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PUKKEI 
Vir u kleurbaadjles 

en 
sportbenodigdhede: 

JOhan 
Claassen 

Broers 

Hoogtepunte 
Saterdag 21 Februarie 
KARNAVAL! 
Maandag 23 Februarie 
Seminaar vir Middel
eeuse studies - 19b30 
Komitee vir Vakmeto
diek- 19b00 
Angelliera - Vertol
kingsprogram - Dept 
Drama 18h30 
Dinsdag 24 Februarie 
Vrydagrooster word 
gevolg: PU-voltyds 
Vergadering Bestuurs
komitee - 9h00 
Montium Klub-aand -
18h~or Montium
stoor. 
Angelliera 
Vertolkingsprograrn -
18h30 
Woensdag 25 Februarie 
Atletiek- PU - uitno
digingsatletiek
byeenkoms - 19b00 _ 
AngelliePa - Departe~ 
ment Drama - 18b30 -
19h30 
Donderdag 26 Februarie 
Die Nasionale 
Simfonie-Orkes in 
Ouditorium om 20b00 
Angelliera Departe
ment Drama 
18b30-19h30 
Vrydag 27 Februarie 
Amajubadag 
Angelliera Departe
ment Drama Vertol
kingsprogram 
18b30-19h30 

Kafeteria 
$TUDENTE gee steeds 
nie gehoor aan die ver
soek van die Jcafeteria
bestuur om nie eetgerei 
uit die kafeteria te 
neem nie. Teen die 
einde van die dag staan 
kafeteria-eetgerei die 
hele Studentestentrum 
vol. Indien studente 
wel van ander ver
trekke gedurende 
etenstye gebruik wil 
maak, moet hulle net 
die eetgerei weer te
rugneem kafeteria toe. 
Dit sal die personeel se 
taak baie vergemaklik 
en onaangename insi
dente vermy. 

Binne 
• Geroge Gibbens 
Trustfonds is gestig -
p2 
• Afslagkaart vir 
studente - p7 
• Boekwinkels rea
geer op klagtes van stu
dente - p7 
• Anglo-Alfa-uitnodig
ingsatletiek - p 10 
e Mooiriviersport 
plO 

Nuuswenke 
Algemene Nuus: Petro 
Malan, Wag-'n-Bietjie, 
Tel 4278. 
Kosbuis/Sosiaal: Zelda 
Nel, Wag-'n-Bietjie, Tel 
4278. 
lnteruniversiter: 
Marietjie Potgieter, 
Kasteel, Tel 5316. 
Sport: Griet Grabe, 
Kuns: Johan Myburg, 
Tel 6668. 

Sakiyd 
MaandH 13h00 
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• SSR-orienteringsprogram belangrik, maar 

Akademie bly eerste 
Orientering is slegs gereg
verdig as dit positief is en 
lojaliteit bou. Prof. Tjaart 
van der Walt bet op die 
stelling 'n onvoorwaarde
like ja geantwoord. 

Hy het verder gese dat 
alle orienteringsaksies ··n 
positiewe doel moet he. 
Moeilik kontroleerbare 
aksies wat nie altyd in die 
doel beantwoord nie, moet 
uitgeskakel word. 

Die Puk is 'n akademiese 
inrigting en akademiese 
orientering bly eerste 
prioriteit. Die eerstejaar 
moet in sy hele mens-wees 
ontwikkel word, daarom is 
die SSR- orienteringspro
gram net so 'n belangrike 
aspek van orientering. 

Die eerstejaar moet ge-
1nspireer word tot 'n Puk
gees en lojaliteit en nie 
daartoe ge'indoktrineer 
word nie. 'n Ware en posi
tiewe beeld moet aan die 
eerstejaar voorgehou 
word. 

Onbetrokkenheid by se
nior studente word deels 

prioriteit 
- Petro Malan -

veroorsaak deur 'n oor
dosis van inligting wat ty
dens orientering en in bul
le eerstejaar aan hulle 
oorgedra word. Daarom 
word verpligte aksies vir 
eerstejaars afgeskaf, tensy 
die huisvaders dit goed
keur. 

Orientering met fisiese 
aktiwiteite is net so nood
saaklik soos orientering 
met psigiese spanning, 
tensy albei elemente sin
vol toegepas word. Dit 
moet die -eerstejaar aan
spoor en inspireer, nie af
takel nie. 

Die afskaffing van orien
tering aan ander universi
teite bet bewys dat dit 'n 
slegte -gees in die hand 
werk. Prof Tjaart se orien-

tering moet nie geblok
keer word nie, maar wel in · 
die regte kanale gelei 
word. 

'n Belangrike aspek van 
orientering is tradisie. 
Prof Tjaart se tradisie is 
goed, maar dit moet 
positief wees. 

Seniors: 
Die meeste eerstejaars 

meen dat orientering posi
tief daarin slaag om die 
eerstejaars ware Pukke te 
maak en sodoende 'n hegte 
eenJi.eid te vorm. 

Sommige seniors se die 
wyse waarop orientering 
aangewend word, is te per
soonlik. .Hulle is nie ten 
gunste van die afstel van 
orie11tering nie, maar wel 
die regstel daarvan. 'n 

Vasgestelde SSR-orien
-teringsprogram moet uit
gewerk word en moontlik
hede vir beserings moet 
uitgesluit word. 

Rosemary Boltt se die 
aandeel van orientering is 
dat dit eerstejaars fisiek 
en geestelik uitput. Dit 
veroorsaak dat tiulle nie 
van die begin a~\aandag 
skenk aan hul a~demie 
nie. Daar moet~imaat 
geskep word waarin die 
eerstejaars geleer· ~ord 
om akademiese selfdl,ssi
pliene toe te pas. 
Eerstejaars: 

Die meeste eerstejaars 
meen dat orientering wel 
in sy doel slaag. 

Sommige eerstejaarda
mes meen dat dit geslaagd 
was, tot voor die seniors 
gekom het. Die seniors was 
bietjie kwaai en hard op 
hulle. Twee eerstejaar
mans se die seniors het 
hulle net meer laat saam
staan, en buitendien wys 
dit vir hulle wie is die 
baas! 

• Mededeelsaamheid in die mooiste sin van die woord-wil iemand 'n happie van my ou worsbroodjie h~? Hombr~ 
en Karlien nutti.g 'n tipiese Amerikaanse versnapperinkie. -- Sien berig op bladsy 9 
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CACHET 
APTEEK 

U Plus Apteek 
10AfSTRAA T 92 

Tel. 4201 
Groot genoeg om u te 
dlen, klein genoeg om 
u te ken 

Monument 
verwonder 

kampus 
-Zelda Nel-

DIE Pukterrein kan nie 
soos Harvard of Oxford 
spog met tuiµe vol 
monumente en stand
beelde van grootkoppe 
uit die universiteit se 
verlede nie. Met die ver
fraaiing van ons kampus 
bet daar darem nou een 
bygekom - digby die 
diktatekantoor. 

Knyp 'n minuut of wat af 
vir 'n kort besigtigingstoer 
wanneer jy diktaat-in
die-hand wil verbysnel. 
Die monument is opgerig 
ter ere van die 
opskop .... student en is in 
die vorui van 'n balfvol
tooide muurtjie met 'n 
paar bedremmelde bou
stene daarnaas. 

Dit is nou al maande 
lank dat 'n mens in hierrlie 
gesig moet vasstaar op pa i 
studentesentrum toe. Nou 
wonder 'n mens of die 
bouer in die middel van so 
'n meesterstuk besluit bet 
om op langverlof te gaan 

Dit het llierdie een 
voordeel dat dit lei tot 'n 
onderwerp van aktuele 
bespreking onder die stu
dente, want dit kos meer as 
net 'n denkskrum om te 
bepaal wat die doel van so 
'n hoekige stukkie muur in 
die middel van nerens kan 
wees. Intussen dien dit in 
elk geval as groot stimu
lant vir die gemiddelde 
student se denkvermoe. 

Skaakkompetisie begin 
Maandag 

DIE WAPAD en die 
Skaakklub bied 'n 
skaakkompetisie aan 

• Piet Goosen, wat al drie 
keer die seisoen as die beste 
mansatleet aangewys is, is 
hier in aksie. Hy het 'n af
stand van 56,72 m in die 
skyfwerp behaal tydens die 

PU-kampioenskappe. 

Sien berig op 
bladsy 10. 

vanaf 23 F~bruarie tot 10 
Augustus 1981. 

Die kompetisie gaan be
staan uit uitdunne oor ses 
rondtes volgens die Swit
serse stelsel, waarna die 
wenners dan deurgaan na 
'n verdere ses rondtes 
."Romdomtalie." 

Die wedstryde sal elke 
Maandag en Donderdag 
vanaf18h30 tot 20h30 in die 
binneplein van die Stu
dentesentrum plaasvind. 
Die maksi-stel sal ook in 
sommige gevalle ingespan 
word. 

Die eerste fase (Swit
serse stelsel) sal strek 
vanaf 23 Februarie tot 30 

M<iart. Die spelers speel 
die eerste rondte teen me
kaar volgens keuring. 
Daarna speel almal met 
dieselfde punte teen me
kaar. Die punte word soos 
volg verdien: een punt vir 
'n wenspel,. 'n half punt vir 
'n gelykopspel en geen 
punte vir 'n verloorspel. 

In die Switserse stelsel 
val spelers wat verloor nie 
uit nie. Almal speel dus 
ses rondtes. 

Na die eerste ses rond
tes gaan ses wenners oor 
na die volgende ses rond
tes (fase 2). Hierdie fase 
strek vanaf 27 April tot 10 
Augustus en word gespeel 
op die 

"Rondomtalie"-stelsel. 
Die skaakreels waarvol

gens gespeel gaan word, 
staan bekend as FIDE 
(Federation Inter
nasionale Des Echees). 

Inskrywi-ngsvorms kan 
gekry word by die Wapad
kantoor van Maandae tot 
Donderdae tussen 14h00 
en 16h00 of by die Skaak
klub (Caput - Sarel van 
der Westhuizen en 
Hombre - Piet Fouche). 
Volledige detail sal met 
inskrywings verskaf word. 

Die in.skrywingsfooi is 
slegs Rl ,00 per persoon. 
Inskrywings sal nog aan
vaar word tot en met die 
aanvang van die wedstryd. 

.. 



Beeldende Kunste Letterkunde

onsert stel
teleur

DIE jaarlikse eerstejaarskonsert is op Donderdag
12 Februarie aangebied. Alhoewel die ouditorium
vol was, het die studente wat dit nie bygewoon het
nie. nie veel gemis nie.
As mens iets moet uitson-
der op die program. sal dit
beslis Amajuba en Villa-
gers wees. Hierdie twee
koshuise het die eerste en
tweecle pryse in die mans-
afdeling gewen.

Die koshuise wat geseê-
vier het in die damesafde-
ling was Karlien en
Wag-'n-Bietjie.

Amajuba se televisie
program was baie goed -
die bestevan die aand. Die
kostumering en dekor van
Karlten was goed versorg
en het getuig van baie
moeite met die program.

Wag-'n-Bietjie se Chine-
se tragedie was in Chinees
wat aanvanklik snaaks was
maar later effens verveel
het.

'n Mens moet egter die
laagtepunt van die konsert
ook noem. Hier het Dra-
kenstein uitgeblink ten
opsigte van swak smaak.
Vergeet-my-nie se "Blue
Lagoon" was snaaks maar
het gegrens aan die bana-
le.

Die uitslae van die kon-
sert is soos volg:
• Dames:
Karlien 410,75
Wag-'n-Bietjie 408,75
Klawerhof 357,5
Wanda 342
Vergeet-my-nie 341.5
Kasteel319
Kulu 315,25
Oosterhof 305,75
Helde 305
Dink1293,5
• Mans:
Amajube 387,25
Villagers 386
Dawie du Plessis 335,5
Klooster 308,75
Caput 290,5
Hombrë 27175

EEN ding wat voorop
staan In dié film is dat
dit 'n tipies Amerikaan-
se mm is. Dit kom by-
kans in al die aspekte na
vore - en tog is My Bo-
dyguard nie gebind aan
nie plek nie - dit
maak die fUm univer-
seel.

My Bodyguard boei 'n
mens se aandag deuren-
tyd. Dit is komies - hier-
voor sorgClIfford se ouma.

\rf RK I '" )H

T .....

IIIE POTCHEFSTROOM
T.124540

TV.:
M ..... Don 14N1O - 2OhOO
Vry 14t1OO • 17t13O • 2~O

lat 10h00· '4Il00
13h30 - ZOh30

KIIE I
ANY WHICH WAY

YOU CAN
FLYING HIGH

liNE 2
ELEPHANT MAN

THE BIG liED ONE

Drakenstein: gediskwali-
fiseer.

Die Kultuurraad wens
die wenners van die eer-
stejaarskonsert hartlik ge-
luk. Volgens die beoorde-
laars was die standaard
alreeds hoër as verlede
jaar.

Die doelwit is om van die
eerstejaarskonsert 'n
prestigegeleentheid op
die Puk te maak. Die Kul-
tuurraad wil almal wat
behulpsaam was om van
die geleentheid 'n sukses
te maak, gelukwens.

"Mrs Peache" speel haar
roloortuigend maar tog
word sy ietwat 'n karika-
tuur.

Die dramatiese oom-
blikke in die film word
baie goed ondersteun deur
sensitiewe kameraskote.
Wanneer Lindermann vir
Clifford vertel van die
skietongeluk onderstreep
die verbyjaende trein die
spanning. In die skroot-
werf is 'n stootskraper op
die agtergrond besig om
motorwrakke op mekaar te
stapel terwyl Clifford en
Lindermann hulle eerste
diepgaande gesprek voer.

