
CACHET 
AnEEI 

Groot 811MMG om u te 
beclln. 

Klein IIIMMG om u te kin. 

* 

PUICKEI 
virllu........,_ 

Joha• ClaasM• 
lroers 

(Eclnw.) Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

DIE Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die lig. Kerkstraat 92. 
Sl\JDENTE-APTEEK 

JAARGANG XXXI NOMMER 3 VRYDAG 5 MAART 1976 
Tak: Tomstraat 100. 

ASTER BEOOG GROOT 
DINGEVANJAAR 
ALBOEWEL dJt verlede jaar die jaar van die vrou was is die ast~rs van dJe Puk vasbeslote om van
jaar bulle merk op cUe Puk te maak. Dfe Aster-komitee is vasbeslote om vanjaar baie akttef te 
wees. Dit sal cUe eerste jaar wees dat Aster werklik fungeer. 

S.R. V.P. neem 

belangrike besluite 

DIE eerste ledevergadering van cUe S.R.V.P. wat 
op Woensdag 25 Februarie gehou fs het bewys 
dat die S.R.V.P. vanjaar bale aktief gaan wees. 

Volgens die jaarprogram wat 
aan die ve.rgadering voorgebou 
was sal a.kademiese a.kUwitelte 
"t& proJCinente plek u·.~~~l"1 

Beoewens die kenmeltaar 
wat vanaand gehou word Is 
daar ook 'n besoek aan die Ak· 
teskantoor, 'n regsintervarsity 
met RAU, die slcynbo! teen dJe 
Kovsies en skakellng met En· 
gelstaUge universitelte in cUe 
voorui t.sig. 

Daar Is verder op die verga· 
dering besluit dat die regslu· 
dente van die Universiteit van 
Kaapstad vroeg in Mel bJer 
onlvaog sal word. 

Die probleem van regshulp 
aan die Kleurllnggemeens.k:ap 
van Promos.a wat deur Prompie 
beoog is, het op die vergade· 
ring ter sprake gekom. Na 'n 
deeglik.e bespreJdng Is daar be· 
sluit dat alle bande met Prom· 

bN!k aan Condse onvoldoende 
!aslliteite en 'n gebrek aan 
persone met verskyningsbe· 
voegdh~de is liS redes \ lr bier 
die beslujt aangevoer. 

Liher Factus 
TJAARD VENTER, voorsit
sitter van Liber Factus, het 
met groot entoesiasme van die 
groot projekte vir hierdie ter· 
myn verteJ. 

Hulle gaan ondermeer twee 
kampc bou. 'n Opleidlogskur
sus word beplan asook 'n draf
toer deur aJ die provinsies om 
geld in te samel vir SANRA. 

Die tallk van die verenlging 
is om inligtiog en skollng aan 
sy lede en ander Pukke oor 
die Jcorrekte gebruilt en ge
vare by die misbruik van ge

pu verbreek meet word. •0 Ge- woontevormende middels en 
al.k.obol te verskaf. 

Maandelikse bromgroepver
gaderings word bephm waarty. 
dens inligting verskaf sal 
word. Verder sal daar oolc be
soelte aan k.Jinieke gebring 
word sodat gesien kan word 
wat se werk daar gedoen word. 

Die volgende vergadering 
is op 17 Maart waartydens die 
uitwerklng van dwelmmiddels 
op die senuweesisteem onder 
bespreking is 

Belangste.llendes is welkom 
- hoe meer siele hoe meer 
vreugde. 

T erwyl almaJ besig was om : t~~t'? van 'n vermoeiende valtansie 
.I • te herstel, bet Uber Factus 

verlede week 'n gesellige ken
mekaar gebou. 

Gedurende die Aprilvatansie 
vind die Burgert.lke Besker· 
ming.sk:amp plaas. Dle dames 
sal dan voUe ~eleeotbeid kry 
om die skie~ns te bemeester. 

Verder word 'n dameswcek 
beoog. Gedurende die week sal 
alles om die dames von die 
Puk draaJ. l;Jit }*oot om groot 
te wees. 

Aster gaao ook poog om 
vaste rel!ls daar te stel vir die 
klere wat by die Puk·baodjle 
gedra word. 

HanU Pasch, voor$ltster van 
Aster sal oot binnekorl met 
haar toshuisbesoek begln. On
gelu.kklg vir die mans sal sy 

net die dameskosbulse besoek. 
Aster rig oolt 'n uitnodlging 

aan eolge dame wat voorstclle 
bet om dlt In die Aster~posbus 
te plaas of vir Honl1 te gaao 
sien Enlge probleme kan ook 
op bterdie manier onder As· 
ter se oandog gebrlng word. 

Ole A.ster·komitee bestaan 
uil die volgende lede: 
Voors1tsler: Hanll Pasch. 
Onder-voorsil$ter: Dse Kuun. 
Sckretaresse: Hen.ola de Beer. 
Addlsionele lede: Annelise Ba· 

rae en Daleno Delport. 
Ander lede. AJta Viljoen. El· 

sabe Roets. Rika Smuts, El· 
marie Robbertse. 

Korps en 

studenteliefde 
ONGEVEER sewentig tweedejaars het verlede na
week gewens dat 'n naweek nJe net drie dae nie, 
maar vyf dae moet be. 

