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Verkiesing le om die draai 
Die jaarlikse SSR-verkiesing word op Maandag 14 Augustus in die Totiussaal gehou vanaf7.00 vm 
tot 8.00 nm. 

M nr Japie Cronje, hoof
verkiesingsbeampte het gese 
dat enige persoon wat lid is 
van enige onderliggaam of 
persoon wat op die bestuur 
van enige onderliggaam of 
raad gedien het, is stem
geregtig. Die stemreglyste sal 

n week voor die verkiesing 
ter insae opgeplak word. 

Hy het 'n beroep gedoen 
op studente om verkieslik 
hulle pienk studentekaarte 
vir identifikasie saam le 
bring. Enige ander vorm van 

Japie Cronje 
Hoofverkiesingsbeampte 

Nuwe Poste 
op SSR 

Twee nuwe poste op die SSR is op I Augustus geskep. Tydens 'n 
spesiale vergadering van die SSR is die grondwet van die raad ge
wysig. 

Die wysiging lees: 

"Oat die SSR-grondwet ge
wysig word vir die omskep
ping van die pos van onder
voorsitter in twee poste, le 
wete: Adjunk-voorsitter en 
Vise-voorsitter, welke 
Adjunk-voorsitter gerig sal 
wees op die kontrole oor die 
SSR-lede in hulle por
tefeuljes en in die alge
meen, en die Yise-voorsitter 
as voorsitter van die Sentra
le Koordineringskomitee 
spesifiek gerig sal wees op 
kontrole van die werksaam
h ede van die Rade." 

Yolgens 'n verklaring wat 
deur die SSR uitgereik is was 
die verandering nodig sodat 
die werksprosedure van die 

SSR meer vaartbelyn word. 
Die daarstelling van die 

Sentrale Koordinerings
komitee het die verandering 
genoodsaak. Die Sentrale 

Koordineringskomitee be
staan u1t die voorsitters van 
die onderskeie rade met die 
Yise-voorsitter as voorsitter 
van die komitee. 

Die Adjunk-voorsitter se 
pos is daargestel om die 
voorsitter van die SSR by le 
staan in sy veelvuldige plig
te. Hy sal ook sitting op die 
onderskeie Yerteenwoordi
gende Komitees van die 
Universiteit he. 

Die twee nuwe voorsitters 
vervul dus 'n toesighouden
de rol in die Studenteraad. 
Die Adjunk-voorsitter het 
toesig oor die portefeuljes en 
die Yise-voorsitter hou oor 

. die rade toesig. 

VERKIESING 

Met die komende verkiesing 
word net die Adjunk-voor
sitter deur die stemgeregtig
de studente verkies. Die 
Yise-voorsitter sat deur die 
nuutverkose SSR aangewys 
word. 

identifikasie word ook 
toegelaat. 

Hy doen ook 'n beroep dat 
studente vroeg moet kom 
stem. Die stemme sal deur 'n 
komper getel word. Hoe 
vroeer gestem word, hoe 
vroeer sal die uitslag bekend 
wees. 

Hy se voorbeelde van 
stembriefies sal vooraf op die 
kennisgewingbord wees. 
Noukeurige bestudering 
hiervan sal bedorwe briefies 
voorkom. 

In die stemlokaal self sal 
sewe tafels wees, vir elke 
raad 'n tafel. Op elke tafel sal 
twee stembusse wees. Een vir 
die SR-kandidaal en een vir 
die uitvoerende raad se kan
didate. Daar sal reg deur die 
dag mense wees wat raad
gewend sal optree. 

Die Koreane wat nou 0besig is met nagraadse studie aan die PU. V.l.n.r. Ds. Keun-Doo Jung, prof 
Yong-Sub Kim ends. Seung. Mi Lee. 

Mnr. Cronje het bekend 
gemaak dat daar hierdie jaar 
drie bekendstellingsaande 
sal wees waartydens kan
didate hulle beleidsverkla
r in gs mondelings sal 
voorhou. Slegs inligtings
vrae sal dan gevra kan word. 
Dit vind plaas op die Maan
dag, Dinsdag en l:·i] 

CHO Vlf Koreane 
Bydraes van Gereformeerde gemeentes het dit moontlik gemaak 
vir prof. Yong-Sub Kim, ds. Seung-Mi Lee en ds. Keun-Doo 
Jung om vir verdere studie aan die PU vir CHO in te skryf. 

aande voor die ver . ing. C;, Prof. Yong-Sub Kim het 
Die Groot S t vind f'tr. die graad D.Ed. inge-

plaas op Donderd(f!and I 0 ~ . f. Die ander twee het 
A.ugustus. vanaf 7.0<z:aw. i :\ . lleself i~geskryf vir teolo
d1e Tot1ussaal. Stu6 _ . 1ese studies. Ds. Lee het 
word aangeraai om die kan- ingeskryf vir die rigting in die 
didate vooraf te leer ken Nuwe Testament terwyl ds. 
deur middel van hulle Jung ingeskryf het vir 
beleidsverklarings en die verdere studies in die dog-
Groot Sweet. matiek. 

Hulle kom van Bussan in 
Suid-Korea . Tans is hulle 
besig om Engels te bemees
ter - hulle onderrig sal in 
Engels plaasvind. 

Prof. H.J.J. Bingle, die 
vorige rektor, en prof. Kum 
Sam Lee het gedurende die 
lnternasionale Konferensie 
vir Christenwetenskaplikes 

(1975) die moontl1khede 
bespreek rakende opleiding 
in Christelike wetenskap aan 
Koreane. Dit geskied met die 
oog op 'n volwaardige Chris
telike universiteit met die 
Fakulteite in Regte, Ekono
m iese Wetenskappe en 
Natuurwetenskappe. 

Prof. Lee is ge'interes
seerd in die feit dat die PU 
vir CHO uit 'n Teologiese 
Skool ontwikkel het. 

ASB - THEUNS STERK 
I 

v1·R IDENTITEIT 
deur Thomas Kruger 

"Die ASB (Afrikaanse Studentebond) moetso kragtig wees dat die studente wat daaraan behoort, 
nie verlee moet wees nie", st! mnr. Theuns Eloff, die nuwe president van die ASB, oor sy termyn as 
A SB-president. 

Hy reken daar wag 'n 
groot taak op horn. Die afge
lope dertig jaar het groot 
hoogtes gebring waarop hy 
wil voortbou. Meningsver
skille binne die ASB gaan oe 
op horn rig, nog te meer om
dat hy die PU verteenwoor
dig. 

Theuns gaan probeer om 
die Afrikaner-identiteit 
voorop te stel. Alles hang vir 
horn af van die vraag wat 
identiteit is. Is Blanke-identi
teit in 'n blanke winkel te 
koop? 

Hy het in die onderhoud 
gese hy gaan so openlik as 
moontlik wees om hierdie 
vraag beantwoord le kry. Hy 
sal nie net na een party se 
siening kyk nie, maar luister 
na elke standpunt. 

Op 'n vraag wat hy as 
president beoog, het hy gese 
daar is heelwat sake waarna 

Mnr. Theuns £/off, nuwe pre
sident van die ASB. 

hy wit kyk. Hy gaan poog om 
'n forum vir politieke 
opleiding by onderwyskolle
gcs ingestel le kry. 

Thcuns het gese dat hy die 
hele n uwc kwessie van nega
tiewe disaffiliasie so positief 
as moontlik sa l wil laat ver
loop. Neg•1tiewe di~affiliasie 
behels dat 'n student lid is 
van die ASB totdat hy sy 
handteke ning daarteen gee. 
Hy wil mcer mense positief 
betrek as wat hy hulle nega
tief wil afsny. 

Hy sal ook graag op 
heelparty vlakke junior 
organisasies tot stand wit 
bring. So kan daar vir die Afri
kaanse Sakekamer 'n junior 
geskep word teenoor die in
ternasionale A IESEC. 

Nog 'n saak wat hy graag 
aan sal wil aandag gee, is 
tydige persverklarings oor 
kontensieuse sake vanaf 
ASB se kant hetsy deur die 
dagbestuur of die president 
selr · 

Theuns het gese dat hy 'n 
betrokkenheid onder die 
Afrikanerstudent by die ASB 
sat wil sien. Hulle moet die 
ASB liefhe of haat, maar nie 
1gnoreer nie. 
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Affikampus 
INTER UNIVERSITERE 

REDAKSIE 

Bewustelose 
Kovsies Die nuwe daghestuur van die ASB v.1.n.r. 

Abri de Swardt ( addisionele lid) 
Theuns E /off (President) 
Chris Fismer (Vise President) 

Arrie Baird, 'n buitemuurse 
student van UP het die 
tradisionele knuppel ont1•ang. Na aanleiding van die nuwe grondwetlike bedeling wat in die 

parlement afgekondig is, het die Irawa-redaksie op hul kampus 
'n paar Kovsiemenings beluister. 

Die deursnee antwoorde op die vraag wat hulle van hierdie 
bedeling dink, het gewissel van: ASB TRIOMFEER 

"Ek weet nie veel nie" tot 
"hulle moet maar maak soos 
hulle goed dink, solank hul
le my net uitlos". 

reeds 'n week vantevore op 
die Vrystaatse-kampus ver
sprei is ter inligting van die 
studente . 

Die dertigste ASB-jaarkongres kan beskou word as 'n triomf vir die ASB. Dit is deur ongeveer 400 
studente bygewoon. 

Luidens die berig - wat ge
skryf is deur die rasegte lra
wa Diepte-A rtikels Redak
teur, mnr. Gideon de Wet -
was die meningsresultate 
bedenklik. En dit nadat die 
ASB-pamflet waarin die he
le bedeling uiteengesit is. 

'n Volledige uiteensetting 
is weereens deur mnr. de 
Wet in I rawa gegee en sy sie
ning is dat die implemente
ring van die bedeling dalk as 
'n groot skok kan kom vir die 
"Rip van Winkels". 

Die tema van die kongres 
- ramp of triomf - is toegelig 
deur sprekers soos die Minis
ter van Buitelandse Sake, 
mnr. R. F. Botha, mnr. Cas 
de Villiers. direkteur van 
Assosiasie I nternasionaal en 
prof. Marinus Wiechers, van 
Unisa. 

Cassinga: Is 
Suid-Afrika 

die aggressor? 
deur Louw van Biljon 

4 Mei 1978: Suid-Afrikaanse magte loods 'n blitsaanval op verskeie terroristebasisse in Angola. 
Die hoofdoelwit was Cassinga, sowat 150 myl vanaf die SW A-grens. 

"Dome" 
studentekoerant van die Uni
versiteit van Natal (Dur
ban). berig in 'n onlangse 
uitgawe soos volg hieroor: 

"Behind the Carnage at 
Cassinga". Swapo insists that 
Cassinga was a refugee setle
ment, holding 4 000 - 5 000 
Namibians, mostly women, 
children and old people ... 
and there were no military 
installations, and no more 
soldiers than a small unit 
designated to ptotect the set
tlement." 

Die berig se inhoud neem 
hierdie stelling as die waar
heid. "Dome" het sy inlig
ting klaarblyklik van SWA
PO-woordvoerders, Angole
se owerhede en 'n Sweedse 

TV-joernalis, Per Sanden, 
verkry. 

Verder lui die berig dat die 
lyke van Namibiers in massa
grafte. 460 in die een en 160 
in die ander onderskeidelik, 
gevind is. 

Voorts: "Young, unarmed 
Namibians were brutally 
dragged out of buildings and 
shot in cold blood." Op hier
die trant gaan die berig aan. 

Die hele inhoud van die 
skrywe is daarop gemik om 
Suid-Afrika. en nie SWA
PO nie, as die agressor uit te 
beeld . Volgens "Dome" was 
die aanval op Cassinga 'n 
slim set van Suid-Afrika om 
SWAPO by die wereld in on
guns te bring. 

'n Week v66r die aanval 

PRO HEGE 
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 

het Suid-Afrika die voorstel
le van die Westerse kO(ltak
groep oor SW A, aanvaar. 

Ten tye hiervan was alle oe 
op Suid-Afrika gerig - as 
struikelblok tot 'n vreed
same oplossing in SWA. 

Nou, (veral mi die Veilig
heidsraad van die VVO se 
aanvaarding van die voor
stelle}, is alle oe weer op 
SWAPO gerig. (Wat volgens 
"Dome" nie die sondebok is 
nie .) 

"SWAPO ... has made< it 
clear that it will not allow the 
attack on Cassinga to jeo
pardize the coming of in
dependence to Namibia, if 
they believe that can genui
nely be achieved under the 
Western proposals. Will Vor
ster's gambleing pay off?" 

Die hele berig drup van 
anti-Suid-Afrikanisme. Om 
die waarheid te se: die hele 
koerant het die houding, 
soos te blyke uit 'n paar 
opskrifte: 
• "More Bannings" 
• "Sharpeville 1960 -
Soweto 1976 - Cassinga 1978 
- What next?" 
• "We have the enemy and 
he is us." 

'n Koerant kan en moet 
soms kritiek lewer en stand
punt inneem teen regerings
beleid en regeringsoptredes, 
maar dit moet altyd verant
woordbaar en patrioties ge
doen word. Die houding wat 
"Dome" inneem spreek van 
absolute anti-Suid-Afrika
nisme. 

Om te se "Dome" is Kom
munistiese propaganda is 
half 'n geykte uitlating, maar 
die hele gees van die koe
rant is alles behalwe bevor
derlik vir Suid-Afrika. Nog 
minder is dit gesonde kritiek 
en nog minder joernalistiese 
etiek. 

Die kongres is gekenmerk 
deur referate van hoog
staande gehalte. Die onder
werpe wat gedek is. was 
rassisme. veiligheidswetge
wing en die nuwe grond
wetlike bedeling. Die bree 
voeling van die kongres oor 
die onderwerpe was: 

dat rassisme veroordeel 
word; 

dat veiligheidsmaatreels 
noodsaaklik is, maar onder 
die toesighoudig van 'n ar
bitrere hof; 

dat die grondwetlike 
voorstelle nie prakties im
plementeerbaar is nie en as 
beginpunt vir onderhande
linge beskou moet word. 

Mosies wat warm 
besprekings uitgelok het, het 
gehandel oor gemengde 
huwelike, oop universiteite, 
die Breytenbach-teater. Die 
kongresgangers moes tel
kens tot nugtere denke ge
maan word. 'n Beroep is ge
doen dat die emosie nie die 
oorhand moet kry nie. Die 

Dooje gees van Kovsies word begrawe 
Foto: Jrawa 

OP '77 SE 
"WIT G RAFSTEEN" 

TEMA, ALLE 
KOVSIES 

Die Kovsiemassa was betrek by 'n massabegrafnis. 

Ons begrafnisverteenwoor
diger in Bloemfontein het die 
Wapad verseker dat die 
nodige roubetuigings opreg 
en lewensgetrou was; huilen
de massas; 'n lykswa; 'n lywi
ge stoet en die nodige swart 
satyn- en lamferlappe was al
les deel van die Reitz se graf 
wat hulle vir Madelief se 
dooie gees gegrawe het. 

Dominee van der Vaal het 
die jammerlike <liens ge
lei/ly? Nuuskierige toeskou
ers het by omringende kos
huise uitgerank en Wilhelm 
van der Graaf - 'n familielid 
- het die aanwesiges bedank 
vir hut medelye. . 

Op die "onthaaltjie" na 
die tyd is die bobotie en geel
rys egter vervang met koffie 
en ... ? Die bedroefde ouers 
kon darem - na wat ons ver
neem - hulself later so ver 

kry om die baan te open en 
die sokkie as geopen te ver
klaar ... sela. 

(Wonder ek toe so "by my
setr• hier oppie Puk - as die 
lamferlappe nou daar doer so 
byvoorbaat uitgehang word -
waar is die Kovsie-gees re
rig?) 

BAILLIEPARK 

padkafee en 

"Steakhouse" 

SPESIALE PRYSE 

Kwaliteit kos. 

onkunde van die kolleges 
was opmerklik. Die nuwe 
ASS-president, mnr. Theuns 
Eloff, stel opleiding vir die 
kolleges in die vooruitsig 
(sien p . I). 

Hoewel daar hard gewerk 
is tydens die sittings, is daar 
genoeg tyd ingeruim vir 
ontspanning. 'n Hoender
braai, 'n kaas-en-wyn en 'n 
formele dinee (geborg deur 
Nedbank) was van die 
ontspanningsdisse. Die tradi
sionele sportkompetisie tus
sen Noord en Suid is ook ge
hou. Die rugbywedstryd is 
vir die eerste keer in 'n tang 
tyd deur die Suide gewen, 
maar slegs met een punt. 

Die reelings van die 
kongres was besonder goed. 
Die kongresganers het in 
koshuise van die UOVS 
tu isgegaa n. 

Volledige opsommings van 
die referate sat in die vol
gende Wapaaie verskyn. 

Rade 
sit 

saam 

Die huidige opset van binne
en buitemuurse afsonderlike 
studenterade het sterk onder 
die soeklig gekom tydens die 
onlangse seminaar van die 
Tukkies se SSR. 

Die bestaansreg van twee 
studenterade word bevraag
teken deur verteenwoordi
gers van die binnemuurse 
SR. 

Daar is voorgestel dat 
buitemuurs slegs as 'n 
kiesafdeling beskou moet 
word. 

'n Kompromis is bereik 
waarin albei rade saam op 
een SR-sitting sat he vir 'n 
proeftydperk van ses maan
de. 

HUIS EN TUIN 

Die winkel vir die student 

SPESIALE DIENSTE 

Haardroeers teen R7,95 
Droogskoonmaak 

BAIE SPESIALE 
PRYSE!! 
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Vier van die vyf R500 pryswenners van Kuesta. 
Van links na regs: Robert Brooks (Wits), Han/ie van Niekerk (Stellenbosch), Ronnie Belcher 

(Stellenbosch) en Ina Scheurkoge/ (Bloemfontein). Foto: Fotokuns 

Akademiese Raad 
meer Toeganklik 

vir Pukke 
Die nuwe struktuurverandering nn die Akademiese Raad be
hels dat elke Puk wat stemreg in die komende SSR-verkiesing 
het, ook vir die bestuur van die Akademiese Raad mag stem. 

Puk kla 
Theuns aan 

Die SSR Voorsitter, mnr 
T~euns Eloff is by die afde
lings bestuur van die Nasiona
le Party deur 'n medestudent, 
mnr. Danie Bisschoff, aange
kla. 

Mnr Bisschoff het die klag 
teen mnr Theuns Eloff gele 
omdat mnr Eloff glo nie die 
beginsels en konstitusie van 
die Nasionale Party nakom 
en uitleef nie. 

In 'n onderhoud met die 
Wapad was mnr Eloff se 
kommentaar dat hy vol ver
troue is dat die Nasionale 
Party die saak goed sat deur
di n k voordat hulle horn 
skors. Hy het in die onder
houd gese dal hy wag om van 
die Nasionale Party te hoor 
voordal hy enige verdere 
kommentaar oor die aange
leentheid fewer. 

Voorheen was die Akade
miese Raad slegs verteen
woordigend van studente wat 
aan vakverenigings behoort 
het. Enige stemgeregtigde 
Puk kan nou enige ander 
stemgeregtigde Puk nomi
neer vir een van. die ses pos
t e van die Uitvoerende 
Komitee van die Akademie
se Raad. 

Die portefeuljes is die van 
voorsitter, ondervoorsitter, 
sekretaris, penningmeester, 
lid vir opleiding en lid vir 
evaluering. Verder bestaan 
die A kademiese Raad uit ses 
Fakulteitsverteenwoordi-
gers. 

Stemgeregligdes kan dus 
in die komende SSR-verkie
sing vir ses lede van die Aka
demiese Raad stem, en ook 
vir een fakulteits-verteen
woordiger (elke kieser se 
vakrigting bepaal die fakul
teit van sy verleenwoordi
ger). Aan die begin van vol
gende jaar sat elke fakul
teitsverteenwoordiger ver
dere verteenwoordigers na 
behoefte aanstel. 

'n Toneel uit Die Held (PU vir CHO), die eenbedryf wat tweede 
gekom het tydens Kuesta. 

Van links na regs: Casper Ela.ff. Gerrit Schoenhoven, Jaques 
van der Merwe. 

Mosie van Vertroue 
-OOrsig deur die nuusredakteur 

Die naag sou gena kan word of die monstenergadering 'n sukses was al dan nie, op grond nn stu
dente-ontenedenheid, asook sekere aspekte wat later opgeduik het. 

Die briljante wyse waar
op mnr. Theuns Eloff die 
massa gelei het tydens die 
vergadering het nie die stu
dente-probleme uit die weg 
geruim nie. Dit werp 'n re
fleksie op die student se slap 
houding: die feit dat hulle 
toelaat dat hut aan hut neuse 
gelei word. 

die Pukkies. 
Geen reaksie het gevolg 

op die versoek dat die ver
teenwoordigers van die on
dergrondse organisasies na 
vore kom nie. Ten spyte van 
die feit dat SAK nie 'n on
dergrondse organisasie is nie, 
het die SSR geen erkenning 
aan SAK in nul persverkla
ring gegee nie. 

vuur gedemp. Die feit dat 
mnr. Moolman nie sy uitla
tings in die pers voor die 
massa wou verantwoord nie, 
kan 'n mens as lafhartigheid 
beskou. 

3 

Kuesta 78 
behaal 
w·elslae 

Kuesta 78 wat op die kampus van die PU vir CHO aangebied is, 
was volgens alle deelnemers en die organiseerders baie geslaagd. 
Ongeveer sestig studente van kampusse oor die land het aan die 
kunsfees deelgeneem wat beskou kan word as die begin Yan groot 
dinge. 

In die afdeling toneel
kunde is die eenbedryf ge
wen deur 'n groep van Stel
lenbosch gevolg deur die tea
ter - werkgroep van die PU . 
Die individuele prys is ge
deel deur Rennie Belcher 
van Stellenbosch en Ina 
Scheurkogel van UOVS. Die 
afdeling beeldende kunste is 
gewen deur Maude Opper
man van die PU en Gerrit 
van Schauenburg van UOVS. 
Hanlie van Niekerk het die 
instru·mentale musiek ge
wen. Sy was een van die Ma
ties wat ingeskryf het. Twee
de was Millie d' Assonville 

van die PU. In die afdeling 
ernstige-vokaal was Robert 
Brooks van Wits eerste en 
Deon van der Walt van Stel
lenbosch tweede. Marietjie 
Jooste van UOVS en Suzette 
Eloff en Christie van der 
Westhuizen van die PU was 
die pryswenners in die afde
ling ligte vokale musiek . 

Om met ander studente te 
kommunikeer wat dieselfde 
belangstelling as jy het, was 
volgens alma! een van die 
hoogtepunte van Kuesta 78. 
Dit het bewys dat so iets 'n 
dringende noodsaaklikheid 
IS. 

SALON HET 
HOE GEHALTE 

Die jaarlikse Salon van die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging, 
wat deur die Kunsdepartement van die PU vir CHO aange
bied word, is Maandagaand 31 Julie om 19h30 deur Mnr. Nar
dus Conradie geopen. 

Daar word 59 skilderye, 4 
beeldhouwerke en 2 
tapisseree van die plaaslike 
kunstenaars vertoon . Ver
skillende mediums soos olie
verf, paste, conte, waterverf, 
monotipe en akriel is ge
bruik om die kunswerke 
kleurvol en kreatief te laat 
vertoon. 

