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Kowie Marais oor
afsonderlike
ontwikkeling

Afsonderlike ontwikkeling laat geen moontlikheid vir verandering in Suid·Afrika wat deur alle
nasionaliste bepleit word nie, het oudregter Kowie Marais gesê. Hy het tydens die etensuur op
Dinsdag, 5 September in die Sellaatsaal gepraat oor die Progressiewe Federale Party en die toe-
koms.

Mnr. Marais het gesê dat
aan almal die gelyke geleent-
heid as aan die Blanke gegee
moet word. Dit kom daarop
neer dat alle skeidingswette
uitgewis moet word. Hy het
genoem dat 71 persent van
die bevolking wat bydra tot
die ekonomiese ontwikke-
ling, Swart is. maar dat hulle
nie dieselfde regte as die
Blankes geniet nie.

Hy hel verskeie
nasionaliste aangehaal wat
gesê het dat verandering in
Suid-Afrika noodsaaklik is.
Hy het bygevoeg dat geen-
een van hulle spesifiseer wat
hierdie verandering moet
wees nie.

Mnr. Marais het gesê dat
daar waarskynlik niks vun
Dr. Connie Mulder se vyf-
Jaar-plan sal kom nie.

Oor die nuwe bedeling het
hy gesê dat baie kiesers ten
gunste daarvan was. maar
dat ons in die afgelope parle-.
mentsitting niks hiervan
verneem het nie. Hy het gesê

dat hy uit die Nasionale Par-
ty is omdat die afsonderlike
ontwikkeling nie 'n oplos-
sing vir Suid-Afrika se
probleme bied nie. Die
behandeling van die Kleur-

Professor wil in
vrede gaan

------- ...L ___,

Prof. J.D. Villi der Vyver (Voorheen, dekaan) fan die fakulteit regte en tans profe ....sor in di"
regsfilosofle. Hy hef onlangs die Akademieprys vir sy werk oor menseregte verwerf. Na bewering
het prof. van der Vyver gesê dat die Koinonia·mense hom om hulp gena het.

Staatsubsidie
besnoei

Die staatsubsidie aan universiteite Is met 'n verder 5% be.
snoei. Dit volg na 'n besnoeiing van byna 5 persent verlede jaar.

Dit het gebeur ten spyte
van die formule Wat die Van
Wyk de Vries-kommissie uit-
gewerk het om toekennings
aan universiteite, gebaseer
op studentegetalle, te doen.
Hierdie stelsel het in 1975 in
werking getree.

Die regering het laat blyk
dat dit beter sal wees as uni-
versiteitsgclde gelyk gestel
word by alle universitette en
dat dit verhoog moet word.
Dit kun moontlik 'n oplos-
sing wees vir die PUK, daar
die tekort hierdie jaar meer
as 'n miljoen rund beloop, en
die vooruitsigte Vit volgende

jaar nie beter is nie.
Die PU se gelde is van die

laagste in die land. Vanaf
1975 het die klHsgelde vir
graadstudente van R250 na
R360 gestyg, en vir diploma-
studente van R225 tot R290.
In dieselfde tydperk het die
losiesgeld van R500 na R650
gestyg. Verlede jaar was die
PU die. enigste universiteit
wat nic sy klasgelde verhoog
het nic.

Dit kan seker verwag word
dat die Raad op sy eers-
komende vergadering op 22
September aan hierdie sake
aandag sal gee.

VSA speel
leidende

rol
"Die Amerikaanse regering het besluit dat dit tot sy eie voor.

deel Is as redtkale Marxistiese regerelngs In Afrika en Suider.
Afrika oorneem. Wanneer die betrokke lande ontnugter raak
met die Russiese oorheersing en die Russe uitskop, kan Ame-
rika toetree en die situasie red. tt

Hy het bygevoeg dut
kfcurdiskrimlnasle steeds be-
staan en dat daar dinge is Wat
nie moreel regverdigbaar is
nie. Sake word egter
reggestel. "Daarvoor het ons
egter tyd nodig. Om veran-
derings oornag aan te bring,

kan net tot onluste aanlei-
ding gee."

Prof', Dirk Kunert se refe-
raat het oor die ideelogiese
grondslae van die Ameri-
kaanse buitelandse beleid
gehandel. Dit het die
A merikaner. se houding as
natuurlike uitvloeisel vun
hulle erfenis en ideologie
verklaar.

Mnr. Piet liebenberg.
navorser aan die Sentrum vir
Internasionale Politick. het
'n referaat oor die VSA us
supermoondheid en sy rol in
die wêreldpolitiek gelewer.
Volgens hom het verskeie
faktore in die VSA se guns
getel en is hy as't ware
bestem om groot moondheid
te wees. "Juis daarom moet
die lande van die vrye wêreld
deeglik besef dut hul enigste
waarborg vir veiligheid en
voortbestaun steeds toevlug
tot Ameriku is."

NUWE BLOED LEI
KOSHUISE

Mej. Magdel van der Walt wens al die nuwe HK's sterkte toe en sy vra alle PlJKKE om hulle '('
ondersteun. Sy sê hoewel party miskien nog onervare is, almal hulle 'n regverdige kans moet gun.
Sy meen dal daar 'n verslapping In die gesagsaanvaarding van mense gekom het en dan rom dring S)
op 'n meer Christelike oriëntering aan.

Mnr. Kowie Marais
ling ná die Erika Theron
Kommissie. het verder byge-
dra tot sy uittrede.

Mnr. Marais het gesê dat
ons eers ons Swartes ekono-
miese regte moet gee voor-
dat hulle politieke regte
verkry. In hie rdie verba nd
kan ons uit die V.S.A. sc Dit is die mening van Sy
foute leer. Edele. adv. R.F. Botha. die

----------~---------------------~ Min ister van Bu itclandse
Sake. Hy het Erelidmaat-
skap van die Sentrum vir
Internasionale Politiek op
die elfde simposium van die
Sentrum ontvang. Die sim-
posium is deur bykans vier-
honderd mense bygewoon en
heloor Amerika en Ameri-
kaans-Su id-A frikuanse
verhoudinge gehandel.

Adv. Botha het gesê Suid-
Afrika is nic bereid om, as
bewys vir die Amerikaanse
beleid, onder te gaan nic.

In die Sunday Times skryf der Vyver niks verder sê
hy 'n artikeloor die wette in voordat alles nie agter die
SA onder die opskrif "Our rug is nie. Intussen. ê hy wel
laws still disgrace Western dat hy, as hy sou weggaan.
civilisation". Hy staan skerp in vrede van die universit eit
krities teenoor die wet op wou weggaan.
terrorisme en die minister _
van justisie en die veilig-
heidspolisie.

Hy beweer in die Rapport
van 20 Augustus dat hy deur
adj-min Le Grunge by die
N.P. aangekla is OOr sy uit-
latings. In dieselfde berig het
hy die teen die sogenaamde
"sensuur op akademici" aan
die PU vir CHO. want. so sê
hy "Ek hou nie van die
stelsel van 'n gespreksforum
nie". Die Raad verwag egter
dat akademici nic nu buite
sul praat voordat standpuhte
nie binne die universiteit self
opgeklaar is nie.

Die dagbestuur van die
Raad hel hom oor hierdie
berig uitgedruk in die Trans-
valer van 25 Augustus: "In
dié herig word ook gesin-
speel op 'n moontlike bedan-
king van prof. Van der Vyver.
Die Raad is bewus daarvan
dat prof. Van der Vyver uun
die rektor, die dekaan van
die fakulteit Regie en andere
gesê het dat hy sy pos aan die
universiteit bedank of
bedank het en neem kennis
dat hy meegedeel het dat sy
brief ter bevestiging van sy be.
danking in Septemher ont-
~allg sal word."

Die Raad sit op 22 Sep-
temher en verwag 'n brief
oor prof. Van der Vyver se
toesprake. Hy moet
vandeesweek'die rektor In
hierdie verhand spreek.
nadat hulle reeds op hul
besoek aan Amerika oor die
aangeleenl heid gepraat het

Prof. Van der Vyver is ook
na A trierika uitgenooi om 'n
jaar lank daar to doseer. Aan
Die Wapad wou prof. Van
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Mnr. Gert Breed vra meer
samewerking tussen SSR en
HK. Hy vra ook dat die ver-
skillende HK's die besluite
w a t op Kampusfokus
geneem word, stiptelik moet
uitvoer, sodat daar beter
koórdinering tussen koshuis
en kampus kan wees.

WUIoriëntering betref,
steun mej. Vun der Walt wel
die groepsidee, muur sy vra
ook dat daar meer indivi-
duele aandag aan die eerste-
jaar gegee moet word In
plaas daarvan 0111 eerste-
jaars te verskree en hul
menswaardigheid aan te tas,
moet daar posit iewe ken.
mekaar gehou word tussen
eerstejaars en seniors. Mej.
Van der Walt erken dat
oriëntering nie op die
oomblik eintlik Christelik
aangcpnk word rue en dat
daar or die voorgestelde
rnanier meer bereik sul word.

Volgens mej. Marthie van
Jaarsveld wat alreeds op die
"K van Wag-tn-Bietjic ge-
dien het. i. Wag 'u-Bietjie
die enigste koshuis wat nog
altyd die beleid het dat dit
eerstens gaan om PUK te

wees en nie soseer om te wen
nie. Wat ook al gedoen word.
moet geniet word en daar
moet beter mense van die
dame: ge rnuak word Sy
meen dat die nuwe ilK goeie
vertecnwoordigerj, van die
koshui. is.

Op 'n vruug Wilt vir haar
d r e helangrikste is vir
volgende jaar, 'het sy gesê:
"Alb is die belangrikste".
Sy glo dat 'n mens alles in die
lewe gebalanseerd moet
doen. maar sy dink ook dut
daar beslis aandag aan die
dames se weerbaarheid
gegee moet word.

Mej. Isahel Iloogendyk is
'n tweedejaar wat prlmuria
geword het. en sy heplun
baie vir die eerstejaars van
volgende jaar. Sy 'sal graag
wil hê dat die eerstejaers
meer kennis moet dra van
die verskillende rade, Van
volgende jaar af sal Klawer-
hof ook nie net e e n
huiskomiteelid met die
portefeulje eerstejanrsaan-
geleenthede hê nie, muur dit:
hele lt K en veral die onder-
primaria. sal d aa r m e e
gemoeid wees.

Mej. Iloogendyk sê dut
mens nop, altyd moet onthou
dat jy 'n Puk is ell dut die
koshuisgees nic so belangrik
moet wees nie. Van die nuwe
ilK sé sy: "Saam salons die
ding doen". want sy glo as
mens u l l e s Christelik
benader jy JOLl plig ns HK
goed sal kan uitvoer.

Dorpdurnes. of soos hulle
tans heet. Dinki, se nuwe
prima rill. mej. Ren Roles.
was du re m al onderpr]
maria. maar sy het nogal 'n
moeilike tuak om van 'n kos-
huis wal eintlik nie 'n koshuis
is nie, 'n koshuis te mank.
Wat betrokkenheid betref
het sy nic eintlik probleme
rue, want die kushuis bestaan
eintlik net lilt dié Witt in dil:
koshuis \\11 WCI.!S.

Oinki ontvang Illreeds van
hierdie par af al die nume
van die eerstejuurs Wilt in die
dorr sul bly hy udrninistrusle
en gaandeweg sal hulle weet
wie in die koshuis IS. Mej,
Rates hoop dat duar 'n kan-
toor tot Dink i se beskikking
gestel sal word. sodat hulle
daardeur groter eenheid en
betrokkenheid sul kan
bewerk.
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RADE. RADE. RADE

zijhebbengezegd
Hulpprojek soek hulp

Dit is 'n lang pad Noorde toe. Die warm-nat-sweet-frustrasie van die rit word so stelselmatig 'n
ken-mekaar. 'n Ken-mekaar met jou werkvennote. met jou werksomstandighede en met jouself. Ja,
jy word jy as die sweet al die pretensie afwas en jy tot velle ontplooiing kom - Kom bou saam met
Hulpprojek : kom bou jou karakter.

Desember 1978 word Ven- bou 'n kerk- kom bou Hulp- saam met die nag - om te er-
daland versterk en verryk projek. vaar hoe die natuurskoonjou
deur Christen-Afrinaers wat 'n Fees in 'n vreemde land insluk. Kom help die natuur

Mnr. T. Eloff se jaarverslag is op die SSR-oordragvergadering aanvaar met besondere waar- wil bou aan die Koninkryk - dit beloof te geskied. Dit is aanskou kom help ons bou.
dering vir die leiding en inspirasie van die voorsitter in die werksaamhede van die SSR van die PU van God. Die bakstene wag, die grootste genoegdoening Die dag se werk bring eel-
vir CHO van I977n8. Die vergadering Is op 28 Augustus gehou. die gemeente kyk uit - Kom as die moegheid oor jou sak, te op jou hande. Die dag se

son bring seer op jou vel. DieDaarna is die voorsitter- IRA WA oor die ASB-kon- V ER nag se koelte en die aand se
stoel deur mnr. Schwellnus gres (meer interessante SSR ERAND braaivleis maak alles weer
aan die voorsitter vir menings) -en die ASTER- reg. Die swart koffie neem
1978/79, mnr. T. Eloff, oor- simposium. die dors weer weg. Daar is
handig en het die nuwe lede Kultuurraad sal 'n Lente- GRONDWETLIK harde werk, daar is lafenis.
hul plekke ingeneem. fees in Oktober aanbied. Die Daarom is daar manne en

Op 6 September 1978 het Besembos salongeveer 28 dames nodig, daarom is daar
die nuwe SSR hul eerste ver- September verskyn. Die Karnaval, Aster, Sakboekie en Besembos wat voorheen on- veling aanvaar of verwerp. plek vir baie. Het jy krag vir
gadering gehou. Die SR- Wysbegeertekonferensie sal der die Administratiewe Raad geval het, gaan moontlik in die Hierdie aanbeveling sal werk? Kom bou die kerk.
samestelling het intussen so aan die einde van Septem- toekoms óf onder Rade óf onder SSR-portefeuljes ingedeel word. waa rs kyn Iiknie verwerp Gelukkig dat daar mense
verander: Ná mnr. Douw ber aangebied word. Daar sal word nie. Die praktiese irn- is wat strepe trek _ 'n bewys
Breed se bedanking is mnr. ook op 16 September 1978 'n . Die SSR van 1977/78 het lewering op algemene plementering van hierdie van die wat minder werk en
Steinman de Bruyn as vise- Raadsdialoog-kamp vir alle teen die einde van sy termyn studentevlak was 'n moti- grondwetlike verandering sal meer lagspiere wek. Jy wat
voorsitter verkies. Mnr. nuwe Raadslede, asook ou 'n aanbeveling aanvaar wat vering vir hierdie stap, en dit hopelik voor die einde van glo met die hart, en bely met
Bennie Hattingh het toe in en nuwe voorsitters aange- hierdie implikasies kan hê. stem grootliks ooreen met die jaar afgehandel wees. die mond _ hier is ook ge-
die Sportraad-vakature bied word. Dit sal beteken dat die Ad- dié van die SSR. leentheid om te doen met die
opgeskuif. Sy portefeulje is Die Jaarbeplannings van ministratiewe Raad geheel Die aanbeveling van die hand.
Studentediens. SR-lede is voorgehou, be- en al salontbind. vorige SSR het egter geen Hierdie stap salonnodige Hou die plakkate dop vir

Dagbestuursbesluite wat spreek en (met wysigings) Die doel van die Admini- bindende mag nie en die hui- oorvleueling van die SSR en meer besonderhede. Hulp-
goedgekeur is: aanvaar (Doelwitte sal later stratiewe Raad, nl. diens- dige SSR kan die aanbe- die Rade uitskakel. projek.

