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Dr. r ·reurnight praat 
oor volker.ebeleid 

IN 'n bate interessante toespraak bet dr. A. P. 
Treurnicbt, die Adjunk-minister van Bant.oesake, op 
7 JunJe 'n vergadering van die Politiese Raad toe
gespreek oor die vraag: ,Waar gaan ons hiervan~ 
daan met OJlS volkerebeleid?" 

Dr. Treurnicht bet gese dat 
die volgende ponte in gedagte 
gehou moet word wanneer ons 
cor volkereverhoudinge praat: 

1. Ons moet deeglik reke· 
ning bou met die volkerever
sk.eidenheid en besef dat dit 
Die ongedaan gemaalc kan 
word sender die vernietiging 
van een of ander volk nie. 

2. Dit is belangrik dat ons 
die mens binne die volkere
verband as mens sal raaksien 
en waardeer. 

3. As gelowiges glo ons dat 
God die blankes in hierdie 
land geplaas het naas andere 
volkere, en dat ons, naas die 
ander volkere, ons eie kultuur 
moet uitleef. 

4. Volkereverskeidenheid 
behels meer as net die felt 
dat daar verskillende rasse is. 
Faktore soos taal, rasbiologie
se trekke, geloof en kultuur 
speel 'n belangrike rol en dit 
bepaal die eie identiteit van 
'n volk, wat beskerm moet 
word. 

Dr. Treurnicbt het gese dat 
Suid-Afrika baie kritiek ver
duur weens sy volkerebeleid. 
Hierdie kritiek is egter onge
grond, soos hy in sy toespraalc 
aangetoon bet. 

Kritiek spruit voort uit se
kere verkeerde beskouing van 
die geskiedetlis, bet dr. Treur
nicht aangetoon. Dit kom van
uit die Liberalistiese gering
skatting van die volk of na
sionalisme, en die oorbeklem
toning van die individualisme 
wat nie rekening hou met die 
mens binne gemeenskapsver
band nie. Die Liberalisme sien 
die enlceling slegs as dee! van 
'n groot wereldgemeenslcap en 
misken sodoende die volks-

verbande. 
Suid-Afrika se volkerebe

leid word ook gekritiseer vol
gens cUe gedagte van .,geen
diskriminasie". Die individu
alisme slen dit dat enige indi
vidu van watter volk ook al 
aan enige persoon van watter 
volk ook al gelyk is in enige 
situasie. Dit is egter nie die 
beleid van die Nasionale Par
ty nie, want dan kan daar nie 
spralce wees van afsonderlike 
vryhede nie. 

Dr. Treurnicht het ook kri
tiek uit ander oorde bespreek 
en goeddeurdagte teenargu
mente aangevoer. 

Die begrip ,,selfbeskikki.ng" 
vorm 'n belangrike deel in die 
toepassing van ons volkerebe
leid. Dr. Treumicht het be
k.lemtoon dat hierdie begrip 
'n algemeen aanvaarde gedag
te dwarsdeur die wereld is, bv. 
by die VVO, en dat dit nie •n 
uitvindsel van die Nasionale 
Party is nie. 

Volgens dr. Treurnicht is 
die grondbeginsel van selfbe
skikldng: wie regeer oor 'n 
volk7 Dit impliseer dat geen 
volk aan •n ander onderge
skik wil wees nie en die mak.
simum mag oor homself wil 
he, sonder om daardie magte 
te delegeer. 

Yoogdyskap, waar die be
skawingsmondige voogdyskap 
uitoefen oor die beskawings
onmondige volke, bet nog al
tyd in Suid-Afrika sy plek ge
had, voel dr. Treurnicht. Di~ 
toestand is egter geensins sta
ties nie, maar moet lei tot 
politieke selfbeskikking, soos 
tans die geval in Suid-Afrlka 
is. 

Die Nasionale Party se be-

ALABAMA 

Mej. J. Melntjles. dr. A. P. Trewnlcht. mej. Marietjle van Wyk en mnr. Peet Badenhorst vir 'n oomblik meer ernstig 
tydens dr. Treurnlcht se besoek aan d!e Puk. 

nadering ten opsigte van ons 
volkereverhouding is volgens 
hom soos volg: 

1. Die werkliltbeid van vol
ltereverskeidenheid word er
ken. Lede van die verskeie 
volkere bet egter steeds vele 
ontmoedigingspunte, soos we
dersydse bulp en die deel van 
kennis. 

2. Afrikaner nasionalisme 
en die brei!r blanlce nasiona
lisme word gekoester en so 
ook die (ontwalcende) bruin 
en verskeie swart nasionalis
mes. Hierdie onderskeie nasio
nalismes sal ontwikkel en af
stuur op die grootste mate van 
selfbeskikking. Die · bestaan 
van een oorkoepelende swart 
nasionalisme word nie aanvaar 
nie. 

3. Die bestaan van verskil
lende nasionalismes hef nie die 
~esoode persoonWce verhou
dinge tussen volkere op nie. 

Die doel van die Nasionale 

Party se volkerebcleid is vol
gens hom om te lei tot 'n eie 
politieke bestel van elke af
sonderlike volk. Bike volk sal 
soewereiniteit oor sy eie on
derdane he deur middel van 
selfbeslcikking en eie parle
mente. 

Die stedelike Bantoes sal, 
volgens die beginsel van vol
kereverskeidenheid, gekoppel 
word aan bulle onderskeie 
tuislande waar bulle belange 
verteenwoordig sal word deur 

middel van hul eie parlemen
te. 

Dr. Treurnicht voel ook dat 
elke gemeenskap die reg bet 
om beskerm te word teen be
sittingsaansprake van ander 
gemeenskappe. Om dit te be
reik is dit noodsaaklik dat 
daar genoegsame fasiliteite 
binne ele gebiede moet wees 
waarvan die grootste moont
lilce aantal persone gebruik 
kan maak. 

Dr. Treurnicht het dit sterk 

beklemtoon dat alhoewel die 
volkerebeleid van die Nasio
nale Party sal lei tot S06We
reine, selfregerende state, daar 
steeds behoefte aan kontalc 
tussen al hierdie volkere be
hoort te wees. Hier is vera! 
belangrik wedersydse belang
stelling, regte optrede op ar· 
beidsgebied, hulp in tye van 
nood en goeie verboudings op 
die gemeenskaps- en .persoon
like vlak. 

Studentelewe 
Kaap 

na die 

DIE Alabama Studentegeselskap staan weer op die punt van nog 'n groot 
toer. So in die stille bet 45 studente intussen 'n program op die plan.ke 
gebring wat bulle bierdie jaar na dieKaap gaan neem. 

,Kleur, klank, ritme, lewe'. 
Die spontaniteit waarmee die 
groep studente die l{enot van 
jonkwees ultbeeld .is reeds dle 
afgelope 10 jaar die sukses· 
en gewlldheidsresep. van Ala· 
bam a. 

Vanjaar se program dui •n 
begin.rigting aan wat Alabama 
in wll beweeg. Die eerste g&
deelte van ctie program beStaan 
weer · ult dle trad.isionele ft

vue. In hieM!e deel van dle 
vertoning is daar '.n hele aan
tal bekende en gewilde nom
mers. Die tweede deel het •n 
sentrale tema of uitbeelding, 
naamlik - Die vrolike studen· 
te fare. mer word verskeie 
grepe van dJe llewe van •n stu· 

Ding, kam.aval, tntervarslty 
sommer alle aspekte won! ao
dek, tot die hereksamen. 

Dit is veral In die iaaste g& 
deelte van die .program, wat * Vervolg op bladsy 7 

dent d m.v. klank, ldeur, kos- fJI&iiiii••••--•• ... 
tuums, beweging en dekor uit· o~ Hllll<t ~I!.T!! 
gebeeld. Die <aankoms, ontgro&-1•--.. -------• 
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Pen, Kwas 
Mense om my 

DIE mense om my, wie is hulle? Ek sien hulle elke 
dag, leef saam met bulle, maar - leef verby hulle. 
Wat weet ek nou eintllk van een van hulle? Ek loop 
al vir hoeveel jaar die pad saam met hierdie meDSe, 
tog weet ek weinig van die werklike mens, die 
een binne die omhulsel van vriendelikheid. 

Pen 
MY voete kraak oor wit win· 
tergras. 
Stoppels en verlede - seisoen 
- takke vul die landskap -
onbruikbaar en stil steek lang 

Een vang soms my 11.andag 
vas, dan ikan ek sit -en staar, 
&taar IJla hl.erdle mens wat so 
heel anders is as enige 11nder 
mens. Tog, met my 1>1! kan ek 
die IJ)ersoon oie binnedrlng 
nie. Watter maalkolk van ge
dagtes draa! agter die kalm ge
sig? As baar ol! myne vang, 
,glimlag haar lJppe, glimlag uit 
gewoonte, omdat dit -goed en 
reg is om vriendellk te wees. 
Die glimlag Vlerklap egter .niks 
van haar ware gemoedstoe
stand nie, dlt is sorgvuldi·g weg· 
geMre vir •nuuskierige o!!. Wie 
is hlerdie mens tog werklik? 

dat die ol! wasig lyk. Die o~ arms die lug in. 
dra •.n boodskap oor: 'n Siel Jn Alles is dood; 

al wat lewe is 'n rooi-kanna· Smart en .rou smag IJla 'n 

'n Ander se oe staar ieeg, le
wenloos terug. Geen gevoel 
word in die o!! weersple!!l nie, 
tog sien ek in die •rustelose 
bewegings van d:e hand"& dat 
daar w61 gevoel-in hom is, rus-. 
telose gevoelens wat sy hand 
laat tas, tas na lets om 'San vas 
te hou, emosies wat hom wild 
na 'n anker Iaat soe.k. Hy wys 
dit egter nle, want '11 man m91g 
tog lmmers nie sy emosles toon 
nlel Daarom staar by :net terug, 
bou hy met sy oe 'n ondeur· 
drlngbare ska.ns om hom so
dat geen mens .kan of mAg ver
staan dat daar 'n geroep om 
'hulp, om begtlip 4·n sy slel weer· 
Jclink me. 

Die een wat met neergesla· 
ne oe s!t, is sy bang vir n ander 
se blik omdat sy nog nle .ge· 
leer bet om haar emosies Agter 
haar oij gevange te hou 111ie? 
As sy skelm op.kyk, sien ek tog 

woord van vertroostlng; maar 
my spraak het opgedroog. Ek, 
wat so dikwels te veel te s~ bet, 
woorde rondsllnger wat nut
teloos, of, no.g erger, ander 
seermaak, ek is stomgeslaan 
wanneer een .paar van die oe 
om my 'n woord van meege· 
voel vra. ·Die o!! word 'n be
skuldig}ng wat aangroei in my 
gewete, aangroei tot ek my 
eie ol! neersla11n. 

Hoe anders Is die oe van 'n 
babbelende ·kleutertjie me? 
Daarin H! sY hele wese opge
sult, daanlit straal sy vreugde, 
vloei sy hartseer en opyn, son· 
der enige terughouding. Hy 
kan met soveel onbeg:rip staar 
·na Ma e-n Pa wat stry, mekaar 
met harde woorde slaan, want 
ook sy Jietde vir albei 1~ naak 
in sy oe. Sy oe dans van blyd
skap om albei .geluklr.lg te sien 
en sy mond roep sy weugde 
ult. 

Wat het van hierdle vreugde 
in die mense om my geword? 
Die jare \bet dlt gedemp so
dat daar net die skeef trek 
van die Iippe oorgebly bet. 
Waar is my glimlag, my oe-lag 
vdr 'n ander mens? Dlt is toe
gewaai onder die stof van my 
selfsug en sefbejammering, 
die kommer oor my eie pro
bleme. 
I. D. Hoogenboezem (.Mej.) 

Kwas ... Kwas ••• 

blom-
'n blom wat soos 'n gevaarte· 
ken pryk 
tussen 'n landskap wat vergeet 
het om te lewe. 
Bolangs is dit dood, 
kwyn alles - maar ... 
onder die grond lewe dlt! 
Daar woel en werskaf alles 

.. en .. 
Bolangs sterr die boom, 
maar ondergronds skiet sy wor· 
tels na alle rigtings 
en maak kos bymekaar. 
om te verjaar 
en drie angeliere in 'n glasie 
water 
en 'n wit kaartjie met 
ek is lief vir jou ... 

.. en .. 
As jy maar net weet ... 
Oat chips in die parkie meer 
beteken. 
En 'n bossie wilde blommetjies. 
Oat ek liewer saam met jou 
langs die grootpad sal wi1 loop 
en kosmos pluk. 
As jy maar net besef dat alles 
eintlik om j(iQ gaan ... 

Kwas ... 

& l(amera 

Pen ... Pen ... Pen ... 
AS ODS maar werkllk kon I ulster, maar nou is ons horende doof - sto 
doof vir al die wonderllke geluide om ODS. 

As ons mau werklik kon 
looter na die sprake van God 
in die natuur, dan sou ons 
Hom boor as Hy tot ons spreek 
deur die sagte su:islng van die 
aandwindjle, dan sal ons Sy 
seenende stem boor wanneer 
Hy genadiglik die l'~n oor ons 
ultstort, dan sal ons saam 
met die diere van die 
veld ons dank vir Sy genade in 
lo!Unge kan uitstort. 

As ons mav werkllk kon 
luister wanneer diegene W'8l as 
wagters oor ons aangestel is 
ons vennaan, dan sal ons oie 

maar sommer hnlle woorde dn 
elegeregt.igbe!d verwerp rue, 
maar dan sou dlt ons tot self· 
ondersoek en verootmoedigi.ng 
dwing. 

As ons maar werklik kon 
lu~ster na die ooodkreet van 
dlegene wat ·Die genoeg :bet om 
te eet en un te trek IJlie, dan 
sou die smeklng in JdndeTStem· 
metjies, stemme van die min· 
derbevoorregters ons in die 
bart gryp en in ons ore skryn. 
Miskien as die hulpgeroep van 
die dowes ons hardhorende ore 
nie ontgaan bet rue, sou ons 

Is dit opwinding? 

WANNEER daar vir jou voor· 
deur is ... 
of 'n pakkie In die pos ... 
ol 'n uitnodigingskaartjie na 
'n partytjie .. . 
of telefoon .. . 
'n boodskap oor die radio ... 
op en op in 'n mallemeule 
'n nuwe rok ... 
'n bos blomme, 
of net 'n roosknop ... 
Alles wat my so bly gemaak 
het ... 
maak my nou so hartseer ... 
Die brielle wat jy eendag In 
die · klas vir my gegee het; 
die droe wit roos wat jy vir my 

gepluk het; 
die hangertjle en die oorkrab· 
bertjles ... 
die verjaarsdagkaartjie . . . Die 
foto ... 
die poster van die son en die 
bome; 
die lekkergoedpapiertjie ... die 
operaprogram en die spyskaart 
van die Carlton Hotel ... 
Alles maak my so hartseer, 
want jy's nou wegl 
Jou plek is leeg en Saterdag· 
aande sit ek en swot ... 
want daar's niks anders om te 
doen nie. 

GEEN STUDENT 

MAG DIE 

WAPAD NIE LEES 

MIE!! 

dle voorreg om te kan boor 
sulks waardeer. 

As ons m11ar werlillk lton lu 
ter, dan sou die nulpg 
van die heidendom In dank 
Afrika ook tot ons deu'l'dri 
sodat ons ook daar ons ·plig s 
doen, dan sal ons ore ook oo 
gaa·n vi!- die he!dendom in o 
eie Jand - sal ons ook 
vreemdeling ln ons eie poo 
probeer kersten. 

As ons maar werklik k'O 
hrlster na die Woord van 
dan sou dit ons ore open 
al die ander <Singe, vir Sy ope 
baring in die natuur, vir 
woorde van ons naaste, ons 
wete, Vlir die !hulpgeroep v 
diegene W'8t op ons pad g~la 
het. As die sprake van d 
vleesgeworde Woord maar cti 
weg deur ons ore tot ons ha 
kon vind, wle sou dan 1110 

hardborend kan wees? 
l D. Hoogenboezem (Mej,) 

LIEFDE 
LIEFDE Is wonderbaar 
Misterieus, 
Geheimenlsvol 
En sal altyd so wees 
Liefde sal deurd.ring 
Waar niks anders sal gaan 
Wie kan die weti 
Van llefde verstaan? 
Liefde 7erander -
Dlt transformeer 
Die eenvoudigste plek 
In 'n hemelse feer. 

Liefde is vriendelit 
in tye van smart; 

Dis geheel sonder sellsug 

Want dit dink met die hart. 

Liefde is dit 

Wat ons almal begeer; 

Dit Is die taal 

Wat die hart spreelt en leer. 

IJefde word noolt gekoop nle 
... dia vry 

Dis 'n miaterie-wonder 
En sal dlt alb"d bt,y. 

Helen SteiDer·ftlee 
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Pukke besoek Lenasia- en Soweto-gemeentes 

lndiers genooi om 

die Puk te besoek 
SATERDAG ~2 Mel breek aan vol van die entoe· 
siasme van 14 Puk.ke wat meer wil weet van Lenasta 
en Soweto. Hierdle groep gemobiliseer deur Poli· 
tica oJ.v. Hendrik Olivier vertrek dan reeds vroeg 
die m6re vanaf die kampus. 

In J..ensasla word die groep 
ontmoet deur ds. Lubbe, le
·raar van die ,,Reformed 
Churcll of Africa'. a is leraar 
en nte sendellng verduidelik 
ds. Lubbe. Alboewel die kerk 
deur sendingwerk tot stand 
gekom het. is d:t volwaardig 
kerk waarvan eke Udmaat op 
sy beurt sendlngwellk doen. 
Oor die kerk se naam vertel 
by dat op die afgelope slnode· 
sitting van die ,,Indian Reform· 
ed Church", soos die ·kerk -eers 
bekend was, die ,,Indian" ver
w)'der is. Die nrk van Chrls
tus mag nooit beperk word tot 
lDdi~rs of welke etnlese eroeP 
ook a1 deur name of sinodebe
sluite Die. 

Die groep maak kennis met 

l
lede van 'n onderwysbulpver· 
enigtng - almal lede van J..e. 
nasla. Die vereniging •bestaan 
ult onderwysers en ondetWJS· 
studente wat wywi.llig onder
wys verskaf van ongeskooldes 
van Lenasia. Hlerdle ongeskool· 
des k.an nle onderwys ontvang 
omdat bulle deur wetgewing 
verbled word om skool by te 
WOOD. 

Die groot groep word in drie 
verdeel en Lenasla word van 
nader bekyk. Die multimiljoen 
moskee wat deur die Moslem· 
gemeenskap opgerig is vorm 'n 
skrillende kontras met die sg. 
,two-rooms''. merdie ,,two
rooms" is klein buisies bestaan· 
de uit 2 vertrekke wat die tra· 
giese .getuienis is 'Van vroe~re 

onmenslllte hervestigingsprat. 
tyke. (Die Indll!rs 1s ult dle 
slums van Fordsbur.g i<n die 
nuwe slum bervestig). 

Die .groep Indl&s waannee 
die Pu.kke kennis maak is heel 
gematlgd. Hulle voel dat: ,.Wfi· 
ve been dumped by the 
~tes" maar ook d1lt die fout 
in ons almal le as mense. Daar 
word gewys op wat rykdom 
aan mense maak - ook ~ 
Indl~rs loop deur onder kri· 
tiek. 

