). 

197 1: 
1972 : 

1973: 

K .J. V. -bestuur. 
B.S. V.-Voorsitter. 
S. A.B. 
Montium (gewonc lid). 
Eiselen-leeskring. 
B.S.V.-voorsitter. 
S. A.B. 
Eiselen-leesk ring. 

Dit is my strewe om aan 'n I 
groeiende S.y .B. te bou. Vir 
dinamiese ontwikkeling is ska
keling van groot belang. Met 
'n groeiende studente massa 
se toenemende behoeftes, stel 
ek in die eerste plek onderlinge 
kontak tussen die verskillende 
verenigings. Ons moet eers ons 
eie ·mense dien . 

Die P .U. K. moet met sv Cal
vinist iese beginsel as u;t
gangspunt , sy stem kragdadig
lik na buite laa t hoor . Jn die 
tweede pick dus eksterne ska ke
ling. Dit streef ek na met hulp 
van Bo. 

JAPIE ROBBERTSE, 
Sien P.N.B. 

CAREL VAN HEERDEN, 
Sien S.S.B. 
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I 972/73: Rcelingsko mitee 
Kuesta '7 3. 

1973 : Huiskomiteelid -
Groblerhuis. 

Ons leef in 'n tyd waa rin d ie 
regse minderheidsgroep - o o k 
op Universiteit - sy stem a l 
duideliker moet laa t boo r om 
nog hoorbaar te wces bo die 
sinnelose geskreeu va n ' n o nt
kerstende wereld . 

In hierdie milieu het dit vir 
elke student op ons kampus 
nodig geword om op da adwerk
like wyse ook sy stem suiwer te 
laa t hoor. 

S.S.B. 

CHARI, CILLIERS, 
B.A. II. 

1972 : Kricketkl u hkap tein . 
Ecrstc Krieketspan se
dert 1970. 

1973: Eerste Rugbyspan. 
1972 : Orga niseerder P.G.D. 

Rugby. 
1973 : lntervarsity Reelings

komitce. 
1972 : Lid , Bestuur S.A.U. 

Kriekettoernoo i. 
Graag sal ook ek, indien ek 1972 : Dagstudente Dagbestuu r. 

verkies word , my roeping tot Deur te staan vir S.S.B. ver
eer va n G od en tot voordeel klaar ' n mens jou bereid tot 

Aangesien d ialoog die slags
spreuk van d ie hu idige bedeling 

Hiermee 'n poging om 10 ~· 
menslike swakheid enkel e rig
lyne tc trek waarvoor ek my 
beywer : C. K. ( 

NlEKERK, 
1968, L. LB. 

diens van spo rt. O m sport te 
I va n ons Universiteit wil vervul. dien moet 'n mens lief wees 

is, glo ek aa n die uit bouing 
van inter-universitere, ska kel ing 1· 
met d ie oog op d ie wisselin g 
van den krigtings sond er d ie 
p rysgawe V<i n eie bcgi nsels . l . 

Die A.S. B. be~kou ek steeds 
as die o rganisasie van die Afri
kancrstudent en ek onderskryf 
sy Christelik- Nas ionale begin- 3· 
se ls. Met die steeds groter 
wordende studentemassa sa l 'n 
strukturele vcrandering va n die 
S.A.B. in die voo PJitsig gestel 
moct word . 

Die taak wat ek vir P.N.B. 
sien is o m studente pol it ies te 4· 
orienteer om sodoende geeste-
lik weerbaa r te wees teen vreem-
de po litieke ideo logie. 

ESTER R UMPFF, 
Sien A.O .B. 

FRANS VAN DYK, 
Sien A.B.K. K . 

NEELS VAN N IEKERK, 
Sien S.A.B . 

FRANCOIS VAN WYK, 
Sien K.V.V. 

5. 

6. 

Ondcrsoeke van die waar
heid en ontmaskering van 
die valse in die Lig van 
Gods Woord. 
Ui tlcwing ,·an Christelike 
begi nsels op a lle lewens
terreine. 
Bevordering van studentc
belange op aka demiesc en 
sosiaal-akademiese ter
rein. Vanaf hierdie spil 
waaier die ve;skeidenheid 
van take uit die eie-aard 
van die S. A.B. 
Om ' n oorspronklik e en 
goed gebalanseerde pro
gram aan te bied om die 
studente te tra kteer. 
Prioriteit verleen aan aka
demiese aktiwiteite, self
werksaa mheidsprogram me 
en oefening in die bekwaam
heid om as denk ende mens 
tc soek na kennis. 
Bcvordering va n kommu
ni kas ie met aa nverwante 
li ggame vera! t.o.v. we
dersydse i ntrodu ksie, gedag
teprik keling en menings
wisseling. 

LETTERKUNDIGE 
SFEER 

1970 : Regsvereniging Bcstuur . 
Hoofbestuur Nl:lsionalc 
rederasic Yan Regstu- I 
dentc. I 

1971 : Regsvereniging Voor
sitter . 
Vise President Nasiona lc
Federa sie va n Regstu 
dent e. 
O ver de Voor Huis
komitee. 
S. A.B. Bestuur. 
A.B.K .K. lnterko~>huis 
Kom itce. 
A.S .B. Regskongrcs Af
gevaardigde. 

