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I ntervarsity 'n reuse
prestasie
DIT was met 'n groot g<'\'ocl van tevredenheid dat die Pukke Saterdag bui<;·

waarts gekecr bet na die eerste Intervarsity m<'t RAU. Die oorgrote meerderheid van die sportspanne bet geseevier teen die bcsockers en ook die
hcogtepunt van die mlddag, nl. die stryd tusscn die ecrstcspanne het ook
in die Pukke se guns verloop.
toeg(:c dat die Pukke ban!
Die organist!e"rders van die
hard geveg het. vera! na rus· lntervarsity kan gelukgcwens
tyd. Die telling van 23-21 gc- word met d1c rcelings. Dil
·
word aiJerwee as 'n deurbraak
tUig ook daarvan.
bcskou dat die twec univcrsiDie gees onder die s kare wos teitc ook sportbande :lOngegoed en selfs die nautjies het kn oop hel. Die n:tburlgheid
goed gesing Len spyte va n die v:m d ie tv.ee inrigtlngs maak
feit dnt bulle nog Die ' n l ang sodnnige kontak gcwens en
t r ndis1e van d\6 d inge bet nie selfs noodsaakhk vanwei! die

is hier baie dui-

fcit dat altwee Afrikaanse unl·
vcrsitellc is.
Van vrocg die oggend a! bet
d1c llaulJies al aangeltom en
is clio sporlitems in belder
sonskyn weer afgehandel. Die
oggcnd sc verr igUnge is bale
~toed bygewoon e n Is die bate
van die Fanie du Toitspor tterre in weer eens onderstreep.

VAN 4-11 April bied die N.G.-gemeente Potchef·

stroom-Noord 'n sendingweek aan. Die doel daar'· mee is nie net om die gemeentelede te bereik nie,
' maar om dJe hele Potchefstroom, en veral die studente, te bereik.
Die lema van die hele aks1e
is JONA EN GOD SE SEN·
DINGOPDRAG. As hoofsprcker
tree prof Nico Smith van Stel·
lenboscb op. Ander sprckers
is o.a. ds. Maasch wat k.om
praat oor melaaste sending,
mev. Vermaak oor sending 10
Soweto en ds. Ellis oor sen·
ding in Wes-1\11.
Daar s3l van Maandag tot
Vrydag ui~tallings in dje To-

tiussaal wees , met p raatj ies
tussen 1 en 2 run. In die aande
word die program in die kcrk'aal voortgesit met bespre..
kings en skyfics.
Saterdag i(i April i:; daar 'n
rugbywedstryd tussen die Ban·
toe- en Kleurlingseodinggroe..
pc. en die aaod om 7 45 nm.
word 'n rolprent, KYK NA
DI E STERRE, in die kerksaal
vertoon.

Die Pukdirigante hat hulle ook
bale goad van hulle taak ge-

Tokkelokke presteer

kwyt tydens die lntervansity
met die R.A.U. Hier is Dawie
Weyers op die veld. (Foto:
Hendrik Bosman).

JUDO

'N GESKIEDKUNDIGE rugbywedstryd bet Sater·
dagoggend op die Fanie du Toit A-veld plaasgevind.
Die rede? Dit was die eerste ligawedstryd waaraan DIE PUK se judo-manne net
op 'n bo~ noot afgesit - veral
die Tokkelokke deelgcneem bet. Ja, reg gehoor!

SKAAK
PRESTASIE
DIE PUKKE bet oor die algemeen goed gevaar in die pas
afgelope Wes-Transvaalse Ope
Kampioenskappe wat in die
Ber.nle Pienaarsaal van Pote
aehou l.s. Crystelle Smu ts bet
wcnestap met d ie prys vir
dte beste damespeler op die
toernooi. Die eerste ptek is gedeel deur rue Sprlngbokspeler,
F-rank Korostensk l van Johannesburg, en mnr. Lansard van
Llcbtenburg.
Vler-eo·tagtlg
spelers ult verskele dele van
Transvaal en rue Vrystant hel
aan dJe kampioenskappe deel·
geneem.
Op die tuisfront l.s die Puk·
kamploenskappe byna voltooi
en tot dusver Jyk dlt aso! die
heersende kampioen. Joh3n
Swanepoel, sterk teenstand ondervlnd van 'n nuwe speler,
Stephan GUidenpfenn•g

Die Pukka takel 'n Rautjie. Op
die voorgrond 16 James StoHberg, kaptein van die Puk se
eerste s pan. (Foto: Fotokuns) .

Die ru&byspan van die l co·
logiese Skool neem oou as volwaardige span deel aan d1c
Koshuisliga.
Voorlopig, (L.W. voorioj)jg)l
s_pecl di!! Tokkeloltke in dJe
Die speters gooi hulle hande in die lug nadat 'n drie aan die tweedc liga. en die eerste slag·
Pukke toegaken is . (Foto: Hendrik Bosman) .
offers was toe die span van
Dawic Dup.
!)~~~~~~-..:!)~~~
Die Oawit: Ooeppers llet eersLe bloed geruik met 'n straf·
doel, en die rustydtelling was
nog 3 - 0. Na rustyd bet die
Tokkelokke die krane begin
oopdraai, en efFie minu te voor
die einde was rue telling 16-3
in huJJe guns. Drie mooi dnee
waarvan twee vervyf is, bet
hiervooor aesorg. Net om te
wys dat bul blus nog nie heeltemal uit was nie, het Dawie
Dup in beseringstyd 'n aoeie
drie aangeteken. Die vervyf.
skop was oor en rue eindtelling: 16 - 9 m rue Tokkelokke
sc
guns.
!)~~~~,......~~~~
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Het u iets nuuswaardigs?
Skakel

DIE

~YAPAD

DIE S.S.R.-KANTOOR
(Posbus 13)
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Nou praat die manne na tuurlik net aanmck.aar van liga
wen en sulke dinge! Maar huJ.
le moet on.thou, die seisocn is
nog lank! Nietemin pak die
Tokkclokke die saak met groo t
ems aan, en onder die mags·
uitoefening van afrigter Ds.
Bell!lie de K.terk, is daar n ie
juis kans vir loodswaai nie.
Voeg daarby die kapteinsk.ap
van Tinus Smidt, en jy bet al
die bestanddcte vir 'n wen.
span - net die spelcrs wat nog
moet byk oml
So ontbou maar, as julie
dalk by 'n veld verbystap en
julie sien 'n span met spier·
wit tru.ie en blou krae, en julie
boor die . loeskouers skree:
,,Skoooolk.ieeee", Is di t nie 'n
besoekende Laerskoolspan wat
speel nie, maar dieselfde Sk.ool
waaruit die PUK ontstaan bet,
en natuurtik sy ruaby ook!

nou dat. die rondgooiers die
vooruitslg het van 'n sagte
land ing op 'n nuwe mal
Voorverlede naweek bet twee
Pu.k ke die We.c;-Transvaal-span
gehaat. HuUe Is R. van Rens·
burg en N. Stolz.
Die judoklub se oefent ye is
Maand ae en Woensdae-aande
vanaf 7.30 nm. Op Woensdae
is daar spesiale afrlgtin&,

BEVEG
INFLASIE
RY SAAM MET

U VRIEND KLAS
TOE
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Negatiwiteit
•
mt

K_its-ideetjies
HET jy geweet? nat jy nooit, ja nooit mag fluister
in 'n geselskap nie. nit word beskou as bale swak
maniere.
As jy iets laat val in 'n restaurant 9£ enige eetplek, jy
moet wag tot die kelner dit
optel. Andersins kan jy jou gesel vr;l om dit vir jou op te
tel.
Dat kookolie 'n uitstekende
plaasvervanger is as ooggrimeringverwyderaar. Nog 'n paar
oulike plaasvervangers vir 'n
noodgeval: meng lipstiffie met
vogroom vir 'n blosser, gebruik
petroleumjellie vir 'n glanslip-

stiffie en bier en water in gelyke dele vermeng, maak 'n
baie doeltreffende haarsetmiddel.
Dat babaolie 'n heerlike badolie is. 'n Druppel eau de cologne daarby ruik baie lekker.
Dat twee teelepels koeksoda
in 'n glas lou water 'n verkoue
sommer gou die wyk laat
neem. Onthou net om die
koeksoda te drink sodra jy
begin olik voel.

Kleur die dag

'N sekere negatiwiteit het sy
kop uitgesteek onder 'n groepie van die dames en dit is iets
wat lelik omkrap.
Nie alma! stem saam oor alles nie, maar dit help ook nie
om jou eie !ewe te versuur
deur ·g edurig besware te opper
nie. Dit veroorsaak net fronse,
en fronse bring plooie, en
plooie laat mens gou oud lyk.
Gee jou mening, maar kyk
eers die kat goed uit die boQm
voor jy te gou praat.
Ons is veronderstel om volwasse meisies te wees, soos
dames volwasse oor sake ie
kan praat en dink. Dit sluit
onnodige negatiwiteit uit.
Gelukkig kan ons onthou:
,The positive always defeats
the negative".

