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CACHET 
APTEEK 

U Plus Apteek 
TOMSTRAA T 92 

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

H oogtepu nte 
MAANDAG 6 APRIL 
Stigtingsdag 
"So is die lewe vir een 
pond sewe ... " Depar
tement Spraakleer en 
Drama, Hoffmanstraat 
10 
DINSDAG 7 APRIL 
SA Kunsvereniging 
(Wes-Transvaal) 12h00 
Christo Coetzee Frans 
du Toitgebou 
Algemene Buro vir 
Ekonomiese Navorsing 
14h30 
Regter Kowie Marais 
tree op tydens 'n aksie 
van Platvorm; Ope ver
gadering, 20h30 
"So is die lewe ... " De
partement Spraakleer 
en Drama 
WOENSDAG 8 APRIL 
"So is die lewe ... " De
partement Spraakleer 
en Drama. 
Paksas; Dr Eschel 
Rhoodie, Oop v~r
gadering oor SA se po
sisie in die buiteland
asook Inligting; 19h30 
DONDERDAG 9 APRIL 
Afsluiting lesings en 
praktika 22h00. 

Binrie~~ 
• .Spesiale bekend
stelling van die verskil
lende politieke partye 
met die oog op die ver
kiesing - p 4. 
• Eschel Rhoodie 
praatWoensda~aand,8 
April, in die oudi
torium - p 4. 
• Toestemming vir al
le koshuisaksies moet 
voortaan by koshuisva
ders gekry word - p 5. 
• Akademiese ere
kleure word aan 70 stu
dente toegeken - p 7. 
• Studente wat busse 
bemors sal nie meer 
busse mag gebruik nie 
-p7. 
t Fotobeeld van kam
pus-kleredrag - p 8 en 
9. 
• Koshuisinwoner het 
'n stuk yster in sy kos 
gekry en 'n vrygesel wil 
'n vrouehatersklub stig: 
Kyk briewe op p 10. 
• MuurbalSpelers kla 
oor tien sent plakker
tjies - p 11. 
I Studente-vandale 
het gesorg dat die snoe
kerkamer vir 'n onbe
paalde tyd gesluit is-p 
12. 

Die volgende uit
gawe van Die W~ 
pad verskyn op I 

Mei. 

NuuswenKe 
Algemene Nuus: Petro 
Malan, Wag-'n-Bietjie, 
Tel 4278. 
Koshuis/Sosiaal: Zelda 
Nel, Wag-'n-Bietjie, Tel 
4278. 
Sport: Griet Grabe, 
Kuns: Johan Myburg, 
Tel 6668. 

Saktyd 
Maandag 13h00 

I 

PUKKE! 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

Johan 
Claassen 

Broers 

Orie studente 
kry Bokkleure 

- Griet Grabe en Herman de Villiers -
DRIE studente bet hulle op sportgebied onderskei deur Spring. 
bokkleure te verwerf. Sharlene Geyser is aangewys as die beste van 
tien top dames in die dubbel-mini-wipmat. 'n Nuwe Puk, Eben 
Pienaar, is vir die Springbokspan gekies om teen die Amerikaanse 
uitnodigingspan deel te neem, en Derek Adlam is herkies as 
Springbok in kaalvoetski. 

Sharlene Geyser is in die naweek 
van 28 Maart aangewys as die top
dame van die jaar in die afdeling 
dubbel-mini-wipmat. Sharlene het 
tweede geeindig in die trampolien 
afdeling. 

Die kompetisie is in Pretoria 
aangebied en slegs die tien beste 
deelnemers van die sport is uitge
nooi. Die teenstand was dus baie 
sterk. Sharlene was die gunsteling 

t,'~!~ .. 
Claassen 

om die trampolien-afdeling te wen, 
maar sy het nie rekening gehou met 
Charlene van der Merwe . .'n Spring
bok, wat weer tot die sportsoort toe
getree het nie. 

Toetse 

Sharlene is uitgenooi om aan die 
Springbokproewe, wat op 27 April 
in Durban en Sun City plaasvind, 
deel te neem. 'n Span sal dan gekies 
word wat in Augustus vanjaar vir 
twee toetse teen die Amerikaners 
te staan kom. 

Sharlene voel gerus vir die proe
we, sy sal net haar trampolien op
knap om haar naamgenoot en teen
staander sterker kompetisie te gee. 

Eben Pienaar, 'n aptekersstu
dent, is ingesluit in die Springbok 
B-span wat op 10 en 11 April teen 'n 
Amerikaanse uitnodigings-swem
span in Pretoria te staan kom. 

Eben is 'n uitblinker in die vry
slagnommers oor afstande van 200 
tot 1500 m. Hy het 'n tweede plek in 
die 1500 m behaal en 'n derde plek 
in die 200 men die 400 m. Hy was die 
kaptein van die Vrystaatspan wat 
aan die kampioenskappe deelge
neem het. 

Proteas pan 

bestuur 
Bakke 

Verlede Desember is hy tydens 
die · Universiteitskampioenskappe 
in die Proteaspan ingesluit wat 
moontlik in Junie vanjaar oorsee 
gaan toer. 

Eben is die Puk se eerste swem
springbok. Dit is ook die eerste keer 
dat 'n Puk-mansstudent in die 
SAU-span ingesluit is. 

• 'n Oosterse atmosfeer op ems Wes-Transvaalse kampus: Met haar Persiese 
skoeisels en Indiese tabberd is Hendrika du Plessis 'n voorstaander van indfri
dualiteit. Blaai na bladsye 8 en 9 en neem ons kampusdrog in oerukou ' . . 

- Nicolene Hanekom -

PROF Johan Claassen, direkteur 
van die Sportburo, is die afge
lope naweek aangewys as die be
stuurder van die Springbokspan 
wat gedurende Julie na Nieu
Seeland toer. 

Volgens prof Claassen sal die feit 
dat hy in 1956 Suid-Afrika in die 
Springbokspan na Nieu-Seeland 
verteenwoordig het, horn baie in sy 
taak as bestuurder help. 

As bestuurder moet hy probleme 
uit die weg ruim wat in die pad van 
'n suksesvolle toer kan staan. 

Die primere doel is om die reeks 
te wen en die beplanning vorm 'n 
belangrike deel daarvan. Sekere 
sake soos die keuse van Clie span en 
afrigting is belangrik. Volgens prof 
Claassen worct geen noemenswaar
dige probleme in di~ verband ver
wag nie. Die S; ringbokspan ont
vang van die beste afrigting ter 
wereld. 

Prof Claa$sen voorsien wel pro
bleme vir die toerspan. Betogings 

(V ervolg op p 3) 

(V ervolg op p 3) 

.. ·-:::::>.;· .. ·.~: 

• Twee studente was verlede week in fiets
ongelukke. Willem Lombaard(op diefoto) 'n 
B.Sc-student in Hombre het met 'n motor 
gebots, nadat syfietsremme horn in reenweer 
in die steek gelaat het. Hy was op pad na 'n 
rugbyoefening toe die ongeluk gebeur het. 
Leon van Wyk van Molenstraat 23 se kop het 
die randsteen getref, nadat hy teen 'n voet
ganger gebots het. Hy het skedelbreuk opge
<Wen en is na 'n hospitaal in Pretoria oorge-

plaas. Leon is Maandag ontslaan. 

Fote: Frill Schoeman 

~~Koshuisklagtes 

is ongegrond'' 
- Gerda Snyman -

STUDENTE moet eers die kanale, wat geskep is vir 
klagtes, gebruik voordat klagtes aan die koerant ge
stuur word, se mnr Simon Geertsema. hoof van Kam
pusdienste. 

Hy se dit is jammer dat hy 
altyd eerste van klagtes deur 
Die Wapad moet hoor. Hy het 
op berigte en briewe wat in 
Die Wapad van 27 Maart ver
skyn het, gereageer. 

Die klagtes oor warm water 
is ongegrond aangesien nie 
hy, die koshuismoeders van 
die verskillende koshuise of 
ander personeel van Kam
pusdienste daarvan geweet 
het nie. 

Die toebehore soos wasbak-

en badproppe wat ontbreek 
in Makouvlei word gereeld 
vervang maar verdwyn weer 
net so vinnig. Die drie van die 
tien storte. nie die helfte nie, 
is verwyder weens instand
houdi ngsprobleme. 

Wat die ontoereikendheid 
van wasmasjiene in Caput be
tref. het mnr Geertsema gese 
die studente gebruik vals sky
fies en beskadig so die ma
sjiene. Indien dit aanhou, sal 
hulle verplig wees om dit 
heeltemal te verwyder. 
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Beeldende Kunste Letterkunde ,. Musiek Teater 
' ' • - • ' • ~ : - -.. ; • I t -

~ ... ~ ~ ~ ~, ~ • ' ' I • . . :~, '" . ' • . ' 

-:;- Marietjie Potgieter -

"ALL that snert" is "all that" goed 
s~amgevoeg , maar alles behalwe 
"snert". 

Die stuk, met Gerrit Schoonhoven as re
gisseur, is in die geheel baie fyn afgerond. 
Die afwisseling van emosies is baie ge
slaagd alhoewel dit myns insiens teen die 
einde baie neig om miskien te swaar te 
word. Dit doen egter nie afbreuk aan die 
gehalte van die stuk nie. 

Die strokiesfilm en musiek terwyl 'n 
mens jou hamburger en koffie nuttig is 
meesterlik geintegreer en 'n µaie goeie 
inleiding vir al die "snert" wat volg. 

befndruk. Die regisseur slaag daarin om 
'n ernstige inslag in die op die oog af 
"oppervlakkige snert" in te vleg deur baie 
fyn maatskappykritiek. 

Die nabootsing van byvoorbeeld d ie 
versoekprogram is baie lewensgetrou en 
baie snaaks. Daarenteen word dit afge
wissel met karikatuuragtige mense by die 
afskeid op die stasie. Ek beskou dit egter 
as so bedoel en nie 'n swak punt nie . 

Die stuk vorm 'n baie goeie eenheid 
deurdat met 'n liedjie begin word met 'n 
stelling, die stelling deurentyd uitgebou 
word en dit dan op die einde saamgevat 
word met dieselfde liedjie en dit hierdie 
keer verduidelik wat die hele stuk wil se: 
"Life is a cabaret! " 

• YontySolomon, die icereldberoemdepianis, het Donderdagaand26Februarie 'n uitvoering 
in die konsen>atoriumsaal gegee. Mnr Solomon, wat in Suid-Afrika gebore is , woon in Landen . 

Die begin van die stuk slaag daarin om 
dadelik d ie gehoor se aandag op die hele 
groep te vestig. Hierdie aand~word 
deurentyd sonder moeite beliou deur 
vinnige aaneenskakeling van tonele. Die 
keuse van liedjies het goed ingepas by dit 
wat die stuk wil he. Die sang van veral 
Thea Cloete en Karen Meiring het baie 

Departement Spraakleer en Drama kan 
weer eens gelukgewens word met 'n stuk 
van professionele gehalte. 

Die stuk is nog Vrydag tussen 13hl0 en 
13h40 te sien. Hy het werke van Chapin. Schubert. Liszt , Balakirev, Gudowski en Busoni uitgevoer. 

PROF T T CLOETE bet 
met sy debuutbundel 
"Angelliera" beide die 
W A Hofmeyer- en die 
Ingrid Jonker-pryse 
ontvang. 

Die WA Hofmeyer-prys 
beloop 'n prysgeld van 
Rl 000 en word jaarliks 
toegeken aan verdien
stelike literere werk. Die 
prys is· al vantevore toege
.ken aan D J Opperman, 
Elsa Joubert, NP van Wyk 
Louw, Elisabeth Eybers en 
MER. 

Die prys word toegeken 
deur die N asionale Pers se 

vier uitgewers: Tafelberg, 
Human en Rousseau, 
Nasou en Buren. Die prys 
word toegeken aan 'n bun
del wat gedurende 'n jaar 
deureen van dieuitgewers 
gepubliseer is. Die litera
tore: proff D J Opperman 
Merwe Scholtz en Pfeiffer 
is by die keuring van die 
wenbundel betrokke. 

Die Ingrid Jonker-prys 
word jaarliks toegeken 
aan die beste debuut
bundel van die jaar. Die 
prys word tydens die 
Skrywersberaad eers
komende naweek aan prof 
Cloete oorhandig. 

ROTTANGIMEUBELS 

GROOT VERSKEIDENHEID: 

* 

* 

* 

Prente 
Spiee/s 
fofr>f · en vloerlarnpe 
M1rurl1eb.rngsels 
Boontjicsakke 
Wasgoedmandjies 

~or_n gesels s1 : ,i:JaK kennis met 

Mev. Miems Krnger en Dries van Rooyen 

Av ~y MEUB!::LS ' I\ FURNITURE 

Owenslaan 9 
TEL.: 7578 

Potchefstroom 

Country and Western-fees 
kom ·na Puk 

OP 24 April word daar in 
die ouditorium van die 
Studentesentrum 'n 
Country- en Western
musiekfees aangebied. 

Bekende sangers waar
onder Tommy Oliver, 
Lance James, Cora-Marie, 
Danny West en die Sounds 

Fiesta-Orkes neem deel. 
Die geld wat ingesamel 
word, is ten bate van die 
Studentegemeenskap~ -
di ens. 

Koshuise kan blokbe
sprekings doen en dan af· 
slag kry op die toegangs
geld wat R3,00 per persoon 
beloop. lndien daar veer
tig per koshuis bes reek 

is die koste R'2,50 per per
soon. As tagtig persone be
spree k, is kaartjies be
skikbaar teen R2 00. 

Die konsert begin om 
19h30 en besprekings kan 
by die Inligtingshokkie, 
Bukana boekwinkel 
(Checkers sentrum) en 
Harold's Volkswagen ge
doen word. 

Ku nstenaars na 
.·. Republiekfees 

MEV TITIA BALLOT en mnr Barend Grobbelaar, albei verbonde aan die De
partement Beeldende Kunste van die Potchefstroomse Universiteit, is die enig
ste twee kunstenaars in Wes-Transvaal wat gevra is om elk twee kunswerke vir 
die Republiekfeestentoonstelling in te stuur. 

Ongeveer driehonderd deel en besluit wie die Midulow, Hannetjie van 
kunstenaars oor die hele prysgeld van sowat der Watt en Anna Voster. 
land is gevra om aan die RIO 000 sal ontvang. Mev Ballot het al aan 
tentoonstelling deel te Die tentoonstelling verskeie groeptentoon-
neem. Die genooide word op 4 Mei deur die stellings in die Transvaal , 
kunstenaars sal deelneem Minister van Nasionale OVS en Kaapland, asook 
aan 'n kategorie waarin Opvoeding, mnrGerrit Vil- aan vyf eenmantentoon-
die werke sonder keuring joen, geopen . Dit vind stellings te Potchefstroom, 
vooraf uitgestal sal word. plaas in die Hawe-eind- Bellville en Pretoria deel-
Daar is ook 'n ope katego- puntgebou in Durban. geneem. Vir haar was die 
rie waarin enigiemand Me,v Ballot se dit is vir hoogtepunt in haar 
kan deelneem. Hierdie haar 'n besondere eer om kunstenaarsloopbaan toe 
deelnemers se werke sal as een van die kunstenaars die Kunsmuseum van Pre-
egter vooraf gekeur word . genooi te wees. Sy is ook toria haar werk Mossels, 'n 

Mev Ballot is van plan genooi om op 7 April saam . ekening in ink, aangekoop 
om grafiese werke te stuur met die volgende dames in het. 
en mnr Grobbelaar sal Johannesburg aan ' n Ook mnr Grobbelaar se 
heeldhouwerke stuur. groepuitstalling deel te dit is vir horn 'n groot eer 

Regs telling 

IN Die Wapad van 27 Maart 
1981 is Tito Gobbi as 'n 
wereldberoemde baron in 
plaas van 'n bariton be
skryf. Die Wapad hied , 
hiermee sy verskoning aan 
vir enige ongerief wat die 
fout kon veroorsaak bet. 

