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soWen Guerrilla-oorlog
'n Totale, indirekte aanslag op alle gebiede en die oplossing daarvoor Is deur kol. Van der Waals op
'n Kontakpolitiekvergadering op Maandag, 19 Junie 1978, bespreek.

• konvensioneel: hier word
kortpad na mag geneem deur
tenks, artillerie.

In SA het ons te doen met
'n rewolusionêre oorlog: dis
nie bloot 'n terreriste-aanslag
wat die Weermag kan afweer
nie, maar is ook ideologies
van aard. Dit dui op doel-
bewuste pogings om poli-
tieke mag d.m.v. onwettige
eri dwangmiddels te bekom;
die bestaande regering en
sosiale strukture te vernietig
en te vervang. Die doel is dat
georganiseerde rebelle die
.beheer oor die volk van die
land kry en dus die wettig-
heid van die regering ont-

ken. Dit word ondersteun
deur en is die strategie van
die kommunisme.

Vir kol. Van der Waals is
daar nie 'n guerrilla-oorlog wat
nie gewen kan word nie: enige'
oorlog kan nie verloor word,
solank die moraal van die
volk nie verkrummel nie.
Wat ons dus te doen staan, is:
• verhoed die oorlog;
• neem in ag dat dit 'n oor-
log vir die emosie van die
mens is;
• regering moet alle "barste
in die sosiale struktuur"
voorkom;
• die soldate kan nie alles
doen nie: die volk moet inge-

---------------------~ï lig en oorreed word; die
linkse opposisie moet nie
saam loop met die rewolu-
sionêres in die veroordeling
van die regering nie (bv.
stryd teen Dept. Inligting!)

Die eienskappe van die
oorlog is:
• die volk is die medium van
die stryd: nie tenks nie, maar
emosies word gebruik;
• die stryd is lank en uit-
gerek om volk te ontsenu en
hul wil tot weerstand af te
breek: "nog 'n seun het
gesterf ... "• is uiteindelik gemik op ,.- _
rewolusie;
• is volgens kommunistiese
resep;
• het eksterne bande en
word ondersteun deur klJ!J1-
muniste.

Die fases van dié oorlog is
vir kol. Van der Waals die
volgende:
• die plaaslike sel van die
kommuniste party probeer
aanhang onder die volk ver-
kry;
• selektiewe terrorisme saai
onstabiliteit en paniek
I(Rivonia?)

• guerrilla-oorlog: bendes val
aan en trek terug vanuit stra-
tegiese basisgebiede ("rival
states") om die land uit te
put;
• konvensionele oorlog:
tenks, grofgeskut.

Suid-Afrika is die skyf van
twee vorme van rewolusie:
• as die tuislande "rival
states" word, kan die stra-
tegiese basisse vir rewolu-

"This is as war for the
hearts and minds of the
people." Hierteen moet
teen-insurgensie, dit is die
volle reeks maatreëls wat
politieke, ekonomiese, siel-
kundige, sosiologiese en mili-
têre faktore insluit, toegepas
word.

Kol. Van der Waals onder-
skei tussen drie vorme van
konflik:

• sielkundig: dit behels pro-
paganda om swart massa op
te sweep en die blankes se wil
tot weerstand te verbreek.
• rewolusionêr: dit behels
terrorisme;

Kampus
Truie
beskikbaar
teen
R15.95

sionêre oorlog op die platte-
land wees (Mao);
• die stedelike situasie leen
hom tot rewolusie van die
stedelike proletariaat (Marx).

word. (Hy beweer dat SA nie
vroegtydig uit SWArnoet
onttrek nie, omdat dit 'n
"Boere-het-gehardloop't-kli-
maat kan skep). Militantes
moet dus onderdruk word;
die regering moet bewys dat
hy die wil en vermoë het om
die vyand te verslaan. Die
maksimum vriendskap en
gesprek moet met die volk
aangeknoop word.

Rewolusionêres in SA en
SW A tree op waar die bevol-

king die digste is: Ovambo,
Soweto, . .. Om dus die
bevolking se guns te kry, is
dit die plig van elke man en
vrou om hulle te oorreed dat
rewolusie slegter is as hui-
dige situasie; dat rewolu-
sionêres die gesamentlike
vyand van wit én swart is.
Hierdie aanklag moet nie bly
staan nie: "SWAPO praat
met ons, die Boere nie; hoe
moet ons julle begryp?"
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Omdat die rewolusie nie
gewen kan word sonder
beheer oor die volk nie
(Mao: "the population is the
battlefield"), moet nie bloot
militêr opgetree word nie,
maar moet die sielkundige
inisiatief herwin en behouKOOP VOOR 3 JULIE

VOOR 4% BELASTING

Pukke stem vir'
MonstervergaderingOr.,,-.-.---,~~,.,~....,1~I " v- ''l
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'n Versoek vir 'n monstervergadering is aan die SSR gerig en aangesien meer as 100 stemgereg-
tigde studente die aansoek onderteken het. Is die aansoek toegestaan.

oor die mate waarin die
massa se belange in boge-
noemde sake geken is.

• Die suiwering van die hele
troebel situasie wat ont-
staan het rondom boge-
noemde probleme ten
einde 'n beter algemene
atmosfeer op die Puk-
kampus te skep.
Volgens hierdie studente

wat die aansoek gerig het, is
die doel nie om revolusionêr
van aard te wees nie, ook nie
om weg te breek 'van
bestaande daargestelde
owerheidsinstansies nie,

maar om beter begrip en
kontak tussen studenteleiers
en studentemassa te bewerk-
stellig.

Die vergadering sal nie
sondermeer geslote wees nie.

Die sakelys behels die vol-
gende:
• Pukkies se dispatrone-

ring.
• Beweerde afskaffing van

denims
• Dansproblematiek
• Praktiese oplossing

Die vergadering sal om
18h30 in die Totiussaal plaas-
vind en is geslote vir die pers.

Die motivering vir die aan-
soek was:
• Die fiasko wat rondom die

Pukkies ontstaan het in
die lig van die feit dat Puk
skade berokken is deur
onoordeelkundige op-
tredes.

• Die afskaffing van die dra
van denims wat getuig van
'n regering van die massa
se belange.

• Die ignorering van die
massa se standpunt aan-
gaande die ou tradlslo-
nele dansprobleem.

• Die vraagteken wat hang
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'nStudente ontketen
Prysoorlog
'n Nuwe toevoeging tot die lys sleepsels op die Bult Is die nuwe
Langsleep van Dawie Venter, 'n student aan die PU.

Dawie swot voltyds B.A.- variasies voorsien hy nog
Beplanning en gaan terself- steeds vir die gewone aantal
dertyd voluit vir Langsleep. daagliks. Hy doen ook spyse-
Hy voorsien gekookte etes niering vir studentefunksies
teen RI aan studente. Sy prys en afskeidsdinees.
het tot gevolg gehad dat die Dawie gebruik saans
ander kafees se pryse radi- studente om te bedien. Hy
kaal verander het. Uitsig vra oorweeg dit om later net van
90c en Uitsleep 85e. studentehulp gebruik te

maak.
Dawie oorweeg ook 'n uit-

breiding van Langsleep maar
dit moet eers wag tot ná die
opening van .die Studente-
sentrum.

Ons het 'n volle reeks o/le- en lugfilters, punte, vonk-
proppe, kondensers, skokbrekers vir alle motorfa-
brikate In voorraad.

ONS PRYSE KAN
NIE GEKLOP WORD

NIE. Na dese

/ Dawie sê daar was oor-
spronklik 60 persone wat
daar geëethet en na die prys- 'n Langs/eep-melkskommel.
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Affikampus 
INTER UNIVERSI':fERE 

REDAKSIE 

STUDENT 78 
AAN 'WERK 

Die student van 1978 bepaal horn intens by sy studies in vergely
king met die van die vroee sestigerjare. 

Die verandering kan toe
geskryf word aan die huidige 
ekonomiese reses. In die 

Maties 
• 1n 

Chili 
'n Uitnodiging is aan die 

Maties gerig om in Suid
Amerika te gaan toer. 

Die rugbyspan sal ses of 
sewe wedstryde speel, een 
elk teen Paraquay, Uruquay 
en Chili . In hierdie lande sal 
hulle ook teen 'n uitnodi-
gingspan speel. • 

Die span is nog nie finaal 
saamgestel nie en sal hoof
saaklik uit die Victoriane en 
tweedespan bestaan . 

vroee sestigerjare was werk, 
sowel as beurse volop en die 
studente kon dit bekostig om 
'n "blommekind-bestaan" te 
voer. "Die tyd en geleentheid 
is nie vandag daar om te 
peins nie" volgens prof. 
Evans van die Universiteit 
van Toronto in Kanada. 

'n Groot aantal studente 
van die universiteit studeer 
deeltyds. Hulle werk as nag
wagte, petroljoggies en deur
wagte om hul studiekoste te 
dek. 

Die student van 78 is doel
gerig as gevolg van die werk
tekort. 'n Student moe<t uit
staan in sy kursus om van 'n 
werk verseker te wees. 

Die student studeer onder 
druk om die hoogste sport te 
behaal. Onder die studente is 
daar ook 'n toenemende ten
dens om by godsdiens van 
enige aard ook al in te ska
kel, · volgens prof. Evans. 

3 000 BESOEK 
SENTRUM 

Die Kovsie-studentesentrum blyk 'n groot sukses te wees volgens 
mnr. Dries van der Westhuizen, die Bestuurder van die sentrum. 

Die studentesentrum be
skik oor 'n ruim kafeteria 
met 312 sitplekke, 'n oudito
rium, biljartkamer, vergader
saal vir die SR, klein sit
kamers en groot saal vir 
massavergaderings. 

Die doel van die sentrum 
is om as vergaderplek vir 
die studente te dien. Bykans 
3000 studente besoek die 
sentrum daagliks. 

Danse, massavergade
rings en ander byeenkomste 
laat die syfer aansienlik styg. 

Benewens al die "gewone" 
in 'n kafeteria verskaf die 
kafeteria die baie gewilde 
"Shimla". 

Die sentrum verskaf tussen 
120 en 130 etes aan die stad
studente. 

Kovsies 
bewus 

van 
politiek 

Kovsies moet meer bewus 
gemaak word van landspoli
tiek. Dit is die mening van 
verskeie Kovsies wat on
langs in 'n meningsopname 
betrek is. 

Volgens mnr. Willie 
Claasens moet die Raad slegs 
aanbevelings maak en nie 
politieke uitsprake doen ni.e. 

Die SR moet nie slegs 'n 
administratiewe rol beklee 
nie maar moet ook die stu
dent lei op politieke gebied. 

• Dr. Johan de Villiers dirigeer /ede van die Ste/lenbosse Universiteitskoor. Hierdie bekende koor 
sing op 2 7 Junie in die Konservatoriumsaal van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO in Van der 

Hoffweg, Potchefstroom. 

Stellenbosse 
Koor is 

bedrywig 
Volksliedjies uit Macedonie (in Joego-Slawie), Owambo (in Suidwes) en Andalusie (daardie 
kleurryke deel van Spanje) is op die program wat die Stellenbosse Universiteitskoor op 28 Junie in 
die Konservatoriumsaal van Van der Hoffweg, Potchefstroom, aanbied. Die dirigent is dr. Johan de 
Villiers. 

Die vier Owambo-volks
liedjies wat die koor uitvoer, 
is deur 'n blanke onderwyse
res aan 'n skool op Ondang
wa naby die noordgrens van 
Suidwes opgeteken, en word 
nou vir die eerste keer deur 
'n Westerse koor gesing 
nadat dit vroeer vanjaar spe
siaal vir die Stellenbosse 
Universiteitskoor verwerk is. 

Op die kooi: se program is 
ook ltaliaanse en Engelse 

sluit in die pragtige Passie
Koraal uit die Mattheiis
Passie en die Slotkoraal uit 
die Johannes-Passie, albei 
van J.S. Bach; asook 'n uit
treksel uit die Groot Aand
en Oggendlofsang van Sergei 
Rachmaninoff, die Kyrie 
Eleison van Hans Leo Hass
ler, die ses-stemmige motet 
Haec Dies van William Byrd, 
en motette van Anton Bruck
ner en Francis Poulenc. 

skrewe studente aan die Uni
versiteit van Stellenbosch . 
Die koor, wat 42 jaar gelede 
gestig is, is een van die oud
ste en bekendste kore in 
Suid-Afrika. Twee van die 
vorige dirigente is proff. 

------------------------- madrigale, Neger-Spirituals, 
'n werk van die altyd gewilde 
Stephen Foster en vrolike 

Die koor, wat horn hoof
saaklik toele op a cappella
werke, sing in agt tale. 

SR 
vloei 
saam 

PRO REGE 
U het volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

e HANDBOEKE 
e SKRYFBEHOEFTES 
e EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE

LAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
"die Potchefstroomse boekhandel" 

Tomstraat 86 Potchefstroom 
TEL. 8875 

volksliedjies uit Israel. Die 
gewyde deel van die program Al 65 die koorlede is inge-

Studentepublikasies 
ondersoek 

"Die verbod op studentepublikasies is 'n bewys van die aanslag 
op die groeiende studentepers," volgens mnr. A vron Goldberg. 

Die redakteur van "Varsi
ty" koerant van die !keys, 
mnr. Richard Wicksteed, se 
dat SASPU (South African 
Student Press Union) die 
laaste anker is. 

Hy beskou die klopjagte 
van die Veiligheidspolisie op 
"Varsity" se kantore as 'n 
manier om self sensorskap by 
die pers af te dwing. 

Fiesta '78 
Fiesta '78 word vanjaar vanaf 
3-7 Julie op die Tukkie-kam
pus aangebied . 

Die ASB-projek behels 
onder andere Pistoolskiet, 
Valskermspring, rottang
werk, sjarme en , onthaal
kuns. 

Tuks se Sentrale Studente
raad het op 'n seminaar besluit 
dat lede van die Buitemuurse 
SR die vergaderings van die 
Binnemuurse SR kan bywoon. 

Tukkies het tans drie Stu
denterade - die binnemuur
se; buitemuurse en die 
oorkoepelende SSR. 

Die afgelope tyd het daar 
stemme opgegaan om die 
nodigheid van die drie SR's 
bevraagteken. Di·e lede is van 
mening dat dit 'n duplisering 
van werksaamhede tot 
gevolg het. · 

Die Binnemuurse VSR 
voe! dat daar net een VSR 
moet wees met Buitemuurs 
as 'n kiesafdeling. 

Die voorstelle word aan 'n 
tydperk van proefneming 
onderwerp. 

Gawie Cillie, tans hoof van 
die Departement Kerkmu
siek aan die Universiteit van 
die Oranje-Vrystaat, en 
Philip Mclachlan, die hoof 
van die Departement Skool
musiek op Stellenbosch. 

Die huidige dirigent, dr. 
Johan de Villiers, het na sy 
skoolopleiding aan Grey 
Kollege in Bloemfontein, 
gestudeer aan die Univer
siteit van Stellenbosch, voor
dat hy in 1974 sy doktors
graad in toegepaste wiskunde 
aan die Universiteit van 
Cambridge verwerf het . Dr. 
De Villiers is 'n kleinseun van 
wyle ds. M. L. de Villiers, wat 
Die Stem van Suid-Afrika 
gekomponeer het; en sy 
vader is mnr. Dirkie de 
Villiers, hoof van Musiek in 
die Vrystaatse Onderwys
departement, en aanbieder 
van die Sondagaand-tele
visieprogram Terna met Vari
asies. 

Die Stellenbosse Universi
teitskoor het reeds vanjaar 'n 
uitvoering aangebied in die 
Oude Libertas-amfiteater op 
Stellenbosch (waar hulle die 
eerste somerseisoen van die 
unieke nuwe buitelugteater 
teen die hang van Papegaai
berg afgesluit het); en teen 
die einde van verlede maand 
het hulle opgetree in 'n spe
siale program tydens die 
ingebruikneming van die 
Universiteit van Stellen
bosch se nuwe Konservato
riumgebou. Op 10 Junie tree 
hulle in Kaapstad op in 'n 
Kruik-aanbieding, Die Kom
ponis a,an die Woord . 

