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Groot genoeg om u te
dien, klein genoeg om
u te ken

Universiteite wo
Ole Raad Is tot sy spyt deur knellende ekonomiese toestande verplig om die klas- en kO!lhulsgelde te
verhoog.

R650 na R720 verhoog. Die
verhoging in klasgelde is dus
ongeveer 40 persent en die
verhoging in koshuisgelde
ongeveer lOpersent.

Nuwe sisteem Is nodig.
In die jongste Woord en

Daad stel prof. Henderson,
Rektor van Rhodes, voor dat
die subsidie wat universi-
teite per student ontvang,
vervang moet word deur 'n----1 rentevrye lening aan ouers of
voogde. Hiermee meen hy
dat swak en lui studente wat
duur tyd vermors grootliks
ontmoedig sal word.

Die Fakulteitskornitee van
die Akademiese Raad onder-
soek ook die moontlikheid
om 'n simposium te hou om
soortgelyke voorstelle te be-
spreek. Hulle meen dat die
probleem opgelos kan word
deur so 'n rentevrye lening
van R2200 per jaar tot R8000
aan elke student oor 'n tyd-
perk van drie jaar.

Studentereak!lles

dente is verhoog van R360 na
R500 (1979), terwyl gelde vir
voltydse diplomakursusse
verhoog is van R300 na
R500. Gelde vir na-uurse
voorgraadse studente is ver-
hoog van R270 na R380 en
vir diploma-studente van
R270 na R380. Klasgelde vir
nagraadse studente is ver-
hoog van R300 na R420.

Losiesgelde word van

Die staat het sy subsidie
aan universiteite verminder
en die universiteite se tekort
vir die volgende jaar het na
twee miljoen rand gestyg.

Dit het ook geblyk dat die
PU se studiegelde deurgaans
die laagste van al die univer-
siteite was. Die Raad het be-
sluit om die gelde soos volg
te verhoog: Studiegelde vir
voltydse voorgraadse stu-

SSR ontmoet die
bestuurskomitee

van die Stadsraad

RAADSDIALOOG BESLUIT
OP KAMP

Om 'n Puk te wees III om maar net uit te dr. wat op die PU geleer word. Daar I geen rede om
skaam te wees daaroor nIe. want 'n Puk ontvang bale meer as wat by verloor deur nie te mag dans
nie.

Op die Raadsdlaloog- beplan sodat hy nie voor
kamp wat Saterdag 6 dooiemansdeur le lande kom
September gehou- is, was dit
een van die punte wal in
prof. Van der Vyver se toe-
spraak na vore gekom het.
Hy het ook daarop gewys dal
die SSR 'n regspersoon is wat
beteken dat sy eiendom en sy
skulde syne is. Die onderlig-
game beoefen hulle aktiwi-
teite in die naam van die SSR
en daarom moet hulle toesig
hou oor die onderliggame.

Prof. van der Vyver het
ook die take en
verantwoordelikhede van die
voorsnter, sekretaris, pen-
ningmeester en addisionele
lede van 'n bestuur geskets.
Hy het gesê dat die ver-
gaderingsprosedure die
uiting van die voorsitter se
natuurlike leierseienskappe
behoort te wees.

Probleme en regsaspekte
rondom tug is ook duide-
liker gemaak en daarop ge-
wys dat elke tugsaak altyd
ernstig is.

Dr. Pieter Mulder het 'n
toespraak gelewer oor proto-
kol en etiket. Hy het gesê dat
protokol 'n stel reëls is om
die gerespekteerdes in 'n
samelewing te kan hanteer.
Etiket is slegs goeie rna-
niere. Hy het dit beklem-
toon dat sprekers wat by die
PU optree, weer hiervan-
daan moel gaan en dan ge-
tuienis lewer oor die ont-
vangs wat hy gekry het. Dit is
belangrik om 'n paar dae
voor die spreker optree, tele-
fonies te bevestig dat hy
kom. Dit is belangrik om sy
aankoms en verblyf goed te

'n Afvaardiging van die SSR, mnre. Theuns Elorr, Marlo Pre-
torius Jan Botba, Steinman de Bruyn en Adriaan van der Walt
het Oinsdagmlddag met die bestuurskomitee van die Stadsraad
samesprekings gevoer oor die algemene ontspanningsgeriewe fan
die dorp.

SSR moet gaan. Die dagbe-
stuur is elke dag tussen hair.
twee en twee-uur by die
SSR-kantoor beskikbaar.

nie.
Dr. Mulder het ook gesê

dat ander hooggeplaastes ge-
ken moet word bv. die
Rektor, as 'n belangrike
spreker uitgenooi word. Ook
moet daar gesorg word dat
daar altyd iemand aan die
spreker se sy is.

Mnr. loks Schwellnus het
gepraat oor sekretariële en
finansiële sake. Hieruit het
dit duidelik geword dat as
elkeen sy eie manier van
sake doen gaun volg, daar
chaos Sill heers. Hy het gesê
dat die SSR gekies is om 'n
diens te lewer aan die stu
dente en dal alle korrespon-
densie via die kanaal van die

die buurt waar so 'n skaats-
baan moontlik opgerig kan
word maak telkens beswaar.
Sodoende word die projek
vertraag. So 'n ysskaatsbaan
moet verkieslik naby of op
die Bullopgerig word, aldus
die stadsraad. Dit sou dan
meer toeganklik wees vir die
studente.

Verdere gereelde ver-
gaderings in die verband
word in die vooruitsig ge-
stel, waarby Pote hopelik be-
trek sal word.

Dit lyk dus asof daar wel
hoop is vir 'n n~we ~kema
wat die ontspannmg vir stu-
dente in Potchefstroom be-
tref.

Die bestuurskomitee het
dit duidelik gestel dat die pri-
mêre taak van die Stadsraad
is om gesondheidsdienste te
verskaf en nie ontspannings-
fasiliteite nie. Nogtans doen
hulle soveel moontlik om te
voorsien in die behoefte na
ontspanning.

Daar kan 'n seisoenkaar-
tjie van R4 per jaar (I Julie.-
30 Junie) geneem word 10
plaas van 'n R I per motor
per dag by die damont-
spanningsoord. Die Stads-
raad is versoek om kaar-
tjies by die SSR kantoor be-
skikbaar te stelom te ver-
koop. Uitsluitsel sal later
hieroor gegee word. .

Die Stadsraad kan nog Ole
inligting verstrek oor die I~t-
gevalle van die bioskoop Ole,
omdat al die onderhande-
linge nog vertroulik is. ln-
dien daar egter aansoeke s~u
wees vir die oprigting van n
nuwe fliekteater. sou dit deur
die stadsraad verwelkom
word.

'n Skaaisbaan is in sig,
maar die grootste probleem
met die skaatsbaan is dat
geen geskikte terrein nog ge-
vind is nie. Die inwoners van

Hy het 'n he roep op
studente gedoen om die
dames by die SSR·kantoor
om hulp te vra en nie self ag-
ter die toonbank te gaan
rondkrap nie. Alle tikwérk
moet drie dae voor die tyd
aan die sekretaris gegee
word, Will dit weer op sy
beurt aan die tiksters sal be-
Sorg.

NlI die toesprake het die
verskillende rade afsonder-
lik vergader om die ufgelope
termyn te bespreek en 'n be-
planning van die komende
terdyn in oënskou te neem.

In 'n meningsopname het
die meeste studente die ver-
hogings as ongelooflik be-
stempel, en hul bekommer-
nis oor die toereikenheid von
beurse uitgespreek. Die
hoop dat beursgelde ver-
hoog sal word om by die ver.
hoogde klas- en koshuis-
gelde aan le pas, is genoem.
Daar word ook gevoel dat dit
nie so 'n groet skok sou wees
as die verhogings meer ge-
leidelik gekom het nie. An-
der studente meen dat hulle
die verhoging verwag het in
die lig van die vermindering
van die staatsubsidie aan stu-
dente.

ASPU-vergader
Omtrent vyf persent van die boeke In die Ferdinand Postma-
biblioteek word deur studente weggedra, sonder dat dit uitge-
neem word.'n Telek!Jdlens vir beter nUIIsko6rdinering Is deur ASPU Inge-

stel. Hierdie saak Is op die afgelope hoofbestuursvergadering wat
op Saterdag 9 September gebou Is, bespreek. Daar Is opgemerk
dat al die kampusse nie oor 'n teleksdiens beskik nie, ma.r daar
Is onderling gereël om nuus uit te ruil. So sal die taak van
Stellenboscb byvoorbeeld nuus aan Katarsis fan Wellington
deurgee.

slis nie minder ns R40000
kos nie.

Die boeke wat die meeste
in aanvraag is, verdwyn die
meeste Mnr. Lessing is van
mening dat die studente
skynbaar die boeke op 'n
Illter geleentheid sal terug-
besorg. Sommiges is egter
bung om betrap te word. As
gevolg von hierdie optrede
van sommige studente, word
medestudente daardeur be-
nadeel.

Volgens mnr. C.J.H. Les-
sing, die universiteitsbiblio-
tekaris, word daar na die om-
vang van die skade onder-
soek gedoen Die bevin-
dings van die kommissie van
ondersoek sal vroeg in vol-
gende jaar gepubliseer word.

Die komtrusie 'oorweeg
maniere om die diefstal van
boeke te bestry Die installe-
ring van elektroniese op-
sporingsapparate by die
deure is baie duur en sal be-

Mnr. Theuns Eloff, presi-
dent van die ASB is 'n
spreekbeurt gegee, waar-
tydens hy die vergadering
toegespreek het oor die ver-
houding tussen ASPU en die
ASB. Hy hel 'n beroep op
ASPU gedoen om krities
ingestel te wees teenoor die
ASB.

Tydens hierdie vergade-
ring het mnr. Albert Hoff-
man, die 'nuwe voltydse
sekretaris van ASPU die
taakomskrywing van die
sekretarispos aan die ver-
gadering voorgelê. Die be-
hoefte aan hierdie pos IS lank
reeds gevoel en het nou
werklikheid geword.

Die reglement van die
poësieko m pe t is ie soos
voorgelê deur die Wapad-
redaksie is bespreek en met
een verandering aanvaar.
Die reglement vir die foto-
kompetisie was nog nie finaal
opgestel nie.

VERDIEN
GELD
MET

GESELS

----- ---
Akademiese Beurstoekennings

Akademiese merietebeurse aan vooraraadse !Itudente. In die besonder vir eerstejaarstudente Is die
tolgende:
• Sewe onderskeidings in matriek :
• Ses onderskeidings in matriek :
• Vyf onderskeidings in matriek:
• Vier onderskeidings in matriek :
• Drie onderskeidings in matriek .
• Een of twee onderskeidings in matriek:

mooo
R 750
R soo
R 400
R JOO
R 7~

per onderskeiding

Geselserige 1,lulsitkstudcl1lC bil geld ver-
die n deur vir Die Wapad advertensies te
werf. '11 Advcn eusicwcrwcr ontvang licI1
persent van die bedrag wal die advcr-
tc e rder betaal, Kyk op bl.ulsyc ses en
:oj c \\ lo: . v i r J1l ec r h es Uiltje r hc cl lo! oor
beskikbure rck l.uncposte.

• R75 per elke 2 B-simbole. .
Vanaf 1979 stel die Raad 200 beurse van RIOO elk beskikbaar aan voltydse eerstejaar-

studente wat lang afstande na Potchefstroom moet aflê, ter bestryding van hul reiskoste nu en
van Potchefstroom,

Die huidige beurse aan hoofseuns en -dogters van R 100 in die eerstejaar, word verhoog 1111
R200 in die eerstejaar en R 100 in die tweedejaar indien die eerste studiejaar geslaag word.o
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INTERUNIVERSITJ3:RE
REDAKSIE

RAU EN
SWART

STUDENTE
Die studente van die Universiteit van die Noorde wil aktief
skakel met RAU. Dit blyk uit 'n besoek van die Opvoedkundige
Vereniging van die Universiteit van die Noorde aan RAU.

I

effektief sal wees as die
blanke studente besef dat
daar slegs 'n kleurverskil tus-
sen die twee studentegroepe
bestaan. Almal was voor-
staanders van' die idee dat
RAU vir alle rasse oopgestel
moet word.

Die studente het ook gesê
dat RAU beter fasiliteite het,
maar dat hulle dieselfde hoë
standaard as RA U handhaaf.

Die studente van die
Universiteit van die Noorde
is van mening dat hulle die-
selfde standaard as RAU
handhaaf, maar dat RAU
beter fasiliteite het.

Agt-en-dertig aspirant-
onderwysers het In besoek
aan RAU gebring wat alge-
heel uit hulle eie inisiatief
voortgespruit het. Die
Heraut het onderhoude ge-
voer met 'n paar opinieleiers
waarin duidelik na vore ge-
kom het dat hulle nouer :
skakeling met RAU verlang.
Hulle was egter realisties oor
die aangeleentheid.

Die voorsitter van die
vereniging en studente-
raadslid, mnr. Peter
Motswela, het dit duidelik
gestel dat nouer kontak slegs
kan plaasvind en werklik

TUKS HET
GROOTSTE

JOOL
Op 'n pas afgelope Joolvoorslttenkonferensle te Rhodes Univer-
siteit, het dit geblyk dat Tukkies se Jool die lrootste In die land
Is.

Dit is op die Konferensie
beklemtoon dat studente van
verskillende un'versieteite in
'n gees van wedersydse
vriendskap en begrip, ongeag
politieke sieninge en oor-
tuiginge, rondom 'n
Konferensietafel kan verga-
der. Die verskillende univer-

siteite kan dus vir 'n paar dae
bespreking voer om die
vooruitlang van hierdie
selfopgelegde taak te verse-
ker om geld in te samel vir
liefdadigheid.

Die bedrag van R863 500
word vanjaar deur TUKS aan
liefdadigheid geskenk.

RAUTJIE SÊ
SSR KNOEI

WANTROUE
IN H.K.

Daar Is onlangs 'n mosie van
wantroue In die HK van Dag-
breek Ingedien, wat deur 80
wat veertig studente onderte-
ken Is.

In 'n ondersoek het dit
geblyk dat die
ondertekenaars 'n grief het
teen die HK-lede van
Dagbreek van die Goudstad-
se Onderwyskollege. Die HK
het beskuldigings van laks-
heid en ook dat hulle geen
leierseienskappe' besit nie,
ontvang.

Die klagtes was onder an-
dere dat daar te min sosiale
aktiwiteite is en dat 'n same-
horigheidsgevoel ontbreek.
Daarby het hulle die studen-
te ook nie aangemoedig om
aan die bedrywighede deel te
neem nie. Skakeling met an-
der koshuise ontbreek en
ontevredenheid heers oor
parkeerruimte en die
beknoptheid van die
Vinknes. Hulle was ook nie
bewus daarvan dat Dag-
breek se primarius, mnr.
Anderson, sy studies ge-
staak het en dat Dagbreek
nou sonder primarius is nie.

'n Nadere ondersoek word
oor hierdie saak ingestel.

Die Wapad - 29 september 1978

Dfe helikopter van die Kaapstadse hawediens in 'n ongewone omgewing - in die Fransehoekberge by
die BTK-berghut. (Met erkenning Ban Die Matie)

Politieke Krisispunt
Suid-Afrika het 'n politieke krisispunt bereik, het dr. Eschel Rhoodie verlede week op die eerste
byeenkoms van ASB-Forum 'n vereniging op UP, gesê. "Van al hoe meer kante word eise teen die
Suid-Afrikaanse regering gegooi. In die meeste gevalle weet hulle nie eers waaroor dit gaan nie'.

erkgewersweek
1878

Tukkie-studente kan werkgewers tydens uitstallings op die kam-
pus te ontmoet.

Die laaste week van
Augustus was so 'n
Werkgewersweek en die
voordeel hiervan is dat die
studente in 'n
bedingingsposisie geplaas
word.

Uitstallers meen dat die
uitstalmetode uiters sukses-
vol is. Sewentig persent van
die studente wat die uitstal-
ling van 1976 bygewoon het,
het by die uitstallers gaan
werk.

Die SAUK se uitstalling
trek vanjaar nie baie studen-
te nie en in die verlede is die
stalletjies slegs besoek om
die interessante apparaat te'
sien volgens mnr.
Esterhuizen, per-
soneelbeampte van die
SAUK.

Volgens mnr. Joubert van

In 'n brief aan die Redakteur het 'n ene" Anti-knoei" die SR-
verkiesing aan RAU a, 'n 800rt "politieke verkiesing"
bestempel.

Die persoon stem saam
met die feit dal 'n SR- of
HK-verkiesing 'n hoogte-
punt van die studentelewe is,
maar dat dit, weens die "op-
posisie", oorgegaan het in 'n
swartsmeerdery van die een
party teenoor die ander.

Anti-Knoei" voel dat die
verkiesings voortaan suiwer

op beleidsverklarings ge-
baseer sal word, en dus
meebring dat daar 'n politie-
ke stryd tussen die verskil-
lende groepe sal ontwikkel.

Die stemme vir Primarius,
Primaria en SR-voorsitter
word dan ook met 'n agteraf
geknoeiery gewerf volgens
"Anti-Knoei" .

Yskor is die uitstalling 'n
groot verbetering op die van
die vorige jaar en baie stu-
dente word gelok.

Suid-Afrika is tans die land
wat die meeste aandag in die
VSA geniet. Volgens dr.
Rhoodie is daar twee
hoofredes hoekom spesifiek
Suid-Afrika as swartskaap
uitgesonder word. Die eerste
is die wêreldwye vrees vir 'n
kernwêreldoorlog, juis om-
dat Suid-Afrika tans die
brandpunt vir die interna-
sionale politiek vorm.

