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VER AS

deur Mariëtte van der Walt

Drie dames van die PU het vanjaar geskiedenis gemaak deur hulle verkiesing tot studenteraads-
lede. Hulle het elkeen daarin geslaag om die manlike kandidate teen wie hulle gestaan het, op eie
meriete uitte stof. Hierdie sonderlinge prestasie weerspieël 'n veranderde, en tot dusver dikwels
ongekende, houding teenoor die rol van die vrou in die samelewing.

Hulle is goed toegerus om
op verskillende gebiede mee
te doen aan die vervulling
van die gemeenskaplike taak
van die SSR-Iede. Mej.
Anne-Marie Jacobs is 'n
derdejaar-kommunikasie-
kunde student wat heel veel-
sydigheid in die uit-
eenlopende verenigings
waarop sy gedien het, uit-
gebeeld het. Mej. Leenster

Pasch is ook 'n derdejaar-
student met Spraak en Ver-
tolkingskunde en Afrikaans-
Nederlands as hoofvakke. Sy
was ook vanjaar die voorsit-
ster van Aster. Mej. Magdel
van der Walt het reeds haar
B.A.-graad voltooi en is nou
besig met 'n onderwysdiplo-
ma. Sy was vanjaar die
primaria van Klawerhof.

Mnr. Theuns Eloff het
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PUKKE!
Vir u kleurbaadjies

en
sportbenodigd hede:

Johan
Claassen

Broers

Ons drie puik dames: Anne-Marie Jacobs, Magdel vd Walt, Leenster Pasch.

bestaan het gedurende die
afgelope ampstermyn. Hy
hoop dan ook dat die Puk-
massa sal besef dat hulle 'n
verantwoordelikheid ten op-
sigte van opbouende kritiek
op die SSR het.

Hy stel dit duidelik dat sy
presidemskap by die ASB
ondergeskik is aan sy rol op
die SSR van PUK. Mnr.
Eloff beskou die teenwoor-
digheid van drie dames op
die raad as 'n navolgens-
Illaardige voorbeeld vir al die
dames. Hy is van mening dut
die SSR gebalanseerd daar
uitsien wat die vakrigtings
van die lede bet ref: sewe
tokkelokke, verskeie rcgstu- I

1Tte, heelwat studente van
Leuen en Wysbegeerte, en

PU VOOR
KRUISPAD

Die draers van die goue kandelare se rugby-trots Is In die modder
vertrap. 'n Goeie oorwinning oor die bulspan van die Kovsies b
nodig om die wysvinger van die kritici weg te wys.

Geen under spun kan spog
dal hy met meer terugslae
die afgelope jaar te doen
gehad het as juis die Pukke
nic. Dit gaan egter nic help
om daaroor 'n traan te stort
nic.

Intervarsity Illy steeds on-
voorspelbaar Juis daarom
kun 'n goed gemotiveerde
PU-span met die allesoor-
heersende wil om te wen die
knoop deurhaak. In die
agterkop van elke speler sal

. die onlangse nederlaag teen
RAU vassteek.

is stukkend skop, hou groet
gevaar vir die Pukke in.

Aan die kredietkant
beskik die besoekers oor
Jannie Tiedt wat met elke
wedstryd vir Wes-Transvaal
slegs lof uitgelok het van die
Randse s p o r t s k r y w e r s ,
Daantjie Weitl word beskou
as een vun die belowendste.
jong vleuels die afgelope sei-
soen. Sy vaart en dodelike
verdediging sal die res van
die agterspelers inspireer.
Onder die voorhoede sal An-
dré Markgraaf, Vl a m e
Nieuwenhuidsen en die
ander ses voorspelers sorg
dat die agterlyn genoeg bulle
kry om mee le hardloop.

WOIIIer Hugo se st er-
belaaide spun kan weer eens
verras word en met st roewe
gesigte van die veld afstap.

--------------,---'---- _._-- --~-

Kovsies beskik oor tulle
troefkaarte in De Wet Ras,
Eben Jansen, Edrich Krantz,
Pikkie du Toit, Martiens le
Roux, Jan Schlebusch en Jan
Wiese. Veral De Wet Ras,
wat hierdie jaar al wat rekord

vanjaar se verkiesingsuitslae
soveel te meer opspraak-
wekkend gemaak deur die
feit dat hy reeds vir die derde
agtereenvolgende jaar tot
st udenteraadsvoorsitte r
verkies is, en dit in dieselfde
jaar as wat hy tol president
van die ASB-hoofbestuur
verkies is.

Die pos vir adjunk-voor-
sitter is vanjaar vir die eerste

-----------.----------'1 keer geskep. Mnr. Jan Louis
du Plooy, eerste adjunk-
voorsitter, b ep le it me er
dialoog tussen die student
as rnassa en die SSR, e~n
hom dit len doel to
probleme wat voor en Mn I Eloff het 'n
weens misverstande 0 drin e tle beroep op alle
staan het, op hierdie manie7'lUnlf 'gedoen om die Inter-
uit te skakel. varsity teen Kovsies met oor-

Mnr. Eloff is verheug oor gawe te ondersteun. Die
die relatief hoë sternper- Vrystaters se tande is geslyp
sentasie van sestig persent, vir ons, daarom sal net 'n
aangesien dit bewys dat die massapoging oorwinning in-
massa nog belangstel in hou. Die deelnemers van al
studente aangeleenthede ten die verskillende sportsoorte
spyte van die onderlinge het die steun van 'n lojale
woelinge wat op die kampus massa nodig.

--------

Bekommernis en selfvertroue by dit' Groot Sweet,
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Verhoging
van

Koshuisgelde
Nog geen finaliteit is bereik of die koshuisgelde verhoog gaan
word, al dan nie.

In 'n onderhoud met "Die
Wapad" het mnr. Fick van
koshuisadministrasie gesê:
"dit is onwaar dat losies-
gelde aanstaande jaar met
R200 verhoog sal word. Dat
daar 'n verhoging sal volg is
moontlik, gesien in die lig
van prysverhogings van voor-

rade, sowel as arbeid en
verkoopbelasting moet ook
ingereken word."

Sekerheid sal bereik word
op die Raadsvergadering van
20 September 1978. Die
Senaat mag dalk besluit om
ten spyte van alles nie die
gelde te verhoog nie.

WORRAL KYK NA
TOEKOMS

Dr. Dennis Worral sê dat daar 'n dramatiese versnelling in sowel beklemtoning as implementering
van regeringsbeleid moet kom.

Dr. Worrel het Maandag-
aand 14 Augustus voor 'n
klein gehoor oor die toekoms
van Suid-Afrika gepraat. Hy
stel drie moontlikhede voor
vir die toekoms van Suid-
Afrika. Sy eerste moontlik-
heid is 'n oordraging van die
mag vanaf die Blanke na
Swarte. Die rassevraagstuk
sal met versigtigheid hanteer
moet word, aangesien ons
ons kritici nodig het. Net die
VSA kan optree teen die
Sowjet Unie.

'n Tweede moontlikheid

vir die toekoms is dié van
algehele strategie. Dr.
Worral het gesê ons moet die
aanslag herken en onsself
weerbaar maak aangesien
die aanslag nie net uit een
rigting kom nie. Ongelukkig
kan dit slegs met bloedver-
gieting en trane verkry word.

Dr. Worral se eie keuse vir
die toekoms behels uit-
daging en reaksie daarop.
Ons reaksie sal histories
moet wees. Hy het Suid-
Afrika vergelyk met

Massada waar die Jode om-
singel was met die doelom
hulle uit te honger - wat toe
nie geslaag het nie, aangesien
die Jode met geduld en veral
geloof beman was. Ons het
die leiers en die media om te
oorwin.

Op "n vraag of die
Nasionale Party entoesias-
ties is omtrent die nuwe
konstitusionele bedeling het
dr. Worral gesê dit sal tyd
neem met die voorberei-
dings daarvan. Hy verwag
dat wetgewing in die verband

Sen. Dennis Worrel.

met die volgende Parle-
mentêre sitting ingedien sal
word.

ASB OOR GRONDWET
Prof. Marinus Wiechers van Unisa se ernstigste beswaar teen die grondwetlike veranderinge in SA is dat daar glad nie aangedui word waar die huidige parlement se soewereiniteit in die toekoms sal
setel nie.

Hy het sy vernaamste be-
sware teen die voorstelle op
die ASB-kongres (Bloem-
fontein) geopper. Hy het
gevra of ons dit kan bekostig
om parlementêre soewe-
reiniteit te verander sonder
om te weet hoe die staat-
kundige toekoms van ons
Swart volke daar gaan uit-
sien en of die huidige parle-
ment met sy wetgewende
oppergesag en sterk regering
nie juis behou moet word vir
toekomstige staatkundige
hervormings nie.

In hierdie voorstelle vind
ons slegs beginpunt tot besin-
ning en debat op grond van
die volgende positiewe
grondwaardes.
• die besef dat vir die eer-
ste keer sedert Uniewording
daar na die staatkundige
grondslae gekyk word;
• die besef dat die West-
minster-regeringstelsel nie
aan ons eise voldoen nie;
• die besef dat 'n nuwe
staatkundige bestel nie
sonder die medewerking van
aanvaarding van ons ander
groepsgenote in ons gemeen-
skaplike vaderland tot stand
gebring kan word nie;
• die besef dat vir 'n toe-
komstige stabiele regering-
stelsel die verteenwoordi-
gingstclsel opgelos moet
word:
• die besef dat ons in ons
vaderland. ten spyte van
bevolkingsverskille menige
gemeenskaplike belange het:
• die besef dat regerings-
leiers 'n saamstempunt moet

hê en dat om konsensus te
bereik daar politieke een-
heids- en beleidstrewe moet
wees;
• die besef dat vraagstukke
politiek ontspan moet word
en dat politieke detente
verkry moet word.

Hy bepleit 'n Verklaring
van Voorneme om aan die
hand daarvan gesamentlike
grondwetlike veranderinge
vir die toekoms uit te werk
en aan die hand waarvan
praktiese voorstelle getoets
kan word. Hy stel die
volgende beginselpunte
voor':
• die erkenning van 'n
algemene lotsgebondenheid
in "n gemeenskaplike
vaderland:
• die verwerping van inmen-
ging van buite en die onvoor-
waardelike bestryding van
die kommunistiese gevaar;
• die behoud van westerse
tradisies en vryheidswaardes
in die godsdienstige, ekono-
miese sowel as in die maat-
skaplike lewe;
• die bevordering van die
algemene welvaart op 'n
grondslag van menswaardig-
heid, geregtigheid en nie-
diskriminasie;
• die behoud van identiteit,
beskerming van groepe en
minderhede en die uit-
bouing van kultuur en die
volkseie.

Van die probleme wat
prof. Wiechers voorsien, is:
• die moontlikheid van vier
verskillende soorte wet-
gewing en die gevolglike pro-

bleem van die mindere of
meerdere regskrag daarvan;

• gaan plurale betrekkinge
'n "eie" saak van die Blanke
parlementweesofvanaldrie
parlemente":

• duplikasie van uiters duur
administrasies wat boonop
konflikgerig is;
• kom konsensus in die
Raad van Kabinette te kry;
• magsentralisasie: uit-
voerende en wetgewende

gesag in één persoon;
• uitspraak deur die howe
met botsings van wette:

Vir prof. Wie c h e rs is
veranderinge in ons staat-
kundige bestel 'n dringende

prioriteit; nie slegs om oor-
lewing en selfbehoud maar
ook om die basiese eis van
geregtigheid en naasteliefde
na te kom en om 'n staat-
kundige bestel vir die
toekoms op te rig.