1972 : Over de Voor Hui s
komi tee. 
A.B.K .K. lntcr-kos
huiskomitee . 
A.S.B. Kongres afgevaa r
digd e. 

1973: P. U. Studenteraad. 
S. A.B. Onder-voorsitter . 
Voors itter S. A.B. bevor
deringskomitee. 
~onvcnor Los-publika-
s•es. 
A.S.B. Kongres-afge
vaardigde. 

JOHANNES BINGLE, 
Sien A.O.B. 

Vanuit die beginselgrondslag 
waarop ons studenteraad berus 
naamlik dat dit 'n belange-be
hartigende en nie ' n verteen-
woordigende studenteraad is nie, 
glo ek dat die volger.de beleids
rigtings binne ons studentege
meenskap moet dien: 

S.A.B. 

NATUURWETENSKAPLIKE 
SFEER 

A. POTGIETER. 
B.Sc. Farm . III . 

Jaar van inskrywing : 1971 . 
1972 : Skuur 1ste span rugby. 

1973: P.A.S.V.-bestuur ; Skuur 
Hu iskomitee ; Skuur 1ste span 
rugby. 

BELEID. 
Die doe! van die Studenteraad 

is om die studentemassa te ver-

I. Die belange van d ie indi
vidu moet beharti g word te

,, same met die va n elke afson
derlike vereeniging en myns in
siens ook die van elke koshuis. 

REYKIE (F.J.) REYNECKE, 
1971 , B. Comm. 

1972 : J .V. bestuur. 

S. A.B. hoofbestuur. 
Ekonomiese vereniging. 
(voorsitter). 

Tweedehandse Boeke Ko-
mitee. 
K.V.V. hoofbestuur. 
Waarnemer A.S.B. Kon
gres. 
Afgevaarigde A.T.E . 
S.E.C. Kongres . 
Huiskomitee - Skuur. 

2. Oat die Studente Raad nie 
aile inisiatief op die kampus moet 
monopoleer nie . 

3. O at die studenteraad nie ' n 
despotiese instelling onder die 
dekmantel v~ n gcsagsdelegering 
moet wees me. 

Ten slotte moet dit du idelik 
wees dat ek my neerl e by die 
beginsels van hierdie univer
siteit en veranderin g slegs voor
staan indien dit t,>t verbetering 
sal lei. 

WAPAD 
S.A.B. 

J. J. (KOOS) CLOETE 
Th.B. I. 

1970 : 

1971 : 

Penningmeester - Wys
gerige Vereniging. 
Voorsitter J.V. Eldad. 
Sekretaris - Wysgerige 
Vereniging. 

J. G. B. YAN NIEKERK, 
1972, B.A. II. 

1973 : Ondervoorsitt er va n Geo
gra fi esc ve renig in g. 
Tha lia. 

Die Sentraal-akademiese 
stuur is as onderli ggaam van die 
Studenteraad ba ie belangrik vir 
elke student , omd at die student 
nie net die va k of rigting waa r
in hyjsy studeer so gou as moont
lik wil afh andel nie, maar in 
a ile opsigte by die va k betrok
ke wil raak. As verteenwoordi
ger sou ek my heywer vir d ie 
hetrokenheid van elke Puk 
by die vereniging, en hul be
lange so gocd moontlik pro
beer dien . 

vir sport. Deurda t sport so 'n 
belangrike fasset va n ' n stu
dent se !ewe vorm sa l ek di t my 
ten doe! ste l dat daar o mgesien 
wo rd na elke sportman se 
probleme en behoeftes. 

Omdat koshui ssport die voed
dingsbron van U niversiteits
spo rt is, moet a ile moontlike 
aa ndag aan Koshui sli gas be
stee word. 

Deu r sport te hcoefen verkry 
' n mens 'n gesonde li ggaam en 
'n gesonde lig:gaam huisves ' n 
gesonde gees. 

J. D. S. (STEINMAN) DE 
BRUYN, 

1971 , B.Comm. III. 
1971 : Tennisklubbestu ur. 
1972 : Kine-Pu kbestuur. 

A.O .B. 
Tennisklubbestuur. 

U bet ' ·olop keuse in ons groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKR YFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKA L VAN ' N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO RE6E-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekhande/" 

TOMSTRAAT 86 - TEL. 5236 - POTCHEFSTROOM 
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1973: Teonisklub Voorsitter en 
Kaptein. 
Karnavalkomitee. 
Kuesta Reelingskomitee. 

Sonder om valslik dweepe
rig te wees, om daardeur stem
me te werf, verklaar ek on
omwonde dat ek in a ile swak
heid poog om ' n Christen Afri
kanerstudent te wees wat die 
hand va.11 God in alles erken . 
Bewus van my afhanklikheid 
van my Skepper sa l ek poog 
nie net om die belange van die 
onderskeie sportliggame te he
yorder nie, maar ook om die 
Sentrale Sportbestuur as hoof
liggaam meer funksioneel te 
\aat optree. Vera! sal ek poog 
om jong en minderhekende 
sportsoorte, vera! op 'n kos
huisbasis, meer onder die stu
dente te bevorder. 