\
C"
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denim-sykouse. Dra Coty se
powdershine-oogskadu in enige van die blou skakerings.
Gaan kyk na ,Barry Lyndon''
en eet 'n opdraai roomys na
die fliek.
As jy wil kan jou dag geel
wees en vol stukkies son. Nou
dra jy jou strooihoed met die
madeliefies teen die kant. Jy
smeer 'n streepsel van Max
Factor se lipglans aan jou lippe en 'n tiksel Khadine agter
jou ore en op jou poise. Eet
Het u iets
melktert by die Hollandse bakkery en gaan ry 'n ver ent met
nuuswaardigs?
jou fiets.
Skakel
Of maak dit 'n groen dag of
'n witte of 'n pienke. Teen
hierdie tyd behoort jy al die
by
idee te he. En sal jou dagdromery jou dalk nog baie verder
DIE S.S.R.-KANTOOR wegvoer as myne. En stry: jy
(Posbus 13)
voel al klaar beter!
-~-~-----~----~---.--.-

. .. . en het ons intervarsity
g(miet! Ons alma! se senuweas
was gedaan, ons kP.le hees geskree. Maar al wat ons no:.1
onthou: die Pukke het gewen!
Eintlik was die intervarsity
reeds voor die aanvang van
dit hoofwedstryd gewen. Ons
sjampanjenooi, Marianne !'lei,
het die Raukies 'n les in fyn
,. J;m.aak en elegansie geletlr.
;11 Haar uitrusting was 'n ware
treffer en vol in die kol.
Ons klink 'n glasie op Marianne en 'n soete oorwinning!

DIE WAPAD
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4 .- 11 April
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) HET JULLE GEHOOR?

Juwele hierdie winter is van
) bamboes, hout, ivoor en ski!paddop.
Tjalies en ponchos word soggens, smiddags en saans gedra
6.30 - 9.00 nm.
saam met enige kledingstuk.
-Wa. > Jou chemise (dankie daarvoor!) is 'r10g groot mode.
.,-.-.~
Rokke en rompe wat bo die
knie sit, is verbode, absoluut
verbode.
Almal praat van die ,chinese look". Dit sluit in: sianTomstraat 88, telefoon 5943.
: ker lyne, rompe met splete
en die kleure daarvoor is
swart, rooi en wit.
Parys s~ · gordels is 'n noodsaaklike bykomstigheid. Draai
'n lang tou waarvan die punte
met krale afgerond is 'n hele
paar maal om jou middel en
knoop dit voor. Oorspronklik
HELENA RUBENSTEIN
en bale maklik om te maak.
Denim bly 'n kanniedood.
INNOXA
Blou en baie mooi en absoluut
onontbeerlik vir enige jong
meisie. remand h<!t nou die dag
ges~ sy wil 'n ruiker gee aan
die eerste persoon wat d~nim
BRUT EN OLD SPICE
en op die mark ge-Wapad.: uitgevind
plaas het.

Totiussaal
1 - 2 nm.
N.G. Kerksaal
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SIMON

SJAMPANJE
NOOJ

DE

/

PARTY oggende weet jy dit dadelik as jy jou oe oopmaak: vandag staan
die wereld op sy kop, vandag gaan alles weer verkeerd loop. En jy wens
jy weet hoe om daardie dag reg te plooi.
Kom, maak dit 'n rooi dag.
Trek jou wit en rooi T -hemp
aan, sit Yardley se blueberry
pie aan jou naels en pot brandy aan jou Iippe. Koop vir jouself tien rooi angeliere, 'n
paar rooi seilsandale, 'n bloedrooi aandrok en stringe rooi
krale.
Of maak dit 'n blou dag met
jou denimrok, -hoedjie, -oprygskoene en Arwa se Dusty

- -- ---

--,- --
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MODES: 'N KYKIE

DIT is bykans drie jaar gelede dat Paul Simon sy eerste
langspeelplaat gemaak het, en STEWELS, laer hakke, skerper punte, die wig
dit is nou beslis tyd vir 'n nu- hak: dft is skoenmodes hierdie winter.
we. Om die waarheid te ~~; kan
Paul Simon nie voorbly nie.
Stewels en stewels en nog- patroontjies bo-op of aan di
Die naam van die nuwe lang- maals stewels gaan gedra word. kante en die hakhoogtes wis
speler is .,Still Crazy After All Die kleure is meestal swart en sel van baie laag tot redelil
These Years" en dit is so wei- bruin en die stewel heeltemal hoog.
Kouse is baie groat mode
kom soos 'n verhoging in die eenvoudig en sander enige vergoudprys. As dit vergelyk word siering. Die hakke is slank en nuus. Nie meer net streepkou
met die vorige Simon meester- regaf en redelik hoog. Pryse? se soos verlede seisoen gaar
stuk ,Then~ Goes tha Rhymin' Die wissel tussen vyftien en gedra word nie, maar koust
met enige patroon onder dit
Simon" is dH 'n bietjie kort vyftig rand!
en nie so heel dinamies wat
Die platform bet heeltemal son! Hierdie kouse is heerm
die melodiee betref nie, maar verdwyn en is glad nie meer dik en warm. Wanneer sykou·
soos ons weet is alles wat Paul mode nie. Die skoene se hak- se nog gedra word, is dit aJ.
Simon en Art Garfunkel aan- ke is heelwat laer as wat dit tyd gekleurd: swart, blou
raak en komponeer ure se luis- gedurende die vorige seisoene groen, bruin, trouens enigt
tergenot.
was. En die skoenpunte word kleur of skakering waaraan 'r
mens kan dink.
Die liedjies op die plaat is steeds skerper en skerper.
nie sulke onmiddellike treffers
Die enkelband word nog gesoos ,Take me to the Mardi sien en ook die T-band of net
Gras" en ,American Tune" nie. 'n bandjie oor die voet. lnforOm die waarheid te s~ moet 'n mele skoene ryg dikwels toe.
mens eers •n paar keer ordent- · Die wighak oorheers in 'n
lik na .. 5o Ways to Leave Your groot mate. Speksole is splinLover" en ,I do is for your ternuut. Dit is 'n soort sool
Love" Iuister om agter te kom van gomlastiek en dikwels wit
hoe dinamies dit in werklik- waar die res van die skoen orr is altyd 'n probleem wie
van 'n meisie of haar vriend
donkerkleuJ;ig is.
heid is.
voor moet loop by 'n restau·
Die
hofskoen
is
veral
vir
Soos enige Paul Simon berant, bioskoop of teater.
wonderaar weet, sal dit nie meer deftige en formele geIndien julie plekke vooru1t
leenthede
'n
moet.
Die
skoen
Paul Simon wees as hy nie
bespreek is en daar 'n kelner
lets uitsonderliks probeer nie is heeltemal eenvoudig en die
of plekaanwyser is, loop di~
hak hiervan is nog hoog.
- dink maar net aan die Dixi
Vrolik en kleurvol is klom- betrokke persoon voor, dan
orkes in .,Rhymin' Simon".
pe. In Swede is dit glo al wat volg jy en dan jou maat. An·
Hierdie album het dan ook een
die jongmense dra: mans en dersins loop jou vriend voor
of ander rariteit in die vorm
dames. Die klompe bet dikwels en soek julie plekke.
van die hartseer klank van
sy ou vriend Art Garfunkel op
die nommertjie ,My little
Town."
Net een voorwaarde voordat
hierdie plaat aangeskaf word.
VYF minute af tussen twee periodes? Los die siga·
En hy behoort beslis gekoop
te word - !ulster ten minste ret en maak gou 'n draai in die Puk se permanente
drie keer na ,50 Ways To kunsuitstallingslokaal, in die Biblioteekgebou, ka·
Leave Your Lover". Vergeet mer 318.
dan van aile vorige Paul Simon
lets waarvan min studente maak. Al die afdrukke wat geen Simon ~n Garfunkel opnames want hierdie een is geslis seker bewus is, is dat die Puk maak word, is oorspronklik
die universiteit in Suid-Afrika aangesien dit die kunstenaar
die grootste ooit.
is wat beskik oor die grootste seif is wat dit maak, en nadat
versameling kunswerke. By ge- hy byvoorbeeld tien of twintig
---brek aan voldoende uitstal- afdrukke gemaak bet, word
ruimte word die uitstalling in die blok vernietig.
ONTHOU
die bestaande lokaal gereeld
Op die manier word 'n aan·
verwissel. Studente kan dus al- tal mense in staat gestel om
tyd iets nuuts verwag as bulle 'n oorspronklike kunswerk te
in die verbyloop gou inloer. besit. Mens kan gerus oplet,
soek
Tans word 'n baie interes- onderaan 'n grafiese druk
PERSONEELLEDE
sante versameling grafiese word daar gewocinlik naas die
kunswerke uitgestal. Grafiese titel aangedui hoe groat die
Doen aansoek by
Kuns is 'n kunssoort waarin reeks is , en die hoeveelste een
DIE S.S.R.-KANTOOR 'n kunstenaar 'n beperkte aan- die spesifieke werk in die
tal kunswerke wat dieselfde is, reeks is, byvoorbeeld 3/10.

WIE LOOP
VOOR?

Grafiese kuns

CINE PUK
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EdgarSA

Op5

nooiEdgars u
om tegaan bars!

Laat harsil haDon en nm tot 100% qfskJg-tlis
Edgars in
sejimJastiese a · . . . . . . ~~
Op 5 April open Edgars sy
splinternuwe winkel in
Potchefstroom met 'n groot lawaai.
Bokant elke toonbank sal daar 'n
vrolike verskeidenheid vet ballonne
hang - met vet afslagbewyse in
elkeen . En as u vingers jeuk om ons
nuwe winkel met 'n vet afslag in te
wy, prik gerus 'n ballon.
'n Bewys van 10% tot 100% sal
uitval en wat ook al op die bewys
staan, is die korting wat u kry op
die goedere wat u reeds gekoop het.
Behalwe hierdie besparings bied
ons u nog tee en koekies ook.
Hierdie fantastiese, ongelooflike
aanbod duur van 5 tot 10 April.
Daar's niks om te verloor nie en so
baie om te wen I As u 'n nuwe
rekening van R30 of meer open,
kry u boonop nog 'n gratis
kombers ter waarde van R7,99!

6 ma8nde om tebetaal.
Grey·Pbilhps, Bunton, Mundel & Slate 5584!fA
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Dorp: Meer erns gevra
(Geaftilieer by A.S.P.U .)

