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Pukke ereed vir RAU
DIE Puk se masjinerie is glad geolie vir die eerste Intervarsity met R.A.U.
more op Potcbefstroom. Nie aileen dJe sportspanne bet hard geoefen nfe
maar ook die mense wat op die pawiljoen sit, sal bulle bydrae maak om 'n
klinkende oorwfnning vir die Pukke te verseker.
Daar beers 'n mate van afwagting oor die lntervarsity,
juis omdat dit die eerste een
is. Die opgewondenbeid is oral
te bespeur en daar word druk
bespiegel oor die kanse. AI is
R.A.l.J. 'n jong universiteit beskik bulle ook oor goeie ta·
lent maar sal moet uithaal
teen die Puk·leeu.
Die dag se verrigtinge neem
'n aanvang die oggend om
08b30 met Tennis en sluit die
aand af met 'n amptelike onthaal in die
? ? ?
Oor die algemeen is daar
groot tevredenbeld oor die felt
dat da.a r met R.A.U. 'n Inter·

varsity gebou word omdat hut·
le geografies baie nader aan
ons is as U.O.V.S. Tersel!der·
tyd is R.A.U. 'n vinnig·opko·
mende universiteit wat binne
'n paar jaar net soveel studen·
te as die Puk mag M.
Die hoofwedstry'd begin net
na 16h00 op Olenpark en sal
voorafgegaan word met die
o.20.span en die 2de span. Die
sjampanjenooietjies sal die
vonkelwyn aan diq dirigente

en die S.R. Voorsitters bedlen
en dan begin die groot stryd.
James Stoffberg sal sy man·
ne op die veld lei vir 'n bar·
de wedstryd van 80 minute.
Die manne is fiks en lus vir
die dinge. (Vgl. dle spanne
op die Sportblad).
Van die studente se kant af
wil ons alle spelers sterkte
toewens. (Vir die volledige
program, raadpleeg d.i e Sportblad).

TENNIS
tennlsspanne wat mOre
teen RAU sal speeJ is as volg:

DIE

Ole twee dirlgente van die Puk. Oawle Weyers en Henri
Raubenheimer. Is slaggereed om van die pawiljoen se kant
dinge reg te hou. (Foto: Fotokuns.)

Eerstejaars kampeer
EERSTEJAARSTUDENTE van die N.G. Studentegemeente bet die naweek by die Rooderand-kamp·
terrein naby Venterspos gaan uitkamp. Die. doel van
die uitstappie was om eerstejaars in die Christe·
like studentelewe te orienteer.
Die naweek se nat weer kon
nle ve.r binder dat die sowat
bonderd studenW die bele
kampterrein op borings neem
nle, en volgens ds. J. Keller·
man, wat die ,,k:ampvader" was,
was dit 'n reuse·sukses.
Onder andere is lesings oor
~[y Roeplng, die student In die
blnnekamer, die student se
terklike en liefdeslewe en sy
kampuslewe gelewer.
Sprekers wat opgetree bet is

die twee studenteleraars van
die N.G.·gemeente, asook m.nr.
Samuel Kemp van die onder·
WYSkollege. Doepie van Rens·
burg, primarius van Liberalia,
bet ook oor die kampuslewe gesels.
Hutte en 'n paar tente bet
as buisvesting gedien, met ver·
al die hutte welkom in die
reen, en die tente nie so ge·
wild nie.

MANS:

ONTHOlJ !
More is

lntervarsity
met R.A.U.
Moenie iets
misloop nie !

F. Campher, P. Campher, C.
Bot!:-, D Bet h!!, B. ~attingh,
H. Jacobs.
DAMES:
R van Rensburg, G. Fourie,
S. Oosthuisen, M. Rencken, E.
Viljoen, Smit/ Schoonraad.

Ondersteun
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adverteerderS ! I Een van

R.A.U. se dirigente het ook 'n ..welwillendheldabe-

soek" aan die Puk gebringl Hier tree hy op in 'n vertonlng
voor die Pukmassa in die Totius-saal. (Foto: Fotokuna.)

Sportblad
VAN

Die Wapad

OORLOG DREIG OOR BOME
STUDENTE van die P.U. vir C.H.O. voel ontevrede oor dJe feit dat die akker·
home van Tomstraat moontlik verwyder gaan word om plek te maak vir
'n pad.

Dis oor hlerdle akkerbome In Tomstraat waaroor daar amper oorlog Ia. Alrnal moet toegee dat dit leta beaondera ial (Foto: Fotlek.)

Daar is sprake van Stads·
raadskant om Hoffmanstraat te
sluit vanaf Oosterhof se hoek
tot by Cachetpark. Hierdie ret!·
lings skyn nodlg te wees om·
dat die P.O.K. sy terrein wil
konsolideer. Tomstraat sal dan
moet verbreed om al die ek·
stra verkeer te dra en in die
proses sal van die akkerbome
uitgekap word.
Die S.S.R. van die Puk, het
toe met die doel om die saak
te bespreek, 'n massavergadering bel6 op Donderdag 18
Maart. Dr. Koos van Deventer,
Stadsraadslid van die wyk
waarln dle P.U. val, bet ook
die vergadering bygewoon en
die studente toegespreek.

Onder die sprekers wat aan
die debat deelgeneem het, .bet
die gevoel geheers dat die bo·
me onder geen omstandighede
verwyder tnoet word nie. 'n
Voorstel is ook met dien ef·
fekte ingedien: daarin is dr.
Van Deventer versoek om die
studente se saak aan die
Stadsraad te stel.
Dit is nie die eerste keer
dat die akkerbome in die gedrang is nle, vorige pogings
in die verband is gelukkig ge.
fnuik toe daar ook grootskaal·
se besware daarteen ingebring
Is deur die publiek van Pot·
chefstroom en ook studente
van die P.U.
Die besware van die studen·

te gaan hoofsaakllk oo.r die
vemietlnglng van die mooi bome wat so 'n integrale lleel
van die Bult is. Die akkerla·
ning is een van die langstes In
S.A. (indien nie die langste
nie) en die borne neem baie
jare om daardie grootte te
berei.k. Die algemene gevoel is
dat die borne onvervangbaar
is.

Ons vertrou dat die Stads·
vaders die saak reg sal hanteer
anders kan die drelgement wat
vroel!r gemaak is dat studente
hulle gaan vasketting aan die
bome, dalk werklikbeid word
en dit mag nog meer simpatle
vir die saak wek.

ILADSY 2

DIE WAPAD

KLEURE VERKLAP

KARLlEN DOEN DIT WEER
GJ

ia

WAT is jQU geliefkoosde kleur? Blou, groen of dalk rooi? En die van jou
vriendinne? Vind gerus uit.
Pienk: Jy is 'n gematigde
persoon en hou nie van uiterstes nie. Jy verkies om saam
met ander eerder as aileen te
werk. Jy is lojaal en baie lief·
devol.
Groen: As jy 'n vqorliefde
bet vir groen, beteken dit dat
jy energiek is en ook 'n ba \e
stimui:erende geselskapsmaat.
Jy hou van interessante en ongewone mense en dinge. Jy is
gewild vanwee jou humorsin.
Gee!: Jy vind mense beson·
der interessant en is lief vir
geselskap. Verder hou jy daar·
van om ander behulpsaam te
wees. Oppas egter - iemand
wat gee! as gunstelingkleur
bet, is besonder krities.
Oranje: Hier vind ons iemand met 'n warm en vriendelike persoonlikheid en/ 'n be·
sondere sin vir regverdigheid.
Jy bet nie vee! erg aan aardse
besittings nie. Jou vriende kies
jy met die grootste omsigtigheid,..-

Bruin: Jy is 'n geduldige en
metodiese denker en werker,
altyd gereed om te help en baie
gesteld op goeie gedrag. Jy is
lojaal teenoor jou familie en
hou glad nie daarvan om enige
ris ikos te neem nie.
Pers: Hierdie persoon bet 'n
voorliefde vir die luukse: in
lewenswyse, in besittings en
in die klere wat sy dra. Jy
hou van onthaal en jou tuiste
sai altyd besonder mooi en
met kosbare besittings ingerig wees.
Blou: Jy is 'n introvert en
DIE SPORTMANNE
bespreek nie maklik jou diepOP DIE VELDE
ste gevoelens met iemand anders nie. Vir die vriende wat
DEUR U
jy wei bet is jy 'n ware kame·
TEENWOORDIGHEID
raad. Jy is baie gesteld op eer- Sjampanjenooi Marianne Nel vir Saterdag se lntervarsity.
likheid.
Grys: Jy is 'n perfeksionis,
baie mooi. So 'n sitding is ide'n uitstekende organiseerder
aal vir jou kamer. Dit is baie
en altyd suksesvol. Jy benader
maklik om te maak. Maak
alles op 'n professionele wyse
groot slope van ongebleikte
en is 'n voorstaander van voorIinne en vul dit met stukkies
uitgang.
fyn sponsrubber. Trek dit nou
oor met 'n materiaal wat in·
~OU KAMER. Daardie enigste klein wereldjie wat skakel by, of 'n teenstelling
net joune is. Vir ten minste 'n jaar lank is dit jou vorm met jou kleurskema. Indien jy 'n' bietjie hulp wil M :
slaapkamer, sitkamer, kombuis en eetkamer.
in die meeste rokpatroonboe·
HiP.r is 'n paar wenke om kleur as kontras gebruik. By ke is daar patrone vir kus·
daardie kamer so gesellig as warm kleure word 'n koel sings en sitsakke.
Die belangrikste is net om
moontlik te maak. Kies 'n in- kleur weer as kontras gebruik.
teressante kleurskema. Dink Moenie bang wees om waaghal· altyd te probeer oorspronklik
'n bit:tjie aan groen en blou, sig te wees met jou kleurskema wees by die mooimaak van jou
pienk en oranje, swart en wit nie en moet ook nie bang wees kamer. Dan kan jy verseker
wees dat dit 'n heerlike woonmet rooi of groen as kontras: vir helder kleure nie.
As jou kamer meestal uit koel
Groot kussings op die vloer plek gaan word!
kleure bestaan moet jy 'n warm is groot mode en dit lyk ook