Dit was die aJgemene gevoel 
tydens Korps se tweedejaars
ka.mp by Buffelspoort, waarty
dens cUe lema studenteUe.Cde 
ter sprake gekom bet. 

Na 'n ,,gesellige" busrit bet 
a1mal ba1e energid: begin aC
leei en gesing. In 'n groep is 
ons toe na 'n saal waar oos 
mekaar beter leer ken bet. 

'n Lekker beker .k.offie bet 
nodige afrondiJlg gedoen en 
ons bet gaan slaap. Vroeg die 
volgende oggend bet almal met 
dapper en stapper die soge
naamde ,.ltoppie" aangedurf. 

Mnr. Combrinek van die 
Sielkunde Departement bet 
ons na ootbyt kom toespreek 
oor studeotelie!de. Hierna 
kon almaJ doen wat bulle wou. 
Party het gaan swem, ander 
bet gaan stap en sommiges het 
net ontspan deur te lwster na 
die sang van Evantes en Rinet
te. 

Saterdagaand bet oom Tom
mie Meyer ,M6re More ver
tooo en met ons geseJs oor 
dle maak von rolprente, die 
kostes daaraan verbonde en 
wat agter die skerms aangaan. 

Sonda&oggend bet Filra van 
Rensburg die oorden.k.ing ge
le,i. Daarna il: gesels oor liefde 
- die voordeJe en nadele van 
sleep en hoe om 'n verboudiJlg 
te laat vlot. Na 'n insiggewen
de bespreking is gaan eet, die 
kamp amptellk afgesluit en 
vertrek. 

Die terugrit het rustig ver
Joop - '.n gevolg van min 
slaap. Vodde, maar tog vol ge
noegdoening is di'e middag uit
mekaar gegaan, elkeen met ge. 
noe& om aan te herkou. 

A1maJ bet die tamp geniet 
en daar word met afwagting 
na die volgende kamp uitge
sieo. 

Hanli Pasch. voorsitster van Astef, wat vanjaar groot aksles 
beoog. Sy wil verseker dnt die manne vir eens en altyd 
b&wus word vsn die dames op die kampus. (Foto: Fotokuna.) 

MANNE DRINGEND 
BENODIG! 

PUK-MANS, bier's 'n kans! Daar is vir nog twee 
oudJsies gereel waarin die Puk-mans hulself kan 
bewys. 

Die P.U.-Koor het vir die 
eerste maaJ 'n hewige tekort 
aan mansstemme. Oit lei tot 
die vraag· wat skort met dJe 
Pukke Ander universitelte be
skou bul universlteits·kore as 
die trots van bulle uruversltel· 
te en as 'o voorreg om daarln 
te mag sing. 

Olt 'n paar duisend mans, 
lto.m daar toe slegs Uen aan
soeke. Die enigste rede wat 
mens aan kan dink Is dat nie
mand die kennisgewlngs ruk· 
gesien bet nle. Oaarom Js· toe 
besluit om op Woensdag 10 
Maart en Donderdag 11 Maart 
spesiale oudlsies vir die mans 
te re~l. Besprekings moet net 
voorai by die konservatorlum 
gerei!l word. 

Daar wag 'n fees op die koor· 
lede, betreffende die toer, na• 
weekkampe en natuurllk ook 
dle program. Laasgenomde 
bied '.n groot verskeldeoheld 
wat al.IIIal se smaak sal bene· 

dig. Dan wag daar ook nog 
die groot Koorfees In Pretoria 
wat ruds Jn MeJ-maand plaas· 
vind, Ole tyd Is dus min om by 
blerdie grootsc ondervindlng 
1n te skakel. 

'n Japanese wysgeer bet eeo
maal gm dat indien lemand 
twee brode bet, by die een 
moet verll:oop en 'n roos mel 
die reld moet koop. 

Kom 

ondersteun 

u koshuis 

op 10 Maarl 

met die 
ONS KEN U BENODIGDHEDE 

P.U. AFLEWERING C'RAL OP 
OlE KAMPUS 

Tomstraat 898 en c Tel. 5943 en 33n 
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Kampioen· 

skappe. 
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Geaffilieer by. A.S.P.U. 

nee a, 
ELDERS in hierdie uitgawe word 
'n vooruitskouing gegee van wat 
Aster hierdie jaar beoog. Daarin 
wens ons buile aile sterkte toe. 

Dit bet al gebruik geword dat 
die Puk-dames met groot entoesias
me en ywer dinge aanpak (soms 
tot groot beskaming van die man
ne!). Kom ons noem net twee voor
beelde: 

* Mansstemme word dringend ge
soek by die Universiteitskoor. 
Sou die mans nie belangstel nie 
of weet bulle nie daarvan nie? 

* Met die Tweedejaarskamp was 
daar al 'n waglys van dames 
wat wou saamgaan voordat die 
mansaansoeke volskryf was. 

So is daar bale vlakke waar die 
dames die mans in 'n sekere sin 

,. 
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manne! 
voor is. Positief gesien beteken die 
dames dus baie vir die Puk en is 
dit 'n aanwins om sodanige dames 
bier te he. 

