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CHRISTEN-AFRIKANERS 
DIEN MET DURF 
I PROF TJAAlfl JNGEHUI.l>IG / 
~-~....:........---~~~~~~--

Ni ncge mnande In die rckturstoel l't prof, T. 'an dcr Wall tcrlcdc \ 'rydagarmd op 'n koni:rcga~le \PR die unhcr ilelr, "aar \~rtlcn 
urn die ~ti,·n Suid·Afrikann<1c unlversitcllc ~crtc<'owourdig wa'i, tl'i rekror lnl(l'huldig. 

Prof. Yan dcr Walt het m 
i;y inuugurclc rcdc gcsc dnt 
die P.U. vir C.H.O ... ·ier 
biisicse kar~kterlrekkc hel 

KARAKTER 

kauns. m;1.1r ccr11 Christel1k 
en dun t\fr1ka.111s. 

die 1'.IJ. vir c.11.0. kun slegs 
hly stnan en uitgcbou \\ ord 
n~ die w1I duor is D11:ir moct 
telkcns getoets \\Ord nan die 
bcginscl: "hring 1cts my 
nadcr aan Chri~tu~. of nie"!'' 
Vakkc ~oos I nh:rfakultcre 
\\ ysbcgccrtc en We1c11-
1ik npslccr m•lCI verdcr 
u11gcbou v.ord, Dil vcrhocd 
d111 d:mr wctensknphke b:ir
lurc van Mudcntc gcmaul\ 
word. 

Hundc met kcrke en die 

\\ cernrng moc1 verst c\\ 1g 
\\Ord, 

Prof. Van dcr Wnlt hct 
\Crdcr sekerc untwikkchngs 
in die vonruitsig gcstel· hctcr 
admm1,1 ru'ic, 'n bet er rckc· 
ningnfdd1ng, '11 daiuvcrwcr· 
king- en irncmc oud1tufdc
l111g. Dre bouprogrom moct 
\Ohooi word en die lerrcin 
rnoct netter gcmu.1k word. 'n 
hie knmpterrcln as nood· 
s,1nklik. i\ungcsicn dn.1r 
egtcr finans1clc protilcmc I , 

moet be:;tanndc fos1l1te11c 
maksimaul benut ''ord 

Vir \'Oorungung moct ons 
self up11l'lcr Danrom hi:t .Ille 
pcrsoncdledc HY" illig he· 
slu11 !"Im '11 dccl v1111 hullc 
:>;il,1ris11e uf le stnan \ ir die 
saak '' .1.irvoor hullc s1.1an. 
Die geld \\Ord gestort in drc 
IOnth v.in 1\ksic J'11k I en 
M 1l1oc11 Runll '78. 

INUlJl.lllGING 

I )dens die b}cenkoms hct 
die v11orsmcr \'un die R1111u 
u11n prol. l'j:1a1t 'n oorkomlc 
11orhu11d1g, \hlnrnil hy die 
d1cmvoorn .1.udcs ondcr
tekcn hct Die mnroen en 
g<>uc rektorulc toga rs hom 
(lmgch:ing Pror. V1111 cler 
Walt i~ 11.in die gchoor 
\OOrgestl·I u 'n mnn mc1 
bui1cngc\\011e intcllcktuclc 

gawci;, 'n gee tehkc le.1cr mel 
1n,pirnsie en boonori 'n 
Godsm.111. 

Vcrskcic grocpc hct dil• 
rd. tor g~lukge\\ ens, 1\1 nr. 
Theun~ l ·lrifl' hct na111ens die 
~tudentc 11~ goeic \\CO:>c 

oorgedm I >.1ur i~ met gebcd 
t1fgcsluit. 01e Volkshcd is gc
sin~ en 1lic K.ongreg.151c is 
ontbind. Die ,\lrndcmie~e 
proSCSSIC hcl uic Saal \'Crlllll( 

en 1hc .rnnd 1~ met vcrvcr· 
5ings in die Voorhu1s-ee1sual 
nfgc~lu11 

vrs•:-Rr rcn 'n 
Op Jicsclfdii 1.>c1 t1atlcring is 
prnl. 1.s. du Plc~sis us \ 1sc
rektor 11ungclrnnd1g, met die 
nmpstoga omh11ng en gcluk· 
gcwcns. DH IS uic cerr.tc kcer 
dal die pus vnn visc·rclo;tnr 
Ill' die l'.IJ. vir C.11.0. hc
Sltlnn. 

Die univcrsicit Is nte 'n 
khn1cs-onpersoonl1kc inrtg
l in g nie . Dit dra 'n 
<1111·oonmar(/elik-Chri f telike 
k.1r:1k1er wal die 11del du.1r
\'lln is IJ1c unh crs11eil is in 
hcgmscl onverbiduelir..: kon
scmatief en juis dh 'bring 
mee dnt die inngting m die 
prnktyk progrcssief kan 
Wees. Die l'llK i1111ic w~rcld· 
\rccmd nic, mn.ir 1mk nic 
verwcrcldllk nio Soos op nllc 
tcrrcine mCll I die l;rif ool\ 
die uruvcrs11c1t rcgcer. Om 
onvoom nnrdelik Christclik 
le wee~, ~1c1 'n .:is. muar d11 is 
O..>k 'n gcrmJc VJn die lien:. 

Die un1vcrsi1cit is 'n 
t1kndemi1•(1' d1rt1.tg1•mernrkap. 
Daar mt1ct 'n gc~in!>karakter 
up die P.U. \\CCS, L>ie pcrso
necl mocl ~a.1mwcrk. IJic 
Mudente moct soos 'n ge~in 
wee~. ()Jar mocl gocie kon
tak tus,cn dosenlc en stu· 
dcntc v.ccs, l>rc universiteil 
11111c1 die wetcnskap, die ~tu
dent en die gcmeen~kup 
dicn, ondcr nmfore deur 
nuvorsing. Uitsprukc mocl 
ge1111g \!3ll 'n stcwige 
uk.1dcrnicsc 1>11derbo11. 
/ill'lw111.1tl11rj 1s nuodsaaklik 
0111d111 daar mocilike jare vir 
die 11111ver~1loi1 voorle. Ons 
mng nie vir ons prohlcmc.: 
wcghardloop me. Die tyd 
v.uarin ons Ice(, is gccn 
kriM~l)'d nic.:, 1111mr 'n ~1roo111-
vcrsnclling \\ 111 mcehring dnt 
<1.1.tr goed ondcrskci moct 
uord tus~cn die fundn· 
mentclc en die res 

REKTOR KAP 
UITHO IJ 

Pie l'.U. v1r l .11.0. hct 'n 
u1tgcsprokc, onnungctnsdc 
en 011besJ.aa111de Afi fkaanre 
karJktcr \\UI cgtcr nie ho die 
Christelike sy ge tel word 
n1e Ons is Christcllk en Afrt· Pu: hcsontlcrc kar11ktcr van 

Elgro Hotel 

WOLMARANSSTRAA T TEL. 5304 

Pukke kom sleep hierdle jaar weer by ons 
Dameskroeg 

KONTIKI STEAKHOUSE 

TEL. 5304 

Gewildste vergaderplek vir studente in 
Potchefstroom 

ELGRO BUITEVERKOPE 

LOMBARDSTRAAT TEL 5122 

Skakel vir gratis aflewering of maak ge
brulk van ons lnrydiens. 

KUt\J:PTENAARS 
Op die onthrfflng_~dlncl' lir 1918 ~lllr 011\\rhoegllke a:rappe tertd na1uo11 dlt> rektor 11kl'rp u:mgchu:d \\Oni J.11 ltlmal 
acantwoord bet .• Jan Botha. H'rtccn"oordigcr van die kultuurr111td, d1w11 'cn;lag. mal\lik hy die 1.1fcl knn 

AG rFRGRONll 
l>i1 hct die nfgelope p.1nr Janr 
ttl gcoru1k gcword dut 'n 
grocp vcrrnuald1khciJ -
kunMennurs vun tmile 11p die 
Pu k se janrlik~e 0111 heffi11gs
di 11e.: 1\11111 uptrce. In die vcr· 
lcdc \\HS dnu1 clke kcer nog 
probkmc omdnl dcle van u1c 
grocpe se optrcdc. verul die 
gruppc v.in die k1nnedrn111c, 
nie 111 ourccnstcmming mcl 
die kar.tkter v11n die P.U. vir 
C.11,0, wus me. l'en sp)lC 
vun \'Cle voorsorgrnnntrccb 
van die Kultuurraad en die 
Stulh:lllerand c knnt nf, \\115 
d1t ongclukkig hien.Jie JllUr 
\\ ccr die gc\ al 

nrn GEii El RI •:NJS 

N{i vier onhehoorhkc grappc 
1lcur die komcdiant v.llu h) 
ic1pand llll die geht1or he um 
s.iam met hom 'n I icdjic op 
du: verhong tc gaan sing Sy 
oog \Ill hlc op die rektor en 
h} rocp toe "die outjic met 
die hrillctJic en die stnk· 
d11ssic hier reg in die nuddcl 
voor hom" na die verhong. 
(I ly het nie gcwccl dat dil die 
rektor wn.'I nie). Die rcklor 
hcl 1<1c na die vcrhoog gcguan 
en die mensc berispc c:n d11 
gc:stel d.11 ons 'n on\oor
waardclik ( hnstelikc Uni
vcrsiteit is, dnt ons nic so icli; 
hy ons Juld n1c. dat ons nle 
'n klcuterskool is nic, dnt 
hulle ussebhcf b) hulle onr
ccnkoms met ons s.11 hou, uit 
tlic riool linl k1>111 met hullc 
grappies en die Puk nic 
OllUCrsk,\I Wat bctrcf die 
gchahc van die verroning 
n1c, 

Onder .1pplu11s van sum
migc Pukkc is die 1 c:ktor toe 
terug na ~y i.1tplel\ . Die re) 
van die uand hc:l sunder 
voorvul vcrl,1op bchnlwc Jut 

die gehaltc en !ilandaarJ von 
die musiek uitcr ln.1g '' ns. 
dat d11 later gcbl)k hct dat 
d11 die ecrslc kccr "n v..:it 
die orkc , bestanndc 1111 legs 
line pcrsone, 111 die npc11-
h1111r opgc11ce het en dat ccn 
sangcr selfs die \\1)ordc vun 
sy licdj1c ntc geken het nlc. 

1>11: rr:1n~ 
Die gevoel v.111 die Kultuur· 
r.1ad en dk• S111den1er.1au ~c 
k.111l 111, toe: die helc funksie 
vcrlcde Jlltlr bcplnn 1s. \\US 
d.11 dnur 111e \\ eer I· ngcls
i;prckende kunstcntUlrs op 
l11erd1c gclccnthc:1d op ons 
k.1111pus moet kom nptn:c 
nic. Ons Is 'n onhc:sk.rnmdc 
Afnkll!lnse Uni\er.meit en 
\\ 11 dui. 1\frikii;111sc kunstc
nanri; he Die volgenclc 
kumtc:nunrs is 0.11. dcur die 
Kultuurn111d g1.m11Jer: Curikl.' 
K c u s e 11 k .1 111 r . s I) fl j II 
Hcrholdt, O~ Kort.ten • en 
ook die Alnbam:i Studcnle~ 
ge elsknp Vir gecnecn vnn 
hulle w11s d1t nrnontlik om op 
tc tree nic. 'n Dome i11 
Johanneshurg hct toe onngc· 
hied om rt~ agent vir die k<•n
scrt op te tree met Mn rte' nn 
Z) I en .lod} Wu) nc ns hoor
kun,tenanr!i 

'n Kontr.1k is met h.1ar 
opgcstcl "11L1ri11 sy under· 
nccm hct d111 die opvoerin!l 
"oorccnkom tig die 
voor\\nnrdcs deur die 
Kuhuurraad unn h,1ur gestc:I'' 
~111 wees. I I 1erJic voor· 
\\ltnrdcll wn> dut da,1r gci:n 
on\\clvoeglikc grnppc vcrtcl 
nl \\Ord nie, dnt ten mmstc 

die meerdcrhcid \ un die op· 
vocring Alrikuans sul wcc:1 
en dut M:mc v.111 Z) I en Jod) 
Wnyne die h1101'kunstenn.1r11 
is. 

Hier<lie kontrnk IS or rtl 

dnc pun le dcur hullc \ cr
hreck, nodnt dnnr Saterd11g
m11Jdi1g voor die kon:-crt 
wcerccn hcrhunldclik uan 
hullc gc)lel tli dal on~ 111c 
Ull\\clvoeghkc grappies op 11 

'n uand w1I he nic. So11dcr 
kennisgc\\ 111g u.111 Jic Kul
lllurra.1d hcl hullc hicr opge· 
dang met l.unce Jnmcs in 
pl.ias vnn Jod) Wnyne. Sieg 
cnkcle hcUJIC' 1s 111 1\ln· 
k:mn:; gcs111g. 

Annul 1lic l'ukke w111 ll 1.ir 

\\.i~: Ons 1s 1nmrner dal so 
iets geheur hcl ten sp) tc \ iln 
.1l Oil) \'OOrsorg111a.1trccl' en 
d,u die ,11ncll w,1urnu jullc !;O 

11itges1en hc1 111 'n 111~11c 1l,1.1r
dcur ocderf is In die lig \fill 

\\RI hicr ho gestcl is, bcgr)p 
JUlle l'Ckcr d.11 dil 'n onge
lukkige gcbcurtenis \\Us 

wa.mi.111 ons mks k:in docn 
111e 
l>IE l'Ofl\0.'\IS 

11itk11111 en genocg kty om tc 
eel en tti drink. Tl•rloop\, die 
recns1nr1n vnn S:11crJ11s· 
m1ddug "ns die rccle v.a H•lm 
daur nie lilfcl5 hu1l~ onder 
die scil gepl.ia. 1~ 111c nlles 
s1111 sopnut gea·cn hc1. 

D.iur s.11 dus h.11.: heslis 
"erk gcnrnni.: '' ord vu n <lie 
ontheffing dmce route v.at 
gcmu,1k 1s en problc:mc \\Ut 

J,1.1r w us, snl ~o \er nwnnt· 
hk 111 die h•l!kum!i 1111ge
sk:1kcl \\M\I. 

/la11ii> St11/1: 

Die 1111ule les het ons tickcr
lik nou gelcer. Cicen buuc
menr;c al hin11e die ufsie11· 
h.1rc 1oek,1ms hfcr 11f1lrcc 
nie. ten~) hullc von1.1f haic 
strcng gckcur \\OHi. Die 
gcvocl iii 1lOk dat die ee1111c- • 
jnnr.; in die tockom~ me moct NU WE 
het.1al vir hullc cic onthcf· 
fing,dincc 111c, mnar d.11 die 
onk1htc dcur J1c un1\'crsi1e11 SSR•LID 
gcdru nll>cl \1 ord Die senior• 
progrum.1und tydcns die 
oricntcrinr,rncck snl In 
hcroorncging gcneem \\Ord 
Wnur knn 'n mens 'n hetcr 
hel\c111btcll111g v.111 111~· tJ111-
vcrliitc1tkry u' 'n kun:;crl 
ucur Tludl.1, die P.lJ .• 
Kaners, dtc Universttcilli• 
k11or en die labama op die 
on1hcffing dlnce? Die k1H1s
c n· wy 11 · o 111h11 a I tn die 
I otius,:llll 11al noJ..: hcr<11J1• 
\\ ceg '' oul en in die toe· 
koms op odnn1ge \\)SC 

m:nR o~s 
HA1>t:1u ll\Kll'lrR 

r>il' lllJlln& \tltt onhtnan hl'I 
nu db' hl'1l1111kln11 1'1111 11111r. 
C:trrlc \1111 \\')k uh dit' SR 
""rd nou dru·r umr. llanlr 
Slohz ge\ul 

Mnr. Stolz i;nl die rorl11· 
l11cljc klcurc en tucrc heh 1r-
1ig in dil' pick v.111 111111 . /11kh 
'chv.cllnu~ \Hit die 1\11\\C 

scr..:rc 111ri~ \nn die SSR ' '· 
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DAMESBLAD e DAMESBLAD e DAMESBLAD e DAMESBLAD 

'N VROU VIR 
ALLE TYE 

Oil \\ll'i '11 sjarrnnnle ~·rvurln11: dlc nnderhoud met menou Lena 'foma1ls tan Frankryk. M11d11me hel "inniR en effons l11at gegrcwt en 
''You hine nn 1ran\later?" gena. S} het Fran~ gel)k: haar 'el was adlenen'>ir--praglig H•rsorg, s) het 'n ermoudlgdeftige rok aan
gehad, luaar grys hare was in 'n tydlose Nt)I terugg('kam. 

