
CACHET 

APT EEl( 

U PLUS APTEEK 

Pl CE! 
Viru~ ., 
aportbenodlgcla 

-.1 

Tomstraat 92 · Amptelike studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. In U lig sien ons die lig. 

Johan Claassen 

Broers 
JAARGANG XXXI NOMMER 15 - VRYDAG 1.:.:3:_:A::U:.G=·:_1:.:9:_78:_ _____ .=:======== 

Hulle sal eisels neem 

THEUNS ELOFF 
• Voorsitter 

PIETER M()UER 
• Ondervoorsitter 

GERHARD KAMFFER 
• Kultuwraad 

ZOKS SCHWEIJ.NUSS 
• Kuttuwraad 

GARRIE SCHUTTE 
• Politlne Raad 

NIC POTGIETER 
oKoshubraad 

DOUW BREED 
• Polltlue Rud 

iLSEKUUN 
•K~ 

Juis as eevolg bJervan kan ' saamgesteL 
mens 'n rekord stempenenta· Ten slotte moet steeds Jn 
sie verwae bet. Omdat die by- gedagte gebou word dat u u 
woning van dil&! groot sweet nie studente die leiers nou aaqe
aan die verwagtings voldoen stel bet. Wat en hoe bulle die 
bet nie, tan mens nie anders leisels gaan banteer, dra die 
as om andermaal die studente- goedkeuring van die meerder· 
gemeenskap met nuwe oe te held weg - laasgenoemde bet 
beskou nie. Dit impliseer een· bulle immers daareestel. 
voudlg dat bulle hul boofsaak· 

. lik verlaat bet op die curricula Van ona word dus verwag 

PEET BADENHORST 
• Sportraad 

PIERRE DE JAGER 
• Sportraad 

PIETER ODENDAAL 
• Admlnlstratiewe Raad 

ADR& VAN DEN BERG 
• Adm!nlstratlewe Raad 

NUWE STUDENTERAAD MIK HOOG 

Geen verrassing met keuse 

Samestelling so verwag, se studente 

NA afloop van die Studenteraadsverkiesing kan daar met trots gekyk word na ~ie nuwe Studente· 
raad. Hlerdie Studenteraad getuig van soepelheld blnne die raamwerk van standvastlgheid. 

Andermaal egter is dit te
leursteUend van aard om te 
sien hoe sommige van die kos· 
huise geblokstem bet. Ironies 
Is dat mens nou aUerlei aanty· 
glnp moet aanboor veral uit 

oorde vanwaar mens dit die steUiDg. 
minste kan verwag en bulle Anders as in die verlede was 
dit die minste kan bekostlg. daar bJerdie jaar geen ape
Die hoop bestaan egter wel dat sifieke kontroversilne tema nie. 
dit die laaste stiuptrekkings is Wat wei opvaUend was, was 
van, in sommige kringe, teleur· dat daar veral klem gele is op 

die apatiese studentelemeen
skap.-

Aan die ander kant is dit 
ook so dat daar Juis nou 'n 
tipe van opfllkkering plaas· 
vind in die studenteieledere. 

vitae van die kandidate. Hoe· om aUe steun en samewerkinl 
wei ernatig bJerteen gewaar- te verleen aan die studente
sku is in 'n vorige uitgawe van· raad. Andersom eeld dieselfde 
die. Wapad bet die kiesers nie· natuurllk dan nou ook. 
temin 'n puik studenteraad 

lntervarsity met kaalkop? nee ..• nooit/1 
Beskilcbaar by S.S.R.-kantoor. 

(Foto: Hendrik Bosman) 
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Die berugte vyf 
JA, ons het almal met hulle te doen: die berugte 
vyf kllogram na die wintervakansie. Die romp wat 
voor die vakansie nog so lossies gesit het, se rits 
wll nou ewe skielik nie meer toegaan nie. 

Ditar is beslis lets met die bietjie die tone, swaai die arms 
skaal verkeerd en die spieel en draai om jou middel. As 
lyk so bedrieglik. Net more jou spiere so mooi en ferm 
begin ek met 'n dieet - net word, sal ook oortollige ener
m6rel So bly dit altyd - gie verlore gaan. Jou vel word 
m6re II mooier en jou hare blink. J y 

Indien jou klere jou oor- voel gesond en Ius vir die le
reed om 'n dieet na te volg, we. Jy konsentreer veel 'mak
moet jy bale oordeeikundig te liker in die klas en daar is 
werk gaan en sorg dat jy al- geen knaende hongerpyne niel 
tyd die noodsaaklike voedings- Wat is nou lekkerder as om 
waarde inneem. Moenie som- in die aande met 'n maat te 
mer enige boereraat volg of gaan draf en daama 'n heer
drie dae sonder kos bly nie - like stort7 Wat is meer op
jy sal daik later minder weeg windend as om . te sien die 
maar jou figuur gaan in pro- skaal dra minder en jy eet 
porsie nog net so bly. Eint- nog steeds genoeg. Jy kan 
lik moet jy ook aan jouself nooit die verkeerde oefeninge 
erken dat die Puk-Pik tog doen nie, maar jy kan wel die 
skelm ondersteun word. verkeerde dieet volg. 'n Ge-

Oefeninge doen is 'n veel sonder liggaam huisVes 'n ge
wensliker uitweg. Staali net 'n sonde gees! 
kwartier vroei!r op en raak 'n 

BAnK deur 1. du Preez. (Foto: Tjalla Moolman.) · 

Hoekom .Jyk my vel . 
dan so? 

DIS 'n vraag wat bale van ons vra. en dan. nog 
met 'n frons wat lelike merke op jou voorkop 
kloof. Hoekom is daar gedurig merkies op my 
voorkop? Besef jy. jonge dame,. dat cUe fout by 
jouseU Ie? 

Jy is die een wat van soet 
koffie hou en baie .,Coffee· 
mate" en Kakao ·in die aande. 
Wie sal ooit weet van die kaas· 
krulle wat jy gekoop bet? ,,Aag 
wat, ek bet vergeet om va
naand my gesig te was - sal 
dit m6re doen." 

Beantwoord eers die volaen
de vrae en dan sal jy dalk te 
skaam wees om weer te vra. 
,,Hoekom lyk my v:el dan so?" 

Was jy jou gesig eike aand 
en elke oggend? Jou vel be
hoort gereeld versorg te word. 
Dit is beter om vloeibare rei
nigers te gebruik as seep of 
dik room wat in sommige ge. 
valle net die poriee verstop. 

Drink jy agt glase water per 
dag? Nee, dit klink mos te 
veel. Agt glase is glad nie so
veel nie, en jy hoef in elk ge
val Die die eerste dag al so
veel te drink nie. 

Gebruik jy 'n vosroom? 

Nee? Het jy geweet dat 'n vog_ 
room baie beslis noodsaak.lik 
is om terug te sit dit wat j.y 
uithaal? 

Met ons droe klimaat en fel· 
le son is dit veral noodsaaklik. 
Daar is vogrome wat spesiaal 
vir olierige velle bedoel is, al 
dink jy dis nie nodig ne. Vog
room beskerm ook die vel en 
dien as onderlaag. Grimering 
direk op jou vel is skoonbeids
moord. 

Masseer jy ooit jou gesig? 
Aile bewegings geskied in op· 
waartse sirkels. Tik die vel net 
liggies om die bloedsomloop 
te stimuleer. 

Gebruik jy nou en dan 'n 
masker? Wei, dit kan wonders 
verrig. Jy sal verbaas wees. 'n 
Gesigmasker is by enige apteek 
verkrygbaar, en net die regte 
antwoord op jou vraag van
effe. 

DIE WAPAD 

Hallo asters ! 
NA so 'n lang tydperk van 
wag laat ons weer van ons 
weet. Dis nou aan al die da
mes koshuise wat ons bewon
der. Goeie nuus is mos skaars, 
daarom laat ons so min van 
ons weet. 

Van die gereelde talties soos 
lakens ruil, kamer skoonmaak, 
was, tande borsel, skeer ens., 
sal ons nie so baie kan se nie 
want behalwe skeer is die an
der takies maar min of meer 
dieselfde. 

Oor ons prestasies op die 
sportveld kan ons bale se: 
Aangesien ons die gevoelens 
van die ander mans ke>Shuis in 
ag neem sal ons egter nie nou 
al die tellings noem nie, maar 
die feit bly staan- dat ons Die 
nonsens vat van kaboutertjies 
Die. 

Die name van die agt kos
huisgange is in die nabye ver
lede voltooi en al die bewon
deraars van HOMBRe is ten 
aile tye welkom om die kuns
werke te kom aanskou. Vanaf 
Manjana deur Molestus tot by 
El Toro is dit lieflik om te 
sien hoe die manne bulle 
gange se naam gestand doen, 
Molestus is daar altyd moleste, 
Moerverlaten is altyd verlate 
(veral met sieeptye) so ook 
sokkol ·die manne maar in 
gang drie. 

Aan die akademie word 
daar bale skade gedoen, veral 
so . ,na die vakansie is dit 
snaaks om te sien hoe die 
manne inklim om in te haal 
wat bulle tydens die tydperk 
van rus verloor bet. 

Aan al ons bewonderaars, 
groete tot volgende keer en 
slt.ryf gerus aan die HOMBRe 
fan klub. Lekker bly. HOM
BRe. 

Bahie Venter 
ONS gaan die week voort met 
die reeks oor die primarias. 
Hierdie keer gesels ,Die Wa· 
pad" met Babie Venter, prima· 
ria van Vergeet-my-nie. 

Ek betrap baar waar sy in 
'n kamer vol oggendsonskyn 
besig is om uit te pak na die 
vakansle. ,Dit was net te kort", 
sug sy. Maar aan die ander 
kant is sy bly om terug te 
wees op die Puk en die liefde 
vir haar Alma Mater is som· 
mer bale duidelik. Sy is in ek· 
stase oor haar koshuis se gees 
hierdie jaar. Hulle is propvol 
planne en idees en die Dames· 
week gaan groot wees. Sy 
voel die gees op die hele kam· 
pus is oor die algemeen bale 
goed hierdie jaar, dit is asof 
daar meer betrokkenbeid is by 
die studente en sy is ook vol 
lof oor die skakeling wat daar 
bestaan tusaen die Studente-
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BABIE VENTER (Foto: Pleter Mostert) 

raad en die versklllende Huls· 
komitees. 