As Afrikaner aan ' n Afri
kaanse Universiteit sa l ek ten 
aile tye poog om die belange 
van die A.S .B. te bevorder en 
verklaar ek heelhartig my steun 
aan die A.S.B. 

~ONJA KR UGER. 
1971 , B.Sc . Farmasie . 

1972: Sekretaresse van die T a
feltenni sklub. 

1973 : Sekreta resse van die 
S.A.U. T a feltenn is. 

1973 : H .K. van De Klerkhuis. 

Aangesien sport al vir my so 
baie geleenthede en plesier in 
my !ewe verska f het, voel ek 
dit is my plig om weer iets aan 
sport terug te gee en ni e a l
tyd net te ontvang nie. 

Ek dink ek kan dit doen deur 
administratief m y dee! by te 
dra sodat my medemens ook die 
geleentheid daartoe ka n kry om 
in enige sportsoort wat binne 
sy vermoe is, te beoefen. 

Daarom sa l ek graag my dien
ste wil ]ewer tot die heste va n 
my vermoe. 

C. (CHARL) VAN DER 
MER WE, 

1971. B. Proc. Ill. 
1970/ 71 : S.A. Junior kampiocn 

hamergooi. 
S.A . rekord junior ha
mergooJ. 
Wes-Tvl. atletiek. 
l nternasionale hyccn
koms. 
S.A. U niversi teite atle
tiek span . 
A .O .B. 

ALLE MODELLE CITROEN BESKIKBAAR BY: 

KOLLEGE 
DIENSSENTRUM 

HOEK VAN VON WIELLIGH EN PRESIDENTSTRATE 

TELEFOON 5800 POTCHEFSTROOM 

1972: Wes-Tvl. atletiek. 
S.A. Universiteite atletiek

span . 
A .O .B. 

1973: Wes-Tvl. atletiek. 
S.A. Spele. 

A.O.B. 
P.N .B. 
At letiekbestuur sekre
taris . 
Hui skomitee Over de 
Voor. 

1974 : S.R.V .P. penningmeester. 

Om vir hierdie Uni versiteit 
en sy stud en te tot diens te kan 
wees is .n besondere geleen theid 
wat aan iemand gegun word)
wat nooit misbruik moet word 
nie - maar waarin jy ten aile 
tye net die beste moet gee vir 
die saak en die mense wie se 
he lange daar verteenwoordig 
we rd . 

M.b.t. inter-universi tere aan
geleenthede hchoort ons stu
dcnte gehruik te maak van a ile 
geleenthede wat ons gebied word 
vi r skakeling met ander Uni
vers iteite o p sportgebied sowel 
as derglike studente aktiwiteite. 
Die funksie van die A.S.B . ten 
ops igte van o ns as Afrikaner stu
dente moet ten vo lie hen ut word 
om sodoende ' n hegte band on
der Afrikaner studente te be
hou . 

ERIC VANDER WALT, 
Sien A .B.K . K . 

C. N. VAN HEERDEN 
(CAREL), 

196'1, B.Comm ., LL.B . 
1971 : Ru ghykaptein Over de 

Voor. 
Best uurs lid Regsve reni
gi ng . 
Huiskomitee O ve r de 
Voor. 
Ru gby Kaptein en Or
ga ni seerder O ver de Voor. 
Voorsitter S. R .V. P. 
Ondervoorsitter S kake l
raad . 
Primarius Ove r de Voor. 
S.A .B. Hoofbestuur. 
Puk II en Puk Ill K ap
tein . 
Konvenor va n Bevor
deringskomitee S.A. B. 
Komit ee vi r o ndersoek 
na die Onbetrokken heid 
van Studente. 

Die Studenteraad is ·n ge
la nge behartigende liggaa m en 
daarom moet die klem a ltyd va l 
op die uitbouing va n die be
lange van die studente. Sport 
is naas die akademie een va n 
die belangrikste fasette van ·n 

· student se'aktiwiteite. Die vor
. mingswaarde van sport ka n nie 

oorskat word nie en daarom 
moet die S.S.B. dit onder a n
dere as sy taak beskou om vera! 

· geleenthede vir die minder 
talent voile sportmanne en 
-vroue uit te bou. 