Dle kontak word meer as 111d 
•n terloopse besoek. (Soos 
mens aan '.n dieretuln kon ge
doen bet.) Vrlendskapsbande 
word gesmee. 'Die IncH~ word 
vJr 'n besoek na die P.U. eenoot 
en 'n lekker kuier word atge. 
slult om na Soweto te eaan. 

.By Soweto word die Puklte 
deur 'n plaasllke &koolboof ont· 
vang. Dle kontak is !Die so 
openhartig en .gesellig as by 
die Indil!rs nie. Mens Jcry die 
indruk dat die skoolhoof bang 
ts om aanstoot te gee of te 
veel te sG. Mnr. Naude, jeug
werker van die N.G.-send.i.ng· 
kerk, wys ons op die goeie 
werk wat deur die kerk gedoen 
word. Na 'n toer waar ·mens 
onder die indruk gekom het 
van dle algemene swak toe
stande keer die groep terug. 

Politics voel <na bierdle toer 
om d.m.v. 'n pamflet Lenasia 
en Soweto onder die P.ukke se 
aandag te bring. 

DIE A. S. B. EN 
NUS AS 

WAT? * Die AS.B. is 'n nasionale 
standpuntorganisasie van Stu· 
denterade van Afrikaanse uni· 
versiteite en ltolleges. So staan 
dlt dan ook vlr hul studente; * Die AS.B. bestaan vir stu· 
dente en dlen hul belange deur 
dle binding van Studenterade; 
* Die AS.B. bind besture van 
verenigings op kampusse waar 
clie S.R. nie lid is nie; 
WAAROM? * Dle Afrikanerstudent eis vir 
homself die reg op om sy eie 
te bandhaaf en te bou; * Dle Bybel is die grondslag 
vir sy strewes; 

* kanaliseer sy standpunt en 
eerlike bedoelings deur po
glngs wat vir hom sinvol is; * bind sy studente saam en 
skep vir bulle kommunikasie· 
kanale op elke vlak van die le
we. 
HULP * AS.B. doen praktiese pro
jekte onder nie-blankes in ons 
land en bou so aan Suid-Afri· 
ka en sy ideale; * AS.B. loods projekte onder 
blankes. 
DIT IS NUSAS * Besit slegs 5% van alle 
Engelstalige studente se steun; * Belangrikste geldbronne is 
twee oorsese kommunistiese 

PoDtica In LenasU.. Sittende in die mlddel is ds. Lubbe wat cfte groep ontvang het. 

Die Beplannings-

vereniging is steeds 

aan die lewe 
JA Pukke daar bestaan wei so lets, nou wei nie so 
bekend nie maar bon maar die duikweg - en an
der kennisgewingborde - dop in die vervolg vir 
ons interessante aktiwiteite. 

En moenie dle intervarsity 
ver.geet wat ons die 31 Juile 
met dle Tuk.ldes en Witsies 
gaan bou nle. As die Moolri· 
~er rue besluit bet om die Fa· 
n!e du Toit in te .neem die 20e 
Maart nie, sou dit reeds plaas
gevlnd bet, maar omdat bulle 
nie met kano's kon rugby, bok· 
kie en s~er speel nie, moes 
dit uitgestel wo.rd. Die eenooi· 
Msseltrofee wat .reeds die vo
rige 3 intervarsltys na ons kant 
toe .gekom Mt is ook 'n groot 
faktor wat die uitsien nog gn). 
ter maak. 

Daar is egter ook t;rd vir 
meer aktuele sake soos '.n sim
posfum wat in Augustus, in sa· 
mewerking met dle Transvaal· 
se tak en dle Suid·Afrikaanse 
Instituut wr Stads- en Streets· 
beplanners, gebou caan word. 
Die slmposium sal 'n wye veld 
~k en daar sal gepraat word 
oor sekere aspekte van Streeks
beplanning. 

En as julle dit nie geweet 
het nle, die Beplanningverenl· 
ging Is oop vi r aile belangstel· 
lendes, dus ook vir of&Beplan· 
ners. 

Volkskas 
praat die taal 
van k undiges 

Die taal ·wat Volkskas 
praat, val soos klinkendc 
n1un t op die oor van die 

vernuftigc bclegger. 

Volkskas kan bekostig on1 
soos , n kenner sy se te 

sc: want sedert die vroegste 
dac groci V olkskas saatn 

tnct die land en sy 
n1cnse. Ken hy hulle aard, 

hullc behocftcs, hullc 
lojaliteitc. 

* Dle grondslag is clie bind· 
krag waardeur Afrikanerstu· 
dente ln die AS.B. 

frontorganisasies: World Unl· ---------------------

Daaron1 praat Volkskas 
saan1 . . . in 'n tradisie 

van diens en kundigheid . 

L hulself slyp vir akademie:se 
standpuntstelling oor enige ak· 
tuele saak; . 
2. hul studentebelange koijrdl· 
neer en ultleef ; 
3. meehelp tot die uitvoer van 
die beleld van afsonderlike ont· 
wikteling; 
4. hul identiteit ultbou sonder 
om ander hierdle reg te ont· 
~ 

SKAKEL * D.m.v. Studenterade met 
andentalige en anderskleurige 
studente; 

versity Services (WUS) en U· 
berational UniverSity Exchange 
Fund (LUEF); * Werk doelbewus vir polari· 
sasle tussen wit en swart op 
die swartmag patroon en die 
kommunistiese resep van dia· 
lektiese materialisme; * Bogenoemde instansie se 
simpatie I~ by die Terroriste 
organisasies en verbode kom· 
munistiese organisuies; * Polltieke partye word op in· 
stlgasle van NUSAS belet op 
NUSAS-geaffllieerde kampus· 
se; 

* Het 'n program opgestel om 
SASO te help met opleiding en 
voorligting om Swart Mag te 
bevorder; * Studlegeld vlr gevangenes 
word uitsluitlik beskikbaar ge
stel vir mense wat vonnisse 
weens sabotasle en ondermy
nlng uitdien; * Help aktief oorsee om Suld· 
Afrika se naam te beswadder 
en oefeo lnvloed uit ten gun
ste van boikotte; * Beweer dat die Stembus 
nutteloos is as 'n mlddel tot 

verandering; * Poog om bestaande orde 
omver te werp en te vervang 
deur 'n anti·kapitallstlese stel· 
sel - by tye beskryf as swart 
sosialisme. * Poog om deur nywerbelds· 
en arbeidsonrus wit en swart 
teen mekaar af te speel en 
selfs tot geweld oor te gaan. 

(Laasgenoemde organisasle 
volgens die vierde tussentydse 
verslag van kommissie van on· 
dersoek na sekere organlsa· 
sies). 

Kon1 praat tnct die bank 
\Vat vcrstaan. 

Volkskas 

~ 
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Getroud wees 
• 
IS 

.AAM arm wees. 
Saam vir die sesde maai die 

sug opstaan omdat 'n baba 
hull. 

Saam, een, wees al skei oor
:lgsdienste ons. 

Saam 'n begroting skommel 
:-:~t by lclop. 

Saam ,.die swaarlcry met 
lekkerkry lclaarltry", 

Saam in die tuinwerk. 

Saam Maandagmare jaag om 
betyds te wees as die be
riJende(7) nie opgedaag bet 
uie. 

Saam bard werlt. 
Saam n66it alleen wees nie. 
Saam midde in die lewe met 

Marie ·du Toit 
EK kon net sowel met die 
eerstejaar aan diens van Kulu 
'n onderboud gevoer bet l.v.m. 
bulle primaria, want daar ken 
alma! mekaar. Ongelukldg (of 
gelukldg!) bet my nuuskierlg· 
held die oorhand geluy en ek 
bet persoonlik met baar ge
praal 

Marl6 du Toit, prlmaria van 
Kulu is 'n skraal bruinkop met 
vonkelende bruin ~ en 'n fier 
regop houding. Sy is in Rusten
burg gebore en het daar skool 
gegaan. Sy was 'n prefek aan 
die Rustenburgse Hot!rskool. 
Sy bet op skool reeds belang 
ieStel In Bybelkunde. 

Mar16 Is die oudste in die 
huls en het •n sussie wat ook 
tans aan die Puk studeer. Ma
ri6 bet verlede jaar baar B.A.
graad voltooi en is tans . besig 
met HOD(G). Sy beoog om in 
die toekoms haar bonneurs-ai sy pligte staan. 
1raad ln Bybellrunde te ver

Aan mekaar gee - selfver- werf of om voliende J·aar skool 
loeni.ng. te hou In Rustenburg, Klerks-

Saam geduldig wees. dorp, Koster of Potchefstroom 
Saam dankbaar wees. waar sy tans proef. Sy be-
Saam by 'n wieg staan. kwaam haar om Bybelkunde, 
Saam by 'n graf staan. Afrikaans, Duits en Wiskunde 
Saam twy{el. aan te bled. 
Saam glo. Om primaria te wees is vir 
Genade. haar 'n plesier, nleteenstaande 
I. D. Hoogenboezem (Mej.) die felt dat dit 'n veeleisende 

posisle is, wat tyd, peraoonllke 
aandae en enereie betref. Dlt 
verskaf veel vreugde aan haar 
om mense te belp. Sy eenlet 
dit vera! om Kulu ae .. prim" 
te wees omdat ~aar ao 'n eoele 
gees bean. Daar is aewentle 
inwonen en alma! ken mekaar 
en weet van mekaar se doen en 
late. 

In haar vrye tyd speel Ma· 
ri6 Netbal en tennis, doen 
naaldwerk, luister na klualeke 
muslek en lees. Die Wapad 
wens haat alle i ukaes vir die 
toekoms toe. 

Ek en 
telefoondiens 
WIE, ekke7 Telefoondlens •.. 
sowaarl Nooitl Agge nee, tog 
nie Saterdagaand niel Wat van 
daai oullke ou in Klooster 
wat my vir fliek geskiet het7 
Saterdagaand se telefoondiens 
is amper erger as Maandag
middag se rotslag in Dierkun
del 

Die rye knoppies en Uggies 
lyk soos tande in 'n grynslag 
as bulle my so ewe koud wel
kom beet. Die telefoon lui ook 
nog om alles te bekroon: 

,.Goele naand ••. Vergeet· 
my-Nie . • • goed, ek roep 
haar •.• R4 .. . Juffrou Her· 
:tola de Beer, Juf. Herzola de 

Beer, telefoon''. Na die hele 
ritueel bet sy nog nie geant· 
woord nie en ek moet maar 
die man teleurstel: ,.Nee, me
neer sy is nie bier nie . . . is 
dur 'n boodskap7 Nee, eJt 
weet nie waar sy is nie . . . 
nee, ek weet nie saam met wie 
nie ••. ekskuus7 •. • Ja goed 
totsiens". 

Ek kyk op om presies dit 

lETS WAT U TOT DUSVER 
MISKIEN UIT DIE OOG 
VERLOOR HEY, KAN DALK 

U HELE TOEKOMS BEPAAL. 
·n Bank 

As mens platsak 1s. IS d1t moe1hk 
om te glo 'n bank kan JOV help om JOU 
amb1s1es 1n d1e !ewe te verwesenltk 

Maar banke IS vandag anders as 1n 
dieov dae 

Ja. d1s neg steeds ·n ve1hge bere
plek vir mens se geld Daarby speel hulle 
egter vandag 'n veel akllewer rot 1n d1e 
gemeenskap 

Bv Nedbank kan u n topende 
rekemng open met wat somm•ge mens<> 
as kleu1geld sou beskov Ons gee n1e om hoe 
vee! of hoe m1n geld u vandag het me 
Maar ons stel wei belang m hoe toegewyd 
u werk aan u toekoms En hoe ons u kan 
help om sukses te behaal 1n u stre<Ne 

Want hl!lp kan ons u help Op meer 
maniere as wat u dink 

In u stud1ejare- wanneer u kontant 
moet he vir boeke. klasgeld of losiesgeld 
Of sommer net om aan die le<Ne te bly 

Na u universite1ts<:lae- wanneer u 
nog meer geld gaan nodig he om u eie 
potJie te krap 

En later. wanneer u e1ndehk 'n goe1e 
mkomste verd1en. sal ons daard1e 
verdienste v1r u vinn1g laat vermemg· 
vulchg deur verstandige belegg1ng 

Nedbank bied u dus u lewe lank ·n 
groe1ende reeks praktiese planne om 
a1gehele finansu~le sekunte1t te verkry. 

Sbflehulp 

01e oombhk wanneer u 'n bank· 
reken1ng open by Nedbank. ru1l u u geld 
in vir Nedrand 011 sal u eerste kenn1s· 
malong wees met die hardwerkende 
rand- d~e Mn geldeenheid wat spes1f1ek 
geng IS op groei Later 1n u lewe sal u 
ten volle besef presies hoeveel harder 
Nedrand as d19 g8\III'One rand werk 

U kan 'n lopende rekenrng of ·n 
spaarreken1ng open As u kampus · n 
Kltskontant-maSJien het. kry u ·n K1ts· 
kontant-kaart Oaarmee kan u sells na 
bankure kontant u11 die mas11en trek 

Nil u eerste studietaar kan u aansoek 
doen om ·n leningsrekening Oit sal help 
om dmge sommer ba1e makl1ker te maak 
viru 

Ons weet alma I hoe duur boeke en 
toerustmg deesdae is. Om n1e eens te 
praat van klasgeld en kos nie U kan d1e 
lening na e1e goeddunke aanwend 

U kan natuurl1k net tot ·n sekere 
vasgestelde bedrag teen Maar u betaal 
net rente op di6 geld wat u werklik trek 
En d1e rente van 5.5% per Jaar IS besonder 
blllik 

As u mskryf w n MBA·graad. kan 
ons moonthk ·n MBA-Iemng aan u 
toestaan Hief IS d1e maksUTIUm len1ngs
bedrag hoer. en d1e voordele is dieselfde 

As u n stud1e- of vakans1ere1S 
onderneem. kan ons u ook help Ons kan 
aile besprek1ngs w u behan1g. en re•StJeks 
asook tM.ntelandse valuta voors1en 

Ons kan selfs leesstof verskaf Soos 
pubhkas1es oor d1e ekonom~e Oo~ 
PassQQn to Pleasure. ons tydsk11f oor 
spys drank en vermaak En Nedbank 
SPQ.~~. propvol mtt'fessante mliqtnllt 
oor feitlik elke sportsoott 1n SulCI-Afrika 

W..,--ngk.lpltaal vir v ele ondememlng 

As profess1onele man s<~l u dll dalk 
eendag oorweeg om u e•e bes1ghe1d te 
begin of 'n vennootskap aan te gaan 
Weer eens kan Nedbank u meer nelp as 
wat u van 'n bank sou verwag 
Miskien 'n lening- teen ·n redelike 
rentekoers en op baie goeie voorwaardes 

V11 ·n dokter of tandans b1ed ons 
spesiale huurfas1hteite. U kan naamhk al 
die nodige toerusting huur wanneer u u 
praktyk begin 

Ona lui u geld mHr geld verdlen 

As u d1e dag goed gevesug 1s. met n 
steeds groe~ende inkomste. sal u m1sk1en 
dmk ons het u nou gehelp soveel ons kan 

Maar nee. 
Op die stadtum kan ons d1enste van 

grotef belang as oort 1111 u wees 
Want nov tree die geweld1ge krag 

van die Nedrand ten volle m werk1ng 
' Ott hang net van u at U kan d1e 
geld wat u verdlefl. laat teegll! Of u kan 
dlt m die werk steek by Nedbank om op 
ete hovtJie nog baie meer geld te wrd1en 
(Met ander woorde. terwyl u werk om 
geld 1n te bring. werk u Nedrand ewe 
hard om n6g geld in te bnng ) 

Ons het verske1e planne wat u kan 
1nspan om u mkcmSte of kap11aal of albei 
te laat groei En alma! b1ed d1e hoogste 
moontlike rentekoerse Ons sal u help 
beslu1t oor d1e regte een vir u 

U kan ook met ons gespes1ahseerde 
beleggings-adviseurs gesels. Ons flnans
beplanners. Versekenngskonsultante 
Die land se voorste f1nanskenners 1s hter 
tot u besk1kking. e-·· 'n Nedbanker, eltyd •n Neclbllnker 

D1s 'n ultgemaakte saak Sodra u ·n 
Nedbanker word. begin d1nge gebeur 
Van daardie oombhk af verloop u sake al 
hoe meer voor die w1nd 

Eerstens help ons u om sukses te 
behaal 1n at u doelwitte 

En dan sorg ons dat u ·n 1nkomste 
kry wat by u sukses pas 

Kom loer so gou moonthk 1n by u 
na.rste Nedbank-tak Vertel d1e bestuurder 
w.ll u pos1sle 1s en laat d1e res aan 
hom oor 

Nedbank haal d1e geldelike taste van 
u skovers af sodat u vry rs om te konsentreer 
op d1~ d1nge waarvoor u un~Versltelt toe 
gekom het U stvd1es en u toelo:oms 

Hoe verder u 110rder. hoe harder 
werk Nedbank w u 

DIE TOEKOMS Lt 
BY DIE NEDBANKERS 

N.awr·ll. ~lt.G .. e9••1rM'CI• ~lt.t~enil 

'n Lid v•n die NedsUIII11f'OeP· 

te sien wat ek gevrees bet: 
'n hele massa ywerige min· 
naars wat bankvas agter die 
toonbank staan. Die eintllke 
kopseer 1! nou daarby . • . ek 
weet nie waar om te begin 
nie - by die telefoon wat in
tussen weer begin lui bet of 
by die ongeduldige klomp bier 
voor my. 

,,Juffrou Elna Snyman, juf· 
frou Leana van der IJ.nde, juf. 
Lenda van Zyl, Betsle Eru
mus, juf. Magda Stoop • 
telefoon • • • voordeur • • . 
voordeur • • • dankie . • • 
goed, telefoon . • • sy is nie 
bier nie • • • boodsbp • • . 
praat harder . • • moenie so 
skree nie • • • HELPI Aandag 
dames, aandag dames, bier sal 
nou beerlike warm vetkoek 
. .• navrae ••• JuHrou Saartjie 
Barnard antwoord assebllef 
• • • Die snoepie sal nou oop 
wees, daar is nuwe vrugtesap
pe en vus melktertjies • • . 
Help I 

Gelukkig word al my smart 
beeindig deur die genadelike, 
vir my, (verwen5lik vir ander) 
flikkering van <\ie ligte. Die 
malle gejaag tom rultkend tot 
stilstand as die hyser ae deure 
weer oopgaan en ek na my Ita
mer gun om te rus en te ver
geet van die hele storie. 'n 
Snoesige bed en warmwatenak 
van ,,ltammie" wag my in en 
ek voel sommer weer Ius vir 
die lewe. 

WINTER 

OPDIE 
KAMPUS 

HY is weer bier. Jy tan hom 
nie sien nie, mAar voel hom 
net daar waar by by jou jas
laaag inkruip en tussen jou 
klere en jou 'Vel tom sll Of 
daardle skiellke vat aan jou 
gesig as jy om 'n hoek ge
stap kom. Dit is by wat jou 
so traag maak om soggens die 
komberse af te gooi en 'n nu· 
we dag in te hoes. 

Maar winter is 'n lekker 
ding. Al is by 'n ongenooide 
gas wat jou kamer binne ge-
5luip kom, is by tog 'n ge
sellige knaap. Dink net wat by 
alles kan vermag: by maak 
mense te tonge los - al is dit 
om oor hom te klal - en hy 
verskaf uitstekende rede vir 
twee om soos een deur die 
duikweg te stap. Die biblio
teek kry meteens ook baie 
meer aftrek suns en bedags 
kan mens bale gou agterkom 
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uit watter hoekies die son 
ons vriend verdcyf het. 