Babie kom van Ermelo se 
w~reld en matrikuleer aan die 
H«M!rskool Ermelo. Sy wooli 
nog haar bele lewe lank op 'n 
plaas. Toe sy in graad twee 
was, bet bulle uit Kenla na 
Suid·Afrika getrek. 

Verlede jaar behaal sy die 

nis en doen nou hierdie 
H.O.D.(G). Sy wil volgende 
gaan skoolhou en hou 
vas dat sy 'n pos sal kry 
Potehefstroom. Die groot 
pleister bier is Frlkkie 
by voltooi volgende jaar 
B.Sc.-Farmasie. 



I• 

VRYDAG 13 AUGUST\JS 1978 DIE WAPAD 

Die gelukkigste dae van jou lewe 
THALIA se besprekings is nou uitelndellk oop by die Studenteraadskantoor en by Pro Rege. So u 
kaD nou reeds bespreek om sodoende teleurstelllng te voorkom. 

Hierdie jaar ·bled ons u 'n September 'n reun!e gehou I voor 20 Augustus die voorsit·l bywoon. Kontak net die stu
opvoering wat gesti'Jf Is deur van alle oud-Thalia-lede. Dlt ter van Thalia laat weet hoe- denteraadskantoor hiervoor. 
John Dighton, ,,DIE GELUK- sal waardeer word indien bulle vee! hienMe funksie sal wil 
KIGSTE DAE VAN JOU LE
WE". Wie se altooldae was ale 
vir hom die gelukklgste van 11 
Jewe nie? In hierdle .geval is 
dit net 'n seun- en melsieskool 
wat saamgegoot is deur die 
iameloop van omstaDdlghede 
sonder dat bulle daarvan be
wus Is. Kan u uself 'n lfOter 
fiuko voorstel lndlen elkeen 
doodgewoon reageer as sou 
bulle nle van mekaar bewus 
wees aie? Kom en tom sien 
vir useif waarin hlerdie delll'
mekaarboerdery ontwlltkel as 
die ouers boonop ook nog op
daag! 

1- Kom lag nou eers gou letter 
r I saam met ons vo.ordat die et
r samen en die blo.ktyd begin. 
I• 

n .. 
" , 

Reeds vamaf die 7-11 Septem
ber Is ons in die· Totlussaal en 
boonop Is die ·pryse spesiaal 
aangepas om die sak van elte 
student te pas. Hierdle beloof 
om een van die allerbeste te 
wees wat ThaUa ooit opgevoer 
bet. Maat asseblief dus seter 
dat u vroegt)'dir taartjies koop 
om nle die celeentbeld mt. te 
loop .nle. 

Ook wcml daar op die 10 

Is tu·islande nog 'n oplossing? 
AS die tulslande nie ontwikkel word Die, Is daar geen morele regverdlging vir die beleid van afsonder
llke ontwikkellng nie. En dan sal so 'n beleid ook noodwendig moet misluk as Instrument om rasse
vrede op langtermyngrondslag te verseker. 

Aan die ander kant: as die 
·tuislande sodanlg kan ontwilt· 
tel dat die lewenspeil dAAr 
geenslns agter staan b7 di~ 
in die Blanke deel van Su.id· 
Afrika .nie, sodat lede van die 
swart volke uit eie wil en met 
entoesiasme .na hul tuialande 
terug keer om bulle perma· 
·nent daar te vesttg behoort die 
beleid mettert)'ld voile intema
tionale goedkeuring te verkey. 

In die begrip ,afsonderlite 
ontwikkeling" moet die tlem 
dus m4nstens net so sterk op 
die tweede as op die eerste 
deel val. 

Ontwitkeling is die resul· 
taat van die wlsselwerking tus
sen mens en omgewing: dus 
weer twee elemente. Die fisie
se omgewing moet oor die po
tensiaal beskit om ontwikkel 
te word: bewerkbare grond, 'n 
aanvaarbare tlimaat, benut· 
bare .natuurlike plantegroei en 
desnoocls mineraalrykdomme. 
Dit moet oot s6 gelel! wees 
dat dlt in slnvolle etonomiese 
aall'J'eklng met die mart vir Sf 
uitvoerprodutte kan tom -
hets1 bi·nne of buite Suid·Afri· 
ta. 

Aan die ander bnt moet die 
mens bereld wees om sy leef
wyse so in te rl& dat b7 cUe 
volle potensiaal van sy bodem 
kan verwesenUk: dinge soos 'n 
werkweek van 40 uur, beroeps
opleidlng, 'n ·progressiewe be
lastingstelsel, spa&rgewoontes 
en '·n bereldwilHgheid om sy 
geld op risiko beskitbaar te 
stel aan dlegene wat dlt pro
duttief wn aanwend. Di~ di·n
ge moet alledaagse verskyn
sels b7 'n brei laa.g van die 
·bevolklng word en die 11011lale 
en gesinspatrone moet daar
volgens aangepas word. 

Oor die felt dat die tuislande 
oor 'n potenslaal vir fislese 
ontwiltteling bestlk, hoef me 
geaqumenteer te word nle 
hoewel almal ·Die oor dieselfde 
pot'eDilautette bNktt de en 

sommige beslis beter daaraan 
toe is as ander. Oor die vraag 
of daar genoeg potensiaal i.nge
sluit is ·binne die huidige gren· 
se vir die betrokke bevolkings
getalle - en oor hoe groot die 
belemmering Is v-an lOs stuk
kles grond wat saam 'n tuls· 
land moet uitmaak - kan ge
argumenteer word. Daar sal in 
elk geval nie 'n enkele aige
meen .geldende antwoord vir 
aile tu!sland wees nie. 

Waar die beskitbare poten· 
siaal van die tuislande bo enl· 
ge redellke twJfel ontwitkel· 
baar Is - die vraag Is ·net tot 
watter hoogte - is eKe aard 
van die bestikbare mannetra.g 
die falrtor wat di6 tempo van 
ontwlkteling sal bepaal. Van 
.groot getalle mense wat opge
groei bet in 'n atmosfeer van 
stamtradisies en '·n . bestaans- . 
ekonomie, word verw·ag - om : 

sukses aan die wereld te bn 
toon - om eenstlaps ·modeme 
industritile nasles en lewens
~ragtlge geldekonomie! op te 
bou ten spyte van al die be
lemmerlnge wat !ngewortelde 
opvatt!ngs, geslns- en stam
strukture en tradlslonele le
wenswyses inhou. En dlt ·kan 
nie: 'n opvoedings- en oplel· 
dingsproses is daarvoor nodig, 
en a1 was die nodige opvoed· 
kundLges daarvoor beskltbaar 
- en bulle is nle - geslded 
d!e nod~ge veranderde geestes
houd!·ngs in terme van geslag
te - 30 jaaT of Ianger op 'n 
keer - en nie in terme van 
oomblltlr:e of selfs Jare nle. 
Dit is bier waar die grootste 
probleem van die tulslandont· 
wikkellng 1~. 

En dan slug n6g die etono
miese aantrelditheld van die 
huid!ge tulslande n6g die be-

·reldwilligheld tot nasiecUens 
daarln om di~ lede ftD die 
tutslandvolke in Blantegebled, 
wat bale van die boudings en 
vaardighede van dle modeme 
ekonom!e aanva·ar het, aa die 
tuislande te lot om hul talen
te daar tot dlens van hul nasie 
te stel. 

Dat die tulslandbeleld met
tert)'ld kan slaag mits die tuls
landpotensiaal voldoende Ia en 
behoorlilt ontwlktel word, 
hoef -nie betwyfet te word nie. 
Maar of dit -tan slaag teen die 
tempo wat die buidlge we
reldlill·maat verwag, is meer 
as net 'n vraag. Die mensepo
tenslaal en die tempo waarteen 
die mens bereld en in staat Is 
om totaal nuwe opvattb~g~ te 
absorbeer, step i·n di~ opslg 
'n bykans onoortomeUke pro
bleem. 

FILATELISTE BESOEK DIE 
STAATSDRUKKERY 

,DIE koudste In jare", se die koerantopskrifte toe sewe van ons een Junle
oggend dou voor dag bier van Potchefstroom af wegsprlng om die Staats
drukkery In Pretoria te besoek. 

Daar aangekom Is ons eers 
na Filateliedienste waar mnr. 
Bothma en sy span ons ontvang 
het. Hier Is ons lngeUg oor al 
die ,moets en moenles" van 
'n besoek aan die Staatsdruk· 
ker. Kameras is bv. verbode. 

By die staatsdrukker moes 
eers permltte uitgereik word 
om ons toestemmlng te ver· 
leen. Die eerste afdeling wat 
besoet ts, Ia waar die tekening 
van die kunstenaar gefotogra· 
feer word met verskillende fU· 
ters voor die lens, om sodoen
de die onderskeie kleure waar
in die se~l gedrut gaan word 
te onderskei. Daarna word 

hierdie afdrutte vermenigvul· 
dig om sodoende 'n vel te 
vorm. Doen lngewitkelde pro
sesse word hierdie afdrukke 
(met die 100 of 200 afbeel· 
dings van die setils) oorgedra 
na die staalsllinders, wat dan 
die onderskeie se{!ls sal weer· 
gee. 

Hierdie sllindera word dan 
In 'n drukpers geplaas en elk 
so 'n sllinder sal dan 'n kleur 
op die papler druk. Die drut· 
pers waarin ons die meeste 
belanggestel bet wat die De Ia 
Rue-Glori 841 masjien. Hlerdie 
monster tan met die een deur· 
beweeg van die papier sewe 

kleure in die fotogravure en 
drie kleure in die staaldrut 
druk. Dan perforeer dit nor 
die setils en die se{!ls word in 
velle gesny. 