Lindermann praat rela-
tief min in die film. Op
grond van sy stuurse voor-
koms en grootte is almal

. bang vir hom. Hy is die
enigste persoon vir wie

Moody en sy trawante ont-
sag het. As hy nie in die
nabyheid is nie, dreig hul-
le die jonger seuns met al-
lerhande dinge wat hy in
sy verlede sou gedoen het.

Hulle vat hulle kos- en
vervoergeld en beskou dit
as hulle reg omdat hulle
die seuns "beskerm" teen
Lindermann Dieselfde
gebeur met die nuwe Clif-
ford Peache wat egter nie
die stand van sake aanvaar
nie. Hy oorkom die tradi-
sionele vrees wat almal vir
Lindermann het en stei
hom aan as sy persoonlike
lyfwag.

'n Film wat 'n mens baie
geniet terwyl jy daarna
kyk, maar wat 'n mens dalk
nie baie lank salonthou
nie.

ALABAMA
is dringend op soek na
twee sintetiseerderspe-
Iers en 'n basghitaarspeler
Ondervinding is nie 'n

vereiste nie - slegs
bladlees.

Skakel Jens Jonker by
Kultuurrsadskentoor van

08hOO tot 13hOO

THAUA
Wil jy Thalia help?

Ons ondervind geringe
tegniese probleme in ver

band met tegnicI.
Belangstellendes kontak:

Elize Venter by
Thaiia-kantoor.(Bus 20
by Inligtingskantoor}

Musiek Teater

Meesterskonserte
bring groot

kunstenaars
DIE Departement Musiek bied hierdie jaar weer 'n reeks van ses Meesterkonser-
te aan. In hierdie konserte tree kunstenaars van wêreldformaat op.

26 Februarie: Die Nasio-
nale Simfonieorkes van
die SAUK.
13 Maart: Nigel Kennedy
(Viool) en Sandra Rivers
(klavier). Nigel Kennedy
word beskou as een van
die mees opwindende jong
violiste van vandag.
26 Maart: Yonty Solomon.
Hierdie gewilde Suid-

Laat IIIUS
Puk
stig
fonds

Afrikaanse pianiste het
geen nadere bekendstel-
ling nodig nie.
17 Augustus: Michael Hal-
liwell (bariton) en Hennie
Joubert (klavier). Halli-
well het in die verlede be-
sondere lof ontvang vir sy
optrede in TRUK se aan-
bieding van Faust.
7 September: Narciso
Yepes (klassieke ghitaar).
Hierdie gevierde Spaanse
ghitaarspeler besoek
Suid-Afrika weer as gevolg
van openbare aandrang.

Dit is die konsert van 'n
leeftyd en behoort nie
misgeloop te word nie.
lOktober: Die Weense
Seunskoor. Enige optrede
deur hierdie koor van jong
stemme beloof om 'n musi-
kale hoogtepunt te wees.

Plekbespreking kan by
die konservatorium ge-
doen word. Seisoenkaart- I
[ies is beski kbaar teen R20 :
vir volwassenes en RIO vir I
studente. Toegang per;
konsert is R2,50 vir studen-
te.

George Gibbens is
deel van ons Univer-
siteltsgesin en het
ons Finansiël en mo-
rele hulp nodig. Prof
Tjaar van der Walt sê
dit is die rede waarom
die George Gibbens
Trust Fonds in die
lewe geroep is.

Die fonds sal aange-
wend word om 'n by-
drae te maak tot die
la ngtermyn mediese
behandeling en om alle
nodige fasiliteite op die
kampus kosteloos aan
George te voorsien.

Daar is 'n Raad van
Trustees benoem wat
bestaan uit prof Tjaart
van der 'Walt, Rektor;
mnr Claas Oosthuizen,
interne ouditeur; mnr
Dries Haysarnen,
universiteitsprokureer;
mnr Nic Kotze, kos-
huispa en Jan Louis du
Plooy, SSR-voorsitter.

Pogings om die fonds
as Openbare Trust
Fonds te registreer, het
misluk. Die fonds be-
hels interne fondsin-
sameling onder ouers,
personeel eu oud-stu-
dente. Bydraes van
buite instansies moet
langs ander kanale ge-
skced, aangesien die
fonds nie as 'n open-
bare fonds geregistreer
is nie .

George het tydens
oriëntering sy sesde
werwel gebreek, (die-
selfde besering waar-
aan die rugbyspeler,
Chris Burger, dood is)
nadat hy in 'n modder-
bad ingeduik het, in
plaas van deurgekruip
het. Hy sal waarskynlik
vir die res van sy lewe
in sy onderlyf verlam
wees.

Angelliera word
herhaal: digter
neem deel

OP versoek van lede van
die publiek word 'n her-
haling van 'n program
oor Angelliera eers-
daags aangebied. Die
program is verlede jaar
tydens die bekendstel-
ling van prof. T T Cloete
se debuutbundel, An-
geUiera, aangebied.

Die program is uniek in
die sin dat die digter self'n
aandeel in die program sal
hê. Aan die einde van die
vertolkingsgedeelte sal hy
'n oorsig gee oor die ont-
staan van die bundel. Hy
salook vrae beantwoord
wat die publiek aan hom
mag stel. Hier is dus 'n
gulde geleentheid vir stu-
dente om hul kwelvrae om-
trent die bundel op te los.

Die regie is onder die
bekwame hande van die
hoofvan die Departement
Spraakleer en Drama,
prof. T Botha. Hy sal self
ook deel aan die program
hê. Die ander kunstenaars
wnt aan die program deel-
neem is dr. Bet Botha en
Thea Cloete wat op 'n

meesterlike wyse van die
gedigte getoonset het. Sy
sal self ook van die toon-
settings sing.

Angelliera word van 23
tot 28 Februarie in die
Kamertoneel aangebied.

• Prof T T Cloete.

Studente kan bydraes tot
die fonds maak by hulle
HK's of by die SSR.

Uttstekende flieks
.tydens Karnaval
op Fanie du Toit

• Vrydagaand 20 Februarie om 20hOO
Puk Véldfliek 1 000 (Krieketskerm van B-veld), Strokies: 1

film: Woody Woodpecker, Hooffilm: The Gateway
Steve McQueen, Ali Mc Graw.

• Puk Veldf1iek 2000 (Krieketskerm van A-veld)
Strokiesfllm: Sinbad, Hooffilm: Smokey and the Bandit.
Saterda)taand 21 Februarie om 20hOO.
• hk Veldfliek 1000 (Krietketskerm van A-Veld)
Strokiesfllm: Relutant Debutant, 'Hooffilm: North Sel

Hijak Roger Moore, James Mason.
• Puk Veldfliek 2000 (KrIeketskerm van B-veld)
Strokiesfilm: Cartoon 2, Hooffilm: And now the scream

ing start (Riller).
Toegang gratis.
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PUK kry nuwe 
setmasjien 

MET die aankoop van 'n nuwe setmasjien in Junie verlede jaar, bet die PUK 
gevorder in sy uitbreidingsproses. 

Die rekenaarbeheerde 
' masjien is in die biblio

teek gelnstalleer, en het 
reeds belangrike werk 
verrig. Die 1981 Jaarboek
reeks is byvoorbeeld 
daarmee geset. 

op die bladsy skuif outo
maties in bulle onderskeie 
reels aan. Die verlore 
woord word presies op die 
regte plek ingelas sonder 
dat die bele bladsy weer 
oorgetik moet word. 

Volgens prof H F van 

Rooy van die biblioteek 
verrig die nuwe setmas
jien 'n baie belangrike 
taak, deur 'n groot ver
skeidenheid universi
teitspublikasies nou 
plaaslik en dus baie goed
koper te set vir kopiering. 

Afdeling Fondswerwing 
loads unieke aksie 

Wat die masjien so be
sonders maak, is dat die 
sewe jaarboeke op slegs 
tien papierdun slapskywe 
van ongeveer 15 cm x 15 cm 
geprogrammeer word en 
dan gebere kan word vir 
jarelange gebruik. Die 
skywe word dan net weet 'n UNIEKE aksie is pas deur die Afdeling Fond-
skywe word dan net weer swerwing van die PUK geloods. 
in die setapparaatgeplaas Die PU werf mielies by boere in die Wes-Trans-
maklik aangebring. vaal bet mnr Chris Windell Direkteur Fondswer-

. Deur slegs 'n paa~ knop- wing, bekend gemaak. Boer~ bet reeds bul onder-
~ies t~ druk, blok die mas- steuning aan die aksie gegee en 'n bele aantal ton 

BLADSY ORIE 

t" 
\:t 
\· 

'n 
nie 

J1en die bladsy self aan al- . . . 
bei kante en selfs die tyd- m1ehes is al geskenk. 
rowende bladuitleg word Die Uni':ersiteit !°"Y egter nie di~ m1~li~s nle, 

1nse outomaties gedoen. maar wel die geldehke waarde van· die m1ehes aan Water brand kok 
:~de As die tikster byvoor- die einde van die seisoen. se mnr Windell. Die be-
on.g beeld teen die einde van drag geld wat die Unversiteit dan van die hoer ont-

MNR J M Momberg. spyseniersb~stuurder van die 
studentesentrum, bet 'n ongeluk met die kookwa
terkan in die sentrum se kombuis gehad. usi- die bladsy agterkom dat sy vang, in ooreenstemming met die aantal ton mielies 

s. 'n woord aan die begin uit- wat by geskenk het, is natuurlik vrygestel van be-
by gelaat het, druk sy net 'n lasting. 

Nuwe aptekers met 
braai verwelkom 

ge- knoppie en al die woorde 
art-t-_..:_.:...::..:_:;-=;-..=.:::.....:.:...:~=-~~~~~~~-;--~~~~~~~~~~--'-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

!R20 
lvir 
per 
·en-

DIE aptekers op die Puk is Ancire Compion, voorsit- Daar sal binnekort 'n be-
bekend daarvoor dat hulle ter ·van die P.A.S.V., voel kendstelling van die vere- ~·. 
net so goed kan ontspan as dat daar meer gedoen ~an niging in die ~apad. ver- 4}\ n 
wat hulle kan werk. (In word om beter skakelmg skyn, sodat omngehgtes ·/:£,1 ., 
sommige gevalle kan bo- tussen aptekers en die res meer te wete kan kom van e PASV -ledeverkeergesellig tydens hulle eerste aksievan 
genoemde stelling seker van die Pukke te bewerk. hulle aktiwiteite. die jaar wat die vorm van 'n braaivieis aangeneem het. 
ook maa r n iksseggend r-~~~~~~::--:~~~~~~~~~~~:-~~--::--:-~~_...;.~~~~-::~~~~-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Die voorval het plaasge
vind toe mnr Momberg kof
fie wou maak vir die gaste 
by ' n huweliksonthaal 
waarby hy die spyseniers
werk behartig bet. In 'n 
poging om die kan te lig, 
het mnr Momberg skyn
baar sy balans verloor en 
daar het van die kookwa
ter op horn uitgestort. 

Mnr Momberg is tans in 
die Kalie de Haas-hospi
taal, maar sy toestand is 
bevredi.gend. Hy behoort 
binnekort weer op die 
been te wees . 
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ruarie, 'n braaivleis op die 
Fanie du Toit gehou met d f _ 
die hoofdoel om die ver- WO r ere-pro es so r lntreeredes 
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eniging aan die nuwelinge 
in die aptekerskorps be
kend te stel. 

Sommige van die eregas
t~ het ongelukkig effens 
laat arriveer as gevolg van 
die atletiekbyeenkoms 
wat op dieselfde aand 
plaasgevind bet, maar die 
eerstejaars bet nietemin 
die kans gekry om hulle 
ouer en meer ervare kolle
gas te leer ken en tuis te 

DIE Potchefstroomse wysgeer wat wereldwye erkenning geniet, prof. dr. HG 
Stoker, is pas deur die PU benoem vir 'n ere-professoraat. 

voel in hulle midde. 

Hy is die vader van die 
kursus wat tans bekend
staan as Wetenskapsleer, 
omdat by kom beywer het 
vir die uitdra van die Ba
siese Christelik-wysgerige 
kennis aan alle studente. 

As denker, geniet hy 
wereldwye aansien en 

deur onder meer sy ont
werp van die Wysbegeerte 
van die Skeppingsidee, het 
hy Potchefstroom vir die 
filosowe op die wereld
kaart geplaas. 

Sy prestasie is uiteenlo
pend. In 1964 het hy die 
Stalsprys van die Suid-

Prof De Villiers kry 
groat reisbeurs 

DIE Ernest Oppenheimer Memorial Trust se Reisbeurs is pas aan prof. Fredrika 
de Villien, hoogleraar in verpleegkunde aan die Potchefstroomse Universiteit 
vir Cbristelike Hoer Onderwys, toegeken. Dit is 'n beurs van RS 000. 

Drie ander beurse is ook 
aan haar toegeken, naam
lik 'n nasionale beurs van 
die PU vir CHO, 'u senior
beurs van die RGN asook 
'n beurs van die Suid-Afri
kaanse Verpleegsters
vereniging. 

Prof De Villiers bet in 'n 
onderhoud gese hierdie 
beurse stel baar in staat 
om later vanjaar 'n uitge
breide studiereis na die 
VSA te.onderneem met die 
oog op haar studie vir 'n 
tweede doktorsgraad in 
verpleegkunde. 

Sy sal universiteitshos
pitale in dertien state be
soek om 'n vergelykende 
studie te maak van ver
pleegonderwys in Suid
Afrika en die VSA. 