Wat is leltlcerder as om 
laataand nog te sit en ltlets 
met jou hande om •n beker 
stomende koffie gevou en 'n 
gerusstellende bordjie karring
melkbeskuit eenkant. Herken 
julle ons vriend in daardie 
5lopie biltong en droe perskes 
wat in die langnaweek saam
gekom het7 En wie sal noolt 
ooit daarvan droom om in die 
somer onder 'n snoesige dons
kombers te sit en swot? 

Koue is boonop nog 'n vaar
dige skllder wat kunstig te 
werk gaan met die warm 
kleure op sy palet. Al gesien 
hoe mooi lyk die plataanbome 
by die hoofingang met hul 
herfsjassies aan7 Dis wonder
lilt om soggens die eerste ry 
spore in die ryp op die gras
perk oop te trap. 

Winter loop doekvoet oor 
die kampus rond, maar as Jy 
gou met hom vriende maaic en 
hom nie toelaat om sy nes in 
jou hart te maak nie, is koue 
'n warm weelde. 

Ruik lekker 
DIT is nou maar een ding van 
ons vroumense: om lekker te 
ru1k is darem die lekkerste 
lekker op die hele aarde. 

Party van on.s weet presies 
watter reukwater of parfuum 
presles vir haar gemaak is. 
Sy dra dit met grasie oral waar 
sy eaan. Maar ander van ona 
weet nle, glad nie, algeheel 
Die. Ons raak verlore tussen 
al die eeure en koop llewer 
glad Die. As ons koop is dit 
1ewoon111t lets wat bopeloos te 
swaar en volwasse is. 

Hier volg nou die name van 
'n paar 1eure wat uitnemend 
iesldk is vir ons jonies van 
jare. Onthou altyd as jy par
fuum gaan ltoop om nie aan 
die bottel te ruik nie. Spult 
die geur aan jou pol$ en wae 
eers omtrent vyf minute voor 
jy beslult of i7 daarvan bou 
of nie. Moet ook nooit meer 
as drie geure op 'n keer toets 
nie. Gaan loop eers 'n draa! 
en maalt al jou inkopies klaar 
voordat jy verder gaan ruik. 
Moet noolt 'n groot hoeveel· 
held koop as jy 'n reukwater 
vir die eerste keer aanstaf nie. 
Dlt ruik miakien heerUk in die 
apteek, maar na 'n paar welte 
eaan Jy miakien so moeg daar· 
voor wees, dat jy dit Uewer vir 
ldeinaua wll gee. En wat dan 
van al die rande? 

Dra parfuum oral en altyd. 
Elte dq, elke ouend. Dit is 
wonderllk wat so 'n geurtjle 
aan 'n vrou se moraal tan 
doen! .,Charlie" is beltender 
u bekend by ons almal. Dit 
pu by alma! en elkeen. Of i7 
DOU 'D romantlese OU meisie· 
tjie ia, of die sportlewe soort. 

,,Khadine" is een van die 
geure wat die gewildate is bt 
jong meiales. Dit is 'n lleflike 
lilte parfuum en 'n mens aal 
nie IOU daarvoor moeg word 
nie. 

,,Misa Dlor'' is vir die meer 
romantles tussen ons. ..cachet" 
en .,W.IJ.daone" word deur die
aelfde maatskappy gemaak. Dlt 
is modeme jong geure en vol 
In die ltol vir die sewentiger· 
jare. 

,,Flair" is vir die vroullltes 
onder ona. 

.. Your the Fire" van Yardley 
is 'n redellke nuwe geur. Dit fa 
'n parfuum waarvan jy of glad 
nle eaan bou nie of baie van 
sal bou. Dit Is eerder vir die
gene wat vas met bulle voete 
op die aarde staan - die nug
teres. 

En die belfte is nog nie een 
genoem Die, waarom gaan 
maak JJ nie self 'n draal by 
die apteek en bealult vir jou· 
eeU watter is j60 eeur nle? 
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Koshuisraad wys komitee aan Twee jong P.otchefstroomse 
DIE Koshuisraad bet 'n komitee aan gewys om die Interkosbuiskompetisies 
1e ondersoek. Die doel was om vas te stel wat die redes was vir wrywing en 
m aanbevelings te maak om spanning tussen kosbu.ise te voorkom in die 

loekoms. 

kunstenaars word gehelp 

Ten opsigte van reklamesette 
lll'Veel bulle aan dat die term 
Ulamesette gedefinieer en die 
loelstellings omskryf' moet 
!lord. Alle reklamesette moet 
~deflnleer word, sonder toe
~ning van punte. Punte word 
~geken wanneer bewys gele
~r word dat dit wel uitgevoer 

kwart punt per kilometer ver· 
val en dat daar llewers 'n ra
dius met Potchefstroom as 
middelpunt gestel word. 

DIE Musiekdepartement bet Saterdagaand 5 Junie •n unieke konseri aan 
wees en nie Koshuiskarnaval gebied. Uniek vanwee die hoe gebalte en die buitengewone doel daarvan 

of in nuusmedia verskyn. 
!un~toekenning moet dienoor
~e~~komstig die belangrikheid 
an media toegeken word. 
Reklamesette moet soos al 

~e ander kompetisies uit 'n 
Paksimumpunt tel, bv. 100. 
aar word aanbeveel dat 'n 

DIT SPOOK 

Verder word daar aanbeveel 
dat een verteenwoordiger uit 
elke kosbuls die vergaderings 
van dle Karnavalkomltee sal 
bywoon. 

Daar moet om kleiner pryse 
meegeding word en daar moet 
ook pryse vir die tweede en 
derde plekke ingestel word. 

Dit moet •n Pukke-karnaval 

nie. Die reels en regulasies 
moet duidellk wees en konse
k.went nagekom word. 

Dit is maar enkele aanbe
velings van die kommissle van 
'n grondlge ondersoek waarin 
gepoog is om iets te doen aan 
die skade wat ontevredenheld 
veroorsaak het. Die aanbeve
tlngs is baie positlef en kan 
met vrug dcur die volgende 
Karnavalkomltee gebruik word. 

Die opbrengs van die kon· 
sert gaan aan twee jong Pot
chefstroomse kunstenaars, die 
tjeliis Human Coetzee. en die 
violis Piet Koornhof, wat Suid
Afrika eersdaags op belangrike 
somer-musiekkursusse in Ame
rika verteenwoordig. 

Die sopraan Rina Hugo bet 
liedere van Schuman met fluit
en klavierbege:eiding uitgevoer. 
Elsabe van Wyk het Ouit ge· 
speel en Pieter de Villiers kla-

• van die vorige jaar word bier 

Klooster kla mos nie en Jaar 'n halfgebrande kersie 
tevoorskyn gebring en skiellk 

Vm b j b in di int t l i alh e-lls sells van die ongewildstes 
a e r g e w er pre en p es er, 0 sterk aanspraakmakers vir die 

wei dit weer vir bale ander 'n ergemis is. Ook H.K.-verkiesing. 
orr 1s in •n hele paar kos· bier in die 19e eeose gebooe van Klooster bet die Eers flikkerend en dan met 
uise aan die orde van die winter sy tol begin eis. hernude krag begin die Ugte 
ag: spookspelery. Dl"t is toetsweek en ieder en tekens van lewe toon - ja, die me.r val, toe die hemele oop· ma a tegnl·es 1s hler Party 

vier. 
Dis byna onmoontlik om te 

se wat die hoogtepunt van d.le 
aand was, maar Human Coet· 
zee, wat die tjello·konsert in 
D. van Haydn uitgevoer bet, 
het ongetwyfeld die hartlikste 
toejuiging ontvang. Dis duide
lik dat daar nog baie van hom 
in die toekoms verwag kan 
word. 

Betty Pack is geen onbeken· 
de aan Potchefstroom Die. Sy 
het met haar tjello.orkes, waar
van Human Coetzee ook lid is, 
vir 'n onvergeetlike uitvoering 
van die Prelude en Fuga nr. 2l 
van J . S. Bach gesorg. Die or
kesleidster was Peta-Ann Rich-
ardson. 

Die puik afrigtlng e .1 gedissi
plineerdheid van die orkes bet 

Betty Pack se vaardiae band 
weer eens ten toon eestel. 

Opvallend van Saterdapand 
was die groot persentasie jone 
musikante wat opgetree bet. 
Human Coetzee is 'n standerd 
nege-Ieerling aan die Hoerskool 
Gimnasium en die meeste lede 
van die Pack-orkes is studente 
of skoolgaande kiDders. 

Die Suid·Afrikaanse kamer· 
orkes, ook onder Ieiding van 
Betty Pac.k, bet twee konserte 
uit die .,Vier Seisoene" van 
Vivaldi gespeet Alan Solomon 
was die soils. 

Die volgende konserl in die 
konservatorium vind op Don· 
derdagaand 10 Junie plaas. In 
plaas van Bruce Martin sal 
Werner Net optree. 

Jy weet dit sommer as jy . n v n · 
ie oggend jou kamerdeur elk sit er:nstig onder sy lees· gaan. Afkoel? So noolt as te sug van verUgting, ander juig, 
opmaak en daar pryk 'n brie- lamp en mpr~p. Skiellk heers nlmmer nie - wraakl (arme maar dan is daar ook die wat 
le of kaartjie teen jou deur: daar dulsterrus. Aag bllks · ·. eerstejaars). jammer is, want dlt is tog so 

1\'annag het dit weer gespook w~rd hier en daar gehoor. Terwyl hlerdie slagting voort. lekker om <:hemie In die ro

Sop en toebroodjies 
!ln hierdie gang. Maar ai, wat· n Senior sweer dlt is alweer gaan word daar fynhout van mantlese atmosfeer van 'n kers TEN spyte van die koue, bet 
ter gawe spoke. Dit is soetlg· 'n eerstejaar se verwanner wat die prlmarius se deur gemaak te swot. die Huishoudkundevereniging 
heidjies en sakdoekies, blom· die probleme veroorsaak en om te hoor of hy 'n Ug op 
metjles en mooi gedagtes. ~raf. v~·~oel, met bak_ arms hierdie donker onderwerp kan 

Die kosbuise of gange van m d1e rtgting van die niksver· gooi, maar Prim sleep - geen 
oshuise waarin hierdie wei· moedende ,jare", net om in sUkses. Die volgende is die 
ome "plaag" plaasvind kan die srang in •n kop aan kop- SSR-sekretaris. Vol relllings· 

gerus van huUe laat hoor. Dit· botslng met sy buurman ken· eienskappe snel hy na die tele· 
a1 interessant wees om te nis te maak. Weer word daar foon en bespreek 'n noodop· 

1 'n paar woorde g~·"~sel en dan roep na ,,tegnies". Die substa-hoor waar die oorspronklikste .... .., 
spoke woon. 

KYK NOU 
WEER NA 

FANIE 

word die strydlustige tog ber· sle is ,.gefuse" stotter hy en 
vat. kyk bang oor sy skouer na 

Intussen het 'n paar twee· die wapens van die gepeupel 
dejaars besluit bierdie is die buite die hokkie. 
aangewese tyd om 'n paar By die sub!'tasie is 'n paar 
plastiese sakke vol water te karate-kenners besig om hulle 
maak en die beste van 'n ,.IDrosjima·speclals'' te be
slegte saak te maak. Ons veel· spreek waarmee hulle die slot 
besproke senior wou net met gaan aandur£. 

vir julle Ek sal A se 
ONS is bier. En ons slu!p nie net hier rood nie. 
Ons doen die ding en ons doen hom goed. 

Die Tonnelwandelaars is 
deeglik bewus van die feit dat 
daar iewers in 'n Karnavalnag 
'n groot verfkwas nog 'n paar 
paneie bygeskilder bet. Hoe
kom en waarom? Is dit ons be
skeie bydrae tot die Karnaval· 
ktiwiteite of is dit iets anders? 

Ek dink dis iets anders. 

gehou is, was) en die komberse 
en warm jasse en koue, koue 
hande en voete is wat Ianger 
onthou gaan word. Daardie 
muur is 'n hele nag van sing 
en jol. 

En ons kan jo! met soppe 
en brode en gebrande koffie 
en ons groot, groot Kuns ! ! I 

met sop en toebroodjies in 
Frankryk gekuier. Ons gasvrou, 
mev. Betsie van der Walt, was 
ons toergids tussen die kas
trollc van Frankryk. 

Ons het in en om Frankryk 
gckuier en met die tradisionele 
geregte kennis gemaak. Dit bet 
gevarieer van crepe suzette tot 
egte fyn Franse brode en kaas 

Wat verder kenme.rkend is 
is dat aUes netjies verpalc 
word nadat jy dit gekoop het 
Die Franse is fynproewers en 
is baie gesteld op kwaliteit 
Ook word wyn saam met elke 
maaltyd genuttig. 

Ons kan baie van die Franse 
kookkuns leer! 

die deur in die eerstejaarska- Tussen die wlntervoorraad 
Kamaval is mos maar ge. 

woon:ik aT'ti-akademies. Anti
klasdra[. Anti-swot. (En daar· 
by kan 'n mens nog 'n drukkie 
of twee en 'n lekker katskiet 
byvoeg.) 

~ .......... .. 
HlERDlE keer kyk ons na 
,,Fanie se Veldskooldae" van 
P. J. Schoeman. En ons luister 
na wat Fanie en die ou Bantoe 
Lewies gesels: ,. . . . En dan 
sal ek ook baie graag so klein 
wil wees dat ek in mense se 
harte kan kruip om te luister 
wat daar binne gedink word, 
en ..• " 

, In wie se hart sal my groat
baas eerste gaan luister?" 

.. In iemand se hart wat al
lyd vir my se ek moet raai ... " 

,,Maar my kleinbaas, die dag 
wanneer jy alles weet wat in 
iemand se hart omgaan, sal 
jou kraal net vol dooie ge· 
raamtes wees." 

,,Ek hoor jou nie mooi nie. 
. Lewies ... " 

,.Lalela kahle - !ulster mooi: 
wanneer ek die dag alles weet 
wat in ander se harte omgaan, 
sal daar vir my geen vreemde 
Iande meer wees agter die vol
gende berg nie. Daar sal geen 
land meer oorbly om in jou 
drome te besoek nie. Daar sal 
nie meer blydskap wees om 
iemand te sien aangery kom 
wat jy nie verwag bet nie. Die 
tekkerste potjie bier is nog 
altyd daardie een wat jou vrou 
in die stilte van haar hart vir 
jou gemaak bet." 

Dis 'n koshuis • • meiSie 
SY luister .)loeveld,. so tussen die klasdraf deur 
en op Donderdae en Maandae kom sy na die boek· 
voorlesing loister. want sien, dan het sy ole klas 
nie. Sy gebruik baar laataande vir veldfliek, u.it· 
eet en soms net 'n stil aand weg van die vier 
koshuismnre. 

Half-nege in die aand snuf· 
fel sy gewo('nlik in die gang 
af op soek na geselskap en 
ko!fie. Sy drink baar koffie 
bitter en eet geen stysel nie, 
maar so agterlangs ondersteun 

die water te loop en sy hou 
daarvan as dro~ blare onder 
haar skoene kraak. 

Sy b~e 'n blominetjie wat 
hy eendag vir haar gegee het, 
in haar Bybel. 

sy die snoepie of proe by haar Sy's versot op haar ouma se 
ltammle wat die nuutste van soetkoekies en sy raak In eks· 
die Pukpik af is. tase oor parfuum en Neil Dla· 

Sy hou van strepieskouse en mond laat i1aar huil. Sy wens 
pampoenskoenc en klingelende sy kon altyd so jonk bly ..• 
annbande. Soms dra sy 'n kop- so sorgvry . . . kommerloos . ·' 
doek en ander kere hang haar vol lewe . . . impulsief . . . spon· 
bare sag en los oor haar taan! 
skouers. Sy lag altyd as sy 
in die re~n hardloop met haar 
boektas oor baar kop. 

Laat daar dan nou maar ge
praat en gegis word oor bier
die pocrpoc.rkursus se studen· 
te. Hier ncem studcntc nog 
inisiatief en kom met 'n opwin. 
dende nag na vore. 

Is d.it nou nic werklik liefde 
vir <jou loo.pbaan wat maak 
dat jou K<~.rnavaJ sy hoogte
punt kan bereik, juis deur jou 
uit te leef in jou vakgebied 
nie? Karnaval is nie vir ons 'n 
tyd om te ontvlug van dit wat 
ons gekies het as rigting nie, 
of om besig te wees met sports 
wat niks te doen het met dit 
wat vir jou van belang is nie. 
Ons kan ons kursus aanpas en 
vasvang in 'n Karnavalgees. 

D:e kunsgehalte is hier van 
minder belang. Ons kan dit 
amper as 'n ,happening" van 
'n ander aard beskou. Die sop· 
pe en brode en gaskunstenaars 
(wat toe die cnigste kunste
naars van die konsert wat ook 

Sy ry graag saam met haar -~=====================:....,• 
ou op sy dubbeldoorfiets. Sy 
hou van wind in baar hare. Sy 
hou daarvan om kaalvoet deur 

WELKOM ..• I 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

+ HANDBOEKE 

WESYALIA BOEKHANDEL 
ONS HET NEt· 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK
HANDELAAR VERLANG 

W AARNA U SOEK 
KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 POTCHEFSTROOM Tel. 6660 

-WP 

PRO REGE-PERS BEPERK 
• 

,.die Potchefstroomse boekhm.del" 

Tomstraat 86 - Tel. 8875 - Potchefstroom 
-WP 

POTCH INRY 
Tel. 21881 saans/EvenJngs 
·rei . 6345 bedags/ Daytime 

&OUE WESTE 
INRY-TEATER 

Dins. 15, Vry. 18 Sat. 19 (lste Vry. 18 - Sat. 19 Junie. 

verton.ing> Steel Arena 
Paper Tiger 
met 
* DAVID NIVEN 

Avontuur. 
KINEKOR. 

Vry. 18, Sat. 19 (2de vertoning) 

Stardust 
met 

* DAVID ESSEX 
Musiekdrama. (4 - 16) 
KlNEKOR. 

Maan. 21, Dins. 22, Vry. 25, Sat. 
26 Junie. (1ste vertoning) 

Geheim van Kas· 
teel Hubertus 
* ROBERT HOFFMAN: 

Drama, Almal welkom. 
KINEKOR. 

Woens. 23, Don. 24, Vry. 25, 
Sat. 26 (2de vertoning) 

Arnold 
* STELLA STEVENS 

Blyspel. (4 - 18). 
KINEKOR. 

Stock Car Racing. Met 
* DUSTY RUSSEL. 
AJmal welkom. 

Spy larks 
met * ERIC MORECOMBE 
Almal welkom. 
Komedie . 

Maan. 21 - Woens. 23 Junie. 

Russian Roulette 
Riller met 
* GEORGE SEGAL, 
STER (4- 16) 
en 

Night watch 
met 
* ELIZABETH TAYLOR 
STER (4 - 16) 

Don. 24 - Sat. 26 Junle. 