Die -uitvoering in die Kon
servatoriumsaal op Potchef
stroom vorm deel van 'n 
konsertreis wat die Stellen
bosse koor deur Noord
Kaapland, die Vrystaat en 
Transvaal onderneem . Die 
Matie-koor tree onder meer 
op in die Odeion in Bloem
fontein, die Musaion in 
Pretoria en die Johannes
burgse Stadskouburg. 

Kaartjies vir die 
Potchefstroomse uitvoering 
kos RI, R2, en R3. Plek
besprek ings kan gedoen 
word by die Konservatorium 
van die Potchefstroomse 
Universiteit vir CHO, in Van 
der Hoffweg. 
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Die uitstelling van. die verkiesingsdatum is besig om SWA veel skade te berokken. Die Suid-
Afrikaanse regering moet aan die Weste 'n keerdatum stel vir die verkiesing.

Mnr. J. de Wet, Hoofbe- Turnhalle, nie meer aan- blankes alleen. Hulle besef
stuurslid van AKTUR, het vaarbaar is nie. Volgens hulle dat SWA die pad wat hy
op 15 Junie die saak van moet sommige funksies ver- gekies het moet aanvaar. Dit
AKTUR gestel tydens 'n skuif van die eerste vlak na sluit noodwendig 'n veel-
aksie van die Program verga- die tweede vlak. 'n Onder- rassige regering in.
deringskomitee. Hy het, as handelingskomitee wil daar- Die funksies van die
Kommissaris-generaal van die punte van die grondwet,
Inboorlingvolke in SWA, die waaroor almal saamstem,
inisiatief geneem vir die gebruik in die verkiesing. Dit
Turnhalle-beraad en het sal'n verenigde front teen
mense oorreed om die die vyand skep. Die blankes
beraad by te woon. wou die ultimatum nie aan-

Volgens mnr. De Wet kan vaar nie. Dit het gelei tot die
die Suid-Afrikaners hulle nie stigting van die Demo-
losmaak van Suidwes ná kratiese Turnhalle Alliansie.
onafhanklikwording nie. Volgens mnr. De Wet het
Suid-Afrikaners moet toe- die uitgangspunte van die
sien dat SWA hierdie pad DTA egter verkrummel. Dit
enduit loop. is nie meer demokraties nie.

Toe die druk op SWA te Daar is weggeskuif van die
sterk geword het, het die oorspronklike Turnhalle-
blankes die inisiatief geneem beleid en dit is nie meer 'n
Om leiers van verskillende alliansie nie omdat hulle nou
bevolkingsgroepe byeen te een veelrassige party
bring sodat hulle kon besin nastreef.
Oor die toekoms. In 1975 is Hy is bekommerd oor
besluit op 'n interimregering bewindsoorname deur die
wat QP eerste vlak uit 'n kabi- NNF omdat dit 'n regering
net van elf ministers (een uit sal daarstel wat heeltemal
elke bevolkingsgroep) bestaan.' onervare is en disintegrasie
Op tweede vlak besluit ver- van die huidige orde sal
teenwoordigers uit elke veroorsaak. Hulle beleid
bevolkingsgroep oor interne stem in hoofsaak ooreen met
sake. dié van SWAPO behalwe dat

Sedertdien is die Interim- SWAPO hulle doel deur
regering deur SA afgestel. 'n geweld wil bereik.
Administrateur-generaal is Idealistiese en praktiese
gestuur om 'n verkiesing uit beginsels moet van mekaar
te skryf. VVO-verteenwoor- geskei word in die daagliks
diging is toegelaat sodat in- veranderende klimaat van
timidasie van beide kante SWA. Daarom het AKTUR
uitgeskakel kan word. besluit om voorsiening te
SWAPO is ook toegelaat om maak vir die mense wat
aan die verkiesing deel te werklik vertroue in die Turn-
neem. halle het. AKTUR sluit

Die nuwe Republikeinse swart, wit en bruin in. Hulle-
party het bes+is dat die word egter dikwels beskuldig
grondwet opgestel deur die van bemoeiing met die

Die uitstalling word gereël
en aangebied deur die
volgende verenigings:
Filatelistevereniging van die.,
PU vir CHO
Filatelistevereniging van die
POK
Mooirivier Posseëlklub
Klerksdorp Philatelic Socie-
ty

Die Reëlingskomitee staan
onder die voorsitterskap van
mnr. Gawie van der Walt van
die Mooirivier Posseëlklub.

Die Filateliese Federasie
van Suidelike Afrika, wat die
beheerliggaam van seël-
klubs in Suidelike Afrika is,
vier vanjaar sy Goue
Jubileum en om dit te

----------------------; herdenk word daar op 4 Julie
'n dinee gehou by 'n plaas-

Gesondheidsweek _
is lewendig

POTCHEFSTROOM

PASV se werksaamhede vir 1978 het 'n hoogtepunt bereik met
die aanbieding van die Gesondheidsweek van 22 tot 25 Mei 1978.

Voorbeeld van die spesiale
datumstempel WOl slegs op 4
Julle gebruik gaan word ter
viering van die Filateliese
Federasie van Suidelike Afrika

se Goue Jubileum.

Onderwerpe wat bespreek
is, het gewissel van Interdis-
siplinêre samewerking en
volksgesondheid tot vene-
riese siektes. Mnr. S.C.A.
Eckley van die Depar-
tement Maatskaplike Werk
het die week se program in-
gelei oor die .kwessie van in-
terdissiplinêre samewerking
tussen verskillende beroepe.
Hy het dit beklemtoon dat
sulke samewerking kan lei
tot die bevordering van
volksgesondheid.

voordat die toestand
vererger.

Die ander twee onder-
werpe wat tydens die week
bespreekis,hetgehandeloor
homeopatie en chiropraktl-
ka en geestesafwykings by
mense.

'n Film oor die gemeen-
skapsbehandeling van
psigote is vertoon. Daar
is ook verduidelik dat 'n
kleptomaan se optrede im-
pulsief is, terwyl dié van 'n
psigopaat goed deurdag is.

In die bespreking oor
homeopatie en chiroprak-
tika het dit geblyk dat
homeopate nie die mediese
professie se plek wil probeer
oorneem nie. Die homeopate
behandelook nic 'n mens se
siekte nie, maar wel die
simptome van 'n persoon se
siekte.

Die gesondheidsweek is
deurentyd goed deur
studente bygewoon en die
lesings is gekenmerk deur
lewendige vraesessies ná die
tyd.

like hotel in Potchefstroom,
waartydens die Minister van
Poswese, mnr. F.W. de
Klerk, as gasspreker sal op-
tree.

Die seëluitstalling is
besonder omvattend en 'n
'wye verskeidenheid seëls sal
te sien wees. Daar is 149 ver-
samelings ingeskryf vir die
kompeterende afdeling en
saam met die Erehof en nie-
kompeterende afdeling word
'n totaal van 606 rame gevul
wat die hele vloeropper-
vlak van die Sentrale Eet-
saal beslaan.

Van die skaars en uiters
waardevolle seëls wat ver-
toon sal word, is onder
andere die versameling
Kaapse Driehoekseëls van
mnr. Kobus Esterhuysen, 'n

Prof. Coertze van die
Departement van Verpleeg-
kunde het die week afgesluit
met 'n hoogs interessante
praatjie oor veneriese
siektes.

Sy het onder meer gepraat
oor die simptome, oordraag-
baarheid en behandeling van
die siektes. Dit is beklem-
toon dat dit belangrik is dat
mense wat miskien deur die
siektes besmet is so gou as
moontlik hulp moet soek

Manie Meyer gesels met mnr. Jamie de Wet In Karlten se sitkamer.

verskillende vlakke kan later
bepaal word. Hulle stel dat
die primêre behoefte tans in
SW A handhawing van wet en

orde is. Westerse intimi-
dasie sal die verkiesing
bemoeilik en moet uit-
geskakel word. 'n Mate van

FILATELISTE
TREK SAAM

Die jaarlikse nasionale seëluitstalling vind vanjaar vir die eerste maalln Potchefstroom plaas. Die
uitstalling, wat die hoogtepunt vorm van die jaarlikse filateliese gebeure in Suidelike Afrika, word
van 5 tot 8 .Julie in die Sentrale Eetsaal van die PU aangebied.

tematiese versameling oor
die Olimpiese Spele van mnr.
Harry Beinart., 'n versame-
ling oor Tweede Vryheids-
oorlog-posstukke van mnr.

beman tydens die uitstalling
vir die koop en verkoop van
seëls. Benewens Suid-Afrika
se eie posadministrasie sal
die posadministrnsjes van
Botswana, Lesotho en
Rhodesië ook seëls te koop
aanbied.

Vir die duur van die
seëluitstalling sal daar ook,
soos met vorige seêl u it-
stallings, 'n spesiale gedenk-
koevert met 'n spesiale
sternpel te koop aangebied
word.

Sedert 1976 gee Filatelie-
stigting ook 'n spesiale
gedenkvelletjie tydens elke
jaar se seêluitstnlling uit. Op
hierdie velletjie word ou
afgekeurde ontwerpe van
seëls in die verlede uitge-
beeld. Velletjie no. 3 sal van-
jaar tydens die uitstalling te
koop aangebied word.

Beide die gedenkkoevert
en gedenkvelletjie sal per pos
bestel kan word van: Inter-
sapa. Privcaatsak X496,
Pretoria 0001.

Voorbeeld van die spesiale
datumstempel wot tydens die
nasionale selluitstalling Potch-

'78 gebruik gaan word.

Joh Groenewald en 'n ver-
sameling oor Cyprus van
mnr. Cruttwell van
Engeland,

Twaalf seëlhandelaars.
waarvan drie vanaf Enge-
land, salook stalletjies

ekonomiese bedrywighede
moet gehandhaaf word. Die
administrasie mag ook nie in
duie stort nie.

Die uitstalling word op
Woensdag 5 Julie geopen
deur Adjunk-Minister Louis
le Orange om IOhOO. Die
uitstalling sal daagliks oop
wees vanaf 10hOOtot 18hOO.
Toegang sal RI ,00 vir vol-
wassenes bedra wat 'n
katalogus en twee enge-
dienste koeverte insluit.

Nie alleen figureer die
Universheit deur ns gasheer
van Potch '78 op te tree nie,
maar verskeie lede van die
Reëlingskomitee is ook
Pukke: die voorsitter, mnr.
Gawie van der Walt, is 'n
PU-apteker, mnr. Gert
Kamffer, voorsitter van die
PU-filateliste, is 'n MA·
geskiedenisstudent en prof.
A.J.E, Sorgdrager. voor-
sitter van die Mooirivier
Posseëlklub. is hoof van die
departement Bedryfs-
rekeningkunde aan die PU.
Prof. Sorgdrager i$ 'n
bekende filatelis, Wilt onder
meer alreeds bekronings op
verskeie internasionale seël-
uitstalltngs verwerf het.

lJutt~ 78
n"êion ..le fU"telieie uitit"IUng

n..tion"l ~~n"telit e~~ibition
lJottlJtfjtroom 1978 ...07"'05\c:,'08 '

Gedruk deur dIe 51chlhdrulc:kt'f mel tI! goed.
keuring van die PO$m~eSI(tl gef1ftl.iJ' en UIIgoreik
deut dIe Fllattlhe~flgflng \lcm SUide' Aff1ka

,
\

P'HlIVcf by !hu- GUIr'8f11meni Pftf1Hl, with the
ilPP(Q",., of Hl8 P()~,m.~t., Gen_'ral tlnd "sued bv

thl Ph,I.,ehc;: r oundclflon (lt South.rn "frlt.t

Voorbeeld van miniatuurvelletjte no. 3 uitgegee deur die posktm.
toor wal tydens dit uits/alling Il' koop sal wees.
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'N VOLUITCiAAN
VAKANSIE L~'

VOOR

, ~n tnt jft' 't.I'e',I'IS cebalanseerdt dieet (vir die
'lO _ te maaI), dlthtit:sh Gdlg,want In die win ..
kels is aar Ilen los-rokke en om jou middel
nog wlnt~rr-oltetjiest
.lfe mOdntlike kennis oplees oor Bianca Jagger vir

le nodige inspirasie
- 'n album van al jou skoolherinneringe maak, want

dit word gestoor in sewe skoendose wat nou al drie
Jaar In lou ma te pad staan '

_ 'n hele bak souskluitjies maale vir jou boetie wat In
die 'army' Is, al hy 'n naweek kom kuier.

_ besin en diep dink oor jou verhouding met Olrk-
/Peter/Oiter en besluit dat dit nonsens is om so
baie skryfpapier te mors en Jy kan jou pa se tele-
foonrekening sommer terselfdertyd laat krimp.

_ elke aand ten mlnlte 'n uur lank muurbal te gaan
speel en die ou wat lyk aliof hy wolpakke ad-
verteer, met die Joodse neus, terstond te Ignoreer

_ [ou ma op haar rug te laat val soos Eli van ouds as jy
begin om 'n skinkbordlappie te borduur

_ omdat ly niks van Bob Dylan weet nie, al sy plate by
die plaaslike biblioteek te gaan uitneem en te
luister tot jy kan saamsing

_ alles op te lees oor veiligheidswetgewing en sen-
suur.

_ nooit na 'n populêre ver~oe~pro ram te luister nie,
maar wellaatnag te ,it en verlans nil leU on baar
terwyl harpmusiek speel

_ nooit lou hare met elektrie$e krullers In te dráill
nle, maar met jou natuurlike kroesie, te loop al ",a
julle buurtannie vir lou kleinboétle wat met lou
gebeur hel

_ 'n lewerpatee te bak en al flop hy hom vtt tou famt-
lie voor te sit (gelukkig is jy op dieet!)

DIE WAPAD - 23 JUNIE 1978

As ek eendal aftreet laan ~k my loelê .op die
kweek van heldel'8e~ en sonorante Wintetblomm~
wat die ryp van Potdl kan trots er. AUal dis darem te
erg - nêrens op strut lt dur 'n T os of affodil wat "
'gedêps' k n word nie - en Jy het darem ook nie die
hart om dl. tinnie! te ....... e ......... twyn te pluk niel
Van die tereotlp4i! rooi en wlt .nBellere op die Puit
wil ek niki van weet nie - dis tel'$tens te duur en
tweeden. 'y" dit slad nie .pandabelrig genoeg In 'n ,
koshtriikaJllfl niel
TcWt. ~ clink .... erblomme .. dro¥.,

wat In lewone hOekie op my skryftafel somm~1' '0
il""el'll",,,,,"1 lIt'. Da., I, 'n paar manier,
WIlrop Jy b""'me IUkletvoi kan 'CIr0Q8.

Mu. 'n opJoplns v.n .ely1(e Clelewater en 8nS~
riM Qn. Hierin tit Jy die blomme wit Jy ",11drOOl se
.llngels, omtrent 10 tot 15 cm diep. hat dlt vir twee
lo. wJer weke stun. Die bllre kt1 op dié minier 'n
mooi si.... MaanolJ.blare, IdImopblar. en .u.,.
lei' blare bn op die manier ledroog word.

Nog 'n doelireffende manier waarop jy 'VIooltjies
en rose kan droog Is om dit In rn doos me. 'n laag
boraks onder In' te sit. Strooi 'n dik laag boraks bo-
oor. Die blomme mag n,e aan mekaar ,aill( nie. Sit die
doos op Jn warm droë plek en laai dit $0 staan vir nie
langer a. 'n week nie. Die boraks bewaar die kleur
van die blomme. .

Varing" en boomblare kan op die gewone manier
gepers word tussen koerantpapier. In dié geval moet
jy (en minste drIe weke ,vag voordat daar enige resul-
tate Is.

Tot die aftreetydperlt - versier maar jou kamer met
gedroogde blomme.
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AKADEMIESE RAAD
VERANDER

deur Mariëtte van der Walt
Die Akademiese Raad is tans besig om nuwe prioriteite In sy struktuur daar te stel. Dit Is 'n poging om probleme uit te skakel, aange-
sien struikelblokke op akademiese vlak op die oomblik moeilik uit die weg geruim word.

