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U Plus Apteek 

TOMSTRAAT 92 
Tel. 4201 

Groot genoeg om u te 
dien, klein genoeg om 
u te ken 

SGD WORD 
WERKLIKHEID 

'n Komitee van ondersoek wat deur die Rektor, prof. Tjaart van der Walt, aangestel is, het posi
tief berig oor die instelling van Studente-gemeenskapsdiens (SGD). Daar het 'n behoefte by ver
enigings ontstaan wat gemeenskapsdiens verrig, aan 'n omvattende, oorkoepelende liggaam, 
aangesien daar in die verlede geen koiirdinasie was nie en elke vereniging op sy eis voortgegaan het. 

Donderdagaand, 28 Sep
tember 1978 is daar 'n SGD 

Die SSR het bekendgemaak dat die volgende monstervergade
ring op Maandagaand 16 Oktober om 20h00 in die Totiussaal 
gehou sal word. Die vergadering word gehou na aanleiding van 'n 
mosie wat op die vorige monstervergadering ingedien is. 

Die SSR-jaarbeplanning en datums vir 1979 sal by die geleent-

Die ideate klas. 

PUKKE! 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

Johan 
Claassen 

Broers 

Die Landsvlag wat elke dag 
voor die SSR-kantoor gehys 
word, het 'n unieke stukkie ge
skiedenis. 

Tydens Amajubadag 
vroeer hierdie jaar is hierdte 
vlag deur die Landsberaad 
van die Rapportryerskorps 
aan die PU geskenk. 

Die oorhandiging is deur 
dr. Constant Bruinette waar
geneem en die skenking is 
gemaak met die doe! dat die 
vlag meer gereeld op die 
kampus moet wapper. 

Die twee manskoshuise, 
Uitspan en Heimat, het vry
williglik onderneem om die 
vlaghysing- en stryking elke 
dag waar te neem. 

STUDENTE DRAF NIE GRAAG 

vergadering gehou waarby 
nege verenigings betrokke 
was. Alma! is baie gretig om 
gemeenskapsdiens deur 
middel van hul verenigings te 
!ewer. Die verenigings wat 
verteenwoordig was, is Cari
tas, Voortrekkers, lkapu, 
Admissiebond, PASV, Liber 
Factus, SRVP, Theologika 
en Hulpprojek . Op die 
vergadering is daar oor
eengekom dat die verskil-
1 ende verenigings moet 
bepaal wat die behoefte aan 
dienslewering is, en watter 
behoefte daar ten opsigte 
van kennis, finansies en ver
voer mag ontstaan. 

heid aan die studente voorgehou word. Orientering '79 verskyn 'n Student word eksamentoelating geweier as hy een keer sonder wettige verskoning by 'n klas 
ook op die agenda. Alie byvoegings tot die sakelys moet voor afwesig was. 
Donderdag 12 Oktober by die SSR-sekretaris ingehandig word. 1 n , n men in gs op name 

Mosies of voorstelle moet skriftelik ingedien word op mosie- waarom studente nie klasse 
vorms wat beskikbaar sal wees. b · h t di'e vol ywoon nte, e -

Dit is 'n geslote vergadering waarop slegs ingeskrewe stu- gende aan die lig gekom: aangevoer dat studente ver-
dente van die PU welkom is. Ander persone kan egter die verga- Studente woon nie klasse slaap of nie hulle middag-

mekaar dat dit dieselfde is, of 
die student binne of buite die 
klas is. As rede word ook 

lating geweier word nie . 'n 
Belangrike rede is dat sekere 
dosente klasse afgee, en dat 
studente dan ook nie daarna 
voe! om die n:s van die klas-

dering met die nodige toestemming bywoon. by waarvan hulle reeds aan- slapie wil inperk nie . 
Na afloop van die vergadering sal die nuwe film van Depar- tekeninge het nie. Sommige 'n Rede waarom sulke 

se by te woon nie. 

tement Ontwikkeling, 0 Pukkie jy, vertoon word. Die film d groot getalle studente klasse dosente praat so eur-
i.....:d~u~u~r~o~n~g~e~v~e~e~r_4~5~m~i~n=u~te~· ______________ L__ ___________ -, nie bywoon voor 'n langna-

Sommige kursusse is van 
so aard dat die student die 
grootste gedeelte van die be
trokke kursus selfstandig kan 
doen; minder klasse sal in 
hierdie geval die akade
miese peil verhoog, maar dan 
moet studente weer selfstan
d1g werk. 

Daar word ook 'n beroep 
gedoen op alle ander vereni
gings wat belang mag stel om 
gemeenskapsdiens te verrig, 
om na vore te tree, aange
sien SGD nou 'n werklik
heid geword het. H ulle kan 
meld watter soort dienste 
hulle graag sal wit !ewer. In 
die verband kan hulle skakel 
met mnr. S. Eckley of mnr. 
Petri de Kock. Daar word 
beoog om 'n Bestuursraad 

PROBLEME '0PGELOS 
Prof. CJ Reinecke het, in opdrag van die rektor, 'n komitee, wat met die daarstelling van 'n stu

vir SGD binne twee weke 
saam te stel wat uit die ver
enigings verkies sal word. 

Alie Karnavalfondse van 
volgende jaar sal in SGD ge
stort word, wat dit ' n groot 
stool behoort te gee. 

de.nteburo belas is, saamgestel. 
Hierdie komitee bestaan Eloff, Douw Breedt en ds. 

onder andere uit mnre. Fika Ben de Klerk. 
van Rensburg, Maarten Bek- Die instelling van so 'n 
ker, Joggie Hattingh, Theuns buro is in beginsel op die pas 

IN MEMORIAM· 
Die Wapadredaksie wil hiermee sy meegevoel 
betuig met die familie en naasbe-staandes 'an Johan 
Hunt, gewese Springbok driesprongatleet en vroeer 
aan die Pl 1 verbonde wat op Vrydag, 28 September 
1978. oorlede is. 

afgelope raadsitting goedge
keur. Die beheerkomitee be
staan uit die rektor, 'n voor
sitter, direkteur, die SSR
voorsitter en drie ander lede. 
Die konstituering het nog nie 
plaasgevind .nie. 

Die pligte van die direk
teur behels die volgende: 

Die direkteur is die skakel 
tussen die rektor en die geor
ganiseerde studentelewe en 
hy is direk aan die rektor ver

------------L.::================'----""'=------t antwoordelik. Die direkteur 

UNIVERSITEITSGELDE 
VERKLAAR 

Verskeie mense het na die onlangse verhoging van koshuisgelde gevra waarvoor koshuisgelde aan
gewend word. Die uiteensetting van die gebruik van koshuisgelde is die van 1977. 

KAMPUS VIER 
FEES 

Die wilgers staan reeds donkergroen en ... die akkerbome het 
begin bot. Vir menige Puk is dit die teken dat die jaar nou einde 
se kant toe staan en dat die tyd van rekenskap nou vlnnig 
naderkom. Die druk van toetse en eksamen I~ swaar. Kam
pusfees '78 hied aan elke Puk-student die geleentheid om te 
ontspan. Vanuit die skoner geslag se 

Die Kampusfees sal op 16 geledere gaan daar vanjaar 'n 
Oktober op die Fanie du Toit mej. Lentenooi deur Aster 
Sportterrein plaasvind. Daar aangewys word. Dit sal haar 
sal braaivleis, toutrek, voorreg wees om die nuwe 
sonskyn, lentegees en ook Besembos aan mev. Babie 
ander vermaak wees. Van van der Walt te oorhandig en 
ongeveer vier uur af begin ook om die groot pryse wat 
die Gymkana wat beloof om gewen kan word, uit te dee!. 
baie opwindend te wees. Die Om na al die pret die 
studente sal aktief betrek honger mae te vul en die 
word en elke koshuis gaan droe kele te streel, word 'n 
aan die toutrekkompetisie massa bier en braai gereel. 
deelneem. Die "boatrace" Studente word daarop gewys 
behoort groot pret te wees en dat geen etes die aand in die 
ook groot aftrek te geniet. eetsale bedien sal word nie. 

Saam met die lente en die Alie studente kan hulle kos 
eksamen, is dit weer tyd vir om die braaivleisvure kom 
die baardgroeikompetisie. geniet. 
Die komitee gaan weer eens e Die program vervolg op 
mnr. Puk-baard aanwys . bl. 2. 

Die totale bedrag wat aan 
kosware bestee is, beloop 
R735 678. Hieronder is 
240 000 kg vars vleis wat 
R290 000 gekos het. Die ver
werkte vleis deur die jaar was 
altesaam 32 300 kg en het ·die 
Universiteit R4 I 044 uit die 
sak gejaag. Die groente en 
vrugte het RI 04 891 gekos en 
die 355 187 liter melk wat 
verlede jaar .gedrink is, 
R85 245. Die totale gebruik 
van kruideniersware per dag 
het RI 0 I 968 beloop. 

Verdere uitgawes soos 
krag en water, wasserydien
ste, salarisse en admini
strasie, huurgeld van geboue 
het saam met die kosware die 
reuse bed rag van RI 876 731 
be loop. 

As hierdie bedrag deur 
2 824 (getal studente in kos
huise) gedeel word, werk dit 
uit op 'n bedrag van R664 
per student per jaar. Die 
koshuisgeld per jaar in 1977 
was R650. 

M nr. Fick van die koshuis
administrasie se die verlies in 
1978 is nog groter en het die 
verhoging in koshuisgelde 
genoodsaak. 

sal alle sake rakende die stu
dentelewe onder die rektor 
se aandag bring. 

Die direkteur sal oorwoe 
kontak bewerkstellig maar 
nie namens 'n studentelig
gaam optree nie. Die rektor, 
die direkteur en die voorsit
ter van die beheerkomitee 
sal voortdurend in noue ska
keling wees. 

Die buro sal koordinering 
op alle vlakke bewerkstellig 
en adviserend vanaf voorne
mende studente, tot die mees 
senior studente, optree. 
Waar die buro se eie fasili
teite tekort skiet, sal stu
dente na ander instansies 
verwys word . 

Losiesreelings bly dieself
de, maar meer aandag sal 
aan privaatlosies geskenk 
word. 