Prof De Villiers gaan 
verder navorsing doen oor 
die verpleegster in Ame
rika se plek in die ster
wensbegeleiding van 
pasiente. Sy gaan ook om 
haar Christelike siening 
daaroor uit te dra, bet sy 
gese. Prof De Villiers bet 
in 1977 haar doktorsgraad 
oor die sterwensb ege· 

leiding van pasiente ver
werf - 'n onderwerp wat 
sedertdien al hoe meer 
aandag gekry bet. 

Sy is ook uitgenooi om in 
Augustus 'n referaat oor 
kommunikasie met die 
sterwende tydens die In-

teraasionale Hospitaal
Christelike Genootskap se 
kongres in Exeter, Enge
land, te lewer. 

Prof De Villiers sal so
wat sewe maande in Ame
rika wees. Sy vertrek in 
Augustus. 

Rivier bied potensiaal 
'n VERSLAG oor die ont
spanningspotensiaal van 
die Vaalrivieroewer-ge
bied is verlede jaar deur 
die projekleier, dr M L 
Hugo, aan die Tak Sport
bevordering van die De
partement Nasionale Op
voeding (die gewese De
partement Sport en Ont
spanning) oorhandig. 

Dr Hugo is senior lektor 
in geogratie aan die Pot
chefstroomse Universiteit 
vir Christelike Hoer On
derwys en bet die studie in 
opdrag van die Tak Sport
bevordering gedoen. Die 
medewerker aan die pro
jek was mnr W H L van 
Rens burg. 

Die studie is in drie 
fases aangepak waarvan 
die eerste reeds voltooi is . 

Dit het die buitelugont
spanningspotensiaal van 
die rivieroewergebied in 
die _Vredefort-omgewing 
ondersoek. Dit het onder 
meer die moontlikheid 
van karavaanparke, piek
niekterrei ne en water
sport ingesluit . 

' n Soortgelyke onder
soek van die Mooirivier in 
die Potchefstroom-omge
wing word ook nou deur 'n 
nagraadse studenl in geo
grafie onderneem. 

. Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns vero
wer vir sy publikasies ; 
honderde artikels van horn 
het verskyn sowel as se
wentien monografiee en 
hy was "rektor" van die 
"Boere-universiteit" in 
Koffiefontein se inter
neringskamp. Van sy wer
ke het ook al in inter
nasionale publikasies ver
skyn. 

Tweeduisend 
by Amajuba 

HUISVESTING by die 
Amajuba-terrein, met die 
honderdjarige herdenking 
van die Slag by Amajuba, 
is feitlik uitgeput. Mnr H C 
du Plooy, voorsitter van 
die huisvestigingskomitee 
by Amajuba, seal die tente 
op die berg is bespreek en 
al wat nog beskikbaar is is 
privaatlosies, die woon
wapark op die dorp en die 
Volksrust-dam. 

Benewens die kara
vaanpark en Volksrust
dam - vir mense wat met 
woonwaens na die her
denking wil kom - is die 
skouterrein op Volksrust 
beskikbaar gemaak vir 
privaattente. Huisvesting 
by die jeugherberg van 
Yskor naby Newcastle 
word ook verskaf sowel as 
by die Inkwelo-Motel , so
wat twintig kilometer van 
die berg af. 

Mnr Du Plooy se sowat 
tweeduisend mense sal 
van die huisvesting by 
Amajuba gebruik maak en 
vyftienduisend mense be
hoort die herdenkingspro
gram byte woon . 

• 'n Duer moet doeibewus 
situasies skep waari.n hy sy 
kind moet aanmoedig om sy 
eie standpunte te vorm en in 
taal te verwoord. S6 het prof 
I N Steyn in sy intreerede, 
Onderrigleer as Wyse van 
Opvoeding, gese. 

Hy het gese dat PUK steeds 
die universiteit moet bly wat 
sonder huiwering en met 
koersvastheid uit die kom
pas van die Skrif sy rigting 
bepaal. 

Prof Steyn se naam is van
jaar in die bibliografiese 
werk, International Youth 
in Achievement, 'n werk oor 
presteerders onder dertig 

jaar, opgeneem. 

ProfTjaartvan der Walt 
het die redaksie van DIE 
WAPAD gevra om alle 
studente wat horn met sy 
verjaarsdag geluk gewens 
bet, te bedank. Hy waar-
deer die belangsteHing 
van die studente en nooi 
almal uit om hulle tuis te 
besoek. 

• Prof N J J Olivier, 
hoogleraar in die de
partement Romeinse 
Reg, het gedurende 
November verlede jaar 
sy intreerede gelewer 
oor 'n Prinsipieel
Historiese Ontleding 
van die Regsver
skynsel van Geldelike 
Vergoeding vir Pyn, 
Lyding en Ontsiering. 

Besembbs 
Die Besembos is tans by 
die drukkers. Dit behoort 
omstreeks 15 Maart be
skikbaar te wees en sal te 
koop wees by die lnlig
tingsburo. 



e KARNAVAL 
Karnaval '81 is in vele opsigte anders as die van die vorige 

paar jaar. 

Ons het vir die eerste keer, soos al gebruik geraak het op 
ander kampusse, 'n Karnavalplaas. Dit skakel onnodige werk 
en ongerief uit omdat dit al die aksies om 'n sentrale punt 
sentreer, en terselfdertyd die akademiese atmosfeer op die 
kampus die paar dae voor die tyd nie (te erg) versteur nie. 

Ons doen ook afstand van 'n paar aksies wat al traais1e 
geword het - soos die trapkarwedren wat afgestel is omdat 
die baan nie betyds klaar was nie. lntussen het Karnavalkomi
tee 'n hele paar nuwe aksies - soos die rofstoeigeveg - ge
reel waarin Pukke van alle opgekropte Karnavalenergie ontslae 
kan raak. 

Dit hang van die Pukke af of hierdie proeflopie gaan werk
net deur samewerking kan ons van hlerdie Karnaval 'n sukses 
ma a kl 

• George Gibbens 
Die Universiteit het na die ongelukkige voorval waartydens 

George Gibbens beseer is, besluit om 'n Trustfonds daar te stel 
waaruit alle moontlike onkostes betaal kan word. Hy sal ook in 
die toekoms die Universiteit se fasiliteite kosteloos kan benut. 

Die meeste van ons het ten voile deelgeneem aan oriente
ring en alles wat daarmee saamgaan; laat ons nou ook soveel 
moontlik gee om George se lewe so gemaklik moontlik te 
maak. 

HOOFREDAKTEUR: Izak Minnaar, Oude Molen no. 108, 
Molenstraat. Tel. 2-1576. NUUSREDAKTEUR: Hansie 
Vermeulen, Makouvlei. Tel 2-2229. ADMINISTRATIEWE 
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 25481. 
Boodskappe kan in bussie 13 by die lnligtingsburo in die 
Studentesentrum gepos word of gedurende kantoorure aan 
die Administratiewe Bestuurder, Kantoor G6 in die 
Studentesentrum. afgedra word. 
Tye: Maan 10h30 - 12h00 en 13h30 - 18h00 

Dins tot Don 13h30 - 16h30 

Filipense 1:3-11 
Fil. 1:11 " ... vervul met die vrug van geregtig

heid wat daar is in Jesus Christos tot heerlikheid en 
lof van God .. " 

Paulus, die gevangene te Rome, skryf 'n brief aan die 
eerste Christene in Europa: die gelowiges in Filippi. Ter 
inleiding deel hy die lesers iets mee van sy geloofsge
meenskap met God. 
1. Paulus dank God vir die Filippense se verhouding tot 
God. 

Paulus kan nie anders as om dankie te se nie. Mense 
wat vroeer heidene was, se verhouding tot God is immers 
reg! Nie omdat hulle volgens 'n wetboek begin lewe het 
nie, maar omdat bulle GLO dat Christus die wet namens 
hulle vervul bet (Fil 3:9). 

Daar is geregtigheid deur Jesus Christus. Hulle is vry 
van skuld. Hulle het 'n nu we lewe; 'n lewe van geregtig
heid. Hieroor jubel Paulus. Hy bid met blydskap, want 
die nu we lewe is nie iets vaags nie . Dit blyk duidelik uit 
die Filippense se verhouding tot God: 
(i) Hulle het die Evangelie aangeneem .en die ver
kondiging daarvan bevorder. (Fil 1:5-6; 4: 15; II Kor 8: 1-6) 
(ii) Hulle het soos Paulus, gely omdat hulle in Christus 
geglc het (Fil 1:7, 29, 30). 
2. Paulus bid vir die Filippense se verhouding tot me
kaar. 

Die nu we lewe in Christus bepaal nie net die gelowige 
se verhouding tot God nie, maar ook teenoor sy naaste. 
Die Filippense se onderlinge verhouding het nie gedien 
as 'n bewys van die nu we lewe dat hulle ontvang het nie. 
Hulle was nie eensgesind nie (Fil 2:2, 1:27, 4:2) 

Daarom bid Paulus dat die Heilige Gees hulle bring tot 
kennis van God en tot fyner aanvoeling en groter begrip 
van mense, d.w.s. tot toename in liefde (vs 9). 

Hierdie oorvloediger liefde het twee gevolge tot en 
met die wederkoms: 
(i) Teoreties: 'n Mens ontwikkel die vermoe om te be
sef wat werklik belangrik is . (Vgl Fil 4:8). 
(ii) Prakties: op grond van die bogenoemde besef, kan 
'n mens op reg en onberispelik op tree en nie aanstoot gee 
nie. 

Met oorvloediger liefde sal die eensgesindheid dus 
posvat as vrug van die geregtigheid wat daar in Jesus 
Christus is. 
3. Die rede vir die gebed 

Waarom bid Paulus dat die Filippense se verhouding 
tot God en teenoor mekaar moet getuig van die nuwe 
lewe van geregtigheid wat daar in, Christus is? S6 word 
God vereer. Die gelowige wat deur die Heilige Gees, as't 
ware oorloop van die nuwe lewe in liefde tot God en tot 
mekaar, doen dit tot heerlikheid en lof van god. 

DIE WAPAD FEBRUARIE 20, 1961 Oii 

• Meganisasie op die Puk gaan dalk sy stempel op Karnaval ook afdruk. 

Orienteri ng kan student 
geestelik knou 

"EK dink nie veel van 
orientering nie, omdat 
ek elke jaar met die ge
mors daarvan sit." 

S6 het mnr F van Graan 
van die departement Be
dryfsielkunde aan die Puk 
gese. Daar is aan horn en 
antler kenner.s van die 
psigologie gevra wat die 
sielkundige uitwerking 
van orientering op eerste
jaarstudente is. 

Gedurende die l'neer as 
sewe jaar wat hy as dosent 
aan die Puk verbonde is, 

JDoes mnr Van Graan 
reeds talle studente help 
nadat hulle geestelik ge
knou is tydens orientering. 

Hy moes selfs 'n jong 
man wat op die randjie van 
'n senuwee-ineenstorting 
was, aanraai om Hewer die 
universiteit te verlaat. 

Ook dr DA Louw van die 
departement Psigologie 
kry te doen. met studente 
wat na orientering by horn 
om hulp aanklop. "Dit is 
egter minder as wat ver
wag word," het hy gese. Dr 
Louw het bygevoeg dat 
projeksie di~els by sulke 
studente 'n rol speel. 
Hulle hou met antler 
woorde orientering son
der meer vir al hul pro
bleme verantwoordelik. 

Volgens dr M P Wissing 
van Bedryfsielkunde er
vaar eerstejaarstudente 
orientering verskillend. 
Vir sommige is dit ver
nederend, terw .rl ander dit 
as 'n grap beskou. 

Mnr Van Graan het 
daarop gewys dat almal 
nie geestelik ewe sterk is 
nie. Sommige studente 
mag sterk voorkom, terwyl 
hulle eintlik baie sensitief 

- Nelia Theron -

is. As net een so 'n sensi
tiewe student geestelik ge
skaad word, is orientering 
nie meer die moeite werd 
nie. 

Dr Louw het beklemtoon 
dat sommige mense se 
weerstand ~ teen 
spanningsdruk minder is· 
as ander s'n. "Die vraag is 
of sulke studente nie maar 
in elk geval probleme sou 
he nie, al was hulle nie op 
universiteit nie", het hy 
gese. 

Dr Louw en dr Wissing 
glo albei ~at orientering 
ook positiewe gevolge bet. 

Dr Wissing het gese dat 
eerstejaarstudente ander
sinds moeilik met mekaar 
en met senior studente sou 
kennismaak. Dr Louw wil 

· he dat orientering nie net 
as 'n proses waardeur stu
dente benadeel word, ge
sien moet word nie. 'n 
Positiewe gevolg daarvan 
is byvoorbeeld die skep
ping van 'n groepsgevoel. 

Aan die antler kant keur 
hy dit af dat senior stu
dente die orientering mis
bru i k vir "hulle eie 
egoi:stiese en dikwels 
patologiese behoeftes." 

Om vir hul eie onder
liggende minderwaardig
heidsgevoel ens te ver
goed,, en omdat hulle daar
van verseker is dat 'n eer
stejaarstudent nie juis 
te~n hulle kan optree nie, 
misbruik heelwat seniur 
studente hul magsposisie. 

Dr Louw beIJleit ver
. skerpte beheer oor orien
tering. Hy het voile ver
troue in die studenteleiers 
om selfbeter toesig te hou. 
Huiskomiteelede moet 
deeglik onder die besef 

van die belangrikheid van 
die saak gebring word. 
Daar moet ook streng 
opgetree word teen die 
wat die reels vir orienter
ing verontagsaam. 