Tog kan ons nie die geleentbeid 
Iaat verbygaan om tog die manne 
op te roep tot meer deelname aan 
die georganiseerde studentelewe 
nie. As Ieiers van more (iets wat 
ons dikwels boor en miskien nie 
meer ter harte neem nie) moet ons 
manne ons reeds HIER EN NOU 
daarvoor bekwaam. Die middele en 
kanale is daar - dit moet net ge
bruik word. 

Aan die manne wat wei aktief 
deelneem en Ieiding neem se ons: 
baie dankie. Aan die dames wat 
mooi reageer se ons: goed so! Aan 
die manne wat nog lui of passief 
is, se ons: Komaan ! 

Dikteerklasse 'n frustrerende 
faktor 

GEAGTE REDAKTEUR, - Ek ag dit gepas om bier reg aan die begin van 
die akademiese jaar 'n paar opmerkings te maak oor die akademiese atmos
feer op ons kampus. Dit is deesdae mode om te praat van die sogenaam
de volwasse mens van ons eeu, en daarom sal ons ook baat om ondersoek 
in te stel na ons eie volwassenbeid t.o.v. akademie. 

Gedurende die eerste paar lesings onvermydelik, maar moet werk! Moet egter nie dat 
dae van hierdie semester bet ook dit is nie aan te beveel nie. dit ons afskrik nie, want rhier
dit reeds vir my duidelik ge· Aan die derde groep dosente die werk deur die akademiese 
blyk waar ek in elke klas wil ek 'n spesifieke woord van jaar maak die eksamenspook 
staan. Hierdie klasse kan in dank rig. Hier word gewerk; se doepa flou . 
drie hoofgroepe ingedeel word. studente kry vooraf afgerolde Om mee te begin kan ons as 
In die eerste plek is daar die stof of verwysings na leeswerk studente bale aandag skenk 
klasse waar ons op formele in handboeke en in die daar· aan ons algemene houding en 
lesings getrakteer word, en opvolgende lesing word abso· instelling t.o.v. klasse. 0113 is 
spesifiek op dikteerwerk. Hier· Juut staatgemaak op hulle nie meer op skoal. nie 1 Vrae 
die klasse hoef 'n mens nie by voorbereidheid. soos ,professor, is hierdie werk 
te woon nie, want dis mos Om mee af te sluit wil ek 'n vir die eksamen? Hoeveel tel 
maklik om die aantekeninge te voorstel aan die studentemas· dit?" is uit! ons moet vol· 
fotokopieer. Elc wil dit ook nie sa maak. Kom ons gebruik ons wasse raak ook t .o.v. die aka· 
bYWOOn nie, dit verveel my. verantwoordelikheid, kom ons demie. 

In die tweede plek is daar dring aan op 'n meer volwasse 
klasse waar die dosent 'n le· akademiese werkswyse. Ons 
sing gee waarvan die student kan dosente vra om op 'n meer 
die nodige aantekeninge moet realistiese manier te werk. 
afneem. Daar is een voorwaarde aan 

In sommige vakke is sulke die saak verbonde: ons sal 

Trompoppies 

waarheen ga~n ons? 
GEAGTE REDAKTEUR, 
DIE vrou is deur God geskape GEAGTE REDAKTEUR, 

Hier het die dosent ook 'n 
plig; en weer wil ek beklem· 
toon: Om is nie mee1' op skool 
nie ! Ons wil nie gevoer word 
nie, ons wil nle in die klasse 
gedikteerde werk afneem nie, 
ons wil nie leer nie, ons wU 
stu.deer ! ! En, bale belangrik, 
die dosent se optrede teenoor 
die klas bepaal vir 'n groot 
mate die atmosfeer daarvan. 
Om dus soos 'n standbeeld of 
'n standerd vier-onderwyser op 
die studente te skree, hoort 
nie bier tuls nle. Bebandel die 
studente soos laerskoolldnders 
en bulle sal soos hoi!rskoolkin· 
ders reageer. 

llit ~it llnnr~ 
,,LEER ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom ... " 
(Ps. 90 : 12). 

- en ook dit was goed gewees. 
Christus het ook ~aar bevry 
om voluit, op haar besondere 
vroulike wyse, haar roeping as 
profeet, priester en toning uit 

GRAAG wil ek net my mening 
lig oor die sogenaamde trom· 
poppies wat nou sy verskyning 
op ons kampus gemaak het. 

te leef. Sy is ten voile mens, Ek wonder of die Pukke al 
beelddraer van God, tempe! werklik besin het oor hierdie 
van God. saak. Waarom gaan dit eintlik? 

Ten laaste wll ek aan aile 
dosente en studente 'n plei· 
dooi rig: Roei assebl.ief aUe ue· 
dikteerde lesings uit ! Ek is I 

seker dat die meeste studente · 
met my saamstem as ek be- ' 
weer dat 'n dikteerklas naas : 

Moses spreeJc in hierdie ge
bed van hom op 'n WJISe wat 
vreemd is vir die mens van 
ons tvd. Door is baie dinge 

Koop 
Die Besembos 

nou 
beperkte 
voorrade 

beskikbaar by 
Penning
meesters 
kantoo.r. 