diges is, is bier twee maklike
maniere om jou probleem op
te los. Staan so regop as wat
jy kan en verbeel jou daar is
'n heining net onderkant jou
neus. Jy wil daaroor kyk, maar
jy mag nie op jou tone staan
nie. Hou aan daarmee en die
resultate sal sornmer gou kom.
Die volgende oefening kan
jy In paar keer per dag doen.
Sit plat op die grond, buig
jou kniee en trek jou bene
tot teenaan jou lyf. Probeer
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nou opstaan sonder "Om jou
iiE
hande te gebruik. Jy sal dit
l~
moontlik nie die eerste keer
iiE
regkry nie, maar na 'n paar
>p
probeerslae behoort dit som1
mer makliker te gaan. Hier·
la!
die oefening sal julie help om
selfs op die laagste stoeltjie EK bet dit opgemerk nou die oggend toe ek wakker word. Dit was in die n
vaJ
netjies te gaan sit en weer op lug en sommer oral: die eerste bietjies van die herfs en winter.
te staan.
Die hoed is groter mode as hoog. Of die platform heelteEn op die modefront gaan
Sterkte - een van die dae
en word glad nie beperk maal gaan verdwyn van die
ooit
is daardie mooi houding dee! hierdie komende seisoene van
van jou hele dink en doen!
die lekkerste lekkeres wees. tot kerkdrag nie. Kappies ag- Pukkampus af, is egter •n ope
vraag.
Ons gaan nog baie gesels oor ter aan rokke, baadjies en
wat aan die kom is in verband truie is ook groat mode en lyk
met skoenmodes, truie en jas- pragtig.
Ten slotte: dra stringe en
Daar word nou al seisoene stringe krale by al jou uitrus·
se, lang aandrokke, langbroeke ens. ens. Maar vandag is lank ges~ dat die platform- tings en - gaan snuffel gerus
dit sommer so 'n vinnige skoen uit die mode is - en nou al rond in die winkels: die
woer-war oor bykomstighede hierdie seisoen glo ook. Die nuwe voorrade is a! oral uitgeskoene se hakke is slanker en pak.
Se
vir die herfs en winter.
>tl
Bykomstighede gaan baie be-

Vere maak die voel

CACHET APTEEK

langrik wees hierdie winter
en ook alreeds in die herfs.
Dit gaan een uitrusting verander in twee, drie. Dit gaan
die meeste uitrustings maak.

U PLUS APTEEK
Vir al u benodigdhede soos:
TOILETWARE
GESKENKE
REVLON EN RIMMEL SKOONHEIDSMIDDELS
TABAC VIR MANS
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My eie hoekie

DIT was Maurice Chevalier, daardie groot Franse sanger en akteur, wat
gese bet dat 'n mooi hooding die eerste iets is wat hom opval in 'n vrou.
Maak gerus 'n opnarne onder
jou vriende en jy sal verbaas
wees hoeveel van bulle saamstem. Of kyk maar net self
om jou rond. Daardie meisie
wat alma! onrniddellik raaksien, is mos die een wat altyd
so mooi loop en staan. En
daardie een wat maar net nooit
netjies kan lyk nie? Miskien is
dit omdat sy altyd met krom
skouertjies loop en neerplons
in die naaste stoel.
As jy ook een van die sku!·

I

n ·

Ondersteun

Maurice Chevalier se
towerwerk

(Jil

EN toe maak Karlien weer SQ.
Verlede jaar was Hannie Croucamp sjampanjenooi en bierdie jaar is dit weer 'n Karliener. Marianne Nel gaan
Saterdag die sjampanje gooi
met die intervarsity tussen die
Pukke en R.A.U.
Hierdie mooi meisfekind is
reeds 'n vierdejaar. Verlede
jaar bet sy die B.Sc.>graad bebaa! met Plantkunde en Dierkunde as hoofvakke. Hierdie
jaar loop sy H.O.D. nagraads.
Jammer vir die manne, maar
Marianne spog reeds met 'n
blink diamant aan haar vinger.
Die gelukkige man is Coenie
Spamer. Die twee sleep reeds
vanaf bulle skooldae op Vanderbijlpark.
Baie geluk Marianne, die
Pukke is trots op jou.

GEHEIME
Verskeie psigoloe bet al on·
dersoek ingest~>! na die ver·
band tussen persoonlikheid
en kleur. Hulle het gevind dat
'n persoon se gunsteling kleur·
keuse heelwat van sy persoonlikheid kan vertel. Hier volg
'n lysie van kleure en die persoonlikheidseienskappe wat ge·
woonlik
daarrnee
verbind
word.
Wit: Jy is 'n eerlike en 'n
deeglike persoon. Jy hou daarvan om saam met ander te
werk. Verder is jy selfversekerd, maar nooit egoisties nie.
Swart: lemand wat lief is
vir swart is gewoonlik seker
van haarself, bet baie aspirasies en is altyd op soek na per.
feksie. Jy hou ook baie daar·
van om interressante mense
te ontmoet.
Rooi: Mense hou baie van
jou lewendige geaardheid. Jy
hou daarvan om die middelpunt van 'n geselskap te wees.
Jy kan hard werk, is 'n opti·
mis en is lief vir avontuur.

'
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Ons is · groot genoeg om u te dier.
klein genoeg om u te ken.
-Wapad

Serpe is groter en bonkiger
as ooit tevore. Draai dit om
jou kop en jou nek en laat dit
agter jou rug afhang. Of knoop
dit onder jou ken en laat die
punte voor jou rondswaai. Om
by hierdie serp van jou te
pas, dra jy 'n paar gebreide
warm handskoene. Handskoene
gaan in die oggend, middag en
aand gedra word. 'n Heerlike
warm vooruitsig!
Handsakke is klein en die
koeverthandsak baie gewi:ld.
'n Oulike nuutjie is 'n piepklein handsakkie wat slruins
oor die een skouer op die anderkantste heup hang.

Le

>e

Is ons· erns?
GEAGTE REDAKTEUR, - As oud-Tukkie is ek
gewoond daaraan dat historiese gebeurtenisse aandag verdien.
So byvoorbeeld is die ou
Lettere-gebou tot nasionale
monument verklaar op dieselfde dag wat Afrikaans amptelik erken was as die voertaal
van die universiteit. By geleentheid hiervan is aile klasse opgeskort en t oetse direk
daarna
Nou kom dit vir my vr eemd
voor dat die 25e herdenking
van dieselfstandigheidswording

van die Puk so absoluut onge·
siens verbygegaan bet. Wie
verantwoordelik was vir enige
reelings in hierdie verband,
weet ek nie. Wei weet ek dat
sekere mense na dese wel
deeglik verlee sal wees. A1
vreemdeling op die Puk-kam·
pus sal ek dit waardeer indien
u my kan s~ wie sodanige ak·
sies reel.
ROELF BUITEND~G.

DJ
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BAADJIES: MANS MOR
GROOT ontevredenbeid beers onder inwoners van manskosbuise. Dit is om·
iat die voorstel waarin gevra is dat baadjies nie meer met aandetes na
lie eetsaal gedra word nie, deur die Kosbuisraad verwerp is.
Die Wapad bet vemeem dat
n versoek tot die Kosbuisraad
:erig is dat artikel 2.3 van die
'eglement hersien moet word.
)i~ artikel lui soos volg: ,.Op
Neeksdae mag kosgangers in
lie more en middag met kort>roek en hemp sonder das nits langkouse en skoene goIra word -kom eet. Met aand·
:te is 'n baadjie altyd 'n ver:iste".
Mansstudente voel dat bierlie reel uitgedien is. Dis ongenaklik o.m met 'n baadjie te
Jet en lastig o.m dit oor die
;toe! te hang en aan te trek
1s die aandgodsdiens aebou
.vor!L Baie studente doen nie
:ens die .moeite om buUe baad.
ies aan te trek nie en ander

hang dit ongeerg oor hul skouers. Sportmanne kla dat huUe
moeg van oefening af kom en
dat daar nie altyd tyd vir bulle is om te aaan stort, aan te
trek en boonop betyds vir ete
tc wees nie.
'n Kommissie is deur die
Koshuisraad aangestcl om die
saak te ondersoek en buiJe bet
die volaende aanbeveel: Sportmanne moet op sportdae toe.
gelaat word om met sweet·
pak.ke en skoene te aaan eet.
Klasdraa kan tydens etes ae·
dra word sander 'n das en
safaripakke is ook toelaatbaar.
Die Koshuisraad bet eater
die kommissie se rapport ver·
werp tot groot ontevreden·
beid van die manstudente.