Mnre. Jan Kroeze en in die Wapad gepubliseer ~~ _
Thomas Kruger is aange- word). •
stel as hoof- en assistent-
redakteurs (onderskeide-
lik) van die Wapad.
Die Karnavalkomitee kan
die S R-silkamer tot na af-
loop van Karnaval ge-
bruik-
sport-erekleure toegeken
word aan die aanbebole
persone.
Mnr. T. Eloff is in 'n brief

vanaf Wits geluk gewens met
sy verkiesing as ASB-presi-
dent. Hy is ook uitgenooi om
die Amerikaase A mbussade
te besoek. Die SABRA-
uitnodiging na hul kongres
op Stellenbosch op 25-27
September is voorgehoue
(Sien die kennisgewing-bord
of kontak A. Jacobs)

Mnr. A. V.d. Walt het in-
t e r e s s a nt h e d e uit SR-
nortules en studentekoe-
rante van under universt-
teitc voorgehou: die berig in
UPEN oor denims, dans,
Pukkies op die PU is foutief
en A. Jacobs sal daarop rea-
geer; daar was berigte in

Verdere voorstelle en
mosies:
- die aanbeveling vir voor-

sitster vir ASTER vir
1978/79, mej. Heleen
Coetzee, is bekragtig;

- die SSR moet die reël
waarvolgens dames nie
toegelaat word om PU-
baadtjies by langbroeke te
dra nie, ernstig heroor-
weeg; .
mnre. Hattingh en Preto-
rius moet as kommissie
van ondersoek kyk na die
werksaamhede en uit-
bouing van geslugsvoor-
ligtingskliniek in same-
werking met ASTER.
Studenteburo en die Insti-
tuut vir Sielkundige en Op-
voedkundige Dienste.
die SSR van die PU vir
CHO wens Sy edele die
Eerste Minister, adv. B.J.
Vorster 'n spoedige her-
stel en goeie gesondheid
toe.

KORPS IS
UNIEK

Bewerings word gemaak dat Korps nie meer bestaansreg het
nic, niks meer te sê het nie, en geen invloed meer het nie.

In sy jaarbeplanning het
mnr. Piet Odendaal gesê dat
so 'n standpunt net 'n beves-
tiging is van die ontstellende
gebrek aan prinsipiële den-
ke by studente. Daar word
beweer dat Korps 'n kliek is,
en dit word betwyfel of die
.SSR voorsiening daarvoor
moet maak. Studente dink
selfs dat Korps slegs party in
die PU studentepolitiek is.
Volgens mnr. Odendaal sal
so 'n bewering in die lig van
Korps se standpunt neer-
kom op 'n pleidooi vir.
neutralltiet op ons kampus.

Korps is die liggaam wat
in die besonder verdieping
en uitbouing van ons univer-
siteit se karakter wil be-
vorder. Dit wil voorkom as-
of mense wat sulke plei-
dooie lewer, vrede het met
die karakter van ons univer-
siteit.

Daar kan geen twyfel be-
slaan oor die goeie werk wat
Korps doen wanneer daar op
universitêre vlak die gehalte
van ons Alma Mater se prin-
sipiële den k e met ander
vergelyk word.

Die uitbreiding van Korps
kan gesien word in alle
fasette wat dit behels.

Uitbreiding

Korps kon in die verlede
slegs met een ondervoor-
sitter funksioneer. Die bloei
van Korps het dit egter
genoodsaak dat twee onder-
voorsitters vir die komende
termyn aangewys moes
word.

Twee hulpprojekte word
in Desember aangebied in
Vendaland en Botswana
onderskeidelik. So word aan
studente die geleentheid ge-
bied om under tot hulp te
wees en kan onderlinge
samewerking ook bevorder
word.

Aktueel brei uil na ses
eerstejaarskampe, twee
tweedejaarskampe, een
derdejaarskamp en 'n univer-
siteitsverlaterskamp. In die
komende termyn word 'n
boek in verband met
jeugweerbaarheid gepubli-
seer wat vir skole voorge-
skryf gaan word.

M nr. Fanie Venter het in
'n onderhoud gesê dat daar
op geen ander kampus 'n
parallel vir Korps aangetref
word nie. Hy het gesê:
"Laat ons trots wees op
Korps en veral in die groei
wat dit toon."

Affikampus
INTERUNIVERSIT

REDAKSIEL_ ~. ___

Ikeys-SSR
betig

Die Unniversiteitsraad
van Ikeys het 'n mosie aan-
vaar waarin die studente-
raad berispe word omdat hy
geweier het om meegevoel
uit te spreek met die dood
van Dr. Diederichs.

Kritiek is teen die
studenteraad uitgespreek
deur die rektor, Sir Richard
Luyt en Prof. Chris Barnard.
Die studenteraad hel eers na
'n petisie van die studente
hul meegevoel met die
Diederichs-familie uitge-
spreek.

Die mosie lees:- "Hierdie
raad het besluit om die
studenteraad te berispe oor
sy benadering ten opsigte
van mosies wat respek en
meegevoel betoon het na die
dood van die Staatspresi-
dent wat op 21 Augustus ter
tufel gelê is. Hierdie mosie
van berisping moet aan die
studenteraad voorgehou
word."

SR besin oor
Gemengde
Huwelike

OP studenteraadsvlak sal
daar nie politieke uitsprake
gemaak word nie, maar aka-
demies ondersoekte poli-
tieke sienings sal aangemoe-
dig word, volgens mnr.
Hannes Badenhorst, SR-
voorsitter van Kovsies.

Die wetgewing op
Gemengde Huwelike en On-
tug sal nie meer aandag as
ander vraagstukke geniet
nie. Mnr. Badenhorst het
gereageer op 'n mosie van
die Matie-SR om 'n diepte-
ondersoek te loods na die
Ontugwet en die Wet op
Gemengde Huwelike.

Volgens die Matie-SR
gaan 'n diepte-ondersoek na
die wette gehou word omdat
dit" 'n negatiewe uitwerking
op die terrein van rassever-
houdinge in Suid-Afrika en
die aanvaarbaarheid van

Suid-Afrika in die buiteland
het."

Mnr. Chris Fismer, SR-
voorstiter van Tuks, het ook
gereageer en gesê dit is iets
wat by die ASB tuishoort en
indien dit daar geopper word
kan dit op daardie vlak be-
spreek word.

Studente -
UH ollywood"

Die RA U is ideaal vir rol-
prente waarin kampustonele
voorkom volgens . Jan
Scholtz, skrywer en rolprent-
maker.

M nr. Scholtz het verder
gesê dat rolprentmakers die
voordele van die RAU-kam-
pus ingesien het, en daarom
word die RAU bo ánder ver-
kies. Nog 'n faktor wat daar-
toe bydra is dat die meeste
rolprentmakers aan die Rand
gevestig is.

Verskeie rolprente is
reeds daar geskied en RAU
is as die studente "Holly-
wood" gedoop.

Diens
medalje
ingetrek

Ongerymdhede tydens die
afge lope Tu k k ie-S R ver-
kiesing was daarvoor ver-
antwoordelik dat daar streng
teen mnr. Pep Joubert opge-
tree gaan word.

M nr. Joubert was genomi-
neer as kandidaat vir die dag-
studente-kiesafdeling.

Die dag voor die verkie-
sing het daar in die
"Hoffstad" 'n berig verskyn
wat skynbaar deurspek was
met onjuisthede. In die be-
rig is beweer dat hy tydens 'n
besoek aan die VSA meer be-
grip by die VSA jeug sou
bewe rkstell lg.

Die SR het besluit dat sy
stemreg hom lot Mei 1979
ontneem is en dat hy nie
meer sy diensmedalje sal ont-
vang wat tydens Lentedag
aan hom toegeken sou word
nie.

RAU spog
met Sonja

Die personeel van RAU
het 'n dame-Springbokatleet
in Sonja Laxton, ryker ge-
word.

Mev. Laxton het as Sonja
van Zyl haar Springbok-
kleure in die middelafstande
in 1971 verwerf. Na haar
troue het die Laxtons na
Durban verhuis waar Sonja
lid was van die Natalse atle-
tiekspan. Sy is ook die houer
van verskeie Nasionale en
provinsiale atletiekrekords.

Sonja was nie slegs as at-
leet uitstekend nie, maar het
in 1970 haar B .Sc-graad aan
Wits verwerf en in 1972 haar
M .Sc. Sy was verbonde aan
die Departement Biochemie
van die Universiteit van Dur-
ban-Westville.

RAU se ander vroulike
Springbokatleet, Ester van
Zyl, en mev. Laxton het al
dikwels kragte gemeet. Hulle
kan met reg as Suid-Afrika se
twee top vroue in middel _
en langafstande beskou
word.

Klasgelde
verhoog

Dr. G.v.N. Viljoen, rektor
van RAU, het op 16 Augus-
tus 1978 aangekondig dat
klus-en koshuisgeld aan-
staande jaar verhoog sal
word.

Die verhoging van klas-
geld sal plus minus dertig tot
veertig persent wees, 'n sty-
ging van minstens R 100 per
kursus. Die klasgeld wat die
afgelope drie jaar staties was,
sal nog steeds laer wees as
sommige Afrikaartse univer-
siteite.

Op die oomblik moet die
Univérsiteit nog 85 persent
van die kapitaal en rentever-
pligting dra omdat die staat-
subsidie van die RAU van-
jaar net elf persent besnoei
is. Die subsidie vir die rente-
verpligting ten opsigte van
koshuisvesting is twee jaar
gelede van vyftig tot vyftien
persent verminder. Die kos-
huisgeld sal dus ook rret tien
tot vyftien persent verhoog
word en slegs die hulp van
die finansiële Trust voor-
kom 'n groter styging in kos-
huisgeld.

Dr. Viljoen voorsien ver-
ligting van die finansiële
druksituasie binne twee jaar
hoewel die vestigingsbulp .
van die staat in 1980 verval.

RAU, wyn
en mout

Na aanleiding van 'n aan-
soek deur die RAU-SR het
die Registrateur, mnr. H
Kruger, bekend gemaak dat
wyn en mout vir 'n proeftyd-
perk van drie maande in die
kafeteria bedien gaan word.

Hy hel verder gesê, dat
die huidige wyn en rnoutbe-
diening gedurende etenstye
in die Personeelrestourant
uitgebrei gaan word na die
studente - kafeteria.

Hierdie fasiliteite sal eg-
ter onderhewig wees aan die
volgende voorwaardes:
dat bier en wyn slegs by 'n
volle bord kos bedien sal
word en dat hierdie ver-
gunning nie in die koshuise
oorweeg sal word nie.

Die verskaffing van drank
sal dadelik geimplementeer
word sodra die aansoek om
'n lisensie deur die Drankbe-
heerraad goedgekeur word.

Mediese
Studente
geskors

Die GSVSA (Geneeskun-
dige Studente Vereniging van
Suid-Afrika) het hulle kwar-
taallikse vergadering gehou
aan die Universiteit van Pre-
toria.

Gedurende die geleent-
heid is die nuwe bestuur vir
1979 gekies. Wat egter kom-
mer gewek het, is die feit dat
'n mosie gedurende die laas-
te vergadering van IFMSA
(international Federation of
Medical Students Associa-
tion) ter tafel gelê is dat
GSVSA uit IFMSA geskors
moet word.

Weens huidige finansiële
probleme, kon' GSVSA nie
verteenwoordigers na die
IFMSA-vergadering wat van
21 - 28 Augustus 1978 gehou
is, stuur nie. Mnr. Charles
Chouier het egter 'n brief
van vertoë aan IFMSA gerig
en mnr. C. Schaufelberger
gevra om GSVSA se saak
namens ons te stel.

As rede vir GSVSA se
skorsing word die Suid-Afri-
kaanse regeringsbeleid
aangevoer. Dit is egter so dat
slegs twee van die universi-
teite by GSVSA geaffilieer,
nie veelrassige universiteite
is nie.

GSVSA hoop om binne
vier weke die besluit van die
IFMSA vergadering te ont-
vang.
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Matie •erig
Ontstel

Trompoppies
Probleme met die Pukkie! se optrede tydens Karnaval is opgelo!!.

Die Kommissie wat die
probleme rondom die dis-'
patronering van die Pukkies
ondersoek het. het aan-
beveel dat die Studenteraad
sy besluit om die Pukkies te
dispatroneer heroorweeg,
maar dat die Pukkies net
onder sekere voorwaardes
hul aktiwiteite mag voortsit.

Die Kommissie vind die
voorkoms van die Pukkies
"netjies en in ooreen-
stemming met die gees van
hul grondwet en huishou-
delike reglement". Die
afleidings dut die Pukkies se
voorkom "uiters prikke-
lend" is na aanleiding van
"aanmerkings en fluite" wat
tydens 'n intervarsity van die
pawiljoene af gemaak word,
word as gevaarlik bestempel.

Sommige Pukkies, wat in
hul kort rokkies op die sport-
manne se rue en op krui-
waens gery het se optrede
word as onwelvoeglik
beskou, Nie een van die
Pukkies wat gevra is om
behulpsaam te wees het deel-
geneem nie en party het in
sweetpakke deelgeneem. Die

Kommissie keur hierdie op-
trede nie goed nie, "maar op-
trede teen die Pukkies wie se
gedrag as onvanpas bestem-
pel word, behoort nie op
hierdie stadium meer le
behels as 'n vermaning nie".

Die Kommissie beveel dan
aan "dal die verslag, en
spesifiek die optrede van
sommige Pukkies tydens kar-
naval '78, onder die groep se
aandag gebring word, met
die nodige vermaning.

Die bewering dat Theuns
Eloff gesê het die Pukkies is
stoetkoeie. is onwaar. Hy het
wel tydens Kampusfokus '78
in verband met skoon-
hcidskompetisies gesê: "Die
huidige gees van skoonheids-
kompetisies i soos die para-
de ring van stoetkoei". Die
Kommissie vind dif vreemd
dat hierdie uitlating van
Theuns met die Pukkies in
verband gebring is.

Verdere aanbevelings van
die Kommis ie is;
- dat meer bevredigende
reëlings omtrent hul afrig-
ting getref word.

dat die grondwet en

huishoudelike reglement
pertinent onder die aandag
van elke dame gebring word.
Dames wat hulle nie sonder
voorbehoud hiermee vereen-
selwig nie en nie bereid is om
opofferings te maak nie moel
versoek word om te bedank.

Oud-studente van die PU Is baie ontsteld ween, ongum tige publisiteit oor die besluite lan die SSR
oor die trompoppie! en denims, na 'n artikel In die UPEn wat uit DIE MATIE oorgeneem is.

Die' artikel wernel van
onfeitlikhede en is in 'n baie
subjektiewe styl geskryf. Die
sinsnede "hoe dramaties dit

. ook al mag klink - dit ulles
gebeur op die PU vir CHO"
is 'n tipiese voorbeeld van
die negatiewe ingesteldheid
waarvan die hele herig
spreek.

Die algemene koerantstyl
is ook nie van 'n hoë gehalte

, nie. Daar word byvoorbeeld
gebruik gemaak van "ons".

Die stelting dat die trom-
poppies as stoetkoeie uit-
gekryt is, is onjuis. Die ar-
tikel verwys na briewe in Die
Wapad wal egter heeltemal
verkeerd geinterpreteer is.
Die briewe vergelyk die gees
van die trompoppies met dié
van modeparade. en
stoet.k oe ie , Dit is nooit
genoem dat die poppies seks-
objekte is nie. Die
oorspronklike brief SIel dat
dit naïef sal wees om nie van
sekssimbolisme te praat nie.

Noupas. ende en gebleikte
denims en die dra van seil-
skoene is nie teen die uni-
versiteit soos die berig
beweer nie, maar teen die
reëls van die univer itdt. Die
besluit van die SSR dat
gebleikte denims en denims
sonder l-ome nie gedra mag
word nie, is nie ná die
onlangse probleme besluit
nie, maar wa s die
voorwaarde waurnp die
kleredrag op die kampus ver-
lede jaar deur die Raad lOC-
gelaat is.

Dans is rue afgekeur bloot
omdat die drie Afrikaartse
Susterkerke dit afkeur nie.
Die SSR het self dié besluit
geneem, hoogstens op ver-
soek van die kerke, Die SSR
is nie verteenwoordigend nic
en hoef dus nie die mening
van die studente in ag te
neem nie. Deur hulle verkie-
. ing word aan hulle die reg
gegee om besluite te neem.

Die berig noem dat SA K

Die S,K.K, bestaan volgens
mnr. Arced uit verantwoor-
delike persone. naamlik die
raadsvoorsitt e rs, wat die
rade deeglik aan die stu-
dente sal bekendstel.

Mnr. Theuns Eloff is ook
hiervan oortuig, ver a 1 omdat
mnr. De Bruin soveel onder-
vinding in SSR werk het, en
omdat hy ek retaris van die
SKK was.

Mnr. Douw Breed het van
die SSR bedank omdat hy
hom nie gemotiveerd genoeg
gevoel het Vir die taak nie.
Persoonlike oorwegings en
sy studie was egter ook fak-
tore wat daartoe gelei het. S>
bedanking IS eers me aanvaar
nie, maar na 'n onderhoud
met die dagbestuur i dil wel
aanvaar.