POLITICI VERDWYN
'N BEPAALDE leemte van die studentelewe in 1976 is dat daar nog
geen politici op die Puk opgetree
bet nie. Dit is jammer, want daardeur word nie. geleentbeid gebied
vir studente om bulle polities te
vorm· en 'n politieke mondigbeid te
ontwikkel nie (behalwe natuurlik
dit wat geleer word by nie-studente
byeenkomste soos Instituut vir S.A.
Politiek ens.).
Juis in bierdie tyd met Angola,
verpligte diensplig, Rhodesie en
S.W.A. soek almal dinge ,uit die
perd se bek". Waarom word genl.
Van den Bergh of Minister Kruger
of genl. Malan van die leer nie uitgenooi nie? Hoekom kom prof.
Wiechers ('n Volkeregtelike van

UNISA) nie na die Puk om oor
S.W.A. en Rhodesie te praat nie?
Die Politiese Raad moet hierdie
dinge reel, maar ons verneem min
of niks daarvan nie. Soos in die
verlede is die · vraag dus baie aktueel: bet bierdie Raad 'n ander
bestaansreg of moet dit onder 'n
ander Raad geplaas word wat die
dinge wei sal reel? Met die swak
werksaamheid van die Politiese
Raad, ly elke student daaronder
want dis 6ns wat daardie inligting
mis.
Dit is nog nie te laat om sprekers te kry of dinge te reel nie.
Hoe gouer dit gebeur hoe 'n groter
guns word aan die Puk-studente gelewer.

DIE Dorpstudent moet alles in sy vermoe do en om sy/baar voile gewig ook
in te gooi by studenteaktiwiteite. ,Ja, dis die teorie, maar in die praktyk
werk dit eenvoudig nie so nie," is die antwoord wat in baie gevalle verwag
kan word.
Hierdie redenasie is die een
wat juis onbetrokkenheid in
11ie hand werk. As 'n Dorpstudent werklik wil, kan hyfsy
daadwerklik betrokke wees by
die studen'telewe. Ek het dit
hier vera! oor Dorp, want die
student loop baie keer gevaar
om heeltemal kontak met die
studentelewe te verloor. En
die studentelewe is 'n essen·
sii'He dee! van die student.
Daarsonder is iemand nie 'n
student nie. Ook op hierdie
vlak is die vormingswaarde
onberekenbaar. Iemand wat
nie dee! het aan hierdie aspek
van studentwees nie, ly groot
skade. Immers, 'n mens leer
tog jou medestudente op vele
vlakke werklik ken; 'n mens

kommunikeer so met mekaar
en wissel gedagtes oor allerlei
onderwerpe ; enigiemand kan
die waarde hiervan insien.
Die Dorpstudent het dus 'n
plig, maar 'n baie lekker plig,
om hierdie kontak te behou.
Hy sal die studentelewe ge·
niet, en terselfdertyd is dit
vir die slyp van sy karakter
van groat waarde.
Op hierdie stadium is dit
nodig om jouself af te vra wat
betrokkenheid werklik bete·
ken en wat dit alles behels.
BehaJwe die genoemde deelname aan die studentelewe wat
natuurlik die verenigingslewe
en sportlewe insluit, kan 'n
student nogtans sy/haar indi·
vidualiteit behou. Dit is die

••

DATUM-KOORDINERING
DIE afgelope week is daar 'n welkome klank van die S.S.R. se kant
gehoor toe mnr. Corrie Kraamwinkel (Portefeulje datums) 'n omsendskrywe gerig bet waarin gepoog gaan . word om datums te
koordineer.
Ons se welkome klank, want dit
is iets wat enige student frustreer:
wanneer op een aand 'n film oor
geboorte vertoon word, sy vakvereniging 'n ve·rgadering hou, daar 'n
konsert is en boonop nog 'n byeenkoms van politieke aard is. Wat
moet 'n mens nou kies? Met bietjie
koppe bymekaarsit kan gereel word
dat al die aksies nie so bots nie. 'n
Begin word in elk geval op stu-

dentevlak gemaak; later kan dit
uitkring na ander instansies soos
die Sentruni vir Internasionale Politick en ander Institute van die
P.U. Hulle datums kan moontlik
met die studente s'n gekoordineer
word. Dit sal egter eis dat die S.S.
R. met groot beslistheid hierdie
vasgestelde datums moet handhaaf
en ook kontinuiteit aan die hele
projek moet verleen.
Van die Wapad se kant ook ondersteuning vir hierdie projek. 'n
Program van die aksies - indien
dit aan die Wapad verskaf word sal gerecld verskyn sodat aile studente bulle sake so kan inrig.

Amoreus Aktueel
NOG 'n week is verby - 'n week met baie verwikkelinge en gebeure veral op die sport(s)gebied.
Met intervarsity agter die rug wil ons julie net
inlig oor die nuutste eskapades van die belangrikste sportmanne aan die Puk.

Die o/ 20's is nog te kort op skool en Karlien nader aan
die Puk om te weet dat 'n mekaar moet skuif.
mens nie NET rugby kan speel
Van die In-span neem Overnie. - Neem nou die goeie de-Voor dan nie net op die
voorbeeld van ervare manne rugbyveld die voortou nie,
maar ook met die slepery gaan
soos:Dries Coetzer. Hy begin dit beter as goed! Lou van
Donderdagaande al met sy oor- Wyk het die eerste sege van
logsdanse sodat hy teen Sater- die IB's net met Pokkies gedag rustig en kalm op die veld deel. Het hy dit al Vrydagaand
kan draf (net so stil en rustig beplan of aan haar belowe?
Sokkies en Harry trap Heisoos hy hom op die pawiljoen
de se drumpel deur soos hulle
saam met Elsa gedra).
Elize Botes moes Saterdag by Lynn en Maritha rugbyreg agter die pale gesit het, truie laat regmaak. Die arme,
want was daardie twee straf- arme, arme Boom Burger.
Hy moet helfte van die tyd
doele van Andre nie reg op
vir 'n lee sitplek speel, want
haar hartjje gerig nie?
Dit lyk my die Bult (Aman- sit Retha nie op Tuks nie?
da) en die omgewing (Pote) Onthou net Boom - aile paaie
SJORDl; - soos die kan dit skink. En ewe gemaklik as wat die kan dit bied
'n groot aantrekkingskrag lei na Pretoria!!
skink is Nic Taylor se etensuuraanbieding in die foyer van die Kleinteater. vir Ferdi en Sors.
Tot volgende week en soet
Ben van Rensburg wil berge wees!
Hy loop in met 'n glirnlag ence. Jy sit oopmond, want so- aJmal skater vir sy grappies.
PATA PATA.
dit anders - en die gehoor ge- wat van vinnige vingerbewe- Net so snaaks is sy voorstel- versit sodat die Tegniese Hoerene kitare. As hy begin dink ging~!
ling van hoe ander sangers buljy dadelik, mag, maar die man
Dan haal hy die · kleinste le gedra - as hulle sing.
het 'n rnooi stern.
snaarinstrument uit - dit lyk
Jy's jammer as hy ophou,
Hy sing 'n studenteliedjie - soos 'n kitaar maar hy noern want 'n tydjie lank kon jy
en natuurlik gaan dit oor die dit anders e en die gehoor ge- luister na 'n mooi stem en
liefde - hy sing 'n liedjie wat niet elke oomblik van sy sang. rnooi kitaarspel - en vergeet
hy hoog bokant die wolke in
Hy sing die advertensies wat van proffies en klasdraf.
AS onderliggaam van die Akademiese Raad beplan
'n vliegtuig geskryf het en hy hy al gemaak het (soos hy se,
die
Wysgerige Vereniging om gedurende die nuwe
speel die ternalied uit Deliver- hy's 'n huishoudelike naam) en
Loekie Je Roux.

Sjorde

met Nic. Taylor

waarde van betrokkenheid: 'n
student van 'n groat universi·
teit soos die PUK verdwyn nie
in die massa soos 'n blote nom·
mer nie. Dit help die unieke
studentegees op 'n kampus be·
vorder - en elkeen voel dat
hy DEEL is van die PUK; hy
voel trots daarop, en hy voel
dat hy ook 'n dee! het aan die
trotse tradisie van die univer·
siteit. Juis in die Jig moet die
dorp5tudent daadwerklik be·
trokke wees, ook aangesien
die dorpstudente 'n groat aan·
tal uan die totale studenteaan·
tal is.
Om hierdie rede het Dorp
se H.K. 'n groat, maar lekker
taak om te verrig en is die be·
staan daarvan absoluut nood·
saaklik. Hulle moet die be·
trokkenheid van die dorpstu·
dente koordineer en hulle
word gelukgewens met die welslae van wat hulle reeds behaal
bet. Mag dit in die toekoms
ook so wees.
CHRISTOF V.AN VUUREN.

STUDIEONDERSOEK
AKADEI\':JESE RAAD NEEM
STUDENTESEPROBLEME
OP.