Die tegniese versorging en 
aanbieding is so le se profes-

sioneel. Dit verhoog defni
tief ook die waarde van die 
kunswerke . 

Die tentoonstelling van 
die Salon word in die uitstal
lingslokaal van die Frans du 
Toit-gebou gehou en kan ge
'.l u rend e kantoorure en 
Saterdae van 09h00 - 12h00 
besigtig word. Dit duur tot 12 
Augustus 1978. 

Mnr. Nardus Conradie. wat die Salon Maandagaand geopen het, 
saam met Prof Ballot. Foto: C.F. Schoeman 

Die probleem omtrent die 
Pu kkies kan as uitgepraat be
skou word, maar denims en 
dans is afgeskeep weens tyd 
wat in beslag geneem is deur 

Mnr. Mauritz Moolman se 
afwesigheid op die monster
vergadering was teleurstel
lend. Dit het die verwagte 

'n Mosie dat daar voort
aan ten minste een monster
vergadering per semester, ra
kende studenteprobleme en 
-belange, gehou sal word, is 
algemeen aanvaar. Die kwes
sie van "oop universiteite" 
sal op die volgende monster
vergadering bespreek word. 'n Blik agter die skerms. ( Foto: Frik Schoeman) 
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Damesb ad 

Aster se 

eerste bring 

kenriis 
ASTER bet die afgelope naweek die eerste damessimposium op die PU aangebied met die tema: 
Studentedame, wat maak jy op jou kampus? 

Dr. Rena Pretorius (UP), 
mej . Sanet Lombaard en dr. 
Pieter Mulder het sowat 50 
dames in die Konserwato
riumsaal toegespreek. Dit is 
onder andere bygewoon deur 
die SR-daf!1es: A nnabie Lub
be (UP), Christa Benade 
(Maties) en Louise du Plessis 
en Hoepie Howell (UOVS). 

Dr. Rena Pretorius het ge
praat oor die wese van die 
vrou as kern van die samele
wing. Vir haar is dit die heel 
belangrikste dat die vrou kan 
doen net wat sy wil, met die 
voorbehoud: "always be a la
dy". Die vrou is gelyk ver
antwoordelik, maar eiesoor
tig en daarom moet sy kan 
groei en aanpas om vrou te 
bly. Sy moet haar poten
siaal, talent6, haar hele self 
ontwikkel : Sy moet tersaak
like wetenskaplike kennis he 
en die werklikheid ken (ook 

oor die politiek 'n gebalan
seerde, gedenkte standpunt 
he). 

Dr. Pretorius het vier ta
ke voorgehou: 
- die eerste is 'n eensame 
taak: om krities en volhar
dend aan jouself te arbei tot 
'n ryp persoonlikheid sodat 
clink en doen, uiterlike han
delinge en innerlike aard 'n 
eenheid bereik. Hiervoor 
moet die vrou ' n lewenshou
ding he: op Christelike wyse 
verbete soek na wat waar en 
juis is, wat geglo kan word. 
- die tweede taak is om jou
self so le k~n dat jy kan los
raak van jouself en clan self
loos diens kan )ewer. 
- die suiwerste vorm van 
diens is om hard te werk, te 
streef na volmaaktheid bin
ne jou perke (wat jy ken). 
- die vierde taak is om 
menseverbintenisse te bou 

Aster 
sluit 

gesellig 
af 

Ve.rlede Vrydagaand is daar toe met die 
groot fees begin! Dit was by die legendariese Mooirivier en die
gene daar teenwoordig was al die dameskoshuise se HK's, die 
Aster-verteenwoordigers en ook Christa Benadie, een van Stel
lenbosch se SR-lede, Hoepie Howell en Louise du Plessis van 
Kovsies en Annebie Lubbe 'n ou bekende onder die Puk-dames, 
van Tukkies. 

Om die kampvuur en so 
tussen die piesangslaai en 
sjokoladesous is daar diep 
dinge gesels: vanaf die reeds 
vervelende onderwerp nl. die 
geagle teenoorgestelde ge
slag tot by kampuspolitiek en 
hier en daar is selfs name 
soos Martin Luther King en 
Leonard Schach gehoor. 
Ook het die tradisionele kos
huis-probleme nie uitgebly 
nie: eerstejaars en laat
aande! 

Dit was heerlik om weer 
met Tersia (wat jy laas op die 
kamp in die begin van die 
jaar mee gesels het) te kom
munikeer, om presies weer te 
hoor waar sy volgende jaar 

gaan werk en of haar kamer
maat nou vir SR gaan staan 
of nie! 

Die Saterdagaand het Aster 
'n dinee aangebied waarna 
die damesprimariae en SR
lede uitgenooi is . Dit was 'n 
groot aand, wie kan nou 
hartseer bly as Steinman en 
Theuns se glase vol rooiwyn 
bly . Op Johan se aandrang 
het Cohen toe verdwyn en is 
die geselskap toe vergas op 
variasies gelewer deur die 
"Sonskynbroers" wat gewis
sel het van "Ou Ryperd" tot 
"Een aand op 'n trein !" 

Dit was geneog om mens 
se hart weer wocma te gee. 
Aster maak volgende jaar 
weer so! 

met simpatie, liefde, vriend
skap en veral bedagsaam
heicj. 

Mej. Sanet Lombaard se 
onderwerp was die akade
miese verantwoordelikheid 
van die studentedame. Vir 
haar is die man en vrou dee! 
van dieselfde wereld (nie 
aparte werelde), maar verrig 
hul take op eiesoortige wy
se. Net so is die studente
dame 'n student (nie 'n spe
sifieke soort nie) met 'n aka
demiese funksie (wat sy eie
soortig verrig). 

Die studentedame se aka
demiese verantwoordelik
heid is nie in botsing met 
vrouwees nie, omdat alle ver
antwoordelikhede, roepings 
fasette is van haarself, van 
haar vrouheid. 

Volgens dr. Pieter Mul
der (die politieke verant
woordelikheid van die stu
dentedame) moet dames po
lities voorberei word om la
tere eise te kan verant
woord. 

Hy het die volgende pro
bleme vir betrokkenheid uit
gestippel: 
- daar word nie meer geveg 
vir duidelik-omlynde doel
witte (bv. Afrikaans) nie. Die 
politiek is gekompliseerd en 
gerasionaliseer en met veel 
minder emosie; 
- die eise aan die vrou is 
groot: soveel dat sy nie tyd, 
belangstelling oor het vir po
litiek nie 

Hy het praktiese riglyne 
neergele. Sy moet: ' 
- sorg vir kennis van dag tot 
dag omdat daar nie 'n kits
kursus vir politieke kennis en 
insig is nie;- krities wees en 
afleidings maak uit haar ver
kree kennis; 
- byeenkomste reel vir da
mes om te besin en by te 
woon; 
- by 'n politieke party aan
sluit en as kieser registreer; 
- vrae vra. 

Die vrou kan nie binne 
kort bestek polities aktief 
raak nie - dus moet die stu
dentedame dit nou al be
wustelik bestudeer. 

Die vise-rektor, prof. J.S . 
du Plessis, het die simpo
sium afgesluit oor die rol van 
die vrou in die toekoms. Die 
mens, onder leiding van 
God, skep die toekoms waar
in ons kinders moet leef. Die 
studentedame se roeping is 
dus om haar so te bekwaam 
om die hede en toekoms 
vreesloos tegemoet te gaan 
in verantwoordelikheid wat 
kennis, begrip en selfverant
woording eis. 

Die studentedame moet 
bewus word van haar roe
ping met dank aan God wat 
haar wil gebruik. Hierdie be
wuste dame put clan haar 
krag uit liefde en lojaliteit 
teenoor gesin en volk en vas
te geloof en vertroue in God. 

DIE WAPAD - 4 AUGUSTUS 1978 

Nugter dink en 

• • • dan eers 

Jou kruisie! 
Nugter dink en ..... dan eers jou kruisie ! Ai ja, so gaan alle dinge verby en l@ daar splinter-splinter
nuwes voor! Eintlik praat ek nou van die termyn 1978, want die SR- verkiesing l@ om die draai. So 
ook die verskillende bestuurs- en HK-verkiesings. Maar nou moet ons Eva-geslag eers mooi dink, 
eers stilsit en dink! Ons moet ons berugte emosie so 'n bietjie hokslaan (L.W. nie ons intii1sie nie!) 
voor ons ons kruisie agter die kandidaat se naam gaan trek. 

Vergeet eerstens van jou 
vooroordele bv. dat: 
- donker mans vanselfspre
kend ouliker is as blondes 
- dat 'n baard definitief 'n 
swak ken moet toemaak 
- dat doktersnaels verseker 
'n sterk karakter weerspieel 
- dis nie te se dat as kandi
daat D jou by die Puk-Pik ge
groet het en vir jou 'n sluk
kie van sy koue koffie aan
gebied het, dat hy noodwen
dig pitkos gaan praat op 'n 
SR-vergadering nie ! 

Vergeet dat jy net met 
mans praat wat "Grasshop-

pers" dra - die wat klompe 
dra verras jou keer op keer! 
Vergeet van sy Robert Red
ford-gesig in die verkiesings
blad, vergeet van sy horri
baal-mooi drie verlede Sa
terdag en vergeet dat hy oe 
het wat Kristofferson byna 
sal laat skaam kry ! 

Onthou: moenie jou laat 
verlei deur groot woorde nie 
(die bekendstes is gewoonlik 
Christelik-Nasionaal !) as jy 
nie regt,ig weet wat dit bete
ken nie. Moenie horn instem 
op al sy vorige prestasies nie 

- dis nie vanselfsprekend 'n 
waarborg nie. 

Wat jy moet doen is: 
- gaan dam horn persoonlik 
by en gesels met horn oor al 
sy voornemens 
- of gesels met jou seniors 
wat al 'n bietjie meer weet. 

Maar onthou: moeniejou
self laat beinvloed nie - dis 
immers jy wat die kruisie 
moet maak. 
En ons dameskandidate? 
Oink weereens mooi en 
maak jou keuse . . . ons het 
dames ook op daardie vlak 
broodnodig. 
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RAADSVOORSITTERS 

Akademiese 
Raad 

Addelaid A. FERREIRA 

CURRICULUM VITAE 

1976: Inskrywing PU vir 
CHO vir B. Proc. I. 
1977: B. Proc. II Regsvereni
ging sekretaresse. 
1978: B. Proc. III Akademie
se Raadsekretaresse; Regs
vereniging Sekretaresse; Poli
tiese Raadverteenwoordig
ster. 

BELEIDSVERKLARING: 

Deur die nuwe struktuur 
van die Akademiese Raad 
behoort akademie as eerste 
prioriteit sy regmatige plek 
in die student se lewe in te 
neem, omdat nouer sam·e
werking tussen dosent en stu
dent daardeur bewerkstellig 
behoort te word. 

Die Akademiese Raad 
behoort meer betrokke le 
wees by die oricntering van 
eerstejaarstudente, aan
gesien akademiese georien
teerdheid reeds vanaf die 
studerit se eerste jaar aan
gewakker behoort te word. 

Ek beywer my om die 
akademiese belange en die 
beoefening van die Chris
telike wetenskap van die stu
dente van die PU vir 
CHO na die beste van my 
vermoe le behartig . 

Cobus VILJOEN 

CURRICULUM VITAE: 

1977: Eerste inskrywing; 
Wysbegeerte Vereniging 
( Penningmeester) 
1978: B.A. Kommunikasie
kunde II; Akademieseraad 
Uitvoerende Bestuu r (Lid van 
byeenkomste) 

BELEIDSVERKLARING: 

A kademiese prestasie kan 
gemeet word aan die same
werking tussen studente en 
dosente. Om dit le kan doen 
sal veranderinge aangebring 
moet word vir insoverre die 
huidige sisteem daarin faal. 

Daar sal gepoog word om 
verteenwoordigende 
studente op alle vlakke van 
die akademiese hierargie te 
kry. Die ware karakter van 

ons Universiteit moet figu
reer in ons entoesiasme vir 
beter skoling en 'n hoer aka
demiese standaard. 

Ek stel my ten doel, indien 
ek verkies word, om my le 
beywer vir bogenoemde 
oogm erke. As student aan 
die Universiteit vir Chris
telike Hoer Onderwys voel 
ek dit my voorreg om my te 
beywer vir die belange van 
die studente ten opsigte van 
hul akademiese voorregte. 

Mag dit dan ook die kern
oogmerk wees om op ver
antwoordelike wyse die pro
blem e wat daar op die 
oomblik mag we.es uit die 
weg le ruim sodat - student 
sowel as dosent - mekaar 
mag aanvul. 

Korps
raad 

Pieter 
ODENDAAL 

Abraham 

CURRICULUM VITAE: 

1973: Jaar van inskrywing; 
W.Tvl. Junior Atletiekspan; 
Bondsboderedaksie; Sakboe
k ieredaksie. 
1974: Politiese Raad; Ad
ministratiewe Raad; Sak
boekieredakteur; Werk ver
sk affi ngs ko m itee ( voor
sitter); Makouvlei K. V. V.-sel
b est u u r; Studiekring; 
Studentehandboekkomitee 
(Ko nvenor); Bondsbode
redaksie. 
1975: Korpsraad; Admini
stratiewe Raad; Studiekring 
( voorsitter); Makouvlei 
K.V.V.-selbestuur; JV Deo 
Gloria (voorsitter) 
1976: Korpsraad ( voorsitter) 
J.V. Deo Gloria (penning
meester}. 
1977: SSR-lid; Korpsraad 
( voorsitter); lnterimkomitee 
van die Administratiewe Raad. 
1978: SSR-lid; Korpsraad; 
A ktueel ( voorsitter) 

BELEIDSVERKLARING: 

Die KVV is die belange
kri ng in die studentelewe wat 
as doel het om die kosbaar
ste besit van ons universi
t e it, die Reformatoriese 
Lewens- en wereldbeskou
ing, in die studentelewe uit te 
bou. 'n Lewens- en wereld
beskouing behoort nie 'n 
argief vol museumstukke te 
wees nie - dit is die dina
rn iese ingesteldheid tot 
geloofsdade. Die Refor
matiese lewensbeskouing 
behoort nie as 'n koue 
opstapeling van werklik
heidsvreemde gedagtes er
vaar te word nie. Die Korps 
moet daarom ons lewens- en 
wereldbeskouing lewendig 
uitbou · deur onder andere 
rneer selkampe aan te bied, 
vergadertegnieke te ver
beter en sy publikasies tot 
hul voile potensiaal le 
ontplooi. 

J.H. PETZER 

CURRICULUM VITAE: 

1975: Jaar van eerste inskry
wing. 
1977: KVV-Studiestukredak
teur; Sakboekiekomitee; PU
Koor; Hombre le Krieket
span. 
1978: KVV - Skakel
beampte; K VV - Studiestuk
redakteur; Sakboekieredak
teur. Hombre le Krieket
span.; Honns. B.A. Grieks. 

BELEIDSVERKLARING: 

Dit is vir my belangrik dat 
Korps weer sy regmatige 
pick op die Kampus moet in
neem . Daarom sal ek my 
beywer dat Korps (i) Primer 
na binne werk, d .w.s . dat hy 
primer die studente moet 
bereik : (ii) by uitstek die 
organisasie word waar enige 
student welkom is om oor 
lands- en lewensvraagstukke 
le praat: (iii) ook die lig wat 
daar van horn uitgaan, na 
buite moet uitdra. 

Koshuis
raad 

Zoks SCHWELLNUS 

CURRICULUM VITAE: 

1978: Sekretaris SSR 

BELEIDSVERKLARING: 

Die Koshuisraad moet die 
behoeftes van koshuisinwo
ners aan die Koshuisbeheer
komitee en SSR deurgee. 
Om die behoeftes en belange 
van die koshuisinwoners die 
beste te dien, moet die Kos
h uisraad seepglad funk
sioneer. Dit moet die 
belange van die koshuis
inwoners altyd voorop stel. 
Die verhouding tusscn die 
Koshuisraad en Koshuis
beheerkomitee moet beslis 
aandag geniet sodat ons 
mekaar se probleme kan ver
staan en ken . 

Stem woes, 
Stem 

Sjwelnoes 

Kultuur
raad 

Christo J. van Vuuren 
Jan van Deventer 
Sien P. 7-10 

Politieke
raad 

Douw G. Breed 
Siegfried Eiselen 
Sien P. 7-10 

Sport
raad 

Petrus Johannes 
GROENEWALD 
(Pieter) 

CURRICULUM VITAE 

1976: Voorsitter Karateklub; 
Sportraad. 
1977: Voorsitter Karateklub; 
Sportraad. 
1978: Voorsitter Karateklub; 
Ondervoorsitter Sportraad; 
Voorsitter Koshuissportraad; 
Ondervoorsitter Geografie
vereniging; Tesourier SAU
karatevereniging 

BELEIDSVERKLARING: 

Die beginsels van die PU 
vir CHO sal ek ten eerste 
handhaaf en my eie begin
scls sal ek uitleef na die beste 
van my vermoe. 

Ek stel myself beskikbaar 

tot diens van al ons studente 
en veral wat sport betref. 

Ek sal my ten doel stel om 
sport altyd te bevorder en 
nog meer wat koshuissport 
betref. Ek sal dit bevorder 
deur koshuisligas in alle 
sportsoorte te probeer laat 
plaasvind soos wat die Kos
huissportraad tans poog om 
le doen. 

Ve rder sal ek pro beer om 
minder bekende sportsoorte 
op die PU te laat plaas
vind. bv. Sagtebal, Basket
bal ens. 

Johan VENTER 

5 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Eerste inskrywing B. 
Proc.; P.U. o/20 rugby en 
Caput muurbal. 
1977: P.U. o/20 rugby. Caput 
krieket. 
1978: Caput gholfkaptein en 
verteenwoordiger. Caput 
rugby en muurbal. . 

BELEIDSVERKLARING: 

As Christen-Afrikaner stel 
ek mysdf die volgende ten 
doe I: 
I. Meer sportvoordcle. 
2. Betcr rcklame \ir alle 
sportsoorte met die doel om 
die bywoningsyfer van PU 
sport te bcvorder . 
J. Bctcr skakeling tussen 
koshuis- en PU-sport. 
4 . Dal clkc sportsoort sy 
rcgverdigc pick sal kry. 
5. Sportbetrck kingc met alle 
Un iversiteite le bevorder. 

Steinman de Bruyn 
Sien P. 7-10 

Staatmakers 

as 

Kursusaanbieders 

en Offisiere 
Die Staatmakers het van 17 tot 25 Julie die provinsiale Luns
klip-verkennersweek in die Percy Fyfe-natuurreservaat by
gewoon as kursusaanbieders en offisiere. 

Sommiges het ook saam 
met die Verkenners kursus
se in veldwerk geloop en ge
help met kombuis- en wag
dienste. 'n Groep Verken
ners moes in die veld bly en 
die kamp beskerm terwyl an
der moes omsien na nood
beplann ing en weerbaar
heid, asook die organisasie 
en uitvoering van pligte in 
die kamp. Die hele kamp was 
op gevaarsein onmiddelik 
para at. 

'n Dag en 'n nag is gewy 
aan oorlewing in die veld. 

Die groep moes h ulle verde
dig teen die buitegroep en 
offisiere. 

Besprekings oor die 
hedendaagse wereld- en ver
al die Suid-Afrikaanse situa
sie is gedurende die dag 'ge
voer. Dit is afgerond met 
groepsbesprekings. 

Vlagparades het die dag in 
egter Voortrekkertradisie be
gin en afgesluit. 'n Kenmer
kende gesig was kampvure, 
singende v·oortrekkers en 
kampvuurkonserte . · 

Verkiesing I 9 77 - die stemme word get el 
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APAD 
Verkiesing 

Op 14 Augustus kry elke Puk die geleent
heid om sy stem uit te bring ten einde 'n 
nuwe SSR daar te stel. Die gebeurtenis plaas 
'n besonderse verantwoordelikheid op elke 
Puk. 

Verkiesing is nie daar om die aantreklik
ste mense daar te stel nie. Verkiesing is daar 
om die werklike leiers aan te wys - die 
mense wat besluite moet neem wat elke stu
dent daadwerklik gaan raak. 

Die Wapad doen 'n beroep op elke Puk 
om homself te vergewis van die standpunte 
van die kandidate. Dit is miskien belangrik 
om ook te kyk of die kandidate in staat sal 
wees om 'n .goeie balans te kan handhaaf 
tussen goeie denke en die praktiese uit
voerbaarheid daarvan. 

Pukke onthou! Deur julle stemme kry die 
SSR gesag om besluite te neem wat julle 
gaan raak. Stem dus reg. 

NP-swaard 
oor Theuns 

'n Politieke swaard hang oor Theuns Eloff 
se kop: dit sou jammer wees as Theuns uit 
die NP geskop word omdat hy, volgens 
bewerings, nie die beginsels en konstitusie 
van die party nakom en uitleef nie. Die ge
volge vir sy posisie in die studentelewe kan 
verreikend wees, siende dat die AS~ chris
telik-nasionaal is. Dit kan selfs sy president
skap in gedrang bring. Tog is dit ook ver
blydend: die Afrikanerstudent begin poli
ties dink en sluk nie meer alles wat hom 
ingevoer word nie. 'n Mens kan net hoop 
dat sulke stappe nie uit persoonlike mo
tiewe geneem word nie en dat dit dus kon
sekwent toegepas sal word. - J K. 

Aster leej 
'n Paar jaar gelede is met groot beslist

heid verklaar: Aster het nie bestaansreg nie. 
Vandag kan stellig met net soveel beslist
heid verklaar word: Aster het bestaansreg -
trouens, enige vereniging wat lewe, wat 
funksioneer, wat projekte aanpak en deur
voer, het bestaansreg. Dit sou die uiterste 
diskriminasie wees om Aster te negeer, ver
al as daar gekyk word na die gehalte van die 
simposium ('n eerste op die PU), na die 
deelname van dames aan projekte soos die 
grenspakkies, na die waarde van kontak met 
koshuisbediendes. Daar kan slegs gehoop 
word dat die dames in groter mate be
trokke sal raak, dat Aster sal voortleef, sal 
voortwees. - A J. 

DIE WAPAD - 4 AUGUSTUS 1978 

Uit die W oord 
Wat mag ons aantrek en 

wat nie? Hoe lank mag ons 
hare wees of hoe kort? Mag 
die Pukkies hoogskop of nie? 
Hierdie en ander vrae is dik
wels die brandpunt van groot 
verleentheid en hewige argu
mente. Dit sorg vir koerant
berigte en reaksie van oor 
die hele land. 

Ons is 'n christelike uni
versiteit. Dit beteken dat 
die mense wat aan die inrig
ting vir gevorderde studie en 
navorsing verbonde is 
(studente en dosente en 
ander personeel) christene is. 
Die inrigting as sodanig, die 
bepaalde struktuur, kan tog 
moeilik christelik of onchris
telik wees. Dit is die mense 
binne die inrigting wat chris
tene is (of nie is nie). Natuur
lik sat hulle dan op die vrae 
wat genoem is 'n antwoord 
vanuit die Bybel wil gee. 