Hierdie probleme sluit die
kopseer van vakrigtings in
wat nie deur die bestaande
verenigings verteenwoordi-
ging kan kry nie. Dit gebeur
omdat vakverenigings uit-
eindelik niks ánders as klubs
is wat 'n sosiaal-wetenskap-
like behoefte onder die
studente vervul nie. AI die
verenigings slaag ook nie
daarin om op dieselfde vlak
te skakel nie omdat hulle
Soms verskillende fakulteite
verteenwoordig (Ekonomie,
Regte, Teologie), soms 'n
enkele departement (Fisika,
Duits) en soms nie 'n studie-
rigting verteenwoordig nie
(Esperanto, Sterrekunde).

Elke student behoort
akademies verteenwoordig
te word in elke vak waar-
voor hy ingeskryf is, hoewel
hy gewoonlik net tyd en
belangstelling het vir deel-
name aan een of hoogstens
twee vakverenigings se
bedrywighede. Omdat die
Akademiese Raad die lei-
ding moet neem betreffende
sake soos inskakeling in die
wetenskaplike gemeenskap,

I studiehulp ensovoorts, moet
die Raad verteenwoordi-
gend wees van al die stu-
dente aan die universiteit en
afgestem wees op die weten-
skaplike struktuur van die
universheit.

Die Akademiese Raad wil
dus 'n struktuur daarstel
Waar die Uitvoerende
Komitee-lede genomineer en
Verkies word soos die SSR·
lede, waarteenoor die Uit-
voerende Komitee voor-
heen verkies is deur 'n kou-
kusvergadering van alle
bestuurslede van al die
gepatroneerde vakvereni-
gings. Hierdie komitee sal
bestaan uit 'n voorsitter,
ondervoorsitter, sekretaris,
Penningmeester, lid vir oplei-
ding, lid vir evaluering en
twee SSR-lede vir skakeling.

Die Fakulteitsraad be-
staan uit die voorsitters van

I die ses Fakulteitskomitees
Watdeur die studente in elke
fakulteit gekies word. Hier-
die voorsitters kies aan die
begin van elke termyn ver-
teenwoordigers uit die
studente wat 'n Fakulteits-
komitee vorm. In die

Fakulteit Lettere en
Wysbegeerte sal verteen-
woordiging moontlik op
departementele vlak plaas-
vind, wat weer onderverdeel
in klasverteenwoordiging. By
Teologie sal byvoorbeeld 'n
ander vorm van verteen-
woordiging ingestel word -
eerste jaar, tweede jaar, ens.
Elke fakulteit sal sy mees
dienlike vorm van verteen-
woordiging uitwerk.

Waar moontlik moet die
departementele en/of fakul-
teitskomitees gekoordineer
word met bestaande besture
van bestaande verenigings in
daardie departement of
fakulteit. Hierdie akade-

miese struktuur sal belas
wees met die verteenwoor-
diging van enige probleme,
voorstelle, besprekings van
die studente, loodsing van
ondersoeke na akademiese
sake soos standaard, druip-
syfers, eksaminerings-
metodes en dies meer.

Verder verskaf die nuwe
struktuur studiehulp en
biblioteekhulp en behartig
dit inlywing van eerstejaars
in die wetenskap. Die
struktuur is ook gemoeid met
toekenning van akademiese
meriete- en erekleure en
enige ander akademiese aan-
geleenthede wat die student
raak.

Die bestaande vakvereni-
gings bestaan voort en word
steeds uitgebrei. Hulle voor-
sitters vorm 'n aparte ver-
gadering van 'n spesiale
komitee van die Aka-
demiese Raad, wat onder
voorsitterskap staan van die
ondervoorsitter van die
Akademiese Raad, en wat op
die verenigingslewe as
sodanig toegespits is. Die
bedrywighede van dié
komitee sal baie moeite en
tyd spaar en sal in beginsel
ooreenkom met die
bestaande werksaamhede
van die verenigings.

Staatmaker
woel

'n Staptoer op die Fanie Bothavoetslaan ..
pad tussen Sabie en Graskop is gedu-
rende die laaste naweek van die April·
vakansie deur 12 Jukskei Staatmakers
onderneem.

Vrydagnag het hulle deur-
gebring by 'n oud-Puk op
Graskop en is Saterdagog-
gend vroeg met 'n bakkie na
Sabie geneem vanwaar hulle
weggespring het. 'n Hoogte-
punt op die staptoer was die
hoë Mac-macvalle in 'n

~--------------------------------------------------------------~·digbebosle omgewing.
Maandagaand het hulle
Graskophut bereik na 'n tog
van 6 I km. Die enigste onge-
valle was blase op die voete
wal deur Ryk Brink versorg
is.

Chris Duvenage het die
plekbespreking gedoen en
moes saam met Awie
Verhoef en Madalene Malan
sorg dat almal genoeg eet.
Die stapelvoedsel was droë
wors, hoë proteïne brood en
'n grondboontjiebotter-en-
stroopmengsel.

Die loer sal altyd geasso-
sieer word met Karien Kotzé
se marsjeerdery omdat sy te
moeg was om self le loop.

Konferensie
Die jaarlikse Slaat-

makerskonferensie, Statie
ter Spoed. het vanaf Donder-
dag 4 Mei op Maselspoort
plaasgevind. Twaalf Jukskei
Staatmakers. die grootste
groep op die konferensie, en
twee under Potchefstroomse
kommando's, saam mel
Staatmakers uit Transvaal,
die OVS, die Kaapprovinsie
en SWA het die konferensie
bygewoon. .

Na registrasie en kenrue-
kaar is die middag 'n

Konferensie
smee bande

Kontak tussen Afrikaanse en Engelse studentekoerante het met rasse skrede gevorder op die Naslo-
nale Redakteurskonferensie wat in Mei deur die Universiteit van Pretoria aangebied is.

Die meeste Afrikaanse
studentekoerante was teen-
woordig, terwyl die SASPU-
geaffilieerde koerante deur
twee waarnemers verteen-
woordig was. Daar was ook
'n afvaardiging van Campus
J ndependant.

Die konferensie het
deurentyds in 'n goeie gees
verloop en die twee Engelse
afgevaardigdes van SASPU
(South African Students
Press Union) wat aanvanklik
baie bevooroordeeld was,
was ná die tyd oortuig dat
meer kontak moontlik én
noodsaaklik is.

UP was van mening dat die
studentekoerant hom nie ten
nouste met die landspolitiek
moet bemoei nie. Dil is eer-
stens 'n korn munik asie-
medium en dan waghond en
meningsvormer wat by die
studentelewe en gemeen-
skapslewe betrek is. Die
hoogste prioriteit moet aan
studentesake verleen word
en dan aan landspolitiek.
UPE het verder gestel dat die
Afrikaanse studentekoe-

rante in die verlede minder
politiek as die Engelse
gepubliseer het.

Moderne Konserwatisme
was ook onder die soeklig.
Chris Heymans, redakteur
van die Matie, meen dat
hierdie beweging uit realis-
tiese en pragmatiese denkers
bestaan wat wil wegbeweeg
van rassistiese kapitalisme in
Suid-Afrika na 'n meer toe-
ganklike vrye onderneming-
stelsel.

altyd prakties nie. Sy uit-
gangspunte was die soewe-
reiniteitsbeginsel, die liefdes-
gebod, en die verskeiden-
heid-eenheidsbeginsel,
volgens die Christelike
wetenskap.

Organisatoriese en
tegniese probleme soos
finansies, inter-universitêre
skakeling en 'n oorkoe-
pelende studentekoerant-
organisasie is ook bespreek.

'n Paneelbespreking oor
"Vryheid en Sensuur in Suid-
Afrika" het in 'n persoon-
like uitjouery tussen paneel.
lede ontaard onder die dek-
mantel van politieke
verskille.

Die konferensie is met 'n
Kaas-en- Wyn afgesluit.

heme Ivaartsd iens ge hou.
Daarna is gesellig verkeer tot
met vlagstryking wat gevolg
is deur die amptelike open-
ing. Die Skakeldraersver-
slag is gelees, bespreek en
goedgekeur. Vrydagoggend
is die beskrywingspunte be-
handel en Vrydagmiddag is
die nuwe Skakelraad ver-
kies. Jukskei spog met twee
lede op die raad: Ryk Brink
en Daantjie de Kock. Oom
Badie Badenhorst, hooneier
van die Voortrekkers, het die
konferensie bygewoon en
Vrydagaand 'n bespreking
van die Voortrekkerbewe-
ging en sy werksterreine in-
gelei. Die res van die aand
(en oggend) is gewyaan
Volkspele.

Saterdag is onderwerpe
soos "Die Staalmakers as
werksafdeling van die Voor-
trekkers", "Organisasie en
samestelling" ,
"Probleemidentifisering en
beplanning" en "Kontrole en
Evaluasie" behandel deur
groepe. Saterdagmiddag is 'n
evaluering wat gunstig blyk
te gewees het. van die konfe-
rensie gehou en die aand is
die nuwe Skakelraad inge-
huldig. Die aand is afgesluit
met 'n skyfievertoning van
elke kommando se aktiwi-
teite. Na die afsluiting het die
eerste Staties vertrek en die
res Sondagoggend.

Volgende jaar Se konferen-
sie word D.V. in die Boland
aangebied.

Hierdie mense wat etnisi-
teit erken en Suid-Afrika se
probleme as primêr ekono-
mies en maatskaplik sien, wil
die status quo verander,
maar dit nie verwerp nie.
Hulle toon groeipotensiaal,
maar destruktief teenoor die
radikales in Nusas wees en temin konstruktief teenoor die ....----------_......J. _
samelewing. Ander deel-
nemers het gesê dat Nusas
ook destruktief is.

Frikkie Odendaal van die
PU het oop universiteite
bepleit omdat volksuniversi-
teite wel wenslik is, maar nie

Die groep redakteurs en hul asslstente wat die Konferensie in Pretoria bygewoon het.

Barclays Spesiale Plan
vir studente.

Professionele hulp blysteeds die beste.

DBARCLAYS
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Korn' 
monster 

saam 
Die Puk-massa is uiteindelik geaktiveer. Op 

Dinsdag 27 Junie kry die massa geleentheid om 
hulle griewe openlik te rig tot die SSR. 

Die monstervergadering moet egter nie ge
sien word as 'n ideale geleentheid om die SSR 
met eie~s en tamaties te bestook nie. Daar word 
'n beroep gedoen om kalm en beredeneerd na 
die vergadering te kom en sinvolle argumente 
en vrae te opper. Die Wapad vra ook dat mense 
nie bang moet wees om reguit vrae te vrae nie. 
Op sulke vrae kan 'n mens reguit antwoorde 
verwag. 

Die vergadering is ook die ideale geleent
heid waar die ondergrondse organisasies na 
vore kan kom. lndien hulle dit nog nie oor
weeg om na vore te kom nie, moet hulle dit 
maar oorweeg om hulle planne te laat vaar. On
ge'identifiseerde organisasies het geen be
staansreg nie. 

Raadsdialoog 
Raadsdialoog '78 is voorwaar 'n positiewe stap 

in 'n rigting om dre Puk-massa meer te aktiveer. 
Vir die eerste keer in die geskiedenis van die PU 
word 'n studente-aksie van die omvang aange
bied. By die ter perse gaan het Raadsdialoog 
nog nie plaasgevind nie, maar die hoop word 
uitgespreek dat soortgelyke aksies in die toe
koms net verder uitgebou sal word. Buiten die 
feit dat dit beter onderlinge skakeling bewerk
stellig is dit ook die ideale geleentheid om die 
Puk-massa polities op te voed. 

van 
-

semester 
Na 'n lang en opwindende semester is dit 

weer lekker om uit te kan sien na 'n vakansie -
hetsy om te werk, te toer of te rus. Die afgelope 
semester kan maklik as een van die opwin
dendstes van die PU bestempel word. Dit is 
duidelik dat baie van ons toerliggame 'n beson
derse taak sal he om die beeld van die PU uit te 
dra. Ons vertrou dat hulle dit na die beste van 
hulle vermoe sal doen. 

Aan die einde van die semester is daar ook 'n 
groep studente wat die PU verlaat om in die 
praktyk te gaan staan. Dit is die Beplannerstu
dente en die Kommunikasiekunde-studente. 
Aan hulle wil Die Wapad ook sterkte toewens 
en die hoop ultspreek dat hulle, waar hulle ook 
al gaan, die naam van die PU hoog sal hou. 
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WAT 'SE TEENINSUi
GENSfE-STo~IE~ I~ 

'- /ITJl.Jo' . 
. . 

~../i111'JIJ6Mm 

WAT IS WAT? 
VAN WIE WEET WIE 

tye nie geken in die saak nie, 
wat is verkeerd met ... , ens. 
gebruik nie om hulle stand
punt te steun, kom in ieder 
geval redelik verdag voor. 
"Alma! doen dit" is soms 'n 
baie goeie rede om dit nie le 
doen nie. 'n SSR vra seker
lik nie eers 'n onderliggaam 
se toestemming v66r hy be
sluit om sy werksaamhede te 
ondersoek nie. Miskien moet 
ons 'n slag vra na: Wat is reg 

Op Stellenbosch se kampus die oog op die ·komende wat owerheid en studente- aan . . . ?, hoe verheerlik ek 
(miskien op die duikweg se SSR-verkiesing! Gelukkig is raad is, af te kraak . Dalk God deur my optrede eerder 
muur?) het iemand die volgen- die massa nou veels te krities skep hulle net die nodige kli- as wat is verkeerd met . . . 
de geskryf: "I'm neither for, om so 'n persoon te laat maat wat sommige voorne- Oja, die nuutste organisa-
nor against apathy". deurglip. mende SSR-lede vir hulle sie is SOGSGO: Studente 

Maar die Pukke is nie on- Van al hierdie nuwe verkiesing verlang. Organisasie vir Geboortebe-
betrokke nie, dit sal die dag organisasies, waarvan nog Organisasies wat hulle weg perking op die Stigting van 
wees. Altans, nie as dit sulke nie een gepatroneer is en dus oopsien om die ganse duik- Geheime Organisasies. Die 
uiters wesenlike sake soos ook nie gedispatroneer kan weg met verf te bekrap so- stigters, voorsitter(s), lede, 
dromme, denims en dans word nie, gepraat: Ek won- dat ander dit weer agter hulle doelstellings en werksaam
raak nie. Dan moet jy ons der of dit vir hulle almal wel mag afskrop en verder geen hede, asook die dispatrone
sien. Elkeen het iets te se en om die betrokke knelpunte beter argumente as: almal ring, is en bly 'n geheim. Ver
elkeen beskik oor presies al gaan, en of dit maar net 'n doen dit, waarom nie ons nie; dere besonderhede sal in alle 
die "inside information". goeie geleentheid is om alles waarom is die betrokke par- dagblaaie verskyn . 
Elkeen weet genoeg om alle .--------------------------------
betrokke partye se skuld of 
onskuld presies te bereken 
en dan rustig met al die 
oplossings in pag, agteroor te 
sit. 

Nuwe organisasies skiet op 
soos paddastoele. Soms lyk 
dit asof mense organisasies 
stig net om voorsitters te 
word. Teen die tempo wat 
hulle nou hulle verskyning 
maak, hoef niemand egter 
bekommerd te wees nie -
daar sal binnekort genoeg 
wees sodat ons almal voor
sitters kan wees. Ek wonder 
net wie die lede gaan wees. 
Langenhoven het mos lank
al gese: "Dis nou maar van 'n 
Afrikaner, as hy nie saam 
stem nie, stig hy' af - al is dit 
nou net hy en sy hond". 

Natuurlik kon die Puk al 
die publisiteit in die pers be
kostig. 'n Groot dee! van die 
skuld le seker wel by die 
pers, maar 'n mens sou ver
wag dat versiende studente
leiers die bohaai sou kon 
voorspel en daarom die saak 
met die groots moontlike 
versigtigheid sou hanteer. 
Nalatigheid het ons duur te 
staan gekom. 

Nietemin, ek bewonder 
mense wat die moed van 
hulle oortuiging het, ook om 
te se: ons het ons 'n jaar en 'n 
half terug waarskynlik 'n gat 
in die kop laat praat - ons be
sin weer. Gerugte doen egter 
die rondte dat sommige 
mense maar wil "laag le" met 

Soek DIE HERE -
dan sal julle lewe ! 