Mcv. Fhnhc.:th Snym1m gcga:1n en daarna aun 'n ge· 
hc:l gclolk dal sy 'n dame uit spl!sinliseerde skool huar 
1';11)!: is S) hcl d:rnr skool- graad tn Fisika en Wiskunde 

gckr) . Sorhonne'> vra ons 
dorn. Madame Tomatis \'Cr· 
duidelik dal duar in h.mk-

ryk skole is "at gespe
s1alisecrde opleiding bled en 
\\al cin1lik 'n hoer slandaard 
us die univers1te1te hnnd
haaf. 

Die Fran e s1uden1cmei
sic.: grief hanr: Hullc lyk slor
<lig en hel die m:iging om tot 
"blu.., jeans" te vcrwaarloos. 
Die klcin dogti;:rtjic volg haar 
chic ma sc voorbeclc.I tot so 
sc:'>l1cn jaar en dan verlons 
hulle. Wanneer !i) trou. kecr 
sy gewoonlik tcrug na per· 
soonlike versorging. Frans
<lantrck. 

Die jong Fransc meisic is 
gewcld1g politiek·bC\\ us en. 
sug mev romati:., ncig ge
woonlik links. As sy trou en 
·n gesm hct, verflou haar link
se ywcr gcwoonlik. Madame 
1 oma1is \Crduidelik dul links 
in Frnnkr.> k Murxisl 1es be
lckcn. Die jongmense reis 
baie en is heelwat 1alc mag· 
lig. TV, sc sy, bcinvloed die 
jungmen"c.: gcwcldig: ge
woonlik nc1Jt1tief. Sy skryr di1 
Loe aan die fcil dat die link· 

Mm/amt! I ma Tnmuti.1 - FotrJ · .lac<> Premrw.1 ses die pcrsbeheer, Die films 
-~-----------------------.is baic erotics en aggressic is 

HELAASI 
DIE PUK 
BEGIN 

Nrl '>Cl ' n lets le sprsiaal tir die oudnmes op die kampus: Welkom, en di, nou r~rig ! Hoe goed 1~ dit 
nle nm n11 bym1 drle m111111de weer terug en bymekaar te wee'I nle! Mnar die heel erg<,te '"" na w '11 

nkan~le Is dat 'n men .. w mmer al die tweede d•t: toel a~of jy nooit ~eg wao; nie! 

I foe: MOU vcrgcc.:l jy nic die 
1rri111si\: "'" iemand andcri; 
1>c ~and·handdock Oj') jou de 
bc-olicdc l>f nic; die lang uil· 
gcrcktc: oge.cnde in die hed 
mel dicrbarc Mu wul diccl· 
onth}tkn"e i>aam met 'n nog 
11.11 mos op '11 skinkhord in
drn 11i«' I Joe guu onlhou jy 
111ks mcc:r vun d1c: lui la,11-
uandc Vl)(>r die plalespeler 
111c1 Jn,111 H .1c / m JOU ore i: n 
Ingrid Jonke~ 1n JOU hunJc 
nie'! 

I loc verskrikllk is dil nic 
dal J} nou-al n1e mcer \\ect 
prcsics hoe ~y lugplooitjics 
en nacls gdyk hel nie ! (al hct 
jy daric .rnnd aan die 
'reJelike' Tuk~·ou 1rou hc.:
lowe!) 

K} k nc.:I hl>C harJloop die 
tyd: '.'Ill het van jou laatnag 
allecn-aandc gc:word, loe jy 
1crwvt Mu en Pa nl le en 
,1uap. alle moontlike Vic
tonaanse romans ver~lind 

hel? Wat hcl oorgcbly vnn die 
stil rnuskietbelauidc nundl 
op jou tubdorp: sus:iies wut 
nog Wiskunde·problemc het 
en du.1rop uundring dot jy 
hulk ussehlief moet help! 
(:.al hulle d11n 11001t vchlaan 
dut JY nou M usiek probc.:er 
5\\0l en lall~ in M:uriek moc.:s 
lmmp vir jou po'.'erc Wis· 
kunde-~imhool) 

Ju. en \\-Ill nog spcl vakun
sic? l.ang braaivleisnnnde, 

------------------------. lrnjuar:;aand sc ~tilwecs oor 

c:Tom sfr,l o l 84 
T£LEFOON 6660 

Wesvalia 
Boekhandel 

'Postus 20060 
2520 'Potf:/.e{stroom 

Studle boeke en skryfbenodlgdhede 

die lcwc. die vrec.:slikc moeg· 
"ord vir JOU wclbekcnde 
bed, lang tclefoonoprocpc na 
·1iom', en du; wag vir die 
1wirn11'11urpos'I 

Kan J)' dil glo- ons somer
v:1kans1e is vir 'n hele jaar 
vcrby! Nou is d11 weer die 
ccrstc week tot vieruur in die 
oggcml gescls om nou pre· 
sics agler le kom of kumer· 
manl :;c nuutlilc toe 'n 'l ce" 

of 'n khakie':.tovic' uange· 
had h!!l. Dis urc se gescls our 
Florna en tmdcr kumpe wm 
vcrhy is en - oor wat voorlc ! 

'n 1 lclc turks\'yj.1.tr wug vir 
ons en as ons met die 111ldigc 
ver-igtigheid en ngting horn 
by die dorings p;ik, wag daar 
vir ons 'n soc:t-grocn hinne
kant. D.m k,rn on:. aan die 
cindc van 1978 sc: W:i1 'n be· 
le\\cnis \\:tli dit niel 

Gen1e1 '78 en mauk hom 
jou cic! 

volop, Mcv. Tomat1s voor
sic.:n 'n uiteindelike lecn
rcaksic: 'n diktatuur met 'n 
duidelik-omlyntle heleid, 
m1skicn . 

Die Women·, L1h-bc:we
ging hcl nic in I n111kryk so 'n 
rewolu~ic geword '>OO' in 
Amerika nic. Vir madame 
Tomatis hel die "libernlion 
de la femme .. positiewc en 
negalic:wc ~1spekte gehud: die 
gclykm:iking van salamse en 
die erkcnning van busicsc 
rcg1c is bcslis p1hiticf; dic 
negatiewe le v1r haar in die 
sck:.uele bcvryding wmtrloc 
die \\Cll1gin11 ·1.,n .tborsie en 
vryc P1l-gebru1k hygedra het. 
As gevolg van dic kompeti
sic.: tu~sen man en vrou is die 
vrou nou nil! mecr vrou-van· 
'n-nrnn en moedcr-van-'n-gc
~in nic. maar sir sy in 'n 
seksucle gcvangcnis. 

A::. die 1-ran?te vrou nou 
ecrs gclrouc.l ii., verv<il sy in 
krulpcnnc en babadocke'? 
vrn oni.. Madame reagecr 
heftig: "Non!" en se dut die 
huisvrou ~oo~ on~ dit ver· 
staan. in l·rankryk ruar is. 
Hutlc proheer hu1s en be· 
roep vcr::.oen: hulle hou van 
onthual en koskook, muar is 
tersclftertyd ook heroepsge· 
rig. 

l>ie jon~ 1-ran~e mci~ie het 
ons j')Crsonnlikt bceld vun 
die I mns1· vrou ~cskud: dir 
lienikc ver:.org111g van haur 

OM'N 
PUK TE 

WEES IS 
OM'N 

PUK TE 
GROET 

vel. hare, naels, liguur. du: 
koskook, die s<1g praat. kom 
slcg tweedc na politick. Ma
dame Tomatis s1el ons gc
rus: die ouer vrouc bly 1ip1cs 
Frans. Jtulle kan deesdae 
ook Dior en Yves St. Luurcn1 
bckostig en koop klcrc van 
die grool ontwcrpers teen 
rcdelikc pryse in winkcltjie'i 
wat boetieks genocm word. 
Die: fransc vrou het mm, 
maur onlsaglike chic klere. 
Byhchore, soos 'n scrp, 'n 
anc.ler klcur skocne. i" ge
wddig hcl.mgrik. Madame 
fomatis bc.:duie mc.:1 haar 
cksj')rcssicwc hantljies: jy sat 
nooit die f>arysc vrou m 'n 
lekkcrgoc<lp1enk sic.:n nie : 
hulle verkies gcdemptc 
kleure en swarl is vcrnl gc.:· 
wild. 

\\> ·11 n.bionutisme bctref: 
die Jong Fransc.: ~laan ci111lik 
onvc:hkillig tecnoor !itaat en 
regcring en hullc bevraaglc· 
ken allc.:s kritic!>, Sy skryf di1 
toe aan·: 
• die fcit dat die huidigc 

l·ranse rcgerm~· n1<. 'n hel· 
der. duidclike politiekc: 
bcleid volg nic ; 

• die Fran~e aard: die Fran· 
sc individuulisme wat :ttn· 
per egoisme is, het geen 
nas1onul ist 1ese groepsge· 
vocl 101 gevolg n1c. Die 
mecr rcg~c.:s hel 'n bcsli:.· 
le m1smnah: gevocl: die 

Wal links neig. is wcreld· 
hurgcrs . 

Die verhouding 1ussen 
haar en professor Toma1is 
hct onlwikkd terwyl sv in 
sy diens was. Hulle ,.;erk 
nou nog saam en dil i~ wut 
huur herrcf. die idcaal. Sy 
dink sy 1s op sy weg gc· 
plaas en beskou di1 as huar 
lcwenstaak om horn le 
help. 

Die Franse s1udente· 
mc:isic wect van Suid-Afri· 
ka. maur madame Tomu1is 
vind dat die beeld vats is 
as gcvolg van ncgatiewe 
dckking in die pc:rs. Sy 
vind dit egter bcmoedi
gcnd da1 die mcnsc hutle 
glo as 'n ware beeld van 
die toedrag van Sual· 
Afrikuanse sake 11cskc1 
\\Ord, 

Ten luas1e vra ons die 
onvermydcl1ke verge
lyking: wat van die Suid
Afrilmanse vroue? Mada
me glimlag dat s} in alle 
eerlikhcid hicr meer 1uis 
voe! omdat die Suid-Afri
kaansc vrou rneer sin sien 
in vrnuwec~ . en moeder· 
speel: met andcr wuorde 
vr6ulikcr is. 

Ons groe1 en rnsper die 
"merci" uit sy grif hanr 
sag1c keel "merci" so vas 
in on~ dat Parys ons beslis 
sal ~ien . 

EERSTEJAARDAMES 
DOR ORIENTERING 

'Feeste' 

'Fantasties' 

'Bak' 
Onr. bet ' n bictjle by die iiewese doortjles gaan ultvind hoe die 
orltnterlng \ ir hulfe wn: met ~erhawnde reo;ulr1te ! 

Op 'n vraug dal hulle slegs 
een \\'Oord moet gee vir die 
hcle ondervinding het dit s6 
gd,link: 'Fccsu.:', 'Fan1:1s-
11e.. 'B;1k en 'n Jou 'So-So'. 
Vi1 die pmutslc per~cntasie 
w." d11 hccrlik en tog is daar 
hicr c.:n du;ir cen wul heftig 
daarleen gckanl ic;, ma11r die· 
sulkc?t kon n1e 'n motivering 
vir hullc: siandpunt verskar 
nie 

Almul is dit eglc.:r ccns dnt 
d•rnr van die oud;unes i;e \ant 
'n hc:lc:r gcorganiscerde 
oricntciingsprogram moel 
wec:s Dit raak glo vervclig 
om hc:el•rnnd te sk itler ! 

Dil was vir 80% heerlik om 
met hullc dorc·klere op die 
k:1111pus rontl le loop wanl al· 
mal ly~ C\\e slcg en dit be· 
vordcr the grocpsgecs. 

Almal het wel 'n duidelike 
idee Vtlfl die Puk se "van" 
d,w,!'i. van dii: C.11.0. liicr
vnor sC: ons tog baie dankie 
ann die lcicrs op die kumpus 

- us dtt uithly he1 die Puk 
hoegcnanmd me iets wnarop 
ons kan tnns wees nie. 

Die du mes ( !'!) .;laun die 
kursuwoorligting b.1ie hoog 
aan en die groep wns 100~~ 
ecns da1 daar voldoende ak•1· 
demicsc orientering plaas
gcvind hct. 

Nog 'n leer puntjie wal 
aungerank is. is die oudames 
wa1 so vreeslik hulle stcmme 
vcrhef het• 70'.;{. van die 'hcr
slellendes' i~ oortuig dat die 
oudamcs maklik onvroutik 
optree en die perke oorskry. 
log 'n ic1sie om <tan te her· 
kuu! 

Wat egtcr baic bemoedt· 
gcnd is. i~ die positicwc gees 
\\at daar van die.: c.:erstejaar· 
dames ollr orientering uitgc
s1runl word. Duar was slcgs 
ecn ge\.d wu1 gcvoc:l het dis 
nic dte moeitc wc:rd nic. die 
res lag heerllk a!: hutlc 1erug· 
dink uun hul blik-in-die-as 
due! 
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BOEKREKENINGS 
WEER WELKOM 

Nadal d1u1r in 19711 brkt•nd gemuak 1., dau Pro Re11r, hol'khundrl op dh• Hult, nit• nrikr 011 n·kening sou ~crl.;01111 nit-. is 11Har 11011 weer 
~lull dat gekeurdc rekl>nlngs tug H'r"elkom ul "ord. 

Die l'er.ur 1111111rter wn Tare11talta. /IENDRIK OJ !VIER 

REKENINGS GESLl ' 11' 

L:ia1 m 1977 hct mnr. Kru
ger, c1cnaar van Wcsvnlm
hockhandel rnnr. v1111 dcr 
Walt, e1cnanr van Pro Rc:gc, 
gckontnk oor die &lulling van 
rekcnmgc. Dnnr is sanm bc
i;lu1t om nllc rekenings tc 
slu1l. \'erskcic rcdes hct hier
ll>C :111nlc1ding gcgee: 
• lbie rckcn1ng~ is studig 
betnul. D:inr is ~cits 'n \oor
bceld \UO 'n hoogleraar en 'n" 
sk1ll1lhvuf w<it baic trang is 
om tc hctaal Yt1n die stu
dente "al rekenmgs open ~c 

STAATSGREEP IN 
TARENTALIA 

I') dens 'n blo!!dlnse s1a111fll!rt•rp op J>lno;d&J!, 7 Fcbruarlc, het Hendrik Olhlcr dll' nuwc fa-rsrc l\tl
nlster van di\.' Republlell Tarentnllu gc"ord. "Die ~orlgl' F..cri>tc ~1inio,ter hct prnhcer om m} rnlk 
toe le sprcrL:. •• hel Hendrik OIMrr gl·~: "Ek kon dlt nie langcr duld nle, Sc' lcde 'an nl} \tllg hrt 
hom oorrompt•I, Soos gl'ncraal Smut~ tan ouds hct ek op 'n bokwa, gclrek dcur 'I artntnlc, die art'· 
1111 hlnnegelwm. Dil' rocjulging "nn m, volk was oorneldigend." 