Flatfoot goes East 
* BUD SPENCER, 
Almal welkom. 
STER en 

Silwer skaatse 
Met mnr. Jackie "Ice Skatina 
Chimp" 
STER. 
Almal welkom. 
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Alabama - kleur ,klank en ritme! 
* Vervolg van bladsy 1 
•n •knl~sing tussen '.n blyspel 
en 'n •revue is wat daar 'n bele 
~mpie nuwe Uedjies i\11 ver
werldngs is. Die vrollke iewe 
van 'n student 4s •alles in Afri
kaans. Daar word ook gebruik 
gemaak van die musiek wat 
Joban van Rensburg vir die 
nuwe Afrikaanse musiekprent 
Vergeet-my-nie geskryf het. 
IY.e dtort eerste helfte bestaan 
hoo!saaklik uit Engelse lied· 
jies waaronder 'n .paar mooi 
treHers soos We've Just Begun, 
Erest Tu en Baby Face is. 

verhoog wees. 
Geoffrey Sutherlallil het die 

choreografie vir die groep ge
doen. Die bewegings sluit nou 
aan by die sentrale tema en 
help baie om die vrollkheid 
van <He student uit te bee-ld. 
))It ~s die tweede keer dat Geof
frey die choreogTll<fle behartig. 
Behalwe die choreografie het 
by ook die dekor vir Revue 76 
ontwerp. Hy en sy vrou bet ook 
hand bygesit met die keuse van 
die kostuums. 

Die rede vir <Me wegbeweging 
van die sulwer revue vorm voel 
Johan van Rnsburg wat die 
produksie-leier van vanjaar se 
aanbieding is: is dat Alabama 
al get:.peer word en dat die 
groep oor soveel moontlikbede 
besklk dat bulle •gerus 'n ·bie
tjie kan eksperimenteer. Die 
geboor se reaksie sal dopgehou 
word om verdere aanpassings 
te maak as dlt blyk nodig te 
wees. 

Johan van ReDSburg is die 
produksieleier en Louis sy 
broer is die muslekregisseur. 
In samewerking 4s hulle vir die 
vertoning verantwoordelik Jo
han wat hom vanjaar, \"ir die 
eerste keer sedert sy terug
koms na studie In Amerika, by 
Alabama gevoeg bet, bet '.n 
hele paar blink en o()rspronk
llke idees in die vertoning in
gebring. Een ·van die bekende 
tegnieke oorsee is om 'n voor· 
afgemaakte bandopname saam 
met die vertonlng te gebruik 
om 'n grotel' klank aan die or
lees te verskaf. Hy bet hierdle 
band in sy ateljee met sititi
seerders gemaals, en gaan dit 
in die vertonin-g gebruik. Die 
orkes sa! weer soos in die ver
iede saam met die :koor op die 

Die g:roep bestaan uit 47 le
de wat orkes, komediante, koor 
en tegnici insluit, om nie die 
tracHS:onele ma -en ~a te ver
geet nie. Hulle Is vanjaar prof. 
en mevr. Erasmus. Hulle is al
bei jonk van gees en groot 
guDSteUnge onder die studente. 
Daar Is heelwat nuwe gesJgte 
in Alabama tiOOk bale van die 
ou hande. Rudie van El~ck 
speel vanjaar weer •tromme 
soos hy al bale il:eer in die ver
Jede gedoen het. Elsa Kruger 
gaan v·ir Koos 'n bietjie ver
laat om saam met die groep op 
toer te gaa·n. Die komedlante 
~s Ernest Enslin en Hans van 
Schalkwyk, wat vir die · ko· 
miese afwisseling gaan sorg. 
Anders as ~.n die veriede vorm 
hulle vanjaar '·n integrale deel 
van die vertonlng en word die 
koorlede ook qngespan vir bier· 
dle doel. 

Toerprogram en addisionele opvoerings 

Peet Ryke is vanjaar vir die 
tweede termyn voorsitter. Hy 
sorg v.ir al die r~ings en or
ganisatoriese werk. Marius Ra
demeyer !S vertantwoordellk 
vt'l" 'lll die beligti.ng. 

Dle toerprogram V"..r die Julie 
vakansie is as volg, en daar 
woro 'n beroep op die Pukke 
gedoen om buNe mede-Pukke 
te ondersteun en na die verto
nings te kom groet. 

DIE TOERPROGRAM VIR 
VIR 1976 IS AS VOLG: 
Vrydag 25 Junie - Welkom, 
Saterdag 26 Junie - Welkom. 
Maandag 28 Junle - Bloemfon-

tein. 
Woensdag 30 Junie - Middel· 

burg. 
Vrydag 2 Julie - Port E1J.%a. 

beth. 
Maandag 5 Julie - Geoqre. 
Don<lerdag 8 Julie - Bellville. 
V•rydag 9 Julie - BeHV'ille. 
Saterdag 10 Julie - Bellville. 
Donderdag 15 J-ulie - Springs. 
Vrydag 16 Julie - Springs. 
Satel'dag 17 Jutie - Springs. 
ADDISIONELE OPVOERlNGS 
NA DIE JULIE V AKANSIE 
Vrydag 23 J-ulie - Sasolbul'g. 

Saterdag 24 Julie - Sasolburg. 
Wcensdag 28 J.w~e - Potc:bef· 

stroom. 
D()nderdag 29 JuUe - Potchef· 

stroom. 
Vrydag 30 Julie - Potchef

stroom. 

Saterdag 31 Julie - Potchef· 
stroom. 
chefstroom. 

Woensdag 4 Augustus - Pot
cheCstroom. 

Donderdag 5 Augustus - Pot
chefstroom. 

Klooster stel voorbeeld 
DIT is altyd lekker om te boor dat ander mense 
goed. praat van die Puk. 

Om een ol ander rede is die 
koerante ons llie so goed ge
sln<l as wat ODS graag sou wou 
he .n:e, maar ten spyte daar
van dink die publiek in die al
gemeen besonder bale van die 

·Dr. H. F. Swanepoel oor die swart man 
RASSEVOOROORDEEL, stereotipes en vergelykende studies tussen Blank en Swart bet tot onlangs 
nog die studie van die psigologiese vermoens van die Swart man gekenmerk. Dft en ongekoordineer· 
de navorsing bet daartoe gelei dat die pslgiese minderwaardigbeld van die Swart man in sommlge 
wetenskapllke kringe bale klem gekry bet. 

In ander kringe is probeer 
om die waargenome verskille 
tussen Blank en Swart toe te 
s.layf aan genetiese of kultu
rele veranderlikes, bet dr. H. F. 
Swanepoel, lektor in Psigolo
gie, Maandagaand op Potchef. 
stroom ges!. 

Tydens 'n vergadering van 
die Sielkundige lnstituut van 
dle Republiek van Suid-Afrika 
by die Potchefstroom Universi· 

teit vir CHO bet by daarop ge
wys dat die ,,andersheid" van 
die inwoner van Afrika v~dag 
herken moet word, maar dat 
d!eselfde psig:iese vermoens 
wat tot die Westerse beska
wing en tegnologie bygedra 
het, ingespan moet word vir 
die ontwikkeling van Afrika. 
Die aanvaarding van voor die 
Tweede Wareldoorlog deur 
sommige wetenskaplikes van 

'n anatomies swakker brein by 
die Swart man is onjuis, maar 
psigologiese tegnieke vir die 
Swart man m6et in 'n Afrika
raamwerk van verwysing en 
nie in 'n Westerse raamwerk 
gestandardiseer, vertolk en ge· 
grond word nie, bet by gese. 

Daar is vandag nog baie fak
tore wat die verstandelike ver
moens van die Swart man 
strem. Hierdie is waarneem-

bare en veranderbare faktore, 
nie 'n soort aangebore minder
waardigbeid by die Swart man 
nie. 

Die faktore wat psigoloe in 
aanmerk.ing moet neem by die 
bantering van swartes is: On
derwys, voedin¥, sosio-ekono
miese status en huislike aater
grond, speel 'n belangrike rol 
by die Swarte se p~ese pres· 
tasles. 

PUK en van sy studente, soos 
wat ook bJyk ult 'n brief wat 
redel.~ onlangs in Die Vader
land versk:vn het. Dit iui: 

Geagte Redaksle - Met 'n 
bart wat oorloop van trots rig 

Fisiologiese en voedingsfak
tore, byvoorbeeld, gedurende 
swangerskap en die bevalling, 
rem die swart kind se ontdek
king van sy omgewing. Daar 
is bevind dat ongunstige om
:;tandighede ver1tntwoordelik 
kan wees vir 'n daling van so
vee} as 30 I.K.-punte op 'n ou. 
derdom van 16 jaar. 'n Ver· 
armde kultuur kan 'n inhi
berende effek op die normale 
ontwikkeling van intelligensie 
gedurende die adolossente jare 
uitoefen. Die tradisionele kul
tuur van die swartman, na aan. 
Ieiding van Riesman se drie 
tipes sosiale persoonlikhede, is 
nie bevorderlik vir die ontwik· 
keling van die basiese vermo. 
ens, die ontplooiing van indi· * Vervolg op bl. 7. 

Vrydag 6 Augustus - Potcbef· 
stroom. 

Saterdag 7 Augustus - Pot· 
chefstroom. 

17-21 Augustus - Johannes
burg. 

10 - 11 September - Pretoria. 

ek aan u hierdie brief met die 
oog op publibsie In u geagte 
ikoerant. 

Die 1lfgelope vakansle bet 
ODS aan die Suidkus by Margate 
deurgebring. Sommer ai aan 
die begin van die vakansie -
om .pr~les te wees, op die 
tweede dlll&' - ·bet ons tennis 
gemaak met '•n groep van tten 
mansstudente van die kosbu.ls 
Klooster In Potebefstroom. 

Wat '-n pl'agtige klomp m1lDSI 
HuHe was tuis in die De Wet
woonwapark. 'n Groep waarop 
e!.k:e universltett trots bn 
wees. Ware ambassadeurs. Op 
hulle plek, ~tyd vriendellt, 
netjies, hare 3tort. Bale gel.uk 
aan ·bulle· primarius, Nic, wat 
bulle vel'gesel bet. 

Ek praat as 'n onpartJ'dlge, 
met 'n dogter op 'n ander uni
versltC:t. Ek sal my pUg vel'
siwn het as ek nie bierdle ge
lukwensing ultspreek n~. Bale 
geluk, Pu.ltke! Hou dit sol M.et 
sulke jonges op die pad van 
Su!d-Afrlka ts ons toekoms 
velligl - M.ev. Jrlari.e Stene
kamp, Tbabazimbi. 

Die studente van die PUK se 
saam met bterdie dame bale 
gelu« en bale danki& aan 
Klooster se manne vir die 
moo! beeld wat hulle na buJte 
uitgedra bet. Ons Js trots op 
buHe! 
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Dr.. H.F. Swanepoel oor die swartman KYK DIE HOEPELDOEDIES 
VAN ONS * Vervolg van bl. 6. 

viduele verskille en die stimu· 
lerng van inisiatief nie. 

Perseptuele en konseptuele 
verstok.ing gedurende die voor
skoolse jare wat baie algemeen 
in Mrika voorkom, kan 'n fak:. 
tor wees wat latere psigiese 
prestasies beinvloed. Die kind 
se omgewing in Afrika is dan 
veraL arm aan visueel·kine· 
stetiese stimuli. Kultuurversto
king by die swart kind bein· 
vloed veral die volgende sfere 
van verstandelike ontwi.k.ke. 
ling: 
• Leer- en kognetiewe ontwi.k:· 
keling word gerem as gevolg 
van 'n gebrek aan oefening van 
die gesproke woord weens kul. 
turele en stamsanksies. 
• Die kultureel verstroke kind 
se gehoor, visuele diskrimina
sie en begripsvorming in taal 
is swak. Dit benadeel weer sis.. 
tematiese leer. 
• Swak begripsvormin'g bena· 
deel die uitkenning van ab· 
strakte kategoriee. 
• 'n Swak selfbeeld wat moti
vering, verbale vermoe, kog
netiewe en affektiewe gedrag 
beinvloed. 
• Die opvolgjog van gesproke 
opdragte en konsentrasiever· 
moe word deur kultuurversto· 
king bemvloed. 
• Prestasiepeil kan nie deur
g:aans in psigologiese toetse ge· 
handhaaf word nie. 
• Die kinders (persooe) bet 
meer tyd nodig om sekere take 
uit te voer. 

Weerhouding van onafhank
like en skeppende spel weens 
tradisionele stamsanksies kan 
'n gebrek in die ruimtelike ver. 
moens en tegniese vaardig
heid by die swan kind tot ge. 
volg be. Rasionele denke in die 
ontwikkeiing van selfkontrole 
word gerem deur familie-onse. 
k.erheid, gebrek:kige vooruit· 
beplanning en lae sosio-ekono
miese status, soos gevind by 
groepe soos Swartes en die 
Amerikaanse Neger wat op die 
broocllyn leef. 

Matriargale opvoeding bet 
tot gevolg 'n beter ontwikkelde 
verbale vermoe, ten koste van 
'n gebrekkige ruimtelike ver
moee. Die akademiese misluk:
k.ing van Negerkinders kan 
toegeskryf word aan die hoe 
persentasie vaderlose gesinne 
in die Negergemeenskap. 

Dieselfde faktore kan by die 
Suid·Afrikaanse Swartes 'n rol 
speel waar trekarbeid en 'n 
hoe persentasie buitehuweli.k:se 

Liher Factus 
LIBER FACTUS bet die tema 
.,Ek en my medemens" sterk 
onder die soekllk geplaas ty· 
dens hul kamp die naweek na 
ltarnaval gehou is op Kollege· 
oord by Boskopdam. 

Ongeveer veertig mense het 
die suksesvolle kamp byge
woon. Met di~ kamp is daar 
oolt 'n paar tree vorentoe be· 
weeg wat sltakeling met Pote 
betref. Daar was altesaam vyf· 
tien studente van Pote teen· 
woordig. 

Saterdag het mnr. Van der 
Merwe van Wltrand die og· 
gendpraatjie gelei en is byge· 
staan deur prof. Pretorius van 
Fislologie. Die vorige aand was 
daar net feeste. Pannekoek is 
gebak: en 'n lekker kenme· 
kaar l.s gehou. 

Saterdagaand het 'n gereha· 
blliteerde alk.oholls kom praat 
en twee films Is vertoon. Daar 
is die middag heerlik ontspan 
en die aand bet die groep ge· 
seUig by die vuur gesit en ge· 
sels. 

Na 'n suksesvolle en afmat· 
tende kamp het die kamp
gangers Sondagaand vodde op 
die ltampus aangeland. Die al· 

geboortes baie algemeen voor
kom. 

Gebrek:kige onderwys in Mri· 
ka waar onderwysers ongek:wa
lifiseerd is en hul onderrigme.. 
todes verder daartoe bydra dat 
die intellek nie aan genoegsa
me prikkeling blootgestel word 
nie, beinvloed die Swart Kin· 
ders se prestasie in psigoJ. 
giese toetse. Gebalte van sk:OOl· 
onderrig is ook dan een van die 
belangrikste steurende faktore 
by die toetstellings van Swar
tes. 

Taalkundige vertraging en 
belemmering is 'n verskynsel 
wat algemeen by ontwikke· 
lende groepe voorkom. Bene.. 
wens verskillende dialekte wat 
gepraat word, word skoolon· 
denig gewoonlik deur 'n ander 
medium gegee. Die negatiewe 
rol wat dialektiese veeltalig· 
heid en EngeJs of Frans as on
derwysvoertaal by die presta· 
sic van Swart kinders in Afrika 
in verbale en nie-verbale toetse 
speel, is al deur navorsers ge.. 
illustreer. 

Swart kinders wat die onder
wysvoertaal baasgeraak bet, 
presteer betekenisvol beter as 
diegene met 'n gebrekkige en 
meganistiese kennis van En· 
gels. Swart kinders in stedelike 
skole vaar beter in woorde
skattoetse in die moedertaal 
as plattelandse kinders. 

Die konseptuele en gramma
tiese strukture van die Bantoe· 
taal verskil van die van Wes
terse tale sodat die klassifise· 
ring en verband wat deur die 
Westerse tipe toetse veronder· 
stel word, vir Swartes vreemd 
is. Dit is byvoorbeeld bekend 
dat die woordeskat van Es· 
kimo's meer geometries·ruim
telike begrippe as die Temne· 
woordeskat besit. Die oenskyn
like gebrek by Swartes om 
drie-dimensioneel waar te 
neem word as 'n moo.otlike 
gebrek aan dimensiobegrippe 
in die Bantoetaal toegeskryf. 

Teen die agtergrond van dle 
faktore en die kultureel ander· 
soortigbeid van Swarte~, te
same met die standpunt dat 
dieselfde verstandsfaktore, 
soos gevi.nd by Westerse groe. 
pe, by Swartes gemanifesteer 
word, is ondersoek ingestel na 
die geldigheid en gebruik van 
'n psigotogiese toets wat jaar
liks op sowat 30 000 Swartes 
toegepas word. 

Die Voorligtingstoets vir Ju. 
nior Sekondere Bantoelet>rlin
ge in vonn m, wat 'n ver-

gemene gevoel was dat nog 
'n kamp binnekort gehou moet 
word en dat daar · beslls nouer 
skakeling met Pote moet plaas· 
vind. 

standstoets (aigemene intelli. 
gensie) is, word jaarliks op 
alle vorm III Swartleerllilge 
toegepas vir voorligting, diag
nose en vir seleksie met die oog 
op toelating tot vorm IV. 

Wat voorligting, diagnose en 
seleksie betref, is vorm Ill 'n 
k:ritiese fase in die onderwys 
van Swartes. Op vorm III ·vlak 
kom die Swart Student reeds 
in aanmerking vir gespesiali· 
seerde onderwys-, verpleging. 
en tegniese opleiding, terwyl 
op hierdie vlak, soos ook elders 
in Afrika, daar beperkte ge. 
leenthede bestaan vir verdere 
akademiese o.pleiding. Dit is 
dus belangrik dat hierdie in
strument, wat tesame met 'n 
verskeidenheid ander verander· 
likes gebruik word om belang
rike beslissinge t.o.v. die toe
koms van alle vorm III Swart 
studente te maak, geldig is. 
o :e volgende is 'n kort same. 
vatting van die resultate wat 
gevind is met 'n ondersoek na 
die geldi.gheid van 'n ver. 
standstoets vir Swartes en fak
tore ter sprake by verstands
prestasies van Swartes: 

Die voorligtingstoets vir Ju. 
nior Sekondere BantoeleerJinge 
in vonn III is 'n geldige en be· 
troubare voorspeller van aka· 
demiese prestasie van vorm 
Ill·studentes. Hoer ge!digheids
koeffisiente, ook wat differen
s:ele voorspelllilgswaarde be.. 
tref, is met hierdie toets ver· 
kFy as wat navorsers met toet· 
se vir blankes vir blanke kin· 
ders verkry is - verwysende 
vera! na die Nuwe Suid-Mri· 
kaanse Groepstoets. 

Swart vorm III-studente 
presteer gemiddeld in die ver
standstoets en die amptelikc 
eindeksamen. Hierdie onder· 
prestasie moet gesien word 
teen die swart-student se be· 
sondere hoe aspirasiepeil. Meer 
as 20 persent vorm UI-studente 
beoog universitere opleiding, 
sowat 40 persent beoog verder 
semi-professionele,, professio
nele en skolastiese opleiding 
soos die onderwys en verpleeg· 
kunde terwyl sowat 40 persent 
beoog om opleiding nA die 
vorm te staak. Dit is belang
rik om daarop te let dat, hoe-

pokke kan verwag. Kortisoon 
onderdruk die normale teenlig· 
gaamreaksie wat deur tnenting 
uitgelok word. 