Amos 5,4 

Ons /ewe in 'n tyd waarin die 
aans/ae van Satan al heftiger 
word. Van a/le kante en op a/le 
vlakke voe/ ons bedreig. En as 
ons sien hoedat die Weste en 
Amerika hu//e rug op ons 
draai, dan kan dit nie anders as 
dat 'n mens jouseif afvra: 

Her ons nog 'n bestaans
moont/ikheid? LI daar vir ons 
nog 'n toekoms voor? Waar 
gaah ons hu/p vandaan kry? 
In kort.' 
Hoe sa/ ons die /ewe hou? 
Ek as individu 
My huis 
My vo/k? 
Byna 2 800 jaar gelede het 

DIE HERE die antwoord aan 
die vo/k Israel gegee: 

Soek DIE HERE - dan sa/ 
ju/le /ewe! 

Omdat hierdie die enigste 
oplossing is, die enigste weg tot 
/ewe is, moet e/keen van ons 
onsseif dringend ondersoek: 
Soek ek DIE HERE? 
Soek ek sy Wil in al/es war ek 
doen? 

En dan moet ons nie pro-

beer om agter 'n masker le 
skuil nie: 
Ek gaan kerk toe 
Ek lees e/ke aand my Bybel 
Ek bid gereeld 
Ek gee geld en tyd 

Ons moet weer dat 'n mas
ker net by mense werk; God 
kyk daardeur 
Hy kyk in die hart in 
Hy ken ons. 

Daarom: Het ek waar/ik ge
meenskap met die Here as ek 
kerk toe gaan? 

Het ek dus ook waarlik ge
meenskap met medegelowi
ges? 

As ek my Bybel lees, is ek 
daarvan bewus dat dit die 
Woord van God is? 

En as ek bid, besef ek dat ek 
met God praat? 
In kort: Soek ek DIE 
HERE? Jesus Christus het 
die HERE gesoek, en Hom ten 
voile gevind; Hy het die Vader 
se Wil tot in die fynste beson
derhede uitgevoer .. . 

Hy /ewe! 
Maar Hy /ewe nie net 

nie . .. 
Hy is die LEWE. 
Hy is die Bron van die Lewe. 

En die Hei/ige Gees bring• 

my by die Bron 
bring my by Christus 
en deur Christus by die 
Vader! 

So kan ek deur die verdiens
te van Christus en deur die /ei
ding van die Heilige Gees die 
HERE soek, en dus kom ek 
tot kennis van die Vader . .. ! 

En wat is dit anders as die 
/ewe - (Joh I 7) 
die waaragtige /ewe 
nie 'n skynlewe 
nie 'n tydelike /ewe nie . .. 
maar die ewige /ewe! 

Ek weet dus dat ek nou lee/ 
en tot in ewigheid /eef 

Hierdeur word ek in staat 
gestel om in Christus uit te 
troon 
bo bedreiginge 
bo teispoed 
bo terugslae 
- dit wil nie sl dat dit my nie 
raak, of dat my pad mak/ik 
gaan wees nie. 

Maar ek sien dit al/es in 
perspektief! In Christus het ek 
klaar oorwin! 

Daarom - wat ook al vir ons 
voorll .. . 

laat ons die HERE soek, 
dan sa/ ons /ewe. 
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Lesers word nIeneIelIk ultge-
IlOOI om briewe aan die Wapad
te stuur ,Ir publikasie. Brtewe
mag onder skuIlname geskryf
word. Let egter Issebllef
dllrop dit u ,olie nlam en
Idres die brief moet ¥trgesel
anden kan .lIt nie gep...bllster
word nie. Ons wI.rdeer II
samewerkIngin dié "rb.neI. -
(Red).,

ASB
'Kongres
beloof
baie

Geagte Redakteur
Voordat ek deelneem aan

die bespreking oor die ASB-
mosie van 8.4.78 te Stellen-
bosch, wil ek graag eers die
ASB-hoofbestuur gelukwens
met die pogings om Afri-
kaanse studente te stimuleer
tot ernstige en diepe besin-
ning en gedagtewisseling oor
belangrike aktuele sake van
die dag. AI sou die betrokke
rnosie nie deur die meeste
Tukkies (?) en Raukies (nie
so seker hiervan nie) aan-
Vaar word nie, dan lê die krag
van die mosie nog daarin dat
dit ons as studente verplig
om nou standpunt in te neem
en te dink oor dit wat more
ons praktiese probleme gaan
wees. In hierdie poging kan
veral die hand van ons SSR
Voorsitter, Theuns' Eloff ge-
sien word. Hierdie stand-
puntinname moet dan ook
met die grootste verant-
woordelikheid gedoen word.

Aangesien, ek geen ander
oplossing vir ons volkerepro-
bleme as die spoedige reali-
sering van die tuislande kan
vind nie, moet ek my goed-
keuring van hierdie mosie
sterk kwalifiseer:

• Dat hierdie "Oop uni-
versiteite" slegs as '''n in-
terim oorgangsmaatreël (sal
dien) tot tyd en wyl daar ver-
gelykbare geriewe vir die
aparte volke bestaan" (Prof.
Tjaart van der Walt - PU
Kaner 24.6.77) (My onder-
streping).

Van hierdie universiteite
moet Christelike universt-
teite wees, en die realisering

, hiervan moet hoogste priori-
teit geniet sodat die vraag na

I goed gekwalifiseerde swart-
mense (wat essensieel is vir 'n
gesonde en stabiele ekono-
mie vir die tuislande, ook die
blanke tuisland) nie net op 'n
kwantitatiewe wyse versadig
sal word nie, maar ook op 'n
kwalitatiewe wyse.

I • Wat die beperking van die
I aantal toegelate studente be-

"

tref, kan ek nie sien dat dit
I "onbeperk" kan geskied nie,

I en dan slegs op grond van die'I voorwaardes gestel deur Jan-
Louis du Plooy in sy brief
26.5.68. Sou 'n beleidsver-
klaring met dien effekte ge-
maak word en 'n "onbe-
perkte" getal word toege-
laat, sou dit helaas te laat

wees wanneer ons sou uit-
vind dat ons" Afrikaanse (en
waar van toepassing 'n Chris-
telike) karakter en gees"
daardeur geskaad word.
Deur die onbeperkte toe-
lating van anderskleuriges
mag ons nooit ons eie Afri-
kaners van ons af weg stoot
nie.
• Indien die "oop unlversi-
teite" eventueel sou lei tot
ongekwalifiseerde oop uni-
versiteite (in die geval waar
daar nog nie vergelykbare
geriewe beskikbaar is nie),
sou dit neerkom op 'n in-
direkte gedwonge integra-
sie. Nooit mag ons integrasie
op so 'n wyse gedwonge
maak nie - dit kan slegs pro-
bleme voortbring.

Daarom moet enige filoso-
fiese politieke modelle aan
hulle praktiese uitvoerbaar-
heid gemeet word.

Ek sien uit na 'n interes-
sante ASB-kongres.

Steinman de Bruyn

Eerstejaars
nie deel

Geagte Redakteur,
Die begin van die jaar het

prof Tjaart van der Walt die
nuwe eerstejaars verwelkom
met die woorde: "Hartlik
welkom, nuwe Pukstudent!
(Wapad 27 Januarie 1978)

Die Pukmassa het dit ook
goed geag om uit die gele-
dere van die eerstejaars vir
Dawie Kriel te verkies as
hoofrasieleier. Hy is dus
heelhartig deur die rektor en
deur die Pukke aanvaar as 'n
Puk in murg en been.

Die koshuisraad by monde
van die voorsitter, mnr Daan
de Kock, voel egter nie so
nie.

Die koshuisraad is 'n lig-
gaam wat ook deur die Puk-
massa verkies is, om dié
funksie te verrig wat uit hul
naam voortspruit, nl. kos-
huissake.

Deur op te tree teen die
Pukkies het die koshuisraad
egter nou sover gegaan om
op 'n terrein te beweeg wat
buite sy bestek lê. Onder die
dekmantel dat hy meer ver-
teenwoordigend van die stu-
gente is - 'n baie gerieflike
verskoning om 'n klein groe-
pie se persoonlike standpunt
te huldig.

Die feit dat 'die koshuis-
raad eerstejaars beskou as
"nog nie in murg en been
Pukke nie," is baie jammer.
As ons dit voor die inter-
varsity al geweet het, sou ons
sekerlik 'n ware Puk as hoof-
rasieleier gehad het en dan
het ons straks dalk nog die
intervarsity teen die RAU
gewen.

Blaekie Swart

Studente
moet'
besin

Geagte 'Redakteur,
Ons is nie sedeprekers nie,

ook nie verkrampte, suur-
gesig ou-jongmense wat die
laste van die lewe swaar op
ons skouers voel druk nie -
ons is jonk en vollewe en die
liefde van Jesus, en juis daar-
om is ons bekommerd. Die
eerste groot hartseer is die
vuil grappe wat die 'in ding' in
ons studentegemeenskap
blyk te wees. Dit het al by-
kans mode geword om te kyk
wie die skurfste grap kan ver-
tel. Is dit 'n manier om ons
onmag te kenne te gee? Of
ons minderwaardigheidsge-
voel, of ons frustrasies? En al
is ons nie baie beïndruk nie,
lag ons maar saam - want wat
gaan die ander van ons dink?
As meer van ons standpunt
inneem daarteen en DIT

WYS, kan ons dalk keer dat
die CHO 'n bespotting word.

Die tweede saak is holrug
gery, sat bekla - en tog nog
net so 'n wesentlike pro-
bleem soos altyd: drankmis-
bruik. Het ons regtig drank
nodig om ons 'sorge te ver-
drink', 'lekker te voel', te
'ontspan' - en daarmee saam
ons gesonde jong liggame en
siele af te takel? God het ons
liggaam, gees en siel ge-
skape en só behoort ons aan
Hom. Laat ons liewer ons-
self aan Hom oorgee, Hy
weet die beste hoe om met
ons te maak sodat die moois-
te in ons deur Sy liefde na
vore kom.

Dankie - en seëngroete !
Petro, Pieter, Ivedore

Desireé, Jannie, Lorraine
Bertie

Pukke -lees
reg

GeagteRedakteur,
Ek is terdeë ontnugter oor

die leesvermoë van die
Pukke. Hulle lees net wat
hulle wil lees en maak onsin-
nige afleidings en trek paral-
lelle wat totaalonwaar ein-
dig.

Niemand het ooit gesê
skoonheidskoninginne is
stoetkoeie nie. Mnr Theuns
Eloff se woorde op Kampus-
fokus '78 -II was: "Die hui-
dige gees van skoonheids-
kompetisies is soos die para-
dering van stoetkoeie. " Hy
het dus die gees van kompeti-
sies ~ergelyk met, en nié gelyk
gestel nie aan 'n paradering
van stoetkoeie.

Nou sê skrywers Du Rand,
Gouws (Wapad, 26 Mei), en
R. Faasen en A. Griesel (Wa-
pad, 16 Junie): die Pukkies is
stoetkoeie; en mnr B1ackie
Swart (Wapad, 16 Junie) wil
sommer vir alle dames op die
PUK in die bresse tree l: en
ware Dames van die PUK
vra: "Watter man noem 'n
vrou 'n stoetkoei of sekssim-
bool?" (Wapad, 16 Junie).

Van die gees van skoon-
heidskompetisies (wat tog
abstrak is en literêr vergelyk
kan word met enigiets!) word
parallelle getrek tot by vroue
in die algemeen.

Almal word die josie in vir
Theuns Eloff, die skryfster
van die berig, en wie nog;
terwyl 'n totaal valse beeld
geskep is omdat Pukke nie
krities lees nie.

Anne-Marie Jacobs

Skiet
of Bid?

Geagte Redakteur,
Twee afgesaagde

woorde . .. alles word mos
"geskiet" en "gesleep". Om
te- "sleep" het so iets alge-
meen geword dat dit nie eers
meer 'n uitsondering is as ie-
mand afhaak met 'n meisie
nie; dis net so algemeen soos
om 'n vak te sleep! Hy
"skiet" haar vir fliek en vol-
gende week "sleep" hulle,
... net so "skiet" ons voor
ete (ja, ons bid nie eens meer
nie) en daarna sleep ons
brood uit die eetsaal, en die
groef (hoe eentonig!) het tot
gevolg dat talle studente
hulle vakke "sleep"!

Wat my egter die meeste
raak, is dat ons in ons eet-
sale (of by talle vergade-
rings) "skiet" voordat ons
begin. Kan ons dan nie meer
bid nie? Weet ons nog wat dit
is om te bid? Nee, hier op ons
Christelike Universiteit bid
ons nie meer nie, ons maak
van ons gebede, blote
"skiet" -gebedjies.

As ons dan so graag die
woordjie "skiet" wil gebruik
- dan tog nie vir die gebed
nie! As ons in die nouste ge-

meenskap met God verkeer,
is ons mos nie besig om te
"skiet" nie! Ons moet oppas,
voordat God dalk in sy toorn
op ons neerskiet! Onthou,
God is ook 'n verterende
vuur.

Dis ook g'n wonder dat
van die gebed, in ons eetsale
so 'n bespotting gemaak
word. As die HK vra om te
"skiet", dan volg van die
tafel 'n BOEM! en die ander
ou oorkant val van sy stoel af
- is dit nou bid!!

Wanneer daar te lank of te
kort (na die mense se ge-
voel), gebid word, dan word
hy/sy uitgejou of uitgelag.

Wat wil ons dan hê? Ek
weet wat ons gaan kry ...
die toorn van God oor ons;
ja, dis mos die straf wat Hy
gee oor die wat sy Naam be-
laster.

En wat dan van stilte in ons
eetsale as daar gelees en
gebid word? Mense, dis tot
GOD'wat daar gebid word -
het ons dan geen tyd vir Hom
meer oor nie? G'n oomblik
(letterlik) wat ons rustig kan
wees nie?

Gee tog as medegelowiges
vir diegene wat voorgaan 'n
geleentheid, dis nie so mak-
lik om daar voor te staan en
vir elkeen te bid nie. En laas-
tens, jy wat vir God nie re-
spek het nie, behou ten mins-
te jou menslikheid, en toon
respek vir jou medemens,
wat sy Almagtige God aan-
roep en dien.

Kan ons nie maar weer bid
nie?

Dan sal God weer by ons
kom woon!
M. van Helden

Studentetaal
bly

Geagte Redakteur,
Na aanleiding van 0 J J

Malan se brief in "Die Wa-
pad" gedateer 26 Mei 1978
waar hy hom uitlaat oor die
swak taalgebruik en -kennis
van sy medestudente, het ek
besluit om ook op my pos te
spring en wil ek hom graag
daarop wys dat studente hul
eie "taal" skep en daarmee
onder mekaar kommuni-
keer. Net soos mynwerkers
hul taal het, het 'n student
ook sy eie taal - dink maar
aan die volgende woorde:
sleep, bank, groot brag,
massa ens.

Deur sodanige woorde te
gebruik, weet sy medestu-
dente presies wat daar be-
doel word. Dieselfde stu-
dent wat met 'n hoër outori-
teit 'n gesprek voer (bv Prof
Tjaart of selfs die Eerste
Minister) sal behoorlik 'n
wetenskaplike Afri-
kaans/Engels besig en nie met
studentetaal vorendag kom
nie. Ek dink enige student
beskik oor die nodige verant-
woordelikheid om goeie taal
te besig waar hy hom buite
die grense "van student-
wees" bevind. Ek,glo nie dat
'n student selfs in sy eie ouer-
huis "studentetaal" sal besig
nie, want dit hoort alleen tuis
op die Universiteitskampus
en in die koshuis waar hy/sy
hom/haar bevind tussen
sy/haar medestudente.

Ek glo ook, dat 'n student
nie die taal wat gebesig word
deur die dosente teenoor sy
studente wil gebruik nie -
daarvan kryons 'n oordosis
in die klasse. Hier dink ek
veral aan woorde soos trans-
lateer. interrupteer, atten-
deer, reduksionele milieu,
selfs pavement! (Dis nou glo
die Afrikaans vir Engelse
"pavement" wat sypaadjie in
goeie Afrikaans beteken).