Volgens mnr Van Graan 
moet orientering nie heel
temal afgeskaf word nie. 
Dit behoort net te geskied 
sonder dat die mens-

waardigheid van die 
eerstejaarstudente aange
tas word. Hy stel voor dat 
die Studenteraad saam 
met senior studente en do
sente van die Psigologie en 
Bedryfsielkunde de
partement bymekaarkom, 
om probleme wat gewoon
lik tydens orientering op
duik, te probeer oplos. 

e Karnaval 

Te vroeg of 
te laat? 

- Gerda Snyman -

KARNA VAL moet vroeg in die jaar gehou word, 
"sodat dit agter die rug kan kom". Dit is die alge
mene mening van seniors op die Puk. 

Hulle meen dat 
akademie vroeer aandag 
sal geniet as karnaval 
vroeg gehou word. Verder 
heers daar o_ok nog 'n va
kansiegees wat ideaal is 
om 'n karnavalgees te 
skep. 

Volgens die meeste eer
stejaars, moet karnaval 'n 
bietjie later in die jaar ge
hou_ word, omdat die 
akademie agter raa'k met 
orientering en met kar
naval so kort daarna raak 
dit net nog meer agter. Dit 
sal ook help dat eerste
jaars eers hul voete vind 
na orientering, en da~ met 
mening karnaval kan hou. 

Dr Jan van den Berg, 
president van karnaval, 
meen dat die karnavalpro-

gram oorlaai is met karna
valsette en -aksies en dat 
dit dus te lank uitgerek 
word. Dit veroorsaak dat 
studente en veral eerste
jaars (wat die meeste werk 
doen), agter raak met 
akademie. Die publiek is 
ook versadig nog lank voor 
die hoogtepunt bereik 
word. 

Die probleem is egter 
dat die semesterstelsel, 
veral na April, baie tyd in 
beslag sal neem. ln die 
tweede semester, na die 
Julievakansie, is dit 
winter en te koud om lek 
ker karnaval te hou . 

Indien karnaval late1 
gehou gaan word, sal daa: 
dus deeglik oor die ty1 
daarvan besin moet word 
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JlE WAPAD FEBRUARIE
BLADSY VYF

Donderdag 1 ebru rie-

13hOO- 14hOO:Inhandiging van
alle inligting i.v.m. reklameset-
te.
16h30: 1. Internasionale rof-
stoeigeveg in Amfi-teater plus 3
voorgevegte. Kaartjies beskik-
baar by Inligtingshokkie, vanaf
t3 Februarie.

I 2. Massa-ete voor Biblioteek

08hOOTennis Mans en Dames
08h30 Kanovaart Mans
08hOORolbal Mans en Dames
08hOOKrieket Mans
09hOONetbal Dames
08hOODamessokker
09h30 Skopfiets
l3hOO Drastoelwedren Mans en
Dames
l4hOO Kussingslaan Mans en
Dames
l4hOOToutrek Mans en Dames
l5hOOTouklim Mans en Dames
l6hOOBinnebandvaart Dames
l6h30 Binnebandvaart Mans

3. Prof Tjaart open Karnaval '81
amptelik.
4. Akademie word vermoor deur
minister van Rarentaal.
l8hOO: 1. Opening van vlotbou-
area op Fanie du Toit-sport-
terrein (B-rugbyveld).
2. Mallemeule
3. Karnavalbusdiens vanaf

Vry ag 2 Febr •re

kampus na Fanie du Toit-sport-
terrein.
20hOOvir 20h30: Karnavaldinee
in die Sentrale Eetsaal. Be-
perkte aantal kaartjies beskik-
baar by Karnaval-koshuisver-
teenwoordigers en Inligtings-
hokkie.

09hOO1. Opening van stalletjies
op hoofkrieketveld.
Koshuis ete-kaartjies geldig vir
gebruik bystalletjles,
2. Bi.orkaartjies beskikbaar by
Karnaval-, koshuisverteen-
woordigers.
17hOOMassabraai vir koshuise
op gruisparkeerterrein onder-
kant krieketoefennette.
l8hOOMallemeule open
l8hOO- 23hOOBiertuin open
l8hOO Blikbou uitdunne vind
plaas
19hOO2 Veldflieks op krieket-
veld.

Saterdag 21 Fe ruarie

08h30 Vlotte vertrek na kerk-
straat
09hOO Aankoms van vlotte in
hoofstraat
l5h30 Rugby finaal om Wolnit
Admirai rugbyskild
l8hOO- 23hOOBiertuin.
Blikbou finaal word beslis in
biertuin
Sêr enkel en dubbel tree op in
biertuin
Toegangkaartjies by stalletjies

Maandag 23 l6hOO- 22hOOIngee
van karnaval kaartjies vir kon-
tant.
Ingee van vlot, slot, stalletjies,
popkopmateriaal wat weer ge-

Mooirivierspele: Sport

l7hOOSakreisies Dames
l7h30 Sakreisies Mans

Wielaksies
07h30 Eierresies Mans
07h30 Blinddoekry Mans
09hOO- llhOO Skoonkarkompe-
tisie Mans en Dames
lOhOOInklim Mans en Dames
llhOO Vaardigheid met motor
llh30 Sakdra Mans
OlhOO- 24hOOKarnavalbusdiens
van koshuise na Fanie du Toit.
08hOOBeoordeling van stallet-
jies

07hOO- 22hOOKarnaval busdiens
te koop (sluit bierbeker in)
Osbraai op gruisparkeerterrein ,
Koshuise bedien In vlotbouver-
band.
20hOOEinde van trapkarwedren
2lhOO Bekendmaking van
karnaval wenners
2 Veldflieks op krieketskerms
Oorhandiging van 4 karnaval-
pryse deur karnaval president,
dr Jan van den Berg.

van koshuise na Fanie du Toit.
07hOO Vlotte beweeg uit vlot-
bouarea na gruisparkeerterrein
onderkant krieketoefennette.
07hOOBeoordeling van vlotte
08hOOVlotte word in wenvolg-
orde geparkeer voor uitgang na
Van Rooystraat.

Karnaval-koshuisverteenwoor-
diger ontvang blikkies, PUK- r

KIES en atletiekkaartjies

eek van 23 Februarie

bruik kan word.
Woensdag 25 Anglo Alfa At-
letiek byeenkoms
Vrydag 27 Sluiting van

kaartjie-eise teen karnaval
komitee
Saterdag 28 Sluiting varl
Woord boukompetisie.



Prystoekennings
1. Die dameskoshuis wal die alge-
hele wenner is, d.w.s. uit 'n totaal
van 8300 punte.
Die koshuis wat die posisie ver-
ower, kry die Karnavalsltild.
2. Die dameskoshuis wat die geldin-
samelingsaksies wen, uit 3100
punte (Kyk afdeIingAl Eerste plek
- R500; Tweede plek - R200;
Derde plek - Rl00.
3. Di" manskosbuise wat die alge-
hele wenner van die Karnaval is,
d w.s uil 'n totaal van 6700 punte.
Die koshuis verower die
Karnavál-beker.
4. Die manskoshuis wat die geldln-
s8111elingsaksies wen uit die totaal
van 3100 punte. Eerste plek -
ROOO;Tweede plek - R200; Derde
plek-RlOO.

Karnavalreëls
1. Die doelwit van Karnaval is om
aan die student 'n geleentheid te
bled om binne die perke van rede-

, likheid, beskaafdheid en verant-
oordelikheid vreugde in die be-

l",wing en uitlewing te vind van: 1.1
l:es4'llige samesyn op besondere
lvyse; 1.2 beoefening van vinding-
rykheid, Inisiatief en skeppings-
vaardlghede: 1.3 insameling van
fimdse vir Studente Gemeen~kaps·
(Uens
!!. Die optrede van studente (indi-
\ idu of groep) moet ooreenkernsug
die Christelike Karakter van die
lTnlversltelt geskied.*. Die bestaande regulasies en reg-
lemente van die Universiteit (kos-
hulse ingeslutt) word nie opgehef
nie en moet ook tydens Karnavalak·
lies gehandhaaf word.
~. Alle aksies wat direk of Indirek
met Karnaval in verband staan
snoet in groepe, onder beheervan 'n
rersoon gemagtig deur die be-
t ..okke Huiskomitee of Karnaval-
dagbestuur, plaasvind.
S Alle Karnavalaksies moet vol-
gens die reëls, deur betrokke kon-
veuor saamgestel en uiigevoer
word. Indien nie nagekom word nie,
het die Karnavaldagbestuur, in oor-
lo'g met die betrokke konvenor die
ug totdlskwalifikasie van betrokke
IndiVIdu, groep of koshuis.
6 VIGlbou

6. Vlotbou
6.1 Vlotbouspanne tree op soos
deur Karnavalkomitee ingedeel

,1' 2 Dnar mag slegs vlotte gebou
word op die spesifieke plekke wat
deur die komitee op die gesament-
like vlotbouery aangewys is.
6 3Geen alkoholiese drank word by
die vlotbouery toegelaat nie
64 Geen onderlinge beskading van
vlotte oor en weer word toegelaat
nie.
6 ~ Dameskoshuise sluit op die tye
BOOSdeur die Raad van die Univer-
5,telt en Karnavaldagbestuur vas-
gestel is.

7. Algemeen:

7.1 Geen Karnavalaksie mag vol-
tydse of nagraadse klasse versteur
nie. DIt sluit "geesvang"·aksies in.
7.:! Geen materiaalop die terrein
vr.n die Universiteit watnie aan be-
trokke koshuis behoort, mag sonder
dle medewete van dIe Komitee vir
terreme en geboue en of Karnaval-
dolgbestuur geneem of "geleen"
word nie.
II. V~rbode:
6.1 Verwydering. beskIIdiging van
eiendom
8;1 Molesteer en steuring van per-
s,me gedurende klas-ure.
8.3 Wederegteltke Indringing van
koshuise deur groepe of individue
annder medewete van Huiskomt-
tees in oorleg met Huisvaders.
84 Misbruik van drank.
8.5 Skakina van mans en dames oor
en weer behalwe met skrinelike
toestemmtns van dIe betrokke
Ilul.vader in oorleg met die HUIS'
komitee en Kamsvaldagbestuur.
1I.6Diegool van meel, water of'entge
ander voorwerpe, vloeistowwe of
~rondstowwe In untverslteltsge-
houe of op terrein.

-C..1Dia verfvan name op Universt-
leltsgeboue of op terrein. Die ont-
Ilerlng ofbeskadiging van eiendom
,an studente, publiek, universiteit
tn stadsraad
• V~rlnl'llloordelikheid van skade:
~.l Die I<al'navalkomitee sal na die
teste van hu Ivermoê maatrel!lstref
oJll te voorkom dat skade aan prj
v,at eiendom, munisipale eiendom
en Universiteitseiendom aangerig
w~rd. Die samewerking van die
studl'llte la hier baie belanlll'ik.
9.:0.nie Karnavalkomitee sal ver-
antwoordellk gehou word vir alle
I •• des wat direk met 'n kernaval-
ak,ie ~oos deur die komitee aange-
bled, in verband staan.
9.3 Skade aangerIIl deur koshuis-
groepe, private groepe of privaat
pel'lone, word egter deur hulself
gedr" aflleslen van die boete daar-
aan verbonde.
10.Elke koshuis!a verantwoordelik
Vir die opruimlnll op en om die be-
Irokk" kOIhuIs.

11. Alle navrae en skakeling met
borge moet deur die borgkonvenor
op die Karnavalkomitee gedoen
word. (Dit skakeloorvleueling uit).
12. Die Karnavaldagbestuur staan
heeltemal neutraal en alle navrae
en inligting van koshuise sal ver-
troullken objektiefbehandel word.
(Vlotontwerpe, reklamesette, ens)
13. Die sukses van Karnaval hang
nie net van die organiseer daarvan
af nie, maar grotendeels van die
houding en samewerking van die
studente.

Tema
Aangesien dit hierdie janr

Amajubajaar Is, sentreer die vlot-
tema om "Die Boer en sy Roer".

Die stalletjies se tema sentreer
om "Ultra-moderne Boustyle". In-
teenstelling met verlede jaar waar
ou boustyle uitgebeeld is, is daar
besluit om met die tema, die jaar
2081, uit te beeld. Baie mense won-
der hoe die boustyle in die vol-
gende eeu van Amajuba feesvie-
ringe daar sal uitsien.

Punte
Sport: Mans; Rugby 1500;Swem
200;Tennis 100;Krieket
200;Kanovanrt lOO;RolhallOO.Mans
-1200.
Mans: Damessokket 300;Skopfieta
200; Netbal lOO;Tennls lOO;Swem
2OO;RolbaI100. Dames - 1000.
Sports: Mans" Dames: Drastoel100;
Touklim lOO;Binnebandvaart 100;
Kussingslaan 100;Sakresies
lOO;Toutrek 100 - 600.
Wlelalisles: Mans: Sakdra 100; In-
klim 100;Eier-resies 100;
Blinddoekry 100 - 400.
Dames: Inklim 100;Vaardigheid 100
-200.
BlIkbou: Mans'" Darnel!

BlIkoou : Mans &: 200; Dames: 200-
400.
KlImanlakales: Standaardtletstoer
100; Mielielandfletstoer 400;
Reklamesette 300; Popkoppe 200;
Vlotte 600; Stalletjies 300 - 2 000.
Geldlnaamellngsaksles:
Atletiekkaartjies 600; Standaard.
fietstoer 300; Pukkie 600; Reklame·
sette 200; KoUektelyste 400; Vlotte
600; Sentlegging 200 - 3100.
Kultuurraadaulel: Sêrkompetlste
300; Eerstejaarskonsert 500 - 800
Karnaval DIenskorps (KDK):
Opruiming 400 - 400.