Sefls word nadat bulle ge
druk Is oot sorgvuldlg nage
gaan en enlge foute word ver· 
WJder en verbrand. Hiema 
word die velle se{!ls na die on· 
derskeie postantore uttgestuur 
waar ons dit dan tan toop. 

N a ons besoet aan die staats· 
drukter bet ons 'n vinnlge be
soet by die seflhandelaar 
Claude Malan afgel6 voordat 
ona hulswaarts geteer het. 

IUDIY 3 

... en iY' noem my dogter 

'n bokooi? 

Volkskas · 
praat di.e taal 
van kundiges 

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

vernuftige belegger. 

Volkskas kan bekostig on1 
soos 'n kenner sy se te 

sc: want sedert die vroegste 
dac groci V olkskas sa:un 

n1et die land en sy 
n1cnse. Ken hy hullc aard, 

hullc behocftcs, bulle 
lojaliteitc. 

Daarmn praat Volkskas 
saan1 . . . in 'n tradisic 

van diens en kundigheid. 

Kon1 praat n1ct die bank 
\Vat verstaan. 

Volkskas 

~ 
f 

/ 
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(Geaftifieer by . A.S.P.U.) 

Geluk S. S. R. 
NOUDAT die stryd gestry Is en u as oorwlnnaars 
aangewys Is, Is daar geen oomblik van rus nle. 
Almal weet nlemand besef die groot verantwoorde
likheid wat op u skouers geplaas Is meer as u self 
nie. U is nou in die posfsie om met al u krag, 
u ywer, u werkvermoe en u volharding, u mede
studente te dien. Laat cUt vir u prim~r gaan om 
dlenslewering. Probeer om selfonthouding na die 
beste van u vermoe toe te pas. Van harte geluk en 
van ons kant af aile samewerking en sterkte vir 
u pad vorentoe. 

Laat ODS loer 

SSR 

""'\ \\ rrn j11 
~ 

Amper is die tyd daar om ons pen, kwas en 
kamera te pak. Voor dit net so 'n loer oor die ~~/!f?~~=========~~===~==~= 
skouer: ..;: 

Die uiUredende Studenteraad bet 'n kragtige 
en dinamiese Ieier in Johan Pretorius gehad. Onder 
sy utters knap Ieiding Is op meer as een terrein 
gestalte aan die teorie gegee. 

Waar ons dan nou nie ..meer klank vanuit sy 
rlgting gaan boor nie, hoop ons die beeld bly goed ! 

Inter-boer? 

SO SAL DIE WETGEWENDE 

MAG NA ONAFHANKLIKHEID 

FUNKSIONEER 

? • 

LAASTE SKO 
WAT NOG 
VOORL£ 

ONS betree nou 'n nuwe 
mester wat bale inhou. 
die een kant bale roosklt:uri.ll 
en aan die ander kant 
donker. 

Rooskleurig in die sin 
daar nog gebeurtenisse 
intervarsity voorU, wat 
vreugde verskaf en elke 
dent van alles OlD hOlD 
vergeet. Donker aan die 
kant dat die lee1.1 in ons 
blaas. Die leeu wat ons 
vrees, Dl. die akademie. 
Ie vir almal nog jaaJrpu1ntell:sal 
mens voor en dan nog 
eindeksamen. Vir die wat 
die jaar gewerlt bet hou 
ieeu geen vrees in Die, 
ai, die ouens wat so 
georii!nteerd is, dis vir 
wat die leeu angstia sit 
wag. 

Hoeltom berei ODS ODS 

Die voor Dle7 Dis nog nie 
laat nie. Mens hardioop 
nie vir jou probleme weg 
Die hele lewe is 'n ultdagi.Dg.l 

So eensyclig soos die titel, so eensydig die wed- UMTATA. -Die wetgewende mag in die Transkei sal ni onafhankllkheid Om elke uitdaging te 
stryd. Na al die jare volg die Kovsies uiteindelik berus by 'n Parlement wat sal bestaan uft 'n president en 'n Naslonale Verga· is 'n stap vorentoe na 
goele beleid - bulle praat nou voor. die tyd, want dering, lui die konsepgrondwet wat onlangs gepubliseer Is. KAALKQP 
na die tyd? Een man moet beslls plek kry, cUt 

Die Nasionale Vergadering rus by die President wat op lement aangeneem bet. 
is Knntz. Want wat is 'n span van veertien bobbe- sal bestaan uit die opperhoot. die advies van 'n uitvoerende Aile reste en verplistinie in-
jane non sonder 'n krans? Natuurlik gaan ons inter- de, 70 boofmanne en 75 ver- raad sal handel. gevolge konvensies, verdrae of INTERV ARSIJY 
vanity' genlet. Daar sal seker ook nle net rugby kose lede. Die Vergadering sal Die uitvoerende raad sal be.. ander soortgelyke ooreenkom
gespeel word nle. Dllk gaan wys cUe Kovsies ons minstens een keer per jaar ver- staan uit die ministers, wat nie ste wat op die regering van die 
nog Bloemfontein se dleretuin ook! Onnodlg om gader en sal vir 5 jaar verkies meer as 15 mag wees nie. Transkei voor onafhanklikheid 

word. Daar sal 28 kiesafdelinp van toepassing was, sal die reg-
te If, ODS Pukke weet hoe om ODS te gedra. Transkeise burgers sal die wees vir die verkiesing van die te en verplistinge van die Re_ 

Optimisties? 
stemreg kry op 21 jaar of op Nasionale Vergadering. publiek van die Transkei wees. 
18 as bulle dan al belasting be
taal. As bulle bepaalde misdade 
pleeg, verloor bulle die stem-Die vraag kan gestel word of die lewe uit 

Chrlstelike geslgspunt een van somberheid of opti· reg. 
misme Is. Eintlik Is dit geeneen van die twee nie. VLAG. - Lede van die Nasio_ 

nale Vergadering moet min-
Daar was 'n tyd toe die werklike sin en vreugde stens 21 jaar oud wees. 
van die lewe algeheel na die hiemamaals veri~ is. Die President sal deur die 
Die Renaissance bet hierin 'n veranderlng gebring. Naslonale Vergadering verkies 
Daar bet 'n verandering in die gerigtheid van die word, en sal feitlik dieselfde 

magte M as die Staats Presi
mens gekom. By bet sy eM! geopen vir die groot dent van Suid-Afrika. Niemand 
mlsterie van die Goddelike aanwesigheid in die onder 30 jaar mag president 
geskape natuur. God Is nle net daarbuite of·daarbo word nie. Sy ampstermyn is 7 
nle, maar in sy skepping en daarom, so bet die jaar. 

Die geregtelike gesag sal be
rus by 'n Hooggeregshof wat 

sal bestaan uit die boofrester ------
en soveel ander regters as wat 
die President nodig ag. Die 
hoof:rester moet eers 'n rester 
in die Transkeise hooneregs· 
hof gewees bet of 'n rester in 
'n boer hof in Suid-Afrika. 

Elke persoon wat in die 
Transkei gebore is, sal 'n bur_ 
ger van die land wees en ook 
elkeen wat buite ·die Transkei 
gebore is, maar wie se vader 
'n burger van die Transkei is. 
Burgerskap kan ook deur re
gistrasie verkry word. 

TOE?? 
NOOIT!!! 

mens gereken Is dit goed en moet dit geniet word. Die Transkeise vlag sal be

Werdie w~reldaanvaarding en optimlsme bet staan uit drie bane van rooi, 
wit en groen. Xhosa sal die 

egter anden verloop as bloot langs die weg van amptelike taal wees, maar IN DIE 
edele voornltgang. Met die verwerping van die Sotho, Afrikaans en Engels 
Chrlstelike afsondering is ook die leer oor die kan ook v;r wetgewende, ge

sonde en gebrokenheid van die mens verwerp. Alles regtelike en administratiewe 
Is goed. Dfe stoflikheid, die sinnelike, die Uggaam doeleindes gebruik word. 

WETTE. - Aile wette wat in 
die Transkei van toepassing 
was voor onafhanklikheid sal 
staande gehou word en steeds 
van toepassing wees behalwe I(OLL JG waar dit oorvleuel word deur ._.._. _____________ ,;:. ___ ..;,.......IJ 

Die uitvoerende gesag sal be 
en die llggaamlike moet in ere herstel word. Dte 

wette wat die Transkeise par-

meu word gesien as in wese goed. Die skoonheid 
word vereer. -Daar Is groot toewyding aan die we
teukap, die tegnfek, die kuns en veral die natuur
weteaskap. ]lit bit 11lllnnr~ (Markus 2 : 1-7) 

Aile moonUfkhede van die menslfke geslag 
bloel oop. Daar Is groot vreugde oor ons menswees, 
die menslikheld en die skone aarde. Die w~reld 
I~ oop en wink om verower te word. Die men& ·JOU SONDES IS JOU VERGEWE! 
aanvaar en genlet die goddellk-deurademde kosmos! Chri&tua ta tweedui.send ;oa,. God wa M dat mu ft4 Hom God verveet AL mv 60ftdea, oeJ" ~ Hr mu oome-

Dat daar vanult Chrlstelike gesigspunt stand- gelede veroonfeel omdot Htt toe .w lcom met mu IOtldea- nie net enkelea nie. Juua dinQe van oM'. 
punt lngeneem word teen hierdie selfversekerde Hom met aondaa,., asao.tieef". dit op die noom acm Hom Chri&tw maaic IOfldevetviftril Vef"oewiftD wa ~ dat daaf" 
optimlsme Is nle toe te skrywe aan 'n wesenlike In Chri&tw se cmtiOOOf"d dacl,... ovenbaa,. .. Moet nie van Hom moontUk. Wattef" mem ~ an in is om aUrd ~Deft' Gall 