So is die 
I ewe 
DIE derdejaarstudente 
van Spraak- en Vertol
kingskunde hied van 6 
tot 9 April ··so is di , 
lewe vir een pond sewt 
in die Kleinteater va1 
die Departement 
Spraakleer en Drama 
aan. Die program staan 
onder leiding van mnr 
Paul Schutte. 

Die program sluit werke 
van digters en skrywers 
soos Ingrid Jonker, Hen· 
nie Aucamp en Elsa 
Joubert in . Die program 
wissel van humoristies en 
satiries tot tragies . · 

"So is die lewe vir een 
pond sewe" beloof om 
goeie vermaak vir oud en 
jonk te verskaf. 

'n Paneel van drie keur- neem: Alide Elahi, Nel en hy beskou homself as 1-------------
ders· sal die werke beoor- Berenice baie bevoorreg . Hy se 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hierdiegaan'nhoogtepunt 

• Pieter Botha, voorsitter van die PU-Koor oorhandig die 
eerste plaat deur die koor aan mev Babie van der Walt, die 
ere-presidente van die PU-Koor. Die titel van die plaat is 

'Cantate Domino'. 
(Foto: Potch Herald) 

in sy nasionale uitstallings 
wees. 

Mnr Grobbelaar het in 
1979 die eerste pcys ver
ower tydens die Afrox
beeldhoukunskompetisie 
en het verlede jaar as gas
dosent by die Universiteit 
van Pretoria se uitstalling, 
Beeldhou '80, opgetree. 
Tydens hierdie uitstalling 
is hy geborg deur Afrox en 
Jackson-metaal- en 
staalverspreiders en het 
hy 'n beeld van vlekvrye 
staal gemaak. 

Dit is 'n besondere pres
tasie dat die enigste twee 
kunstenaars in Wes
Transvaal wat gevra is om 
aan hierdie tentoonstel
ling deel te neem, albei 
verbonde is aan die 
Departement Beeldende 
Kunste van die PU. 

Leiding 
DIE Akademiese Raad 
dien deur die Fakultei· 
te-Komitee om leiding aan 
die studentegemeenskap 
te gee ten opsigte van aka· 
demiese aangeleenthede. 

Gedurende Maart is 
daar in die Fakulteite Na· 
tuurwetenskappe en Let· 
tere en Wysbegeerte lei· 
ding gegee oor doeltref· 
fende studiemetodes. Per· 
sone wat hieraan deelge· 
neem het was onder an
dere drJ J ASmitenmnrN 
J Vreken (albei van di< 
departement Fisika), mnr 
K Venter (lid van die fa. 
kulteit Natuurwetenskap· 
pe) en mnr C van Rooy (Ii 
van die Fakulteit Lettere 
en Wysbegeerte). 
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Grade· toe-g·e·ken 
BYNA 1 500 grade en diplomas word vanjaar toegeken op die gradepligtigheid 
van die PU. 

&es fakulteitsgradeplegtighede word 
eiiU:i~. M:aart en begin April gehou waarop 
1 469 grade en diplomas toegeken word. 
Die hoofgradeplegtigheid word op Vry
dag 1 Mei gehou. Dan word ere-doktors
grade en die doktorsgrade toegeken. 

Vanjaar ken die PU twee ere-doktors
grade toe, een aan die vorige rektor, prof. 
Hennie Bingle, en die tweede aan die be
kende geskiedkundige en 'n voormalige 
hoogleraar in geskiedenis aan die Uni
versiteit, prof DD Kruger. Die spreker by 
die hoofgradeplegtigheid is die Minister 
van Verdediging, genl Magnus Malan. 

Al die gradeplegtighede word in die 
ouditorium van die Hennie Bingle-stu
dentesentrum gehou. 

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte 
bet vanjaar twee ~radeplegtighede ge-

had, albei op Maandag 30 Maart. Op die 
gradeplegtigheid die middag om 14h30 is 
net die 306 BA-grade toegeken. 

Die gradeplegtigheid van die Fakulteit 
Natuurwetenskappe is Dinsdagaand 31 
Maart gehou. 

Die gradeplegtighede van die Fakul
teite Ekonomiese Wetenskappe en Regte 
is op Woensdag 1 April gehou. Die grade
plegtigheid van die Fakulteit Ekonomie
se Wetenskappe was Woensdagmiddag 
om 14h30. 

Die Fakulteit Regte het Woensdagaand 
sy gradeplegtigheid gehou. 

Die Fakulteite Teologie en Opvoed· 
kunde se gesamentlike gradeplegtigheid 
is Donderdagaand, 2 April om 19h30 ge
hou, waarop altesaam 302 grade en di
plomas toegeken is. 

Hulpprojek 
SGD onderneem 'n tweede hulpprojek gedurende 
die Julie-vakansie na Laingsburg. 

Die idee om te help met die bou van die tebuis vir 
bejaardes het gekom van een van die Teologiestudente. 
Studente sal nie self die bouwerk doen nie omdat daar 
aangestelde bouers is, maar bulle sal help met al
lerhande ander noodsaaklike sloerwerkies. Weens 'n 
finansiele tekort moet die hele toer geborg word. Tot 
dusver is nog net 'n borg vir die bus gekry. 

Die hulpprojek word beplan vir die eerste twee weke 
van Juliemaand. Daar is plek vir honderd student op 
albei toere - die ander toer is na die Transkei - skiet
lyste sal later verskyn. Enigeen wat bereid is om te kom 
werk, is baie welkom. 

Regsmense pak mekaar 

Studente 
kan hier 
adverteer 
EEN van die kennisge
wi ngborde by die stu
dentesentrum bet 'n 
nuwe vorm aangeneem. 
Dit is die laaste een wat 
nou spesifiek vir stu
dentediens gebruik 
word. 

Wim Vergeer, SSR-lid 
vir Studentediens en 
Weerbaarheid, het eers 
probeer om toestemming 
te kry om s6 'n bord binne
i n die SS aan te bring, 
maar dit was onsuksesvol. 
Die kennisgewingbord is 
aangebring om enige ad
vertensies van studente ~1)
rakende studente te plaas. 
Daar is plek vir adverten
sies soos werk wat aange
bied word vir die Julie- en 
Desembervakansies, goe
dere te koop, losies en al
gemeen. 

• Mnr Richard Ingram is be
vorder tot hoof van die A,fdel.ing 
Openbare Bet-rekkinge. Hy was 
die afgelope twee jaar pers
skakelbeampte van die Univer
siteit. Hy volg dr Martin Bekker 
op wat die diens van die PU vir 
CHO verlaat het om 'n betrek
king by die Raad vir Geesteswe
tenskapl.ike Navomng in Pre
toria te aanvaar. Mnr Ingram 
was in die redaksie van Die 
Volksblad in Bloemfontein, nege 
jaar lank redakteur van die Pot
chefstroom Herald en het twee 
jaar lank by die Departement 
Radio-nuus van die SAUK in 
Johannesburg gewerk voordat 
hy by die PU aangesluit het. Hy 
is 'n assosiaatlid van die Open
bare Skakelinstituut van Suid-• 
A,frika en 'n voUe lid van die 
Suid-A,frikaanse vereniging van 
Bedryfsredakteurs. Mnr Ingram 
is getroud met mej Rebekka Tru-

Al wat studente te doen 
staan om 'n advertensie op 
die bord te laat verskyn, is 
om 'n briefie .met al die be
sonderhede in die Grom
mel-Trommel naby die in
gang van die kafeteria 
(teen die trap wat opgaan 
na die ouditorium) te gooi. 
Die advertensie word dan 
op 'n wit kaartjie met 'n 
SSR-stempel op, oorge
skryf en twee dae na ont
vangs kosteloos geplaas. 
Studente kan slegs wen 

REGSDOSENTE en regsstudente bet verlede Don- deur hiervan gebruik te 
derdagaand en Vrydag op 'n ietwat vreemde manier maak. 

ter. Hulle het twee kinders. 

met mekaar kennis ··"*-~

gemaak. 

Die studies en statusver
skille moes agterwee bly 
toe die ware kleure getoon 
is op muurbal-, tennis-, 
sokker-, netbal-, veerpyl
tjies- en snoekervlak. 

Volgens sekere ''veront
regtes" is die wedstryduit
slae verander na wille
keur. Die nuwelinge kon 
dikwels nie die pyp rook 
teen die ou geharde deel-

BLADSY ORIE 

• Die Departement Fifosofie het op Donderdagaand 26 
Maart merietepryse toegeken aan vier studente vir uit
staande werk. Die toekennings is oorhandig deurprof dr HG 
Stoker en sy vrou. Op die foto verskyn van links mnr T H 
Veldsman, Henk Stoker, prof dr HG Stoker en sy vrou, mev A 
M van der Walt en Hansie Vermeulen. Mnr Veldsman het 'n 
toekenning ontvang vir nagraadse prestasie in B.Phil en 
Henk Stoker in voorgraadse prestasie injilcisojie. Mev AM 
van der Walt het 'n toe kenning ontvang namens prof J L van 
der Walt wat met studie oorsee is vir nagraadse prestasie in 
Honns BA. Hansie Vermeulen het 'n toekenning ontvang vir 
die werk wat hy gelewer het as redakteur van die Filosofie-

vereniging se blaadjie, Logos. 

Uitstalling slaag 
redelik goed 

DIE doel van die Kul
tuurraaduitstalling was 
om die onderliggame 
aan die studente bekend 
te stel. Die jaarlikse uit
stalling wat van 23 tot 25 
Maart in die Totius-saal 
gehou is, bet redelik in 
sy doel geslaag. 

Die musiek wat tydens 
die uitstalling gespeel is, 
bet baie aandag getrek en 
het bygedra tot die sukses 
van die uitstalling. 

Verskillende vereni
s het aan die uitstal-

ling deegeneem. Die 
skaakklub bet 'n elektro
niese "skaakspeler" gehad 
waarteen enige speler sy 
vernuf kon toets. 

Monti um se uitstalling is 
opgebelder deur 'n be
kende verskaffer van klim
en staptoerusting. Heel
wat toerusting soos slaap
en rugsakke, klere en 
skoene is deur stapgees
dritliges aangeskaf. 

Die doel van die besoe
kersregister in die saal 
was om te bepaal of daar 
wel 'n behoefte aan 'n uit
stalling bestaan. Net on
geveer 'n kwart van die be
soekers bet die vrymoe
digheid gehad om die re
gister te teken. Die kom
mentaar wat gelewer is, 
was egter baie positief. 

Duitse film 
gratis vertoon 

Prof Claassen nemers en hul tradisione- e Prof! H B Kruger, S S Barnard, L Olivier, Prof Tjaart van der Walt, mnr Macadam, regter V 
le spelreels nie. G Hiemstra en prof J J de Wet, tydens die oorhandiging van die vuf nuutste publikasies van 

DIE Duitse Vereniging 
vergader Donderdag 23 
April om 19h00 in die 
Geografiesaal. 

(Vervolg van p 1) 

om die span te fnuik in 
hulle doel kan verwag 
word. Die spelers en die 
bestuurder moet die 
situasie suksesvol kan 
hanteer. Uit die aard van 
die saak is die spelers nie 
daaraan gewoond om in 
sulke omstandighede 
rugby te speel nie. 

Hy se dat die span moet 
besef dat hulle as wenners 
baie in aanvraag sal wees 
in wereldsport. 

Prof Claassen is op die 
plaas Middelwater tussen 
Oudtshoorn en Prins Al
bert gebore. Hy het sy 
skoolloopbaan o.p Prins 
Albert begin en voltooi op 
Christiana. Volgens horn 
bet hy geen noemens
waardige prestasie in at
letiek of rugby op skool 
behaal nie. 

Sy universiteitsloop
baan bet by by die Onder
wyskollege en Universiteit 
te Potchefstroom voltooi. 
As student het hy vir Wes
Transvaal gespeel en is 
ook genooi na die Spring
bokproewe. In 1953 het hy 
kaptein van die Wes
Transvaalse span geword 
en in 1955 junior-Spring
bok en later die jaar vol
waardige Springbok. Hy 
was nege keer kaptein van 
die Springbokspan. Tot 
en met sy uittrede in 1962, 
bet hy nooit sy plek in die 
Springbokspan verloor 
nie. 

Die vredesoffer was 'n Butterworth aan prof Tjac,rt van der Walt. 

fc"::~~-~;;~~~~=~··d•• Mosie oor politiek op kampus 
'n Film oor 'n voorge

skrewe boek vir eerste
jaars; "Kleider machen 
leute" van Gottfried Kel
ler word vertoon. Die ver-

Springbokke 
(V ervolg van p 1) 

Derek Adlam het die 
Suid-Afrikaanse water
ski-kampioenskappe ge
wen en is herkies vir die 
Springbokspan van 1981. 

By die kampioenskappe 
wat op die Vaalrivier in 
Vereeniging gehou is, het 
Derek al sy afdelings ge
wen om te verseker dat hy 
weer Springbokkleure kry. 

W~reldspan 

Die Springbokspan gaan 
die naweke van 3-5 eri 9-11 
April teen 'n wereldspan 
meeding. Die eerste kom
petisi e word in Durban 
gehou en die tweede kom
petisi e in Vereeniging. 
Die wereldspan bestaan 
uit twee skiers van Belgie, 
drie van Nieu-Seeland en 
een elk van Amerika, 
Engeland, Duitsland en 
Holland. 

Derek gaan die Julie-va
kansie na Amerika om aan 
verskillende kompetisies 
deel te neem. Hy gaan as 
private deelnemer. Daar is 
'n moontlikheid dat die 
Springbokspan later van
jaar oorsee gaan toer. 

DIE volgende mosie oor 
besoeke van politici aan 
koshuise en aktiwiteite 
van politieke partye op 
die kampus is op die 
SSR-vergadering op 18 
Maart aang~neem. 

onderneming te teken dat op goedgekeurde posisies haal leen horn tot lekker 
aanspreeklikheid aanvaar aangebring word na voor- kyk-genot. Daar is 'n inte-
word vir enige skade aan legging aan en goedkeu- ressante voorprogram in 
eiendom van die Universi- ring deur ~ie SSR. Engels. 
teit wat na aanleiding van • Instans1es wat pamflet- Sop en brood sal te koop 
die vergadering gely mag te, strooibiljette en plak- wees. 
word. kate op die kampus ver- Die film is heeltemal 
e Werwing en oorreding sprei, is verantwoordelik gratis maar 'n 'silwerkol-

• Openbare vergaderings 
op die kampus mag alleen 
met goedkeuring van die 
Registrateur en die SSR 
gereel word. 

deur verskillende politie- vir die opruiming daarvan. lekte sal gehou word. 
ke partye word op die II'°; =======:;;::;;::;;:;:;;;::;;;ljiii~========-; 

• Geen openbare verga
derings mag in koshuise of 
in die Ouditorium gehou 
word nie. 
• Verg.aderlokale word 
deur die Registrateur 
goedgekeur. 
• Van die organiseerders 
van 'n openbare vergade
ring word verwag om 'n 

kampus toegelaat, mits dit 
nie inbreuk maak op klas 
of ander akademiese 
werksaamhede van stu
dente nie. 
• Geslote bye~nkomste 
mag in koshuise gehou 
word. 
• Besoeke aan koshuise 
moet in oorleg met die 
huisvaders geskied. 
• Plakkate van die ver
skillende kandidate mag 

Wilde Weste 
DIE Platsakkers van Kasteel, blok K het verlede Dins
dagaand tussen die geurvan strooibale en kosmos 'n egte 
Wilde Westelewe meegemaak. 