Rugby
Mans,

Dalum: late rondte - Maandag 16
Febr om 16h30. 2de rondte -
Woensdag 18 Febr om t6hSO.
vertoenwedstryd - Saterdag 21
Februarie om 14h30. Eindstryd -
Saterdag 21 Februarie om l5MS.
Indeling: Iste rondte: a) Amajuba
vs Overs op veld 1; bj Caput vs
Klooster op veld 2; C) Dawie Dup VS
Hombré op veld 3; d) Drakenstein vs
Villagers op veld 4. 2de rondte: I)
Wenners van (a) vs wenners van (b)
op veld 1; ii) Wenners van (c) vs
wenners van (d) op veld 2.

Vertoonwedstryd: VonlrivierAvs
Uitnodigingspan op veld 1

Eindstryd: Wenners van (I) vs
wenners van (Iilap veld 1.
PuntelOflllennlng:
Die spanning wat in die eerste
rondte uitval - 65. Die spanne wat
in die tweede rondte uitval - 168.
Die spanne wat in die Onaal uitval
- 33!!.Die wenners 500.
Reëls:
1. 'n Wedstryd duur 70 minute
2. Wes·Transvaalse skeidregters sal
die wedstryde hanteer
3. Die Rugbyreêls 5008 dit In die
ko.huisliga toegepas word leid vir
al die wedstryde.
4. Die uitnodigtngsspan wat teen
die "Vaal-Pukke" .peel word ge-
kieB uit die koshuisspanne wat nie
In die nn8al speel nie.
5, Elke koshuis moet 'n rugbybal
voorsien.
6. Elke koshuis moet 'n vlagman
voorsien
7. Lede van die Wes·Transvaalse
oefengroep mag nie deelneem nie
8. Die karnavalkomitee aanvaar
geen verantwoordelikheid vir be-
serings nie

Damesskopfiets
Reêls:
1. Elke koshuis gebruik sy eie skop-
fiets, BOOSin die verlede.
2. Elke span beataan uit 8 lede.
Geen reserwes sal toelelaat word
nie.lndlen enille deelnemer beseer
word, moet slegs die ander 5 voort-
gaan met die wedren.
3. Vaste orde moet gevola word,
sodat elke deelnemer dieselfde
aantal rondtes voltoot.
4. K0511ulBIs self verantwoordelik
vir die verf van die skopfiets. Die
koabula se naam, &look 'n ult-
ataande nommer wat voor.fversll:af

sal word. moet op elke fiets aange-
bring word. Deelnemers ongeveer
15 em groot op die rug en bors vas-
werk of vassteek.
5. Nommel'8: 1 Karllen; 2 Vergeet-
my-nie. 3 Wanda. 4 Wag·'n·bietjie. 5
Oosterhof. 6 Kulu. 7 KJawerhof. 8
Kasteel. 9 Relde. 10 Dinkt.
6. Elke koshuis moet 1 helper stuur
vir rondtetellings.
7. Elke koshuis sorg self vir twee
helpers in die kuipe.
8. Indien die fiets of skopper iets
oorkom, moet die rondte voltooi
word.Niemand magterugdraai nie.
9. Elke spanlid neem op eie risiko
dee. Die Karnavalkomitee sal geen
verantwoordelikheid aanvaar nie.
10. Wenners word bepaal volgens
aantal rondtes voltooi in 'n ~·uur.
Punte: Deelname - 20 punte. Eer·
ste plek - 180 punte. Tweede pIck
-- 180 punte. Derde plek - 140
punte ens. Tiende plek- lOpunte.

Finale punte Uit honderd word
dan omwerk na 'n punt uit250.

Mooirivierspele
(Sports)

Algemene Oorsig
1. Daar word ses kompetisies aan.
gebied, nl drastoelwedren, toutrek,
binnebandvaart, touklIm, kussing.
slaan en sakresies.
2. Alle aksies, behalwe die dra-
stoelwedren, vind by dieMooirivier
self plaas.
3. Mans en dames gaan aan elke
ietm deelneem. I
4. Die dagbestuur saloor die
puntetoekenning beslis.
5. Daar gaan 3 aapkaste op die
Karnavalplaas opgerig word. Vry-
willigers word gesoek om die hele
naweek van die .karnaval daarbo
deur te brl ng.
6. Die tydsduurvan die MooirIvier-
spele word beplan vir ongeveer
l2hOOtot l7hOO.
7. Die Minister van Tarentaal gaan
die verrigtinge open met die aan-
koms van die drastoele.

Die verskillende
items

i) Drutoelwedren: Tyd: 13hOO.
Datum; Vrydag 20 Feb.
- Daar gaan een draatoel per
manskoshuis toegelaat word.
- Slegssesdraersperdrastoel-al
ses moet gelyk kan dra.
- Elke koshuis moet sy eie drastoel
ontwerp- daar mag egter nie meer
as ses draers wees nie, en daar mag
van geen ander hulpmiddele as die
draers self gebruik gemaak word
nie
- Die dameskoshuis wat saam met
die betrokke man.koshuis vlotbou.
moet 'n dame verskafom gedurende
die wedloop op die drastoei te sit.
- Elke draer sal vooraf 'n nommer
ontvangCl-60Jwat hYop By koshuis
T·hemp moet aanbring. :DIt is om
oneerlikheid te voorkom).
- By elke drasloei sal daar die
heeltyd 'n beampte wees om te kyk
datgeen onreggepleeg word nie. Hy
sal die bevoegdheid hê OlDaan te
beveel dat 'n span gediskwalifiseer
kan word as enige ongerymdhede
gemerk word.
- Die drastoelwedren salop die
parkeerterrein tussen Overs en
Helde wegspring en weer op die
Fanie du Toit by die Mooirivier
eindig.
- Elke span sal presies ingelig
word van watter roete gebruik ge-
maak moet word.
- Met die aankoms van die dra-
stoele op die terrein van die Mooi·
rivierspele, sal die Minister van
Tarentaal die wenner aankondig en
gelukwens.

Punte: Eerste plek-lOO. Tweede
plek - 90 punte. Derde plek 80
punte ens, lOde plek - 10 punte.
Il) TOlllrtll: Tyd: l4hOO
- Die spanne(Mans en dames) gaan
op 'n ultklopbasts meeding.
- Net voor die kompetisie sal elke
span geleentheId kry om 'n nommer
te trek, wat gaan bepaal wie teen
wie gaan trek. Die kaptein van elke
span moel 13h45 aanmeld by tou-
trek punt.
-Daar sal 10 spanne lIelyktydig
begin trek. Eers dames dan die
mans.
- Die verloorders val outomaues
uit, en die wenners kry dan weer
aeleentheid om nommers te trek
(wie teen wie gaan trek).
- Die apanne moet selhorll vir uit-
rustlnllwaarmeehullegaan trek, bv
stewels en rugby truie.
- Die dames-toutrek aal eers afge·
handel word, voor die mans aan die
beurt kom.
- Daar is geen gewig8beperklng
nie.
- Elke koshuis moet een toutrek-
span verskaf.
Eerste uitdun 20 of deelname.
Tweede uitdun 40. Derde uitdun 60.
Vierde uitdun 80. Vyfde uitdun 100.

III) .1.. e........ I1: Tyd: 16bOO.
-Gaan op die Mooirivier aelfbesUs

word. vanaf die braaivleisplek tot
by die brug.
- Die dames binnebandvaart sul
eers afgehandel word, en dan sal
die mans aan die beurt kom.
- Elke koshuis moet 2 deelnemers
verskaf
- Binnebande word deur die
komitee voorsien.
(lv) Touldim oor die Mooirivier: Tyd:
14hOOPunte: Eerste - 100 (soos by
toutrek)
- Vier spanne sal gelyktydig mee-
ding. ook op 'n uttklopbasis.
- Die dames sal eers meeding, en
dan die mans.

Ook hier sal van nommers ge-
bruik gemaak word, om te bepaal
wie gaan wanneer klim ens ..
- Elke koshuis moet 2 deelnemers
verskaf.
- Toukllm tel 100 punte.
v) Kussingslaan. Tyd 16hOO.
- Daar sal een elke span, m.a.w. 10
persone op 'n slag meeding.
- Die dames neem eerste deel en
dan die mans.
- Hier sal oak 'n uiiklop basis lie·
brulk gemaak word.
- Die beste uit 3 valle wen.
- Elke koshuis moet 1 deelnemer
verskaf
- Kussingslaan tel 100 punte (soos
vorige).
vi) Slkr88le8: Tyd: Daln... : 17hOOOen
Mansl7h30
- Daar sal20 deelnemers op 'n slag
wees.
- Die dames ding eerste mee, en
dan die mans.
- Elke koshuis moet 2 deelnemers
verskaf.
- Die afstand Is ongeveer 30 meter
- Sakresles tellOO punte vir eerste
plek, 90vir tweede ens (soos vorige)

Algemeen

- Daar moet na die tyd gesorg word
vir opruimings.
- Daar word 'n algehele wenner
van die Mooirivierspele aangeken-
dig. Die wenner word SO gou as
moontlik aangewys.

Skoonkarkompetisie

Tye: Vr20Feb '81om09hOO-llhOO.
Eerste beoordeling van motors om
09hOO - 10hOO. Begin van kom-
petisie om lObIlO.Beoordeling van
skoonste motors / motors om llhOO.
Doel: 15mans en :I dames neem In
Karnavalkoshulsverband deel. Een
motor wat nie vooraf skoongemaak
Is nie word deur die span gewas,
skoongemaak en gepolitoer.
Rei'lls:
1. 09hOOtot 10hOOword die motor
vir die eerste keer beoordeel op die
sementblad reg oorkant die swem-
bad op Fanie du Toit sportterrein.
Motors salop 'n voorkeurbasis be-
oordeel word.

Strafpunte gesied as volg: 'n 1971
model motor word ()strafpunte voor
nfgetreken 'n 1981model word 1 000
strafpunte voor afgetrek.
3. 10 llhOO word die motor beoor-
deel deur 'n paneel van beoordee-
laars volgens algemene voorkoms;
binne, bulte en onder die motor.
Daar salook punte toegeken word
vi r fYnere afWerking.
4. Strafpunte sal dus oorkom moet
word deur merietepunte toegeken.
5. Die eerste ohkoonste motor ont-
vang 100 punte, die 2de 90, die 3dI'
80 ens.
6. Die punte word vir die span
toegeken; dit is dus belangrik dat
daar ten alle tye teenwoordigheId
van beide mans- en damesdeel·
nemers Is.
7. Jndien daar minder of meer
deelnemers is word strarpunte
toegeken.
8. Die span moet sy eie wasgereed
skap en bybehore voorsien. Slegs
water word deur die Karnaval-
komitee voorsien.

Inklimkompetisie

Tye: Kompetisie vind plaas op 20
Feb om 10hOOop die grasperk onder
die netbalbane op dte Fanledu Toit
sportterrein.

Doel: Daar word van die deel-
nemers verwag om soveel as moont-
lik mense binne die motor te kry.
Retl"
I. Een kul' word verskaf deur
Karnavalkomitee.
2. Koshuise sal In karnavalkos
huisverband deelneem, eers die
dames- en daarna die mans-
koshuise.
3. Die span sal so veel as moontlik
mense In die motor probeer kry.
4. Die deure, kattebak en vensters
moet kan toemaak.
5. Geen persoon mag aan die grond
raak tydens dl e beoordeling.
6. Die apan sal direk na hili poging
geweeg word.
7. Sou 2 of3 spanne eweveel mense
in hul span verteenwoordill, sal die
span met die grootste massa daarin
wen_

6. Indien die massa eweveel is sal
daar weer 'n uitdun plaasvind.
Punw.: (mans en dames) tste - 100
punte. 2de - 110 punte ens.

Sakdra-kompetisie
Tye: 20 Feb '61 om llh30 op die
gruisparkeerterrein reg onder die
krieket-oefennette op die Fanie du
Toit sportterrein.

Doel: Daar sal deur 'n span van 8
mans gepoog word om 50 sakke
mielies van 70 kg elk oor 'n afstand
van 50 m te verskuifen die netjieste
op die ander afgebakende terrein
pak, sal die

Doel: Daar sal deur 'n span van 8
mans gepoog word om 50 sakke
mielies van 70 kg elk oor 'n afstand
van 50 m te verskuif. Die span wat
die sakke In die kortste tyd verskuif
en die netjieste op die ander afge-
bakende terrein pak, sal die Wen-
ners wees.
Rellls:
1. Slegs 3 mans per koshuis mag
deelneem.
2. Die afgebakende terreine is 150m
uitmekaar. Daar moet 50 70 kg
cmleliesakke verskuif word.
S. Sakke moei van die een na die
ander terrein gedra word: 1. In die
kortste tyd; il. en netjieste verpak
op die ander terrein.
4. Die af~.;o~kl'nde terrein mag nie
verskuif word nie.
II. 100punte vir die kortste tyd en 50
puntevir die netjiese verpak op die
ander terrein.
6. Die punte sal dan verwerk word
na 100 punte: 2/3 vir spoed (tyd); 1/3
vir netheid.
Punte:
1.Spoed: Span met vinnigste tyd sal
100punte ontvang, 2de 90 en 3de 80.
Of persentasie: Vinnigste tyd sê bv
,100sek - 100 punte. 2de 110 sek-
90 punte.
2. Netheid: 50 punte aan die span
wat die sakke die netjieste verpak
op die ander terrein, 2de 45 en 3de
40. (Or persentaste). Die punte word
dan in verhouding 2/3 vir spoed en
1/3 vir netheid verwerk.