OP 'n onlangse Akademiese
Raadvergadering is daar be·
sluite geneem wat elke PUK·
student persoonlik raak. Daar
is al besl uit om twee kommts·
sies van. ondersoek in te stel
om probleme insake doseermetodes, toestande in die biblio·
teek en koshuise, die verhou·
ding sport tot akademie, ens.
van nader te beskou.
Hierdie ondersoeke raak el·
ke PUK, ons kry almal klas,
ons werk in die biblioteek, ons
beoefen sport, ons is studente.
Daarom moet elkeen van ons
hierdie mense saver moontlik
help met hulle werk. Elke stu·
dent ken sekere probleme in
die verband; en elkeen bet
sekere waarderende opmerkings om te maak. Kom ons
help dus; gee vir die mense in·
formasie, gebruik die Wapad
in die verband. Laat elkeen
wat iets te s~ het oor di~
jaar meer aandag aan die studentewees-akademie- sake, dit dan doen!
relasie te gee. Ons deel dan ook in die Akademiese Hou dan ook die Wapad fyn
Raad se pogings om aile moontlike akademiese dop vir aankondigings van die
Kommissies en vir verslae van
probleme van die studente op te los.
hulle werk. En, be!angrikste
Op Maandag 22 Maart het akademiese verenigings word van alles, laat ons ook hoor
die vereniging sy ontvangsge- ook beplan.
wat u dink!
Om al hierdie aksies · te
selligheid gehou, in die vorrn
van 'n braaivleis. (NIE op die loods, het ons natuurlik lede
Fanie du Toitswemterrein nie!) nodig. Daarom wil die vereniHierdie ontvangs is natuurlik ging 'n uitnodiging aan elke
reeds vool'afgegaan deur 'n student in Wysbegeerte, Etiek,
uiters geslaagde wysgerige sim- Wetenskapsleer en Logika, en
posium (of was dit 'n piek- aJle ander belangstellendes
niek) op die lle Maart, waar nooi om te kom aansluit. Kom
studente en dosente saam in geniet die aand, daar wag 'n
die wetenskapteorie ingedelf verrassing op u!
het. Hiervoor dan ook 'n speIs 'n maklike vraag as jy
siale woord van dank aan die
weet
jy kry 'n goeie vrou.
Departement
Wysbegeerte,
Enige studentenuu~
deur wie dit gereel is.
Netso is dit maklik om
Die vereniging beplan ten
te besluit om op die
is nuus vir
minste drie aksies vir die jaar;
waarvan een 'n groepsbespreBestuur van CINEPUK te
king sal wees, waarop 'n han.dien.
teerporere probJeem aangaande die wetenskapsleer bespreek
Doen net aansoek by die
Bring dit vroegtydig
sal word. Verder word daar 'n
Studente-raadskantoor
uitstappie na Wits beoog; die
na
en jy is in die ding!
moontlikheid van 'n uitnodiBussie
13
ging aan Tuks en Uovs word
Makliker nog as om te
nog oorweeg. 'n Gesamentlike
S.S.R.-KANTOOR
-Wa.
trou.
aksie met Colarnus en ander

Wysgere floreer

lttt btr llnnrb
En ek se vir jou: Jy is Petrus, en
op hierdie rots sal Ek My gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Matt. 16 : 18.
'n Toekoms vir die kerk?
DIE moderne mem s~: Nee!
Die Bybel s~: Ja! Die kerk se pad
l~ helder vorentoe; 'n reguit weg die
toekoms in.
'n Triomferende kerk! W aarom?
Omdat hy stewig gegmnd is en vasstaan. Hy is gebotu am 'n stewige fondament; '111 harde onslytbare rots.
Die rots van die waarheid: U is die
Christus! Hierdie belydenis wat Petrus namens die kerk doen word in
die mond van die kerk geplaas. Met
hierdie vaandel vaar die kerk deur
die wbeldgeskiedenis; trotseer hy die
storms van dwalinge en oarf,ogspyn.
In die belydenis I.e sy hoop CYp triomf!

'n Belydende kerk! Teenoor die
grypende kloue van die hel, rnoet die
kerk vas bly staan. Satan is magtig.
Hy gebruik groot rnanne en magte
vir sy doel - om die kerk ten gronde
te rig; hom in sy fondamente te skud
deur die belydenis te verpletter.
Daarom: staan vas! Hou hoog die
vaandel: U is die Christus !
'n Strydende kerk! Na die belydenis ontvang die kerk sleutels wat hy
CYp sy tog moet hanteer. Die W oord
en tug. Op sy pad moet hy aktief
wees. Hy moet regeer. Na binne deur
die tug, na binne en buite met die
Woord. 'n Strydende kerk! Met die
swaard van die W oord teen die gees
van die tyd.
U is die Christus !
My hoCYp op triomf.
My voortdurende belydenis.
My strydkreet !

TROU

MET

MY!
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Ontmoet . • •
Riaan van der
Walt
(Voorsitter:
Akademiese Raad)
DIEGENE wat die ou siening deel dat net BA-mense
In vakverenJgings belangstel, kyk vanjaar skeef op.
Die voorsitter van al dJe akademlese verenlgings
saam, dit wU s~ die voorsltter van dJe AkademJese
Raad, is 'n man uit die Ekonomlese Wetenskappe.
Drie jaar lank was mnr. J.
A. (Riaan) van der Walt op die
bestuur van die Ekonomiese
Vereniiini. waarvan die taas.
te jaar in die boedanj&beid as
\Wrsitter. Riaan was ook president van dje plaaslike tak
van AISEC, 'n interuniversitere ligaam vir ekonomie-stu·
dente.
Dit is altyd moeilik om aan
iemand andc:rs te verdujdelik:
wie Riaan is, omdat by in so·
veel roUe bek:end is. Aan Caput
(sy ou kosbuis) se manne
moet jy tlie bynaam ,.Sniper"
ooem (as aevola van tlie donkeraetinte bril wat hy vroeer
gedra het); die Akademiese
Kring se mense ken Riaan as
die ou wat al sekretaris en
voorsitter van die Akademiese
Rtlad was t:n nou vir sy tweede termyn voors1tter is; Tha·