Konferensie
Korps en S.C.A.
FORMELE kleredrag en stywe prosedure is vandag
nie meer 'n noodsaaklike reel vir mense wat aan
'n konfer ensie wU deelneem nie. So bet die reeUngskomitee van die lnteruniversitere Christellke Kon·
ferensie wat tydens die komende vakansie plaasvind op bulle byeenkoms beslult.
Inteendeel is daar besluit werpe

bestudeer

gedurende

!at 'n infor.mele manier van die week. Daar kan dieper op

1ergader grater sukses sal vercry tydens die beoogde semi·
1are, sodat die nodige diepte
n die besprelringsgroepe vercry kan word.
Die Konferensie wat die Jaas·
e gedeelte van die vakansie
r lehou word vind plaas by Cya1
·a - 'n kampeerterrein naby
clekpoort.
Alle universiteite en kolleges
1et uitnodigings na die Konfe·
:ensie ontvang en die ,.So·
:ials" (die persoonlike gesprek(C) wat •n groot gedeelte van
lie konferensie uitmaak be1oort leersaam te wees ook in
lie sin van kennisse wat mens
Jpdoen.
Uit die totaal van 20 semi-

rue wat aangebied word, kan
• 1 n konferensieganger net twee

7an baie interessante onder-

~

'n saak ingegaan word as net
twee onderwerpe bestudeer
word. Die groepe konferensiegangers word in kleiner groep& verdeel wat dan met die
bekwame Ieiding van 'n gespreksleler op die saak ingaan.
Interessante onderwerpe tydens die konferensie is musiek
en die kerk en nasionalisme,
seks en sedelikheld, besoede·
tinge en die dood van die
mens, familleverhoudinge ens.
Skietlyste vir die geleentheid
open aanstaande Donderdag.
Voorlopig kan belangstellendes
met hulle Korpssel voorsitter
of -sters in aanraklng kom vir
meer lnUgUng of self met Pieter Odendaal (voorsltter van
Korps) gesels. Hou ook 'n in·
ligtingstuk wat binnekort gaan
verskyn dop vir meer inligting.

Vergaderingsprosedure
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Seminaar deur die Potchefnroomse Toastmasters Klub.
Leslngs, Literatuur en Praktfe;e Oefeninge.
DATUM: 26 Maart tot 1 April.
l'YD: 6 nm, tot 8 nm.
FOOl: RlO per persoon.
KONTAK: D. J. Swanepoel,
Hoofgebou Kamer 13,
Tel. 8283 (n Aure).

Die alge.mene gevoel is dat as
mans om godsdiensredes baad·
jies moct dra, die dames net
sowel met boede kan kom eet.
Dit is so dat kleredrag belang.
rik is as 'n uitdrukking van
die innerlike houding teenoor
godsdiens, maar is dit werklik nodig om dit met baadjies
te toon?, wil die ontevredenes weet. Daar word aevoel
dat die dra van baadjies ty.
dens aandetes opsioneel beboort te wees. By enkele studente se ouerbuise is dit nog
die gebruik om baadjies tydens die buisgodsdiens te dra,
maar by die oorgrote meerder·
heid is die tradisie al lanka!
uitgedien.

CIDNEES
TREE OP
TYDENS die Konferensie vir
Christelike St udente, wat van
23 tot 29 April deur Korps en
samewerking met SCA beplan
word, tree Chau Wee Hian as
boofspreker op. Hy sal die tema .,Jesus Cbristus, Koning
van aile mense" bebandel.
Wee Hian is uit 'n Cbristelike familie in Singapoer gebore. Na sy hoorskoolopleiding
is by na Engeland waar by sy
B.D.-graad aan die Unlversi·
telt van London verwerf het.
Nadat by 'n jaar as prediker
van 'n Chinese Kerk in Lon·
den opgetree bet, vertrek hy
weer na sy Vaderland waar
hy werksaam raak by die
Broerskap van Evangeliese
Studente in Singapoer en Ma·
leisil!. In 1967 is by verkies
tot die sekretaris van die In·
temasionale Broerskap van
Evangeliese Studente van Oos·
.Asil!.
Met sy verk:iesing tot sekre·
taris van die hele organisasie
ontvang by 'n verdere ses
maande opleiding waama hy sy
take as sekretaris begin. Tans
onderneem by verskillende reise dwarsoor die w~reld en het
'n uitgebreide kennis van
Christelike belydenis van ver·
skillende studente dwarsoor
die wereld. Hy is nie net 'n
goeie administrator nie, maar
ook 'n stimulerende spreker.
Hy stel ook intens belang In
publikasies.
Sy optrede tydens die Kon·
ferensle sal val in die tyd
wat by Suid-Afrika besoek.
Studente wat belangstel in
die Konferensie kan meer in·
ligting by bulle Korpsselvoor·
sitter/-sitster kry of direk met
Voorsitter van Korps, Pieter
Odendaal, in aanraklng tree.

1

Chau Wee Hian wat as hoofspreker tydens die Konferen·
sie vir Clvistelike Studente
vanaf 23 tot 29 April sal op-

tree.
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U PROFESSOR,

afrikaanse
studentebond
wie is dit?
dit is elke afrikaanse student van aile
geaffilieerde kampusse, nl.

onderwyskolleges
bloemfontein
goudstad
potchefstroom
pretoria
durban
hugenote koUege

universiteite
pu vir cho
uovs
up binnemuurs
up buitemuurs
rau
us (vereniging)
upe (vereniging)

m.a.w.
u as afrikaanse studente is deel van
die asb

wat word gedoen?
kuesta
asb-kongres
buitelandse toer
koorfees
aktualiteitskonferensies
asb leierskursus
akademiese konferensie

dus
alles wat deur enige asb lid gedoen
word gaan onder die naam van die asb
enige verdere inligting kan by u
plaaslike studenteraadskantoor, sr
of bestuur of direk van die asbhoofkantoor gekry word. skryf aan
die s ekretaris , posbus 8711 ,
johannesburg of bel 724-6361
johannesburg

WOON AL SY

Tel. 6660
-WP

KLASSE BY

mag 1976 vir u baie voorspoedig
verloop
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DIE WAPAD

VRYDAG, 26 MAART 1976 '

Pukkie stel teleur
DIE REDAKTEUR, - Getrou aan die tradisie deur die jare, het die Puk vanjaar weer eens 'n kama·
valblad uitgegee wat seker elke Ieser daarvan teleu rgestel bet. Die teleurstelling kon miskien nog met
moeite onderdruk gewees bet, was dit Die vir die uiters verbasende woord van inleiding aan die le·
sers gerig deur die Rektor nie.
(Geaffilieer &y A .S.P.U.)

WELKOM R.A.U.
MEESTE. Pukke sien uit na m6re se Intervarslty
teen die Randse Afrikaanse Universlteit, Die alleen
omdat die RAU ons naasliggende geesgenote is
nie, maar ook omdat bierdie kragmeting 'n opflik·
kering bring in di'e andersins saal tyd.
Afgesien van die sportbande, is die Intervar·
slty bier in Maart al 'n voorwaartse stap om die
warmer (en natter!) berfstyd, wat ook nog min
akademies belaai is, te benut. Die mate waarin
Pukke more se sport gaan ondersteun, sal bepaal
of ons nie moet oorweeg om in die jare wat kom,
ook Kamaval vroeer in die jaar aan te bied ole.
Aan ons bure: Welkom! Genlet die besoek aan
Pukkieland ! Ons is opreg bly dat ons Sportdag
van vroeer besig is om tot iets groots uit te groei.

PUBLIKASIEKRISIS
MET die verskyning van ·, Die Besembos" en , Die
Pukkie" en die buidige baakplek tussen die Korps·
Studiekring en die Sentrale Studenteraad oor die
publisering aldan nie van 'n ,Vyfminute" (Vlugskrif), bet publikasies op die Puk weer in die
brandpunt te staan gekom.
• Volgens sommige Pukstudente en buitestaan·
ders is Die Besembos en Die Pukkle van besondere
lae gehalte, vergeleke met vorige jare en soort·
gelyke publikasies op ander kampusse. Waar I~ die
baakplek? U dlt:
by 'n gebrek aan beskikbare geld of belang·
stelllng ?
by die redaksie self (wat in die laaste jare soms
net uit 3 mense bestaan, vergeleke met 10 of
20 vroeer jare)?
by die Administrasieraad (wat moes toesig bou
oor die vordering van die publikasies)?
by die SSR (wat die redakteur aanstel)?
Dit lyk of 'n diepte-ondersoek deur die SSR en
Administrasieraad op bierdie stadium baie nodig
is. Die beboefte van die lesers, die grootte en werk·
wyse van 'n Puk redaksie en die wyse van aanstelling (miskien deur aansoeke?) sal beslis aandag moet geniet.
• Van vanjaar af moet die SSR publikasies van
onderliggame keur. Aan die een kant bet die SSR
'n taak as oorkoepelende bestuur te sorg dat daar
nie opruiende dinge gepubliseer word nie, nog
dtnge wat in stryd is met die grondslag van die
PU vir CHO. Aan die ander kant moet die deur vir
eerllke en sutwerende selfkritiek oopgebou word,
selfs al verskil die SSR daarvan. lndten deure toe·
gestop word, mag anonieme geskrifte bulle opwag·
ting maak onder deur daardie toe deure - soos
verlede jaar.
Na vemeem word, is die SSR tans besig met
'n ondersoek in die verband en sal binnekort 'n
volledige verklarlng uitgereik word oor die ge·
noemde vlugskrif-saak.
• , Die Wapad" bet beelwat moeite ondervind
om sy redaksie vir 1976 volledig te kry. Sekere
probleme is onopgelos van die vorfge jaar oorge·
dra, waaronder:
die reallteit van hoe drukkoste en moellike
advertensiewerwing;
of Die Wapad 'n dun weekblad of dikker twee/
drleweekllk.be koerant moet wees;
in hoe 'n mate Die Wapad mondstuk van die
SSR is (wat dit finansier) en in hoe 'n mate dit
'n ongesensorde spreekbuis van die studentegemeenskap moet wees (in eersgenoemde geval
mag die SSR berigte en briewe as ongewens
sensor en in laasgenoemde geval is dit slegs
die redakteur se voorreg);
boeveel aktuele meningsartikels en boeveel
nuusberigte die koerant moet bevat.
Die Wapad nooi Pukke uit om bulle mening
te lug oor wat bulle van Die Wapad verwag, want
dls ook bulle ele kampuskoerant.
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Wat die inhoud van die
PUKKIE self be tref, is die
enigste kommentaar seker dat
hierdie uitgawe 'n laaatepunt
in die blad se bestaan daarge·
stel bet wat moeilik oortref
sal kan word. Miskien moet
ernstige oorwegings daaraan
gegee word om die uitgawe van
hierdie blad te staak. Swak.·
ker reklame en advertensies
vir ons universiteit kon daar
kwalik wees.
Ten tweede die boodskap
van die Rektor. Myns insiens
is daar klaarblyklik, met die
nodige respek gese, 'n misver·
stand oor wat die eintlike doel
van hierdie inleidingsartik.el
beboort te wees. Dit was nog
nooit, is nie, en sal ook nooit
vcronderstel wees om 'n resensie van die inhoud van die
b~d te wees nle.