Die tweede rede is dat
kleurdiskr iminasie as 'n
sosio-politieke euwel be-
skou word. Die feit dat die
regering besig is om weg te
beweeg van diskriminasie
word deurgaans geignoreer.
Hierteenoor word dis-

kriminasie op grond van ge-
slag en geloof sonder
teenspraak deur die wêreld
aanvaar. Toe apartheid
onlangs as oorlogsmisdaad
gedefinieer is, het Suid-
Afrika se vyande dit as in-
ternasionale lisensie ge-
bruik om die land verder af
te takel.

'n Pamflet is 'n dag of wat
voor die byeenkoms deur die
ASB-Forum versprei met die
doelom die studente te
motiveer en hulle be-
langstelling te prikkel. Agter
op die pamflet word daar ge-
sê dat die Rhoodie-aange-
leentheid die gevolg is van
"verdraaide beriggewing van
die pers"

RAU SR VERKIESING
Die studenteraadsverkiesing van die RAU het almal se verwaat1nlls oortref. Meer as 20
genomineerde kandidate en 'n georganiseerde opposisie het hulself geidentifiseer tydens die stu-
denteraadsverkleslng van die RAU.

Die stempersentasie wys dat
dit die grootste mandaat is
wat ooit aan die Studente-
raad gegee is. Die vyf her-
verkose lede verleen 'n er-
vare klem aan die SR wat die
hele funksionering daarvan
glad op 'n suksespad kan
loods.

Die verkiesing was beslis

INWYDINGS NA
3 JAAR

Daar I.geworstel deur lede van die MatIebergklub om die hut In
die Tran, keiberge betyds klaar te kry vir die Inwyding op 30
September.

Die Sekretaris van bosbou,
mnr. Danie Opperman en die
vise-rektor sal die inwyding
bywoon.

Matie-Studentediens
Miltie-studente moes hulle moegloop om tevrede te wee!! met 'n bediendekamer.

privaatlosies en 'n getroude
Teologiestudent het sodoende
gratis losies gekry met 'n soort op-
sigierspos.

Dié probleem van privaatlosies is
baie vergemaklik deur mnr. Gert
Olivier wat 'n instansie in die lewe
geroep het wat inligting verskaf
omtrent die huurder, vereistes wat
hy siel en 'n volledige beskrywing
van die kamers of die huis gee.
Verhuurders het baie positief ge-
reageer op die koórdinering van

So 'n instansie sal selfs hier op
die PU baie nuttig wees vir al die
studente wat privaatlosies soek. -
Red,)

Die fondament is in April
1975 gelê. Gedurende nawe-
ke en vakansies is daar ver-
der aan die hut gebou. Die
afgelope maande is daar selfs
van 'n helikopter gebruik ge-
maak om swaarder materiaal
soos dakplate aan te vlieg.
Lede het ligter materiaal self
aangedra.

Vanjaar is 'n besondere
jaar vir die bergklub. 'n
reunie is reeds in April gehou
en deur 300 huidige en oud-
lede in die Sederberge byge-
woon . .In Juniemaand is 'n
opwindende Vf s r iv ie r-
canyon-staptoer onderneem
en die inwyding van die
berghut sal die kroon span
op die vyftigste verjaarsdag
van die Klub.

'n hoogtepunt in die stu-
dentelewe van die RA U vir
1978. Daar het 'n groep stu-
dente na vore gekom in vorm
van 'n "opposisie" en met
spesifieke kandidate 'n ak-
tiewe veldtog gepromoveer,
wat 'n interessantheid aan

die verkiesing gegee het.
Nog 'n faktor waaraan die

Hoëstempersentasie toege-
skryf kan word, is die de-
sentralisasie van die stem-
busse. Selfs die dagstudente
het 'n pragtige stem uitge-
bring.

Antartikasending u uiwalling tydens Werkgewersweek '78
(Mel erkenning aan Perdeby)
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PUKKIES
MAAK

PANNE
Op 'n vergadering van 15 September 1978 het die Pukkies besluit om aansoek te doen om herpatro-
nering. Daar sal 'n brief aan die Kultuurraad gerig word, waarin formeel aansoek gedoen word.

'n Voorlopige bestuursko-
mitee is gekies wat as volg
daaruit sien:
Voorsitster. Karin de Wet
van Kasteel
Ondervoorsitster: Annette
Griesel van Kulu
Sekretaresse: Judith Kemp
van Vergeet-my-nie
Tesouriere: H. Karsten van
Klawerhof
Addisionele lid: Ria van
Rensburg van Heide
Organiseerder: Roelf Stry-
dom van Over-de-Voor
Afrigter: mnr. Johan
Aucamp

Die Pukkies was dit eens
dat elke koshuis op die nuwe

bestuur verteenwoordig
moet word en dat 'n behoor-
like reglement opgestel moet
word. Verder is die nood-
saaklikheid van koêrdinasie
met die verskillende huis-
komitees uitgespreek dat
eerstejaars in staat sal wees
om oefeninge by te woon.
Hierdie probleem was een
van die groot redes waarom
baie van die gekeurde dames
nic meer bereid was om
voort te gaan nie.

Die afrigter voel persoon-
lik dat die Pukkies ten spyte
van al die storms wat die
afgelope tyd oor hulle. heen
gewaai het, nou hulle kinder-
skoene ontgroei het en dat
die probleme van die ver-
lede bloot as tandekrypro- ,
bleme beskou moel word
Mel die steun van die SSR en
die studentemassn, is hy
heelhartig daarvan oortuig
dal die Pukkies tot 'n groep
kan ontwikkel waarop die
hele PU vir CHO trots kan
wees.

Mnr. Aucamp het dit dui-
delik gestel dat hierdie groep
afgerig word om in die ware
sin van die woord 'n sierdril-
vertoning le gee. Die
Pukkies sal voortbou op die
tradisie wat reeds by vorige
intervarsities gestel is.

Dit is opmerklik dat die
trompoppies van KOVSIES
op die laaste intervarsity 'n
Pukkie-beweging nageboots
het.

Afrigter mnr. Johan Aucamp.
(Foto: Jaco Pretorius).

,0 PUKKIE

JY'

o Pukkie Jy! Is 'n kort reklame film wat deur Departement
Ontwikkeling laat maak is. Dit Is 'n geslaagde poging om PU uit
te beeld soos hy werklik daar uitsien.

van die universiteit kan
gen iet met gesonde stu-
dente-pret.

As reklame film is '0
Pukkie Jy!' uiters geslaagd.
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Van tilth na regs: Aalwvn Viljoen. Mario Pretorius, Heide
Smith.

AlESEC HANDEL
AlESEC (As.lloclatlon lnternatlonale dell Etudlants en Science" Economlques et Commerclales) III
'n onafhanklike, nie-politieke, nie-winsgerigte, Internnslonale vereniging ,nn handel en ekono-
miese studente.

Vyf-en-dertig lande behoort het firmas astronomiese
aan hierdie organisasie waar bedrae geld bespaar danksy
van die doelstellings onder nuwe metodes en advies Writ
andere bevordering van in- deur A E IS Fe-st udent in-
ternasionale samewerking, gevoer is,
optrede us tussenganger Albei die studente het
tussen handelstudente van reeds hulle meestersgrade in
lidlande, verhoging van Bemarking verwerf en is tans
status en standaard van Suid- besig met hulle doktors-
Afrikaanse kwalifikasies graadstudies aan die Univer-
behels. siteire vun Stockholm en

Die internasionale uitruil- Denemarke.
skema geniet egter voorkeur Volgens mej, Heidi Smith,
op AlESEC se agenda aan- Plaaslike Komitee President
gesien dit op voorsiening van ..-----
praktiese bestuurservaring
gemik is.

Uilruilstudente wut
goedgekeur word kry 'n ty-
delike betrekking by 'n oor-
sese firma en ontvang 'n sala-
ris vir sy dienste, Krister R.
Malmgivist van Swede en
Kenneth Axelson van Dene-
marke is tans met behulp van
hierdie skema in Suid-Afri-
ka en hulle is albei werk-
saam by groet firmas waar
hulle as bemarkingsbeamp-
tes optree en personeelbe-
stuur behartig. In die verlede

Die Ideale wat In die proeftydperk 1978 vir Villagers, Amajuba en Opplkant Kestel Ill, III
verwesenlik.

Daar word 'n goeie balans
tussen akademie en stu-
dentelewe gehandhaaf. Die
fasiliteite van verskeie depar-
temente word op feitlikewyse uitgebeeld terwy.1 dit ..-- ...L "'- '

nie opgehemel word nie en
wek gevolglik nie 'n afkeur
by die kyker nie. Die snitte is
só kort dat 'n mens net vlug-
tige blikke kry, wat frustre-
rend vir sommige mense kan
wees maar aan die ander
kant behou dit die belang-
stelling.

Die kort snitte maak dit
moontlik om 'n groter ver-
skeidenheid tonele uit die
studentelewe te vertoon,
Daar is flitse van oriën-
tering, karnaval, Inter-
varsity, Alabama, Montium
en Florna, asook flitse van
koshuispret. AI hierdie flitse
beklemtoon die eenheid en
gesinsgevoel wat hier op die
PU heers - Dit is net jammer
dat ons self nie van die pret
soos bv, 'Surfparties' of
braaivleise langs die koshuise
mag geniet nie,

Hierdie film is 'n antwoord
op die eensydige en swak
publ isiteit wat die PU
onlangs in die pers ontvang
het omdat dit die gees en
karakter van ons universiteit
beklemtoon, Die film stel
ook die studente in 'n beter
lig, nie 'n klomp sedepre-
kers of rebelle teen die
owerheid nie, maar 'n groep
jong christen-afrikaners wat
hulself in lyn met die gees

Die sukses van hierdie
toere word toegeskryf ann
die veelsydigheid en terself-
dertyd kompaktheid daar-
van, Die ou afgesaagde toer-
prosedure word gewysig om
beter kontuk met die mense
te bewerkstellig, word meer
klem op die platteland gelê.
Die groot stede Athene,
Parys, Rome en Londen
word egter nie agterweë
gelaat nie.

Sommige van die hoogte-
punte is die sneeu in die
Alpe, Kersfees in Granada
en 'n bootvuurt op die Ryn,
Toerlede is ook nic altyd

. -l gebonde nie, fP;;::::;;;;;;;;;===;
die oorkoepelende sportliga ,.. . - ---------1
.was Villagers tweede, Arna-
juba vierde en Oppikant
sewende.

Gevolglik ontstaan die
volgende drie probleme:
• Kan elkeen van die
koshuise sy sportmanne laat
uitblink?
• Kan die koshuis alleen die
swak prestasies hanteer?
• Kan elke koshuis in elke
sportsoort sy deel bydra?

Na aanleiding hiervan
wonder mens nou aan die
einde van 1978 of daar ooit
genoeg sportmanne vir al die
sportsoorte van die
verskillende koshuise was.
Moontlik kan die tekort,
maar ook die prestasies, aan
die feit dat koshuise moes
saamspeel. toegeskryf word,

Bogenoemde ornst an
dighede het die drie kos-
huise genoop om weer te
besin. Villagers het reeds 'n
besluit geneem, maar Oppl-
kant en Amajuba het nog
geen finale ooreenstemming
bereik nie.

Die moontlikheid dat dorp
se manskoshuise die oor-
koepelende sporttrofee kiln
verower as hulle saamstaan
in sport, blyegter staan,

EENDRAG
MAAK
MAG

Die sewe huiskomiteelede
wat voorheen al die mans-
studente in die dorp moes
verteenwoordig, is in 1978
tot vyf lede vir elk van die
drie koshuise vermeerder.

Die adrninistratiewe voor-
dele van hierdie vermeerde-
ring het meegebring dat
meer mense beter werk kon
doen. Hierdie uitbreiding het
beter kommunikasie en beter
betrekkinge tussen lede
daargestel. Die vraag of vyf-
tien huiskomiteelede genoeg
is, bly nog onbeantwoord.

Op sportgebied het Oppi-
kant baie goed gevaar in
atletiek. Amajuba in toutrek
en Villagers in muurbal. In

POTCH DRIVE-IN
Oktober '78 Tel. 21881
2-3 THUNDER AND LIGHTNING - David Carradlne
4-5 'N SEDER VAL IN WATERKLOOF - Wllna Snyman
6-718te 'N SEDER VAL IN WATERKLOOF - Wllna Snyman

2de THE CRAZY ADVENTURES OF LEN AND TOBY -
Michael Coby

9-12 SWEENEY "2" - John Thaw
13-14 tste THE WORLD'S GREATEST LOVER - Gene WIl-

der
2de SWEENEY "2" - Dennis Waterman

Koshuisraad
•spring weg

Pleda vin Vreden en Annaleen van Wyk Is op die oOfdragsver.
alderlng (13 September) van die koshuisraad ft addisionele lede
nrkles.

Die res van die bestuur is:
Gert Breed (voorsitter).
Erina du Toit (ondervoorsit-
ster), Karin van Wyk (sekre-
taresse), en Braam
Swanepoel (penningrnees-
ter), Die SR·lede vir die kos-
huisraad is Daan de Kock en
Magdel van der Walt. Her-
man Flemming is verkies as
verteenwoordiger op die kos-
huisbeheerkomitee.

Daar is besluit dat liK's
Sondagmiddae met die aan-
sitetes by die deure moet
kontroleer wie kom eet. 'n
Kommissie van ondersoek
onder voorsitterskap van
Roelof Venter moet die

van A IESFC en 'n tweede-
jaar B-CornmSludent aan die
PU, is daar reeds vyf stu
dente van die PU goed-
gekeur om in 1979 oorsee te
guano 'n Hele aantal stu-
dente wag nog op keuring.
Drie dosente VUil die depar-
tement Sielkunde, mnre,
Gerrie Oosthuizen, Frans
Cillié en Jopie van Gruart
gaan ook volgende jaar vir
verdere studie IHI Amerika.

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

VAKANSIETDER
VIR

PLATSAKKE
Die Sewende Platsaklltudentetoer na F.uropa wat gedurende die
Ilesembenakanlile plaasvind, bled weer SOO!l In die verlede groot
voorult,dRte.

Die toerprys van R 1380 is
inklusief en bied dus buie
voordele wat nie gewoonlik
hy toerpryse ingesluit word
nie. Die groep vertrek op '29
Novrneber van Jan Smutslug-
hawe en keel' weer op 31
Desember 1978 terug.

Tel' wille van die intieme,
ontspanne atmosfeer vun die
loer word die inskrywingtul
tot 40 beperk. Verdere inlig
til1~ en brosjures kan verkry
word van' Prof. G.N. van den
Bergh, K 163, in die ou
Sielkundegebou of by tel.
285.

Bederf jou
aster met
'n blom

van

moontlikheid van was-
masjiene in koshuise onder-
soek, 'n Voorstel in verband
met die verskuiwing van
etenstye is afgestem.
Reëlings is ook getref in ver-
band met die Raadsdinloog-
kamp Wilt deur die SKK
aangebied is,

HUIS
EN

TUIN-
Mnr. Breed het die

koshuisrand se standpunt in
verband met dans aan die
prims voorgehou: Geen
danse mag deur HK's gereël
word nic; geen danse mag
afgekondig word nie; geen
koshuisgeld mag vir die reël
van danse gebruik word nie.

Die winkel
vir die

student.



skool.
Om saam te vat: Ikebana

is nie net 'n beproefde en
gesogte kunsvorm nie, maar
'n ernstige beroep vir vele
mans en vroue.

Ja - selfs vir mans. Die
status van hierdie oosterse
kuns spreek duidelik uit die
feit dat vele mans - sake-
manne, weermagmanne en al
die ander - hierdie kuns be-
dryf.

Die Japanner se liefde vir
die natuur is grensloos en die
hoofgedagte by Ikebana is
nie om net 'n deel van die
n~tullr binnenshuis te bring
n re , maar wel die hele
natuur.

Nog 'n rede vir die inten-
siewe ontwikkeling van
Ikebana in Japan is sekerlik
die eeue-oue gewoonte van
die Japanese om 'n groot ver-
skeidenheid menslike emo-
sies met blomme te asso-
sieer. Blomme spreek vir die
Japanese 'n eie taal. Die sim-
boliek en taal wat blomme
tot die mens spreek, is dan
ook meer gekompliseerd as
wat enige oningewyde
Westerling hom dit ooit kan
verbeel. Deur die jare het
verskillende style ontwikkel:
• Rikka: 'n naïewe styl met

baie blomme

Bale dae het ek gedink e
sou nooit die mas opkom nie
- het ek geswig voor my
onvermoë om jou aandag te
trek: op die kampus, op die
Bult, na Kerk. Soms het ek
vinniger gestap om net
sku ins agter jou te loop, al
draf jy klas in die sielkunde-
gebou en ek in die
hoofgebou. Ek het dikwels
laat gekom vir my klasse om-
dat ek by die kafeteria jou
van agter die daaglikse nuus
dopgehou het. Terwyl jy sit
en koeldrank drink.

En toe het ek jou een aand
laat voordeur. Ek het besef
dit is sinneloos om te hoop
dat jy dalk saam met my niek
toe sal gaan - ron tog het jy dit
aanvaar!.

"Die eerste indrukke is
blywend" is ek geleer, en ek
~et dus my bes gedoen om
JOu tevrede te stel. (Miskien
moes ek jou bietjie later ge-
vra het wanneer my Iinan-
si~le posisie dalk meer gun-
sug w~s). Tog het ek aan jou
bestellings voldoen en in die
proses my pakkie sigarette
opgeoffer.

Die blommetjies wat ek
vir jou na niek gegee het,
moes eintlik angeliere of rose
gewees het - ek hoop jy het
begryp ...