Finale
beplanning
vir motor-
fietstydren
en dames-
vaardigheids-
toets

HierdIe wielaksie bestaan uit
twee dele, een deel waar motor-
fietse en 'n ander deel waar motors
gebruik word. Lg geld net vir
dames.2 items vir mans met motor-
fietse en 2 items vi r da mes met
motors. Hierdie tydren is korter as
In die verlede en Is eerder vir ver-
maaklikheid as vir waaghalsIgheid
en is daarom ook bale veiliger vir
belde. Klem volop vaardigheid
daarom Is die items 80 beplan dat
die grootte van die motorfietse nie
saak maak nie.

Man.: al EIerresies: 07h30.
Hier gaan dit om tyd. Die ryer

apring weg met 'n stukkie garing, na
40 treë moet hy atop, af1cllmdie gar-
ing deur 'n naald se oog druk wat sy
spannaat vashou sender om mekaar
se hande te rallk. (Spanrnaat 40 m
weg). Dan moet hy weer op die
motorfiets klim en wegtrek en
binne 15tree daarvan daan moet hy
'n eier op 'n lepelontvang van sy
spanmant en dan daarmee (sonder
om dil met 'n vineer vas te druk) om
'n band draal (40 m well) en terug
jaag. flIervoor bet die peraoon 40
sek tyd. Waar 'n eier van die lepel
afval moet hy stop en moet sy span.
mailt na hom toe hardloop en die
eier weer opsit. Daar word dan 2
punte vir elke ~ sek afgetrek.

(b) Blinddoekry: 7h30. Hier moet
die passasier aan die bestuurder
van gemerkte roete beduie, vir 100
punte moetdie afstand binne 50sek
afgery word. Alles langer as dit
wopd met 1 punt vir 2 sekondes. As
die motornets vrek, mag daar weer
een keer OOrbegin word.
Damel: Vaardigheid met motor:
llhOO.
a) Vaardigheidstoets A _ Die
dames moet In 'n motor met 'n pos-
sasler tunen 'n klomp bande deur-
ry in die kortste moontlike tyd.
Hulle moet met 5 sekonde
lIepenallscer word vir el ke keer wat
hulle 'n band raak.
b) Vaardigheidstoets B _ Dieselfde
as by A maar die bestuurder moet
geblinddoek wee •. Uier kry hulle 'n
langer tyd om die afstondle voltooI.
II. Elke persoon moet vir hulle 'n
spanllJaat saambring.
8. Elk!! persoon moet sy/haar eie
voerJulll verskaf
7. Dte vaardigheidstoets van die
dames sal na die motornetstydren
gealrled.
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8. Geen bonuspunte sal aan per·
sane toegeken word wat beter pres-
teer as die veronderstelde tyd nie.

Vlotte
Opening van vletbouarea. t9Feb·

ruarie om l8hOO. Beoordeling van
vlotte: 21 Feb om 7hOO.Vlotte ver-
trek na Potchefstroom om 08h30.
Parys om 09h30. Vredefort om
llh45.

Kollekteringreëls
Geen kind onder ouderdom van

10 jr mag aan die straatkollekte
deelneem nie, of in die verband
werksaam wees nie. Almal wat
kollekteer mag net in besit wees
van 'n kollekteblikkie soos deur die
karnavalkomitee uitgereik.

Wet op fondsinsamelint N 107
van 19'78 speSifiseer dat Iondsin-
sameling sonder teenprestasie net
in Wes-Transvaal mag plaasvind,
fondsinsameling met teenprestasie
mag In 'n wyer area gedoen word.

Daar sal dus In Potchefstroom ge-
kollekteer kan word, asook Pukkies
en atletiekka~rtjies verkoop word.
In Parys en Vredefort mag net Puk-
kies en atletiekkaartjies verkoop
word. Doelbewuste kollektering
word ten strengste afgekeur In
Parys en Vredefort.

Stalletjies

DIe stalletjies begin Vr.·oggend,
20 Feh om 08hOOfunksioneer en sal
dwarsdeur die dag verversings by
die vlotbouery, Mooirivierspele en
Mallemeule verskaf tot laat die
aand. Die stalletjies moet egter
reeds die Do.-middag, 19 Feh om
16h30 gereed wees vir beoordeling.
Die Stalletjies wat dan nie op die
vasgestelde terrein gereed is nie,
801 summter gedlskwaliftseer' word.

Sa·oggend 21 Feb sal die stal-
letjles vanaf 12hOOvir die rea van
dIe dag verversings verskaf. VI' en
Sa middag geen etes in koshuis.

Massa-etes
Saterdagaund 14 Februarie:

Mielieland· en standaardfietstoer
arriveer In Potchefstroom. Om
l7h30 word daar vir hulle 'n braai
vleis aangebied op die Fanie du
Tolt Sportterrein.

Donderdag 19 Februarie: 'n
Massa·ete voor die Biblioteek, vir
alle studente om 17hOO.Die ete sal
die vorm aanneem van selfbe
diening. Kaartjies sol by koshuise
deur Hk's uitgedeel word.

Vrydag· en Saterdagoggend: 20 en
21 Februari/!: Oggendetes vind
normaalweg by die keshulse plaas.

Vrydngnand 20 Februarie:
Massabraai word aagebted op die
Fanie du Tott-sportterrein. Kaar-
tjies sul by onderskeie koshuise
deur UK's uitgedeel word wat vleis
en kosmeeverkery kan word.'Kosil
vanaf l7h30 belkikbaar.

Saterdagmiddag 21 Februarie:
Middagete word deur stalletjies
vers kaf op die Faille du Toltsport·
terrein. Kaartjies sal by koshulle
deur Hk's uitgedeel word wat dan
IngeruU word virkaartjies by Fanie
du Toitsportterrein vir etes by stal-
letJles.

Saterdagaand 21 Februarie: 'II
Osbraal word aangebted op die
Fanie du Toitsportt.enetn. Kaart-
jles sal by koshuis HK's verkry kan
word vir die osbraai om 17h30.

Biertuin

Ole biertuin word alegs Aallile
bied tndren dit op voorwaardes ge.
skied soos deur die rektor geatel.

Tye: 20 Februarie en 21 Feb-
ruarie 16hOOtot 2lhOO.

Toegangskaartjies wat3 biere per
man en 2 per dame en 'n bierbeker
inalurt, word aan die koshuise ue
sklkbaar gestel en solook te kpop
wees by die sentrale kaartjleskn,,'
toor op die Karnavalplo8a.

Koeldranke, sigarette en scetl-
sheid kan in die biertuin met kon-
tant gekOOp word.

Drank word lliadnie buite die
blertuin toegelaat nie, daar 8al
atreng opgetree word teen persone
wM hul wangedra.

Wanneer 'n persoon die biertuin
wil verlant om ekstra blerkaart.iJes
te koop, sal 'n uitgangskaartjie aan
hom gegee word.

Op Saterdagaand 21 Februnrl,
sal die Bllkbou-kompettsie SOWf
dieoptredevan die _êr·nnale in dl
blertuin plaasvind. Die aksies n
plaasllind vallaf 18boo
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Sia kciart e 
student esoaar 

VOLGENS Wim Ver
geer, SSR-Iid vir stu
dentediens, gee die SSR 
die jaar in samewerking 
met die vereniging, 
Aisec Ekonomik.a, 'n 
studente-afslagkaart 
uit. Die kaart . sal die 
studenterand in staat 
stel om veel langer te 

,~~~~ 
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rek. 

Die afslagkaart sal stu
den te koopkrag by die 
winkels wat bereid is om 
die meeste afslag aan stu
dente te bied, sentrali
seer, en antler winkels 
dwing om antler minder 
wins uit studente te pro
beer maak. 

'n Opname deur Aisec 
Ekonomika by ongeveer 
500 sake-ondernemings in 
Potchefstroom toon aan 
dat feitlik geen sake
onderneming op die Bult 
bereid is om afslag aan 
studente te gee nie. Han
delsake in die dorp en ver
al in die Indiersentrum is 
ee:ter bereid om tot 30% 

afslag aan studente te gee. 
Die afslagkaart stel die 

houer in staat om ongeveer 
15% afslag op drank, 30% 
afslag op motoronderdele, 

25% afslag op dames 
-klere, 30% afslag op 
mansklere, 20% op sport
benodigdhede, 25% afslag 
op meubels en 30% afslag 
by haarkappers, te verkry. 

Die afslagkaart wat gel
dig is by ongeveer 40 
sake-ondernemings in die 
dorp, is verkrygbaar by die 
Inligtingshokkie. Die 
koste beloop Rl,00 stuk en 
'n paspoortfoto word ver
eis. 

Die koopprys van die af-
• slagkaart kan byvoorbeeld · 
drie keer verhaal word, 
deur slegs een denimlang
broek te koop. 

Skenking 
Personeel van die PU en 

van die Teologiese Skool 
van die Gereformeerde 
Kerk en studente bet byna 
R8 500 geskenk vir die 
mense in die vloedge
teisterde gebiede van 
Kaapland. 

• Die twee klein glasies is ingesluit.by.die RlO per paar wat Karnavaldineegangers moet 
opdok. Die groot glas is ingesluit by biertuinkOOrtjies. 

'n Tjek vir die volle be
drag is reeds aan die De
partement Volkswelsyn en 
Pensioene gepos. 

Jeanette 
versamel 
R1 012 
vir Puk 

JEANETTE KRUGER, 
'n eerstejaar, van 
Wanda, bet gedurende 
die vakansie Rl 012,22 
vir die Puk ingesamel. 

Koshuisreulement 
se reels hersien 

DIE ou koshuisregle
ment is hersien en aan
gepas. Dit is egter geen
sins 'n nuwe reglement 
nie, volgens mnr Coet
zee, hoof van die kos
huisadministrasie. 

daar uitsluitsel oor die sake 
verkry is, sal dit ook nuut in 
die reglement ingewerk 
word. 

Die · Sentrale Beheer
komitee van Kosbuise bet 
deurentyd op aanbeveling 
van die Koshuisraad ge
werk. 

In die nuwe reglement is 

daar sekere bepalings wat 
ook betrekking bet op die 
dorpstudente. Die stap is 
geneem omdat al hoe meer 
studente in die dorp gaan 
woon, en hulle gedrag daar 
nie aan 'n koshuis nie, maar 
onmiddellik aan die naam 
van die universiteit ge
koppel word. 

BLADSY SEWE 

• Die allernuutste uit Parys - die "Mechanic-look" - Heide 
hang uit tydens 'n Reklameset in die hoofstraat. 

Pukke ontevrede 
oor boekediens 

- Trudie Scholtz -

DIE ontevredenheid van 
Pukke oor die diens wat 
deur plaaslike boekwinkels 
gelewer word, blyk duide
lik uit 'n meningsopname 
wat deur DIE WAPD ge
doen is: 

"Daar is te min boeke". 
"Pro Rege se pryse is te 
duur." "Te min betaal
plek". "Die navraediens is 
goed." "Lang rye". "Die 
rakke is deurmekaar ... " 

"Wesvalia en Pro Rege 
!ewer 'n g.root <liens wat 
nie deur studente onder
skat moet word nie," bet 
mnr H Kruger, bestuurder 
van Wesvalia, verlede 
Vrydag gese. 

Beide boekwinkels se 
bestuurders hetgereageer 
op ontevredenheid van 
studente oor die gehalte 
di ens wat die boekwinkels 
I ewer. 

Volgens mnr Kruger is 
die tekort aan boeke van
jaar 'n unieke prob.leem. 
Hy skryf dit hoofsaaklik 

toe aan vervoerprobleme. 
Aile oorsese boeke word 
glo in Kaapstad ontskeep 
vanwaar dit per spoor na 
Johannesburg vervoer 
word. Die onlangse ver
spoeling van die spoorlyn 
by Laingsburg bet meege
bring dat goedere vertraag 
is. 

Mnr Kruger se dat boeke 
wel vroegtydig bestel 
word, maar dat dit in die 
praktyk nie moontlik is om 
boeke te lank voor die tyd 
te bestel nie, aangesien 
die boekwinkel dit nie 
altyd finansieel kan be
kostig nie. Daarby word 
genoern dat krediet
geriewe wat aan studente 
verskaf word in ag geneem 
moet word. 

'n Verdere aspek wat 
meehelp tot bogenoemde 
probleem is dat daar soms 
minder (of meer) studente 
vir 'n bepaalde vak inskryf 
as wat verwag word. Die 
gevolg hiervan is te min 
boeke, of te vee1, en die 
verliese moet dan deur die 
boekwinkels gedra word. 

Die Puk bet aan elke 
eerstejaar wat meer as 
R950 kon insamel die 
helfte van hulle klasgelde 
belowe. Jeanette wou haar 
studies self met behulp 
van 'n lening betaal en bet 
besef dat die beloning nie 
te versmaai is nie. 

Dit bet moed, deur
settingsvermoe en baie 
sweet gekos om die bedrag 
in te same!. Sy bet twaalf 
dorpe deurkruis - som
mige daarvan meer as een 
keer! Haar pa bet meer as 
'n 1 000 km afgele om haar 
by al die dorpe te besorg. 

Sekere bepalings in die 
ou reglement bet mekaar 
weerspreek omdat aan
passings deur die jare ge
doen is, sonder dat dit ooit 
in die gebeel bersien is. As 
gevolg biervan was die in
deling nie baie logies nie. 
Sekere dinge was ook ver
ouderd. 

Piet weg by SUCA 

Volgens mnr Kruger 
word die probleem van te 
min boeke deur boek
winkels dwarsoor die land 
.mdervind. Potchefstroom 
is dus geen uitsondering 
me. 