Tydens 'n seremonle op 2S Maart het verteenwoordigers van AE & Cl elektroniese rekenaara aan twH lngenieurstuden18
sitter van die arootste belana· va.n die P,U. oomandig. as pryse vir buitengewone akademiese prestasie. Die ontvangers wat (linb) mnre. P. J . du T:
a:roeP in die studentelewe.
Roux (lngenieurschemie) en R. R. J . Brandt (Eiektrotegniek). Hulle is onderskeidelik van Skuur en T. Van Rooyhuis. In
In 'n ondc:rhoud met DIE
dle mlddel vemyn prof. H. Bingle, Rektor van die P.U.
WAPAD, hcl Riaan van der
Walt die volaende te ~ aehad
oor akademie~e vereniainis
taris van die Ak3demiese Raad. die Uitvoerende Komitee is
al~ ad hoc .k:ommissies ANTWOORD:
aan die Puk:
ingestel om die \olaende te AI die anliatina in verband Vanjnar as hy ook voorsiuer Johan Muller en Corrie JCraam.
ondersoek:
met hierdie ondersoek is al· van die Musiekvcrcnig.ing. en is wlnket, bcidc deur die AkadeVRAAG:
mic~e Raad op die SSR. Dit
+ ak.ademiese skakeling met reeds inacsamel en daar sal gcmoeid met die PU-Koor.
t. R.laan, Jy wu verleck Jaar
Die "kretaressc is Hazel is Johnn se 1\\.eede tcrmyn op
die Senaat van die Universi- dus binnt'kort 'n vc:rslag in
a1 'n balwe termyn vooraltter
Rou.ssouw. Dit is ook haar die Akndcmicse Raad.
teit.
hicrdic verband wees.
van die A.k.ackm.lae Raad, wat
tweede termyn op die raad.
Di~ B\eenkomstelcomiteelid
+
die standaard van die akaonder cl.le ou bedetm. u die
Elc wil ook net nocm dat dit die is Frtkkte Massyn, ook iemand
demie en eksamineringsme· VRAAG:
Sentrale Akadc:mJae Bestuur
7. Die SSR van 1975 bet aan- eer!>te dame is wll! op die Uit· in sy tw~edc termyn op die
todes;
(SAB) bekend autaan bet.
-1- metodes
van klasaanbie- bevcel 1n die veralag wet tot vocrendc Komitce van uic Aka. Ali.atlt!miC's l' Raad. lly is voor·
Ondervind Jy enlae klemverdJe struktuur verandering aan. de miesc Raac.l/ SAB is, seden l>ittc r van die Admissiebond.
dlng;
sJrulwinc ln cl1e nuwe bedell.ni + die verband tussen sport Ieiding lfCiree het, dat clle voordit in 1970 tot stand gckom hel. ia~~iiii~aln~
nd cUe at ruktuunt.'I"BJWkri.lijf
s ltten van clle bestuursUg·
Die pennln&mee~ter as Hen· IMMMM M MMMWi
en die alc:ademae,
1n die stuck:ntelewe - Jy bet
pme
dJe
korhulte
moet
be·
4. Verder sraan ons ook nvee
nle
van Aswegen. vroei!r penmos nou wn belcle o nderi\n..
kursusse hou, naamlik 'n scale, net loot die SSR·voor· ni ng!.mecste r van die EkonodJ.na?
praktiese kursus in veraa· Ill tcr. l~oe wll Jy dll vanjOOT micsc Vcreniginll en vanjaar
Tel. 6345 bed.qt/Daytlme
ook ondervoorsitter van I!C·
derinasprosedures en twee· lmpllmcnteer?
ANTWOORD::
Tel 21881 saans/Evmlngs
nocmdc vcrcniging.
dens 'n k:ursus in effektieJa, ek het ondervindina van
ANTWOORO;
Die twee addi!;aonele lede op
we
redevoering.
albci. Ek \ 1 nd dit die nuwe
l!k bet aln:cds in die begin
struktuur nJe net 'n verande.
van die J3:lr byn:1 nl d ie kos•
rina in naam is nie, maar dat VRAAG:
Maan. tot Dun. 7,00 nm.
hui:.c persoonlik beSock. Ver.
dit nou 'n meer soepele strukVry. en Sat. 6.45 en 9.00 nm.
4. Verlede jaar bet 'n onder. dcr sal ck ~ om 'n li.oshws.
tuur is, \\81 nie net werk \'er· toe1r. van die SSR en Akade- ,-eraadcrina \'an clke koshuis
Sat. 3 Vry. 2 April (lste vergemnldik rue, ma:ar dat ons mJese R.aad lnsake Chrlstelllte by te woon.
nou beter kontak: tussen lede Wetenskap aroot osnlae ae- VRAAG:
tonlna)
van die Akademiese Raad an- mu):. Dear Is onder andere ge·
derlini en tusscn lede en die vind dat dle aestnhede by stu· 8. Wat Is clle Akademlese
Uih-oerende Komitee bet.
cknte posJttef II, maar dte ken· Raad se bearotlng vanjaor en
nts oor Chrtstellke Wetenskap en op walter iJ'I)tlde word die
Maan. tot Dcmd. 7.00 nm.
ON
VRAAG:
swak. Gaan die Akademlese aeld vudeet onder A.kademlese Vry. 1: Sat. 6.45 en 9.00 om. * JACK LEMM
.
z. Jy bet enkde Jare rewerk Raad hlen:Ue bevlndlnp opKomcdlc.
Ve~dncs?
voordat Jy kom studeu bet en volg"?
Vry. 2 Sat 3 April (lste ver- Almal welkom.
du.t bale met dle praktyk te
ANTWOORD:
tonlna):
cloea ,ekry, WMrV1lD dlkwet. ANTWOORO:
Maan. S tot Donderdag 8.
Ono; begrotina in totaal was
net die teorle terq kom ln die
Vry. 9 en Sat. 10 (albei vcrtoRS
SOO,
wat
onder
20
vereni·
Met die goedkeurina van die
kluse. D1n1r. Jy akademJesc verninas)
verslag is daar spesifieke op- ainas verdeel is. Ons het die
enlatnat bn meewerk om cUe
draate aan die Akademiese volgcnde krlterin aebruik om
aaplna I.e oorbrua twaen teo· Raad geaee. wat aan die einde d;c gdd na die verenigings
* TERENCE HILL
rle en praktyk?
van die voriae termyn ann ons toe te dee!·
Western. - STER- (4 - 12) Met
~
Jaarprogram
van
die
vorige
termyn se Akadcmiese Raad
ANTWOORO:
* WENA NAUDE en
termyn
Ja, ek is seker daarvan dat ooraedra is. Ons sal uitvoe. + Janrver~lna van die vorige Vry. 2 Sat. 3 April (2de veno- * JAN BRUYNS
ning)
die akademiese vereniginas die ring gee aan die opdragte.
Mc:nslike drama.
termyn
aapioa kan oorbrua. Dit kan
KINEKOR
+
Jurproaram
van
hierdie
aedoen word deur nouer k:on- VRAAG:
termyn
5. Dink jy akademlese ver·
talc: met die praktyl te verkry
+ Die hoeveelheid sb.ldente * SEAN BURY
enlginp
bet
bestlUlllSftl
nUs
en die kontak kan aileen met
ANICEE ALVINA
betrokke by die veaeni&ing.
die AklukmJese Departemente
sk:aketina verkry \\Ord.
+
Ledeaetd wat aehef word Liefd~d.r:lma (4 - 18) STER.
waar
ons
klasdnaf?
VRAAG:
en of dlt wei inbetaal word
3.
Watter mlkpunte &tel Jy
Dubbelvertonlna el.ke aand:
by die SSR
vanjaar (tt76) vtr clle Akade. ANTWOORD·
+
Affiliasie
by n:~sionale stu.
Ja, natuurlilc! Die akademie.
mleae Krtna?
Maandag 5 tot Saterdaa 10
dcnte-oraanisa!:ics.
se vereniainas dien as skakel
ANTWOORO:
April
Ons slaan vanjaar 'n heeJte. tussen die Akademiese De· VRAAG:
maal ander riatina In as vorige partemente en die studente.
9. Kan Jy llortllks vertel van
jare. Daar word eepooa om:
die tlltvocrenck KomJtee van
1. aroter betrokkenheid by die VRAAG:
clle Akadem.Jese R.aad - ell~ eo
Fri 2nd 8.00 p.m. Sat. 3rd
verenlainas te verkry;
6. Die ou SAB, voortoper me.n.se wat un cl.le splU staan
6.00 and 8.45 p m.
2. meer vereniaings by ons in· van cl.le Akademlese Raad, bet van clle aroot.-e be--.naekrfnll
skakel te kry en ouwe ver- verlede Jaar met 'n ondenoek In die studentelewe?
Zarro met
enlainas te sUa;
begin oor skakdbla' tussen
ROD STEieER
ALAIN DELON
3. die belansre van elke stu· aJcademJese ~ en ANTWOORD: Graaa.
No persons 4 - 16
BAKER
*
STANLEY
Departemente.
Ole ondervoorstuer is Fran.
dent up akadcmiese en so- Akadanteae
slaal-akademlese terrein te Wat bet van hlen:Ue ondenoek cots vnn dc:r BerJ. Hy was belf.
Sat Mornina 10.00 a.m.
bevorder, daarom het ons rewont?
tc van die voriae termyn sekre·
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• • * • • • • • • •

•• • •

••• ••

50UE WISTE
INRY•TI!ATI!I

•••••• ••••

Mnr. Rlaan van der Walt
Voorsitter van die Akademiese
Raad met wle Die Wapad
hlerdie week gesela.
lia 1976 ken hom in die rol van
opsiater, ene .,Skoonrand";
Ottosdal se Volkspelers ken
hom naweke as \-eteraan volkspeler en onden·oorsitter.
Gimmies se leerlinae ken hom
as ' n kwaaieriae proefie.
Riaan bet ook aan versk:eie
ander Iiaaame deelgeneem:
PluimbaJ, Florna. ASB-Kuns£eeskomitee, Jong~e-Ver·
enigina Thiatire en Tweedebandsboeketomitee. Cine-Puk
se sulcses in 1975 was arootlik:s
te danJce aan hulle Finansiele
Bestuurder, Riaan van der
Walt, se bekwaamheid.
Nadat Riaan in 1969 in die
Lugmag was en 3 jaar self sy
brood verdien bet, het hy in
1973 vir die kursus H NOO in·
geskryf. Hy is dus een van die
mees senior studenteleiers, wat
sy plek kan volstaan as voor-

Prisoner of 2nd
Avenue

And now - pre·
pare your grave Jakkalsdraai s.e
mense

Paul and Michele

[!II

*

TWENTIETH

Zorro

All the way boys

*

Beveg lnflasie
WOON AU.E
KLASSE BY

VERRAS

()

,...,,.

..

U PROFESSOR,

WOON AL SY

CENTURY

Hennessy
*

Rockets in the
dunes

Sat. Matinee 2.00 p.m.
MOB. 5th 7.30 p.m. c.Ia pa(orMatinees Tues. Wed.
and Thurs. at 2.30 p.m.
Even.iJlis Tues. to Thurs. 8.00
p.m. Sat. 10th 2.00 - 6.00 and
8.45 p.m.
JAMIE UYS
D:IaiiQe.

Funny people

PLBASENbTE:~AY ~h

APR
EVENING PERFOR·
KLASSE BY
_ _ __ _ _ _ _ _ MANCE SOLO OUT.
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Skeim kan die · dametjies ook
wees, of hoe, Over de Voor? Dis
'n groot ,leeu" en na so 'n
iekker interpannekoek·en-room·
ys kyk ons met ander ogles na
julie.
Dis dan ook die eerste keer
wat Klooster ons ultgenooi het
na hui jaarlikse fees . . . en
was ons nie trots en bly nie.
Ook maar bietjie rof gewees
tydens die waatlemoensmeer·
dery, maar in die swembad was
alles vergete. Die konsert het
ook gesorg dat almal mekaar
beter kon leer ken - die gevolge? Petrol word nie meer
bespaar nie, want veel meer
manne moet nou elke aand
Vergeet-My-Nie toe ry - nie
dat ons omgee nie. Hombre
het gou gesien dat ons tot
sokker kan speel! Wonder wie
het toe gewen? Die braaivleis
daarna was gr66t. Ook die intermarshmellow-en-wyn
met
Caput was 'n groot fees. Se·
ker die wyn wat almal so iek·
ker iaat sing het.
In al ons beskeidenheid s~
Vergeet-my-nie aan julle _almal :
Julie is 'n fees, en ons sien uit
na die res van die jaar. Moet
ons 'seblief nie vergeet nie ...

Oosterhof

LffiERALIA
OM in 'n koshuls te kan bly
vir vier, vyf jaar is voorwaar
'n voorreg maar om agt jaar
daarin te woon is 'n ieefwyse.
Oom Tjaard Venter, wat terloops al drie wenvlotte gebou
het gaan groot aanpassings
moet doen as hy ons verlaat.
Miskien moet ons die geraam·
tes van die eerstejaars, wat hy
deur die jare bymekaar gemaak het, vir hom saamgee as
aandenking. Die koshuis se
vrieskas word hoeka a1 benodig vir bene met meer vieis
om. Sies oom Tjaard jy kon
ten minste ~ui ouers vertel
het.

paar keer miaauw voor sy ka·
mervenster.
Daar het intussen 'n nuwe
organisasie in die koshuis ont·
staan naamlik die ,Batchelor
Squad". Alhoewel die reiHs
redelik wyd is is dit daar om
die iede teen die lis van die
vrou te beskerm, en uiterste
vriendelikheid teenoor hui aan
te moedig.
Verder het die Buffet op sy
stil manier 'n snork .gegee, met
sy verjaardag, wat tot in die
dorp gehoor is. Na 'n joviale
uiting van gevoelens deur 'n
intog in die dorp, is die party
op 'n hoe noot afgesluit deur
'n bier en brood waarheen Kla·
Vir ons reiatief klein kos- werhof ons uitgenooi het. ,Ons
huis is ouens soos Oom Zed, s~ baie baie dankie".
Ons tuiste lyk ook nou meer
wat ook al sewe jaar met
Liberalia deel, sommer 'n groot na 'n vakansie villa, en ons wil
voordeel. Ons kattekraamfa- daarom ook dankie s~ aan die
briek (Oom Zed se ou Benz) tegniese departement, en die
word heeltemal deur hom ge- ooms wat dit vir ons geverf en
borg, en enige kat wat wil opgeknap het.
kleintjies M is weikom om van 1 Ten siotte wil ons al die
sy vaderlike borgskap gebruik Bulle toewens 'n voorspoedige
te maak. Katmannetjies kan in jaar waarin ons groot dink en
elk geval van nood net 'n nog groter gaan doen.