Die kerk te Korinthe het 
ook vrae gehad oor hulle 
elke dag se lewe. Een van die 
vrae was of hulle van die 
vleis mag eet wat aan die af
gode geoffer is. Dit was in 
daardie tyd en in daardie 
heidense stad die vaste ge
bruik dat alle diere wat ge
slag word, in die slagproses 
aan die afgode geoffer is. 
Nou het sommige gerede-

neer dat daar tog nie so iets is 
soos afgode nie en dat die be
paalde rituele tog niks aan 
die vleis kon verander nie. 
Hulle weet tog dat daar net 
een God is en hulle glo en 
aanbid slegs Hom. Daarom 
kon h ulle maar met 'n skoon 
gewete van die vleis eet. Die 
ander groep, waarskynlik die 
minderheid, kon net nie los
kom van die idee dat die vleis 
aan die afgode geoffer is nie 
en het geglo dat h ulle son de 
doen as hulle daarvan eet. 

U sat opmerk dat ons in 
beide gevalle 'n subjektiewe 
oordeel het. Die sonde of 
nie-sonde van die eet van die 
vleis is bepaal deur die ge
loof en gesindheid van die 
eter. Dit was moeilik om 'n 
duidelike streep te trek, om 
'n waterdigte formule te vind 
wat uitspraak gee. So is dit 
ook met kleredrag en op
trede: wie gaan bepaal hoe 
lank mag die rokkie wees of 
hoe hoog die nooientjie mag 
skop? Dit bly 'n subjektiewe 
oordeel. Natuurlik is dit nie 
so met alle sake nie - in baie 
dinge is die reel vir die Chris
ten onbetwisbaar duidelik. 
Maar in sommige sake (Cal
vyn het dit middelmatige 
sake genoem) bly die oor
deel subjektief. 

HOOR 
Paulus gee die groep wat 

redeneer dat dit nie sonde is 
om die vie is te eet nie, gelyk. 
Hy handhaaf die christelike 
vryheid ondubbelsinnig. Die 
aarde en die volheid daar
van behoort aan die Here. 
(Lees gerus weer Psalm 
24)." ... want waarom word 
my vryheid geoordeel deur 'n 
ander se gewete? En as ek 
iets met danksegging geniet, 
waarom word ek belaster oor 
iets waarvoor ek dank?" (I 
Kor I 0:29, 30). 

JOU SELF 
GE SO ND 

deur Mariette van der Walt 

Deur die lyde, dood en 
opstanding van Christus is e 
vry. "Alles is my geoor-
loof ... "(I Kor. 10:23). 

" . . . maar nie alles is nut-

Oudiopsigofonologie behels die studie van die verband tussen die mens se hoorvermoe, sy pisgolo
giese houding en sy spraak- en taalvermoeens. Hierdie wetenskap is gebaseer op die werk van 'n 
Franse spraakterapeut, prof. Alfred Toniatis. 

tig nie; ... maar nie alles stig 
nie." (I Kor. 10:23). Dit is die 
punt. My vryheid in Chris
tus is nie en mag nie die rig
snoer wees vir my optrede 
nie. Die rigsnoer is die liefde 
tot God en die liefde tot die 
naaste. As my optrede horn 
sou laat sondig, moet ek dit 
laat. Alles wat ek doen moet 
tot eer van God wees, en tot 
opbouing van my naaste. Tot 
eer van God en tot opbou 
van die naaste oefen ek vry
willig nie my vryheid uit nie -
nie dat ek sou sonde doen as 
ek van die vleis sou eet nie, 
maar omdat ek God eer en 
my naaste opbou. 

Prof. Tomatis het bewys 
dat 'n pasient se gedrag en 
spraak verbeter wanneer sy 
ouditiewe vermoe verbeter 
word. Vir hierdie doel het hy 
verskeie elektroniese sis
teme gekombineer in die sg. 
Elektroniese Oor. 

Opvoedkundige en te~a
peutiese tegnieke wat op 
oudiopsigofonologie geba
seer word, dek 'n wye veld in 
die menslike bestaan. Dit be
hels terapie op die gebied 
van praat en sing, uitspraak 
of leesvermoe (bv terapie vir 
disleksie) en psigologiese 

dooflteid of duiseligheid wat 
deur gehoorgebreke veroor
saak word. 

Laterale wanfunsie (bv. 
links/regs onvermoe), ge
brekkige konsentrasie of 
geheue en ook gedragspro
bleme (bv epilepsie of 'n ge
brek aan selfbeheersing) kan 
deur oudiopsigofonologiese 
terapie genees word. 

Die aanleer van vreemde 
tale op die oudiopsjgofono
logiese metode is 'n interes
sante aspek van die studie
veld. Dit behels basies die 
filtrering van die klanke van 

die vreemde taal, bv. Frans, 
sodat die student Frans op 
dieselfde manier hoor as wat 
'n Fransman dit hoor. Daar
om kan die student die Fran
se klanke soos 'n Fransspre
kende persoon uitspreek. 

Prof. Tomatis, 'n toege
wyde Katoliek, skryf sy suk
ses met hierdie tegniek daar
aan toe dat ·hy die Bybel 
steeds as die belangrikste 
bron vir sy werk en lewe be
skou. Hy wys sy pasiente ook 
gedurig op die gemoedsrus 
wat hulle daaruit kan put. 

"Of julle dan eet of drink 
of enigiets doen, doen alles 
tot verheerliking van God. 
Wees geen oorsaak van 
struikeling vir Jode of Grieke 
of vir die gemeente van God 
nie: .. . " (I Kor. 10:31 ). 
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Kandidate vir SSR 
Voorsitter 

Douw Gerbrand BREED 

CURRICULUM VITAE: 

1975: Caput lste rugby span; 
Jaar van lnskrywing. . 
1976: Verteenwoordiger: 
Politiese Raad; Caput rugby
bestuur. 
1977: SSR-lid; Politiese Raad 
Ondervoorsitter; Studente
parlement voorsitter; ASB
kongres afgevaardigde; Caput 
rugbybestuur en mede-afrig
ter. 
1978: SSR-ondervoorsitter; 
Studenteparleme.nt voorsit
ter; Politiese Raad; ASB
kongres afgevaardigde; Caput 
rugbybestuur en mede
afrigter. 

BELEIDSVERKLARING: 

Dit is vir my 'n besondere 
voorreg om myself beskik
baar te stel as voorsitter van 
die Sentrale Studenteraad . 

Die Sentrale Studente
raad moet myns insiens eer
stens leiding gee aan die stu
dente, en daarom sal die eer
sle taak van die voorsitter 
wees om le sorg dat elke stu
denteraadslid die nodige lei
ding ontvang om leiding te 
kan gee aan studente in sy 
belrokke portefeulje. Omdat 
die substudenterade so 'n 
belangrike plek inneem in 
die georganiseerde studente
lewe. glo ek dat met die 
nodige leiding die rade die 
komende termyn 'n baie 
meer prominente plek kan 
inneem. 

Dit is vir my belangrik dat 
studcnle baie nouer betrek 
word by die aktiwiteite van 
die Studenleraad. Daarvoor 
is nodig dat studente kennis 
moet dra van wat op die 
S.S. R.-vergaderi ngs gebeur. 
Dit kan en moet bewerk
stellig word in die komende 
lermyn. 

Skakeling tussen die 
Studenteraad en die universi
l e it sower he de het die 
afgelope twee termyne baie 
verbeter en as voorsitter sien 
ek ook in hierdie opsig 'n 
roeping om die belange van 
die student te behartig. 

'n Terrein met fasiliteite 
vir opleiding en ontspanning 
soos bergklim, swem, vis
vang. kanovaart, ens. bly nog 
'rf groat gebrek by die Puk. 
Waar ons kennis geneem het 
dat die Puk binnekorl so 'n 
terrein gaan aankoop, stel ek 
my dit ten doel om hierdie 
lerrein uit te bou om te vol
doen aan die student se 
behoeftes. 

Die studentesentrum 
nader voltooiing. Hierdie 
sentrum sal die hart van die 
studentelewe word, en 
daarom sal baie noukeurige 
aandag verleen word by die 
inrig daarvan. 

Die Puk student het nog 

altyd sy doel gebring in die 
ASB. en ek wil graag daarop 
voortbou. 

As Christen student sal ek 
daarna streef om altyd en'ige 
politieke leiding te meet aan 
die eise van die Skrif. Die 
klem moet in die komende 
jaar ook baie sterk val op die 
opleiding van studente op 
politieke vlak. 

Onder die duidelike besef 
van my tekortkominge en my 
afhanklikheid van God stel 
ek my diensbaar. 

Theuns ELOFF 

CURRICULUM VITAE: 

1972: lnskrywing vir B. Jur. 
I; o/20 Rugby; Lid van Tha
lia Toneelvereniging. 
1973: o/20 Rugby; Lid van 
Thalia Toneelvereniging; 
1974: Voorsitter van Thalia 
Toneelvereniging; Onder
voorsitter van Flom a; 
A.B.K. K.-Hoofbestuur; 
Sekretads van Dorpstudente
vereniging; Voltooi B.Juris. 
1975: Penningmeester van 
SSR; Kaptein o/20 Rugby; 
Skryf in vir Th.B-studie. 
1976: Ondervoorsitter van 
SSR; Voorsitter van Florna; 
Onderkaptein van eerstespan 
Rugby; Besembosredaksie; 
Administratiewe Raad; 
Kultuurraad; Sameroeper van 
Advertensiekomitee; Lid van 
PU-afvaardiging na ASB
kongres. 
1977: Voorsitter van SSR; 
Leier van afvaardiging na 
ASB-kongres; Addisionele lid 
op ASB-dagbestuur; Besem
bosredakteur; Eerstespan 
rugby. 
1978: Voorsitter van SSR; 
Leier van afvaardiging na 
ASB-kongres; ASH-presi
dent; Besembosredakteur; 
Eerstespan rugby - onderkap
tein; W.Tvl - rugby - onder
kaptein. 

BELEIDSVERKLARING 

By die oorweging van die 
moontlikheid om as SSR
voorsitter verkiesbaar te 
wees, moet talle faktore in ag 
geneem word. Die belang
rikste hiervan is m.i. om 
diens te kan !ewer. Dit is dan 
ook primer om hierdie rede 
dat ek myself weer verkies
baar stel. 

Sekere riglyne tot hierdie 
diens vir die volgende ter
myn is: 

INTERN: 
- meer sentralisasie en koor
dinering in die studentelewe 
sonder om die selfstandig
heid van die rade op die 
gebied te ontken of in gevaar 
le stel. 
- voile benutting, bekend
stelling en ingebruikneming 
van die Studentesc;ntrum wat 
aan die einde van 1978 
voltooi behoort te wees. Hier 
is veral die beheer en kon
trole, sonder om dit 'n "wit 

olifant" te laat word. baie 
belangrik 
- maksimum implemente
ring van die voordele en 
funksies van die Studenle
buro. wat ook teen die cinde 
van die jaar ingeslel sal wees. 
in die studentelewe. die bree 
universiteitslewe, en die 
buite-universitere terrein 
- die spoedige voorberei
ding en benutting van 'n 
kampterrein wat moontlik 
deur .die PU aangekoop 
gaan word, en indien nie nou 
aangekoop. die meehelp tot 
die spoedige aanskaf van 'n 
eie kamplerrein vir die Puk 
- die behartiging van enige 
sake of belange van stu
denle wat spesifiek op die 
tafel van die SSR sal kom of 
behoort le kom. 

EKSTERN: 
- Die plaaslike stadsraad 
hou die sleutel tot jeugont
spanning in Potchefstroom : 
beter en kontinue skakeling 
oor hierdie belangrike saak 
behoort meer aandag te kry. 
- Op die terrein van die 
Afrikaanse studentepolitiek 
hel die Puk een van die 
steunpilare van die ASB 
geword. Die betrokkenheid 
van die SR en verenigings, 
maar ook die van indiwidu
ele studenle bchoort nog ver
der uitgebrei en bevorder te 
word . 
- Op die gebied van die 
breer Suid-Afrikaanse Stu
dentepolitiek hel die PUK
studenl ook 'n leier geword 

·veral wat rigtinggewende 
prinsipiele denke betref. 
Hierdie leiding behoorl 
gehandhaaf en nog sterker 
Ch ristelik-nasionaal uit
gebrei word. 
- In die bree politiek, 
behoort die SSR nog meer 
leiding le gee en menings te 
vorm deur besluite, uit
sprake en gespreksforums. 

Dit is 'n voorreg en verant
woordelikheid om verkies
baar le wees as SS R-voor
sitter. Die diens wat gelewer 
moet word. moet altyd 
gegrond wees op dieselfde 
grondslag as die van die P.U. 
vir C. H .0. - onvoorwaar
de Ii k Christelik, onbe
skaamd Afrikaans . 

Adjunk
Voorsitter 

Jan Daniel Steinman DE 
BRUYN 
(Steinman) . 

CURRICULUM VITAE: 

1971: Tennisklub bestuur 
1972: Tennisklub voorsitteren 
kaptein; Algemene ont
spannings bestuur; Kine-Puk 
bestuur. 
1973: Sentrale karnaval
komitee; Tennisklub voorsit
ter en kaptein; Kuesta 
reelingskomitee; Sentrale 

sportbestuur; behaal 
B.Comm-graad. 
1974: Sportraad voorsitter; 
W.Tvl. Tennis uitvoerende be
stuur; Artikels-klerkskap by 
ouditeursfirma. 
1976: Tennisklub voorsitter; 
LL.B. verteenwoordiger op 
S.R.V.P.; Sportraad; Sekre
taris Potchefstroomse Ten
nisvereniging; Behaal 8. Juris 
( Ekon) 
1978: · LL.B I; Sportraad 
voorsitter; S.S.R.-lid; Afge
vaardigde na ASB kongres 

BELEIDSVERKLARING: 

Die sLp van die pos van 
Adjunk-voorsiller bied nuwe 
uitdagings aan die betrokke 
persoon. Hierdie pos is 
ideaal om die kommuni
kasiegaping lussen die SSR 
en die studentemassa te oor
brug en skakeling te ver
beter. 

Ek slel myself ten doe! vir 
die beler koordinering tussen 
sub-studenterade om die 
struktuur van die studcnle
lewe sodoende meer vaart
belyn le maak. Die sub-stu
denlcrade se outonomileit 
moet gehandhaaf word soda! 
die studente vertroue daarin 
sal he en sodoende meer 
akticf betrok kc sal raak. 

Die koi)rdinering van die 
verskillende portefculjes en 
die gladde funksionering 
daarvan op die SSR is van ui
lerste belang. Elke SSR se 
krag en sukses word groot; 
liks hieraan getoels daarom 
sal ek my daarvoor beywer 
dal deur die funksionering 
van die porlefeuljes nie net 
die belange van Pukstu
denle na binne beharlig word 
nie. maar ook dat die naam 
van die Puk na buite altyd 
uitgedra sal word . 

Die diensleweringsaspek 
van die SSR aan die stu
dentemassa geniet hoe prio
riteit. Dit kan egter slegs 
funksioneel geskied indien 
daar sinvolle kontak tussen 
die studenle-massa en die 
studenleraad enersyds en 
tusscn die studenteraad en 
die owerheid andersyds is. 

Die positiewe doel van 
orientering bly steeds 'n hoe 
prioriteit. Die lojaliteil wat 
hierdeur geskep word ka1i 
nooit te gering geskat word 
nie. Dit dien as hoeksteen vir 
'n gesonde koshuis- en Puk
gees. 

Dit is belangrik dat stu
denle vandag standpunt in
n e em ten opsigte van 
landspolitiek. Dit moet egter 
nooit die enigste prioriteit 
van 'n studenteleier wees nie . 
Waar sodanige standpunl
inname wel geskied moet dit 
met die grootste verant
woordelikheid gedoen word. 

As Christen-Afrikaner 
ondcrskryf ek die grondslag 
van die ASB en stel ek my 
ten doe! om dit uit te bou. 

Jan Louis DU PLOOY 

univcrs1teit gcniet by my hoe 
pnorilcit. Waaksaamhcid en 

1975: lnskrywing aan die P.U. skerrsinnigheid oor internc 
vir C.H.O.; B.A. Propedeu- sake. maar ook dcclname 
ties; Dien op die besture van aan die ASB en bevorde
K. V. V. Hulpprojekte; rim! van die ;\frikaanse 
Korpssel Kompleks. kultuur op brecr vlak. rnaak 
1976: Dien op die besture van ·n bclangrike dee! uil van 
Sakboekieredaksie; Forum- hicrdic "hchoud \an ons 
bestuur; J. V. A fdelings- karaktcr." 'n Vcranlwoordc 
bestuur; Rugby o/20 (a). mening oor studenlcpolitiek 

CURRICULUM VITAE: 

1977: Redakteur - (b\ . die kwessic oor "oop 
Sakboekie; Dien op Karnaval- ' universilcitc"). landsake en 
komitee: T.S.V. en Theolo- antler kwcssies. is 'n inle
gicabestuur; Admin. Raad; gralc dee! van die Pukstu
J. V. Afdelingsvoorsitter: dent se taak in hierdie ver
Rugby o/20. Behaal B.A. band. Kennis van hierdie 
graad. sake en kennis van die 
1978: Skryf in vir Honns. Woord van God om dil as 
Grieks; Ondervoorsitter Kar
n aval komitee; J.V. Afde
lingsvoorsitter; Voorsitter Ad
min. Raad.; S.S.R. lid - Aka
demiese Raad; Portefeulje 
A.S.B. projekte; Sameroeper
kommissie i/s die voort-
bestaan van die Ad min. Raad; 
Sameroeper - Kommissie i/s 
vergoeding van S.S.R. lede; 
Kommissie i/s finale struktu
rering van S.G.D. (Studente
gemeenskapsdiens); Afge
vaardigde A.S.B. kongres. 

BELEIDSVERKLARING: 

Twee belangrike sake 
waaraan die ondcrvoorsitler 
van die S.S.R. vend aandag 
behoort te skenk. is die vol
gendc: 

Die vcrdcrc uitbou van die 
grnlcr crkenning van die vcr
skillcnde Rade en hul werk
saamhcdc, sonder om die 
finale se van die SSR as 
hoogste gesag te ondermyn 
of le onlduik. 

Die oricntcring van eerste
jaarsludente. 

Die groler crkennjng van 
die Rade hel hicrdie jaar 
reeds begin realisecr. en was 
die gevolg Van 'n poging om 
die SSR en die massa 
steeds nader aan mekaar te 
bring. Myns insiens behoort 
volgehoue pogings aange
wend word om wedersydse 
opcnhartigheid en hegrip le 
bevorder. Kommunikasie
prohleme en gevolglike 
onkunde wanbegrip lussen 
die twee partye was in die 
verlcde die groot wentcl
punt waarom krisisse ont
slaan het. 

Opcnhartigheid en die 
gcbruik van kanale na die 
owerhede (akademies en 
andersins) is twee van die 
maniere om 'n gesondc gees 
te handhaaf en 'n belangrike 
voorwaarde om lojaliteit 
lecnoor die Puk te bewys. 

Oricntering is vir my een 
van die belangrikste instru
mcnte van die verlede om 
eerstcjaarstudente op ons 
kampus Luis te maak en ware 
Pukke van hulle le maak. 
Volgehoue orientering is dus 
'n mooi ideaal wat die moei
te werd is om na te streef. 
Met dat die Puk so geweldig 
uitgebrei het, is mecr klem 
geplaas op die koshuislewe 
met die doe! om die Pukgees 
te bewaar. Die teenoor
gestelde het egler gcbeur en 
nogmaals besinning oor die 
aanbicding van orientering 
kan slegs goeie vrugte 
afwerp. Sekere tradisies 
mocl bewaar bly, omdat 
hulle 'n goeie doe! <lien, 
maar ander stel die een
heidsgees op ons kampus in 
gevaar en verdien heroorwe
ging. Ook hier sal indrin
gende en voortdurende kon
tak tussen die SSR en HK 
help om die probleem op le 
los. 

Die behoud van die 
christelike karakter van ons 

maatstaf te kan aanlc. is on
mishaar by die vcranl woor
delikc Puk. Hier behoort die 
SSR 'n leidinggewende rol 
le speel. 

Administra
tiewe raad 

Fuch FOUCHE 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Jaar van inskrywing 
1977: Karnavalkomitee; lb
bies Rugby. -
1978: Primarius Liberalia; 
Dagbestuur Koshuisraad; Lid 
- Skakelkomitee van Rade; 
Karnavalkomitee; lbbies 
Rugby. 

• 1978/9: Karnavalkomitee -
Ondervoorsitter. 

BELEIDSVERKLARING: 

Omdat die SSR 'n belange
behartigende instansie is. glo 
ek dat dil die eersle plig van 
'n studentcraadslid is om die 
belange van die algemcne 
student te dicn. 

;\s studentcraadslid sal ek 
my beywer om nie net intern 
die behoeftes van die stu
dent le dien nie, maar ook 
allyd die becld van ons Uni
versileil na huite uit te bou. 

Hoewel ek my altyd sal 
beywer vir 'n goeie onder
linge koshuisgees en mede
dinging, glo ek dat 'n geson
de Puk-gees altyd ons hoog
ste prioriteit moet bly. 

Stem 
met 
identi-
fikasie 
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VERKIESING 

Leenster PASCH 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Jaar van inskrywing -
BA I; Eerstejaarskomitee 
A ktueel.; Klawerhof I Netbal. 
1977: Tweedejaarkomitee 
Aktueel. Kuestakomitee; Dra
mavereniging-bestuurslid; 
Studenteparlementslid vir 
Klawerhof. 
1978: Wapad Damesblad
redaktrise; Aster-voorsitster; 
SSD-afgevaardigde; Lid van 
Thalia. 

BELEIDSVERKLARING: 

As kandidaat van 'n on
verskansde pos stel ek my 
hicrmee bercid tot diens
lewcring eerstens aan God 
en daardeur aan my mede
Pukke, nie uit eie wil of krag 
nie, maar uit die kern om on
voorwaardelik Christen te 
wees en ook om die beeld na 
buite uit te dra. Ek sien dit as 
my plig om op die volgende 
lerreine le arbci : • op die 
brec Suid-Afrikaanse stu
dcntelewe glo ek aan dia
loog en eksterne skakeling: 

• op 'n interne Puk-vlak 
bly 'n noue skakeling tussen 
student en SR die idcaal 
maar dit is van wesenlike 
belang dat ons na binne 'n 
openheid sal he t.o .v. kritiek 
en dat ons be re id sal wees tot 
selfondersoek. Dit sal ook 'n 
voorreg wees om aan die 
mening van die Pukdame reg 
te laat gcskied. 

J. VAN DEVENTER 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Ja ar van inskrywing: 
B.Comm ( Rek.) I Kultuur
raad - Hulporganiseerder; 
Kultuurraad - Algemene or
ganiseerder; Lid van Ont
spanningskomitee; Lid van 
lntervarsity komitee. 
1977: B.Comm (Rek) II; Kul
tuurraad - Dagbestuur; Kul
tuurraad - Algemene Organi
seerder; Lid van Ontspan
ningskomitee; Lid van Inter
varsity komitee. 
1978: B. Comm (Rek.) Ill; 
Kultuurraad - Dagbestuur; 
Kultuurraad - Penning
meester; Lid van Ontspan
ningskomitee; ASB - Kongres 
( Waarnemer) 
1978/9: Karnavalkomitee 
ondervoorsitter. 