Noudat jy 'n indruk van
my het en my storie gehoor
het, sal jy miskien besef dat\

rs en coke
op die Bult eintlik 'n drie-
gang ete moes gewees het,
• die niek in die inry 'n op-
voering in 'n teater moes ge-
wees het.
• die renonkels uit die
buurtannie se tuin, narsings
moes gewees )fet.

Soms wonder ek hoe ek
jou optrede moet interpre-
teer: wanneer ek vir jou in
di~ si.tka":ler moet wag as jy
twintig minute laat is vir ons
afspraak, as jy vergeet ek
kom ná klas by jou koffie
drink, en jy vra vir telefoon
as ek jou voordeur, of as ek
'n boodskap in die bood-
skapboek kry dat ek jou later
moet skakel; jy is net saam
met jou vriendinne padka-
fee toe ...

Ek wens net jy wil my ver-
dwaasdheid begryp as jy
onverwags wil gaan uiteet as
jy vrydagoggend besluit ~ns
gaan vir die naweek na jou
ouers toe, wanneer jy 'n af-
spraak vir 'n piekniek maak
as ek die middag 'n wed-
stryd speel!

Ek respekteer jou voor-
stelle en behoeftes, maar kan
jy nie soms net poog om soos
'n man te redeneer nie (al
klink dit vir jou aanvanklik
dwaas) soos ek jou dikwels
alleenlik kan begryp as ek
soos 'n vrou redeneer?

•
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!e k~n sê. Dit is belangrik dat
JY hiervan moet kennis dra,
want 'n sintetiese parfuum
bly maar ses tot agt ure aan,
terwyl 'n natuurlike par-
fuum eers na twaalf ure ver-
slaan. Die verskil is dat wan-
neer die ekstrak van die
blom se vlugtige olie gekry
word, dit by sintetiese par-
fuum in 'n alkoholbasis
voorberei word, waar dit by
natuurlike parfuum in 'n
wasbasis voorberei word. As
gevolg van die alkohol ver-
slaan sintetiese parfuum dus
gouer.

Dan is daar natuurlik nog
toiletwater wat heeltemal in
'n alkol basis voorberei word
en meer alkohol bevat as sin-
!etiese p~rfuum. Die gevolg
IS dat toiletwater die helfte
vinniger as parfuum ver-
slaan. Dit betaal dus nie om
goedkoper te betaal vir
toilet water nie, want op die
ou end gaan dit jou tog duur-

Tata-sê
fluit-Fluit. hierdie keer se
gesels is uit. Sterkte vir die
hardwerktyd wat wag en al
Poplap se duime vir jou
eksamenswaarkry .

GROETNIS ...I~~{~~~
POPLAP

LEKKERRUIK
-LEKKERTE
der uitkom omdat dit soveel
gouer verslaan.

Badolie is natuurlik baie
ekonomies en kan met
natuurlike parfuum verge-
lyk word. Behalwe dat dit
baie voedsaam is vir jou vel
kleef die reuk ook tien ur~
omdat daar as gevolg van die
olie 'n baie stadiger vry-
stelling van die geur is.

Nog 'n fout wat 'n mens
~aklik ma~k, is om sodra jy
Ole meer JOU parfuum kan
ruik nie, weer aan te sit. 'n
Mens kan amper sê dat jou
neus versadig raak. AI kan jy
weer vir jouself reukwater
~alm koop en dan sal jy met
prleg kan koop.

Vergeet-my-me.
vertelons van jou
maat se onfeilbare manier
van doen met haar hare of
va~ die n~utste vrouevry-
heidsbeweging wat op jou
gang gestig is - of loer som-
mer net in. "Weet-van-alles"
bly maar 6ns ding.

Met haar rooi reën-
stewels en blink-ronde
wange, sê Poplap hello aan al
wat meisiekind is: 'n
gelukkige somertyd vol •
nanag se swot en moeilyk •
koshuisfunksies.
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BAANBREKERWERK
IN HQSPITAAL

"Verpleging Is werk waarin 'n mens bale hull, maar gelukkig nog meer lag as hull", volgens die
tweedejaar B.Art. et Sclen. - Verpleegkunde se "korps".

fontein gereël. Op hierdie
dag het hulle meer as R2 000
vir Aksie Puk-miljoen inge-
samel.

hede en salarisskale vir
studentverpleegsters is baie
gunstiger as vir diegene wat
net na matriek gaan ver-
pleeg. Daarby is die
studentverpleegsters as
akademiese kennis op 'n
hoër vlak as dié van byvoor-
beeld stafverpleegsters, ter-
wyl hulle net soveel ure prak-
ties moet doen om deur die
Verpleegstersraad aanvaar te
word.

Hulle word twee keer
deur die Universiteit en na 'n
maand weer deur die hospi-
laai gekeur. Daar is net
twaalf tweedejaar Verpleeg-
kundestudente en sestien
eerstejaars.

Die studenteverpleeg-
sters betreur die feit dat
Potchefstroom nie 'n me-
diese fakulteit of 'n groot
hospitaal het nie. As gevolg
hiervan kan hulle slegs twee
jaar in een van die koshuise
op die kampus tuisgaan. Die
oorblywende twee jaar bly
hulle in Klerksdorp in 'n kos-
huis by die hospitaal. Daar-
vandaan kom hulle twee dae
in 'n week op die PU-kampus
klasloop.

Die studente ontvang 'n
maandelikse salaris uil 'n
beurs van die Transvaalse
Provinsiale Administrasie.
Hulle het net 45 dae in 'n jaar
vakansie en. moet elke
tweede naweek in die hospi-
taal gaan werk.

Gedurende die Julie-
vakansie het die tweede-
jaarstudenteverpleegsters
nagdiens gewerk. Na hierdie
ongewone roetine het die
Septernbertoetse hulle ef-
fens onkant gevang, omdat
hul die gevoel gehad het dat
dit nooit vakansie was nie.

Die Studenteverpleeg-
sters sê dat daar baie stu-
dente is wat nie weet dat
hulle aan die PU studeer nie.
Manstudente veral, het hulle
al meermale gevra waarom
hulle met 'n verpleegsters-
uniform en 'n universiteits-
baadjie loop.

Die dames wil graag deel
wees van die studentelewe en
probeer om die stigma wat
aan verpleegsters kleef, teë
te werk met hulle optrede.
Hulle is almal lede van die
PASV, waar hulle gemeen-
skapsdiens verrig.

Dr. F. de Villiers het
namens die Verpleegkunde-
studente 'n gholfdag op Stil-

'--_

Die dames is volwaardige
studente van die PU, maar is
terselfdertyd as studentver-
pleegsters by die Ver-
pleegstersraad ingeskryf.

Die kursus duur vier of
vier-en-'n-half jaar, af-
hangende daarvan of Psigia-
trie daarby ingesluit word, al
dan nie. Na voltooiing van
die kursus is die studente
gekwalifiseerde verpleeg-
susters.

Bevord e ri ngsm oont Iik-

STUDENTE
VEREER

VAL '79KARN
Icrnse en 'n teenstander
wees. Die sewemarrrugby,
damessokk er en dubbel-
paaltjiekrieket vind dan ook
plaas. Soos gewoonlik word
die Mielieland-Iietstoer en
die Stunduardfietstoer vir
geesvang aangebied, asook
'n motorfietswedren. Kaap-
na-Rio-vlotvaart en 'n skop-
fietswedren. Die d ir i-
gentverkiesing sul tydens die
Sêrkompetisie plaasvind.
Hoogtepunt
Saterdag word die hoogte-
punt bereik met die vlotte,
lrapkarwedren, koshuis-
orkeskompetisie. rnussabruui
en biertuin. en die aankon-
diging van die wedren ter-
wyl die St ude nt e-mc u l e
(Mallestudentcmeule) weer
draui,

word betrek. Die koshuise
gaan dan prorata punte vir
die verkope kry.
Nuwe Aksie!!
Heelwat nuwe aksies word
volgende jaar aangebied.
Karnaval gaan volgende jaar
op een sentrale plek plaas-
vind - die Fanie du Toit-
sportterrein, Die Kurnuval-
plaas word Donderdagaand
met die opening van Karna-
val in gebruik geneem. Die
stalletjies gaan in die vorm
vall 'Il boeredorp met 'n
mallemeule en 'n biertuin
wees.

Saam met die Mooirivier-
spele Vrydagaand gaan daar
"n skynboksgeveg. wnar-
skynlik tussen Kallie Knoet-
IC en Tobie Cronje. asook 'n
stoeigeveg tussen Jan Wil-

Karnavalkomitee het hierdie jaar vroeg met Karnaval 79 begin
en Is reeds besig om kapitaaIskatjies te werf. Die oulike meisies
gaan die hele Desmembervakansle onthale, modeparades en ron-
dues om die meeste geld te probeer Insamel. Die meisie wat die
meeste geld Insamel wen 'n motor. Die tweede prys Is twee
retoerkaartjies oorsee en RSOOsakgeld, terwyl die derde prys 'n
kusvakansie vir twee Is. Elke kapitaaiskatjie wat meer a!! R 1000
Insamel kry 'n kunakansle (vir een). Vir al die mel!llics wat
belangstel vir 'n keuring op die 14de Oktober plaas en Is daar
die aand 'n dinee saam met die Rektor. Karlien het sover die
meeste Inskrywings. In'lkrywlngsvorms Is by die SSR·kantoor
beskikbaar
DIE BREtt TEMA IS GE-
SONDHEID
Nog 'n kompetisie is reeds
uitgeskryf om die tema,
gebaseer op gesondheid, vir
Karnaval 879 te bepaal. Die
inskrywings word gekeur en
die wenner kry R20 en sy
koshuis 'n klompie bonus-

Die Uitvoerende Komitee
van die Akademiese Raad
het Vrydag 22 September be-
sluit om die toekennings van
erekleure as terugwerkend
na 1975 in te stel. Dit geld vir
die erkenning van volle ere-
kleure. Studente wat jaarliks
onderskeidings in beide
hoofvakke behaal het vir
elke jaar van hulle graad-
kursus kom in aanmerking
vir die toekenning van volle
erekleure.

Die name van hierdie
mense sal volgende jaar in
Die Wapad bekendgemaak
word. Die Akademiese Raad
sal 'n onthaal reël waarty-
dens die toekennings ge-
maak word. '

punte. Bonuspunte kan ook
word vir die aantal inskry-
wings wat daar uit die kos-
huise kom. Die sluitings-
datum is 4 Oktober gooi die
voorstelle in bussie 12 by die
SSR·kantoor.

Elke koshuis gaan 'n
sekere aantal Woordbou-
kompetisievorms kry om te
verkoop, en al die studente

RAAD
STEL
A N

PUKKE BO
YANKS

Die Raad het op 22 Sep-
tember 1978 die volgende
benoemings gemaak. By die
Teologiese Skool is dr. V.E.
d'Assonville as professor be-
noem. Dr. P. van Fldik word
as professor in die Departe-
ment Wiskunde en Toege-
paste Wiskunde benoem en
word verplaas na Vander-
bijlpark. Dr. D.S. van der
Merwe is benoem as profes.
sor in die Departement
Rekeningkunde en Oudit-
kunde.

Mnr. R.W. Ingram
voorheen van die HERAl.D
is benoem as nuwe joernalis
in die Departement
ontwikkeling. As Direkteur
van Kampusdienste IS mnr.
S. Geertsema benoem.

Mnr. J.H. (Hans) van Zyl,
lans Rekenmeester in die
Finansiële Administrasie
word vanaf I Januarie 1979
as direkteur van die
studentesentrum benoem.
Mnr. van Zyl is sedert 1 Julie
1960 in verskeie hoedanig-
hede in die Administrasie
verbonde. Hy dien lans ook
as huisvader van dorpstu-
dente.

NUWE
BURO Aan die woord is Emsle Arnoldi wat In Augustus nriede Jaar met

die AFS-studentt'skcma na Amerika is waar sy verskeie unlversl.
telte en sk()le besoek het. Sy het die meeste van haar tyd III
Kalifornië deurgebring waar sy uit die huis van haar Amerl·
kaanse "ouers" skoolgegaan het.

Emsie beskryf die Ameri-
kaanse studente as "almal
eenders in hul andersheid",
Die oorgrote meerderheid
van die studente is teen
owerheidsinstansies en mees-
tal sonder werklike rede.
Hulle is die mense wat die --~
permissiewe ecu ten velle ,.-------------------- ..
uitleef. Sy sê studente daar
spog reeds mel hulle dwelm-
"brands" en beskou dagga
uit Suid-Afrikas as die die
beste op die mark.

AI wat sy kon vergelyk
wat koshuise betref', was die
gehou self. Die res was 'n
deurmekaar gehlyery van die
eerste water.

Sy sê Amerika hel gewel-
dig probleme tussen Wit en
-swart en dit blyk asof die
probleme nie maklik opge-
los sal word nie. By som-
mige privaatskole haal
hlanke ouers hul kinders uit
die skoolomdat duur te wel
swart kinders is. Van die
Blanke kinders dra tot nuit-
jies wat hulle gebruik as hulle
deur 'n Swart kind lastig ge-
val word.

In sommige meer gesiene
Blanke woonbuurte woon
daar of geen of bitter min
Negergesi n nc. Daar kan
duidelik onderskei word tus-
sen Blanke en Negerwoon-
buurte.

Fmsie moes by verskeie
geleenthede toesprake lewer
en meestaloor politiek. Sy
het soms tol drie keer per
dag opgetree. Haar eerste
toespraak was voor naasten-
by vierhonderd mans waar-
onder professors, dokters,
advokate en under lede van
die Lionsklub i(1 Kalifornië.

Dit is vir haar 'n kosbare
tyd waarin sy baie geleer het

Weens die omvangrykheid
van die georganiseerde
studentelewe het die Raad
besluit dat daar 'n Studente-
buro ingestel word ten op-
sigte van studenteaange-
leenthede om koêrdinerend,
adviserend en verwysend op
te tree. Die buro is ook
verantwoordelik vir plasing
van alle studente in koshuise
in samewerking' met huis-
vaders. Die Buro salook in
samewerking met huis-
vaders ernstige aandag gee
aan privaatloseerders.

Die Raad het op sy pas
afgelope vergadering besluit
om mnr. J.J. Hattingh vanaf
laktober 1978 as direkteur
van die Studenteburo en
prof. GJ.L. Scholtz as voor-
sitter van die Beheerkomi-
tee vir die Studenteburo te
benoem.

en as ambassadeur vir Suid-
Afrika opgetree het

Na al huur wcdervnrings
in Amerika sê sy. "Ek Sill
baie eerder in Suid-Afri] ti as
ill Amerika wil studeer".

Emsll' ArnolcJi, Ars student,
wat na 'n )'I,lf In Amerika In
JII/;f.> vanjaar na Suld-Afrikil

reruggekepr hf.>l,

Motorradios
Bandopnemers
Elektronlese rekenaars
Hoëtrou -toerusting
Draagbare Televisiestelle
Radio-onderdele
Herstelwerk

WASGOEDPROBLEME
'OPGELOS GEEN

VERHOGINGIN

MUNTSTUK BEHEERDE
WASOUTOMATE

(SKOON DROE KLERE BINNE 'N UUR)
BY

Die Raad is jammer oor die
feit dat die personeel van die
PU nog geen salartsver-
hoging ontvang het soos die
res van .die onderwyssektor
nic. Die: Kom it e e van
Un iver-s lte itsh oof'd e hel
reeds herhaalde kere opge-
tree in dié verband en het
ook vertoë, om 'n dringende
onderhoud, tot die betrokke
ministers gerig.

Die Raad waardeer dit dat
die oorgrote meerderheid
van ons universiteitsperso-
neel nie oorweeg om die
arbeidsveld te verlaat Ier
wille van die onderwys, op-
voeding en wetenskap nie.

Kom vergelyk ons pryse met die Rand.

TELEVISIE EN
RADIODIENSTE

POTCH
LAUNORALAND

Koedoe Gebou
(Langs Norma's Bloemiste - Agter CNA·).

8 DAE 'N WEEK
06hOG - 23hOG

L ombardstr. 42 Tel. 6159
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UNIVERSITEITS-
GELDE SKOK

SSR ONDERHANDEL
OOR ONTSPANNING
Studente kla dikwels dat daar niks In Potchef-

I stroom te doen Is nie. Dit Is self 'n aanvegbare
stelling - kyk 'n mens na die bale opvoerings
wat deur die universiteit alleen aangebied
word. Of 'n mens na meer as omtrent twintig
dramafunksies per Jaar, verskeie programme
van die musiekdepartement en al die studente ..
verenigingsaanbiedings nog 'n behoefte aan

ontspanning het, is byna 'n retoriese vraag. Of
pas dié tipe aanbiedings nie In die gewilde
treffersmaak niel

Die geroep het egter nie op dowe ore geval
nie en die SSRhet besluit om na die stadsraad te
gaan en met hulle te beraadslaag oor die ont-
spanningsgeriewe In Potchefstroom. S6 op die
oog af lyk dit of die besprekings maar stug was.
Nie veel Is bereik nie, maar 'n begin Is tog
gemaak. Die moontlikheid van vordering op die
pad van kontak Is daar. 'n Mens kan net hoop
dat die stadsraad ook die studente se belange so
goed moontlik sal dien, daar dié gemeenskap so
'n groot deel van die Potchefstroo~ie same-
lewing uitmaak.

EERDER AMERIKA
TOE?

Matt. 10:32: "Elkeen dan wat
my sal bely voor die mense,
hom sal Ek ook bely Voor my
Vader wat in die hemele is ".

Ek moet erken: as 'n mens
hierdie woorde van die Here
Jesus lees klink dit nogal kras.
Hoe maklik gebeur dit dat ons
vir die liewe vrede stilbly as die
eer van die Here op die spel is.
Ons is skugter, teruggetrokke.
Soms miskien selfs lafhartig.
Ons verloën Hom van tyd tof
tyd.