Ag nee wat, studentetaal is

puik, waar dit reg gebruik
word. Ek dink enige kampus
sonder sy studentetaal is
dood. Soos sleep, slaap (ook
swot) deel is van student
wees, so is ook sy studente-
taal, deel van hom. Waarom
dan Afrikaans I en Engels I
wil insluit as 'n ekstra kur-
sus? Dit is hoogs onnodig -
Afrikaans en Engels moet op
skool geleer word: dit is die
inrigting waar jou landstale
geskaaf, gebuig en reggestel
moet word, met betrekking
tot die korrekte taalge-
bruike. As die grondslag hier
goed gelê is, waarom dit op
universiteit draf? Ons sit al-
reeds met kursusse wat oor-
laai is, waar moet die tyd
ingepas word om Of Afri-
kaans I Of Engels I ekstra te
draf?

Dus meen ek, kan die uni-
versiteit wel die vrymoedig-
heid neem om te aanvaar dat
die ingeskrewe student wel
ons landstale magtig is, sodat
die verskoning van, ek haal
aan, daarom is dit nie nodig
"Taalkursusse (Afrikaans
sowel as Engels) in die voor-
graadse kursusse in te sluit
nie", platval. \

Ook die "vlaters" wat
voorkom in toetse, is heel
menslik, want die tydsduur
wat daar gestel word, is soms
te min vir 'n student wat hom
instudeer het in sy aka-
demie! 'n Mens skryf vinnig
(en soms slordig) om die vrae
deeglik te beantwoord en
dan sluip hier en daar 'n
"spelvout" in. Ek dink 'n do-
sent waardeer dit soms om so
nou en dan "afwisseling" te
kry waar hy dieselfde ant-
woorde oor en oor moet na-
sien. Waar 'n student 'n groot
spel-"vlater" gemaak het, dra
dit by om 'n glimlag om die
mondhoek van 'n dosent te
kry. Ek spreek eerder my
simpatie uit teenoor 'n dosent
wat vrae moet nasien waar die
student slegs gegorrel het.

Ek sien dus geen "groot
leemte" in ons studente se
taalgebruik nie. 0 JJ Malan
laat my aan 'n blinde man
dink wat op soek is na 'n
swart kas in 'n donker kamer
wat nie daar is nie.

L. vd L.

"Ware
Pukdames

praat
twak"

Geagte Redakteur,
Dit was vir my verblydend

om te sien dat u uiteindelik
gereageer het na aanleiding
van my vorige skrywe
(Wapad 26 Mei).

Dit was egter vir my 'n
openbaring om u onbetrok-
kenheid by aktuele stu-
dentebelange/probleme te
analiseer.

Ek wil u daarvan beskuldig
dat u slegs op die golf van die
histerie ry en nie 'n duiwel
omgee wat op en om hierdie
kampus gebeur nie.

Ek het in my brief met die
hoof wat moes lees: "Puk-
kies, dubbelstandaarde ont-
bloot?" gepoog om pasifiste
uit hulle winterslaap wakker
te maak!

Juffrou! Of die Pukkies
nou daar is of nie - dit gaan
my nie aan nie, maar wel die
studentebelange. Óók u be-
lange. U lees net wat u wil en
soos dit u pas!

Onthou u die woordjie
"Dubbelstandaarde?" Ek het
dit so geplaas dat u moet
dink - en u het blykbaar nie!

U word aan u neuse gelei,
en daar gaan nie 'n stem op
vir tot en \met die persde-

bakel nie. Nou is almal skie-
lik wakker en nou wil almal
plotseling die SR se koppe
eis. Dit is mos 'n duidelike
bewys van onbetrokken-
heid! Indien ons die pro-
bleem vroeër raakgesien het
en met die SR gaan gesels
het, sou dit nie nodig gewees
het nie! Dit is 'n bejam-
merenswaardige feit dat die
vonke eers moet spat voor-
dat ons reageer.

Nee, dan mor ons maar net
in die veiligheid van ons ka-
mers! Die Pukkies was onge-
lukkig die afsaalperd wat ek
gebruik het om 'n boodskap
aan u oor te dra, om u daar-
op attent te maak dat u be-
lange ook verwaarloos word,
dat daar 'n gaping is tussen
student en SR wat op verant-
woordelike wyse oorbrug
kan word!

Om terug te keer tot u feit-
lik lasterlike brief. Ek het nie
gesê of geïnsinueer dat die
dames stoetkoeie is nie. Dit
is mos ongepoets! Ek het ver-
wys na die WAPAD van II
Mei en in aanhalings ge-
skryf. Onthou u "sogenaam-
de"?

U sê dat ek u woorde ver-
draai het. Dit is twak. Indien
dit 'n skriftelike opname was,
sou u nou gehop het. En ware
PUK-dames, om te sê ek het
direk aanleiding gegee tot die
ongunstige publisiteit is om
op dun-dun ys te beweeg.

In elk geval, laat ons die
strydbyle begrawe, en saam-
staan. "Eendrag maak Mag",
weet u?

"Mooi was nog nooit lelik
nie."

R P du Rand

Pukke
•IS

lou

Geagte Redakteur,
Ek dink die tyd het aange-

breek dat 'n mens dit dui-
delik aan gesagsliggame
op die Puk stel dat ons ver-
trekpunt Christelike weten-
skapsbeoefening is. Hierdie
Christelike wetenskaps-
beoefening kan alleen tot sy
reg kom indien dit behoorlik
in lesings en praktika
beoefen word, beslis NIE
deur kleredragreëls tot ab-
surditeite te wil dryf nie.

Liewe Puk, vra jou nouself
of die bietjie lW wat jy per
week draf. en die powere
pogings tot Christelike
wetenskapsbeoefening in die
lesings en praktika ons leuse
"In U Lig" regverdig.

Ek betwyfel diU
Wat op die oomblik aan

die gang is, is om Christelike
wetenskapsbeoefening te
probeer regverdig met sedige
kleredrag - 'n dun lagie ver-
nis wat baie maklik
afsplinter.

Die plek waar daar heel
eerste reggemaak moet word
is by ons lesings. Dáár moet
die Christelike wetenskap in
sy volle glorie beoefen word;
dan sal 'n mens kan dink om
te begin roem op ons leuse.
'n Mens moet tog koud of
warm wees, nie lou nie!!!
Johan Wessels

word
@edruk
deur
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Tel. 832301/2/3
Pretoria
Posbus 205
Silverton
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'n Unieke kamp word ge
durende die naweek van 23-
25 Junie vir die dames van 
Klawerhof gereel. 'n Hele 
paar interessante onder
werpe sal tydens die kamp 
gedek word. Vrydagaand ge
sels Mnr. Geertsema van 
Pretoria oor selfverdedi
ging. Die praatjie sluit ook 'n 
demonstrasie in. Mnr. Geert
sema sal ook in die volgende 
semester deur Aster genooi 
word om ander belang
stellende dameskoshuise toe 
te spreek. 

Saterdagoggend sal daar 
oor koshuissake gesels word. 
Die res van die program sluit 
'n praatjie in deur Mev. Elsa 
Kruger van Burgerleiding 
oor "Weerbaarheid van die 
vrou", terwyl Percy du Toit 
praat oor die onderwerp: 
"Sleep en die nie-slepende". 

Aan die einde van die 
semester moet ons afskeid 
neem van ons Pa, Prof. 
Schalk, en ook van ons 
koshuisma, tannie Lappies. 
Ons hoop tannie Lappies sal 
net so gelukkig in Wanda 
wees as wat sy (hoop ons) 
hier by ons was! Prof. Schalk 
se plek word volgende 
semester gevul deur die vise
rektor, Prof. Faan du Plessis. 

Ons verwag dat ons nuwe 
meubels gedurende die 
vakansie afgelewer sal word. 
Hopelik sal die Nuwe Sit
kamer dan heelwat prag
tiger daar uitsien ! 

In Karlien het 'n onheilspel
lende stilte geheers: Kar
liendames het van vroeg in 
die more tvt vroeg in die 
more met boeke onder hulle 
arms rond gesluip. Party van 
hierdie boeke vertoon ern
stige letsels wat daarvan ge
tuig dat hulle hardhandige 
behandeling en moontlik een 
of twee kennismakings met 
badwater agter die rug het. 

As julle nou dink dat 
Karlien 'n versameling van 
akademiese fossiele is - luis
ter hierna: te midde van die 
akademiese storm het drie 
van ons dames, te wete 
Naomi Davel, Retha Burger 
en Lydia Viviers hulle Wes
Transvaal-hokkiekleure los
geslaan. Oil wil gedoen wees 
- met af vinger, en die werke 
of hoe? (Lynda) 

Soos die akkerblare min
der word, word ons geledere 
ook uitgedun . Vir 'n paar ou 
ingesetenes het dit nou tyd 
geword om die luilekker stu
dentelewe te verruil vir die 
wereld van roetine: eet, werk 
van agt tot vyf, en wag dat dit 
einde van die maand word . 
Ons se vir hulle tot weer
siens maar nie vaarwel nie. 
Ons wens hulle alles van die 
besle toe in hulle nuwe werk
kring. Onthou net, Karlien se 
deure sal altyd wyd-oop bly 
vir julle ! 

Aan die pedagogiese in
genieurs (HOD) wat veld
werk gedoen het - 'n warm 

• • 
woord van welkom. Ons is 
bly om weer voltallig te 
wees! 

In Karlien is dit altyd 
sertyd-al is dit wintertyd. 
Daar is manne wat daarvan 
kan getuig. Die klank was 
daar, die oorsprong daarvan 
egter moeilik identifiseer
baar vanwee die kamoefle
ring van musse, serpe en 
komberse. Teen koffie
drinktyd is vasgestel dat dit 
onmiskenbaar Karlien
klanke was. Want soos ons 
Karlienliedjie se: "Sleeptyd, 
sertyd, koektyd, opskoptyd 
en bloktyd - dit is Karlien ! 

Caput 

'n Week vol van beledigen
de telefoonoproepe, sma
lende aanmerkings en 'n 
dreigende leeu het toe op 
Saterdag 10 Jurrie ten einde 
gekom. Die kat van Caput 
klop die Leeu van Overs. Ge
lukskoot? Nee wat, kom ons 
wees eerlik. Rugby het ge
wen en dis wat Caput ge
speel het. 

Vyf-en-twintig punte teen
oor drie is 'n baie goeie tel
ling. Om vier keer agter die 
doellyn te gaan kuier teen 
Overs spreek nie van geluk 
nie. Nou gaan daar 'n fluiste
ring op. Gaan hierdie uittar
tende en afbrekende hou
ding gestaak word? Ons sal 
moet wag en sien. 

Saterdag 17 Junie. 
Drakenstein staan en wag, 
maar die kat is weer eens ge
duldig. Dis nogal snaaks om 
te sien hoeveel Caputters 
speel deesdae vir die Puk se 
spanne, veral met groot kos
huiswedstryde. 

Gang een se manne sat 
moet bontstaan want hulle 
vorm die buffer tussen Hom
bre se spook en Caput. 
Manne, julle moet keer. Die 
eksamen het klaar sy slag
off ers geeis, die spook kan 
nie ook 'n dee) kry nie. 

Lekker swot bulle, dis 
amper vaka,nsie. Ou Dries is 
'n bekommerde man veral as 
Albert nie tuis is nie. Mis
kien het die ou rede. 

Haai julle Perde! 
Die burgers van Villagers 

skuil op die oomblik in spe
lonke en hole, nie met die 
oog op die winterslaap nie, 
maar om by swak kerslig 'n 
groot aanslag te loods teen 
die akademiese draak . Ge
sien in bostaande lig is die 
opkoms op ons onlangse kos
huisvergaderi ng van 29 Mei 
verstaanbaar. 

Sake van algemene be
lang is bespreek, veral ons 
sportpoging in die oorkoe
pelende liga en die sportdag 
teen Wits se College House. 
Villagers beplan om onder 
leiding van Mario Pretorius 
'n hokkiespan in die veld te 
stool. 

Die Prim was verheug oor 
die massa-opkoms en het ge
se as sake so voortgaan, word 

Villagers nog 'n koshuis wat 
slegs van krag tot krag kan 
gaan. Op 24 Junie hou ons 
DV die reeds bekendge
stelde sportdag met College 
House van Wits. Die 
program is: 

Sokker: 2,30 nm en 
Rugby: 3,30 nm 
op die Fanie du Toit-sport
terrein. 

Daarna volg braaivleis, 'n 
"boat-race" en 'n aksie met 
Kasteel. 

Ons wil weer eens die 
Perde bedank vir die groot 
opkoms by die vergadering. 
Doe zo voort en volgende 
keer beter. 

Die Villagers-sweetpak is 
teen R2 I besk ikbaar by 
Studentesport. 

Byt stang in die bek, Per
de, en skeur die wereld. 

Na die stilte gedurend die 
eksamendrukte is die Ver
geet-my-nie dames weer vol
uit besig met al hulle bedry
wighede. Een van die dae is 
dit die koshuis se verjaars
dag, en ons sien baie uit na 
die voorgenome feesvie
rings. Daar is nog nie voile 
ooreenstemming ten opsigte 
van die vorm wat die ver
j aardagviering gaan aan
neem nie, maar dit beloof om 
iets heel besonders te wees. 

Almal op die PUK sat in 
elk geval baie welkom wees 
om Vergeet-my-nie te kom 
gelukwens met nog 'n suk
sesvolle bestaansjaar wat 
agter die rug is, en om te 
kom kyk na alles wat ons 
aanvang. By die geleentheid 
sal twee ereborde ook ont
hut word wat Prof. Potgieter 
aan die koshuis skenk. Die 
een vir die primaria van elke 

Wanda 

Mens, waar was jy die afge
lope paar weke? Hier in ons 
Wandaland is daar akade
mies verkeer soos lank te
vore ! 

Gaan slaap jy saans laat, 
sien jy dat jy hoegenaamd nie 
die enigste een is nie, en 
soggens vroeg kom jy agter 
dat daar meer as een Wanda
liet is wat nog vir oulaas 
bietjie kennis in die oorvol 
breine wil prop. 

Word daar 'n bietjie "ge
koek", kom niemand sover 
om die koffietroggie neer te 
sit en hulle weer boekwaarts 
te wend nie. Maar helaas! dit 
is ook verby. Nou le daar 
anderhalf week oor, waarin 
al die referate klaargemaak 
moet word, voordat die 
wintervakansie aanbreek. 

By al die akademiese ver
pligtinge, het ons hier in 
Wanda die pasafgelope week 
'n groot hoogtepunt beleef. 
Ten einde laaste is ons ook 
die trotse eienaresse van 'n 
tiekie-boks, genaamd Trien
tjie. Die droom van drie jaar 
is op Maandag 12 Junie ver
wesenlik, en die gebeurtenis 
het gepaard gegaan met die 
gebruiklike klink van gla
sies. Om nog meer kleur aan 
die okkasie te gee, het die 
minister self gebel en Trien
tjie amptelik as Wandaliet in
gelyf. 

Totsiens, totjulle weer van 
ons hoor! ! ! 

Kulu 

jaar en die ander een vir die . • 
Vergeet-my-nietjie wat ge- Die , Spreekwoord ~e mo,s: 
durende die jaar ons naam Om n PUK te wees !s om n 
die hoogste gehou het op die PUK te groet. Nou Ja, Kulu 
PUK se hallo. 

· ~ Ja, die eksamen het nader 
ekruip en die bewoonsters 

I 
van Kulu het hulle stil en 

f!osterhof ~ "aktief' in hut kamers te-
. ruggetrek. Buiten die aka-

demiese sy van ons lewe hier 
op die Kampus gaan dit 

Daar heers 'n doodse stilte. sommer klopdisselboom met 
En ek meen te se, 'n mors
graf doodse stilte. Selfs in 
Lawaaidraai - en dit wil ge
doen wees, hoor! Almal swot 
nou die GROOT SWOT en 
sweet sulke dierringgrootte 
druppels, maar ingee en op
gee - aikona ! (Al is alles te
vergeefs, volgens die Predi
k er). 