BELEIDSVERKLARING: 

Dit is die ideaal en elkeen 

moet daarna streef om sy 
deel by te dra tot die daar
stelling van 'n gesonde stu
dentelewe op die P.U. vir 
C.H .O. In die lig hiervan en 
nie met mooi klinkende en 
holruggeryde verkiesings
beloftcs nie, stel ek myself · 
diensbaar en wel met die 
doel voor oe om die belange 
van ons Alma Mater te dien. 

Petri de Kock 
SIEN KORPSRAAD 
Federik C. Eloff 
SIEN POLITIESE RAAD 
Anne-Marie Jacobs 
SIEN POLITIESE RAAD 

Akademiese· 
raad 

Mario PRETORIUS 

CURRICULUM VITAE: 

1977: Skryf in vir B.Comm; 
PlJ-hokkie; PU-valskerm
klub. 
1978: Wenner van jaarlikse 
Begrotingsredekompetisie. 
lnternasionale Ekonomiese 
Studentevereniging (AISEC) 
- Vise-president van die plaas-
1 ike komitee; President van 
kongreskomitee van AIESEC 
- Suid-Afrika; Hokkie-or
ganiseerder - Villagers; PU
sokker; Nie-amptelike or
ganiseerder/kaptein Villa
gers-sokker. 

BELEIDSVERKLARJNG: 

Met die volgende riglyne 
en doclstellings stel ek my
self beskikbaar tot positiewe 
en daadwcrklike belangheb
bendc dienslewering: 
I . Ek poog steeds om as 
Ch ristcl i k-N asionale A fri
kaner le lewe as voorbeeld 
van verantwoordelike stu
dent-wees. 
2. Ek stel my ten doel om 
st ude nte-on betrok kenheid le 
beveg en aktiewe deelname 
aan die studentelewe le 
stimuleer. 
3. asook om beter betrek
kinge met ons mede-uni
versiteite op le bou en op alle 
moontlike vlakke beter 
begrip oor die PUK le 
bewerkstellig. 
4 . Ek o.nderneem om 'n 
begripsverbetering tussen 
student en dosent op te bou. 

Dit weel ek kan slegs 
geskied: 
(i) met inagneming van die 
dinamies en individuele 
karakter van elke Pukstu
dent. en 
(ii) met die hulp en genade 
van my Skepper. 

Wys jou 
• grezn 

stem 
De Brein 

Lodewyk Christiaan VAN 
BILJON 
(Louw) 

CURRICULUM VITAE: 

B. Art. et Scien. Replanning 
Ill 
Jaar van eerste inskrywing: 
1975 

BELEIDSVERKLARING: 

Studentebelange, belange
behartigend en Christe
like beginsels en karakter het 
decsdae al sulke geykte uit
drukkings geword dat dit 
werklik nie die krag dra wat 
dit behoort te dra nie. 

Die oorsaak van al die on
enigheid en ongelukkigheid 
op ons kampus is die gebrek 
aan wedersydse vertroue. 

Die oorsaak van al die 
oncnigheid en ongelukkig
heid op ons kampus is die ge
brck aan wedersydse ver
troue. 

Aan die een kant het die 
student sy vertroue in die 
SSR en Universiteits
owerhede verloor en aan die 
ander kant wil dit voorkom 
asof lg. nie die studente wil 
vertrou nie. 

Ek wil hierdie vertrouens
gevoel - wat so dringend 
nodig is - help skep. 

Andre v AN DER w ALT 

CURRICULUM VITAE: 

Studierigting: 
1977: B. Juris Ill 
1978: Honneurs 
( Wysbegeerte ). 
1979: LL.B. 
1975: Jaar van inskrywing: 
Bestuur Wysbegeertevereni
ging. 
1976: Bestuur Wysbegeerte
vereniging; HK Dorp (mans) 
1977: Voorsitter Wysbe
geertevereniging; Uitvoeren
de Komitee Akademiese Raad 

1978: Voorsitter Akademiese 
Raad; Sameroeper Kultuur
kontakkonferensie. 

BELEIDSVERKLARING: 

Uit die aard van die PUK 
se affiliasie stel ek my op die 
grondslag van die ASB, hoe
wel ek die moontlikheid van 
hersiening van die ASB se 
grondslag en werksaamhede 
sal verwelkom. 

Ek is ten gunste van 'n 
SSR wat gaan probeer om 
nie net administratief op die 
tradisionele terrein van 'stu-

dentebelange' op le tree nie, 
maar ook op 'n wyer terrein: 
wat onder andere die terrein 
van aktiewe wetenskaplike 
werk, en die terrein van die 
aktiewe politiek insluit, 
sonder om party-politiek op 
die kampus te bedryf. Dit het 
lankal tyd geraak dat die 
SSR horn in 'n groter mate 
van die tradisionele beeld 
losmaak dat hy net die 
belange van studente behar
tig as hulle besig is met sport 
en sports, en dan ook net 
solank dit die goedkeuring 
van 'die owerhede' wegdra . 

Die Akademiese Raad 
moet voortgaan op die weg 
wat gedurende 1978 inge
slaan is: om die verteen
woord ige nde akademiese 
liggaam vir elke PUK-stu
dent le word, om 'n leidende 
krol te speel in die aka
dem i ese orientering van 
eerstejaars. en om 'n 
verhoogde bewussyn by elke 
PUK-student tuis le bring 
van die aktiewe rol wat hy of 
sy in die voile wetenskaplike 
I ewe van die u niversiteil kan 
en moet speel. Vir hierdie 
doelstellings het en sal ek 
binne die Akademiese Raad 
werk. 

Jan Botha 
SIEN KORPSRAAD 

Jan-Louis du Plooy 
SIEN ADJUNK-VOORS. 
Paul Prinsloo 
SIEN KOSHUISRAAD 

Korpsraad 

Jan BOTHA 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Jaar van inskrywing; 
Rugby (koshuis); Universi
teitskoor; ASB-eerstejaars
kamp. 
1977: Karnavalkomitee; Ak
tueel '79 Tweedejaarskamp -
kampleier; Besembosredak
sie: Universiteitskoor - onder
voorsitter; Korpssel Die Voor
Selleier; "Jong Kerk"
redaksie; Aktueelbestuur; JV 
Salempenningmeester; Korps
raad; Rugby ( koshuis eerste
span) 
1978: ASB-kongres (secun
dus, PU-afvaardiging); Kar
navalkomitee-dagbestuur; 
Kultuurraad-ondervoorsitter; 
Ontspanningskomitee; lnter
varsit y kom i tee; Universi
teitskoor - voorsitter; SSR
lid. 
1978/9: Karnavalvoorsitter. 

BELEIDSVERKLARING: 

Enige beleidsverklaring 
moet by 'n kern begin. Die 
kern waaruit ek wil dien is 
radikaal-christenwees. veral 
aan die PU vir CHO. Hieruit 
m.i. veral die klem op twee 
sake: gebalanseerdheid en 
lojaliteit. 

Dit impliseer 'n gebalan
seerde houding in die poli
tiek en in landsake en ver
troue in ons huidige leiers en 
regering, sonder om bang le 
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wees om le kritiseer. ook, 
sonder om dit onnodig le 
doen. In die ASB. wat ek 
ondersteun, kan hierdie 
ideale m.i . deeglik uitgeleef 
word . 

Die werk van die studen
teraad in die geheel moet so
danig aangepak en beplan 
word dat SSR-lede meer tyd 
het vir werklike kommu
nikasie met studente , nie net 
'n vinnige formele geselsie in 
die verbyhardloop nie. 
Kanale rnoet nie net daar 
wees nie, maar hulle moet 
d~eglik gebruik word . Die 
idee van 'n SSR-lid vir 'n 
koshuis kan nog baie 
uitgebou word. So kan die 
werklike behoefte en 
belange van die studente 
bepaal word en dan sinvol 
behartig word. 

Petri DE KOCK 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Jaar van inskrywing BA 
I ; ASB-kongres waarnemer; 
ASB-eerstejaarskamp; PUK 
o/20 B rugby; Liber Factus 
draftoer. 
1977: Karnavalkomitee; 
HSV-bestuur ( ondervoor
sitter); Wysgerige vereniging 

tweedejaarsverteenwoor
diger; Aktueel '79 Tweede
jaarskamp - reelingskomitee; 
Rugby-koshuis eerstespan. 
1978: Liber Factus - onder
voorsitter; Korpssel Die Voor
penningmeester; Rugby - kos
huis eerstespan; Krieket-kos
huis eerstespan 

BELEIDSVERKLARING: 

Kritici beskou Korps as 'n 
onnodige, nuttelose vereni
ging, 'n vereniging waaraan 
slegs studente uit 'n sekere 
kerkgroep mag behoort. Ek 
glo egter dat 'n Christen stu
dent homself ten voile in 
Korps kan uitleef, aangesien 
Korps horn daarvoor beywer 
om die Christelike karakter 
van die Universiteit uit te 
bou . Voorts steun ek die 
grondslag van die ASB en sy 
beleid van sinvolle skakeling 
met antler bona fide-stu
dente-organisasies . Ek sal 
poog om. indien ek verkies 
word. u belange le behartig 
na die beste van my vermoe, 
met die oog deurentyd na Bo 
gerig. 

Pieter FANOY 

CURRICULUM VITAE: 

1977: Jaar van le inskry
wing. 
1978: Korpsraad: Forum -
Penningmeester; Aktueel -
Ondervoorsitter.; Admini
strasieraad; A.S.B.-Projek
tekomitee: A kademiese Raad; 
Goue Kandelaar Redaksie 
(T.S.V.) Bestuur van J.V. 
Filadelfia. 

I 

BELEIDSVERKLARING: 

In <liens van God stel ek 
myself in diens van die stu
dentemassa en die P.U . vir 
C.H .O. met die strewe om 
beter interne skakeling le 
bewerkstellig: daarby ook 
om beter skakeling tussen 
die verskillende verenigings 
te bewerkstellig. So wil ek 
die karakter van die P.U. vir 
C.H .O. uitbou onder die ge
sag van die wat oor my ge
stel is op 'n Christelik-Na
sionale grondslag. 

Daan de Kock 
SIEN KOSHUISRAAD 
Magdel van der Walt 
SIEN KOSHUISRAAD 

·Politiese 
raad 

Siegfried EISELEN 

CURRICULUM VITAE: 

1974: Jaar van inskrywing -
B Juris I; Uitruilstudent na 
Bondsrepubliek Duitsland. 
1975/6: Wyksverteen-
w oo rd ig er Dorpstudente; 
Dorp Krieket. 
1976n: Onder-primarius 
Dorpstudente; Dorp Muur
bal; Karnavalkomitee. 
1977: Behaal B. Juris. 
1977/8: Politiese Raad: Poli
tiese Perspektief - Voor
sitter; PU II Muurbal. 

BELEIDSVERKLARING: 

In ons krisistyd met elke 
PUK polities slaggereed 
wees om sy deel te kan by
dra. Deur die werksaam
hede van die Politiese Raad 
le verstewig en uit le brei, sal 
ek my beywer om groter be
langstelling in politieke sake 
aan le wakker. Groter 
belangstelling kan groter in
sig en meer beginselgerigte 
denke bring. H ierin is skake
ling na buite ook uiters be
langrik. 
Studenteraad algemeen: Die 
aktiwiteite van die SSR rnoet 
gerig wees op studentebe
lange en om hulle behoeftes 
le vul. H ierin moet rneer 
aandag gegee word aan die 
massamening solank dit ver
soenbaar is met die Christe
like karakter van die PUK. 

Staan vir groei 
Stem Jan-Loei 
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F.C. ELOFF (Frits) 

CURRICULUM VITAE 

1976: Skryf in vir B.Sc; 
Kampusdialoogkamp; Rugby, 
trapkar en atletiek - Caput. 
1977: Besembosredaksie; 
Politikabestuur; Aktueelbe
stuur; Atletiek en trapkar -
Ca put. 
1978: Assistent-redakteur 
Besembos: Voorsitter - Pro
gramvergaderings: Dagbe
stuur van Politiese Raad; 
Pukkie Verspreidingsredak
teur; Trapkar - Caput. 

BELEIDSVERKLARING: 

Elke Puk-student het as 
Christen-Afrikaner 'n plig in 
die samelewing. 
• Vanuit suiwere beginsel
stellings moet op akade
mies-politiese vlak 'n toon
aangewende rol gespeel 
word . Die meer sinvolle affi
liasie by die ASB en nouer 
skakeling met dosente sal 
help om hierdie doe! te ver
wesenlik. 
• Daar moet vir elke stu
dent geleentheid wees om sy 
politieke kennis te verdiep. 
• Daar moet vir elke stu
dent geleentheid wees om sy 
politieke kennis te verdiep . 
• Goeie skakeling tussen 
studente en SSR moet uitge
bou word. 
• Vir 'n kerngesonde stu
dentemassa moet 'n studen
telewe daargestel word wat 
aan hulle behoeftes sal vol
doen. 

Anne-Marie JACOBS 

CURRICULUM VITAE 

1976: B.A. (Komm.) I -
Eerste inskrywing; Karnaval
komitee (76-'77); Netbal W
'n-B I (ook 1977, '78). 
1977: B.A. (Komm.) LL; 
Karnavalkomitee; Korpssel
bestuur W-'n-8. 
1978: Karnavalkomitee 
(sekr.); Wapad (subredak
sie); Besembos-redaksie; As
ter-bestuur; HK-lid vir W-'n
B; Studenteparlementslid vir 
W-'n-B; Politiese Perspek
t ief (sekr. ); SSD-afge
vaardigde. 

BELEIDSVERKLARING: 

Die basis van my bestaan 
is die Woord van God en in 
die lig daarvan die volgende: 

Diens en werk is roeping; 
SR bied vir my die moont-

likheid tot diens en vorming 
van myself en (miskien) 
andere. 

As Christelike studente
raad glo ek moet die PU 'n 
leidende rol speel in 'n ver
warde en gebroke wereld 
deur suiwer beginselstelling -
ook in die politiek. Om ge
tuienis na buite te lewer, is 
ek ten gunste van skakeling 
met ander studente (op 'n 
forum soos die ASB) ander
volkiges; die pers . 

Ek kan my versoen met die 
belangebehartigende stu
dentestruktuur. affiliasie 
(soos gewysig) by die ASB. 
maar met oopheid vir kri
tiek , verandering, mits dit lo
jaal en ter verbetering is. 

Die krag vir diens in die 
uitbouing van die studente
lewe sal ek afbid van God in 
die vertroue dat my arbeid 
tot die eer van God sal strek. 

C Mauritz MOOLMAN 

CIRRICULUM VITAE 

1974: B.A. (Komm) I; Pen
ningmeester Skrywerskring. 
1975: B.A. (Komm) I; Voor
sitter Pops: kanselleer Mei
maand; verslaggewer Potch 
Herald. 
1976: Redakteur Wes-Rand 
Herald. 
1977: B.A. (Komm) I; Lid 
van die Kultuurraad: Voorsit
ter Skrywerskring; Die Wa
pad Red. Rade en lnteruniv; 
Op die Wa-as. 
1978: B.A. (Komm) II; Puk 
Nota Bene Sub-red. 

BELEIDSVERKLARING: 

By die doel van die Poli
tiese Raad, soos in die sak
boekie (p .27) wil ek byvoeg: 
Dit moet ook die doel van 
die Politiese Raad wees om 
die studentemening aan
gaande besluite wat m.b.t. 
die politiek geneem word 
baie duidelik by die Stu
denteraad en die owerheid 
t uis te bring. 

Om dit reg te kry beplan 
ek ·n nuwe onderliggaam vir 
die Politiese Raad. Hoe dit 
sal werk sal op navraag ver
duidelik word. 

Kortliks behels dit dat ar
bitrere beslissings op hierdie 
terrein ondersoek word en 
die nodige aanbeveligns by 
die belanghebbende instan
sies gedoen word. Dit maak 
die instelling van referen
dums moontlik. 

Ek spreek my uit teen poli
tieke aklivisme en glo dat 
ons op nasionaal-politieke 
terrein net meningsbevoegd
heid het. Dit is ons plig as 
studente en more se leiers 
om die mening vryelik te 
mag uitspreek . Die Politiese 
Raad doen dit ook namens 
die studente. 

As studentemassa ek saam 
met die studente en dra die 
gevolge, slaan ek by die 
Ch ristelike karakter van die 
PU vir CHO en by die uit
stekende werk van die afge
lope jaar deur die uittreden
de Poliliese Raad. 

H.L. VISAGIE (Hendrik) 

CURRICULUM VITAE: 

1975: Jaar van lnskrywign B. 
Ph arm. 
1977: Universiteitskoorlid. 
1978: Stok-kom itee Be
stuur; Universi-t-eitskoorbe
stuur; Junior R?pportryers
korpsbestuur. 

BELEIDSVERKLARING: 

Daar is seker by min van 
ons enige lwyfel oor die 
situasie waarin ons land, en 
in die besonder ons universi
teit horn huidiglik bevind: 'n 
situasie wat mens tereg kan 
omskryf as 'n slroomver
snelling - · n verskynsel wal 
sekerlik nugtere behendig
heid. gemotiveerdheid en 
beginselgebonden heid verg . 

11is dan my voorneme om 
my diensbaar :e slel vir die 
medeopbouing van daardie 
studentegemeenskap wat ons 
omslandighede vereis. Lo
jaliteil aan die Christelik-na
sionale beginsels, 'n deur
dagle kennis van die huidige 
politieke gang en 'n vurige 
wil om daarvolgens le han
del, is 'n voorbeeld van dil 
wat ons omstandighede ver
eis". 

Dit alles egter nie in eie 
krag nie. 

Douw G. BREED 
SIEN VOORSITIER 

Sport
.raad 

B.D. (Bennie) HATIINGH 

CURRICULUM VITAE: 

1975: le Jaar B. Juris. 
1976: 2e Jaar B. Juris; 
O/voorsitter - Tennisklub. 
1977: 3e Jaar, B. Juris; 
0/voorsitter - Tennis"lub. 
1978: le Jaar LL.B.; Voor. -
Tennisklub; Add. lid van 
Sportraad. 

BELEIDSVERKLARING: 

Groot werk in die 
Studentelewe le nie alleen op 
die akademiese terrein nie, 
maar wel ook in ons sport
lewe. Sport en politiek het so 
vervleg geraak dal in die 
promosie daarvan moeilik 'n 
onderskeid te trek is. Sport 
sped dus 'n baie .belangrike 
,rol in ons "troebel" toe-

koms. en ons studentesport
manne kan en behoort 'n 
prominente rol daarin le 
spec) en wel ter verbelering 
va 11 me nseve rhou di ng.e. 
Daarvoor sal ek my ook be
ywer. 

Myns insiens kan ons as 
Pukke 'n groot rol speel. 
deur middel van die A .S.B., 
om die onvcrbonde of onbe
lrokke Afrikaanse universi
teite te betrek . Verder be
hoort ons le streef na nouer 
kontak met en groter begrip 
van Engelse universiteite. 

J du P VANZYL 

CURRICULUM VITAE: 

1977: Eerste inskrywing - B 
Art et Scien I; PU I - Muur
bal; Dorp - Rugby; PU 
Muurbal - Klubkaptein. 
1978: B Art et Scien II: Vil
lagers HK; PU Muurbal -
Voorsitter; PU I Muurbal; 
SALU Muurbal; Replanning 
vereniging - Sekretaris; 
Sportraad - M uurbal; Villa
gers I - Gholf. 

BELEIDSVERKLARING: 

Omdat die oorgrotc mecr
derheid Pukke by sport be
trokkc is. vocl ek dat dit die 
pick is waar ek die talente 
wat ek ont vang het, die beste 
kan implementeer. 

In aansluiting hierby: dit is 
tyd dat daar persone op die 
Studenteraad kom wat die 
student se belange behartig, 
en dit is dan ook my voor
neme. 

J.S. ZAA YMAN (Fanie) 

CURRICULUM VITAE: 

1976: B. Juris I; Algemene 
organiseerder Kultuurraad: 
Dagbestuur Kultuurraad; PU 
o/20 rugby. 
1977: Dagbestuur Kultuur
raad; Lid lntervarsitykomi
tee; Lid Ontspanningskomi
tee: PU o/20 rugby. 
1978: Voorsitter Kultuur
raad; Lid van lntervarsity
komitee: Lid van Ontspan
ningskomitee; PU Gholfklub 
- Voorsitter. 

BELEIDSVERKLARING: 

Die Kultuurraad aan die 
PU vri CHO val in twee afde
lings. nl. Kultuur en ont
spanning. Aan die PU vir 
CHO is daar 'n ryke kultuur 
wat die voortbestaan van ons 
.nasie en studentelewe ver-
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VERKIESING 
seker. Ons as studente is 
egter nie net kultuurgebonde 
nie, maar as gebalanseerde 
jong studente streef ons ook 
na ontspanning. En dit is die 
plig van die SSR en Kultuur
raad om in alle behoeftes van 
die student na ontspanning te 
voorsien . Potchefstroom 
bied nie baie ontspanning vir 
jong mense aan nic en dit is 
studenteleicrs sc plig om die 
studente daari n te voorsien. 

Pukke ek kom nie met be
loftcs. wat soms leeg kan 
wees, na julle nic, maar wat 
julle van my vra en van my 
verwag, daarvoor sal ek my 
beywcr. om in my mcde
Pu k kc sc be hoe ft es te voor
sien en om met hulp van Bo 
in alle hchocftes te probeer 
voorsien. 

Gert BREED 
SIEN KOSHUISRAAD 
Stein DE BRUYN 
SIEN ADJUNK-VOORS. 

Koshuis
Raad 

Gert BREED 

CURRICULUM VITAE: 

1974: Jaar van lnskrywing 
BAI; Skuur-rugby; 
1975: Caput-rugby. 
1976: Caput HK; Caput lste 
span en seweman-rugby. 
1977: Skryf in vir Th.Bl; 
Ca put-onderprim aria; Fo
rum-voorsitter: Korpsraad: 
"Jong Kerk"-redaksie: 
Caput eerstespan rugby en 
seweman-rugby kaptein. 
1978: Primarius Caput; 
TSV ff eologica-bestuur; 
Sport-organiseerder; Ca put 
lste span rugby: Koshuis
raad. 

BELEIDSVERKLARING: 

God gee aan elke mens 'n 
roeping en taak . Ons is stu
dente om ons akademies en 
sosiaal te vorm . Hierin moet 
die student horn gebalan
seerd uitleef en daarom moet 
hy kennis dra van die ver
skillende geleenthede . Ek sal 
my beywer vir 'n beter me
tode om die verskillende 
rade en verenigings bekend 
te stel, vend by die eerste
jaar. Hierby moet die H.K.
lede ten nouste betrek word. 
Ek onderskryf die grondslag 

en doe! van die A.S.B . en ek 
glo dat die Woord van God 
op politieke terrein, soos op 
allc ander terreine . die bron 
van my beginsels moet wees . 

.. 
D.J. DE KOCK 

CURRICULUM VITAE: 

1974: Jaar van inskrywing 
1976: B.A. 
1977/8: Toelatingsvakke vir 
Th.B. 
1975: Addisionele lid -KVV 
B yeenkomste-komitee; Voor
sitter J. V. Filadelfia: 
1976: Hombre Huiskomitee; 
Korpsraad Forum - Voor
sitter; Korpsraad U itvoe
rende Komitee; Korpsraad 
Vaandeldraer; Voorsitter J.V. 
Afdeling Cachet. 
1977: Hombre Primarius; 
Ondervoorsitter Korpsraad: 
Organiseerder Opleiding -
Bondsbestuur van Hoeveldse 
Bond van J. V .'s. 
1978: Sentrale Studente
raadslid: Koshuisraadsvoor
sitter: Organiseerder Navor
sing - Bondsbestuur van Hoe
veldse Bond van J.V.'s.; ASB 
Kongres afgevaardigde. 