Ons moe/ van die erns van
Jesus se woorde niks weg neem
nie. Hy bedoel werklik wat Hy
.t/. fly praal van die groot
geveg wat Hy op die aarde aan
die gang kom sit het. Ek hef
gekom om vuur op die aarde te
gooi, die swaard. së Jesus (vers
34). Die mense word verdeel in
pro-Christus en anti-Christus.
Om Christus te belv beteken
eintlik tn hierdie vérband om
openlik sy kant te kies. Die
.skeiding sal selfs deur die
gesinne snp (vers 35 en verder j.
Hierdie woorde veronderstel
dal daar 'n geweldige gelieg
aan die gang is. Hierdie geveg
duur al eeue lank. God veg teen
Satan. Hy wilons mense weer
getrou en gehoorsaam aan sy
kant kry In die stryd. Hoeveerl
keer het die mense God in die
steek gelaat!

Here Jesus Christus het
gekom. Hy het die stryd teen
die duiwel bo enige twyfel
gestel. Hy liet die duiwel keer
op keer oorwin. Mel die kruis

en die opstanding van Jesus het
God die oorwinning oor die
Satan glashelder aan die lig
gebring. Die duiwel hel geen
kans meer in God se skepping
nie. Hy kan nou nog net klippe
in die pad rol. Hy weet egter
dat sy tyd kort is.

Verstaan u nou hoekom
Jesus so skerp praat oor ons
kantkies? Ons mag nie meer so
blind wees om nie sy oorwin-
ning te sien nie. Waarom het
God dan alle moeite gedoen
om Sv Seun na die aarde te
stuur' en die groot teëstander
hier te kom verslaan? Geen
mens durf op/ree asof nih
gebeur het nie. Omdat God
sovéél gedoen hel om ons te
bevry, is Jesus so beslis oor ons
onomwonde keuse.

Aan wie se kant is jy?
Daar is 'n geveg aan die

gang waarin die wenner Hom-
self reeds bewys her. Belydenis
van Christus beteken dat jy jou
agter die oorwinnaar skaar .
Hier kan geen draadsitters
wees nie. Hier is nie 'n pawil-
joen vir toeskouers eli buite-
staanders nie.

ln die groot stryd van die
geskiedenis is daar net deel-
nemers.

Ons moet dit sien as die
grootste denkbare voorreg om
in die gelid van Christus die
Koning te wee.L In ons
daaglikse volharding in geloof
en gehoorsaamheid marsjeer
ons saam na die groot oor-
winningsoptog.

Die Wapad - 29 September 1978

WAT IS WAT
DEUR WIE WEET WIE

,

DIE SIN VAN
DIE L'EWE

Die verhoging in die klasgelde en koshuisgelde
bly 'n skok - hoe geregverdig dit ook al mag
wees. Die studente het 'n verhoging miskien
verwag, maar dit was' tog nooit 'n realiteit nie.
Die aankondiging verlede week het almal be-
slis tot die werklikheid geruk. Daar is bale besin
oor die regverdiging van dié stap. Bale studente
het gevoel dat dit onnodig Is. Dit blyk tog nie so
te wees nie.

Die PU se klasgelde is beslis nie nou die
hoogste nie: boonop Is dit 'n "arm" universi-
teit - min skenkings word ontvang omdat dit so
duidelik gestel word dat onderrig, vorming en
navorsing hier op 'n christelike grondslag plaas-
vind.

Die PU het finansieel seker nog altyd swaar
gedra aan sy van. Dit salook altyd die geval
wees. Het dit nie tyd geword dat ons bereid
moet word om meer vir 'n skaars artikel wat ons
net hier kan ontvang op te offer nie: christelike
wetenskap. Skaars produkte is mos duur.

Ons moet bereid wees om vir ons land op te
offer. Van die geld wat voorheen vir subsidies
bewillig is, word nou meer benodig vir die
beskerming van ons land. Betaalons dus meer
klasgeld, help ons tegelykertyd ons land. Die PU y-----,----!!.__----------
is reeds bekend vir sy baie Internasionale kon-
takte. Om dié kontak te bou, word geld
benodig. Die studente kry nou ook die kans om
hulle bydrae hiertoe te lewer. Hierdie kontak
beteken nie net vir die universiteit baie nie,
maar ook vir Suid-Afrika. Dit mag self. meer
werd wees as groot geboue, hoewel dit darem
ook nie te versmaai is nie.

Balans moet gehandhaaf word.
'n Verdere verskuilde voordeel van hierdie

stap is dat dit studente gaan sif. Daar Is besUste
veel studente op die universiteit wat nooit moes
studeer nie. 'n Ouer sal nou twee keer dink
voordat hy vir ouboet of ousus universiteit toe
stuur, net omdat die bure se kinders ál drie al
hul grade het. Hierby sluit die nuwe voor-
gestelde bedelings aan: as studente 'n lening
kry wat genoegsaam is, sal hulle mooi daarmee
werk mits die belofte daar Is dat hierdie lening
'n nie-terugbetaalbare beurs word as die stu-
dent die graad suksesvol voltooi. Dit sou verbly-
dend wees as daar In hierdie rigting beweeg
word.

Voordele Isdaar dus wel, ails 'n mens met die
eerste gedagte geskok oor die drastiese aard
daarvan. Laat ons saamstaan en hierdie pro-
bleem met chri telike durf aanpak - vir onsself,
ons land en ons universiteit:

Amerika en sy kultuur word dikwels aan die
Suid-Afrikaner voorgehou as dié kultuur. Dit
word se'fs deur die kommunikasiemedia In ons
kele afgewurg. Is dié kultuur egter s6 wonder-
likt Die ondervinding van EmsleArnoldi dui nie
daarop nie. Die permissiewe gees wat daar j-------------------4'
heers, soos die teenkanting teen die ower-
heidsinstansies, die gebruik van dwelms,
sedeloosheld en rasseprobleme, is moontlik
aanduidings van 'n kultuur op die afdraende
pad. Amerika Is 'n groot moondheid - dit staan
vas; maar alle groot kulture het al tot 'n val
gekom en 'n gees van permissiwiteit was nog
altyd 'n aanduiding van s6 'n agteruitgang. Laat
ons dan ons behoudende kultuur in Suid-Afrika
waardeer! Laat ons die negatiewe element wat
kort-kort die mense wil wegvoer met hand en
tand beveg!

Die naag na die sin van die lewe kan nie oppervlakkig en
algemeen beantwoord word nJe. Die sin van die lewe
mens tot mens, dag tot dag en selfs van uur tot uur.
die lewe Is nie In die algemeen van belang nie, maar
fieke betekenis van 'n persoon se Iwe In 'n gegewe

Daar moenie na "n
abstrakte sin vir die lewe ge-
soek word nie. Elke mens
besit sy eie besondere taak
en roeping in die lewe; elke
persoon het 'n konkrete
verantwoordelikheid om na
te kom. Elke individu het "n
unieke taak om te vervul.

Alle situasies in die lewe
bied 'n uitdaging en terself-
dertyd ook 'n probleem wat
opgelos moet word. Trotseer

die uitdaging en
'n moontlike
jou probleem te
lewe stel aan elke
vraag, en die
opgesluit in die
delikheid teenoor

NOG POSTE
VAKANT

NUUS: Vier verslaggewers wat bereid moet wees
vinnig. gereeld en noukeurig te werk.
RADE: 'n Verslaggewer vir Korpsraad, ",l\liUI;Il

Raad en Koshuisraad word gesoek, asook een
bJadversorger.
DAMFS: Een verslaggeefster en 'n bladversorgst
KOSHUIS: Een assistent-koshuisredakteur (man)
KUNS: een verslaggewer.
FOTO'S sewe fotograwe-aansoekers moet
ondervinding hê en werk voorlê vir goed
Donkerkamerapparaat en voorrade word verskaf.
SPORT: 'n Assistent-sportredakteur (man) ses versl
gewers. ,
REKLAME: 'n Reklameskakelbeampte
moet kan tik. aangesien dit ook sekretariële
behels) en vier advertensiewerwers Cn adverte
werwer verdien tien persent kommissie op elke
tensie wal hy werf).

Aansoeke moet skriftelik aan die redakteur
word. Inligting oor huidige akademiese jaar,
name, adres en telefoonnommer, sowel as die pos
voor aansoek gedoen word.

Aansoeke sluit Maandag, 2 Oktober 1978.
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SA se sewende
Premier mnr. B.J·.

Vorster
u
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AKTUR
"FAAL"

?

UIT

Geagte Redakteur
Ek antwoord hiermee

graag op die brief in die
Wapad van 15 September
1978, geskryf deur mej. B.E.
de Klerk.

Dit is duidelik dat mej. De
Klerk nie die strekking van
my artikel volg nic. Die
onderwerp van die artikel is
soos die taak van die Blanke
en sy politieke liggame ge-
sien in die lig van die VVO-
toesig in Suidwes.' Aan die
hand van 'n beginsel-stand-
punt is daar dan gekyk na die
optrede van die verskillende
politieke groepe waarin
Blankes 'n oënskynlike
aandeel het. Daar is in hier-
die verband wel skerp kri-
tiek teen Aktur ingebring,
maar propaganda is dit nie
aangesien dit 'n beginsel-
standpunt is en nie 'n party-
politieke een nie.

Tweedens is dit vir my baie
duidelik dat mej. De Klerk
nie die fyn, maar wesensbe-
langrike beginselstandpunt-
verskil tussen my en mnr.
A.H. du Plessis insien nie, en
ek verwys in hierdie ver-
band na (ek haal aan) "Dat
Aktur korrek opgetree het
tydens die Ahtisaari-besoek
is alreeds duidelik uit bo-
staande" gekoppel aan die
aanhalings van mnr. Du
Plessis se stelling. My stand-
punt is juis dat die Blanke in
Suidwes nie bloot 'n groep
met belange is nie, maar met
pertinente regte wat deur
homself en sy politieke ver-
teenwoordigers beskerm
moet word. In hierdie ver-
band sien ek die Blanke se
standpunt ten opsigte van die
toekoms van Suidwes en die
uitvoering van die Westerse
skikkingsplan nie as 'n vertoë
nie maar as 'n feit waarvan
die VVO en dr. Kurt Wald-
heim kennis moet neem in

Ihul feite-beoordeling en
verder deeglik in ag moet
neem. Hierin het Aktur dus
deeglik gefaal.

My standpunt oor Aktur
se negatiwiteit en gebrek aan
'n dinamiese pligsbesef word
nie net gesteun deur sy op-
trede met die Ahtisaari-
besoek- nie, maar ook deur
die meer resente politieke
gebeure in Suidwes. Twee
jaar gelede reeds het die
WO 31 Desember as keer-
datum vir die ontvoogding
van Suidwes uit die RSA ad-
ministratief gestel. Hierdie
datum is dan ook as sulks
deur die Westerse skikkings-
plan aan die RSA voorgelê
en aanvaar. AI die politieke
groepe in Suidwes (Aktur in-
kluis buiten Swapo) het hier-
die voorstelle aanvaar en
moes besef dat op grond van
dit wat hulle aanvaar het, die
verkiesing vóór daardie

I
datum gehou sou moes word.
Swapo het hulle egter deur-
gaans beywer vir 'n vertra-
ging omrede dié tyd in die
reënseisoen hulle nie sou pas

nie (grootskaalse troepe-
bewegings deur Owambo
suidwaarts sou dan nie snel
en doeltreffend kon geskied
nie.)

Met hierdie as agtergrond
klink Aktur se besware dat
hy nie genoeg tyd gehad het
vir 'n verkiesingsveldtog nie,
bra vaal. Hoekom wil Aktur
dan uitstel hê as hy reeds in
April die onafhanklikheids-
datum en die noodwendig-
heid van 'n verhuising besef
het. Hy behoort te weet dat
sodoende vir Swapo se hand
gespeel word. Daar is nou
selfs sprake van dat Aktur,
omrede hy 2 maande en nie
twee en 'n half vir 'n veldtog
oor het, nie aan die verhui-
sing gaan deelneem nie.
Hierdie feite staan in skerp
kontras met mej. De Klerk se
brief se laaste paar para-
grawe waarin sy probeer om
juis 'n dinamiese verkie-
singsveldtog vir Aktur
probeer skets en sy verwys
reeds na 22 Augustus 1978 as
'n voorbeeld. Dit klink effens
uil pas uit met mnr. Du
PIessie se pleidooi van "te
min tyd".

Ek wil afsluit deur mej. De
Klerk te bedank vir haar
kommentaar en die feit dat
sy so help aan die allernood-
saaklike politieke gesprek
aan die gang te hou. Met
respek sien ek egter nie die
ongrondigheid van my stand-
punt nie, Inteendeel is ek van
opinie dat dit juis die teen-
oorgestelde is. Ek blyegter
oop en dankbaar vir verdere
kritiek.

Dankie
H.J.S. Meyer

PRIM
MAAK

REG
Geagte Redakteur,

Na aanleiding van die ar-
tikel: "Nuwe bloed lei kos-
huise" in die Wapad van 15
September 1978, wil ek graag
'n regstelling maak.

Daar is nie bedoel dat
Wag-tu-Bietjie die ENIG·
STE koshuis op die kampus
is wat die PU eerste stel nie,
maar wel dat ons maar EEN
van die koshuise is wat dit
doen. Koshuisgees is immers
net 'n vergestalting van Puk-
gees.

MJ. van Jaarsveld.

TEHUIS
SE

DANKIE
Geagte Redakteur

Namens die President
Kruger Kinderhuis wil die
bestuur hul opregte dank en
waardering betuig teenoor
die Karnavalkomitee van die
PU vir CHO, vir die sken-
king van karnavalhempies en
sakke wat persoonlik af-
gelewer was.

Wees verseker dat daar
met groot vrug gebruik
gemaak sal word van die ar-
tikels.

(mej.) B. Smit.
Prinsipale
President Kruger Kinder-
huis
Johannesburg.

"EIE EK"
HET

WORTEL
Meneer/Juffrou Belangrik

Jy is selde baie bewus van
jou "eie ek". Volgens jouself
isjy die dienende maagd van-
self. Jou "eie ek" is heel-

terrial begrawe onder al die
vreeslike opofferings wat jy
daagliks maak. "Ek kry nie
eens kans om te eet nie, van-
dat ek opgestaan het na net
vier ure slaap, hardloop ek
nog aanmeakaar ... ! Vir
wie? Vir dié komitee of daai
bestuur? Haai rêrig? En toe,
wie't gesê jy moet op die
komitee of daai bestuur
dien? En jy meneer die voor-
sitter, wie't gesê jy moet die
stoel inneem? Ek weet - dis
'n mens se "eie ek" Witt jou
bereidwillig maak vir aller-
hande dinge wat dis tog
lekker as ék iets doen. mense
my sien, as asters vir my
"nip" oor ek belangrik is.

Dis reg ook - om van
jouself iets te dink maar ver-
keerd om te dink dat dit ék is
wal so goed is. 'n Mens moet
baie van homself dink omdat
hy 'n heerser is, die kroon
van God se Skepping, Sien
jou eie-ek as 'n Godgegewe
gawe. Jy kan immers nie uit
jouself vir jouself 'n aan-
gename persoonlikheid skep
of kweek nie. God is die een
wat laat uitspruit en groei.

Span jou eie-ek positief in.
En werk nie met 'n ek werk-
my-voddehouding nie maar
met 'n laggende dank-God-
dat-ek-van-hulp-en-diens-
kan-wees gesig.

Vergeet ook sommer van
selfbejammering as jy nou
rêrig - haai rêrig?1 nie meer
kan nie.

God het jou in wonderlike
omstandighede van die-
nende student tussen stu-
dente geplaas - leef daar-
voor sonder om van die aka-
demie te vergeet!

BENNIE COETZER
(Juffrou Sleep van meneer
belangrik)

ONINGELIGTE
WIL INGELIG

WEES
Geagte Redakteur,

In die Wapad van 15 Sep-
tember 1978, is 'n berig
"Pukdames vooruit na Dina-
miek" geplaas. In hierdie
berig word daar gemeld dat
die opkoms van die Puk-
dames by die stigtingsver-
gadering van Jong Dames
Dinamiek, teleurstellend
was.

Graag wil ek weet waar-
om daar weinig dames van
die Pukkampus teenwoordig
was en ek merk dat daar
slegs POK-studente op die
studentebestuur sitting het.
Waarom kom ons nóu te
hore van so 'n beweging?

Ek sal baie bly wees as u
my en sekerlik ons meer
kan inlig in verband met
hierdie saak asook ten op-
sigte van die werksaamhede
van JDD.

"Oningewyde"

SAL ONS
WEER

STRY?
In 'n brief aan die primarII ~an
die verskillende koshuise "er-
bled die dagbestuur ".n die
KoshuisraId die koshuise om
dan.~ te reël op dieselfde aand
wanneer hulle koshuIsdinees
pla • ."lnd. •

Die standpunt van die raad
word in die brief aangehaal:
"Die raad bevestig sy beleid
dat geen persoon of instan-
sie, verbonde aan die PU vir
CHO 'n dans mag reël, III is
dit nie op die kampus nie."

Die aandag van die stu-
dente word op hierdie saak
gevestig - "ter wille van die
eer van God en lojaliteit en
eerbied teenoor die raad as
gesagsliggaam."