1 1 n1 d di Chris op U die han van die Evange- wegvlug n1e. Deel in die vt'eUQ- aarde sal sv eie · aeun gee tm- te gacm - dat cfomo ftWDe lcau 
pe&Lm •me e, wat an tot die aard van e • lie - die Wonderlike Nuua! de van akuldvervifni.s: Die .an- iemmad andef"s se oon1"edings? gegee .w toonl. Dit u '• prik· 
telike lewe sou behoort nle. Maar die so~enaamde .,Ek het nie gelcom om ng- dare• in Lukas 1 het met trarae God het s11 seun gegee, oor- kel tot 'n opgewekte en blfe 
mondlgheid van die mens in sy ontplooiing bet ook venUgea te ,.oep nie, maa,. aon- van bef"ou cUe voete van Juus gelewe'r om gek1'uilig te word 1ewe en vet"VUU lou met nuwe 
nle net prestasies op verskillende terreine gelewer dacl,., tot be leering". Juua het gewoa - en "' i.s verQetDe! vH- die •made• van cUe ~ld. moed en lewetutn'cuQcfe. 

nle maar selfvernletiging deur massamoord en ont- gekom om IOftdaa,., .WiD te Ona mag en moet met God • .Al waa luUe 60ndea sooa •leaf'- Jv mag en kcm WHI' 'n •• 
•• .:........ di i · d maalc; om huUe aondu te tlet"- proat. l>euf" Juus Chriltua laken, dit aol wit word 1001 we 1ewe begin, want God 
... ---& vanw~ e we ering om van die kwaa gewe. mag ek a1 mv ellende btl Hom meeu; al waa dit rooi 1001 mGC1k allea nuut/ Hr moat me 
afgesonderd te lew e. . Om deel te M acm hien:lie uitkla en uitween. puft>e7", dit .w word sooa wol". net ng Rie, H" maa1c •wt. 

Die Christendom spreek ook van die ontplool· Vef"gewing moet die mem "' Die skuldbrief teen mu is Die mem Jaet sec~m die twct 
lng of ontluiking van die menslike lewe. Daar mag aondetoestand beset aooa die soma voel meme dat huUe aan die kruil vaagenael. Juua van Chriltua me tleT'Ciftdef" taie. 
nle met 'n sonde-pessimlsme volstaan word nle. Dit tollenaa,. en Paulua. Die tol- sonde te flf'oot u om deu,. God Chriltua het die t'elkening vH- s11 orootste behoette is nog 
Is verbode om passief op die hemel te wag en net lenaa,. bid: .. o God, wee. mv vergeef te WOf'd. Wie a6 rede- mu ten voUe betaal. ateeda akuldvetlli/nis. Chriltul 

aondaaf" genadiQ". Paulua roep neeT maak God ae beloftes God ve1l7etoe en Oef"geet; Htt het ook nie vet'Otldet- nie -
maar te wag. Ons kultuurtaak verels verbeelding- uit: ,,Ek, ellendige mem, wie goedkoop en sv vef"louinfla- dink nooit wee!" aan mu aon- vcmdag nog at Hfl aan mu: 
ryke optrede. Maar dan gelowig waaksaam en nle aal mv vef"los van die liDoaam plan onvoldoende. des nie: .. so Ve7" a die ooste • .Stoan op, anne londaa,. - · 
optlmlsties sonder meer nle. von hien:lie dood?" ~ is van die weate, ao jou sondes u ;ou vet'QefH,. 
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KRITIEK OP KRITIEK 
VERGUN my hiermee die geleentheid om positiewe kritiek jeens die huidlge 
toestand van die studente-koerant1 Die Wapad, ult te spreek. 

se ko.p was bopeloos te klein 1 ems wyd te laat set in plaas 
om enige proporsie op die blad daarvan om eindelose strepies 
te red. Dit was bl~k en sonder tussen die kolomme te trek. 
sprankel en die binneblaaie se Die Wapad word deur ieder 
redaksionele stof en adverten- en elke student gelees, dit be
sies was sonder enige balans hoort 'n voorreg te wees om 

As oud-Puk en oud-redaksie
lid van die Wapad en nou lid 
van Beeld-redaksie, is dit vir 
my 'n pyn in die hart en 'n 
dolt in die oog om te aanstou 
hoe die gehalte van die Wa
pad, sy redaksionele stof, as· 
ook sy tegniese versorging, in 
die laaste jaar gedaal bet. 

en die fotos onoordeelkundig 'n gehalte koerant ult te gee. STEM 1Y SA.U&? 

Onvergeeflike foute soos di~ 
van Treurnlght in plaas 
Treumicbt, in die top van die 
hoofberig, mag onder geen om
standiihede deur 'n redaksie ·~, 
toegelaat word nJe. Voorts is t 
die tegniese versorging van die 
binneblaaie power eu vol foute. 

Die Wapad wat tort na die 
kamaval verskyn bet, met die 
vervelife relaas van punte· 
toekennings op die voorblad, :\ 

geplaas. Baie dankie • Die doel van bierdie stuk is 
Wat daarvan om die kopie Salom~ Jacobsz. uitsluitlik om die Woord van 

in enkel koUomme Hewer nege God te gehoorsaam en om te 
~"'"""'~·~H. • .,.,.~·~·~~~~· · ... ,.:>·t',,~~·. .. --.., ...... ,..,.~, ~,·~ '!! ·~·. ~·····:~t ...... ,.; buig onder die Ieiding van die 

.. Gees van God. 
• 'n Universiteit is 'n verband 
van mense, en daarom is 'n 
universiteit slegs Christelit 

'" . ,.··.·· .. · . .,..
1 

(d.w.s. In Christus) ind!en al 
~»~~-.. .- sy studente en dosente onvoor. 

waardelit probeer buig onder 
die regering van Christus in 
alles wat aan die universiteit 
ondemeem word. 

••.• en net dit en dat oor Wapad 
• Christene aan so 'n universi
teit is intens bly as sy lede die 
Woord gehoorsaam bet in die 
verlede en d!t ook in die hede 
doen. Op sulke geboorsaam
heid kan in die toekoms voort-VOORDAT ek u bedank vir u positlewe kritiek rakende die Wapad, slegs die 

volgende: 
soms vrypostigbeid!) 'n menint 
oor alles bet en uitspreet. 

Ten slotte, bate dantie vir 
u positiewe luitiet. 
Puk-groete. 
REDAKTEUR. 

(Lompe sinsbou en onnodiae 
tikfoute word in u brief opge
merk. Red.). 

gebou word. 
• Aan 'n Christelike universi
te:t streef aUe dosente en stu
dente in aUe · vakke om weten
skap in die lig van God se 
Woord te beoefen. 
• Aan 'n Christelike universi· 
teit moet studente uii elke do
sent se lesings kan agtertom 
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korps publikasie 
wat die verband is tussen vat. 
wetenskap en die Woord van 
God. 'n Christen glo dus aan 
eenheld van tennis van die 
werklikheld. 
• 'n Christelike universiteit 
stel Die dosente aan wat Chris
tus doodswyg in bulle lesings 
en lewenswyse nie, of dosente 
wat nie weet wat Christelike 
wetenskap is nie, of wat nie 
glo dat Christus alle segaen
skap oor wetenskapsbeoefe· 
ning het nie, of wat klakteloos 
humanistiese handboete voor
skryf, of wat nie glo dat Chris
tus dle Seun van God is nie
en dit geld vir tydelike en per
manente personeel. 
• Aan 'n Christelike universi
teit is al die lede daarvan oop 
vir aile kritiek wat ten doel bet 
lewensheiliging ( waar onder 
wetensta.psheiliging), omdat 
'n Christen bely dat hy abso· 
luut sondig is en dus nie on· 
aantasbaar is nie. Almal moet 
buig onder die gesag van die 
Woord, selfs a1 sou dit 'n eer. 
stejaarstudentjie wees wat 'n 
professor beleefd met die 

waarheid van die Woord koo
fronteer. 
• 'n Christelite universiteit 
word aekenmerk deur liefctc. 
voile onderlinge tug, ep nie 
deur sieklike verdtaagsaam· 
heid wat die deur oopmaak 
vir die verkeerd~ nie. 
• Christen-dosente en -stuclen
te is Die afgunstia op mebar 
nie, praat Die kwaad van me
kaar Die, skinder nie van me
kaar nie, rpaar praat versldlle 
met mekaar uit in liefde en 
respek vir mekaar, met as enir
ste grondslag van redenasie 
die Woord van God, en nie per. 
soonlike voorkeure nie. 
• Die krag van 'n Christelike 
universiteit ta nie prim!r in 
die omvana van sy werksaam
hede nie, maar in die gehalte 
daarvan. 
• 'n Christelike universiteit 
stry ernstig teen staatsoorhcer· 
s!ng of -manipulerina. 
• 'n Christen-student is tea 
mlnlte net so ontevrede oor 
swat (nie..Christelite) ondenig 
deur dosente as wat by is oor 
swak kos of parteergeriewe. 

Et vind dit onwaanbnlik 
om t.e rio dat u aantyginge 
1008 die qteruitgang van die 
rebalte en die redaksionele 
stof, die powere en foutryke 
teiJl}ele versorging en onver
reerute fout.e, aa positiewe tri
Uek ldauifiaeer. Dit egt.er bier 
gelaat. 

Verder is dit heel onnodi& 
om te meld dat u 'n oud-Puk 
is. Dit spreek vanself. lndien 
u die pas afgelope karnaval 
met die belanrstellinr soos dit 
'n oud·Puk betaam, gevolg bet, 
sou u nle aonder meer beweer 
dat die puntetoetennlngs 'n 
,vervelige relaas" was nie. 'n 
Spesiale Kommissie van Onder
soek is deur die Studenteraad 
gelaa. Hierdie kommlssie se be
vinding was dat die koshuis 
wat oorspronklik derde geplaas 
is, inderdaad die wenners sou 
wees. ·Hoe uiters vervelig! 