Die buro sal daadwerklik 
na harmonic, samewerking . 
en wedersydse vertroue tus
sen studente onderling, maar 
ook tussen studente en ower
he id, strewe. Die diens
motief sal die buro se wag
woord wees, en studente sal 
met enige probleem daar kan 
aanmeld. 

Die beskeie begin van die 
be'implementeerde buro 
moet en kan tot 'n dinamie
se diensfaktor uitgebou 
word. Die buro sal altyd die 
beeld van die universite it in 
die gees van die leuse uitdra 
en uitbou. 

week of voor I ntervarsity 
nie, is omdat studente reken 
dat daar tog in elk geval so 'n 
groot aantal is wat nie die 
klasse bywoon nie, en almal 
kan tog nie eksamentoe-

POT CH 
SPEED 

DEN 
Winkel No. 26 Tel. 4713 

Hierdie week 
se Winskopies 

Kassette C 90 3 vir R3.99 

Bosch (drie golflengte radio F.M., S.W., 
S.W. 2.) R39.00 
+ lugdraad, luidspreker + skaapvel vir u motor 

Motorfiets Veiligheidshelms (oopgesig) R17.95 
Champion Vonkproppe 75c 

Skaapvelpare vir motors 
Madder en Klipskerms 
Stuurwiel oortreksels - egte leer 
Draagbare Radio's 
Ekstra lae motorolie pryse 

Belasting ingesluit 

Vanaf R22.00 
per stel R7.50 

R3.50 
Vanaf R19.50 
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VOORLIGTING
HOU KONGRES

Die Departement Voorligting en Besondere Onderwys en Departement Ontwikkeling het op 30
September 'n simposium aangebied in die nuwe Opvoedkundegebou.

PU HELP MET
PRIVAATLOSI ES

SLEEP IN
KOREA

Korpssel Dorp het Maandagaand, 25 September 1978 'n aksie
gehou met die verhouding tussen die man en die vrou in Korea, as
onderwerp.

Professor Kim, dominee
Lee en dominee Jung is uit-
genooi om met die korps-
mense te kom gesels. lnte-
ressant is die feit dat huwe-
like in Korea gereël word
deur 'n tussenganger. Die
tussenganger versamel inlig-
ting aangaande die voor-
nemende bruidspaar en dra
die inligting wedersyds oor.
Deesdae kom daar wel
gevalle voor waar die twee

mense wat in die huwelik uit
tree, mekaar op die westerse
manier die hof maak.

Egskeidings in Korea is
minimaal. Onder Boedhiste
word 'n syfer van een uit elke
40 huwelike gevind. Onder
Christene is egskeiding egter
'n rare verskynsel. Verant-
woordelikheid ten opsigte
van 'n huweliksmaat is 'n
vaste en mooi eienskap van
die mense in Korea.

PRO REGE
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 88 Potchefstroom
TEL. 8875

POLITIESE RAAD
Die Wapad - 6 Oktober 1978

Links na Regs: Chris Duvenhave O/Voorsitter; Lettie Zerwick Sekretaresse:
Josef Kruger Programvergaderings en Sieg Eise/en Voorsitter.

Cobus Petzer
Penningmeester.

elke student wat in die poli-
tiek belangstelop 'n beson-
dere terrein te betrek.

Daar is vyf referate gele- gebruik van psigometriese
wer en die verwelkoming is gegewens, het mnr. F.e. Pel-
deur Prof. Tjaart van der ser, 'n beroepsvoorligter van
Walt gedoen. 'n skoolkliniek in Potchef-

Mnr. P. Erasmus, 'n in- stroom, aangedui hoe om
spekteur van Onderwys, het hierdie tegniese gegewens
die eerste referaat gelewer ten beste te benut. 'n Interes-
wat gehandel het oor die sante feit wat hieruit geblyk
nuwe uitdaging wat die voor- het, is die waarde van die
ligtingsprogram vir die voor- sogenaamde IK van 'n per-
ligter inhou. Uit hierdie refe- soon. Dit moet baie ver-
raat het die groet verant- sigtig deur die leerkrag
woordelikheid wat die gebruik word, aangesien dit
onderwyser aanvaar teenoor slegs 'n hulpmiddel is. Dit
die onvolwasse en ontnon- dui maar net aan watter
dige kind geblyk. Die onder- moontlike prestasie van 'n
wyser kan as opvoeder, 'n kind verwag kan word.
blywende invloed op die kind Prof. H. B. Kruger het Programvergaderings gaan dere probleme kan bekom. mense om self na te vors oor
laat. Die referaat was in ses voorligting as die taak van sprekers van alle partye nooi Studie Onderwerpe Komi- verskillende onderwerpe.
dele verdeel wat die hele die opvoeder bespreek en sodat studente inligting di- tee gee geleentheid aan Politiese Raad probeer om
denniëring van wat voo~ mnr.e.J. Meyer(ookaandie rek van hulle kan kry. Vrae ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~
ligting in sy verskillende PU verbonde) die Opvoed- kan ook gestel word as daar
fasette behels, bespreek het. kundige Onderhoud. onduidelikhede ontstaan.

M nr. Van der Walt het in 'n Baie geslaagde simpo- Kontakpolitiek nooi ook
sy referaat gepoog om prak- sium het plaasgevind wat be- alle sprekers uit, maar dit ge-
tiese riglyne te gee om die slis 'n bydrae gelewer het tot skied meer op informele
tegniek van onderhoudvoe- beter voorligting aan die per- vlak. Nie soseer politici nie,
ring vroeër te verstaan. soon wat nog nie 'n beroeps- maar kenners oor ver-

In sy referaat oor die keuse gemaak het nie. skillende sake sal gekry word
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~_I sodat 'n beter geheelbeeld

van die politieke situasie
verkry kan word.

In Studenteparlement is
dit vir elke koshuis deur sy
verteenwoordiger moontlik
om tot die politieke arena
toe te tree. Koshuise sal teen
mekaar meeding en ook teen
verteenwoordigers van ander

Studente wat privaatlosies soek, kan deur Oom Joggie Hattingh kampusse.
by die Administrasiegebou gehelp word.

Die privaatlosiesdiens be- soonlik kontak of by 22112 x 0 i e ASB - stu den te-
staan reeds dertien jaar en is 216 skakel vir verdere beson- komitee doen hierdie termyn
nie deel van mnr. Hattingh se derhede. 'n diepte ondersoek oor

I . aanstaande jaar se ASBgewone ampsp ig nie.
Mense wat losies wil ver- Daar bestaan tans 'n lys onderwerpe en hou ver-

skaf of in die hande wil kry, met 3S adresse van mense gadering om PU kongres-
kan mnr. Hattingh per- wat losies kan verskaf. gangers deeglik in te lig en
___ ~ ~_~_~ ~_~_~~_I voor te berei.

Verskeie publikasies sal
ook verskyn tydens hierdie
termyn. Politiese Perspek-
tief neem op korttermyn
standpunt in oor politiese
gebeure. Puk Nota Bene
werk oor 'n langer termyn en
versamel artikels oor
omstrede sake deur kennis
sodat die leser meer diepte
en perspektief oor die beson-

POLITIESE RAAD AKTIVEER
DEUR OPTREDE

"Maak Piet Koornhof Minister van Verdediging, dan sal jy net gerugte van oorlog hoor." Dit is die mening van sekere oningeligte
studente.

Die studente kan eerstehandse kennis oor politiese sake by die verskillende aktiwiteite van die Politiese Raad kry. Hulle beplan 'n
baie bedrywige termyn waarby soveel moontlik mense betrek sal word.

STAATMAKERS ROEI
LANG AFSTANDE

Jukskei Staatmakers het die naweek geskiedenis gemaak deur aan die jaarlikse vlotvaart deel te
neem. Die vlotvaart strek vanaf Vereniging tot Vanderbijlpark. Voortrekkers uit Transvaal, Natal
en die Vrystaat het deelgeneem.

Dit was die eerste keer dat
Staat makers deelgeneem het
in die afdeling vir walvlotte.
Dit is vlotte wat net voor die
vaart op die wal gebou word.
Daar is ook 'n afdeling vir
spogvlotte - hulle word
vooraf gebou. In dié afdeling
was Hendrik Verwoerd
Staat makers van Pretoria,
die eerste om deel te neem.

Die roete is ongeveer 16
km lank en in drie skofte
ingedeel. Aan die begin van
elke skof kan ses vars roei-
ers opklim. Sommige Staties
het vir meer as een skof kans
gesien en met bloeiende
hande en 'n seer lyf daarvan
afgekom.

Saterdag is deur die
meeste Staatmakers ornge-
slaap. Die jaar se bedrywig-
hede is met 'n gesellige funk-
sie in Johannesburg. afge-
sluit.

IE
AT
AAR
ANNEER
AAROM

KRY ~ARE VIR 1979
AAN DIE begin van 1979 word 'n uitgawe van Die Wapad
spesiaal vir eerstejaars uitgegee. Dit gee aan verenigings en
rade die geleentheid om hulleself en hulle verenigings aan die
eerstejaars bekend te stel. Die samewerking van die betrokke
instansies word verlang. Geen inligting sal geplaas kan word
as dit nie ontvang word nie.

'n Kort verslag oor die bedrywighede van die vereniging vir
1979 en veral die datum van die eerste vergadering is belang-

,)'ik. Hierdie inligting moet voor 13 November in Die Wapad-
posbus, nr. 13 by die SSR-kantoor, geplaas word. Vereni-
gings wat nie inligting deurstuur nie, sal nie dekking in Qié
koerant geniet nie. Swart-en-wit-foto's is welkom.

DE KLERK:BEKER ~
DIE DE KLERK-BEKER het spoorloos ver-
dwyn nadat dit by die sportdinee iI~ter gebly het.

Die persoon wat dit geneem het, of enig-
iemand wat enige inligting daaroor het, moet by
die ~portinstituul of by Steinman de Bruyn, by
die SSR-kil~toor, gaan aanmeld.

~ - ...
HULPPROJEK word aangebied van 2S November tot 8
Desember by die Sekoekoeniland en Oos-Transvaal, by die
Wildtuin. Die skietlys open volgende week by die SSR-kan-
toor, tussen 13hOO en 14hOO.

'n Bietjie ontspanning gedurende die Voortrekkerkongres in Dur-
ban. Met Henk Stoker aan die voorpunt word Ryk Brink (Kom-
mandant Jukskei Staatmakers) uitgedra terwyl Johan Baden-
horst (Kommandant President Staatmakers] toekyk.