afgeraai word om die blad te in die verlede gevra om die
koop. En perslot van sake gaan interne wanklanke in ons uni·
die inkomste uit die verkoop vers iteit d ig te bou sodat d1e
van hierdie blad tog direk na P.U. vir C.H.O. nie soveel on·
ons eie universiteit, die P.U. gure publisiteit in die buite·
vir C.H.O. My beskeie mening wereld sal geniet nie. AI bet
is dat hierdie .,boodskap" van die studente in die uitgawe van
die Rektor nie siegs die beeld hierdie jaar se PUKKIE hut
van ons universiteit geskaad indirek nie aan die versoek
bet nie, maar ook eventueel gesteur nie, sou mens darem
in 'n finansiele verlies t.o.v. van die owerbeidwee 'n meer
die koste verbonde aan die diplomatiese hanterill8 van
rue.
druk en uitgawe van hierdie hierdie .,literere" wank.lanke
Maar waar die inhoud alad blad sal resulteer.
van ons universiteit verwaa.
nie aoeie reklame vir ons uniAan die P.U.K.·student is al
THEO BARNARD.
versiteit is nie, kan ek nie aan
iets meer skadelik vir die PUK
dink as die reguit. onverblocmde repudiasie van hierdie blad
deur die Rek.tor nie. 'n Onversigtige Ieser (wat seker 90%
van die lesers van 'n joolblad WELKOM, welkom, welkom ! ! 'n Nuwe jaar met
uitmaak) sal heelwaarskynlik nuwe mense, dinge en doene is alweer in volle
daaruit aflei dat by daarvan gang en aangesien die eerstejaars en baie van die

'N MOOI blom kry maklik water. Daarmee bedoel
ek 'n blom wat jou uiterlik aantrek, waarvan die
kleur iets aanlokkends in hom dra en 'n blom waarvoor jy sldelik voel j y jou hand voor wil uitsteek ...
net om aan te vat.
Die woord .. mooi" bet vele
Jy kry ook 'n
mooi blom wat geen uiterlike
kleur het wat skitter lok en
wink nie. 'n Blom wat jou aandag nie trek nie en wat jy selfs
met misnoei! sal bejeen. Maar
as jy stilstaan en diep afstaar
deur sy geel stuifmeelbaarde,
deur die sagtheid van sy bmnekant, deur die growwe struk·
tuur wat tog 'n wonderlike
fynheid Langs sy kante ver·
toon, as jy kyk na die diepte
In die bruin vlekke In sy kroon
wat jy as lelik sou bestempel
. . dan beser jy .. . dis 'n
skoonheid wat JY moo! kan
noem. . dis •n moo!, innerlike
ve rtoon wat jou veel dieper as
'n uiterlike raak.
Toe ek Vergeet·mY·nie die
een.te keer sien, het ek myself
gevra wanneer die geboue geverf kan word. Langs die gange
waar ek as eerstejaar my tasse
swaar opged ra het, he't die
growwe baksteenmure 'n on·
verskillige koud heid gedra.
Die kamer was vir my te nou
en d ie vreemdheld het die OP·
gewondenheid en boogspanning verhoog? Die kast~ was
onpersoonlik en ek was beelte·
mal deurmekaar met die versklllende trappe en gange . ..
trouens ek bet d ie hele moderne argitektuur verwens.
Nou .. . bet ek al vir drle jaar
In sy dieptes afgestaar. Nou
. . . he't fyn draadjies bande
gebind. Nou ... bet baksteenmure deel van 'n onultwisbare
bestaansgeheel geword. Nou
... het die vaalheid e n somber·
held van die gebou 'n helder

KRIEKETSPAN
DIE volgende manne sal die
PUK Saterdag op die Krleket·
veld verteenwoordlg ~
M. Piek, 0 . Chisholm, P. Scblebusch, G. van Heerden, W.
Welman, C. Marais, H. Linden·
berg, M. van Jaarsveldt, S.
Greyllng, N. Louw, C. UlY_ate,
H. du Plooy.

i
4

S

J
1
~

I
I

Amoreus aktueel

'n Mooi blom

bet~kenisse.

zF

Die naam impliseer veeleer·
der dat hlerdie artikel 'n posi·
tief·klinkende inhoud sal be;
negatiwiteit was nog nooit 'n
kenmerk van 'n ,.boodskap"
nie. Deur 'n vriendelik-diplomatiese artiltel kon die Rektor hom subtiel van die in·
houd van so 'n blad distans•·
eer; dit sou aeensins impliseer
dat by te vereenselwig is met
wat daarin kwyt geraak word

kleur en warmte wat my toe·
vou en omslult van 'n koue wt'!reld buite. Nou bet die kamer
vry en wyd en intiem geword
sodat ek soos 'n blinde nly
weg weer terug hierbeen sal
vlnd En so dikwels as my
band op die deurknop rus. of
as die langbeenvoi!ls op die
groen gras speel, of as die
eerste s'tamelende akkoorde
van vanjaar se sergroep my
ore berelk . . . weet ek die leI ike blom het vir my mool geword, Weet ek die naam .,Vergeet·my·nie" is stewig gewor·
tel in die vaste grond van my
hart.
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seniors slegs bewus is van die akademiese aspekte
van die Puk, bet ons dit goed geag om bulle van 11
die , nuwe" dinge bier op die kampus te vertel. In die kalkUg bet ons bier·
die week die S.S.R. met bulle
.. nuwe" belangstelllngs vir die
jaar '76: Ons voorsitter Johan
Pretorius bet die .. nuwe" (Mar·
lene Bischof£) in Klawerbof
aangetref, terwyl Theuns Eloff
nagte wakker 1~ oor sy nuwe
Tania.
Percy en De Wet bet Die
,.nuwes" nie, maar julie is mos
net so goed as nuut - of hoe
Marietjie en Gertrulda. Die
arme Piet MUller soek steeds
voltyds na 'n .,nuwe" Diena
om die vakante betrekldng te
vul Peet Badenhorst en Hanli
Pasch bind die S.S.R. hegte.:
saam met die .,nuwe" bande
wat tussen bulle ontstaan bet.
Prominent op die S.S.R. is
Corrie Kraamwlnkel met sy
ultsonderlike .,nuwe" smaraggroen pak. Ons vra onsself
nou die vraag af o! Piet Meyer
nog nie 'n .,n uwe" rekordtyd

~ir

opgestel bet oppad na Ann
toe nle. Is die geheen-en-weer
stappery ter wille van die kof·
fie of die oefening?
Adrlnan Jacobsz vind die
..nuwe" Pukke (dore) - vera!
een in HeJdese geselskap geweldig opbeurend. Is Lou van
Wyk en Dries van der Walt
regtig beslg om ,,nuwe" Inter·
aksies met die .,nuwe" H.K.
van Vergeet-my-n1e te rem of
is dlt net Gert Cilliers wat die
oue en die .,nuwe" in Karllen
as .,nuwe" voorultsigte stel.
Albert de Beer egter verldes
die .,nuwe" bad in Heimat bo
die .. nuwe" potensiaal wat die
kampus lnbou.
Amoreus Aktueel bou hut
oe oop vir die ,.nuwe" kaske·
nades van Garrie, Petrus en
Johan. Ontbou manne . •.
.,The show must go on!!"
Tot volgende week.
.PATA PATA.

D1lnnrb

2 Tim. 1 : 7: Want God het ons Die 'n Gees van lafhartigbeid gegee nie,
van krag en liefde en selfbebeersing.
Ons beskuldlg dikwels die
s'tudente van Engelse - en
oorsese universiteite daarvan
dat bulle aktiviste is. Van ons·
self moet ons egter bely dat
ons belangloos is en onalrtie!.
Wat gebeur op ons kampus?
Aktuele vergaderings oor ul·
ters belangrike sake word
swak bygewoon en teekange.
sprekke draai dikwels op 'n op.
pervlakklge manler om mei·
sies en motors (in die mans·
kosbulse altans). Wat om ons
gebeur op politieke, soslale en
ekonomlese vlak gaan dikwels
by die mens verby sonder dat
ons eers daaroor praat, wat
wil nog st'! iets daaraan doen.
Ons is lou en lafbartig.
Maar as jy 'n Christen Is, as
jy deel het aan die Gees van
God, kan Jy nie meer so wee.s
nle Want dan bet jy deel aan
die herskepplng van God. Dan
kan jy nie meer lafhartlg of
pa pbroeklg wees nie, omdat
God se Gees nie so is nle Hy
is lmmers God en hoe kan
God lafhartig wees. Die Gees
is dlnamies aan die werk. Hy
staan sells vir die daad nie
'terug nie.