Die dames het op uitnodiging van die tweedejaars hul
le "cowboys" genooi om so teen 22h00 by hulle in die 
"Voorhuis"- kroeg aan te sluit. 

Die kroegmeisies het yskoue bier bedien en oral in die 
kroegie het mandjies met heerlike worsbroodjies rond
gestaan. 

'n Talentvolle Platsakker het gou die "cowboys" aan 
haar voete gehad toe sy met haar toepaslike uitrusting 'n 
"can-can" dansie uitgevoer het. 

vat dit kop toe! clols 
Kom ons stel jou voor aan 
· n nuwe dimensie in haar· 
golwing: UNI-PERM met 
pH·balans! Dit lyk oes na-

tuurlike krulle! a· 
Geen kroes-en· · . 
knoop bossiekop , 
nie! Nog goeie • 
nuus van Guys & ' 

Dolls is lae, lae pryse net 
vir studente! Wees 'n IN
ding! Bly voor met die 
jongste haarmodes! Altyd 
tot u vriendelike diens! 
Die uwe, 

GUYS & DOLLS Tomstr. 82, tel. 8071. 
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BLADSY VIER Politiek DIE WAPAD, VRYDAG, 3 APRIL 1981 

Stem ·m·et oorleg Rhoodie oar SA 
WERNER Eksteen, 
voorsitter van Politiese 
Raad, se ons bely in die 
grondwet van SA dat ons 
in die drieenige God glo 
en dat Hy die Beskikker 
is van die politieke vol
kere-ontwi kkeling in 
SA. Die belydenis moet 
ook implikasies vir ons 
partypolitieke keuse be. 

Hy se SA het ver
skillende volke en groepe 
met verskillende politieke 
aspirasies, wat in 'n een
tot-tien punteskaal inge
deel kan word, Die spek
trum strek van regs radi
kaal tot links radikaal: (1) 
Wit Kojllmando; (2) HNP, 
AET, NKP; (3-4) Nasionale 
Party; (5) PFP, NRP, 
tuislandleiers, Thebe
hali's; (6) Butbelezi's; (7) 
Motlana's, Tutu's, Sark; 
(8-9) ANC; (10) PAC. 

Die blanke verkiesing le 
van punt twee tot vyf. Die 
regering wat na die ver
kiesing gaan regeer moet 
met inagneming van die 
volle spektrum regeer. Die 

Die Herstigte Nasionale 
Party is 'n nie-
parlementere party. 
Daarom is die uitvoering 
van 'n beleid des te 
moeiliker. Die party het te 
make met kritici wat 'n 
drogbeeld van die' party 
vorm, en dan in hulle ar
gumente die drogbeeld 
aanval - en nie die werk
like beleid van die HNP 
nie. 

Omdat 'n party slegs ge
oordeel kan (en mag) word 
nadat daar na sy beleid 
gekyk is, word die belang
rikste a.rtikels uit sy pro
gram en hulle praktiese 
toepassings bier uiteenge
sit. 

Die voorwoord van .die 
program kan opgesom 
word in die spreuk van die 
leier, mnr Jaap Marais: 
"Die geskiedenis behoort 
aan die wat bereid is om te 
stry en te ly vir iets groter 
as hulself." 

Artikel 4 van die pro
gram bevestig Artikel 2 
van Suid-Afrika se huidige 
~rondwet, naamlik dat die 
oppergesag van God erken 
word. 

Artikel 6 spreek horn uit 
·vir nasionalisme van alle 
nasies in Suid-Afrika. 
Daarby word anti
nasionale internasionale 
organisasies verwerp _ en 
die VVO "noulettend 
dopgehou". Volksidenti
teit is belangriker as in
ternasionale sportdeel-

- Petro Malan -
kiesers moet daarom ri:i. 

elke party se emddoel kyk 
wat op vr~de, -voorspoed 
en veilighei.Q v.an al die 
inwoners gerig moet wees. 

Rusland wil Silidelike 
Afrika inpalm en sy mag
stryd teen Amerika en 
Wes-Europa. Om die doel
wit te bereik het Rusland 
'n totale aanslag teen SA 
wat geen reels ken nie. 
Eenheid onder die in
woners verswak die aan
slag en verseker sodoende 
die vrede en veiligheid 
van SA. 

Werner se blankes kan 
die aanslag nie alleen af
weer nie, ook nie die nie
blankes nie. Die regering 
wat aan bewind is moet die 
steun van die 1,J1eer
derheid menre in SA ge
niet. Dit is logies dat die 
regering die belange van 
die meerderheid mense 
sal behartig. 

Hy se dit is noodsaaklik 
dat die kieser binne die 
kader van bogenoemde 
realiteite: 

• horn sal vergewis van 

· name. 
Die taak van die o"'.er" 

heid is die handhawmg 
van openbare orde, van 
vrye spraak, kritiek, or
ganisasie, godsdiens en 
beroep, interne gesag, 
nie-staatlike lewenskring, 
en die waking teen vreem
de oorheersing (Art 9 en 
17). 

Soos die huidige rege
ring, beskou die HNP die 
Westministerstelsel as 
uitgedien. (Artikel 10). Die 
Presidentsraad is onnodig 
en dieselfde persoon moet 
Eerste Minister en Staats
president wees. 

Die HNP staan vir ver
deling van mag en verwerp 
magsdeling. Dit kan met 'n 
voorbeeld verduidelik 
word: As Kleurlinge be
sluit oor kleurlingsake, en 
blankes oor blanke sake, 
het ons te make met verde
ling van mag. Maar as 
blanke, Indier, Kleurling 
en stedelike Swarte saam 
besluit oor hulle almal se 
sake, is dit magsdeling. 

Die HNP steun onaf
hanklike howe. 

Wat buitelandse handel 
betref, is finansiele gewin 
nie die enigste faktor wat 
'n rol behoort te speel nie. 

Die omstrede artikel 3 -
dat die posisie van Engels 
nog bepaal moet word met 
inagneming ·van die be
lange van Engelsspre
kendes. 'n Verklaring 
hiervoor in artike} 14: 
omdat Engels inter

------------, nasionale momentum bet 

Sanet's· 
Health Shop 

• Gesondheidsvoedsels 

• Verslankingsmasjiene 

• Natuurlike skoonheids

middels 

• Dieetvoedsels 

• Homeopatiese middels 

Malherbestraat 42 
Telefoon 5444 

en die taal van die inter
nasionale handelswereld 
is, kan Afrikaans selfs in 'n 
iweetalige land verdring 
word; en daarteen moet 
gewaak word. Die HNP is 
nie anti-Engels nie -

ALLE politieke berigte 
word verantwoord, nage

' sien en van opskrifte. voor· 
sien deur Izak Minnaar, re
dakteur van Die Wapad, PU 

vir CHO Potchefstroom. 

die beleidsrigtings van die 
verskillende deel 
nemende partye gesien 
teen die ~ agtergrond van 
die totale werklfkheid 

• veral moet let op die 
eindoogmerke van die ver
skillende beleidsrigtings 
en die vone implikasies 
daarvan 

ewegbly van die kort
termyn oorlewingspolitiek 
in die wete dat ons kinders 
ook nog in die vaderland in 
vrede en veiligheid 'n 
heenkome moet vind. 

Werner doen 'n oproep 
op kiesers om op 'n 
positiewe wyse beslag te 
gee aan 'n lewens- en 
wereldbeskouing deur 
deel te neem aan die ver_J 
kiesing. 

Hy se neutraliteit is nie 
die Christelike antwoord

1 op die uitdaging nie, nog ' 
minder is negatiewe 
boikotpolitiek 'n wyse 
waarin ons positief beslag 
kan gee aan die ryke in
houd van ons Christelike 
nasionale lewens- en 
wereldbeskouing. 
(Berlg deur Petro Malan van Die Wa
pad, PU vlr CHO, Potchefstroo!!I} 

DIE voormalige sekre
taris van Inligting, dr 
Escbel Rhoodie, praat 
op Woensdagaand 8 
April om 19b30 in die 
ouditorium van die Stu
dentesentrum op die PU 
vir CHO. Dit is die eerste 
groot aksie van di? nu?t 
gestigte orgamsas1e 
Paksas. 

Dr Rhoodie se onder
werp is: "SA se posisie in 
die buiteland". Hy sal ook 
oor die Inligtingsaak 
pi:aat. 

Dr Rhoodie is gebore op 
11 Julie 1933. Hy het ge
matrikuleer aan die Hoer
skool Jan van -Riebeeck te 
Kaapstad. In 1957 het hy 
aangesluit by die De
partement van Inligting 
waarna hy veertien jaar 
lank di ens in die buiteland 
gedoen het. Hy het ond~r 
andere diens gedoen rn 

Aangesien dit die laaste uitgawe voor die . 
algemene verkiesing in April is, wil Die Wapad 
aan sy Iesers 'n oorsig hied oor die stan~punte 
van die verskillende politieke partye. Al die p~r
tye en groepe is genader, eu die beleid van die wat 
gereageer bet word bier geplaas. 

Engelssprekendes (baie 
van hulle uit Rhodesie) 
word opgeneem. Die HNP 
het Engelssprekende kan
didate en mnr Marais het 
al toesprake in Engels ge
hou (King Williamstown). 

Die HNP staan 'n vrye
mark-stelsel voor, sonder 
om die georganiseerde 
geldmag bo vollfSbelang te 
stel. (Art 16). Strategiese 
bedrywe soos Sasol, die 
Lugdiens en Krygkor moet 
aan die staat behoort. 

Ekonomiese uitbuiting 
van enige persoon moet 
verwerp word en behoe~ 
tiges moet voldoende 
hulpverlening ontvang. 

Die HNP steun die 
huidige Onderwyswet wat 
bepaal dat Onderwys 
Christelik-nasionaal moet 
wees (Art 21). 

Die HNP is nie uit baat 
gebore nie, maar uit die 
Nasionale Party. 
(Berlg deur Joggle van Sladen van 
Caput, PU vir CHO, Potchefatroom) 

Nasionale Party 
Dit het 'n onverkwiklike 

modegier onder 'n klein 
groepie mense geword om 
allerlei aantygings teen 
die Nasionale Party te 
maak. Hulle praat graag 
van "verwarring" binne 
die Nas'ionale Party en 
maak dit hulle werk om 
elke stap van die Regering 
te bevraagteken met stel
lings soos: "Waarheen is 
die Nasionale Party en sy 
Regering nou al weer met 
Suid-Afrika op pad?" 
Hierdie verskynsel is on
nodig en gevaarlik, want 
die waarheid is dat die 
Nasionale Party steeds op 
dieselfde koers is as die 
waarmee by Suid-Afrika 
die afgelope drie dekades 
beveilig bet en vir almal 
voorspoed gebring bet. Dit 
is die oningeligtes en 
moedswilljges wat hulle
self op 'n dwaalspoor be
vind. Die koersvaste pad 
van die Nasionale Party 
blyk duidelik uit die 
Twaalfpuntplan, soos deur 
die Eerste Minister, mnr P 
W Botha, uitgespel: 

1. Die erkenning en die 
aanvaarding van die be
staan van veelvolkigheid 
en van minderhede in 
RSA. 
2.Die aanvaarding van 
vertikale differensies met 
die ingeboude beginsels 
van selfbeskikking op 
soveel vlakke as moontlik. 
3. Die daarstelling van 
konstitusionele strukture 
wat voorsiening maak vir 
die volle onatbanklikheid 
van die onderskeie Swart 

volkere in die RSA, sin
volle konsolidasie van 
Swart state en gebiede en 
die aanvaarding van 'n 
sosio-ekonomiese pro
gram gerig op die ont
wikkeling van sodanige 
Swart state en gebiede. 
4. Die verdeling van mag 
tussen Suid--Afrikaanse 
Blankes Suid-Afrikaanse 
Kleurli~ge en Suid-Afri
kaanse Indiers met 'n sis
teem van konsultasie en 
mede-verantwoordelikheid 
waar gemeenskaplike be
lange _geraak word. 
5. Die aanvaardingvan die 
beginsel van eie skole !'ln 
gemeenskappe waar emg-. 
sins moontlik, as fun
damenteel vir gelukkige 
sosiale omstandigbede. 
6. Die bereidwilligbeid om 
as gelykes saam te werk en 
oor sake van gemeenskap
like belang te beraad
slaag, met balans tussen 
die regte van die indiwidu 
en die van die gemeenskap 
en die verwydering van 

kwetsende onnodige dis
kriminerende maatreels. 
7. Die hand hawing van ef
fekti ewe besluitneming 
deur die Staat wat berus 
op die sterk Weermag en 
Polisiemag om sowel or
delike regering as doel
treffende,_suiwer adminis
trasie te waarborg. 
8. Die handhawing van 'n 
vrye ondernemingstelsel 
as grondslag van ons 
ekonomie. 
9. Die erkenning van 
ekonomiese inter-af
hanklikheid van die be
volkingsgroepe van die 
RSA asook die aanvaar--

buitela·nd 
Australie, New York en 
Nederland. Aan die einde 
van 1971 is hy aangestel as 

• Dr Eschel Rhoodie 

ding van die behoorlike 
beplande benutting van 
mannekrag. 
10. Die nastrewing van 'n 
vreedsame konstellasie 
van Suider-Afrika-state 
met wedersydse respek vir 
mekaar se kultuurgoedere 
en tradisies. 

11. Die navolging, sover 
moontlik, van 'n beleid van 
neutraliteit in die stryd 
tussen die supermoond
hede en die verlening van 
voorkeur aan die RSA se 
belange. 
12. Suid-Afrika se vaste 

assistent-redakteur van 
die nuustydskrif 'To the 
Point'. 

In September 1972 is by 
op die ouderdom van 39 
aangestel as Sekretaris 
van Inligting, 

Dr Rboodie het aan die 
Universiteit van Pretoria 
gestudeer. Hy is die 
skrywer van 'n hele aantal 
boeke wat veral handel 
oor propaganda. Die be
kendste hiervan is de
finitief "Behind the paper 
curtain". Hierna volg die 
Inligtingsaangeleentheid 
waarna dr Rhoodie op 29 
September 1980 deur drie 
appelregters onskuldig 
bevind is. 

Dit is dr Rhoodie se eer· 
ste openbare optrede na 
die appeluitspraak. Groot 
belangstelling word ver· 
wag. 

(Berlg deur Cornl! Mulder van Over 
de Voor, PU vlr CHO, PotcbefatroomJ 

wil om horn teen inmeng· 
ing van buite te verdedig 
op elke moontlike, prak· 
tiese wyse. 

Mense wat dus volhard 
met die verspreiding van 
wanvoorstelling oor on· 
der. andere die Ontugwet, 
skole en sogenaamde ge. 
dwonge integrasie, moet 
nou eens en vir altyd bese( 
dat hulle openbare leuens 
vertel en dat hulle diE 
minagting en verwerping 
van verstandige mense 
kan verwag. 

(Berlg deur W. Eksteen van Tom· 
stra.t 45, Potchefstroom). 

- Nasiona/e Konserwatiewe 
Party 

Die NKP erken die 
oppergesag van die 
drieenige God. Hoewel die 
NKP die gewetensvryheid 
van die indiwidu erken, en 
dus godsdiensvryheid 
handhaaf, staan ons op die 
belydenis dat Christus 
Verlosser is van 'n mens
dom wat in sonde ontvang 
en gebore is. 