''Lk \\11 net \\ccr ~: Wcl
kllm oud-s1ry1krs en -r.try
dcrcs.~e en die w.1t nos oud· 
~lrydcr en -'itrydcrcsse g11nn 
word 'n Yaknns1c is ·n uit· 
puttcndc stM1c: nou is dil ugt 
maJndc sc lc:kkcr rus op die 
k.1mpus M) nuut11lc oricn
Lcnngshcle1cl 1s soos volg: 
A .1ngcs1c n die ccrstcju.1ri: 
uttgcskukel 1s, moel u nou 
die l trcnt11alkle111tj1ci; pro
bccr in~k.tkcl Ons mocl pro
beer om ''cg te bC\\ ecg van 

diskrtm1n.1s1e S11mcsprc
k111g i~ d1c wugv.oonl: D11: 
\\ellc teen dkremishunde
ltng \\as vcrsl:ip tot nou toe 
d11 s.11 nnu weer vcr,kcrp 
lllOCl \\'Of d 

.. t>1c komm1ssic \'l\11 011-

dersock nn cc1s11ulongc
rymdhcdc hct die: \ olgcndc 
hevrnd Daur \\ ord nic graad 
I vlc1s .um studente voorge
sit nie, di! is ncr die nkudc-
111lcf.c kw.difikasie v1111 d1i: 
Kol\ kc 

.. 1>1e l1U\\C Mini.tcr vir ln
\1>i:r en UitH>cr het \•crkl.1a1 
du! hy voortann snl !>c>rg dat 
perJc Ofgcsaal \\Ord voordal 
hullc aan studcntc voorgi:s11 
word. Volgcns h1101 sal dit 
hcl1> dnt die \leis bctcr deur 
hulle liggnmc gc\Ocr knn 
won!. Die- prohlccm le nic in 
ohstruksie hinnc in die lig
g:1111n nie, mnur mccr in die 
g.ingc Y..tl die •ancient in 

moct hardltwfl " 

Tlielllll h<Wt Prnf. T/aarl nomr11s die rtudente, tydrns SJ' fnh11/df. 
g111gfplt•gtlgltrltl gl'/uk, 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 

oucrs "cic:r om te bc1.1ul. 'n 
Rod" inkcl hct Jltridie' gec:n 
cis op scJ..:crc \'tin sulke stu
dcnle om le betnul nic. 
• Posgcld is 111.11 in 1977 met 
11 ° 0 vcrhoog en duur is Viln 

rcgcringsk.in1 nf began om 
15° 0 op 111voc re, w .o. boc kc. 
le hcf. 1\I hierdic J.;n~te, tc
~amc met die l'lr)S van die 
boekc moet reeds gou nu nf
IC\\ cring dcur !111: bock\\ir1-
!.;el gedek "ord. Die geld vnn 
rekeninghouers kom ecrs 
heel" al later 111. Gevolgllk 
nccm d11 'n lang t)d vo111d111 
die hock,\mkel sy ko tc \cr
haal. 
• r•ro J(egc en Wc~v.1lia \\ llS 

op d~ardic stadium ''an 1.hc 
\\Clnig bock,,inkcls \\al nog 
rckcninge tocgcstnnn hct. 
Soos enigc vrye ondcrnc
tning hct hulle die reg om ~elf 
te heslu11 oor Jic vcrkoop op 
rcken111g l.lf nic. Annge ien 
bu1c hnnke ook groot le
nings ,jr studcntc vcrsk.1f. 
kon fin.1nsiCle probleme nnn 
die student sc k.101 u11gch1s 
\\Ord , 

Beide boek\\mkcls hct 
t.\\,V, hullc hcsrn in sa.1m bc
sluh om 111c1 rekening~ wcg 
1c docn. 

NlJWE BESl.Url' 

Nat.Int Pro Regc 'n om
sendbricf uitgestuur hct om 
r.y nuwc organis.1sh: hekcnd 
le ~lei, hct hc1de Wcsvuliu en 

Pro Regc die ~nnk hcroor- i.c so~cr v.111Ju<ir g,1cd . Die 
wceg en hcsef d111 i;ornmigc men~\.' IS meer pos11 icf, Pm 
siudcntc prohlemc hcl met Kcge ~e konu1111vcrkopc hct 
konlunt, mrngesicn ouers \'Cr ge~·eld1g gestyg, 
\\lHlll , Beil.le hct 1<1c he~lu11 "i\lgemcnc .1.u1tygings \Un 
om '' ccr gckcurde re kc- stu<lcnlc 1)ur die hoc Im ink cl 
n111gs toe le stcinn. help nlk ", volgcns mnr. van 

ll1crd1e dund hct mensc der Wnlt, "Ophoucnde kri· 
1111 nndcnkc gcstem \'ol- tick word c11tcr verwclkom. 
gens mnr. Kruger vcrloop sa- l)il knn ons net help", 

---~ 

HOE, WAT EN WAAR 
VAN K.M.D. 

Ole K.M.D. (§ grke in die Farn111l..ologi .,Jcuel tan dk nuwc ge
bou 'ir Riologl~st< Wetrnskllppl", knmrr I, II op die el'r ll' ~Iner. 

Afr.prakc kun h) the Su • \\Ord nllccn geh:1111ccr wun· 
tcr gcmank \\Ord, of per tc- ncc:r hetrokkc ufrigtcr 'n 
lcfo11n (u1tbrl"id1ngs 471<, nrn1)tclikc Vcl'!lockvo1in in-
458) gcvul hcl, en dll :11111 diC' 

Konsult1L~ie-ure is su1l~ volg· sportgcnccshcc r oorh11nd1g 
Maandag - Vrydng hC't. 

07h00 • O'JhOO W11.1r nod1g, :..11 kumru~-
13h00 • 14h00 geneeshcre sk•ktc:.ertilikntc 
16h00 - 17h00 ui1mk Slcgs crt1lilrn1c wm 

S.11crdag deur hienlie genec~herc Uil· 
08h00 • JOhOO 11ere1k of gcjl:trufrec:r is, sul 

D1nsdne en Donderd 1c is 'n gcldig "ees \'tr nlmdc111tcsc 
fis1oterapeut bcskikb.1ar van- besenngs ("ektcs '-'lll lei 101 
.if OKhCX) • lllhOO. nfwcs1ghei<.l van kln~se, lt)el-

Buile genecshccrlwnsul· sl.' en chamcns) 
tu~ie-urc lc"'cr \Cf11lccgi;ters T')dens na·uursc noodgc-
cn uptckcrs <hens vallc 111og slcgs h111s\.1dcrs ol 

Die srortgenc:l'Sltei:r is hullc gedchgccrclcs die ge
l\ln1111<.lnc en Woensdue van- nec~hcrc ophcl of hullc ont
uf 17h00 - I 8h00 bcsk1khaur. b1cd 
ni.11ok 1ydc:ns groot sponb)· Die IC:0-1.D. word ull die 
ecnkomstc. Sporlbc~rringr. jJ11rl1kSl' kla~gcldc bcko~1ig. 

''ONDERWYSERS'' 

GESOEK 
lJ hoef nh• ~rrdrr tr i.ork no 'n Kl'll•rn theld om h:ts daad\trrliliks h ' do~n ll8 11 tnl'll!.CH'rhoudlni:r in 
1111!1 lan1l nlr! 

lkapu, ons e1c vi:rcn1gmg 
"al die \\11r1men~c vnn lku
gcng help met m:11rickkln!l
i;c, sock n:i duscnte en Jilli· 
dcnte om Woens<.lugn:inltc 
met die gee v;rn kln~~e he
hulpsu11m le \\Ccs, lJitgc
" erktc lcsmgs word in clke 

80 lcerlingc van lk11gcng ons 
kl.1ssc b) gc\\ 0011. Vunjanr 
wllrd heehwt mecr vcrwag. 

I henlic lcerlingc hct ore 
die gclccnlheid ont op die ge
\\Olle rnnnier mmiick 1c: skrvf 
nie 

Kom jullc, luut on on 
"ch\ ilh:ndhc11I he\\) s. 

I lierd1c mcnsc hc1 rcgttg 
hulp nod1g! 

IIONDA 450 
R511S 'J'FI .. 2.'\2RR 

vnk vursk.if a.in die pcrs<>nc ------------c'--
\\hl die kla~sc 11111ct gee. 1)11 
vcrscker dat goc1c lllf 11un-
gcb11:d \\OJd, ICf\\')I u eie 
t)dshc~ted111g tot the m111i· 
mum bcpcrk word. 

Ons sock hulp 111 die vol
gcnck vnkkc: 
Afrikaans, f:ngc:ls. Biologic, 
C.c kicdcms, Geogrnfic, Ry
hcl ku ndc:, Krlminol(lgic. 
ll nndcl reg, fll.:unomu:, Re· 
kcnrngkundc, W1 kundc, 
1 "nna, Nulllur- en .Ske1-
kunde en tik. 

A~ u cn1g~in dmk d111 u 
ons kan help nl ts dit net 
met die organlt;:i~ic 'an die 
proJck moct u die volgcn
dc docn: 
I. Pia.is 'n briefic mcl u 01111111 

en udrcs, en die v:1kke \\llOT· 

mcc u moonthk kun help, rn 
Jan \'enter sc bu 1c b) die 
SSR-kn111oor. 
2. Of ti kan J1c SD!lk OlCl Jan 
Venter, u SS K-lid vlr Gc
mcensl..:c11Hd 1ens, of met 
Br.tam le Roux. fasclcn
Strnut 16, telefoonno. 8095, 
bcsprcck. 
l, 01111 kom 111 c I k ncvnl 
\\'oen~dag I Mnnrt om 1'h15 
b) die SSR-kuntoor byme
knar. 

\'crlcdc J.lllr het ongcvcer 

Virdieman 
watbodie • 
tye u1tstyg, 

is daar 'n bank wat 
bo die tye uitstyg. 

Bank SuidAfrikaans. 
l!!il~@Ji 
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KORPSKOUKUS 
HOU KAMP 

Chri~ten-Afrlkaner, \tlll Is jou veranl~oordellkheld len opslgte van Jou medestudenl en kampu!t, jou 
mlk. die polilick en die kerk. Voor die PUK begin hct, het die Korpskoukus hulle \lakansie afge
'lluit op 'n hoe nool. Sodoendl' het ons pltkos terkry t lr die jaar vorenloe. 

Die dcurlupcnde lcrn<1 van 
die k;imp is lc:lkens ingclci 
dc.ur prol'. Christie Coc11ec. 
/I.~ dam nnu ic 111un~I b wa1 

wect hoc om lckkcr IC: ge
sd~. dan is d11 hy. lly hcl 
dnarop gcwy/> dal on~ rue 'n 
swygcnde mccrdcrhcid mocl 

wee:; nie. On;; moct wel 
kritisccr, m.wr dan mocl dil 
immanentc krilic.:k \\Cc~. 
Wannccr jy dan wcl kriti
sccr, moct <lit opbouendc en 
nic allm:kcndc kritiek woes 
nic:. Dis maar cnkc:lc punte 
wal deur hom uitgelig is. In 

die grncpsbc~prekings he1 
ons gcdugtcs uitgeruil en so· 
docndc mekunr leer ken. ver
sterk en rcspcktecr. 

Daar i~ 2 seminarc gehou 
oor grocpsdinamika asook 
oor lcdc:.org en lcdcwcr
wing. 

Die vmlike gees hct ons 
gcinsp1rccr om die jaar van 
swoeg en S\\ ect tegc moet tc 
gann. 
, , 

SPEED DEN ESPERANTO-PUK 

"VREEMDE TAAL'' 

Die Wapad - 17 Fcbruarie 1978 

Aantreklike 

pos 

vir 
student 

Danr word can" aansoeke lnl(ewag vlr die pos as voorsh
ter v11n die advertensickomitee. Ole po~ behel'i die werf van 
adven ensies vir alle studente-publlka\les op die Puk en die 
koordinering dauvan in samewerking mel die Oeparte
menl Ontwlkkeling. Daar i'I 'n t ergoedini van 10% op 
elke bedra2 wat inbetaal ~ord vir t d\erten\ ies. Die per. 
soon sal ondcr die Admlnlstratiewc Raad ingeskakel ~ord 
en sal tcrantwoordelik wees tlr die saamslel van 'n 
komitet> en die opstel van 'n grondwct wal goedgekeur 
mo<.'t word ahorens die komitce begin funkc;ioneer. Meer 
inligting kan by Oaan de Kock (SSR-publlkasles) of J a
ple C'ronjc (SSR-pennlngmcestcr) lngewln word. 

WINKEL 26 TEL. 4713 
Wac i'i l"speranco-Puk? Wie is Esperantu-Puk ? Esperanco? Olt t----------- ----------
kllnk na vreemde talc. Om 'n kleln geheimpie ult le lap : dit is! 

REKENAARS teen spesiale pryse 
RADIO'S en 4 BAAN KASSET • 
SPELERS teen kosprys 
MOTORONDERDELE en 
toebehore soos 'Louvres', skaap
velle, gereedskap, skokbrekers 
en baie ander. 

Maar "111 maak hierdle " Heemde taal " o unlek? Ongeveer tien 
persent \'Rn die tyd wat nodig Is om 'n Eurupellt' taal aan te leer, 
i' nodiK om E'iperanlo aan te leer. Dit I under anden.- omdat die 
taal gecn uil-.onderlngs beul nie. 

l~ spcranlo b1cd velc 
muun llikhcdc. l\f c:I Esperan
to knn d:1ar met mcnsc agler 
die Ystcrgordyn gckorres
pondccr word . Die moont· 
likhcid Ml jou~e l r tc heir op 
'n uorscsercis is ook nie ui1-

Kultuurraad 
hou uitstallings 

Kry jou 
Puksakboekie 

vir 1978 

Die Totius~aal word teen die elnde u n die maand omgeskommel 
en deur die Kulluurraad betrek. 

KOM KYK SELF 

gcslui1 nic. 
II icrmcc Jan 'n hartlike 

ui1nodig1ng aan nlle Pukke: 
Oud-lcd c. seniors, eerste· 
jaurs. Die eer~te vcrgadc· 
ring van bpcranlo·Puk is op 
Woensdugnnnd 22 
Fchru.mc. 

----------------- - -·- - - ------- ~- ~-

by die 
SSR-kantoor 

By die gelccnlhcid hou die: 
Kulluurruad hulle Jaarlikse 
u1 tstalling. Die onderlig· 
gumc docn dan hullt: bes om 
hu lk werksaarnhede aan die 
Puk-massn hckcnd le ~lei. 

Builcn ku lt uurliggamc 
~oos Fot1ck, Fil::itelie. Voor
trekkcrs, Restorasio, Mon
lium en l'lorna, i~ daar ook 

BY ONS KRY U 
KREDIET-

F ASILITEITE 

EN 
BOEKE ! ! 

PRO REGE 
TEL. 8875 - TOMSTR. 86 

spo rtklubs wnt ui tstal. Die 
Kanoklub en Duikklub 
1s ma.ir twee \an hicrdie 
klub~ . 

Ruim gcrus 'n tydjie in om 
tc sicn \\ 111 in die: vcreniging.,. 
lc:~ c 11unga11n m1skicn byt 
'n gogga en begin almal ou 
moLors rcgmaak of scels vcr
samel . 

' 

. 

; 

I 

! 

I 
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NUSAS SOEK KONTAK 
Op die pa.; afgelopc jaarllk-;c Nusa .... kongres. waar die P.U. vlr C.H.O. deur die per .. oon nn mnr. Pieter Odendaal H•rteenwoordlR 
wa.,, bel dlt geblyk dat Nusas i>leed." deur mense met 'n Nieu-Marxl'irlese denk1eee~ behl'er word. 

In 'n onderhoud met die groepc verdcel. Oaar is 'n selfs PFP·ondcr~teuncrs bl!· dcur 'n anti·linksgevocl. Die 
Wapad het mnr. Odendaal konserwat1cwe eh:mcnt wat staan . Oic u 1teenlopcnde liberate: l!ngclse student was 
die P.ngelse studcnte in drie uit kapirnlistc, rasi~iste en groepe word byecngehou 111c op die kongres verteen-

------- --- -------- -------, woordig nic. Dit is toe le 
- ---- ----- skryf aan die fcit dal die 

PUK KRY PLAAS 
PERS ENT 

Amajubndag, 'n nuwl' PlJK·fccsdaa, word op 27 Februarle ge~ier wnar, mnr. Wlllll• Lnuhsclwr, 
voorsitter nn die OB-arootraad, die plaao; Amajuba aao die PUK sal oorhandi~. 

mussas.1ng sat c:lkcen sy dcel 
h}dra tot die feesvicringc. 

mccste libcrale studcntc 
Pt·P·ondersteuners ii; wat ly· 
dcns die kongres vir die vcr
kics111g gewcrk hct. Die nl· 
dikate~ wnt Nicu-M:irxis(1es 
di11k, sc mvlocd hcl vend gc· 
blyk in 'n mosie wuarin Swa
po a~ ,lie enigste weuige ver
lccnwoordigcr van die men• 
sc van Su1dwes·Afrika erkcn 
Wl)rd . Nusas stet ook glad nic 
bclang in enige vcrkiesing in 
Suidwe,-Afrlka n1e. I lulle 
wou ook nie oor die saak re-

Kerke hct in sy gemeen· 
skapsknt1ck gcse dn1 Sutd· 
Afr1ka baie moontlikhcdc v1r 
vcrbc:tcring vun ondcrn)S 
hied : Dil ncem ' n skolll b)" 
voorbecld vyf 1aar om 'n kind 
'n mat Le leer. Wunncer die
~elfde pcr,oon in 'n under 
land sou g1rnn woon. sou dit 
net -:cs maundc necm om die
selrdc taal heter te hcmec~· 
lcr. DH 111 'n vingcrwysin[l nu 
ons ondcrwysstclscl. 