Suzman som NP-bewind op
Mev. Helen Suzman het gesê dat die verandering wat In Suid-Afrika op sportgebied plaasgevind
het, deur die Suid Afrikaa se Blanke-publiek van baie groter waarde geskat word as deur mense
van oorsee.

Mev. Suzman het Donder.
dag 2 Augustus in die Totius-
saaloor die Dertigjarige
bewind van die Nasionale
Party gepraat, wat sy in drie
tydvakke verdeel het. Die
toespraak was 'n opsomming
van die bewindstydperk met
'n verheldering van die foute
wat gemaak is.

Sy het gesê dat die grond-
slag vir apartheid tussen 1948
en 1958 gelê is. Dit is gedoen
deur die instelling van die
1950-registrasie wet, die
Buntoe-opvoedingswet. die
werkreserveringswet, die on-
tugwet en die verbod op
gemengde huwelike. Ook die
under wat skeiding in pos-
kantore en ánder openbare

plekke tussen Swart en Wit
ingestel het.

Mev. Suzman het gesê dat
die verbanning van die
A.N.e. en ander organi-
sasies na die Sharpville voor-
val, net gelei het tot hulle
ondergrondse verdwyn ing.

Sy het gesê dat die Wet op
t e r r o r is m e , die onder-
drukkingswet en die
Binnelandse veiligheidswet
van 1967, die oorsaak was
van mnr. Steve Biko en der-
tig ander se dood, terwyl in
aanhouding. Sy het daarop
gewys dat die Verenigde Par-
ty, die party waaruit haar
Progressiewe Partyafgestig
het, vir baie van hierdie

wette gestem het. Dit is
volgens haar wette wat nie in
"n demokratiese land
tuishoort nie.

Mev. Suzman het gesê dat
Apartheidswetgewing aan-
vaar is sonder die raadpleg-
ing van hulle op wie dit van
toepassing is. Dit het veroor-
saak dat Swart nasionalisme
gegroei het van vrede-
liewendheid tot aggressi-
witeit.

Die laaste tien jaar was
gekenmerk deur politieke
segregasie. Die vier Kleur-
ling verteenwoordigers is uit
die Parlement en die Ver-
teenwoordigende Kleurling
Raad is gestig met beperkte
mag.

Van die Tuislandbeleid het
sy gesê dat die baie geld ter
ontwikkeling van die tuis-
lande 'n intelligente ding is,
want nou bestaan daar 'n
hoop om vriendskapsbande
met hulle te behou.

Op 'n vraag waaraan die
Nasionale Party sy sukses vir
dertig jaar kan toeskryf, het
sy gesê dat die N.P. die
Afrikaanssprekende publiek
aan sy kant het en omdat die
N.P. op die vresegevoel van
die witman speel deur in-
terne veiligheid te belowe.

Vir 'n oplossing van die
Suid-Afrikaanse toestand het
sy die opstel van 'n "Bill of
Rights" voorgestel wat die
onderdrukking van die
meerderheidsgroepe deur
die minderheidsgroepe sal
voorkom.

PRO REGE

VOLK SPEEL OP T.O.
"Hoe ver i~dit nog?"

"Net oor hierdie brug en om dllardle draai .... En
ml/teen'! staan die bordjie daar - T.O. STRAND. Weg is
die vaak, terug die opgewondenheid, want die eindt' vail
ure se slaap en wakkerword, lomt'rlgheld en starende oë Is
verhy ; ons het ons bestemming bereik!

Twaalf ywnige studente slaan 'n rukkie later kara-
vaan en tente op - en meteens Is daar lewe In die karavaan-
park. Ure van studentepret volg; "volleyball" speel op die
strand, saamsing om 'n braaivleisvuur, wandt'lings In die
maanlig op dit' strand .• en tevergeefse wag op die byt Van
die GROTE .• !

Kom tal In by die Volkspelers en deel in vreugde wat jou
studentwees aan die PIJK betekenisvol sal maa)..l Elke
Woensdagaand al julons hoor sing en speel, kom loer
gerus in. Ons glo aan die spreek woord: hoe meer siele, h~
meer vreugde I

U het volop keuse in ons groot
verskeidenheid

• HANDBOEKE
• SKRYFBEHOEFTES
• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE-

LAAR VERLANG

PRO REGE-PERS BEPERK
"die Potchefstroomse boekhandel"

Tomstraal 8& Potchefstroom
TEL. 8875
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Vir die eerste 7 studente op Vrydag 18 Aug.
Vir die eerste 8 studente op Saterdag 19 Aug.
Vir die eerste 6 studente op Maandag 21 Aug.

SLEGS 2 ITEMS PER PERSOON EN TERWYL VOORRAAD
HOU.

FM MOTOR RADIO R39.95
GRATIS LUIDSPREKER, ATENNA EN
GRATIS INSTALLASIE.

FM MOTOR RADIO MET STEREO 4
BAAN BANDSPELER KOMBINASIE

R99
12 MAANDE WAARBORG. GRATIS IN-

STALLASIE.

PIONEER MODEL KP 4000 STEREO MO-
TORRADIO/4 BAND KOMBINASIE

R179,
GRATIS INSTALLASIE.

Elektroniese Rekenaars RIO,95 met meeste
funksies, gratis Parker Rolpuntpen.

FM Draagbare Radio R39,95 met gratis Skaap-
velsitplek vir u motor.

Sanyo Elektronic Digital Clock
Radio R49,95

met gratis Rekenaar.

'ROADSTAR' MOTORRADIO LUID-
SPREKERS "DUAL CONE 30 WATT

R29,95 PER STEL
MET GRATIS "WYNN'S CHARGE" VIR

U MOTOR.

C60 KASETTE. 10 VIR R9.95 MET GRA-
TIS KASETTET AS.

HAARDROE~RS - 2 SPOED. MET GRA-
TIS CHROOM LISENSIEHOUER EN
SLEUTELHOUER VIR U MOTOR.

Volle Outomatiese Wasmasjien met
Tuimeldroeër. Al twee vir R599,
met gratis 4-stuk Sitkamerstel.

PHILLIPS 48CM KLEUR TELEVISIESTEL
R599 MET GRATIS TV-STAANDER.

Pioneer Draagbare TV-stel R169,95
met gratis Elektroniese mans of
dames horlosie.

~--LADY-~
.. HYPER 5TORE"~

7 Gouwsstraat
POTCHEFSTROOM.
Tel. 5851
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I BLOEMFONTEIN
EXPRESS

BEWYS PU-GEES
MET

INTERV ARSITY

Hierdie intérvarsity bied weer 'n geleent-
heid aan die Pukke om hulleself te bewys -
veral na die lelike loesing wat die Raukies
ons nie te lank gelede gegee het nie; maar
nie net te bewys op die rugbyveld nie, nie
net op sportgebied nie, maar veral met
betrekking tot die gees van die Pukke. Dis
een van die kenmerkende eienskappe van
die Pukke - waarop ons so maklik roem.
Tog moet 'n mens eerlik wees al is dit soms
nie so maklik nie. 'n Mens wonder soms of
die PU se unieke gees nog so uniek Is, en of
dit nie ook maar soos by sommige ander 1--------------- _
universiteite besig is om uit te sterf nie. ~eg-
rukl Neem Bloemfontein en die Kovsies
oorl Bewys dat die PU nog sy unieke gees
het!

rGtJ,,:.
-(JoK •....

r..-;tl1~

Uit die Woord

Soekers na 'n Brood-en-
Botter Messias

GESKIEDENIS-
VERKIESING Johannes 6:16: Jesus soek het - in die hoop om doen geen wonder sonder

antwoord hulle en sê: "Voor- nog meer wondertekens te doel nie - dit dra altyd 'n
waar, voorwaar, Ek sê vir sien. En boonop, 'n man wat boodskap.
julle, julle soek My nie om- sulke dinge kon doen, sal Nadat die soektog van die

Drie maal drieduisend duiwels. So kan dat julle tekens gesien het mos vir hulle 'n hemel op Jode beëindig is, preek Jesus
nie, maar omdat julle van die aarde kon gee .. ! in die sinagoge te Kaper-

daar gepraat word van die nuwe SSR.Ná'n brode geëet en versadig ge- Vanuit Joh. 6:26 is dit naum en sê vir hulle: "Ek is
aanvanklike onverskilligheid onder die Puk- word het." duidelikd at Jesus die Jode die brood van die lewe" (vers

Nadat ons Here Jesus verwyt omdat hulle Hom uit 35). Soos wat Jesus die brood
massa (gemeet aan die bywoning van die sowat 5000 mans (die verkeerde motiewe gesoek daar aan die voet van die
Groot Sweet) Is daar nogtans geslaag om'n vrouens en kinders is nie hel. Die aangename gevoel berg uitgedeel het, só gee God

k h hingereken nie) daar aan die van 'n versadigde maag het die Vader sy Seun as "dieredeli e oë stempersentasie te hand aaf. voet van 'n berg by die see hulle aangevuur vir die soek- brood van die lewe".
Vir die eerste keer in die geskiedenis van van Galiléa gespysig het, tog. Jesus is God se lewende
di PU h t d I d d• t wou die gevoelens by die Ten spyte van die mooi brood wat Self ewiglik lewe.eer e ames· le s rawwe pyp van Jode hand-uit ruk. uiterlike van hulle soektog, Hy is die brood IIir die lewe
rUeSSR-verklesing kon rook. Baie geluk en was dit tóg vals. Hulle het en tot die lewe. Hy is die
terkte aan hulle. Deur hierdie wonder- Jesus gesoek vir gratis brood brood wat lewe skenk _

d I ff d d teken het hulle gedink dat en eiebelang: Hulle hel 'n onverganklike lewe - die Laat ons Hom altyd soek - I
Die feit at Theuns E 0 vir ie der e Ily die langverwagte Mes- brood-en-botter-Messias ge- ewige lewe. Daárom is Hy nie net wanneer ons dit be-

agtereenvolgende jaar as voorsitter van die sias was wat sy volk weer sou soek. die brood van die lewe, want noud het nie. Laat ons Hom
SSR t h t h t b I kb I t bevry soos Dawid van ouds, Wat moes dan die eintlike deur Hom is daar lewe. altyd in die eerste plek soekges aan e, e a e wen roue aa Daarom wou hulle Hom aansporing vir hulle soektog Hiervoor moes die Jode vir wat Hy is: Ons Midde-
lig. Die uitslag het egter bewys dat hy die kening maak. gewees het? Hom soek. Nie in die eerste laar deur wie ons kan bid:
mandaat het om sonder enige twyfel as Ieler Só entoesiasties was die Hulle moes die teken binne plek vir wat Hy uiterlik gee "Ons Vader wal in die hemel

Jode oor Jesus, dat hulle hierdie broodwonder van ons nic, maar vir wal Hy is: is ... " - en die ander dingetlan die Puk-studente kan optree. Hom die volgende dag gaan Here Jesus gesien het. Jesus Christus, die Seun van God, sal Hy vir ons byvoeg.
Die Wapad wil dan by die geleentheid 'n 1 _

woord van gelukwensing spreek en die
nuwe SSRsterkte toewens met die komen-
de termyn. Terselfdertyd wil die redaksie
die ou SSRsterkte toewens met wat hulle In
die toekoms mag aanpak.

deur wie se Naam daar ewige ,
lewe is (Joh. 20:31).