Die NKP eerbiedig die 
reg van elke volk om die 
staatsvorm te kies wat by 
sy eie aard en tradisie pas. 
Die NKP erken die ver
antwoordelikheid en reg 
van elke volk om homself 
te verweer teen magte wat 
·sy belange en voortbe
staan bedreig. Die NKP 
beywer born dus in be
sonder vir die behoud, 
uitbouing en beveiliging 
van die blanke se kul
turele en politieke iden
titeit in sy eie vaderland. 

Die NKP erken en eer
biedig die soewereiniteit 
van d;e blanke parlement 
soos dit geformuleer is in 
artikel 59 van die huidige 
grondwet van die RSA. 

Die NKP beskou SA nie 
as 'n eenheid met verskeie 
volke en minderhede nie, 
omdat hierdie opvatting 
nog die resultaat is van 
koloniale denke. 

Die NKP onderskryf die 
beginsel van gelykbereg
tiging van Afrikaans en 
Engels as amptelike tale 
van die RSA. 

Die NKP staan op 
gebiedskeiding en poli
tieke selfbeskikking as 
grondslag ter bevordering 
van goeie verhoudings en 
samewerking tussen die 
verskillende rasse en 
volke. Die party verwerp 
enige poging tot die skep
p i ng v-an 'n veel~assige 
eenheidstaat. 

Elke vorm van politieke 
magsdeling word verwerp. 
Die seggenskap oor die 
toekoms van die blanke 
bly uitsluitlik in die hande 
van die blanke. 

Die demokratiese stel· 
sel is die grondslagvan die 
party vir samestelling van 
die regering en alle vorms 
van diktatuur of sentre· 
ring van mag in die hande 
van enkelinge of buro's 
word verwerp. Die partJ 
staan op die beginsel van 
vrye verkiesing van volks· 
verteenwoordigers deUI 
geheime stemming. Yolks· 
raadslede word deur die 
volk gekies en nie benoem 
nie. Ook ministers moet uit 
verkose volksraadslede 
aangewys word. Minis~ers 
is nie superdeskund1ges 
bo-oor die departemen
tele deslrundigbeid waar· 
voor betaal word nie. 
Sowel tegnokrasie as 
burokrasie word verwerp. 

Die NKP handhaaf die 
vrye ondernemingstelsel 
as grondslag vir die 
ekonomiese welvaart van 
die land, maar verwerp 'n 
multinasionale eenheids· 
ekonomie; dit blJ 
koloniale denke. Gesondi 
ekonomiese samewerkini 
tussen lande moet me1 

wedersydse ooreenkomstl 
gereel word en moenie di( 
politieke selfstandig~eil 
van volke ondermyn me. 

Militere samewerkin1 
teen gemeenskaplike ge 
vaar moet met wedersydst 
ooreenkomste gereel wori 
en moenie lei tot eet 
gelntegreerde 
verdedigingstelsel o 
weermag nie. Elke voU 
voer bevel oor sy ei1 

weermag. 
(llert1 deur Pieter Brita vu _J_lt 
•Wu& 17, Poklaetav_. 
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Aksies skep 
probleme 

Monti um 
MONTIUM gaan gedu
rende die April-vakan
, sie in die Sederberge 
stap. 

>~i 
DAAR is nog probleme 
met interkoshuisaksies 
wat plaasvind sonder die 
nodige toestemming van 
die onderskeie huisva
ders. 

Selfs al vind die aksie 
plaas tussen klein groe
pies moef toestemming 
verkry word. 

Klein groepie 

'n Mens moet seker aan
neem dat die groepie 

"klein" moet wees binne 
perke van redelikheid. 
Woon jy in Kasteel en wil 
jy vingeralleen 'n aksie 
met iemand in Hombre 
hou, is dit uit die aard van 
die saak 'n perd van 'n an
der kleur ... 

As jy genoegsame redes 
kan aanvoer dat ·boge
noemde sosiale. aksie be
vorderlik vir die koshuis
gees is, kan jy dalk aan
spraak maak op die uit
voer daarvan - dit hang 
alles net afvan die huisva
der se sin vir reg en gereg
tigbeid! 

Nases dae ,in die berge 
gaan hulle Stellenbosch, 
Kaapstad en omgewing 
bes:>ek. 

Persone wat belangstel 
om saam te gaan moet die 
plakkate dophou en die 
toervergadering bywoon 
vir verdere inligting. 

Gedurende die lang na
week van 17 tot 20 April 
word daar ook 'n toer na 
die Drakensberge gereel. 

Skietlyste vir albei toere 
sal by die Inligtingshokkie 
in die Studentesentrum 
opgeplak word. 
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Filmvereniging kart 
nog lede 

• Paul Fourie, Kobus Swart en Johan van J>yk is led.e van Montium se rotsklimafd.eling. 
Montium is d.eur mnr Ferreira van Terrein en Geboue genad.er om Heide en Karlien se 
buitemure te verf wat d.eur vandaliste bekrap is. Daar word drie hond.erd rand aan Montium 
betaal om hierdie verfwerk te doen. Hulle is clan ook van plan om rotsklimtoerusting te koop 

DIE Puk-film
vereniging ondervind 'n 
kommerwekkende te
kort aan lede. Hierdie 
probleem bet verlede 
jaar reeds bestaan, maar 
was toe nie so ernstig 
nie. 

Weens die swak by
woning van die afgelope 
twee vergaderings, kan 'n 
voorsitter nie gekies word 
nie en bet die vereniging 
dus nog nie 'n volwaardige 
bestuur nie. 

Geld word dringend be
nodig om die volgende kos
tes te dek: minstens R30 
spoorvrag wat vir elke film 
beta al moet word, die jaar
likse ledegeld wat die 
FEDERATION OF FILM 
ASSOCIATIONS IN 
SOUTH AFRICA vereis, 
en die drukkoste van plak
kate en nuusbriewe. 

Die probleem is waar
skynlik dat mense belang
stel, maar nie betrokke 
genoeg is nie. Die fout le in 

elk geval nie by die films 
self, wat gewoonlik van 
hoogstaande gebalte is, 
nie. 

Alslagkaarte 
DAAR is gerugte dat die 
afslagkaart toe glad nie so 
goed werk nie, nadat pro
bleme met Sparno onder
vind is. Studente word eg
ter daarop gewys dat 
Sparno besluit bet om die 
prys van al hul goedere 
met twintig persent te 
verminder, sodat die bele 
publiek daarby kan baat. 
Daarom gee Sparno nie 
meer afslag nie. 

Kompetisie 
DIE Woordbou-kompeti
sie van Karnaval is gewen 
deur mnr J van Milligen 
van Maurylaan 7 A, Pot
cbefsttoom. Mnrvan Milli
gen het verskeie inskry
wings ingestuur waarin hy 
ondermeer die volgende 
woorde gebruik het: kruis
vu uru ur, kuiphuishuur, 
afvuurprop, ashoopvuur, 
afvuurmuur, rooiivoor, 
ivoorprou, opvuuruur, 
vuurprooi, ligspoorvuur, 
looikuipsuur, oorpompuur 
en ophoopmuur. Mnr van 
Milligen word geluk ge
wens met die Opel Kadett 
wat by as wenprys ontvang 
bet. 

Die argument dat die 
vertonings inbreuk maak 
op studietyd is' nie water
dig nie . Die vergadering 
begin gewoonlik Woens
dagaande om 18h30 en 
duur tot ongeveer 20h00. 
Dit hied dus nie net 'n wel
kome anderhalfuur van 
ontspanning nie, maar laat 
genoeg tyd vir ander be
drywighede. 

Die doel van die verenig
ing is die vertoon van goeie 
en soms minder goeie 
films wat nie algemeen be
skikbaar is nie. Die idee is 
dat die filmvertoning sal 
dien as 'n podium van be
spreking van die film as 
tegniek en kunsvorm. 
(Egiptiese, Indiese en 
Franse films, met Engelse 
onderskrifte is al vertoon). 

word. 'n Verdere toege
wing word gemaak aan 
lede van studente
verenigings, wat met 'n 
kaartjie enige vyf ver
tonings kan bywoon. 

van hierdie welverdiende geld. 

"ONCE an alcoholic, always 
an alcoholic ... " Aldus mnr 
Byrne, navorser by die Bek
kerkliniek en mm besig met 
sy M.A.-graad in Alkoholis-

Mnr Byrne bet Donder
dag 26 Maart op uitno
diging van Liber Factus 
studente toegespreek aan
gaande die "hoekoms" en 
"waaroms" van alko
bolisme. 

Lede kan nog enige tyd 
aansluit en 'n ledekaartjie 
is dwarsdeur die jaar gel
dig. Die ledegeld is RlO vir 
gewone lede en R6 vir stu
dente. Dit dek alle films 
wat in die loop van die jaar 
vertoon word. Daar is ook 
reekskaartjies van R4 
waarmee enige drie ver
ton i ngs bygewoon kan 

e Mnr Byrne het die Puk/(.e Dond.erdag op uitnodiging van 
Liber Factus toegespTeek oor alkoholisme. 

Mens die probleem 
Is alkohol 'n probleem? 

Nee, maar die mens is. Sy 

Besprekingsvorm • 
Vlr 

ENI GE persoon of instansie wat 
die Totiussaal wil gebruik, moet 
'n voorgeskrewe besprekings
vorm voltooi en goedkeuring vir 
die gebruik daarvan van die Kul
tu urraad van die SSR verkry. 

Vir enige studente- of universi
teitsaksies van die Puk beloop die 
gebruik van die Totiussaal Rl per 
dag. Indien daar toegangsgeld-ge
vra word, moet twintig persent 
daarvan aan Kultuurraad betaal 
word. Enige instansie of persoon 

van buite wat die Totiussaal wil 
huur, betaal R30 per dag indien 
geen toegangsgeld gehef word nie. 
Waar toegangsgeld gehef word, 
moet twintig persent van die op
brengs betaal word. Vir gebruik van 
die vleuelklavier word 'n fooi van 
R5 gevra. 

Die huurders van die Totiussaal 
moet verskeie voorskrifle nakom. 
Daar mag nie in die saal gerook 
word nie, behalwe as dit in 'n aan
bieding benodig word. Geen drank
gebru~k word toegelaat nie. Geen 
items wat deel is van die toerusting 

Totiussaal 
van die Totiussaal mag nie sonder 
toestemming verwyder word nie. 
Geen bou- of verfwerk mag in die 
saal geskied nie, behalwe die in
stallering van die dekor of opknap
pingswerk daaraan. Geen spykers 
of skroewe mag in die vloere of 
mure ingcslaan word nie. 

Repetisies in die Totiussaal word 
slegs vanaf 18h00 tot 24b00 toege
laat. 

Indien 'n program ongewens, on
welvoeglik of onchristelik is, kan 
dit verbied word. 

TEL: 21936 

soeke na bevrediging van 
'n psigiese behoefte gaan 
oor tot fisiese afhanklik
heid van alkohol wat uit
eindelik uitloop op die al
gehele misbruik daarvan: · 

Alkobolisme begin ge
woonlik by die sogenaam
de sosiale drankies en die 
ontwikkeling daarvan kan 
duidelik in drie stadiums 
onderskei word: 1. Ont
wikkelingstadium - die 
sosiale drinker vermeer
der sy drankies en pro beer 
altyd vinniger as die res 
van die groep drink. 2. 
Overte alkoholismesta
dium - die drinker begin 
kontrole verloor oor hom
self, "regmakers" voor 
ontbyt word nodig en hy 
begin skelm drink. 3. De
teriorasiestadium - per
soon toon BOU onttrek
kingsimptome en lei aan 
slaaploosheid wat in die 
meeste gevalle eindig in 
een of antler verlamming. 
Laasgenoemde is perma
nent as gevolg van die 
breinselle wat vernietig is 
in die proses. 

'n Mens kan jouself dus 
afvra of drink die moeite 
werd is. 

~-] Sonbaaiers 
11 OWENS LANE 
POTCHEFSTROOM DIENS IS o~s TROTS 

Wenke vir sonbaaiers 

SKADELIKE sonstrale le binne die 
spektrum van 290 en 320 nanometer. 
Die strale is voor lOhOO en na 15h00 
nie sterk genoeg om sonbrand te ver
oorsaak nie, hoewel daar 'n sekere _ 
hoeveelheid strale is wat die vel bruin 
brand. Moet dus nie tussen lOhOO en 
15h00 in die ~on le nie. 

Indien jy dit wfl doen, doen dit dan met 

verdrag - vyf minute die eerste dag, ti en 
minute die tweede dag, en so aan. Onthou 
tog om om te draai! 'n Bruingebrande vel 
beteken 'n vermeerdering van die hoe
veelheid melanien in die vel, en dit sal 
jou uiteindelik teen sonbrand beskerm. 

Ultra-violet-strale kom direk van die 
son deur verspreide straling uit die lug en 
deur weerkaatsingvan die grond en water 
af. Jy sal steeds brand indien jy onder 'n 
sambreel op die strand sit. Jou kwesbaar
ste dele is die bokant van jou ore, neus, 
kopvel en die agterkant van die n'ek. 

lf!D- d~/Au£ 0 RY CLE AN ER S 
t;1~- DROOGSKOONMAKERS 

Eien. Eimine Brits 

Bult Apteek 
en Medisynedepot 

Ons voorsien: 

• Naturemade 
• Toiletware 
• Asook Revlon, Yardley, Old Spice ens. 

Tomstraat 88b, Tel. 25344/5 
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Koshuisgriewe 

Van die begin van die jaar af was daar byna 
ononderbroke die een of ander grief oor koshuise 
in die nu us. Dit het begin met die nuwe reeling oor 
die inwoning van druipelinge en die laat stadium 
waarin hulle verwittig is van kansellasies, koshui
se wat oorvol is, klagtes dat inwoners van Thaba 
Jah nie reg behandel is met die ontruiming van die 
koshuis nie en in die laa_ste tyd klagtes oor steu
rings, geriewe en kos. 

In baie gevalle het die betrokke owerhede die 
moeite gedoen om deur Die Wapad te reageer op 
die klagtes. Die meeste verduidelikings was be
vredigend, maar op sommiges is nie gereageer 
nie. 

Dit wil lyk asof daar 'n kommunikasiegaping 
aan die ontwikkel is. Met inagneming van die feit 
dat Koshuisadministrasire aan die een kant baie 
mense tevrede moet stel en dat dit aan die ander 
kant baie maklik vir studente is om griewe te lug, 
wil ons voorstel dat daar drasties gewerk moat 
word aan: 
• 'n stelsel om griewe vinnig onder die owerhede 
se aandag te bring; 
• 'n werkswyse wat sal verseker dat daar dadelik 
opgetree kan word om klagtes uit die weg te ruim; 

• 'n stelsel wat koshuisinwoners vroegtydig in 
kennis stel van nuwe verwikkelinge (soos verf
werk, verwydering of aanbring van geriewe, ens); 
en 
e·n manier waarop inwoners inspraak kan he in 
wat waar wanneer gedoen moat word. 

Daar moet darem ook erkenning gegee-word 
aan dinge wat Koshuisadmiriistrasie doen en wat 
soms as vanselfsprekend aanvaar word, soos 
koshuise wat opgeknap word. geriefliker prose
dures by eetsale, nuwe geriewe en 'n oop deu.:- vir 
studente wat die moeite doen om direk met hulle 
klagtes daarheen te gaan. 