23-26
27-28 tste
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PROGRAM
KAMPUSFEES 16 OKTOBER 1978

4.00nm: Motorgymkana
4.30nm: Toutrekkompetisie - mans/dames
5.30nm: Baardkompetisie
S.40nm: "Boat Race" Kompetisie
5.40nm: "Landing" van die Besembos
5.45nm: Oorhandiging van die Besembos - mev. B. van der
Walt
6.00nm: Oorhandiging van pryse aan kompetisie wenners
6.00nm: Massa bier en braai
8.00nm: Kort massavergadering - Totiussaa!
8.40nm: Filmvertoning "0 Pukkie jy!" - Totiussaal

L.W. ALLE VERRIGTINGE VIND OP DIE FANIE DU
TOIT SPORTTERREIN PLAAS TENSY DIT ANDERS
AANGEDUI WORD.

..
'lil

... POTCH DRIVE-IN
Oktober '78
16, 17 en 19

18, 20 en 21

Tel. 21881
THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN
- Timothy BoMms

2de THE ISLAND OF DR. MOREAU
- Burt Lancaster
THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN
- Marilyn Hassel
THE TURNING POINT - Anne Bancroft
THE MAN IN THE IRON MASK
- Richard Chamberlain
EMBRYO - Rock Hudson

20-21 1ste
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VERDOWINGSMIDDELS
t

OP KAMPUSINTERUNIVERSIT
REDAKSIE

'n Ondersoek op die Rhodes-kampus het aan die lig gebring dat l'erdowlngsmlddels nyllk deur die studente gebruik word.

Die tweede jaar B.A.
Kommunikasiekundestu-
dente hel die ondersoek
geloods en verskeie persone
se opinie omtrent die gebruik
van verdowingsmiddels
gevra.

Daar is gevind dat dames
wat verdowingsmiddels
gebruik baie slordig is en ook
baie meer aangetrokke voel
tot Swart studente. 'n
Huismoeder het gesê dit is
slegs 'n vorm van ontsnap-
ping vir die studente en het
dit bestempel as "not as bad
for one's system".

'n Koshuisvader was van
mening dat verslaafdes maar
kan dagga rook solank hulle
net nie die ánder inwoners
van die koshuis steur nic. Hy
het ook gesê hy sal hulle
"neither ignore nor punish".

A nder uitsprake daaroor
was dat verslaafdes gehelp
moet word, dat hulle ten
minste nie soos drinkers al-
leen drink of rook nic, maar
dal hulle dit doen om 'n
samehorigheidsgevoel te ver-
kry. Daar is selfs gesê dat
hulle 'n gekwalifiseerde per-
soon in verband met die saak
moet gaan spreek.

Professor Higgings het
gesê dat die gebruik van ver-
dowingsmiddels teen die wet
is en dat dit nog verder in 'n
swak lig gestel word deurdat
Blanke studente dit by Swart
studente aankoop.

UP-SPORTTOER
OORSEE

In samewerking met die UP-sportkomitee, is mnr. Steve Rau-
tenbach. Senior Sportbeampte, deur die Noord- Transvaalse
Vereniging van Atletiekafrigters vanaf 26 Julie tot 25 Augustus
1978 oorsee gestuur.

Die oorspronklike toer het
'n kursus en die Statebond-
spele in Kanada ingesluit,
maar dis gekanselleer van-
weë politieke druk en die
nuwe sportbeleid van die
Kanadese regering. Mnre.
Rautenbach en Fanus Booy-
sen wat hom vergesel het, het
toe 'n interessante toer na
Duitsland, Switserland, Bel-
gië en Engeland onderneem.

In Duitsland het hulle by-
eenkomste en ook 'n oefen-
kamp saam met die beste
middelafstandatlete van die
land bygewoon. Tydens hier-
die kamp het hulle ook met

Willie Wulbeck kennis
gemaak - vierde op die 1976-
oefenprogram. Oefen-
metodes en tegnieke is
breedvoerig met Paul
Schmidt, die Duitse Nasio-
nale MiddelafStandafrigter,
bespreek. Volgens mnr.
Rautenbach word die aflos-
oefeninge as 'n belangrike
faset van hulle oefenpro-
gram beskou.

Die Duitsers was egter
baie gasvry teenoor die Suid-
Afrikaners en hulle gesind-
heid was oor die algemeen
baie positief teenoor Suid-
Afrika.

Malies se BTK-huI wat in April /975 begin bou is. gaan die komende vakansie ingewJ' word. nodal
daar die afgelope maande koorsagtig gewerskaf is om dil betyds gereed le krv. (Erkenning: Die
Matie)KOMMERNOMMER

'n Vreemde naam, 'n vreemde begrip maar dit sal binnekort op
die Tukkie-kampus 'n welkome nommer wees.

Kommernommer word liefdesprobleme, terneer-
deur MA- en Honneursstu- gedruktheid asook die wat
dente in Sielkunde aan- net lus het vir gesels, mag
gebied wat verder ook 'n in- ook maar die telefoon nader-
tensiewe en omvattende trek.
opleiding ondergaan. Die
studente staan heeltemal los
van enige amptelike instan-
sie en enige probleme kan
met hulle bespreek word,
van motiveringsprobleme,

UITRUILSTUDENTE VAN RHODES
Die Rhodes Unlversitelt spog met ses studente wat goedgekeur Is
AlESEC. en Bcrnad Joffe. M nr. Rob

Newsome het die nansoek
van die hund gewys omdat hy
us voorsitter van die Nasio-
nale Komitee van die
AlESEC aangewys is. Almal
is B.Comm-studenle.

doen in die tegnieke en
bestuur van 'Il onder-
neming. Die studente is mejj.
Jivika Bot es en Averine
Huleau-Jumes en mnre.
Stehen Thorns, Rob Windell

Die studeerplan strek oor
'n tydperk van agt weke tot
18 maande.

Daar word aan die stu-
dente geleentheid gebied om
praktiese ondervinding op te

Die studente word ver-
seker dat die probleme wat
daar bespreek word as hoogs
vertroulike inligting beskou
sal word.

C liberty
VERSEKER uIeVVê
BESKERMuTOEKOMS Wanneer u u studies finansier,

isdie regte pols u versekering.
Laat Liberty-Iewensgenootskap u help. Ons nuwe polis is spesifiek vir u, die student ..
ontwerp en dit kan u help om u studies te betaal.
U kan die studentepolis gebruik as sekuriteit vir 'n lening by 'n bank of ander
finansiële instansie. Deur premies van minder as R40 te betaal, kan u tot R5000 leen.
Ons polis sal natuurlik nie waarborg dat u 'n lening kry nie· dit hang van u eie
kredietwaardigheid af - maar dit verskaf wel die sekuriteit wat 'n voorwaarde vir
enige lening is en waarvoor u sekerlik gevra sal word.

En met 'n studentepolis het u nie net die steun van 'n lening nie, maar 'n waarborg
dat Liberty lateraan twee verdere aansoeke om lewensdekking sal aanvaar, wanneer
u 'n graad behaal, trou, of 'n kind ryker word, ongeag u gesondheidstoestand op
daardie tydstip.

AI wat nodig is, is dat u jonger as 25 en 'n bona fide-student aan 'n inrigting vir
hoër onderwys moet wees. Universiteit, opleidingskollege, voltydse studie
en deeltydse korrispondensiekursusse - almal kom in aanmerking.

Praat dus met 'n versekeringskonsultant. Belê in die studentepolis. en verseker u
studies en u loopbaan.

Liberty verseker u lewe, beskerm u toekoms.

LIBERTY LIFE ASSOCIATION
-LEWENSGENOOTSKAP
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PA
STUDENTE DOEN

DIENS
Studentegemeenskapsdiens is nog 'n
organisasie op die PU met 'n afkorting as
naam. Dit lyk of hierdie diens iets gaan
beteken. Daar word dikwels gekla oor die
feit dat spesiale dienste aan studente ver-
skaf word. Nou het studente die geleent-
heid om weer iets vir die breë gemeenskap
terug te gee. Studente is 'n spesiale groep
mense wat op hul eie besondere manier
dinge doen. Hierdie geleentheid sal u ook
nooit weer hê nie. Benut dit dus.

STUDENTE KAN
MENING LUG

Die gereelde monstervergaderings is 'n
goeie idee. Ná die vorige vergadering was
daar mense wat gekla het dat hulle nie hul
menings gelug het nie en dat die vergade-
ring eensydig was. U het nou weer geleent-
heid om u standpunt te stel. Dié vergade-
ring is by uitstek die manier om beter kon-
tak en skakeling tussen die massa en die SSR
te bereik en probleme só uit te stryk.

EKSAMEN SPOED
NADER

Twee weke se klasdraf lê nog voor. Dan is
daar 'n kort bloktyd, met die eksamen kort
op sy hakke. Mense verskil baie In hul op-
vattings oor eksamen. Sommige meen dat
dit een van die euwels van die eeu Is.Ander
glo weer In 'n ouboere-eksamen. Hoe dit
ook al sy, is dit'n realiteit. Ons moet dit aan-
pak en die beste daarvan maak. Vir die stu-
dent wat dwarsdeur die Jaar gewerk het,
kan die eksamen die hoogtepunt en afslui-
ting van 'n jaar se harde werk wees. Vir die
mln luier een, 'n riller. Laat ons egter skouer
aandle wiel sit en red wat te redde Is. Die
Wapadredaksie wil hiermee almal sterkte
vir die eksamen toebid en toewens. Vind u
krag met verantwoordelikheid in God.

DIE WAPAD
GAAN RUS

Na 'n jaar van harde werk vir die ou en
nuwer redaksie Is verby. Die aka. Vir almal
wat meegewerk het, sê ons baie dankie. U
lesers se kritiek sal altyd welkom wees - ook
volgende Jaar waarin ons 'hoop om u 'n
bevredigende koerant te bied.
Let asseblief daarop dat Die Wapad van
6 Oktober 1978 no. 16 sal wees.