Gedurende hierdie I

komende eksamentyd gaan I

daar baie soekers na die
Here wees - miskien meer as ,
gewoonlik. Daar gaan baie I

gebede opklink in die
eksamen vir bystand, lig en
leiding deur die Heilige
Gees. Dit is goed en reg. Ons I

moet hierom bid.

Maar mag die verwyt van I
ons Here Jesus aan die Jode
nie ook voor ons deur gelê I
word nie.
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INTERV ARSITY
PROGRAM

Vrydag - 18 Augustus 1978

I. Etenstye
Middagete vanaf 12hOO, Slegs PUK deelnemers - Eet saam met koshuise waur julle ingedeel is,
Aandete vanaf 18hOO,

1, Alle deelnemers meld by die Kafeteria (UOVS) aan 'n uur voor jou kompetisie,
I, Bus vertrektye

Vrydag 18 Augustus 13hl5 - Vanaf Oosterhof.
Dit is slegs vir deelnemers aan die Vrydagaand sportsoorte,

Saterdag 19 Augustus 04hOO - Vanaf Oosterhof.
Slegs vir deelnemers aan die Saterdag sportsoorte,

4. Binnenshuise Sportsoorte
16hOO Valskerm -Weerrnag Lughawe

Trapkar -UV - Kampus
Aankoms Vrydagaand Sportsoorte (Meld aan by Kafeteria)
Gimnastiek -Callie Humansaal (Beoordelaars meld reeds 18hOOuan)
Skerm -Studentesentrum (Grootsaal op verhoog)
Skerm -Skaaklokaal - Kelderverdieping Callie Humansaal
Pluimbal -Studentesentrum (Grootsaal)
Muurbal -Studentesentrum
Tafeltennis -Studentesentrum (Grootsaal) Agterste deel
Biblioteekvasvra -Oudltoriurn - Studentesentrum
Dameshokkie -PU IIvs UV II - Ramblers
Judo -Callie Humansaal- Judosaal

Inweeg 17h30 - 18h30 - Kelderverdieping
-Ouditorium - Studentesentrum
-PU I vs UV I - Ramblers
-Kelderverdieping - Callie Humansaal
-Callie Humansaal » Stoeilokaal

Inweeg 17h30 - 18h30 Kelderverdieping

17hOO
18h30
19hOO
19hOO

19h30
20hOO

19h45
20h30
21hoo

Skynhof
Dameshokkie
Karate
Stoei

Saterdag - 19 Augustus 1978

I. Etenstye , .
Ontbyt - vanaf 06h30 - Slegs PUK deelnemers - Eet by koshuise waar hulle Ingedeel IS,
M iddagete - vanaf 12hOO

~8hOO Valskerm voortsetting -Weermag Lughawe ,
Gholf -Bloemfontein Gholfklub (Meld om 07h30 aan by Kafeteria)
Kano -KafTerrivierdam (Meld om 07h30 aan by Kafeteria)
Tennis -Nuwe tennisbane
Scubaduik -Raytondam (Meld 08hOO aan.by Kafeteria)
Muurbal voortsetting -Studentesentrum

OSh15
OSh30

~ETBAL

08h30 Heide vs Vld Merwe - Nuwe Tennisbaan I
i);)h05 PU 0/20 A vs UV III - Nuwe Tennisbaan I
i)}h45 PU'II vs UV Il - Nuwe Tennisbaan I
IOh35 PU I vs UVI - Nuwe Tennisbaan I

08h30 Kartien vs Soetdorings - Nuwe Tennisbaan 2
l19h05 PU 0/20 B vs UV IV - Nuwe Tennisbaan 2

OSh30 Vergeet-my-nie vs Hobhouse - A - veld
O9h05 Klawerhor vs Vergeet-my-nle (UV) - A - veld
08h30 Kulu vs Wag- 'n-bietjie (UV) - B - veld
091105 Kasteel vs Roosmaryn - B -veld

Ilkh30 Wanda vs Idahlia - C- veld
fJ9h05 Dorp vs Madelief - C - veld

U8h30 vergeet-my-nie vs Akasia - D-veld
O9h05 Oosterhof vs Steyn - D-veld

~OKKIE
il9hOO Vergeet-my-nie vs Stad
10hOO PU 0/20 B vs Idahlia
IlhOO PU0/20A vs Akasia
118h40 PU I (Mans) vs UV I (Mans)
10hOO Wag-In-bietjie (PU) vs Wag-tn-bietjie (UV)
IlhOO Heide vs Vld Merwe
iJ9hOO Klawerhof vs Soetdorings
10hOO Kartien vs Welwitchia
IlhOO Wanda vs Universitas
l)9hOO Dorp vs Kestell
10hoo Kulu vs Steyn

A - veld (gras)
A - veld
A - veld
B - ve Id (gras)
B - veld
B - veld
C - veld (grond)
C - veld
C - veld
0- veld (grond)
0- veld

~lJGBY
UV A (Suid van C Hurnunsaal)~~h20 Klooster I vs Hertzog

IJ9h30 Caput I vs Stad I UV A -veld
l()h50 Over de Voor I vs Vishuis I UV A -veld
08h40 Klooster 3 vs De Wet 3 Veld 3
\))1145 Arna-Villa 2 vs Hertzog 2 Veld 3
IOhSO Drakenstein I vs De Wet I Veld 3

~8h30 CaputJ vs Verwoerd 2 'Veld 4
li9h35 0/20A vs Verwoerd I Veld 4
IOh50 Hombré I vs Malherbe I Veld 4

'l~h40 Drakenstein 3 vs Reitz 3 Veld 5
'l9h45 Over de Voor 2 vs Reitz 2 Veld 2
IOh50 Ama-villa I vs Reitz I Veld 5
Illth40 Hombré 3 vs Malherbe 2 Veld 2
~h45 Dawie Dup2 vs Olienhout2 Veld 2
IOn 50 Dawie Dup I vs Olienhout I Veld 6

O~h40 Klooster 2 vs Stad 2 Veld 7
091145 Drakenstein 2 vs Kiepersol2 Veld 7
InhSO Caput 2 vs Kiepersol I Veld 7
1191145 Hombré 2 vs Karee 2 Veld 8
IOh50 Vaalrivier Tak vs Karee I Veld 8

Toutrek
Dameslandloop
Manslandloop
0/20 Rugby
Ibbies
Heildronk
Eerstespanne
Onthaal
Vermaak en Ontspanning
Busse ver! re k

_ Tussen no 3 en 4 Rugbyvelde
_ By hokkievelde
_ By hokkievelde
_ Vrystaatstadion
_ Vrystaalstadion
- Trompoppies
_ Vrystaatstadion , .. "
_ A K volsteedsaal Vrystaatstadion (Slegs op uitnodiging)
- Studentesentrum
- Studentesentrum

Prof J,S, du Plessis

Van die
Vise-R ektor
se
skryftafel

Pukke, ons gaan die naweek
nn 18 Augustus Bloem-
fontein toe om intervarsity te
gaan hou. Ons gaan dan die
akademie en alles wat
daarmee saamhang vergeet
maar ons gaan nie vergeet dat
ons lede van die Potchef-
stroomse Universiteit vir
Christelike Hoër Onderwys is
nie!

Aan almal wat ons op die
sportvelde gaun verteen-
woordig: almal langs die
velde en op die pawiljoen se
oë is op julle gevestig en ons
koesier groet verwagtinge
van julle!

Aan almal langs die velde
en op die pawiljoen: al die
spanne en al die spelers
maak staat op julle hartlike
en volgehoue ondersteuning
en uanmoediging!

En wanneer ons nou so in
'n massa tussen hier en
Bloemfontein beweeg en
daar optree, laat ons dit
waurdig ons Universiteit
doen: met groot vreugde en
st udente-u it bu ndigheid,
muur beheersd, sober en in 'n
gees van vriendskap ooreen-
komstig die Christelike en
Afr ik aanse grondslag en
karakter van ons Universi-
teit.

'n Voorspoedige en veilige
reis heen en veral weer word
almal toegebid, en mag die
intervarsity baie geslaagd
wees,

Ons sien mekaar in B loem-
fontein!

(ProL) J,S, du Plessis
Vise- Rektor

Sportraads-
Voorsitter

Intervarsity is een van die
hoogtepunte in elke student se
lewe - lndien nie dié hoog-
tepunt nie. Om 'n Intervarsity
te beleef is om die wese van
studentwees te beleef.

Die Intervarsity teen Kov-
sies, ons tradisionele
"vyande", is die hoogtepunt
van die jaar se sportgebeure
en dit span die kroon op 'n
seisoen se harde oefening en
voorbereiding,

Mag die spel in 'n egte
tradisionele I ntervarsity-gees
gespeel word - hard maar
eerlik - en mag die beste
span wen,

Mag hierdie Intervarsity
help om die goeie verhou-
dinge en noue bande tussen
U 0 V S en die P U le
versterk en mag sport opsig-
self seëvier.

STEINMAN OE BRUYN

Moira de Villiers Pll-sjampanjenoo! IFoto: Paul Slot J,

SSR-
Voorsitter
Die Pukke val weer eens Kov-
sieland binne om een van daar-
die groot gebeurtenisse in 'n
student se lewe te "hul
gebeur" - INTERVAR-
SITY! En dan is spesifiek 'n
Intervarsity teen die Kovsies
'n belewenis - veral as daar
soveel op die spel is,

Mag die Intervarsity van
197~ soveelopwinding as alle
vorige lntervursities saam in-
hall en mag die uitslag nic
veel unders ns summer net
1977 s'n wees nic I

Geniet dit,
Puk-groete

THI:UNS ELOFf

Hoofdirigent
PU vir CHO

Kaptein
PU
Intervarsity bly steeds 'n
gebeurtenis waarna elke PUK-
student ell veral die PUK-
rugbyspeler uitsien,

Die Intervarsity van 19
Augustus 1978 behoort weer
eens 'n hoogtcpuur te wees,
Beide eerslespanne heskik
oor etlike provinsiale speler,
en sell's Springbokke aan die
Shimlakant.

Dil! Pukke besef dal Kov-
sies 'n baie stcrk span is en
dat elke speler alléén sy
allerheste sal moet lewer,

Aan al dil! PUKKF wells
ek 'n aangename lnt c r-
v.irvity toe, Alle sukses nun
die Kovsies, I ant sport man-
skap seëvier en mag die besie
spun WI.'!1,

.lAMES STOlï!I'IW

Soos Almal weet is my liefde ---------
vir die Kovsies, haatdraend,
agterdogtig en weersinwek-
kend, en my liefde vir Wouter
GeldcllllUYs (Kovsies rasie-
leier) is nog minder. Waar het
jy gesien 'n tweebeenskuap
kan 'n rasieleier wees? Ek glo
ál die Pukke voel net soos ek.