Dit was die ccrstc kecr 111 
'n lang tyd dat wnurnernc::rs 
\an A f nkaansc lw mpus~e nn 
'n Nusas·kongrcs u1tgcnoo1 
was. D1t is 'n tckcn dnt Nu
'ali klrnt.1k sock . ~lnr . 
Theuns F.toff hcl die ASB 

vcrleemrnordig. Die univer· 
sitcite van Stellenbosch en 
rort l:lt1.abcth het ook afgc
vnardigde:. gestuur. Nusas 
\\ti b,1ic graag nouc:r mel die 
P.U. vir C.H.O skakel aan
gestcn liulle besef dal die 
univcrsitcit nic geisotecrd 
lellf nic, muar kontak sock. 
llulh: waarc.lccr dit dm die 
Pukke regu11 se dat hullc 
Chris1c11c is en dnarvolgens 
leer. 

"l!k hel u11 die kongres gc· 
leer da1 die ASR meer aka
demies moct bcsi11 , Ons uit· 
gungspunt j, gol!d, m11ar ons 
mocl nuder daarnan kom. Die 
Nu,as·mcnse is ernslig en 
tocgew> a:111 hullc idcaul", 
aldus mnr. Odendaal. 

Die oorhttndiging sal met 
die nodiec klcur en .1ksie ge· 
paard gZ1un 'n Perd· en!of 
m<>torliet ko11111111ndo <.c aan· 
koms ~al die vcmgtinge open 
en die PUK se eic soldoc
dics sal die landsvlag hys. In 

Die SSR sal die R5000-be
lcgging in vcrdcdigingsobli· 
gas1cs uan die Wecrmag oor· 
hundig. Daarbenewen~ sat 
Aster ouk hulte deel bydra. 

Elke dumeskoshu1s maak 
vyftig pakkie~ vir manne op 
dic grcns op \\Ul ook aan die 
Weermag oorhundig sul 
word. 

dcneer nie. .-------------------------

Alic Pukkc is welkom by 
die gcleenthcid. 

Alabama 

tydens 

Karnaval 
Die Alabama Srudentegesel~kap hied tanjaar agt vertonlng'J In die Totiuo;<iaal aan. Vier \&n hierdle 
•ertoning'i \'al in die Karnavalweek, nl. ~anaf 8 tot I I Maarl 1978. REVUE 77(18 is 'n uollkt> 
prugram, en behoort die uithundigt- Kl'e!I ~an Kum1nal goed aan te lUI. Be<ipreklngs word behartiJ! 
dl'ur die SSR-kanloor, tn plekke kan ook by Pro Rt>ge be~preek word vtr dil' vier ender •ertonlng' 

!)den~ die kongrcs hel 
daar 'n cmosioncle gee~ ge-
hccrs, 'n anti-regenng·gees. 
So is d.t:\r 'n koerant ver-
brand wat in ~) hoofopskrif 
die oorwinning van die Rho· 
dcs1csc polisie oor 1erroris1e 
.wnkondig. Die vcrbranding 
hel hulle verontwaardiging 
simboliek uitgcdruk oor die 
tc1l dat mllnsdewens so nie
lig gcag word. "Ongclukkig 
1s hicrdic opv11ltiog deur 'n 
humunistic!>e opvn1ti11g ge
motivccr". vt>lgens mnr. 
Odcndual. 

Duur v.as min Christene 
op die kongres. Die konscr· 
v. ul iewe ~tudente leef sede
lik b<llC Jos. Mnr. Odendaal 
het gese da1 hy hom .ts Chris-
ten meer .rnngetrokkc ge
\OCI hct 101 dJC: radikales met 
hulle gcmeemkapskritick. 
Mnr. Puddy Kearny 'an die 
,1fdeling Diakoni:i van die 
Su1d·1\frikaan~e Raad van 

WAT 
IS 

deur Isabel lloogcnboe1em 

Rei:btra .. le, administr.1sh:. 
fru:;t rasie ~ms 1s terug op 
die Puk ! Part) is hier \tr hul 

sekcr rcr1g die aund minder 
r.1ss1cl sou \.'t'l)ll dcurbring! 

.. unaf I tol 4 Maut. ----i-----~-------1 heel cc Ne episode, under var 
Op 'n v111.1g Wat die leuse 

v.in on'> univer:.1tc:11 is, het 
ccn ccrsl i:jaar ge~111t\\ oord: Dit 1s die cerslc keer in die 

gc~k1edcn1s dat Al.1hama so 
vroeg in die ja.1r oplrec - ook 
die c1:rste kecr dal ons Pukkc 
'n voorsmakie van ,\ labamn 
sc rcvcuprogr;rn1 1ydcn~ die 
Seniorprogr~1maa11d kon kry. 

vok1111~1cganscrs wut Ala
ba111:1 sc sale \'Olgepak hi:t. 
I .<>Lii' en Johan van Rens· 
burg st;ian wecrcens ,iun die 
rne1 van c.Jic progr;im, wal 
sang, musick en komiese 
skctse uil die boonstc r11kkc 
opli:wcr, RI VUI 77/78 bied 
voorwaar •n aand vnn vcr· 
n111ak wut Puk nic mag mis 
nil.'! 

Vaaldriehoek 

op dreef 
. A la bu ma hct vcrl~·de jaar 
in die Dcscmbcrvakansie 
gctocr en diesclfdc lcdc l>icd 
nou nog Rb VU I~ 77178 aan in 
Potchefstroom, Verceni
ging, Johannesburg. Kicrks· 
dorp en Welkom. Net nu die 
Aprilvakansie ontbind hicr· 
die groep en word 'n nuwc 
groc('l gcvorm vir 197Mn9. 

Vir die Pukkc wal belung 
~tel: Rl,VUE nns word in 
Klcrksdorp aangebicd van 6· 
~ April - besprekings by 
C<lmputicket. 

Aan on .. etr~tej1um1; 111 bekentlsll'lllng v8n die P.U. vlr C.H.O. 
se J>atellictkllmpus. Jllerdle jRar reedit 'n 130 voltyd~lngeskrewe 
'iludente, wat 'n oormnle studcntele~e •oer. Ole eer'lte soslale 
aksle was "l'en groot" nuatefeesl 

Rf~VlJE 77nH is bcsondcr 
goed on1v.1ng dcur al die 

PUKKh gcn1e1 KAR· 
NAVAL! gcn1c::1 REVUE 
11ns 1 

Be)ondere ingenleur'l·oplel· 
ding 

In die lockoms sal die Puk 
~e ingen1eur' seer sekcrlik 
\'oorkeur gi:nict ho und..:r 
uni\ cr,11citc ~c ingcnieurs. 

----. 

WAT DOEN DIE 

A.S.B. VIR MY? 
Di<' onderskcle kllmpu11se bled die vol11ende projekte 1t1n In 1978, en I• deur die A.S.B. lloofbl'-
1>tuur aan hullc opgcdru: 

• A.S.B.-kongrcs UOVS I0· 14 Julie 
• KUL-.STA (Kunsfccs) PU vir CllO 2-7 Julie 
• SR en Besturckonfcrensic: UP (B1nncmuurs) 10-t I Maurt 
• 1\ktualttei1~konfcrcnsic ASVS (Stdlcnbosch en Huge· 

• l.ciers en Aktualitcitskon-
fercnsie 

• Wysbegcertc 
• Maatskaplikc Werk • 
• ~nl\\ ikkeling.~admmistr.1· 

Sic 
• Opvoedkundc 
• Geskicdenis 
• 1-ic:).ta (kursus~c) 

note Kollcizr: 

UP (Buitcmuur~) 
PU 'ir CHO 
UP (Uinncm.) 

RAlJ 
BOK & POK 
NKP & GOK 
lJP (Binnem.) 

12-IJ Mc1 
26·27 Met 
4-5 Augustus 
28-29 April 

17-18 M:tart 
10-11 Augum1~ 
2-7 Julie 

'n Bcstuu~ofllcidingse111in1mr i~ reeds :iangcbied op RAU-eiland 3-6 Februaric. Die semi· 
naar '~ bygcwoon dcur atle 1 lollfhcstuursledc en die PUK is venecnwoordig deur die SR-voor
sillc!" mnr. fheuns L'.loff, wal ook dien op die ASB·dagbestuur as addisionclc lid. Mnr. Jun-
1.ouis du Plooy, SSR·lid "ir ASH·f'lrOJektc hcl ook die seminaar bygewoon. 

. Vrugbarc bcsprck111gs is gevocr oor die beslaan van die ASB en doc:lgerigtc hcrlunning vir 
die toekoms Iii gcdoen, 

'n lngenieur wa1 universi· 
terc opleiding gchad het, hcl 
gewoonlik min praktiesc on
dcrvind1ng. Teenoor die per· 
soon w.11 ops} heurt weer 'n 
ingenicursdiploma besil, be
s1t nic ult)'d die nodige teo· 
reticse kennis nic. Die pro-
blccm "ord grootliks oor· 
brug op die wyse waarop die 
ingcn1eursgraad deur P.U. 
vir C.H.O, by die Vaaldric· 
hock uungcbied word in i.a
mcwerking met YSKOR te 
Vandcrbijlpark. 

Die kur;;us is 'n B .Sc-graud 
en bi:toop b JU:tr. Die ccr~te 
twee akademiese jarc word 
ook vier jnar vcrsprci. In du: 
tydpcrk wcrk die student vol-
1yds by YSKOR en dritf in 
die uand klas. Die laime 
twee JU Ur word voltyds uan 'n 
univen;1tcit gedraf. In die gc· 
vul van clektro· en chemiesc 
rn~enicurswcse uan die PUT<. 
ander ngtings :inn enige an· 
der universiteit. 

'n Student "at die kursus 
loop, gcnict 'n aantal by
voordelc \\lll ander studente 
nie geniet nie. 'n Salnri~ van 
R2l8 per maand, mediesc 
hulpfond!>, pensioenskernn, 
die ~tud1cgelde word deur 
YSKOR hetual. 

Die VaalJrichocktali sal 
die jaur heclwot mecr akticf 
h} on) inskakel. Hulle hct 
ri:cd~ 11:111 die ecrs1ejnnrsm
lc11c kh} eenkoms dcc:lgc-
ncc 111. 

hul volgcnde en nog under 
\'tr die vorige epis11de 
(hcrhaal) lioe dit ookal i;y, 
hicrdie 1uar k.111 nooil die· 
sclfdc as die vongc wees n1c. 

Selfs die ~pyskaarl i~ glo 
rudikanl gcwysig on~ eel nou 
Dinsdue 1.p v Vrydac vis! 

Dore en l)ruke hi:t r..:cds 
vcrdd\\ )'11. or hullc: 11011 

Pukkc geword hcl ol nel 
sommer "opgchou" hcl sal 
on' nog nrncl sicn. Nutuur· 
iik het dit hulle <lie wcrcld 'e 
gocd lltdocn dal 11lm11l hullc 
ven.kn:cu het - d1nk net hoe 
tuis moct hulle nou by wysc 
\/,JO kontrns voe I! (;n ons 

dames sit'n mos hare bclcr 
kuns om die res van die J.1.ir 
die bccld van 'n elcg11nte 
dame tc \il!rtoon us hutlc hier 
:tan die hcgin die gelcenl
heid gchad hel om ril hulle 
rru~tra$ie' guccl le lug. 

Fcrstcj.1.mn.ins g11an glu 
",lap" word 0111da1 hullc nie 
mecr h;1adjics hocf te drn 
nie. My hckommcrnis '' nou 
cgter oor die ~enior 111.ms -
hutlc hcl !>Clfs n1c mccr dai:~e 
om hllllc ",1yr· le hou nie -
hulle !llll voorwuar heel· 
temul d1sintc~rccr nic mccr 
vun J1e hiuc n1c, mnnr dcur 
'n gchrek .11111 ··s1yf1:?c11 ·• 
Gclukkit1 is duur durcm nog 
plckke op die k.unpus wuar 
<.he mannc ~c mon111I deur die 
dr,1 van b;111djics reg gchou 
word. 

M1,kien sou die nnthcf
fingsdinec minder k:uast ro· 
faal gewccs he1 as die burge· 
mccstcr v.111 T11rcnt.d1u 
sommcr vir ons "Goeie 
morgc" gestng hel Fk '' 
!>ekcr hy sou selfs 'n pa.tr 
grupr1es bo klcuterskool· 
~tandunrd lwn u1tdink. Sou 
'n progr.tm '>OO' die senior· 
progrum.1antl, of nel /\la· 
bam.1 allccn, nic 'n gc1rnuc1 
hccld vir du: eer,tej.mr gee 
nic'! Ru1tendicn i~ die eerste· 
Jann nou s1't fik~ dut hulle 

"Om 'n Puk tc wees, is om 'n 
t•uk le groct"I bk wonder of 
011s tf11 nie kan vcr~1ndcr nu: 
"Om 'n Puk te weci;, is om 
dcu1 'n Door of Draak 
(\kuus, cerslcjuur) gegroct 
tc word " Fk vra maar net -
1:. dil nic diesclfdc senior wul 
nou 'n ccr~tcJaur uitruk om• 
d:11 hy me grocl nli:, wat net· 
nou stilswyi:nd hy jou l1'l dic 
du1kwcg h·rhly khlp nie" 

1 lccrlik was dil l)fTI llrlS 

rcktor sc inhuldiging by tc 
wonn. N.11 uurlik v..h d1t net 
die l'cll d.11 dnar nic genoeg 
sit pick "as nie. wut verhoed 
hct dat on .. nlmal daar was. 
Miskien sill die studcntcscn· 
trum tlic problecm hinnc
korl oplo,, D.1n 'al die 
eerstcj•i:tn• $Ckcr clkecn twee 
!itoelc moel vol~il' 

K.1mpusfokus '78 (die nu 
SSR·llK·kump) wns heslh 'n 
gocic uf skop \'ir Jii: jnar. Die 
m.1nne kon \\ •trm rcdeneer 
l1or d1c gc\\Cldig 11ktuclc 
vrnagstuk of ecrstcjunrmuns 
haa~ljie~ moe1 dra of nic. 
Gelukkig kon oni. durem die 
hcsprcking oor die belang· 
rikhc1d vnn die akudemie 
.1f~i:hu11del kry sonder om 
011~ "Rich Man. Pollr Mun"· 
1yd tn 11: hoel Std j1'u net die 
r.1 mp voor - die leicrs op die 
kampus \1111 die P.U. vir 
C 11.0 het 'n epi~ode van 
hicrd1e unngryriende le" em.· 
drn11111 misgclo11p - hulle ~ou 
11~'1 \\.ire nic vcrdet opge· 
"·'~~e gcY.ce~ hel vir hulle 
vcr:ltlrnoordclike 1aak op 
ons kumpu) nie. Nictemm, 
die kn mp wus goed gcorgani· 
i.cer en hct gclcen1hcid 
gc:hicd vir ons kumrustciers 
om mckaar le skool. 

1978, ons 1s volstoom op 
p:td 011s harc.llvop alwccr 
hccn en weer, kia oor ons te 
hcsig is (i:n oor die kos) en 
genie I d1t alles vrccslik ! 



cdlli~ ~ 
WAPAD 

DIE WIELE AOL 
Toe prof. Tjaart tydens sy inhuldlging die 

karaktertrekke van die P.U. vir C.H.O. 
geskets het, het hy tegelyk 'n riglyn vir die 
Puk-student gegee om die universiteit 
van set uit te leef. As elke Puk kan se dat hy 
die Christelike karakter van die universiteit 
onvoorwaardelik uitdra, dat hy tweedens sy 
Afrikanerskap uitgesproke uitleef, dat hy 
akademies dien met durf vir 'n moeilike 
toekoms, dan kan hy met trots se dat hy op 
die P.U. vir Christelike Hoer Onderwys is. 

Die woord konserwatief het negatief 
geword. Prof. Van der Walt het ons egter 'n 
verligtende visie gegee, waarvoor ons horn 
dank. Om jou beginsels konserwatief te 
handhaaf, beteken dat jy progressief kan 
leef, dat jy buigsaam is en vir nuwe dinge 
oopstaan solank dit jou nader aan Christus 
bring. 

Om Afrikaans te wees, is vir sommige 'n 
skande. Om sonder skaamte suiwer Afri
kaans te wees, is voorwaar 'n ideaal waar
voor reeds baie gestry is en waarna ons 
steeds moet reik. So gou kan ons tou opgooi 
en weghardloop vlr probleme. Maar 'n 
Christen dien met toekomsdurf. 