Die verskil in pryse tus
sen die twee winkels is glo 
minimaal, aangesien die 
boekhandelaar volgens 'n 
ooreenkoms gebind word. 

Geen moeite is ontsien nie 
en hulle bet selfs by plase 
aangedoen. 

Dikwels moes sy haar 
trots in die sak steek en 
mooi vra vir 'n bydrae. Sy 
was egter tevrede met 
enige bedrag - selfs toe 
een student 'n tweesent
stuk aan haar gegee bet. 

Soms is haar moeite be
loon met 'n ti en- oftwintig
randnoot. Gemiddeld bet 
sy egter R2 van elke per
soon ontvang. Geen won
der dat haar skoene flen
ters en haar voete vol 
blase geloop was nie! 

Daar is toe 'n komitee 
saamgestel bestnnde uit 
mnr Coetzee, dr Jan v/d 
Berg (vir dameskosbuise), 
mnr S C A Eckley (vir 
manskoshuise) en Prof W E 
Scott (vir dorpstudente). 

Bulle bet die Koshuis
raad geraadpleeg vir aan
bevelings en advies, en toe 
'n konsepreglement gereed 
gemaak. 

Op die afgelope Kampus
fokuskamp is die saak weer 
met die Koshuisraad opge
neem. Daar is oor en weer 
raad gegee en aanbevelings 
gemaak. 

Maandagoggend bet die 
Sentrale Beheerkomitee 
van Koshuise saam met 
Prof Tjaart van der Walt 
vergader om kontensieuse 
sake te bespreek. Reels 
i.v.m. hierdie sake, soos bv 
kleredragreels, verskyn 
nog onveranderd i die 
nuwe reglement. Sodra 

DIE kuratorium van die 
Teologiese Skool het 
mnr Piet Fourie gevra 
om voorlopig as presi-
dent van SUCA 
(Studente-Unie vir 
Christen-Aksie) te be
dank tot tyd en wyl 'n 
kommissieondersoek 
afgehandel is. 

Die kommissie se onder
soek na SUCA gaan oor 
kerkregtelike sake. Daar 
word ondersoek ingestel 
of SUCA nie 'n kerk binne 
'n kerk, met antler woorde 
'n nuwe kerk, wil wees nie. 

Mnr Fourie bet gese dat 
hy wel voorlopig bedank 
bet totdat die kommissie
ondersoek voltooi is, maar 
dat hy nie glo dat SUCA 'n 
kerk binne 'n kerk wil 
wees nie. Die doelwitte 
wat deur die organisasie 
nagestreefword, is suiwer 
Calvinisties. Hy se dat 

kerkregtelik gesien, daar 
syns insiens nie prin
sipiele verskille is tussen 
SUCA en die ACB (Af
rikaanse Calvinistiese 
Beweging) nie. 

As gevolg van ver
warring wat al ontstaan 
bet, bet mnr Fourie, wat 
nasionale voorsitter van 
Polstu, is dit duidelik ge
stel dat SUCA en Polstu 
onderskeibaar is in die 

volgende opsigte: 
SUCA is 'n vereniging 

waar Christene bymekaar 
korn om saam hulle christ
enskap te kan uitleef in 
alle aspekte van die same
lewing, terwyl Polstu slegs 
'r politieke aksie is waar 
-.:hristen en nie-christen 
kan saam gesels, hoewel 
die nie-christen die chris
teli ke waardes van die 
Christene moet eerbiedig. 

Regskliniek vir bldloelUges 
DIE Fakutleit Regte bet 
die stigting van 'n regs
kliniek vir behoeftige 
inwoners van Promosa 
goedgekeur. Die finale 
besluit '\an die SRVP 
word egter n3g afgewag. 

Die regskliniek sal horn 
ten doe! stel om hulp te 

verleen aan behoeftige 
lede van 'n gemeenskap, 
wat dikwels in onkunde 
verkeer aangaande hul 
regte oor verskeie aange
leenthede. 
D~ar is vanjaar twee vol

tydse LJ .. M-studente aan 
die Puk. Hulle is Christo 
van Vuuren en Frans Bec
kers. 

Volgens mnr Welman 
word min tyd verspil as ge
volg van die Jang rye in Pro 
Rege. "Vergelyk dit met 
die tyd wat verspil word 
tydents registrasie by die· 
Puk," is sy kommentaar. 
Mnr Welman se dat daar 
wel na die probleem gekyk 
sal word. 

Sanet's 
Health Shop 
• Gesondheictsvoedsels 
• Verslankingsmasj iene 

• Natuurlike skoonheids
m1ddels 

• Dieetvoedsels 
e Homeopatiese middels 

Malherbea1r•at 42 
Talefoon 6444 
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Bussie 13
Studenteraad

DIE len,te van briewe word be-
'perk tot 'n maksimum van 400
woorde.

Algemene verkiesing
Pukke moet debatteer

Meneer
Gesien in die lig van die

algemene verkiesing op 29
April 1981, kan daar gerus
gedink word aan 'n o-
penbare debat tussen die
verskillende politieke
partye op die kampus.

Die verskillende partye
kan elkeen verteenwoor-
digers nomineer uit hul
[eugtakke. Hierdie ver-

teenwoordigers kan dan
die geleentheid gegun
word om hulonderskeie
partye se beleide bekend
te stel. Op hul beurt moet
die gehoor ,dan die kans
kry om vrae aan die ver-
teenwoordigers te stel.
Sodoende kan "sekere on-
duidelikhede" ten opsigte
van die partye uit die weg-
geruim word,
Myns insiens, sal een van

II Filmresensie"
swak

Meneer

Die Wapad is wel 'n stu-
dentekoerant, maar ek glo
nie dit regverdig swak
kwaliteit nie.

Ek praat van die "Film-
resensie" in DIE WAPAD
van 13 Februarie 1981. Di.e
betrokke resensie is bloot

'n storietjie van die film en
sal 'n naamwaardige re-
sensent koue rillings gee.

As u dan so swak resen-
sie m6ét plaas, noem dit
asseblief nie so pertinent
'n filmresensie nie. Dit is
beslis 'n belediging vir die
term.

C.F. Schoeman

Gebruik kritiek
op Pukkie!

Meneer
Kyk, mens kry dom men-

se, dan is daar mense wat
nog dommer is; en dan kry
mens, met permissie gesê,
die Pukkie-redaksie. Ek
meen hier kry hulle nou
onverwags 'n bietjie kri-
tiek in 'n koerant, en nou
wel 80 effe negatief, maar
hulle laat glip sowaar 'n
guide geleentheid deur
hulle vingers om geweldi-
ge publisiteit vir die Puk-
kie '81 uit te lok, en dit so-
doende nog een van daar-
die omstrede publikasies
te maak wat soos soetkoek
verkoop.

Waarom het elke redak-
sielid nie in sy private
hoedanigheid 'n brief aan
die Herald geskryf, en so
sy mening gelug of lawaai
opgeskop nie? In plaas
daarvan storm hull e toe by
die Herald se kantoor in
om beswaar te maak, en rig
in die prosex niks uit nie,

want die publiek wat die
Pukkie moet koop weet
nou nog nie wat die ánder-
kant van die saak is nie.

In elk geval hoef nega-
tiewe kritiek nie nood-
wendig 'n publikasie ska-
de te berokken nie, en 'n
studenteblad kan seker
nie aanspraak maak op
immuniteit teen mense
wat nie goeie studentehu-
mor kan waardeer nie. Dit
lyk al asof die redaksie
verwag om goeie kritiek te
kry net omdat dit 'n stu-
denteblad is.

Terloops, ekdink Pukkie
'81 is een van die beter po-
gings wat in die laaste
klompie jare die lig gesien
het. Moontlik as gevolg van
'n paar "ontlenings" uit
ander publikasies. Dit
maak nou nie juis saH nie,
want 'n goeie grap bly 'n
goeie grap, hoe oud dit
ookal is.

Paul

Kunsgeriewe
•nie gelloeg

Daar i8 slegs geriewe vir
15 eerstejaars wat Beel-
dende Kunste wil studeer,
hoewel 21 aansoek gedoen
het.

Dit blyk dat daar 'n groet
behoefte bestaan onder
studente wat addisioneel
kunslesse wil neem en dus
nie geholpe kan raak nie.

Jaarliks word gepoog om
1'I'I"PT studente aan die
Puk te werf, terwylont
wikkeling in al die fakul-
t~ite nie tred hou nle. As In
~!~ oOfJ gehou word dat
daar vir altesaam '( vvu
studente net plek is vir 15
kunsstudente dan blyk dit
dat daar êrens 'n groot
leemte bestaan.

Kunsstudente het veral
ruimte en apparaat nodig.
As daar dus net 15 esels is,
is dit onmoontlik om aan
meer studente onderrig te
gee. Klasse moet dus op-
gedeel word wat sou bete-
ken dat dosente twee maal
soveel werk het. Die be-
gaafde student wat in 'n
vakrfgttng studeer, het dus
geen kans om lesse te
neem nie.

Daar bestaan ook 'n be-
hoefte aan 'n kunsverenig-
ing om in hierdie "ander"
studente se behoeftes te
vervul; veralom hulle
kunssinnigheid in die
praktyk te kan uitleef.

die belangrikste voordele
wat uit so 'n debat kan
voortspruit, 'n groter be-
trokkenheid van studente
in die politiek wees. Tans
is daar tot 'n groot mate 'n
houding te bespeur van
"ek stem maar ek weet nie
waarvoor nie."

So 'n debat sal aantoon
of van die partye se onder-
skeie beleide regtig soveel
gewig dra as wat hulle
soms wil voorgee.

Uiteraard sal die sukses
van so 'n debat tot 'n baie
groot mate bepaal word
deur die objektiwitiet van
die voorsitter van die ver-
rigtinge.

Eugene N Gun-
ning
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Gemeriqde koshuise
kán werk

Aster nie
'snobklub'

Geagte meneer
Graag reageer ek op die

brief van mnr Hennie van
Wyk in DIE WAPAD van
Vrydag 13 Februarie 1981.,

Op die oog af lyk dit vir
my, of mnr Van Wyk nie
duidelik weet wat die in-
houd van die toespraak is
wat ek gelewer het in die
Demonstrasie Studente-
parlement wat Politiese
Raad gebruik het, vir be-
kendstelling aan die eer-
stejaars nie.

Graag wil ek die inhoud
van my toespraak aan mnr
Van Wyk weergee, sodat hy
net op hoogte kan kom van
die feite wat hy eintlik be-
nodig het, om sy protes-
brief mee te skryf.

Ek het eers by die ge-
skiedenis van "geslagsa-
partheid .. stilgestaan en
verduidelik dat binne een
van ons susterskerke dit
die gebruik was, dat mans
én dames apart aanbid
het. Seuns- en meisieskole
was onder andere 'n uit-
vloeisel hiervan. Die kerk
het gereformeer en daar is
vandag selfs al vroulike
predikante.

'n Tweede punt wat ek
gemaak het, was dat die
geslagsgeskeidenheid
teen die natuur is en dat
geslagsververskeidenheid
normaal is. Ek het baie
sterk beklemtoon dat sek-
sualitiet vandag oorbe-
klemtoon word.

Die volgende punt wat
ek gemaak het, was dat he-
terogeniteit en geslags-
verskeidenheid 'n stimu-
lant is vir dinamiek en
wisselwerking. Ek het ge-
noem dat mans en dames
hulle beter binne hulle ge-
slagte sou uitleef en gedra
binne 'n gemengde koso'
huis. Ek het ook genoem
dat mans en dames ook
aanvullend tot mekaar
werk en het voorbeelde in
die godsdienstige en poli-
tieke terrein gebruik.

My volgende punt was
die winspunte van so 'n
gemengde koshuis en ek
noem weer 'n paar; 'n be-
ter gesinslewe kan na u-
niversiteit hieruit voort-
vloei; koshuisgees kan
hierby baat; en getroude
studentepare kan binne so
'n koshuis stabiliserend
meewerk.

Ek het aan die toehoor-
ders verduidelik dat die
NG Kerk asook die Gere-, Werner Eksteen

formeerdie kerk sulke
"jeugtuistes" in byna al
die groot stede het. Die
staat het self ook sulke
tuistes. Hierdie jeugtuis-
tes is vir my werkbare
voorbeelde vir die Puk. Ek
gebruik die jeugtuiste in
Pretoria as 'n voorbeeld.
Ek het self vir drie jaar in
die "gemengde koshuis"
gebly. Mans en dames bly
op verskillende vloere. Na
elf in die aand is die ver-
skillende gange vir die
teenoorgestelde geslagte
verbode terrein. Voor elf
in die aand kan daar in
mekaar se kamers gekuier
word, Daar is ook aparte
badkamers vir die mans en
dames, en glo my mnr Van
Wyk, ek het geen lammert-
jies op die gange of in die
badkamers opgemerk ter-
wyl ek daar gewoon het
nie.

Ek is optimisties dat ge·
mengde koshuise aan ons
Christelike Universiteit
werkbaar is, en dat daar
studente is wat graag in so
'n koshuis sal wil bly.

Mnr Van Wyk, as u nog
probleme het, kan u dit
met my kom bespreek.

M. Wessels
"ALLE dames aan die PU is outomaties lede van
Aster, ofhulle nou wil wees cf'nfe", het Elsie Yssel,
voorsitster van Aster, die PU-damesverelliging,
vanjaar tydens oriëntasie aan die eerstejaars gesê.

Hiermee het sy die ver-
keerde idee wat veral on-
der senior damestudente
heers, naamlik dat Aster 'n
"snobklub vir 'n paar uit-
gesoekte dames" is, ferm
die nek ingeslaan.