STEM 
VROEG 

PUI(KE DUll( 
IN I(AAP 

Tydens die Junie vakans ie het die P. U .-Onderwaterklu b gewys 
dat hul p addaskoene reg pas v ir onderwaterhokkie. Die ge leent
heid was die inter-uni versitere onderwaterkampioenskappe wat in 
Kaapstad gehou is. , 

Die Pukke het al vier wedstryde wat hulle gespeel het, gewen. 
Die eindtellings was soos vo lg : 

Puk vs. Wits 6--2 
Puk vs. Natal 10-3 
Puk vs. Rhodes I 1-2 
Puk vs . U .C.T. 18-0 

In die visskietkompetisie het die Puk derde plek gedeel met 
U .C.T. terwyl Maties eerste en Natal tweede plekke ingepalm het. 
Weersomstandihede was nie gunstig nie, aanges ien dit meestal 
gereen het , en die stormtoestande op die see het toesta nde nie 
verbeter nie. Siekte en beserings het ook toegelslaan. Die gevolg? 
Die Pukke kon nie aan die Scuba-wedstryde deelneem niel 

LENS '73 
Dit is die derde agtereen

volgende jaar wat die Skrywers
kring van die P.U. vi r C.H .O . 
hul eie digbundel uitgee . Van
jaa r was die redakteur Johan n 
Botha, ' n student in die regte, 
en die bundel se titel is "LENS 
73" . 

·n Mens se reaksie op hi erd ie 
bundel kan goed saamgevat 
word in die woorde van een van 
die gedigte : 

die dag t uimel oop 
-- in die swaai van 'n pendule 

tot s ingende li g . 
(Johann Botha) . 

Woensdagaand 29 Augustus 
vi nd die amptelike bekendstel
ling van die bundel plaas met 
prof. T. T. Cloete, va n die Afri
kaans- Nederlandse Departe
ment as eregas . Prof. Cloete 
het ook die gedigte gekeur, en hy 
se: ,Dit is goed dat die Pukke 
gereeld hulle eie bundel uitgee 
en dit is lofwaardig dat die Puk 
soveel bestendige talent het d a t 
hy kan volhou om jaarliks so 
·n bundel uit te gee. 

Die werk van ,. LENS '73" 
is op 'n behoorlike peil en daar 
is ' n mooi verskeidenheid. Ons 
moet onthou d a t dit die werk 
van jongmense en van begin
ners is maar as sod a nig besko u, 
is ons daa r trots op." 

Die sketse in die bundel is 
gedoen deur Joha n Bruwer en 
toon ·n interessante mengeling 
va n surrealistiese en die argaise. 

Die verse in die bundel is 
hoofsaaklik die rymlose, vrye 
vers waarvan 'n goeie voorbeeld 
in Erica Dollenberg se ,Ek swaa i 
oor jou gl imlag" gesien word. 

Benewens die vrye verse v ind 
·n mens ook die beoefe ning van 
s treng vorme soos die haiku , 
bv. in , Melkweg" van Marais 
Venter : 

MELKWEG. 

Winternag: in 'n 
bevore lug sien ek blou 
ysterkrista lie blink 

Benewens korter gedigte in die 
bundel, is daar die interessante 
Nagmens", van Johan Bruwer, 
wat nie anders beskryf kan word 
as om dit en , digterlike hap
pening" te noem nie . 

Die Skrywerskring beoog om 
die digbundel elke jaar onder die 
titel "LENS" uit te gee ten einde 
bekendstelling uit te skakel. o 

Die publikasie van hierdie 
bundel is moontlik gemaak deur 
finansiele bydraes deur die 
A .B.K .K . en die A .S.B.-ko
mitee van die P .U. vir C.H.O. 
en is beskikbaar teen 50c per 
eksemplaar. 

MULDER 
e V ervolg van bladsy 1. 

nie. Die Afrik:l a nse student was 
nog a! tyd ·n krit iese denker wat 
verantwoordel i k kan kritiseer. 

5. S tudenteorganisasies : 

Wat studcnteo rga nisasies be
trcf HH.: I ck my ~ t cech tuis in die 
A.S. B. en onde rshvf ek di e 
Chri ~ t eiik- Na ~iona l e · ber. in sc-J 
met a il e ~ wat dit in hou. As On
d r-Pre~ itlc n l \ a n die A .S.B. is 
ek oo k in d ie P<) ·; 1~ ie om m y 
steed s mccr en n1ce r te bevwer 
om. die A.S.B. en die studente
n-:.a~ ·. a nad cr aa 11 mekaar te 
brin g. . D ie A.S.H . bly immcrs ' n 
s tu denlc ,) r·gani ~asie vir studentc. 

NUSAS ll ct in ~y huidige vorm 
\·ir my gec;1 bestaa nsreg nie ter
WI I Si\SO 'n bc s li ~ te noodsaa k
li khcid i.; mit s d ie organisasie reg 
gekanali seer kan word. 

6. Skakcling: 

Met terrori ste op o ns grense 
en baie binnel a ndse problcme is 
skakeling met a nde rsta liges en 
andersvolk iges vi r my noodsaak 
lik . Die sakf-ling m oet egter 
doelgerigte skakeli ng wees en 
die inli gti ng so verkry moet met 
ve rslae en ve rs lagvergaderings 
teruggeploeg word na die stu
dentemassa . 

Daa r moet vera! gepoog word 
J m met gemagtigde Engelsspre
kende studente te skakel. Af
gesien van SASO se houding 
t.o.v . konta k word ska keling 
steed s belangrike r en is dit in 
bel:.lng va n nie aileen die A .S.B. 
nie maar heel Suid-Afrika . 