Die studentegemeenskap staan dankbaar 
teenoor almal wat help offer vir die saak 
waarvoor ons staan. Mag ons studente self 
ook offer. 

Die seniors is na drie maande se vakansie 
weer terug - byna twee weke al. Welkom I 
Nou Is dit skouer aan die wiel. Laat ons 
almal, eerstejaars en seniors, studente en 
dosente, 6ns universiteit se karakter met 
durf uitleef: onvoorwaardelik Christelik, 
onbeskaamd Afrikaans. 

STAAN OP VIA JOU\ 
SAAK 

Daar ls al bale gepraat oor orienterlng en 
daar sal seker nog baie oor gepraat word. 
Die orientering van 1978 is nou verby. Bale 
geluk en baie welkom aan alle eerstejaars 
op die Puk-kampus. Julie is nou vol
waardlge Pukke. Die verwelkomlng van 
Saterdagaand was 'n ongelukkige gebeur
tenis, maar1 sal hopelik nle weer herhaal 
word nie. Dit was darem lekker om te weet 
dat die Puk 'n rektor het wat nle skaam is om 
sy s~ te se nie. Dank le prof. Tjaart - die 
meerderheid staan agter u en waardeer u 
optrede by die dinee. 

NUWE ERA 

Die Wapad betree vanjaar 'n nuwe era. 
Vlr die volgende jaar sal Die Wapad nie op 
sentrale punte geplaas word vir versprel
ding nle. Elke koshuis kan 'n verteen
woordlger stuur wat die blad In die kos
huise sal versprei. Dorpstudente kan hulle 
name by hulle H.K.'s lngee en Die Wapad 
sal per pos aan die studente versprel word. 
Met die nuwe stelsel beloof Die Wapad ook 
om elke twee weke 'n twaalfblad-Wapad die 
Ilg te. laat slen. Ultgawes tussenin sal waar-
1kynllk dunner wees. Die doel van die nuwe 
1telsel 11 om ultgawes le besnoel asook om 
te verseker dat elke Puk Die Wapad onder 
oe kry. 

Die Wapad - 17 Fcbruaric 1978 

Kampusfokus 
op Oriente 

I 

ring 
Jan Kroc1e docn tc,..l•R 

In. 'n opname op die kampus nor die ~in nn oricntering het dil geblyk dat daar ~erskeie mcnlngs oor 
die o;aak bestaan. Alhoewcl die meeste personc h1tic pusltlef cen op'llgte "II" oricntcring gernel het, 
was daar ook pcrsone wac dit ten strengste afkcur. Dit w·a., opmerk ... aam da1 almal wat netiatief oor 
orlentcring HJC'I, anoniem wou bl). 

Tcorclies goed, maar ••. 
Twee unoniemc studenle 

meen dat ontgrocning min· 
dcrwnardigheidskomplckse 
mccbring. Oricntcring gee 
ncgu11wis1c kans om hullc
sclf tc laat geld. Pos111ewe 
ccrstcJunr~ word 1.lcur nega
li\ds1c 111 oTicnlcring om· 
vorm tot lccglccTs en nega· 
ucwc pasifistc. Onentcring 
ontnccm md1vidualiteit. In 
tcoric i~ oricntcnng baic 
posilief, aangesicn ·n groeps· 
gees, 'n grocpsbruktcr. die 
Hin Afrikaner en Puk, dnnr· 
dl'ur uitgebou kan word. In 
die prakt) k ruk Jit hunJc uit. 
Die enigste oplossing hier
\'Oor is die nfskaffing van 
oricntering. 

Algcnll'n<' Op~oed ingst11nk 
Dit IS opmcrksaam dat 

wannccr ~ekcrc sludenlc tc
nagckom word, hulle llit 
vcrug. ma.:ir \\llnncer hulle 
andcr t..:nakorn, word "trn· 
d is i e " .1 s r cg v e rd i g i n g 
gcbruik . So word tradis1e vir 
per~oonlikc gcricf g...:hruik. 

cen>tejaars voor. N.1vorsing 
het cgter getoon dal mans 
wa1 in koshui e v.oon betcr 
prcstecr us muns wa1 privnnt 
\\Oon. Oricntcring sor1dcr 
fisiese oefcningc sal mecr 
bcvorderlik \\CCS \'ir aka
J cm i c. muar minder 
bcvnrdcrlik vir 'n gcvocl \'an 
gchcgthcid man die univer
s1te1t. 

Mnr. Johnn van Rcns
burg. oud·SSR-voor~1ttc:r, se 
d.11 die PU v1T CHO dcur 
oricntering ook S) nlgcmcne 
opvocd111gs1ank v. ii nnkom. 
Ander uni\crsite1te, vcrnl die 
engelssprckcndc&, is slegs 
nk:1der11ics 1nge:.1cl , Tog is 
ukudcmic ook op die Puk 
vnn primcre bclnng. Or1cn
teri11g is slegs geregverdig us 
dit pllSiticf is en lojalitcil 
bou, L1ggaamlikc ocfeninge 
moct die Stempel C 11.0. 
dna, du moct s11nol wees en 
'n sa111chorighcidsgcvoel 
kv.cck. Die bcginsel vun 
saam·s\\ uarklJ ·k\\ eek-gee~ 

Oricntcri11g gctuig vnn 'n 
~oorl klusscgercglighcid . 
Sckcre reel'>, byvoorbecld 
klcredrog en die bcsoek aan 
hotclk geld net v1r ccrstc· Prakt)k 
junrs, tcrn1JI die seniors danr· 'n ScniorMudcnl, mnr. rat. 
ho verhc\\C is. 'n Al£cmene j.11mJ, vc>cl ha1e positu:flccn· 
beginscl word n1c tocgepas oor or1cntering. lly hct \oor-
n1c. hcen op UP gc~tudcer en het 

Ecr.,lcj:rnrs muet cerder gcvind dat niks rnel eerste· 
Btsinning .1kademiesc orientering jnars uitgerig knn word nadat 

Dit blyk dus dat verskeie 
mensc verskcie dingc dink en 
d111 dit t)d geword hct dat 
nllc betrokkl! parlyc s.1:11n 
dccglik en chnstclik oor 
oricntering moct be~in. 

gcn1ct Dcurd.1t cniors nic oricntcring nfgcslrnf is . 
1s vcrkcerd. Wtmnccr oricn· 
tcr111g die sclfrespck annw~. 
word <lit ontgrocning en is du 
verkccrd en jur1diei1 nie ger· 
egverd1g nic Op\'Ocding, 
rnrming, inskakcling i~ nic '11 

oorskr}ding van die grcn~e 
van 'n universitcit n1c annge
sien die student .1~ voile mens 
hy die umvers1lci1 bctmkkc 
is. 

slirg \ir 'n ,tudiegee~ nic en Orientcring is nodig om 'n 
nie sorg dal antler studenlc ware Puk-geH>el le skep Die 
oncler d11: invloed van die prakt)·k he! dus hew) s dn1 
\\aardigheid \ 'Im stud1c g...:- die afskaf vun orientcnng 'n 
brin1:1 \\ord n1e, kom hullc slcgtc gees in die hand \\crk. 
nic hul rocping na nie. .----- ------------

1>1c onkunde van eer,tc· 
jaars en hullc ouers \\Md 
deur seniors geckltploi1 eer 
dcurdai haic geld blool vir 
oric111crinpdoclcindcs vcT· 
cis \\Ord. Oink maar aan die 

Chri\tene dien simpcl dorcrokke, kanon. 
'11 Stundpunt wat orienti.'· kreukclpapit•r en ander 

ring gchcel en al nfkeur. lui: soorlgclykc items. 
'n Christelikc un1vcrs11ci1 Die NU\\C 1estamentiese 
vcrwelkom 111e vrcem- opvulling met betrekking tot 
dclingc ~oo~ di1 tans die gc:.ag mncl ccrdcr nagl!kom 
gc\'lll 1s nie In die vroeg· word· gcsag is om mcnsc le 
Christclikc tyd is nu\\e dien \\at jy op 'n bep:rnldc 
Christene beslis nie deur die wl'g \\II mccneem. Vcral in 

wcg Vfln \'Crncdering met die eer:.tc wekc van die aka
bclughke kostuums ens. ingc- dcmie~c jaar 111oe1 gcsellig
sknkel h) die kcrk nie. hede gerecl \\Ord om so 'n 

Die argument \Hit d1kwcls gees te k\\cek. 
gchruik word, nl. dat die 
e<.>rstejaars sc matrickknm- Posltle~e en negaclewe ele-
plcks afgcbrcek moct \\ ord, mente 

llit hit 
lllnnrh 

DIE LAGTYD VAN 
DIE JONGELING 

is bclaglik. Dit is gev.oonlik Dr. S. Oosthu1zen van die 
ju is die seniors, soms akadc· Dcparlement Siclkundc het Spreukt• I 5:13(11): .. '11 l'ro/Jke hart maak die am1ge{ig hf.1 .. " 
mic~c nu lie, wut die korn· 'n mccr genadigc mcning: 1lg hm• /eHt•r /..:an die 1theld rondom nns wms lag en baljaar. 
pick~ het. Vir ulle Christene Danr i~ positic\\e clc111cn1e '11 l'mliJ..e "freld · · .? · 
moct die beginsel van ncde· in oricntcring. Dit is die ken· K1·J.. o11.1 egtrr tl1t•p1•r 110 die.hurt •'(Jn daar,/ie ••'lreld,dan merk 
righeid geld. Ook die ukndc· nis maak mcl die knmpus. om· 11gt1·r tlaurdie 1rali/..llt'ld ·,, du·pe 11eerf/agtighehl. '11 do11ker 
mic~c uith!inkcr is ncdcrig ~n hoofdc van departcmente, 11·c111lw11p. '11 J..11ae11d1• l'rt't'f, 

.s1cl .S) kcnnis hcsklkbanr viT scn1orstuden1e en die alge- Agt1•r 1/ie oppen·lakkige l'rohkheid i.r daar 
under. mcne lc\\en~heskouing vnn die trt11111 in cllr oog: 

Goe1c gees v.ord nic gehou die uni\'crsitcll. dit' fro111 np che 1·1wrkop: 
d...:ur 'n gcskrceu nic. Gees Orientcring he1 egler ook ~··1·11 Mve l'm1J..1·I in ciie oog 11ie. 
knn nae nfgcd\\ing \\Ord nie. 'n negntiev.c invlocd op dic f."11 die road 1•u11 Salomo is nie kow1etie.1e rliin1TKie nie, wa11t 
Om tc kun hecrs. moet h ak.idcmicsc sy van sake. dit ir me die gt'.rig wot cite problerm Is nie. maar die harr. Ai die 
dien . Grocp~gebondenhcid f:.er:;lcJ.i:lr' moes al mm ,11• hart 1murli/\ r1·~ iJ, don 11111f'1 dit huitt• op die ge11g aJ•.r. Die ge1ig 
word deur ~uamwccs en tcnde sielkundige 1oe1se uit· fl dw 1tit/1(111ghcml 1•011 die• hart. 
saamdoen gehou Dit is so vocr sonder dnl hullc dceg- /11 die hurt 1'(111 die Chri1ten kan tog geen 1erclrie1 aeer nie, 
d.1t daar ondcr broedcrs in lik uitgerus i~. 'n Aunvunk- """" bfrdikap Onr gin tog in dir \\'are f."i·angelie en e\'Ongelie 
vcrdrukking 'n groepsgevoel like negatiewe houding knn b1•rrkt•11 bli'e ho11d1kap !>1e h~rt· bood1kap dat God die Vader om 
hcer:-, mattr di! is beter 0111 baie 5k•idelik wees vir stu· in Chri.1t1H ti.I' 11• kine/en aa11geneem ltt'I. Dae I fr 011s elkt> IJfmtblik 
dil te bere1k dcur 'n ~pcl dentc self en S} becld na tmdrrlw11 "" rt'geer. Dtll lly 11111 troo., met die nuwe /ewe in 
sanm le speel waar enlgc buite. Chri1t1H - '11 /ewe 1'Qn e"ige bl)~likap en 1re11gde. Juir duarom is 
rammetjie-uiinck op S) pick Siclkundagc probleme 115 du.> rmlikr a1111grsig so 1•g·1•1e aa11 die Chri1re11 want in die hart is 
gci;1I \\ord dt'l&r reels van die gcvolg vun ko~huispruhlcllll! daar t• inge hlnMwp. 
spcl. kom 1111 laal in die JUllr h) Wet•t 11 - 1·rohJ..J1eid in die hart en hlrdikap op die ge.rig ir onk 'n 
1----------------------~ ei.r 1w1 God 

OM 'N PUK 
TE WEES 
IS OM 'N 
PUK TE 
GROET 

... 

Fil. 4 :4 - 1wh/1• ju/le altyd "' clie Here. 
I I hes. 5: I 6 - wee.1 alt1•d clt•ur hli•. 
P.1. I 00:1 - Dmt die Ii ere met blyd1kap. 

Die Jfrrr eir blydskar 1·1111 ons, mcwr ook dit gee Hyaan on.r. In 
Gal. J. i.1 blrdikap etn 1·011 die m1g1e 1"011 die 1ve{k.taamheid 1'011 
d11• Jfrihge <it•e.1. 

Oit i.1 emtli/\ maar 1111g die hegi11 mn I 9 7 8. Die eerste Wapad -
clie beg111 WJ111wg 'n akademirse jaar. Vir haie ir dit die begin \'Oii 

hu/11• u11de111elea•e 
S tutle11telew1• dit• lagtyd 1•a11 die 1cmgeli11g. '11 Kampus •'01 hlye 

ge.11gl1'. Dit Is mooi: du moet ook 
Mcwr onth1111. 

l J• wot jou blrc/Jkap in die Here anker. 
Jr Wtll jo11 hart 1·oed mt•t die hflor e1·011gelie 1·a11 Godf Woord. 
Vir jo11 iJ d11 11ie 1•a/se 1•reugde nie. moor ware vreugde. 
Jy J.;011 geJwor gu aan dir .,...tkrotp van Prediker: (Preti. I I:<>. I 0} 

.. Verbfr ;nu, (I jonge/ing. in jou jeug en laat jau hart JOU vrolik 
llllla/..: in die tlllt' 1'(Jn jou jankheid . . . " 

S111dn11elt•11·1• - die lagtyd 1•an die jongeling. Advie.f vir jou: 'n 
m1/i/.;e hart maak die aange.tig bl}'. 'n Hart waarin die Heilige 
Gets ~~ming gemaak her. - Ds. S.J. 'l'On der Walt . 
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Lesers word niendelik uitge
nooi om briewe aan die Wapad 
te stuur vir publikasie. Briewe 
mag onder skuilname geskryf 
word. Let egter asseblief 
daarop dat u voile naam en 
adres die brief moet vergesel 
anders kan dit nie gep1,1bliseer 
word nie. Ons waardeer u 
samewerking in die verband. -
(RedJ. 

Geagte redakteur, 
Ek wil aan u my mening 

stel ten opsigte van oriente
ring. Vandat ek aan die Puk 
geland het, soek ek na duide
likheid oor die saak, en hoe
wel ek nog nie volkome 
duidelikheid daaroor het nie, 
het die lig vir my begin 
opgaan. Dit het vir my duide
lik geword dat die beginsel 
van orientering daarom ·draai 
dat die nuwelinge se 
"matriek-kompleks" afge
breek moet word, sodat ons 
van hom/haar ' n ware Puk 
kan maak. Hierdie saak kan 
natuurlik in die mooiste 
woorde toegedraai word, en 
tog kan dit nie ontken word 
nie dat dit ten slotte daarom 
gaan om 'n sekere 
"oningewydheid" by die 
nuweling te vervang met 'n 

nuwe houding. Die nuwe wat 
by die nuweling tuisgebring 
word, word meesal aangedui 
met iets misties soos die 
"Puk-gees", en daarom is dit 
belangrik dat die eerstejaar 
'n onwankelbare vertroue en 
lojaliteit teenoor sy koshuis 
en die Puk ingeprent moet 
word. 

Dit is vir my duidelik dat 
hierdie basis van die orien
tering enige revolusionere 
filosofie eer aandoen, omdat 
dit onontkombaar van 'n 
revolusionere mensbeskou
ing uitgaan. Is ons werklik so 
wonderlik dat ons van die 
eerstejaar 'n nuwe mens kan 
maak? En as die nuwe Puk 
wet 'n lojaliteit teenoor sy 
nuwe universiteit behoort te 
ontwikkel, waarom moet ons 
dit in horn indons met 'n 
klomp maatreels wat enige 
persoonlike poging bloot 
ignoreer? Is ons dalk bang 
dat die eerstejaar nie lojaal 
teenoor die Puk sal wees nie, 
tensy ons horn dwing? 