Oa.r Is altyd 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Suid-Afrika ts die afgelope week Keruk deur
die besluit " ..n ons Eerste Minister om te gaan,

Balthazar Johannes Vors-
ter is op 13 Desember 1915
op Jamestown gebore. Hy Is
die dertiende van veertien
kinders. Hy het sy skoolop-
leiding op Sterkstroom vol-
toor en later die grade BA.
LL.B. aan die Universiteit
van Stellenbosch verwerf.
Daar het hy ook vir mej.
Martini Steyn Malan ont-
moet. Hulle is in 1941
getroud. In 1953 het hy Nigel
vir die Nasionale Party
gewen, en in 1958 het hy
Adjunk-minister van Onder-
wys, Kuns en Wetenskap
geword. In Augustus 1961
het hy Minister van Justisie
geword, en in April 1966 is
die portefeuljes Polisie en
Gevangenisse ook aan hom
toevertrou.

In September 1966 volg hy
dr. Verwoerd op. Sedert 1966
is vier eredoktorsgrade deur
die universiteite van Pot-
chefstroom. Pretoria,
Stellenbosch en die Vry-
staatse Univershelt aan hom
toegeken. Dit SOli onmoont
lik wees om in die bestek van
'n artrk el hierdie groot
staatsman die volle lof te
bring wat hom toekom. Dit is
egter nodig om na enkele uit-
staande oomblikke tydens sy
loopbaan te kyk.

Volksman en leier wat sy
krag by sy God gesoek het.
Van John Vorster kan daar

beslis gesê word: Staan stil.
Kyk, daar gaan 'n MAN ver-
by.

In 1971 besoek Pres. Ban-
da van Malawi, Suid-Afrike,
In 1972 kom gesels Dr. Kurt
Waldheim oor SWA op ver-
soek van mnr. Vorster. Twee
jaar later volg die drama-
tiese Vorster-jaar in Afrika.
In September 1974 bring hy
'n besoek in die geheim aan
Pres. Houphouet-Boigny van
die Ivoorkus. Op 23 Ok-
tober volg sy gesk ie d-
kundige toespraak in die
Senaat waarin hy die hand
van vriendskap na Afrika
uithou. In 1975 volg die
belangrike "Brugberaad" by
die Victoria-waterval. Die
volgende jaar voer hy
samesprekings met Dr.
Henry Kissinger asook met
die Wes-Duitse Kanselier.
Transkei word onafhanklik
as deel van die ontplooiing
van NP beleid. Sedertdien
het Bophutatswana onaf-
hanklik geword en sal Venda
binnekort dieselfde pad loop.
Mnr. Vorster voer same-
sprekings met Visie-Pres.
Mondale van die VSA in
1977. Da ar na volg die
algemene verkiesing waar-
tydens die Nasionale Party sy
grootste oorwinning ooit
onder leiding van mnr.
Vorster wen. So kan mens,..-----------...1 voortgaan om hoogtepunte
uit hierdie groot staatsman se
lewe aan te haal, daar is egter
te veelom te noem.

Mnr. Vorster hel Suid-
Afrika die afgelope twaalf
jaar deur moeilike tye as
gelowige mens gelei. Maklik
was dit beslis nic, maar met
sy oil op God, het hy ons land
na vrede en voorspoed gelei,
iets waarvoor mensliker
gewys hy nooit vergoed sal
kan word nie. Ons bring
graag hulde aan 'n man wat
onbaatsugtelik álles, selfs sy
gesondheid, opgeoffer het vir
die saak waarin hy glo.

Dit is vir ons bemoedi-
gend om te weet dat mnr.
Vorster nie geheel en al dJe
politiek verlaat het nie maar
dat ons hom nog by on sal
hê as ons volgende Staatspre-
sident. Langs hierdie weg
bring ons hulde aan Suid-
Afrika se sewende Premier
II Staatsman, Gesmsman,
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Colombé Ashborn hou op die oomblik
biblioteek.

'n uitstalling in die

foto: Jaco Pretorius

Die PU-koor van /978

PU-KOOR SKITTER
Skitterende sang Is op Wonesdag, lO September deur die Potchefstroomse Vniversiteitskoor onder
gelewer.

Die koor het op 'n baie
hoe noot begin met 'n deur-
leefde aanbieding van Psalm
18. Wat dadelik opgeval het
was die goue sopraankwali-
teit asook die beweeglikheid
van beide koor en dirigent.

Verdere hoogtepunte in
die gewyde deel van die pro-

COLOMBE ASHBORN
STAL UIT

Johan Myburg

Die laa~e uitstalling van die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging (Wes- Transvaal) vir 1978 is op 25
September deur prof. P.W. Buys geopen. Die kunstenares by dié geleentheid was Colombé M arié
Ashbom, die eggenote van Keith Ashborn wat vroeër vanjaar op Potchefstroom uitgestal het.

Die kunstenares wat by dié
geleentheid teenwoordig
was, woon in Pretoria en het
in Engeland, Skotland en Ier-
land studeer.

Die werk van Colornbé
Ashborn kan tipeer word as
kleinkuns - "kamermusiek
van die skilderkuns", aldus
prof. Buys. Die kunstenares

SELFMOORDENAAR
VERKIES
VRYHEID

Die Selfmoordenaar , deur NUolal Robertowltsj Erdmann, "Word
vanaf 19 September tot 7 Oktober 1978 deur die Dramadeparte
ment aangebied.

Erfrnarin was 'n buitenge-
woon begaafde satiris. Sy
eerste stuk, Mandat (die vol-
mag), word deur Sowjet
drama- en teaterkenners as
'n Russiese meesterstuk van
die jare twintig beskou. Dit is
in 1925 gepubliseer en opge-
voer deur die staatsdrama-
reater.

In Samoubiitsa (Die Self-
moord), kom veral die indivi-
du se . gebreke aan vryheid
in dié tyd, sterk onder die
soeklig. Hierdie uiters skerp-
sinnige satire beeld die in-
dividu se wanhoop aan vry-
heid onder die juk van die
van die Bolsjweïsme.

Die stuk is gebou rondom
die vraag of individuele lewe
belangriker is as enige ideo-
logie, dit wil sê of die mens
gewillig is om sy lewe vir die

beskerming of onder.
steuning van 'n ideologie
prys te gee.

Die hoofkarakter in die
stuk besluit wel om self-
moord te pleeg ter wille van
'n vryheidsideologie. maar
die vraag is of hy sy besluit
gaan deurvoer. Rondom
hierdie spannende vraag laat
ontplooi Erfmann 'n uiters
komiese situasie in 'n styl wat
'n vermening is van die ab-
surde, die epiese, die klug-
tige en die satiriese.

Die Afrikaanse vertaling
van die werk is deur André
P. Brink gedoen en die regie
word deur Peet van Rens-
burg behartig. Hoofrolle
word vertolk deur Leon
Cloete, Frieda van Niekerk,
Cilia Barnard en Roeloff van
den Berg.

werk by voorkeur met pen en
waterverf, maar ook met sy-
skermdrukke.

Die waterverfwerke word
getipeer deur sterk, suiwer
lyne in pen en ink en slegs 'n
vleugïe waterverf. Groot wit
vlakke kenmerk die skil-
derye, maar die kunstenares
slaag meesterlik daarin om
met "min maar suiwer
woorde" 'n eindelose deer-
nis by die aanskouer te wek.

Die temas van die
waterverfwerke wissel van
ou, byna armsalige, Vic-
toriaanse huise tot natuur-
tonele wat getuig van fyn
aanvoeling.

Die syskermdrukke ver-
skil van die waterverfwerke
in dié opsig dat daar 'n be-
wuste idee agter sit. Hierdie
werke hou in wat die kunste-
nares self "the sharp whit of
double meaning" noem, met
ander woorde die suiwer, ge-
sellige kleur en lyn wat met
die eerste opslag waarge-
neem word, is eintlik maar 'n
silhoeët van 'n metafisiese
werklikheid agter die werk-
likheid.

Samevattend kan van
Colornbé Asbbern gesê word
dat sy 'n begaafde, fyn-
sinnige kunstenares is wat 'n
taal praat van sensitiwiteit,
vreugde en toewyding.

Die uitstallrng duur tot 6
Oktober 1978.

gram, was Salvation, Ere en
lof aan God die Here, en Deep
River. Die koor was baie in-
drukwekkend met 'n goeie
karakterisering van die
Negro Spiritual.

Ongelukkig was daar ook
m inder geslaagde aan-
biedings. Lofring die Here het
dalk effens skade gely van-
weë die vinnige tempo. In
Sussa Nena het die uitstaan-
de stemme in die neuriege-
deelte, asook 'n ongemoti-
veerde fortissimo aan die
einde va n die Iied ver-
troebel. Die Franse Kers-
liedjie, het gehinder as ge-
volg van die eienaardige tem-

poversnelling wat later die
aand weer herhaaldelik voor-
gekom het.

In die tweede helfte het
bogenoemde tempowisse-
lings 'n paar stukke lelik in
die wiele gery, soos byvoor-
beeld by die kanons aan die
einde van die tweede bantoe-
liedjie is die ritme, eie aan
dié tipe lied, versteur. Die
twee onsinliedjies was min-
der geslaagd vanweë die on- .
vermoë om die vinnige tem-
po baas te raak. Om hoogte-
punte uit te sonder, sou die
eerste bantoeliedjie. Hoe sti!
kan dit word as Sedoos gaan

leiding van Awie van Wyk

I~. en die toonsettings van
Awie van Wyk ingesluit
wees.

In die algemeen was die
program ondanks die aan-
kondigings deur die diri-
gent, effens onduidelik om-
dat baie goed nie gesing
word nie. Die koor sal sy dis-
sipline moet opknap, want
die gevroetel en gesels na
elke lied, is beslis hinderlik.

Alles in ag genome het die
koor egter 'n standaard be-
reik wat goed vergelyk met
die beste kore in die land. 'n
Mens sien reeds daarna uit
om hulle volgende jaar te
hoor.

SANDKIS
WAS

SIMBOLIES
deur Allan Monroe

Om "Die Sandkis" deur Edward Albee wat vanaf 11 - 15 September deur die Dramadepartement
aangebied Is, bloot as 'n naam sonder 'n diepere betekenis te beskou, sou die drama vervlak.

In werklikheid kan mens
dit sien as 'n klein kissie met
sand wat in 'n huis vir die ge-
rief van 'n kat geplaas word.
In hierdie sin plaas dit
natuurlik 'n heeltemal ander
perspekuef op die interpre-
tasie en segging van die
drama, asook die voorneme
van die dramaturg. Met ver-
skillende konnotasies word
dit dus 'n simbool van dood,
verlies, afval, onnodigheid en
verwerping.

Die intrige sentreer om 'n
dominerende vrou wat haar
man en stokou moeder vir 'n
besoek aan die see (sandkis)

KUNS-
STUDENTE

I

STAL UIT
DIE jaarlikse uitstalling van
werke van kunsstudente
word op Maandag 2 Oktober
om 19h30 deur prof. EJ.
Smit, dekaan van Lettere en
Wysbegeerte, in die uitstal-
lingslokaal van die Frans du
Toit, geoepn.

Die werke sluit skilderye,
beeldhouwerk, teken en gra-
fiese werk, ontwerpstukke en
pottebakkerswerk in.

Die werke salongeveer 2
weke vir besigtigting oop
wees.

neem. 'n Engel kyk toe en 'n
klarinetspeler skep die at-
mosfeer. Ouma sterf baie
teatraal en die vrou, tevrede
dat alles "op die regte
manier" gedoen is, sleep
haar man weg.

Dis hier waar die oor-
spronklike konnotasie van
sandkis relevant word - ter-
wylOuma in die sandkis
speel, word die absurditeit
van lewe uitgebeeld. Die
sandkis. as simbool van lewe
en dood, neem 'n multi-
dimensionaliteit aan sodat
ook akteurs, al die mense
word wat hulle uitbeeld.
Hulle word maskers, sim-
bole.

'n Mens moet besluit of jy
dit van die simboliese kant
moet aanpak (en dit is moei-
lik, want dan sou die stuk
amper per gechoreografeer
moes word), of om dit geheel
en al realisties te maak en so-
doende die absurditeit te
aksentueer en die gehoor aan
hulleself oor te laat om die
simboliek te vorm. Om beide
te doen het egter vir die
regisseur, Prof. Theunis
Botha, probleme verskaf,

Hier is dan presies die
punt waar die produksie pro-
bleme opgetel het. Deur 'n
kompromie te forseer deur 'n
stokkerige vertolking by 'n

realistiese teks en deur 'n
engel in gewone klere te hê
met flappende arms wat iets
simboliseer, word die stuk
banaal en geforseerd. Die
simboliek word te duidelik
en voor die hand liggend.

Die spelers moes duidelik
met 'n baie moeilike teks be-
kend raak en die vereis
perfekte kontrole en be-
heersde regie. Pieter
Oberholzer as die engel, het
sonder verleentheid 'n baie
moeilike rol vertolk, maar
tog nie daarin geslaag om die
doel van die engeloor te
bring nie. Mariêtta Kruger as
Mammie was 'n bietjie ge-
forseerd, maar dit is heel
moontlik vanweë die stokke-
rige dialoog. Tom Hoffman
was kruiperig en kleurloos
genoeg as Pappie, maar sy in-
terprestasie wat meer
teatraal was, het gebots met
die rol van lsobet Kok wat
net die regte hoeveelheid
sentimentaliteit en kinder-
likheid ingesit het.

Die nodigheid van 'n inlei-
dende toespraak is te be-
twyfel. Programnotas sou
miskien meer toepaslik ge-
wees het. Die bespreking
teen die einde was egter 'n
openbaring en 'n baie goeie
idee.

DIE BFRIG • OKK(JL TISME' WAT IN DIE WAPAD VAN 15 SEPTEM-
BER V£;HSKYN HET WAS VOORHfEN IN KRUiM GEPLAAS
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AAROM

Kennisgewing in verband
met eindeksamen

Met die eindeksamen net om die draalls dit nodig dat alle studente kennis sal neem "an die uiters
belangrike kennisgewing wat aan alle doserende personeel gestuur Is. Dit handeloor belangrike
aspekte In l'erband met die komende eksamen. Die Senaat het die "olgende besluite rakende die
studente op die Senaats"ergaderlng "an 30 Augustus 1978 geneem:

uitslae, puntetoekenning
deur demonstrateurs, nasie-
ners en 'assistente. Sodoende
word gehoop om alle redes
wat tot ontevredenheid en
verkeerde afleidings aan-
leiding kan gee, uit die weg
te ruim.

Die semesterstelsel sal
hopelik vanaf 1980 ingevoer
word. Volledige besonderhe-
de sal in i979 bekend ge-
maak word.

Insake eksamens en
eksaminering is die volgende
aanbeveel: Daar is aanbeveel
dat die Fakulteitsrade, en
deur hulle die
departementshoofde, deeg-
lik moet besin oor die
hantering van toetse en toets-

KARNAVAL PROGRAM

Wat aanvullingseksamens
betref, sal die volgende
reëlings geld:
• die toeJatingsyfer tot 'n

Woensdag 21 Februarie:
Skemeronthaal
Donderdag 22 Februarie:
Vertrek van Fietstoere
Vrydag 23 Februarie:
(1) Fietstoere
(2) Sêrkompetisie en Dirigentbekendstelling
Saterdag 24 Februarie:
(I) Fietstoere (Braaivleis vir fietstoere)
(2) Sêrkompetisie en dirigentbekendstelling
(3) Motorfietswedren
Maandag 26 Februarie:
(1) Sêrfinaal
(2) Studentevaria
Dinsdag 27 Februarie:
• Aandete 17h30
• Modeparade 18hoo
Woensdag 28 Februarie:
• J6h30 - Kaap na Rio
• 18h30 - Skopfietswedren
Donderdag 1 Maart:
• isnoo - Openingsaand (Ete)
Studentemeule
Vrydag 2 Maart:
(1) Mooirivierspele - Skynboksgeveg en stoeigeveg,
saamtrekpunt 12 uur
(2) Sewemanrugby
(3) Damessokker
(4) Dubbelpaaltjie krieket
(5) Karnavalplaas en Stalletjies
(6) Mallemeule
Middagete
Middag - VLOTBOU
Aand - VLOTBOU
Middag en aand - Mallemeule
23hOO - Opelug Fliek
Saterdag 3 Maart:
Oggend: Vlotoptog
Middag:
• Trapkarre ..
• Koshuisorkeskompeusle
Aand:
• Massabraaivleis en Biertuin
• Aankondiging van Karnavalwenners
• Mallemeule

TOGAS
Gedurende die afgelope jare
het die firma CACHET
MODES togas en skouer-
bande aan granduandl verhuur.
Die Raad het besluit om die
hele voorraad togas en bande
van CACHET MODES oor te
neem, en die untversiteit sal in
die toekoms die verhuur daar-
van aan graduandi self behar-
tig.

aanvullingseksamen is 45
persent:

• die beperking dat 'n stu-
dent een vak moet slaag
voordat hy 'n aanvulling in 'n
ander vak mag kry, verval;
• die beperking dat 'n stu-

dent in slegs twee vakke
aanvullingseksamens mag
skryf, verval;

• die aanvullingseksamen
sal in drie weke, drie
sessies per dag 08hOO-
IlhOO; 14hOO-17hOO en
19hOO-22hOO geskryf
word:

• roosters vir die aanvul-
lingseksamens sal
binnekort bekend gestel
word.
'n Student wat 'n rooster

verkeerd lees, of laat op-
daag vir 'n eksamen, kan in
'n merietegeval toegelaat
word tot 'n spesiale eksa-
men teen betaling van R~5
per vraestel. Aansoeke om
siekte-eksamens sal voortaan
deur die dekane hanteer
word.

Departementshoofde ver-
skaf vanjaar die jaarpunte
aan studente en gee studen-
te kennis indien hulle nie tot
die eksamen toegelaat word
nie. Op die finale puntestaat
word die jaarpunt, eksamen-
punt en finale punt ingevul.
Persentasies, nie simbole nie,
word voortaan aan studente
verskaf.