HOOFREOAKTEUR: Izak Minnaar. Oude Molen no. 108. 
Molenstraat. Tel. 2·1576. NUUSREDAKTEUR: Hansie 
Vermeulen, ·Makouvlei. Tel 2·2229. ADMINISTRATIEWE 
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 2548L 
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 1!4h30 - 18h00 

Dins tot Don 13h30 - 16h30 

Lukas 10 : 2S-37 
Die liefde soek nie sy eie belang nie ... 1 Kor 

13: 5) 
Wanneer ons lewe in alle opsigte die nieeste vir ons 

broers beteken, beantwoord dit die beste aan God se wil 
en die voorskrifte van sy Wet. Laat ons hieraan vashou. 
In die hele Wet staan egter geen enkele lettergreep wat 
die mens tot voordeel van sy eie verdorwe natuur moet 
doen nie. 

Hieruit is dit duidelik dat by wat so min as moontlikvir 
homselfleef en ywer, die beste en die heiligste leef. Dit 
blyk ook dat nieinand slegter en sondiger leef as hy wat 
net vir homself leef en ywer en net aan sy eie voordeel 
dinken dit nastreefnie. Ja, die Here hetself die naaste
liefde volgens ons eie liefde laat bepaal. Hy bet dit ge
doen om nog sterker te.beklemtoon hoe gretig ons moet 
wees om ons tot naasteliefde te oorreed. Hy kon inder
daad geen hartstogteliker en kragtiger emosie noem nie. 

Daar is verder geen rede om die gebod van die liefde 
net tot ons familielede te beperk nie. Ons lei dit af uit 
Christus se gelykenis van die Samaritaan. Hy het daarin 
aangetoon dat onder die woord "naaste" elkeen- ook 'n 
totale vreemdeling-ingesluit word. Ek ontken egter nie 
dat namate iemand nouer aan ons verbind is,hy deur ons 
optrede soveel intiemer bygestaan moet word nie. 

'Ek se dat aie ganse mensdom, sonder uitsondering, 
deur ·n gesindheid van liefde omarm moet word. Verder 
is bier geen onderskeiding tussen barbaar of Griek, 
waardige.of ~n~_aardige, vriend ofvyam:i ni'e. Hulle moet1 
immers· in God, en nie in hulleself nie, beskou word. 

Dit is·die gtondbeginsel~ ons moet die mens liefhe wie 
by ooki al is. Want G~d bet ons lief. 

~Jit ();gslJld<e·Y!ri ~ cair F Potgitm-1 
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• In hierdie uitgawe poog Die Wapad om van sy lesers 'n "landkaart" te gee van die 
moontlike roetes wat tydens die komende verkiesing ingeslaan kan word. Kyk p 4. 

Studentege·meenskapsdiens 
eis goeie samewerking 

- Anja van Toi - -

STUDENTEGEMEENSKAPSDIENS is 'n organisasie vir die lewering van gemeenskapsdiens aan alle 
bevolkingsgroepe. Hierdie di ens kan egter alleen slaag deur goeie samewerking, ook van die studente se 
kant . . 
SGD se .blanke dienste 

bestaan uit die volgende 
projekte: Die E.S. le 
Grangesentrum vir ver
standelike gestremde kin
ders, die Amelia-werks
winkel, die Abraham 
Krielkinderhuis, die 
Neurokliniek, die Kinder
klub en die Bejaardepro
jek. 

Maar wat behels elk van 
hierdie projekte? 

Studente help 
onderwysers 

By E.S. le Grange help 
studente die onderwysers 
soggens in die klasse en 
met afrigting in sport. 
Smiddae gaan hierdie 
kinders koshuis toe, en 
daar word ontspanning vir 
hulle gereel. Agtien
jariges en ouer "".Ord uit 
E.S. le Grange verskuif na 
die Amelia-werkswinkel. 
Hier word die jongmense 
soggens besig gehou met 
matte vleg en ook hout
werk. By die werkswinkel 
is ooK: geen ontspannings
geriewe nie, daarom moet 
daar ontspanning uit hul 
wer1i:geput word. Verdel' 
help studente ook met die 
administratiewe werk. 
"Daar word mans benodig 
wat iets weet van houtwerk 
en dames wat wil help met 

die teken van patrone op 
matte. 
Skoolverlaterskamp 

'n Derde projek is die 
Abraham Krielkinder
huis. Hier help studente 
met studiediens in die 
middae-dit behels toesig 
en bier en daar hulp met 
huiswerk. Daar word ook 
hard gewerk aan 'n skool
ver laterskamp aan die 
einde van die jaar. By die 
kinderhuis is daar ook 
~nden van die Ge~. 
Kok-skool. Smiddae word 
daar met hulle gespeel en 
hulle besig gehou. 

By die Neurokliniek is 
die doe! om 'n sosiale 
atmosfeer te skep wat 
onder · meer. verkry word 
deur die aanbring van ver
sierings. Verder word 
daar studente benodig om 
met hierdie pasiente te 
kom gesels en te 
kommunikeer. 

·Die Kinderklub, in 
samewerking met Kinder
sorg; · vergader elke 
Dinsdagmiddag. Kinders 
word in groepe ingedeel 
en verder word die in: 
isiatief aan die groepleier 
oorgelaat om elke week 
iets opvoedkundigs met 
sy/haar groep te doen. Be
hoeftebepaling word ge-

Platsaktoer 
VANJAAR is daar weer 'n geleentheid vir Pukke en 
studente van ander universiteite en kolleges om die 
Platsaktoer mee te maak - die tiende van sy soort. 

Reelings is reeds ver gevorder. Prof Gert van den 
Bergh van die Departement Ges~iedenis en mnr Wim 
Voordewind van die Departement Geografie wat die 
Platsaktoer sedert 1968 reel, se die oogmerke van die 
toer bly onveranderd - ons gaan kyk na ons Westerse 
kultuurwortels op ontspanne wyse tesame met pure pret 
en gemoedelikheid. 

Vanjaar se 31-dae-toerprogram sluit in: Spanje (Mad
rid, Toledo, Avila), Halie (Rome, Florence, Venesie), 
Switserland (Chamonix, Grindelwald, Lauterbrunnen), 
Wes-Duitsland (Swartwoud, Heidelberg, Rottenburg, 
Rynvallei), Frankryk (Parys), Engeland (Londen, Salis
bury, Stratford) en Nederland (Amsterdam, ljselmeer, 
Zaandijk). Brosjures sal voor die einde van die eerste 
kwartaal beskikbaar wees. 

doen en stadig maar seker 
groei daar 'n hegte band 
tussen die groep onderling 
en die groepleier. -

Besoek aan 
bejaardes 

Die laaste projek is die 
Bejaardeprojek. Hierdie 
projek is veral geskik vir 
studente wat nie elke 
naweek huis toe gaan nie, 
want dan is die eintlike tyd 
wanneer daar gekuier · 
word. Eensame bejaardes 
word besoek en daar word 
lekker gekuier. Van vol
gende week af is daar ook 
'n busdiens in werking wat 
bejaardes weekliks en 
maandeliks op pensioen
dag sal dorp toe neem. _ 

Daar word 'n beroep op 
studente gedoen om 

samewerking. By byna al 
hierdie projekte word noi 
dringend na mense ge. 
soek. Studente wat nog be 
langstel om by een o 
ander projek in te skakel 
moet Wendri Oosthuize1 
by die SGD-kantoor of b 
tel 8018 kontak. 

Die onderskeie projek 
leiers kan ook gekontal 
word. Hulle is:· 
• E.S. le Grange: Miempi 
Potgieter - Vergeet-my 
nie. 
• Amelia-werkswinkel 
Talita Cronje - Tel 8018 
• Abraham Krielkinder 
huis: Marlene Saaiman -
He'ide 
• Neurokliniek: Tel 8018 
• Kinderklub: Hesmari1 
Breedt - Vergeet-my-nie 
• Bejaardeprojek: Frano 
Snyman - Kasteel. 

Nasionale samewerking 
sal terrorisme oorkom 

"TERREUR kan nie meer verhoed word nie. Ons 
kan slegs probeer om dit te neutraliseer deur mid· 
del van interne samewerking en nasionale vasbe
radenheid," bet dr Mike Hough van die Universiteit 
van Pretoria verlede Woe1:1sdag.gese. Dr Hough bet 
tydens die afgelope voordrag wat deur die Departe
ment U1ternasionale Politiek aangebied is, opge
tree. 

Dr Hough het gese dat 
daar vandag nie met blote 
terreur te doen gekry word 
nie, maar wel met re
wolusionere oorlog. Vol
gens hom is mense geneig 
om te dink dat terreur 'n 
suiwer interne probleem 
is. Enige terroristebewe
ging verkry egter binne 'n 
paar maande na sy 
geboorte" internasionale 
status. 

Verdeling 

Dr Hough se dat interne 
terreur gerig is op die 
geestelikeverdelingvan 'n 
gemeenskap. Terreur wil 

nie 'n vreedsame op 
lossing he nie. Rewolusio 
'nere terreur poog volgen 
horn, om 'n owerheid Oill 

ver te werp, terwyl sub 
rewolusionere terreu 
poog om wetgewing te ve1 
and er. 

Dr Hough se dat ' 
samewerking tusse1 
terroristebewegings in '! 
moontlike terroriste 
alliansie kan ontwikke' 
Wrywing en konflik binn 
die groepe is egter ni 
uitgesluit nie. 

Volgens horn sal hierdi 
wereld - ook SA - nooi 
weer sonder terreur ka; 
wees nie. 
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OP Vrydagaand 3 April 1981 ontvang 70 studente 
akademiese erekleure. Die oorhandiging van die 
sertifikaat vind in die Rennie Bingle-sentrum om 
19h30 tydens 'n prestige geleentbeid plaas. 

Die oorhandiging van 
die sertifikate word waar
geneem deur SSR-voor
sitter, Jan-Louis du Plooy. 
Die vise-rektor, prof JS du 
Plessis, sal by die geleent
heid optree. Die verrig
tinge word afgesluit met 
kaas en wyn. 

Ca put 
het 

probleme 
DIE inwoners van Caput 
bet onlangs 'n petisie 
onderteken en aan die 
owerhede gestuur waar
in hulle kla oor die 
wasmasjiene in htil kos
huis. 

In 1980 is daar 'n ontle
ding van koshuisgelde in 
Die Wapad geplaas, en 
daarin het gestaan dat 'n 
gedeelte van elke koshuis
inwoner se losiesgeld ge
spandeer word aan wasge
riewe. Volgens die inwo
ners van Caput is hulle 
sedertdien stapsgewys van 
hulle geriewe ontneem. 

'n Student kwalifiseer 
· indien by sy twee hoof

vakke met onderskeiding 
geslaag bet. Ook honneurs
en M-graadstudente kan 
kwalifiseer vir erekleure. 

Die sertifikaat bied die 
geleentheid om 'n Puk
baadjie met 'n spesiale 
wapen daarop te koop. Die 
wapen best.aan uit die 
universiteitswapen met 'n 
lourierkrans rondom en 
'Akademie' daaronder ge
skryf. 

• "Kyk net hoe lekker was ons uitstappie. Ons is van die Departement Spraakleer en Drama 
en het Chicken Dense lekkernye met 'n bietjie voggies afgesluk." - 'n Tipiese voorbeeld van 'n 

bemorste bus waarteen daar apgetree gaan word. 

Bemorste busse 
• 

Vrydagaand word slegs 
toekennings aan die 
1980-kandidate oorhandig. 
Verlede jaar is die toe
kennings van die vorige vyf 
jaar toegeken. 

op 1n einde 

Indien daar persone is 
wat nog nie hul toe
kennings ontvang bet nie, 
kan hut.le daarvoor aan
soek doen by die Dagbe
stuur van die Akademiese 
Raad. 

STUDENTE wat busse 
gebruik en hulle bemors 
terugbring sal nie weer 
'n bus te lene kry nie. 
Mnr Schutte, hoof van 
die Vervoerafdeling se 
bulle gaan vir minstens · 
'n jaar geen vervoer aan 
sulke groepe verskaf 
nie. 

.voorwaardes vir 
Polstu en Paksas 

Polstu en Paksas bet mi aansoeke om funksionerings
reg op die kampus tydelike funksioneringsreg van die. 
SSR verkry. Hulle is egter aan die volgende voorwaardes 
onderworpe: 

Beide organisasies moet alle reels en regulasies 
nakom wat vir gepatroneerde onderliggame geld. Vlug
skrifte en kennisgewings mag slegs versprei word na 
voorlegging aan en goedkeuring deur die SSR. Polstu en 
Paksas moet ook die reglement oor die uitnooi van gas
sprekers nakom. 

Die Vervoerafdeling sal 
voortaan streng optree 
teen groepe en ver
enigings wat busse vir 
uitstappies en toere ge
bruik en dan die busse in 
'n onnet foestand terug
gee. Vir die skoonmakers 
is dit 'n algemene gesig om 
in 'n bus met drank- en 
koeldrankbottels, 
papiere, skille en oor
skietkos vas te kyk. Baie 
busse kom in so 'n toestand 
terug al is daar sakke wat 
vrylik by die Tegniese 
Departement beskikbaar 
is. 

Studente moet onthou 
dat dit nie die bestuurder 
se verantwoordelikheid is 
om die bus skoon terug te 
besorg nie, hoewel by vir 
sakke sorg. Alie in-

sittendes is selfvir die bus 
se toestand verantwoorde
lik. Die strafmaatreel van 
onttrekking van vervoer 
gaan veral groepe wat 
busse of kombi's gereeld 
gedurende die jaar nodig 
bet, baie benadeel. 

Mnr Schutte doen 'n be
roep op bestuurders om 
versigtig te wees wanneer 
hulle die voertuig terug
bring. Busse en kombi's 
word gereeld vasgekeer, 
wat dan onnodige ongerief 
veroorsaak. Mense wat 
busse wil gebruik, moet 
hulself eers op hoogte 
bring met prosedure van 
aansoek doen, verkryging 
van die sleutels en die 
terugbring van voertuie. 

BLADSY SEWE 

Nu we 
reels 
vir 

busse 
DIE SSR gaan DOU 

strenger optree teen 
studente wat die bus
dienste gebruik. Die 
rektor bet ook die opvat
ting. 

Frikkie van Niekerk bet 
twee vorms opgestel wat 
voortaan ingevul moet 
word voordat enige in
stansie die busse gebruik. 
Die tweede vorm is 'n 
evalueringsvorm wat 
ingevul moet word deur 
die instansie wat die bus 
gebruik, waarin 'n verslag 
oor die toestand van die 
bus gegee moet word. 
Beide die vorms moet ge
teken word deur die leier 
van die groep, die busbe
stuurder en mlfr Jan 
Schutte, van die Tegniese 
Departement. 

Frikkie van Niekerk se -
die rede vir die stappe is 
die baie probleme in die 
verlede - veral met dag
groepe. Drankmisbruik 
bet baie probleme opge
lewer en die toestand van 
busse na gebruik laat veel 
te wense oor. 

Geen drank word op 'n 
bus toegelaat sonder die 
toestemming van die 
SSR-verteenwoordiger, 
busbestuurder en die lei er 
van instansies wat die bus 
huur nie. 'n Busbe
stuurder het die reg om te 
weier om enige persoon 
wat dronk is op te laai. 

Hulle beveel aan dat die 
wassery sy diens aan stu
dente hervat. So nie, kan 
elke koshuisinwoner ten 
minste voorsien word van 
25 gratis was-skyfies en 
verdere skyfies kan dan by 
die koshuismatrone be
skikbaar gestel word. 

Hulle beskou twee was
masjiene as heeltemal on
voldoende vir 'n groot kos
huis SOOS Caput. 