Sowel mnr. Theuns Eloff
us die adjunk-voorsitter,
mnr. Jan-louis du Plooy, is
van mening dat dil beter wa
dat mnr. Breed '0 meg
bedank het, daar uit baie
ontw rigting kon veroorsaak
indien hy dit later sou doen.
Dit was nou moontlik dat
mnr, Bennie Hatting, die
nuwe S.S. Ri-lid, reeds vroeg
sukse vol by die SSR kon in·
skakel.

Mnr. Breed gaan nou aan-
dag gee nan tudente-oplei-
ding. Hy dien as voorsuier
op 'n komitee van mej.
Magdel van der Walt onder
die portefeulje Opleiding, iI .
wil veral koshuise betrek b}
gesprekke oor politiek en
(lor s a k e r a k e n d e die
s t u d e n t e l e w e , Hierdie
opleiding is nodig omdat
daar gedurig 'n vraag is na
leier in die meer a II 50
oestuurspo ue in die gesiruk-
tuteerde studentelewe.

AI die skcmmelinge in die
nuwe S.S.R. kun as volg
opgesom word: Nadat mnr,

gestig is om die goue
middeweg tussen POPS .2 EN
BOK aan te gee. Die duel
van SAK was e 'ter om nouer
kontak tussen die tudente
en die SSR te bewerkstellig,
'n taak wat die Matieberig
verkeerdelik aan POPS 2
toeskryf.

Die skrywer van die berig
slaan die bal heel mis as h\ sê
dat geen skoonhcidskonin,
gin gekies is nie om so die
onrus te verhoog. Daar was
nog nooit 'n skoonheidsko-
ningin op die PU gekies rue:
tydens die vorige onrus wa ..
die kwessie ook nie eens
direk Ier sprake nie.

1 ydens die monsterver-
gadering is die standpunt van
die SSR in mosies gesteun. 'n
Mosie van vertroue in die
SSR is met 'n oorgrote meer-
derheid uanvaar: Die 'libe-
rate" het beslis nie die stryd
gewen nie, maar word deur
die rneeruerhcid studente
veroordec I.

SSR Skommel
Die Sentrale KoOrdlnerlngskomltee, breinkind van mnr. Douw Breed. salin die toekom'! '!org dat
die rade hulle werk na die beste van hul vermoë doen en ook die \'el"'ikillende rade koiirdinet'r.

Mnr. Breed het op 23
Augustus bedank as vise-
voorsitter van die SSR, Hy is
van mening dat mnr. Stein-
man de Bruin bekwaam
genoeg is om in sy po as
vise-voor itter van die SSR
en voorsitter van die SKK
die rade uit te bou en glad te
laat funksioneer op die
grondslag wat neergelê is.

SSR Portefeuljes
Die nuuherkose SSR het die portefeulje. bekend gemaak wat deur elke lid bfhartig al word, na
enkele skommelings, as gel'olg van die bedankin" van mnr. Dou» Breed.

Mnr. Theuns Eloff neem
die voorsitterstoel, met mnr.
Jan louis du Plooy as IId-
junk voorsitter en mnr.
Steinman de Bruyn as die
nuwe vise-voorsitter. Die
penningmeesters- en sekre-
tarispuste word. onderskei-
delik deur mnre. Zo k s

Schwellnus en Daan de Kock
gevul. Saam met mnr.
Adriaan van der Walt us ad-
disionele lid, vorm hulle die
dagbestuur vir 1978n9.

In die Administratiewe
Raad is (wee dames aan die
stuur van sake, Leenster
Pasch behartig Openbare

'N NUWE
MANSKOSHUIS

KOM DALK
'n !'juwl' mansku huis wat tyfhonderd tudente al kan huines
word in die ..oorui .. 19 g tel. In 'n onderhoud met Die Wapad,
hel Prof, ,J.S. du Pie sis gesë dat dit egrer nog in die heel vroeê
stadium tan beplanning is,

.Toesiemming om fondse
te verkry moet nog op 22
September 1978 van die
Raad verkry word, as hulle
van mening is dat die Univer-
. iteit hulle deel van die finan-

siele verpligtinge . al kiln
nakom,

Onduidelikheid het onder
studente ontstaan na aanlei-
ding van 'n berig in die
Potchefstroom Herald.

betrekkinge, terwyl Anne-
Marie Jacobs vir Die Wapad,
datums, publikasie en
advertensie verantwoor.
delik is. Magdel van der
Walt, wat saam -met Daan de
Kock op die Koshuisraad
dien, beklee die portefeulje
Opleiding.

Geboue, terreine, die Stu-
denresentrum. ontspanning
en vervoer word gesarnent-
lik deur mnre. Mario Prete-
riu en Piet Joubert beheer.

'Mnr. Jan Botha het die
portefeulje Karnaval en
Intervarsities, terwyl mnr,
Petri de Kock gemeenskaps-
diens behartig. Studente-
diens is die verantwoor-
delikheid van mnr. Bennie
Hattingh en dié van mnr.
Gert Breed Opleiding.

Verantwoordelikheid vir
grondwette rus op mnr. An-
dré van der Wah, ASB-
projekte op mnr. Frits Eloff
en kleure, kieurek. amens en
toere op mnr Siegfried
Eiseten.

Breed as voorsitter uitgevul
en vir die Politiese Raad in-
gekom het, is hy as vise-voor-
sitter verkies.

Die opening is gevul deur
mnr. Zicgfried ·iselen.

Nadat mnr, Breed bedank
het as vise-voorsitter, hel
mnr. De Bruin, wat uitgeval
het as adjunk-voorsitter en
Ingekom het by Sportraad, S)
plek gevul. Mnr. Bennie
Hutting het op sy beurt sy
plek gevul in die portefeulje
Studentediens.

Gert Breed nuwe Raadsvoar-
sitter Will A til "u;lfoad.

Bennie Harril/g" 1/1/11'(' SSR-Iid
vir Sportnaad mei pOr/deu'j!',

,S'I/I ientedien«

Steinman de Bruyn, 11/1111' vise-
l'OIlr.\ {Ita.

Rederfjou
aster met

'Il blom

van

HUIS
N

TUIN

Die winkel
vir die

st udcnt.
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NOMINASIES VIR
ASTERS- VERKIESING

Mari Stegman uit
Klawerhof

Helaist Jacobs uit Ver-
geet-my-nie

Lezelle Stander uit Wan-
da

Melinda Swanepel uit
Karlien

Reneé Perén uit Wag-
'n'Bietjie

Hetti Venter uit Heide

Damesblad Damesblad
Fransien O'Kelley uit Kasteel
Adri Alberts uit Kulu

Amanda Ernst uit Ooster-
hof

SHEILA CUSSONS
fn 'n vorige artikeloor Olga Kirsch is daarop gewys dat sy een van 'n hele aantal Afrikaanse skrywers is wat tans in die buiteland
woonagtig is, as gevolg van 'n eienaardige saamloop van omstandighede. Dit is ook in die geval van Sheila Cussons merkwaardig dat
'n skryfster wat al Jare lank afgesny is van haar taalgemeenskap niks van haar taalvermoë verloor het nie. Inteendeel. Dit is juis so
sonderling dat Sheila Cussons eers gebundel het nadat sy al geruime tyd in die buiteland woonagtig was, al het sy van die gedigte in
haar debuutbundel geskryf toe sy nog as jong mens In Suid-Afrika gewoon het.

Sheila Cussons is in die
twintigerjare op Piketberg
gebore. Haar vader was 'n
bekende openbare figuur, Sy
het in verskeie provinsies
skoolgegaan (Kaap, Vry-
staat en Transvaal),

Sheila Cussons is 'n veel-
sydig kunssinnige mens wat
naas haar skryftalent ook 'n
besondere teken- en skilder-
talent hel. Dit sien 'n mens
ook in haar gedigte wat in
haar jong dae haar skryfta-
lent selfs oorheers het. In die
literatuur het ons sedert die
Renaissance, vanaf
Michelangelo en vroeër
selfs, hierdie verskynsel dik-
wels teëgekom.

Sheila Cussons het in 1939
aan die Natalse Univetsiteit
in Pietermaritzburg begin
studeer in die skone kunste.
Na haar studie (wat sy cum
laude geslaag het, was sy 'n
tyd lank lektrise in die skone
kunste in Pietermaritzburg
en hou sy in verskillende
stede uitstallings van haar
teken- en skilderwerk. Sy
was ook 'n tyd lank verbon-
de aan die Hugo Naudé

kunssentrum op Worcester.
In dieselfde jare - die tyd

van die eerste Wêreldoorlog
- publiseer sy van haar eer-
ste gedigte in Standpunte en
Die Huisgenoot, Van hierdie
vroeë poësie is in Engels ver-
taal en gepubliseer in The
Penguin book of South African
verse. In 1945 is van haar tyd-
skrifverse opgeneem in die
nou reeds bekende bloemle-
sing van Opperman, Stie-
beuel.

Aan die Natalse Universi-
teit het Sheila Cussons ken-
nis gemaak met die destydse
jong lektor en professor in
Afrikaans-Nederlands,
C.J.M. (Stoffel) Nienaber.

Saam met Nienaber gaan
Sheila Cussons in 1947 na
Engeland en Europa vir ver-
dere studie in die skone kun-
ste. Sy werk in hierdie tyd vir
die B.B.C. en die Wêreld-
omroep-radiodiens vir Hil-
versum, Nederland en skryf
o.a. in Die Burger gereeld in
haar rubriek, Londense Brief
In Nederland het sy ook klas
geloop by Van Wyk Louw,
toe hoogleraar aan die Ste-

U
isdie 'U'

inUniewinkels.
U kom eerste by Uniewinkels. Daarom bied ons u soveel

meer, , . dIe nuutste modes van die keurrgste kwaliteit, teen
pryse wat u sal pilS. Fn lIinke, vriendelike dl(>ns wat u furs

laaI voel. tlke Unlewrnk('!s-t,lk hIed Lf

• Die "U" kre~ielkurt vir inkopies
by enige lak.

• 6 maande om le belaai,.
• Gerieflike "opsig"-fasilileile.

LlnL1~iJVSmuners AD 10/A

delike Universiteit, Amster-
dam.

In 1950 het Sheila Cussons
en Nienaber se weë in Ne-
derland geskei. Gedurendie
die jare 1955-1957 is sy terug
in Suid-Afrika, maar sy gaan
dan weer terug na Europa en
vestig haar permane~t in
Spanje, Tot hierdie tyd toe
het sy nog net in tydskrifte
gepubliseer. In 1957 trou sy
vir die tweede keer, met 'n
Spaanse sakeman De
Saladrigas, self iemand met
goeie tekentalent. Tot van-
dag toe woon sy in Barcelona
waar sy in die ou katedraal
herdoop is. Vandag is sy 'n
oortuigende Rooms-Kato-
liek.

In 1970 eers verskyn Sheila
Cussons se debuutbundel,
Plektrum, wat allerweë ont-
vang is as 'n ryp en verras-
sende debuut. In 1971 het
hierdie bundel drie belang-
rike bekronings ontvang: die
Ingrid Jonker-prys vir die

periode 1969-1970, die
Eugéne Maraisprys van die
Akademie en die Nasionale
Pers se Hofmeyerprys.

In 1977 het 'n tweede
bundel van Sheila Cussons
verskyn onder die titel Swart
Kombuis. Die titel verwys na
'n ongeluk wat die skryfster
in 1974 in die kombuis van
haar vakansiehuis op die
Costa Brava op Estantit oor-
gekom het, toe 'n gasstoof in
haar kombuis ontplof het.
Hierdie ongeluk het haar
liggaam, veral haar gesig, erg
geskend. Liggaamsdele is
geamputeer en dit het die ge-
laat van die eenmaal baie
mooi jong meisie byna on-
herkenbaar verander, Máár,
soos mens uit haar tweede
digbundel kan aflei, het hier-
die ongeluk haar gees ge-
weldig verdiep en verryk, Dit
was 'n ongeluk wat, soos sy
in haar gedig, Geamputeerde
sê, haar "onherroepelik ver-
ander het". Dit bly vir ons 'n

onherkenbare weg wat sy ge-
volg het om [n Spanje te gaan
woon, waar sy hierdie
traumatiese ervaring opge-
doen het waarvan ons letter-
kunde die ironiese voordeel
het.

'n Nuwe digbundel van
Sheila Cussons, Verf en Vlam,
is glo reeds by die uitgewers.
Sy het ook reeds in Engels

gedigte gepubliseer, maar
haar poësie is uit en uit Afri-
kaans.

Lina Spies, oor wie daar
ook reeds in 'n vorige artikel
geskryf is, het onlangs by
Sheila Cussons in Spanje be-
soek afgelê en dit 'n grootste
belewenis genoem. Maar
hierdie belewenis kom ook
na ons toe, binne ons bereik,
in haar bundels.

ASTER
MAAK
KEUSE

Op Maandag 18 September vind die jaarlikse" Aster't-verkle-
sing plaas.

Die storie werk só: •Aster'
se voorsitster word op aan-
beveling van die vorige ter-
myn bestuur deur die SR
goedgekeur. Die res van die
bestuur dit wil sê vier lede,
word deur die massa ver-
kies. Elke dameskoshuis wys
een dame uit 'n koshuis aan

en die vier lede moet dus uit
dié dames verkies word.

Maandag die agtiende
vind die stemmery in [ou eie
koshuis plaas soos deur jou
HK gereël. Oordink jou keu-
ses die naweek en gaan trek
jou kruisie Maandag.

PUKDAMES VOORUIT
NA DINAMIEK

'n Geesdrlïtige en besielde mev. Hettie du Preez - dinamiese onder-burgemeesteres van Potchef-
stroom vir 1978 - vertel met entoesiasme aan Damesblad van 'n nuwe organisasie wat onlangs in
Potchefstroom gestig is:

Aan die begin van
September is daar in die
Stadsaal 'n inligtingsver-
gadering gehou oor die Jong
Dames Dinamiekbeweging
wat funksioneer in Jo-
hannesburg. H ierdie bewe-
ging is geïnisieer deur mev.
Mariette Marx met die glo-
bale doelom die jong dames
van ons land geestelik te be-
wapen vir die stryd waarin
ons vandag gewikkel is.

Geleidelik het hierdie
organisasie, wat onder die
beskerming van die FA K be-
staan, uitgebrei na die platte-
land en 'n Jong Dames Di-
namiek-tak is in Rustenburg
gestig. Hier is die struktuur
van die beweging verder ont-
wikkel, deur die instelling
van 'n beweging vir ouer
dames, naamlik Dames
Aktueel.

Tydens die in-
ligtingsvergadering hier in

Potchefstroom is daar be-
sluit om dadelik oor te gaan
tot 'n stigtingsvergadering en
die internebestuur van die
Potchefstroomse Tak is as
volg:

Mev. Ina 'Hattingh errmev.
Hilde Mybrugh , Daar is
egter 'n aparte Studentebe-
stuur ingestel, nl.:
Hester Enslin - 'n dosente
aan POK
Annette Carstens - ook 'n
dosent by POK
Paula Grimbeeck - 'n stu-
dent van Pote
Ria van den Bergh - in haar
student/dosent hoedanig-
heid.

Die lae persentasie Pukke
wat hierdie vergadering by-
gewoon het, is teleur-
stellend. (M iskien kan dit
toegeskryf ,word aan on-
kimde ten opsigte van hier-
die saak, maar verdere inlig-

ting sal voortaan in Die
Wapad verskyn.