Wanneer u 'n hoofpyntablet 
of enige ander preparaat wat 
asetiel·salisielsuur (asperien) 
bevat, neem terwyl u met anti· 
koagulante behandel word om 
bloedklonte te voorkom, kan u 
geneigdheid tot bloeding ver· 
hoog en wel tot so 'n mate 
dat ernstige breinbloeding die 

- - ----------, gevolg kan wees. 
Wanneer u antibiotlka ont

vang kan u die antibiotika on
efiektie! maak deur daarmee 
saam te neem enige ysterver
bindings, antidiarree middels 
wat kaolieo bevat o£ melk of 
enige ander voedselsoort wat 

#----"~~1 ryk is aan kalsium. Genoemde 

Uit die 
Farmasot-pot 

HET U GEWEET? 
Wanneer u aan · verswakte 

nJerfunksie lei en u gebrulk 
magnesium sulfaat (Engelse 
sout) kan u onderdrukldng 
van die sentrale senuwees ver· 
wag. 

Wanneer u met kortisoon 
behandel word vir asma, ar· 
tbritis of enlge ander lnflam· 
matoriese toestand, u 'n ern· 
ktige reaksie op inentlng teen 

middels moet dus sover as 
moontlik tydens anti-biotlka 
behandeling vermy word. 

J( ORPS 
DIE studiestuk: van KORPS 
VERITAS VINCET (nr. 39 van 
Junie 1976) getltel ,.Die aan· 
slag op di.e gees van ons volk", 
deur tk·apt. J. C. Koster bet be
slis belangrike feite te voren· 
dag gehad. 

In die studiegids word ges~ 
dat ons volk daik te gerus ls 
op O:e suksesvolle bekamping 
van terrol'isme in d!e Repu
bliek. Lt~en. Wang Sheng 

wei daar ook 'n RTOOt behoefte 
aan tegniese lui by Swanes 
bestaan, net 'n relatief klein 
persentasie Swartes in hierdie 
tipe van opleiding belangstel, 
dog daar 1s 'n sterk: belang
stelling in professionele beroe.. 
pe, maar prestasie is onderge. 
middeld. 

Wat die onderwys betref, 
word Afrika geken aan swak 
opgeleide en swak toegeruste 
onderwysers. Waar daar 'n baie 
sterk belangstelling in die on
derwys as beroep is, presteer 
voomemende onderwysers 
deurgaans verstandelik sowel 
as akademies swakker as an· 
der bree voornemende beroeps. 
groepe. 

Swart studente met wiskun· 
dige belangstellings blyk meer 
,.intelligent" te wees as die son
der wiskunde as vak. Die ten. 
dens word ook by ander meer 
rekenkundige vak.ke bevestig. 
Dit is verder belangrik om 
daarop te dui dat studente wat 
in ,,Afrikaans as vak belang· 
stel" verstandelik en akademies 
beter presteer as die met 'n 
meer ,Eng else belangstelling". 
F{oewel daar nie probeer is 
om 'n vergelykende studie tus
sen die verskillende Bantoe
taalgroepe te doen nie; is daar, 
soos by blanke Afrikaans- en 
Engelssprekende Suid-Afrika
ners gevind, versk:ille in aka 
demiese en verstandsprestasie 
by die onderskeie Bantoetaal
groepe bespeur. Die Xhosa en 
Suid-Sothotaalgroepe het, wat 
hierdie ondersoek betref, die 
beste presteer. 

Vir diegene wat oral elders stof opskop oor die aogenaam
de .. duiwel in gelid'', as sou dit opnuut wees op die Puk· 
kampus. Uit verskeie oorde moet ook verneem word van 
die .. nuwe" wat dan kwansuis inslag sou vind hler op die 
kampus. Hieronder 'n foto van die hoepeldoedies van 1970. 

Waar Swartes nie skoolplig
tig is nie en 'n groot ouder
domsomvang in elke skool· 
klas vry algemeen voorkom, 
het dit uit die ondersoek: ge. 
biyk dat die jonger swartes 
,.meer intelligent" in die groep 
blyk te wees. 

Prof. Elaine Botha het Sondag oor die grondverhoudlngs 
in menseverhoudinge en die gevolge van wanverhoudings 

bespreek. 

Dr. Swanepoel bet vroeer 
vanjaar die doktorsgraad in dle 
Psigologie verwerf met 'n 
proefskrif oor voorligtings toet. 
se vir Swart leerlinge in vorm 
III. Dit is die eerste volledlge 
werk wat die geldigheid en 
gebruik van 'n psigometriese 
toets vir Swartes verantwoord. 

Trompoppies 
KARNA VAL is lank reeds ag
ter die rug en die nuwigheid 
van die trompoppies al oorge
waai. Die PUK.KE dink na
tuurlik hul trompoppies is- of 
was iets wonderliks, maar wat 
dink die rektor en die publiek 
daarvan7 

In 'n onlangse onderhoud 
verklaar dat ,,If victory In met die Rektor was een ding 
ideological warfare is achieved, baie duidelik: prof. Bingle 

was s6 tevrede met die vertothe enemy lis defeated at the ning van die trompoppies soos 
root." Dit is bier waar die aan- 'n kat met 'n piering melk. 
slag op <lie gees van ons volk Vereers was bulle a1ma1 

~~;as;~nr~· ~:: v~e::k:: pragtig, bet by gese. Die be-
langrikste egter was dat die 

dre!g <leur geestelike onder- trompoppies (die PUK dus) 
myn:ng en geestelike verval. aan die wereld gewys bet dat 
Kapt. Koster voer ook aan dat 50 iets met goeie smaak en 
daar V'ier groot gevare is wat kunssin voorgesit kan word. 
ons geestellke gevaar bedreig. Daar kon hoegenaamd geen 

Te.n eerste is dlt 'n gebrek beskuldigings en verwyte 
aan kennis. Ons moet beset rondgeslinger word nie. ln
waarteen en waarvoor ons veg. teendeel, beginsels kan so toe
Ten tweede - llberalqsme. Ons gepas word dat dit geensins 
moet weet wat h.ierdie begrlp oorboord gegooi word nie, 
lnhou en omvat. Derdens is maar juis dit waarvoor dit 
konserwatlsme net so 'n groot staan, beklemtoon. 
gevaar. Te ver gevoer tan Prof. Bingle SPreek die hoop 
dlt ook 'n bedredgi.ng lnhou. uit dat daa.r volgende jaar op 
Kommun!sme, as vierde punt, dieselfde trant voortgegaan 
hou ook V'ir ons gevare in. Die , oest d tod 
kommunJstlese aanval is ge-J as· n verw ~n e ~e e 
_.,_ .... stel 

1 
t· af verwerp, maar d:t bet n be-

uua. op u.ae se ma tge - . . 
breek van erkende sedellke paalde kragttge ~nv~ op 

Ch-' ... el'k rd die mens - positief en nega-
norme en ~~• 1 e waa es. tnef. 

lfierdie vier groot gevare VoLgens kapt. Koster ,werk 
word dan ook op subtiele wy- musiek in op die .geestesge
ses aangewend om ons geeste- steldheid van die mens en 
t:ke weerbaarheid te onifer- word gebruik om die gemoed 
myn. Lenin het gesG .,ComJpt tot rus te bring". Kuns word 
the youth, get them away ook gebruik om die hdtuur 
from religion. Get them ~nte- van 'n volk af te breek. Een 
rested In sex, make them van d~e Jtommunistiese planne 
,superficia". Destroy their :s om die skone kunsstukke te 
ruggedness". verwyder en te vervang met 

Die eerste metode is dan die afskuwelike, weersinwek
ook dwelmmiddels. Dit word kende, betekenlose kuns. Sede
gebruik om sogenaamde .,vry· like, morele aftakeling is oolt 
beid" te bekom, maar dit rh1lt 'n belangrlke element. Onder 
'n verwoestende udtwerkiing op andere word vrye seks a·ange. 
'n volk. Musiek word dtkwels moedlg om die moreie stan-

sal word, indien ~e beter nie. 
Volgens hom is daar baie plek 
vir verbetering en variasie. 

Hombre se trompoppies was, 
volgens die rektor, nie juis 
ges~aagd nie en sommer 'n 
,versporte lawwigheid". 

Prof. Bingle. Karnaval Lc; 
mos 'n verspotte lawwigheid 
of hoe? 

Die Wapad bet die burge
meester van Klerksdorp, mnr. 
Grobler, ook genader in ver
band met die bg. saak, en 
bier is sy mening: 

Die trompoppies was prag
tig - hul passies en bewe
gings was interessant en geen
sins uitlok:kend nie. Die Stel
ling van sekere persone dat 
die opskop uitlokkend was, is 
belaglik. Verskeie lede van die 
publiek het al hul waardering 
oor die trompoppies by my 
uitgespreek. 

Oor die algemeen was die 
optog beter as laasjaar s'n -
die trompoppies het lcleur 
daaraan verleen. Dit was 'n 
baie goeie vertoon en vermaak: 
vir Klerksdorp. Dit moet defi· 
nitief volgende jaar herhaal 
word - Trompoppies inge
sluit. 

daard van 'n volk af te takel. 
Om gesag te verwerp en so
doende dislojallteit te veroor· 
saak ls ook nog 'n metode. !Xe 
belangrikste is seker die aan· 
sla.g wat op ons jeug gewerp 
word," want 'n volk met 'n 
gesonde jeug bet 'n gesonde 
toekoms". 

Dle rldeolog:ese terrorisme 
het ook ·al verskele gevolge ge
bad, nle net in dte bulteland 
nle, maar ook in Suid·Afrika. 
'n Voorbeeld is dat in 1970, 1 
miljoen daggasigarette daag
liks in Callfomi~ geroolt is. 

Ook !In Suid·Afrika is di.e VY· 
and al in ons mMde en ons 
het ,,geen speslale •m.muniteit 
nle". 
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Laat ons erken 
SO dikwels word daar gepraat van onbetrokkenbeid 
en passiwiteit. Minder male boor ODS apatie. Dit is 
en bly dieselfde. Blykbaar ook in 'n baie groot mate 
ongeneesllk. Wanneer ODS kritfseer is dit maklik. 
Wanneer ODS self moet doen Is dit onmoontllk. Sou
der om enige verskoning aan te bled is dit 'n skrei· 
ende skande as 'n baie klein handjievol studente 
opdaag om na 'n adjunk-minister te gaan luister. 
En hoe vinnig Is ons om te wil vra, doen hierdie 
raad of daardie raad sy plig? Mede-Pukke, doen 
ODS ODS plig? Versaak ODS nie ODS plig om betrokke 
te wees, om ons sodoende op aile terreine van die 
studeDtelewe te skool nie? Laat ons tog nou vir 
eens en altyd onsself regruk en elkeen van ons 
sy kant bring. 

Swak dosering 
'n Geykte term wat ai bykans idioom in ODS studen
tetaal geword bet, is , die en daardie swak dosent". 
Hoe dikwels gebeur dit nie dat kennis via die ore 
uit die pen vloei nie? Die verstand word algeheel 
gesystap. Nou bet die student via die akademiese 
raad uiteindellk die geleentheid geskep en gebruik 
om sy kaut van die saak te stel. Die bet hy dan 
ook op geen dubbelsinnige wyse deur middel van 
'n verslag gedoen nie. Hierdie optrede kan nie 
anders as prysenswaardig genoem word nie. 

Tot siens karnaval 
Dit is reeds byna 'n kwartaal verby. Steeds word ge· 
praat en gegis. Steeds weet niemand iets nie. Een 
raai hier en raai daar. Maar bier moet nou haas 
'n streep onder getrek word. Hierdie situasie kan 
slegs deur die Studenteraad by wyse van 'n vol· 
ledige verslag opgeklaar word. Hieroor voel die 
Wapad dit eens met die studente. ODS wag. 

Vakansie 
Hierdie kwartaal bet verby gespoed. Voor ons ons 
behoorlik kan regslrud, was die slag gelewer. Va· 
kansie maak mens opgewonde. Opgewondenheid 
bring mens altyd ~rens. Waar presies is nie voor
uitbepaalbaar nie. En spyt kom te laat. Laat u, 
mede-Pukke, ontspanning verantwoordelik wees. 
Laat ons verder hoop en glo dat gem gte wei bier
die keer gegrond is. Die wil mos dat ons al Donder~ 
dag sluit - dink' aan ons beel-middelike en geheel
waardelike vriende! Ons hoop. 

DIE WAPAD 

Ho~e betrokke is ons dames? 
IN die kollig plaas ek hierdie week die unieke wese van die dame, moei· 
like ding om In die kollig te plaas hlerdie wese van 'n dame, want jy sal 
my nou nie glo nie, maar ek's van geboorte af, m.a.w. die afgelope 22 jaar 
ai 'n dame en nog wil my spesie se wese nie stille onder die kollig sodat 
ek baar deeglik kan fynkam Die. 

Ek weet wei: vergadering te noem: ~- en 
- sy verskil Uggaamlik. van - sy't nie vertroue in haar sy's 

die andersoortige spesies. spesie nie: sy's nie bereld onbetrokke. 
Sy's mooier, fyner, sagter ... .--------nr 

- sy's fyn van gees. Sy ken 
die tuik van selsoene. 

- sy's 'n moeder in haar diep· 
ste wese. 

- sy kan sonder die manlike 
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WA TTER indruk maak trom· 
poppies gewoonllk gedurende 
'n jool of kamaval? Is dlt nie 
dat bulle daar is om aandag 
te trek nie? 

Is dit nie ook hoekom die 
Pukke van trompoppies ge· 
bruik gemaak bet nie? Nee, 
bulle bet Die net alleenlik van 
die trompoppies gebruik ge· 
maak om aandag te trek nie, 
maar ook vir die felt dat meer 
kleur aan die kamaval gegee 
moes word. 

My eerlike oplnie is, dat die 
trompoppies bulle goed van 
bulle taak gekwyt bet. Hulle 
was verantwoordelik dat die 
publiek meer as ander jare by 
die kamaval betrek was. In· 
direk bet bulle tog vir •n groot 
lnsameling gesor g. Graag sal 
ek wil weet watter ander nom
mer wat aangebied was, het die 
meeste aandag geniet? Indien 
die mense wil eerlik. wees, sal 
bulle moet erken dat dit die 
trompoppies was. 

Aangesien die instelling van 
trompoppies nog bale jonk is 
op die Puk, moet ander uni· 
versiteite nou baie afbrekende 
kritiek lewer. Wat die werklike 
bedoeling was, weet ek glad 
nie. Mens wil graag die vraag 
vra, of die trompoppies van 
die Pukke meer aandag sal 
trek as by ander universitelte? 
Sal dit miskien nie later tot 
suurdruiwe lei nie? 

geslag nie klaarkom nie. een of geen dames op bOlle 
- sy•s sterk - nie liggaamlik studenteraad is. 

nie, nee, haar swak skouer So onbetrokke dat daar, an-
dra die oorlogmanne-trane, ders as by mans waar die hele 
haar tenger arm laai die koshuis by wedstryde opdaag, 
sanna met ,,geloof, hoop, slegs die sewe of elf lede van 
liefde". 'n span by wedstryde opdaag. 

Dit is party van die baie gocie So onbetrokke dat sy nie 
dinge wat ek al weet van die eens weet daar is so lets soos 
dame. Dan is daar nog minder IN DIE studenteraadsnotules Die, wat 
mooi dlnge wat ek ook weet. praat nog van dit lees. 
- sy's jaloers - nie op die So onbetrokke dat sy nie 

man nie- nee, sy's jaloers KOLL IG weet hoe lekker dlt is om be-
op haar mede-dame. trokke te wees Die. - sy gun nie •n ander dame ._. ____________ ___ ....;;;..... _ __ ...__. Ek se nie, glad geheel Die, 

haar voorverlede jaar se om vir 'n dame te stem ty- Ja. so onbetrokke is die Puk· dat ~ bo die man moet wees 
sleep wat sy lanka! nie meer dens 'n studenteraadsverkie- dame dat slegs :1.: 30% dames Die, seblief nie, maar ek pleit 
wil he nic. sing nie - dink blykbaar 'n stemdag sal kan stem vir 'n vir betrokkenlleid, vlr darem 

_ sy gun nie •n ander dame studenteraac:Lsprekie is bo damesverteenwoordigster. weet hoekom stuur bulle nou 
om in die huiskomitee te 'n dame se vuurmaakplek. So onbetrokke dat daar slegs a l ons manne grens toe. 
dien nie - waaraan anders 
sal ons die swartsmeer-veld· 
togte - Augustusmaande -
toeskryf. 

- sy onderskat haarself. Sy 
dink te min van haar eie 
opinle om dit op 'n massa· 

]tit bit llnnrb 
MattheUs 15, verse 21 tot 28. Oor die Kananese vrou. 

Amoreus aktueel 
Ret u aL gewcmder of dit die 

moeite werd is om te bid? deur 
aan te hou bid, al lyk dit as
of door niks gebeur nie? Kyk 
dan net wat met die Kananese 
tn"OU gebeur het. Dit lt1k asot 
oll.es hoar probeer oorhaaL om 
tou op te gooi - ja selfs om 
Here Jesv.s en tog hou st1 oan. 

ne gee nie. Eers na Sy hemel· 
vaarl sot Sv opostels uitgaan 
en die Evongetie bring aan die 
heidene. 

Nou tree haar geloof skit· 
terend op die voorgrond. 

Chnstus het 1war afgewys, 
maar 511 het aan Hom vasge
hou. 

ALHOEWEL die akademie almal op die oomblik baie druk, werp die amo· 
reuse sy van die lewe darcm vir 'n paar van ons 'n ligpunt so tussen die 
,boeke deur. 

Vir Pierre Grobler van Dorp 
en sy Karin van Rensburg 
werp dit 'n yslike ligkol, -d1e 
nvee bet onlangs verloof ge
raak. Baie geluk julie twee! 
Japie Grobler, a1 is jou meisie 
'n bietjie ver, moet jy darem 

nie dat jou kamermaat jou so 
verbysteek nie, jong. 

Louis van Wyk en Ammie le 
Roux staan ook dcur dik en 
dun by mekaar, of daar nou 
toetse is of niel Rikus Pasch 
het ook nog nie belangstelling 
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verloor by Elsa Kruger nie, 
terwyl Julieta Barnard en Eric 
van der Walt nog hard eet aan 
hul sak sout so tussen die on· 
derwys- en regsboeke deur. 

Bennie Hattingh loop Heide 
se drumpel deur oppad na 
Elise. Ons wonder nou net of 
daar nie ook een of ander tyd 
in ouer broer·Phillie se voet
spore gevolg gaan word nie? 
Adriaan van der Walt moet 
net oppas dat by nie dalk: sy 
boeke te veel op sy skuif nie, 

Hierdie ~ou was 'n moeder. 
Sy het ' n dogter gehad wat 
erg van die ctuiwel besete was. 
Mocmtli" het st1 al aL!es in hoar 
vennoi! gedoen om 1war dOQter 
te help, ma4r tevergeefs. 

Nou kom hierdie heidenvrou 
na Chrmus. Sv weet Hy is die 
Messias, die seun van Dawid. 
Sv weet dat dit net Ht1 is wat 
1war kan help. 

Weer laat die tn"OU haor me 
afsit nie. Sv val voor Jesus 
neer en smeek hom. Maar Ht1 
antwoord hoar en s~: ,,Dit is 
nfe mooi om die brood van 
die kinders te neem en dit vir 
die hondjies te gooi nie''. 

Die brood van die kmders, 
is d~ genade wat God aan 
IsraeL bew!ls, in Chmms. fY~ 
kinders is die I sraeliete. 