Die UK het besluit dat 'n
HOD (nagraads) vanaf 1979
te Vanderbijlpark aangebied
sal word. Daarbyook B.Ed
op na-uurse basis. Toestem-
ming van die Departement
Nasionale Opvoeding om
voort te gaan, word tans
ingewag. Indien daar ge-
noeg belangstelling bestaan
sal die PU ook 'n nuwe na~
uurse HOD(Nagraads) groep
instel. Die minimum vereiste
is 25 studente.

Daar word vertrou dat al-
le studente noukeurig sal

. kennis neem van bogenoem-
de bepalings aangesien dit
beslissend kan wees vir 'n
suksesvolle akademiese jaar
in 1978.

SPORTTOE-
KENNINGS

Op voordrag "an die sportlnstltuut Is die "olgende ere- en
merietetoekennings vir sportprestasies deur die Raad
goedgekeur:

Troukaartjies
Spellaai vir u: Trou-
kaartJies (1 000 voor-
....Id. .n kataloguss.
vir u lullbellgtlglng.)
Troufoto', - ,pellale
bruldtkortfng. Kontak
Potchefltroom: T.I.
248744.

--- ---i • 'n Spesiale eretoekenning
aan prof. W.N. Coetzee
vir sy groet en belangrike
bydrae tot sport aan die
univérsiteit oor baie jare.

• Ertjies Bezuidenhout (fiet-
sry) as die Sportman van
die jaar en Sharlene
Geyser is sportvrou van
die jaar.

• Toekennings is ook ge-
maak aan mnr. B. Peens
vir karate, aan mnr. S. van

der Merwe vir
valskermspring en aan
mej. R. de Klerk vir haar
afrigting in atletiek.

• Die Judoklub het die
W.N. Coetzee-wis-
seltrofee vir die sportklub
wat die beste gevaar het,
ontvang.
Die toekennings is oip

Saterdagaand, 23 September
1978 oorhandig.

IN DIE

VERTOONVENSTER
Deur Jaeo Pretnrlu!l

'ft Franse meisie, of 'n Franse motor, albei ewe l'trfynd. Slep die Franse kan 'n meester t k
en dit "erbeter. s u neem

Franse eieganste. Motor geleen I'll' toets deur Cal der
Banksmotors (Foto: Jaco Pretorius]

Sptstnkasles (Soos aangetoon deur fabrikaat)

~njin~robotkte 1222 eml
T agasl~h a .:roote , ",.,......... 46Sdm3

.0Spsne el '" : , 150 km per uur
rnndstorverbrutk ....•..... , 6,2 1/100 km teen

80 kilometer per uur
• Remvermoe , , 100 km per uur to

o in 3,3 sekondes

Die Citroën Club, 'n
motor waarvan die voor-
koms nie almal aanstaan nie,
maar wel voordele het. Die
skuinsrugontwerp verleen
ruimte aan die motor en die
groet glasoppervlakte bied
beter uitsig. Die
eenspeekstuurwiel is
kenmerkend van die Citroën,
wat 'n beter uitsig op die in-
strumente bied en ook se
kere veiligheidskenmerke
het.

Rygemak is uit die boonste
rakke. Sitplekke is gemak-
lik,. beenruimte voor en ag-
ter IS besonder goed, al is die
v?orste sitplekke op hulle
uiterste geskuif. Die pa-
neelkassie is ietwat aan die
klein kant. Bagasieruimte
kan vergelyk word met
groter klas motors.
Windlawaai is redelik laag en
geselskap kan sonder moei-
te gevoer word. 'n Goed-toe-
geruste instrumentpaneel
vertel die bestuurder wat
orals aangaan. Die handrem • "Car" tydskrif
is aan die linkerkant van die 1----
instrumentpaneel maar die
ontlasknippie moet met die
pinkie gewerk word, wat las-
tig kan wees.

Die Club se bak is met
behulp van 'n rekenaar ont-
werp. Windweerstand is
uiters Jaag, so laag dat 'n en-
jin van 22,4 kw nodig is om
die motor teen 'n snelheid
van 120 kilometer per uur
voort te laat beweeg. As 'n
mens in ag neem dat sy enjin
42 kilowat ontwikkel.
beteken dit dat teen 120
kilometer per uur daar nog
53 persent krag in reserwe is.

Die enjin is 'n lugverkoel-
de eenheid, wat begin gesels
as hy hard gery word. Die
krukas en laers is 'n ge-
seëlde eenheid, wat voorde-
le sowel as nadele het. Die
eenheid gaan gebuk onder
olieverbruik, omdat die
suiers van binne af deur olie-
kanale gesmeer word. Dus is
die smering beter, wat weer
'n langer enjinlewe in die
hand werp. 'n Eksterne olie-
verkoeler word gebruik. Dit
is ongetwyfeld 'n motor wat
hard in sy ratte gery kan
word en rataanskakeling is
seepglad.

Die klein motortjie is toe-
gerus met skuifremme aan al
vier wiele, word die rem ge-
trap, sal die motor se ngter-
stewe, wat remafstand ver-
kort.

Die ingewikkelde
Hydropneumatiese veerstel-
sel het hom deur die jare as
betroubaar bewys indien 'n
band teen 80 kilometer per

.,----------------------J uur 80U bars kan die hande
van die stuur afgehaal word
en die rem getrap word, die
motor sal in 'n reguit lyn
stop. Die stelsel pomp
homself letterlik op om al-
tyd dieselfde grondvryhoogte
te handhaaf ongeag van die
vrag. Die vering is ook ver-
stelbaar in drie posisies wat
die grondvryhoogte nog ver.
der kan verhoog asook die
hardheid van die rit. Selfs die
slegte pad na die Goue
Weste inry word soos 'n
snelweg uitgestryk.

Padhouvermoë is van die
beste,. grootlik~ toe te skryf
aan die vcorwielaandrywlng
en die unieke veerstelsel.

Di~ klein Citroëntjies is
b~sklkbaar met twee enjins.
~Ie X2 en Le Mans met 'n
ietwat lewendiger enjin.

Dit is 'n ideale studente.
motor wat ook 'n medium
gesinsmotor is vir die latere
dae.

RAAD SE MOSIE LEI
TOT VERWARRING

S
VRerwarrlngheers wecn. mosies aangeneem en verwerp deur die

van Maties.
'n Mosie deur Piet

Stolberg waarin die Raad sy
kommer uitspreek Oor die
negatiewe effek wat Art. 16
van die Ontugwet op
vol~ereverhoudinge en Suid-
Afrika . se aanvaarding deur
die hUlte.lund het, is aange-
neem. Dle rnosie deur Deon

de Kock dat ondersoek inge-
stel moet word na gemengde
dans op die karnpus is ver-
werp. Eersgenoemde mosie
is op die voorblad van die
Argus gebruik. Hulle het be.
weer dat Jun de Wet eis dat
alle nlrikaunse unlversiteite
standpunt moet inneem oor
die Ontugwet.

Twee dne Inter berig die
Argus dat studenteleiers be-
weer dat dit slegs 'n slenter
van die SR is om 'n politieke
kleur uan die SR te verleen,

Vy~ lede hel egter gevra
dat .dle hele kwessie van die
bruin student op die kampus
ondersoek moet word. An-
der lede het egter gevoel dat
die universiteitsowerheid
reeds oor die saak besin hel.

Weens die verwarring het
die SR.voorsitter, Jan de
Wet, 'n verklaring uitgereik
waarin hy gesê het dat die
mosies van die Ontugwet en
die Wet op Gemengde
Huwelike apart bespreek en
aangeneem is alhoewel die
Argus dit gebruik het asof dit
een is. Die SR het ten sterkte
by die Argus beswaar
aangeteken. Hulle vra ook
verder dut die pers nie wit en
bruin studente teen meknar
moet afspeel nie.

In Memoriam
Die Wapad betuig Innige
meeaevoel met die
ramlllelede en kennlMe \'1ft
Hennie Mulder. Hy Is
Woensdagnag oorlede.

RAADS-
MEDALJES
Op "oordrag van die SSR is
raadsmedaljes nan die vol-
gende twee persone vir 1978
toegeken: Mnr. Theuns
Eloff, voorsitter van die SSR
en mej. Helena Stoker, ook
lid van die SSR.

Dié medaljes sal uitgereik
word deur die voorsitter van
die Raad, doninee A.A.
Venter, by die amptelike
opening van die univeral-
teitsopening op 9 Februarle
1979.

PRO REGE
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Helde

Heide, die bakste dameskos-
huis op die PU, het weer
eens 'n fees van 'n jaar agter
die rug. Alles wat aangepak
is was 'n reuse sukses. Vanaf
die begin van die jaar het
elke Heide-asier voluit ge-
gaan om die koshuis se naam
hoog te hou. Die karnaval
saam met Caput was voor-
waar 'n plesier. Dit het
natuurlik meegebring dat die
sleepaksies 'n mengelmoes
van Heidedames en Caput-
manne is.

'n Hele klomp Heide-
dames het opgetrek Tuks toe
vir die jaarlikse Klaradyn-
aksie. Dit was sports van die
eerste water.

Op sportgebied het Heide
goed presteer. Die hokkie-
dames het die tweede liga
lag-lag gewen. Baie geluk en
dankie aan dié dames.
Belangriker nog is die feit
dat die netbaldames die
eerste liga gewen het. 'n Spe-
siale woordjie van geluk aan
hulle.

Dis nog lank nie al. nie.
Heide spog met 'n dametjie
wat redelik gevaarlik is -
Karin Rautenbach het haar
Wes-Transvaalkleure in Judo
alreeds op skool verwerf.
Tydens die laaste kampioen-
skappe het sy Noord-Trans-
vaalkleure gekry en ook 'n
goue medalje! Karin, baie
geluk - jy hou Heide se naam
hoog.

Die jaar kry sy laaste stuip-
trekkings, maar daar lê nog
'n besige tydjie voor. Aan
elke Pukstudent. en in die
besonder aan die Heide-
dames, wens ons alle sterkte
en voorspoed toe, met die
komende eksamen. Vasbyt
ouens. dis amper verby.

In Hombré vlot alles nog op
die gewone drafstap.

Waar die ou strydosse die
H. K.-Ieisels neergelê het.
moes die jong bulletjies in-
spring en dadelik begin vas-
vat. Aan al die nuwe H.K.-
lede: Geluk ... en sterkte!
(Julle sal dit nodig hê). 'n
Hartlike dank aan die uit-
tredende groep, wat 'n goeie
JaM van dienslewering aan
die Koedoe-kamp agter die
rug het.

Die Akademie het ook
weer 'n nuwe tyd betree.
"Swot" is nou vir die
Hornbré-manne 'n plesier, -
maar ons weet tog almalons
is nie vir ons plesier op die
PUK nie. 'n Mens kan seker
nie sterk en slim wees nie.
Daarom het die Koedoebul
maar sy stem dik gemaak op
die atletiekveld die afgelope
paar weke, net om te wys
hulle is nog hier in volle
sterkte.

'II Boodskap aan almal wat
miskien verdwaal op die pad
van die dam af: lndien jy van

die snelweg voor Hombré ge-
bruik maak ... gordel vas en
ry versigtig. Daar is 'n paar
verleggings en ompaaie as
gevolg van padkonstruksies.

Net 'n laaste gedagte aan
al die verdruktes. Alle goeie
dinge het 'n einde. maar om-
dat die akademiese jaar nie
'n goeie ding is nie, hou hy
nog vir 'n verdere twee
maande aan.

Groetnis uit die
Koedoekamp !

Dis reeds einde 1978 en
Villagers is byna een jaar
oud. Dit was 'n goeie jaar vir
Villagers in die sin dat hy
reeds glanspunte in sy eerste
bestaansjaar ervaar het. Ons
dink byvoorbeeld aan die
oorkoepelende koshuis-
sportliga waar Villagers 'n
tweede plek naas Caput inge-
neem het - voorwaar 'n groot
prestasie.

Hierdie groot prestasie is
slegs te danke aan die Villa-
gersmanne wat geen moeite
ontsien het om alle sake van
aktuele belang te onder-
steun. Die harde werk en
onvermoeide pogings van die
eerste HK van Villagers om
'n sukses van 1978 te maak
het ook daartoe bygedra.
Met Johan du Toit as prima-
rius, Haas Syfert as onder-
primarius en ander HK lede
by name Jean Combrinck,
Jim van Zyl en Bert
~orgdrager, moes hierdie
HK as span iets maak van
wat niks was. Aan hierdie
baanbrekers wilons as kos-
huis geluk sê met die sukses-
volle jaar en ook baie dankie
vir die harde werk. Ook aan
ons huisvader, prof. Scott,
vir wie ons baie dankie sê vir
sy morele ondersteuning en
lojaliteit teenoor Villagers-
koshuis.

Intussen is die nuwe huis-
komitee vir 1979 aange-
kondig. Hulle is Bert Sorg-
drager (prim), Haas Syfert
(o/prim) Jean Combrinck,
Martyn Scott en Jan van
Wyk. Geluk manne - daar lê
'n groot en harde taak vir
julle in 1979 voor en ons
wens julle sterkte toe!
Dankie ook aan die kiesers-
korps van wie oor die 60 per-
sent hulle stemme uitge-
bring het.

Hierdie HK het reeds
begin om die ontspannings-
geriewe in die Villagers uit te
brei. In Villagers se kantoor
is daar nou 'n tafeltennis-
blad en 'n veerpyltjiebord.
Die manne begin reeds goed
ondersteun. AI die Villagers
word uitgenooi om saam te
kom ontspan. Die HK poog
om ook binnekort 'n teekan
in die kantoor te hê vir die
gebruik van die Villagers-
massa.

Ons doen 'n beroep aan al
die Villagers-manne om hul
staal te kom toon by die krie-
ket. Oefeninge is Maandae
en Woensdae by die nette.

Kom manne, kom onders-
teun die koshuis - wees be-
trokke - kyk uit vir plakkate
en maak 'n groot jaar van
1979.
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Klooster se swembad is op
Dinsdag 26 September op
luisterryke wyse met 'n
swemgala en daarna 'n ete
ingewy. Dit is nou reeds
duidelik waar die grootste
deel van vanjaar se bloktyd
suksesvol of onsuksesvol
deurgebring gaan word.

In 'n spannende krieket-
wedstryd het Klooster met 20
lopies teen Over de Voor ver-
loor. Adriaan Bosch het 'n
kaptein beurt gespeel deur te
sorg vir 91 lopies asook die
beste boulontleding. Kloos-
ter het verlede seisoen die
krieketliga gewen en sal
moet uithaalom dieselfde in
die komende seisoen reg te
kry.

Koshuisdinees is aan die
orde van die dag en op 30
September word Klooster s'n
in die Kloostersaal aange-
bied. Die aand het 'n Duitse
tema en aansluitend daarby,
tree die skemervonkei groep
van die Dramadepartement
ook op. Dit beloof dus om 'n
baie genoeglike aand te
wees.

Behalwe vir 'n intertee
met Van Heerdenhuis die
20ste September, is die so-
siaal maar stil en dit lyk of
die toetse hoë prioriteit ge-
niet.

MAKOUJlLEI
Soos die geskiedenis hom-
self herhaal, herhaal die
tradisionele gebeure van
laaste semesters homself
weer in Makouvlei. Nuwe
wateraanslae vanuit die prim
se kamer is aan die orde van
die dag. Dit is nog net ene
mnr. Venter wat droog uit-
gekom het. Voorts, die ge-
wone - vir die daaglikse ge-
roesmoes wat gewoonweg
aangaan.

Tiaan Pretorius (prim),
SarelOlivier en Japie van
Rensburg is verkies as die
nuwe H.K. Klaas word ge-
luk gegewens met sy ver-
lowing en T.B. ook met sy,
nuwe sleep.

.!) Hele aantal snaakse ver-
skynsels 'het hulle die afge-
lope tyd in Makouvleige-
ledere voorgedoen: die
snaakste hiervan is dat dre
Heidi-klub steeds aangroei -
heelwaarskynlik a.g.v. die
teenwoordigheid van juffrou
Rotenmeier. 'n Biafrane-
klub is die afgelope ruk ge-
stig. Hulle volkslied is glo
"he aint heavy, he is my brot-
her" die president is glo
"DIE SKIM"!

Makouvlei se polisiekorps
was die afgelope ruk ook
baie aktief. Na 'n aanvank-
like mislukte poging deur
Kobus, het die manne daar-
in geslaag om drie petrol-
diewe vas te vat. Verlede
week het drie vermomde
diewe ook byna hulle moses
teengekom. Dit was maar net
weer Bester se onvermoë om
rustig te wees wat hulle ver-
klap het - hy moet volgende
keer eerder met sy angelier-
tjie probeer.

'n Hele aantal nuwelinge is
weer in die koshuis opge-
neem. Baie welkom aan
Swart Maria, draadhaak en
CITRUS SEAL. Laasge-
noemde word deesdae ge-
kenmerk as 'n fikse, ge-
reelde besoeker van die gim-
nasium.

Die Bernie Stene-kombi-
nasie was ook die afgelope
ruk heel bedrywig. Na 'n be-
soek aan Johannesburg,
waartydens alle pogings om
Grasmuis in bedwang te hou
misluk het, moes Pote se
feesniggies dit ontgeld -
jammer boys.

Die jaarlikse L.P. - R.P.

rugbywedstryd is met 'n nael-
skraapse oorwinning van 20 -
17 deur' die L.P.'s gewen.
Geluk aan Willem Knop met
die skitterende skop van sy
eie tientreelyn af waarmee
hy die wedstryd vir sy span
beklink het. Op hierdie wyse
het die eerstejaars bewys dat
hulle waardige Makou-
vleiers is. Die Bek van
Makouvlei het hiermee seker
gemaak dat sy naam op die
prestasiebord verewig word.