Jong Dames Dinamiek is
in die lewe geroep om 'n be-
gin te maak om voor eie deur
te vee. Die geestelike weer-
baarheid van dames, wat
binne hoërskoolouderdom
en 33 jaar val, is die primêre
oogmerk van dié organisasie
BYSTAND AAN GRENS-
WEDUWEES, en MORELE
STEUN AAN SOWEL
DAMES VAN WIE DIE
MANS OP DIE GRENS IS,
AS DIE MANS WAT TE-
RUGKEER VAN DIE
GRENS AF, is onder an-
dere die doelstellings,

Jong Dames Dinamiek is
egter nie - en dit is 'n be-
langrike begripspunt - 'n
teenorganisasie teen be-
staande vroueverenigings en
-organisasies nie, Hoewel die
geestelike onbetrokkenheid
van die dame van '70 'n pro-

bleem is van die sarriele-
wing, word daar in Jong
Dames Dinamiek ook ge-
fokus op die fisieke weer-
baarheid van die vrou, onder
andere bloedskenking,
kindersorg in krisissituasies,
die skietkuns ens, Dit sluit
dus nóu saam met Burger-
like Beskerming in dié op-
sig,

Alle dames wat in die
ouderdomsperk resorteer,
mag aan hierdie beweging
behoort. Sowel Afrikaanse as
immigrante dames kan ak-
tiewe lede word van Jong
Dames Dinamiek, Vergade-
rings word ongeveer een
keer per maand gehou en in-
ligting ten opsigte van tyd en
plek van die vergaderings, sal
in Damesblad verskyn.

lndien enige PUK-dame
besonder belangstel, kan sy
persoonlik met mev. du
Preez by die Stadsraad
skakel of met mej. Hester
Enslin by telefoon: 5865

Aktiewe meelewing van
die PUK se kant behoort
hierdie Dames-beweging "n
skitterende sukses te maak,
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Koos Pretorius
Voorsitter

L.R. Bo/ha
Kultuur

Annelle Fourie
Akademie

Algerda Ma/her/u'

Pamela Wilgenbus
Sekretares.ve

Freddie Dednam
Gehoue en Terreine

5

P.J. Wolmoratis
Sport

VANDERBIJL SE
SSR 1979

Die Vaalril'lerse tak van die PU vir CHO het sy Studenteraad vir 1979 onlangs bekendgemaak.
'Koos Pretorius is onbe- Die lid belas met kultuur- ministrasie. Mnr. P.J.

strede verkies as voorsitter, sa k e is L. R. Bot hae n Wolmaruns is die verteen-
met Pel~r Wilgenbus as o~- ~nn,elie Fourie ~e portefcul- woordiger van sportaange-
dervoorsitter. Pamela WII- Je IS Akademie, Freddie leenthede.
g~nbus is die sekeretaresse Dednam is die lid vir Ge- Die stempersentasie van
vrr 1979 e~ Algerda Mal- boue en Terreine en mej. 75 persent vergelyk goed met
herbe penmugmeesteres. e.P. van der Merwe vir Ad- dié van die Potchefstromers,

Peter Wilgenbus
Onder-voorsitter

CP. v.d. Merwe
Administrasie

Akademiese prestasie
kryerkenning

Die meeste Pukstudente Is totaalonbewus van die felt dat erekleure op grond van akademiese pres-
tasie verwerf kan word. Dit kan aan finale jaar en nie-finale jaar studente toegeken word.

waarvoor hy ingeskryf het,
behaal.

In beide gevalle geld die
vereiste dat slegs voltydse of
na-uurse studente aan die PU
vir CHO of die Vaalrivierse
tak, vir dié toekennings
kwalifiseer.

kleure-balkie met die woor-
de, "Akademiese prestasie
van die Sentrale Studente-
raad", daarop.

lP-studente
besoek Pretoria

Op 3 Augustus 1978 het studente van die PU vir C~O me~ In-
ternasionale Politiek as vak, 'n besoek aan Pretoria gebrmg.

Die kantore van die De-
partement van Buitelandse
Sake en die Buro vir Nasio-
nale en Internasionale Kom-
munikasie is besoek.

By die Departement van
Buitelandse Sake is die or-
ganisasie en werking van die
Departement verduidelik. 'n
Vuurwarm bespreking oor
politiek en landsbeleid het
gevolg.

Amptenare van die Buro
vir Nasionale en Internasio-
nale Kommunikasie het die
binnelandse en buitelandse
werking van die Buro uit-
eengesit. Die film, "The Last
Grave at Dimbaza", is ver-
toon. Eers daarna het almal
besef hoe omvattend en
doelgerig die propaganda-
aanslag teen Suid-Afrika is.

Opvoedkunde en
Sielkunde versmelt

Die gebou beskik oor
nagenoeg 18 lesingsale, maar
die beplanning bemoontlik
uitbreiding indien dit later
nodig sou word. Die hoof-
saal het 300 sitplekke en is
met projektorkamer toege-
rus. AI die lesingsale is van

PUKSTUDENTE
GAAN OORSEE

GEDRUK
DEUR

PROMEDIA

PROBLEME
WORD

OPGELOS
Enige studente wat sleep-, verhoudlngs-, studle-, aanpassings-
probleme of slefs probleme soos lesblanisme en homoseksualis-
me ondervind, kan hulp kry by die studentespreekkamer.

Hierdie diens is heeltemal
gratis en persone word on-
middellik gehelp. Indien
daar eers na die Instituut vir
Sielkundige dienste gegaan
word. is die moontlikheid 0111
op 'n waglys geplaas te word
groot, aangesien hulle oor-
laai is met werk.

Die diens word deur
spesialiste bchart ig wat ook
onmiddellike verwysings nu

meer gespesialiseerde hulp
maak. Geen vreees vir iden-
tifisering is nodig nie. Alle in-
ligting word us vertroulik be-
handel. Die diens wat tot
dusver swak ondersteun is,
kiln hiler tot 'n 24-llur krisis-
kliniek uitgebrei word.

Die spreekkamer i. Maan-
dag- en Donderdagaande
tussen 6.30 en 7.30 nm. oop
in die nuwe Psigologie ge-
bou.

ASB Bespreek
Staatsveiligheid

Hy het op die ASB-
kongres in Bloemfontein ge-
sê dat veiligheidsmaatreëls
volgens drie maatstawwe ge-
evalueer kan word:
• volgens die RULE OF
LAW
• deur die vergelyking met
muatreéls in ander state
• deur die noodsaaklikheid
van die besondere maatreëls
onder gegewe omstandig
hede te bepaal,

Laasgenoemde maatstaf
word deur mnr. Rautenbach
as die effektiefste beskou
omdat daar geen uitvoerige
regsreëls bestaan Oor wat 'n
persoon te doen staan in-
dien hy hom in 'n verde-
digingsposisie bevind nic. In
só 'n geval word metodes wat
wel ter selfverdediging ge-
bruik word, volgens die
noodsaaklikheid en die om-
standighede beoordeel.

Die veiligheid van 'n stuat
kom in gedrang wanneer die
voortbestaan van die staar
bedreig word. Enige aanslae
teen die sosiale, ekonomiese
of politieke stabiliteit ont-
wrig die sisteem.

Vcyal twee fasette kan in
Suid-Afrika se veiligheid-
situasie geïdentifiseer word:

Daar kan dus twee soorte
erekleure verwerf word:
volle erekleure op grond van
buitengewone akademiese
prestasie en junior meriete
erekleure vir belowende
prestasie. In eersgenoemde
geval moet die student in sy
finale graadjaar onderskei-
dings in albei sy hoofvakke Nadat die Akademiese
behaal of 'n tweede graad Raad die toekennings goed-
met lof verwerf. Vir die gekeur het, word dit in Die Twee Pukstudente is feitlik seker dat hulle gekeur Is om met
junior meriete kleure moet Wapad gepubliseer. Die-, AlESEC se uitruilskema oorsee te gaan. Hulle Is JQhan van Zyl
die nie-finale jaar student on- gene wat die volle kleure ver- van Liberalia en Antoinette de Villiers van Dorp. Heidi Smith
d_e_r_s_k_e_id_in_g_s_in_a_l_d_ie-v_a_k_k_e-_w_e_r_f_h_e_t_,_i_s_g_e_r_eg_t_ig_o_p_'_n-jvan Klawerhof, Mario Pretorius van Dorp en Jaco Badenhorst

van Dorp sal moontlik ook oorsee gaan.
Altesaam nege Pukstu-

dente het aansoeke by ...----------~-
AlESEC ingedien. Keuring
deur die Nasionale Kongres
het op II September plaas-
gevind.

Buiten die studente is daar
ook drie dosente wat aan-
soeke om na Amerika te
gaan, ingelewer het. Hulle is
G. Oosthuizen, S. Cilliers en
F. van Graan.

Op die oomblik is hier Mnr. Ignus Rautenbach van RAU beskou die noodsaaklikheid van veiligheidsmaatreëls as die
twee oorsese studente met effektiefste maatstaf vir sodanige maatreëls.
die skema in Suid-Afrika.
Kister Malmqivist van Swede
sal van I Augustus tot I De-
sember hier werksaam wees.
Kenneth Axelson het op 13
A ugustus in Suid-Afrika aan-
gekom. Hy vertrek weer op
13 Oktober.

Vereistes waaraan vol-
doen moet word ten einde in
aanmerking vir die uitruil-
skema te kom, is:
• ten minste 'n B-graad in 'n

ekonomiese regting
• 'n sterk persoonlikheid
• sterk motivering om te

gaan en om as ambassa-
deur van Suid-Afrika op te
tree.
AlESEC is 'n onafhank-

like nic-politiese, nie-wins-
makende internasionale ver-
eniging van handelstudente
en ekonomie studente. Die
doel van die vereniging is om
internasionale samewerking
te bevorder deur 'n wêreld-
wye uitruilskema vir handel-
studente van lidlande.

Die pas voltooide Opvoedkunde- en Sielkundegebou is 'n pro-
duk wat aan die gesamentlike poging van dié twee fakulteite te
danke is. Die huidige opset huisves die Opvoedkunde fakulteit,
die Sielkunde departement en die Instituut vir Opvoedkundige en
Sielkundige dienste en navorsing.

Opvoedkunde was kontakpunte vir band.op-
voorheen in die Hoofgebou nemers en verstelbare ligte
onder hoogs' ontoereikende voorsien.
omstandighede gehuisves. Die gebou is só ingerig dat
Dit was ook verwyder van dit later bedraad kan word
die Instituut wat in die ou vir geslote baan televisie en
Sielkundegebou gefunk- bied fasiliteite vir navorsing.
sioneer het. Die huidige toe- H ieronder val die waarne-
stand vergemaklik skakeling mingsvertrekke met eenrig-
en samewerking in 'n groot tingglasvensters en die appa-
mate. raat waarvan die Sielkunde

en PSigofonologie gebruik
maak.

Die gebou word eers vol-
gende jaar amptelik in ge-
bruik geneem. Volgens prof.
B.e. Schutte van die Fakul-
teit Opvoedkunde, voldoen
dit aan 'n behoefte' wat reeds
geruime tyd bestaan.

• Suid-Afrika ondervind die
veiligheidsprobleme eie aan
'n staat met so 'n uiters hete-
rogene bevolkingsamestel-
ling. Die regerende Blanke
party is besig met 'n oor-
skakelingsprograrn ten einde
die regering van "die land op
gelyke grondslag tussen die
verskillende volksgroepe te
verdeel. Solank hierdie
situasie voortduur, bestaan
daar die moontlikheid van
konflik tussen die groepe.
• Weens die wrywing-
situasie in Suid-Afrika is
Suid-Afrika die teiken van

. kommunisme. Die effek-
tiewe oplossing van interne
probleme sal die moontlik-
heid van 'n kommunistiese
uitbuiting van die situasie tot
die minimum beperk.

Die vraag ontstaan nou of
die veiligheidsmaatreëls wat
in Suid-Afrika vun krag is,
noodsaaklik en redelik is in
die lig van heersende om-
standighede, Daar best ann
geen twyfel dat Surd-Afrika
hom in 'n k risissit nasie be-
vind nie. Daarom is die
maatreëls in die algemeen
beskou, volgens mnr. Rau
tenbach. wel noodsaaklik en
redelik.

Hy wys egter ook daarop
dat veiligheidsmaatreëls 'n
gevaarlike instrument is wat
maklik misbruik kan word.
Daarom mag dit slegs aan-
gewend word om orde waar-
by almal in die stunt sal baat,
te skep.

Kontak-
politiek
bespreek
Swartman
KONTAKPOl ITIFK se
volgende byeenkoms word
gehou op 21 Scptemher om
19h30 in die Sennutsnul. Dr,
Percy Qobo Za, die rednk-
teur van die Swart blad
"Post" (voorheen van die
"World") sal pruilt oor die
toekoms van die Swartman
buite die tuislande en in die
stede.

Al die Pukke word vrien-
delik uitgenooi om die in.
terossante bespreking by te
woon.
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Dit was nie maklik om die nuwe kernredaksie van
Die Wapad aan te wys nie. Bekwame en minder
bekwame mense het aansoek gedoen, Almal was
bale leergierig en bereid om te werk. Soos dit altyd
gaan, Is party mense seergemaak en ander verras.
Maar laat ons realisties wees. Die kernredaksie Is
bepaal. Veels geluk aan almal. Hul eerste Wapad het
nou gesak. Vir almal wat op kort kennisgewing so
hard gewerk het, bale dankie. Dit Is my oortuiging
en bede dat die redaksie goed gaan funksioneer.

Nuwe dinge bring nuwe ideale. So het ons ook
weer vir dié nuwe termyn groot ideale. As die finan-
sies dit toelaat wil die nuwe redaksie ~eekllks 'n agt-
blad die lig laat sien. Dit sal varser nuus meer gereeld
meebring. Die moontlikheid van enkelkleur en selfs
- maar dit Is baie onwaarskynlik - 'n paar volkleur
uitgawes word ondersoek.

Die subredaksies is nog nie finaal afgehandel nie.
Dit is 'n massiewe organisasie wat tyd neem. Hopelik
sal dit in die volgende week of wat gefinaliseer word.

Maar die belangrikste Is nog agterweë: die redak-
sie sal sonder die samewerking van al die Pukke nie
suksesvol wees nie.

FOUTIEWE BERIGTE
ONTSTEL

Dil Is jamm~r dal koerante berigte die lig laat sien
wat deurspek is met verkeerde feite. Dit Is onver-
skillig om jou nie eers te vergewis van die feite voor-
dat 'n berig geplaas word nie. Die UPEN van 10
Augustus het 'n berig uit die Matie gelig wat oor
dans, denims en trompoppies handel. Hierdie berig-
gewing was foutief en het oud-studente van die PU
ontstel. Twee aanbevelings kan In die verband ge-
doen word. Dat oud-studente hulle nie te veel aan
subjektiewe berigte In ander studente-koerante
moet steur nie, en dat koerante hulle eers moet
vergewis van feite. Dit sal baie probleme en onaan-
genaamhede uitskakel. - T.K.

PFP KRY OOK
'KANS

Verskeie Pukke het miskien skeef opgekyk die laaste
tyd; groot figure van nie-regerende politieke partye
is die kans gegun om hul standpunt te stel. 'n Stu-
dent het die verantwoordelikheid om sy politieke
denke te bepaal. Dit kan alleen gedoen word as 'n
mens goed op hoogte is van alle standpunte. Die
Politiese Raad bled geleentheid hiertoe deur
verskeie ak.les wat hulle reël. Dit bring mee dat die
student nou alleen verantwoordelik Is vir die benut-
ting daarvan. Baie mln hef egter opgedaag by die
praatjie van Kowle Marais. Dit Is betreurenswaardig
en 'n weerspieëling van moontlike onbetrokken-
heid by die studente In partypolitiek. En selfs as 'n
mens heeltemaloortuig is van Jou politieke denke, is
dit Jou plig om hierdie vergaderings by te woon en
só aan die spreker te toon waar die kampus se poli-
tieke denke lê.

KOSHUISE KIES
LEIERS

Huiskomitee •• Een van die belangrikste studentelig-
game. Mense wat demokraties verkies word om
toesig te hou. Die Wapadredaksie wens al die nuwe
HK's geluk met hulle verkiesing. Sterkte vir 'n 5 Jaar
van harde werk wat voorlê. Mag die studente hulle
onderwerp aan die gesag wat hulle oor hulself
verkies het.

RIVIERPUKKE
STEM VIR SR

Die PU se kleinboet by die Vaalrivier groei vinnig.
Aan dié nuwe SR - ook geluk en sterkte. Bou die
studentelewe op en maak dié tak van die PU vir CHO
nog aantrekliker vir voornemende studente.

EN HIER.Dle GLASIS
IS oP .icu NUUTSTE WE'ER6A~e

VAN H~NOV£RSrAAAT ...

liK WOU NO&' Al i'l1'
SÓ G~AAG. 'N YIPJ!:

GREGO.raë GEHAD
HET .

IS DIE
31<1L.OERV NrI! , I

PAN NIE Ac:,T!~STEVOOR
ONDE'Rsn:,O / •Nle~
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Jy!
Met moeite en leed, trane

en sweet; ag, met skaars net-
net oorlewing kon San die
roesemoes oorleef. Die kon-
koksie van Baadjie-draers (of
dra hulle dit nog?) en Half-
tweevoordiesrkantorers ver-
gader toe mos. Ek wat Su-
sanna gedoop is, moes in die
roes van hees/diep/skril/-
engelse/kwaaVvaal/ .. ./ .. ./
stemme 'n mening uitvis en op-
diep. Kyk bietjie of jy! (my
vriend uit die massas) hierdie
Datsun (of is dit 'n Audi SO)
kan wen?