BELEIDSVERKLARING: 

Die Koshuisraad vcrvul 
algaande 'n belangriker rol in 
die struktuur van ons stu
dcntclewc . Dit is die kulmi
nasicpunt van koshuisaan
ge lccnt hede, soos gesien 
deur die SSR en die koshuis
owcrhedc met voile inag
neming van die bclangc van 
die koshuisinwoncr. 

Elke student is verbonde 
aan ·n koshuisgemeenskap . 
Om produkticf le kan werk , 
mocl hy gelukkig wees. 
Daarom sal ck my hC)\\ er 
om die koshuisstudcnt se 
belange na die bcste van my 
vermoe op die SSR te bchar
tig. 

In die vorigc termyn is 
daar tot so 'n mate gevorder 
in die kontak met die kos
huisowcrhede. dat die Kos
huisraad nou op die Kos
huisbeheerkomitee verteen
woordiging verkry het. Hier
dic saak moet nog verder uit
gebou word sodat daar 
steeds meer opcnheid tussen 
die studente en die ower
hede verkry kan word . 

As Christen-Afrikaner 
onderskryf ek die grondslag 
van ons universitcit en die 
daadwerklike uitlewing van 
ons Christelike beginsels. 

Bou 'n Nasie 
Bring Identifikasie 

(Stadentekaart/Lewens60l!k) 



IO 

VERKIESING 

Paul PRINSLOO 

CURRICULUM VITAE: 

1976: Eerste inskrywing 
1978: B.Art. et Scien. (Bepl.) 
Ill; Huiskomitee - oppikant; 
Penningmeester - Beplan
nersvereniging; Reda ksiever
teenwoordiger. 

BELEIDSVERKLARING: 

Die SSR moel as mond
stuk van die verteenwoordi
gende studenlemassa dien en 
nie optree in belang van die 
Raad as sodanig nie . Ek 
beskou die SSR as 'n liggaam 
wat deur die studente, vir die 
studente funksioneer. Die 
SSR moet dus noodwendig in 
alle uitsprake en verklarings 
die steun van die massa he. 
Skakeling met die studente
individu moet prakties funk
sioneel wees en nie net 'n 
ideaal nie. 

Deur die ASB moel doel
tre ffende skakeling met 
mede-afrikaanse universi
teite bevorder om sodoende 
'n hegte onderlinge band le 
verseker. 

Magdel VAN DER WALT 

CURRICULUM VITAE: 
1975: Jaar van inskrywing; 
Eerstejaarsverteenwoordiger 
Klawerhof korpsel; Werkver
skaffingskomitee. 
1976: Sekretaresse Klawer
hof Korpsel; Sekretaresse 
Liber Factus Draftoer; 
Bestuur - J.V. Salem. 
1977: Sekretaresse Liber Fac
tus; Huiskomitee Klawerhof; 
Waarnemer ASB kongres. 
1978: Aktueel Bestuur; Publi
k asiekomitee; Waarnemer 
ASB kongres; Addisionele lid 
Koshuisraad Dagbestuur; Pri
m aria Klawerhof. 

BELEIDSVERKLARING: 
As Chrislen-Afrikanerstu

denl stel ek my ten doe! om; 
waar moontlik meer uit
spraak vir die student by die 
owerheid le bewerkstellig. 
Aangesien daar 'n behoefte 
aan leiers op die kampus is 
sal ek my beywer vir ,meer 
opleidingsgeleenthede en 
veral vir eerstejaars. Ek 
onderskryf die Christelike 
nasionale karakter van die 
ASB. Met inagneming van 
my gebreke en tekort
kominge sal ek poog om die 
studente se belange na die 
beste van my vermoe te 
behartig. 

Fuch Fouche 
Sien Admin. Raad 

Kultuur
raad 

Lukas Christoffel Jansen 
VAN VUUREN 
(Christof) 

CURRICULUM VITAE: 

1976: PU Koor (lid); Liber 
Factus-draftoer; SRVP (lid); 
Jaar van inskrywing 
1977: PU Koor-bestuur (Re
klamebestuurder); Kamaval
komitee 
1978: PU ;Koor-bestuur (On
dervoorsitter); Kultuurraads
lid; SRVP lid 

BELEIDSVERKLARING: 

Ek onderskryf 'n Chrisle
like lewens- en wereld
beskouing as student aan 'n 
onvoorw~ardelik Christelik 
en onbeskaamd Afrikaanse 
universiteit. Ek is trots om 
student le wees aan 'n uni
versiteil wat Christelike 
wetenskapsbeoefening voor
staan . Ek beskou die ASB as 
' n noodsaaklike liggaam ter 
bevordering van skakeling 
tussen Afrikaanse Universi
leite en wat as meningsvor
mer dien van studente wat 
krities ingestel behoort te 
wees in 'n land wat in 'n oor
lewingstryd gewikkd is. 

My ideaal vir die kultuur
raad is om die klem duidelik 
op die woord KUL TUUR le 
laat val. Die kultuurraad 
behoort horn meer le beywer 
vir werklike kultuurbedry
wighede en veral met die 
klem op die uitbouing van 
die Afrikanerkultuur, wat 
myns insiens op ons Uni
versiteil miskien le min aan
dag ontvang. 'n Behoorlike 
Republiekfees, Amajuba
fees en bv 'n eerslejaarskon
se rt kan hiertoe goeie 
bydraes !ewer. Ontspanning 
rnoel wel sy plek he maar die 
balans behoorl gehandhaaf 
le word. 

P.J. JOUBERT 
(Piet) 

CURRICULUM VITAE: 

1975: Eerste lnskrywing; B 
Comm 1; Montium; Dorp
Rugby; 
1976: 8 Comm II; Montium; 
Dorp-Rugby. 
1977: B Comm Ill; Montium 
Bestuur; Dorpstudente -

Huiskomitee 
1978: LLB: Ondervoorsitter -
Montium; Voorsitter - PU
kaners; Drakenstein - Rugby. 

BELEIDSVERKLARING: 

Om jou verkiesbaar te stel 
vir die SSR sien ek nie as ' n 
poging om in 'n kategorie bo
kant die gewone student 
geplaas te word nie, maar 
wel om iets positief vir my 
medestudenl le probeer 
doen . 

Die kultuur van die Afri
kaner was en sal alt yd vir 
ho.m/haar 'n hoe prioriteit 
wees . Die onderliggame van 
die Kulluurraad moet lot hul 
maksimum benut word en 
skakeling deur onderlig
game met soortgelyke on
derliggame van ander uni
ve rsi t e it e moel aange
moedig word . 

Met die Studentesentrum 
wal voltooiing nader het die 
Kultuurraad groot uitda
gings t.o .v. ontspanning aan 
studente, en dit moet myns 
insiens noukeurige aandag 
geniet by betrekking daar
van . 

Ek is 'n sterk voorstander 
van studentereeJs indien dit 
konsekwnt toegepas word. 
Die tydsbestek waarin ons 
leef moet egter altyd in ag 
geneem word en ons moel 
ons daarby aanpas sonder 
om ons beginsels oorbord te 
gooi. Ek steun die doel van 
die ASB naamlik die bevor
dering van die Afrikaner-kul
lu ur en dat die Woord 
seggenskap het op elke 
terrein van die !ewe. 

Lourens B. PUREN 

CURRICULUM VITAE: 

1974: BA BK I - Jaar van in
skrywing; Dorp Rugby 
1976: BA (Komm) I; Dorp 
rugby . 
1977: BA (Komm) II; Dorp 
rugby; Pukkie redakteur; Lid 
van Thalia 
1978: BA (Komm) Ill; Ama
Villa rugby; lbbies rugby; 
Pukkie redakteur; Thalia be
stuur ( o/voorsitter); Florna 
Voorsitter 

BELEIDSVERKLARING 

As Christen-Afrikaner en 
student aan die PU vir CHO 
stel ek myself ten doel om 
die kultuurbelange van die 
Puk-student op die hart le 
dra, om 'n groter betrokken
heid op kulturele gebied by 
die Puk-student aan te 
kweek om ook hierdeur die 
Christelike beginsels van die 
PU vir CHO na buite uit te 
dra. Verder stel ek myself ten 

· doel om die behoefte aan ge
sonde ontspanning vir stu
dente, wat op die oomblik in 
Potchefstroom heers, te 
bevredig. 

STEM 
VROEG 
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Jan W. VAN DER KLAS
HORST 
CURRICULUM VITAE: 
1975: BA I; Hombre Krie
ket; Hombre SLlrgroep. 
1976: BA II; Thalia; Dorp 
Krieket 
1977: BA Ill: Thalia Bestuur 
( Penningmeester.); P. U. 
Muurbal; Dorp Krieket; P.U. 
II Krieket 
1978: H.O.D.; Thalia Be
stuur ( Voorsitter); Kultuur
raad; P.U. Muurbal Bestuur 
(add. lid); P.U. Tafeltennis. 

BELEIDSVERKLARING: 
Om 'n gebalanseerde !ewe 

le lei, is dit die Christelike 
plig van elke PU -student 
om ook op kulturele en 
sportgebied sy Christen-Afri
kanerskap uil le leef. As 
ware Puk stel ek my ten doel 

WAPAD 
INNIE DRIF 

HDra Puk-baadjie 
wen stemme 

,,Stem wreed, 
Stem breed'' 

• 
,,Stem roef, 
Stem '/of" 

'' 

om die PU-stud e nte se .-------------------------
belange op kultuur- sowel as 
sportgebied op die hart te 
dra. Ek sal my ook beywer 
om die PU-student meer 
betrokke te laat voe! by die 
dinge wat ons as studente 
aan die PU vir CHO raak. 

J.A. VAN DER WALT 

CURRICULUM VITAE: 
1974: Jaar van inskrywing. 
1975: Thalia-lid; Florna on
dervoorsitter; Werkverskaf
fingskomitee penningmees
ter; Koshuisverteenwoor
diger. 
1976: Staatsamptenaar 
1977: Thalia ondervoorsitter; 
lntervarsitykomitee; Ku 1-
tuurraad 
1978: SSR-lid; Kultuurraad 
dagbestuur; Ontspannings
komitee; lntervarsitykomi
tee; ASB-kongres afgevaar
digde. 
BELEIDSVERKLARING: 

Die Kultuurraad is daar
voor verantwoord.elik dat die 
Pukstudente se behoefte aan 
ontspanning en kultuur 
bevredig word. Deur die ver
enigings van hierdie Raad 
word dit wel gedoen, maar 
daar bly steeds 'n behoefte 
voor, wat nie deur die ver
enigings alleen vervul word 
nie. Daarom moet die Kul
tuurraad self hier meer doen. 
Die nuwe studentesentrum 
kan hier 'n grool rol speel. 
Skakeling met ander per
sone is noodsaaklik om die 
eie denke te verbreed en 
moontlik andere te oortuig 
van die eie standpunt. 
Daarom is skakeling nood
saaklik. 

Die bande met die ASB 
moel behou word. 
Jan van Deventer 
Sien Admin Raad 
Fanie Zaayman 
Sien Sportraad 

Brief aan die 
Redakteur 

Meneer die Redakteur, 
Meneer Eloff gebruik in sy 

mosie beide die begrippe 
anderskleuriges en andersvol
kiges en aan hierdie mense 
wil hy volledige studenteskap 
toeken; dit wil se dat hy 
bereid is om hulle in die 
kafeteria, verenigingslewe en 
desnoods ook op die 
Studenteraad toe te laat - dit 
is tog immers wat volledige 
studenteskap en student
wees impliseer. Voeg nou 
hierby die "onbeperkte" 
getalle wat geagte voor
steller voorstaan (en die 
afskafting van die ter saak
like landswette soos wat hy 
by 'n ander geleentheid voor
gestel het) en kyk wat die im
plikasies sal wees ... 

Dit word in die mosie 
genoem dat daar Skriftuur
lik geen beswaar is teen 'n 
universiteit wat in gees en 
karakter Afrikaans wil wees 
nie. Myns insiens is daar 
Skriftuurlik ook geen be
swaar teen 'n universiteit wat 
in gees en karakter anders
kleurig is nie. 

Trouens, dit blyk ook uit 
'n studiestuk van die 
Gereformeerde Sinode van 
1961 en ek haal aan: " ... dit 
kan ook nie as sonde bestem
pel word as 'n ras of volk 
daarna streef om sy identi
teit te bewaar nie, veral nie 
as daar geen regte van ander 
aangetas word nie. Dit moet 
as sonde beskou word as 'n 
volk sy volksidentiteit prys
gee, daarmee sy eie roeping 
versaak en die gedagte van 
verskeidenheid geweld aan
doen." 

Professor Richard 
Weaver, voorheen van die 
Universiteit van Chicago 
skryf in sy boek, "Life 
Without Prejudice" ook dan 
die volgende: "die gedagte 
dat 'n gemeenskap polities of 
kultureel 'oop' kan wees is 
onhoudbaar. Jy kan nie 'n 
gemeenskap, 'n volk of 'n 
kultuurgemeenskap, oop
gooi en nog verwag dat hy 

kan voortbestaan met 'n eie 
identiteit nie." 

Ek kan jou verseker mnr. 
Eloff, dat anderskleuriges en 
andersvolkiges trots is op hul 
eie en selfstandig sal wil 
voortbestaan. Dink byvoor
beeld aan die VSA as prak
tiese voorbeeld van hierdie 
stelling. Ons as volk wil bly 
lewe en ander laat !ewe, ons 
wil oor die grense van ons 
volkskap heen hulp verleen, 
sonder om in die proses te 
verdwyn. Ons veg vir die 
behoud van ons eie en we! op 
so wyse dat ons dieselfde vry
hede vir anderskleuriges in 
hul eie gebiede help skep. 

Ek persoonlik sien dus 
geen rede waarom ons nie 
aan anderskleuriges hulp kan 
verleen met die oog op self
hulp, ontwikkeling tot self
standigheid en die daarstel
ling van eie universiteite nie. 
Sodanige hulp is gereg
verdig in die Jig van die 
beleid van afsonderlike ont
wikkeling en sal help om 
hierdie mense ook 'n stap 
verder le plaas op die pad na 
selfbeskikking. Hierdeur sal 
ons eiesoortige tradisie, 
kultuur en godsdiens ook 
bvehoue bly. 

Myns insiens is die aan
vaarde mosie nie net vaag 
nie, maar ook die produk van 
'n onnasionale politieke filo
sofie, onrealisties en 'n rem
skoen vir die verskillende et
niese groepe of volke op pad 
na selfbeskikking. 

Afrikaans wees is meer as 
om Afrikaans te praat. Dit is 
'n saak van die hart, van te 
"behoort", van ingroeiing in 
'n gemeenskap wat 'n bes
taan e'n karakter, gevoel en 
selfbewussyn van sy eie het. 
Daarom moet myns insiens, 
elkeen wat hierdie mosie 
voorstaan nog 'n keer dink, 
anders praat hy dalk 
Afrikaans terwyl 'n mens 
aanvoel dat sy stem die van 
'n vreemde is. 

Danie van Loggereoberg. 
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13 
rs word niendelik uitge

i om briewe aan die Wapad 
stuur vir publikasie. Briewe 
g onder skuilname geskryf 

ord. Let egter asseblief 
arop dat u voile naam en 
res die brief moet vergesel 
iders kan dit nie gep1,1bliseer 
'Ord nie. Ons waardeer u 
mewerking In die verband. -
Red). 

Dans . 
lS 

Kultuur 
'eagle Redakteur, 
Die brief skryf ek n .a .v. 

1e artikel van mnr Johan le 
oux in die · Wapad van 16 
:m1e . 
n Deel van die kultuur
drag wat aa n die mens ge
e is, is die opdrag tot kuns
~rming, van waller aard 
kal. Net soos die maak van 
usiek, was dans in primi
we kulture ongedifferen

md, d.w .s. almal het deel 
·ehad daaraan, en is dit be
~fen om iets le vier : die oes, 
lo suksesvollejag e.d .m . Van-
1ag kry ons ook gespesia-
11eerde dansers, soos ons 
espesialiseerde musiek
:akers kry, maar dit ver
ed ons nie om self nog 
usiek te maak of le dans 
1e. 
Net soos enige ander kuns
rm weerspieel dans ook 

1e tyd waarin dit beoefen 
ord . Ballet ontwikkel in die 

l)we, formalistiese hof van 
ouis XIV, die wals ont
;iaan in die romantiese tyd 
et toe die jongman en 
eisie meer vryheid toege
at is. Netso ontwikkel die 
•ns van vandag ('modern', 
~zz') onder invloed van die 
lgemeen vryer gemeen
appe waarin ons leef - die 
oter regte van die 
dividu en kleredrag wat 

"yelik deur albei geslagte 
edra word, byvoorbeeld . 
llet ook op dat mense apart 
an mekaar dans, die man 
luur nie altyd meer die mei-
1e nie ! 

My hele doel met die ge
iedenisles is om te wys dat 

ans ook 'n poging tot kul
urvorming is. Dit is deel 

an die uniekheid van die 
ens; want kan enige ander 
ese klan)<e op 'n miljoen 
erskillende wyses agter
ekaar rangskik , dit 'n 
esondere ritme gee, en 
,ewegings volgens die spesi
eke aard van die musiek 
itvoer? U sien dus dat dans 

·p sigself nie sleg of goed 
.an wees nie, die mens wat 
it beoefen maak dit goed of 
eg. Net soos enige ander 
unsvorm het dans ook sy 
'egte beoefenaars; ons kry 

prulskrywers, swak skilders, 
kommersiele musiek en ont
kleedanse, wat on$ alge
meen as pornografie klassi
fiseer . U argum.ente is vir my 
daarom inkonsekwent, mnr 
le Roux, soos met ander 
kunswerke sal ons ook t.o .v. 
dans met elke ontmqeting 
daarmee 'n oordeel moet vel. 

Studente is vanwee hulle 
jeug meer fisies ingestel, ons 
beoefen meer sport en is oor 
die alge meen meer aktief. 
Wanneer energie dus nie op 
bg. manier verbruik word nie, 
gaan dit in elk geval op 'n 
ander manier - en ons weet 
alma! waller manier - tot uit
ing kom . Ons moenie ons
self om die bos probeer lei 
deur te dink dat ' n niek · 
plaasvervangend is nie, in
teendeel, dit laat veel meer 
dinge toe, terwyl die visuele 
prikkeling op die doek baie 
meer ekspilisiet is . Mnr Le 
Roux beklemtoon die 
gedeeltelike seksuele 
bevrediging; dink hy dat dit 
gaan verdwyn as dans ver
dwyn? - want dan is hy nie 
normaal nie . Die uitroep tot 
algehele. seksuele bevredi
ging is daar altyd, en die 
dansbaan sal dit eerder uit
put as aanblaas. 

Verder verloor Mnr le 
Roux uit die oog dat waar 
seksuele prik keling op die 
dansvloer plaasvind, beide 
partye deur omstandighede 
gedwing word om hulle te ge
dra , en ek is seker dat 
menige paartjies so 'n 
omstandigheid verwelkom, 
in teenstelling met jou eie 
selfbeheersing in 'n kar 
iewers in 'n danker gaatjie. 
Dit is die alternatief wat u 
stel, want daar IS niks vir sle
pers om te doen nie, be
halwe 'skadelose' veldniek. 

Ek stel geensins dans as 'n 
'lesser evil' voor nie, maar vir 
geen oomblik kan ek my 
voorstel dat daar skielik ' n 
merkbare toename in 'ge
dwonge troues' gaan ont
st aan sodra ons begin dans 
nie, ek dink inteendeel dat 
dit sal afneem. U statistiek 
i.v.m. ongehude moeders, 
Mnr le Roux laat my dink 
aan die volgende stukkie 
stalistiek wal altyd deur 
ander universiteite voor die 
PU se kop gegooi word, nl. 
dat die universiteit met die 
hoogste verbruiksyfer van 
voorbehoedmiddels die PUK 
is: albei is ewe niksseggend 
en onverantwoordbaar. 

U artikel weerspieel nie 
wat die Bybel se omtrent 
dans nie, dit weerspieel wat u 
se omtrent dans. u is heelte
mal reg, Dawid het voor die 
aangesig van die Here ge
dans, soos hy alles voor die 
aangesig van die Here ge
doen het en soos ons ook 
alles voor Sy aangesig moet 
doen. Ek skaam my nie om 
voor die Here te dans nie, ek 
verheug my daarin: of dit 
nou klassieke ballet is, 
moderne dans of doodge
wone dans op 'n partytjie -
en ek verfoei hierdie ewige 
agteraf dansery, asof ons 
moet skuldig voel daaroor! ! 

U redenasie uit die Nuwe 
Testament is lagwekkend . 
Wat u se is dat Oosterlinge 
meer spontaan is en daarom 
kan hulle maar dans, maar 
ons mag nie. Ek het dit altyd 
andersom verstaan. 

Wat ons van dans maak, 
sal van onsself afhang en 'n 
uitstekende voorbeeld vir my 
is die POK. wie se reels i.v.m. 
gedrag en kleredrag veel 
strenger as die PUK s'n is. 
Hulle dans en ek kon nog 
geen angswekkende morele 
verrotting by hulle bespeur 
nie. 

Laat ons ophou stry oor 
kleinlikhede. Daar is groot 
deballe en aktuele vraag
stukke waaraan die PUK
massa kan en MOET deel
neem. Maar waaroor praat 
en stry almal? Oor trompop-

pies, denims en dans en dit in 
die laaste kwart van die twin
tigste eeu. Laat ons tog asse
blief ophou . om belaglik te 
wees. 

C.J. van Rensburg 

Dans . 
lS 

Grap pies 

Geagte Redakteur 
Ek voel dit is op hierdie 

stadium nodig om my en vele 
and er Pu kke met wie ek ge
sels het se standpunt oor die 
kwessie van dans te opper. 

Ek voel nie baie gelukkig 
oor die artikel in Die Wapad 
van 16 Junie nie, waarin die 
skrywer sekere dinge kwyt- . 
1 raak oor wat volgens horn 
op 'n dansbaan gebeur. Die 
skrywer is geregtig op sy 
standpunt maar nie om die 
persoon van dansende jong
mense so le beledig nie. Dit 
gaan vir my veral oor die 
skrywer se siening van 
moderne dans nl. '"n klomp 
suggestiewe ritmiese bewe
gings van die liggaam wat 
daarop gemik is om die dans
maat seksueel op te wek" . 
Volgens die skrywer is elke 
persoon wat aan moderne 
dans deelneem net uit daar
op om die seksuele le vind 
gedurende 'n dansparty. Ek 
moet dit vir die skrywer 
noem dat ek al baie danse 
bygewoon het, maar nog nie 
een van bogenoemde tipes 
wat hy beskryf n ie. Hoe nai"ef 
moet mens nie wees om te 
dink dat elke dansende jong
mens dit ten doel het om 
seksueel prikkelende bewe
ging suit le voer nie. Dit is 
moeilik om le glo dat iemand 
in die swaaiende arms , heupe 
en bene 'n seksuele prik
keling kan sien . Ek wil dit 
aan die skrywer noem dat 
die bewegings heel spontaan 
is en ons nie ure voor die 
spieel deurbring om een of 
ander suggestiewe beweging 
te vervolmaak nie. U besef 
seker nie dat ons dans as ont
spanning beskou nie . 