Vir die Jode was die heide
ne h.ondjies. Wat Christus hier 
vir die tn"OU st, is dat Hv nie 
nou al aan die heidene - wat 

Die antwoord van hierdie 
~rou het Hom nie verbygegaan 
nie. Hy het hoar smeekgeroep 
verhoor! 

Die gewot van hierdie vrou 
het die vuurproef glansTJik 
deurstoan. Sy kru dus wat st1 
begeer en Christus PTJIS hoar 
geloot omdat dit so standvastig 
was. 

Hoe moes hoar blvdskap nie 
ten hemele gestvg het toe Sll 
by hoar tuiskoms hoar dogter 
gescmd oangetret het nie? 

niks von die ware God van Hierdie tn"OU wat net kTum· 
Israel weet - S11 krogte en mels gevra het, se geloot is 
verwssing lean meedeel nie. Dit heerlik bekroon, 
kom eers die volk Israel toe, Hoeveel meer besit ons nie U.P.E.-KAMPUS 

Slegs plus minus R25 

Afsonderlike ontwikkeling 

hnerafhankl~eid. 

• of hoe Elsje? 

As st1 by Jesus kom, ameek 
st1 Hom om haor dogter te ge
nees. Maar wat doen Chmtus? 
Hy mqak asot H'J hoar nie hOOT 
nie! die uitverlcore volk von die in Chmtus nie? 

Here. As God vir ons is, wie kan Onthou die ligter sy van die 
lewe is net so belangrik soos 
die donker, somber sy van die en akademie! Tot volgende week· 
en sterkte met die toetse en 
dingel 

Pata Pata 

Sy hou aan om agter Jesus 
aan te r oep. Dan s~ Jesus vir 
hoar, Hy is net gestuur na die 
verlOTe skape van I srael. 

Die verlOTe skape tlon Israel 
was die l&raeliete. JesU& kan 
nie nou oandag aan die heide· 

Die vrou hou egter nie op teen ons wees? Hy wat selts 
om Jesus te smeek nie. Sy wil Sv eie Seun nie ge.spaar het 
nie die b-rood van die kinden nie, ma4r Hom vir ons alma! 
M nie. Nee, $11 toil net van oorgegee het. Hoe saL H11 nie 
die kTummels he wat van die saam met Hom un..• alle$ ge-
tafe1 afval. nadiglik skenk nie? 
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Kaffer? Briewe: ons dink, 
die per- dan oornag Eerste Minister ons skryf. e e 

• Koos Waar ~s 

eagte redakteur, sentrale regering in 
Maande al soek ek naarstig- soon van sy edele 

na die Tuisland Tarenta· Connie Mulder. 
minister word. Die oud-burgemeesters 

se posadres of telefoon- Maar burgers, wee die dag 
om.mer. Na 'n vrugtelose as ons ons vryheidsideaal ver

tog, wend ek my nou tot geet en langs die pad van Ta
Die Wapad". Ek vertrou dat rentalia gaan lei Weet u, in 
hierdie brief sal plaas en die Oktober word een van ons 

ersaaklike kabinet hierdie mede-tnislande, die Transkei, 
pe brief sal sien en ter harte onafhanldik. Dink u nie dat 

neem: ons as tuisland ook moet vra 
Geagte burgers, soos u se- om volle selfbesldkking nie7 

er bewus is, het ons geliefde En as bulle dit nie gee nie, 
ustgebied, Tarentaal, op 18 UDI ons, vat ons dit. 
ugustus 1972 amptelik 'n Die wereld mag wel beswaar 

uisland geword. Ek moet be en se ons is nie Iewensvat
intlik 'n traan wegpik as ek baar nie. Maar e.k se u vandag 
erugdink aan daardie roem- dat ons ekonomie ge.sond is 
yke dag, geliefde burgers, toe (vergelyk al die tarentaaleiers, 
ns geliefde burgemeester met doorekstrak en drakesegge wat 
y swart gestalte, ons eerste ons uitvoerl) en daar is hoe

ptelike boofminister ge- vele ander state wat kleiner as 
ord bet. Ek praat nou van ons is (dink maar aan San 
oos Kaffer Kruger - die Marino, Monaco en die Vati
warts bet mos altyd sulke kaanl). 
rominente rolle waar 'n staat My voorstel bebels die vol-
ntstaan. geode - ons roep so teen 
Die pad na selfbeskikking Augustus-September onsself 

·r Tuisland Tarentalia was uit as Republiek Tarentalia -
itgestippel . . . ons het van miskien sommer op die ge
ag tot krag gegaan en selfs skiedkundige 18 Augustus! 

en oud-hoofministers kan ook 
genooi word deur middel van 
die PU vir CHO, ons tuisland 
se enigste universiteit, se ,PU
Kaner". Ons kan selfs 'n groot 
aksie reel vir ons agbare pre
sident, B. J. Vorster. Dit sal 
hom ook pas, omdat die baie 
reelings van die Transkei se 
onafhanklikheid nog nie so 
druk sal wees nie. 

Nou mag die vraag miskien 
in u harte leef: hoekom so 
haastig7 Indien ons gou 'n Re
publiek word, sal ons die eer
ste tuisland wees wat onaf
bank..l.ikbeid verkry - selfs 
voor die Transkei. Verder is 
dit in die lente broeityd, sodat 
dit die ekonomie kan strem 
as daar dan onafhanklikheid 
verkry word. In .Augustus sal 
dit 'n FEES wees. 

U mede-tarentaalburger, 
ETULO KRuGER. 

(Naskrif: Oud-Tarentalers wat 
in die RSA woonagtig is, sal 
outomaties burgers van die 
nuwe Republiek Tarentaal 
word by onafhanklik'heid). oek ontvang in '74 van die Ons buidige hoofminister sal 

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

Ek wonner maar net .. . 

Hier is Koos Kaffer in al sy gloria. 

Kritiseer karnaval 

verwys ek una die Wapad van 
4 Junie '76 en dis nou geen 
sluww!ghede me; so Ug maar 
u hoed; Red). 

BlADSY 9 

Ek Ida 
GEAGTB REDAKTEUR, Nou 
bet ek beslis iets om oor te 
k.la. Dit lyk mos hoeka of ons 
net skryf as ons wil Ida, dis 
seker die rede waarom ek vir 
u sk.ryf. 'n Ander rede is die 
akademie wat druk. Hoe dit 
ook al sy, die rede vir my skry. 
we is dat die mans altyd so 
lank moet wag by die deure 
van die kosbuise as bulle afge. 
kondig bet vir bulle asters. 
Verstaan my mooi, die mans 
maak afsprake met vasgestel
de tye, maar dit laat blykbaar 
weinig indruk op ,die dame.'>-

Geagte Redakteur, verstaan 
my mooi, ek wil rue baklei nie, 
maar wat te erg is is te er~r. 
Kyk, ek wag nou die dag 'n 
volle 35 minute vir 'n me.isie 
nadat ek 'n spesifieke afspraak 
met baar gemaak bet. Nou vra 
ek u, is dit reg? Wat se u? 

'n Ander sy van die sakie is 
dat indien 'n ou net tien mt· 
nute laatkom, dan groet die 
meisie hom met 'n goeie mid· 
dag of goeie naand afha.ngende 
van die oggend of die middai 
waarin by opdaag. ,Noaal 
Vies" - (Miskien is 'n oplos· 
sing Gm voor vertrek by die 
huis te bel en haar dan te voor
deur! Red.) 

Ek't op lets afgekom wat my 
ginne pla het Nou-ja, nou'ie 
g loop vat ek my koers bi-

gin bou. So werk 'n redenasie 
mos. Eers dink mens net alles 
uit. Dan wonder jy so 'n bie· 
tjie oor elkeen. Dan beglnne 
jy te werk met dit wat jy bet. 
Die dat ek tol beginne sien 
h.ier is 'n lelike ding wat so 
tussen ons studente rond 
rondloop. 

saam om die nuwe outjle te 
help sink. Dis lelik. 

GEAGTE Redakteur: Gun my 
assebHef d!e geleentheld om 
'n paar dingetjles wat na my 
mening nie heeltemal bo ver· 
denlcing staan t.o.v. die .karna· 
val nJe, te kritiseer. 

Eerstens dle manier van 
puntetoekenll'ing. Daar bestaan 
geen vasgestelde re~ls waar
volgens punte toegeken word 
vir kompetisies nie. Hier ver
wys ek SP,es!fiek na die punte
toekenning vir 2de en 3de 
plekke in die onderskeie kom· 
petisies. 

VERLAAG NIE DIE 
lloteek toe. Bietjie loop werll. 
ers ruil ek my tas in vir 'n 
aartjie. Nes by •n swembad 
oe loop sit ek doer eenkant. 

r 'n ou meisietjie. Sy's toe 
flink aan't werk. Ek nog nie. 

ekyk baar toe SO·SO. Toe 
eet ek baar aan vanmelewe 

standaarde: bare netjies 
link gek.am. Mooi effentjles 
egrimeer. Hande en naels al· 

goed na omgesien. Kniee 
enmekaar. Voete binne·ln 
ie skoene: Toe weet ek. Voor 
y sit 'n ordintlike meisle. 
Maar dis al of lets hinder. 
at weet ek toe Die. Maar dit 

ly my al by. Dis daardie ge
oelentheid wat mens eenmaal 
· e loop afgeskud kry nie. Ek 
ken ek wonder. En ek woo-

er en ek kyk. Maar alles ver
et. 
Maar sklelik toe bet ek hom. 
ee dinge wat nle pas nie. 
weet sommer net. Dis soos 
slek bond en 'n gesonde 

ond. Pas glad niks bymekaar 
e. Dan bet die aleke al die 
ewoonte om die gesonde aan 

steek. Plaas dat dit nou 
andersom gewees bet. Dit bl,y 

ee goed wat nie pas nie. Dit 
die ordentllke meisietjle en 
stuldtende.losblaalboek. 

Nou kyk, daar hinder dit my 
oe. Toe weet ek. Aan die werk 
gaan ek nie nou kom nie. Eers 
oet die twee dinge bymekaar 
eslt word. Dis toe dat ek op
aan. So vlak by baar gaan 

ek staan. Toe vra ek hoekom. 
,Nuut gekoop, swak gebind." 
Dis at Maar dis genoeg. Dlt 
gee mens grond om op te be-

KOSHUIS 
INUGTING 

IE Huiskomltee van elke 
osbuis moei so gou as 

moontlik 'n verteenwoordiger 
unwys om op die redaksie 
van die Besembos te dien. 

Elke kosbuis kry vanjaar ten 
minste twee bladsye in die Be-
selllbos. 
Die onderskeie k<lsbuise 

moet self sorg vir die inboud 
tn uitleg van die bladsye. Die 
oshuis wle se uitleg die mees 

estetles bevredigend is ver
dien R50,00 vir die koshulskas. 

Kyk, die ding werk so: Aan 
die begin van elke jaar kom 
nuwe outjies ,varsity toe. Hul· 
le boor van boeke wat bulle 
moet M. Nou die wat al weet 
koop niks. Maar die wat nog 
nJe weet nie, koop als. Dis bier 
waar die vuil speletjie kop uit. 
steek. Die dosent staan en s6 
dat boeke die slegte gewoonte 
bet om uitverkoop te raak. Nou 
vile almal weg en loop koop 
als. Kyk, dis 'n hou onder dle 
belt. 

Hier moet mens nou verder 
redeneer. Mens moet alles .mos 
enduit vat anders beteken als 
niks. Kyk dis nie dle einde nie. 
Nou kom die ous agter hulle 
gebruik nooit die boek nie. 
Wat nou? A, dink hulle, volgen· 
de jaar verkoop ek hom. Nou 
gaan die vuilspel verder. 

Die volgende jaar se outjies 
weet nou nog nie. Dankbaar 
koop bulle hier, spaar bier, 
koop daar en spaar daar. Nou 
beginne die vuilspeletjie em· 
stige afmetings aanneem. Die 
dosent loop staan en s6 bulle 
moet uitgawe so-en-so koop. 
Die ander is verouderd. Wat 
nou? Dubbeld gekoop. Dis wat. 
Goed, nog 'n hou onder die 
belt. 

Nou moet mens verder ont
hou alles word duurder. Net 
die grootkoppe kan kop bo 
water hou. G'n student is 'n 
grootkop nie. Almal werk nou 

Hierdie geld ook vir die dorp· 
studente. Die kosbuisbladsye 
moet op Vrydag 25 Junie by 
dle Sent;ale Studenteraadskan· 
toor ingedien word. 

Elke koshuis kry een dubbel· 
bladsy (bebalwe die twee mans· 
koshuise Caput en Hombr~ 
wat elkeen twee dubbelblad· 
sye krY vanwe~ dle grootte van 
die kosbuis) , waarop die vol· 
gende gegewens moet verskyn. 
a. Die regte naam van die kos· 
buis met die studentenaam tus
sen hakkies en ontstaansjaar 
moet en!ge plek op die LIN· 
KER BLADSY verskyn en kan 
in twee kleure gedoen word. 
b. 'n Kort luimige koshuisver· 
slag van ongeveer 14 get.ikte 

Maar goed. Vat die sakie nou 
verder. ~k, s6 die ultgewer, 
my simpatie I~ by die nuwe 
outjie. AJte maklik kan by 'n 
rekening oopmaak. Ook gee ek 
boeke met slapbande uit. Dans 
dit goedkoper. Goed, gee ek 
toe, dis die uitgewer se rondte. 
Net toe loop kyk ek weer 'n 
slaggJe na die meisietjie se 
slapbandboek. Gebawend. Kan 
hom g'n stuk weer verkoop nie. 
Mens moet die losblaaie in •n 
l6er sit anders waale bulle 
weg. Om nou die volgorde te 
behou, sit mens die bele boek 
ln 'n l~r. Waar kom die 
goedkoper nou in7 Dis eer
der weer •n bou onder die belt. 
Dit raak nou alte lellk. Nou 
toe word dinge ewe sk.ielik vir 
my heel duidellk. Mens kan g'n 
meer 'n tweedehandse boek 
koop nle. Di~ wat jy wel te 
koop kry, is omrede mens dlt 
nie gebruik nie. Di~ wat jy wel 
kan gebruik, is in 'n 16er, nie 
te koop nle. 

Dit laat mens opnuut wonner 
watter toekoms ons tweede
handse ou boekwinkeltjie bet. 
.,Wonner-Net" 

STANDAARD NIE, 

MAAR .• ·• 
Ten tweede din.k ek nie dit 

b Teg dat die hele puntetoe
kennlng, en veral die metode 
daarvan, aan alma! duidelik 
gemaak is me. Derdens ,net 
ook dat d:e reels (indien mens 
dit so kan noem), nie konsek
went toegepas is Die. H.ier ver
wys ek na die reiH l.v.m. die 
driewlele - een wiel voor en 
2 ewe groot wiele agter. Ver· 
der wU ek net vra of -die Wa· 

GEAGTE Redakteur: Na aan
leiding van dte ondersoek wat 
gelas is na die hoe druipsyfer 
van d!e eerstejaars, net die 
volgende: 
Uit .,Die Profeet" va·n Kahfil 

Gibran. 
,.Geen mens kan aan julle lets 

openbaar 
wat nie reeds balf sluime
rend in die 

pad dan bang is om standpunt mOreskemering van julle ken· 
in te neem en boekom u dit tot nis II! nie. 
nog toe nie ged1>en het me. Ek D!e onderwyser wat tussen sy 
bet wel hierdie brief geskryf, volgelinge 
maar u sal d-it seker nie plaas In die skaduwee van die tem-
n:e en buitendien ilg ek my pel wandei, 
hoed vir u indien u koerant gee nie van sy wysheid nie, 
standpunt kan lnneem en u maar eerder · 
kan antwooro op my vrae son- van sy geloof en sy liefdevol-
der enige sluwwigbede. 

1 

held. . 
.,Ontevrede" As hy inderdaad wys is, sal hy 

(Wat u enkele vraag betref jou nie 

gebied om die huis van sy wys
heid blnne 

te tree nie, maar jou eerder 
-lei na die 

tempel van .iou eie verstand." 
Die dosente 'llan die Un!ver· 

siteit is almal ten volle ae· 
.kwalifiseerd om ieslngs te gee, 
alhoewel bulle dit rue tltycl op 
d!e beste mall'ier aanbled oJe. 
Ons -as studente moet egter 
daaTdie verantwoor.delikhEid 
aanvaar om ons eie ,.buis van 
wyslreid" te betree. Die stan· 
daard kan nie verlaag word 
nie, maar ons moet die ultd .. 
ging aanvaar, en w&rk daarvan 
maak! 
Karin. 
KARLIEN. 
(Hier gaan dit om onderrlc, 
nie om die on<fenigter 'Die, clte 
oogmerk was ook ·nooit om die 
stam:laaro ie verlaag rue -
Red) . 

TeleUrgesteld • m p1:1nte Nuttlge wenke 
GEAGTE Redakteur: Dit is te· 
leurstellend om -die punte wat 
met reklamesette en dl~ met 
kompetisies lngesamel Is, op 
die totale 'Puntelys te verge
lyk. Reklamesette het soveel 
m~~r as kompetl.stes getel. Dlt 
sou beter gewees bet as punt~ 

reels op 'n A4 grootte tikpa· 
pier. (Daar mag geen spelloute 
in wees nie.) 
c. 'n Skets van die koshuisem· 
bleem moet op enige van die 
twee bladsye oorgebring word. 
Dit kan In twee kleure gedoen 
word wat dieselfde kleure moet 
wees as die· waarmee die kos
buisnaam geskryf word. 
d. 'n Swart en wit foto van dle 
kosbuiskoerant se omslag (in· 
dien enige). 

Alle kosbuisverteenwoordi· 
gers wat aangewys gaan word 
moet op Dinsdag 8 Junie of 
Woensdag 9 Junie tussen 1.30 
nm. en 3.00 nm. na die SSR· 
kdlltoor kom om die kaarte 

toegeken was volgens die re
alcs!e, bv. 'n dt>nasie, van •n 
ver plek wat gevoig bet op 'n 
reklameset. 

Dit Is oo.k onverklaarbaar Jn 
d·ie tota!e puntelys dat Klawer
hof byvoorbeeld slegs 93 in die 
kompetisles gekry het. Indien 

~aarop die uitleg gedoen moet 
word te ontvang, en verdere 
pr9bleme uit te stryk. 

Die redaksie van die Besem
bos poog om vanjaar 'n jaar
blad uit te gee wat vert~::en· 

woordigend sal wees van aile 
studente aktiwiteite op ons 
kampus gedurende 1976. 

Dit moet 'n publikasie wees 
wat u graag sal wil besit. Help 
ons om hierdie doe! te bereik. 
Ons vra u volle steun en sa
mewerking waarsondcr dit on· 
moontllk sat wecs om die blad 
uit te gee. 
Roelof Vorster 
REDAKTEUR. 

die aankondigers n!e 'n fout 
begaan het, bet bulle 81 ge
had na die driewielwedren. 
Daarna bet bulle die ldi-AmJn· 
kompetisle, wapenkompetisie 
en vlotbou gewen. Dieselfde 
geld vir Karllen - bulle was 
ln die driew;e-lwedren 50 pun· 
te agter Klawerhof' met 31; 
daarna kry huUe 'n 2e plek in 
die wapenkompet!sle en 3e in 
die vlotbou, t6g is bulle totale 
punte in die kompetisie s~gs 
35. lfi'erdie Js twee· voorbeelde, 
as daar 'n ondersoek gelas 
wol'd, sal nog meer verkry 
word. 'n Koshu.is soos Vergeet
my-n:e wat geen kompemsies 
gekry bet nie, bet gewen. Daar 
was t6 min kompetisies met 
geen punte vir deelname - dit 
.kan daal'toe lei dat 'n passiewe 
lclomp Pu.k.ke 'n kamaval hou 
waaroor daar bale gepraat is, 
maar wat 1liks om sy lyf bet 
nie. Is dit dan nog die moe:ite 
werd om kla.sse te massa om 
ka.rnaval by te bl'ling? 
Karin. KARLIEN. 