U moet goed verstaan dat 
ek nie die plek aan die eer
stejaars wit oorgee om te 
maak soos hulle smaak nie. 
Dit is seker dat 'n eerstejaar 
op sy plek moet wees, maar 
dieselfde geld vir die seniors. 
Daar behoort geen ander 
gedragsreel vir die eerste
jaars te geld as vir die seniors 
nie. Die bestaan van sulke 
reels bevestig my argument 
teen die orienteringsfilo
sofie ! 

Om le bewys dat ek nie die 
brief aan u rig om af te breek 
nie, wil ek die volgende voor
stelle aan u voorle: 
I. Laat die SSR hulle bepaal 
by hulle werklike taak. Ons is 
tog studente, en beweeg dus 
op die terrein van die weten
skap. Dit lyk vir my of die 
SSR se werklike taak is om 
leiding te neem onder die 
studente op die vlak van die 
wetenskap. Dit gebeur glad 
nie op die oomblik nie. 
2. Spits orientering toe op 
hulp, raad, bystand en lei-

ORI ENTERING: 

'N GESONDE 
TRAD IS IE 

"Student sterf aan deegpil". Hierdie woorde het die pers sowat 
twee jaar gelede telkemale gebruik om ontgroening te verdoem. 

Die PU vir CHO is een van 
die weinige Universiteite wat 
nog tradisioneel 'n orien
teringstydperk inruim vir die 
nuwe aankomelinge. Van
jaar is hierdie tradisie voort
gesit alhoewel met 'n baie 
makker gesindheid. 

Hieroor is die oumanne 
minder gelukkig. Waar is die 
tradisionele "tekkie parties" 
wat alle probleme regstel, en 
die modderbaddens? 

'n Meningsopname onder 
die seniors het getoon dat 
hulle orientering sien, behal
we vir die afbreking van die 
sogenaamde matriekmenta
liteit, as 'n handhawer van 
tradisies. 

Volgens mnr. Frans Pot
gieter, 'n 3de jaar HOD stu
dent, is die orientering 'n 
versnelde inskakeling wat 
andersins baie !anger sou 
geneem het. Met die word 
die nuwelinge nouer betrek 
by die Puk-aktiwiteite. Daar 
moet egter teen oordrewe 
orientering gewaak word 
want dit kan die gees bena
deel eerder as om dit te bou, 
volgens mnr. Louis Be
zuidenhout. 

Mnr. Potgieter betwis die 
stelling dat daar vandag 'n 
sagter geslag student op die 
Puk is as die van twintig jaar 
gelede. Volgens horn sou die 
orientering net so rof gewees 
het indien die owerhede nie 

'n beperking daarop gestel 
het nie. 

A lbei die here is dit eens 
dat die orientering die tradi
sies van die Puk tot voordeel 
strek. 

Onder die eerstejaars 
heers daar self 'n positiewe 
gees. Die meeste van hulle 
het die twee weke geniet 
maar voe! dat die "seniors 
hulle moet uitlos om hul eie 
garrg te gaan na die twee 
weke". 

'n Groot getal eerstejaars 
het reeds hul diensplig 
voltooi. Dis duidelik dat 
hierdie persone bo die ander 
jare uitstaan wat direk na 
skool kom studeer. Volgens 
'n eerstejaar wat nie sy naam 
genoem wil he nie, behoort 
seniors en veral tweedejaars 
"wat te slap was om eers te 
gaan aftjop" nie aan orien
tering deel te neem nie. Van 
die eerstejaars was reeds 
twee jaar in uniform en dus 
ouer as die tweedejaars wat 
hul ontgroen. Sodanige 
senior is slegs die meerdere 
op akademiese gebied. 

Hierdie · optrede teenoor 
eerstejaars breek eerder die 
gees af en 'n negatiewe hou
d i ng word ingeneem: 'n 
Bloot men~like verskynsel 
wat ongelukkig die tradisies 
van die Puk tot nadeel kan 
strek - ook die toekoms van 
orieQtering. 

ding aan die nuwelinge op 
die terrein van die weten
skap. Dit is met uitsluiting 
van enige vorm van "inbre
king"; enige optrede wat 
gemik is op die inbreek van 
eerstejaars behoort met niks 
minder nie as skorsing ge
s tr a f te word. Seniors 
behoort nie bloot op grond 
van hulle senioriteit gesag 
oor eerstejaars te he nie. 

Sal u asseblief die SSR se 
reaksie op hierdie skrywe 
duidelik aan die studente uit
spel sonder om doekies om 
te draai. 

BRIEF VERKORT (Red.) 

Theuns Eloff antwoord: 

Die hele kwessie van orien
tering is 'n baie belangrike 
saak. Daarom is die Stu
denteraad bly oor menings wat 
gelug word en dat u bespre
king oor hierdie kwessie in die 
W AP AD toelaat. 

Ek gaan kortliks die SSR se 
standpunt oor orientering stel 
en daarna kommentaar lewer 
op die meegaande brief. 

Terwyl dit 'n voldonge feit 
is dat geen stelsel volmaak is 
nie, is die beginsel van orien
tering van nuwelinge t.o.v. 'n 
vreemde situasie tog kern
gesond. 

Die gesagstruktuur en ge
sonde tradisies en gewoontes, 
is deel van hierdie vreemde 
situasie wat vir die nuweling 
"oopgemaak" moet word. 

In 'n twintigste-eeuse 
wl!reld waarin individualisme 
aan die orde van die dag is, is 
die eenheidsgevoel onder 
mense in dieselfde situasie. Dit 
is 'n tweede belangrike aspek 
van orientering. Die belang
rikste resultaat hiervan is die 
lojaliteit teenoor die Puk en 
daarna teenoor die koshuis -
hieruit vloei weer 'n gesonde 
kampuslewe en gemotiveerde 
leiers. 

Alhoewel daar baie ander 
fasette is, is dit die kern van 
die beginsel van orientering. 

Die briefskrywer koppel 
hierdie orientasie sonder 
kwalifikasie aan 'n rewolu
sionl!re mensbeskouing. Dit is 
uitgaande van die beoogde 
mikpunte soos hierbo gestel, 
totaal en al sonder grond. 
Daar word nie gepoog om 
"nuwe mense" te maak nie, 
maar om 'n ingesteldheid teen
oor sy Alma Mater te ont
wikkel - iets wat nie 'n per
soonlike poging ignoreer nie, 
maar juis daarvan afhanklik 
is. Niemand dwing 'n eerste
jaar of kan hom/haar dwing 
om lojaal te wees nie - dit is 
per slot van sake 'n besluit wat 
elkeen self neem. 

Wat betref die voorstelle 
van die skrywer, wil dit my 
voorkom asof hy die taak van 
die Studenteraad wil vereng 
tot die van 'n blote oorkoe
pelende liggaam van junior 
wetenskaplikes. Sonder om 
hierdie taak, wat wel deur 'n 
sub-studenteraad, nl. die Aka
dem iese Raad, behartig 
behoort te word, te negeer, wil 
ek tog die mening lug dat die 
Studenteraad 'n groot taak op 
die nie-akademiese terrein het 
- spesifiek die van die 
georganiseerde studentelewe. 

Daarmee wil die Studente
raad nie ontken dat daar geen 
probleme met orientering is 
nie - daar is nog te veel se
niors wat orientering as nie 
slegs "uitbreek" beskou nie, 
maar selfs "afbreek". Daar is 
te veel seniors, veral tweede
jaars, wat oogmerke van 
orientering vergeet en 'n hoo
ding van "ek het afgetjop -
nou sal hy aftjop !", aanneem. 
Dit is sake wat sekerlik aan
dag, nie net van die SR nie, 
maar van elke Puk, moet 
geniet. 

Die wins- en positiewe 
aspekte van orientering bly 
egter nog by verre groot 
genoeg om dit as 'n onont
beerlike deel van die Puk se 
studentelewe te behou. 

Sinvolle 

gesprek 
Die Redakteur 

Net 'n paar gedagtes met 
betrekking tot ontgroening, 
met die hoop dat ons 'n sin
volle gesprek aan die gang 
kan kry: 

(a) in watter opsigte is ont
groe n ing 'n Christelike, 
Bybelse beginsel? 
(b) aangesien die meeste 
mansnuwelinge reeds 'n jaar 
se militere opleiding agter 
die rug het, asook sommige 
van die dames, is dit nood
saaklik dat hulle ontgroen 
word? 

Ek het persoonlik geen be
swaar teen snaakse en kleur
volle kleredrag en die soort 
ding nie, maar dit lyk my asof 
orienteringstyd soms r.uimte 
vir kwaaddoenery skep, en 
ek twyfel of dit christelik is 
om mense simpel en dood
moeg te laat voel. Bestaan 
daar nie 'n gevaar nie dat van 
ons onryper eerstejaars baie 
onwelkom sat voel en selfs · 
die Universiteit sal verlaat? 

Die uwe 
DAVID LEVEY 

I 
~ 

I 

/ I -.. 
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Theuns wend 'n i•ergeefse 
poging aan. Dis neusie 

verby met die 
S.R. 

'n Moedelose Door 

~ 

ZOKS in onderonsie 
met die "nuwe" S.R . 
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OPPIEKANT 
VANNIE PUK • • 
Nie oorkant die voor nie, ook nie heeltemal duskant Parys nie, maar net so Oppikant van Potch. 
se dorp, is 'n manskoshuis gelee met baie moontlikhede vir 'n "groot" '78. 

en 3000 m vir OPPIKANT 
opgelewer. Met so 'n afskop 
vir ,78 sal OPPIKANT tyen 
die Desembereinde van die 
wedstryd sy teenstanders 
kapu(?)t he. 

Mens is geneig om 'n nuwe 
dirig met twyfelagtigheid te 
aanvaar, maar vir baie Pukke 
is dit nog moeiliker om die 
verdeling van die mansdorp
studente in drie koshuise te 
aanvaar . 

Dalk is dit te wyte aan die 
la ks gees van 
onbetrokkenheid wat in die 
verlede so kenmerkend van 
dorpstudente was. Dit is ju is 
die lomp uitgestrektheid wat 
die nuwe verdeling van die 
dorpskoshuis regverdig en 
die bewys dat dit suksesvol 
is, het alreeds tevoorskyn 
gekom by die Eerstejaar-at
letiekbyeen koms. OPPIE
KANT het met slegs 27 
eerstejaars daarin geslaag om 

die vierde plek weg te raap 
en dit voor groter en meer 
gedugte teenstanders ! ! 

Of hierdie verdeling enige 
verdere sukses gaan he, hang 
hoofsaaklik af van die mate 
waarin elke senior en eerste
jaar homself met koshuis
sake gaan bemoei . 

Ons stet ons vertroue in 
die eerstejaars se same
horigheidsgevoel en hul trots 
vir OPPIKANT; 'n koshuis 
wat al sedert die eerste dag 
van orientering duidelik van 
sy KANT af van horn laat 
hoor het. As alle seniors ge
willig is om hulle voile gewig 
op hierdie kant in te gooi kan 
dit nie anders as om 'n reuse 
sukses te wees nie. 

OM OOSTERNOOI 
TE WEES 

Ja, wat sou dit tog beteken? Sou dit mal gaan en voluit gaan 
beteken? 

Sekerlik . Studentwees is 
tog om alle inhibisies so effe 
eenkant le skuif. Om langs 
die sportterrein jou keel hees 
le skree; om op die sypaad
jie te sit en roomys eel; om 'n 
roos uit die rektor se tuin le 
steel. 

Tipies van haar geslag hou 
'n Oosternooi ook daarvan 
om mooi aan le trek en voor 
die spieel rond le draai . Soms 
wil sy ewe fyntjies en deftig 
eet by kerslig. Soms wil sy 
ewe verspot in haar denim 

meedoen aan 'n waat
lemoensmeet. 

'n Oosternooi is iemand 
wat weet hoekom sy hier is. 
Ook vir die akademie gaan sy 
nie slapknie en lamlyf nie . Sy 
weet darem 'n ietsie van die 
politiek en lees Karel 
Schoeman. Sy hou van Ant
jie Krog en Demis Roussos. 
Sy sit soms langs die Mooi
rivier en droom. Sy verlang 
soms. Sommer net. Sy's 'n 
voluit Puk. Sy 's 'n dame. Sy's 
'n grootoog meisietjie. Sy is 
'n Oosternooi. 

ONS SE: 
VERGEET-
MY-NIE 

Saam met al die oudames se nuwejaarsvoornemens het Vergeet
my-nie op 56 nuwe inwoners se lippe gerus. Ons het besluit die 
jaar moet groot wees! 

In al die hoekies en draaie 
van die koshuisgange heers 
daar 'n positiewe gees. Elke 
nuweling is bereid om met 
lojaliteit en welwillendheid 
voort te , bou op die reeds 
standvastige basis van Ver
geet-my-nie sowel as die van 
die PU vir CHO .. 

Die verantwoordelikheids
besef van elke Vergeet-my
nietjie sal weereens sorg vir 
'n gesonde balans tussen aka
demie, sport, ontspanning en 
koshuislewe ... ? 

Karnaval saam met Overs 
beloof groot dinge en dank
sy die dore-en-drake inter
aksies sal daar groot menig
tes saamkom by die vlotbou. 

Saam met die skoon
gewaste eerstejaargesigte, 
moedige HK en lewendige 
seniors wens Vergeet-my-nie 
elke ander koshuis sukses 
toe . Ons sien uit na elke 
kompetisie waar spangees en 
integriteit ons rigsnoer sal 
wees. 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

Die eerstejaar-ateletiek
byeenkoms het verskeie 
hoogtepu nte, soos eerste 
plekke in die 800 m, 1500 m Welkom aan die seniors!! 

HOMBRE 
Ons manne hier op die grens 
wil net graag aan Prof: Tjaart 
se ons onderskryf u optrede 
tydens die konsert van Sater
dagaand. Die meerderheid 
Hombre-manne gaan van
j aa r poog om onvoor
waardelik Christelik-Nasio
naal en onbeskaamd Afri
kaners te wees. 

Die orientering in Hombre 
is sonder enige ongevalle 
agter die rug en ons kan met 
reg se dat die hele doel van 
orientering vanjaar in die 
regte perspektief gesien is . 
Die nuwelinge voel al eg 
Hombre-manne en is klaar 
Pukke in murg en been; die 

Puk gaan voorwaar vanjaar 
'n groot jaar beleef. 

Al gewonder hoekom ons 
manne so stil is? Man, die 
kos is le lekker vir woorde. 
Ons kan nou weer 'n slag leef 
en etenstye is nie meer 'n 
straf nie. 

Die gasvryheid en 
vriendelikheid van al die 
dameskoshuise le ons manne 
baie na aan die hart. Ons is 
werklik trots op ons Puk
dames. 

So in die begin van die 
nu we jaar wil Hombre aan al 
die Pukke se sterkte met die 
akademie en mag God se 
seen op u arbeid rus. 

Jannie Coertze 
Hombre 
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Ansie Scholtz 

Ansie 

Scholtz 
geniet 

haar pos 
Aan die begin van 'n nuwe jaar is dit tyd vir baie nuwe dinge, en 
daarom begin ons sommer met "nuwe" mense. Een van die 
"nuwe" mense is dorp-dames se primaria - Ansie Scholtz. 

Watter ,heerlike tydjie was 
dit nie om met haat te gesels 
nie . Sommer so heel vrien
delik het sy gese: "Hi, ek is 
Ansie". Die reenerige dag 
het geen invloed gehad op 
haar nie en sy het heerlik ge
sels en die gelag het nie weg
gebly nie . 

Dit is die 2de jaar wat sy 
prim. is en sy geniet dit baie. 
Praat mens van weggaan, (sy 
is vanjaar finale jaar en be
sig met H.O.D.) dan val haar 
gesig en vertel sy jou van al 
die lekker dinge wat vol
gende jaar kan gebeur. Sy bly 

in Huis Nellie Swart, maar 
blykbaar het sy haar lewens
lus in Noord-Kaapland in 
Stella gekry. 

Vir haar is die interper
soonlike verhoudinge tussen 
die studente baie aange
naam maar sy sou graag wou 
sien dat die PUK-massa nog 
nouer betrokke moet wees, 
en sy sal dit sommer regkry 
as sy so vriendelik bly . Sy het 
egter ook haar kwota staal 
weg in haar samestelling 
maar dit en haar fynheid 
balanseer haar tot 'n gelyk
m at ige, gebalanseerde, 
warm, vriendelike persoon . 