Dit is vir my verregaande 
dat sekere groepe mense die 
dansers as 'n seksbewuste 
groep beskou. Het die per
sone al 001t gedurende ·n 
wals met ' n dame gedans en 
vanwee ""twee linkervoete" 
per abuis op haar tone ge
trap en dan saam gelag oor 
jou onbeholpenheid? Ek glo 
nie. want ju Ile sal tog nie glo 
dat ons op 'n dansbaan ook 
kan lag oor iets wat snaaks is 
nie: lag omdat ons gedagtes 
van seks deurdrenk is nie. 

Ek wil net in hierdie sta
dium noem (met verskoning 
aan Blackie Swart dat ek sy 
woorde moet gebruik) dat 
alle Pukke darem nie meer 
die stadium van puberteit 
ondervind nie. 

Om my standpunt verder 
le ondersteun wil ek dit net 
aan die skrywer noem dat hy 
seker bewus is dat na elke 
lntervarsity, na elke kos
huisdinee en ook gedurende 
die jaar daar danse gereel 
word en indien al die fak
tore deur die skrywer ge
noem op die dansbaan teen
woordig was dan het die 
Departement van Statistiek 
seker 'n fout gemaak met hul 
jongste bepaling van die 
bevol ki ngsgroe i koers . 

Vervolgens noem ek dit 
dat mens we! op enige vlak 
van die samelewing, van die 
agterstrate tot die . hoogste 
vlak, die verkeerde element 
ook vind , of dit nou op 'n 
dansbaan of op die rugby
veld of die kaas en wyn par-

tytjies is. lndien die skrywer 
se standpunt nou op al die 
situasies toegepas word, sal 
ons seker 'n bier en braai ook 
moet afskaf want sommige 
mense sal hul mos nie kan 
gedra nie or rugbywed
stryde afskaf want ek kan 
mos ·n geleentheid kry om 
my teenstaander liggaamlik 
leed aan le doen of miskien 
rolprentfilms want die ligte is 
mos af. Ag nee, kom nou, die 
skrywer besef seker hoe ab
surd raak die situasie as sy 
uitgangspunt op elke vlak 
toegepas moet word. Die 
Pukke is mos nie meer ' n 
klomp kinders nie. 

Die skrywer kan gerus ·n 
vraag aan die 80-90° 0 jonge 
dames van die tehuis vir 
ongehude moeders laat vra 
nl. watter ontspanning het 
die gemeenskap waarin hul 
gewoon het. aangebied . Die 
vraag kan seker gevra word 
of die feitlik geen ontspan
ning wat 'n gemeenskap bied 
nie groter geleentheid vir 
oortredings daar stel, as wat 
enige under georgan iseerde 
byeenkoms dun kwansuis 
daar sal stel nie '1 

Ek wil die skrywer dan net 
waarsku dat hul versigtig 
moet wees dat die woord 
seks nie op elke situasie inge
druk moet word nie, want die 
moontlikheid bestaan dat die 
woord gekoppel kan word 
aan sekere woorde wat in 
woordeboeke nie voorkom 
nie. en dit is gewis nie nodig 
me. 

Ek sluit af met die ge
dagte dat ek die skrywer se 
standpunt respekteer maar 
vra net dat hy in die vervol~ 
sekerheid oor sy feite verkry 
voordat hy vinger na 'n groep 
mense wys. 

Theo van Wyk. 

Dans 
ho 

Bier 
Die Redakteur 

Na aanleiding van die 
skrywe van Johann le Roux 
in die Wapad van 16 Junie 
wil ek net ook graag die een 
en ander noem . 

Ek stem volkome met horn 
saam sover dit die eerste deel 
van sy brief aangaan . Die 
mense het wel in die Bybel
se tyd o.a. ook gedans tot eer 
van God. Hier hou ek egter 
op om met horn saam te 
stem. 

Ruk mnr. Le Roux nie die 
dinge so effens buite ver
band nie'1 Ek wonder wan
neer laas was hy op 'n dans. 
Ek bedoel nou 'n lekker en 
ordentlike dans - dalk saam 
met 'n klompie vriende. Ons 
is al l{uiankal verby die sta
dium van ruk en pluk. Ashy 
dalk 'n lekker ou wals as sug
gest iewe bewegings be
skou ... 

Ek is seker daar is 'n groot 
aantal van ons dansers wat, 
as ons ons grootste sonde op 
'n dansbaan gedoen het, 
redelik trots kan wees op ons 
mooi, skoon lewens. 'n Mens 
kan selfs op die sportveld 
mecr sondig as op die dans
baan. 

As 'n meisie dan 'n man so 
maklik seksueel opwek, dan 
moet ons seker ons grime
ring weggooi en vormlose 
rokke aantrek. Hoe kan ons 
dit waag om ons hare te was, 
sulke blink-skoon hare kan 
mos net verkeerde gedagtes 
by 'n man aanwakker. En 
meneer, asseblief, net nie in 
'n kort broek nie! 

Nou vra ek, wal doen ons 
in die plek van dans? Goed, 
ons reel 'n "Bier en Braai". 
En mnr. Le Roux, as jy nou al 
'n vader was met ' n mooi 
dogtcr. wat sou jy verkies 
het'I My liewe ma sal baie 
gelukkiger wees as ek saam 
met ' n ordentlike man dans 
as wanneer ek met 'n drink
broer na 'n braaivleis, met 
drank by, gaan. 

Mnr le Roux sal in die vol
gende Wapad geleentheid kry 
om kommentaar te lewer oor 
bg. briewe - Red. 

Sokkies . 
lS 

lekker 

Geagte Redakteur 
In die Wapad van 16 Junie 

het Johann le Roux, w.at 
dans betref, die Bybel byge
sleep. Maar ek wil sommer, 
as julle my dit sal vergun my
self bysleep. 

Ek was drie jaar op Ma ties 
waar ons gedans het. En ek 
wil h ier spesifiek na die soge
naamde "sokkies" verwys. 
Mense, het van julle al 'n . 
sokkiejol ervaar'? Dit is een 
fees en volgens my, gesonde 
sosiale verkeer op sy beste. 

Toe ek eersteja<\r was, is 
ons voor 'n sok kie by ons 
koshuis opgejaag na ons ont
spannings- en eetsaal. Ons 
moes die deure tussen die 
twee wegskuif, die tafels in 
die hock en die stoele om die 
kante pak. En ons eerste
jaars het die takie met groot 
blydskap en sander enige 
wrewel verrig. En ek kan 
sweer daar het 'n gees van 
groot opgewondenheid ge
heers. En dan is daar oorge
toer na die dameskoshuis om 
die jonge dames te gaan haul. 
En spoedig is daar met groot 
oorgawe gesokkie. 

Ek dink op die manier kan 
daar bv 'n hegte band tussen 
twee koshuise gesmee word. 
D .w.s. met intersokkies. 'n 
Dameskoshuis kan vir hul 
self naam maak as hulle 
smaakvol 'n sokkie aanbied -
die manskoshuise bv. in die 
winter trakteer op 'n sokkie 
en e Ike koulike ou, 'n beker 
kitssop in die hand stop . 
Dames, ek is oortuig daar
van dat julle nie gou vergeet 
sal word nie. 

En al was ek destyds vars 
uit die "Army" het sokkeis 
my nie tot seksuele mis
dade en sedelike verval ge
dryf nie . Op die oomblik 
staan ek nog stewig op die 
aarde en is dit vir my 'n heer
like herinnering . 

C.F. Schoeman. 
Hoekom bly jy nie op Ma
ties nie - Red. 

Pukke 
onbewus 

Geagte Redakteur 
Die brief word geskryf na 

aanleiding daarvan dat aller
hande op- en aanmerkings 
gehoor word , as die ver
pleegsters in hul verpleeg
ters uniform en PUK-baad
jies op die kampus gesien 
word. 

Dit blyk dat die grootste 
persentasie van die PUK
massa heeltemal onbewus is 
van 'n sekere studierigting 
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genaamd B .Art et Scien . 
(Verpleegkunde) . Yandaar 
dat opmerkings soos: "Daai 
'nurste' mag mos nie PUK
baadjies dra nie," gehoor 
word. 

Laasgenoemde het as 
nodige motivering gedien om 
die oningeligtes in le lig . Die 
Departement Verpleeg
ku nde bestaan al meer as 
tien jaar op die PU en 'n 
graadkursus van vier jaar 
word aangebied . Die ver
pleegk undestudente draf vol
tyds klas in die \\Cek -
grn1iddeld veertig tot vyftig 
periodes - en is inwonend in 
die PUK-koshuise . Prakties 
word gedurende die eerste 
en l\\Cede jaar oor naweke 
en in vakansies in die plaas
like hospitaal gedoen . In 
hul derde en vierde jaar is 
hul inwonend in Klerks
dorp . omdat prakties nou die 
grootste deel van die werk in 
beslag neem . Daar word 
egter nog twee dae in die 
week op die PUK klas ge
draf. Die graad is een van die 
enigste twee B.Art et Seieri. 
grade wat op die universiteit 
aangehicd word. 

Daarom is d it hie rd ie stu
dcntc se trots om tydens 
praktikum die PUK-baadjie 
saam met die verpleegsters 
uniform le dra . 
T\~ecdejaar B . A rt et 

Scien . verplcegkunde-
studente (KA RLI EN) 

Redaksionele Kommentaar 
S.K. Baie dankie vir die 

bemoedigende brief. Ons kan 
dit ongelukkig nie plaas nie 
omdat jou naam en adres dit 
nie vergesel nie. - Red. 

OUD
PUK 
VIES 

Geagte Redak teur 
As oud-Puk voel ck nog 

geregtig en genoodsaak om 
te reageer op die uiters 
nalewe en verkrampte op
trede van die huidige SR . 

Weereens het die SR daar
in geslaag om die Pu k se 
naam 'n bespotting dwars
deur die hele land le maak. 

Ek is tans ' n Matie en dik
wels moes ek die Puk onder 
my medestudente verdedig 
wanneer smalende opmer
kings gemaak word. Onder 
huidige omstandighede egter 
voel ck diep in my binneste 
skaam om 'n Puk genoem te 
word . 

Wanneer gaan die Puk 
eendag wakker skrik uit sy 
middeleeuse slaap? Ek voel 
dat e k daartoe by magte is 
om kritiek le !ewer. Dit is 
nou my tweede jaar op die 
Matie kampus en nog nerens 
het ek gesien of gehoor dat 
ons trompoppies die uni
versiteit se naam tot skande 
is nie . 

Om te wil voorgee dat die 
Puk se christelikheid ge
skaad word deur die trom
poppies is blote skynheilig
heid ! Ek daag u uit om my te 
kom oortuig dat die U .S. ' n 
minder christelike karakter 
hct as die Puk. 

Dit is 'n bejammerens
waardige toestand wat ge
skep is deur 'n uiters ondeur
dagtc optrede. Die gevolge 
hiervan sal nie gou uitgewis 
kan word nie en ek dink dat 
menige potensicle Puk nou 
t weekeer sal din k voor hy 
horn aan die Puk inskryf. 

Ek hoop van harte dat die 
studentemassa in die toe
koms meer sorg aan die dag 
sal le by die kies van 'n SR. 

J Truter 
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• • 
~BletjieJ 
Hoe lui die spreekwoord nou 
weer, "Goeie goed is skaars 
goed", en dil is dan ook die 
rede waarom daar so lank
laas van die bonl skilpad 
gehoor is. 

Nou ja, die vakansie is ver
by. en al wat 'n mens nog 
daarvan oor hel, is die pro
bleem om nou weer vroeg op 
te staan, en natuurlik die 
letsels wal ma se kos nage
laat het. 

Dit is heel waarskynlik 
waarom die dames van Wag 
'n Bietjie soggens die koue 
trotseer om le gaan draf, die 
hysbak vermy, trappe hard
loop. die gym besoek en van 
ap,pels en water lewe ! 

Een en alma! van ons hel 
nietemin 'n heerlike Julie
maand agter die rug. Al wat 
dit misk~en 'n bieljie onge
maklik kon maak, was die 
onheilspellende wit koe
verte met die bekende naam 
en k ursus daarop. Oil lyk 
egter asof dit met alma! voor 
die wind gegaan het. Met 
diegene wat egter in die kate
gorie van eens. twees en 
dries val, innige simpatie. 
Onthou. daar is nog net 
twaalf weke oor voor die 
eindeksamen. 

Die Wag 'n Bietjie-dames 
sien dan ook uit na die ko
mende semester met al sy ak
tiwiteite. Vera! die komende 
S.S. R. verkiesing en Inter
varsity geniet voorspraak. 
Dit is en bly maar geleent
h ed e waa roor 'n mens 
wonder en lekker nuuskierig 
oor is. Ons onderneem dan 
ook om in ons hordes by 
albei geleenthede op te daag. 

Aan alle Wag 'n Bietjie in
woners. dan ook 'n hartlike 
welkom terug, laat dit goed 
gaan die laaste semester. 

Klooster 
Klooster se nu we h u i spa, 
prof. Geertsema, het saam 
met sy gesin die vakansie sy 
intrek in Klooster geneem. 
Die inwoners wil graag die 
gesin baie welkom heel en 
hoop dat hulle verblyf baie 
lank en baie aangenaam sal 
wees. Soos een van die in
woners opgemerk het, "prof. 
Reynecke het met twee 
kinders hier aangekom en 
met vier weggegaan ... " 

'n Hele paar inwoners he! 
besluit om na die vakansie 
nie meer in die koshuis te 
woon nie. Dit het tot gevolg 
gehad dat 'n hele paar 
kamers in die koshuis oop
gegaan het. Saam daarmee 
het daar ook 'n merkwaar
digc verdieping in die akade
miese gees van die koshuis 
ingetree. 'n Mens wonder of 
die Julie-resultate die oor
saak is daarvan. 

Die tegn iese departement 
het na die vakansie hard 
gewerk om die groot aantal 
stuk kende ruite le vervang. 
Balspeletjies moet dus in die 
vervolg nie meer so roeke
loos wees nie. Die swembad 
staan ook nog onaangeraak 
en die somer kom vinnig 
nader. Alma! vertrou egter 
dat Tegnies besig is om daar
van werk te maak. 

• 
Oppikant 

Dis maar 'n gesukkel om so 
na 'n Julie-vakansie weer op 
dreef tc kom en dit wil voor
kom of die halfjaaruitslae die 
grootstc enkele faktor is wat 
bydrae tot die neerslagtig
heid wat tans in die geledere 
heers. Blykbaar sal die 
komende lntervarsity net die 
regte inspuiting wees om die 
akademie weer op dreef te 
laat kom. want tans is elke 
sportman besig met voor
be re id in gs en geheime 
resepte om Kovsieland van
jaar goed le skud. 

Dit lyk of die vakansie ook 
sy tol geeis het, want som
mige inwoners keer maar 
nog drupsgewys terug. 'Die 
wat werk kon kry, soos 
Spikkels, is blykbaar.glad nie 
lus om dit net so verlore te 
laat gaan nie, maar ons ver
trou die koshuisinwuners sal 
na die naweek weer voltallig 
wees en dan kan daar erns
tig gekyk word na 'n geskikte 
geleentheid om weer die in
terne bande le verstewig. 
Lou draf deesdae letterlik 
klas nadat hy tydens die 
vakansie baie goed daarin 
geslaag het om sy motor se 
voorkoms onherkenbaar te 
vermink. Daar word tans 
voorbereidings getref vir 'n 
k operkol lek le. 

Kort voor die vakansie het 
dit aan die lig gekom dat 'n 
hele paar "gematigde 
rewolusioneres" h ulle in Op-

· pikant skuilhou en daar sal 
heel waarskynlik meer van 
hulle gehoor word tydens die 
komende SR-verkiesing. 

Welkom terug aan al die 
inwoners van Oppikant en 
hou maar die plakkate dop 
vir belangrike aankon
digings. Sukses vir die laaste 
termyn ! 

Die nuwe termyn is hier, 
maar daarmee saam som
mer ongeluk. 

Caput se eerstespan 
verloor teen 'n baie sterk 
Amavilla met 13-10. Dis 
jammer, maar tog 'n pres
tas ie as in aanmerking 
geneem word dat dit 'n baie 
gedugte span was. Provinsi
ale spelers wat weer begin 
speel het, is gebruik. Dit was 
in elk geval mooi rugby, net 
jammer dat Caput sleutel
s pelers verloor het gedu
rende die wedstryd soos 
Kassie en "Hamstring" 
Oosthuizen. Ou Jorrie was 
maar baie ongelukkig dat hy 
'n tree van die doellyn moes 
uittrap, veral as ons dink dat 
hy 'n speler soos Ben-John 
Birch op pad soheentoe 
geklop het. 

Die hokkiespan het ook 
met Hombre afgereken. Die 
telling was 2 - 0. Geluk aan 
die manne. Hulle kla net dat 
die ondersteuning baie flou 
was. Dieselfde was by die 
rugby. Net 'n paar ou staat
makers SOOS OU Nikkie. 

Dit lyk darem gelukkig nie 
of die eksamen te veel onder 
die manne gemaai het nie. 
Die eerstejaars is seker vol
t all ig, of hoe? Wat die 

seniors se uitslae betref. Ag 
ons weet darem al hoe om 'n 
posbus op te pas, en kan 
darem skokke oorleef, 
behalwe as die uitslae eers 
die laaste week opdaag. Dit 
is beslis minder mooi. 

'n Beroep word weer op 
die manne gedoen om te 
kom rugby oefen. Daar is 
baie werk en twee spanne 
wat uitstekende kanse het 
om hul onderskeie ligas le 
wen. Korn help. Al draf jy 
net saam. 

.Makouvlei 

Die lewe spoed voort - ook in 
Makouvlei. Na-eksamen
wolke wat alle bedrywig
hede laat stagneer het kon 
dinge nou weer in voile 
swang. Die "bachelorsquad" 
groei aan en 'n heerlike 
vakansie is agter die rug. 

Die rugby wil vanjaar 
maar net nie op dreef kom 
nie, na 'n aanvanklike swak 
begin moes Drakenstein en 
Hombre dit ontgeld. Na 'n 
aanvanklike nederlaag teen 
Overs het die manne alle 
gebroke eer herstel deur 
hulle 'n neerlaag van 16 - 0 
toe le dien. Mens kan ook 
nie elke jaar die beker wil vat . ., 
me, ne. 

Geluk aan Japie, met sy 
Wes-Transvaalse kaptein
skap. Geluk ook aan Pete 
wat die Wes-Transvaalse 
span gehaal het. Sare! word 
ook geluk gewens met sy 
Protea kleure en Westerns 
met sy Wes-Transvaalse 
landloopkleure. Dit bly nog 
steeds vir die manne 'n 
wonderwerk hoe jy met los 
maag en al presteer. ne 
Wessie! 

'n Hele aantal nuwelinge is 
in die koshuis opgeneem. 
Welkom aan o.a. "Heidi", 
"Spinks" en "Multiplex". 
Die manne is ook bly dat 
Steenkool intussen die 
belhamel opgespoor het wat 
sy kar na die bosparty 
gestamp het. Die kafeteria is 
ook nou weer terug 
(verkoopsbelasting en al) 
nadat die deur herstel is. 

Na T.B. se aanmaning ver
trou die Huiskom dat hy 
tydens die volgende "surf
party" sy remme sal gebruik, 
as hy nie kan nie, moet hy Of 
sy troeteldiere se hulp 
gebruik of vir Heinz se hulp 
vra. 

Braam word ook geluk
gewens dat hy intussen die 
"pampoenspook" opgespoor 
het. Die sjorde-manne het in
tussen ook hulle oefenry in 
die koshuis laat staan. 

Gerugte doen die rondte 
dat die "beavers" (BeaYers) 
weer bymekaar wil kom - dit 
raak in die laaste tyd al hoe 
meer ooglopend dat daar 
vanjaar weer 'n paar wenners 
sal wees, ne "Koekies Men
doza". Die manne is saam 
met Barnie bly dat hy sy kar 
weer gevind het. Bester mag 
nie die volgende ko.shuisver
gadering bywoon nie, sim
patie met Koos se stuk
kende verflenterde gesig. 

Manne, geniet die laaste 
semester·_ hou lekker inter
varsity. 

Kulu 

Die Kuluhiete is terug van n 
heerlike en welverdiende 
vakansie om hierdie kwar
taal die akademie by die 
horings te pak en as oorwin
naars uit die stryd le tree. 

Die vakansie blyk die 
tweedejaars goed le gedoen 

het. aangesien ons sommer 
vroeg-vroeg met 'n heerlike 
"middie" verras is. Dankie 
tweedejaars, julle was abso
luut puik en oorspron klik. 

Dit wil al voorkom asof die 
Kuludames eers hierdie jaar 
besef he! watter mooi klip
pies diamante is. Aan meer 
as een hand skitter daar 
deesdae 'n blink klippie en 'n 
mens kan nie juis onderskei 
wat die meeste blink nie,'die 
klippie of die oe? 

Op spo'rtgebied gaan dit 
ook nog steeds voor die 
wind. Die netbal en hokkie
dames oefen alweer hard met 
nuwe moed en ywer. Ons 
beoog om hoe hoogtes hier
die kwartaal le bereik. So 'n 
woordjie van waarskuwing 
aan alma! wat ons op die 
sport veld gaan probe er stuit. 
Ons laat nie met ons mors 
nie! 

Yerskeie aksies word 
beplan vir hierdie kwartaal. 
As ons fees hou, hou ons fees 
en as ons akademies verkeer, 
doen ons dit met oorgawe. 

Wanda 

Die ping-pong-balletjie het 
hierdie week weer baie oefe
ning gekry ! 

Na 'n lekker Jang vakansie 
het die Wandaliete uitgerus 
kampus toe teruggekom. Die 
eerste week is nuks begin 
deur tafeltenniswedsiryde 
teen Heide dameskoshuis te 
speel. 

Die Wandaliete het onder
ling eers uitgespeel en die agt 
bestes gestuur om teen 
Heide mee le ding. Twee 
eerstejaartjies, Adre Olivier 
en Terry van Rensburg het 
goed gespeel deur Puk se 
nommer-een tafeltennjs
speelster van Heide, te klop. 

Adre speel nou ook Puk
net ba I en Terry het die 
vakansie aan landwye pluim
balkompetisies deelgeneem. 

lntussen het die akademie 
ook begin spook en referate 
en toetse dwing die Wanda
liete boe ke toe! 

Daar word na 'n interes
sante en opwindende ter
myn uitgesien ! 
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Mariska Spoormaker 
Vergeet-my-nietjie '7 8 

As een van die jongste kos
h uise op die PUK het Yer
geet-My-Nie alreeds groot 
hoogtes bereik. Met die vie
ring van ons vyfde verjaar
dag het ons huispa. prof. Pot
gieter. gese dat ons nie die 
dames moet vergeet wat die 
;grondslag vir Yergeet-My
Nie gele het nie. 