DAARDIE ou kassle in jou ka· 
mer is darem te vaal. Die boek· 
rak lYk darem deesdae te oud 
en jy wens jy kan •n nuwe 
skinkbord kry. 

As hlerdie gevoelens joune 
is, dan Is dit hoog tyd dat jy 
aan ,pla.k" dink. Wasbare Plas· 
tiese plakpapier is by elke 
tweede winkel verkrygbaat ·eD 

so maklik om te gebruik.,-. In 
'n japtrap kan dit daardie, au 
artikeltjie omtower tot 'n sDifn· 
temuwe. As jy 'n kassie Plak 
hoef jy byvoorbeeld nie dlli'be
le oppervlakte te dek nie. Plat 
net bo en aan die kante Fen 
verkry so 'n interessante effek. 

'n Ander oulike idee is om 
oorsklet verf te gebruik. Gaan 
bedel 'n bietjie by die huis. 
Verf daardie ou meubelstuk· 
Ide in 'n belder kleur soos 
oranje, grasgroen, goudgeel of 
bloedrool en skiellk lyk Jou 
hele woonplekk.ie weer :;pl' rt· 
temuut. 

l 
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Oor 'n beker koffie 
'N BLAD (EKSKLUSIEF NET) VIR ONS 

DAMESKOSHUISE 
vir baie opwinding gesorg. Al 
noes ons koshuis met die vier-Vergeet-my-nie 
Je plek tevrede wees, was ons 

EN hoe gaan dit nog hierdir :,Cslis eerste wat die gees be
week met al die Pukke? lt tref bet. 
Vergeet-my-nie blom ons op 
beide akademiese en sportge
bled . . . sommer op alle gebie
de! Op die bokkieveld is daar 
geen keer aan ons nie. Die 
dames kan sowaar 'n hokkie
stok banteer. Ons loop ook nog 
met 'n br~ gHmlag langs ons 
groot ,akademiese reus". 

Die sleep-aksies bet ook nie 
minder geword nie. Inteen· 
deel daar word ge~ bulle swOt 
mos nou saam . . . SwOt of 
sleep - dit gaan jolig. 

Volgens die vorige Wapad 
lyk dlt of die ka.rnaval-ultslag 
nou 'n ander kleur bet en is 
daar dan ook gerugte dat som
mige kampusbewandelaars dit 
,vreemd" vind dat kosbuise 
soos Kulu en Klawerhof nie 
met die gesogte prys wegge
stap bet nie. 

Al was ons sW op TV en 
op die kampus, bet plekke soos 
o.a Johannesburg en Durban 
baie van ons geweet. So, al 
bet julie ons bier rond nie ge
sien nie, was ons tog bate besig 
en bedrywig. Ons bet geregi· 
streer en GEDOEN. 

Nou ja, Karnaval gaan nie 
net om 'n groot totaal nie. maar 
wel om die gees VOOR, TY· 
DENS EN NA karnaval en op 
hierdie gebied loop Vergeet· 
my-nie definitief nog ver voor. 

Wag-'n-hietjie 
ELKE dag verbaas ek my meer 
oor die unleke klein wereld 
waarln ons ODS bevind tussen 
die mure van Wag-'n-Bietjie. 
'n Wereldjie enig in sy soort., 
vol van die enerse anerse dae, 
elk geval met sy eie eenmallge 
verwtkkelinkles. 

As eerstejaars bet ons saam 
begin. Elkeen gebrandmerk 
deur die wereld waaruit by 
ontsnap bet Die oordeel en 
vooroordeel van agtien jaar in 
agtlen werelde naak in elkeen 
se ol!. Oi! wat saam in klein 
vertrekkies en nOd gangetjies 
gedruk is om mekaar te weeg 
en te vlnd. 

Die tyd bet verbygegaan en 
gaandeweg bet ons nie net die 
produkte van ons eie werelde 
gebly nie, maar ook die pro
dukte van mekaar geword. 

Miskien is dlt daardie pro
duk wat vandag so uniek is. 
Elke jaar kon daar weer tien
talle werelde lngestroom en 
skaaf en skuur aan die een· 
beid. 

Karliendag van die 12e Mei 
- 'n mens kon dit sommer 
orals op die kampus raaksien. 
.>ie dames het spoggerig in 
~ooi klere rondgeloop en baie 
mans het die voorreg gesmaak 
om 'n rooi Karlienblom op die 
lapel te dra. Die rooi Karlien
hoedjies het Karlien se dames 
laat uitstaan bo aJ die ander 
- en baie moes maar gedwee 
di~ waardevolle besitting af
staan aan een of ander .,Kar
lienbewonderaar." 

Jammer Pukke, ongelukkig 
was Vida nie regtig 'n fortuin
vertelster nie - dit was maar 
net een van Karlien se baie 
oorspronklike karnavalsette -
om van die begrafnis, die be
toging en aJ die ander dinge 
nie te praat niel 

Die driewielresies was onge
lukkig nie so geslaagd nie, 
maar volgende jaar gaan ons 
beslis wys wie is baas, of hoe 
Ansie7 Karlien se wapen bet 
die vaardigheid van die dames 
bewys. 

Die boogtepunt vir Karlien 
was natuurlik die kroning van 
die Karliendoedies. Die toe
skouers het beslis saamgestem 
dat Karlien spog met die 
m6oistes. Baie geluk aan die 
koningin, Annelise Stapelberg 
(januner ouens sy sleep vas) en 
haar pragtige prinsesse, Anne
lize Geyser, Irene Knoetze en 
Carlen Geyer. Julle het beslis 
die .oog gevang toe julle die 
Vrydag op die kampus op 'n 
rooi Jaguar gery bet. Dit was 
alles deel van die groot opwin
ding. 

Die vlotbou saam met Caput 
was 'n fees! Dankie ouens, jul
Ie bet beslis gehelp om dit vir 
ons 'n onvergeetlike Karnaval 
te maak. Ons twee vlotte het 
baie aandag getrek (om nie 
van die boemelaars te praat 
niel) 

Karnaval is egter nou iets 
van die verlede en met al die 
baie toetse voor die deur wens 
ODS al die Karlieners sterkte 
toe. 

Daar is darem nog iets om 
na uit te sien hierdie kwar
taal, naamlik die koshuisfunk
sie die elfde Junie. Die Karlie
ners gaan dan met of sonder 
metgeselle na Truk se .,The 
Sound of Music" kyk. Ons 
sien sommer baie daarna uit. 
Mooi loop tot later, Karlie-
nersl 

Soetdorings Ons haat mekaar ,verskeur 
mekaar verwens mekaar en 
word lief vir mekaar. Ons is 
jonk en kinderagtig en ons AS ek in die straat loop en 

en val terug, maar ons iemand vra vir my watter groei 
lew e. 

Die stroom van die tyd mo
derniseer die re(!}s, die klere
drag en die gesprekke maar 
die stroom van die lewe bly 
steeds dieselfde deur die de
kades (of altans ek dink so . . ) 

Die ou mense bet altyd ge-
se: ,.Jy kla nou so, maar een· 
dag sal jy biy wees." Nou-ja, 
vandag is eendag. En ek is 
bly .. . 

KARLIEN 
KARNAVAL was groot en 
KarUen se bydrae bet ~oommer 

/ 

manskoshuis die heel beste is 
op die P.U. sal ek sonder aar· 
seling se: Uitspanl 

Uitspan is die wonderlikste 
manskoshuis, nie net om saam 
vlot mee te bou nie ... daar
van kan Marietjie en Wietsche 
getuig . .. 

Ons sS ons vlot was die bes
te en ons gees die beste -
of hoe Klooster? ODS wil ons 
dank betuig aan die Ramkamp 
wat ons kom help ,veg" bet 
- net jammer dat ons die vol· 
gende mare van ODS beddens 
tot by die deur moes geswem 
bet. 

Gelukkig bet ons Klooster 
teruggekry deur twee manne 
te vang en gips mi1dadig te 
gebruik. Ons het soos 'n on- · 
gevalle afdeling gevoell E~ 
man se een been was in gips ~
en jlie ander een se twee bene 
en een arm het gips omgekry. 
('n Groot ongeluk - ne11) 

UitSPan, baie dankie vir die 
wonderlike braaivleis - dit ... 
was regtig 'n karnavaltyd wat ~ 

op 'n h<?K.Uiuluit is! • 

t 
,.DATTE wij Kulu meiscben 
zijn dat willen wij weten!" So ~'fuw 
weergalm dit deur die gang 'n groot beker vol bola skep 
as die eerstejaars die seniors en groot planne maak vir 
wakker maak vir 'n Groot Karnaval 76. Groot planne 
Groot middernagfees - dis vir min mense met baie woe
mos een van die dae Kama- ma om te werk vir Kulu en 
val of dan nie juffrou7 En so daarby alles te geniet. 
word jy wakker, met 'n stra- En van die planne gepraat 
lende jaartjie wat jou omtrent - wie sal dan nou nie om
aanhelp sitkamer toe, waar jy gee om voor Sunnypark te 

gaan borrelbad en saam met 
Crystal Cooper in 'n Pret~ 
riase koerant te verskyn nie 1 
(Of wat praat ek derdejaars7) 
So gaan dit die hele weelc van 
Kaapstad se kabelspoor tot by 
oom Fanus op die TV vir die 
Wik en Wen program. Daarby 
bestuur ODS darem nog versig-

tig want Makouvlei en ons be· 
sluit toe ODS leuse vir J<arna. 
val is ,,Drive safely darling!" 
Al moes oDS een aand kom 
brand blus tot Antjie se ver· 
driet. Boonop spring ons eo 
Thaba-Jab aanmekaar met die 
kussings dat die vere waai, sc 
erg dat ons oortuig was, da1 
daar hoenders in die vierkant 
sou opkom as dit die volgendc 
dag sou reen. 

Soos die tradisie is, is die 
Rektor weereens deur sy ge· 
beirne agente in die koshuis 
op die Donderdag voor Kama. 
val huistoe geneem, en na ete 
weer terug vergesel. Nie son· 
der voorval .nie. want ons ge. 
heime wapens bet hard ge· 
werkl (Raai raai7). 

Nou IS allee agter die rug 
ODS bet mekaar Jeer ken, oru 
bet ander mense leer ket 
en •.. 7 

ONS IS TEVREDE. 
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Pukke mik na die Neserbeker 
DIE PUKKE het Saterdag op na sy beserin,g drie puik driee Wentzel en Flippie Venter, elk As die Pukke bulle kanse met 
OW~npark bewys dat die span aangeteken.. Die Pukke bet al. een drie. Andre Rossouw bet skoppe beter benut bet, kon 
wat vanjaar die Neser-beker tesame twaalf driee ingeryg met 'n skepdoel gesJaag, ter- die telling veel groter gewces 
wil wen bulle eers moet klop. en die ander driee van die Puk· wyl Sors Grey ling met twee het. Vir Strathvaal het Bertie 
Sowat van samespei was lank- ke is aangeteken deur Daantjie vervyfskoppe geslaag bet. Smith en Manie Kapp driee ge
laas op Olienpark gesien, en Weitz (4), kaptein Dries Coet- Dries Coetzer bet ook met 'n druk, terwyt Dawid Strauss 
nadat die manne gaan water zer (2), Ben de. Klerk, Koos straf· en vervyfskop geslaag. met 'n vervyfskop geslaag het. 
drink bet op 27-6, bet die Puk· 
ke kat-en-muis met Strathvaal 
gespeel om uiteindelik 60--10 
te wen. An.dre Rossouw, jong AGT DAMES NA PROEWE 
losskakel van die Pukke, het · . 
'n briljante vertoning gelewer. 
Daantjie Weitz bet ook baie 
goeie spel op vleuel vir die ONS bet drie dameshokkiespanne wat vir die Puk hokkie speel. Die eerste 
Pukke gelewer. James Stoff. en die tweede spanne speel in die A·liga, terwyl die B-span in die B-liga 
berg bet in sy eerste wedstryd speel. Die liga is nou byna halfpad en die spanne bet tot dusver redelik 

Groot netbal 
'n Groot netbaltoernooi bet 

plaasgevind op Saterdag 1 Mei 
op die Fanie du Toit. 

Vol geesdrif is die wedst:ryde 
in die vroee oggendure aange
pak, maar vir almal bet dit nie 
so goed gegaan nie. Hulle het 
besonder goed gevaar in die 
wedstryde wat elk tien mi
nute geduur bet. 

Mededinging was baie sterk 
~n die oorwinning wat behaal 
is, was nie maklik nie. Wel
kome verversings is aan die 
moee speelsters verskaf. In die 
finale rondte was dit Heide en 
Klawerhof wat sake moes uit· 
spook om 'n wenner te bepaal. 
Heide het besonder goed ge
speel en Klawerbof moes op 
die ou end die knie buig teen 
'n baie afgeronde span wat ver
dien bet om die toemooi te 
wen. 

Oor die algemeen bet Heide 
goed gevaar die seisoen mer 
bulle netbal en nog net een 
wedstryd verloor. Sterkte aan 
alle speelsters! 

gevaar. 

Agt van die dames het in 
die Wes-TranSvaal proewe die 
A en d!e B spanne gehaal. Hul
le ~s: Sanpat Coetzee (A), Ma· 
riaan Joubert (A), Thea Ven· 
ter (A), Hena van Deventer 
(A), L!zette Uys (B), Ceieste 
Casey (B), Cornelia Meyer 
(B), en Louise strydom (B). 

Gedurende d:e middelste 
week van die vakansie gaan 
die dames ook die S.A.U.-toer· 
nool 4n Grabamstad bywoon. 
D!e dames wat (!It sal bywoon 
is Sanpat Coetlee, Thea Ven· 
ter, Cornelia Meyer, Alta de 
Korte, Rinza Burger, Marita 
Erasmus Louise Strydom, Hel· 
la van Deventer, Karin Grob
belaar, L!zette Uys en Susan 
Malan. 

Daar beers 'n aangename 
gees onder o.ns as hoklciespeels· 
ters. Ons is 'O()k in die beyoor· 
regte posisle om 'n puik afrig. 
ter te M, nL mnr. Olive Ulyate, 
en hy Is terselfdertyd ook 'n 
knap o~ganiseerder. 

Jong Wes-Transvalers 
weer teen Weermag 

DIE jong Wes-Transvalers bet verlede Saterdag 
daarin geslaag om die sterk span van die Weermag 
te verslaan met twintig punte teenoor sestien. Die 
span van die Weermag bevat lede van die Vloot, 
Lugmag en die Leer. 

D:t was 'n opwlindende wed· 
stryd wat p.uik spel aan belde 
kante opgelewer het. Die wed· 
stryd se u-itslag wat reg deur 
die wedstryd in die weeg
skaal. Daar was baie konstruk· 
tlewe bewegings aan albei kan· 
te, maar die Wes-Transvalers 
was net d-aard!e bietjie beter 
en sterker .as die Magte en die 
oorwf..nning Is te danke aan 
goe!e verdedtging. 

Vir Wes-Transvaal is driei! 
gedruk deur Weitz, Venter, 
Pretorius en Jacobs en twee 
van die drlel:! is vervyf deur 

Jannie Tiedt, d!e heelagter. Die 
magte se 'PUnte Is aangeteken 
deur Lee Barnard, die Josska· 
kel, en Kob!e Fenwlick, die ba
ker. UitbHnkers ann Wes· 
Transvaal se kant was Jannie 
Tledt, beelagter, Rob Hankin· 
son, haker, en Andre Mark· 
graaf, slot. 

Ses Pukko is in die Wes
Transvaalse span ingesluit. 
Rulle is Jann!e Tiedt, Wynand 
Krone, Ben Bester, Johan Ven· 
ter, Andr~ Markgraaf en Ben 
Zietsman. 

Vyf voor· twaalf • VIr Besembos 
DIT is reeds al vyf voor twaalf wat die BESEMBOS vir 1976 betref. As ons wil he die Besembos moet 
vanjaar vroeg verskyn sal 'n groot aantal studente verenigings, klubs en koshufse baie dringend moet 
saamwerk. 

Die laaste dag waarop toto's 
vir die Besembos geneem kon 
word is reeds verstreke. Aan
gesien die redaksie vanjaar 'n 
blad wil uitgee wat in aile 
opsigte voUedig is, word die 
betrokke verenigings, klubs en 
kosbuise wat nog nie foto's 
laat neem bet of verslae inge
dien bet nie versoek om dit 
asseblief so spoedig moontlik 
te doen. 

Daar is met Fotokuns 
reelings getref om voort te 
gaan met die neem van toto's. 
Die einde van die kwartaal is 
egter in sig en dus moet 
reelings vinnig getref word. 

Soos reeds al vantevore ge
noem is, is daar voorsiening 
gemaak vir foto's van ALLE 
groepe wat onder die vers'ldl
lende rade sorteer. Die foto's 
word vanjaar deurgaans in 
raampies geplaas wat klaar ge
teken is. Indien daar slegs 
een groep is. wat nie 'n foto 
laat .neem of nie 'n verslag 
met byskri.fte vir die foto in
dieD Die, sal daar 'n oop spa
sie wees wat Die gevul sal kan 
word nie. Dit is ook onmoont
Uk om die foto's en verslae 
wat ons wel ontvang bet te 
hergroeppeer. 

Indien daar enige probleme 
is met die neem van foto's 
sk.alcel asseblief Roelof Vor
ster by telefoon 5817 sodat die 

probleme opgelos kan word. 
Daar is ook verskeie groe

pe wat reeds verslae ingedien 
het sonder om ook die name 
van die persone op die foto 
in die regte volgorde te ver
meld. Kry asseblief die proe
we van die foto's voor die ein
de van volgende week by Fo
tokuns en tik die name van 
die persone in die volgorde 
soos bulle op die foto ver
skyn. Dit moet in die Besem
bos posbussie by die S.S.R. 
kantoor gelaat word. 

KOSHUISE 

Die koshuise word weer eens 
herinner aan die bladsye wat 
elke koshuis gekry bet en 
waarvan die uitleg self gedoen 
moet word. Die koshuis wie 
se uitleg die beste is verdien 
vyftig rand vir die k.oshuiskas. 
Hierdie bladsye moet voor die 
einde van volgende week by 
die S.S.R. kantoor ingehan
dig word. 

Maak asseblief by die kuns
werk gebruik van soliede verf 
soos Pelikan Plaka. Dit sluit 
in die naam van die kosbuis, 
kosbuisembleem en gevalle 
waar van agtergrondskleure 
gebruilc gemaak word. 

PJalc alle foto's aan die ag
terkant met twee kleefstro
kies wat dcbbeld gevo•1 is 

aan die kaart vas sodat dit 
maklik verwyder kan word. 
Moenie vergeet om die naam 
van die koshuis agterop elke 
foto te skryf nie. Nommer die 
foto's asook die ruimtes waar 
dit geplaas word ·sodat die fo· 
to's na verwydering weer in 
die regte ruimtes teruggeplaas 
kan word. 

Maak voorsiening vir die 
koshuisverslag en byskrifte vir 
die foto's op die uitleg soos 
aangedui in die aanwysings 
wat ellce kosbuis ontvang bet. 
Hierdie verslae moet getik 
wees en moet afsonderlik in
gegee word. 