Voordat aile groepe egter nie 
Suid-Afrika as gemeenskaplik
heid aanvaa r nie is 'n oorkoepe
lende studente-orga nisas ie myns 
insiens nie moontlik nie . 

7 Slot: 

Ek is trots daarop om 'n 
Afrikaner Puk te wees en voe l 
my tui s aan die P.U . vir C.H .O . 
Ek sa l daarna streef om m y 
diensbaa r te stel a an die ha nd 
va n die reeds gestelde ruglyne 
en binne die raamwerk van my 
Christelik- Nasionale lewensbe
skouing. 

SPREUK 
Hoe dieper die verdriet in jou wese insny, hoe meer vreugde kan 

jy bevat. 
Gibran. 
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FIKA VAN RENSBURG 

PAD 
Besin voor u stem 

e V ervolg van bladsy 3. 
Om boegenoemde te kan be

werkstellig is my beleid dat die 
studenteraaddie verhouding met 
rnede Afrikaners, andersta liges 
en andersvolkiges handhaaf en 
uitbou. Ons is hier saam aan 
die suidpunt van Afrika geplant 

en hoe gol}er ons samewerking 
kan bewerkstellig sonder onder
skeie indentiteitsprysgawe, hoe 
beter sal dit vir ons en ons land 
wees - D it alles sonder om te 
verval in 'n skakelmanie of in
dentiteitsloosheid. 

Yolgende Woensdag is dii weer een van die hoogtepunte van 
die jaar 1973. D an het ons as PU K KE wee r die gel.~entheid om die 
manne aa n te wys wat vir 'n volgende termyn aa n ate roer van sake 

Eerstejaars gesels 
gaan staan. 

Die vraag ontstaa n of ons bewus is va n di e ve rantwoordelik
heid waarmee o ns na die stem bus gaa n ? Maak ons seker dat 
die regte persoon die bel ange va n die studente op 'n vera~twoord;
like wy.se sa l kan bevorder? Die a ntwoord ts net, bestn eens n 
oombl ik voo rd a t u die krui sie maak . 

Ons as studente moet besef dat o ns ' n ~tudent~raad kry w? t 
o ns verd ien . Daa rom P UKKE, benader dte verktesmg met . n 
positiewe gees. As u ste.mreg het, gebruik dit en laat u u stem lilt
br ing op die regte ka ndtd aa t . 

P U K KE gesien in die li g va n die hoc persentasie stem reg 
wa t daar va njaar bestaan . laat o ns Woensdag 1~ groo~ getalle 
opdaag by die stembus. Ontho u dat d tt nte slegs n reg ts wa t u 
besit nie, maa r ook ' n pli g o m op hterdte wys aan dte studentelewe 
te help bou. 

Daarom; gebruik u stem, kom u pli g na. D aarbenewens; 
stem vera ntwoorde lik ; stem gemotiveerd! 

Mnr Picter Mulder as speaker tydens cie studenteparlement 

NUWE VLAG 
VIR S.A. 

Met klok kies wat lui en .,p a rl ementslede" wat geselsend dis 
Volksraad binnestap het P.N .B. se studentepa rleme nt '!1 aanvang 
geneem . Die wetsontwerp wat deur die regerende p arty mgedten JS 

het gehandel oor ' n nuwe naam en v lag vir Suid-Afrika . Hewige 
bespreking het aan beide ka nte van die raad gevo lg en ~'e. Speaker, 
m nr. Pieter Mulder, moes telkens dte o rde herstel. Na n uur en 
'n ha lf de ba t is die we tsontwerp tot stemmin g gebring. As gevolg 
va n 'n sta kin g va n stemme tu ssen die p artye is die ga ll e~y en ge
hoor se mening gevra waarna die wetsontwcrp a fgestem IS. 

Yolgens die voorsitter va n P. N .B., mnr. Pteter Mulder was 
d ie doc\ van die studcntep a rlement om die studente .' n kykie te ~ee 
in die parlementere prosedure en interessante gebrutke en tradtstes 
van di e parlement. .. . 

Mnr. Mulder het dan oo k vooraf ' n kort praa tjte oor dte 

KORPS - ,Kom ons gooi die S.R. uit !" was die onderwerp van 
bespreking tydens 'n K. V. V .-programvergadcring vir eerstejaars, 
op Yrydag 10 Augustus 

Die aa nd was iniek in a ile 
opsigte: Slegs eerstejaarstu
dente ko n dit bywoon en geriewe 
teen, en idees oor die st uden te
lewe ko n na ha rtel us gelug 
wo rd . Die bespreking is op ' n 
uitstekende manier ge lei deur 
prof . Tjaat t va n der Walt. 

Proefnem in gs · wat met h ier
die ve rgader ing gemaak ic, het 
geo lyk besonder ges laagd te 
wees: Die byeenkon~ s is op ' n 
Yryd.agaa nd ge hou ·en is tog 
goed bygewoo n ; sk uities van 
Korps- hulp projekte is ve rt oo n 
en is aa ngevul d eu r kla nk op
names va n d ieselfde ge leenthede ; 
' n uitstalli ng va n goe ie boeke e n 
plak kate in die voo rportaa l, 
wat die werksaamhede va n Korps 
uiteensit, het a lma \ dadelik in 
die gees van Korps gep laas . Die 
sp o nta ne samesa ng tydens pou
se en to t lank na die byeen
koms, het ve rder tygedra tot die 
s .tkses va n die aa nd, wa t toe 
sommer ter se lfde rtyd goeie na
weekon tspanni ng was! 