As oud-redaksielid van die 
Wapad, is u seker daarvan be
wus dat ons in Potchefstroom 
met die enorme keuse van een 
enkele drukker gelaat is. Bier
die drukker bepaal dat hY van 
,eindelose strepies gebruik 
maalt". Mislden was u redak· 
sie in 'n ander posisie t.o.v. die 
drukker, maar dit spreek im· 
mers vanself dat ons huidige 
posisie daaruit ontwikkel bet. 
U betoog dat .,onvergeeflike 
foute soos in die top van 'n 
hoofberlg, onder geen omstan
dighede deur 'n redaksie toege
laat mag word nie", is suiwer 
teoreties van aard. As oud-re
daksielid behoort dit vir u 
vanself te spreek. 

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

U HELE. TOEKOMS BEPAAL. 

In die lig hiervan is dit se
ker aan u duidelilt dat mens, 
al bet mens ook afgestudeer, 
ten volle op boogte moet wees 
met die hartklop van 'n situa
sie alvorena mens 'n berig tan 
skrywe. des te meer luitiek le
wer. Sien bierdie as my be
skeie positiewe kritiek aan u. 
Aan die ander kant, 'n stu· 
dent, al is by afgestudeer, is 
nog altyd daarvoor bekend dat 
by met vrymoedigheid (en 

As oud·Puk behoort u meer 
vertroud met die lesertal van 
die Wapad te wees. Om te be
weer dat dit deur ,.ieder en 
elite student" gelees word, laat 
'n groot aantal studente ewe 
verlel!. Indien my geheue my 
nie in die steek laat nie, bet 
die hoofbestuur van A.S.P.U. 
vier jaar gelede hom u uit
spraak ten doel gesteL En daar
by bet ek ewe goedertrou aan
geneem u ,.ieder en .elite stu
dent" het betrelling slegs op 
die Put. 

DIE vakansle is verby. Dit be- en pelna. Dan luy jy kana om 
lin J7 nou al hoe meer besef. t.e onthou hoe leklter die va
Daar's Die nou meer tyd vir tansle was. Jy dink aan die 
speletjies nie. Die akademie bUtong en die kampvuur en die 
begin nou druk. Die toetse meisies . . . Dan ewe skiellk 
re{!n soos klippe. Jy weet Die moet jy terug na die werklik· 
wat jou getref bet nie. Geluk- held - terug na jou boeke. 
klg is daar darem so nou en Jy wens tog so dis weer vakan
dan 'n kanale vir 'n beker sie. Jy wonder of daar nie 'n 
koffie waaroor jy kan droom gaaitjie onder in die beker is 

nie. 

'n Bank. 
Tye het verander. Banke oak. 
Nedbank speel vandag 'n ewe 

belangrike rol op die kampus as in die 
Suid -Afrikaanse finanswereld . 

Per slot van rekening bevind 
duisende van ons toekomstige kliente 
hulle tans op universiteit. Dis dus net 
logies om hulle sommer dadelik te begin 
help pleks van te wag vir beter dae. U 
het hulp n6u nag meer nodig as later. 

Studlehulp 

As student moet u geld he vir 
allerlei d inge. Boeke. Losies. Klasgeld. 
Klere. 

Nou ja. na u eerste studiejaar kan 
u aansoek doen vir 'n Nedbank
studieleningsreken.ing. Ons kan u 'n 
ruini bedrag tot 'n vasgestelde perk 
leen. Die perk is n6g hoer as u besig is 
met u M BA-graad. 

En u betaal net d ie spesiale lae 
studente-rentekoers : 5.5% op die geld 
wat u werklik trek. 

U kan oak die gerief he van 'n 
Nedbank-tjekboek. 'n Nedbank~ 
spaarrekening en- as u kampus 'n 
Kitskontantmasjien het- ons 
Kitskontantkaart. 

Daarby bied ons u verskeie ander 
dienste. Vakansietye sal ons u help met 
reisbesprekings. Ons kan u voorsien 
van reistjeks. Buitelandse valuta vir u 
reel. Ons kan selfs leesstof verskaf. soos · 
publikasies oar die ekonomie. 
Oak Passport to Pleasure. ons gratis 

maandelikse gids oar reis en vermaak. 
En Nedbank Sportsman 
Wegsprlng-kapltaal vir u ele ondememlng 

As u 'n professionele graad behaal. 
sal u dit dalk eendag oorweeg om u 
eie besigheid te begin. Weereens sal 
u vind dat Nedbank u nag verder kan 
help. Moontlik met 'n lening- op 
werklik billike voorwaardes. 

Vir dokters en tandartse bied ons 
spesiale huurfasiliteite. 

Ons laat u geld meer geld verdlen 

Ons toptalent op elke finansiele 
gebied is tot u beskikking. Fina.._ns
beplanners. Beleggingsbestuurclers. 
Versekerif)gskonsultante. Trouens. u 
kan aanklbp vir raad en advies by ons 
voorste finanskenners. 

Ons kan u help beplan om u 
inkomste. u spaargeld en u kapitaal te 
laat groei. En die hoogste moontlike 
rentekoerse is beskikbaar vir enige 
beleggingstyd. 

Eenmaal 'n Nec:lbanker, altyd 'n Nedbanker 
T erwyl u nag student is. kom .loer 

gerus bietjie in by u naaste Nedbank
tak en vertel die bestuurder wat u 
posisie is. 

Want onthou : hoe verder u die. res 
· van u lewe vorder. hoe harder werk 
Nedbank vir u. 

i:J DIE TOEKOMS Lt 
BY DIE NEDBANKERS 

Nedbank Bepertt Geregi•treerde Handelsbank 

'n Lid van die Nedsual.groep. 
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Pen, Kwas ol Kamera 
Pen 

Eensaamheid 
'n Verrimpelde roos 
Verweer deur die tyd 
Droog en hard en lelik 
En • n verlrommelde hart 
wat die pyn van smart 
Eensaamheid en teleur-

stelling 
Verberg tussen diep 

voue 
Voue van gelate aan

vaarding 
En 'n eens 'gewese 

reukvolle roos 
Nou slegs die dooie 

blare 
Donkerrooi soos dooie 

bloed 
Van 'n wond gebrand

merk 
Tot 'n ewige Iitteken. 
'n Dooie roos. 

KAALKOP 
INTERVARSITY 
TOE?? 
NOOIT!!! 

KAALKOP 
INTERVA~SITY TOE? 

NOOIT!!! 

Hoe da.n 

-- 2s_ 

ONS SKRYF NIE 

GEAGTE REDAKTEUR., Ek 
wi1 net graag my spyt uit· 
spreek dat u nie meer briewe 
in die Wapad plaas nie, dit be· 
hoort immers die hartklop van 
u koerant te wees - en wat 
kry ons? 'n Skamele 2 of ou 3 
briefies wat nie eens die moei
te werd is om te lees nie. 

Sonder enige positiewe by
clrae is ek <larem nou ook nic. 

Baie dankie vir die nuutge
skepte rubrieke in die koerant 
'n Verdere baie goeie instelling 
is die ritrooster. Ons dames 
veral is besonder bly daaroor 
en hoop nou net dat die man
ne gaan reageer. .,Kritikus". 

(Wat u eerste paragraaf be
tref: u ~ dit, en baie dankie 
vir die tweede~ Red.) 

(Foto'a tfen*lk Botm~n) 

OOSTERHOF 
JUNIE-TYD is toetstyd en so 
ook in Oosterhof. 

Laatnag blaai vele nog deur 
hul ,,notes" opsoek na 'n be
kendheid maar helaas 'n ander 
ou se handskrif is meestal on· 
duldelik. As jy met blydskap 
op 'n bekendheid afkom, moet 
jy maar weereens wonder -
wat besiel dosente om in stu· 
dente se slaap te praal Dan 
versamel jy al jou Ii:ragte, ska· 
kel jou bedlamp aan en swot. 

Raai wat gebeur dan. Sodra 
daar 'n liggie vir jou opgaan 
word jy in algebele duisternis 
gelaat (natuurlik weens 'n on· 
derbreking in die elektriese 
stroom!) Volgens wet en regu
lasies is die hoofskakelaar ver· 
bode terrein vir 'n student en 
verkas jy maar na 'n ander 
gang of koud-koud na die ont
spanningsaal. 

Aan tafel kry blokklesvleis 
nie eens aftrek nie. Dis net 
akademiese besprekings vanaf 
Palistrina tot die veeleisende 
Protokol. Dit laat jou maar net 
weereens tot die konklusie 
kom, massahisterie of nie, dis 
toetstyd! 

Gelukkig is uaar darem 2 
dinge op die horison viJ.t ons 
opkikker. Annali en Ria bet 
die karaatwaarde van die kos· 
huis weereens laat styg. Bale 
geluk. Die tweede is die nuus 
wat ons gekry bet nl. dat Teg
nies nie-amptelik 'n nuwe de
l,artement by bulle ingelyf bet 
nl. Landboudepartement. Gooi 
gerus maar julle oog na die 
hoek by Oosterhof en julle sal 
"ilfn daar word geploeg en ge
plant vir 'n vale. 
Oostergroete. 

PUK rugby 
VIR die tweeae keer hierdie 
seisoen bet die PUK se o/'1IJ B 
span daarin geslaag om die 
o/20 span van Wes Wits te 
wen. Die eindtelling was 20 -
9 nadat PUK reeds balftyd 10 
- 3 voorgeloop bet. 

Die voorspelers bet hard ge
werk om skoon balle aan die 
agterlyn te besorg wat op bulle 
beurt vir mooi hardlooprugby 
gesorg bet. Die Pukke bet 
alle fasette van die spel oor· 
beers maar Wes Wits bet met 
goeie verdediging gesorg dat 
menige aanval nie in punte 
omskep kon word nle. Kap. 
tein Peet van Jaarsveld bet 'n 
uitstaande vertoning op vleuel 
gelewer alhoewel by die agtste. 
man van die buidige span is. 
Ander ultblinkers van die PUK 
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span was Fred Rautenbach, 
Henning van Wyk en Joban 
du Plessis. Puk se punte is 
aangteken deur Herman Hen
ning, P. van Jaarsveld, T. Loub-

ser, P. Coetzer wat elk 'n drie j 1 
gedruk bet. P. Coetzer betook e1 
2 van die driee vervyf. Wes u 
Wits se punte is aangeteken k• 
d.m.v. een doel en strafdoel. d· 

Ons man op die 

kampus het •n spesiale 

aanbocl vir iou. 

, Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie· 

leningsplan met my te 

kom geseJs". 

ANDR~ JOUBERT 

tfi}:w:m 

Barclays Nasionaal se 

spesiale studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueerdes. 

1. Studielenings: Tot R3 000 +: om jou te help 
om jou studies te voltooi. 

2. M.B.A.-studlelenings: Tot R3 500 vir enige stu
dent wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Studente: Tot R500 tydelike finansiering vir 
onverwagte uitgawe. 

4. Gegradueerdes R1 500: bystand aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

_5. Persoonlike Lenings (Studente): Tot R3 000: 
vir studente vir tandheelkunde en ander pro
fessionele beroepe om toerusting te kan finan
sier. 

6. Persoonlike Lenings (Gegradueerdes): Tot 
R6 000: om pasgekwalifiseerde prokureurs, 
advokate ens. met 'n eie praktyk te help. 

7. Spaar- en !opende rekeninge. 
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Ontmoet die -kultuurraad 
DIE jaar 1975 sal seker onthou word as 'n belangrlke jaar vir die Pukke, 
aangesien dit in die jaar was waar verskeie struktuursveranderlnge binne die 
studente-organlsasies plaasgevind het. 

In hierdie jaar bet die ABKK tref. 
en die AOB ontbind en die Die Kultuurraad bestaan 
Kultuurraad het uit hierdie tans uit vyftien verenigings 
twee ·rade ontstaan. wat elk deur hul onderskeie 

Dle doel van die Kultuur- voors!tters verteenwool"dig 
raad 4s dan ook om die Puk· wo.rd op die Kultuurraad. 
student se belange te behartlg Wat die· struktuur b!nne die 
wat betref ontspannlng, ver· Kultuurraad betref, kan ons 
maak en kultuur en om aan hom in drie dele verdeel. Die 
die studente tussen hierdle eerste is die ontspannings 
lyne vermaak en kultuur te komittee wat aile vermaak cp 
verskaf. Die strewe ·na hierdie die ·Puk aanbied soos Thalia, 
doel maak die Kultuurrnad Alabama en die ultnooi van 
dus een van die grootste rade verhoogkunstenaars. 
op die Puk wat verenigings be- Die tweede afdeling is die 

CINE-PUK 
Agter elke filmvertoning wat 

die Puk aanbied sit Cine Puk. 

toerliggaam wat alle toere b!n· 
ne die Kultuurraad rei!l. Hier· 
die afdeling se pllgte is dus 
heel veelelsend van aard, aan· 
gesien toere behoorUk beplan 
moet word. 

Die laaste afdeling is die 
kulturele sy van die Kultuur· 
raad. Onder hieMie afdeling 
val verentg;ngs soos die Re
toriese, Volkspele en die Voor
trekkers. 

Om bierdie afdeltngs beboor-. 

fondse van die S.S.R. en dlt 
word dan versprel na die ver
sklllende verenigings na gelang 
van hul begroting. 

Dle eerste aanbledlng wat 
dle Kultuurraad gehou bet was 
verlede Jaar se lentefees. Hler
d!e jaar het bulle begin met 
die verwelkominp braaivlels 
op die sporttel.'lreln. Die Eerste
jaarsdlnee het gevolg en 'n 
paar verhoogskunstenaars bet 
ook hier kom optree. Dlnge 
het maar moeUlk ln die "begin 
gegaan soos dit maar by elke 
nuwe raad gaan. 

Noudat die Kultuurraad al 
sy eerste tree gegee bet kan 
ons groot dinge te wagte wees 
vir die toekoms. Die lentefees 
wat kom, ·beloof om lets be
sonders te wees. 

Die Kultuurraad Is ook altyd 
oop vir voorstelle van die stu· 
dente af en -nool alma! vrtende
lik uit(. om enige idees tussen 
die I)'lie van vermaak en kul· 
tuur aan bulle te stuur. 

As ons bietjle teruggaan in 
die geskiedenis van die Puk 
bet die werklike eerste verto
nings in 1964 begin. In hierdie 
jaar bet filmvertonings so nou 
en dan hul verskyn!ng gemaak 
met die aepaardgaande gebre. 
ke. So bet dit maar voortge
duur tot eintlik in 1974 toe die 
Puk 'n 35mm projektor ont· 
vang bet. Dit bet dadelik aan 
die Puk 'n besondere status 

Ilk te laat funksioneer het die I ----------

verleen aangesien ons nou nog 
steeds die enigste universiteit 
in die land is wat beskik oor 
'n 35mm projektor vir filmver
tonings. 

Verder b:ed Cine Puk ook 
'n opleidingskursus aan waar 
projektor·manne gratis opge· 
lei word. D:e kursus is maar 
van korte duur, maar die stan
daard is besonder boog. D:e 
studente ontvang 'n kursus in 
die teoretiese en praktiese 
veld van filmvertonings. Die 
kursus word heeltemal gratis 
aangebied en daar word slegs 
vereis dat die persone so on· 
geveer vier keer per jaar moet 
uit help. Sy pligte sal dan 
wees om die film in ontvangs 
te neem, die film te redigeer, 
te vertoon en d:e film dan 
weer te versend. Die persoon 
kan ook vir bomself 'n sak· 
geldjie of wat verdien met die 
aand se vertoning. 

Cine Puk bet ook kontrakte 
aangegaan met Metro, Kine
kor en Sterfilms om te ver
seker dat films van 'n hoe 
standaard verkry word. 

Cine Puk wil hom in die na· 
bye toekoms ook wend tot die 
opvoedingsmedia. Daarom 
word daar tans 'n kursus be
plan oor filmproduksie. Dit 
sal dus aile fasette van film· 
produksie dek en beloof om 
heel interessant te wees. 

FLO RNA 
VERLEDE jaar was die Flor. 
na·lewe maar stil gewees as 
gevolg van 'n gebrek aan fond
se. Vanjaar bet dit beter ge· 
gaan en daar is met nuwe 
ywer kampe gerciH. 

In November verlede jaar 
bet bulle na Mtunzini in noord· 
Natal gereis en was bulle on· 
der andere by die see ook ge
wees. 

In Maart vanjaar bet bulle 
besoek gaan afle by die Maga. 
liesberge, maar die weer bet 
ongelukkig nie saamgespeel 
nie. In April bet bulle Nature's 
Valley naby Knysna besoek en 
na verneem word was die uit. 
tog soontoe 'n reuse sukses 
gewees. 

In November wil Florna 
graag 'n groot tiendae·toer aan
'ak en aile studente is welkom, 

a! is bulle nie 'n lid van Floma 
l)le. 

Kultuul.'lraad ook verskeie an· 
der ·kot!Ntees om die drie af· 
delings ·behulpsaam te wees. 
Die nuutste toevoeging is 'n 
komlttee vir skakel en re
klame werk b!nne die Kultuur
raad. Hul doel sal ook verder 
wees om skakeling met ander 
unive1'9iteite op kulturele en 
ontspannings vlak te bevorder. 

Die Kultuurraad ontvang sy 

MONTIUM 
MONTIUM is seker een van d:e 
mees rondreisendste vereni· 
gings b:nne die Kultuurraad. 

In Oktober verlede jaar bet 
bulle Mount Aux. Sorces be· 
soek en in November die Tran. 
ske:se kus. 

Hierdie jaar was bulle in 
April na Lesotho gewees en In 
Mei na die Kransberge toe. In 
September wil bulle hulself 
weer gaan geniet by Sjam· 
pagne Castle. 

.Montium beoog om in die 
toekoms twee toere gelykty
d'g te reel wat elke basies die
selfde roete bet maar in ver· 
skillende rigtings. Ook wil bul
le graag in die nuwe termyn 'n 
Montium·aand reel in sieeptyd 

RETORIES 
AS die vraag al by jou ontstaan 
het wat is die Retoriese vere· 
niging nou e:ntlik kan daar ge. 
antwoord word dat dit by die 
vereniging is waar daaidie na. 
re selfbewusthe:d om jou se 
in die openbaar te se weue
neem word. 

Maar dit is nie net vir die 
skames wat bier voors:ening 
gemaak word nie. Die Retorie. 
se vereniging leer 'n mens hoe 
'n toespraak beplan, voorberei 
en gelewer moet word. Daarom 
is daar genoeg geleenthe:d vir 
die ervares en onervares om 
deur die jaar bietjie oefenina 
te kry op die verskillende re
denaarskompetlsie wat aange· 
bied word. Daar is ook die 
kans om met een of ander 
prys weg te loop op die kom
petisies. 

Vir die Eerstejaars is daar 
vroeg in die jaar die Eerste· 
jaarsdebat. Verder is daar ook 
nog die ATKV·kompetisle en 
d!e inter·universiterekompeti.. 
sies. 

D:e Retoriese vereniging nooi 
aile belangstellendes hartlik 
uit. 

om bietjie koffie te drink en 1-~-----------
sommer net bietjie te gesels 
oor bulle toere. Daar sal ook 
flieks en skyf:es gereel word 
by· sulke aande en almal is 
welkom. 

FOTIEK 
FOTIEK is daargestel om foto· 
grafie _ as stokperdjie, kuns· 
vorm of net as 'n afleiding 
binne dle bereik van elke Puk 

ALABAMA 

VOER 

STEEDS OP 
DIE Alabama-studentegesel· 
skap is seker alom bekend on· 

te ~laas. I der ons studente. Elke jaar 
D1e persone wat maar nog vermaak bulle nie net ons nle 

leke is in d~e fotografi_e is wei· -maar ook die hele land met hul 
kom by fot1ek aanges1en daar 
elke jaar opleidingsklasse ge· 
hou word om almal bietjie te 
help in die grafiese kuns. Vir 
d:e gevorderde lede is daar ook 
meer gespesialiseerde klasse 
om hul tegnieke verder te ver
beter. 