Vun een ding is ek seker,
us ou Wouter (vroulike vorm
van kabouter), daar voor die
"trop" Kovsies staan, hy
geen ordentlike woord sul
kan uiter nie, !ly sal so ver-
bouereerd we es soos 'n
muskiet in 'n nudiste kamp,

Aan ulrnul, geniet die
Intervarsity en luut ons Han
die einde met 'n lekker, stu-
dcruehurt uitmekaar gaun.

DAwn; KRII'L

HUIS EN TUIN

Ole winkel VIr die student

SPESIALF DIENSTE

Haardrooërs teen Rl,95
Droogskoonmaak

BAIE SPESIALE
PRYSElI

Maison Hazelette
"UNISEX" HAARKAPPERS

SPESIALISTE IN HAARSNY,
PERMANENTE GOLWING,

"HIGH LIGHTS"
SPESIALE STUDENTEPR YS

TEL 5570
ow NSLAAN 4
OORKANT CHE KERS (UIT KERKSTR )

ANTONIO
RIKKI
JENNY
DOLLY
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VOORSITTER

ADMINISTRA TIEWE
RAAD

1Iu'II/I.\ Hit!}!

Leenster Pasch, Anne-Marie Jacobs.

/

KULTUURRAAD"
Adriaan vd Wa/I. Piel Joubert.

Só is
daar

gestem
AKADEMIESE

RAAD
Mario Pretorius. André lid Walt.

KOSHUISRAAD
Magdel vd Wall. Doan de Kock.

SPORTRAAD

Steinman de Bruyn. Gert Breed.

ADJUNK- VOORSITTER

Jan LOllis du Ploov.

KORPSRAAD
.1011 Botha. Petri de Kock.

POLITIESE RAAD
FriIS Eloff Douw Breed.



honderd persent daarvan
oortuig dat die moderne
danse NIE die toets van die
Skrif kan deurstaan nie!

Met die een groot verskil-
punt dan gedefinieer, wil ek
baie kortliks en fragmen-
taries aandag gee aan enkele
sake uit die briewe:
• Primitiewe kulture is en
was nog nooit normatief nie.
• Dans as die blote ritmiese
beweging op die maat van
musiek is as sodanig nie ver-
keerd nie. Dit het ek tog baie
duidelik gestel in my artikel.
Maar as dit al is wat in dans
gesoek word, hoekom is die
danskampvegters dan nie
tevrede met volkspele nie -
of soek hulle dalk onbewus-
telik 'n ietsie meer in dans as
blote ritmiese bewegings?
• Die fisiese roepe na
algehele seksuele bevre-
diging sal nooit verdwyn nir- heeltemal korrek, maar as
die dansbaan verdwyn,
verdwyn die hoerery- en eg-
breuk aspek wat ek in my ar-
tikel genoem het.
• Ek sê nie dat die Ooster-
ling moderne danse mag
doen omdat hy van nature
spontaan is nie. Die skrywer
wat van mening is dat dit is
wat ek sê moet gerl.1s weer
lees wat ek geskryf het. Die
Oosterling het spontaan
gedans as uiting van sy blyd-
skap oor 'n spesifieke

------------------------ gebeurtenis.
• Een van die skrywers sluit
sy brief soos volg af: "Laat
ons tog asseblief ophou om
belaglik te wees". Uit dit wat
hierdie opmerking vooraf-
gaan, maak ek die af1eiding
dat hy bedoel dat diegene
wat onder andere oor dans
"stry", "belaglik" is. Ek
wonder of hy besef dat hy
self die een is wat stry! Dit is
immers hy wat die status quo
wil verander.
• As 'n mens self dan
sogenaamd "voor die aan-
gesig van die Here" dans,
hoe naïef moet hy tog nie
wees nie om nie te sien wat
rondom hom op die dans-
baan aangaan nie! As sekere
bewegings van die heupe (en
van die hele liggaam) nie
suggestief is nie, wat is dan
suggestief?
• Die een skrywer trek
SEL F se k ere ink 0 n-
sekwente konklusies en
noem my argumente dan ab-
surd. Ek kan ongelukkig nie
vader staan vir sy absurdi-
teite nie.
• Die woord "seks" kom nie
in my artikel voor, soos
beweer word nie. Wel die
bywoord "seksueel". As die
skrywer nie van die woord
hou nie, kan hy dit gerus met
'n sinoniem vervang.
• Ek waardeer dit dat die
een skrywer darem my stand-
punt respekteer, maar hy
bevraagteken die sekerheid
van my feite. Ek wil hom die
versekering gee dat ek hon-
derd persent seker is van my
feite.
• Aan die skryfster wat my
'n dogter toewens wil ek sê:
baie dankie - dit sal die
tweede een wees daar ek
reeds '''n vader met 'n mooi
dogter" is. Die skryfster stel
my darem voor 'n baie
onregverdige keuse. Ek sal
my dogter (as sy eers groot
genoeg is vir sleepaksies)
saam met die ordentlike ou
na die "bier-en-braai" laat
gaan. Ek wonder wat die
skryfster se ma sou sê as sy
dit te hore moes kom dat
haar dogter saam met 'n
"drinkbroer" na 'n dans-
party gaan.
• Aan die skrywer wat
homself op vermetele wyse
op gelyke vlak met die Bybel
stel, wil ek sê dat ek nie die
Bybel hoef "by te sleep" nie.
Die Bybel is by alles
betrokke en hoef nêrens
"bygesleep" le word nie. Ons
hele lewe moet tog ooreen-
komstig God se Woord in-
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I Johan
le Roux
antwoord
Geagte Redakteur

Dankie vir die geleent-
heid wat my gegun word om
enkele opmerkings te maak
as antwoord op die reaksie-
briewe op my artikeloor
dans in DIE WAPAD van 16
Junie. .

Ek wil graag ook 'n woord
van dank rig aan diegene wat
op my artikel gereageer het.
Dat my artikel redelik skerp
bewoord is, besef ek, maar
die bedoeling was nie om ie-
mand te beledig, soos een
van die skrywers sê nie.
Daarom bied ek my versko-
ning aan aan die beledigdes.

As gevolg van beperkte
ruimte kan ek nie volledig
breedvoerige kommentaar
lewer nie; daarom lig ek slegs
enkele sake uit.

Wat my opgeval het van al
vier skrywers, en daar lê die
groot verskilpunt in my en
hulle sienings, is dat hulle nie
prinsipieel redeneer nie,
maar vanuit die situasie.
Daar is dus by hulle almal, in
meerdere of mindere mate,
spore van 'n situasie-etiek -
hiervolgens is die situasie
altyd die deurslaggewende
faktor. Dit kan tog nie Skrif-
tuurlik begrond word nie. Ek
het probeer om prinsipieel te
redeneer, dit wil sê, met my
vertrekpunt nie vanuit die
situasie nie, maar vanuit die
Bybel. In I Thes. 5:21 kry
ons die opdrag: "Beproef alle
dinge; behou die goeie" dit
wil sê toets alles aan die
Heilige Skrif en behou dit
wat die toets deurstaan;
behou dit wat in diens staan
van die liefde tot God en die
liefde tot die naaste. Ek is

DIE VVO IN
SUIDWES?

deur Manie Meyer

Met die koms van die spesiale verteenwoordiger van die Sekre-
tarls-generaal ln Suidwes, het die politiek rondom daardie gebied
'n nuwe internasionale dimensie betree.

Dit is egter uniek aan hier-
die situasie dat VVO-Afri-
kanerverhouding nou ryp ge-
word het. Vir jare lank is
daar 'n woordestryd in die
wêrelddebatte gevoer, maar
nou is daar 'n konkrete ver-
houding, en die uitslag en die
loop daarvan is nie net in-
teressant nie, maar ook
lewensbelangrik.

Mnr. Arthisarri het na
Suidwes gekom om te luis-
ter, te kyk en verslag te doen.
Die kontak wat reeds met
Blankes, en veral met Afri-
kaners, gemaak is, sal hierin
kortliks onder oë geplaas
word. Dit is logies dat die
skrywer binne-informasie
kortkom en oor die werklike
bespreking geen opinniebe-

I spreking gewaag kan word
nie, maar die saak salop die
vel-af benader kan word.

Die VVO-afvaardiging het
eerstens met die Admini-
st ra teu r-Generaal, regte r
M.T. Steyn, kennis gemaak.
Hierna het die politieke
groepe gevolg: NNF, onder-
leiding van Brian O'Linn en
DTA onder mnr. Dirk
Mudge. Die militêre afvaar-
diging het dan ook kontak
met genl.-maj. Geldenhuys
gehad. Na aanleiding van die
reaksie of gebrek daaraan
deur mnr. Arthisarri kan ten
minste gesê word dat daar by
die VVO stof tot nadenke
moet bestaan, en dat die
VVO ten opsigte van hierdie
mense sy Blanke en Afri-
kaner sekerlik aan sy prak-
tiese ondervinding sal moet
meet, is verseker.

Aktur se optrede is egter
I half-tragies half-lagwek-

kend; in hierdie verband
moet daar klem gelê word op
die val van die Blanke in die
Afrika-situasie. 'n Ivoor-
toring-houding en forma-
lisme is nie net onsinnig nie,
dit is ook Blanke-verraad.

Die val van die Blanke in
Suidwes kan soos volg om-
skryf word; Dit is van kardi-
nale belang dat die Blanke in
die samelewing nie geredu-

seer word tot 'n blote ekono-
miese faktor nie; hy moet 'n
kragdadige draer van regte
wees en bly. Hierdie ver-
eiste roep om optrede wat
dinamies is en van selfoor-
tuiging en integriteit spreek.

Die VVO is nou in Suid-
wes, en dit is nou van belang
dat die Blanke Suidwester dit
die afvaardiging op die hart
vry dat die Blanke van hulle
verwag, en ook daarop ge-
regtig is, dat die belange van
die Blanke as minderheids-
groep in ag geneem moet
word, en dat die Blanke hulle
aan daardie plig sal hou.

Die duidelike bedoeling
dat die blanke sal werk en
veg vir sy reg en dit wat hom
regmatig toekom, sal nie net
die VVO op sy tone hou nie,
maar ook die nodige ver-
sekering aan ander Swart.
groepe gee dat in die Blanke
'n sterk en betroubare bond-
genoot gevind kan word. 'n
Organisasie wat egter hier-
die dinamiek ontbreek, het
in die Suidwes-konteks nie
bestaansreg nie want hy los
die Blanke se regte op die
ashoop.

Die Blanke moet dan
onthou dat die VVO nie soos
die goeie slaaf na hom sal
kom om sy regte le hand-
haaf nie, die Blanke sal sy
aandag daarop moet hou.

Die Adrninisttateur-Gene-
raal, die DTA en hopelik die
NNF het hom goed van hier-
die taak gekwyt. Aktur wag
nog vir beter dae en formele
uitnodigings. Hopelik het die
ander groepe darem daarin
geslaag om die Blanke en
ander minderheidsgroepe se
belange behoorlik deur die
VVO oorweeg te kry met die
opstel van die progrma wat
voorgelê moet word. Aktur
moet egter baie vinnig besin
of hy daar is om die Blanke
se belange saam met dié van
ander minderheidsgroepe te
wil behartig, en of hy 'n for-
mele organisasie wil word.
Suidwes kan nie fossiele
bekostig nie.

geruim word. (Ek het
gewonder of die skrywer
dalk nog 'n eerstejaar is).