Reklamekursus 
'n SKAKEL- en 
reklamekursus word 
vroeg in volgende kwar-

taal aangebied. 

DIE probleem van ontheffing van eerstejaarstudente wat reeds weermagop
leiding ondergaan bet is nog lank nie opgelos nie, volgens 'n vergadering wat die 
koshuisprimarii en die SSR gehou bet. 

·;.:~ · o ..... .. -.·-~="'7~ 

• "Ek is tog so lus vir my akademie, maar kyk hoe lyk my 
kamer'' . Danny Steyn kyk moedeloos na die gemors wat die 
verwers agtergelaat het nadat hulle Makouvlei se kamers 

geveif het. 

Die kursus word in 
same.werking met die 
Kommunikasiekunde- en 
Kunsdepartmente aange
bied. 

belas word. Volgens Kas
teel se prim, Louise Prins
loo, is die ironie van die 
saak dat hierdie houding 
in baie gevalle vererger na 
ontheffing. 

Studente van ander 
universiteite wat Puk toe 
kom, moet die hele proses 
deurgaan - waarom dan 
nie die ander nie-so-groen 

eerstejaars nie? Dit was 
die argument van Annie 
Bodenstein, prim van Kar
lien. 

Villagers se eerstejaars 
hoef nie meer dasse te dra 
nie. Jan-Louis bestempel 
dit as 'n tipe "interne" be
paling en bet gese dit staan 
die primarii vry om sulke 
toegewings binne hul ge
sag te maak. 

Daar sal aan kursus
gangers gewys word hoe 
om plakkate op te stel, wat
ter skryfstyle en letter
tipes gebruik kan word en 
hoe om die doeltreffend
heid van die plakkate te 
verhoog. 

Volgens Mario Smit, 
SSR-lid vir Opleiding, is 
die doel van die kursus om 
skakeling en reklame, 
intern en na buite, te ver
beter en sodoende klagtes 
oor reklame van aksies uit 
te skakel. 

Japie van Rensburg, 
prim van Makouvlei, bet 'n 
haakplek in die stelsel uit
gewys. In Makouvlei was 'n 
kwart van die eerstejaars 
reeds in die Weermag. Dus 
verloor die koshuis 25 per
sent van sy eerstejaars
dienste wanneer hierdie 
mense van hulle eerste
jaarspligte vrygestel word. 
Elsie Yssel, prim van Oos
terhof, wou weet wat ge
doen moet word in gevalle 
waar 'n persoon reeds 'n 
jaar of wat gewerk het 
voordat by of sy universi
teit toe kom. 

Parlementslid vir 
elke koshuis 

Elke raad en onderlig
gaam word verplig om 'n 
afgevaardigde na die kur
sus te stuur. 

Dit wil ·voorkom asof 
baie mense 'n negatiewe 
houding inslaan omdat 
hulle 'n jaar of meer 
ondervinding as hul 
mede-eerstejaars het en 
hulle met dieselfde pligte 

ELKE kosbuis verkies 
'n parlementslid tydens 
die huiskomiteeverkie
sing. Daar is sprake dat 
alle koshuise nie 'n ver
teen woordiger gekies 
bet nie. Bennie Noth-

Busdiens na 
Van al die ondersoeke watgeloods is vir 

die belangstelling in busdi~nste na 
Bloemfontein, Pietersburg, Windhoek en 
Durban, was daar slegs vir die diens na 
Windhoek genoeg belangstelling. 

Die ander busdienste is nou afgestel. 
Die min belangstelling vir die ander bus
dienste word toegeskryf aan die feit dat 
studente reeds vakansievervoer gereel 
bet. Studente moet daarvan kennis neem 
dat die busdienste weer in die Junieva
kansie gereel sal word, en dat hulle nie 
ander reelings moet tref nie. 

Op die oomblik kos die toer na Wind
hoek R73 retoer, omdat die bus nog nie 

Windhoek 
heeltemal vol is nie. Hoe meer studente 
saamgaan, hoe goedkoper sal die toer 
wees. Al word die prys nie verder verlaag 
nie, is dit steeds omtrent die helfte van 
die prys van trein- ofvliegkoste na Wind
hoek. 

Die bus na Windhoekverlrek9April om 
22h30, en arriveer die tiende om 22h30 by 
die stadsaal in Wlndheok. Vertrektyd uit 
Windhoek is 21 April om 06h00, en kom om 
06h00 die volgende dag in Potchefstroom 
aan. 

Daar is nog ongeveer twintig plekke be
skikbaar en alle belangstellendes moet 
Wim Vergeer in Uitspan kontak. 

nagel, onder-voorsitter 
van Politiese Raad, se 
egter dat alle koshuise 
wel verteenwoordigers 
gekies bet. 

Die studenteparlement 
se taak en doel is die be
spreking en verteenwoor
digende standpuntinname 
oor aktuele studentesake, 
in die teenwoordigheid 
van die studentemassa. 

Die RKK bet beslis dat 
elke prim sy/haar koshuis 
sal verteenwoordig met 
betrekking tot die ge
organiseerde studente
lewe, terwyl koshuisver
teenwoordigers politieke 
sake behartig. 
Studenteparlem~nt het 

probleme ondervind met 
sy grondwet, maar dit is op 
'n vergadering met die 
SSR uitgestryk. 



• "Ek het werklik hard probeer om my by die rei!ls te hou. 
Erens het daar egter iets fout gegaan ~t my skoene, my 

langbroek en my 'bloes' " 
Fo&o: Frllr. Selloemu 

• Die spreekwoordelike "vadoeke" is sommer orals te sien -
veral teen dii: einde van In akademie~ekleurde dag. 

Feto: Maarila van Ytylr. 

~ Is hi~ ~emaklike skoen-;-vir-mam toelaatbaar op die 
_, kampus? 

Folo: Maurlla van Wylr. 

• Wat s~ die owerhede - is 
my broek nousluitend of sit 

hy net reg? 
Folo: Frllr. Schoeman 

• Alice in Wonderland? 
Nee, net 'n bietji.e variasie op 
die tema. Dit lyk tog goed en 
maak die lewe interessant. 
Wat meer is, ek voel goed 

hierin! 
Folo: Frllr. Schoeman 

DIE WAPAD, VRYDAG, 3 APRIL 1981 

-· 
e Die meeste dames op die Puk kan kers vashou met 

Paryse modehuis. Kyk net hoe sjiek ... 
Folo: Frllr. Schoeman 

e 'n Verbleikte, omgevoude deni~';::i met 'n paar bypas
sende afgeleefde tekkies waarvan die een se skoenveter ele
gant op die grond sleep -voorwaar 'n aanskoulike gesig op 

die kampus! 
Folo: Frllt Schoeman 

•. Folo: Frllt Schoemlll 
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• Hoe oortuig 'n mens die wereld dat die agtienkaraat goue ketting in jou oor aan jou oorlede 
ouma behoort het en net nie veilig in 'n kluis sal wees nie? 

Fot;o: Frlk Scboeman 

Pukke hang uit 
• • • en steek uit 

-Zelda Nel-
SKIELIK hetjou dosent se houding teenoor jou verander. Jouplakkies en 
uitheemse haardos staan hom nie meer aan nie. Wat by nie kan verstaan 
nie, is dat jy 'n individualis is "op soek na jouself''. En dan sal hy jou 
waarskynlik konfronteer met iets pittigs soos: "As jy jou hare laat sny, 
mag jy jouself dalk vind". 

Stapsgewys begin jy 'n metamorfose 
oridergaan. Die Geskiedenisdosent kla 
oor die bleikgraad van jou lieflingsjanna. 
Jy rou 'n dag of wat en here horn bo in jou 
kas. Alles verloop piekfyn totdat jou 
Wetenskapsleerdosent jou plakkies op
merk en sy misnoee uitspreek. So gaan dit 
- stelselmatig gaan jou lankvertroetelde 
selfbeeld ten gronde en jy lyk vir jouself 
na die stereotipe klasdrawwer. Waarom 
dan nie l\laar 'n uniform soos op skool 
nie? Jy steun en kla en verhonger dra jy 
naweke jou jannas, plakke en rugbytruie 
tot slytens tpe. 

Dff is ook nie net die voorkoms wat vir 
jou as individu belangrik is nie, kla jy. Jy 
is 'n voorstaander van gemak. Jou werks
ywer verhoog '.l.ansienlik as jy gelukkig 
voel in jou kleJ;e. 

D1t is klagtes wat deesdae duidelik oral 
op die kampus opklink wanneer Pukke 
oor kleredragrel\ls gesels. 

Die feit is dat_die Puk-personeel 'n ver
gadering gehou bet waartydens die voor
komsregulasies bespreek is. 'n Paar ver
anderings is aangebring ten opsigte van 
verlede jaar se regulasies. 

Regulasies 

Volgens die regulasies is die doel met 
kleredrag die volgende: 'n Behoorlike 
bedekking van die liggaam wat deur be
skeidenheid gekenmerk moet word. Vra 

'< 

jouself dus af of jou liggaam behoorlik 
bedek is en ofjy nie die perke van beskei
denheid oorskry voordat jy die kanipus 
soggens betree nie. 

Die relatiewe begrip "beskeidenheid" 
beteken bier nie dat jy in swart snyers
pakke moet rondloop en na jou tone staar 
nie. 'n Paar algemene bepalings is in die 
regulasies aangestip: Klere moet skoon 
en netjies wees, langbroeke moet 'n soom 
he, i;iie nousluitend pas nie en nie erg ge
bleik ofverslete wees nie. Sweetpakke en 
sportskoene mag net op Maandae en 
Woensdae gedra word met die oog op 
sport. Sekere vakke vereis 'sweetpakke en 
studente kry spesiale vergunning om dit 
te dra. 

Daar is spesifieke kleredragreels vir 
mans en dames afsonderlik. Hier is die 
reel veral dat dames T-hempies mag dra 
en mans nie, wat 'die manlike Pukke 
dwars in die krop steek. 

Die wit brigade wat daagliks na die Na
tuurwetenskapgeboue eksodus, is nog-.-n 
kwelpunt Die kleredrag onder daardie 
wit jas.se is soms van twyfelagtige her
koms, alhoewel die regulasies dit as volg 
wil he. (In die geval van mans): "'n Korl
broek met lang kouse, skoene en 'n net
jiese wit jas". 

Baie mense gaan egter met jou saam
stem as jy wil aanvoer dat die Puk maklik 
die besgeklede kampus in die rondte is. 
Kyk maar na die foto's en besluit self of 
daar redes vir klagtes is ... 

• Ons proat en praat dor netheid, smaak, sjiekheid ... Dink almal daaraan hoe gevaarlik 
· sulke stelte kan wees? 

F ... : Mavlta na Wyk 

• Dis veronderstel om taboe te wees, ja. Maar dis ook die me es gewilde skoene hier rond ... 

. • Wie het gese kruisbande is _::.u~t"? 
Foto: Frtk Schoeman 

•Ag, maar my toebroodjies is swaar van-
. dag! 

• Raai wat swot ek? 

J'oto: ... rtta .... Wyll ,...., .. artta ... Wyk 
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Bussie 13 
Studenteraad 

Te veel yster 
-

Klagtes oor 

DIE leaite ••• briewe wen 
beperk tot 'n mablmam ••• ....... 
Heide 

Meneer 

Na aanleiding van 'n be
rig in Die Wapad van 27 
Maart, wat beweer dat 
Skuur·bewoners tevrede 
is oor die gehalte kos wat 
voorgesit word, wil ek 
graag as volg reageer. 

• 
IS ongegrond 

Volgens my (en baie 
ander), is die kos vanjaar 
uiters swak in ons eetsaal. 
Hier volg 'n lysie van my 
vernaarnste klagtes: Dit 
kom my voor dat die sarne
stellers van die spyskaart 
van rnening is dat ons aan 
'n ernstige ystertekort ly. 
Ingeslote vind u 'n stukkie 
ysterdraad, wat ek Don
derdag 26 Maart in my 
frikkadel gekry bet. 

Meneer 

Ou koeie uit die sloot 
grawe - dit was nou die 
griewe in die berig 
" Studente kla oor kos
huise" in Die Wapad van 
27 Maart 1981. Meer as een 
dame bet skeef opgekyk 
oor die woorde "dat warm · 
water skaars is by Heide" 
en dat daar na 17h00 geen 
warin badwater is nie. Die 
dame het of ' n grief van 
vorige jare opgedis toe 
daar 'n defek in die ver
warmingstelsel was (wat 
intussen reggestel is) of 
die dame het nog nooit 
probeer om in warm water 
te bad na 17h00 nie. Ons 
Heide-dames was nog nie 
een keer hierdie jaar be
wus van 'n tekort van warm 
badwater nie! 

Wat die dame presies 
met "gaan die ligte op baie 
ongelee tye uit" bedoel , 
weet nugter alleen. Die res 
van die dames van Heide is 
nie bewus van die ongelee 
tye nie . 

Laaste maar nie die 
minste nie - ek weet van 
bitter min dames wat eers 
van 20h00 af met ems stu
deer. Wat van die mense 
wat deur die dag studeer? 
Ook die eerstejaars sal kan 
getuig van baie streng 
studietye wat reeds om 
19h30 begin. 

Ons, as HE>ide-dames kan 
getuig dat geeneen van 
hierdie klagtes veel gewig 
dra nie! Ons is trots daarop 
om in so 'n mooi en skoon 
koshuis te woon waar alle 
probleme altyd seepglad 
uitgestryk word. Dankie 
aan die mense wat hierdie 

dinge vir ons rnoontlik 
maak - ons puik Hk, ons 
vriendelike en gewillige 
huisma en ons koshuispa 
wat met alles raad weet. 

Christa Duvenhage 

• 
Die koue aartappels bet 

• NP 1s n1e 
rassisties, 
Paksas we/ 

Meneer kanervolk. die Duitse volk 
die Zuluvolk. 'n Beter er: 
eerliker woord vir blanke 
volk in hierdie konteks is 
blanke ras. 

kos • 1n 
dikwels 'n sieklike grys 
kleur, en liters 
mayonaisse word gebruik 
om kleur en geur te ver
doesel. As mens die rnie
lies wat ons laas hi er gekry 
het, as maatstaf moet ge
bruik, bet die Wes-Trans
vaalse mielie-oes beslis 
vanjaar rnisluk. 

Spaghetti en Weense 
worsies word soms voorge-

• Die briefskrywer, Siek
en-sat, het hierdie draadjie 
wat hy in sy kos gekry het 
saamgestuur met sy brief. 
Ons het dit saam met die 
skuifspeld afgeneem sod.at u 
die grootte daarvan kan skat 

sit, sonder 'n druppel 
vleissous. 

Die druiwe is seker uit 
die Mooiriver gehaal, 
nadat dit vanafLaingsburg 
aangespoel gekom bet. 
Mens raak soms vrolik, na 
so 'n bakkie druiwe. Om 
terug te keer na die frik
kadelle: dit is seker goed 
en wel dat maalvleis en 
broodkrummels gemeng 
word, maarorn hele stukke 
brood in jou frikkadel te 
kry, ontneem beslis jou 
eetlus. 

Verder is daar nooit ge
noeg drinkwater by die 
eetsaal beskikbaar nie. Dit 
kom my voor asof al die 
water gebruik word om die 
melk en koeldrank mee te 
verdun. 

Met hierdie klag wil ek 
graag afsluit, alhoewel ek 
nog lank so sou kon voort
gaan. Graag vra ek aan my 
mede-eetsaal gebruikers 
om ook van hulle klagtes te 
laat boor, aangesien ons 
klagtes deur amptelike 
kanale blykbaar altyd op 
dowe ore val. 