Kleurfotografie geniet ook 
tans die aandag van die ver
eniging en om die kostes laag 
te hou aan hierdie duur pro
ses word die benodigdhede 
deur groothandel aangekoop. 

Fotografie bly maar 'n in· 
dividuele sto~erdjie, maar 
fotiek reel gereeld uitstappies 
of ander sosiale byeenkomste 
om die lede nouer aan mekaar 
te bring. 

besondere opvoerings. 
Hierdie jaar behels bulle op

voering voor pouse uit 'n Re
vue en na pouse beeld bulle 
die studentelewe uit. 

Hierdie jaar se vertoning 
van Alabama word bestempel 
as die beste ooit en op 2 Au· 
gustus is 1975 se toer op tele
vis!e vertoon. Hierdle jaar 
word daar ook weer televisie
opnames van bulle gemaak as· 
ook 'n plaat. 

Daar het ook lede van Ala· 
bama deelgeneem aan die fllek 
,Vergeet my nie". 

Vanaf 28 Julie tot 7 Augustus 
was bulle in Potchefstroom vlr 
hul opvoerlngs. 

Dlrlgente vir die I~ teen Ko,.._, 

Thalia behaal sukses 
THALIA het die pas afgelope vakansle 'n utters geslaagde toer deur Noord· 
en Oos-Transvaal ondemeem. Oral li die toneelgroep met vrlendelikhetd en 
gasvryheid oorv~l. 

Dle gehore bet die opvoe
rings ba!e geniet en groot lof 
is !ngeoes vir die pulk klug 
wat die Thalia toneelverenl· 
glng hierdie jaar op dle plan
ke ·bring. Die toerouers, Oom 
Oubaas en Tannie Raals Scbale
kamp het alles saam met die 
studente genlet en het 'n groot 

DISKOTEEK 
DIE diskoteek is seker een van 
die minder bekende vereni· 
gings in de Kultuurraad, maar 
onder Hannes Botes sal ons 
weldra meer musikale klanke 
op die kampus boor gedurende 
sleeptye. Daar sal dan volop 
musiek wees van Maandae tot 
Saterdae op die kampus wan
neer die saa1 nie in gebruik is 
nie en Sondae aande na kerk 
sal daar stemmige musiek aan· 
gebied word . vir die kampus 
wandelaars. 

Daar is ook groot vooruit· 
sigte gestel vir die diskoteek 
vir die toekoms. Met die inge
bruikneming van die nuwe 
Studentesentrum sal daar 'n 
nuwe dimensie aan die disko· 
teek verleen word. Met inge· 
boude luidsprekers en mu
srek op kasetbande sal daar 
van vroegdag musiek wees tot 
saans Jl-uur. Die aanbiedini 
sal geskied in die vorm van 'n 
radioprogram met nuus, af· 
kondiainas ~n versoekproaram
me. 

Met die lente om die draai 
sal die diskoteek in die aande 
almal seker in 'n nog vroliker 
stemming plaas. 

Ons wens alma! die disko· 
teek 'n nootvaste toekoms toe. 

dee! bygedra om d!e s.ubes t----------
van die toer te versei!l. 

Thalia beplan nog '·n paar 
naweektoere onder andere na 
L:cbtenburg, Sasolburg, Kroon· 
stad en Welkom. 

Pukke, vergeet die akademie 
en .tom lag saam met Thalia 
vanaf die 7 - 11 September 
in die Totiussaal. Wat gebeur 
as 'n meisieskool en 'n seuns· 
skool onverwags onder een 
dak moet saamleef, groot ton· 
sternas!e! Bespreek vroegtydig 
by die S.R. Kantoor. 

Thalia vier ook vanjaar sy 
vyf-en..twintlgste bestaansjaar 
en beplan op d!e lOde Sep
tember 'n rennie vir al die oud 
Thalla~ede en Regisseurs. Met 
di6 geleentbeld sal daar om 
6 nm. 'n opvoeriog wees in 
die Totiussaal en daama volg 
'n Kaas en Wyn waar almal 
kan lag en geseis. Alle oud 
Thalia-lede word versoek om 
voor 15 Augustus bulle name 
en adresse te stuur aan ,Die 
Voorsitter, Thalia Toneelver
eniging, S.S.R. Kantoor, P.U. 
vir C.H.O., Potcbefstroom". 
Thalia, maak dit 'n groat fees! 

VOLKSPELE 
GEDURENDE die April·vakan· 
sie is op die Puk 'n suksesvolle 
volkspelekursus aangebied. Dit 
is bygewoon deur 24 kursus· 
aanaers vanoor die hele Trans. 
vaal. 

Gedurende die Julie-vakansie 
bet bulle die hele Suidkus 
deurkruis. Dle kostes Is so 
laag as moontlik aehou en dit 
bet elke kursusaanger sowat 
RlS aekos vir die toer. 

Daar is ook die afgelope 
week 'n blitskursus deur Kov
sies aangebied op Maselspoort. 
Die volkspelers hou ook ae
reeld saamtrekke op plekke 
soos Coliany, aan die Rand en 
selfs Mafekina. 

Bike Woensdagaand word 
daar om 18h4S 'n spele aand 
aangebied in die hoofgebou· 
saal. Pukke, julie hoef nie bang 
te wees om te kom nie, want 
daar is gereeld nuwe gestate 
by die byeenkomste. Die 
vreemdes word aou-aou tou
wys aemaak en klasse Is ara· 
tis. 

Skakel-.en-reklame 
komi tee 

EEN van die komltees binne die Kultuurraad Is 
die pas gestigte skakel-en-reklame komltee. 

Die doel van hlerdie komi· sal nie net ontspanningsfulll
tee Is om aile skakel en re- telte op die kampus dek nle, 
klamewerk binne die Kultuur- maar oot Potchefstroom self, 

V t kk raad te behartig. Verder sal die Klertsdorp, Parys, Johannes-OOr re ers tomitee oot verantwoordellk burg en Pretorta. 
OPLEIDINGSKAMPE ont· wees vir alle inter-universitere Org sal gratis onder stu· 
spanningskampe, uit~tappies, ska!eling binne die Kultaar. dente vers_prei word. Org be
projekte en maar net student· raa oog om 'n besondere slrkula· 
wees is alles deel van Jukskei Die komitee sal ook 'n blaad· sie syfer onder die studente te 
Staatmakerskommando van jie uitgee wat aile aksies van he,. om sodoende die atsies 
die Puk en dan is nog net die die Kultuurraad reklameer. van die Kultuurraad te adver· 
helfte genoem. Die naam van die blaadjie sal teeer. Deur die verspreiding 

Die lede bet die jaarlikse Org wees. Org sal eeradaags sy van Org beoog ons om die stu· 
Staatmakerskonferensie in verskyning op die kampus dente in bulle sosiale al{tlwi
Bloemfontein bygewoon waar maak. teite te aktiveer. Hierdeur 
die kommandant verkies is tot Org staan net soos sy naam word die passiewe studente 
voorsitter en ook as die Trans vir ons ~: ,.ODs. reldameer Geo hopellk ook by 'sosiale aktlwi· 
vaalse lid vir die landswy~ selllghede" • . Die doel van Org telte betrek: 
Skakelraad. sal wees om sulke sake soos Ons hoop dat ORG groot by· 

Die kommando staan beson- opvoerings, filets, restauran· val sal vind by die studente 
der aktief in die Transvaal en te, uitstallings en ander ge· en dat sy populariteit gou sal 
ook in die plaaslike streek. sellighede te publlseer. Org I toeneem. 
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SPORTFOKUS 
• 

OVER.,DE-VOOR STEEDS IN 
WEDLOOP VIR TROFEE 

MET nog net een wedstryd I het die Pepsi Cola-beker nog 
van die 1e koshulsliga oor geen definitlewe eienaar ge-

S.A. U. la~dloop

toemooi 
SATERDAG 3 Julie 19'76 het die Pukke-landloop
span geseevier op die S.A.U.-landlooptoemooi te 
Fanie du Toit-sportterrein, Potchefstroom. 

Watter mooi verrassing! 
Teen alle verwagtinge bet die 
nege mans saamgespan en as 
kampioene die Saul Suzman 
landloop-trofee gewen. 

Die span bet uit die volgen· 
gende lede bestaan: Gert Doo· 
reward; Kobus de Beer; Jan· 
dre van Ellewee; Nollie Meint. 
jies; Johan Marais; Boebie Pie· 
naar; Sydney Riekert; Nollie 
de Beer; Louis van VuUTen; 
bestuurder; mnr. Hennie Bot· 
ha. 

Die damespan bet ook byna 
vir 'n verrassing gesorg, maar 
moes egter met 'n tweede plek 
tevrede wees nadat die Tuk· 
Ides bulle net-net geklop bet. 

Die spanne bet deurgaans 
goed presteer en die P.U. vir 
C.H.O. kan trots wees op die 

vertoning gelewer deur die 
landloop-atlete. 

Die volgende atlete was ge· 
kies vir die S.AU. (Protea)
span teen Wes-Transvaal vs 
Suid·Transvaal vs 'n span van 
die Kus Juniors op 5 Julie 
1976 te P.O.K.-sportterrein: 

Gert Doorewaard; Nollie 
Meintjies; Boebie Pienaar. 

Dames: Alta Stander. S.A.U.· 
spanbestuurder: Mnr. Rennie 
Botha. 

PUK·atlete wat Wes-Trans
vaal verteenwoordig was soos 
volg: Kobus de Beer; Jandre 
van Ellewee; Sydney Riekert; 
Nollie de Beer; Johan Marais. 

Dames~ Louise van Biljoen; 
Denise SwanepOel; Petro Mul· 
ler; Marietjie Barnard. 