Drienis Te Loff: Dame en,
ek meen Dames en, Here (hy
gryp sy blonde kuif) ek sou
graag, ekskies dat dit nou
kom, salons dit nie onder
punt. " behandel nie, of
wag, laat ek sien (hy gryp
weer sy blonde kuif - hang
seker in sy oë, dié dat hy nie
kan sienie), in alle geval, Ja,
mnr. De Korps?
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WAT IS WAT
DEUR WIE WEET WIE '

Ketrie de Korps: 'n Punt HAMER
van orde, mnr. Te Loff, hou Trisko Dikkernoes: (linker-
liewer - 0, moet dit 'n vraag voet) mnr, Drienis. (regter-
wees? - moet ons nie liewer voet) ter wille (links) van ons
by die punt hou nie (watter skooldae saam (regs)
punt: orde of Te Loff s'n") Friegsied Yselende: ek

Drienis: ek handhaaf die maak beswaar' (hy was blyk-
punt (? een). Nou oor die baar nie in dieselde skool
despootkwessie , . , nie!) dis nie regstegnies . , ,

(GROOT saampraat, Geert Bred: ek sê jou, in my
roesemoes, ek hoor net, ,,) koshuis",
Andries Vanniewal: '" dies Niepa-rio TP-us: in
kranksinnig! . , . JOESIETEE .. ' (blykbaar
Are-Mannié Yeskops: , , . dit UeT?, oftewel Kaapstad)
reklameer, , , Bertpiet Kortjou: , " (ter-
Ydie Wannervalt: ., .ha-ha wyl hy kramperig suig aan sy
, . .ha-ha . . . 37e sigaret)
Bruinman Depein: Eina? . " .Dagdel Vannermalt: Me-
Spasch Ter Leen: , , .ek sal neer die voorsitter, ek sal jou
jou IOc gee', . , so antwoord", Dedaan
Gits Frepolov: Uh . , ,WhelI Black: AG, NOU IS AL MY
.. , Ja. , . NOMMERS
Tennie Habbingh: ek het my DEURMEKAAR!
pingpong gemis, , . Die versimpelde Hollan-
Lewies Janlooi: , , .despoot is ders het my Sankop laat
despoot en hond, , , roeskop. of moeskop, of
Jota Boutjes: ek kan nie sien roesmoes , ., ag, ek moes
nie (is jy só kort?) vlug! Susannasan.

=========== --------------

Red
"

Alle korrespondensle i~
Die Redakteur
Die Wapad
SSR-Kantoor
PU vir CHO J
POTCHEFSTROOM 2'
Tel: 21181

'Uit du. ~OO'l.d
"Want as julle liefhet dié wat
vir julle liefhet, watter loon
het julle? Doen die tolle-
naars nie ook dieselfde nie?"
Matt, 5:46.
. "Dit is My gebed, dat julle
mekaar moet liefhê net soos
ek julle liefgehad het" Joh.
15:12.

Ons lewe is vol goedkoop
liefde, dié wat so teen 3c per
kilo te koop is. Goedkoop
liefde is liefde wat ons gee
eers wanneer ons seker is dat
die (liefs met rente) terugbe-
taal sal word, Alleen as dit
ons eie belang kan bevor-
der, is ons bereid om "lief te
hê". Maar wanneer ons nie
wederliefde ontvang nie, wie
hou dan aan om werklik lief
te hê? Ons verkies 'n goed-
koop liefde sonder opoffe-
ring, Vir heilige belange-
loosheid oor ons eie voor-

deel sien ons nie kans nie.
Die Heiland het verskyn

onder mense wat oortuig was
dat hulle die eindeksamen
van die liefde met lof ge-
slaag het. Maar by Hom sak
hulle al in die betalingsek-
samen omdat hulle glad nie
meer weet wat heilige liefde
is, wie hul naaste is, en wie
God is nie, Net by Hom kan
ons dus leer wat liefde werk-
lik is en wie ons naaste is.

Om lief te hê soos God dit
bedoel. is geen vanselfspre-
kende saak nie, dit is die
wonder van 'n wedergebore
hart. Ons verswak God se
liefde tot "hou-van", "sim-
patie hê met" of "geïnte-
resseerd wees in" en ver-
smal "rasgenote" en ons
"kerk se mense", Ons wil ie-
mand liefhê, omdat hy dit in
ons oë werd is, en omdat hy

ons liefde met wederliefde
beantwoord, Dit is goed-
koop liefde, Dit kos geen
selfverloëning nie. Dit kom
vanself. Daarvoor het 'n
mens nie 'n wedergebore
hart en 'n bekeerde lewe
nodig nie.

Maar Jesus kom met 'n
duur liefde, 'n liefde vir on-
waardiges, sondaars, godde-
loses. Hy het ons nie lief
"omdat" nie, maar ondanks
- ondanks ons afsigtelik-
heid, Wie van God se duur
liefde leef, sal self duur lief-
de besit. Dit is swaar en on-
moontlik as ons nie van
Christus se liefde leef nie,
Maar as ons in gemeenskap
met hom leef, is Sy gebooie
nie swaar nie, maar word dit
selfs 'n vrolike lied.
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Almal het
piekniek
in Aktur

Ieagte Redakteur
~a aanleiding van mnr.
v1anie Meyer se artikel Die
iVO in Suidwes? (Wapad, 18
\ugustus, 1978) wil ek graag
lie volgende sê ten einde 'n,
Inder perspektief op die saak
e werp.

Blykbaar wou mnr. Meyer
n artikel skryf oor die irnpli-
tasies van die besoek van die
iVO-verteenwoordiger,
nnr, Athisaari. Dit het egter
ontaard in blote propaganda

Die Wapad het artikels in ver-
band met die danspolemiek

'ontvang, maar het besluit om
geen verdere briewe oor hier-
die onderwerp te plaas nie.

'n Naamlose brief oor die
SSR-vergadering van 7 Sep-
tember is ontvang. Omdat
daar geen naam by is nie, kan
dit nie gepubliseer word nie .

Die Wapad het 'n brief van die
Inwoners van Huis President
Steyn, UOVS, ontvang In ver-
band met die afgelope Inter-
varsity. Die brief kan onge-
lukkig nie geplaas word nie,
omdat geen name vermeld
word nie.

teen Aktur. Dit is dan ook
ten opsigte van sy bewerings
in hierdie verband dat ek
sekere sake wil regstel.

Mnr, Meyer noem dat
Aktur se optrede tydens die
besoek van mnr. Athisaari
half-tragies en half-lag-
wekkend was. Hy wys verder
op die "ivoortoringhou-
ding" van die Blankes en be-
skuldig Aktur daarvan dat
die organisasie nie dinamies
genoeg is om die belange van
die Blankes of enige ander
minderheidsgroep te behar-
tig nie.

Mnr. A,H, du Plessis.Teier
van Aktur en die NP van
SWA, het na sy besoek aan
mnr, Athisaari die volgende
gesê:

"Ek het geen vertoë
hoegenaamd oor enige on-
derwerp aan mnr. Ahtisaari
en sy sending gerig nie. Dis
myns insiens nie die toepas-
like tyd daarvoor nie, Hy is
hier op 'n feite-sending en
nie om na vertoë te luister
nie. Hy kan,' soos ek dit sien,
niks omtrent daardie vertoë
doen nie. Hy het nie die mag
nie, Ek het hom van die wel-
willendheid en bystand van
die Suidwes-Administrasie,
die Blanke administrasie,
verseker."

Mnr. du Plessis het ook ge-
sê dat dié verstandhouding
bestaan het dat as hulle
verdere inligting van hom
wou bekom hy beskikbaar
sou wees. Tydens die NP-
Kongres in Windhoek het
mnr. Du Plessis dit weer
duidelik gestel dat mnr. Athi-
saari hom verseker het dat hy
nie die mag het om enige ver-
anderinge, soos in vertoë aan
hom gerig. aan te bring nie.

Aktur het dus sy plek met
waardigheid volgestaan ty-
dens hierdie besoek, Sy leier
het opgetree soos 'n ware
staatsman. Vergelyk dit met
die belaglike vertoë wat deur
sommige organisasies en par-
tye aan die adres van mnr,
Ahtisaari gerig is in 'n po-
ging om 'n sekere persoon of
party te bevoordeel.ln hier-
die verband kan ek die ver-
soek van die NNF noem om
die etniese rade afgeskaf te
kry, Vergelyk Die Suidwes-
ter, 10 Augustus 1978,

As mnr. Meyer sê dat
Aktur nie 'n dinamiese
organisasie is nie, is hy óf
baie swak ingelig, óf hy maak
doelbewuste propaganda
teen Aktur. Dat Ak t u r
korrek opgetree het tydens
die Ahtisaari-besoek is al-
reeds duidelik uit bostaan-
de. Meer en meer mense,
Blankes en Nie-blankes, sluit
hulle by Aktur aan ná die
Ahtisaari-besoek omdat
hulle ontevrede is met die
optrede en doelstellinge van
OT A en ander organisasies.
Hierdie tendens kan toege-
skryf word aan die feit dat
A ktur die enigste is van die
40 politieke partye in SWA
wat nog die Turnhalle-be-
ginsels onderskryf. Dit kan
gedoen word omdat die on-
dersteuners van Aktur duide-
lik weet waarvoor hulle .staan
en die leier nie noodge-
dwonge saam met die stroom
moet gaan nie.

•

~word aan:

Klooster: Tel:

uger, Klooster: Tel.

t Walt, De Wetstraat

Kierie du Rand,
Potchefstroom. Tel:

lnger, Vergeet-my-

l" Slot, Tamstraat 26,

vard, Klooster, Tel:

I
kruger, Karlien. Tel.
Potchefstroom. Tel:

~rf,Vergeet-my-Nie.

uizen, Hombre. Tel:

: (laat boodskap by
I~g)·
tén, Wag-'n-Bietjie.

t
n der Linde, Kloos-

an Aswegen, Ham-
S

~~ssis,Klooster, Tel:

I~osloo, Caput, Tel:

~naar, Klooster, Tel:

Tydens die afgelope NP-
Kongres het mnr. du Plessis
dit só gestel:

"Ons is nie besig om men-
se uit te oorlê nie; nie besig
om iemand onder te sit nie.
Ons is nie besig <.?miemand
aan iets tekort te doen nie,
op geen wyse nie. Ons is be-
sig, sover dit binne ons ver-
moë is, om 'n bedeling te
probeer skep, waarmee, so
glo ons in oortuiging, alle
mense in Suidwes-Afrika sal
kan saamleef

"Dit sal 'n bedeling
wees waarin elke bevol-
kingsgroep homself in die
grootste moontlike mate na
buite sal kan uitlewe. Die
een goep sal nie vir die ánder
kan sê: "Nee, jy mag jou nie
só uitlewe nie - jy moet jou
só uitlewe."

Akturverguderings word al
meer en meer deur Nie-
blankes bygewoon. Verge-
lyk die Akturvergadering op
Grootfontein, 22 Augustus
1978. Daar is dus plek vir
Blank en Nie-blank in Aktur.
'n Gees van doelgerigtheid
en opregtheid heers onder
Aktur se ondersteuners.

Myns insiens bestaan mnr,
Meyer se berig uit 'n aantal
ongegronde steIlinge en be-
werings. Ek hoop dat hier-
die brief sommige daarvan
salopklaar en verklaar,

Mej. B.E. de Klerk.

Vra vir
verrassende
resultate

PUK tree op voorgrond
by Internasionale

Konferensie
MARIANNE SLOT
Professor Tjaart van der Walt en ander afgevaardigdes van die Unlversiteit het drie weke gelede uit
Grand Rapids, Kanada, teruggekeer. Volgens hulle was die konferensie, gehou val'! 13 - 19 Augus-
tus, baie geslaagd met baie hoogtepunte.

Deur wedersydse uitruiling
kan korrekte inligting in die
buiteland versprei word.

Daar is geen twyfel dat'
Puk aan die derde konferen-
sie van die aard moet deel-
neem nie. Daar is besluit om
die konferensie in 'n Euro-
pese land te hou (heel waar-
skynlik Nederland), met die
uitdruklike voorwaarde dat

die PU-afvaardiging toege-
laat word,

Dit is duidelik dut die Puk
die konferensies in 'n buie
ernstige lig beskou. R 100 000
is reeds aan die konferensies
bestee. Puk hel 'n groet
roeping om te vervul en kan

. baie meehelp 0111 Suid-Afri-
ka se beeld in die buitcland
te verbeter,

In 1975 is die eerste kon-
ferensie van dié aard in Pot-
chefstroom gehou. Reeds toe
het Puk al 'n leidende rol ge-
speel.

Prof. Tjaart, Johan van der
Vyver en Elaine Botha het as
sprekers by die kongres op-
getree. Die kongres is deur
62 inrigtings van 20 laude
deur 119 afgevaardigdes by-
gewoon. Verder was prof.
Tjaart, dr. BJ. van der Walt. 1-----------------------
prof. 1.H, Coetzee en dr.
L.A. van Wyk afgevaardig
om die kongres by te woon,
terwyl prof. Christie Coetzee
lid was van die reëlings-
komitee.

Daar was wel geïsoleerde
gevalle van skerp kritiek teen
Suid-Afrika se rassebeleid,
maar daar was. veralonder
lede van die Derde Wêreld,
groot begrip vir Suid-Afrika
se probleme.

So byvoorbeeld is
Amerika deur een van hulle

Geagte Redakteur eie hoofregters gekritiseer.
Wat Mnr, Wynand du Regter Fikans het gesê

Plessis se brief "Pukke steel Amerikaners moet nie te
asters" in die Wapad van 18 hoog op die beul blaas nie, Dil is te verwagte dat Goed en wel, muar waar kom
Augustus betref. hy het dit duidelik gestel dat Christene hulle nie sal op- die krag vandaan om jou ge-

Eerstens wil ek hom be- die VSA twee keer moet dink hou met die sataniste se ma- dagles te laat lees?
dank vir die brief, want dit voor hulle diskriminasie in nier van aanbidding (kaal Hoeveel van ons het al vir
verskaf aan my die geleerit- Suid-Afrika kritiseer. meisies, geslagte katte, ens) die "grap' dat die tannie oor- .
heid om 'n positiewe bydrae Die Vrije Universiteit van nie. Daarom kom satan na kant die straat ons fortuin in
te probeer lewer. Amsterdam het gedreig om die Christene op '11 meer sub- die teekoppie lees'? Waar kry

Hy móét egter besef dat die konferensie te boikot. tiele wyse. Hy maak naam- sy die krag vandaan om 'n
studente mense is en swak Nie-amptelik was daar tog lik gebruik van die mens se raak voorspelling te rnuuk as
punte het. Ons moet seker drie professore en drie waar- belangstelling in. die bona- sy jou nie van adamskunt ken
kwal i fis eer ens ê dat nemers wat in persoonlike tuurlike. die mistieke. Om le nie?
blomme-steel 'n swak punt 'hoedanigheid aan al die be- sê jy is 'n Christen en daar- Selfs hipnose kan as 'n
is. sprekings en referate deel- om heeltemal bestand teen vorm van okkultisme be-

Hy het homself eintlik geneem het. enige vorm van okkultisme, skou word. "ier moet daar
bietjie vasgedraai in sy brief Prof. Tjaart het gesê hy be- is om van jouself 'n oop skryf egter 'n onderskeid getref
met die stukkie dat studente oog groter samewerking met te maak. word tussen mediese hip-
byeen van die vyf blomme- inrigtings in die Derde Jy kan maar net nose en hipnose wat bloot
winkels vir hulle meisies kan Wêreld en die Oosterse Ian- geinteresseerd raak in aangewend word om under
gaan blomme koop "sonder de. Verskeie genooide do- "speletjies" .soos om te 'lees' te vermaak.
om al die gevare van die sente en studente, soos bv. wat ander dink. In sy boek By mediese hipnose gaan
donker nag en die bedrei- die drie Koreaanse studente How /0 produce miracles hou dit primêr daarom om 'n per.
ging van die polisie te trot- wat op die oomblik aan PU Ormond McGill dit voor as soon te help en dit word
seer." My liewe Mnr. du studeer, kan goeie arnbassa- 'n aangename speletjie waar- toegepas deur mense wat op-
Plessis: Dit is mos nou juis deurs vir Suid-Afrika wees. mee jy ander kan vermaak. gelei is om dit reg aan te
van die sterkste aantrek- wend. Dit kan nie gesê word
kingskragte van blomme ~_-_-_---_--L----------I van 'n hipnotiseur wat vir die
steel. Daar pols mos bloed en vermaak van ánder 'n per-
nie water, deur die jong • soon onder hipnose aller-
manne se are. Anderskleu rlges hande snaakse dinge laat