Waar pas trompoppie-wees I Om meer geld in te same!? Ek 
wat ons vee!- eerder sal wil elkeen van 01161 _ om te bou in hierdie roeping in? Seer se· glo nie; ek dink ons word ook 
tel - dinge soos geld en an· aan die kgms van s11 koninlv kerlik word ons dames gekies maar Mn in die gulsige grype 
der materiele besittings. 1'1/k. Dit is 'n veeleisende - met die doel om die oog te na die vroulike liggaam as lok· 

Maar doe! Om dae te tel is maar ook heerlike - taak. 'n streel. Die vrou as vrou, as middel. Dit hoef nie noodwen· 
om tvd te tel _ en om te Taak wat ongelukkig nie in geroepe wese - daarop berus dig meisies te wees wat mooi 
beset dat ons tvd ook vroeer ons atva!tvdiies verrig kan haar aanspraak op die keuse gebou is nie? Ek wonder weer
of later afgesnv sal word. En word nie. Nee, daarvoor is 'n beslis nie. Dit word lets soos eens. Onthou u wat verlede 
dit wi! ons nie! Ons is im· noukeurige beplanning van ons die beoordeling van diere op 'n jaar gebeur het met ons so· 
mers nog ionk en vo! !ewens- tvd noodsaak!ik. skou. genaamde karnavaldoedies? 
!us. Waarom nou a! ons dae So nie is ons oog nie gerig Waarom moet ons so lets M 
tel? Daarvoor sa! ons eendag op die ewigheid nie, maar al· - om meer geld 1!1 te same! 
genoeg tyd h~ as ons oud en leen op die tyd. Dan bestaan - om ten aile koste soos ander 
atgeleef is . . . ons soos die diere, en uMt nie universiteite te wees, of om 

Pukke, ek dink ons het nog 
altyd bekend gestaan as 'n 
universiteit met vaste begin· 
sels wat nie skaam is om daar· Juis hier maak ons die tout. werklik in en deur Jesus Chris· tog asseblief, asseblief net nie 

kr b k d t voor uit te kom nie. Nou moet As 'n mens oud geword het, tus nie. Dan kan ons oOik nie as ver amp e en e staan 
kan hv hoogstens su doe oor- ' n WJISe hart bekom nie. Om nie (is dit nie 'n teken van ek egter my kop in skaamte 
dtnk! Tel kan hJI dit nie meer ons dae so te tel - met die onvolwassenheid wanneer ons sak. Daar is nie meer 'n ver· 
so maklik nie. Nee, om dae te oog op die ewigheid - is die !ewe uit reaksfe gemotiveer skil tussen ons en ander uni· 
tel en tvd noukeurig at te wysheid waaroan Moses hier word nie)? versiteite nie. Ek dink die 
meet, is btl uitstek die ver- spreek. Wysheid nie deur Mag ons nog ~ank bekend ergste van alles is dat ons 
antwoorde!ikheid van mense in boekgel.eerdheid bekom nie, staan as 'n universiteit wat sa· 'n krater van die Puk se be· 
die f!eur van hulte !ewe. Men· maar WJISheid gebore uit 'n ke (en meisies) aan die be· leid maak met hierdie onsin· 
se soos ons! wedergebore hart. ginsels van Gods woord (en nige stap. 

Die mens is met 'n onder Dwarsdeur hierdie Psalm nie met 'n maatband nie) meet. Ek doen 'n beroep op u, 
doel geskape as die diere van klink die kartstondigheid van Mej. I. Hoogenboezem besin weer ernstig oor hierdie 
die veld. Hy h.et ook 'n onder die mens as ondertoon. In Karlien. saak. Dink-in·bietjie. 

Klippies Kritzinger se rugby- · 
span die mees frustrerende I 
verskynsel suid van Angola is! 

Andr~ van der Walt. i 

Onthou! 

Registrasie 

na 8 Maart 

behels 

'n 

boete. 
bestemming: 'n ewigheidsbe· vers 9 lees ons byvoorbeeld: ----------------------
stemming. En ;uis met die oog ., ... ons bring ons ;are deur 
op hierdie ewigheidsbestem- soos 'n gedagte". Ook dtt sal 
ming moet ons ons dae tel . . . ons deeglik in aanmerkin{l 
ook in hierdie nuwe ;aar van moet neem b11 die tel van ons 
werksaamhede wat ons nou dae. Die mens!ike lewe gaan 
weer betree het. Ook in hier- nie maar onbeperk voort nie. 
die ;aar roep die Here ons - Dit h.et grense, en daarom 

Visdammetjie 

----------------------- moet die tyd noukeurig uitge-

veroorsaak 

konsternasie li 

WESVALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
·-wP 

koop word. 
Hoe gaan ons werk in die 

;aar wat voorlt? Gaan ons 
van dag tot da{1 voortploeter, 
of gaan ons roepingsbewus die 
tyd uitkoop? Gaan ons arbei 
met die oog op die bevrediging 
van ons tvdelike behoettes, of 
gaan ons ewigheidswerk ver
Tig? 