Na my beste wete het al
drie Afrikaanse kerke
sinode-besluite teen dans. As
'n mens dan besware het teen
die amptelike standpunt van
jou kerk, is die regte manier
nie om reg in eie hande te
neem en maar te dans nie;
daar moet langs die regte
kanale besware leen die
besluit ingebring word en tot
tyd en wyl die besluit gewysig
is, moet mens jou aan die
staande besluit onderwerp,
unders is jy dalk tugwaardig.

Ek wil dit weer beklem-
toon dat die gelowige na
liggaam en siel 'n tempel is
van die Heilige Gees, d.w.s.
die Heilige Gees woon
binne in die gelowige (I Kor.
6). As hy gaan dans, is die
Heilige Gees steeds in hom.
Kan ons werklik, met die
wete dat die Heilige Gees in
ons woon, gaan dans e n dan
nog sogenaamd 'n skoon
gewete voor God hê? Kan
moderne danse in diens staan
van die Koninkryk van God?
Kan dit tot diens wees van
my persoonlike gemeenskap
met God?

Moet geen illusies hê nie -
die gelowige is nie gevry-
waar van versoekinge omdat
die Heilige Gees in hom in-
woon nie - inteendeel, hy is
juis die teiken van die Satan.
Roem daarom saam met die
apostel Paulus in jou swak-
hede, dit wil sê besef dat jy
baie maklik voor versoe-
kinge kan swig, en wees dan
sterk in die Here (II Kor.
12:9,10) deur voluit volgens
sy wil op te tree. Dien die
Here met blydskap en bly
weg van die dansbaan met al
sy versoekinge!

JOHANN LE ROUX

Dansers
stry

verlore
stryd

Geagte Redakteur,
Dit is amper lagwekkend

om al die kleinlike
argumente oor dans aan te
hoor en daarvan te lees.
Graag lug ek my mening wat
hopelik 'n klompie lesers tot
nadenke gaan stem.

Dil gaan hier om iets veel
groters as bloot om 'n klom-
pie kleinlike argumente in
pragtige woorde te for-
muleer sodat ons onsself len
volle kan gaan geniet want
"ag, die PUK bied geen ont-
spanning nie." Dit gaan hier
om die stryd tussen God en
Satan. En ons is besig om die
krag van Satan in hierdie
stryd te onderskat.

Baie van ons is besig om
onsself te bluf melons gods-
diens. Ons noem onsself
Christene (baie van ons gaan
selfs twee keer op 'n Sondag
kerk toe) en onder hierdie
status wat ons vir onsself
aangeneem het, kan ons gaan
dans en onsself geniet. Pary
kry dit selfs reg om tot die
eer van God te dans! Mense,
is dit nie een van Satan se
briljante planne om 'n wig in
te dryf tussen God en sy
kinders nie?

'n Christen lewe elke dag,
elke oomblik in stryd met
Satan. Want dis waar Satan
se aanslae mos die sterkste
is! Hy gaan hom nie by sy
volgelinge bepaal nie, want
hulle is dan klaar vir hom
gewen. Hy gaan juis met alle
mug optrek teen die kind van
God. En behoort elkeen van
Ons nie bekommerd te voel
as ons daardie stryd nie na
wese aanvoel nie? Juis, want
Satan maak ons gerus!

Kan ons hierdie stryd teen

Satan op die dansbaan voort-
sit?

Laat elkeen van ons eers
ons verhouding tot God in
oënskou gaan neem en as ons
dan eendag voor God se
regterstoel kan staan en met
alle eerlikheid kan sê: "Ons
het gedans, maar tot eer van
God", dan kan ons dans,
maar ek betwyfel dil sterk of
ons met alle eerlikheid kan
dans in die wete dan ons nie
besig is om ons eie of dalk 'n
swakker geloofsgenoot se
bande met God te verbreek
nie.

Paulus het gesê dat as
mens dink jy is sterk, dan is
jy op jou swakste, maar
wanneer jy dink jy is swak,
dan is jy op jou sterkste! Is
ons nie besig 0111 ons eie krag
teen die mag van Satan le
hoog te skat nic?

HANSIE VERMEULEN

Pukke
steel

asters
Geagte Redakteur,

Hiermee wil ek graag 'n
saak aanroer waaroor baie
inwoners van Potchef-
stroom ongelukkig voel. Dit
is naamlik die feit dat sekere
studente van die PU vir CHO
blykbaar onder die waan
verkeer dat blomme wat in-
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woners van die dorp in hul
tuine kweek, die besit van
studente is.

Dit is algemene kennis dat
daar gereeld strooptogte in
tuine deur sommige stu-
dente onderneem word.
Blykbaar is hierdie studente
nie bewus van die feit dat dit
'n baie ernstige oortreding is
om blomme, wat terloops
ook privaatbesit kan wees,
uit tuine te steel nie. Ek ag
dit my plig om hierdie stu-
dente in te lig dut die saak
met die plaaslike owerhede
opgeneem is en dat oor-
treders baie ernstig gestraf
sal word aangesien diefstal as
'n kriminele misdaad beskou
word.

Ek wil verder ook onder
hierdie studente se aandag
bring dat daar altesaurn vyf
blomwinkels in die dorp is.
By hulle kan die studente 'n
pragtige bos blomme vir die
meisies gaan koop sonder om
ui die gevare van die donker
nag en die bedreiging van die
polisie te trotseer. (AI koop
julle jul blomme by 'n blom-
winkel sal jul meisies nog
dink julle is dapper ridders,
ek beloof julle 1)

Dus, hiermee' is die SlUIk
afgehandel, wees daarom
voorbereid op die ergste en
probeer asseblief om nie ons
Univérsiteit se naam te skaad
deur sulke onnodige dade
nie.

WYNAND DU PLESSIS.

Aansoeke
stroom

••In -
Spring!! !

Heelwat poste salop die nuwe redaksie beskikbaar wees. Ole
nuwe redaksie sal eersdaags aangestel word en begin funk-
sioneer,

Die volgende poste sal heskikbaar wees:
NUUSREDAKTEUR, twee assistent-nuusredakteurs en agt
verslaggewers.
INTER-UNIVERSITËRE REDAKTEUR, een inter-universi-
tere assistent-redakleur en vier verslaggewers.
RAADSREDAKTEUR, een assistent-raadsredaktcur en 'n
verslaggewer op elke raad
DIEPTEARTIKELSREDAKTEUR en een assistent-diepte-
artikelsredakteur
KUNSREDAKTEUR, een assistcnt-kunsredaktellr en vier
verslaggewers
DAMESBLADREDAKTRISE, een assistent-dames-
bladredaktrise en vier verslaggeefsters.
KOSHUISREDAKTEUR, twee assistent-koshuisredakteurs
(een dame vir dameskoshuise en een man vir munskoshuise)
een verslaggewer uit elke koshuis
SPORTREDAKTEUR, twee assistent-sportredakteurs (een
dame vir damessport en een man vir manssport) en agt
verslaggewers
VAALDRIEHOEKREDAKTEUR en gekoêptecrde lede
FOTOREDAKTEUR, een ussistent-fotoredakteur en agt
fotogruwe
TEGNIESE REDAKTEUR, een assistent-tegniese redakteur
en 12 bladversorgers
VERSPREIDINGSREDAKTEUR, een assistent-versprei-
dingredakteur en agt verspreiders
OPLEIDINGSREDAKTEUR, SEKRETARIS, PENNING-
MEESTER, SPOTPRENTEKENAAR, REKI.AMEBE.
STUURDER.

Aansoekvorms moet vergesel wees van die volgende inlig-
ting: naam, adres, ondervinding en die pos waarvoor aansoek
gedoen word.

'n Keurkomitee salonderhoude voer met nile aansoekers
en onmiddelik ná goedkeuring deur die Administratiewe
Raad, sal die reduksie begin funksioneer.

Die ou redaksie sul die nuwe redaksie vir 'n paar uitgawes
behulpsaam wees voordat hulle-selfstandig oorneem.

Dames en mans kan vir enige pos aansoek doen. I
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Dames en Kuns

'N BLOEISEL
MOOI JY!

Wees gewaarsku! - jy kan nie langer wegkruip in jou dikste
winterjas en laarse nie, want so tussen die Augustuswinde en
stof-van-jou-vensterbank-afvee is die lente uiteindelik hier! Kyk
maar na die eetbaar-mooie pIenk en wit bloeisels en die voorste
punte van die wilgerbome!

Dit beteken natuurlik die
volgende:
& dat jou pa se rekening by
die plaaslike klerewinkels met
'n ongekende spoed benut
word (want dis absoluut on-
moontlik om verlede jaar se
somerklerc te dra I)
& dat jy vreesbevange elke
Maandagoggend begin met 'n
drastiese kitsdieet wat jou
kamermaat (wat dieetkunde
swot) rééds afgekeur het
& dat jy loseer by die plaas-
like sauna bad
& die ander wanpraktyke
noem ons nie eers nie I

Maar die prentjie hoef nie
so duister te wees nie: daar is
meer normale en gebalan-
seerde maniere om jou slagge-
reed te kry vir die somer.
Begin by jou gesig: wanneer
laas het jy 'n gesonde tuisge-
maakte masker op jou gewese
wInter gesig gehad? Hier volg
'n paar:

• 'n Voedende masker
Meng 'n eier met 'n biet-

jie amandelolie en voeg 'n
knippie boorpoeier en 'n
paar druppels suurlemoen-
sap by. Smeer dit egalig oor
jou gesig en rus vyftien
minute lank. Spoel af met
warm water en spat jou gesig
daarna met koue water.

• 'n Stimulerende masker
Klits een eerlepel vol

papgedrukte aarbeie saam
met een eetlepel suur room
en die wit van 'n eier tot dit·
skuimerig is. Smeer aan en
was dit na 30 minute af met
lou water.

• 'n Vetterige vel
Hierdie veltipe is versot op

'n masker wat bestaan uit
gerasperde a p p e l ,
suurlemoen- en lemoensap.
Verwyder die masker na
twintig minute.

• 'n Droë vel
Meng fyngedrukte

piesangs en gelkopte room
en smeer aan jou gesig. Laat
dit vir twintig minute aan jou
gesig.

Voor 'n groot aand kan jy
gerus twee reeds-gebruikte
teesakkies op jou oë sit en
ontspan vir vyftien minute.
Hy sal sy oë nie kan glo nie!

Begin bietjie vir bietjie jou

vel gereed maak vir Desem-
bermaand se strande -
moenie op een slag te veel
brand nie! Die blase is nie
die moeite werd nie!

deeglik - onthou die somer
sandale is oop!

Hou by min grimering
die natuurlike voorkoms bly
'n treffer! Moenie op 'n
Vrydagmiddag as jy niks het
om te doen nou maar gaan
klere koop nie; beplan eers
jou kleurskema en hou maar
by rompe en bloeses: dis
soveel meer ekonomies.