FIKA 
e Vervolg van kolom 5. 

beslui t word op di e moont likheid 
en basis va n samewerking en 
ska keling. 

Dit kan vir d ie Afr ikaner en 
in besonde r vir die Puk ' n deur
braak wees . 

3. Ten Slotte: 

Die bedeli ng waarin ons leef 
is pregnan t met die tekens va n 
die tyd. As o ns hierd ie rekens 
reg lees, bescf o ns dat d ie tyd 
uitgekoop moet wo rd . As sol
daat van Chr ist us en gele i deur 
d ie Heilige G ees stel ek my d iens
baar. 

Die Wapad word gedruk 
deur Carletonville Pers 
(Edms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonville, Tvl. 
Posbus 406, Tel. 6184. 

Parlement en sy tradi sies ge hou . 
Studente wat die P.N .B.-a ksie bygewoon het het die aand as 

baie interessa nt en suksesvol besk ryf. 

2. Ander plaaslike opvoedkundige 
inrigtings: 

. Steeds sal ek alles in my ver
moe doen om verhoudingetussen 
Puk en Pote te verbeter. Dit is 
goed dat ' n gesonde wedywerings 
gees bestaan, maar wedersydse 
nyd en naywer is sterk afte keur. 

Aan die verhoudinge tussen 
Puk en die Landboukollege ·is 
vera! ba ie te verbeter. Ek beoog 
om besondere aandag hieraan 
te gee en ' n einde aan die jare
lange wa n verhouding te maak. 

3. Afrikaanse Studentebond: 
Ook uit wat ek hierbo gese 

het, blyk die onlosmaaklike 
band met die A.S.B. Op die 
A.S. B. kan ons as Afrikaanse 
kampusse saam werk en saam 
besin. Die afgelope termyn het 
ek persoonlik en ook die Stu
denteraad volle uitlewingsmoont
likhede binne die A.S.B. ervaar. 
Ek sa l steed s onverbete rneewerk 
in hierdie organisas ie en die rig
t inggewende deelname van die 
Puk verder uitbou. 

4. Nasionale Studentepolitiek : 
Soos reeds gese beoog ek om 

op hierdie terrein die Pukstuden
teraad ' n ba ie prominente rol te 
laat speel. H ierdie voorneme 
het reeds gestalte begin kry deur
d a t tydens 'n voorsitterskonfe
rensie na die mislukte studente
raad sko nferensie, dit so bewerk
stellig is d a t die Pukstudenteraad 
aan di e einde van September hier 
op die kampus 'n voorsitters
byeenkoms aanbied . Hiertydens 
sa l die nasionale studentepoli
t iek in oenskou geneem word en 

e Vervolg in kolom 4. 

Wit btr Woorb II 
10, 11, 12 SEPTEMBER SENAATSAAL 

Hand. 8:19 en 20 Geld kan nie alles koop nie 

D aa r bestaan ' n spreekwoord wa t lui-Geld wat stom is maak 
reg wat krom is. As j y geld het, kan jy a lies onder die son .koop. 
Dit is ' n wa nbegrip . Ons sien in die ve rse d a t een van dte bate dm
ge wat geld nie kan koop nie die gawe van God is. 

Geloof is ' n gawe van God. Die geloof as gawe is die oog waa r
mee ons Hom sien en die oor waa rmee ons sy stem hoor. Dit het 
God behaag o m mense te gebruik om die evangelic te bring, soda t 
mense tot die geloof gebring kan word. Die Heilige Gees werk in 
die prediking en H y wek so die geloof in ons harte. 

Besef u hoe belangrik die prediking is? Hoe maklik maak ons 
soms nie ' n preek a f om die teeka n nie? Ons gaan nie vanaa.nd 
Kerk toe nic, want dominee so en so preek vanaand . Kan u s1en 
Hoe die gawe van God op die manier versmaad word? Die ~a'":e 
is geskenk deur die genade va n Jesu s Chnstus en ons kan dtt me 
koop nie . 

K an ons saam met die apostel uitroep: Uit genade is ons gered . 

Kom maak kennis met die SDK-man. En ontdek wat vandag 
se Staatsdiens u kan hied. Dinge soos 'n stewige salaris. 'n 
Ontsaglike werkverskeidenheid. Groot vooruitsigte. 
Ruim byvoordele. Merietebeurse van tot RSOO per jaar 
vir voorgraadse of nagraadse studie. Kortom, 'n blink 

toekoms. 
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THEO'S MAAK PLAN MET 
'VRYSTAAT' 

OlE INTERVARSITY wat die Pukkc kon gewen het teen die 
.• provinsiale" span van die Km·sics. So kan vcrlede Saterdag sc 
intervaristy '73 op Olenpark wat gelykop geCindig het met 6 puntc 
elk opgesom word. Het die Pukke 'n kwarticr ' 'oor die eindc 'n 
maklike strafskop pale toe geskop en nie 'n kortskoppie gewaag 
nie het bulle straks 9-6 gewen. 