Jy!
Die omgesukkelde Hol-

landers se skaamte oor hul
roesemoes van laas het hul
toe laat saamstaan, (Selfs die
staan was maar wankelrig,
deurmekruis), Ek met die
doopnaam Susanna moet toe
die regiment inspekteer: ag,
maar wee ons (ek, San en jy!
my massavriend) van dié spul
sukkelaars:

Drienis Te Loff: hy is die
voorsitter, voorprater (of is
dit grootprater"). Hierdie
slapperige lange is nou al
drie jaar lank slap,
Lewies Janlooi : adjunk-voor-
sitter: hy is glo adjunk omdat
iemand die voorsitter 'n pot-
jie moet speel sodat Te Loff
(soms) darem by die snoeker-
tafel kan wen,
Bruinman Depein : vise-voor-
sitter (kry hy visie by sy voor-
sitter?) Wat volg, is nie vir
publikasie: as GP 'n Swart-
vrou was, was sy nie op
Robbeneiland nie,
Dedaan Block: sekretaris:
girts-girts, my hand word
lam, my pen deurmekaar, my
kop leeg, ag, ek meen
andersom; Wat gaan tog
aan?
Trisko Dikkernoes: HIER IS
NIE GELD NIE! Hy is dus
die geenpenningmeester.
Ydie Wannen-alt: addisie-

I--------------_- ~ nele lid (die Hollanders wil
mos altyd 'n ietsie ek-
stra/addisioneel bysit vir
skop (of die grap")
Tennie Habbingh: Studente-
diens - hy sê hy wil goed-
koper rakette en wyn laat
verskaf (skrap waar nie van
realiteit nie),
Spasch Ter Leen: Openbare
Betrekkinge - hierdie werk is
betreklik openbaar: onthou
om vir die publieke kamera
te glimlag!
Ketrie de Korps:
Gemeenskapsdiens, Dit
beteken blykbaar nié: "dis
gemeen om diens te gee aan
skaps (Eng, = skops
(scotch") Vra hóm wat dit
wel beteken; San weet nie.
Liber Factus Is mos 'n onder-
liggaam van Korps?
Gits Frepolov: ASB-projekte
(hy reël blykbaar die
Amerika Sal Bars - veld-
tog/projek/studiestuk)
Are-Mannie Yeskops:
Wapad, Advertensies,
Publikasies, Datums
(hoekom so omslagtig: tog
nie belangrik nie: vanwaar
die stappie, mandjie, hou-
dinkie?)
Bertpiet Kortjou : 0 nooi van
die velde; op die Lentefees
val die helde!
(Hy doen Ontspanning,
Geboue, Terreine, Voertuiet-----:------------------------------l = kampusdienste)
Niepa-rio TP-us: Hy doen
dieselfde kampusdienste. Sy
bekendste uitspraak oor die
kampus: hierdie terrein is
gebou vir ontspanning in
voertuie.
Dagdel Vannermalt: Oplei-
ding - sy ly blykbaar op
(aan?) na hoëre strewes,
Geert Bred: Weerbaarheid-
en fiksheidopleiding: San
moet skiet en draf - word
Geert nou laf? (Hy weet
blykbaar hoe nodig Susan dit
het !)
Friegsled Eiselende: Kleure,
eksamens, toere. Hy beheer
toere voor/na/in die eksa-
men sodat die gesagsdraers
net kleure (rooi veral) sien.
Jota Boutjes: Karnaval en In-
tervarsity Karnavaltema is
Gesondheid; Intervarsity-
tema géén Gesóhntyt!!!
Andries Vanniewal :
Grondwette: aan die skryf,
penne; die argied se lêers
word leeg!

Dus, hier gaan die kon-
koksie: Agterwaarts mars!
Susannasan

hils OPENBARE SI(EKe~ SAl. ONS
NUwE 'PRIME' PIE Ss:sTe
V~N rt; V. Moer MAAK ••••

/'

"Hiermee M Ek My woorde in
jou mond. Kyk, Ek steljou van-
dag aan oor die nasies en oor
die koninkryke om uil te ruk en
om te gooi en le vernietig en te
verwoes, om le bou en te plant"
Jer. 1:9,10,

As die kerk hom in die predi-
king maar net sou besig hou
met die "ons/erflike siel", wat
vir die "nimmereindigende
ewigheid" geskape is, of as die
kerk die evangelie sou redu-
seer tot 'n polis wat hemelse
saligheid verseker, sal die kerk
nie veel moeite en botsing M
met die owerheid en die poli-
tiek nie. Tydens die Tweede
wëreldoorlog hef die Gestapo
in Duitsland gese: As die kerk
hom alleen maar mel die
hemel bemoei en ons toelaat
om sake op die aarde te reël.
sal die kerk geen las van ons he
nie.

Nou is dit egter so dalons

die boodskap dra van die le-
wende God wat nie toelaaf dat
Hy beperk word tot die terrein
van die sielelewe en die hier-
namaals nie, God se: Die hele
wereld met al sy moontlikhede
kom uit My hand. Ek hef dus
alle reg daarop. HIer het Ek
seggenskap.

Jeremia sou ook liewer 'n
beroep van God wou ontvang
het om alleen maar die Woord
van God te fluister binne die
terrein van die intieme "siele-
lewe", Dan sou hy dit soveel
makliker gehad het, Maar nou
word hy beroep as 'n profeet in
algemene politieke diens. Nie
'n politieke profeet nie, maar
wel 'n profeet wat aangestel is:
"oor die nasies en oor die
koninkryke om (met God se
oordeel) uit te ruk en om te
gooi en te vernietig en te ver-
woes (vier maal negatief) maar
ook (om"met God se belofte ) te

bou en te plant (twee maal
positiefl] Die kerk wat gehoor-
saam hierdie taak volvoer, sal
dit nie maklik he nie. Maar
vrees nie, "wanf Ek is mel jou,
spreek die Here, om jou uit te
red"

As christene mag ons dus nie
ons politieke roeping versuim
nie. Ons mag nie vir hierdie
moeilike beslissings en getuie-
nis wegvlug nie. Dan is ons
maar net skynbaar vroom.
Jeremia wou' ook liewer die
beroep bedank het, maar dit
het hom nie geluk nie. En
Daniël het elke dag in die poli-
tiek van die heidense hof
geleef Hy het nie gevlug nie,
maar gebid dat hy nie veront-
reinig mag word nie.

God het in Sy oordeel en
beloftes al/es met die politiek
te maak. en daarom moet ons
ook op 'n christelike manier
alles daarmee te doen he.

WAT IS WAT
DEUR WIE WEET WIE

DIE KUNS OM
TE DINK

"Most people are other peo-
pie; their thoughts are some-
one else's opinions, their lives
a mimicry, their passions a
quotation" - Oscar Wilde.

Oorspronklikheid is 'n
term wat min ooit verdien.
En die uitsonderinge die
enigstes wat nie te lui is om
le dink nie. Tog besef van
hulle nie dat rasionele oor-
spronklike denke nes enige
ander aktiwiteit, slegs met
oefening kom nie.

Wanneer laas het jy langer

as tien minute positief gedink
en beplan - al sou dit net 'n
fiktiewe skema wees? En
wanneer laas het jy 'n hele
Sondagmiddag lank jou hele
milieu ontleed en geanali-
seer? Jy is lui om te dink, my
medestudent.

Het jy 'n persoonlike filo-
sofie (of jy vir of teen Korps
is, is 'n bietjie vlak daar-
voor), Weet jy wat, (en hoe-
kom) dinge rondom jou
aangaan? En waar jy gaan
uitkom? lndien nie, is jy 'n

slagoffer van' omstandig-
hede, en 'n fatalis.

Jy moet eerder jou belang-
rikste bate vir eenmaal in jou
lewe begin inspan om verder
as wie-betaal-vir-die-bier en
watter-rokkie-trek-ek-more-
aan te dink, So belê jy in die
toekoms, en met 'n universi-
teit van denkendes. salons
baie minder "doenendes"
nodig hê.

Dink daaraan - jy skep die
wêreld van more,

Die Wapad - 6 Oktober 1978

SAN SE
REGIMENT

. .



Die Wapad - 6 Oktober 1978 5

NUWE KONSTITUSIE
IN SOEKLIG

Die aanloop tot die konstitusionele voorstel is te vinde In die Ertka-Theron kommlssle verslag wat
op 9 April 1976 vrygestel Is. .

In 'n onderhoud met die
WAPAD het advokaat S.C.
Jacobs die nuwe konstitu-
sionele bedeling bespreek.
Hy is van 1979 professor in
Publieke Reg.

In die r;neerderheids- en
minderheids aanbevelings
word gewig daarvan gemaak
dat die bestaande West-
minister gefungeerde rege-
ringstelsel nie in Suid-Afrika
slaafs nagevolg hoef te word
nie. Hierdie stelsel behoort
aangepas te word om voor-
siening te maak vir politieke
aspirasies van die Suid-Afri-
kaanse bevolkingstruktuur.
Na aanleiding van hierdie
aanbevelings is 'n kabinets-
komitee onder voorsitter-
skap van mnr. P.W. Botha,
saamgestelom die moont-
likheid van 'n nuwe staats-
bestel· vir Suid-Afrika te
ondersoek. Hierdie kabinets-
komitee het sy voorstelle in
Augustus 1977 bekend
gemaak waarna dit deur ver-
skillende Nasionale party-
kongresse goedgekeur is.

Die voorstelle van die ka-
binetskomitee behels kort-
liks die volgende:

Die kern van die voor-
stelle behels dat daar drie af-
sonderlike volksrade vir die
Blanke, Kleurlinge en Asiërs
onderskeidelik geskep word.
Hierdie volksrade sal die
bevoegdhede hê, om partiku-
liere aangeleenthede aan te
neem, dit wil sê aangeleent-
hede wat uitsluitlik hierdie
bevolkingsgroepe raak.

Elke bevolkingsgroep sal
verder oor sy eie kabinet,
met 'n eerste minister aan die
hoof daarvan beskik. Uit
hierdie onderskeie drie
volkskabinette word dan 'n
gesamentlike kabinetsraad
saamgestel. Laasgenoemde
raad se belangrikste funksie
sal waarskynlik wees om
wette oor gesamentlike aan-
geleenthede te inisieer en op
te stel, en dit word daarna na
verskeie volksrade vir aan-
neming gestuur.