Siek-en-sat. 

Vrygesel werf 
vrouehaters 

Graag reageer ek op die 
brief van mnr A du Toit in 
Die Wapad van Vrydag 20 
Ma art. 

Mnr Du Toi~u pro beer se 
dat Politiese Raad se ak
ti witeite nie beplan word 
om alle studente te betrek 
nie. Politiese Raad se ak
tiwiteite word op die kam
pus openlik geadverteer 
en elke student op die Puk 
is welkorn om ons ak
tiwiteite by te woon. Al
leen Kontakpolitiek hou 
geslote aksies waar stu
dente op versoek uitge
nooi word. U kan gerus ons 
aktiwiteite bywoon. 

Die Nasionale Party be
ywer hom vir die voortbe
staan, uitbouing en bevei
liging van die blanke, 
sowel as die bruinmense, 
asiers en die swartmense. 
Die NP plaas nie 'n punt 
agter die blanke nie. Dit is 
in almal se belang. 

-Red. 

Polstu beoog studiegroepe 
Meneer stratiewe probleme wat 

mag opduik moet behartig. 
Die lede van die groep sal 
ook dan elkeen 'n beurt kry 
om die onderwerp van 
hulle keuse toe te lig en 
die betrokke bespreking 
daaroor te lei. 

Meneer, 

Ek voel dat ek ook my be
skeie bydrae moet lewer in 
die algemene stigtingsgier 
wat deesdae onder d i e 
studente beers. Alhoewel 
my organisasie nie direk 
polities van aard is nie, 
mo et ek se dat di t van groot 
belang is vir die manlike 
studente. 

Vera! met die strewe na 
maatskaplike, ekonomiese 
en sosiale gelyke regte 
(ook in al die modaliteite 
van Dooyeweerd) van die 
vrou , wil ek lede werf vir 
my Feministiese Odium 
Klub. In kort is dit die 
"Vrouehatersklub". 

Die doelstellings van my 
klub is om getrou te wees 
aan 'n manlike vrygesel• 
ideaal. N ooit mag daar aan 
'n meisie se hand gevat 
word nie (tensy niemand 
jou kan sien niP,), eL indien 
dit wel gebeur, moet die 
"sonde" bely word en die 
"sondaar" sal reba bili
tasie ontvang na die eerste 
oortreding. Die re
habilitasie sal op gebeime 
plekke gehou word, (oom 
Pottle se sitkamer), Elgro, 
en eensame plekke tydens 
sleeptye. 

Die lede moet ook besef 
dat belangstelling in die 
vroulike geslag se wel
stand geen vers·koning is 
om met hulle te praat nie., 
want met hulle ga,an dit 
nooit goed nie. 

Besprekings sal gaan oor 
die weer, die akademie en 

nuus. Die klub is egter 
eksklusiefvir mans. 

Vrygesel 

Noem kroeg 
Thaba Jah 

Meneer 

Graag wil ons op die 
berig in Die Wapad (20 
Maart) reageer . Die ge
dagte dat lokale in die SS 
benoem word na ou kos
huise, blyk 'n uitstekende 
gedagte te wees . Die op
trede sal die tradisies laat 
voortleef. 

Thaba-Jah het 'n trotse 
tradisie wat sedert 1937 
bestaan. Ons voel dat die 
naam te enige tyd aan 'n 
lokaal in die SS gekoppel 
kan word om ons tradisies 
vir ewig te laat bly voort
leef. 

Ons stel voor dat die 
naarn van die dameskroeg 
gekoppel word. Die redes 
is: Thaba-Jah beteken die 
berg van die skones, dit 
was voorheen 'n dames
kosh uis gewees, en die 
vernoeming sal die 
Thaba-Jahers beskou as 'ii 
verewiging van die kos
huis. 

Tradisievaste 
Thaba-Jihers 

News and articles requested 
Sir 

As Co-ordinator of In
ternational Affairs at the 
State University of New 
York at Buffalo, I will be 
publishing a·magazine en
titled UB INTERNA
TIONAL. I am hoping to 
receive articles,•news and 
stories from ·all lTni.versity 
students ~cross the world. · 

The materials should be 
sent to: 

Seyed Mirmiran, Co
ordinator 

International Affairs 
Ungraduate Student 

Association 
State University of 

New York at Buffalo 
111 Talbert Hall 
Amherst, New York 

14260. 

Daarom sien ek Paksas 
as ' n organisasie vir 
blanke rassiste. 

Hiermee wil ek graag in 
antwoord op mnr Willem 
van der Meer se brief in 
Die Wapad van27/03/81 net 
die volgende u.itlig: 
Polstu-Puk beoog die in
stelling van die soge
naamde studiegroepe wat 
hy bepleit. Hiermee beoog 
ons om die lede selfte laat 
deelneern aan die poli

·tieke gespreksvoering in 

Die gevolgtrekking wat 
bier volg, sal dan ook nie 
as oplossing van die pro
bl eem voorgehou word 
nie. Die groepe sal bestaan 
uit ongeveer tien lede of 
belangstellendes. Hier
mee wil Polstu-Puk dan 
ook 'n ope uitnodiging aan 
almal wat mag belangstel 
in sulke groepe rig om te 
korn deelneem om meer te 
kan uitvind oor die 
politieike probleme in SA. 
Hier kan u op 'n krit ;es
wetenskaplike wYSe dcel
neem aan die politieke 
debat in SA. 

SA. 

In die tweede plek pro
beer u in u briefbewYs dat 
die Nasionale Party ook 
rassisties is. Die teendeel 
is waar. Paksas wil horn 
beywer vir die voortbe- . 
staan, uitbouing en bevei
liging van die blanke volk 
met volle erkenning en ge
leendheidskepping vir die 
swart- en ander kleurvolke 
van SA tot volwaardige en 
soewereine entiteite in 
hulle eie reg. 

Mnr Du Toit, goeie voor
beel de van volke is 
byvoorbeeld die Afri-

Mnr Du Toit , u moet 
weer kyk na die program 
van beginsels van die 
Nasionale Party asook na 
die Twaalfpuntplan wat 
die beleid is om hierdie 
beginsels ten uitvoer te 
bring en dan sal u ook sien 
dat die NP nie die bruin
mense en Asiers sien in 
"Tuislandverband" nie. 

Orn te se dat ek die NP se 
beginsels as rassisties 
sien, is onverantwoordelik 
en verwerplik. Dit is net so 
onwaar as om te se dat u 
logies kan redeneer. 
Werner Eksteen 
(Tomstraat '5, Potcbefalreom). 

Die studiegroepe sal ge
lei word deur die studente 
self en daar sal deur hulle
self studie oor die onder
werpe van hulle keuse ge
doen word. Hiermee word 
beoog om die studente te 
motiveer om hulle poli
tieke kennis uit te brei 
deur rniddel van self
studie. Noodgedwonge sal 
daar 'n persoon moet wees 
wat die studiegroep sal lei 
en die paar adrnini- A J Weenink 

Gekleurdes het selfde 
regte -_as · wit studente 

GEKLEURDE studente van die 
Universiteit mag aksies van die 
Politiese Raad bywoon, en in
dien hulle belangstelling toon, 
sal hul selfs genooi word na ge
slote aksies wat deur die Raad 
aangebied word. 

Die besluit is tydens 'n vergade
ring . van die Politiese Raad, op 11 
Maart 1981, geneem. 

Volgens prof Rassie Smit, regi
strateur van die universiteit bet die 
Universiteitsraad besluit dat ge
kleurde studente . slegs op na
graadse vlak aan die PU mag stu
deer. Gekleurde studente wat toe
gelaat is, het alle regte wat enige 
ander in~eskrewe student bet, op 
voorwaarde dat dit nie in stryd is 
met enige landswette nie. 

Die universiteitsowerhede bet in 
beginsel geen beswaar dat ge
kleurde studente wel aan aksies 
deelneem en aan verenigings be
hoort nie. Hul sal egter nie aan ver-

- Schalk Le Roux -
enigings en komitees voorskryfhoe 
om in die verband op te tree nie, bet 
prof Smit gese. 

Pieter Fourie, nasionale voor
si tter van Polstu , het gese die 
Politiese Raad het 'n belangrike 
beginselbesluit geneem. 
Polarisasie bet egter reeds so ver in 
Suid-Afrika gevorder dat anders
kleurige studente nie, sonder dat 
ODS baie moeite doen OJD bulle bier 
te kry, na aksies sal kom nie. 

Pieter se dit, omdat baie sulke 
besluite reeds in die verlede ge
neern is en niks daarvan gekom het 
nie. Hy sal graag wil sien dat die 
plaaslike swart en bruin mense, en 
nie net gekleurde studente, na 
Politiese Raad aksies uitgenooi sal 
word omdat sulke mense 'n belang
rike bydrae tot so 'n byeenkoms kan 
I ewer. 

Volgens Danie du Plessis, lid vir 
Skakel en Reklarne van Paksas, is 
die feit dat die anderskleurige stu-

dente die aksies van Politiese Raad 
kan bywoon, 'n I)Oodwendige uit
vloeisel van die universiteit se be
leid. "Ons voel dat alle studente by 
die uitnodiging na aksies konse
kwent behandel rnoet word, sonder 
om aan individue of groepe stu
dente ¥oorkeur te gee. 'n Algemene 
kennisgewing aan alle studente be
hoort voldoende te wees", bet hy 
gese. 

Deon van Huizen, voorsitter van 
die Kontakpolitiek, bet gese toe by 
in verband met die saak genader is, 
dat uit die aard van Kontakpolitiek 
se doel om studente se perspektief 
te verbreed, dit noodsaaklik is 
dat anderskleurige studente ook 
betrek word by Kontakpolitiek se 
aksies. "Dit sal 'n goeie doel di en as 
hul selfs op die bestuur sal dien", 
het hy gese. 

Die Studenteraad bet nog nie 'n 
amptelike beleid wat die aange
leentbeid betref nie. 
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M l:l'u·rbalpl"akkertjies 
IS nog goedkoo"p • 

DAAR bestaan 'n alge
mene klag onder die 
muurbalspelers, veral 
die wat gereeld vari die 
geriewe gebruik maak, 
aangaande die nuwe 
plakkertjiestelsel. Die 
stelsel bepaal dat elke 
speler 10 sent vir 'n 
speeltydperk van 45 mi
nute nioet betaal. 

- Nicolene Hanekom -

sportorganiseerder, mnr spelers voldoen moet 
Pieter Louw, is dit 'n word. 
minimale beqrag. By an- Statistieke in vergely-
der universiteite is die king n:iet prfvate klubs , by-
stelsel al geruimetyd in voorbeeld. die buiteklub in 
gebruik en betaal studente Potchefstroom, is die vol-
bydrae van meer as dub- ?ende: _al~e' lede beta~! :n 
beld ons fooi en dit vir kor- rntreef~01 van R60 e.n n 
ter speelperiodes. kl~bf~o1 va~ R25 pe_r J~.ar. 

Hy het my ook die verse- H1erd1e fo01e geld v1r 1.1ga-
kering gegee dat die gelde spelers sowel as sos1ale 
verhoog sal moet word in spelers. 
die lig van ons huidige As hulle die baan voor 

Na aanleiding van 'n ge- ekonomiese toestande, as vyfuur wil bespreek, be-
sprek met die binneshuise aanaldievereistes van die loop dit 'n verdere 50 sent 

CLAASSEN Broers reel 
in samewerking met die 
Puk 'n skolerugbyweek 
wat van 10-15 April sal 
duur. 

• Die nuwe rugb'!lfonds, JP 
Geldenhuys word 'n staat
maker in Wes-Transvaal-

rugby. 

Hnge die geleentheid ·te Tydens die tydperk -
gee om met gespesiali- 10-15 April - sal daar ook 
seerde afrigtingsmetodes 'n hokkiekursus vir skool-
kennis te maak deur mid- meisies aangebied wor d . 
del van demonstrasies, le- Twaalf skole word by die 
sings en films en praktiese kursus betrek. Die kursus-
toepassing. Dit sluit in die Ieier sal Rina van Zyl, 
onderrig in die onder- huidige springbokafrig-
skeie speltegnieke , die ster wees. Katie Niewen-
aanleer van vaardighede, huy's sal hulpleidster wees 
spelreels, oefen- en fiks- en verskeie ander Spring-
heids programme. bokke sal ook hand by sit-

Mnr Nelie Smith , oud- Thelma Martin, Moine 
Springbokskrumskakel en Booysen , Ria Smith en 
tans Rugbyorganiseerder Bokkie van der Walt . Puk-
van die S.A. Rugpyraad , spelers sal betrokke wees 
sal as kursusleier optree. by elke span. 
Bekende Springbokrugby- Daar word ook ' n bin-
spelers, provinsiale spe- nensmuursehokkie-aand 
lers , die Puk se eerstespan gereel. 
afrigter- mnr Dirk de Vos ~------
-en skeidsregters sal Mnr 
Smith bystaan in die aan
bieding van die kursus. 

Tien Transvaalse skole 
het die uitnodiging aan
vaar. Kursusgangers sal in 
Overs gehuisves word . 
Daar word ook vir die 
seuns ontspanning gereel 
wat onder andere 'n braai
vleisgeselligheid by die 
Fanie du Toit insluit. 

Ten fl is.?, I~ oJ~~ ~·by 
~ . w 

~ . -

l<ampi'oenskap 
BENNIE Smith en Leatitia Fourie is die 
tennis-enkelspelkampioene. 

nu we 

en ~ok 50 sent om die.li~te 
aan te skakel' w·qt rn {n 
slotmasji·en gegooi wot d 
vir "n periode van 45 mi
nute . Na vyfuur beloop die 
besprekingsfooi Rl en ook 
die 50 sent vir die ligte vir 
'n periode van 45 'minute. 

Wanneer die klub sy 
ligabepalings nakom teen 
byvoorbeeld klubs van 
Klerksdorp, maak die lede 
van eie vervoer gebruik. 
Daar is geen finansiele 
steun vir di.e spelers as 
sulks nie . Hierbenewens 
kry hulle ook geen afrig
ting nie. 

Korn ons neem ons eie si
tuasie in oenskou. Die Puk 
maak gebruik van 'n pro
fessionele speelster soos 
mev Helene Schlebusch . 
Vier dae se afrigting wat 
ses uur per dag beloop het, 
het die Puk R400 uit die 
sak gejaag. Daarbenewens 
maak ons gebruik van die 
dienste van mnr Jim van 
Zyl wat R9 per uur beloop. 
Daar wor,d ook in die na
bye toekoms beoog om 
·Chari Meyer te werfvir af
rigting. 

Hieruit kan dus gesien 
word dat die heffing van 
die gelde deur die plak
kertjiestelsel baie doel
treffend aangewend word .. 

Die instandhouding van 
die bane sowel as die reis
kostes, balle vir die liga
spelers en koshuisspelers 
is maar enkele van die vele 
uitgawes. 

Behoort hierdie gelde 
nie vermeerder te word 
om sodoende die dienste 
van meer afrigters te kry 
nie? 

• Jeanne Engels het die Wag-'n-Bietjie af deling van die 
Supersportvrou van die jaar gewen. Sy was tweede in die 

algehele afdeling. 

Dinki-dame· is 
supersportvrou 
WAG-'n-Bietjie bet 
weereens 'n suksesvolle 
Supersportvroukompe
tisie tydens hul 
verjaarsdag aangebied. 

Die gebeurtenis wat oor 
twee dae gestrek het, is Sa
terdagaand met 'n gesel
lige braaivleis in die Stu
dentesentr.um afgesluit . 
Die kompetisie was in 
twee afdelings, waarvan 
Vrydag die binnensmuur-

se sport was en Saterdag 
die buitemuurse sport. 