Maar wag maar, elke hond 
kry sy dag en vir 'n tam Oos
ternooi met blou · kringe 
onder die oe sal daar ook een 
wees - al is dit dan ook net 'n 
kleintjie. 

Voor in die wapad (of 
moet ek liewer "nuwe por
taal" se?) brand 'n lig. Ons 
gee 'n funksie - sommer 'n 
grootse funksie met formele 
aanddrag, kaas EN wyn - al 
is dit dan ook om die seer 
van die afskeid van ons huis
pa weg te steek. 

So kyk maar, die ou glo
rieryke dae van Oosterhof, 
toe 'n Oostermeisie net die 
beste was, keer weer terug. 

Dan volg daar ook weer 'n 
interaksie, maar die ko
ningin sal nog besluit watter 
een van die kavaliers, wat om 
haar guns meeding, haar 
hierdie keer welgeval. 

En dan, o saligheid op 
note, drie weke, ja, drie he le, 
salige weke van rus en lui 
wees . So, aan die kant 
Oostergroete en Ooster
wense vir 'n aangename en ' n 
veilige vakansie ! 

Sien ju lie weer! 

die sleepaksies. Met ons net
bal en hokkie gaan dit net so 
voor die wind en net 'n klein 
waarskuwing: Onthou die 
kleinste botteltjie het altyd 
die grootste gif. So tussen die 
boeke deur begin ons harte 
al klop soos die dae op die 
kalender doodgetrek word 
na die 29ste toe. 

Ons wil vir almal 'ii aan
gename vakansie toewens, 
kom net heel terug ! 

' n Hartlike groet van die 
Rooi Beer. Ons het 'n heel 
aangename intervarsity be
lewe. Drakenstein het Af
slaan omtrent vermorsel met 
'n telling van 32-14. 

Geluk met die goeie 
oorwinning, manne! 

Die griepepidemie het ook 
'n paar koshuisinwoners plat
getrek. Die "Russiese" griep 
was een te veel vir hulle. Ons 
hoop om hulle gou weer op 
die been te sien .. 

Wag-'n-bietjie het ons toe 
mos op die netbalbaan aan
gedurf. As hulle nie die 
skeidsregter ( ons s'n) so gei'n
timideer het nie, sou ons oor
winning sekerlik veel groter 
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gewees het. Dankie vir 'n 
baie aangename aksie, 
dames. 

Om 12,45 een koue 
wintersoggend klink die goue 
klanke van 'n dames-ser
groep op. Drie maniakke 
durf die ysbere aan om te 
kyk wie is dit en na 'n lekker 
koppie koffie word daar van 
Mea Mater afskeid geneem. 
Dames, dit was puik van 
julle. 

Die Kamermaat-Vlugbal
Liga het 'n aanvang geneem. 
Dit lyk of daar 'n interes
sante stryd gaan wees om die 
trofee. 

Die reiinie sal gedurende 
die langnaweek in Septem
ber gehou word nadat pro
bleme ons genoodsaak het 
om dit uit te stel. Dit beloof 
om een groot FEES te wees. 

Groete van Beer tot Beer. 

Dit woel en werskaf soos wat 
Kastelers woeker om die Ka
steel nog meer na 'n "Buck
ingham Palace" te laat lyk. 'n 
Gesellige en sommer ook 
baie romantiese atmosfeer 
heers in die ruim ontvangs
Jokale van die Kasteel -
(Julie is welkom om te kom 
loer) - en o ja, "tegnies" het 
belowe om die Kasteel se 
tuine op te knap. 

Groot gees heers in blok 
K, blok J en blok G waar 
gangkompetisies gehou is. 
Blok F gaan spoedig.ook wys 
waartoe hulle in staat is. Die 
gees dra Kastelers net waar 
hulle gaan - 6f dit nou op 'n 
yskoue Iaatnagoggend is om 
vir die manne te "ser", en of 
dit op die netbalveld, muur
balbaan en op die tennis
baan is waar hulle viervoetig 
vasstaan en wegloop met die 
punte! 

Met die gees wat s6 hoog 
loop, kan Kastelers nie an
ders as om die septer te swaai 
nie: dis Kaap-na-Rio, 
sport,. .. maar hou ons dop ... 

Korn ons maak met die 
vurige gees in ons tierharte 
skoonskip met die akademie 
wat ons van ons troontjies wil 
probeer afdruk ! 

Heide 

Met 'n kloppende hart, 'n 
swaar tas in die een hand, 'n 
slaapsak in die ander en 'n 
kussing onder die arm, is ek 
onderweg na die SSR-kan
toor. Op my wag die veelbe
sproke eerstejaarskamp. 
Daar heers groot opgewon
denheid in die bus en die 
swaarste tasse word soos 
ligte veertjies in die bus ge
pak. 

Die vrolike gebabbel 
demp die ratelende bus se 
geraas totaal en kort voor 
baie lank is ons by die kamp
terrein. Die ysige koue is ge
demp met 'n heerlike warm 
koppie sop en brood. Verder 
het ons keelgate gesorg vir 
die nodige innerlike ver
warming. Die kenmekaar 
was 'n reuse sukses en binne 
'n afsienbare tydjie het ek my 
totaal deel van die vreemde 
groep gevoel. 

Die koue het ons egter die 
kombuis in gedryf .en daar 
het. ons in groepe verdeel en 
die struktuur van die SSR be
spreek. Daardie nag het ons 
uitgevind hoe koud dit kan 
word in die huisies langs die 
nv1er. 

Die Saterdagoggend het 
ons allerlei aksies. beplan. In 
ons groep het ons in 'n jap
trap 'n interessante Inter-

koshuis sportbyeenkoms ge
organ iseer. Na selgs vyf 
minute het ons baie respek 
gehad vir diegene wat soort
gelyke byeenkomste moet 
organiseer. Nooit het ons 
kon dink wat dit alles inhou 
nie. Ook was dit groot pret 
aangesien ons besluit het om 
"kanondolle" in die !ewe te 
roep. In gewone taal sal hul 
bekend staan as manlike 
trompoppies! met krom 
bene. 

Daardie middag het ons 'n 
skyn SSR-vergadering ge
hou en oor 'n hele paar 
sakies het die gemoedere 
hooggevlam. Dit het vir my 
insae in die probleme van die 
SSR gegee. Ook nou eers be
sef ek die erns en verant
woordelikheid van hut taak. 
My admirasie vir die SSR het 
'n hele paar trappies gestyg. 

'n Kampvuurkonsert was 
die hoogtepunt van die aand 
se gebeure. 'n . Volslae 
wintersbries het die lug ge
vul, maar weer eens het vro
like liedjies die koue ver
d ryf. 'n PUK-massa se 
stemme het luidkeels teen 
die randjies weerklank ge
vind. 

Ook Prof. Tjaart het die 
verrigtinge bygewoon. Hy 
het aan ons die tien gebooie 
vir ideale leierskap voorge· 
hou. Dit was vir my van on
skatbare waarde. Van die 
ernstige na die meer lig
h artige ..... fonele, kitaarge
sing, bekfluitjies en jy noem 
dit! Telkens was daar 'n ge
skater en 'n verwaande uit
roep. Wat kan die SSR tog 
nie alles uitdink nie ! Ook dit 
het ten einde geloop en ons 
moes ons desnoods van die 
kampvuur af wegskeur. 

Sondag het ons Bybel
studie in groepe gedoen en 
selfs 'n erediens tussen die 
koppies en rante bygewoon. 
Os. Du Toit het die diens ge
lei. Verdere besprekings het 
gevolg en na ete was dit weer 
oppak. In elkeen van ons 
harte was daar 'n vreemde 
weemoed - 'n weemoed oor 
dit wat verby was... steeds 
die hunkering dat ons !anger 
moes bly ... 

Ek as mede-eerstejaar, 
wens dat elke Puk-eerste
jaar daar was sodat hul kon 
beleef wat ek beleef het. Ek 
glo dat hulle rede het om te 
voe) dat ek iets bygekry het... 
iets wat hulle altyd sal ont
breek .... Hoe wens ek nie dat 
hulle kon meedoen in die 
probleme van die kampus 
nie ... die kanale vir die op
lossing van die probleme is 
wel daar .. . 

Meer as dit wens ek met 
my hele ou eerstejaarshart 
dat ek in woorde aan ie
mand kon vertel wat die 
kamp vir MY beteken het.. .. 

Net nog 'n eerstejaar. ... 

~-· 

Over 
de 

Voor 

Over de Voor beleef 'n ek
samenstilte - die stilte voor 
'n storm. Oor die langna
week het die manne hulle on
betaalde studieverlof inge
sit; en nou ja, ek glo hulle het 
dit geniet. 

In 'n allemintige wedstryd 
het die Voor Arna-Villa met 
15-3 die loef afgesteek. 0 ja, 
en seker vir die eerste keer in 
die koshuis se geskiedenis is 
daar toe hokkie gespeel. .. en 
stokke geleen "Groot 
Sports". 

En die eksamen sal seker 
nog sy "sports" ook ople
wer. Of hoe? 
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Platsak toer 

die beste 
Wat • IS die ASB? 

"Die Platsak studentetoer bly nog steeds die goedkoopste 

toer wat aangebied word," sf prof. G. N. van den Bergh, 

organiseerder en toerleier van die toer. 

Hoewel daar toere mag 
wees met pryse wat laer blyk 
te wees, bly die Platsaktoer 
nog die goedkoopste want dit 
is 'n inklusiewe toer, se prof. 
Yan den Bergh. 

Dit beteken dat die prys 
alles insluit. Dit sluit onder 
andere visums, fooie, Jug
hawe belastings, besoeke aan 
museums en die gebruik van 
sweefspore in. 

Die toer word beplan vir 
29 November tot 31 Desem
ber 1978. Van die lande wat 
besoek word is Spanje, 
Griekeland, Halie, Oosten
ryk, Duitsland, Frankryk en 
Engeland. In Oostenryk sal 
daar by 'n ski-oord tuisge
gaan word. 

Die oogmerk met hierdie 
toer is om die Afrikaanse stu
dent in aanraking te bring 
met lande wat hulle eerstens 
nie ken nie en tweedens wat 
hulle herkoms is. Die lande 
wat net soseer aan ons be-

hoort as aan hulle. Die toer is 
geen studietoer nie en daar is 
genoeg vrye tyd vir elke toer
lid om te doen wat hy wil. 

Die unieke eienskap van 
die toer is dat dit nie 'n ge
jaagde toer is nie. Die slaap
plek word nie in krothotelle 
gereel nie, maar in redelik 
netjiese hotelle. 

Die prys van die toer sal 
sowat RI 350 beloop. Ruim 
lenings van tot negentig per
sent van die bedrag kan met 
die SAL aangegaan word. 
Dit kan dan teen 'n bedrag 
van tot minder as R60 per 
maand terugbetaal word. 

Prof. G. N. van den Bergh 
het reeds ses keer die unieke 
toer gelei. Mnr. Voordewind 
van die Departement 
Geografie sal ook as toer
leier optree. 

'n I nligtingsvergadering 
word op Dinsdag 27 Junie in 
die geografie lesingsaal ge
hou om 19h30 gehou . 

Dr. Mulder praat 
oor Inligting -

Op Donderdagaand 25 Mei 1978 het Dr. Pieter Mulder 'n verga
dering van korpssel Hombre toegespreek oor die belangrikheid 
van inligting. 

Hy het eerstens verwys na 
die huidige wer~ld toestand. 
Hy het genoem dat die we
reld bang is vir die derde We
reldoorlog en dat dit ' n VSA 
beleid is dat derde Wereld 
oorlog nie mag plaasvind nie. 
Die Ooste gaan voort met 
revolusionere oorlog, hoe
wel die Weste dit as interne 
sake beskou. Die hoofken
merk van revolusionere oor
log is dat dit 80% propagan
da uitmaak. 

t Hoe word propaganda deur 
kommuniste versprei? 

t 1600 Boeke is vir Rusland 
deur onafhanklike maat
skappye in Afrika versprei. 

• Radio Stasies. 1100 uur is 
in Afrika al uitgesaai vanaf 
Kommunistiese lande. 
• lnfiltrasie in bestaande 
organisasies bv. Wereldraad 
van Kerke 

Wat kan ons hieraan doen? 

• Ons moet kennis neem 
hiervan 
• Ons moet weet wat in we
reld aangaan sodat ons nie 
maklik sal val nie . 
• Ons moet koerante krities 
lees. Daar moet veral gelet 
word op terminologie. 
• Ons moet vashou aan ons 
ankers soos Kerk, huisgesin 
ens. 

IE 
AT 

Grondslag 

Die Bond berus op die 
Bybel as die onfeilbare 
Woord van God waarop die 
Christelik-nasionale lewens
en wereldbeskouing van die 
Afrikanervolk beskryf word: 
onder Christelike lewens- en 
wereldbeskouing word 'n 
omvattende beskouing ver
staan, sodat die W oord van 
God seggenskap het op elke 
terrein van die lewe - ook op 

die politiek. Die "nasio
nale" is dus 'n spesifieke ter
rein waarop die W oord van 
God heerskappy voer. Meer 
spesifiek verwys "nasio
naal" na die eiesoortige 
volkslewe van die Afrika
ner. In die afgelope tyd het 
die term "Christelik-nasio
naal" 'n politiese eerder as 
kulturele betekenis verkry. 
Die manier dus waarop die 
ASB, volgens sy grondslag, 

EERSTEJAARS 
GENIET 

AKTUEEL 81 

Dis die naweek van die 17de Junie. Dis koud en tog se warm. Dis 
Aktueel 81 ! Saam met vele ander jongmense kon ons deel, er
vaar en leer. 

Die studentestruktuur is 
weereens duidelik gemaak 
en ons het in en om die SSR
kantoor "beweeg". Dit was 
ook ons voorreg om 'n 
Raadsvergadering te hou . 
Saam kon ons dink en gesels 
oor die verskeie woelinge op 
ons kampus. Die verskeie 
organisasies, POPS, BOK, 
ORPS is bespreek en kon ons 
uitsluitsel vind oor die saak. 

Ook het ons die voorreg 
gehad Q!Jl te hoor hoe om 'n 
balans le handhaaf tussen 
werk, sport en speel vanuit 
die oogpunt van Prof. 
Scholtz (Hombre huisva
der). E;lke PUK weet watter 
belewenis dit is om te luister 
na ons Rektor, Prof. van der 
Walt. Hy het met die twee 
kampe as gesamentlike 
groep om die kampvuur ge
sels oor leierskap - veral as 
student op die PU. 

Ons moet vanselfspre
kend ons Saterdagaand se 
kampvuur met julle deel. 
Onuitwisbaar die onthou van 
die vuur en die konsert. Daar 
is heerlik gekgeskeer met al 
wat SSR-lid is en die eerste
jaars het ook waai onder ou 
Zoks deurgeloop 

Het julle al ooit 'n aand 
om die kampvuur afgesluit 
met koffie en pannekoek? 
Feeste ! 

Sondagoggend se diens is 
gelei deur Ds. Franscois du 
Toit en die bespreking, 
Christenstudent op die Puk, 
is besonder treffend gelei 
deur Prof, Floor. 

die rasse- en volkereproble
me in ons land bevorder, is 
Christeli~nasionaal. Dit 
beteken dat die beginsels uit 
die Skrif gehaal word wat 
van toepassing is op die be
trokke vraagstuk, en dat die 
praktyk dan daaraan gemeet 
word. Hierdie benadering 
mag dus nie terugdeins om 
die werklikheid te kritiseer 
nie, omdat dit 'n vaste grond
slag het. Hierdie benadering 
roep ook op tot betrokken
heid wat op sy beurt roep tot 
verbreding van kennis -
enersyds van die Woord van 
God en andersyds van die 
politiek en ander sake van 
ons land. 

Voorafgaande stelling gooi 
die vraag van "Wat doen die 
ASB vir my?" direk terug in 
die gesig van die vraagstel
lers. Want wat van belang is, 
is wat ek hydra tot wat in gie 
grondslag van die ASB ge
stel is, en nie wat ek tot fisie
se voordeel kan verkry nie. 