I

'N SKAMERIGE knipogie aan
al die manskoshulse wat vir
ons sulke fantastiese aksies ge·
rei!i het.
Daar is bietjie rof met ons
gewerk tydens ons ,interkussinggeveg" wat bietjie ,waterig" verioop het, maar wat,
dit was hMrlik! Makouviei,
julie kan beter stamdanse doer.
(Ipi Tombi) as waterooriog
voer! Dankie vir 'n gr66t aand.
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KLOOSTER
,,HOE het die helde geval, diep
in die geveg - verskoning! diep in die aksie."
Glo my vry, dit is seker die
grootste waarheid wat 'n ou
seker nog hier op die Kloos·
terkampus kwytgeraak het. Ve·
le sterk Natte, Sappe, Progge
of Hertzogiete selfs het lede
van die V.V.O. geword. 0 nee!
nie daardie een nie. Kyk, die
V.V.O. staan vir Verlore Verliefde Organisasie. Name durf
ek nie noem nie, want hier is
vele manne wat sterker as ek
is. Die slagting onder die dore
en die drake is· egter fenome·
rraal!
Die slagting - as ek dit so
mag noem - het 'n aanvang
geneem 'n sekere aand toe
Vergeet-my-nie in hut hordes
opgeruk het om te kom kennis
maak, natuurlik op uitnodig·
ing van onse H.K. Die groot
manne het bulle tog s6 graag
ontferm oor die bloedjies wat
verdwaasd, taai en waatle·
moenbesmeerd
rondgestaan
het. Was dit egter nie 'n ple·
sier om die sterk manne te
vertel wat haper en pia nou·
dat Mammie so ver sit nie.
Moet egter nie 'n fout maak
n1e, die paar strydlustige Ama·
sones wat natuurlik daar ge·
wees en 'n paar manne het les
opges~. 0 nee! name noem ek
nie ...:. die gevaar van crimen
injuria, julie weet.
Met die inter-swem wat daar·
na plaasgevind het, het die

manne natuurlik die kans gehad om te wys dat die borse
r~rig breed genoeg is dat die
arme wesies wat nie herwaarts
of 1ierwaarts weet nie, gerus tevrede gestel kan word. Wan·
neer die spiere nog egter ge·
bult en gevul word . .. ai dan
is bulle sommer broos.
Daarna het die manne ver·
der ,.gevou" onder die aanslae
van Kasteel en Soetdorings en
Kulu onderskeidelik. Die inter·
fliek en roomys was 'n fees.
Kulu en Soetdorings se dames
het sterk Mammie verlang toe
,.Night of dark shadows" vertoon is. Dit is egter net hier
waar die vindingrykheid van
ons H.K. na vore tree. Nooit,
geen meisie het lank nodig
gehad om te verlang nie. Janee, kyk, 'n mens voel mos
heelwat meer gerus as 'n aantreklike k~rel skielik sommer
nader aan jou skuif. Vergete
is die sorge dan en vergete is
die agterblewende ,swottings"
ons aksie mos nou. Maar ons
is bekommerd, want die geledere van die V.V.O. word
steeds versterk.
Na die aksies beeindig is, is
dit nie sommer 'n kwessie van
dadelik aan die slaap raak vir
almal nie. 0 nee, vele 1~ en
peins wat hy vir Sannie, sal
dit gewese Sannie wees?, gaan
vertel. 'n Man slaap egter nog
nie eens gerus n1e of jy hoor
die pragtige singery. Droom 'n
ou nou werklik of is jy werk·
Daar bestaan skynbaar 'n troebel verhouding tussen U.P.E.
se seniors en eerstejaarsl
{Foto: geneem uit UPEN).

DIT WAS FEESTE.

aspirasies vir die seisoen.
S~r. Inters~r. laat s~r. mooi

Feeste wat begin het by die
P.U. Kampioenskappe waar
Oosterhof derde plek behaal
het in die damesafdeling. Dit
was hoofsaaklik te danke aan
Estie Robbertse en Cathy
Hough van Soetdorings se prestasies. Ses hokkiespeelsters uit
die Oosterhof-Soetdoringsspan
Soos in die begin van die het gekwalifiseer vir die PUK·
jaar, het Caput weer hierdie proewe. Die korfbal· en kos·
naweek teen RAU gewys wat huishokkiespanne is reeds ywerig aan die oefen met groot
in hom steek.
In die rugby het ons vier
spelers in die eerste span, twee
in die 1B's en vier in die o.20A
span gehad. Op grond van bo·
genoemde gegewens kan ons
nie kwalik geneem word dat
ons ongelukkig teen Klooster ONS wy toe die pad agter
verioor het, met 'n telling van Heide in met Klooster na jare18-13 nie. Gelukkig is dit nog lange se ongerief en stofetery.
vroeg in die seisoen en gaan Die motors wat in stof gestaan
daar nog groot dinge gebeur. en stik het, was afgesluk met
Die tweede span het met 'n sjampanje en oliebolle. Weke
telling van 25·7 teenoor Dra· voor die tyd is vir die ge<\enk·
kenstein geseevier en die der· plaat gerei!l, daar moes 'n
des 11·7 teen Klooster se der· Juffrou Grondpad en Juffrou
Teerpad gekies word. Die
des.
Verder waS ons ook goed ,stage" was gedrapeer met
verteenwoordig in .die stoei, rose en satyn. Trompoppies en
judo, karate en onderwatec- Heide se ,spietkop" het vooraf geloop onder Kloosteroril:es
hokkie.
Dankie aan Oosterhof vir die se stilte - Grondpad - Teer·
lekker netbal, sokker en braai- pad - aile pad! Klooster se
vleis en ook vir die springmie· burgemeester het op waardige
lies daarna - dit was 'n fees .. maar tog treurig die pad oopEn aan Wanda, a1 het dit ge· gestel. Amora en Nick het met
reen, kon die mieliebraai nie die ses voet sk~r die lint gegroter gewees het nie.
knip. Helaas! Klooster - julie
Hierdie naweek is ons tra- is bak! Ons sien uit na die
disionele Klawerhof-fees, en volgende aksie met julle sien ons nie daarna uit nie! Hoop hy is Ianger!
Ons is seker dit gaan nog 'n
Aan al die Heidene - iooi
groter fees wees as wat dit die akademie! Ons sien uit na
vorige jare was.
ons naweek met Kiaradyn!

HEIDE

lik die eerste een op die Ei·

land van Meerminne. Jy dink
nugter wakker en jy is in jou
bed, in Suid, Skooltjie, Noord
of waar ook al, maar die waar·
dering vir die sang is g!'oot so groot dat jy met groot
waardering luister en skoon
vergeet om die lig te flikker.
Dames ,glo my, ons waardeer
dit, vera! dat julie die hele
ent gevaarlike pad hierheen
aandurf.
Soos een van die drake my

s~r.

Die groot inters~r met Ca·
put is voorafgegaan deur 'n
genoeglike
saamsingaandjie
aan die sy (of hand) van Dawie
Doep.
Gang 8 se kulturele betrek·
kinge met Caput - dit het
'n vaste sleepaksie opgelewer
- is versterk met emmers vol
springmielies, pakke (en pak·
ke) g~ondboontjies, handevol
pret. Die genot het begin met
die Afrik~ners se piesierigheid
en laatnag voor Oosterhof ge·
eindig met Chrisita se ,.ver·
jaarsdag". Hendrik en Caput
- dankie vir 'n stukkie Ca·
putkult uur. Gang 9 en Heimat
se
Marshmallowbraai-met-be
geleiding was heerlik. Heerlik
soos kaalvoet op die Fanie d
Toit-strandoord, heerlik soo
Intervarsity . met aansienli
minder spanning; heerlik soo
die aand na Intervarsity.
En Woensdagaand was stok
broodaand met Thaba-Jlih . . .
Oostergroete.

Over-de-Voor

PROF. TJAART VAN DE
WALT is Vrydagaand amptelik
as nuwe inwoner in Overs ver·
welkom. Hy is soos 'n man
deur sy ontgroening, maar
weens ouderdom is hy vroegty.
dig onthef. Weereens welkom
aan ons nuwe Huisvader.
is voorwaar 'n aanwins vir
koshuis.
Die beker vir ko:shtJislltriekE!!!
het sy regmatige plek bekom
Over-De-Voor se glaskas.
vra: Meneer, hoe kry die Puk der het ons eerste span,
dit reg om sy drulpsyfer so egter erg verswak is, 'n
laag te hou as daar elke week
so 'n bielie van 'n aksie is.
Die antwoord: 'n Gesonde
gees, broertjie, net 'n geson·
de gees. Dankie Vergeet-my·
nie, Kasteel, KlllU e~ Soetdo·
rings vir die feeste. Klooster
beoog om die hele kampus
te deursuur met hierdie be·
sondere gees van ons, en
gees het ons; So dames,
maar ja as Klooster vra!