Die voorstelle maak ook
voorsiening vir 'n uitvoe-
rende staatspresident wat nie
slegs 'n nominale staatshoof,
soos die huidige staatspre-
sident sal wees nie, maar wat
'n aktiewe rol in staats-
administrasie, openbare lewe
en politiek van die dag sal
speel. Die staatspre~ident sal
dan ook die hoof van die
kabinetsraad wees.

Die huidige senaat sal nie
in die nuwe bedeling voort-
bestaan nie. Daar word voor-
siening gemaak vir die instel-
ling van 'n presidentsraad.
Hierdie raad sal bestaan uit
al drie die bevolkings-
groepe. Die raad het veral
die funksie om die staats-
president en/of die kabinets-
raad oor sake van belang te
adviseer.

Daar word voorsiening
gemaak vir 'n advieskomitee
wat geskille oor die gesa-
mentlike wetgewing, wat kan
ontstaan, uit die weg te ruim.
lndien hulle nie die geskille
kan bylê nie, berus die finale
beslissing by die staatspresi-
dent.

Aangesien daar nie provin-
siale rade vir Kleurlinge en
Asiërs bestaan nie, word
daar in voorstelle aanbeveel
dat 'n stelsel van streeksrade
vir die Kleurlinge en Asiërs
in die lewe geroep word. Wat
die blankes betref word dit
aan die bestaande provin-

Suid-Afrika se nuwe Staats-
president mnr. BJ Vorster.
wat op 29 September /978

aangekondig is.

siale rade oorgelaat om te
besluit of hulle die bestaande
provinsiale rade met sy
grense wil behou, en of hulle
daarteenoor die voor-
gestelde bedeling in sireeks-
gebied wil volg. Die grond-
wetkommissie beveel aan dat
elk van die drie groepe, in
stede sowel as in dorpe, hulle
eie plaaslike rade volgens 'n
eie kiesstelsel kies.

Volgens mnr. Jacobs be-
staan daar die volgende knel-
punte in die voorgestelde
bedeling en moontlike
riglyne:

Een van die belangrikste
probleme wat ontstaan, het
betrekking op die leerstuk
van parlementêre soewe-
reiniteit. Ons huidige staats-
reg ken soewereiniteit aan
een staat toe, en hoe die
soewereiniteit dus in drie
parlementêre sisteme geleë
gaan wees, is onseker.

Wat die Kabinetsraad
betref. moet daarop gewys
word dat die konsensusbe-
ginsel die besluitingsproses
in hierdie heterogene
liggaam sal vertraag.

'n Verdere probleem is dat
daar tot dusver geen skeids-
lyn tussen gemeenskaplike-
en partikuliere sake getrek is
nie. Indien die klem op ge-
meenskaplike sake sou val,
sal die weg hiervoor voor-
berei word vir 'n geïnter-

greerde staatsreg patroon.
Die gesamentlike wetteaan-
geleentheid, sowel as die uit-
voerende gesag, dit wil sê die
staatsdiens word dus oor-
wegend g e'in t e g r e e r d .
Meneer Jacobs meen die
klem behoort op partikulie
re aangeleenthede te val. DIe
enigste juridiese wyse waar-
volgens die skeidslyn getrek
kan word, is dat gemeen-
skaplike- en partikuliere
sake in uitdruklike taal in die
grondwet afgebaken en
omskryf moet word.

Dit moet ook betwyfel
word of die gesamentlike ad-
vieskomitee gesamentlike
verskille sal kan oplos. Ook
sal daar een or ánder kon-
trole meganisme ten opsigte
van die uitoef'e ninp van
bevoegdhede van die staats-
president oorweeg moet
word.

'n Uiters belangrike vraag
waarop daar nog geen ant-
woord is nic, is or getalle
verhoudings in die onder-
skeie liggame verskans gaan
word, en of dit daarteenoor
die bedoeling is dat hierdie
getalle met die verloop van
tyd in 'n kontinuerende pro-
ses by die verskillende bevol-
kingsaanwas aangepas gaan
word.

Verder sal daar ook gedink
moet word aan die pro-
bleem wat rondom
bestaande wette, wat voor
die inwerkingtreding van die
nuwe bedeling, deur die
B lan ke parlement aan-
geneem is. Die vraag ont-
staan in hierdie verband op
watter wyse hierdie wette
herroep of gewysig sal word.

Bogenoemde kritiek moet
nie verstaan word as kritiek
ter wille van kritiek nie, maar
om in die saamdinkproses.
die voorstelle prakties waar
te maak. Meneer Jacobs
meen dat die voorstelk
alleenlik prakties uitvoer-
baar sal wees indien belang-
rike juridiese aanpassings
gemaak word.

u
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KRITIEK OP
DIE WAPAD

Geagte Redakteur,
"Experience. the name

men give to their mistakes" -
Oscar Wilde.

"Wapad"? Ons spice! aan
die buitewêreld? Waarom
dan die opsigtelike gebreke
110 poste - dink nel hoe
effektief gaan ons saamwerk
(en kompetisie IS mos ge-
sond) En redakteur cum
helfte van mansredaksie uit
Klooster'? Veels geluk. En
tog jammer dut die vorige
SSR nie die obickticwe trunt
wou behou nie'- en hulle eie
redakteur aangesrel het Met
gevolge soos: "Studente
Steel" vir 'n opskrif. Hoe
jammer dat die buitewêreld
nie gaan verstaan wat ons
diewe eintlik wou bedoel nic.
l'n spusrernors (met half
bladsy redaksioneel wat vir
haastige lesers "die Wapad"
opsom). L'n 'n volledige
redaksie plasing. "(How
good to sec one's name in
print)" - die dinge kos 'n
goeie R240 se advertensies
(wat JY hoe kry, huh'?) Tog
tyd dat o n s koerantjie
ruinder apcloge t ie s, ver-
Sigtig en morsig berig gee
verkort die briewe. lees di",
berigte voor plasing (jammer
prof. "Van") en probeer om
'n slag nie geld te mors nie

WaHer word

Redakteur antwoord:

(Uit u brief lei ek af dat Il 0
poste volgens u 'n grbrek Is.

SUID-AFRIKA ONDER
NUWE LEIDING

deur MARIANNE SLOT

Na 'n spannende tydperk vol bespiegelinge en gissings, Is mnr. P.W. Botha, Kaaplandw leier van
die Nasionale Party, tot nuwe eerste minister van Suid-Afrika verkies.

Pieter Willem Botha is op
12 Januarie 1916 naby Paul
Roux in die Vrystaat gebore.
Op 'n 20-jarige leeftyd word
hy deur dr. D.F. Malan
genader om organiseerder
van die Nasionale Party van
Kaapland te word. In 1948 is
mnr. Botha tot LV van
George verkies, wat tot op I

hede nog sy setel is. In 1961
het mnr. Botha Minister van
Gemeenskapsbou en van
Kleurlingsake geword. In
1966 word hy Minister van
Verdediging en later gedu-
rende dieselfde jaar is hy tot
Kaaplandse leier van die
Nasionale Party verkies.

Die aankondiging, waarop
nie net die volk van Suid-
Afrika, maar die hele wêreld
gewag het, is deur die party
se hoofsweep mnr. Ben
Kotze gemaak. Suid-Afrika
se nuwe hooneier is met toe-
juiging begroet en voor 'n
skare van sowat tweedui-
send mense het mnr. Botha

Pie nuwe Eerste Minister wat
op 28 September /978 ver-

kies is, mnr. P. W. Botha.

sy eerste toespraak in sy
nuwe hoedanigheid gelewer.

"Die primêre doel van
goeie regering is om vrede te
handhaaf, ordelike verhou-
dinge tussen mense en ge-

meenskappe in stand te hou
en doeltreffende, eerlike ad-
ministrasie toe te pas. Ons sal
ons plig in dié verband
getrou nakom".

M nr. Botha het verder in
sy toespraak gesê - "ons
moet onsself sekere mik-
punte stel. Vir eers. die hand-
hawing en ontwikkeling van
ordelike regering. Ten
tweede om te alle tye eerlike
openbare administrasie en
doeltreffende regering te
handhaaf. Ten derde om 'n
positi~we beleid toe te pas
om die verhoudings tussen
ons verskillende bevolkings-
gemeenskappe te verbeter
met inagneming van di~
pnvervreembare reg van alle
volke op selfbeskikking."

Mnr. Botha het verder
gegaan deur te sê "Ons sal
voortgaan in geloof en ons
sal voortgaan in nederige
gehoorsaamheid aan God,
wat die bestemming van die
mens bepaal."

Mag ek u dan daarop wys dat
hierdie 'n "tudentekoerant is.
Studente moet primêr studeer
en 'n mens kan nie van hulle
verwag om voltyds vir die koe-
mnt te werk nie. Waar die
redaksie voorheen min mense
was wat baie gewerk het, Is
daar nou baie mense wat mln
werk.

Daar is baie redaksielede
uit Klooster. II kan gerus na
die aansoeke kom kyk ek het
dit vir probleemgevalle
bewaar. Die meeste mansaan-
soeke het uit Klooster gekom.
f'eltllk almal wat aansoek ge-
doen het uit watter koshuls
ook al - het 'n pos gekry. Die
poste op die redaksie is ook nie
net deur die redakteur toe-
geken nie, maar deur 'n komi-
tee, bestaande uit twee SSR-
lede, die nuwe redakteur en sy
assistent. (}it is volgens die
grondwet. I>it is ook nie die
torlge SSR wat die redakteur
aangestel het nie, maar die
hllidigt', ook volgens die
grondwet· behoort ti dit nie te
weet nie? Buitendien. taan Die
Wapad onder patronaatskap
van die SSR en mag hulle dus
aanstel wie hulle wil.

'n Kop u noem dit 'n op-
skrif Is nle brdoei om die
bultewêreld ten velle In te lig
nie; daarvoor Is die berig daar.
Uie kop moet luis die leser
prikkel om dit te Iers.

Die redaksionele kommen-
taar wás lank - ek was ook
geskok. Sou die drukkers dit
in normale Irtlergrootte
gedruk het, soos ek dit beplan
het, sou dit die normale twee
kolomme besloon het. {J s(l dot
"die redaksioneel" Die
Wapad opsom. {J het dit nie
goed gdees nie: liS II mooi kyk
sal II sien dat daar kritiek
gelewer word, lets wat
gewoonlik nie In die res van die
koeront gedoen word nie.