Hombre 

DIE W1 

'n GroeJ 
Tukkies 

Die le 
(Suid-AI 
Rasse-a 
die ASB 
tebond) 
strekde 
Gazank1 

Die t 
seerde t 
en leer. 
SOOS d i 
goed, I 
Fundud 
ontwikk 
hoofste< 
bestude 

Ye rte 
verskilh 

Die B 

Om di 
hoefte : 
is, belo 
die Bes 
sie RIO 

Dier 
sie is: 
I. Stud 
wees m 
2. Yer~ 
foto's. 
lies is o 
onderh1 
keuring 

' 
Die voorstel van 'n ererol I Oosterhof h<t ,, dio Vocgoot-My-Nie 

- dames se goedkeuring 

In die barrakke is daar dm 
dae 'n oorverdowende stilte 
soos die akademie op sy pie~ 
gesit word. 

Op die sportfront lewe di1 
met die tennisliga wal 
gewen is en ook 'n rugb)· 
wedstryd waar die Koedoe· 
trop as oorwinnaars uit die 
stryd getree het. Hombre Ii 

ook nie min trots op sy twee 
(uit die drie) tafeltennisspe· 
lers wat so goed op die SAU· 
toernooi in Durban gevaa1 
het nie. 

Die 
einde 
deur E 
Dit W1 

met K1 
die St 
diens : 
plekkt 
Athene 
en Am 
toer ko 
tig dae 
die d1 
Belang 
Johann 
ASB-h 
Posbus 
Johann 
Telefo1 

En die Filistyne is al weer op 
ons' 

Na 'n baie lekker vakan
sie (in sommige gevalle is dit 
'"n le lekker vakansie") 
sukkel die trae verstande met 
die referate wat dosente op 
'n mens anaai. omdat hul glo 
jy is uitgerus. Uitgerus se 
pool. ek het nou twee weke 
op 'n hersteloord nodig' 
Maar, ag nou ja, voor in die 
wapad brand 'n lig - al is dit 
ook net die ster op die 
K rismisboompie ! 

Oosternooiens, jolyt le en 
loer, wees getroos. Daar 
word 'n skaatsaksie en 'n uit
ruilaksie beplan en wat dan 
van lntervarsity? 

Baie geluk aan al die 
Oosternooiens, wie se oe 
mooier blink as die blink 
klippies aan die linkerhand. 
Ons hoop daardie blink sal 
dwarsdeur jul huwelikslewe 
in julle oe bly le. 

Origens is dit "hef aan, 
stryders," en "burgers, hou 
moed" - die Desember
vakansie koin ook. al is hy 
nog 4 maande ver! (Niemand 
kan se dat 'n Oosternooi nie 
'n optimis is nie!) 

weggedra en twee hout pa
nele pryk vandag in ons voor
portaal. Op die een verskyn 
die name van die huidige 
primaria en ander primariae 
sedert 1974. Die Yergeet-My 
-Nietjie van 1978 se naam 
verskyn op die ander paneel. 
Die dame wat daarvoor in 
aanmerking kom, moet die 
"groot gees" in die koshuis 
wees. Mariska Spoormaker 
is onvoorwaardelik gekies. 

Die viering van ons ver
jaardag het om 14h00 begin 
toe die mans in hulle meisies 
se kamers tot I 6h00 kon kof
lie drink. Om I 7h00, tydens 
die skemerkelkie en onthull
ing van die ererolle, kon die 
dames nader kennis maak 
met prof. Tjaart. 

In die eetsaal het 'n 
aanskoulike gesig die 
Yergeet-my-nie dames se 
verjaardagstemming begroet. 
Wyn en vars slaai is nou nie 
'n item wat elk'e aand se spys
kaart verhelder nie. 

Groete en baie dankie aan 
alle Yergeet-my-nie dames 
wat bygedra het en nog 
steeds bydra tot die sukses en 
gewildheid van Yergeet-my
me. 

Die Hombre-manne sien 
ook geweldig uit na die inter· 
koshuissokkertoernooi wal 
die I 2de Augustus gespeel 
word en rig ook sommer 'n 
waarskuwing aan die under 
koshuise. Hombre is nie van 
plan om tweede le kom nie. 

So ontvang ons ook hier
die week die beste nuus in 
Hombre se bestaan - nuus 
wat met stomgeslane 
kommentaar ·verwelkom is. 
Die "pad" voor die koshuis 
gaan geteer word! Die hele 
Koedoetrop bulk hul 
waardering aan die buro
krate wat hierd,ie unieke 
gebeurtenis moontlik gaan 
maak. 

Stud, 
dat ht 
kaarte 
hulle k 

ALLE 

Koedoegroete tot vol· gaan 
gende keer en kom toets· Septen 
bestuur asseblief ons nuwe ting sal 
teerpad as hy klaar is. 
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KONTAKPOLITIEK 
PRAK TIES 

. UITGELEEF 

'n Groep van ses-en-twintig Pukke het die week van 17 tot 22 Julie saam met 'n paar Raukies en 
Tukkies 'n toer deur die Noordelike tuislande onderneem. 

Die toer wat deur SABRA 
(Suid-Afrikaanse Buro vir 
Rasse-aangeleenthede) en 
die ASB (Afrikaanse Studen
tebond) aangebied is, het ge
strek deur Lebowa, Venda en 
Gazankulu. 

toergroep te woord gestaan: 
In Lebowa was die toer
groep bevoorreg om deur die 
hoofminister, dr. Pathudi, self 
toegespreek te word. Toer
lede het telkens geleentheid 
gehad om vrae te vra waar 
onduidelikhede opgeduik 
het. 

toer baie geslaagd was. 'n Al
gemene gevoel het ontstaan 
dat die toere uitgebrei moet 
word. 
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Dr. Ackermann (Ellik de Lange) en oud-regter Wessels (Michie/ Meyer) in 'n onderonsie betrokke 
terwyl Beukes (Gerhard Pieters) heel links en Vanessa Coetzer (Deidre van Rooyen I toekyk. 

Die toer was 'n gebalan
seerde toer van ontspanning 
en leer. lnteressante plekke 
soos die Zebediela Land
goed, Dzataru"ines en die 
Fundudzimeer is besoek. Die 
ont wikkeling van die drie 
hoofstede van die tuislande is 
bestudeer. 

'n Duitser en 'n Neder
lander het die toer meege
maak . Die teleurstelling om 
die tradisionele Domba-dans 
nie te sien nie was yir die 
groep nie so erg as vir die 
twee buitelanders nie. 

"Brei Afrikanervolk uit 
,, 

'ar dees
. e stilte 

sy plek 

~ ewe dit 
,a wat 

rugby
oedoe
uit die 

mbre is 
sy twee 

:nnisspe-
1ie SAU
i gevaar 

e sien 
I •• 
e inter-
j wat 
gespeel 
mer 'n 
ander 

nie van 
m nie. 

k hier-

- nuus 
s I an e 
om is. 

koshuis 
ie hele 
k h u I 

buro
unieke 

k gaan 

vol
toets

. s nuwe 
is. 

Yerteenwoordigers van die 
verskillende regerings het die 

Almal wat die toer meege
maak het, is dit eens dat die 

Die Afrikanervolk moet uitgebrei word en die studentekoerant moet leiding hierin gee, het mnr. 
Otto Crause op 'n ASPU-konferensie in Johannesburg ge~. 

tref: daar is besin oor ASPU
n:daksielede, 'n koerant
kompetisie, 'n ASPU-sekre
tarispos en -poesiekompeti
sie. Fotokompetisie 

Die tegniese standaard van 
die ASPU-koerante is hoog, 
maar die intellektuele in
houd is nou, volgens mnr. 
Crause, redakteur van die 
Financial Gazette. Die Besembos verskyn reeds op 28 September 1978. 

Die studentekoeranl moet 
leiding oor die geskille van 
die dag aan sy studentege
meen'skap gee, sodat die 
weer die leiers van die volk 
kan wees. 

Omdat daar 'n groot be
hoefte aan goeie aksiefoto's 
is. beloop die prysgeld van 
die Besembos- fotokomepti
sie RIOO. 

Die reels vir die kompeti
sie is: 
I Studentelewe en Puk
wees moet uitgebeeld word. 
2. Yerkieslik swart-en-wit 
foto's. Kleurfoto's en skui
fies is ook welkom hoewel dit 
onderhewig is aan spesiale 
keuring. 

ASB 
to er 

oorsee 

Die ASB bied aan die 
einde van die jaar 'n toer 
deur Europa en Israel aan. 
Dit word in samewerking 
met Kuoni reisagentskap en 
die Suid-Afrikaanse Lug
diens aangebied en besoek 
plekke soos Jerusalem, 
Athene, Venesie, Miinchen 
en Amsterdam. Hierdie hele 
toer kos slegs RI 238 vir der
tig dae. Die vertrekdatum is 
die dertigste November. 
Belangstellendes kan met 
Johann van der Spuy 
\SB-hoofkan toor 
Posbus 8711 
Johannesburg 
Telefoon: 726-7134 skakel. 

SR
verkiesing 

Studente moet daarop let 
fat hulle hulle studente
taarte moet loon voordat 
\ulle kan stem. 

Klaarmakers 
kamp 

~LLE universiteitsverlaters 
aan kam p van I tot 4 
ptember. Verdere inlig

mg sal op plakkate verskyn. 

3. Die beste foto's sal in die 
Besembos geplaas word. 
4. Alie inskrywings moel 
voor of op die laaste I 4h00 
op 21 Augustus in die 
Besembosbussie by die SSR
kantoor gepos word. 

Daar word slegs 'n be
perkte aantal Besembosse 
gedruk. 'n Bestelvorm sal 
eersdaags in die Wapad ver
skyn. Wees verseker dat jy 
een kry en bestel vroeg
tydig. 

IE · 
AT 
'AAR 

Volgens mnr. Crause moet 
alle toekomspolitiek alleen 
aan die volksbelang getoets 
word. Dit is voordelig vir die 
Afrikanervolk om weg le be
weeg van diskriminasie en so 
handelsbetrekkinge met 
onafhanklike stale uit te brei. 

Dit sal ook tot die behoud 

AN NEER 
AA ROM 

Klasfoto's 

Mense wat klasfoto's wil 
laat neem: 

Maak nou 'n afspraak. 
Moenie wag tot die laaste 

dag as die klasse afsluit nie. 
Dit gee baie probleme by 
bestellings en aflewering. 
Groot asseblief van Piet 
Fotokuns, Tomstraat. 

Radio 
PUK 

Ons benodig dringend om
roepers en omroepsters. 
Geen vereistes word gestel 
nie. Plaas u naam en adres in 
Radio PU K se bussie by die 
SSR-kantoor. (Bussie no. 
131) 

Suidwesters 
registreer 

SUIDWESTERS vergader 
Sondag, 6 Augustus, om 
20h 15, by Heide oor 'n ver
kiesingsvereniging. Daar sal 
ook koffie gedrink word en 
bekers moet saamgebring 
word. 

Binneland 
moet saamwerk 

DR. DENNIS WORRAL, 
Nasionale L V en oud-sena
tor, tree op 14 Augustus om 
20h30 in die Totiussaal op. 
Die lema van sy toespraak is 
"Suid-Afrika: die uitdaging 
en die noodsaaklikheid van 
binnelandse samewerking." 

REDAKSIE 
BEDANK 

Die huidige Wapad-redaksie sal binne die volgende twee 
weke bedank. 

Aansoeke word ingewag vir 'n nuwe redaksie. Aan
soeke kan gerig word aan die redakteur, bussie 13, SSR
kantoor. 

Die aansoeke moet die volgende inligting bevat: Volle 
name en adres, vorige ondervinding en watter pos voor 
aansoek gedoen word. 

van die Afrikanervolk dien 
Oil) minderheidsgroepe te ab
sorbeer. Die Engelse is ge
reed vir Afrikaner-politieke 
leiding. Die Kleurling is ook 
deel van die Afrikaner. Die 
I ndieers sien hulle politieke 
toekoms in die Afrikaner. 

Die Swartes kan egter nie 
geabsorbeer word nie. H ulle 
is meer as die Afrikaner en 'n 
kleiner groep kan nie 'n gro
ter een opneem nie. Hulle 
moet egter kultureel opge
hef word . Dit sal moeilik
hede help voorkom omdat 
dit sal sorg dat hulle genoeg 
het om van te leef. Die be
ginsel, "as ons nie eet nie, 
slaap ons nie", geld hier, al
dus mnr. Crause. 

Oop universileite gee nuwe 
insigte aan andersvolkiges 
oor die eie volk en is dus in 
volksbelang. 

'n Redakteur moet ten 

minste vir ses maande aan
gestel word. Hy moet sy eie 
redaksie aanstel. Hy moet 
nie 'n diktator wees nie, 
maar iemand wat kan saam
werk, se mnr Crause. 

Administratiewe ree!ings 
is ook op die konferensie ge-

Dit is ook duidelik gestel 
dat ASPU-koerante ver
koop mag word. 

Die konferensie is deur 
GOK aangebied. 

Intense konsentrasie by 'n oefening 1•an die PU-koor. 

UP-KOOR BEREIK 
GROOT HOOGTES 

Die koor van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys het 'D" uiters ge
slaagde toer gedurende Julie 1978 onderneem. Die koor is oral hartlik ontvang en gehore het die 
uitvoerings blykbaar baie geneit. Plekke wat besoek is, is Bethlehem, Hartenbos, Mosselbaai, 
Oudtshoorn, Bredasdorp, Stellenbosch, Bellville, Saldanha, Carnarvon, De Aaren Bloemfontein. 

Koosertgangers was oral 
bei"ndruk met die standaard, 
gehalte en afronding wat 
Awie van Wyk se koor 
gehandhaaf en bereik het. 
Be kende Kaapstadse en Vry
staatse dagblaaie het beson
der gunstige resensies oor die 
koor se optredes gelewer. 
Hulle noem dat Awie van 
Wyk nog groot hoogtes met 

die koor kan bereik en be
stempel die uitvoering as 'n 
"vreugdefees". 

Kort voor die toer het die 
PU-Universiteitskoor die 
koor van die Universiteit van 
Stellenbosch op Potchef
stroom ontvang. Op hulle 
beurt kon hulle toe weer as 
gashere op Stellenbosch op
lree. Die PU-koor se op-

Die dirigent van die PU-koor, Awie van Wyk, in aksie. 

trede in die pragtige, nµwe 
Endlersaal van die kon
servatorium word beskou as 
die hoogtepunt van die toer. 
Goeie en blywende bande is 
tussen die twee kore ge
smee. 

Die koorprogram sluit 
gewyde werke in soos "Ere 
en lof aan God" uil die Mag
nificat van Bach en 'n ver
werking van die bekende 
"Lofsing die Heer". Die pro
gram word dan afgewissel 
met 'n toonsetting deur prof. 
Pieter de Villiers van ses ge
digte van ds. I.L. de Villiers 
en die bekende Negerliedjie 
"Deep River" . Die ligte dee! 
van die program sluit lewen
dige kanons in, twee prag

_tige Bantoeliedere en ses 
Boerneefliedjies getoonset 
deur koorleier Awie van 
Wyk, Hubert du Plessis en 
Lourens Faul. Awie van Wyk 
se toonsetting van "Oppie 
Parara" van Adam Small is 
gewis 'n treffer en is oral met 
groot entoesiasme ontvang. 

Die koor tree op I en 8 
Augustus in die konserva
toriumsaal in Potchefstroom 
op; op 5 Augustus in 
Krugersdorp en op 12 
Augustus in Bothaville. Be
langstellendes kan plakkate 
vir verdere besonderhede 
dophou . 
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POESIE
KOMPETISIE 

Die Poisie Kompetisie het nou ten einde geloop en die uitslae 
word Woensdagaand 16 Augustus bekend gemaak. Besonder
hede sat aan al die deelnemers gegee word. Die wenners sat ook 
in die volgende Wapad bekend gemaak word, asook die wenge
digte. 

GENADESLAAP 

S laplappopsmart 
val plat in die hoek van my hart 

die jiere bliksoldaat 
was nie so dapper en jlink 
sy skarniere blyk styfgeroes 
van al die nagbesoek 

slaap slaplappopsmart slaap 
v~r weg 
kraak kraak die b/iksoldaat 
af in die straat 

Dirkia 

Wees soos die establishment 
vergeet van jou emosies en 

gevoel 
wees 'n produk van die geslaagde . .. . ? 

samelewing 
prim-en-proper-bene-teen-mekaar-en 
regop-rug op 'n Pikpuk stoel 
lag vir die grappe van leekop studente 
hou op wonder war die sin van heel die 
geheel is . .. hou 'n pretence voor 
maak of jy al/es geniet .. 
s~ nee vir akademie 
ja vir social 
assosieer jouself met 'n studentegemeenskap 

eendag gaan ans sien wie wen 

Renee Puren 

UIT: JEREMIA 

gister nag 
het kinders 
in die strate geklip-klip 
en vrolik tong 
die liedjies van bloeisels 
geklink 
nou is die huise 
se blinders 

-af 
en al die vrugte vrot 
vol steekvliee: 
verdrinkte paddas dryf stywepoot 
stroom-af 
tot daar waar die maan kraak 
met die k/ank van 'n goue kroon 

E. Esterhuizen 

ALABAMA 
ALABAMA '78/79 staan steeds sterk in die blom, met 'n pro
gram wat vinnig besig is om vorm aan te neem . Die tema van 
vanjaar se program word gesentreer om die verskillende 
bevolkinsgroepe in Suid-Afrika, sowel as die immigrante in 
die land. Die liedjies en die sketse draai dan om die milieu van 
die verskillende groepe . 

In kort: 'n Toer deur ons land en 'n kykie in die musiek 
van verskillende bevolkingsgroepe. 'n Toer na Oos-Transvaal 
met optredes op die volgende plekke word beplan 
Carletonville Nelspruit 
Rustenburg Lyden burg 
Pretoria Tzaneen en 
Middelburg Phalaborwa 
Badplaas 

Die Pukke sal ons ongelukkig eers weer aanstaande jaar op 
die kampus te siene kry. 

DIE WAPAD 4 AUGUSTUS 1978 

CENCl'S HET GEFAAL 
deur Allan Munro 

As mens Artaud se idee dat die bewuste, vormgewende gedeelte van die mens se aspirasies vals is en k 
dat die waarheid van die bewuste en onbewuste skuil; in oenskou neem staan mens voor die 1 wees om nud~e t okndseppe lke 

d k 
. . . • aanvaar en 1e s u us swa 

para o sale mtdrukkmg van dte stuk (wat myns insiens misgekyk is in die produksie van Die I b 
CENCl'S sa ywoon. 

· Die verhaal van Die Cen-
Die paradoks le in Artaud ci's is geinisieer deur Shelley. 

se poging om sy mistieke Dit handel oor 'n vader 
idees van die mens se wreed- (Cenci), wat sy vrou gees-
heid in 'n kompakte, geor- telik vernietig en sy seuns 
dende, direkte teaterstuk te skynbaar vermoor het. In 'n 
ontbloot. As verklaring van poging om homself finaal te 
sy idees faal die stuk, veral breek van die bewuste bande 
wanneer mens probeer om sy wat die beskawing op horn le, 
doelstellings op 'n konven- onteer hy uiteindelik sy dog-
sionele verhoog met ter. 
konvensionele effekte en 'n Sy dogter huur 'n moorde-
konvensionele benadering tot naar om horn te vermoor as 
toneelspel aan te bied. straf vir sy dierlikheid. Hulle 

Sommige elemente m misluk eenmaal voordat 
die aanbieding het hulle tog daarin slaag. Die 
ooreengestem met die oor- kardinaal, Camillo, keur die 
spronklike aanbieding wat moord af deur grond van die 
Arbaud self gelei het, tog Cenci's vir die kerk te eis. 
moet ingedagte gehou word 'n Tonee/ uit Die Cenci's: Beatrice (Magda Hatting) en haar Beatrice (die dogter) word 
dat die dramaturg 'n mis- vader, Cenci (Philip Naude) Foto : C.F. Schoeman gemartel totdat sy uiteinde-
tikus was en as sulks was sy lik tekens van skulderken-
eie produksies onsuksesvol. like wreedheid en die chaos Universiteit om die grense ning toon . Sy sterf dan: fisies 

Artaud is bekend vir die van menslike bestaan om sy van begrip uit te brei. Die en geestelik gebreek, hoe
skepping van die Teater van teater te onderskei van ge- regisseur het te staan gekom wel sy verheug is oor haar 
die Wreedheid en 'n rewolu- wone ligte vermaak. voor heelwat struikel- triomf. Hieruit blyk die 
sionere benadering tot blokke, soos fisiese tekort- chaos wat Artaud nastreef. 
teateraanbieding. Sy invloed Die regisseur het dus 'n kominge met die (gebrek- Philip Naude het 'n 
kan gesien word in die werk groot taak aangepak met die kige fasiliteite op die ver- bevredigende weergawe van 
van Jean Genet, Ionesco, opvoering van idees wat hoog, die akteurs-gehoor die vader gelewer, alhoewel 
Adamow en Weiss en in die moontlik geheel en al onge- probleem, lig- en klank- sy rol oorbestudeerdheid en 
aanbiedings van regisseurs hoord en skokkend vir 'n moontlikhede) die teks van tog nie intense boosheid 
soos Peter Brook en Peter Potchefstroomse gehoor is. mistikus, en ook die gevaar uitgestraal het nie. As mens 
Weiss. Dit is egter die plig van die dat die toeskouers traag sal ingedagte hou dat die vader 

Artaud se basiese begin- die essensie van vryheid sim-
sels keer terug na die boliseer deur die boosheid 
oorsprong van drama, waar van die mens boos voor te 
die dramatiese gebeure alge- stel, besef mens dat hy 'n 

hele empatie tussen die ak- AANKONDJGJNG ware karakter wou uitbeeld 
teurs en die gehoor geskep in plaas van 'n simbool. 
het. Die religie van die offer 

0 
, Dieselfde geld vir die dog-

is byvoorbeeld simbolies 00 R SJ RD E ter, Beatrice (Magda Hat-
deur die hoepriester opge- ting) . Die vreeslikheid van 
voer hoewel die toeskouers die situasie was dramaties, en 
so meegeleef het dat hulle te afgryslik om die gehoor te 
ekstase oor die gebeure be- DIE volgende Sj6rde-aanbieding is THE PEDAGOGUE van betrek in die chaos van die 
leef het. James Saunders. Die eksperimentele eerstebedryf word in situasie . Cobus Potgieter, 

Artaud wil die gehoor eer- Engels aangebied met Liesbet Schoeman as regisseuse en Camillo, die priester van die 
stens betrek by die spelers Henk Wybenga as enigste speler. Dit handel oor ' n onder- Rooms-Katolieke kerk, was 
deur die fisiese grense te pro- wyser wat probeer om sy leerlinge vir laas 'n sin vir waardes te meer suksesvol alhoewel 
beer uitwis. Tweedens. om- gee, terwyl 'n atoombom enige oomblik die aarde kan uitwis. daar 'n groter behoefte was 
hul hy die gehoor in klank, lronie, erns en luim wissel mekaar in snelle opeenvolging afin vir sy alomteenwoordigheid. 
lig en aksie. Verder gebruik hierdie aanbieding wat van 14 tot 18 Augustus in die foyer van In sy hoedanigheid le 'n 
hy simbole, oeroue rituele en die Dramadepartement aangebied word. Toegang slegs op ander tekortkoming van die 
die idee van inherente mens- voorbespreking by die departement. aangepaste produksie. In 

Frankryk is die Rooms-Kato
lieke Kerk die bastion van 
reg en geregtigheid, terwyl 
die Rooms-Katolieke Kerk 
in Suid-Afrika van heelwat 
minder belang is. 