Maar in elk geval Pukke, aanvang nie.
dit bly steel en die realiteit is 'n Vorm van okkultisme
dat die Potcehfstromers wat wat by ons almal taamlik be-
betrokke is nie gelukkig voel stUdee r kend is, is spiritisme. Hier-
nie. onder sorteer onder andere

Maar Mnr, du Plessis, die die glasie-glasie spel, geeste
vyf blommewinkels is nie wat opgeroep word om
liefdadigheidsorganisasies In die hedendaagse samelewing word verdere studie, opleiding en bood ska p pe van u it di e
nie en die studente is ook nie verbetering van kwalifikasies al hoe meer as 'n noodsaaklikheid "ánder' wêreld oor te dra,
die rykste mense wat hier op beskou. Die Kleurlinge en Indiërs In Suid-Afrika Is geen ult- tufels wat teen die dak vas-
aarde rondbeweeg nie. i sit, mense wat dak toe styg,sondering n e. . h dAlhoewel ek self al by 'n ens. Hierdie bedrywig e e
blommewinkel blomme vir In 15 jaar het die aantal (20,5"0)' natuurwetenskappe vind gewoonlik tydens 'n so-
jonge dames aangeskaf het, universiteitstudente meer as (10,7''.,) en ingenieurswese genaamde "seance" plaas
het u brief gelei tot 'n goeie verdriedubbel. Vir Kleur- (10,5''.,). Die laagste groei waar 'n groep mense deur
idee, linge was die hoogste jaar- was in tandheelkunde, middel van 'n medium (ie-

Pukke, hoekom stap ons likse groeikoerse in hierdie lelle re en wysbegeerte mand wat rnaklik met dié aan
nie reguit op die bewoner tydperk in ingenieurswese (3, 7'~) en geneeskunde die "under" kant kontak
van 'n huis met 'n mooi (23,8%) en aptekerswese (6,5''.,), maak) hierdie dinge beskryf.
blomtuin af en vrá vir 'n paar (18, I%), terwyl die hoogste Die sterre. wal veral mei-
blomme nie. Ek is seker in geneeskunde (2,9%) na- Van 1960-1975 is 22 sies so getrou lees, is ook 'n
daarvan dié taktiek eerder tuurwetenskappe (6,O~i,) en magistergrade en 11 doktors- vorm van okkultisme. Dil
waardeer en tegernoetge- lettere en wysbegeerte voor- grade aan Kleurlingstudente sluit aan by heldersiendheid.
kom sal word as 'n nagtelike gekom het. Die hoë persen- toegeken, teenoor die 95 ma- Om aan te toon dat dit sonde
strooptog. tasie in, aptekerswese en gister en 17 doktorsgrade aan is. is nie moeilik nie. Dink

Dit is één manier om meer tandheelkunde kan toege- Indiërs. maar nan Snul se straf om-
mense te leer ken. Sê nou net skryf word aan die instelling "Gradueringstendense dat hy nie op God vertrou
die bewoner het 'n oulike van 'n Departement en hou verband met die be- het nie, maar die Heks van

, dogter. Of is ek nou té stout- Fakulteit in dié rigtings aan hoeftes van die gemeenskap Endor geraadpleeg het.
moedig? die universiteit van Wes- en is gevoelig vit politieke en Waterwysery word baie

Blomsoekers. probeer nou Kaapland in onderskeidelik sosio-ekonom iese toe- maal as 'n soort gawe ge-
dié tegniek en veroorsaak 1961 en 1974. stande, wat plotseling kan sien. Dit is egter ook 'n vorm
daarmee dat Potchefstroom Wat Indiërs betref, word verander. Nogtans was daar van okkultisme omdat daar
in harmonie saamleef en dat die hoogste gemiddelde aansienlike en algemene toe- geen logiese verband is
die Pukke in harmonie voort- groeikoerse waargeneem in names ten opsigte van die tussen die stokkie waarmee
sleep. handel, publieke admini- Kleurlinge en Indiërs in die persoon die water aan-
C.F, Schoeman strasie en verwante rigtings Suid-Afrika." wys en die grond nie.

OKKULTISME
WORD

BEDREIGING
As satan hom net bepaal het tot die mense wat hom aanbid, het
ons as Christene niks van hom te vrese gehad nie. Ongelukkig Is
dit sy groot plesier om te kyk hoeveel Christene hy na sy kant
kan oorhaal.
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Dramadepartement 
bied aan: 

Na 'n baie vol program vir 1978, is die PU vir CHO se drama
departement besig om af te rond aan die laaste twee aanbie
dings. 

Op die I 8e September be
gin 'n Skemervonkel onder 
leiding van Aldo Behrens. 
Die stuk begin elke aand om 
18h30 en dit duur tot die 
22ste September. Plekbe
spreking het reeds geopen . 

Die laaste groot departe
mentcle stuk is Die Self-

moordenaar van Nikolai 
Erdmann . Die stuk, waar
van die regie deur Peet van 
Rensburg gedoen word, be
gin die 29ste September en 
dit is op die planke tot die 7e 
Oktober. Dit begin om I 9h30 ' 
en oor naweke is daar twee 
vertonings om I 8h00 en 
21h00. 

Gedigte 
Die gedigte wat die derde, vierde en vyfde plekke in die Wapad 
se poesiekompetisie gewen het. · 

ONGEHUDE MOEDERSKAP 

in die woestyn hloei /ewe /eeg 
1en1.:1•/ hrommers in die s/ymgrond speel 

s/inkse reune paradeer woude vol 
haar gesnuffel na koe/te geignoreer 

want sy wil mos 1•erhy home draf 
en reune salueer 

DALEEN KRUGER 
DERDE PRYS 

Wees soos die estah/ishme111 
1•ergeet van jou emosies en 

ge1•oel 
wees 'n produk van die ges/aagde .. . ? 

samelewing 
pr i 111-e n-pr ope r-he n e-1 een-111 e k a a r-e n 
regop-rug op 'n PUKPIK sloe/ 
lag vir die grappe mn /eekop studente 
hou op wonder wat die sin van heel die 
gehee/ is . . . hou 'n pretence voor 
maak of fl• al/es genie/ 
se nee 1·ir akademie 
;a l'ir social 
a.uosieer jome(f met 'n studentegemeenskap 

eendag gaan ons sien wie wen 

renee puren 
l'ierde prys 

dit was foutief 
om te kon dink 111y reis sou strek 
van punt a tot punt z 
0111 padkaarre .wrgvuldig te 1•erpak 
en st of uit 111.r oe te was : 
by jou was Ill_\' reis nog finaal ndg ongedaan 

lllJ' reisplan is 'n klein spiraal 

JOHAN MYBURG 
VYFDE PRYS 

UMFAAN: 
I Hierdie gedig is geskr;f in die dae toe 'n pluraal nog 'n kaffer 
was. ) 

k/ein bruin klonkie -
met jou oe .wos korente 
en jou peperkorrelkop: 
klein bruin k/onkie -
met jou .rnotneus 
en jou vuil. skurwe kniee: 
bruin klein k/onkie -
wat sing-sing 
spee/ in die stof" 
bruin k/ein klonkie -
wat rietfluite maak 
en kleiosse brei: 

klein bruin k/onkie : 
sa/ daar nog steeds 
drome in jou oe wees 
as jy eendag 'n groot kaffer is? 

MAGRIET UECKERMAN 
VYFDE PRYS 

Studente 
ding 
mee 

Op Vrydag, die 15e Septem
ber, het twintig musiekstu
dente deelgeneem aan die jaar
likse Collegium Musicum wat 
deur die konservatorium aan
gebied word. 

Die deelnemers het elk
een 'n program van tien tot 
vyftien minute aangebied en 
daar is meegeding in klavier, 
orrel, sang, orkesinstru
mente en ensemblewerk . 

Vroeg in Oktober word 'n 
konsert aangebied waarin al 
die pryswenners sat optree. 

Piel Koornhof. belowendejong 
l'l·olis van Potchefffroom wat 
groot roem in die buiteland 

verwerf 

Die Wapad - 15 September 1978 

Alabama Revue 1978 
Hierdie opname van die Alabama Revue 1978 is baie suksesvol. Meeste van die nommers is deur 
Louis van Rensburg self verwerk, terwyl dear drie verwerkings deur Johan van Rensburg is. 

'n Paar snitte verdien 
spesifieke verwysing: Die 

. snit wat die meeste byval ge
vind het was THARA'S 
THEME - 'n aanvallige ver
werking waartydens die sin
tetiseerder en glockenspiel 
met goeie effek gebruik 
word. BIRDWALK, wat 
maklik. vervelig kan wees, is 
met slim, afwisselende 
dele aanvaarbaar gemaak. 
A FIFTH OF TSCHAI
KOWSKY is, met veral 
die ronde klanke in de
le, 'n briljante aanbieding. 
Die tegniek hier gebruik, is 
om die klank teen die einde 
te laat wegsterf. Dit was wel
kome afwisseling teenoor die 
res van die plaat waar die 
liedjies meestal formeel ein
dig . 

Na my mening is die wer
ke wat meer orkestraal van 

aard is, die suksesvolste -
daar is soms 'n moderne, 
aangename en maklik luis
terbare klank. EK EN DIE 
MAAN bevat mooi fluitd~le 
en het ook 'n aangename rit
m i ese swaai. In FREE
DOM, wat die beste snit op 
kant een is, is die diksie van 
die sangers, teenoor die 
meeste ander werke, uit
stekend. Wat my dikwels op
geval het, was die tenoor- en 
basstemme wat vir oom
blikke uitgestaan het teen
oor die res . In MARIE en 

LENTE LEEF was dit hin
derlik, aangesien dit die aan
dag te veel getrek het. 

Die 1978 uitgawe het 'n 
baie aantreklike buiteblad 
wat deur Herman Strauss 
ontwerp is. Dit vorm deel 
van 'n hoogs aanbevole uit
gawe en van 'n veel hoer 
standaard as die voriges is. 

Minette Joubert 
Hierdie . plaat is beskik

baar by SSR-kantoor teen 
R6-00 per eksemplaar (be
lastingvry). 

JONG ORRELIS 
SPEEL SONDAG 

Die bekende jong orrelis, Willem Viljoen, tree Sondag die 17e 
September in die orrelsaal van die Konservatorium op. 

Hy het vir twee jaar in 
Parys Jes geneem by Marie
Clair Alain en hel reeds die 
SA UK-prys, Unisabeurs en 
Samrobeurs verower. Op die 
oomblik doseer hy klawe
simbel en orrel in Pretoria. 

Die uitvoering begin om 
I 5h30 en bevat onder an
dere werke van J.S. Bach, 
Mendelssohn en Brahms. 
Belangstellendes word ver
soek om plekke te bespreek 
voor of op Vrydag, 15 Sep
tember aangesien die saal 
slegs aan 108 mense sit
plekke bied. 

TOT/US 

Sy Ede/e Kowie Marais. LV. open die hulde-oorsigstentoonstel/ing van Gregoire Boonzaaier se 
werke in die Frans du Toit-kunsga/ery. 

'n Kunsuitstalling van bekende 
kunstenaars, word aan die einde 
van September in die Totiussaal 
gehou. 

Skilderye van R25 tot 
RI 000 sal te koop aangebie.d 
word . Vera! studente sal hier
uit voordeel kan trek, daar 
die skilderye teen 'n spesiale 
prys aangebied word en oor 
'n tydperk betaalbaar is . In
dien koshuise of ander in
stansies verbonde aan die 
PU. belangstel, kan daar oor 
pryse onderhandel word in
dien 'n redelike aantill aan
gekoop word . 

(Joto : Frik Schoeman) 

Kunstenaar skenk beurs 
Die bekende Kaapse kunsskilder, Gregoire Boonzaier, het 'n beurs aan die Potchefstroomse 
Universiteit beskikbaar gestel vir studie in die skilderkuns. 

Die aankondiging is 
gemaak op Dinsdag, 5 Sep
tember !ydens die opening 
van die kunstena·ar se uit
stallings op Potchefstroom, 
wat as deel van die Gregoire
huldiging van die PU vir 
CHO aangebied word. 

Die oorsigtelike tentoon
stelling en 'n verkoopuitstal
ling van Gregoire se werke, 
wat uit I 00 skilderye be
staan, is in twee lokale ten 
toongestel en is die grootste 
ooit van die kunstenaar. 

Dit is die I OOe tentoon
stelling van Gregoire, wat 
reeds vyftig jaar gelede sy 
eerste uitstalling in Kaap
stad gehou het. 

Die Universiteit huldig die 
kunstenaar vir sy groot by
drae tot die kunslewe in 
Suid-Afrika en veral vir die 
kunsbewusmaking van die 
platteland. Gregoire was on
der meer die stigter van die 
Nuwe Groep in 1938 en in 
1944 van die Suid-Afrikaan
se Kunsvereniging . 

In sy huldigingsrede het 
oudregter Kowie Marais, uit-

tredende President van die 
SA Kunsvereniging, 
Gregoire die Pierneef van 
die Suide genoem. 

Die Universiteit het twee 
spesiale Gregoire-wyne vir 
die openingsaand laat bottel. 

Dit is Gregoire Boonzaier 
se derde uitstalling aan die 
PU vir CHO en 'n verkoops
rekord vir Potchefstroom : 
sestig weke is reeds op die 
eerste dag van die tentoon
stelling verkoop ! 

Kunsuitstalling 

Die JV. Afdeling Cachet, bied van 26 tot 29 September 'n kuns
uitstalling in die Totiussaa/ aan. Hier .Haan 'n dee/ van die 
bes/l/ur by 'n werk van Christiaan Nice wat ook uitgestal sal word. 

( Foto : Jaco Pretorius) 

Kunstenaars soos Jeanette 
Dykman, Gabriel de Jongh, 
Otto Klar, Gian Piero 
Garizo, Carlo Sdoya, Andre 
de Beer, Wessel Marais, Roy 
Taylor, Tugwell, Celia Walsh 
Diehl en andere se werke 
word uitgestal. 

Prof. Faan du Plessis sal 
die gasspreker wees by die 
openingsaand op Dinsdag 26 
September 1978. Die uitstal
ling is op die volgende tye te 
sien: 

Dinsdag 26 September : 
I 9h30 tot 23h00 
Woensdag 27 September: 
IOhOO tot 20h00 
Dbnderdag 28 September: 
I OhOO tot 20h00 
Vrydag 29 September: IOhOO 
tot 14h00 

Plakkate sal op die kam
pus verskyn . Verdere inlig
ting kan verkry word van 
Izak Minnaar in Caput. 
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KOREANE OOR
UNIVERSITEIT

EN KERK

KAMPUS KRY
TELEFOON

Die eerste openbare telefoon op die kampus ~al binnekort dil.'
dringende tekort vul.

A.G. VISSER
HERDENK

DIt' jaar 1925 was 'n belangrike janr vir die Afrlkaansr taal: In
hierdie jaar het Afrikaans dil' amptelike landstaal geword en
A.G. Visser het sy debuut gemaak - aldu!! prof. Hertzog Vent"r
in 'n geselsie met die Stalltmakerll op Woensdagaand 16
Augustus.

Die drie Koreaanse studente i. om verstaanbare redes huiwerig
om oor die kwessie van oop universiteite te praat. Hulle het
nietemin daarin geslaag om 'n bale duideliker beeld van die uni-
versltelte In Korea te gee.

In Korea word daar tus
sen twee soorte universiteite
onderskei. Die eerste hier-

Kim, In sy ergste vorm voor.
Die skeiding tussen Noord-
en Suid-Korea is erger as die
in Berlyn want in Korea isvan is 'n nasionale universt-

tcit wat van die regering
afhanklik is. Privaat universi-
teite wat geen subsidie van
die regering ontvang nie, en
vry is om te maak soos hulle
goeddink, vorm die tweede
groep.

Op 'n vraag of die ware
soeke na kennis as eerste
voorwaarde nie soms nood-
gedwonge op die agtergrond
geskuif word nic, het prof.
Kim geantwoord dut die akti-
witeite van die Suid-Afri-
kaanse u n iv e r s i t c i t e
moontlik beperk is. Hy hel
bygevoeg dat die spesifieke
situasie in ons land, met sy
heterogene bevolking, 'n
under stelsel as die homo
gene bevolking in Korea sal
vereis.

AI drie voel dal hulle nog
nic lank genoeg In die land is
om 'n ander mening as die
blote beginselstandpunt te
sIel nie. Hulle weerhou
hulleself van uitsprake om-
trent die huidige situasie in
ons land, totdat hulle meer
perspektlef op die saak
verkry het.