Spanwerk onder die }are. 
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Klaas Louwrens 
Makouvlei 
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DIE BONY 
SKILPAD LEEF 

Die huiskomitee en hul primaria het sommer vroeg-vroeg in 1978 begin skouer aan die wiel sit. Hulle was skaars terug van Kam
pusfokus toe word hulle al ingespan. Potplante en matte is aangekoop, en selfs asbakke wat hierdie keer ietwat onmoontlik is om weg 
te raak. Wag-'n-bietjie nooi dan ook alle ander dameskoshuise uit om te probeer verbeter op hulle eie unieke binnehulsversiering. 

Ella lange vergaderings is 
gehou, met die ·~slawe
drywer" altyd aan die voor
punt. Dis orienteringspro
gramme, kamerplasings, kar
naval, portefeuljes en so 
tussen in daag die eerste ang
stige eerstejaars van Wag-'n
Bietjie een vir een op. 

Die Maandag van 30 
Januarie 1978 sal seker soos 
elke jaar, nog lank onthou 
word. Dis netjies, uitgevatte 
jong dames, met 'n trotse 
vader en moeder aan elke sy. 
Dan is daar ook nog die 
ouma en dan natuurlik die 

bagasie. Houers wat alles 
vanaf klere tot kleinkoekies 
tot hoede tot potplante bevat 
word in die volgepakte voor
portaal afgelaai. 

Vader se oe rek merkbaar 
as sy tjekboek se blaadjies al 
minder raak, en boonop alles 
dring dogter dan ook nog aan 
op 'n hele stel Wag-'n-Bietjie 
bekers en 'n hempie. 

Gretige oe volg die H.K. 
die trappe op, vol selfver
troue word die vragmotor vol 
bagasie nou in die hysbak 
geplaas. Min het hulle 
geweet dat daar die volgende 

twee weke net trappe ge
hardloop sal word. 

Daardie aand het die H.K. 
hulle hande vol gehad om te 
troos en te probeer Pukke 
van die dore te maak. 

Die dames van Wag-'n
Bietjie wil dan ook net he dat 
die ander dameskoshuise 
moet weet dat hulle, 'n Jom
piemater het, 'n lied so eie 
aan die koshuis. 

Snags, nadat die dore in 
die bed gesit is, het die H.K. 
begin makietie hou. 

sulke sterk, rustige jong 
Pukke ... 

Die aandjie saam met 
Liberalia en Makouvlei sal 
seker ook nog lank onthou 
word. Qedeeltelik as gevolg 
van die aanhoudende 
knoffelreuk drie dae later en 
dan ook omdat Ina Swane
poel daardie aand begin ver
jaar het. 

PUKKE KOM 
Braaivleis saam met Over 

de voor by Boskopdam, 
heerlik ! Die huiskom kan 
nou nog nie oor daardie sap
pige hoender en vleis kom 
nie. Hulle se dan weereens 
op eg Wag-'n-Bietjie wyse, 
dankie. 

Ook die S.S.R. onthaal 
was een reuse sukses. Die 
vietse dore het hulle by die 
S.S.R. kantoor gaan afhaal, 
en dit was net blomme en 
nogmaals blomme. 'n Warm 
Hawai met 'n sonnetjie wat 
net-net wil ondergaan het 
hulle by Wag-'n-Bietjie inge
wag. Vrugtefondu en doop
souse. Dit was waatlemoen, 
spanspek, piesangs, ag noem 
dit, dit was daar. 

HELP 
Met een van die aksies is 

die manne van Caput heel
temal bankrot geeet en ge
drink. Die H.K. van Caput 
waag dit toe mos om die 
slawedrywer van Wag-'n
Bietjie en haar span na die 
padkafee te neem. Wei, dit is 
nie aldag dat jy die geleent
heid kry om op Caput se 
rekening te eel nie. 

Na 'n tipiese Hawai dans, 
was die manne van die S.R. 
se eetlus so goed, dat die 
arme dore net moes kou en 
sluk om by te bly . 

Na Hawai se vrugte opge
raak het, en dit ook nie meer 
nodig was om te dans nie, is 
daar gesing en vetkoek 
geeet. Na aanleiding van die 
stroopgesigte van veral 
Helena Stoker en Danie 
Stoltz, moes dit heel goed 
afgegaan het. 

Die beplanning vir karnaval '78 wat vanjaar talle nuwighede sowel as die tradisionele insluit, is 
goed op dreef. 

Die Pukkie, karnavalblad 
van die P.U. vir C.H.O., sal 
vanjaar op 'n nuwe manier 
versprei word. Daar word 
verkoopstoere gereel op 25 
Februarie en 4 Maart, waar
tydens dorpe soos Kroon
stad, Welkom, Sasol en 
Rustenburg aangedoen sal 
word. Op Karnavaldag word 
die Pukkie in Potchefstroom 
en Klerksdorp versprei. 

Daar sal ook 'n 

indrukke, instrumentale aan
bieding en entoesiasme. 
Slegs bona-fide studente van 
die universiteit mag deel
neem. 

wat daar verkoop word. 
Vera! kleur, vrolikheid, en 
stewigheid sal by die 
beoordeling in ag geneem 
word. 

Die Karnavalhempies wat 
op die oomblik gedruk word, 
sal te koop aangebied word 
teen R3.00 stuk. Daar sal 
ook vyfhonderd Karnaval
skouersakke verkoop word 
teen R2.50 stuk. Dieselfde 
ontwerp van die T-hempie 

Wits-kompetisie gehou word 
op Vrydagaand, 10 Maart. 
Die Puk se eerste, tweede en 
o/20-rugbyspanne sal teen 
Wits meeding. Ook die finaal 
en semi-finaal van die sewe
manrugby sal dan op Olien
park gespeel word. 

Dit is duidelik dat hierdie 
Karnaval 'n besige een gaan 
wees. Alie Pukke word deur 
die Karnavalkomitee ver
soek om vroegtydig hulle 
sake te reel. 'n Volledige kar
navalprogram sal in die 
volgende Wapad verskyn. 

'n Engelse aandjie saam 
met Klooster was ook 'n 
aksie uit die boonste rakke. 
Die Klooster manne se voete 
het nie min gejeuk nie ... 
Klooster, ons sien uit na Kar
naval, hou julle solank reg vir 
iets groots. 

Vrugtefondu vir 1-Iombre 
en 'n roomysrige, knus 
aandjie saam met die manne 
van Amajuba was net so 
lekker. Wag-'n-Bietjie hou 
van Amajuba, dit is nou nie 
altemit nie. Hulle is almal 

Askies en nogmaals aksies 
is toe Woensdagaand afge
sluit met die Engelsgesinde 
Klooster. Wat was op die 
spyskaart:-
lrish coffe en Banana boats. 

Wag 'n Bietjie het hierdie 
jaar 'n wonderlike gees, en 
SOOS hulle Se, 'n goeie begin 
is half gewin. So Pukke, wees 
op die uitkyk vir die gee) en 
swart skilpad. 

orkeskompetisie gehou word 
op Saterdag, 11 Maart. 
Terwyl die trapkarwedren 
plaasvind, sal die orkeste 
beoordeel word op grond 
van afgerondheid, algemene 

Die Mooirivier-spele vind 
ook weer vanjaar plaas. 
Bekende sportmanne soos 
Dawie Malan, Pierre Spies 
en Fanie van Zyl sal aan die 
Super-sportmankompetisie 
op Vrydag, 10 Maart deel
neem. Die tradisionele 
stalletjies sal weer vanjaar 
deur die koshuise gebou 
word, maar word aan buite
persone verhuur. Die tema 
van elke stalletjie moet 
ooreenstem met die artikel 

word op die skouersakke ~-----------~------------------------
gedruk. . 

Kulugesin 
is tuis 

Maandag, 6 Februarie - Een na die ander motor hou voor die 
grou ou gebou van De Klerkhuis stil, net om 'n paar minute later 
weer met 'n heelwat ligter vrag te vertrek. 

Die twee en 'n halwe maande-lange stilte wat die grouheid van 
die koshuismure erg beklemtoon het, word geleidelik opgehef 
deur die vrolike klanke van enkele meisiestemme wat opge
wonde en deurmekaar babbel en uitvra oor die vakansie. 

Snaaks - met elke motor 
wat aankom en vertrek, lyk 
Kulu se mure skielik minder 
grou, ja eerder warm, vrien
del i k, openhartig, ver
troulik ... Ja, dis die ware 
atmosfeer van 'n ware-ware 
tuiste. Geen wonder dat ou 
Kulu elke sekonde geluk
kiger daarna uitsien nie, 
want elke sekonde vul nog 'n 
vrolike stem van een van sy 
dogters die reeds bestaande 
stemmesee aan. 

Dis reeds baie laat, maar 
vanaand pla die donker nie, 
want drie en veertig gawe 
ouer dogters het gekom om 
die 24 jongste dogters wat al-

reeds vroeer gekom het, te 
leer, dat vader Kulu daarvan 
hou om sommer al van ver af 
vir die mense te wys hy is 
gelukkig, en dit deur die talle 
blinkende ligte wat deur die 
vensters skyn, waar vroeer 
net dowwe, donker kolle 
onder die silwer maan sig
baar was. 

Ja, Kulu se seniors het met 
'n groot gejuig gekom. Saam 
met ons nuwe klein sussies is 
ons weer 67 sprankelende 
meisies wat gedurende 1978 
die warm, polsende hart van 
Kulu op die PUK-kampus 
gaan ronddra. 

Nog 'n nuwigheid van van
jaar se karnaval is die motor
fietstydren wat met die goed
keuring van die Suid-Afri
kaanse Weermag op die 
M odderfontein-keurings
baan gehou word. Die tydren 
word in twee afdelings ver
deel. Daar sal 'n geleentheid 
wees vir studente wat met 'n 
help-my-trap teen 'n 1000-
Kawasaki wil kompeteer. 
Die ander wedren is meer 
ernstig van aard en sal 
volgens tydrenreels gery 
word. Deelnemers sal in ver
skillende klasse deelneem. 
Alie Pukke - ook dames - is 
welkom om dee! te neem. 

Die Mielieland-fietstoer 
word op die derde en vierde 
Maart aangebied. Ander 
sportgebeure is die seweman
rugby-toernooi en dubbel
paaltjie-kriekettoemooi wat 
op 10 Maart plaasvind. 

Die kapitaalskatjies (Puk
debutante) het reeds goed 
gevorder met die geld
insameling. · 

Modeparades sal op 4 
Maart gehou word teen R2,-
00 per kaartjie vir studente 
en RI0,00 vir ander mense. 
Studentevaria word ook in 
die karnavalweek vanaf die 
kampus uitgesaai. Die revue 
van die Alabama-studente
geselskap word in dieselfde 
week in die Totiussaal aange
bied. 

Benewens die massa-ete
f ees gaan daar ook 'n Puk-

Dorp-dames 
I 

1s reg 
Dorp is net I koshuis maar met 'n hele paar wyke. Daar is 5 wyke wat elk 'n wyksverteenwoor
diger het wat in nou kontak werk met die HK. Die verteenwoordigers word genoem wyksusters. 

Die dorp-dames gaan hier
die jaar die senior atletiek 
wen, waot ons het dit ! Ons 
hou karnaval saam met 
Thaba-Jiih en dit is die eer
ste jaar wat ons onafhanklik 
is van Dorp-mans en Ons 
gaan ons geniet. 

Die ser-groep oefen al dik 
stukke en ons wil ook hier
die jaar louere inoes met ons 
sang. Dit sal nie moeilik gaan 
nie, aangesien ons al geskie
denis gemaak het by die rek
tor se huis. 

Ons wil net vir alle dorp
dames inlig dat ons nou ook 
'n dagstudente kantoor het 
daar by die kunsklasse en 
kom gerus in vir 'n kuiertjie. 
Ook tree ons monitor stelsel 
in werking en ons beoog 'n 
100% slaagsyfer van eerste
j aa rs daardeur. Maak 
gebruik daarvan. 

Wat die eerstejaars betref, 
baie welkom en mag dit goed 
gaan met julle. Dit is die 
meeste eerstejaars nl. 56 wat 
ons nog gehad het, ruk op en 
neem dee! in julle massas. 

Klawerhof 
is groot 

Sestig splinternuwe eerstejaars het hierdie jaar hulle opwagting 
in Klawerhof gemaak. Te oordeel aan die aantal eerstejaars, 
moet Klawerhof se naam alombekend wees. 

Die seniors is met hulle 
terugkoms aangenaam ver
ras op 'n nuutverfraaide kos
huis. Die nuwe sitkamergor
dyne en lampskerms en al die 
nuwe plante is pragtig. Dit 
alles maak dit sommer lekker 
om terug te wees. 

Die vakansie self het rus
tig sy gang gegaan. Sommi
ges moes werk - vir hulle is 
dit 'n welkome verposing om 
weer terug te wees. Vyf van 
ons seniors, Jaqueline 
Bakker, Heidi Smith, 

Marlene Yssel, Karien van 
Helsdingen en Isabella Pre
torius het drie weke lank hul 
tyd nuttig verwyl deur die 
basiese infanterie-opleiding 
by Cachet-kommando te 
ondergaan. Vir Astrid, Erina 
en Willemien was die plat
saktoer een groot fees. 

Nou le karnaval saam met 
Dawie Dup om die draa! en 
Klawerhof is gemotiveerd 
om voluit te gaan daarvoor 
en dit 'n fees te maak. 



Drama doen die 
Tweekoparend 

Die Departemenl Spraakleer en Drama se eer~le np\loerlng •ir 
1978 heel on: TW•:f.KOPAREND deur die Fran!ile dramaturg 
Jean Col"leau. 

D11 1s die romant1csc vcr
h.1al vnn 'n konrngin \\ 111 
dcur 'n digtcr vermonr ~ou 
"'ord J 

D1t •~ die u.1gcd1c vnn 
Krnnt1 \\Ut nhyd 'n ra111 cl .ll 
bly. 

l>1c moord vrnd cgtcr nic 
plans rue I loe hct die moor
dcn.rnr b) die koningln ingc
kom? Op v.nller m.rnaer, 
deur wnllcr drclgemcnt hcl 
hy dn:mn gcslang om drie 
dac lank by ha.1r tc bl)'1 

011 1s 'n dramnticse span
nrngsvcrhaul "al \unaf 10-18 
Muar1 m die P U.-Knmcrto
nccl uangcbicd '.I.Ord Dae 
~tuk \\Ord anngebaed dcur lc
dc van die pcrsoncd \inn 
Spranklccr en Dr:ima naam
hk I l11c Schceper~. Peel van 
Rcn!iburg, Aldo Bchrcn . 
I icsbct Schoeman, Rocloff 
\:tn den Bergh en Henk 
W)bcnga ondcr spcllciding 
van Teunis Botha. 

D11 ts ic1s l}m nn Ult le 

Nug .vtttdY ,fit tk ... in qfgewaterde afwogting ... 

Dae Wnpad 
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TRUIDA VAN DER WALT FRANCOIS VAN DEN BERG 

ONS EIE PIANISTE 

MAAK DEBUUT 
Truida van der Walt, oud-Alabamalid, en Francois van den Berg, oud-voorsitter van die Musiek 
vereniging, het hulle debuut as pianiste op Donderdagaand, 16 Februarie, in die Konservatorium 
saal gemaak. 

Hulie het klavierwerke 
van Bach, Haydn, Chopin, 
Brahms, De Falla en Mes
siaen voorgedra. Van hier
die werke het hulle onlangs 
'n konsertprogram as deel 
van die eksamenvereistes vir 
nagraadse studie in musiek 
aangebied. 

Truida van der Walt is 
geen onbekende voor Pot
chefstroomse musiekgehore 
nie en het al dikwels, saam 
met ander deelnemers opge
tree. Nadal sy in 1973 die 
graad B.Mus aan die P.U. vir 
C.H .O. voltooi het, is sy in 'n 
permanente hoedanigheid as 

lektrise aan die Departe
ment van Musiek aangestel. 

Reeds as student het Trui
da as pianis uitgeblink deur 
verskillende voordraerkom
petisies te wen, soos o.a. in 
1973 die Collegium Musi
cum-voordraerprys vir kla
vier. In 1976 het sy Meester
klasse bygewoon, aangebied 
deur Carlo Zecchi, gevolg 
deur 'n deelname in 1977 aan 
die lnternasionale Beetho
venkompetisie, waardeur sy 
baie ervaring opgedoen het. 