.................................. ,,
Koop 1975 se

BESEMBOS
by die
S.S.R.-KANTOOR
- U sal nie spyt wees nie!
t••••••••••••••••••••,•••,••••,•••,••••••

Onthou CINE PUK
soek

PERSONEELLEDE
Doen aansoek by die

S.S.R.-KANTOOR

Prof. Tjaart van der Walt
onlangs ingelyf is as die
we koshuisvader van Over
Voor.

tieke stryd met Dorp se
sterk eerste rugbyspan
knoop. Dorp was eintlik
gelukkig om gelykop te speel
Die oulike dametjies van
Vergeet-My-Nie was mos ver·
mete! genoeg om Die Leeu van
Over-de-Voor te verwyder. Hul·
le het hardnekkig geweier om
dit terug te gee, maar nadat
daar vir bulle 'n lekker inter·
politoer gerei!l is, was bulle
heel tcgemoetkomend en he!
laag en nederig voor Die Leeu
gebuik. Laat dit as 'n waar·
skuwing dien vir alle aspirant
leeukriminele. Sterkte vir die
week.
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CLIVE ULYATE
Sportman en afrigter

VERTOLKING
COED

WANNEER mens aan Clive Ulyate dink, bet jy 'n IS ONS SOOS ONS IS, 'n vertolkingsprogram wat

sportvisioen iewers in die gedagte. Die afgelope
dekades bet hierdle man, wat nou voltyds verbonde
is aan die Puk se Sportinstituut as hokkie- en krieketafrigter, getoon dat by een van di~ veelsydigste
sportmanne is.
Beter bekend as voormallge
rugby·Springbok, bet hy ook
begin uitbllnk as krieketspeler
van formaat en speel ook In
die Wes-Transvaalse liga muur·
bal.
Cllve Ulyate Is vandag 'n
man van 42. Op veertigjarlge
ouderdom het hy dlt weer be·
gin oorweeg om klubkrieket
te speel Aanvankllk was by
huiwerig dit -was tlen jaar
laas dat by klubkrieket gespeel
bet en bet h3 homself afrevra
- kan ek nog?
Hy bet egter volstoom inge·
gaan vir sy krieket en verlede
seisoen bet hy twee bonderd·
talle gemaak en hierdle pas
afgelope selsoen nle minder
as drie honderdtalle nie en dlt nogal onoorwonne. Twee
hiervan het by In wedstrY•Ie
vir die PUK gemaak en een In
'n wedstryd wat by vir Wes-

4 PUKKE

Transvaal gespeel bet.
Mnr. Ulyate s& dat hy fiks£:r
is as wat hy twee jaar gelede
was en is van plan om nog
fikser te word vir volgende
jaar se selsoen. Muurbal het
natuurlik grooUI.ks htertoe by·
gedra, vera! met twee seisoene
agter die rug.
Die akademie het ook nie
tweede gekom by die sport n.ie.
Clive Ulyate spog met 'n BA·
graad wat by aan Rhodes se
unlversitelt ontvang het met
boofvakke - Engels en Latyn.
Op die oomblik Is hy besig
met Llnaamlike Opvoeding
en Fisiologie - ,.Die swem is
net 'n bietjle veelseisend na •n
lang sessie op die muurbalbaan"
Moen.ie verbaas wees as
Clive Ulyae volgende jaar sy
rekord verder gaan vcrbeter
nle - daar - is nog baie plofkrag In hlerdie man. Clive se
vrou Sally, is op die oombli.k
ook verbonde aan die Sportin·
sUtuut In hoedanlgheid van
netbal· en hokkleafrigster.

BLADSY 7

STOEIERS
OPDREEF

van 2o-24 Maart deur lede van die departement
Spraakleer en Drama onder regie van Paul Schutte DIE Puk-stoeiers bet Saterdag tydens bulle krag·
opgevoer is, bet die soek.lig laat val op die mens meting met RAU, oortuigend as oorwinnaars uit
die stryd getree. Die besoekers is geheel en al oor·
uit die alledaagse lewe.
skadu met agt gevegte teenoor een.

Die resultaat was 'n aand
vol skerp satire, vol humor en
lag en dinamiese vertolking.
'n Mens kon elke oomblik geniet en of Jy saamgestem het
met die beeld van die mens
wat aan jou voorgehou is of
nie, stof tot nadenke het die
vraag, l s Ons Soos Ons Is, beslis gelewer.
Die samestelling van die
program bet baie tot die tref·
krag van die vraag bygedra.
Dit is besonder kundig saamgestel om die mens of 'n groep
mense in besondere posisies en
omstandighede uit te beeld, en
daar is soms lekker die draak
gesteek met die besondere posisies.
Die eerste afdeling het op
die jeug gefokus en op die onoorbrugbaarheid tussen jeug en
ouderdom. Afdeling twee bet
dit gebad teen die skynheilig·
heid van die sogenaamde
Christenmens en afdeling drie
teen Afrikaners in aansienlike
posisies. Die laaste afdeling
bet met dodelike erns onder
die bytende satire gehandel

oor Afrikanerskap, Patriotisme
en Volksgevoel.
Die vertolking van die prosa
en poesie in die bet.rokke aidelings bet dan ook deurentyds
by dle tema daarvan gepas.
Die vertolking het tegniese
vaardigheid van 'n hoe gebalte getoon en was baie beheersd. Die spraakritme was
nerens geforseerd nie en die
geboor se aandag is deurentyd
bebou.
Een van die stukke war vermelding verdien is Die Sous
deur Hennie Aucamp. AJ die
deelnemers bet bulle bale goed
van hul taak gekwyt en die
kostuums, musiek en choreografie bet bale tot die dinamiek en geslaagdheid van die
stuk bygedra.

Ons se dankie aan die regisseur en sy spelers wat dit reggekry bet om, met die hulp
van M. M. Walters en sy kolJegas se satiriese poesle, ons
vir onsself te laat lag en te
laat wonder, is ons soos ons
is7
E.R.

Die krag van die Pukke
word vera! weerspieel daarin
dat sewe van die gevegte met
valle gewen is. RAU kon slegs
een ge\leg met punte wen.
Op 20 Maart bet elf Pukke
aan die Wes-Transvaalse stoeikampioenskappe in Klerksdorp
deelgeneem. Daar is geskiedenis gemaak deurdat nege Pukke vir die Wes-Transvaalse
span gekeur is. Hulle is Henning Vorster, Christo LOttering, Willie van Dyk, Corrie
Wolmarans, Dame Bekker,
Gert van Niekerlc., Marius

Logtenberg, Koos Liebenberg
en Kruger de Beer.
Op 10 April stoei WesTransvaal teen Suid-Transvaal
op Klerksdorp en die Paasna·
week sal die nege Pukke ook
deel uitmaak van die WesTransvaalspan wat in Durban
teen Natal kragte meet.
Gedurende die eerste week
in Julie, vind die SAU-stoeitoernooi op die PUK plaas en
daar word reeds klipbard
reelings getref. Die klub benodig egter nog soveel moontlik
stoeiers om diepte te verleen.

WESYALIA BOEKHANDEL
ONS HET NET
W AARNA U SOEK
KOM OORTUIG USELF
Posbus 20060
Tomstraat 84
POTCHEFSTROOM

Tel. 6660
-WP

SPRING '\
VIER Pukke het verlede naweek die Junk Masters' kursus

voltooi. Die kursus is gerel!l en
aangebied deur Ned Luker 'n Suid·Afrikaanse Velllghelds·
offisier wat ook op die Aeroklub se bestuur dien.
Om hierdie kursus sukses·
vol te slaag, moet valskerm·
springers eers tegniese toetse
deurkom en daarna ook 'n
praktiese toets. Die manne wat
bierdle kursus geslaa.g bet, ls
Pepsi van Vuuren, Lampies
Lamprecllt, Douglas Olivier en
Schalk Botha. Hulle mag nou
mense wat statiese Jynspronge
doen, uit die vllegtulg help terwYI daar 'n instrukteur op die
grond Is. Hulle Is dus nog nie
ten volle gekwalifiseerd as In·
strukteurs nie, maar ts op die
goeie paadjie soontoe.

Stel u belang in die

Filmwereld
SLUIT AAN BY

CINE PUK
KOOP 1975 SE

BESEMBOS
by die

S.S.R.-KANTOOR

:i

-

U sat nle spyt
wees niel

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 'I
(ii) Is daar dalk versteekte
finansiele koste wat my
rentekoers verminder?
(iii) Word my rekening maandel iks met die rente gekrediteer of 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 kl im ?
(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 Beper k
Geregistreerde Handelsbank
'n Lld van die Nedsual-groep.

Ontmoet ons universit eitsmanM nr. Christ o Holtzhausen

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

Vir volledige inligting oor
ons Universit eitsdiens en
vir vinnige besluite, sien
Christo Holtzhsusen
by Nedbank in
Potchefstroom
of skskel hom by 43S4.