En vir wre gaan ons werk? 
Vir onsself, of in die eerste 
pl.ek vir die Here en vir die 
uitbreiding van sv koninkTtlk? 
All.een as laasgenoemde die 
geval is, sal ons werk blt1 en 
ewigheidswaarde kf'1/. So nie 
sal dit onvrugbaar wees en 
leeg na ons terugkeer •.• 

li 

GEAGTE REDAKTEUR, - lets wat Donderdagaand ontsaglik baie afbreuk cl 

gedoen bet aan die uitstekende klavierkonsert, is die visdam in die foyer van :. 
die konservatorium. ai 

Genoemde konstruksie is reg 
in die middel van die loopvlak 
van die ingangsportaal, onder 
die trap, gelei!. Wanneer daar 
'n gedrang ontstaan, soos ge
durende die pouse as die ge
hoor innerlike versterking in 
'n meer vloeibare vorm soek, 
ontaard die dam in 'n glim· 
mende monster wat ewe self
tevrede die mense om hom se 
ongemak I~ en wei!rspiei!L AI· 
mal word nou gedwing om 
teen die mure verby te stuur. 

Die koppie tee in jou hand is 
glad nie veilig nie, en ek bet 
my verstom aan die akroba· 
tiese toertjies wat sommige 
waardiggeklede persone uitge
baal het om bul balans te be· 

n, 
ons alma! se gemoedsrus en Y 
veiligheid. Ek stel voor dat Y 
dieseUde ruimte eerder deur 11, 
'n bedien-eenbeid in beslag ge· 

0
, 

neem moet word. 'n Toonbank .._ 
met -fasiliteite vir teemaak kan 

hou. Dat niemand in die wa- daar ingerig word, sodat daar 
ter beland het · nie, is iets om nie elke keer tafels ingedra 
voor diep dankbaar te wees. hoef te word om hierdie funk· 

Die plas water is uiters on· sie te verrig nie. TerseUdertyd 
prakties en vervul myns in· sal daar dan nog meer ruimte 
siens hoegenaamd geen estetle· vir beweging wees~ 
se funksie nie en hoe gouer dit 
verwyder word, hoe beter vir Anti - Visdammetjle. 
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Tydens die Collegium Musican se eerste aanbieding het Jettie de Vries en Fanie Jooste 
musiekbeurse ontvang. V.l.n .. r. verskyn Fanie Jooste, mej. Emmerentia Kruger, Jettie 

de Vries en dr. Anton Hartman. (Foto: Fotokuns). 

VERENIGING STAL UIT 

JETTIE EN FANIE 

KRY MUSIEKPRYSE 
TYDENS die Collegium Musicum se eerste aanbieding vir die seisoen, is 
gesogte musiekpryse aan twee van die Departement Musiek se studente oor· 
handig. 

'n Oorsese Musiekbeurs van S.A.M.R.O. het die vereniging langstelling ook na ander in-
Unisa is aan Jetty de Vries, verteenwoordig. strumente uitbrei. 
tans dosente aan die Potchef- Volgens mnr. Hartman is dit 'n Program van tweeklavier-
stroomse Universiteit, vir haar vanjaar die eerste keer dat die werke is deur Pieter de Vil
prestasies met die bemeeste- F.A.K. musiekbeurse aan spe- liers en Hennie Coetzee aange
ring van die orrel oorhandig. Iers van blaasinstrumente gaan. bied waarin werke van Brahms, 
Die beurs van R2 000, wat ook Hy se dit is verblydend om te Liszt, Britten en Rachmaninoff 
'n retoer vliegkaartjie insluit weet dat die Afrikaner se be- vertolk is. 
is deur mnr. Hennie Joubert, 
hoof van die departement Mu
sick van Unisa oorhandig. 

In samewerking met S.A M. 
R.O. kon die F.A.K. musiek
beurs aan presterend~ musiek
studente vanjaar R1 000 be-

CASTLE GORGE 
loop. Dit het aan Fanie Jooste SKIETL YSTE wat op 8 Maart wat daar aangetref word. 
'n nagraadse student aan die vir die openingsweek van Flor- Die koste beloop ongeveer 
P.U. vir C.H.O. vir sy presta- na open, beloof 'n heerlike R8,00, hoewel die presiese be
sies met die fagot gegaan. Fa- kamp van 19 tot 21 Maart by drag nog nie vasgestel is nie, 
nie Jooste was vroeer hooffa- Castle Gorge. Daar is plek vir 20 dames en 
gotspeler van die Juniororkes Castle Gorge, beter bekend 20 m;~ns. Hierdie gelukkiges 
van die S.A.U.K. Hierdie se- as Rusabo - distrik Rusten- sal Iuuks met die nuwe Puk
nior musiekbeurs is deur An- burg - is 'n karnpterrein rrtet bus die reis na die kamp on

Wondergat naby Lichtenburg. ling is veral ty'dens sleeptye ton Hartman aan hom oorhan- 'n skilderagtige natuurskoon derneem. 
Gedurende die April-vakansie goed bygebring. dig. Mnr. Gideon Roos van met die watervalle en -poele 

is weer vroeg van· 
in die Totiussaal gehou. 

verenigings wat daar ver· 
lee:nw•oordilZ was, is die Onder· 

Montium, Florna 
en Fotiek. 