1

En omdat ons die Gees van
God ontvang bet, moet ons
ook so wees: vol van krag en
llefde en selfbebeersing.
Vol van krag: Jesus was vol
van die krag van die Gees
(Vgl. Luk. 4 : 14) en daarom
is die wat Hom volg ook vol
va n die krag. E n wat 'n ge·
weldige krag Is dlt nle - daardeur bet Jesus wonders ge·
doen, dooies opgewek, die
evangelie van die koninkryk
verkondlg en self opgestaan
uit die dood. Die krag moet
ook in ons sigbaar wees. Lp.v.
lou en lafhartig te wees, moet
ons kragtige vurige Chris'tenstudente wees. Studente wat
probleme o:> die PUK en in
S.A. vierkantig in die oi! kyk
en lets daaraan doen, studente
wat onreg raaksien en dit be·
veg. Want deur die Gees bet
ons die krag, d ie dinamlet en ons moe't daarmee werk.
Die krag is so geweldlg dat dit
aileen nie genoeg is nie. Pau·
Ius skryf dat daar Uefde moet
bykoru. Want as jy liefde bet
dan sien jy ander se proble·
me raak, dan verplaas jy jou
In bulle skoene. Dan Is jou
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hoofklagte nie dat jy slegte Kc
kos kry en dat jy •n motor Ali
mag aanhou of dat daar ole sleepbankies is nie. As jy lief·
de het sien jy die mense In
werklike nood raak; die annes
en eUendlge$, of bulle wit of
swart Is. En omdat llefde jou
hart aanraak, en omdat dit
net met krag gepaard gaan.
buU jy nle net oor die nood
nle, maar 1Y werk daaraan.
Ons moet egter in die ooc
hou dat ons nie op hierdlt'
aarde 'n utopie kan bou nle
Die wl!reld is nog in die son·
de mag, want Christus het
nog nle weer gekom nle. Daar·
om het ons 'n Gees van seU
beheersing ontvang. As jy
selibeheerslng bet, weet jy dat
jy nie jou e ie eer moet soet
nie, maar God se eer. Dan ken
jy JOU ele beperktbeld en val
hande met ander Christene.
Dan s ien JY in dat jou tradls!e
nog lank nie die volmaakte 15
nie. En dan ver trou jy op G
wat in jou werk om te wil e
~
te werk na sy welbehae.
•n Gees van krag en 11efd~ Oe1
en selfbeheersing. Christenpuk le
- kom aan die gang!

•

TWENTIETH
CENTURY
Fri. 26th 8.00 p.m. Sat. 27th
2.00 - 6 00 & 8.45 p.m.

Breakheart Pass
* CHARLES ·BRONSON.
4 to 12 Parental guidance.
Sat. Morning 10.00

Anouk and the
Elephant

Ontmoet ...

DIE VOORSITIER VAN

KORPS VERITAS VINCET

IN hierd.ie uitgawe begin ,Die Wapad" met 'n nuwe reeks. naamlik ,Ontmoet
... •• Die doel is om studenteleiers. wat nie SSR-lede is nie. beter bekend te
stel aan die studentegemeentskap. Hierd.ie leiers is voorsitters van die belangekringe. voorsitters en sekretaresses van groot verenigings en primarii
en primariae.
Die eerste drie aflewerings handel oor die voorsit- 1die volgende gese.
ters van drie belangekringe, naamlik Korps, Akade- 1. VRAAG: P~t, Jy bet oor 'n
wye terreln aktlef aan die stu.
miese Kring en Spqx:tkring. Omdat die voorsitters dentetewe
deelgeneem, wat jou
van die belangekringe van die belangrikste bcleid- seker 'o goele oorsl& oor dle
makers op die kampus is, sal die eerste die aflewe- studentetewe geaee het ln sy
rings daarom ietwat Ianger wees as die normale en geheel. Hoe sien Jy dle Korps
se plek en taa.k In dle geheel?
ook elk 'n onderhoud insluit.

ONTMOET . . . Mnr. P. A. demiese wrak is nie! In sy eer.
stejaar het hy deelgeneem aan
(PIETER) OdeodaaJ
Mon. 29 8.00 p.m. Tues. 30th &
Wes-Transvaalse Junior Atle(Voorsitter van die Korps
Wed. 31st 2.30 & S.OU p,m,
tiek en Iaat middag trcf 'n
Veri tas Vi.ru:et)
Mnr. Pieter Odendaal, mis- mens hom gewoonlik op die
kien beter bekend as Vaalpiet lang pad of veldpaadjies tangs
is iemand wat ewe tuis is agter die Mooirivier aan. Volsens
die boeke, op die atletiekbaan betroubare inligtini het hy sy
Thurs. 1st April 2.30 & 8.00 en in 'n formete vergadering. bynaam juis as gevolg van sy
p.m. Fri. 2nd 8.00 p.m. Sat. 3rd
Nadat by verlede jaar die hardJopery gekry - toe hy in
6.00 & 8.45 p.m.
gnad BA verwerf het, met as sy eerstejaar tydens 'n Hulp·
hoofvakke Grieks en Hebreeus projek in Suidwes se Sand(met onderskeidmg), is Pieter veld verdwaal het.
vanjaar iogesk.ryf vir Hon·
* ROD STEI~ER
neurs-BA in Grieks. Hy is ook
No persons 4 - 16.
'n ywerige student in Frans,
~ wat hy tans NGD vOli· Piet is
van plan om volgende jaar
TeoJogiese Skool toe te gaan.
Moenie glo dat Piet 'n aka·

lnternoc:ing
Proiec:t

Hennessy

•• ••• • • • *

............
POTCH INRY

Vry. 26 - Sat. 27 Maart
(naweek albei vertonings}

Die dierbare
Diplomaat
met
* HEINZ RUHMAN, en
*PAUL DAHLKE.
Komedie.
Almal weikom.

*••••••*•*

&OUE WESTE
INRY-TEATER

* •••• * ~· ••
Vry. 26 Sat. 27 Maart (2de vertonlng)

Breezy

Llefdesverhaal.
Maan. 29 Dins. 30 Maart.
* KAY LENZ
Vry. 2 April; Sat. 3 April (2de (4 - 18)
vertoning}
WILLIAM HOLDEN

*

Pieter Odendaal, voorsitter van
die Korpsraad, met wie Die
Wapad hierdie week ' n onderhoud voer. (Foto: Fotokuns.)

The spiral staircase

ANTWOORD: Die Korps IS
in boofsaak 'n besinningsvcr·
eniging waarin gepoog word
om Skrifbeginsels se toepassing aktueel te maak vtr van·
dag. Die Korps glo dat die
Christen voortdurcnd vernuwcnd, hervormend op alie ter·
reinc van die lewc (ook die
studentelewe) moet inw..:rk.
Die korps wil nic net praat
nil:! - hy docn ook - onder.
meer deur hulpprojektc en
tiber Factus.
2. VRAAG: Hoe pan die
Korps van.jaar probeer aktueel
wees? Kan jy enkete beklemtoninge noe-m wat die Korpsraad In 1976 vir dle Korps In
die vooruit.s lg stet?
ANTWOORD: D11.: Korpsraad
wil aktueel wccs in die man11.:r
waarop ons aksies aanbted
Ons kampus het so groot ge·
raak dat dit mocthk word om
ander mense buite die cie kos.
huis te leer ken. w~-eksaandc
word in beslag genccm dcur
akademie en 101 ander aksies,
terwyl mcnse oor nawcke ntks
tc doen het nie. Kombincor die
twce aktucle problcmc en ons
vind 'n oplossing in naweekkampe, wat gesonde, sinvollc
ontspanniog en geleentheid "lr
besinning bchels.
Ook wat onderwerpe betrcr
wit die korps in die aktualitcit
van 1976 staan. Na aanleiding
van die gebeure in Angola het
byvoorbeeld reeds onderwerpe
soos .,Suid·Afrika in die bcskuldigdebank" en .,Interna·
sionale Magsmanipilasie" ter
sprake gekom. Probleme rondom die seksuele rewoiusie is
in verskeie selle en op die
Tweedejaarskamp reeds be.
spreek. Kuns, die groot Ult·
drukkingsmiddel en ook sub·
ticle propagandamidde1 vir
ideologiee, kom in besondere
mate in die Studiekring en
verskeie seUe ter sprake.

Maan. 29, Dins. 30
Vry. 2 April, Sat. 3 April (eerWat Piet in sy vier jaar op
ste vertoning)
die
Puk reeds gedoen het, is
met
'n indrukwekkende Jys. Dts
* CHRISTOPHER PLUM·
ook opvaUend dat hy nie ccn·
MER and
sydig in sy dcelname was me.
JACQUELINE BISSET.
Hy was onder andere redak·
Riller. (Niemand 4 - 16}.
TERENCE HILL
teur van die Sakboekie, hterWestern 4-U - STER. siener van die Studentehand·
Woens. 31 Maart, Don. 1 April
boek, voorsitter van die Studic>
Sat. 3. Vry. 2 April (lste ver-~ Wed. 31, Thurs. 1 April
kring, voorsitter van Korpssel
rolling)
Fri. 2 April, Sat. 3 April
MakouvJei en voorsitter van
(second session).
Piatsak. Hy het gedien op die
Bondsboderedaksie, Korpsraad
(KVVH) Poiitisie Raad (PNB)
* JACK LEMMON.
SEAN BURY
en die Adminraad (AOB ).
Komedie.
ANICEE ALVINA
In 'n onderhoud met ,,Die
3. VRAAG: Kan Jy enk.e.le
Love drama - 4-18 - STER. Wapad" bet · mnr. Odendaal aksifl noem wat dle Korps
Alma1 welkom.
vanjear al ge1oods het en nog
beoog?