DIE TOEMOMS lt
BY DIE NEDBANKERS

Adverteer

W st u planne ook a/ · is,
een manier om in die /ewe
vooruit te kom is om die
regte mense t e ken.

in die

Die

WAPAD

Nedbankers

·'

'

ASUGELD
STU·KRAG VRA.
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Theos stel n1e teleur
SATERDAG 27 Maart 1976 sal nog lank deur die Rankles onthou word.
DJt was die groot dag op Olenpark toe die Puk, al was dit dan in besertngstyd, die oorhand oor die stadsmense behaal bet.
RAU was van meet af aan en Frilckie de Villiers moes
op die aanval. Binne die eerste buig, bet bulle nou die bal
kwar tier van die eerste helfte, mooi weg gekry. In die lyn.het die besoekers 'n mooi tel· stane bet Dries Coeter en Joling van 11 - 0 opgebou deur ban Strydom huJ staal begin
twee driee van J. Gouws en toon.
S Welgemoed en 'n strafskop Adri van der Berg en Dries
dcur losskakel Joban Blianaut. Coetzer met strafskoppe en
Ecrs in die sestiende minuut James Stofbcrg met 'n praa·
kon die Pukke punte aanteken drie reg agter die pale, bet vir
toe Adri van der Bel,'g 'n straf· verdere punte in die tweedc
skop deur die pale gestuur helfte gesora wat die telling
bet. Hierna bet Blignaut weer op 19 - 18 gebring het. Ten
met 'n strafskop vir RAU ge- spyte van die vecrtien man met
t~laag. In die twintigste minuut wie RAU moes klaarkom in die
het Sors Greylina van die PUK Jaaste paar minute, het bulle
met 'n prag drie aekom, waar· nog geslana met 'n strafskop
op RAU geantwoord bet met 'n deur Blianaut wat die teUing
drle wat deur swak verdedi· Op 21 - 19 g~briog het.
alng van die PUK gekom het.
ln die vyfde minuut van dJe
Na sterk gemotiveerde en on· beseringstyd, het Willie Smiih
dersteunende spel asook die in 'n losgetjommel skieUk die
oordeelkundige skoppe "-an Pulclce tot redding gekom en
Blianaut wat ons heelagter vir die wcndrie gesorg. Eind·
rondgejaag bet. was die rus· telling was dus 23 - 21.
tydtelling 18 - 7 in RAU se
Hoewcl die oorwinning die
Pukke sc harte warm laat klop
guns.
Na :rustyd bet die Pukke eg- bet, moet daar gevra word ter op hoi agterbene geklim en Pukke quo vadis? RAU wat
die aanvanklike voorsprona aanvanklik nie gesjen is as 'n
beain i:nbaal. Waar die PUK se gevaar nie, bet ons manne
slotte eers voor Shane Carthy zroot Jaat slcrik.

En lntervarsity teen Kovs1es
Je nog voorl Aan die ander
kant moet onthou word dat
die PUK-span van nuuts af
aan opgebou moet word. D1e
seae teen RAU kan dus nie as
enigste maatstaf gehou word
ole.
Die Ibbies bet blink vertoon
dcur hulle wedstryd 22 - 0 te
wen. B ulle was van die begin
a £ stewig o.p die aanvnl. Vera!
PUK se Danie Weitz het werk.
lik uitgeblink. Die punte is
aangcteken deur Weitz met
tw~ driee in die ccrste helfte
en een deur F. Venter, wat die
hnl[tydtelling op 12 - 0 ge·
bring het.
ln die twccdc helftc het Har·
ry Sma;man en Poerie van
Rooyen elk 'n drie gedruk eo
Pieters bet \•el'V)·C wnt die eind·
telling op 22 - 0 h: staan gebrtng bet.
me jongspan van RAU het in
die 0/20 wedstryd verras deur
met 18 - 13 die louere weg te
dra Die wenpunte is .hier ook
in beseringstyd aangeteken.

Die Puk.ke se s krumskakel het so pas 'n bal van die voorspelers ontvang, t.erwyl die
voorhoede gereed maak om te onders teun. ( Foto: Hendrik Bosman).

KRIEKET
DIE PUK se ccrste l:>riekl'tSPan

hct dle Scorgiebeker weer Ctnli
na die Universiteit terugge·
bring. Hulle het Strathvaal met
sewe punte op 'n oortuigendc
wyse geklop.
Strathvaal het die loot gc·
wen en die PUK het begin kolf.
Teen ongeveer 17h30 hct die
Pukke vcrklaar met 'n teUlng
va n 314 vir 7, wat 'n PUK·re·
kord Is wat seker nie so mak·
lik weer geslaan sal word nie.
Strathvaat bet dus teen uitskei·
tyd gekolf - 14 vir 1. Hulle
het bale verdedigend gekolf vlr
twlntig minute lank.
Manie van Jaarsveldt hct een
paaltjie gekry \'ir twee loples.
Hy het lwee baie goele boul·
beurte gebad as aanvangsbou·
Ier.
Die hoogs:.e tellings is dnar·
eestel deur Clive U1yate wat
167 loplcs aangeteken het en
nle ultgebaa) is nie. M. Plek,
'n eerstejaar, het 57 aangeteken en Philip Weiman - 42.
Weiman en U1yate bet soam
109 ln 68 min. aangeteken.

Tennissterre skitter
DIE tennisspanne net Saterdag teen RAU 'n reuse·

oorwinning behaal met 'n telling van 32-8. Die
mans bet al bu1 wedstryde - enkels en dubbels gewen en die dames het op cen na in die enkels eD
dubbels ook al bul wedstryde gewen.
Daar kan nie uilgesonder
word wie baie goed gespeel
het nie. Almal het blink ver·
toon, vera! omdat RAU nie
baie stewig~ ko.mpetisie gebied
het nie.
Saterdag 3 Aptil word die
finale eindrondtes van die PU
Kampioenskappc gespeel. Die
wedstryde begin reeds om
14h00 op 2 April.
Die buidige stand van sake
in die semifinaal is as \'Olg:
In die mansenkelspel bet
Fanie en Pietcr Campher en.C.
en D. Botlla deurgedring. Die
Campber·broers en die Botba·

paar behoort teen mekaar in
die dubbels te staan te kom.
Gene Fourie, M. Rencken, S.
Oosthulseo en Rene Van R~·
bura het in die damesen.kel·
spel tot die eindrondte deur·
gedrina. Dit is egter moeilik
om op hierdie stadium te s~
wie mckanr sal opkeil in dte
d ubbels. Die gunstelinae ts
Gene Fourie en Rene van R.ensburi· In die mansdubbels i~
dit Pieter en Fanie Campher.
In dle gemengde dubbelspel.
le is die nommer een gekeur.
des die gunstelinae nl. Pieter
Campher en Rene van Reosburg.

Die Wapad word gedru lc det~r
die

PotchefstTOom

H eral d

( Edms.) Beperk, Olinla.an Jl,

Dries Coetzer, slot van die PUK, s pring pragtig op nommer twee, terwyl Brolloks ondersteun. (Foto: Hendrik Bosman) .

Volledige uitslae
DIE volledige uJtslae van Saterdag se kompetisie

met RAU is as volg:
Ma11$hokk.ie:
PUK 5 RAU 1
Dameshokkie:
PUK 7 RAU
NetbaJ:
PUK 35 RAU s
Judo:
P UK 3 RAU 3
Stoei:
PUK 8 RAU 1
Karate:
PUK 88 RAU 84
Pluimbal:

PUK 6 RAU 6
Muurbal: Mans:
P UK 6 RAU 0
Muurbal: Vroue:
P UK 3 RAU 3
Onderwaterholckie: Mans:
PUK 8 RAU 1
Onderwaterbokkie: Vroue:
PUK 6 RAU o.
Krieket:
Pukke wen met ses paaltjies.
Tennis:
P UK 32 RAU 8.

DIE BULT APTEEK
TEL 5943 -

TOMSTRAAT 88

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

Potchefs.tToom.

Koshuisliga begin
DIE koshuisliga het verlede Saterdag in aile ems

begin. Volgens dJe uitslac gaan hierdie rugbyseisoen weer harde rugby opgelewer. Hoewel die
manne nog nie heeltemal fiks is nie, is daar tog
goeie en harde rugby gespeel.
In die wedstryd tusseo Dorp
en Over-de-Voor is geen genade gevra of ge&ee rue. Die
uitslag van 6 punte elk toon
dit ook. AJ bei spanne bet hulle
doellyne goed verdedig sodat
nie een drie gedruk is rue. f jet
Viljoen, heelagter van Dorp,
bet sy span se 6 punte met 2
strafskoppe aangeteken, terwyl
Over-de-Voor se punte ook
nangeteken is deur mlddcl van
2 strafdoele deur bulle skrumskakel.
Dawie D up bet sy wedstryd
teen Hombr~ gewen nadat
daar teen die einde van die
wedstryd onderskep is en ver
genael is om die wenpunte
aan te teken. Dawie Dup wen
dan die wedstryd 14--10.

Klooster het ook goed afgesit in sy wedstryd teen Caput
en met 13- 10 gewen.
In die B-liga is die ultSJ:Je
soos volg:
Toltkelokk.e 16,
Dawie Dup 9;
Dorp 22,
0\•er-de-Voor 9;
Caput 25,
Draltenstein 7;
H ombd 10,
Klooster 8.
In die C-liga bet Dorp punte
gekry teen O ver-de-Voor wat
nle opgedaag het nie. (Volgens
inligting deur die sportinstituo t verskaO. Ander uitslae is:
Hombr~ 53,
Dawie Dup 0;
Caput 13,
Klooster 7.

Onderwaterhokkie: 4 RAU-manne probeer verhoed dat Pukkt
n6g 'n doel aanteken. Die telling was egter nog 7·1 In dil
Puk se guns.

WELKOM . . • I
U het volop keuse in ons groot verskeidenheld
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SKRY FBEHOEFTES
EN W AT U OOKAL VAN ' N BOEKHANDELAAR VERLANG

PRO REGE-PERS BEPERK
••die PotcMjstroomse boekhand.el.,

Tomstraat 86 -

Tel. 8875 -

I
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INSLEEP
Restaurant
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WELKOM AAN
ALLE PUKKE

EN

GIMNASTE GESOEK
Belangstellendes In gimnastiek word genooi om op die vol·
gende tye onder die bekwame hande van mnr. Koos de Wet
te kom oefen: Maandae en Woensdae om 4.30 nm. Dinsdae
en Donderdae om 7.30 rvn.

6ERSTEJAARS

TOMSTRAAT 100
TELEFOON 6039
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