Montium vier hierdie jaar sy 
bestaansjaar en het 

33 toere aangebied. Daar 
vanjaar nege beoog. Ty
die uitstalling is daar 
en klimtoerusting deur 

Sports van Johannes-
uitgestal. 

Montium se jaarvergadering 
op 26 Januarie gehou. Ope

word op vyf en 
Maart by die Tonquani

in die Magaliesberg ge-
1976 beloof om 'n groot 

daar groot vooruitsigte vir 
nuwe jaar. Op 20 Maart 

interv.o~rsity teen RAU 
Tukkies in Pretoria gehou. 
naweke van 3 en 10 April 

,Naweek-Duik" by 

gaan daar 'n groep na Knysna, 
waar hulle saam met die plaas
like duikklub die see sal aan· 
durf. 

Verlede jaar het die onder
waterklub goed op interuniver· 
sitere gebied presteer. Op die 
S.A.U.-kampioenskappe in Port 
Elizabeth het die PUK saam 
met Tukkies die vierde plek 
ingeneem. Altesaam nege uni· 
versiteite het deelgeneem. In 
die visskiet kampioenskappe, 
asook die onderwater-hokkie 
het die PUK derde_geeindig. In 
die Scuba afdeling was ons 
vyfde. 

Pof Preller het vir nog 'n 
besondere prestasie gesorg. Hy 
is die enigste student van al 
die universiteite wat dubbel 
proteakleure verwerf het. Dit 
is vir visskiet en onderwater· 
hokkie aan hom toegeken. 

Ander verenigings wat aan 
die uitstalling deelgeneem het, 
was Fotiek, Florna en PUKano. 
In die algemeen was die be
langstelling groot Die uitstal· 

'N EENMAAL 
MONTIUMER. • • • 

~LIEP! BLIEP! OPSAAL! Ja dit is weer eens die 
uwe jaar met nuwe mense en ou hande wat die 
tewels stewig gaan vasryg vir die berge. Ou hande 
at met verlangende oe bergwaarts tuur en groen 
atte wat nuuskierig die plakkate bekyk. 
¥anjaar gaan Montium weer die berge te wees. 
ie bedrywigste vereniging op Hou gerus die plakkate dop 
ie Puk wees. Ons gaan berg- vir die volgende toere vanjaar: 
im en vriende maak en som· April: Lesotho. 
er sopnat gereen en net mens Mei: Soutpansberge. 
ees. Daarom nooi ons almal Junie: Drakensberge. 
it - kort en vet, lank en September: Witsieshoek. 
aer, om te kom saamklim as Desember: Witzenberge Tul· 
lief is vir die berge, want bagh. 
sien Mountium beteken ,van Eenmaal verlief raak op die 

ie berge" en ons wil graag vir berge - altyd 'n Montium lid. 
u wys wat dit is om van Kom stap saam ! 

Moenie die P.U. Atletiek
kampioenskappe -mis nie ! 
10 Maart, Bill Swart-ovaal. 

-----~ 
.. 

, Laat ons brein na jou koptoegaan. 
HP-21 en HP-25, twee van die beste breins op f 

die kampus, waar ook al. 
Die HP-21 hetalles wat jy verlang, en meer: 

• Trig. en log. funksies • Reghoekige/polere omsetting 
• Grade/radiane kiesskakelaar • Vaste en wetenskap
like notasie met 1 0-syferbeeld • Registerrekene. 

Die HP-25 is wetenskaplik programmeerbaar. 
Het aldie HP-21 se vermoens plus baie meer, 
insluitend statistiese funksies • 8 adresseerbare 
geheues • Programstappe wat deur die toetsbord 
geprogrammeer word (prefiksfunksies neem slegs 
een programstap) • 'n Gratis gebruiksboekie. 

Daar's ook nog baie ander redes waarom 
Hewlett- Packard jou beste keuse is. Hy voel sommer 

rng en die toetse werk so glad. Die waterdigte (in geval 
die koffie per ongeluk daarop val) beskermlaag onder 
die toetsbord. Die baanwerk van goud. En Hewlett
Packard se OPN-stelsel (met 4-vlak-geheuestapel) 
wat jou help om gevorderde berekenings maklik kaf te 
draf. 

Besoek HP of jou naaste gemagtigde handelaar 
en toets hom met jou eie hande. 

Elke antwoord isop die kop 
HEWLETT PACKARD 

Gemagtigde handelaars in aile Sentrums. ' 

r/"Gteenwood 1660/A 
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PUK-KAMPIOENSKAPPE 

~ELOOF GROOT DINGE 
DIE jaarlikse Puk-kampioenskappe wat op 10 Maart op Bill Swart-ovaal ge
bou word, belowe om een van die atletiek hoogtepunte van die seisoen te 
wees. Van Suid-Afrika se bestes kom om teen die Pukke te kompeteer. 

John van Reenen - voor
malige w~reldrekordbouer in 
die skyfwerp, kom al die pad 
van Stellenbosch af om met 
Piet Goosen kragte te meet. 
Die twee bet mekaar al goed 
skrikgemaak en met d ie no
dige aanmoediging van die 
Pukke, kan groot dinge ver
wag word. 