Dit was nodig om eenmaal
die volledige redaksiekolom te
plaas, sodat studente wat
nuuswenke het, kan weet wie
hull e moet kontuk. Die
trdok. II.' kan ..elf bllie goed
daarvan gebruik nUlak vir
goeie koiitdlncrlng. Die
gedagte wat ook nie om "Ike
keer die volledige redaksie te
pillas nie.

As u so angstig Is om adver-
tensies In 1)le Wapad te slen,
doen aanso('k vir een van die
reklameposte eli werf die R240
- die redak: le én die SSR wat
die koerant finansier, sal dit
verwelkom. U kon ook tlen
persenf komml. sic vt'rdien!

Dit Is ook nie my mrnlllR
dot die berigte apologeties,
versigtIg en veral nIe morc,lg Is
nie. Uie koerantstyl 1'1 > eker
nie altyd die boste nie dit is
na alle" amateurs wat dit uit-
gee. Ole nuwe po. vir 'n oplet-
dlngsredaktellr Is luis geskep
om die kwalhelt te verhoog.
Alle berigte word . eker ten
minste drIe keer deur verskil-
lend" mense dellrgegolln vóór
plasing.

Sal \I my as.'.ebllef laat weet
hoe u dink dat Die WIlpad geld
mors en wat u met "wat on'i
diewe eintlik wou bedoel nic"

Oankie vlr u goeie wenk om
briewe te verkort.

Fn a. ons nou Fng,'ls moet
praat: "Sarcasm is the lowest
form of whit."

- Red)

DINK WeER
OOR YANKS

Geagte Redakteur,
Ek verwys na u berig om-

trent Emsie A rn o ld i se
besoek nan die VSA, in Die
Wapad van 29 September
1978. Hierbyook li bespre-
king van die aangeleentheid
onder die hoof "Eerder
Amerika toe?"

Dat Emsie korrek is in so-
verre 'n groot persentasie
van die Amerikaanse jeug
dwelmmiddels gebruik: dut
daar aan sommige Universt-
teite gemengde verblyf in die

koshuise toegelaat word en
dl~t daar wel rassewrywing is,
wil ek geredelik t ocge e .
Waarteen ek egter beswaar
maak, is die feit dat sy, en u
in u artikel, LI skuldig maak
aan veralgemening. (In under
lande waar aan veral die oor-
sese pers dit self ten opsigte
v~n Suid-Afrika vergryp, en
dit sou jammer wees indien
ons in Suid Afrika ook tot
daardie vlak daal.)

Soos Fmsic het ek ook die
voorreg gehad om vir 'n jaar
III Amerika tI! studeer. Mel
die elemente waarmee sy in
Amerika in aanraking gekern
het, het ek ook le doen
gehad, My indruk was egter
ulles behalwe dat dil tipies
Amerikaner is wal homself
met hierdie akt iwiieite besig
hou. Fk het die deursnee
A ~nerikanel'. ns "n dier gelo-
wrg c , en soms 'n enkel
verkrampte mens, leer ken.
(iloe verklaar mens unders
wette wat die verkoop van
drank verbied aan persone
bo 21 Jaar?) Iaat ek ook van
die Amerikaner sé dut enige
Suid-Afrikaner bj hulle kan
leer wut dit beteken om hurd
te werk.

Die Yanks het verseker
rasseprobleme. Heeltemaal
objektief kan ek egter ook sê
dat hierdie aangeleentheid
deur die Suid-Afrikaanse
pers in ons tceupropagundn-
veldtog dikwels heeltemaal
oordryf word I aut ons nic
ons gewetens proheer SLIS

d~lIr na A merika te verwys
rue, want in dil) proses meet
ons onsself nan die stun-
duurde van 'n lund met wie se
kultuur Il uself nie vcreen
selwig nic.

Uit 'n onderhoud met Ern-
sic lyk dit asof haar onder-
vinding vir haar van nul en
gener waarde, of selfs ufbre-
kend, was. My persoonlike
ondervinding was dat die juar
as A FS-student my visies
\:erhreed het, my persoon
likheid en algemene kennis
bevorder het. ell ho ullex het
dit Illy tot die besef gebring
hoc kushuur my kultuur eli
SlIId Afrika vir Ill}' iR

Die goeie uit Arnerika, het
ek my eie pcmaak. en dit wat
teen my heginsels was, ns
sodunrg mee gebundel.

lJ noem russeprobleme us
een van die mount like 1I11n
d~lidings van 'n kultuur or
die afdraende pud dtt b
ironies dat u met daardie
woorde ook die Suid-Afri-
kuunse kultuur veroordeel.

Josef Kruger

KYK NA
JOUSELF

(lengte Redakteur
Is die .1I·t ikeltjie SA IONS

Wl:FR STRY? op p.7 in die
Wapad van 2'1 September 'n
ope uitnodiging om die hurl-
seerwals verder te voer?

Wel, daar is dit en dnt en
'n duisend ánder dinge gesê
nor Pukke wat nic mag duns.
Maar Pukke, iets in die hele
omvang van die sauk is me
lekker nie. lets grens aan
kleinlikheid. Is iets miskien
kleinlik?

Di! word Il suggereer dut
ons na die stukkie aun-
gehaalde standpunt van die
raad kyk.

Pukke. ons sit met 'n nuwe
SSR en volgende jaar met
nuwe Pukke, En verder sit
ons ook nog met 'n 0\1, 011

tradisie of wat ons dit ook nl
mag noem,

Kom ons gaan besin dle
vakansie wat voorlê, elkeen
vir homself, en pak die saak
volgende jaur aan met 'Il vars
gemoed en nuwe hoop op
volwassenheid uan,

Pukke, daar is 'n lang-
speelplaat van Uriah Heep:
lOOK AT YOURSfLI".

CF. Schoeman



Pieter Oberholzer as Ari-
starch in die dramadeparte-
ment se aanbieding van die
Selfmoordenaar deur Nikolai
Erdmann. Die aanbieding duur

nog tot 7 Oktober.

Die wenners van die Collegium Musicum-wedstryd van 1978 wat Donderdag 5 Oktober in die prys-
wennerskonsert opgetree het. Hulle is v.l.n.r. J. Coulter, P. Britz, L. Steiner, M. Smith, A. Howard,

A. Strydom en D. Kruger.JETTY DE VRIES
LEWER PUIK

ORRELUITVOERING JV STAL
REALISTIES

UIT'n Pulk orreluitvoering Is Sondagmiddag, 24 September deur die
orreliste Jetty de Vries gelewer.

In haar program wat gro- agogiese aksent wat so on-
tendeels uit Barokmusiek be- misbaar is om die statiese
staan het, het mej. De Vries klank van die orrel meer
gewys dat sy baie baat ge- plooibaar en uitdrukkings-
vind het by haar oorsese stu- vol te maak kon ook in 'n
die onder leiding van die groter mate aangewend word
Oostenrykse orrelis, Anton - veral in die stadiger en
Heiller. Haar benadering tot dansagtige gedeeltes.
die Barokstyl was besonder Mej. De Vries het voor-
stylgetrou. Die res van die waar die spontane toejui-
program het bestaan uit vier ging van die gehoor verdien.
komposisies van plaaslike Daar word uitgesien na
komponiste en die Tokkate verdere uitvoerings deur
uit die eerste sonate van A. hierdie belowende jong orre-
Heiller. liste.

Die uitvoering van Barok-
musiek is dikwels baie
moeilik vir 'n kunstenaar met
'n romantiese of moderne
musiekagtergrond. Mej. De
Vries het hierdie styl egter
deeglik onder die knie en het
sodoende daarin geslaag om
die gehoor enduit te boei.
Haar benadering ten opsigte
van Barokartikulasie en die
sinvolle registrasie van die
verskillende werktipes was
stylgetrou. Daarmee saam
het sy ook vaardige vinger-
tegniek en 'n standvastige rit-
miese aanvoeling.

Haar sterk aanvoeling vir
progressie was egter soms
oordrewe en sodoende het
van die mooier momente as
gevolg van die meganiese
spel verlore gegaan. Die
belangrike aspek van die

'n Grootse poging Is deur die JV (Afdeling Cachet) aangewend
om eendersyds die werke van hedendaagse Suid-Afrikaanse skil-
ders aan die studente bekend te stel, en om andersyds fondse In te
samel vir die opleiding van leiers In die Hoëveldse bond van die
JV. Skilderye van 'n hoë gehalte Is op die uitstalling aangebied
wat op Dinsdag 26 Septemberdeur prof. J.S. du Plessis geopen
Is.

Nagenoeg 24 kunstenaars
het by die geleentheid uitge-
stal, en sowat 120 skilderye is ek het aan die naelstring vas-
te koop aangebied. Onder
die bekendste kunstenaars geklou
was name soos Gabriel de maar jy het uitgegly
Jongh, Errol Boyle, Otto en is veranker aan my
Klar, Jeanette Dykman, en dae van smart sal wankel
Wessel Marais en Gian Piero oor jou
Garizio. Dié uitstalling was
'n goeie verteenwoordiging
van realistiese Suid-Afri-
kaanse skilderkuns, en die
meerderheid werke is geken-
merk deur 'n fyn aanvoeling
en behendigheid met die
kwas. Ewe realisties was die
pryse van die werke, en die
gemiddelde man kon maklik alle stryd verby ...
van die skilderye in die
hande kry.

Die JV poog om jaarliks 'n
kunsuitstalling van dié aard
te hou.

DRAMA

'n Paar van die skilderye wat op die pasafgelope
uitstalling in die Totiussaal le sien was.

(Foto: Jaco Pretorius)

lENTE VONKEl IN ek sal nie luister
na kermkrete wat
slette hatig tot jou skreeu nie

die modder is vir jó';:
jy ploeter in die drek
van stryd teen tyd -
ék sal jou naelstring weesLENTEVONKEl

I

Die Lentevonkei wat vanaf 20 tol 14 September deur die departement drama aangebied is, het
werklik daarin geslaag om lets van die lente aan die gehoor te bled. maar nee, ek sal jou gedagtes

uitsprei
en uit my dagboek uit verwees.Soos in die verlede, het die

program bestaan uit 'n
klomp Duitse liedjies wat
hierdie keer afgewissel is
deur twee vertellings van Jan
Spies, 'n Gelol, en Waaksaam.
Die vertellings word baie ge-
hoor en kan dus vervelig
raak, en dit was dalk nie so

tussen die spelers en gehoor
was baie bevredigend.