AI was die uitslag gelykop kan Die Pukke se driekwarte het die 
die tuisspan darem s~ dat hy 'n gevaarlike Shimlasnellers pragtig 
drie gedruk het wat vervyf is teen- aan bande gele en hulle ritme ver
oor die besoekers se twee strafdoele. steur. Die Kovsies se agterlyn het 
Met rustyd was UV 3-{) voor. dieselfde met die Pukke gedoen 

Die eerste skof was sonder vee! sodat beide Iosskakels op skoppe 
opwi nding maar daardie Iaiiste veer- moes terugval. 
tig minute was met spanning be-· Schalk van der Merwe was weer 
Iaai. Van doellyn tot doellyn het iets van 'n span op sigself en vir 
die spel geswaai - dan was die een die Pukke byna kosbaar. Daar loop 
span en dan die ander op 'n nerf nit~ vee! rugbyspelers van sy groot
na deur om net daarna vir 'n kwart- te en massa rond wat beter as hy 
lynafskop terug tc val. is nie. 

Van die hel e paar amperse driee Piet Strydom het Willie de Bruin Teuns Yan Rensburg skop terwyl sy opponent Willcm Strydom, 111 sy nek blaas. Die Pukkc se lo.s-
aan weerskante was Shoe Schutte vroeg in die wedstryd kwaai rond- yoor.spelcr : , James Stofberg, Jim van R ensburg en s lot Piet Brand is by om handjie by te s it. 
se een diep in die tweede helfte die gejaag maar hy het gou sy voete 
he!'l amperste. Hy was by die los- gevind en die Iaaste vesting breed 
h;d soos 'n losvoorspeler kan droom volgestaan. 
om tt• wecs. Die Kovsies het binne tien mi- Krogman Presteer Oorsee ·n Men; weet amper nie wat oml nute die voortou geneem met 'n 
t•erste ·in verband · met die wedstryd, maklike strafdoel deur Piet Stry
t.~ noem nie. Die moordende pas dom. Vir die res van die ·eerste 

d . GEDURENDE die .Julie-vakansie het Andries Krogman ' n uiters 
van 1e voorspelers en die ewe mee- helfte het die tc-lbord stilgestaan· 

sck. is dan ook die vyfde vinnig
ste in die wereld die afgelope 
jaar! Dit is voorwaa r 'n voor
treflike prestasie as 'n mens in 
ag neem dat hy met persone soos 
Willy Pollennis en Gasta n Roe
la ndis, albei is wereldrekordhou
ers , in die proses afgereken het. 
Albei van bogenoemde atlete het 
na 6000 m tou opgegooi, omdat 
die pas vir hulle te warm was. 

doenlose verdediging van die drie- hoewel albei kante benoude oom- geslaagde toer na B€1gic en Holland onderneem. Hy het 'n hele 
kwarte moet gelyktydig verrneld blikkc beleef hel. reeks puik vertonings gelewer, waarvan sy laaste twee wedlope seker

lik die beste was. 
word. l.... Orie minute na die hcrvatting 

In die vaste spel JJet die Pukke het Piet Hoodt weer as 'n speler 
a~nvanklik stewiger vertoon totdat· vir die groot oomblik na vore ge
die Kovs1es halfpad deur die twee- tree. Hy het 'n skop onder druk af
dc helfte noodgedwonge 'n verskui-· g-estorm en as 't ware soos 'n OHm
wing in hulle voorry aangebring piese duikcr op die bal toegesak. 
het en in die lynstane na klaptak- Willie de Bruin hct skitterend uit 
tick verander hct. ' die hock vervyf. 

Di<:! vuursprong van 6--3 was 
Toe het hulle 'n kritieke vasskop egter van korte duur want in die 

of twee gehaak en Jynstaanballe ge- tiende minuut het Piet Strydom met 
kry wat bulle andersins sou verloor 'n tweede strafdoel geslaag. Die 
het. Wanneer dit by die los!>pel ge- laaste halfuur was verbete .dog pun
kom het was die twee agttalle ewe teloos. 
vaardig. Albei lostrio's het hulle Alles in ag geneem was dit een 
opponenteskakels baie lastig geval · van die P.ukke se groot vertonings 
met die drie Pukke so 'n rapsie teen 'n gedugte korabinasie. Onder 
hardwerkender. omstandighede was die gelykopuit

Johnny Burger het nog 'n hoog
aangeskrewe stut (Daan de Wet) sy 
beperkinge deeglik laat besef. 

slag dalk die bevredigendste afloop 
wat vcrlang kon word, die derde 
gelykopuitslag uit 33 botsings tus
sen die twee universiteite. v 