Hiermee kotn · die vraag 
ook tot elke PUK-student: 
Het jy voldoende kennis van 
die politiek van die Bybel, 
van aktuele sake? 

Die doel van die ASB is 
die bevordering van Afrika
nerkultuur deur: 
• die handhawing en uit
bouing van "'C.iie Christelik
nasionale lewensbeskouing; 
• die behartiging van ge
meenskaplike belange van 
die Afrikaanse student; 
• die samesnoering van die 
Jede en die koordinering en 
ontwikkeling van hulle denk
patrone; 
• die bestudering en evalue
ring van lands- en lewens
vraagstukke op akademiese 
wy~ ; . 
•die meehelp tot die realise
ring van afsonderlike volks
bestaan en die bestendiging 
van volkereverhoudinge in 
Suidelike Afrika. 

DIE WAPEN VAN DIEASB 

AAA 
AN NEER 
'AA ROM 

Ons het baie geleer en ons 
is dankbaar dat ons as eerste
jaars van 1978 die voorreg 
gehad het om die Aktueel
kamp by te woon. Dankbaar 
teenoor die Heer vir Sy ge
nade, die organiseerders, ons 
kampleier Piet Fanoy, wat 
op sy besondere manier lei
ding geneem het, teenoor al 
ons kosmas wat die inner
like versterk het, dankie ook 
aan al die sprekers en leiers . 
wat gehelp het om ons kamp 
'n sukses te maak en dan ook 
aan die eerstejaars wie se 
kamp dit eintlik was! 'n 
Groot dankie ! Sien julle al
ma! DV volgende jaar op die 
Tweedejaarskamp ! 

Hierdie wapen is relatief 
eenvoudig en by die opstel 
daarvan is gepoog om die 
karakter van die ASB te 
weerspieel. 

Die wapen bestaan basies 
uit 'n sleutel waarvan die oor 
in die vorm van holbol 
Kaaps-Hollandse gewel is. 'n 
Ankerkruis, wat ook in die 

Verdien geld 
DIE SSR koop ou Broshandboeke terug teen Rl-00 stuk. 

Koop nuwe truie 
Die nuwe kampustruie vir mans en dames is beskikbaar by die Claassen broers op die Bult, so-

Theuns ElofT wys die amfl
teater in die nuwe ·studente
sentrum aan die eerstejaars op 
pad na die eerstejaarskamp. 

wapen van die Franse Huge
note vervat was, kom op die 
oor van die sleutel voor. 

Die oorblywende dee) van 
die wapen word beslaan deur 
'n weegskaal waarvan die 
weegbakkies met 'n ketting 
aan mekaar verbind is. 

Die ankerkruis op die oor 
van die sleutel simboliseer 
die Bybel as onfeilbare 
Woord van God, asook die 
handhawing en uitbouing 
van die Christelikenasionale 
lewensbeskouing. 

Die sleutel dien as sim
bool van die kultuurskatte en 
ontsluiting daarvan terwyl 
die Kaaps-Hollandse gewel 
spesifiek die Afrikanerkul
tuur simboliseer. 

Die weegskaap stel die 
bestudering en eval ueri ng 
van lands- en lewensvraag
stukke op 'n akademiese 
wyse voor. Die ketting sim
boliseer die samesnoering 
van die lede en die koordi
nering en ontwikkeling van 
hul denkpatrone. 

Apteker 
studente 
pres teer 

Tydens 'n vorige Uitvoerende 
Komiteevergadering van die 
Suid-Afrikaanse Apteker
s tu dent e Federasie 
(S.A.S.A.S. F.) gehou vanaf 
29-30 April in die Sunny Side 
Park Hotel te Johannes
burg, het die Presidensiele 
Komitee bedank. Hierdie 
stap het gevolg op 'n bespre
king van die Federasie se 
huidige posisie, funksione
ring en toekomsbeleid. 

'n Waarnemende Pre
sidensiele Komitee is ver
kies, wat sal funksioneer tot 
en met die jaarlikse SAASF
kongres gehou in Scott
burgh vanaf 23-27 Junie. Tot 
president en sekretaresse is 
verkies Mike Lunderstedt en 
Dehlia Fuller, beide 4de jaar 
Aptekerstudente aan die PU. 
Dit is 'n merkwaardige pres
tasie vir die Potchefstroom
se Apteker studente vereni
ging. 

r 1 wel as by die tak in Kerkstraat. Kleurstrokies moet by die SSR kantoor verkry word. 

rd 
et 
~· n 
is 
n 
I t 

er 
~ -

NUWE ·ssR!!! 
Studente moet onthoU' om betyds nominasies vir die SSR-verkiesing in te 
dien. Dit kan gedoen word vanaf Dinsdag, 25 Julie tot Dinsdag, I Augustus 
om 16h00. Nominasievorms sal versprei word vanaf 25 Julie." 
• Maandag, 7 Augustus: Groot Sweet begin koshuisgewys. 
• Maandag, 14 Augustus: SSR- en radeverkiesing. 

~ -·· .... - ·-- :-ff •. --i 
~F I r - _______ , ___ ...-__ _.: 
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• Martin Dreyer en Karin Scholtz, soos gesien in Die Winter van 
14 Julie. 

FLIEK :FLIEK :FLIEK :FLIEK 
Om by die koue winterweer te pas draai Dit Winttr van 14 Ju/it 
Vrydagaand 23 Junie in die. Totiussaal. 

Sonder dat iemand weet 
besluit Helena de Villiers 
(Karin Scholtz) om haar on
gebore baba te laat ver
wyder. Wanneer sy op die 
punt staan om die operasie te 
laat doen, skryf sy vir Frans 
(Martin Dreyer), die vader 
van haar kind, en deel horn 
die nuus mee. Hewig ont
steld, dros Frans uit die Leer. 
Hy moet Helena gou bereik 
voordat dit te laat is. Onder· 
tussen is die militere polisie 

op soek na horn. Hy bereik 
Helena voordat die aborsie 
uitgevoer word. Maar as 
hulle besluit om sonder haar 
ouers se toestemming te 
trou, ontstaan 'n hewige twis 
en tweestryd . 

Ander spelers is Bill Flynn 
en Dawid van der Walt. Die 
regisseur is Jan Scholtz. 

Saterdagaand, 24 Junie, 
vertoon Cine-Puk Breaking 
Point. 

HULDE 
In die jaar waarin die Suid· 
Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns 'n ere· 
penning aan Bettie Cilliers
Barnard toeken, het die De
partement Kunsgeskiedenis 
aan die Potchefstroomse 
Universiteit vir C .H.O. hulde 
gebring deur middel van 'n 
retrospektiewe tentoonstel· 
ling van haar werk. Hierdie 
tentoonstelling, wat van 12 
tot 23 Junie 1978 aangebied 
is, het 34 werke bevat. Die 
werke het haar hele kuns-

ontwikkeling van die afge
lope 35 jaar verteenwoordig. 

Terselfdertyd is 'n ver· 
koopstentoonstelling van ' n 
dertigtal van die kunstena
res se jongste werk deur die 
Suid-Afrikaanse K:uns
vereniging (Wes· Transvaal) 
in die uitstallingslokaal van 
die Frans du Toit-gebou aan
gebied. 

Die twee uitstallings is 
deur die Redakteur van Die 
Transvaler geopen. 

DIE WAPAD - 23 JUNIE 1978 DI 

• s1en suksesvol 
deur A I/an Munro 

Om suksesvol oor te skakel van somber absurde teater na somber realistiese teater is 'n groot 
uitdaging wat veelsydige spel, afrigting en ontwerp betref. Die oorgang van die absurde na die 
realistiese is oortuigend bereik - ook ten opsigte van pnderskeid tussen die kenmerke van die 
twee genres - in die aanbieding van "Die Bediendes" en "Siener in die Suburbs". 

P.G. du Plessis het die 
CNA-prys vir Afrikaanse 
Letterkunde (1971) die Hert
zog-prys vir Drama (1972) en 
die W.A . Hofmeyr-prys 
(1973) ontvang vir "Siener in 
die Suburbs". Hierdie stuk 
blink dus uit beide wat die 
aanbiedingsmoontlikhede en 
die letterkundige waarde 
daarvan betref. Die dialoog 
ontvou spontaan; die 
emosies, verhoudings, ideate 
en drome van elke karakter 
spreek duidelik uit die 

Poesiekompetisie - nog net 
twee weke om in te 
teken!!!!!! 

Net om die geheue te ver
fris - hier volg die reels van 
die POtSIEKOMPETISIE 
wat deur die Wapad en die 
Skrywerskring georganiseer 
word: 

HERSKORAAL 

woorde van daardie karak
ter. 

Die temas wat in die stuk 
uitgebeeld word, is tydloos. 
Die eerste tema is die van die 
mens se verlange om seker
heid oor die toekoms te he, 
teenoor die verwoesting en 
chaos wat deur die onver
mydelikheid van die noodlot 
geskep word . Die tweede 
tema handel oor die strewe 
na verbetering in alle sfere 
wat verhinder word deur 
menslikheid . 

• Die beoordelaars is Prof. 
T .T . Cloete, Mev. N . Schutte 
en Mnr. Jan Swanepoel en 
hulle beslissing is finaal. 
• Elke deelnemer kan 
meer as een gedig inskryf 
maar word beperk tot 'n 
maksimum van vyf gedigte . 
• Van elke gedig moet vier 

tyd breek 'n bruiner blaar 
grond toe 
en die hele sieklike 

meganisme 
kringloop op die kaal voete 

van 'n viool 
deur die dordood gras 
stil ! 
hoor hoe roep God vanuit 

die blomme 
kom ons sing saam 
Op die wysie van dooie woorde 
met valse menstonge 
van 'n verlossing iewers 
die blomme is vrot van die verkoue 
die voels op die draad het griep 

maar tog breek die crescendo 
genadeloos 

E. Esterhuizen 

Hierdie stuk word ' n 
demonstrasie van die 
futiliteit, _die hulpeloosheid, 
die hopeloosheid van liefde 
wanneer die dramaturg aan
toon hoe menseverhoudings ' 
verkrummel onder die druk 
van vooruitgang. Dit word 
duidelik uit Tjokkie se ge· 
duldige maar vrugtelose ar
beid aan sy motor ; Tiemie se 
begeerte om te ontvlug van 
die Suburbs, sy wat haar ge
leentheid vernietig (hoewel 
alles in haar guns was) deur 

afskrifte gemaak word. Een 
van die afskrifte moet die 
volledige naam en adres van 
die deelnemer he. Die ander 
drie hoef net voorsien te 
wees van ' n skuilnaam of 
naam . 
• Al die inskrywings moet 
in die Wapad-bussie nr. 13 by 
die S.S. R.-kant0or geplaas 
word. Dit moet asseblief 
duidelik 
POtSIEKOMPETISIE 
GEMERK WEES. 
• Die sluitingsdatum is 29 
Junie 1978 en geen laat in
skrywings sal aanvaar word 
nie. 
• Die redaksielede van die 
Wapad mag wel deelneem 
maar kom nie in aanmer
king vir die pryse nie. 
• lngeskrewe gedigte mag 
nie reeds in 'n nasionale 
publikasie verskyn het nie. 
• Die wengedig sal in die 
Wapad aangekondig en ge
plaas word, en die PU of die 
ASPU Poesiekompetisie ver
teenwoordig. 

DAAR WORD NOG VIR 
BAIE JNSKRYWINGS GE
WAG!!! 

GROOT PRYSE OM TE 
WEN!!! 

'n ooraktiewe libido ; Ma, die 
naamlose karakter wat ge· 
durig hoop dat haar kinders 
"reg" sal uitdraai, hoewel sy 
uiteindelik die prooi word 
van haar eie sekuriteit; Jakes 
se verlange na die geselskap 
van sy "laaitie" terW)'I hy on
bevoeg is om een te bekom; 
en Giel se pseudo-gesofisti
keerde lewensbeskouing, hy 
wat in der waarheid 'n rug
graatlose bespotting van kul
tu ur is; selfsugtig, leeg. 

Die jeugdige akteurs het 
hulle besonder goed van 
hulle taak gekwyt met hulle 
unieke, individuele interpre
tasies wat in baie opsigte ver
skil het van die van Marius 
Weyers, Sandra Prinsloo en 
andere in die oorspronklike 
aanbieding. Dit is op sigself 
'n bewonderenswaardige 
prestasie . Voorbeelde hier
van is Kobus Lodewyck se 
interpretasie van Giel. Hy 
het Giel se aangeplaktheid 
heeltemal ontgin deur horn 
'n kwaliteit van pseudo-ver
fyndheid in kostuum en ma
niertjies toe te dig. Kobus 
Lodewyck en Isobet Kok 
was die enigste twee spelers 
wat die indruk van bejaard
heid .moes oordra. Isobet 
Kok het Ma se ouderdom, 
sosia le status en lewens
moegheid uitstekend uitge
beeld sonder die voordeel 
van grimering (aangesien die 
klei n verhogie en die intimi
teit tussen spelers en gehoor 
dit verbied). 

Jakes (Roeloff van den 
Bergh) was en is nog steeds 
een van P.G. du Plessis se ge
liefkoosde karakters. (Ons 
sien horn as Charlie in "Nag 
van Legio" en " ' n Seder val 
in Waterkloor', alhoewel hy 
miskie n as ' n te wye karak
ter besk.ryf word. Roeloff het 
daarin geslaag om Jakes ge
loofwaardig te maak sonder 
dat hy die fout begaan het 
om humor (ten koste van die 
stuk) te oordryf. Tjokkie 
(Pieter Oberholzer) en 
Tiemie (Marietta Kruger) 
het die uitbeelding van twee 
mense wat in die greep van 
die Suburbs vasgevang word 
suksesvol en eg-menslik oor
gedra . Fe (Alta Spies) en 
Albertus {Toit Marais) was 
ook oortuigend in hulle spel. 

Die ontwerper van die 
decor het wondere verrig op 
'n klein verhogie, sodat die 
toeskouer midde-in die hart 
van 'n Suburbshuis gebring 
word . 

Roeloff van den Berg se 
kontrole oor sy 750 cc 
motorfiets op die verhoog 
was verstommend. 

Op die keper beskou was 
dit 'n · wonderlike ontdek
k ingervarings om hierdie 
stuk te sien . 

Allan Munro 

Dr. Wimpie de Klerk saam met Bettie Cilliers-Barnard en Prof Ballot. 
Bettie Cilliers-Barnard saam met haar familie. Heel links op die Joto is diefi/mster Regard van den 

Bergh, en tweede van regs sy vrou Jana Ci/liers (die kunstenares se dogter ). 



)IE WAPAD - 23 JUNIE 1978

Drakenstein vs Caput

MUURBAL.

PUK SON
AFRIGTER

taput
<hel'
Kloost r
Dawie Dup
Ama - Vllta
Drakenstein
Hombré

Hombré
Caput
Drakenstein
Dawle Dup
Overs
KI 0 ter
Acna.villa
Pote

Hombré (3u)
KIl)1l ter
Dra) en tein
Caput (311)
Ama-Villa
Humbré (3h)
Overs
Dawie Dur

(,

6
li
6
6

II

d
Veri) r G ly Ol'

3
2
2
'2

,
3

6

-----

Sport-
persoon-
likheid

lndien 'n persoon 'n sport-
soort beoefen het, moes hy
alleen by 'n plaaslike klub
aansluit of telkens oorry na
die Pukke toe.

Ii

6
S
S
-5
5

B-liga

1
1
I
2
2
-4
3
5

10
10
10
Ii
()

2
4
()

I
.2

~---
"._.__---_-

6
6
6
(i
5
7
5
6

5
'i
5
3
~
2

II
Il
10
li
4
lt
"2
2

I
t

I
I
~
'i
4
5

Jim van Zyl. voorsitter van die muurbalklub, sê die PUK kan baie trots voel Oil sy m~urbalstan.
~udM~U~"nmuk~ggoo~mwo~d~RAU~~bnH~d~~nommu1opd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

I nele ranglys van SA en nommer 13 op die wêreldlys. afgerig word, terwyl PUK op die oomblik son-
der 'n afrigter moet klaarkom.