Die volgende verenigings, 
klubs en koshuise moet AS
SEBUEF DADELIK rel!l vir 
die neem van foto's. Dit is 
uiters dringend: 

ADMINISTRASIERAAD: Die 
Administra.sieraad self, Kar
naval Komitee, Advertensie 
Komitee, A.S.B. Projekteko
mitee, Pukkie-redaksie, Re· 
klame Komitee, Tweede
handse Boeke Komitee, Sak
boekie Redaksie, Werkver
ska(fingskomitee. 

AKADEMIESE RAAD: Ad
missiebond, I.S.V.P., Wys
gerige Vereniging, Gunsa 
K.omitee. 

KOSHUIS'RAAD: Die Kos
huisraad Self, TluJba-Tiih 

(H.K.), Makouvlei (H.K.J, 
Liberalia (H.K.), Heide (Kos
huis en H.K.), Vergeet-my
Nie (Koshuis en H.K.), Uit
span (H.K.), Heimat (Kos
lluis en H.K.), Kulu (H.K.), 
Klawerhof (Koshuis en 
H.K.), Dorpstudente (Stu
dente en Bestuur). 

KORPSRAAD: Politika (moet 
'n aparte bestuursfoto 
neem), KORPSSELLE: Die 
Voor, Dorp, Heide, Klawer
nooi, Kompleks, Kulu, Libe· 
ralia, Makouvlei, Soetdo· 
rings, Wag-'n-Bietjie, Wan
da. 

KULTUURRAAD: Kultuur-
raad self, Cinepuk, Fotiek, 
V oortrekkers, Ontspannings. 
komitee. 

SPORTRAAD: Judo, Mans
hokkie, Pluimbal, Ringten
nis, Krieket, Tennis. 

Ons vertrou dat genoemde 
verenigings ens. so spoedig 
moontlik die foto's sal laat 
neem en dat alle groepe wat 
nog verslae en foto-byskrifte 
moet indien dit dadelilc sal 
doen. 

Aan almal wat vinnig ge
reageer bet en tot dusver 
saamgewerk het wil die redak
sie van die Besembos bulle 
dank betoon. Ons vertrou dat 
ons van ons kant af u nie sal 
teleurstel met bierdie jaar se 
uitgawe van die blad Die. 

BLADSY 11 , 

TUKS ROL DIE MATIES, 
MAAR MATIES DIE 

KEER BAlE SPORTIEF 
MET die jaarlikse intervarsity 
- ckskuus, die vriendskaplike 
k:ubwedstryd - het Tuks met 
18-7 bewys dat die 1~ geen 
geluk was nie. 

Miskien wet in die sin dat 
Malies sc geluk le in die feit 
dat hullc 'n 0 en toe 'n 7 kon 
aanteken. 

Die Tukkies self was verbaas 
dat bulle 18 punte kon aan
tcken. Baie geluk! 

Die Wapad toOf'd aedruk deur 
die PotcMtstToom Heratd 
(Edms.) Beperk, OU!nlaan ll, 

Potchefmoom. 

Terw~ljy vir jou 
stlidle~ 
s~Lnk • • 

VlrJOU. 
Student plan is 'n sak vol finansiele skemas 

w.lt d{'ur die Standard Bank ontwerp is om die 
lcwc vir ~tudcntt· maklikcr en aangenamer te 
maak. 

1. Studcntclcningskema. Lenings tot R4000 
teen ongelootlike lae rentekoerse met 
maklikc terugbetalings. 

2. Gratis maandclikse ekonomiese Oorsig 
van die Standard Bank. Noodsaaklike 
lcesstof vir enigeen wat in die ekonomie 
en die sakewcreld belangstel. 

3. Stanza, spesiale versekeringspolis vir 
studente. Lewensdekking en beleggings
voordele. Premies so laag as R2,80 
permaand. 

4. Studentespaarrekening. Geen kostes nie. 
Tot RlOO per week kan by enigeen van 
ons 860 takke getrek word. 

5. Tjekrekening. Alle rdtenings kan per 
tjek of aftrekorder betaal word. 'n 
Nuttige statussimbool vir 'n student. 

6. Plusplan-rekening. Minimumsaldo van 
R500, met stewige rente op da~glikse 
saldo bereken. Aftrelcorder-usiliteite. 

7. Flexirand-beleggingsertifikate. In een
hede van so min as RlOO, en jy lean tot 
90% van die bedrag wat jy bele het, 
terugleen. Jy trek hoe rente, m2ar die 
geld is nog steeds tot jou beskikking 
wanneer jy dit nodig het. 

Da11r's nog baie mecr voordele aan 
Studentplan verbonde - te vcel om bier te 
noem. Maak 'n draai by die naaste Standard
Bank en lcry 'n brosjure met volledige 
besonderhede. e 

Standard Bani< 
OH SIM>dMI.IIIIt vM Sr.od-Ait.UI_. (<>-gmr--. 

Opcle-....dkmustMiba ash 
UMI4S $1,1llll/41lJJ 
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SPORTFOKUS 
• • 
Vergeet-my-nie wen steeds! 

:vERGEET-my.nie vaar die sei· Daarna was Kar.Hen 4n die slag 
60en besonder goed met die met 'n telling van 5-0. 
damesl:oshuis - hokkle. Vir In een van dJe taalste wed· 
die cUrde agtereenvolgende stryde slaag Vergeet-my-nie 
wedstryde bet bulle gese~vier. weer daarin om Wanda met 
Eerstens bet bwe Heide ver· ~ te verower. Mens wonder 
niel met 'n telling van ~- of die oorwinnings nie dalk te 

danke is aan bulle nuwe bok
Jtiedrag wat die jaar lin gebruik 
geneem is nie. Doele is ge
slaan deur Susan van der Walt, 
Alta van der Westhulzen en 
Amanda Lochner. 

Westelikes behou rekord! 
IN 'n harde Presidentbeker-wedstryd tussen Weste
likes en die Jbbies, bet Westelikes bulle onoorwon
ne rekord gebou maar die Ibbies bet bewys dat 
bulle geensins vir enige manne van die Neser A-liga 
boef terug te staan nie. 

ook 'n stuk of ses geleenthede 
na die pale verbrou. 

Willie Bardenhorst bet met 
twee stra.fdoeJe geslaag en 

1Jimmy van der Walt bet met 
•n strafdoel van 65 m geslaag. 
V!.r die lbbiP.S bet Sarel Wes
sels en Willie Smith met 
driee geslaag, asook Pierre Pie
terse met 'n strafdoel. 

Koshuise 
Westelikes het in die eerste 

helfte met sterk wtnd van ag
ter, die spel oorbeers. Die Jb. 
bies bet die meeste foute be
gaan wat deegUk deur die 
Westellkes uitgebuit is. Met 
rustyd bet Westelikes voor ge
loop met 15-7. 

Ofskoon die stryd tussen die 
voorspelers hard en meedo!Ul· 
loos was, was daar geen sprake 
van vui!l spel lllie. Die lynstane 
en skrums bet min of meer 
gelykop verloop. In die los
sk:rums het die lbbies aanvank· 
ltk gesukkel maar het gaan· 
deweg verbeter en later die 
res van die spel oorheers. 

nog om 
veg 

baaskap 
Die lbbies se spel het in die 

tweede belfte 'n groot veran
dering ondergaan. Dit was hul· 
!le wat die meeste planne ge
maak het en die meeste inisia
ttef aan die dag gel~ bet. Hcl· 
le het dan ook die meeste ge
biedsvoordeel geniet. By ver
&keie ogeleentbede was bulle 
uiters ongelukk.ig om nie pun
te aan te 'teken nie, by drie 
-geleenthede is hul clrie~ nie 
toegeken nie. Die Ibbies bet 

Wes-Transvaal-
•kkieproewe 

TYDENS die Wes-Transvaalse 
bokkieproewe wat verlede 
Woensdag gebou 4s, bet die 
PUK se bokkiespeelsters duide· 
llk gewys waartoe bulle in 
staat is. Nie minder as agt 
speelsters bet daarin geslaag 
om die . provlnsiaie A en B 
spanne te haal nie. 

Vier dames bet die A-span 
gebaal nJ. Sanpat Coetsee., 
Heila van Deventer, Mariaan 
Joubert en Thea Venter. Vier 
bet ook daarin geslaag om die 
B-span te baal nl. Loa!se Stry
dom, Cornelia Meyer, Lizette 
Uys -en Celeste Casey. Dit is 
werkli.k 'n !gi'OOt prestasie as 
lin ag .geneem word dat daar 
nege In die A·afdeling gespeel 
het en sewe spanne in die B
afdeling. 

Die A•span sal 'n provinsiale 
.toernooi vir A-spanne in Port 
EKzabeth ·bybring vanaf 28 
Junie tot 3 JuUe. 

Die B-span se toernooi vind 
in Augustus plaas in Stilfon· 
tein. Die twee PUK-spanne is 
~og onoorwonne in die llga tot 
op be.de na vier wedstryde in 
die eel'ste .rondte. Daar 1~ eg
ter .nog vyf wedstryde voor. 

PUK-landloop 
DIE eerste groot landloop by· 
¥enkoms bierdie seisoen bet 
Saterdag plaasgevind op dle 
P.O.K. sportveld. Aile provin· 
ciea behalwe O.P., W.P. en 
S.W.A. bet deelgeneem. Wat 

Ook die agterlyn bet na 'n 
wankelrige begin na halftyd 
reggeruk en redelik slaankrag 
en veral met goeie takt:iese be
wegings deur die voordeellyn 
gesny. 

Vir Westelikes bet Dawie 
van Schalkwyk en Daan Bar
denhorst driei! <aangeteken. 

so besonders was aan die by
eenkoms is dat dieselfde voe· 
te wat gehardloop is, weer later 
gebrulk gaan word vir die Suid· 
Afrikaanse kampioenskappe 
asook die S.A.U. kampioen· 
skappe. Wat so besQnders is 
van die voete is dat ai- die dee!· 
nemers deur die toeskouer ge
sien kan word vir die bele af. 
stand sover as wat hulle hard
loop vanaf een posisie. 

Wat die uitslae betref, was 
daar geen verrassings gewees 
in enige van die wedlope nle. 
Koos Keyser van Transv-aal bet 
die mansafdellng gemaklik ge· 
wen. Die tweede plek is bo 
verwagting goed deur G. Shaw 
van Natal gewen wat Johny 
Halberstadt van Suid-Transvaal 
geklop het. Andries Krogman 
van W.P. wat weer vanaf 1 
JuUe vir W.·Tvl. besk:lkbaar 
sal wees, en Bonzet ook van 
W.P. sal mee rekening gebou 
moet word in die tweede In· 
terprovinsiale wedloop wat in 
Durban sal plaasvtnd op 19 
Junie. 

In die vroue·afdellng bet 
Sonja Santon van Natal mak· 
lik gewen met Sophie Thiebaut 
ook van Natal in die tweede 
plek. 

Die junior-afdeling is deur 
N. Meintjies van die PUK ge
wen. Hy bet bale ver voor 
die ander deelnemers gei!indig. 

Die ander PUKKE wat aan 
die wedloop vir senior mans 
deelgeneem bet. bet ook be
sander goed geva'llr. Die PUK 
se een staatmaker, Gert Doo· 
reward, bet nie deelgeneem 
Die want by is nog besig om te 
herstel na •n bale vermoeiende 
aUetiek-seisoen. 

Dorp vs 
Drakenstein 

IN 'n bale teleurstellende wed· 
stryd het Dorp vir Drakenstein 
met 18-0 verslaan. Dorp bet by
kans reg deur die wedstryd 
gebiedsvoordeel geniet, behal· 
we vir die paar keer wat die 
skakelpaar van Drakensteln, 
Willie Welmann en MaAer Post· 
ma, die Dorpenaars Jllk laat 
skrlk het. 

Dorp bet redelik · roeg in 
die wedstryd die eerste punte 
aangeteken toe Piet Viljoen 
'n drie gaan druk bet wat ver· 
vyf is deur Van Jaarsveld. 
Daama bet Drakenstein se ver· 
dediging goed gehou tot net 
voor rustyd toe Willie Wel· 
mann beseer is aan sy .skouer 
en die veld toe moes verlaat 
bet. Drakenstein se slaankrag 
was verlore e11 bet Dorp die 
spel oorheers. Na halftyd het 
Gerhard Fick 'n drie gaan d.ruk 
wat ook deur Manie van Jaars· 
veld vervyf is. Manie skop toe 
ook 'n strafdoel oor wat die 
telling toe op 15-0 te staan laat 
kom. Jobbie Oosthuizen bet 
die wedstryd afgesluit met 'n 
mooi skepdoel wat die finale 
telling op 18-0 te staan bring. 

Overs vs 
Drakenstein 

VANAF die afskop was dit die 
Blou tru·:e/ wat die bef stewig 
in die hand gebad bet in die 
tradisionele ikoshulsllga-wed· 
stryd. Niks is gevra en niks Is 
van albei ikante gegee nie, wat 
ook bewys is deur dJe eindtel· 
ling. Die punte versk.il van vier 
in Over de Voor se guns, is 'n 
bewys van die harde stryd wat 
deurentyd gewoed het. 

Drakensteln, wat die eerste 
helfte van die wedstryd saam 
met die wind gespeel bet. bet 
eerste geleentheid pale toe ge
kry en loop met drie punte 
voor. Poon Grobler sl.aag toe 
met twee strafskoppe wat ge
volg word deur 'n pragdrie van 

Sakkie Muller na 'n volle ag
terlyn beweging. Halftydtel
ling 1(}-3. 

Na balftyd slaag Loekie 
Dreyer van Drakenstein weer 
met 'n strafskop en Poon Grob
ler slu!t die wedstryd af met 
nag 'n strafskop. 

DAWIE DUP 

vs DORP 
DIE eerstespan van Dawie Dup 
het in 'n barde en taai wed
stryd daarin geslaag om die 
span van Dorp met 21-10 te 
klop. 

Dorp bet in d:e eerste belfte 
saam met die wind gespeel en 
ook die eerste punte aangete
ken toe Manie van Jaarsveld 
met 'n strafdoel slaag. Kort 
bierna bet hul losskakel 'n 
netjiese skepdoel d eur die pale 
geklits. Met die afskop bet Da· 
wie Dup die ba1 .gewen en tot 
in dJe kwartgebied van Dorp 
gevorder en uit 'n iosgemaal 
het Buks Bisset vir 'n drie 
langs d!e pale ooxgegaan. Dak 
Koekemoer bet vervyf en die 
rustydtelling was dan ook ses 
elk. 

Kort na halityd bet beelagter 
Hugo Lindenberg van Dawie 
Dup op sy eie 'n drie gaan 
druk nadat hy die bal vorentoe 
geskop bet, dit self gevang bet 
en dit weer veld op geskop 
het om dlt nog '.n keer tussen 
twee Dorp spelers <raak te vat 
en <in die hoek oor te gaan. 
Dak Koekemoer het die doe!· 
skop netjies tussen die pale 
deurgestuur om die telling op 
12-6 In Dawie Dup se guns te 
br·:ng. Dak het die tellin~ ver
der opgeskuif toe by met 'n 
strafskop van goed veertig me
ter geslaag bet. 

Dorp bet nie gaan le ~ie en 
bet met verwoede rugby vo:en
dag gekom. Bulle het ingeklim 
vir al wat bul werd was en Da· 
wie Dup moes net lteer. Dorp 
se een vleuel bet dan oolt 'n 
aanskoulike en welverd:iende 

drie gaan druk. t~e hul teen
standers Die a1 die gate kon 
toestop nie. Van Jaarsveld se 
doelskop was mis en die telling 
bet op 15-10 te staan gekom. 

Dorp het ~ou dle ee.n aan
valspo~.ing na d:e ·ander geloots 
en .het b!nne die balfgebied 
van Dawie Dup geboer. Fanie 
Gericke, losskakel van Dawie 
Dup, bet opeens vir Dorp met 
'n manjefieke skop tot '.n me· 
ter van hui doellyn terugge
jaag. Toe skrumskakel Jannie 
van Rensburg oorgaan vir ~n 

drie, was die koei!.l deur die 
kerk vir Do!'P. Dak Koekemoer 
bet weer eens nie 'n fout ge
maak nie en d!.e bal sekuur 
deur die pale ,gestuur om die 
telling op 21-10 in Dawie Dup 
se guns te -bring. 

CAPUT vs 

HOMBRE 
DIE ligabeker gaan nie van 
jaar sommer oor die spoor 
nie! Dit bet die vyftien omge
k.ra.pte Hombre-manne onder. 
Ieiding van Schlebusch te ken
ne gegee deur Caput met 6--4. 
te kd>p. 

In die begin wou dit lyk of 
die swaarder agttal van Caput 
vir Piesan& en sy sewe helpers, 
gaan onderkry, maar van 1! 
wou die voorspelers nie. Maar 
'n feit wat soos 'n paal bo wa
ter staan is dat die groen en 
wit truie nooit gaan le het nie, 
en bet tot in die doodsnikke 
van <Le wedstryd die Hombre 
ondersteuners Taat naels kou 
met hul avontuurlike spel. 

Vir die eers~e twintig minute 
was dit Hombre wat Caput 
onder dn1.k geplaas het, maar 
bulle bet gaan le tot rustyd 
terwyl C3put weer verwoed 
aangeval het. Na rustyd was 
dit weereens Hombre wat die 
meeste aanvalswerk verrig bet, 
maar steeds het caput se ver. 
dediging gehou tot baie diep 
in die tweede helfte toe 'n lyn· 
staan baie na aan die doellyn 
van Caput plaasgevind bet. J~ 

han de Jager van Hombr~ he 
voo.r om die lynstaan gebars 
'n drle gaan druk wat verv 
is deur Ben ·Raubenheime 
Net daarna het Caput se agter 
lyn skitterend die· bat geh 
teer en 'n drle gedruk. wat nil 
vervyf kon word nie. 

Hombr~ se t.weedes bet bier 
op voortgebou en vir Cnpu 
oortuigend met 21 - 3 ver
slaan. 

Wes-Transvaal 

• tenms 

DIE tweede grootste tenJ 
toernooi <Daam..Hk die W 
Transvaal Ope, is gedureDd 
die ·naweek gespeel. Te mJ.dd 
van bekende en befaamde te 
nisspelers bet die Pukke wa 
dee! geneem net, heeltem 
skaflik gevaaT. 

Die Campber-broers, Botha 
broers, Bennie Hattingh, H 
Jacobs Manette Scboonraad e 
M:a11:ana Smit van dJe PUK ·he 
deel~eneem. 

Die mans enkeis is gewe 
deur Springbok Deon Joube 
Die dames enkels is gebul 
deur Annette du Plooy - t 
lid van die Federasiespan. 

Daar. was 107 inskrywings e 
die Campbers bet daarin 
slaag om eers binne die ee 
32 spelers te verloor. HuJle be 
te wedstryd was die dubbelsp 
teen Ruan Kruger en Job 
Theron van Noord-T.ransva 
waarin bulle na •n baie gelyk 
op stryd na drie stelle verloo 
het. 

D:e mans dubbels is gewe 
deur Deon Joubert en Mic 
Styles, 1974 se geslote S.A. 
kampioen. Die dames dubbel.sl 
is .gewen deur Annette d 
Plooy en M. van Zyl. Die g 
mengde dubbels is gebuit deu 
Fanie Campher en C. van d 
Walt. 

Die prys vir die beste W 
Transvaal speler word ged 
deur Pieter en Fanie Campher 