-----------------------------------------, 

DIE I(EURIGS'I'E 
GEBAI( IN 

POTCHEFSTROO l\'1 

ONS LEWER AAN DIE 
UNIVERSITEIT 

In d ic voorlaaste wed loop \an 
sy toer het hy oud-Puk , fanie 
van Zijl se Suid-Afrikaansc 
3 000 m rckord met 7 sckondcs 
in die slag laat bly. Sy tyd wa s 
7 min . 53 sck . en sodocndc het 
hy die eerste Suid-Afrikaner ge-

PUK VS. 
NATAL 

word om die 3 000 111 in minder 
as 1:: min . af te le. In die laa ste 
wedloop van sy toer hct hy die 
Suid-Afrikaanse rek ord in die 
10 000 m met ·n vo llt: 26 se k. 
ges laan . Sy tyd van 28 min . 27 

Benewens bogenoemde re
kords bet hy ook die vinnigste 
tyd van sy loopbaan behaal oor 
die I 500 m , nl. 3 min. 47.1 sek. 

Kroggie het tydens 'n onder
houd met Die Wapad gesc dat 
hy die toer baie geniet het en 
uiters leersaam gevind het. 

Dit lyk asof dit nie meer lank 
gaa n wees nie a lvorens die Puk
ke ook 'n weteldrekordhouer in 
bulle midde gaan he. As Krog
gie voortbou op hierdie reek s 
uitmuntende vertonings is dit 
net ' n kwess ie van tyd voordat 
hy ' n wereldrekord na die Puk 
toe bring. 

Oie Pukke en die Nat ;!l se 
U ni ve rsitcit spee l m6 remidda!! · 
(Woensdag) op Olcnpark in die 
tweede rondtc va n die interuni
ve rsitcre rugbyl i/:!a teen mekaar. 
Die wedstryd begin o m 4-uur en 
sa l waarskynlik voorafgegaa n 
word de~r wedstryde tusse n die 
eerstc span va ~ RA U en die 
Pukke se twt:ede spa n en ·n 0 /20 
wedstryd tussen Wecrmag en 
die Pukke. 

In die eerste ronde va n die 
Universiteiteliga het die Pukke 
met Port E liza beth afgereken. 
Natal met die einste KO\ sies 
wat verlede naweek teen die 
Pukke gelykop gespeel het. Die 
span wat more wen speel in die 
ha lfeinronde teen Rhodes en die 
spa n wat d aa r deurdring in die 
finaal vir die Ted Sealces-trofee 
teen die Tukkies. 

TWEEDE SPAN 

Die Natallers is bekend daar
voor dat hulle die spel oopmaak 
en die Pukke sal moet uithang 
as hulle nie net soos die Kovsies 
teen die ha rdlopende groen truie 
oorrompel wil)word nie. Sonder 
twyfel gaan dit ·n puik wedstryd 
wees. 

Geluk Dup. 
Nege oorwinnings uit tien 

wedstryde is ' n goeie prestasie. 
Dit is wat Dawie Dup vanjaar 
in die inter-koshuis rugbyliga 
gedoen het. 

Daarom is dit vir my besonder 
aangenaam om Dawie Dup geluk 
te wens met hierdie prestasie. 
Namens Over de Voor en hulle 
rugbyspelers baie ~eluk aan Jo 
Enslin , Butch en sy manne. 

FANIE GROBLER. 
Klubkaptein Over de Voor. 

MORS ME1~ 

IRA WAS 
DIE Pukke se tweede span het Saterdag op Olenpark 'n lang 
droogte van sowat agt jaar gebreek met 'n heuglike oorwinning 
van 13-10 oor die Kovsies se lrawas. Rustyd was hulle nog 
3-7 agter. .r; / .. 

. . - . .£ ~ 

it was in die eerste plek Louw I taat van planmatige afwisseling . 
. ~-~er en sy sewe mede-voorspe- Heelagter Chris Kunz het gerccld 
lers wat die grondslag van die oor- by die driekwarte aangesluit en 
winning gele het. Die Navykaptein toe dit gelyk het of hy weer so 
was nie net voor met die opdraf 
nie, maar hy het deurgaans vir sy 
span gcwys wa die resep vir 'n 
segc is. Met hom as voorbeeld 
kon niemand swak spec! nie. 

Teen 'n agttal wat voortdurend 
druk uitgeoefen het moes die Ira
was naderhand swig al het hulle 
deurgaans hard teruggeveg~ 

Die agterlyn het nie die goeie 
werk van die voorspelers gaan ver
brou ni~. Hulle het korrek en .net
jies gespeel met linkervleuel Capie 
van der Merwe se drie die resul-

wou maak is hy oorgesiaan en Van 
der Merwe was om sy man. 

Hicrdie was waarskynlik die 
aanskoulikste van die drie inter
varsitywedstryde van Saterdag. AI 
twee spanne het verbeeldingryke 
rugby gespeel en verrassingsbewe
gings van s tapel gestuur sonder om 
roekeloos te raak. 

Koos Snyman en Capie/ van der 
Merwe hct elk 'n drie aangeteken . 
Philip Burger het 'n straf- en doel
skop behaal. 