Aldo Behrens en Paul
Schutte het as soliste opge-
tree en die musiekver-
werkings is gedoen deur
Awie van Wyk. Hierdie aan-
bieding was in alle opsigte
beter as die Paljas van Boer-
neef van 'n paar maande ge-
lede.

wys om dit in die program in
te sluit nie. Dit was egter
goed voorgedra.

Miempie Venter

Die res van die program
was waarlik genotvol
Orkestrasie, stemme en be-
wegings was van so 'n aard
dat die regisseur, Aldo Beh-
rens baie goed kan voeloor

P;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;jï1 die aanbieding. Die kontak

SKRYWERSKRING
PUBLISEER

Skrywerskring, die studentedigters van die Puk, stel hierdie Jaar
weer die digbundel LENS bekend. Die bundel bevat sowat 30
verse, met Anne Grobler, Rudolph Willemse, Daleen Kruger en
Wilma van der Walt as die belangrikste digters.

Die keurders wat verant- LENS 77ns is op Vrydag 13
woordelik was vir die keu- Oktober en die sprekers by
ring van die gedigte was prof. die geleentheid sal die dig-
T.T. Cloete, mnr. Jan Swane- ter, D.P.M. Botes, en ons eie
poel en mev. Netta Schutte, prof. T.T. Cloete wees.
en die voorsitster van Skry-
werskring 1975, Anne Grob-
Ier, was redaktrise.

Die bekendstelling van

DIE BLOU
WINKEL Die prys van die bundel sal

in die omgewing van RI ,20
wees.

'n Toneel uit die pasafgelope Lentevonkei van die
dramadepartement CRIMP CENTRE

POTCH
(PTY) LTD

Indiër Sentrum
Studente Paradys

Tel. 6364

KUNSTUDENTE
HOU

UITSTALLINGGrootste Verskeidenheid
Kwaliteit
Klerasie

Vir Mans en Dames
Billike Prysa '

Winkel No. 28 Tel. 6378
Indiër SentrumDie jaarlikse ultstalllng van die kunsstudente Is op Maandag-

aand 2 Oktober deur prof. Rassie Smit geopen. 'n Netjiese en
goed beplande aanbieding van die werke, het bygedra tot die
sukses van die geleentheid.

Die werke is so gerang-
skik dat elke werk individu-
eel en duidelik tot die aan-
skouer spreek. Daar is deur-
gaans 'n hoë gehalte ge-
handhaaf en die verskeiden-
heid Wl!'S inderdaad wyd.
Kunswerke het gewissel van
olieverf en grafiese kuns, tot
beeldhouwerk en pottebak-
kerswerk. Veral die potlood-
tekeninge het sterk opgeval
en die fotografie was werk-
lik verrassend.

Dit is moeilik om sekere
kunstenaars uit te sonder,
maar mens moet tog na die
skildery van Maude Opper-
man verwys, waarmee sy 'n
Kuesta-prys verwerf het.
Veral die verfkwaliteit van
hierdie werk val duidelik op.

Mode Materiale
(i) Trilpbal
(ii) Polyester Katoenmateriale
(iii) Satyn
(iv) Gaberdine
(v) Baie ander stowwe

SPESIALISEER IN 'N GROOT REEKS
(vi) Gordynstowwe

Kom kuier vir ons
en kom kyk self

In geheel gesien: 'n
geslaagde uitstalling en voor-
waar 'n mylpaal vir die
Departement Bee1dende
Kunste.



programme op TV, teenoor
die uitstappende dames wan-
neer die nuus begin nie?

Waarom behoort die stu-
dentedames polities betrek
en op hoogte te wees? Die
dame moet nadat sy klaar
gestudeer het, talle plekke
volstaan. Sy sal die rol van
moeder, eggenoot en lands-
burger vervul. As moeder is••POPLAP PRAAT POLITIEK

Die vraag word dikwels gevra of ons dames werklik hulle deel bydra In politieke aangeleenthede.
Doen die damestudent haar plig om op hoogte van politieke ontwikkeling en verwikkeling te bly?

Vir jare lank het vroue
betoog en vergaderings
gehou om ook stemreg te kry
en sodoende aan die poli-

POPLAP
SË'LO:

MET DIE ergste winterwit 'n
bietjie afgeweer in die flou
Oktobersonnetjie, sê Poplap
haar laaste 'lo vir '78. Met
die vooruitsig van 'n somer-
vakansie by die see, 'n paar
wenke vir jou beste bate -
jou hare, en natuurlik 'n ding
of twee oor die kaiingproses
voor die vakansie aan-
breek ...

Boonop bring ons jou vei-
lig by jou vakansiebestem-
ming - met 'n sitplekgordel.
Met die nuwigheid van 'n
staatspresident en eerste
minister nog in die lug, praat
ons 'n bietjie politiek dié slag
- Damespolitiek.

tieke proses deel te neem. In
die dertigerjare van hierdie
eeu het vroue in Suid-Afrika
stemreg verkry en maak
hulle vandag ongeveer 50%
van die kiesers uit. Tog wil
dit soms voorkom asof hulle
nie dié reg verantwoordelik
hanteer nie. Hoeveel dames
op die kampus weet werklik
wat in die wêreldpolitiek of
selfs in Suid-Afrika aangaan!

Algemene kennisvrae wat
aan dames op die kampus ge-
stel is, het die skokkend min
kennis van die dames oor
politieke en ander aange-
leenthede aan die lig gebring.
Wie is Njoma, Nkoma en
Harry Schwarz of huidige
waarnemende Staatspresi-
dent? - is vrae wat meestal
nie beantwoord kan word
nie. Weet jy wat die ant-
woorde hierop is ... Hoe-
kom nie ... ?

Kan ons nie miskien tot
die kern van die probleem
kom deur te kyk na die vol
ontspanningsale in koshuise
tydens sekere ontspannings-

Kar/ien
Kartien s~ot baie hard. Dis
darem nie elke dag eindek-
samen nie ... Vir al die laat-
nagligte en leepoo~og~ende
- baie baie sterkte vrr die ek-
samen. Hoop elke vraestel is
na wense.

Op 16 Oktober ru~ Kar-
lien én massé op Panie toe.
Ons voel tog om die lente-
dag by voorbaat te waarsku
teen ons koms. Dit gaan

Bederf jou
aster met
'n blom

van

HUIS
EN

TUIN

Die winkel
vir die

student.

dit haar plig om haar kin-
ders geestelik weerbaar te
maak en politiese vorming
aan te help. Sy gaan haar kin-
ders se gesindheid teenoor
stemreg, diensplig, gesag en
politieke verantwoor-
delikheid kweek. Dit gaan
van haar afhang of hulle die
regte politieke waardes gaan
aanhang. 'n Bekende
politieke figuur het gesê die
weerstand van 'n volk net so
sterk is soos die weerstand
van sy vroue. Die vrou moet
dus besef dat sy 'n groot deel
kan bydra in die stigting van
'n positief georiënteerde
volk.

As eggenote gaan dit van
haar verwag word om aan
haar man se sy, hom nie in
die steek te laat of in die
skande te steek met haar ge-
brekkige politieke kennis
nie. Dink aan die groot
verleentheid wat 'n oninge-
ligte dame kan veroorsaak as
sy byvoorbeeld in 'n gesprek
dom vrae vra. Die vrou sal
haar man moet bystaan in

politieke besluite en stand-
punte wat geneem moet
word. Die dae toe die vrou
agter haar man gestaan het,
is verby. Vandag staan sy
langs hom.

Die dame mag selfs met 'n
politikus of ambassadeur
trou, wat besondere eise nan
haar kan stel. Dit gaan dan te
laat wees om 'n grondige
politieke kennis op te bou.

As landsburger moet alle
dames bo 18, ook die studert-
tedames, stem met 'n ver-
kiesing . .. Dit kan mêre
gebeur dat 'n verkiesing uit-
geroep word, en dit van u
verwag word om 'n stem uit
te bring. Kan u vir uself dink
en die regte besluit neem, of
was die toekenning van stem-
reg aan vroue 'n fout? Nog 'n
belangrike vraag wat skok-
kende antwoorde en gege-
wens vorendag bring, is: Het
u al geregistreer om
sodoende u stem na vore te
kan bring? Daar i talle
dames wat dit nog nie eens
oorweeg het nie. Het dit nie
haas tyd geword, dat ons
werklik iets aan die saak
moet doen nie?

Hoe kan studentedames
bewustelik meer van die poli-
tiek weet? Die dame moet
besef dat mens die kennis nie
in een dag aankweek nie,
maar dat mens oor jare
belangstelling moet hê om
werklik begrip daarvoor te
kry. Sorg dat u ten minste
een koerant per dug lees, of
selfs, deur net na die tele-
visienuus te kyk, kan u vun
dag tot dag die gebeure volg.

Deur besprekings oor poli-
tieke en ander sake te

groot wees. Skud dus julle
vere reg vir ons en ons dan-
kie en moenie na die tyd kla
jull~ is nie g~waarsku ~i.e.

Die Karllenfeesreellngs
bars uit hulle nate en spesi-
ale pragweer is vir die aand
bestel, Geniet dit - dis ons
laaste '78-aksie.

So van vakansiehou
gepraat - hê 'n lang niks-
doen - óf baie doentyd en
sien jou in '79 in Karlien, vir
nog 'n lekkerbly jaar.

Heide

Plek: De Heide
Datum: 23 September 1978
Geleentheid: Koshuisdinee

Heide se koshuisdinee is oo~
weer iets van die verlede. DIt
was voorwaar 'n groot fees
en elke Heidedame en haa.~
metgesel het dit. terdee
geniet. Vanaf DInsdag-
middag is daar gewerskaf aan
die dekor. Die nuwe HK en
die eerstejaars ~as vodde,
maar dit was alles deel van
die goeie ge~s wat daar
geheers het. Die hele Sater-
dag is in die Sentrale Eetsaal
gewikkel om alles in orde te
kry vir die groot geleent-
heid. 'n Romantiese Kal\P~-
Hollandse atmosfeer IS
geskep ...