Manne - op hierdie trant
hou ons dit lekker in ons
plek, vasbyt en sterkte vir die
eksamen.

Kulu

Daar is 'n splinternuwe HK.
Met hulle aan die stuur ván
sake gaan Kulu vroeg-vroeg
begin om sy "vraggie" die ou
jaar uit en die nuwe jaar in te
trek. Vele "dinge" word be-
plan en hopelik sal daar ge-
noeg tyd vir alles wees. Van
veel aksie is daar nie nou juis
sprake nie. Die akademie eis
sy tol. Tog ...

Vir die Koshuisdinee moes
daar geld ingesamel word.
Die keuse het op panne-
koekverkoping geval. Na 'n
heerlike aand van "social"
het Kulu nou heelparty
nuutgevonde professionele
baksters.

Uit 'n onlangse koshuis-
vergadering blyk 'n paar in-
teressanthede; die eerste-
jaars se akademie is beter in
vergelyking met ander jare,
die voorsitster van die
pistoolskiet en die sub-
redaktrise van Kruim kom
albei uit Kulu. Kulu word
ook verteenwoordig by
Radio-Puk.

Daar is 'n merkbare áf-
name in blinkklippie-aan-
dele. Die rede is dat daar
groter feestelikhede beplan
word.

Ja-nee, die jaar lê op sy
rug. Die eksamen is op
hande. Dit sê geensins dat
Kulu besig is om te verdroog
nie. inteendeel ... hou Kulu
net dop!

Cllp.t

Dis nog nie te laat om te
begin swot nie. Die skielike
koue het ons weer kans ge-
gee om te begin. 0 ja, ek
hoor die vis loop nogal ...
wonder net of ou Casper se
been die koue by die water
sal kan trotseer. Toemaar,
die dag kom wanneer J.W.
geskryf word. Wonder of die
eerstejaars weet hoe skryf
mens J.W.

Die rugbyfunksie was baie
geslaagd. Die bulle het hulle
bekersvol geniet. Is maar net
'n bewys dat vir Lange
(Hamstring) en Kobus se
hande niks verkeerd staan
nie. Geluk met die funksie,
of was daar nog onder-
grondse hulp-organiseerders
ook?

Die gang kompetisies be-
gin nou einde se kant toe
staan. Net jammer die be-
serings word meer. Altyd ge-
weet Willie van der Schyff
het 'n klipkop.

Hoor so in die gange die
jare weet nie of hulle kos-
huisdinee toe moet gaan nie.
Kom ons wees eerlik. Die
kampus kan nie nog so dinee
gee soos Caput nie. Nee wat,
met graagte - Koop maar
kaartjies.

Verder is Caput tans
tweede op die puntestand vir

die atletiek. As die manne
hulle deeltjies doen, kan ons
nog 'n verrassing veroor-
saak. Lyk my ons bure kom
al vroeg-vroeg voluit.

Terloops - eerstejaar -
waar is jou das, jou knopie en
waarom groet jy nie behoor-
lik nie? Het nogal die ander-
dag van 'n oulike voorstel ge-,
hoor wat volgende jaar se
derde en vierdejaars kan toe-
pas as vanjaar S6 jare nie
groet nie.

Groetnis.

Ovel
de

Vool.-
Hartlike goeiedag Heide en
Karlien, en die res van die
kampus as julle ons kan
hoor. So het Radio "Voor"
met trots sy nuwe HK aange-
kondig en later ook ver-
soeke uitgesaai. Met ligte
wat flikker soos 'n vliegtuig
wat 'n noodlanding wil kom
doen, het die dames hulle
waardering uitgespreek.

Ai, hier in die Voor vind
net slagtings plaas, eers op
die atletiekbaan waar ou
Glover as die eerste mo-
derne. openbare martelaar
naam maak, dan ou Griek
wat nie nou net meer vrot
"pies" verkoop nie, maar
ook vrot bakkies. Hoe sê jy
nou van swot? 0 ja, ons skryf
mos toetse. Ag wat, dit is
more se probleem.

Gepraat van more, die
dinee is mos op hande, en
daarom is daar in die lewe
van "n- meisiesoekende
Overdevoorrnansstudent (dit
is terloops die langste woord
en prakties moeilikste uit-
voerbare woord in Over de
voor se woordeskat) - ander
prioriteite wat redelik eerste
aandag sal geniet.

Uit betroubare bronne
word verneem dat ons N.S.V.
alias nie slepers vereniging,
met Lourie Roodtman as
voorsitter, hierdie jaar 'n uit-
sondering sal maak, en ook
hulle pond of meer ... vleis
vir die fees nader sal sleep.

Op Sportgebied gaan dit
altyd goed. Max en sy manne
het vir ons die eerste krieket-
wedstryd teen Hombré inge-
palm, en nogal met 5 paal-
tjies. Met die atletiek loop
ons nog derde, en met
vingerbakatel stoel die
manne vir die beker. Die
gunstelinge is Wimpie Poli-
tiek en Tos Visvang.

Nou ja die Voor groet julle
tot die volgende keer. Hou
julle penne in die hand en die
kop in die lug!

Gepraat van 'n doenige kos-
huis. Hier in ons Poinsettia-
blyplek bak en brou dit vir 'n
aardigheid nou dat die jaar
op sy rug gaan lê.

Die '78/'79 Aster-
verkiesing is verby en sowel
die voorsitster as die onder-
voorsitster is Karlieners.

Baie geluk aan Heleen
Coetzee en Melinda Swane-
poel. Ons opgewondenheid is
so groot soos julle s'n. 'n
Blink termyn vir julle en As-
ter.

Toe wen Kartien maar net
die interkoshuisliga vir '78.
Willem-Piet se donkie-
skouertjie sal mos nooit die
verantwoordelikheid van só
'n beker kan dra nie! Geluk
aan almal van julle wat deel
gehad het aan ons wen-
poging. By ons spangees
skort daar niks.

Aan Lizette Uys, Alta de

Korte, Allison Marais en
Petro van Rensburg: julle
verdien daardie erekleure.
Kartien is trots op julle.

AI gesien hoe Karlien
"landswyd" gaan? Deesdae
pryk so 'n granaatrooi Volks-
wagen Golfie voor ons kos-
huis. Tessa Hengeveld het
die Radio en TV Dagboek-
vasvra gewen en jaag dees-
dae met haar prys deur Potch
se strate.' 'n Lekkerrytyd vir
jou Tessa. Sal die koshuis-
bord dophou vir jou tariewe.

Moenie dink Karlien is in
sak en as oor die komende
narigheid van Oktober en
November nie. Nooit.
Manne - almal wat leef in
saai kantoertjies. breek weg.
Kom woon ons Karlienfees
by en jy sal nooit weer die-
selfde wees nie. Die grootste
prestige wat 'n ou seker kan
tref - 'n skiet na ons groot-
groot aand, vrolike Vrydag
die dertiende.

Het ons dié jaar gefees ...
'n Aangename aand vir

almal.
Vir die tussenin deur die

boeke blaai - sterkte vir
julle. Spring handeviervoet
in die eksamengreep en be-
sweer hom oombliklik.

LIBERALIA

Die nuwe HK van Liberalia
is aangewys en ons wil graag
vir Fouch Fouché, Dirk
Labuscagne en Anton Mul-
Ier voorspoed toewens vir die
jaar wat voorlê.

Daar is besluit dat die
rugbybeker hierdie jaar afge-
staan gaan word, aangesien
ons hom volgende jaar graag
weer wil hê. Ons hartlike
gelukwense aan Caput wat
die beker vanjaar verdien
het. Liberalia voel besonder
trots op die prestasies van sy
nuwe trapkar en trappers.
Tydens die SAFUIS-REEKS
in Durban, wat een van die
moeilikste wedrenne in die
land is, het ons die prestasie
behaal van die beste Puk-kar
wat ooit daaraan deelge-
neem het. Uit ses-en-veertig
deelnemers het ons 'n skitte-
rende elfde plek losgeslaan.

Ons wil graag aan die
dames wat nog nie geskiet is
vir ons koshuisdinee nie, die
versoekkie rig om vas te byt,
aangesien party manne dit
moeilik vind om moed byme-
kaar te skraap.

Laastens wilons ook graag
die dames van Oosterhof en
Karlien bedank vir die ge-
notvolle interaksies.

'n Hartlike groet vanuit die
stalle, Dit gaan voor die wind
en die gees loop hoog.

Die lente is in die lug en al
die Uitspanners sien met
groot verwagting uit na die
bos-intertee, ons jaarlikse af-
sluitingsfunksie. Dit sal die
eerste aksie wees onder lei-
ding van die nuwe HK,
Dawid en Theuns.

Die eerste week in
Oktober is dit ook ons 30ste
verjaardagfees. Groot dinge
word beplan en dit sal dan
afgesluit word met die Bos-
intertee. die Sde Oktober.

Selfs in Uitspan is die lente
in die lug, dus baie geluk aan
Pieter en Carin wat die 14de
Oktober in die huwelik tree.

Wat sport aanbetref het
Drakenstein twee laat
rugbywedstryde op die lyf
geloop en goed rekenskap
gegee.
Graag wilons aan al die
Pukke sterkte toewens met
die eksmane. lekker swot en
stywe lyne.
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MANS:

I. Sokker
I. Ama-Villa
2. Hombré
3. Liberalia
4. Drakenstein
5. Overs

2. Tennis
I. Hornbré
2. Caput
3. Klooster
4. Drakenstein
5. Hombré (II)

3. Trapkar
I. Caput
2. Liberalia
3. Klooster
4. Caput (II)
5. Overs

4. Hokkie
I. Dorp
2. Caput
3. Hombré
4. Overs
5. (Geen)

5. Muurbal
I. Villagers A
2. Villagers B & Hombré
3. -
4. Liberalia
5. Overs

6. Atletiek (P.U.
Kampioenskappe)

I. Hombré
2. Overs
3. Caput
4. Oppikant
5. Amajuba

7. Rugby
I. Caput
2. Overs
3. Klooster
4. Ama-Villa
5. Drakenstein

8. Krieket
I. Klooster
2. Dorp
3. Caput
4. Liberalia
5. Overs

9. Tafeltennis
I. Hombré
2. Overs
3. Thaba-Jiih
4. Klooster
5. Caput

5. Muurbil
I. Wag-tn-Bietjie
2. Klawerhof
3. Kasteel
4. Vergeet-my-nie
5. Wanda
SPORTKATEGORIE£

I
Rugby
Krieket
Atletiek
Tennis
Hokkie
Netbal ,

II
Muurbal
Pluimbal
Swem
Landloop

PUNTE- TOEKENNING

Kategorie/ I-ste

I 20
If 15
III 10

10. Pluimbal
I. Ama-Villa
2. Klooster
3. Caput
4. Liberalia
5. Geen koshuis

DAMES

J. Netbal
I. Heide
2. Karlien
3. Vergeet-my-nie
4. Klawerhof
5. Oosterhof

2. Tennis
I. Klawerhof
2. Kasteel
3. Wanda
4. Heide
5. Karlien

3. Hokkie
I. Wag-tn-Bietjle
2. Vergeet-my-nie
3. Wanda
4. Karlien
S. Klawerhof

4. Atletiek (P.U.
Kampioenskappe)

I. Karlien
2. Wanda
3. Kasteel
4. Oosterhof
5. Kulu en Dorp

FINALE PUNTESTAND

MANS

I. Caput - 101
2. Villagers - 95
3. Hombré - 85
4. Amajuba 73
5. Klooster - 66
6. Overs - 59
7. Oppikent - 44·
8. Liberalia - 34
9. Thaba-Jáh - 22

10. Uitspan & Heimat - 16

DAMES

I. Karhen - 48
2. Klawerhof - 44
3 Wanda - 43
4. Kasteel - 37
S. Wag-tn-Bietjle - 35
6. Vergeel-my-nie 34
7, Heide - 28
8. Oosthof - 12
9. Kulu & Dorp - 4

III
Trapkar ,
Tafeltennis
Sokker
Karnié
Judo
Gholf
Alle ander sportsoorte

2-de 3-de

16
12
8

J2
9
6

8
6
4

Soos aan almal bekend
word die studentesentrum
volgende jaar in gebruik
geneem. Die Sportraad
beplan om óf 'n nasionale óf
'n provinsiale span te laat
kom vir dié plegtigheid .

Dalrymple-byeenkoms
Die Mielieraad-Suld-Arrlkaanse-Unlversltelte Dalrymple kompetisie kali hierdie jaar een van die
puikste atletlek-byeenkomste In jare wet's.

Tukkies, Maties en Kov-
sies beskik elk oor 'n baie
sterk span en word reeds as
die gunstelinge beskou om
dié gesogte titel te wen. RAU
en PU is die twee sterkste
buite-perde.

Die afgelope jare beskik
die PU oor baie goeie
spanne, maur die ongeluk
was elke keer teen die ut
lere. Die atlete oefen lank
reeds maar dit lyk of 'n
gebrek Mn diepte in die span
weer 'n groot tekortkoming
gaan wees.

Die keurders hoop dat die

afgelope inter-koshuisliga
die probleem kan oplos.

Daar is steeds genoeg tyd
en kompetisies om die wa
deur die drif te sleep. Petru
van Rensburg is reeds buite
die prentjie aangesien die
blits-meisie 'n enkelbesering
oppedoen het. Pekelharing,
'n goeie atleet oor die
middelafstande kun ook nie
sy deel bydrae nie as gevolg
van 'n voetbesering. '

Die volgende byeenkom-
ste bied die atlete die
geleentheid om 10(),~{,fiks te
word.

30 Sept. Pilditch
7 Okt. - Pilditch
18 Okt. Park Ovaal (as die
baan gereed is)
21 OkI. Wornaransstad
25 Okt. Park Ovaal

Die Dalrymple span bestaan
uit 18 mans en 12 vroue
atlete.

AFl.OSSE
(sonder minimumvereistes)
4 x 100 meter vroue
4 x 100 meier rnnns
4 x 400 meter vroue
4 x 400 meter mans

DIE MINIMUMVEREISTES VIR TOELATING TOT OlE DAtRYMPtEBVEENKOMS

MANS VROlJE
Nommer

Die voorsitter van die Sportraad, mnr. Pieter Groenewald, beplan bale dinge vir 1979.
Een of meer simpsiums word Daar word beplan om 'n genoem dat daar vir elke
beplan, met die tema Die voltydse Sportpromotor vir sportklub 'n afsonderlike
sportbeleid (/1 Suid-Afrika. Die die PU aan te stel. Aan hom professionele afrigter van eie
Minister van Sport en Ont- word die taak opgedra om keuse aangestel kan word.
spanning, dr. Piet Koornhof, borge te werf, sowel as wer-
sal as hoofspreker optree. wing van sportmanne en
Verdere temas sal moontlik vroue deur middel van aan-
Drankmisbruik en Sport of treklike sportbeurse. Verder
Sportbeserings insluit. word die moontlikheid

Na aanleiding van die
swakketige vertonings ge-
durende Intervarsity, het die
Sportraad 'n Kommissie van
ondersoek aangestel, be- lOOmeter
staande uit Pieter Groene- 200 meter
wald, André Markgraaf en 400 meter
Steinman de Bruin. 800 meter

1500meter
Vanjaar is kennisgemaak 5000 meter

met die Oorkoepelende Kos- 100meter hekkies
huisliga, wat groot beloftes
,inhou vir t 979. Sien finale 110meier hekkies 15.5 15.7
uitslae elders. Daar word 400 meter hekkies S6.0 55.0
ook met die borge onder- 3000 meier hindernis 10:00,0 9m45.0
handel, en daar is sprake dat SOOO meier stap 26:00,0 2Sm40
die prysgeld verdubbel kan Skyfwerp 40,oom 40.0001
word. Hammergooi 38,OOm 39,OOm

Spiesgooi S5,OOm 57,OOm
Mnr. Groenewalt verbly Gewigstoot 13.00m 14.00m

hom oor Interuniversitêre Hoogspring 1,90m 1,90111
koshuissport. maar maan dat Verspring 6,90m 6,90m
die regte kanale gevolg moet Paalspring 3.70m 3.85m
word: Die Koshuissportraad Driesprong 13,501 I 13,50m
moel geraadpleeg word, wat AI Li: PERSONE WAT DEI::LNEEM MOrT AL VOORHEEN OEKWALIFISEbR liET
skakel met die Sportraad en Dit word selfs as 'n voorseisoen Suid-Afrikaanse-kampioenskappe gesien, aangesien die
die aansoek vir finale goed- meeste van Suid-Afrika se top atlete aan een van die Universiteite verbonde is.
keuring aan die SSR sal 1----- _
voorlê.

Die Sportraad wens die
PUKKE 'n voorspoedige ek-
samen toe, en hoop dat die
PUKKE in 1979 die besie
sportjaar ooit sal beleef.

Huldlle Nuwe Kus Huldigt' Nuwe Kus
11.0 10,8 10,9 12,6 12,4 12,5
22.2 21,9 22,1 25,6 25,4 25.650,0 48,5 48,5 60.0 StU 5!!,5

1:54,0 Im53,O 10152,0 2:20,0 2m16.0 211115.04:05,0 3m57,O 311154.0 5'10.0 40158,0 40155,0
15:30,0 15m10,0 150100.0

15,5 15,5 15.6
15.8
55.0

9m35.0
25m30

66.0

34,OOm

34,OOm
10.50m
1.45m
5,IOm

64.0 64.0

36.00

35,00
10.50
1,60
S.30

INTERKOSHUIS ATLETIEK
"AH - "8" - "C" IlIIIl Is Ifgchandel en die Onale kr.gmeUnels op die spel met "0" 11gft.Tot
duner WIS die ondersteuning redelik goed en die laa~te byeenkom5. die "DU IIl1a. kan die huidige
puntfstand heeltemil omvergooi.