Daar is egter 'n moontlikheid dat Mike Simmonds, nommer 3 op die SA- eli nommer 14 op die
wêreldranglys. die Pukke in die toekoms sal kom afrig.

In die eerste span se wed-
stryd het RA U 4 spelle teen 1
gewen. Daan Gouws, Oscar
Volkwyn. James Honniball
en Phillip WeIman is almal
deur hul teenstanders die
loef afgesteek. Jimmy Vers-
feld is die enigste speler van
dié span wat in "n baie goeie
Wedstryd teen die tweede
speler van RA U die oorwin-
ning behaal het.

Joan Basson wat albei vir die
Wes-Transvaalspan gekeur is.
Mellie de Beer en Ilse Bas-
son het ook baie goed ge-
speel en gewen. Die spel van
Annemie Jordaan was die
enigste wat die dames aan

RAU moes afstaan. Louise le
Roux het die sesde wedstryd
met 'n "tegniese uitklop-
hou" gewen wal die meisie
van RAU met 'n mlnder ern-
stige oogbesering hospitaal
toe gestuur het.

SPORT VAT VLAM
ONDER

RIVIERPUK.KE
Dit is so dat dit op hierdie stndium geweldig moeilik is vir die Rivierpukke om 'n sportsoort te beoe-
fen. Die bereidwilligheid en entoesiasme ontbreek nic, maar wel die fasiliteite.

Die tweede span van PUK
het baie goed gevaar. Jim
Van Zyl, Jan van Klashorst
en Jan Theunissen het almal
hul spelle gewen, maar Wy-
nand Mans en Zig Eiselin
moes in hierdie titaniese
stryd die knie voor RAU
buig.

Die damespan het uitste-
kend gespeel. Die uitblin-
kers hier was Terry van
Rensburg, 'n eerstejaar, en -

LANGSLEEP
Tomstraat tOO Die Bult Tel. 6039

Restaurant en Koffiekroeg j

• STUDENTE-ETES
• ONTHALE
• AFSKEIDSPARTYTJIES
• "FOLK"-SANGE ELKE AAND

Die S.R. in samewerking
met die pers.oneel van die
Vaalriviertak het 'n me-
ningsopname gemaak on-
der die studente, en tol die

gevolg gekom dat daar groot Die sameroepers sal,
belangstelling bestaan vir d.m.v, die S.R. en die perso-
sekere sportsoorte soos ten- neet van die Tak. skakel met
nis, tafeltennis, muurbal, reeds bestaande klubs in die
dameshokkie, rugbyen Vaaldriehoek. vir moontlike
kegelspel. affiliasie.

Uit hierdie sportsoorte is II ierdie sportsoorte is nog
reeds verskillende same- in die beginstadium van ont-
roepers aangestel wat voor- wikkeling, maar beloof om
lopig die belange van sy baie ge, laag te wees.
sportsoort op die hart sal dra . .,.._ _

Daar Is toestemming by die Sportraad verkry om 'n toutrekklub
te stig.

Daar sal ten tyde van die
Intervarsity mel die Kovsies
teen Vrystaat en Griekwas
getrek word. Die kompetisie
~al in Bloemfontein plaas-
vind. Akkomodasie sal ge-
reël word.

Die PU kan die lelding
neem in die stig van 'n Wes-
Transvaalspan wat op die
Suid-Afrikaanse kampioen-
skappe sal deelneem. 'n
Springbokspan word twee
keer 'n jaar gekies.

Daar is geen beperking op
belangstellendes nie, be-
halwe dat u massa moet wis-
sel tussen 70 kg. en 90 kg.
Hou die kennisgewingborde
dop vir verdere inligting.

Pukke, steun hierdie po-
ging!

Kwaliteit kos.

BAILLIEPARK

Toutrekklub
•gestig

padkafee en

"Steakhouse"

SPESIALE PRYSE

~f.aan. jou. ~u dom
koop <7lt haat )n 1Jl'om.

Terry van Rensburg, 'n
veelsydige meisie met Wes-
Transvaalkleure in vyf sport-
soorte. Vanaf 0/12-dogtertjie
dra sy reeds die mieliekop vir
tennis.

Gedurende haar hoër-
skoolloopbaan het sy Wes-
Transvaal elke jaar op die

;::;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:::::::::::::!::::;;;;;;:::::::;;;;;;:::;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;l a t Iet iek b tia n vert ee n woo r-
dig in die items spiesgooi,
gewigstoot, en skyfwerp. In
1974 herhaal sy haar boge-
noemde prestasies in pluim-
bal en in 1977 ook in hokkie.

Terrie hét die begin van
hierdie jaar haar lyf op die
muurbalbaan gewaag en dit
het nog net voorspoedig ge-
gaan. Sy was in die Wes-
Transvaalspan wat die Inter-
provinsiale kampioen-
skappe vroeër vanjaar in
George gewen. Daar was
twee afdelings waarvan een
deur haar verower is.

Boonop is Terrie nog ge-
kies om aan die Interprevin-
siale Distriktetoernooi te
gaan deelneem. Op die oom-
blik is sy besig om te oefen
vir die Suid-Afrikaanse
Universiteite kampioen-
skappe vanaf twee tot agt Ju-
lie in Johannesburg.

Terrie is baie tevrede met
die PUKKE se belangstel-
ling in en ondersteuning van
die muurbalklub.

by

Huis en Tuin
Tomatraat 82 Tel_ 4841
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SPORT WORD 
DUUR 

Studente wat aan sport deelneem, sal voortaan ledegeld moet betaal In 'n poging om steeds stygen
de koste te delg nadat begrotings vanjaar drasties ingekort is. 

Die bedrag wat betaal sal 
moet word, wissel van klub 
tot klub na gelang van die 
aard daarvan. Die meest~ 
klubs vra R5.00 alhoewel 
sommige meer vra. Dit word 
deur die bestuur van elke 
klub bepaal. 

Die stap het nodig geword 
na die drastiese inkorting van 
klubbegrotings wat onge
veer met die helfte gesny is . 
Die Sportinstituut het in 
1977 'n oortrokke rekening 
van meer as R6 000 gehad . 
Hierdie geld moet ook uit 
vanjaar se begroting gevind 
word. 

Baie koste moet deur elke 
klub gedek word. Affiliasie-

en registrasiegelde by die 
Wes-Transvaalse unies is 
duur. Dit kos bv. R220 vir 
twee manshokkiespanne om 
te affilieer. Vervoeronkoste 
en die prys van apparaat het 
die hoogte ingeskiet. 

Honorariums moet ook 
aan afrigters gegee word 
daar hulle onkoste gedelg 
moet word. 

Koshuissport as teelaarde 
van Puksport moet beter be
nut word om materiaal wat 
tangs die pad verlore gaan 
terug te win. Die vergrote 
koshuisliga bring meer uitga
wes aan sportapparaat mee. 
Die intervarsity- en SAU-on
koste van elke klub moet 
ook deur homself gedelg 

word. Die heffing van lede
geld het noodsaaklik ge
word omdat die begroting 
verklein is en oortrekkings 
jaarliks plaasgevind het . Die 
onderskeie klubs het onaf
hanklik besluit om eerder 
Iedegeld te vra as om Puk
Sport onder die ekonomiese 
las te laat ly. 

Koshuise wat gaan toer 
kan aansoek doen vir finan
siele hulp uit die betrokke 
klubfonds. 

Die geld word uitsluitlik 
deur die onderskeie klubbe
sture beheer en geen klub sal 
van 'n ander se geld kry nie . 

Op UP en RAU word R6 
en RIO ledegeld onderskei
delik gehef. 

Land loop 
vooruitsigte? 

Gedurende 1976 was die PUK-mans die kampioenspan onder die Suid-Afrikaanse Universiteite. 
Verlede jaar was die PUK-dames aan die beurt. Vanjaar se vraagteken bly nog hangende tot en met 
die Suid-Afrikaanse Unlversiteite-kamploenskappe in Florida op 1 Julie. Hoe lyk die kanse? 

Vroeer vanjaar het die 
PUK-mans die RAUKIES 'n 
goeie pakslae gegee. Dit wil 

voorkom asof die klompie 
PUKKE vanjaar nogal ' n 
sterk faktor gaan wees, ten 

Judo 
maak 

op gang 
Judo is vinnig besig om opgang te maak, skryf Nico van der 
Westhuizen. 

Saterdag 27 Mei het vier 
Pukke deelgeneem aan die 
swart gordel ope kampioen
skappe. Alma! het deurge
dring na die finale ronde. 

Hugo Pienaar en Chari 
Botes het eerste plekke in 
die 60 kg en onder 78 kg 
onderskeidelik behaal. Jo
han Boshoff en Naas Stolz 
het tweede plekke in die on
der 71 kg en onder 95 kg be
haal. 

Die judoklub vra dat die 
Pukke hulle moet onder
steun . Judo, se hulle, is meer 

as net 'n sport. Dit is 'n leef
wyse. Die dames wat bietjie 
sukkel om die vetrolletjies in 
toom te hou sal baie baat 
daarby vind deur 'n draai by 
die judoklub te maak. 

Soos die betekenis van die 
woord judo aandui word 
daar van die sagte manier ge
bruik gemaak om die beson
dere kuns !fan te leer. 

Die klub oefen op Maan- · 
dae en Woensdae vanaf 
19h30 tot 20h00 in die gim
nastieksaal by die LO
departement. 

spyte van die feit dat Gert 
Doorewaard 'n bietjie fiks
heidsprobleme ondervind 
vanwee skielike militere 
verpligtinge vroeer vanjaar. 
Die vorige jare was hy een 
van die groot steunpilare. 
Nollie Meintjies is egter ' n 
atleet wat vinnig besig is om 
die "grotes" in te hardloop. 
MA TIES, verlede jaar se 
wenners, het vir Andries 
Krogman en Julian Marsay. 
Omd'at een of twee swael
tjies nog nooit 'n somer kon 
maak nie, moet daar dus 
diepte ook wees in 'n span. 
Name soos Louis Lieben
berg, Bubbie Pienaar, Ga
wie Burger, Jan Marais en 
Andre Scholtz sorg hiervoor 
- alhoewel van hulle ook 
reeds uitstaande prestasies 
gelewer het en nog kan ver
ras. 

Betreffende die PUK-da
mes lyk die spankompetisie 
nie vanjaar te fluks nie. Hulle 
is vanjaar die verdedigende 
kampioene, maar op die hui
dige oomblik is daar pro
bleme. Marietjie Barnard is 
vanjaar baie goed op dreef. 
Verlede Saterdag op die 
lnterrpovinsiale Kam
pioenskappe in Durban het 
sy derde geeindig in die da
mesafdeling. Daar is egter 
probleme om 'n voile span 
van standaard op te stel. Al
ta Stander se onttrekking van -
hierdie landloopseisoen is vir 
die PUK 'n groot verlies. 
Maar wie weet, die verras
singselement is nog altyd 
daar. Heel moontlik word 
die PUK se naam vanjaar 
onderstreep gedurende die 
Suid-Afrikaanse Universi
teite kampioenskappe op 
Florida. 

Sportper
soonlikheid 

Nollie Meintjies 

In Nollie het die PUK 'n at
Jeet wat eintlik maar eers van 
vanjaar sodanige omstandig
hede begin ervaar het om 
werklike prestasie te I ewer. 
Maar ten spyte van die feit 
dat hy hierdie jaar vir die 
eerste keer in sy atletiek
loopbaan 'n afrigter het, 
in die persoon van mnr. 
Richter, het dit horn nie ver
hoed om alreeds 'n paar 
goeie prestasies te )ewer nie. 
In '1975 het hy sy junior 
Springbokkleure in landloop 
verwerf. Hy het ook reeds 
Proteakleure vir atletiek en 
Iandloop losgehardloop, en 
dit sonder 'n afrigter ! Hier
die prestasies spruit uit abso-
1 u t e getrouheid, hard
werkendheid, maar bo alles 
geloof. 

Gedurende 1972 het hy 
begin belang stel in landloop 
en ook, in sy eerste jaar van 
deelname, 'n derde plek vir 
seuns o/15 op die SuidAfri
kaanse Landloopkampioen
skappe behaal. As groen o/16 
seuntjie het hy sy eerste 
marathon aangepak en al die 
"ou manne" in die Goue 
Weste Marathon die hak
skene gewys. Hierna het hy 
egter besluit om nie weer sy 
lyf marathonatleet te hou 
nie. 

Hierdie jaar het hy as ster na 
vore getree in atletiek toe hy 
op die Suid-Afrikaanse o/20 
en o/21 Kampioenskappe te 
Sasolburg, die goue medalje 
vir die 3000m hindernis ge
buit het. In dieselfde item het 
hy, op die Colgate Byeen
koms in Welkom, derde 
geeindig. Die PUK is jam
mer om aan die einde van 
hierdie jaar 'n atleet met s6 
'n gees te verloor ! 

I 
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Die eerste semester is feitlik verby. Op sportgebled was daar die 
afgelope ses maande dae van julg en ook die minder goeie dae. 

In hierdie blad is daar ge
reeld oor die sporthoogte
punte en ook die laagte
punte geskryf. 

Sport word egter nie net 
beoefen deur top sport
manne en vroue nie. Dit is 
waarom daar in elke sport
soort 'n oorwinnaar en 'n 
verioorder is. Die persoon of 
span wat die spit afbyt het 
egter nie gaan le nie . 

Dit is verblywend om te 
sien dat baie sportmanne en 
-vroue ter wille van sport en 
jeugskap deelneem en nie 
daarna streef om slegs te wen 
nie. Die lojaliteit teenoor die 
afrigters en getroue oefe
ning is 'n duidelike bewys 
van die goeie sportmangees 

wat daar tans heers. 
Ons dirigente kon egter 

gedurende die twee inter
varsities beter ondersteu
ning van die Pukmassa ge
kry het . Teen die Kovsies sal 
ons moet toon waartoe ons in 
staat is. 

So gepraat van die Kov
sies. Soos verlede jaar is 
hulle na hul onlangse skraal 
nederlaag teen Tukkies die 
oorweldigende gunsteling 
om verlede jaar se nederlaag 
te wreek. 

Dit is net hier waar ons die 
knoop kan deurhak en weer 
met trots aan die buitewe
reld kan toon dat hier op die 
PU nie net oor trompoppies 
gestry word nie . 

Sportmanne 
van die 

Vaalriviertak 
Die RMerpukke spog met 'n hele paar uitblinkers op die sport· 
veld. Hierdie meme sien, naas hulle studies, nog kans vir al die 
oefening wat saam met sukses gepaard gaan. 

Marius van der Merwe: 
Marius is 'n atleet in die 

100, 200 en 400 meter. In 
1976 kry hy Vrystaatkleure 
en kry 'n bronsmedalje op 
die S.A. Spele. In 1977 ver
kry hy weer Vrystaatkleu
re. In 1978 word hy gekies 
om Wes-Transvaal te ver
teenwoordig waar hy horn, 
ten spyte van magtige oppo
sisie, deeglik laat geld. 

Alex Lombaard: 
Alex het as diskusgooier 

Suid-Transvaal in 1977 ver
teenwoordig . Vanjaar het hy 
tweede plek op die PUK
byeen koms behaal asook 
tweede plek in die PUK-eer
stejaarsbyeenkoms. Alex is 
ook 'n geesdriftige rugby-

speler en het op skool sy eer· 
stespan verteenwoordig. 

Leo van Vuuren: 
Hierdie kerel bring ure op 

'n fiets se saal deur vir oefe· 
ning en dit is besig om vrug
te af te werp. In 1975, 1976 
en 1977 is Leo gekies as Ju. 
nior Springbok. Op 10, 11 en 
12 Mei is hy na Rhodesie 
waar hy saam met Ertjies Be
zuidenhout en Bill van der 
Bosch aan die Dunlop-Fiets
toer deelgeneem het. Dit is 
' n belangrike voorberei
dingswedloop vir die Rap
porttoer hierdie jaar. Die 
kanse is baie goed dat Leo as 
Springbok verkies sal word. 
Ons wens horn sterkte en 
sukses toe . 

Swot hard 

jou posisie is 

benard 