Bekyk jouself krities in die
spieël as jou kamermaat gou
badkamer toe is en besluit of
dit nou net maag- of heup-
oefeninge ook gaan wees!

Versorg jou voete 'n slag

Pierre en Martie
stal uit

GALERY: Uitstallokaal van die Potchefstroomse Museum.
KUNSTENAARS: Pierre Minnie en Marthie Wannenburg.

'n Uitstalling van olieverf-
skilderye, grafiese werk en
monotipes deur Pierre Min-
nie en Marthie Wannenburg
is op Vrydagaand II Augus-
tus deur Titia Ballot in die
Potchefstroomse Museum
geopen. Nagenoeg honderd
mense het die openingsaand
van hierdie eerste wisse-
lende uitstalling in die net-
jiese, goedbeplande lokaal
bygewoon.

Die twee jong kunste-
naars, albei finalejaarstu-
dente in skilderkuns aan die
Puk, lewer verrassende
betrokke werk. By albei is
daar 'n besondere
bekommerdheid oor die
mens en sy verhouding tot sy
samelewing op te merk.
Onbeskroomde emosie,
getemper deur intense bele-
wing en 'n sterk aanvoeling
vir dissipline kenmerk hulle
werk.

Dit is verblydend om by
twee jong kunstenaars sulke
sekere werk aan te tref. Dis
duidelik dat hulle nie meer
soek na eie vormtaal nie,
maar reeds eie stemme ge-
vind het en nie huiwer om
sterk lot hulle publiek te
spreek nie. Hoewel daar by
veral mej. Wannenburg dik-

wels herhaling van temas in
verskillende werke aan-
getref word, is die hantering
by elke skildery verfrissend
nuut. Opvallend is ook die
produktiwiteit van die
kunstenaars. Ruim tagtig
persent van die werke op die
uitstalling is vanjaar voltooi.

Dankie aan die Potchef-
stroomse Museum vir hulle
versiendheid om jong kuns-
tenaars te help deur die
beskikbaarstelling van 'n
goeie lokaal. Geluk aan die
dept. Beeldende Kunste wat
mel die eerlike werk van
hierdie twee kunstenaars 'n
volwassenheid bereik wat
veel goeds vir die toekoms
voorspel.

Henk WYbenga.

Henk Wybenga as
"The teacher" in

'The Pedagogue".
Die sjorde is in

diefoyer
van die Klein/eo/er

van die Departement
Spraak/eer en

Drama aangebied.
van 14 tot 18

Augustus 1978.

(Fa/a: CF.
Schoeman)

Die Wapad - 18 Augustus 1978

Ten laaste is dit 'n abso-
lute moet dat jy iets mals
moel doen om die lente te
vier! Wat van 'n nuwe sleep
of 'n nuwe klein Mazda? of
vir dié sonder geld - wat van:
- jy en hy en 'n bottel koue
wit wyn en 'n arm vol peer-
bloeisels of - jy alleen en 'n
goud-geel affodil en Chopin?

Geniet die skugter-groen,
gelukkig-wees seisoen!

DIE KNEG VAN TWEE
MEESTERS

Om 'n eerstejaarsstuk aan te pak Is altyd 'n waagstuk. Die akteurs is soms oorgretig en tog oner-
"are, maar onder die bekwame hande van Ellze Scheepers was "Kneg van twee meesters" 'n uiters
geslaagde eerstejaarsproduksie.

POESIEKOMPETISIE
UITSLAE

Schoonhoven nie weggelaat
word nie: sy natuurlike aan-
voeling vir die verhoog en
karakter het dit maklik

gemaak om na te luister. Sy
liggaamshoudinge is praglig
geïntregeer in sy karakter.

Adelé de Wet moet ook

Die ontspanne komiede
atmosfeer was reeds opmerk-
lik by die voorafopwarming.
Die agtergrond wat deur
Gerrit Schoonhoven gegee is
was geslaagd alhoewel dit
soms te vinnig was. Die kykie
in die kleedkamers kon meer
deur die akteurs benut word.

Wat die spel van die
eerstejaars betref, is dit veral
Elize Venter wat beïndruk as
Pantalone. Met haar natuur-
like gesigsuitdrukkings en
liggaamhouding was sy
kostelik. Tog het haar spraak
soms oordrewe voorgekom.
Ook kan die naam van Gerrit

Graag kondig die Wapad, in samewerking met die Skrywers-
kring, die uitslae van die Poësiekompetisie aan I

Die eerste prys van RSO,-
00, wat deur Tafelberg-uitge-
wers geskenk is, is gedeel

deur fna Pretorius en
Rudolph Willemse.

Die vier troospryse van
RIO,OO elk, is gewen deur
Magriet Ueckermann,
Réneé Purén, Johan Myburg
en Daleen Kruger.

Die drie beoordelaars,
Prof T.T. Cloete, Mnr Jan
Swanepoel en Mev Netta
Schutte, het die 76 gedigte
van die 23 deelnemers beoor-
deel, en volgens hulle was dit
geen maklike taak om die
wenners aan te wys nie.

Baie dankie aan almal wat
deelgeneem het, en BAIE
GELUK aan die wenners !l!Van links na regs: Martie Wannenburg. Mev Titia Ballot en Pierre Minnie afgeneem tydens die

opening van die kunsuitstalling. (Foto: C.F. Schoeman.]

genoem word met haar gelis-
pel': sy het haar mart/meisie-
roloortuigend vertolk. So
ook Jaques van der Merwe
wat die rol van Dokter Lom-
bardi vertolk het: die padgee
van die knieë was uiters
komies. Die hakkelspraak
het Nadina Kleynhans
kostelik hanteer, die groot-
ogige Marisa Esterhuizen
wat Smeradina vertolk kon
nie misgekyk word nie. As
Truffeldina se poedelinkie
was sy uiters geslaagd.

Vir 'n eerstejaarsaan-
bieding was dit 'n genoeglike
aand en beslis die moeite
werd om deur te bring.

Die Alkoholis

dit reën: hy staan
keps op die kop: prop op die
dop

mens moet 'n anker hê:
sy krom tone
kruip die aarde in
- op soek na 'n kroeg -
hy skiet dus wortel:
sy bene is stamme
sy arms is takke
en sy kop
'n vrug
van die skrywer
se verbeeldingh k d .

y an us rue
op
sy kop
staan nie:

hy is gewortel aan die aarde

Rudolph Willemse
(Een I'an die wengedigtet



Die Wapad - 18 Augustus 1978 9

14-:_=~=a=n-d_=a===1 ~ Bietjie
Wanda is 'n hele vyf jaar

oud! En dié rype ouderdom
is die pas afgelope naweek
gevier met groot feestelik-
hede.

Die ganse verlede week is
die kampus versier met plak-
kate wat die naweek se
makietie aangekondig het.
Op Vrydag 10 Augustus (die

I groot dag) het van die Wan-
daliete verjaardagkaartjies
gedra - net om die oninge-
ligdes oor die groot gebeure
in te lig. Boonop was daar
ook 'n reuse verjaardagkoek
(ongelukkig van karton) wat
die kameelperdkoninkryk
vanaf die vlagpaal voor die
hoofgebou die beste wense
toegewens het.

Vrydag en Saterdag was
"oop" dae - overgesetsyn-
de: die manne was welkom
om 'n troggie vol koffie nié in
die sitkamer te geniet nie,
maar wel in die kamer.

Vrydagaand het Wanda en
Caput in die vierkant saam-
getrek en 'n opelugfliek ge-
niet. Dit het lank geduur met
die gevolg dat die sop en

, warmbrakke tydens pouse
baie welkom was.

Saterdagmore is die
seniors vergas met ontbyt in
die bed - eierbrood met kaas
en stroop. Hierna het die

, Wandaliete opgeruk na die
rugbyveld om Caput morele
ondersteuning te bied teen
Overs. Boonop het die vier-
kant die hele oggend weer-
galm met die vrolikste mu-
siek terwyl snoeperye ver-
koop is.

Saterdagaand het die
hoogtepunt uiteindelik aan-
gebreek. AI die neefs en nig-
gies het vertrek na die buf-
fet-ete in die Impala-hotel
Waar 'n groot en geslaagde
boere-aand gehou is. Die
saal in die hotel is in 'n skuur
verander - met lanterns en
bale. Hoe sê daardie strofe in
Pikkedel se "hartbees-
fontein" nou weer - "Die
miershoopvloer was glad ge-
skuur! 'n Vetkers brand daar
teen die muur, op Harte-
beesfontein", En was ons nie
bietjie trots op ons dierbare
huispa en ma nie - hulle pas
toe sommer pragtig in die he-
Ie prentjie in.

Ons groot verjaardagper-
Sent was die versiering van
die voorportaal. Daar is
deesdae 'n pragtige mat en
rottangstoel en tafeltjie. Ook
pryk Kedafie (dis nou ons
blou en wit kameelperdjie) in
'n glaskas en is daar ook 'n
afbeelding in matvorm van
hom teen die muur.

Wanda se mondstuk
"Wandag" (by die poswese
geregistreer as nuusblad) sou

I dié naweek verskyn, maar
Weens omstandighede buite
die redaksie se beheer, sal dit
nou gedurende die week die
lig sien.

En omdat daar aan alle
goeie dinge 'n end kom, is
dié naweek waarna vreeslik
Uitgesien is, ook nou net 'n
11100i herinnering. 'n Mens
vra dan heimlik in jou hart
hoekom daar nie elke maand
Verjaardag gevier kan word
nie?
Wanda se vieringskoek vir hul

vyfde verjaarsdag

Wag-'n-Bietjie is deesdae
sommer hoog aangeskrewe:
dit is muurbal, netbal, hok-
kie, 'n dame wat staan vir
S.S. R. en praat nie van die
heerlike aksie met die Pam-
poenboere nie.

Wag-'n-Bietjie se muurbal
klop Klawerhof met 4-2 en is
nou heel bo aan die leer ná
agt wedstryde. Dit lyk asof
verlede jaar se storie in ver-
band met die beker dan
weer hierdie jaar herhaal
gaan word.

Met die hokkie gaan dit
ook deesdae beter as voor
die wind. Die eerstespan
speel verlede Saterdag ge-
lykop teen Vergeet-my-nie -
geen doele is aangeteken nie
en daar sal waarskynlik weer
kragte gemeet word.
Woensdag se wedstryd teen
Klawerhof lewer meer punte
op en Wag 'n Bietjie wen 3-0.

Die tweede span steek
glad nie af teen die eerstes
nie. Verlede Saterdag se
wedstryd teen Dorp eindig
ook met geen telling, maar
Woensdag se wedstryd,
(bietjie ánders, maar tog nog
lekker, of hoe Klawerhof?)
word gewen met 3-0.

Albei hokkiespanne gaan
Wag-in-Bietjie Saterdag teen
die Kovsies verteenwoordig,
en dit gaan net goed afloop.

Die netbal vaar ook goed
en Marietjie sit behoorlik
met haar hande in haar ha-
re; albei spanne wil nou kon-
suis Saterdag speel, en dit
voorspel niks goeds vir
Bloemfontein nie.