Roedene de Kock, ook 'n Ma· 
tie en huidige Universiteite 
kampioen in die naellope, sal 
teen Ruanda Jacobs van die 
Puk te staan kom. Rita van 
der Berg word ingevoer om 
teen hierdie twee puik, atlete 
kragte te meet. 

Sy bet baar plek naas Clau
die van Onselen ingeneem 
deur met pragtye van 11.6 sek. 
oor die 100 m en 23,3 sek. oor 
die 200 m te spog. 

In die naellope vir mans 
kom die Blits van Wits, Erich 
EsSiilan, kragte meet met man
ne soos Willie Smit en Thinus 
van Wyk, wat op die huidige 
oomblik die vinnigste naello
per in die land met tye van 
10,1 sek. en 10,2 sek. oor die 
100 meter, is. 

Die Van der Walt-broers van 
Kovsies sal in die paalspring 
met Dawie Malan meeding. 

In die langafstande vir vroue 
behoort daar 'n interessante 
tweestryd tussen Louise van 

Piet Meyer, bekende Spring
bok-stapper, wat Saterdag die 
Vrystaat rekord gebreek het. 
Die rekord staan nou op 
12 min. 59,8 sek. (Foto: Foto-

kuns.) 

PLUIMJAL 
DIE Pluimbalklub van die 
PUK bet so in die stilligbeid 
op 26 Februarie 'n enkelspel 
kampioenskappe aangebied 
waaraan aile pluimballede kon 
deelneem. 

In die mans enkelspel bet 
Hannes van Wyk daarin ge
slaag om Leon Wolmarans te 
wen na drie spelle. 

In die damesenkelspel bet 
Lucie Uys Christina de Wet 
oortuigend geklop. 

Die ·pUK Pluimbal bet vir 
die 1976-liga drie spanne inge
skryf en bulle sal deelneem in 
die Super A-liga, die Super B
llga vir mans en die Super D· 
liga. 

Biljon en Alta Stander te wees. Piet Meyer tradisioneel vir ge· 
Die veldnommers vir vroue noeg opwinding te sorg. 

behoort ook 'n hele aantal Die 4 x 100 m aflos vir 
hoogtepunte op te lewer. In die 
hoogspring kan daar moontlik 
'n tweestryd wees tussen Kittie 
Coetsee en Estie Robbertse wat 
ook 'n uitblinker in die spies
gooi is. In die skyfwerp en ge
wigstoot kan Wilna Fondse 
maklike oorwinnings behaal. 

In· die stapnommer behoort 

mans beloof om een van die 
hoogtepunte van die · a and te 
wees. Die span bet die skitte
rende tyd van 41,5 sek. op die 
OVS-kampioenskappe opgestel 
met staatmakers soos Andre 
van Heerden, Gerrie van Rooy
en, Tommie Ferreira en Willie 
Smit. 

Puk-atlete maak 

· hul merk 
DIE afgelope naweek bet 'n aantal van die Puk 
se voorste atlete aan die Vrystaat-kampioenskappe 
deelgeneem en hul staal deeglik bewys. 

Ferreira en Willie Smit. 

Hierdie groepie atlete kan gerus dopgehou word tydens die Puk-kampioenskappe wat 
op 10 Maart aangebied word. Hulle is voor, v.l.n.r.: Annemarie Blom, Henning van Wyk, 
Alta Stander, Koos Wentzel, Estie Robbertse, Flip du Plessis. Agter: Antonette Botha, 
Michael Agathagelou, Rentia du Plessis, Ricardo Klitzke, Kitty Coetzee. Clvisto Botha 

(Foto: Fotokuns.) 

RUGBYSPELERS MAAK 

GEREED VIR RAU 
Wilna Fondse het die gewig

stoot en skyfwerp onderskei· 
delik gewen met afstande van 
12,38m en 37,56m. Estie Rob
bertse het tweede in die hoog
spring gekom met 'n hoogte 
van 1,60 en derde in die spies
gooi met 'n afstand van 38, 76m. 
Louise van Biljon bet die 800m 
gewen in 'n tyd van 2,16,9s. 

In die 3 ooo stap het Piet MET nog drie weke oor voordat RAU dit gaan waag om teen die Pukke OJ 
Meyer gesorg vir 'n nuwe Vry- te draf, word daar reeds bloed gesweet op die rugbyvelde. 
staatse rekord met 'n tyd van 

In die lOOm mans het Willie 
Smit 10,6s gehardloop en so 
die nuwe Vrystaatse kampioen 
geword. Piet Goosen het die 
skyfwerp gewen met 'n afstand 
van 56,74m. Hy was tweede in 
die gewigstoot na Henk du 
Toit met 'n afstand van 15,48m. 

12m 59,8s. Hendrik Badenhorst 
was tweede met 14;45,6s. 

In die warm Wes-Transvaal- ~ afrigters betoon nie. Die va
son word geen genade deur die kansie se nagevolge moet met 

MUURBAL BEOOG 
BEDRYWIGE JAAR 

DIE waarnemende voorsitter van die muurbalklub, Tinus Smidt, en sy beDu Toit het gewen met 'n 
stoot van 15,51m. stuur beoog sommer baie bedrywighe-de vir die komende muurbaljaar. 