5-de

4
3
2

OVERS LYK NA
KRIEKET

WENNERS
Over de Voor lyk op die stadium na die vrOe're gunsteling om die
beker te wen.

sing op tweede beurt " drie
punte elk.
5. Twee punte elk waar wed-
stryd onbeslis ip eerste beurt,
or in die geval van reën. waar
'0 wedstryd nie kan plaas-
vind nie of moet gestaak
word.

Weer eens word koshuis-
komitees en under be lung-
stellendes gevra om hierdie
huishoudelike bevordering
van atletiek entoesias ties ell
voorbeeldig te ondersteun en
sodoende 'n organisatortese
lelding aan studente en atlete
te stel, Die sukses van die
hele liga berus op die
samewerking van almal en nie
net op 'n paar staatrnakers
nie. Koshuise moet nou hulle
spanne opstel vir die finale
kompetisie en die deel
nemers aanspoor om aan alle
items deel te neem met die
oog op die verbetering van
hulle puntestand.

Hiermee uitslae van liga
"A" ..."B" . "CU:

Dames "C" IIK8l
Kartien
Wanda
Oosterhof
Vergeel-my-nie
Kusteel
Kulu & Dorp
Kluwerhof
Wag·'n-Bietjie
Heide

. Mans "CH URal

Hombre
Caput
Drakenstein
Over de Voor
Villugers
Amajuba
Oppikani
Klooster
Dawie du
Plessis

360
320
270
145
llCi
80
70
6~

G

440
320
26~
160
11)5
UlO
175
175

145

TOTA"E PUNT": VAN "A" + "0" + "e":
Karlien 240 + 310 + 360 ... 910 Hombre 445 + 460 + 440 ... 1345
Wanda 295 + 270 + no 885 Caput 410 + 195 t 320 ... 1125
Oosterhof 215 + 215 + 270 ... 700 Over de Voor 32S + 310 + 260 885
Knsteel 100 + 195 + 115 al 510 Amajubu 355 + 285 + 180 ... 1120
Klawerhof 80 + 165 + 70.315 Drakenstein 250 + ,00 ,t 265 - 715
Wag'n Bietjie 70 +'155 + 65. 290 Dawie du Plessis 250 + 195 + 14~ ... ~I)()
Vergeet my nie 125 + o + 145 ... 270 Oppikartt 180 + 17S + 175 ... 530
Kulu en Dorp 45 + 65 + 80 ... 190 Klooster 190 + 50 + 175 ... 41~
Helde 30 + 55 + 0 ... 85 VIIIagers 50 + 120 + ,195 .. 365

4.\J ~\;(
BOEKE en SKRYFBEHOEnES (EDMS.) 8Pk.

Tel. 23311

159 Kerk stro 159
POTCHEFS fRDOM. 2520.

Posbus 43

Daar is vanjaar agt spanne
in die krieketliga ingeskryf.
Die spanne word in twee
afdelings naamlik A en B
afdeling ingedeel.

A-afdeling
Klooster, Dawie du Plessis.
Over de Voor en Hombré.

8-afdellng
Villagers. Caput, Draken-
stein en Oppikant.
Die wennende-span in elke
afdeling, speel in die "Super-
liga" leen mekaar.

Die reësls wat I deur die
MeC neergelê is word hier
toegepas.
Punte:
I. Agt punte vir 'n reg- Die puntestand is baie interessant. Die uitdnging word onder die meedingende koshuise aanvaar en nou

dreebeooMinni~~e~~~~;r;d;je;fi;ln;a;le;k;~;~~e;ti;q~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nul punte vir die verloorder. I.
tensy die verloorder op die
eerstebeurt gewen het In
die geval kry die verloorder
vier punte.
2. Vier punte vir 'n gelykop
wedstryd op die tweede
beurt behalwe as dle kolf-
span nog paaltjies het om te
val. In hierdie geval word die
wedstryd beslis tellings op
die eerste beurt.
3. Waar daar slegs 'n eerste
beurt beslissing is word die
punte vyf teen een verdeel.
4. Gelykop op eerste beurt
beslissing maar geen beslis-
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ERTJIES BEZUIDENHOUT SHARLENE GEYSER
Sportman van die jaar Sportvrou van die jaar

Sharlene Geyser (17) Is ~and.g die jongste meisie wat nog die Sportvrou van die Jaar trofee kon
~erower. Torfees Is vlr die Geyser familie nie lets nuuts nie aangesien meneer en mevrou Geyser
belde al talle sporttoekennings ~Ir prestasies ontvang het.

Op I I-jarige ouderdom het
die gimnastiekgogga vir
Sharlene gebyt. Sedert daar.
die dae het sy net vorentoe
gekyk. Onder die afrigting.
skap van Koos de Wet in
Carltonville het sy reeds die
aandag van verskeie afrig-
ters getrek deur haar natuur-
like talente.

In 1975 het hierdie eerste-
jaar B·Juris student aan haar
eerste Suid-Afrikaanse inter-
imidiêr deelgeneem en die
span wat na Wes-Duitsland
getoer het verteenwoordig.
Die Gimnastrade in Wes·
Duitsland vind net soos die
Olimpiese Spele elke vier
jaar plaas. Die Su id-
Afrikaanse span het tot in die
finale ronde gevorder maar
het a.g.v. die applous van die
skare vir' die Nie-Blanke
danse nie goed vertoon nie.

Sharlene verkies dit egter
om trampolien te spring.
Hiermee het sy haar Junior
Springbokkleure verwerf.
Haar grootste ideaal is om
Springbokkleure te kry. Sy is
bereid om nog 6 jaar deel te
neem en dit bied haar genoeg

Ertjies het nege jaar gelede In Vanderbijlpark ernstig begin fietsry. Dieselfde jaar wen hy talle pro.
~Inslale wedrenne en kom tweede In 'n toer van die Wynland, waartydens hy sy Springbokkleure
~erwerf.

Ertjies Bezuidenhout het
dié onderskeiding behaal,
dat hy reeds sewe keer die
gesogte Springbokkleure
verwerf het.

In 1975 kwalifiseer hy om
aan die Rapport-toer deel te
neem. Hy was Kaptein van
die Suid-Afrikaanse span en
het as individueel elfde
geëindig.

Die volgende jaar eindig
hy weer eens tweede in die
Wynlandtoer. Hy ontvang
die toekenning as "Bobbaas
van die berge", Ertjies en
Robbie Mcintosh toer
dieselfde jaar na België. In
die Rapport-toer eindig hy
weer eens elfde, en tweede in
die Berg-kompetisie,

In 1977 toer hy weer na
België saam met 'n Suid-
Afrikaanse-span van vyf
lede. Dié span wen alle span.
kompetisies en as geheel wen
hulle ses uit die sewe wed-
renne. In die Rapport-toer
vaar hy beter as die vorige
jare, deurdat hy 'n derde
plek behaal.

In 1978 eindig hy in die
Panor a m a-to e r in Oo s-
Transvaal en ook in die Kok-
stad-wedren eerste. Hy lei
die Wes· Transvaalse span tot
'n tweede plek op die Suid-
Afrikaanse k arn p io e n-
skappe in Pretoria. Hy neem
aan 20 renne deel, waarvan
hy 16 wen. Ertjies word die
afgelope drie jaar deur
Peugeot-maatskappy geborg.

Hy konsentreer hoofsaak.
lik op berge en oefen gereeld
by die telefoonkop buite
Potchefstroom. Ertjies oefen
ses dae per week, vier tot ses
ure per dag. Hiertydens lê hy
ongeveer 120 tot 170 km per
dag af.

Hierdie jaar word hy deur
Holiday Inn geborg in die
Rapport-toer. Sy spanmaats
sluit twee Springbokke in,
naamlik Pieter Kemp en
Tony Impi. Hy glo hulle het
'n goeie kans om veral indivi-
duele titels in te palm.

Ertjies is in sy finale jaar as

Ertjies Bezuidenhout - sportman van die Jaar.
(Foto: Jaco Pretorius)

HOD·student en is van plan
om aanstaande jaar in sy tuis-
dorp liggaamlike opvoeding
te gee. Oor die invloed wat
fietsry op sy studies het, is hy
van mening dat dit slegs posi-
tief is. 'n Man wat iets in 'n

sport soos fietsry wil bereik,
moet hard werk. Dieselfde
geld ten opsigte van sy
studies. Hy glo dat die suk-
ses wat hy in fietsry bereik
hom in staat stelom harder
te werk \net betrekking tot sy
studies.

SPORTDINEE '78
Die hoogtepunt van 'n Jaar se sportgebeure Is lets van die ~erlede.
Op 'n heerlike lente-aand het gastel ouers en sportmanne onder
die borgskap van Standard Bank hulde gebring aan sportmanne
en -vroue wat die afgelope Jaar pulk presteer het.

Met 'n seremoniemeester
soos mnr Hans van Zyl, wat
die teenwoordiges voortdu-
rend laat lag het met sy pit-
tige sê-goed, en 'n deeglike
verwelkoming deur mnr Piet
Malan is die verrigtinge
begin.

Prof Putter het op 'n heel
gepaste wyse die heildronk
ingestelop elke sportman en
-vrou en veralop die sport-
instituut vir sy groot taak wat
hy verrig. Daarna het die
besielende geleentheidstee-

SPORTBETROKKENHEID?
Baron de Coubertin, vader van die moderne Spele, se ideaal
was: H ••• die belangrikste is nie die wen nie, maar die deel.
name - die essensiële in die lewe is nie oorwinning nie, maar
goeie opposisie." Ongelukkig het daar van hierdie Olimpiese
ideaal net die dop oorgebly. Die moderne Olimpiade is 'n
stryd om nasionale prestige. Weinig van die voorste deel.
nemers kan bloot as amaterus geklassifiseer word, terwyl
aanstoot geneem sal word as hulle beskuldig sou word dat
hulle boot in die oorwinning in plaas van deelname belang.
stel.

In Maart 1896, na die eerste Olimpiese Spele van die
moderne era, het 260 deelnemers en beamptes saam met die
Koning van Griekeland ontbyt genuttig. Die atlete het feitlik
oor geen atletiese vaardighede beskik nie. Die wenner van die
diskusitem het nog nooit, voor die kompetisie, so 'n voorwerp
in sy ganse lewe aanskou nie.

Die gevolgtrekking is dus nie 'n geheim nie. Ons stuur op
'n, letterlik en figuurlik, ongesonde situasie af, selfs hier aan
ons eie Universiteit. Kompetisievrees is duidelik aanwesig
wanneer ons na die deelname aan die koshuisligas kyk. Die
studente het nie die vrymoedigheid tot deelname nie, omrede
die professionalisme al tot op die kern toe deurgesuurdeeg
het. Hierdie verskynsel is 'n euwel. Minder mense neem deel.
Baie onttrek hulle en bly liefs passief as om 'n krater van
hulleself te maak. Hoe tragies is dit nie, want hierdeur help
ons om sport en onsself siek te maak. Die teendeel, naamlik
algemene betrokkenheid op byvoorbeeld koshulsvlak. hou
oneindige voordele in.

spraak van Prof W N Coet-
zee gevolg. Die tema van sy
toespraak was "Sukses". Hy
het veral klem gelê op ver.
skeie fasette wat bydra tot
sukses, waaronder die
volgende tel:

(I) Die persoon moet die
sport beoefen waarvoor hy
die gawes ontvang het.
Ander mense moet hom help
om dit raak te sien en
aanskerp om dit te gebruik.
(2) Die rol van die afrigter
en afrigtingswerk is deur
Prof Coetzee hoog aange-
skryf. 'n Goeie afrigter bou
die sportman.
(3) Fasiliteite is nodig vir
afrigting en móét op die
regte wyse aangewend word.
(4) Aansporing vanuit ver-
skeie oorde is nodig om die
sportman/vrou aan te wakker
tot groter hoogtes.
(5) Die lojaliteit teenoor jou
sport en dankbare erken •.
tenis en waardering teenoor
jou afrigting en belangstel.
lendes is ook deur Prof
Coetzee onderstreep.

Verder het Prof Coetzee 'n
gemis op ons kampus aan-
geraak naamlik: 'n sportsen-
trum. Volgens hom sou so 'n
sentrum baie kon bydra tot
die verbetering van veral
binnenshuise sport.

Die hoogtepunte van die
aand was die oorhandiging
van die erekleure, trofeë en
eretoekennings en dan veral
die aankondiging van die
sportman en -vrou van die
Jaar.

PU erekleure is aan 37
sportlui toegeken, waar.
onder talle hertoekennings
tel. Aan die PU se sewe
springbokke het die Stan-
dard Bank elk 'n goue me-
dalje geskenk.

Die sewe springbokke is
mej. P van Rensburg (atle.
tiek), mnr J M Buys (Basket.
bal), mnr E Bezuidenhout
(fietsry), mnr J de Waal
(korfbal). mnr Gert

Doorewaardt (landloop),
prof C F Schoeman (skyf-
skiet) en mnr J H PreIIer
(stoei).

Ere-toekennings is gemaak
aan mnr B Peens, mej Z de
Klerk, mnr S van der Merwe
en prof W N Coetzee vir die
diens wat hulle aan sport
gewy het. Spesiale hulde is
aan prof W N Coetzee ge-
bring waar hy intree as voor-
sitter van die Beheer.
komitee van die Sport.
instituut.

Ook die koshuise wat die
beste gevaar het in die
koshuisliga die afgelope jaar,
is beloon deur die Nasionale
Bouvereniging. Die eerste
drie plekke van die koshuise
is as volg:

Dames: I 1<arlien 2 Kia·
werhof 3 Wanda.
Mans:
I Caput
2 Villagers Met dank kan ook aange- van sport met betrekking tot
3 Hombré kondig word dat die Stan- die aankoop van apparate,

Die hoogtepunt van die dard Bank ook die sportont- ensovoorts.
aand was die aankondiging haal van die opening van die Verder het die Standard
van die Sportman en -vrou studentesentrum aan. Bank aan elke lid wat die
van die jaar deur die rektor, staande jaar sal borg. Vir die afgelope jaar Springbok. of
Prof Tjaart van der Walt. geleentheid is reeds R4500 Junior Springbokkleure
Onder die skonere geslag geskenk. verwerf het 'n goue medalje
was dit mej S Geyser met Die sportdinee het R5 000 ten bedrae van R200 gegee.
haar puik prestasies in gim- gekos. Die bedrag is jaarliks Die Wapad wil met hier.
nastlek. Ertjies Bezuiden- deur die Sport-beheerraad die geskrif aan die bestuur.
hout, die bekende fietsryer, betaal. Mnr. Piet Malan, der en alle persone wat te
wat vanjaar vir die sewende direkteur van die Sport'doen gehad het met die borg.
keer Springbokkleure ver- beheerraad het gese dat die skap dank betuig vir hul in.
werf het, het by die manne mooi bedrag nou aan. tense belangstelling in sport
met die louere weggestap. gewend kan word in belang aan die PU.
Dat die twee gewilde keuses 1--------- _
was het duidelik geblyk uit
die applous wat hulle begroet
het.

Aan mnr Steynman de
Bruin en mejj W Fondse en
A de Korte is hulde gebring
vir die besondere en grootse
taak en ywer wat hulle vir
sport aan die Universiteit aan
die dag gelê het.

So het die aand dan ook
ten einde geloop met 'n heer-
like ete uit die spens van die
Impala Hotel. Vir die ete en
vir alles wat die aand plaas-
gevind het, wil die PU die
Standard Bank bedank, want
sonder hul finansiële steun
sou die aand nie kon plaas.
vind nie.

Pragtige Sportvrou van die Jaar - Sharlene Geyser
(Foto: J aco Pretorius)

tyd om die ideaal te ver-
wesenlik.

Tydens die Julie-vakansie
vanjaar was mej. Geyser na
Hawai. Slegs een ander
meisie het die onderskeiding
saam met haar behaal. Die
res van die span het uit 25
mans bestaan.

Die selfversekerde meisie
sê dat sy sport beoefen nie
net om te wen nie maar om

dit eerstens te geniet. Sy
gaan hard werk om aanstaan-
de jaar weer 'n sterk aan.
spraakmaker op die gesogte
trofee te wees wat sy vanjaar
verower het.

Binne die volgende drie
weke vind die Suid-Afri-
kaanse kampioenskappe
plaas en sy is reeds hard
besig om haar daarvoor voor
te berei.

'n Blyk van waardering aan Standard Bank.
(Foto': Jaco Pretorius)

Standard Bank help
sport· aan UP

Die Standard Bank ~an Suid-Afrika het met die borg ~an die on
langse sportdinee bale bygedra om sport aan die PU te ~erbete ...
Die borgskap Is nou 'n jaarlikse Instelling.

KANOKLUB SOEK
BELANGSTELLENDES
Dit blyk dat daar opnuut belangstelling Is In kanovaart na die
koue winter. Daar Is heelwat nuwelinge.

Die kanoklub doen 'n ver-
soek aan alle eienaars van
kano's wat belangstelom hul
kano's te verkoop, om met
die klub in kontak te kom by
die SSR·kantoor, bussie 119.
lndien geen reaksie van
eienaars van kano's ontvang
word nie, kan die kano's wat
tans in die boothuis gestoor
word, gekonfiskeer word.
Dit is met ander woorde
kano's van persone wat nie

aan die klub behoort nie.
Persone wat dus kano's wil
verkoop of koop moet hul
adresse en name in die bussie
van die kanoklub plaas. Die
klub sal met sulke persone in
kontak kom.

Die bestuur doen '0
beroep op alle belangstel-
lendes, veralook dames, om
aktief by die klub se bedry-
wighede in te skakel.