In 'n onderhoud met DIE
WAPAD het Elsie dié
wanopvatting betreur. Op
'n vraag of gebrekkige rek-
lame nie dalk 'n struikel-
blok kon gewees het nie,
het sy toegegee dat dit
moontlik is, veral aange-
sien Aster en sy nuwe be-
stuur maar eers verlede
jaar in die tweede semes-
ter werklik as organisasie
begin funksioneer het. Hul
damesweek verlede jaar
het ook 'n knou gekry om-
dat dit met die SSR-ver·
kiesing saamgeval het.

Aster het 'n verteen-
voordiger in elke koshuis,
waaruit Aster-dagbestuur
saamgestel word. Die lede
van die dagbestuur is: El-
sie Yssel (voorsitster), Es-
tie van Tonder (sekreta-
resse), Jane van der Walt
(Penningmeesteres), Re-
neé Scheepers (addisione-
le lid) en Ingrid Burger
(reklamelid).

Aster is verlede jaar
deur verskeie kenners
toegespreek oor 'n ver-
skeidenheid van aktuele
onderwerpe, soos aborsie
en sterwensbegeleiding.
Dit het egter nie veel ar-
trek by die PU-dames ge-
kry nie.

Hoogtepunte in hul be-
drywighede was 'n ge-
slaagde partytjie vir die
kinders van die E.S. le
Grange-skool, en die pak-
kies wat hulle gereeld aan
die grensmanne ge-
stuur het. Aster bied ook
kursusse aan in die gri-
meerkuns en pottebakkery
teen 'n minimale bedrag-
gie.

Aster se program vir
1981 is nog nie volledig
uitgewerk nie, maar hulle
belowe reeds op 13 Maart

'n baie interessante aand,
wanneer hulle in same-
wérking met Truworths 'n
groot modeparade aan-
bied. Die modeparade
vind in die amfiteater
plaas en die toegangsgeld
is Rl per persoon.

Op Amajubadag word
die manne aan die grens
weereens nie vergeet nie
- 300 pakkies is reeds op
pad na hulle 'toe!

By nadere ondersoek,
blyk die dames aan die
roer van Aster, 'n flukse
klompie vol goeie bedoe-
lings te wees, Die idee van
'n "snobklub vir uitgesoek-
tes" is bepaald te wyte aan
wanopvatting en gebrek-
kige kommunikasie. In-
dien Aster, soos belowe,
die kommunikasie-aspek
van sy beeld vanjaar kan
verbeter, is daar geen rede
hoekom die PU·dames-
klub nie van krag tot krag
kan gaan nie.!

• Twee here van Caput hou Heide se mode-manewales be-
langstellend dop.

• 'Ditlyk asofHennie Nel van Over-de-Voor moeilikheid het met syfiets tydens die Mielieland-
fietstoer.



DIE WAPAD FEBRUARIE 20, BLADSY NEGE

Reuse orsbrood het
Potchefstroom st'om

WERELDREKORDS is
goeters wat nie elke dag
gebeur nie. Nie eers elke
week of maand nie. En
nou sal 'n hele paar

, ,Wes-Transvalers mis-
kien ritteltits kry, pers
kolle uitslaan en 'n dag
of wat bedlêend wees as
hulle moet hoor dat 'n
wêreldrekord verlede
Saterdag in ons eie Pot-
chefstroom opgestel is.
"Dit is nie so moeilik
nie", sal Hombré en
Karlien egter getuig as

• 'n Stille traan word vir om Tooitjie weggepik. 'n Mens
wonder af dit uit dankbaarheid is vir die bad wat Vergeet-

my-nie en Am.ajuba hom op Vrydag gegee het ...

-Zelda Nel-
jy hulle uitvra na hulle
poging om Potcbef-
stroom op die kaart te
plaas.

In samewerking met
SGD en verskeie' ander in-
stansies in die dorp, het
hulle 'n worsbroodjie laat
bak wat uiteindelik 17,18
meter lank was met 'n sap-
pige agtien meter wors en
eindelose botteltjies ta-
matiesous daaroor. Ronel
Myburgh van Karlien, wat
saam met Christo van Vuu-
ren van Hombré die orga-
nisasie van die set waar-

geneem het, het lustig ver-
tel hoe 'n bietjie inisiatief
'n ver pad kan loop wat
karnavalpunte betref.

Die bakproses was na-
tuurlik geen speletjie nie.

Turkstrabakkery het die
deeg in die vorm van 'n
reuse broodrol gebak met
behulp van 'n oond met 'n
rollerband. die beginpunt
van die brood was dus gaar
toe die eindpunt nog in
deegvorm was. Al die be
standdele en die bak van

die brood

is deur Turkstra behartig.
Die wors was 'n donasie
van die Gamsu-slaghuts.

Die "gereggle" is deur
middel van soliede planke
(ook 'n geskenk) met foelie
en besemstokke op statige
wyse gedra vanaf Turkstra
tot in die hoofstraat. Die
Hombre-eersteran rs wat
die drawerk gedoen het,
was soos kokke aangetrek
en hierdie marathon het
ongeveer 'n driekwartier
geduur.

Die warmhondjie - op
daardie stadium nie meer
heeltemal so warm nie -
is amptelik oorhandig aan
die hoof van die Abraham
Kriel-kindertehuis, Dit
sou dien as middagete vir
die kinders. Die oorbly-
wende gedeelte is opgesny
en opgeveil by die
Checkers-sentrum. Die
geld bieruH. ontvang, sal
gebruik word vir die bou
van 'n swembad vir die
kinderhuis.

Volgens Annie Boden-
stein, primaria van Kar-
Hen, het die set opspraak
verwek tot in alle uithoeke
van die land, Dit Is vyfkeer
oor dre radio uitgesaai en
was in verskeie dagblaaie
asook in die Sondagkoe .
rant, Rapport. Finale be-
sonderhede oor hoeveel
finansieel daarby gebaat
is, is nog nie beskikbaar
nie, maar soos Annie sê:
"Ons gaan lank tel - ons
blikkies 119vol:''

Finale totsiens
Kulu sokker
by Vaal Reefs

Thaba Jah
- Zelda Nel-

aan
OP Saterdag, 7 Februarie, bet die dames van Kulu 'n
sokkeraksie op Vaal Reefs gehad. Hulle wou die
inwoners van dié geweste so 'n proetjle laat kry aan
al die lekker van Karnaval.

Die spannende wedstryd Is gewen deur die Likedille-
span met 'n telling van 4-1. Die Krokkewane-span het
egter self goeie spel gelewer.

Alhoewel die toeskouers min was, het daar 'n lewen-
dige en opgeruimde gees geheers, en na afloop van die
hoofwedstryd het lede van die publiek begin saamspeel.
Op die hoê noot is die middag afgesluit.

Prof Tjaart sê summier;;;====================;;-1 dat hy eintlik verlig is dat
die plekgesloop is. Dit is 'n
feit dat Thaba-Jëh 'n huis-
vesting was vir die grootste
persentasie vandalisme
op die Puk. Hy ontken nie
dat daar wel baie "goeie
ouens" in die koshuis
woonagtig was nie, maar
meen dat alles ten goede
sal uitwerk volgens die
wyse waarop daar nou te
werk gegaan word.

Mnr Dirk Coetzee, hoof
van koshuisadministrasie,
het aan die WAPAD die
hele Thaba-Jêh-tragedie
beskryf. Koshuisadminis-
trasie word bewus daar-
van dat die Lettie du Ples-
sta-eetsaat glad nie na reg-
te funksioneer nie. Daar
word geen win~ gemaak
nie.

Daar word dadelik stap-
pe geneem: Die inwoners

lA, daar is lank ·reeds
byna nie tekens dat daar
oolt so 'n koshuis S008
Thaba-Jilh bestaan het
nie - tog is daar 'n kon-
stante afwisselende ge-
kla en gesus deur die
'gewese inwoner. en die
owerhede onderskeide-
lik.

Atlete
(vervolg van plO)

6. Gewigstoot: Piet Goo-
8en Oppikant 14,83 m.
7. Driesprong: Fanie
Campher Oppikant 14,14rn.
8. 110 m-hekkies: André
Nel Caput 14,7 s.
9Ov·800 m: Stefan Greyling

ers 1:53,9 s.
10. 3000 m-stap: Christo
SWart Villagers 13 min 23,0
8.

11. 100 m: Gerald Grey
AmajUba 10,7 s,
12. 400 m-hekkies: Tom-
mie Ferreira Amajuba
33,8 s.t3. 1500 m: Stefan Grey-
ing Overs 4min 00,95 II.

14. 200 m: Gerald Grey
Amajuba 21,2 s.
IS. 5000 m: H Stolz Kloos-
ter 14min 46:1 s,
16. 400 m: Ludwig Myburg
Caput 48,3 s,
17. 4 x 100 m-aflos: Ama-
jUba 43,1 s.
Vroue:

.1. Gewigstoot: M Lieben-
berg Karlien 11,42 m.
2.. SPiesgooi: Susan
Llon-Cachet Dinki 497 m
(rekord). '
3. Iloogsprlng: Nanda
Barnard Wanda 1,55 m.
4, SkYfwerp: M Lieben-
berg Karlien 38,76 m.
5. Verspring: Isobel Cam-

Breinkrag onderwater
M Fourie

EN voor jy kan sê middag en onder die ce-
"Skaakmat", waai die klap van 'n sjampanje-
wêreldrekord! prop, Is 'n aanslag op die

huidige wêreldrekord in
onderwaterskaak begin.
Die rekord is verlede jaar
deur Tukkies opgestel en
het gestaan op 24·uur. Die
Caputpmanne het deurge-
druk na 34 uur - 'n rekord
het gespat en Caput het die
televisie gehaal.

Die rekord is op velerlei
ander gebiede ook verbe-
ter. Tukkies het van 18
manne gebruik gemaak
wat elke halfuur omgeruil
het. Caput was net 8 en het
'n volle uur onderwater
breinkragte gemeet.

pher Dinki 5,78 m.
6. 100 m-hekkies: Isobel
Campher Dinki 14,2S s.
7. 800 m: Elda Fouché
KarHen 2mln 2~,5 s.
8. 100 m: Leonie Smit Oos-
terhof 12,0 s,
9, 400 m-hekktes: Leonie
Smit Oosterhof 60,0 s (re-
kord),
la. 1500 m: Marie Buys
Karlien 5:09,9 5,
11. 200 m: Leonie Smit
Oosterhof 24,9 8.
12. 400 m: Petro Fourie
Oosterhof 58,4 s.
13. 4 x 100 m-aïlos: Dinkl
50,5 s.
KOllhuls.ultslae
1. Dinki/kulu 10783.
2. Karlien 9'774.
3. Oosterhof 8901.
4. Wanda 8470.
5. Heide 8007.
6. Kasteel 7344.
7. Vergeet my nie 5568.
8. Wag'n bietjie 4923.

Skaak op sigself is nie
sommer 'n hierjy-speletjie
nie, maar om skaak onder
water te speel, is 'n perd
van gans en al 'n ander
kleur!

Hiervan kan"'tile seker
nou nog kou..,eCaputmanne
getuig. Hulle ..hSarel, Wil-
lie en Charl van der West-
huizen, Hennie ..Aucamp,
Stefanus van Rensburg,
Boats Botha, Koos Blome-
rus en Johan steyn.

Om en by 1 uur VrYdag.

1. Caput 11317.
2. Overs 11290.
3. DrakensteinlOppikant
10785.
4. Hombré 10685,
5. Dawie du Plessis 9776.
6. Amajuba 8604.
7. Villagers 6797.
8. Klooster 6784,

van die verskeie koshuise
betrokke, word gekontak
en die posisie word aan
hulle verduidelik. Die
dames van Kulu was heel-
temal instemmend totdat
die betrokke manskos-
huise 'n massavergaderin,
gehou het en hulle visie In
so 'n mate verbreed het,
dat hulle glad nie meer
met die idee wou saam-
gaan nie. Omdat die stu-
dente se reaksie ongunstig
was, is daar besluit om die
sloop van die eetsaal uit te
stel tot ten minste 1981.

Dit is ongeveer gedu-
rende hierdie tydperk dat
daar sprake gekom hetvan
die slopingvan Thaba..Jiih.
Die fisiese voorkoms van
die koshuis was 'n seer
oog, en die kapitaal beno-
dig om die plek te restou-
reer sou ongeveer tien tot
vyftien duisend rand be-
dra.

Die inwoners van
Thaba-Jëh is in kennis ge-
stel van die nuutste ver.
wikkellnge, en is gevra om
twee alternatiewe kos-
huise aan te dui waarheen
hulle graag sou wou ver-
skuif in die nuwe jaar. Die
meeste manne het uit pure
nydigheid en gekrenkte
koshuis ier, 'n groot grap
van die aangeleentheid

gemaak. Die enkeles wat
wel koshuise genoem het
waarheen hulle sou wou
trek, is hierd1é jaar almal
geholpe.

Mnr Coetsee se verweer
18 die volgende: "Waar
moet 'n mens dan nou 'n
man plaas wat 80 lets op
die vorm a

-Credo
Juweliers/Jeweliers

GROOTHANDELPRYSEIII
.. Kiusueie ..... en
lilt dIt in 'n ring van u
k~USO Ihandg~maak).

.. Groot verskelden·
heid luweliersware
- HOfllOSIES - AIIMBANOE -
MLS - HANGERlJlES -
OORKIlAB8ERT JIES - SIER
RINGE - kElTINkIES.

'1'1 Diamant vandag is 'n
beleggIng vir m6rel