Die 4 x lOOm aflos vir mans Vyf mansspanne sal gekies vaal kan miskien probleme ver· kend gemaak word. 
het 'n groot verrassing opge- word waarvan twee in die eer
lewer. Die Pukke het skoon- ste liga, twee in die tweede li
skip gemaak met 'n pragtyd ga en een in die derde liga 
van 41,5s. Die span het bestaan sal speel. Volgens Tinus beskilt 
uit Andre van Heerden - die Puk oor 'n sterk eerste 
voormalige lOOm kampioen, span en behoort bulle goed in 
Gerrie van Rooyen, Tommy die liga te vaar. Slegs Strath-

oorsaak. Daar is agt klubs in Ligawedstryde sal op Dins
die Wes-Transvaal liga. · dae en Woensdae plaasvind. 

Twee damesspanne sal gekies Op Dinsdae sal die dames en 
word om in die liga te speel. die mans tweede liga speel en 

Die uitspeelwedstryde vir die Woensdae sal die mans eerste 
liga is nou aan die gang en en derde liga speel. 
die spanne sal binnekort be- Die koshuisliga sal ook eers-

-------------------------------------------------------------------------- daags 'n aanvang neem. Die 
opkoms was egter nog swak. 

LEEUS STEL TELEUR 
'n Koshuis wat hierdie jaar nie 
sy verpligtinge nakom nie, sal 
sonder meer gediskwalifiseer 
word. 

· Die Wes-Transvaalse kam

MET nog net een wedstryd oor is die Pukke slegs 6 punte voor Strath
vaal op die punteleer om die Scorgie-beker. 

pioenskappe word hierdie jaar 
op die Puk aangebied en be
loot om baie goeie muurbal op 

Strathvaal bet na die reg
streekse oorwinning teen Stil· 
fontein nader gekruip aan die 
Pukke. Die wedstryd tussen P 
U 1 en Potcb Dorp kon weens 
die nat hoofblad by die Fanie 
du Toit nie voortgesit word 
nie. Die twee spanne het ge
volglik elkeen twee punte ver
dien. 

Die Pukke, wat nou 48 punte 
op die punteleer .bet, moet nog 
teen Strathvaal, wat 42 punte 
bet, speel. Bebaal Strathvaal 
'n regstreekse oorwinning, stap 
by weg met die beker. ADder
sins bly die beker by die 
Pukke. 

<Die Leeus het teleurgestel. 

die Leeus byna klaar afstand I as hul die Weermag op die te lewer. 
gedoen van die Lion-beker. dubbelbeurt kon klop en as .RAU durf die Puk op 27 

Vir die Leeus het die re~n Vaal Reefs 'n regstreekse ne· Maart aan - wonder tog of 
waarskynlik veroorsaak dat derlaag teen Klerksdorp ly. Ai· hul weet wat vir hul voorl~ ge
hul die beker verloor het. Hul- bei moontlikhede is egter on· sien in die lyn van· Helene 
le kon die beker aileen inpalm waarskynlik. 1 Schlebusch en Clive Ulyate. 

WELKOM ... ! 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

+ HANDBOEKE 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK
HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS lEPER~ 
,®? Potchefstroomse boekhandet" 

Tomstr"at 86 - Tel. 8875 - Potchefstroom 
-WP 

alle mag uitgesweet word. 
Eerskomende naweek wo 

daar dan ook proewe gespee. 
Die o.19 en o.20..proewe begi 
Saterdagmiddag om 14h!)O uu 
op die ou Puk-B-velde. Dit bj 
hoort op en wakker rugby o 
te lewer. 

Terselfdertyd begin Puk 
en Puk lB met bul proewe o 
die A-velde. Elke koshuis n( 
mineer uit sy koshuis sov 
spelers as wat bul wil vir di 
proewe. 

'n Keurkomitee bestaand 
uit d!e afrigter van elke k{) 
huis en die afrigters van di 
Puk-spanne, kies dan ses t 

meer spanne uit die aantal n 
minasies. 

Uit die ses spanne word da 
Saterdag weer drie spanne B 
kies. Hierdie drie spanne ph 
•n span gekies uit verlede ja 
se lA en lB spanne speel d a 
in die finale rondte t een m 
kaar. Uit hierdie vier spanr 
word dan 'n Puk lA en I 
s'pan gekies wat op 20 Maa 
teen Yskor op Vanderbijlpal c 

speel. Die groot Intervarsil 
teen RAU vind 27 Maart plaa c 

Die koshuisspanne berei bl t 

ook hard voor vir die koshui 
liga wat amptelik op 27 M&a t 

begin. 

Die Wapad word gedruk del ~ 
die Potchefstroom Hero 
(Edms.) Beperk, Olenlaan 

Potchefstroom. 

IN SLEEP 
Restaurant 

·-· WELKOM AAN 
ALLE PUKKE 

EN 
EERSTEJAARS ·-· TOMSTRAAT 100 

TELEFOON 6039 
-WP 
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Teen Klerksdorp het die kol
wers almal in duie gestort, be
halwe kaptein Jos Coetzee wat 
'n onoorwonne 70 lopies daar
gestel b·et. Die res van die kol· 
wers kon slegs 67 lopies by
voeg. Met bierdie vertoning bet ·==============================~~~~~~~~~~============' 