Nog 'n punt vir Wag-:n-
Bietjie is ons nominasie vir
die S.S.R. Ons hoop dit het
goed gegaan Annemarie en
wees verseker, Wag-In-Biet-
jie het bankvas agter jou ge-
staan.

Verlede Dinsdagmiddag
het ons dames kragte ge-

meet met die Pampoenboe-
re. Dit was netbal, hokkie en
natuurlik "bali bali". Die ak-
sie is gesellig afgesluit met 'n
heerlike braaivleis op die
Fanie. Boerewors, vark
"kotelette", pap en
piesangslaai het al wat dame
se wil om nie te veel te eet
nie, laat swig.

Verder is Wag-in-Bietjie
vuur en vlam vir Saterdag se
Intervarsity, en onthou Wag-
gies, "A I is jy so groot soos 'n
huis, klein soos 'n muis, lank
soos 'n paal of rond soos 'n
bal", ons sien jou Saterdag
daar.

Kasteel

Die vakansie het ons
Kasteiers nét goed gedoen.
Afgesien van die nuwe vuur
vir die akademie, is sommi-
ge Kasteiers met blink klip-
pies beloon! Die Kasteiers is
dus veelsydige mense, want
groot dinge is weer hier by
ons aan die gang.

Blokke G, J en K het voor
die vakansie besluit om hul
wonings aantreklik te maak
en op allerlei maniere is die
badkamers, gange en sit-
kamers versier. Ander kos-
huise is welkom om na ons
batik te kom Iocr en om die
gesellige atmosfeer saam met
ons te geniet. Moet net nie
vat nie, manne!

Blok F het vir oulaas ook
ingespring en blokversiering
was die hooftema van
bespreking die afgelope tyd.
Die badkamers is nou 'n lus
vir die oog, die gange - wel,
het jy al van 'n koei op 'n
gang gehoor? - kom kyk dan
na "een in lewende lywe ... "
Die slepers salons onderste
sitka mer veral "rnoranties"
vind. Ons boonste sitkamer
getuig van egte vroulikheid.
Die drie beoordelaars, nogal
dosente se vrouens! het
voorwaar "n aangename
uurtjie hier deurgebring.

Maar ons Kasteiers kan
nie net versier nie, ons is ook
gedugte tiere op die sport-
veld. Saterdag was 'n baie
bedrywige dag vir die
Kasteiers. Die eerste netbal-
span het 'n skitterende oor-
winning teen Dorp behaal
met 'n telling van 20 - 8.

Die tweede span het die
onderspit teen Karlien ge-
delf met 'n telling van 12 -
15. Hulle het egter
Woensdag bewys gelewer
van hul goeie spel toe hulle
'n wedstryd teen Wag-:n-

Bietjie se eerste span met 24-
6 gewen het.

Die Kasteiers kan met reg
trots wees op hul net-
balspanne. Hulle het met
goeie spangees en puik spel
na vore gekom.

Saterdagaand is die dag
genotvol afgesluit toe die
Kasteiers en Oversrnanne
deur die Rektor se vrou met
'n braaivleis onthaal is. Die
meisies het die "July" voor-
gestel - perd en al! Die
Kasteiers het behoorlik uit-
gehang vir die "July" en elke
modegier is nageboots - van
die mees modieuse tot die
snaakste modes het die
beoordelaars se oog gevang.
Die wenners is selfs met 'n
prys beloon! Ons het heerlik
geëet en liedjies gesing.

Uitspan

'n Hartlike groet van Die
Stalle se inwoners. Met die
naderende lente is die Rooi
Beer besig om uit sy winter-
slaap te ontwaak en die Uit-
spanners sien uit na al die
groot dinge wat gedurende
hierdie semester gaan ge-
beur. Daar die HK-verkie-
sing op hande is, is almal vol
verwagting en entoesiasties
want dit beteken dat die
"Bos-intertee" wat gewoon-
lik die eerste taak van die nu-
we HK is, voorlê. Dit is 'n
tradisionele instelling wat
jaarliks Uitspan se grootste
fees is.

Geluk aan Drakenstein
met huloorwinning oor
Dawie Dup en sterkte vir die
stryd teen Klooster. Uitspan
sal in volle krag opruk
Bloemfontein toe en ons wil
graag aan alle sportspanne
wat gaan deelneem, sterkte
toewens.

Uitspan het weer sy ver-
bintenisse met die Pote-da-
mes versterk deur 'n paar ge-
slaagde aksies met Ratau.
Die koffie, "volleyball",
kussinggeveg en saamsing
was besonder aangenaam en
ons sien uit na soortgelyke
aksies.

Met die ernstige slepers se
liefdesverhoudinge gaan dit
goed en ten opsigte van die
ander kan ek net opmerk dat
die "Bachelor-club" perio-
diek nuwe lede bykry of an-
der skors.

Pukke, sterkte met die
akademie en geniet die
feeste wat voorlê.

Karlien

Karlien is vol verrassings! 'n
Koshuisvergadering is eint-
lik nooit 'n verrassing nie.
Maar die HK het daarin ge-
slaag om 'n koshuisvergade-
ring - een van daardie uitge-
rekte, onmisbare euwels - te
omskep in 'n verrassing.
Hulle het die f1ardes en
flenters van die ou radio met
moeite bymekaar geskraap
(en dit verkoop!) en in die
pelk daarvan 'n spik-splinter-
nuwe sterio-stel neergesit.
Om die geleentheid nog
meer feestelik te maak, het
die HK elkeen 'n beker sop
en 'n broodjie in die hand ge-
stop.

Nou het twee eienaardige
verskynsels kop uitgesteek:
• die bekoorlike klanke uit
Karlien se sitkamer lok
sonder twyfel meer manlike
kuiergaste;
• na half-twaalf verander
die sitkamer in 'n studiesaal
waar ywerige "studente" by
rustige musiek "studeer".

Karlien kan nooit lank
sonder 'n fesic bly nie. In
hierdie heerlike vars lente-
tyd gaan ons 'n eksklusiewe
henneparty hou L.W. geen
een van die manlike spesie
word toegelaat nie. Wat dit
sal wees, is ons geheim!

Karhendames is bekend

verjaarsdagverrassings te
verrig.

Kulu se Huisouers is
natuurlik "tops", want hulle
het die Huiskomitee 'n uit-
haleraand besorg aan Oom
Daan en Tannie Celi ...
kanne vol (dié aand was dit
bottels vol) dankies, dit was
puik! En Oom Daan som-
mer alle beterskap met u
ongesteldheid, Ku l u sê
"GOU GESOND WORD".

En so met die lenteluggie
saam hel 'n paar nuwe gesig-
le by Kulu hulopwagting ge-
maak, en sagte glimlugte en
so 'n leuterige-verliefderig-
heid-gevoel het Kulu inge-
neem. Onthou net,
Kulumeisies hou van tonne
blomme en verrassings -
daarmee is al menig hartjie
bekoor en oorwin. (Vang nou
maar 'n "Tip" van iemand
wat wect l)

Soosjulle weet is Kulurnei-
sics veelsydige meisies en
baljaar hulle in die buitelug
net so lekker soos wat hulle
sosiale aksies bybring. Ons sê
dus aan ons Hokkie
"champs" strongs en dankie
vir 'n puik verteenwoor-
diging - julle het ons naam
op die ander gebied in groot
letters uitgespel - hou dit so!
Aan ons Netbaldames sê ons

~

baie dankie vir al die lekker
. saamspeel. en hou vol, want

'n gesonde liggaam gee ge-
sonde gees en 'n gesonde
fees spel groet dinge vir
Kulu.

Dankie aan al die Kululiet-
te vir hul vriendelikheid, hof-
likheid en mooiheid; julle is
Kulu se trots. Ek dink as ou
Kuil! kon praat, sou hy heel-
dag lofliedere oor sy in-
woners gesing het. As in-
woner net 'n nederige
"Dankie" Kululiete - julle is
die hart en trots van 'n ou,
maar statige gebou op die
Pukkampus.

daarvoor dat hulle weet wal
hulle wil hê. Dit is dan ook
sonder twyfel so in hierdie
tyd van verkiesings!

Klawer/tof

Maandagnag was daar
groot drama in Klawerhof.
Tot die ontsteltenis van die
under slapende seniors het
die eerstejaars besluit om hul
geliefde HK 'n laatnag bad te
gee. Erina se bloestollende
gillc, (én die res van die HK
s'n, wat byna ewe bloestol-
Iend was), het élkeen in die
koshuis in die vroeë more
ure wakker gehad. Net
Loelie hel bly slaap - totdat
sy ook in die water ge-
dompel is.

Teen sulke eerstejaars
moes die tweedejaars
natuurlik gou 'n
vergeldingsplan bedink.
Daarom is die jare 'n paar
aande later ook deeglik
geterroriseer.

So terloops, die splinter-
nuwe meubels het heelwat
gedoen om ons sitkamer se
voorkoms te verbeter. Dié
spog nou met die droom van
enige sleper: gerieflike twee-
sitplekbankies !

IOosterhof

Ja nee, dis al weer ek op die
punt. Die ergste drukte van
die akademie blyk nou so 'n
bietjie af te geneem het.

Ai, daar is al weer fees-
te in die lug, DIE
INTERVARSITY lê voor.
En al wat kan loop, of kruip
sal sy liggaam voortsleep,
maar op die Intervarsity sal
die Pukke wees. Glo my vry,
as ek sê die Oosternooiens
sal in groot getalle daar wees.

'n Gees is mos iets wat
soos suurdeeg werk, en men-
se, die Oosternooiens se
Intervarsity-brood is besig
om te rys! Hier en daar word
'n lektor 'n bietjie vakansie
gegun en die boeke skuif
somnier vanself so 'n bietjie
opsy.

Ja, as die Oosternooiens
swot, dan swot hulle, maar as
die Oosternooiens fees vier
... Dis iets om te sien (en te
hoor)' .

Dan sê maar wederom en
YEAM PUK!

Kulu

Ons opwinding hier op die
tuisfront mug miskien nie so
oorweldigend groot soos die
res van die PUK se dames-
koshuise wees nic, getalle,
jy weet, maar ons "kapityt".
Gang een en Iwee het
sondermeer 'n "slaan die
asem weg" kussingaksie mel
Heirnat gehad terwyl die an-
der al "swottend" gesmag
het om deel te hê in die pret.

Om die bobbejaan nou uit
die nartjiepakkie te laat - ons
het mos nou 'n gasvrou. Die
inwoners dink nog steeds
kliphard aan 'n gepaste naam
vir haar. Dit moet sornrner
ook dien as die naam van die
Kulupoppie.

Die hele affêre was 'n bril-
jante ingewing van tweede-
jaurskant om vir Kulu 'n gas-
vrou vir haar komende dinee
kry. Na vele wik en weeg is
die voorstel aanvaar en van
nou af het ons iemand om al
die spesiale takies, soos ons

NS. 'n Ereposisie. want daar
is die Univcrsiteit se hart-
klop - op sy ka mpus!

Heide
Ons soek na Gonnie
het probeer om haar te kry
maar ... kon nie.

'n Laaste poging asseblief
Bring haar terug, ons het
haar lief.
(Gonnie is ons seekoeitjie !)

Wie Wat
Wanneer
Waarom ...