And now - pre·
pare your grave
*

*

Prisoner of 2nd
Avenue

Paul and Michele
*

*
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ANTWOORO: Die Korps
loods heel besonderc aksies in
die komende termyn. Daar
word beoog om 'n boe.k te laat
verskyn binne 'n jaar, wat on.
derwerpe oor jeugweerbaar·
heid sal bespreek. 'o Verta:tn~
van een of twee studtestukke
I""::-' is al ver gevorder. Daar word
l. '.'• 'n vcrgelykende studic van al·
le Suid-Afrikaanse kampusse
(byvoorbeeld bulle geldbeste.
...... ding) beoog deur PoUtica.
Hulpprojelt beoog 'n RIO000.
projek in die Transkei vir De·
sembermaand. Liber Factus
wil in Desember deur middel
van 'n draftoer RSO 000 insamel as geskenk aan SANRA
op sy 21ste verjaarsdag. Aktu·
eel bied in samewerking met
die Students' Christian Association (SCA) van Transvaal 'n
infonnele konferensie aan ge·
durende die Aprilvakansie.
S4H!Iversamelaaravereniglng het onlangs ·n uitstalling in die Fanie du Tolt-gebou
Chris•elike
jeugverenigings
Oaar was groot belangstelllng vir die uitstalling. Op die foto kyk 'n belangstel·
vanaf aJJe kampusse in Transtoeskouer na 'n reeks selils terwyl mnr. Gl!lhard Kamffer, regs (die voorsitter van
vaal sal na bierdie konferensie
die vereniging), verduidehk. (Fo~o: Hendrik Bosman.)
uitgeoooi word.

,.

4. VRAAG: Jy bet so paa gonoem van 'n Konfen:nsle van
Chrlstellke
Stude:ntewrenl•
gings in Transvaal. Beoog die
Korps nog skake~ met ander christeWte s tudenteverenigings, byvoorbecld ln cUe
bulte.and?
ANTWOORD: Die Korps is
r~ds aktief besig met skakeliog met die SCA en dan in
besonder met hulle rak op dtc
Witskampus. Ska.kelmg met die
SCM van Turfloop en die
ACSV van RAU bet reeds op
nie-amptelike, informele vlalt
begin. Wc!ens die Ccit dat die
Korps nog nie by 'n Nasionale
Christelike Studentc·organisa·
sie ingi!Sk.akel is nic, word hy
wcerhou van affiliasie met die
Intemationale Federation of
Evange.'ical Stud.e nts (IFES),
waartoe die Korps sterk ru~n·
getrokkc voel. Die Korps hct in
die: vorige termyn reeds brfewe
lnterna.sionaaJ venprel, waann
c.Jaar 'n oproep om nouer ska.
kclmg gcdocn word tusscn
Christc!like studentevcrenigings
5. Verlede jaar bet dle Korps
nogal aan omstrede besprekingspunte op die ka mpus
declgeneem. Dink jy dat die
Korps (raad) as sodanJg hom
kan ultlaat ( dit wit se: stand·
1mn1 inneem) oor gebeure op
die kampus?
ANTWOOHD: Baie beslis. Dit
is nodig dat dic rcformatoricse Christen kan ~ttlstaan en
,.ja" k:ln sc vir die gocic en
,.nee" vir die bo~c.
6. VRAAG: Hoe slen u die
verandererde verhoudlng Iussen die Studenteraad (nou
SSR) en die Korpsraad, na
die struktuurveranderlng van
1975? Het die Korpsr&ad ml"cr
gesag op sy eie terrein gekry?
ANTWOORD:- Gccn wesentlike vcrandering kan nog gc.
vocl word nie. Ek vocl dat
daar gerus mcer gcmaak kan
word van 'n linansiclc komitce
v:1n die SSR waarop die raads·
penningmeestcrs silting het
en 'n soortgclyke sckretaricle
komitcc vir die raadssekrctarcsses.
7. VRAAG: Hoe slen jy die
verhoudlng tussen dle Korps
en die kerkllke jeugvereni·
gings (JV, KJV, HSV) e.n tus-

cHe Korps eo die bullkoml·
spreklngs te hou met die ver•
enigings en/of k.osbulae?
Antwoord: Wat die kerfd1ke
Jeugv~s betref, kan ek
noem dat ons geskakel b et.
Daar is wedersyds gevoe1 dat
die geskeidenheid tussen die
kerke 'n gevolg van die sonde
is. Daar is gevoel dat d1e eenheid in Cbristus herstel kan
word deur samewerltrni (sonder om verskille te negeer).
Die Korps voel dat binne die
aktiwiteite wat by aanbied so
'n samewerking moontlik is.
Heel konkrcet is ook besluit
dat die Ic..orps in samewerkini
met die kerklike jeusvereni·
gings jaariiks 'n besprekingsaand op 'n Sondagaand sal
hou. Vir hierdie jaar word 'n
paneeibespreking oor Veroot·
moediging beplan.
Die hulskomJtees beboort outomaties kontak tc hou met
die Korpsselbestuur In elite
koshuis.
8. VRAAG: Jy was verlede
jaar voorsltter van die Studte.
kring toe dle Venl~ l.nsake
Chrl.stellke Wetenske p se resultate krfties deur die Studiekrlng gekontroleer l.s. Gaa.n
bierdle onderllggaam van die
Korps (of die Korpsraad telf)
die saak opvolg?
ANTWOORD: Dte SSR bet
reeds begin om dte saak op te
volg. Die Korps voel m sy gcheci Sterk dte noodsaak van
die ondcrsock. Die Korps sal
in sy gchcel aile Linale aanbc·
v..:lings wat mag kom in daad
wll steun. Vir di..: Ecrstcjaarskamp word byvoorbedd 'n
diepgaande bcsprcktng van die
saal. bepian.
9. VRAAG: Wle 1s dle vier
mensc wat jou op die Korpsraad se Uitvoerende Komltee
(UK ) bystaan?
ANTWOORD: As sekretaressc dio:n Nelle Prtorfus, 'n vyf·
ll..:jaarstudcnt van Karlien wat
bcsig is met Honncursstudic
in Afrikaans-Nederlands. Johan
van Wyk, 'n derdejaar van Heimat en Bcplannerstudent, tree
op as ondcrvoorsitter van die
Korpsraad. Piet Fourle, 'n BAstudcnt, van Ca.put, is die
penningsmeester van die Korps·
raad en Daole de Kock, 'o der·
dcjl'ar van Hombre eo ook 'n
BA-student, is die Addistonele
lid van die Uitvoerende Komi·
tee.
Volgende week: Ontmoet •.•
Mnr. R.iaan van der WL't,
voorsitter van die Akademiese
Kring.
8eD
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MAKOUVLEI
OP sosiale gebied is Makouvlei hierdie jaar. besonder bedrywig. Daar is in die eerste
paar weke alreeds meer ak·
sies met dameskoshuise geloods as wat daar verlede jaar
die hele jaar ;plaasgevind het.
Met Vergeet-my-nie het ons
'n interkussing gehad wat eit:J.t·
lik in 'n il}ter·water ontaard
het. Dit het natuurlik netjies
in die kraam van die ,waterliewende'' Makouvleiers gepas
en die meis:es sal sekerlik nie
,vergeet" hoe deeglik die manne .van die Vlei hulle gebad het
nie. Met Mea Mater van Pote
het ons 'n Sondagaand intertee gehad en dit daarna opge.
volg met 'n inter·Jaffel wat
op 'n heerlike ,geselligheid"
uitgeloop het. Ons ontspanningskomitee het nog baie
planne en ek wil hulle nie
graag vooruit loop nie.
Nie net op die gebied van
interaksies is Makouvlei bedrywig nie, maar ons het ook
alreeds 'n keer of wat vir dameskoshuise gaan ser. Die
stemme is maar vals, maar die
gees is darem daar en te oordeel aan die geflikker van
ligte was dit seker nie te pyn·
lik vir die dames se ore nie.
Makouvlei staan nie net op

sosiale gebied sy man vol nie,
maar !ewer ook 'n goeie bydrae tot die land se ongeluk·
syfer. Twee manne het binne
'n week in motorongelukke
beland en dan praat ons nie
eens van die twee of drie wat
gedurende die lang vakansie
sulke tei:ugslae ondervind het
nie. Gelukkig het niemand
seergekry nie. Dit lyk asof dit
deesdae veiliger is om in die
koshuis se gange te rolskaats,
of hoe Braam -,Perd", alias
,Jonas die Rollerbal Kampioen?''
Die Vlei het die krieketsei·
soen op 'n hoogtepunt afge.
sluit nadat hy in sy vorige
twee wedstryde vernederende
neerlae gelei het. Hy het naamlik vir Over-de-Voor, die wen·
ner van die koshuisliga, oor·
tuigend met 42 lopies op die
eerste beurt geklop. Graag wil
Makouvlei vir Gert Doorewaard (,Kees") met sy skitterende vertoning tydens die
TREK-Iiga byeenkoms geluk·
wens waar hy onder meer met
Kroggies afgereken het. Ook
dink ons aan Braam van der
Merwe wat PUK·eerstes in
Rugby gekry het, en klein
Gerrie van Deventer wat vir
PUK o/20 A uitdraf.

DORP
INTERAKSIE
Thaba Jiih, die Dorp was daar,
vir 'n kaas-en-wyn, op 'n Donderdagaand . . . Oom olifant
het lanklaas so mooi geklink,
dis seker! Selfs die blase ou
manne het moeite gehad om
darem so effens ongeinteresseerd te lyk. Dit is moontlik
omdat ·die seniors van Dorp
se dames daarin geslaag het
om die Thaba Jlih-tafels en
beddens so feestelik te kamoefleer. Dit is verder belangrik
om te noem dat ons bulle 'n
hele aand lank van die alombeminde ,kykkassie" af weg
kon hou.

DIE BU.LT APTEEK
TEL. 5943 -

Hier 16 die inwotiers van Caput en Wanda weg aan die middernagtelike mielies.
(Foto: Hendrik Bosman.)

TOMSTRAAT 88

I KlA\JERHOJ~

Een film gratis vir elk wat
u by ons laat ontwikkel.
. -Wapad.