Oor die kerk in Korea het
prof. Kim gesê dat alle
vorms van godsdiens soos
Bhaeckliar en Confuciusrne
voorrang kry bo die Chris-
telike religie sodat dit baie
moeilik is om Chrisrenskap
uit te leef en te versprei.
Yung Nak, 'n gemeente in
Korea, is die grootste
gemeente in die wêreld met
'n lidmaattal van 30000.

Die kommunisme in
Korea kom hier, volgens prof.

Alhoewel d a ar v o o r-
siening gemaak is vir tele-
fone III die Biblioteek. is
hulle e g t c r nog nooit
geïnstalleer nic. Ole telefoon
by Uitspan is slegs vir dié
betrokke inwoner se gebruik

Volgens hom het A.G.
Visser 'n groot bydrae
gdewer tot die Afrikaanse
literatuur. Hy was die eerste
wure Af'rik aanse minne
digter in 'n tyd toe sy tyd-
genote hulle met under
onderwerpe besig gehou het.
Hulle was ook meer sinies en
spottend ingestel. Visser se
digkuns word deurgaans
gekenmerk deur egte lewens-
blyheid, humor en vrolike
opgewektheid. Dit het prof.
Hertzog Venter gestaaf deur

daar geen kontak
hoegenaamd nic. Soms Wl1rt!
duur van kanonne gebruik
gcmnuk om pamflette oor die
grens le skiet. tly het ook
gesê dat die Suid-Afrikaanse
student 'n gesonde morali
lei I hel in vergelyking met
die studente vun die VSA.

gc rese rvce r.
Daar IS egter nok 'u grut is

telefoondiens in die SSR
kantoor, wn a r stud e nt e
plaaslike persoonlike
oproepe kun maak.

'n hele paar gedigte voor te
lees.

Die program, will
a a ng c hie dis d e li r li ie
Kultuurgroep, het ook 'u uit-
stalling van A.Cl. Visser Se
bekendste werke. sy lewens-
geskiedenis en waarderings
ingesluit.

Die under belangstellings
groepe kryook beurte om
aksies .WIl te hied. Plakkate
word gereeld opgeplak en
almal is welkom
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Oppikant
Kort na die aanbreek van die
tweede semester het die aka-
demie tydelike onderbre-
kings gehad in die vorm van
Intervarsity, SR-verkiesing
en toe weer HK-verkiesings.
Daar heers meningsverskil
oor die sukses van die inter-
varsity al dan nie maar daar
kan met redelike sekerheid
aanvaar word dat die rugby
iets gelaat het om oor na te
dink.

Wanneer daar na die uit-
slae van die ander koshuis-
kragmetings gekyk word,
vertoon die 17 - 28 waarmee
Drakenstein se eerstes teen
De Wel I verloor het, eintlik
nie so sleg nie. Om die
waarheid te sê, Drakenstein I
het op een na daarin geslaag
om die hoogste telling teen
hulle teenstanders op te bou.
Die slaankrag was daar, dis
net die verdediging wat
gevou het.

Drakenstein Il het met 3 -
28 teen Kiepersol II 'n
redelike pak op die lyf
geloop en van die derde span
sal liefs nie melding gemaak
word nie. As daar terug-
gekyk word na die koshuis-
liga staan enkele hoogte-
punte uit. Veral Drakenstein
wat veel geroemde grotes in
die stof laat byt hel.

Na 'n lang gespartel,
verskeie telefoonoproepe en
'n paar motorritte, spog
Oppikani deesdae met 'n
baie spoggerige T-hemp.
Voor op die T-hemp word
die koshuisembleem, 'n
moeë akademikus wat langs
die viswaters verkeer (sim-
bolies van die Mooirivier),
uitgebeeld in 'n stuk of tien
kleure. Die lung wag was
dalk die moeite werd, want
dis maklik die kleurvolste T-
hempie op die kampus.

Met die SR-verkiesing ook
reeds ou nuus wens ons vir
Piet Joubert baie geluk met
sy verkiesing as SSR-lid uit
die Kultuurraad. Na wat ons
verneem is Piet ook as SSR-
lid aan Oppikant toegewys.
Baie welkom!

Nog 'n gelukwensing word
aan Louw van Biljon gerig
wat as ondervoorsitter van
die Akademiese Raad
verkies is. Op hierdie trant is
hy beslis besig om homself as
akademiese instelling aan die
Puk te vestig.

Verlede week Woensdag
kon Oppikartt eindelik HK-

verkiesing hou nadat daar
aanvanklik trae reaksie was
om nominasies in te handig.
Daar het tien kandidate vir
die vyf poste gestaan waar-
van drie oud-Hk-lede was.

Die nuwe HK vir Op-
pikant sien as volg daaruit:
• Ian Ferreira (Spikkels) -
primarius
• Paul Prinsloo - onder-
primarius
• Etienne Mouton sosiale
verteenwoordiger
• Raymond Fuchs - pen-
ningmeester en Sport
• Louw van Biljon -
sekretaris

Die uitslag is met die reke-
naar bepaal en was 'n half-
uur nadat die stembus gesluit
het, bekend. Stempersen-
tasie is ietsie oor die 50% wat
nie baie bemoedigend is nie,
maar darem beter is as die
vorige jaar.

Daar is sover moontlik
gepoog om alle stemgereg-
tigde inwoners persoonlik
per brief aan die verkiesing
te herinner maar het blyk-
baar nie die nodige trefkrag
gehad nie. Onderlinge kon-
tak in 'n koshuis wat tien-
talle vierkante kilometers
beslaan is uit die aard van die
saak nie 'n maklike taak nie.
Voorstelle om die situasie te
verbeter, kan by bussie 27 by
die SSR-kantoor ingegooi
word.

Die nuwe HK het al
dadelik aan die werk ge-
spring om 'n jaarprogram
vroegtydig uit te werk. Die
belangrikste geleentheid
waaraan tans aandag gegee
word, is die koshuisdinee wat
op 23 September aangebied
word. Di.e geleentheid
behoort 'n fees te wees -
getrou aan Oppikant se tradi-
sie. Kaartjies is by alle nuwe
HK-lede beskikbaar.

Oppikant se tweede
bestaunsjaar hou die belofte
in van baie beter organisasie
en samewerking as die eerste
jaar. Die koshuis het homself
nou al deeglik gevestig. Die
verdeling van die Dorp-
studente waarteen daar 'n
jaar gelde soveel teenstand
was, het getoon dat dit 'n
definitiewe verbetering is op
die vorige stelsel.

,~......,,~11 .__ --,
Uitspan

Na 'n tydperk van rus het
Uitspan 'n besige paar weke
en 'n paar puik aksies agter
die rug.

Klawerhof het ons op die
netbalbaan aangedurf', maar,

o wee, wat 'n slagting! Hul
eerstespan het die aanslae
moedig probeer afweer,
maar die tweedes is totaal
oorrompel. Of dié loesing nie
genoeg was nie, word daar
toe 'n Bybelvasvra gehou.
Weer eens het hul die onder-
spit gedelf.

Hombre het 'n gekom-
bineerde sokkerspan van
Uitspan en Heimat net-net
geklop. Die jaarlikse
rugbywedstryd teen Heimet
is, heeltemal teen die verloop
van die spel in, deur Heimat
gewen: nadat huivertweede
gekom het met die "boat-
race".

Die naweek 26/27 Augus-
tus het' die Uitspanners..
tussen die voorbereiding vir
die reunie deur, 'n groot fees
gehou by die Vaalrivier op
uitnodiging van 'n oud-
inwoner. Daar is die groot
totaal van EEN vis gevang,
en niemand sal die "sub-
marine"-episode ooit kan
vergeet nie.

Uitspan het sy 30ste
bestaansjaar gedurende die
afgelope langnaweek gevier
met 'n fees van 'n relmie. En-
toesiastiese oud-inwoners
was grootliks dan ook
verantwoordelik vir die suk-
ses daarvan, tesame met die
huidige inwoners. Aan almal
wat hulp en bystand in enige

. vorm verleen het om dit so 'n
groot sukses te maak, baie
dankie. Ve ral 'n groot dankie
aan die Reëlingskomitee van
huidige en oud-inwoners.
Ons waardeer die opoffer-
rings deur die oud-inwoners
gemaak om die reunie by te
woon.

Graag wil ons pertinent
die naam van Uitspan se eer-
Ste primarius (1948), prof.
Ryno Kriel, noem.

Ons sien uit na 'n volledige
verslag oor die reunie wat
seker eersdaags in StalnUU5,
ons koerantjie, sal verskyn.

DIE ROOI BEER

Vir diegene wat nog dink
Dinki is die een of ánder
ondergrondse organisasie,
wilons net sê: dit is tyd om
by te kom. Dit is maar net
Dorp-dames wat hul naam
na Oinki verander het.

Intussen het ons ook reeds
HK-verkiesing gehou. Die
leisels is nou in die hande van
Ren Botos, Anita Brewis,
El iz c Joubert, lJanlie
Prinsloo en Lourie Theron,
wat alreeds hulle pligte
opgeneem het en die jaar-
likse afskeidsdinee reël.

Die fees vind Donderdag
12 Oktober in die Mothsaal
plaas. AI die dames van
Dinki met hulle aanhangsels
is hartlik welkom. Die kaart-
jies is by die nuwe HK-lede
beskikbaar.

Dit is die laaste uitbreek-
kans voor die Groot Swot en
genoeg rede om vir oulaas
saam fees te vier. Sien julle
daar!

Die gees van verandering op
die kampus het Klawerhof
ook getref. Die nuwe HK
begin al Maandagmores vyf
uur, skuins voor sonop, met
vergaderings, Daarmee word
die hele Lawaaidraai wakker
lawaai en staan almal aan die
muur se kant van die bed op.

Baie geluk aan Isabel
1100 gen dyk enE 01 111Il
Robbertse, onderskeidelik
die nuwe prim. en onder-

Oppikarll JC /luwe H.K .. Spikkels, Paul, Louw en Etienne met
Raymond afwesig.

prim. Geluk ook aan Wille-
mien du Plessis, Elbé du
Plessis, Betsie du Plessis,
Deliana Greyling en Magdel
Pieterse. Mag julle die krag
en leiding ontvang om julle
werk na die beste van jul ver-
moë te doen.

Baie dankie aan die uit-
tredende HK vir die groet
werk wat julle gedoen het -
maar onthou net julle is nie
oud genoeg om "af te tree"
nie.

Die nuwe Asterverteen-
woordiger van Klawerhof is
Marié Stegmann.

Klawerhof-dames hoef
ook nie meer te montium of
te swem klas toe of eetsaal
toe nie. 'n Sement-en-stene-
blad is aan die voorkant van
die koshuis gegooi.

Wat die opgewondenheid
nog meer laat styg is die
naderende koshuisdinee.
Verskeie mans op die kam-
pus is al getref deur 'n RI-
patroon, maar die ander
dames is nog besig om moed
bymekaar te skraap om die
skietgoed te laai.

Amajuba
Ten eerste moet die nuwe
HK van dorp gelukgewens
word en die hoop uit-
gespreek word dat 1979 vir
hulle 'n groot en suksesvolle
jaar sal wees en dat hulle
Amajuba tot nog groter
hoogtes sal lei.

Die nuwe HK is: Herman
Fleming (prim), Sakkie van
Zyl (onder-prim), Chris
Snyman, Steve Moskoss,
Donnie Reitz.

Amajuba hou sy dinee op
Vrydag 15 November en nooi
alle Amajubalede uit om te
kom deel in die afskeids-
vreugde van nog 'n jaar.

Op 22 September is Ama-
juba een jaar oud en 'n groot
fees word beplan. Dié
feestelike geleentheid sal
gedeel word met een van die
dameskoshuise en wedywe-
ring sul plaasvind op talle
gebiede soos byvoorbeeld
rugby, sokker, netbal enso-
voorts. Die fees sal drie uur
nm. op Saterdag 23
September begin. Amajuba
word gemaan om hulle oë
oop te hou vir verdere ken-
nisgewing.

Vervolgens word daar
bekend gemaak dat Amajuba
tesame met Over de Voor
derde geëindig het in die oor-
koepelende sport. Ook het
Amajuba verlede Woensdag
aun die begin van die nuwe
atletiekseisoen 'n skit-
terende derde plek behaal.
Ten slotte word Kasteel se
ou HK bedank vir die lekker
en geslaagde HK-aksie
verlede week by die dam.

Alles in Vergeet-my-nie i~
nuut en alles wat nuut is, is
lekker.

DIC nuwe HK is inge-
sweer en het somnier al hulle
verpligtinge ell pligte betrek.
Aan al die lede, baie geluk en
baie sterkte vir die termyn
wat voorlê.

Die verfraaiingskomitee
het ook gesorg vir "mooi-
geit" en die sitkamer spog
deesdae met nuwe gordyne.

Die eerstejaars het h u lie-
self ingeburger in die. harte
van al wat 'n senior is in die
koshuis. Die opwinding wat
hulle onthefring vooraf
gegaan het, sal nie lig vergeet
word nie. Die HK hel nie
verniet op die dak gestaan in
water en weer nie. Om die at-
mosfeer gespanne te hou, is

die waarskynlikste midder-
nagtelike ontheffing uit-
gesteltot sesuur die volgende
oggend.

Vir ander dinge is daar ook
tyd, maar die akademie laat
selfs die gehardstes op die
kampus noustrop trek. Baie
sterkte aan almal wat toetse
skryf.

Karlien

Met die Augustuswinde in
die gange en die nou Sep-
tembersonnetjie, begin
Kartien geleidelik ontdooi.
Na die vriesende winter word
die akademie van 'n kant af
bygedam. Na die inter-
varsity bykomslag is met 'n
skok besef dat die jaar al op
sy sy lê en damesfunksies.
totsiens sê-saameet en sêr-
wagte maak ons laaste dae
boepensvol.

Dalk was die winter nie
heeltemal so gedood as wat
ons dink nie: mondige 21-
mense is maar knaend aan
die partytjie gooi na 12 en die
karate op die vingers is
skielik blinker as al die
voriges s'n. Boonop het 'n
nuwe bos "lyers" vir "lyers"
vir '79 hulle koppe intussen
uitgesteek.

Baie geluk aan die wat nou
geluk moet kry met die

Marietjie I'an Wyk
Kasteel

Mare/ha Delport
Wanda

Allna/een vail Wvk
Vergeel My Nie

Daleen Eloff
Klliu

volharte en blinkoë. Hê 'n
seepgladde September en vir
almal: 'n propvol tyd in ons.
sewe gange van Karlien-wees
vir die volgende 14 dae.

Die nuwe HK van Klooster is
verlede M aandag aangewys. I

Die hoë stempersentasie
verseker Braam Swanepoel
en sy nuwe HK van die in-
woners se steun. Almal wil
graag aan die nuwe HK hul
beste wense vir 'n baie goeie
jaar toewens.

Een van die inwoners,
Danie Malan, het homself
onderskei deur gekies te
word as een van AlESEC se
uitruilstudente na die
buiteland. Dit is werklik-
waar 'n groot prestasie en die
hele koshuis is trots op hom. 'I

Die nuutste uitgawe van
die koshuiskoerant het ook \
pas verskyn en d it slaag
daarin om 'n goeie oorsig van,
die jongste nuus in die I
koshuis te gee.

Uiteindelik is verneem dat I
die swembad herstel is. Daar
is egter Aog nie water in nie I

en dit is op hierdie stadium
miskien beter, want
swemmery kan op hierdie
stadium net lei tot ontydige
verkoue.

Ren Bates
Dinki

Susan Aucamp
Oosterhof

Isabel Hoogendyk
Klawerhof

Marthie van Jaarsvek
Wag '11 Bietjie

Karien Gel'el
Karlten
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Netbal Koshuisliga
Die netbalseisoen het vanjaar die Sste April begin met die aanbieding van 'n vriendskupllkv toer-

nooi, Die eerste semester Is gebruik om die liga-Indeling te bepaal.

VIER ONTVANG

Na 'n suksesvolle hekkieseisoen word nog steeds vrugte ge-
pluk van harde oefening,

Die verskillende spanne
het Saterdae u itgespccl. Dil!
eerste spanne van Klower-
hof, Vergeet-my-rue, Kar-

EER

lien, Ko el oc , l l c id e ell
Oosterhof hel die Superliga
gevorm. Die rehgusieligu het
beslaan uit Kasteel I, Dorp I,

Wag 'u-bietjie. Heide II,ell
Vergeet-my-nil! II. Aun die
Koekliga het die tweede
spanne van Kastcel. Kluwer-

_____ __,.. hof, Kartien. Oesterhof.
Kulu en Wa!:, 'n bietjie
deelgeneem,

Uys (Li n kcrsncllcr). Cor-
nelia Meyer (Middelsk akel)
en Rin/a Burger (l inkerug-
ter) verwerf hulle erekleure
vir die jaar 197R.