Tans lyk die punte 
t~egeken soos volg: 

Koshuis wedstryde/ doele /punte 
Vergeet-my7nie - - - - --- --·· 
Klawerhof I _ _ __ __ -· _ -· 
Fort _____________ _ 

Klawerhof n -- - - - --· -.. -- -·-
0/S/Kulu ___ - - - -- - -
Wag·'n·Bietjie ___ - - _ .. - - -
Kasteel---------
Helde---·--- ------Karllen . _________ _ 

5 37 10 
3 14 6 
3 16 4 
3 12 4 
5 3 3 
4 4 2 
3 2 2 
2 2 2 
5 5 1 

Geeneen toe die 
Die hoogtepunt van die sei. 

vind . nie. Over-de-Voor waa 
bale ongelukkig om met ~le 
punte te verloor teen Caput 
wat die wedstryd gewen het 
met 18-15. Die laaste liga
wedstryd vlnd Saterdag 14 
Augustus 1976 plaas tussen 
Dorp en Hombr6. lndien Hom
br6 die wedstryd wen, wat 
hulle behoort te doen aange
sien hulle die starker span 
het. verower Over-de-Voor die 
beker. Indian Dorp wen. Ia 
Over-de-Voor en Dorp gelyk 
en moet daar uhgespeel word 

vir cr.. beker. 
Dorp Ia besonder goecl · op 

~eef in die 2e en 3e Iigas 
want hulle is bo-aan albel 11-
gas. Bale geluk aan Dorp tot 
dusver. Die f~ga vind eut• 
eers Saterdag sy elnde en sal 
die wenners ook In die ander 
twee Iigas bepaal word. 

S.A.U.-stoei 
DIE PUK mans kom 2de na 
Tukkies. Ons verloor egter 
slegs met 4 punte: 31-27. 

Kovsies: 14 
RAU: 6 
Maties: 3 
Slegs 9 van ons manne bet 

deelgeneem nadat 3 stoeiers 
onttrek bet a.g.v. militere 
diensplig. 

Al die Puk stoeiers bet plek
ke behaal in die vorm van 2 
Goue medaljes vir M. Logten· 
berg en D. Bekker, 5 Silwer 
medaljes vir C. Wolmarans, G. 
van Niekerk, K. Olivier, C. 
Lottering en P. Preller. 2 
Bronsmedaljes is verower deur 
W. van Dijk en W. VQjoen. 
Daaruit kan afgelei word dat 
ons kanse vir lntervarsity be 
sonder goed is. Sterkte aan al 
ons bul stoeiers. 

wenners 
soen se interkoshuis hokkie die geleentheid, presies om ne· bet om goeie hokkie te waar· 
was toe inderwaarbeid 'n laag. ge uur vir mekaar gewys. Mis· deer, kon Adrina die wedstryd 
tepunt. Saterdagoggend lank kien was Klawerbof se hap voortsit. Om die w¢stryd te 
voor nege is met die strydbyle net daardie ekstra dieper. balanseer moet aemeld word 
(in die vorm van hokkiestok· Veral as Adrina Petzer, wat ge. dat daar van Vergeet·my-nie se 
ke) afgesit Fanie·du-Tot toe. skitter bet vir Vergeet-my-nie, kant een ,.strydbyl" gebreek 

Hier bet Vergeet·my-nie en se toevallige besering in gc· is. Die balans op die ou einde 
Klawerhof bul tande, wat al dagte gehou word. Gelukkig was toe().....() in Vergeet·my-nie 
die bele seisoen geslyp is vir vir die toeskouers wat gekom se guns! 

Tokkelokke en Homlri, ongelukklg 'n gelaalde epen. 

Over-De-Voor v/e Caput. T..,._ 18-111n .._genoenlde • 
gww, 

~ da~nes-hokkie vaar goed 
Die dames van die PUK bet 

tot dusver besonder aoed IC
vaar in bulle hokkieli1a. Hul. 
le is tot du!Jver nog net 1 punt 
a1ter Strathvaal wat voorloop. 
Verder is daar vier dames in· 
gesluit in die Wes·Transvaal 
span. Hulle is Sandpat Coet· 
zee, Theo Venter, Mariana Jou." 
bert en aeila van Deventer. 
Sandpat Coetzee bet die be
sondere prestasie behaal deur 
as reserwe vir die Proteaspan 

gek:es te word wat oorsee pan 
toer. 

Wat die S.A U. Toemooi be· 
tref is daar 'n merkwaarchge 
verbetering te bespeur. Ons 
bet nou wei slegs 7e 1ei!indig, 
maar wei voor Wits en Kov· 
s:es. As ons kyk na die doelg~ 
middeld wat · deur die jare ge· 
vol1 is kan ons sien dat ons 
dames op die wenpad is. 1976 
se doelgemiddeld was 1,6 teen 
1 in vergelyking met 1975 se 

2.6. 1974 se 5,5 en 1973 se 12 
teen 1 doelgemiddeld. 

Hierdie jaar was ons groot· 
ste nederlaag teen U.P.E. wat 
ODS met 2-'1 aeklop bet. Teen 
Natal se span bet ons 1-0 ver
loor, teen Wits 2-1 verloor, 
teen Rhodes gelykop 2 elk, teen 
Tukkies 1 elk en wen Kovsies 
1-0. 

Goed gedoen dames en sterk. 
te vir intervarsity. 

Landloop tot in die 
wynland (skelmbos) 

VERSLAG van deelname van die P.U. onder 20 rugbyspan aan die sesde 
jaarlikse S.A. Unlversltelte onder 20 toemool, 5-10 Julie 19'76 op Stellen 
bosch. 

1. Die ..,..: Twintig spelers 
met onderaetekende as be
stuurder en mnr. C. Cilliers as 
afrigter bet die P.U. op die 
toemooi verteenwoordig. As 
aevolg van beserinas deur 
spelers bet J. van I>9venter 
hom ook later by die span 
aanaesluit. 

z. Deelnemen, weclatrycle Ill 

ultslae: Die toemooi is byae· 
woon deur aile universiteite. 
Elke universiteit bet vier wed. 
stryde gespeel. Die wedstryd. 
bepalings was soos volg: 

MAA.NDAG 5 JtJLIE. 
C·veld: 09.30-10.45: U. Kaap· 

stad teen U.P.E. 
B-veld: 09.30-10.45: P.U. teen 

Wits. 
11.00--12.15: u.o.v.s. teen 
U.P.E. 

A·veld: 14.30--15.45: Rhodes 
teen Natal .. 
15.45--17.00: U. Kaapstad teep 
U. Pretoria. 

DONDERAG I JUUE 
Cveld: 09.30-10.45: Wits teen 

Rhodes. 
~veld: 09.30--10.45: U. Pretoria 

teen U.P.E. 
11.00--12.15: R.A.U. teen Na 
tal. 

A·veld: 14..30--15.45: U.O.V.S. 
teen Kaapstad. 
15.45--17.00: P.U. teen Stellen· 

bosch. 
VRYDAG 9 JVLIE 

Die wedstrydbepalings vir 
Vrydaa was deur 'n toemooi· 
komitee bepaal. Prestasies, 
speelwyse en vorige toemooi. 
wedstryde bet as maatstawwe 
aedfen. Die bepalings was soos 
vola: 

C-veld: 09.30--10.45: Wits teeD 
Natal. 

B·veld: 09.30--10-45: Rhodes 
teen U.P.E. 

11.00--12.15: Pretoria teen R.. 
A.U. 

A·veld: 14.30--15.45: P.U. teen 
Kaapstad. 

15.45--17.00: U.O.V.S. teen 
Stellenbosch. 
Oor die alaemeen was die 

peil van die ruaby baie hool 
op die toemooi. Ons span bet 
bulle baie aoed van bulle taak 
aekwyt, veral as in aanmerking 
veneem word dat bulle nie ae
woond is aan die sterk teen· 
stand in die Wes-Transvaalse 
liga Die. Die uitslae van ons 
wedstryde was soos volg: 

P.U. 18 Rhodes 12 
P.U. 26 Wits 3 
P.U. 6 Stellenboscb 17 
P.U. 17 Kaapstad 29 

Totaal punte 'reenstanders 
P.U. 67 61 

3. Geclrac, en spil van die 
spaulede: 

Dit is vir my aanaenaam om 
te rapporteer datldie aedraa 
van die toerlede deurgaans on· 
berispelik was. Verskeie tere 
bet ons hulsvader Prof Booy· 
ens aan my aes! dat die on· 
besproke gedrag van die span 
opvallend is. Daar was 'n pry. 
senswaardiae samehorigheids. 
gevoel onder die spelers en 'n 
puik spangees bet ontwikkel. 
Ek is van geen onaanaename 
insident bewus Die. 

Aan die einde van die toer. 
nooi is 'n S.A.U. o/20 en 'n o/19 
span verkies. 

Geen een van ons spelers is 

tot die o/1JJ span verkies JU; 
alhoewel die volaende spelen 
deurgaans puik vertoon he 

J. Venter (Kaptein) 
A. Markgraaff 
P. Aardsma 
J. Tiedt 
J. Tiedt is eater tot die S~ 

U. o/19 span verkies (Hier 
span ontvana eater nie S.A.U 
kleure nie). 
4. Aaobewdbtp: Ek sou graaa 
die vol.gende wil aanbeveel 
betretking tot die toernooi: 

a. Dat daar aandq aesk_~ 
word aan 'n eenvormfae ~ 
vir ons spelers wat sulke toer 
nooie bywoon. Graag wil el 
meld dat die spelers van ' 
groot aantal · universiteite • 
dra bet wat spesifiek vir 
o/1JJ span ontwerp was. 

b. Dat 22 spelers na die t 
nooi gestuur moet word 
sien 4 wedstryde in vyf 
te veel vereis van twintia s 
lers. Veral wanneer spelers 
seer raat. 
Bedenktnp: Namens die o 
rugbyspelers en mnr. C. 
liers wil ek graag die Univ 
siteit bedank vir die ae 
beid wat daar was om die t 
nooi by te woon. 

Ons hartlike dank aan m 
P. Malan, Direkteur van 
Sportinstituut en mnr. 
Brand wat aile reelings 
bet in verband met ODS 

name op Stellenbosc:h. 
P. D. de Villiers 

Die Wapad tDOnl Qedruk 
dW Potcllelltroorl& H 
(Bdwu.) Bcperlr, Ollalclala 

Potcllelmootn. 