Francois van den Berg is 
sedert die begin van hierdie 
jaar in 'n tydelike hoedanig
heid aan die Departement 

van Musiek vir klavieron
derrig aangestel. Sy beson
dere belangstelling le in die 
praktiese aspekte van mu
siekmaak en hy wil horn in 
die toekoms op klaviervoor
drag toespits. 

Francois het in 1975 die 
graad B.Mus aan die P.U. vir 
C.H.O. voltooi en het direk 
daarna vir nagraadse studie 
in musiek ingeskryf,. met 
klem op klaviervoordrag en 
komposisie . Hy het die graad 
B.Mus .. Hons. verlede jaar 
voltooi. 

Ons hoop om nog baie van 
die twee jong belowende 
kunstenaars te hoor. 

Ontwerpkunstenaar 
stal uit 

Keith Ashborn, 'n jong ontwerpkunstenaar van Pretoria, se tentoonstelling van 40 akrielwerke en 
14 halsversierings open op Maandagaand 20 Februarie om 19h30 in die Frans du Toit gebou. Die 
uitstalling duur tot 4 Maart. 

Die tema van sy skilderye 
is hoofsaaklik die landskap 
van die Noordwes-Kaap en 
Suidwes-Afrika wat hy in uit
gesproke, los kort penseel
hale met helder ontwerp
kleure as uitbundige visuele 
indrukke vergestalt. Hierdie 
werke is oor ongeveer drie 
jaar geskilder en dit lyk asof 
hy kleurgebruik fyner en so
berder word, soos in die 

mooi skildery van skakel
huise in Fraserburg. 

Sy fyn aanvoeling vir lyn 
blyk veral uit sy kundige ont
werp van halsversierings in 
geel- en rooikoper, wat met 
deeglike vakmanskap en net
jiese afwerking gepaard 
gaan. Van hierdie werke kan 
sowel as hals- en muurver
sierings dien. 

Die uitstalling_ is die eer-

ste van 'n reeks uitstallings 
wat jaarliks deur die Suid
Afrikaanse Kunsvereniging 
se Wes-Transvaalse tak in 
Potchefstroom gereel word. 

Die kunsliefhebbers kan 
met groot verwagting uitsien 
na verdere kunsuitstallings 
van onder andere Lee Brews, 
Nola Strauss, Lea van Rens
burg, Bettie Cilliers-Bar
nard en Chris Spies. 

Everhard sukkel 
Everhard Wiehann, die Suid-Afrikaanse kampioen en rekord
houer in die junior paalspringnommer was baie ongelukkig om 
nie plek in die paalspring te behaal tydens die eerstejaars se atle
tiekbyeenkoms nie. 

Die ongeluk he-t horn ge
tref toe hy aan verskeie an
der items deelgeneem het en 
sodoende gerus het terwyl 
ander atlete reeds die paal
spri n g no mm er aangedurf 
het. Toe hy eindelik op 'n 
hoogte van 2,21 meter begin 
spring kon hy nie daarin 
slaag om binne die voorge
skrewe drie spronge oor die 
idwarslat te seil nie. 

Dit was 'n baie terleurge
telde Everhard wat hier

deur nie een punt in die paal
pring vir sy span, Dawie 

Dup, kon insamel nie. 
Pelukkig vir die Pukke sal 
hulle horn nog baie in die 
Joekoms in aksie sien en kan 

!
y met die hulp van Dawie 
lalan, die Suid-Afrikaanse 
ekordhouer, steeds bly ver
eter. 

Sportprogram 
Kriek et 
Eerste liga - Lionbeker 
15 en 22 Februarie - Puk teen Weermag 
18 en 25 Februarie - Puk teen Potchefstroom 
Premierliga - Scorgiebeker 
18 en 25 Februarie - Puk teen Vaal Reers 
24 en 25 Februaire - S.F.W.-finaal - Stellenbosch 
Koshuisliga 

:Saterdag 19 Februarie 
·C Veld - Dorp teen Over de Voor 
D Veld - Dawie Dup teen Caput 
E Veld - Hombre teen Klooster 
Loslootjie Drakenstein 

Atletiek 
Saterdag 18 Februarie - Ian de Jongh-byeenkoms. Pilditch 
13h30 
Dinsdag 21 Februarie - Wes-Transvaal ope junior en senior 
byeenkoms Park Ovaal 18h00 
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PUKKE 
OE FEN 
REEDS 

Die rugby manne van die Puk is reeds hard besig om hulle voor te berei vir een van die hardste sei
soen wat voorl@. Nadat die Pukke verlede jaar een van hul beste seisoene die afgelope tien jaar be
leef het, het hulle besluit om al die groot kannonne vanjaar te .take!. 

Op die tiende Maart word 
Wits tydens die karnaval ge
pak. Hier gaan die Puk reeds 
voor sy eerste toets te staan 
kom, want kyk 'n bietjie wat 
het Alan Sutherland verlede 
jaar met Rhodesie gemaak. 
Met horn aan die spits le daar 
'n harde stryd vir die pukke 
voor. 

'n Paar dae later speel die 
Pukke teen die Transvaalse 
kampioenspan. Diggers spog 
juis hierdie jaar met spelers 
soos Carel Fourie, Pierre 
Spies, Paul Bayvel, Kevin de 
Klerk, Moaner van Heerden 
en Johan Straus. Gelukkig 
het groot name die Puk nog 
altyd tot groter hoogtes aan
gedryf. 

Behalwe die twee wed
stryde is daar ook nog die 
twee intervarsities teen 
R.A.U. en UOVS. 

Ongelukkig vir die Puk het 
hulle ses van hul voorste spe
lers verloor. Dit is egter geen 
rede tot trane nie, want met 
James Stooberg daar as af
rigter en met die voile onder
steuning van al die spelers sal 
die Pukke weer oor ' n span 
beskik waarop elke Puk met 
reg op trots kan wees. 

Hombre en Karlien 
wen maklik 

Die gees onder die koshuise het weereens hoogty gevier. In die 
mans afdeling was dit veral Hombre, Caput en Dawie Dup wat 
die spanning hoog laat loop het. Wat Hombre se oorwinning nog 
soeter maak is die feit dat hulle deur middel van 'n spanpoging 
gewen het. Uit die agtien mans items kon die manne van Hombre 
slegs twee wen. Dit gee dat al die punte deur tweede en derde 
plekke behaal moes word. Voorwaar 'n prestasie. 

Karlien het by die dames baie maklik gewen deurdat feitlik 
al die bekende dame atlete in Karlien tuisgaan. 

Die afgelope paar jaar is dit bewys dat indien 'n sekere kos
huis goed vaar met die eerstejaarsbyeenkoms hy dan ook sy 
stem dik maak met die ander sportsoorte gedurende die jaar. 
Gaan die eerstejaarsbyeenkoms as maatstaf dien vir die ver
dere sport jaar? 

Die volledige uitslag van die eerstejaarsbyeenkoms was as 
volg: 

MANS DAMES 
I. Hombre 91 Karlien 88t 
2. Caput 77 Heide 47 
3. Dawie Dup 66t Kulu/Dorp 37 
4. Oppikant 47t Vergeet-My-Nie 37 
5. Over De Voor 43 Wag-'n-Bietjie 25t 
6. Villagers 34 Kasteel 22t 
7. Klooster 26t Klawerhof 2 
8. Amajuba 14 Wanda 14t 
9. Drakenstein It Oosterhof 6 

""-'•/-/ 
SKOONMAAK! 

vanaf 20 Februarie tot 4 Maart 1978 

SPORT-UITVERKOPING 

• Hokkiestokke 
• Sweetpakke 
• Spykerskoene 
• Landloopskoene 
• Leotards 
• Sokkertruie 
• Tennisrokke 
• Swemklere 
• Ens. ens. ens. ens! 

SANTAM ARKADE 
POTCHEFSTROOM 

TEL. 7673 
3361 

~ 
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EERSTEJAARS 
BE.IN DR UK 

Die eerstejaars-atletiekbyeenkoms was gekenmerk deur die goeie gees wat daar onder die e~rste
jaars geheers het. 

Wat die atletiek betref was 
daar 'n paar goeie twee
stryde, maar wat veral ken-

merkend was, was die indi
viduele uitblinkers. Die oes 
van werklike groot atlete was 

tELEVfSIE EN 
RADIODIENSTE 

LOMBARDSTR. 42 
TEL. 6159 

Vlr 

ELEKTRONIESE REKENAARS 
VERSTERKERSTEL LE 
LU IDSPREKERSTELLE 
MOTORRADIO 'S EN KASSET-

SPELERS 
HOETROUSTELLE 
TELEVISI ETO ESTELLE 

inderwaarheid baie skraal. 
Allison Mare, Petro van 

Rensburg, Theo Pekelha
ring, Amanda Uys en Org 
Dannhauzer is enkele atlete 
wat in die toekoms nog baie 
van hulle kan laat hoor. 

Allison Mare is die hui
dige Suid-Afrikaanse kam
pioene in die I 00 m hekkies. 
Sy is nie 'n onbekende hier in 
Potchefstroom nie deurdat 
sy verlede jaar haar matriek 
eindeksamen aan die Hoer
skool Gimnasium geskryf 
het. Sy het dan ook die 
hekkie item gewen in 'n min
der goeie tyd van 16,0 sek. Sy 
het ook getoon dat daar van 
haar rekening geneem moet 
word deurdat sy in die 100 m 
nie baie ver agter Petro van 
Rensburg geeindig het nie. 

Theo Pekelharing het ge
toon dat hy sonder enige 
teenstand steeds goeie tye 
kan hardloop . Op die stadige 
grasbaan en in die hitte van 
die dag het hy eers die 800 m 
rekord gebreek in 'n tyd van 
I min. 54,5 sek. en slegs een 
uur later het hy die 1500 m 
afgeblits in 3 min. 57,4 sek. 
As hy in die senior geselskap 
van Boebie Pienaar, Nollie 
Meintjies en Louise Lieben
berg kom salihy definitief tot 
veel beter tye as die in staat 
wees. 

Amanda Uys is ' n middel 
afstand atleet van wie daar al 
veel gehoor is in die verlede 
maar wat in ' n mate teleur
gestel het op die eerstejaars 
byeenkoms. Sy het egter son
der werklike teestand die 
400 m en die 800 m vir dames 
gewen. 

In die ve ld items was dit 
veral Org Danhauzer wat die 
botoon gevoer het. Hy het 
baie maklik met die ander 
atlete afgereken en die 
gewigstoot met 'n afstand 

MOTOR I STE 

Kry elke week 'n 
GRATIS 

WAS EN WAKS OP U MOTOR 
ONDERSTEUN U EIE DIENSSTASIE 

AS STUDENTE IS U GEREGTIG OP SPESIALE 
TARIEWE BY 

HAROLD'S AUTO DIENSSTASIE 
en 

PAT'S MOTORS 

Kerkstraat Potchefetroom 

Die Wapad - 17 Februarie 1978 

Dames wat hu/ slag getoon het tydens die I ste jaarsat/etiekbyeenkoms 
Staande v./.n .r. C. Bensch: M. Slot, P. van Rensburg; L. Viviers; A. Marais ; A . Uys. 
Sittende: Y. Matthysen. 

van 13,85 m gewen . Pie skyf
werp item het ook aan horn 
behoort. 

Wat die gees op die pavil-

joene betref kan daar aan 
elke eerstejaar ' n woord van 
gelukwensing gerig word. 
Die besluit dat die sang-

beker aan al die koshuise 
toegeken word het groot 
byval by die meeste eerste
jaars gevind. 

Die mans uitblinkers tydens die eerstejaarat/etiekbyeenkoms . . · 
V.1.n.r. C. van Wyk: q. Dannhauzer; D. Marx; J. Theron ; P. Peens : T. Peke/haring. 

~ fao ttfaeHoo nfikhdd 

uan die week 
Nanda Barnard is 'n baie bekende naam in Suid-Afrikaanse atletiek. 

Die me isie wat aan die 
Hoerskool Sasolburg gema
trikuleer het, het 'n baie 
spontane geaardheid en ' n 
sterk wil om te wen. 

Sy skryf haar sukses in die 
hoogspring toe aan versk il
lende aspekte. Motivering 
stel sy ;is die belangrikste eis 
om in atletiek te presteer. 
Nanda glo dat elke atleet 'n 
spesifieke doelwit moet he 
en dat hy juis om daardie 
rede gemotiveerd word om 
elke dag te oefen . Tweedens 
glo sy dat 'n hoogspringer 
abso luut volle vertroue in sy 
afrigter moet he en dat jy 
ook in horn moet glo . Dan 
moet jy ten laaste ook in jou
self glo. Hiermee bedoel sy 
dat jy n ie moet twyfel oor jou 
eie vermoens om oor 'n 
sekere hoogte te spring nie. 

Soos vele ander atlete volg 
sy 'n winterprogram . Dit sluit 
oefening met ligte gewig·te in 
asook stamina oefeninge. 
Gedurende die kompetisie 
seisoen hardloop sy ook 
hekkies om sodoende haar 
veerkrag te verbeter . Sy glo 
dat sy heeltemal fiks moet 
wees want .elke sprong kan 
vergelyk word met 'n I 00 m 
wat genael word . 

Nanda spog met 'n beste 
hoogtp van 1,75 m. In die 
tydskrif S.A. atleet het sy die 
2de plek naas Heidi de Kock 

Nanda Barnard 
( F oto: Jaco Pretorius) 

op die verdienstelys verkry . 
Die verdienstely s word 
bepaal volgens jou pres
tasies deur die jaar gelewer. 

Op hierdie stadium is haar 
doelwit om 1,80 m in die 
hoogspring te behaal. Onder 
die wakende hand van haar 
huidige afrigter Oom Jos 
Serakis glo sy dat sy wel 
daartoe in staat is . 

Behalwe vir atletiek is die 
Sasolburgse nieisie ook baie 

lief vir gimnastiek. Sy het bv. 
tot standerd 7 saam met 
Debbie Bingham, die eer
tydse bekende Suid-Afri
kaanse kampioene en hui
dige rolp rentster, geoefen. 

Op die oomblik is sy nog 
buite aksie vanwee 'n rug
besering maar sy glo dat sy 
binne die volgende twee 
weke weer sal kan begin 
oefen. ' 

deur ons Sportredaktrise 

Ek meen hierdie is 'n paslike noot om te druk in die begin van die 
jaar terwyl almal se ambisies, veral die van ons nuwelinge, noi 
.vol in die bloei staan. 

Daar is nogal 'n probleem 
- 'n nuwe plek, 'n nuwe situ
asie en - nuwe sportsoorte. 
Dit hang alles van onsself af 
wat ons, ook vir die PUK, op 
die terrein kan beteken. Ons 
is geneig om 'n etiket van 
"sport" of "non-sport" om 
ons nekke te hang - maar 
hoekom dan nie probeer met 
volharding nie? Die volhar
dingseienskap van sport is 
beslis tot nut op alle ander 
lewensterreine. Ons is tog ge
sond - hoe wonderlik ! 

Skielik is d aar nog 'n 
probleem - volharding. Op 
hierdie onderwerp kan mens 
tuinbou - in die teorie. Hier
die kuns le egter in die prak
tyk. Daar is 'n neiging om op 
te hou volhard die oomblik 
wat ons, onwetend, die 
pylvlak bereik . Niks wat die 
moeite werd is val uit die 
blou heme! in ons skoot nie . 
Dit kos jarelange voorberei
ding om jou doel te bereik: 

I 

ure en maande se oefeninge 
nagte van studie en moede· 
loosheid, maar die dag van 
bevordering breek aan . Dan 
sal ons se: Dit was die moeite 
werd . 

Ons staan nooit alleen ir 
die volharding nie, dit moe 
ons nie vergeet nie. 

So van die os op die esel 
Daar is ontevredenheid om 
dat die sportinstituu.t vir die 
SR laat weet het dat hulle di 
atletiekreds van die 
S.A.A.A.A.U. volg. Op die 
eerstejaarsbyeenkoms by 
voorbeeld, het die diskus 
gooiers slegs twee oefen 
gooie gehad terwyl die reel 
drie bepaal. 

Kan daar nie maar, te 
wille van hulle net 'n kwar 
tier vroeer begin word nie 
Die outoriteite sal tog nie o 
drie gooie besluit as daardi 
derde gooie sonder bet~ 
kenis is nie . 