DIE, WINKEL Vffi DIE.
STUDENT

HUIS & TUIN

/

Alma! wat so geinteresseerd
was in ·die gewerskaf in Dorp
se teekamertjie kan gerus hulle
nuuskierigheid
bevredig
deur te gaan inloer by die
skoongeskropte deur. Aile lede -v.an DSV kan nou verseker
wees van lafenis tussen periodes in die oggend, gemaak
deur welwillende eerstejaarda·
mes.
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'N MENS voel dit sommer aan ('twaalf ,yslike" kerse op 'n
- die warm skoenlappergevoel ,.yslike" koek). Nogmaals geas Denise wegspring, as Alta luk, Liberalia!
die lint breek en as die ander
Hombre se manne was nie
Klawers moeg, maar breebors so opgetrek met die ,watedie aand inkruip - Klawerhof, rige" wakkerword half drie in
Klawerhof 'n refrein wat jou die oggend nie! Ons ser het
altyd bybly!
darem opgemaak, of hoe!
Na die eerstejaarsatletiekbyTussenin is die Klawers baie
eenkoms wat Klawerhof ge- bedrywig op die sportvelde!
wen het (vergeet nie die gees- Tussen die ,gebros-swottery''
beker nie!) was dit 'n moet sweet dus op die netbal· en
dat Klawerhof ook die senior- hokkievelde!
byeenkoms moes wen! - die
Voor jy gaan slaap, (so halfhoop het dus nie beskaam nie! vier in die o~gend) weet jy, Hierbo verskyn Klawerhof se
Donderdagaand was di' t groot besef J'y we1 klik: ,·,Ek weet embleem met die 25 jaar fees - so tussen die kaas en daar is net een plek - dus dit is vanjaar hulle eerste
kwarteeu.
knoffelbrode is daar gesing, die Klawerhofkoshuis, waar
bier gedrink en Liberalia se my hart na trek - dis die
t..w-aa_I_f_d_e_v_e_r_j_a_ar_s_d.,.a_g__g_e_v_ie_r_b_a_k_s_te_p_I_e_k_o_P_d_i_e_h_e_I_e__P_u_k,!.

DORPSKAMERTJIE

PUKKE! Besoek ons !

DIT het vroeg die oggend met
'n luide geraas begin. Of dit
regtig geraas was, kan ook
nie gese word nie, maar bulle
het met trompette en sang
en ,kanonskote" en sjampanje
kom aankondig dat hulle die
aand vroeg sou opdaag.
Die aand het voorwaar met
'n fees begin - vetkoek en
mielies en drinkgoed. Volkspele het deel van die verrigtinge
gevorm. En toe sak die reen
toe. Daar is gekoes-koes tussen die druppels deur tot alma! maar later koers gekies
het blokke toe. Daar is die ver·
rigtinge gerek met koffie en
soms beskuit tot 12.00 nm.
Dit was een groot fees·aksie
ten spyte van die reen en al·
mal sal dit lank onthou. Ons
wil net se, Caput, julie is 'n
groot koshuis!

OEFEN SAAM MET
U KOSHUIS
VIR DIE

Serkompetisie

BII
ke
le
'n

KARLIEN: VOLOP AKSIES!

om
be!
I

BAlE van julie vra seker hoekom Karlien so stil is_ hierdie jaar? ~el die atl
sake
staan net so - die funksies wat ons hou is nie so aanmekaar me, maar 26
soms hoor jy nog die okG.
taaf van haar heupe
so GROOT.
'

sien jy haar maag
soos 'n warm broodjie ·
voel jy die glissando
van haar hare teen jou
bors
net soms
as die wind deur die bome

Elke gand in die koshuis het
al so op hulle eie 'n aksie of
twee met 'n manskoshuis ge·
hou, om te bepaal met wie kan
daar die grootste feeste gehou
kan word.
Donderdagaand 18 Maart het
Hombre en Kariien opgeruk
haar nog
Johannesburg toe om te gaari
Antjie Krog
skaats. Baie van die ' dames

het egter nie ongeskonde teruggekom nie - die wat nie
hu;Ie harte verloor het nie,
het beslis afstand van bulle
waardigheid gedoen.
Die inter·koffiedrink wat
Sondag 14 Maart met Over-de·
Voor gehou is was 'n reuse
sukses. Die aand is baie planne vir die toekoms beraam.

Karlien is dan hierdie jaar die
uitsoekkoshuis wat genooi is
om saam met Over-de·Voor die
Groot Brag teen Taaibos by te
woon.
~looster-manne ons sien egter vreeslik uit na die gebruiklike inle (fliek) - vrugtefees
w~t elke jaar tussen ons gehou
word.

THABA-J

P.
D.
W.
G.

H.
DA
A
R

·
R.
J.
I
at!

sta

DAAR is voorspel dat 1976 'n P.

..... . .:

*

*
*

Skoenherstelwerk
Fietse
Breekware en Geskenke
-Pot.

Studente het flink gehelp met die onlangse oorstromings by die Mooirivier. Hlar verskyn
klompie Pukka by dr. Schulze (heel links) sa huis waar hulle help sakke pak hat.
(Foto: Fotokuns.)

•.._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=========--:~ ·I 'n

gr66t jaar gaan wees vir die G.
Thaba Jahners, en tot dusver Alt
is hierdie voorspelling telkens
bewaarheid. Daar is feeste ge· s
hou. Miskien was die grootste tiel
fees dM een tussen Koster en _
Potchefstroom.
G.
Die mielielande, lang gras P .
en die teerpad het as feesteli· D.
ke agtergrond gedien, terwyl w.
Fanus, Marcus en Joe met hul· G.
le bekwame, voorbeeldige en H.
gepaste Ieiding, die vreugde· Pie
voile gang en verloop van die He1
fees bepaal bet. Slegs twee Ba
gebeure het gedreig om die
sukses van die ,toerfees" te DA
verongeluk, nl. die verdwyning A
en moontlike ,,inslaping" in die R.
lang gras van Fanus en Marcus. R.
Dit Is gelukkig afgeweer.
w.
we
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PUKKE KLOP YSKOR
DIE Pukke se jong en onervare span het die rugbyseisoen Saterdag verrassend goed op Vanderbijlpark begin deur die sterk span van Yskor met 2723 te klop. Rustyd was bulle 16-12 voor.
Op 'n swaar veld en in 'n
ligte reentjie is aanskoulike
rugby deur albei spanne gespeel. Net vroeg in die wed·
stryd het die studente agter
geloop en daarna nie weer nie.
Eintlik rnoes Yskor rninder
punte gehad het.
Teen die geharde pak voorspelers het die Pukke bulle
man goed gestaan met Dries
Coetzer, Johan Strydorn, James
Stoffberg, Okkie Ooslhuizen
en Ferdi Osborne die ver·

naarnste uitblinkers.
Losskakel Andr~ Rousseau
was egter die ster van die dag.
'n Goeie diens deur sy skrurnskakel Adri van den Berg het
horn in staat gestel om al die
voorskrifte vir 'n losskakel uit
te voer.
Bennie van Rensburg het dodellk ver.d edig op senter en
Bennie Klerk (vleuel) en
Theuns Eloff (senter) het heelwat belofte getoon. RAU kan
Saterdag op Olenpark met ge-

noeg vertroue aangedurf word.
Nartjie Nortje, Ferdi Os•
borne en Theuns Eloff het
gaan druk. Pierre Pieters het
al drie driee vervyf en met
'n strafdoel geslaag en Dries
Coetzer het twee reuse-straf·
doele deur die pale gejaag.
Die Ibbie was rnaklik met
Mnr. Piet Malan, Direkteur van , •.....
34-4 aan die wenkant.
die Sportinstituut.
(Met erkenning aan Potchef·
stroorn Herald) .

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

NETBAL
DIE netbalspanne vir Saterdag
is as volg:
Eerste span :
Karin van Wyk, lise Basson ,
Martie van Taak, Bettie Prinsloo, Annette Cronje - J<apteine, Betta Steynberg, Alletta
Nel.
Tweede span:
Rene de Waal, Louise Wessels,
Trudie
Engelbrecht,
Linda
Harmse, Leonie Scott, Jeanette Ktihn, Rinette van Niekerk.

Ondersteun
U KOSHUIS OP
SPORTGEBIED

a

-~

Caput hat Satardag in Pretoria an sy reen gewys dat hulle
nie verlede jaar met geluk gewen het tydens Karnaval nie.
Met die nuwe trapkar het
hulle een van die baste baantye opgestel, nadat die ou kar
ongelukkig gerot het.

a

~
r
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ATLETIEK
BINNE die volgende paar weke vind daar drie intemasiona·
le atletiekbyeenkornste plaas.
'n Hele aantal Pukke is gekies
om teen van die wareld se
bestes dee! te neern.

I

Internasionale Uitnodigingsatletiekbyeenkorns te RAU 26 Maart.
G. Jacobs
P. Meyer
D. Malan
W. Smit
G. Doorewaard
H. Steinberg
DAMES:
A Stander
R. Jacobs
R. van der Berg
J. Gunther

Internasionale Uitnodigingsatletlekbyeenkorns Kaapstad - 29 Maart.
1
Goosen Skyfwerp/gewigstoot
e G. Doorewaard 3 000 hindernis
r Alta Stander 800 rn

IP.

Suid-Mrikaanse Ope Atletiekkampioenskappe 2, 3 April
1 I _ Bloemfontein.
G. Jacobs
s I P. Meyer
D. Malan
I lw. Smit
G. Doorewaard
1 I H. Steinberg
Piet Goosen
Henk du Toit
Badenhorst 20 krn stap
DAMES:
A. Stander 800 m
R. Jacobs 100 rn
R. van der Berg 100 rn hekkies
W. Fondse gewigstoot/skyf.
werp

Het iemand al ooit opgemerk dat sekere geboue waarna
hierdie rigtingwyser verwys, nie meer bestaan nie? Van bo
af: Aardrykskunde, Geologie ... en wat nog? (Foto: Fotiek.)