Kampustruie vir Eerstejaars.
Eerstejaars wat hulle
broseksamen geslaag het,
mag kampustruie koop. 'n
Versoek word op alle Pukke
gedoen om karnpustruie te
koop.

Bestel klasfoto's
Klasse wat foto's wil laat

neem, moet nou afsprnkc by
Fotokuns maak; as daar
gewag word totdat die klasse
afsluit, kom daar baie pro-
bleme by die bestellings en
aflewering voor.

Alabama Tegnici
Keuring

Die keuring vir Alabuma
se tegnici vind op Maandag
?? A ugust us 0111 21 hOO (9nrn)
in die Konservatorium van
Van der Hoffweg plaas.
Voornemende kundidure sal
in die voorportaal by die
wenteltrap ontmoet word,
Poste soos Beligtings en
Klanktegnici is beskikbaar.

Word deel van Alabama
en Alabama se groet gces l
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Kovsies • 
Die 

onoorwinlik 
Die o/20 rugbyspan nn die Kovsies wat die onlangse SAU-toernooi gewen het is nie onoorwinlik 
nie. 

Die sterbelaaide span kan 
direk agter die skrum moei
likheid kry aangesien die 
skrumskakel, Pieter van 
Abel. baie wankelrig onder 
druk speel. As die Pukke dit 
vir horn hier moeilik maak, 
sal die uiters gevaarlike 
agterlyn van die Kovsies nie 
kans kry om na hartelus met 
die bal te hardloop nie. 

Die Kovsies beskik 
agterlangs oor vier SAU 
onder 20 spelers. M nr. Pi et 
Brand, afrigter van die jong 
span sal by die lynstane plan 
moet maak om te verseker 
dat genoeg, baie balbesit aan 
die agterlyn gegee word . 

Die jong span se groot 
probleem le daarin dat van sy 

James Stoj]berg, die afrig
ter/kaptein van die PU wat 
hierdie lntervarsity fangs die 

kant/)ln moet sit. 

sleutelspelers nie vir die span 
beskikbaar sal wees nie aan
gesien Zillen Roos, Kobus 
van Wyk, Nie Nortje en mis
kien Michael Carlisle vir die 
eerstespan sal opdraf. Yerder 
is Pieter Condor, die agste
man, beseer en sal ook hy nie 
beskikbaar wees nie. 

Die span kry nie 
geleentheid om baie saam te 
speel nie as gevolg van bese
rings, spelers wat gekies is vir 
die S.A.U. span en ook die 
Wes-Transvaalse onder 20 
span reelings. 

Nieteenstaande die feite, 
sal die jong span hard veg om 
verfede jaar se nederlaag te 
wreek. 

Mnr. Piet Brand - die man met 
die brein agter die jongspan. 

Die moontlike PU span lyk 
so: 
Heelagter: Christo Grobler 
Yleuels: Johan Fourie 

Freddie Schutte 
Senters: Paul Coetzer 

Michael Carlisle 
Losskakel: Loutjie van der 
Walt 

Die trots van die PU - op die vyftien-man wag daar Saterdag 'n grootse taak. 

Skrumskakel: H . Seyffert 
Loskopstut: Org Dannhauser 
Haker: Elmar Kirsten 
Yasskop: Quentin Campbell 
Slotte: Albert van der 

PU SKERM 
Merwe 
Theo van Wyk 

Flanke: 

Die afgelope vakansie het die PU skermklub deelgeneem aan die SAU toernooi wat in Graham 
stad aangebied was. 

Japie van Rensburg (kap
tein) 

Baren Kirsten (Jan 
Steenkamp) 
Agsteman: Piel Condor (Jan 
Henning) 

Daar het tien 
damesspanne en elf mans
spanne deelgeneem, wat ver
teenwoordigend was van al 
die Universiteite deur die 
land . 

Die Pukke is verteen
woordig deur een dames
span en een mansspan. Die 
dames het 7de geeindig en 
die mans 9de. As in ag 
geneem word, dat dit die eer-

.--------------'----------------. ste keer in vyf jaar is wat 'n 
mansspan deelneem, dan het 
die Pukke goed gevaar. Een 
van die dames, Ria van der 
Walt het deurgedring na die 
semi-finale rondte. Yerlede 

Saterdag die Sde Augustus 
het die Pukke teen Sasol
burg skolespan deelgeneem. 
Die Pukke het 'n groot 
oorwinning behaal wat 
bewys het hulle is slaggereed 
vir I ntervarsity. 

SWEM 
Aan alle swemliefhebbers op die Puk, bring ons die goeie nuus 
dat swem weer eens 'n klub het met groot planne vir die komende 
seisoen. Die sukses daarvan, hang egter nou saam met groot 
skaalse Pukke ondersteuning. 

Om die jaar se seisoen te 
open, beoog die klub om in 
die nabye toekoms, 'n paar 
keer in Johannesburg. by 'n 
verhitte swembad, te gaan 

chroniseerde swem belang
stel, is welkom om Mariska 
Spoormaker in Yergeet-my
nie, te nader. 

Die uitslae was soos volg: 
Dames floret: 8 - I 
Mans floret: 13 - 3 
Mans degen: 10 - 2 

Pasop Kovsies hier 
kom die Pukke 

--------------------------1oefen. 
Die klub is geaffilieer by 

die Wes-Transvaalse 
Amateur-swemunie. Alie 
swemmers is dus beskikbaar 
vir die Wes-Transvaal span. 
Yerder is daar S.A.U. in 
Desembermaand le Pretoria, 
en lntervarsity vroeg 
aanstaande jaar teen Bloem
fontein. 

Die naweek van die 19e Augustus trek die Pukke weer eens op in 
hul masses na Kovsieland. Die PU se muurbalspelers en speels
ters sal reeds vroeg Vrydag deel ht! aan die kruistog, want 
Vrydagaand die 18e word die muurbal alreeds beslis. 

VALSKERM BOU 
VIER-STER 

Twee spanne van die valskermklub neem vanjaar deel aan die in
tervarsity, teenoor verlede jaar se vier. 

'n Junior-akkuraatheid
span sal deelneem: die 
springers moet in 'n afge
bakende gebied van !Om 
land . 

Die senior relatiewe-werk
span gaan 'n viermanster 
bou. Puntetoekenning word 
hier bepaal op die tyd vandal 
die vliegtuig verlaat is totdat 
'n sterformasie verkry is. 

Daar word vanaf Yrydag
middag I 3h00 op Tempi wat 
net langs die kampus is. 
gespring. 

'Sky-diving' is baie 
afhanklik van goeie weer en 
die springers hoop dus dat 
die wind nie hulle belowende 
kanse in die wiele gaan ry 
nie. Die seniorspan het 'n 
baie goeie kans op ·n oor
winning omdat al vier die 
lede reeds aan verskeie Suid
Afrikaanse en internasio
n ale kompetisies deel
geneem het. 

"Met die nodige wind van 
agter en voorspoed van voor. 
sal ons die Pukke se naam 
8 500 hoog hou !" 

SPORTREDAKTEUR 
lntervarsity is 'n tyd in elke student se lewe waar hy elke oom
blik beleef om nooit te vergeet nie. 

Hierdie lntervarsity sat 
geen uitsondering wees nie. 

atuurlik wil ons wen - wie 
wil dan verloor? 

Dit is ' n geleentheid vir 
elke student om deel te he 
aan "n sportsoort waar hy sy 
natuurlike talente kan 
beoefen en uitbou soos onse 
Skepper dit aan hom/haar 
gegee het. 

Yir die wat nie self gaan 
deelhc in die stryd op die 
sportvelde nie, is daar die 
grool gees-bou op die pawil-

joen - en wie kan dit juis 
beter doen as ju is die Pukke 
nie. 

Daarom trek ons in ons 
massas na Bloemfontein op 
om elke oomblik vreugdevol 
en in die lig van die karakter 
van die PU vir CHO le 
geniet. 

Net dit - James Stoffberg, 
ons glo in julle en dink aan 
elke speler daar op die veld. 
Yan die kant af sal ons julle 
elke moontlike hulp gee wat 
ons kan. 

Plaaslik, sal mnr. Charles 
Meyer, oud-Springbok
swemmer, as afrigter optree. 
Daar sal die jaar gereel word 
dat die minder ernstige 
swemmers slegs die laaste 
dertig minute van die oefen
ing sal bywoon. 

Die waterpolospan sat 
twee dae per week oefen. 
Die dames wat in gesin-

Stoeiers 
ken 
hul 

grepe 

Die PU Stoeiklub het die on
derskeiding behaal om 5 lede 
in die gekombineerde Wes
Transvaal-Yrystaat, Sentraal 
Yrystaat en Noord-Yrystaat 
span te he wat uit tien lede 
bestaan. Die gekom
bineerde provinsiale span het 
op 10 Augustus in Kroon
stad teen die besoekende 
Switserse span gestoei en die 
toernooi met agt gevegte 
teen twee gewen. 

Vier van die vyf Pukke het 
gewen en een het met punte 
verloor: 

Blackie Swart klop E. 
Tanner met 'n val 
Carel Coellee klop J. Tanner 
met punte. 
Sare I Olivier verloor teen M . 
Stasher met punte. 
Marius Logtenberg klop W. 
Munger met 'n val. 
Christie Lotterin, klop B. 
Jukryler met punte. 

En ige navrae kan via 
bussie 124 by die SSR kan
toor gedoen word. 

Die muurbalspanne sal 
bestaan uit drie mansspanne 
van vyf elk en 'n damesspan 
bestaande uit agt speelsters. 
Yerlede jaar het die Pukke 
die Kovsies verras en oor
tuigend die muurbal gewen. 

Tydens die onlangse SAU
toernooi het die Pukke weer 

eens bewys dat die Kovsies 
sal moet uithaal as hulle wil 

'wen. 

Die Pukke is fiks en 
gemotiveerd en die Kovsies 
moet hulle maar gereed 
maak vir 'n taai stryd. 

Pasop. ! ! ! 

SPORTPERSOONLIKHEID 
VAN DIE WEEK 

Andre Markgraaf 
Die sportpersoonlikheid van die Wapad is hierdie week, met die oog op die Jntervarsity, 'n rugby
speler. 

Andre Markgraafspeel die 
afgelope twee jaar gereeld 
vir die PU eerste~pan en 
Wes-Transvaal in die slotpo
sisie. 

Gedurende die onlangse 
vakansie is hy vir 'n Trans
vaalse Yyftiental gekies om 
teen die Suid-Afrikaanse 
plattelandse A-span te speel. 
Kort daarna is hy vir die Gas
sellespan gekies. 

Die prestasie is vir hierdie 
hoog-reus van die Puk van 
groot betekenis aangesien sy 
naam nou in dieselfde asem 
as die van Gysie Pienaar en 
vele ander junior Spring
bokke genoem kan word . 

In elke provinsiale wed
str)de het hy meer as net sy 
man gestaan en word hy 
altyd as een van die uitblin
kers in 'n swak Wes-Trans
vaalse span genoem. Die feit 
dat Moaner van Heerden, 
Kevin de Klerk en Louise 
Moolman 'n baie hoe agting 
vir die jong speler van die PU 
het, is genoeg om horn een 
van die sleutelspelers in die 
wedstryd teen die Kovsies te 
maak. 