Na al die jare se op-
offering en harde werk IS die
prestasie wel verdien en wil
alle hokkiespeelsters net sê
veels geluk.

Wat dil! koshuise aanbe-
tref wil almal hale geluk sê
aan Wag-tn-Bietijic en hul
afrigster .. Butch" met 'n
goeie oorwinning. Vergeet-
my-nie was tweede en Wan-
da Derde. ', L-__

Vier speelsters nl. A Ita de
Korte (regteragter). I i/elleNollie Meintjies in aksie

TENNISSPELERS
BENODIG

Vanweë die dislojaliteit van een of twee spelers tydens die koshuiskompetisie van sommige
koshuise moes baie spanne onttrek word. 'n Beroep word op alle tennisspelers gedoen om volgende
jaar met nog veel meer ywer deel te neem.

Reeds vroeg-vroeg in die wedstryde binne vyf weke
jaar is die tennisvere regge- afgehandel kon word.
skud vir die jaarlikse inter- Die resultaat was beson-
koshuisliga. Vir 'n paar weke der verrassend. In die
is verskeie van die PU se ten- damesafdeling het Kasteel en
nisbane opsy geskuif vir die Klawerhof in die finale stryd
voorbereiding van die onder- sake uitgespook. Klawerhof
skele koshuisspanne. Bennie het geseëvier.
Hatting en Albert Louw, te- Die interkoshuisliga se
same met die ander be- doel is nie net suiwer kornpe-
stuurslede. het gesorg dat die tisie nie. Dit kan eerder ge-
organisering nie verkeerd sien word as 'n skakeling tus-
loop nie. Elke koshuisspan sen die tennisspelers van ver-
het uit vier spelers bestaan. skillendc koshuise op 'n
Sommige koshuise het egter vriendskaplike basis. Elke
meer as een span ingeskryf. speler kun dus die komperi-
Die tennisliga is in twee af- sic t e r d ee geniet en
delings verdeel, sodat die terselfdertyd verbeter.

1978-J aarverslag
van die

Tafeltennisklub

Die netbalbestuur het hul
baie goed van hul t a a k
gekwyt. 'n Groot mylpaul
wat hereik IS, IS die peed-
keuring van die netbalklub se
aansoek om 'n eie klubhuis
op die Fanie du 1'011. Die
wedstryde w a s goed
georganiseer en 'n goeie gees
het geheers.

Vanjaar was daar 'n flouer
skakeling tussen die PU en
die koshu isn c tbulspan ne .
M uandac-m iddae was daar
'n Puk-speelster behulp.
saam by elke koshuisnethal
span. Dit het gele: tot 'n
merkbure verhoging in die
netbalstandaard van die .kos-
huise

Die 1'1I1<lIeuitsine van die liga
\\:IS as volg;

Superliga

Heide
Kartien I

3 Vergeet-my. nicOdendaal skryf boek 2

André Odendaal. gereelde lid
van die Maties se eerste krie-
ketspan, het onlangs weer 'n
bock oor krieket die lig laat
sien. Die bock getiteld
Cricket in lsolation. is seker
die volledigste hoek nog
uitgegee oor hierdie aktuele
onderwerp. André se liefde
vir krieket ell sy frustrasie
gebore uit dié isolasie van
krieket, het gelei lot sy bock
se hoë standaard.

Die eerste gedeelte van
die bock begin by die eerste
stap in die rigting van die to-
tale isolasie van Suid-Afri-
kaanse krieket. Daarna be-
handel hy die heleidsverun
derings van die Regering,

Rcligasicliga
wat lei tot die vorming van
een krieketvereniging met
mnr. Varachiu as voorsitter.

Dan volg menings van be-
kende buitelandse krieket-
speiers en persmanne soos
die Engelse snelbouler. John
Lever, Greg Chappel van
Au xt r a l i é en ook John
Scheepers. Groot S~Iid-A frio
kuunse spelers wat ook hul
menings gee in die bock is
l.d d ic Barlow, Gru e rn c
Pollock, M ike Procter en
Pieter Kirsten.

Cricket ill lsolation is
saamgestel en word uiigegee
deur André Odendaal. en is
by alle boekwinkels verkryg-
baar.

Kasteel I
2 Vergeet-my-nie"

Kockhga

2
J

Klaerhef I
Kartien I
I\asteel II

'r ydcns Intervarsity teen
Kllvsi.:s, het alle koshuisnet
balspanne van die PU die
onderspit gedelf. Daar is
'n groet behoefte vir 'n per-
manente professionele afrig
ter. Die potensiaal is beslis
daar - dit moet slegs ontwik-
kel word.

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

Gewigoptel is
Groot uitdaging
Gewigoptel Is 'n sportsoort WDt In die jongste tyd bale aandag in Suid-Afrika "('niet het,

Die Puk se Tafeltennisklub het vir die eerste keer sedert 'n
paar jaar gelede weer aktief aan kompetisie begin deelneem,
Volgens die Voorsitter van die klub, Johan van Scalk, het die
Jaar suksesvol begin deur RAU tydens die Intervarsity te klop.

Tydens die Wes-Trans-
vaalse Kampioenskappe het
Martin Piek, Wes-Transvaal
se 0/21 span gehaal. Tydens
die Wes-Transvaal se eerste
liga Rondomtalie-
kampioenskappe,' het Flam
du Preez en Martin Piek in
die eiendstryd teen mekaar
te staan gekom waartydens
eersgenoemde geseëvier het.

Die PU het vir die eerste
keer in 'n lang ruk aan die
SA U-toernooi deelgeneem,
en die sesde plek uit nege
spanne verower. Die spelers
het hiertydens baie ondervin-
ding opgedoen. Dit is egter
baie duidelik dat die stan-
daard baie kan verbeter.

Wat dié Wes-Transvaalse
liga betref, het die PU se
eerste span twaalf wed-
stryde gespeel, waarvan tien
gewen is. Die puntestand is
tans nog onbekend, maar
daar kan feitlik met seker-
heid aangeneem word dut die
eerste liga deur die PU ge-
wen sal word. Ander spelers
het nie-amptelike wedstryde
in die Wes-Transvaalse
tweede liga gespeelom
ondervinding op te doen.

Die vooruitsigte van 1979
lyk baie goed aangesien daar
slegs op hierdie jaar se tafel-
tennis verbeter kan word
deurdat die spelers' meer er-
varing en vertroue sal hê.

H ier op die Puk is daar
bykans elke dug ve le
mansstudente wal in die girn-
nasiurn hard besig is om te
oefen. Onder hulle het hulle
so half-en-half al 'n klub ge
stig om met under klubs mee
te ding, So byvoorbeeld word
daar 'n mini intervarsity met
Wits in gedagte gehou.

Vele persone sluit by 'n
liggaamsbouklub aan om na
'n jaar na die gcwigoptel
sport oor te gaan. Hoekom
doen talle mense dit?

Die antwoord is baie een-
voudig. Gewigoptel bied
soOS talle under sportsoorte
'n uitdaging aan die sport-
man.

POTCH DR~VE-IN
tel. 21881

September '78
15-16 l ste FREAKY FRIDAY - Jodie Foster

2de SUSPIRIA - Jessica Harper
18-23 Iste SONJA _ Hans Strydom, Petru Wessels
22-23 2de SALOMIEN - Cobus Rossouw
25-30 I ste SATURDAY NIGHT FEVER - John

Travolta
29-30 2de 2 _ MINUTE WARNING - Carlton Heston

Daar is twee verskillende
stote in gewigoptel. Ten eer-
ste die opraap 'snatch'. Hier
tydens moet die gewig met
een beweging tot bokant die
kop gelig word. Die ruk-en-
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U het volop keuse In ons groot

verskeidenheid

• HANDBOEKE
• SKRYFBEHOEFTES
• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE·

LAAR VERLANG

PRO REGE-PERS BEPERK
"die Potchefstroomse boekhandel"

Tomstraat 86 Potchefstroom
TEL. 8875

wip is die volgende stool.
Soos die nuum aandui be-
st~an dit uit twee bewegings.
Die totaal van die twee stote
is die punte wat 'n gewigop-
teller verwerf. Punte word
toegeken aan elke kg. wat 'n
persoon bo sy eie gewig op-
stoot.

Gewigoptel kun volgens
kenners vir jou as mens ook
veel beteken. Dil verleen
selfver.troue, deursettings-
vermoe en selfdissipline aan
'n persoon in sy sport sowel
as sy under akt iwueue, Dan
is gewigoptelook 'n sport-
soort Wilt 'n persoon tot in sy
middeljare kan beoefen.

Enige persoon wat dus be-
reid is om 6 keer 'n week
hard te oefen, sal definitief
resultate bereik In die sport-
soort soos dit 10 enige under
sportsoort moontlik is om
wel die vrugte te pluk van
harde arbeid. - - ----------_...\.
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Die uitslae van die.
koshuisligas wat

tot op datum
gehou is.

Vrydag teen hul dosente tydens die Regsdag gespeel hel.
IFoto: Jaco Pretorius.)

Mini Koshuis-
Atletiek

ManskoshuiseI: Nethal
I. Heide
2. Kattien
3. Vergeel-my-nie
4 Klawerhof
5 Oosterhof.

I. Caput 92
2. Hombre 72
3. Amajuba Ouer-de-voor - 56
4. Klooster 54.
5. Villagers 52
6. Oppikunt 44
7. Dawie - Dur 24.
8. Ihubu-Jdh 14
9. Uitspan en Heimat 8

II. Dameshokkie.
I. Wag-In-Bietjie
2. Vergeet-my-nic,
J, Wanda
4. Kartien.
5 Kluwe-hof',

Die eerste byeenkoms van die interkoshuis-liga het verlede Woensdag plaasgevind. Die stan-
daard van die atlete was bo verwagting goed, aangesien daar in alle erns voorberei word vir die
voorselsoen.

Daar word nog gewag vir
die uitslae van die muurbal,
Op die huidige stadium is dit
so te sê seker dat Wag-'n-
bietjie sal wen wal die dames
betref. Dit beteken dat Wag-
'u-bietjie 'n totaal van 3~
plinte kan behaal. Indien
Wanda egter 'n vierde plek
in die muurbal kry, kan Wan-
da die algehele wenner met
46 punte wees.

Wal die mans betref lyk
dil urnper na 'n uitgernuuktc
sank dat Caput die wenners
gaan W<:l:S en dat hulle hoon-
op h200 rykcr gaan word.
Villagers kan, deur die eerste
twee plekke in die muurbal
te verower. 27 punte bykry
cn daarmee tweede met 7
punte ho Hombré eindig

Sodra die finale punte he-
paul is en al die koshiuisligas
afgesluu is, sal 'n vcrduideli-
king gegee word hoc die pun
te bereken is en WIC die
finale wenners is.

volgens die reëls van die
SAU aangebied: dit is dus nie
'n kwessie van boere-sports
nic. Vyf deelnemers per kos-
huis kan aan 'n item deel-
neem.

III. AtletiekSA Uvatletiekk ampioenskup-
pe sal deelneem. Terselfder-
tyd bevorder dit 'n beter atle-
tiek-gees in die koshuise, en
gee aan die nie-sportiewes
die geleentheid om deel te
neem. Daar heers 'n ont-
spanne atmosfeer.

Daar sal vier byeen-
komste wees wat elk verskil-
lende items behels. Die
byeenkomste vind Woens-
dae om 16hOO plaas op die
Fanie du Toit-Sportter-
rein.

Die doel van hierdie liga is
om die Dalrympie-span op te
stel wat in Desember aan die

A Durnes
I. Kartien
2. Wanda
3 Kusteel
4. Oosierhof
'i. Dorp en De Klerkhuis

B. Mans
Illombré
2. Over-de-Voor
3. Caput
4. Oppikant
S. Amajuba

Hierdie uur-byeenkom-
ste is 'n baie geslaagde aan-
bieding van atletiek aan die
begin van die voorseisoen.

----------. Nuwe tegniekhulp en oefen-
programme word uitgereik.
Daar word afgewyk van die
standaard-items byvoor-
beeld SOm, ISOm 300m hek-
kies, en 300m vir mans. 'n
Vyfman-aflos salook plaas-
vind.

Studente met beam pte-
diplomas en van die sport-
afr igtcrs treë op as beamp-
tes. Die afsetter is oom
Manie du Plessis van Pote.
Oom Jo s Si ru k is IS die
hoofbeoordelaar en organi-
seerder

Die punte word volgens
die Portugese prestasietabel
toegeken. 'n Sekere hoe-
veelheid punte word na ge-
lang van die prestasie toege-
ken.

Die byeenkomste word

IV rennis

1\. Dames
I Klawerhof
2 Kasteel
1 Wanda

B. Mans
I. Hombré
2. Caput
J. Klooster
4. S

Ons Kovsie-neerlaag lê nog nic eens 'n maand agter ons
nic en siedaar, ons hel die wortel van die probleem
opgespoor. Skynbuur heel gering, aan die onderpunt van die
leer. Die direkte oorsaak van die neerlaag lê in die belangstel-
ling. Tc oordeel aan die belangstelling by verlede week se
koshuisligas word slegs neerlae voorspel. Wat is die fout
PUKKE? Is die onderlinge reëlings dan nie wat dit behoort le
wees nic? Of is daar altemit under kwellings? Dit is nie 'n
PUK-gees, 'n wennersgees. wat so min waarde heg aan die
fondament van 'n sportscisoen nic, Gaan ontgin julle talente.
Docn dil, nic net vir die PU nie, maar beslis ook vir julle-self.

Diegene wat wel belangstel . daar is relatief min wat toe-
ge\vyde oefening nic kan regstel nie. {laag nlekaar uit. Julle ~--~--~~~~~~~----~~~--~~--------~---~~------~
sul uitvind dat dit hoegenaamd geen nadele op walter vlak
ookal sal hê nic.

Val in by die koshuisligas. dil is 'n goeie uitlaatklep vir inhi-
bisies. Kom nou PUKKe. Iaat ons toekoms-oorwinnings
kweek. Hiermee het ons 'n kans, elke enkeling, om die PU vir
CHO te versterk nic nel fisies nic, maar beslis ook na die
geestelike.

S.A. Landloopkampioenskappe :

BOERE-'N----..-------------------1

OORLOGMaison Hazelette
"UNISEX" HAARKAPPERS

SPESIALISTE fN HAARSNY,
PERMANENTE GOLWING,

"HIGH LIGHTS"

SPESIALE STUDENTEPRYS

Gedurende die Suid-Afrikaanse Landloopkampioenskappe,
gehou te Bloemfontein op die tweede September. was Gert
[)oorewaard ongelukkig om die Springbokspan net te mls. Hier-
die PlJK het reeds sy green en goud verwerf Tydens hierdie
byeenkoms was hy die derde Blanke wat klaargemaak het. Hy
het egter nie 'n baie goeie seisoen agter die blad nie en het werk-
lik bo verwagting presteer. Dit is egter belangrik om te noem dat
daar byna 'n boere-oorlog was tussen Kevin Shaw en Mathews
8atswadi. Kevin Shaw het egter met die louere weggestap en
heelwat starende oë aangegryp deur sy grootste oorwinning.ANTONIO

RIKKI
JENNY
DOLLY

plek plaas haar onder Suid-
Afrika se topdames. Selfs
Sonja Laxton moes tevrede
wees met 'n vyfde plek.: Mej.
Barnard is, soos Mnr. Mein-
tjies, ook uitgentoi na die
Prest ige-bye en koms eers-
korndcnde naweek. Só is
seker die koudste, winderig-
ste Suid-Afrikaanse Land-
loopkampioenskappe ooit,
beëindig.

Na 'n spannende wed-
loop het Nollie Meintjies, in
sy afdeling, vir die Weste 'n
bronsmedalje ingepalm. An-
der mans wat presteer het
was Louis Liebenberg, Bub-
bie Pienaar en Johan Marais.

Die dames-wedloop was
in die ware sin van die woord
'n harde neut om te kraak.
Marietjie Barnard se agtste

TEl •. 5570
OWE:NSLAAN 4
OORKANT CHECKl RS (UIT KERKSTR.) Twee dames van Kasteel en Karlten spook dit uit om die bal

de» beheer te kry in die netbalkoshuisliga.