Die algehele wenner 
was Maretha Delport 
(Wagter) van Dinki met 73 
punte. In die tweede plek 
was ' n 
Wag-'n-Bietj ie-dame, 
Jeanne Engels, met 86 
punte en derde was Eulien 
van Heerden van Ooster
hof. 

Die Wag-'n-Bietjie afde
ling is deur 'n eerstejaar
tjie, Jeanne Engels gewen. 
Tweede was Reinette du 
Plessis met Sandra Slab
bert in die derde pek. 
Reinette en Sandra het al
bei 100 punte gehad . 
Reinette is in die tweede 
plek geplaas omdat sy 
twee eerste plekke behaal 
het en Sandra een eerste 
plek 

Die eerste prys was groat 
sportsakke en die tweede 
prys was muurbal 
rakette. Al die individuele 
wenners van elke item het 
'n klein geskenkie ont
vang. 

Saterdag 28 Ma art, het Bennie Smith en Laetitia Fou- • Die pistoolklub beleef'n ongekende bloei en het reeds 'n ledetal van ongeveerdertig dames 
rie vir groat verrassings gesorg deur die enkeTupeltitels . 

Daar was egter 'n teleur
stellende opkoms \'an di e 
kant van die toeskouer .• 
Die rede hiervoor kan toe 
geskryf word aan swak re 
klame. Die dt>elnemers het 
egter alma! opgedaag en 
goeie prestasies is ge
lewer. te wen teen verlede jaar se wenners. Bennie Smith be- envyftigrnans. Onlangsis 'nnUt''eskietbaanopgestelvirmeergevorderdeskiettegniek. 

haal 'n oorwinning teen Vic Joyce met 'n telling van 4-6; 
6-3; 12-10. Dit was 'n wedstryd wat twee-en-'n-halfuur 
geduur het en harde tennis opgelewer het. Na 'n lang 
stryd klop Laetitia Fourie vir Elbe Kruger met 'n telling 
van 6-2; 4-6; 8-6. Laetitia is 'n eerstejaarstudent en daar 
kan nog baie van haar verwag word. 

In die mansdubbelspel wen Bennie Smith en Johan 
Laubser die eindstryd teen Vic Joyce en Johan Brink. 
Die telling~was 6-1; 6-3. Die damesdubbelspel en ge
men~de dubbelspel kon nie plaasvind nie, want Suretha 
Scott konnie teenwoordig wees nie. Suretha neem op die 
oomblik aan die S.A. B-Ope deel. 

Spelers speel goeie skaak 

In die gemengdedubbelspel kom Bennie Smith en El-
be Krugerte staan teen Johan Laubser en Suretha Scott. 
Daar is nog nie 'n vasgestelde datum vir wanneer die 
gemengdedubbelspel en die damesdubbelspel sal 
plaasvind nie. 

u1e op1coms van die toeskouers was egter baie swak. 
Daar word weereens 'n. beroep op die studente gedoen 
om die tennis te ondersteun. 

Die pryse is die aand tydens 'n braaivleis oorhandig. 

DIE vierde rondte van Die Wa
pad se skaakkampioenskappe 
word hierdie week afgehandel. 

Die huidige puntestand is Soos 
volg; Spelers wat reeds die vierde 
rondte afgehandel het; Sarel van 
der Westhuizen het vier punt~Koos 
Blomerus en Deon van der West-

huizen het elk drie en Jannie Im
melman het twee. 

Spelers wat die derde rondte af
gehandel het : Willem van der Meer 
3: Jannie van der Schyff 2-1/2: Jan 
van Wyk 2; Chari van der Westhui
zen 2: Cobus van der Walt 2: Hart
man van Wyk 2; Klaas Jonkheid 2; 
Hartmuth Muller 1-1/2; Frans 
Prinsloo 1-1/2; Phillip van Rens
burg 1-1/2; Herman Heroldt 1-1/2; 
Petrus Cilliers 1; Braam Venter 1; 
Reindert Osterdorf 1; Nico Killian 
1; Louwtjie Middel 1; Piet Welmans 
0; Pieter Kruger 0. 

Die vyfde rondte wat ook die laas
te ronde in die eerste fase sal wees . 
word op Woensdagaand, 8 April om 
18h30 in kamer 10 van die Frans du 
Toit-gebou, gespeel. 

Die kampioenskappe het alreeds 
baie goeie skat-tk opgelewer en die 
spelers moet c..'mal uithaal om 
goeie punte te kr) . Daar is ongeveer 
twintig deelnemers aan die kam
pioenskappe wat 'n relatiewe groot 
getal is. Dit is net jammer dat daar 
nie dames se name onder die 
skaakspelers is nie. 
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Vandal is me la at 
s oeker sneuwel 

V ANDALISME van die studente is die oorsaak dat' 
die snoekerkamer vir 'n onbepaalde tyd gesluit is. 

Die besluit is deur die Sportburo geneem nadat daar 
geen stokke en k:ryt was toe die Wes-Transvaalse rugby
span na afloop van hulle wedstryd daar wou snoeker 
speel nie. Die gevolg is dat snoeker nie meer 'n sosiale 
sport gaan wees nie, maar dat daar voortaan sport
registrasie betaal moet word. Verder sal daar ook 'n 
deposito betaal moet word om stokke en balle te Icryom 
te speel en sal hulle die geld terug ontvang sodra spelers 
die stokke en balle weer inhandig. 

Die snoekerkamer sal weer open sodra daar iemand 
gekry is om toesig en kontrole te hou. 

Jong atlete kry 
baie meda,ljes 

VERLEDE Saterdag ty
dens die Olimpic Sport 
se Suid-Afrikaanse on
der 21-Atletiekbyeen
koms in Durban, bet die 
Pukke twee goue-, sewe 
silwer- en vier brons
medaljes verower. 

Susan Lion-Cachet wat 
die gunsteling in die 
spiesgooi was, bet tweede 
geeindig met 'n afstand 
van 48,74 m. Haar afstand 
was egter beter as die Na
talse rekord. 

In die verspring bet Cil
liers Botha eerste gekom 

met 'n afs~and van 7,42m 
asook tweede in die drie
sprong met 'n afstand van 
14,57m. Johan de Jager be
haal ook 'n eerste plek in 
die 20km stap wat hy in 'n 
tyd van 1:46:17,3 afle. 

Ludwig Myburg kom 
tweede in die 400m in 'n 

tyd van 47,56s. Hy betook 
in die aflos gehardloop. In '· 
die 800m kom Stefan Grey
ling tweede met 'n tyd van 
1:81,17s. Jurie van der Walt 
was tweede in die llOm 
hekkies in 'n fyd van 
14,909 s. Vierde in die af
deling was Andre Nel met 
'n tyd van 15,38 s. 

In die gewigstoot was 
Willem Coetzee derde met 
'n afstand van 13,78m. 

Wes:Transvaal was • Sharlene Geyser is aangewys as beste dame in die dubbei 
tweede in die 4 x lOOm af- miniwipmatkompetisie. · 

• Hier oorhandig mnr. Gerald van der Merwe van Bert's Bricks 'n tjek aan Joss Swardt, 
ondervoorsitter van die sokkerklub, terwyl Ernst Kubirske (voorsitter) toekyk. Dit is die 
tweede jaar wat Bert's Bricks Puk-sokker borg. Die sokkerklub het 'n nuwe sokkerveld wat 
hulle gebruik en vorder goed in die Wes-Transvaalse liga. Puk se eerste span het gelykop een 

elk teen BCC gespeel en die tweede span wen 4 - 1. 

los. Die mans wat gehard- 1------------------------=="" 
loop het was Jurie van der 
Walt, Innes van Rooyen, 
Gerald Grey en Ludwig 
My burg. 

In die verspring was 
Barbara Kuhn derde met 
'n afstand van 5,77m. Mar
lize Liebenberg was derde 
in die skyfwerp met 'n af
stand van 39,50m. 

Die wind wat die hele 
dag tussen 3,1 en 5,6m ge
waai het, bet die atlete ge
strem, terwyl dit vir party 
veldatlete tot voordeel 
was. 

Wes-Transvaal 
rugby verras 

WES-TRANSVAAL bet 
Saterdag 28 Maart vir 'n · 
verrassing gesorg deur 
die goeie SA Weermag
span te wen. Twaalf 
Pukke bet vir die Wes-

Transvaalse span ge
speel. Die telling was 30 
-28. 

-----~ICt~leu.EI~-~~ .. :----·I 
e Rugby dien hulle nie die verga

In die eerste helfte het 
die Mielieboere swak·ver
dedig en is drie driee teen 
hulle aangeteken in 'n kort 
tydjie. J.P. Geldenhuys het 
geskitter en het saam met 
Piet Conchar en Gert Smal 
reuse werk gedoen in die 
losskrums. Piet Conchar 
wat vanjaar uitblink bet 
met twee driee in die eer
ste helfte geslaag. Die rus
tydtelling was 19 - 10 in 
die guns van die Weermag
span. 

Die wedstryd teen Cor
doba is in gietende reen 
gespeel en bet goeie spel 
in die wiele gery. Die Puk
ke bet die wedstryd 30 - 0 
gewen, maar die telling 
kon maklik dubbel soveel 
gewees het in droeer om
standighede. Die rustyd
telling was 16 - 0. 

Punte is deur Louwtjie 
van der Walt ('n drie en 
drie doelskoppe), Cassie 
Basson, Cobus van Nyk, 
Nie Nortje, Andre Mark
graaff en Gert Samal aan
geteken. 

Die Ibbies bet hulle 
wedstryd teen die Vaalri
vier Pukke 20 - 12 gewen. 
Die rustydtelling was 13 -
12 in die Ibbies se guns. 

• Praktiese Pis
toolskiet 

Die skietklub hou 
Woensdag 8 April om 
16h30 hulle ledevergade
ring in die klein sitkamer 
van die studentesentrum. 
Lede word versoek om 
stiptelik te wees en om 
mnr. Dirk de Vos by die 
Sportburn te kontak in-

dering kan bywoon nie. 
Nuwe lede wat by die 

klub wil aansluit is wel
kom om die vergadering by 
te woon. 

• Hokkie 
Pierre van Heerden en 

Rupert Raubach is gekies 
om l.n die Wes-Transvaal 
se ondertwintig hokkie
span te speel. Rassie 
Erasmus, Piet Smit en Eu
gene Engelbrecht is gekies 
om Wes-Transvaal te ver
teenwoordig. 

• Stoei 
In die tweede ronde van 

die stoeiliga vir koshuise 
het Villagers en Dawie 
Dup albei deurgedring tot 
die volgende ronde. Villa
gers bet Klooster, een van 
die sterk spanne in die liga 
uitgeskakel deur met vyf 
gevegte teen vier ' te see
vier. Dawie Dup bet met 
ses gevegte teen twee met 
Caput afgereken. 
· Die volgende ronde is 
Donderdagaand 2 April 
om 2lh00 in die Gimnas
tieksaal. Die koshuise wat 

teen mekaar te staan kom 
is Villagers en Dawie Dup. 
Hombre het reeds tot die 
volgende ronde deurge
dring. Die wenner van Vil
lagers en Dawie Dup sal 
teen Hombre te staan kom. 
Dit sal die wenner van die 
koshuisliga bepaal. 

e Veldhokkie 
Met spannende en op

windende wedstryde bet 
die dameshokkiespanne 
op Saterdag 28 Maart die 
Puk se naam hoog gehou 
deur al drie hul wedstryde 
te wen. Die eerste span 
wen Goldfields 7 - 1, die 
tweede span wen Strath
vaal I met 3 - 2, en die 
derde span wen Pote III in 
die tweede liga 2 - 0. 

• Netbal / 

'n Dubbeluitkloptoer
nooi is op 28 Maart vir alle 
A- en I .:.igas waartydens 
skeidsregters gegradeer is 
gehou. 

Die uitslae was: 
In die A-liga was die 

wenners van die wen
spanne Vergeet-my-nie~I 

en die wenners van die 
verloorspanne Kasteel·I. 

In die B-liga was die 
wenners van die wen
spanne Vergeet-my-nie-2 
en die wenners van die 
verloorspanne Karlien-2. 
Ander uit.'>lae is: 
A-Iiga: Pote-sewetal wen 
Kar lien 15 2; 
Wag-'n-Bietjie wen Kla
w~~hof 15 - 3; Vergeet
my-nie wen Oosterhof-! 9 
-3; Dinki·l wen Wanda 17 
-6; Heide-1 wen Kasteel-1 
9 - 3; Wag-'n-Bietjie-1 
speel gelykop teen Pote 
sewetal 3 3; 
Vergeet-my-nie-1 wen 
Heide-1 6 - 4; Vergeet
my-nie wen Dinki-1 8 - 5; 
Vergeet-my-nie-1 wen 
Wag-'n-Bietjie-1 10 - 8; 
Klawerhof-1 wen 
Oosterhof-1 6 3; 
Kasteel-1 wen Wanda. 18 

6; Karlien wen 
Klawerhof-1 5 - 3 en . 
Kasteel-1 wen Karlien-1 5 
_:2. 
B-liga: Dinki-2 wen 
Wanda-2 11 - 2; Heide-2 
wen Karlien-2 6 - 4; 
Kasteel-2 wen 
Vergeet-my-nie-2 8 - 4; 
Heide-2 wen Dinki-2 6-4; 
Vergeet-my-nie-2 wen 
Heide-2 10 - 3; Vergeet-

my-nie wen Klawerhof-216 
1; Karlien-2 wen 

Wanda-2 10 - 1; Karlien-2 
wen Kasteel-2 7 - 1; 
V ergeet-my-nie-2 wen 
Karlien-2 7 - 3. 

• Wes-Transvaal:. 

liga-ui tslae: 

Puk 0/20 .... A wen 
Klerksdorp-1 40 - 18, 
Puk-1 wen Puk-2 37 - 14, 
Puk-0/20-B wen 
Fochville-1 26-3. 

• Vlugbal 
Op 23 April word 'n vlug

balkursus vir alle belang
stellendes deur Mnr. Ko
ning en Mev. Sember, albei 
van Bloemfontein aange
bied. Die doel is om meer 
mense van die sport bewus 
te maak en ook meer stu
dente daarby te betrek. 
Daar word gepoog om die 
sportsoort ook in die kos
huisligas in te sluit. Die 
kursus sal plaasvind in die 
grootsaal van die Studen
tesentrum en sal om 19h00 
begin. 

'n Meer vasberade 
Wes-Transvaal bet die 
tweede helfte begin. Hoe
wel Weermag die vaste 
skrums oorheers het, het 

· Wes-Transvaal al die an
der afdelings van die spel 
oorheers. Andre Mark
.graaff llet in die lynstane 
uitgeblink en die Spring
bok, De Villiers Visser, in ' 
die skadu gestel. 

Die Pukke in die Wes
Transvaalspan bet almal 
baie goed gespeel. Met die 
vyf Springbokke wat die 
Weermagspan gespeel het 
en a1 die ander spelers wat 
provinsiale kleure bet, 
kan die prestasies van die 
Wes-Transvaalspan nie 
gering geskat word nie. 

J.P. Geldenhuys, Nie 
Nortje, Zillen Roos en 
Koos van Vuuren het in die 
tweede helfte elkeen ' n 
drie gedruk. Louwtjie van 
der Walt het met twee 
doelskoppe geslaag en Co
bus van Wyk met een. 
Herman Kleynhans, Wes
Transvaal se gereelde 
stelskopper het onttrek. 
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