ASUGELD .
STU·KRAG VRA.
Dis nie speletjies om geld te
bele nie. Vandag nog minder as
voorheen. Want deesdae moet u
geld inflasie kan hokslaan.
Dus, voor u sommer in enige
spaarrekening gaan geld bele,
vra uself eers af:
(i) Kry ek die hoogste
beskikbare rentekoers 'f
(ii) Is daar dalk versteekte
finansiE:He koste wat my
rentekoers verminder?
(iii) Word my rekening maandeliks met die rente gekrediteerof net een keer per jaar? (As u
maandeliks gekrediteer word

soos by Nedbank, verdien u
spaargeld saamgestelde rente,
en u belegging groei soveel
vinniger.)
(iv) Word ek beskerm teen 'n
skielike daling in rentekoerseen gaan ek baat as die koerse
weer klim?
(v) Kan ek geld trek as ek wi I?
U sal vind Nedbank weet die
beste raad met u spaargeld. Wat
u besondere behoefte ook al mag
wees. En as u eers 'n Nedbanker
is, sal u 'n Nedbanker bly.
Nedbank Beperk
Geregistreerde Handelsbank
'n Lid van die Nedsual-groep . .

Ontmoet ons universiteitsmanMnr. Christo Holtzhausen

Wanneer daar onmiddellike deskundige advies oor
studente se ge/dsake, versekering, reis en dies meer
verlang word, sal u vind
dat julie mekaar verstaan.

Vir volledige inligting oor
ons Universiteitsdiens en
vir vinnige besluite, sien
Christo Holtzhausen
by Nedbank in
Potchefstroom
of skakel hom by 439~.

DIE TOEKOMS LE
BY DIE NEDBANKERS
Wat u planne ook a/ is, ·
een manier om in die /ewe
vooruit te kom is om die
regte mense te ken.

Die
Ned bankers
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SPORTDAG

F

PU vs RAU
27 MAART 1976
park.
27 MAART 1976
park.
16h15:
Dlrlgente
skink
'n
gla18bSO:
Ontbaal, Sportgebou,
08h0G-08b30: Ontvanp van
sJe sjampanje.
(Fanie d u Tolt).
RAU, Sportgabo•.t (Fanie du
16hl5: PU I vs RAU I, OU!n·
ToJt).
08h30: Tennis, Fanle du Toit.
08h4S; PU-kosbulsllga (rugby),
Fanle du Toit.
09h00: Muurbal, muurbalbane
(by Over-de-Voo~kosbuls) .
Krl~et, Fanle du Tolt A.
09h30: Judo, Fanie du Tolt.
Netbal n. Fanle du Tolt A. OP Saterdag 27 Maart vind 'n ampteiJke Sportdag
DameshoWe U: Fanle du teen die Randse M ri.kaanse Universiteit plaas. Dit
Tolt B.
is 'n voortsetting van die viering van die t1enjarlge
Mlllllilwkkie I: Fanle du Tolt

SPORTINSTITUUT 10

JAAR

bestaan van die Sportinstltuut wat sedert Oktober

A.

lOhOO: Karate. LQ.saal B.
Pluimbal, LO-saal A.
Onderwater hokkJe, PU-swem-

bad.
PU-~ykoshuis11ga,

Fanle

du Toit,
PU c..-20 vs RAU o.20 B,
Fanje du Toil A, FanJe du
Tott B.
Stoel, Fanie du Tolt.
10h30: NetbaJ r. Fanle du Toit
A
Dameshokk.le 1, ~o•ante du
Toll A.
lOhOO: Valskerm, Fanie du
Toit.
PU•rugbykoshuisUga, Fante
du Toft.
l2h30: Mlddagete, Sentrale Eet·
saal.
(Siegs RAlJ..sportmanne en
-vroue.)
Toeg3ng· Studente en kin·
ders: 50e, volwas..~nes: Rl.
13h4S: PU o.20 A vs RAU o.20
A. OH!npa.:k.
15h00: PU 1B vs RAU ll, Olen-

1975
..- aan die gang is. Net die amptellke eerstespanne van 'n beperkte aantal sportsoorte sal deelneem.
Hlerdle Sportdag moet hoe·
genaamd nle iesien word as
'n tweede Intervarsity ol 'n
vervangln• van dle Intervarsity teen ltovsies nie. Ole l ntenarslty teen Kovsies sal bly
as die enlgste en amptellke
Intel'Varsity. Ole ska.kellng met
RAU Is gedoen met die oog
op praktiese oorweginge. Johannesburg bied die naaste
Afriltaanse Unlversit.Ut en aodoende kan koste aan so ' n
dag ook Jaag gehou word
.,Ott Is aileen 'n sportdag daar sleek nlks verder In
nie", het P1et ~rand, bekende
rugbys peler res~.
Die Sportdag sal net die Snterd ag plaa.svlnd en die program is elders op die bladsy
Sedert mnr. Piet Malan in
Oktober 1965 aangestel as dl·
rekteur va n die Sportlnstltuut,

Theos reg
•

VIr

RAU

DIE eerste rugbyspan wat teen RAU se manne
sal opdraf om 16hl5 op Saterdag 27 Maart is soos
volg:
Sors Greyiing
Ben de Klerk
Willie Smit
Ben van Rensburg
Nart.Jie Nortje
Andre Rossouw
Adr6 van der Berg
Oklde Oosthulzen

Ferdie Osborne
Dries Raath
J oban Bester
Johan Strydom
Dries Coetzer
James Stoffberg - bpteln
Plet Brand.
&le lB-qa.n Is u vola:
Pierre Dieters
Daantjle Weltz
Theuns Eloff
Poerie van Rooyen
Ben-John Birch
Sokkles Muller

bet die hare behoorl l.k gewa.ai.
Daar Is besonder bale vir
sport.manne- en vroue aan dle
PUK gedoen, en elke PUK be·
hoort trots te wees op hlerdie
suksesvolle insUtuut.
Die pragtlge Fanle d u Toit
Sportterreln wat op Oude Molen gebou is. Is een van d ie
moolste wat mens om kan
droom. In die groot sportgebou
Is daar goeie gerlewe 'n
goed toegeruste gtmnasium en
moderne kleedkamers, a.sook
'n klubkamer wat 'n lieflilke
uttsig op die sportter reln bled.
Daar word jaarllks merletebeurse aan belowende sport·
lut beskikbaar gesteJ. So bet
d ie PUK mense soos Bea Ma·
rals, Fanie van ZIJI, Andries
Krogman, ErtJies Bezuiden·
bout, Dries Coetser. Plet Mey·
er en nog vele ander getrek.
Die aigelope dekade Is 'n
hele aantal sportarrteters aangestcl vir dle verskfllende
s porlsoorte. So Is Clive en Sal·
ly Ulyate onderskeidellk vir
Manshokkie en krleket en da·
meshokkle en netbal aangestel
Pieter Campher ls die jongste toevoeging vir tennis en
veteraan Jos Slraltis beheer
die aUete van die PUK. ·Die
lnsutuut hel ook ·n bekwame
admlnistraUewe af deling. Piet
Brand is na tuurlik ook betrokke by rugby.

DAMESHOKKIE
PUK KLOP YSKOR
DIE dameshokkleSJ)anne wat B. Malan, J Buys, H. van DeSaterdag sal speel Is soos volg: venter, L. Strydom, M. Eras·
Eerste span: T. Venter, S. mus.
Coetsee, Y. Serlonteln, A. de
Tweede span: R. Klapper, R.
Korte, C. Meyer, M. Joubert, Burger, E. van der Merwe. E.

van der Westhuisen, D. Ra
tenbach, S. Malan, I. Buys,
Grobbelaar, K. DaveJ,
BischoU, M. Delport.

MENSE IS SPORT . . .

Flip Venter
Johan Theron
Boom Burier
Ha:rry Smalman
F1ame Niewenhulsen
Lou van Wyk- kaptein
Braam va n der Merwe
Koos Wentzel
Die 0/%0 A-span Ia as volg:
J . Tiedt

S.
B.
B.
B.
G.

Fouche
Smit.
Kroon
Dipper
van Deventer

SPORT

J. HUiO

B.
A.
B.
A

Venter
van der Merwe
Zletsman
Marltgraal
c. Schlebuscb
C. Troslde.

James St offberg, die man wat
die Theos Saterdag op O ltinpark sal lei.

IS . . .

PUKKE
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Atlete skitter m Pretoria
TYDENS dle Su.id·Afrikaanse
Senior lnterprovlnslalo Kam·
ploens.bppe wal verlede week
In Pretoria mldde-ln i letende
re~n gehou Is, bet. drle WesTransvalers en Pult-aUete met
soue- medaljes weueloop.
Piet Goosen het die sky{·
werp gewen met· 'n gooi van
54 m en Plet Meyer was weer
konlng in die atapnornmers.

S toe lera oeren hard In Over-de-Voor se ontspanningsaal vir mOre ae lntervataity met
R.A.U. (Foto: He ndrlk Bosman .)

Hy bet naamUk die 5 000 m
en 20 km stap lag-lag gewen.
Die Wes-Transvaalse 4 x 100
m afloSllpan bet gewen ln 'n
tyd van 4.0,8 sek. Die lede van
die span was Andre ven Heerden. VIctor Schultse. WDlle
Smit en Tlnus van Wyk.
Gerrie Jacobs was tweede ln
dle 400 m met 'n tyd van
48.2 sek.

WUna Fondse was vlerde in
sowel die skyfwerp as gewig·
stoot met afstande van 40,20
m en 12,21 m. Estle Robbertse
was sesde In die splesgool met
'n afstand van S9 m.
Die w~ word p4ruk dear
cUe
Potdlefstroom
R ettld
(EclJrw.) Beperk, OU!ru.D 11
Pot.ebefftroam.
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