Die beste toneel was die 
banket waartydens brassery 
hoogty gevier het, terwyl die 
kardinaal passief toegekyk 
het. Die tegniese aanbieding 
het beweging kortgekom, 
moontlik omdat die choreo
grafie nie presisering van ri
tuele en simbolisme toege
laat het nie . 

Prof Tjaart van der Walt sing heerlik saam met die Stellenboschse Universiteitskoor, tydens 
gesel/igheid nd die opvoering. Fata : C.F. Schoeman 

Ten spyte daarvan dat die 
aanbieding gefaal het, is dit 
opwindend om te merk dat 

'n hierdie soort materiaal 
aangepak word . 

Eerstejaars doen Commedia def 'Arte 
Die eerstejaar Toneelkundestudente van die Dramadepartement maak op 4 Augustus hulle debuut 
voor 'n gehoQr met hulle aanbieding van DIE KNEG VAN TWEE MEESTERS. 

'n Toneel uit Die Kneg van twee meesters. 
Links Jaques van der Merwe en regs E/ize Venter. Foto: C.F. 

Schoeman 

H ierdie snaakse stuk deur 
Carlo Goldoni in die styl van 
die Commedia del'Arte is be
sonder geskik vir 'n aanbie
ding deur eerstejaars. Die 
vinnige dialoog en die 
beweeglikheid wat dit van 
spelers vereis is 'n baie goeie 
leerskool. Boonop is dit 'n 
tipe stuk wat deur spelers 
sowel as gehoor geniet kan 
word. Dit behoort besonder 
byval by die studenteteater
publiek te vind. Soos in die 
verlede is die meeste van die 
debutante dames en dit be-

. hoort interessant te wees om 
te sien hoe regisseuse Elize 

Scheepers die probleem (is 
dit ?) benader. 

Name waarmee die PU 
in die toekoms dikwels te 
doen sal kry is onder andere 
Gerrit Schoonhoven, wat in 
die KNEG VAN TWEE 
MEESTERS die rol van die 
kneg Truffaldioo vertolk, 
Nadina Kleynhans, Adie de 
Wet, Andre- Jacques van der 
Merwe, Jann Celliers, Elize 
Venter en Sulette Thompson. 

Die Kneg van Twet 
Meesters word van 4 tot 12 
Augustus in die PU-Kamer
toneel aangebied, Bespre
k in gs het reeds by die 
Departement se gebou in 
Hoffmanstraat (regoor die 
Studentesentrum) geopen. 
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Die Jongspan het met die afgelope SAU o/20 rugby-toernooi bewys dat daar baie diepte in die PU 
se rugby is. 

Alhoewel die Pukke nie 
die toernooi gewen het nie, 
het hulle baie goed gevaar. 
Daar was nie minder as nege. 
o/19 spelers in die span nie. 
Dit beteken dat hulle vol· 
gende jaar 'n baie gedugte 
span sal vorm. 

Die Jongspan het 3 wed
stryde gespeel waarvan hul-

le een verloor het - die eer· 
ste wedstryd teen die !keys 
met 24 - 12. Was dit nie vir 2 
opportumistiese driee aan 
die kant van die !keys nie, 
kon die uitslag dalk anders 
gelyk het. 

In die ander twee wed
stryde het die Pukke teen 

Dameshokkie 
• 1s nou 

slaggereed 

Die SAU hokkietoemooi is gedurende die eerste week van die 
vakansie in Bloemfontein gehou. Weens mevrou Sally Ulliot se · 
besering moes die dames na hulleself omsien. Die uitslag van 
wedstryde gespeel : 

t Teen !keys (wenners van 
die toernooi) -verloor 0-2 
t Teen. UPE verloor 0-2 
t Teen RAU wen S-1 
t Teen Wits wen 1-0 
t Teen Natal wen 2-1 

Die presidente van die 
SAU het gese dat die PU be
slis die bes gemotiveerde 
span met die kragtigste voor
koms in die toernooi was . 

Naomi Davel was een van 
die uitblinkers . Die doele is 
aangeteken deur Lizette Uys, 

Heila van Deventer, Anita 
de la Porte, Linda Viviers en 
Alta de Korte. Die finale uit
slag was as volg: 
1. !KEYS 
2. MATIES 
3. RHODES 
4. TUKS 
S. PUK en UPE 
6. KOVSIES 

Die dames is gemotiveerd 
en slaggereed vir die inter
varsity teen UOVS. 

SAU GIMNASTIEK 

Natal en Tuks te staan ge-
kom. Puk het Natal met 63 - H. Aldum en K. Griinschloss - eersgenoemde van Caput en laasgenoemde van Hombre. 
3 verpletter. Dit was ook die -1-------------------------------------
grootste oorwinning ooit met 
so 'n toernooi . 

Een van die hardste wed
stryde van die toernooi was 
tussen Puk en Tuks. Alhoe
wel Tukkies as die gunste
linge beskou is, het die ligter 
Puk-span hulle met 18 - 16 
gewen . 

Na afloop van die toer
nooi is 'n SAU o/20 en o/19-
span gekies. Vyf Pukke is 
ingesluit in hierdie twee 
spanne. 

Nie Nortje en Michael 
Carlisle het plek gekry in die 
o/20 - span en Louwtjie van 
der Walt, Christo Grobler en 
Quinten Campbell is in die 
o/ 19 - span ingesluit. 

Behalwe vir die vyf spe
lers wat in die SAU-spanne 
ingesluit is, het Kobus van 
Wyk, Zillen Roos, Japie van 
Rensburg, Jan Steenkamp en 
Piet Cauchar uitgeblink 
gedurende die toernooi . 

KORTSPORT 
UITHOU OP 

'N PERD 
SE RUG 

'n Eerstejaarstudent van die 
PU vir CHO, het die afge
lope nkansie aan die Vyfde 
Nasionale Uithou rit vir perde 
op Fauresmith deelgeneem. 
Hy bet die rit op 'n deels
geteelde Arabier Buggy, ge
wen. 

Die rit strek oor 'n af
stand van 210km en hy het 
dit in 'n tyd van 9uur 24min . 
afgele . Die laaste I Skm het 
hy teen 'n snelheid van 
30k.p.u. gery . 

Die tweede en derde plek
ke is onderskeidelik inge· 
neem deur mnr. A. de Wet 

van Linden op Eibna Nasle
la, 'n Arabier, met 'n tyd van 
9uur S6min, en 'n studente
verpleegster, Sandra Botha, 
van Bloemfontein met 'n tyd 
van IOu.ur 4min . 

Slegs veertig perde het die 
uithourit voltooi. 

LAND LOOP 
SUKKEL 

Gedurende die Suid-Afri
kaanse Universiteite Land
loopkampioenskappe, ge
hou op I Julie te Cecil Pay
ne Park, Florida, het die 
PUK-dames tweede geein
dig, terwyl die mans, weens 
verskeie beserings met 'n 
vyfde plek tevrede moes 
wees. Gert Doorewaard was 

derde en Marietjie Barnard, 
vierde. 

Vier PUKKE het die PRO
TEA-span gehaal. Hulle is: 
G . Doorewaardt, N. Mein
tjies, M. Barnard en A . 
Claassen . 

MANSHOKKJE 
Aan die einde van die eerste 
rondte van die manshokkie 
koshuisliga, wat hierdie jaar 
vir die eerste keer plaasvind, 
kan ons meld dat daar wye 
belangstelling heers en nuwe 
talent het na vore gekom. 
Die wedstryde is op goeie 
voet beslis en die stand van 
die spann·e is soos volg: 
Dorp : S punte 
Caput : S punte 
Hombre : 2 punte 
Over-de-Voor : geen punte 

JUNIOR SPRINGBOKKLEURE 
AAN DIE PUKKE 

Die Puk se judokas het die afgelope vakansie puik presteer. 
Gedurende die SAU Judotoernooi op RAU het die Pukke tweede geeindig. Tukkies het gewen en RAU was derde. 

Die individuele uitslae was o/78 kg Chari Botes - silwer vakansie geh.ou . Chari Boles, om met die louere weg te 
soos volg: Hugo Pienaar, Chari Boles Hugo Pienaar en Johan Bos- slap aangesien die Tukkie 
o/60 kg Hugo Pienaar - goud en Pieter Coetzee het Pro- hoff het die puik prestasie Judoka nie tydens sy geveg 
o/71 kg Johan Boshoff - teakleure verwerf. behaal deurdat hulle Junior teen 'n Puk gewaarsku is na-
silwer Springbokkleure verwerf dat hy al van die mat be-
o/9S kg Pieter Coetzee - Die SA Judokampioen- het. weeg het nie. Die geveg kan 

Gedurende die vakansie is die SAU gimnastiektoernooi gehou. silwer skappe is ook gedurende die Tukkies was baie gelukkig die finale uitslag in die guns 

J5 Glm""te ,., die PU hot daa<aoo doelg<0.,m, I"" di< """' godmi hot. 
Die toernooi wat deur !keys aangebied is, is d~ur Tukkies £?ie Universiteit van Preto-

gewen. Puk het derde geeindig. s t } "kh • d na het met 4 gevegte teen 3 
Daar was deurgaans 'n goeie gees onder die spanlede en p 0 r p e rs 0 0 n I . e I - gewen. 

onder leiding van die afrigter, Kobus van der Walt, het hulle 
hard geoefen. 

Johan Puyper, Billie du Toil, Louis Gerber en Hanlie Zaay-1 Sh rl n G 
mann het uitgeblink. Anita Bremis het die kompetisie vir da- a e e eyse r 
mes in die eerste graad gewen . 

Die span het in die Kaap die wynkelders besoek. 
Die span sien uit na die volgende toernooi omdat die groot

ste deel van die span behoue bly. 
UITSLAE: 

I. Anita Brewis -
Totaal: eerste plek, eerste graad 

2. Annelize Geyser -
vierde plek, tweede graad, eerste ir: steunspronge 

3. Nanda Barnard -
derde in steunspronge, tweede graad 

4. Louisa Jonker -
Totaal: tweede plek, derde graad, eerste in die trapbrug 

S. Lenie van Tonder -
Tweede in die vloeroefeninge, vierde graad 

6. Talitha Aucamp -
Derde in die balk, vierde graad 

7. Louis Gerger -
Totaal: derde, tweede graad, eerste in vloeroefening, 
spronge, ringe en brug 

8. B. Taute -
Derde in brug, derde graad 

9. C* Harding -
Derde in spronge, derde graad 

10. P. Louw -
Tweede in spronge, derde graad 

11. W. du Toit -
Totaal: tweede, vierde graad, eerste in die vloeroefenin
ge, tweede in rekstok 

12. J . van Wyk -
Derde in spronge en brug, vierde graad 

13. P. Venter -
Totaal: derde , vierde graad, eerste in ringe, beulperd, 
rekstok 

14. B. Ras -
Totaal: vyfde, vierde graad, tweede in ringe 

IS . Hanlie Zaayman -
Totaal: eerste, tweede graad, eerste in brug, tweede in 
vloeroefeninge, tweede in spronge, tweede in balk . 

Sharlene Geyser is 'n eerstejaar B.Juris student. Sy het die week teruggekeei" na 'n maandlange 
toer deur die VSA. Sharlene het as Junior-Springbok aan die Wereldkampioenskappe in trampo
lien en dubbel-mini trampolien deelgeneem. Sy het sewende geeindig in die dubbel-mini. 

Op laerskool het Sharie- sy ook goed presteer en is in erekleure in gimnastiek ver
ne al in gimnastiek uitge- I 97S as S.A. se intermediere ·werf. 
blink. Sedert haar gimnas- kampioen aangewys. In 1974 Sharlene het twee jaar ge
tiek loopbaan begin het, is sy was sy lid van die S.A. gim- lede met trampolien begin . 
feitlik elke jaar as Wes- nastradespan wat na Ber- As gevolg van haar gimna
Transvaalse kampioen ge- lyn gegaan het. In 1976 het stiek agtergrond en onder lei
kroon. Op nasionale vlak het Sharlene Wes-Transvaalse ding van haar bekwame 

afrigter - mnr. Kobus van 
der Walt (lektor in liggaam
like opvoeding) - het sy 
reeds vanuit die staanspoor 
begin uitblink. 

Sharlene het veral in dub
bel-mini trampolien begin 
presteer; in 1977 is sy as S.A. 
kampioen in die ouderdoms
groep IS - 18 jaar uitgewys. 
Ook het die eer haar te beurt 
geval om die eerste S.A. da
mes-opekampioen in dub
bel-mini te word . 

In 1977 word Sharlene as 
Junior Springbok aangewys 
om S.A. in Spanje le gaan 
verteenwoordig, maar van
wee ongunstige politieke 
omstandighede moes die 
kampioenskappe gekansel
leer word. 

Sharlene het baie poten
siaal, en ons hoop dat sy die 
Puk se naam nog lank en ver 
kan uitdra deur haar presta
sies. 

Die toekoms lyk baie 
rooskleurig aangesien slegs 
Pieter Coetzee van die Puk
span aanstaande jaar nie die 
span sal verteenwoordig nie . 
Origens bly die span 
onveranderd . Dit kan bete
ken dat die Pukke binne drie 
jaar die SAU kan wen aange
sien hulle voor verlede jaar 
glad nie in die prentjie was 
nie. 

Hugo Pienaar, die afrigter 
van die span, het self twee 
goue medaljes gewen. 

Die Kovsies kan hulle dus 
maar gere~d maak om baie 
hard met moeder aarde ken
nis te maak. 

Daar word gesoek na 'n 
persoon wat in die onder 6S 
kg afdeling kan meeding. As 
die leemte gevul kan word, 
sal die span op voile sterkte 
kan meeding. 

WAPAD WORD 

gedruk 

deur 

Tel. 832301/2/3 
Pretoria 
Posbus 255 
Silverton 
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Pukke herwin 
ou vorm 

Die blits rugby-toer deur die Boland en die Westelike Provinsie het getoon dat Kovsies hulle vir 'n 
lntervarsity duisend gereed kan maak skryf, Nico nn der Westhuizen. 

Tydens die agt dae het die 
Pukke teen Malmesbury, 
Bellville, Morreesburg en 
Worcester gespeel. 

Die wedstryd teen Bell
ville was ongetwyfeld die 
hardste en beste wedstryd 
.van die toer, waartydens An-

dre Rossouw, een van ver
lede jaar se helde tydens die 
wedstryd teen die Kovsies, 
met sy skitterspel gesorg het 
dat die Pukke met 34-20 ver

--------------------------. loor het. 

GERT 
DRAF 
VOOR 

Gert Doorewaard, die bekende langafstandatleet van die Puk 
wat tans besig is met sy weermag-opleiding het die weermag
minimarathon maklik gewen met 'n tyd van I :09:07. 

Die bekende B oebie 
Pienaar was derde. 

Tydens die Wes-Trans
vaalse veld-landloopkompe
tisie kon Gert sle&s 'n vyfde 
plek behaal. Die bekende 
Mathews Batswadi, ook van 
Wes-Transvaal, het die 12 
km met 'n tyd van 37 min 49 
sek . gewen . 

Nollie Meintjies het derde 

in die mans onder 21 - I 0 km 
afdeling geeindig . Johan 
Foune van Tukkies het rede
lik maklik gewen. 

Die dames van die Puk het 
effe beter gevaar. Marietjie 
Barnard het tweede in die 
vroue afdeling geeindig. 

A. Claassen het die 4km 
vir vroue onder 20 gewen en 
Lynette Tait was tweede . 

Andre Markgraaf, Jannie 
Tiedt en · Ben de Kl erk het 
met ' n drie elk, agter die 
doellyn gaan kuier. 

Teen Malmesbury het 
hulle met 24-15 gewen, teen 
M oorreesburg met 16-6 en 
teen Worcester met 13-3. 

Dit is veral verblydend om 
le sien dat die spelers nou 
met baie meer selfvertroue 
speel. 

Jannie Tiedt, kaptein 
James Stoffberg en Andre 
Markgraaf het in die wed
stryd Wes-Transvaal teen 
Oostelike Provinsie uitge
blink. Dit was veral die lyn
staanspel van Markgraaf en 
die goeie heelagterspel van 
Tiedt wat bewondering afge
dwing het. Die twee is ge
nooi na die Gasel-proewe. 
Die span wat gekies word sal 
later vanjaar teen 'n Ameri
kaanse toerspan kragte meet. 

Daantjie Weitz het teen 
------------------------~ die Oostelike Provinsie ge

toon dat hy heeltemal van sy 
besering herstel het wat hy 

Koos Henning 
oorheers 

SAU 
Koos Henning is tydens die onlangse SAU gewigoptel-toernooi 
as die beste deelnemer van die toernooi aangewys. 

Koos het die liggewig-afdeling 60-67 kg gewen. 
Met hierdie prestasie het hy gehelp dat die PU ander 

spanne soos RAU, UOVS en Tukkies maklik gewen het en 
naelskraap teen Wits verloor het. 

Koos Henning was die enigste Puk deelnemer wat Protea
kleure verwerf het. 

lndividuele uitslae 

Liggewig - 60-67 kg - Koos Henning - eerste 
Middelgewig - 67-75 kg - Eugene du Plessis - eerste 
Veergewig - onder60kg- Renier van Rensburg - tweede 
Lig/Swaar - 75-82 kg - Leon Labuschagne - tweede 

Die prestasie van die gewigoptelklub is uitstekend as dit in 
die lig gesien word dat dit een van die jongste sportklubs op 
die PU is. 

SPORTREDAKTRISE 

Nou ja, dit is agter die rug - 'n vakansie gevul met S.A.U.-toer
nooie. Soms was dit verrassend en so ms, soos altyd maar, te
leurstellend ook. Volgende op die spyskaart is die Kovsie-inter
varsity en daarop volg ou Akademie. 

Hoop julle gee nie om vir 
'n paar klaagliedere nie, 
maar daar is so ' n bietjie sand 
in die skoen . Soos almal weet 
dee! die PU elke jaar 'n 
hele paar sportbeurse uit. 
Maar, soos alma! dalk nie 
weet nie het dit in die ver
lede al gebeur dat 'n span nie 
aan 'n sekere· kompetisie kan 
gaan deelneem nie - weens 
finansiele probleme. 

Daar is gevalle van per
sone wat sportbeurse ont
vang en later die PU om 

verskeie redes, in die steek 
laat. Juis hieroor bestaan . 
daar nou ontevredenheid. 

Kan die sportbeurse nie 
bietjie meer kieskeurig deur 
die owerhede uitgedeel word 
nie? Sodoende kan die sport
lui wat gewillig is om die 
PU se naam uit te dra mos 
daarin gesteun word, . wat 
niks minder as reg is nie . Dit 
sal tog 'n veel beter aanwen
ding van dieselfde hoeveel
heid geld wees. 

tydens die toer opgedoen 
het. 

Die spelers is fiks en werk 
baie hard om slaggereed te 
wees teen UOVS. In Kovsie
land loop die manne oor van 
selfvertroue. 

Ertjies 
wen 

Sigma 

Ertjies Bezuidenhout berei 
horn deeglik voor vir die 
komende Rapport-toer. Al
hoewel Ertjies lank reeds sy 
stem dik gemaak het, kon hy 
nooit voorheen teen manne 
met internasionale enaring 
wen nie. Hierdie sielkundige 
agterstand het hy vir altyd uit 
die weg geruim deur verlede 
maand die Sigma-Panorama 
fietstoer deur die skilderag
tige omgewing van Oos-Trans
vaal tussen die voorste Suid
A frikaanse fietsryers te wen. 

Ertjies spog met die onder
skeiding dat hy verlede jaar 
die Yaaldriehoek se koerant 
as Yaalweekblad se sport
ster van die jaar aangewys is. 
Die jaar is hy ook as hul 
sportstcr van die maand aan
gewys. 

Vir die komende Rapport
toer is hy baie vasberade en 
word hy ook as een van die 
gunstelinge beskou om die 
belangrikste fietsbyeenkoms 
van Suid-Afrika te wen , ver
al nadat hy drie weke na die 
Sigma-Panorama. in die 
Mainstay Ka apse Tocr derde 
geeindig het met slegs 40 
sekondes agtcr Robbie Mc 
lntosh van Natal wat gewen 
het met 'n tyd van 9 uur 42 
min 37 sekondes. 
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Quentin Irwin (regs) en Henning van Aswegen val aan teen WITS op die SAU-toernooi in Durban 

Pukke vaar goed 
• zn Durban 

Die PU se sokkerspan het die afgelope Julie-vakansie vir die eerste maal in sewe jaar aan d~ 
SAU-toernooi deelgeneem. 

Die toernooi, waaraan al 
die blanke universiteite deel
geneem het. is van 1-7 Julie 
op die kampus van die Natal
se universiteit aangebied . 
Yan die tien universiteite het 
die Maties en Natal die bes
te gevaar. Maties het uit
eindelik die toernooi met die 
beste doelgemiddelde vol
tooi. 

Die PUKKE kon wel geen 
van hulle wedstryde wen nie, 

maar is in drie wedstryde met 
net een doel geklop en het 
die wedstryd teen RAU ge
lykop gespeel. James Moo
die en Henning van As
wegen het vir die PUKKE 
doele behaal terwyl Joac
hem van Oordt, Quentin 
Irwin, Mike . de Swart en 
Roelf Pretorius met hulle 
spel belndruk het. 

M nr. Egon Schultze, af
rigter van die span, se die 

toernooi was waardevolle 
ondervinding vir die spelers 
en het 'n goeie idee gebied 
van die standaard sokker wat 
by die ander universiteite ge· 
speel word . 

Mnr Schultze se die span. 
wat tans voorloop in die 
Wes-Transvaalse liga, sien 
uit na volgende jaar se toer· 
nooi wat deur die Maties op 
Stellenbosch aangebied 
word . 

SPORTPERSOONLIKHEID 
VAN DIE WEEK 

Quentin Campbell 
Quentin Campbell het die afgelope vakansie vir homself naam gemaak, deurdat hy as vaskopstut 
vir die Suid-Afrikaanse Universiteite-span gekies is. 

Dit is egter nie vir Quen- · 
tin vreemd om die pap dik 
aan te maak nie, aangesien 
hy reeds as leerling van Grey 
Kollege in Bloemfontein die 
Yrystaatse skole-span in die 
Cravenweek verteenwoor
dig het. 

Yoordat hy as slut ge
vestig geraak het, het hy eers 
senter en later agsteman ge
speel . Sy beweeglikheid en 
krag wat agter die 90 kg skuil 
het van horn 'n sekere keuse 
gemaak toe daar vroeer van
jaar deur mnr. Piel Brandt na 
'n vaskopstut vir die Jong
span gesoek is . 

Net soos mnr Brand was 
die Wes-Transvaalse en ook 
die SAU-keurders baie 
belndruk met die jong Puk 
speler. 

Die eerstejaar apteker-stu
dent speel Saterdag, 5 Au
gustus op Ellispark teen die 
S.A. skole-span tydens 'n 
voorwedstryd vir die wed
stryd Transvaal teen Rhode
s1e. 

Mag hy en die ander Puk
spelers help om verlede jaar 
se nederlaag van 33-16 teen 
die S.A. skole te wreek. 

Quentin Campbell, kragman 
van die Suid-Afrikaanse Uni
versiteite-span - Foto: Frik 

Schoeman. 