Die aand stiptelik o.m
18hoo het almal i?, h uile kl~:
klere in die Opstal
vergader en 'n smaakvolle
ete geniet. Na 'n pa~r toe-
sprake is daar .he~rhk ge-
smul terwyl romanues.e ker~-
lig en trekklaviermusIek die
atmosfeer verryk het. ?aa~-
na is 'n film vertoon vir d~e
belangstellendes terwyl die
meerderheid hul aand op hul

eie manier verder geniet het.
Weer eens net 'n klein

woordjie van dank aan Mara,
die HK en die eerstejaars vir
die puik dinee ons sal dit al-
tyd onthou.

GONNIE

Klawerhof
Die tyd op die Puk raak nou
min
Dis tyd vir regruk en begin
Dis werk en werk nog 'n keer
stop skaars dan begin jy
weer

Toetse maak ons senuwees
gedaan
Uitslae probeer die
akademie aanmaan
Ons probeer kop bo water
hou
AI sukkelons ons ook blou

Ons kan vir julle net sê
Ons gees sal nooit gaan lê
Want Karnaval nege-en-se-
wentig
Klaerhof en Klooster sal dit
verewig

In hierdie laaste Wapad
kan julle maar die raad vat
Slaan die lente in die lug nou
hok
en begin maar liewers blok

Helmat

Noudat die stof van al die
verrigtinge so effens gesak
het, is dit die ideale tyd om
die nuwe HK-Ij!de van 1979
voor te stel en geluk te wens:
Thomas Freysen is pri-
marius en Christo de Jager is
onder-prim. Alle sterkte vir
die komende jaar en mag
hulle Heimat na groot hoog-
tes voer.

Met Heimat se sleepak-
sies vorder dit deesdae goed
sowel as sleg. Die sterkste
verteenwoordiger is Kulu.
Sommige manne, egter, loop
met "seer monde" soos wat
hulle in die "tande geskop"
word, as die sleepaksies net
nie wil vlot nie.

Hoewel Hombre meer
punte in die sokkerwedstryd
behaal het, het Heirnat se
GEES hom, soos altyd,

gedra. Verder sien die manne
uit na die krieket seisoen wat
nou weer begin het, en ons
wens hulle alle sterkte toe.
Gawie Stolts sal Draken-
stein verteenwoordig.
Heimat beplan ook 'n
hokkie- of netbalaksie mel
een van die dameskoshuise
in die nabye toekoms.

Met die weer wat ons
deesdae belewe, ruk die
manne in hulle sterktes op
swembad toe. Ander verkies
weer die aangename stilles
van die viswaters. Dit lyk
asof ons die stilte voor die
storm binnegegaan het
noudat almal begin om hulle
kragte te reserveer vir die
komende eksamens. Heimat
word deesdae al hoe stiller
hoe meer die erns die manne
beetpak.

Ons wens Heimat en die
res van die kampus die beste
toe vir hul studies.

Wanda
Met vreugde en trane en
gemengde gevoelens is hier-
die semester ook besig om sy
einde te nader In Wanda-
land gaan dit nie anders nie.

Die nuwe HK onder Wag-
ter het die leisels opgeneem.
Wanda het die nuwe diens-
beurt goed begin deur die
koshuisligaatletiek te wen.
Die Wandaliete het met 2S
punte oor Kartien geseëvier.
Aan al die atlete en nie-atlete
sê om. baie geluk. Dankie
ook ann Karlien vir strawwe
mededinging.

Intussen het Wanda se
voorportaalook 'n gedaante-
verwisseling ondergaan.
Wanda se kameelperdjie hou
wag oor die nuwe mat, stoel
en die versiering teen die
mure.

Agteros kom ook in die
kraal. Na jare! se swoeg en
sweel kan VVanda ook nou
'brag' met vier telefone. Wat
'n luukse!

Die 'social' word met
vreugde gesuai en die akade-
mie met trane gemaai. Dis
darem nie heeltemal so nie,
Die boeke het die beskuit
vervang en die koffie 'break'
word al hoe korter!

woon, kan die dame insig in
nuusgebeure kry. Daar is
ook talle eersteklas litera-
tuur in die omloop, wat baie
kennis verskaf.

In koshuise kan selfs klein
gespreksgroepies gestig
word. Dit bied aan persone
wat meer weet van die poli-
tiek, die geleentheid om
oningeligtes of min weten-
des, in te lig en sekere nuus-
berigte in perspektief te
plaas.

Die dame kun met die
minimum moeite op hoogte
wees van landsake en poli-
ties weet wat aangaan in die
daaglikse lewe.

Die politiese kennis wat
nou reeds opgedoen kan
word, kan later van haar 'n
beter moeder, eggenote en
landsburger maak. Deur
polities ingelig te wees kan sy
op 'n nugter wyse haar deel
bydra vir huur land en volk.
Die taak begin nóu reeds vir
elke darnesstudent. Doen jou
plig, en jy sal vind, dat dit net
van jou 'n ryper mens sul
maak.

Wanda se afskeidsdinee lê
ook om die draai. Die groet
dag word vir 14 Oktober
gereël.

Intussen gaan die Wan-
daliete langnaweek hou en
hier en daar word 'n boek
ook ingepak.

Wanda wens die hele kam-
pus sterkte toe mel die stryd
teen die eksamenspook !

Caput

Funksies wat deur Caput
gereël word, is gewoonlik 'n
reuse sukses. Dit was ook die
geval met Caput se Sport.
dinee. AI die sportmanne van
Caput was bymekaar in die
geselligste atmosfeer denk-
baar. Die ouens het breed
geglimlag lae hulle terugge-
keer het en het verseker die
dinee terdeë geniet.

Caput het weer eens die
oorkoepelende sportbeker
verower. In die vierde jaar
von sy bestaan het hierdie
asbestuiste 'n reus geword. 'n
Waarskuwing is vroeg reeds
vanjaar aan die ander kos-
huise gerig dat die Iamilie
Caput dodelik is. Onge-

NS
VI R DI r moeilyk en regte
ou skiet-aand van jou af
skeidsfunksie, baie sterkte.

Fn 'n onder sterkte som
mer van ons kant af vir dil
laatnagte wat wag. Genie
die drie maande niksdoel
daarna, en sien jou in '79.

Groetnis van vraestel to
vraestel.
Poplap

lukkig word die annslag teen
Caput feller. Ons het nie vir
Pik Botha nie, maar ons het
vir Pieda van Vreden. lIy's
gedug genoeg.

Die gangkompetisies neem
nou vinnig momentum ann
en sommige gange het
alreeds hulle onbetwiste lei-
ding bewys. Daar is nog 'Il
paar uitslae uitstaande wat
baie dinge kan bepnal, Van
die lol wat geëis is, salons
nie praat nie.

Dit wil daarom voorkom
of die manne die toetse
geniet. Hou net so nan.

Dankie nan die dames wat
so mooi kom sing hier in die
gnnge, Glad nie sleg nic,
hoor.

Troukaartjies
8pe81aal vir u: Trou-
kaartJies (1 000 voor..
beelde en katalogu,se
vir u tuI8bellgtlglng.)
Troufoto', • .p88Ia'.
bruld.kortlng. kontak
Potchefstroom: Tel.
2"5744.
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ROSALIE NEEM
AFSKEID VAN PU

Almal ken haar. Sy het so Ietsie van die Heidi-kind In haar. Daar Is 'n fyn humorsin, 'n opmerk-
like spontane'itelt en 'n aansteeklike lewensblyheid In haar. Ongelukkig salons dit nog net vlr
sowat twee maande kan aanskou,

Nou wonder mens van-
waar kom juf. De Klerk, tóg
nie uit die Vrystaat nie? Sy
het in 1963 te Bothaville ge-
matrikuleer. Die KOVSIES
se kampus het vir haar baie
aantreklik gelyk. Gelukkig
het sy akkommodasiepro-
bleme opgetel en haar skrede
lot die PU gewend. Toe sy en
haar pa in Januarie 1964 hier
aankom, was die hele PU stil,
want een van sy Registra-
teurs het toe pas heen-
gegaan. Maar tog, in hulle
verdwaaldheid, het Rosalie
en haar pa vir oom Hans van
Zyl raakgeloop en sy is inge-
skryf.

In 1966 behaal sy haar BA-
graad en die daaropvol-
gende jaar doen sy HOD.
Haar pos as onderwyseres
het in Schweizer-Reneke op
haar gewag. Maar, haar atle-
tiek aan't blom en sy besluit
om eers Honneurs te doen.
Gedurende hierdie jaar ver-
trek een van die dosente,
Cecile Malan. en juf. De
Klerk kry so 'n voorsmakie
van klasgee. In 1969170 swaai
sy die lat in Stilfontein en die
daaropvolgende jaar kry sy
die geleentheid om Lig-
gaamlike Opvoedkunde te

doseer aan die Vrystaatse
Universiteit. Die PU roep
haar terug in 1972 om hier
diens te lewer.

Juf. De Klerk gaan nou
help om 'n Universiteit in
Windhoek te stig. Op die hui-
dige oomblik is daar net 'n
Onderwyskollege. Sy be-
skou dit as 'n goeie verande-
ring en 'n uitdaging. Daar is
vir haar hoegenaamd geen
finansiële oorwegings nie. Sy
wil gaan help om die Afri-
kanerdom ook in Suidwes-
Afrika te stimuleer.

Haar sportprestasie is
sonderling. in die sin dat sy
Wes-Transvaal reeds in ses
sportsoorte verteenwoordig
het. Atletiek, landloop en
Pluimbal het ook reeds aan
haar SAU-kleure besorg. Sy
is tans in Port Elizabeth vir
die Suid-Afrikaanse Pluim-
balkampioenskappe.

Rosalie se sportprestasies
werk ook akademiese pres-
tasies in die hand. Sy het
reeds haar Meestersgraad in
Liggaamlike Opvoedkunde
behaal. Die atletiekpres-
tasies van die hoërskool-
dogter was haar spesiali-
teitsterrein. Vir eers gaan sy
help bou aan die Kollege in

JUDO VERSLAG
1978 was 'n besondere goeie [aar vir die PU Judoklub. Op feItlik
elke ope 'byeenkoms was die Pukke teenwoordig, waartydens so-
wat 40 goue medaljes verower Is.

As span het die PU op die ander Univérsiteit of provin-
SAU tweede geëindig nadat siale span die PU kon nadoen
hulle met die verdedigende nie.
kampioen RAU klaar- Eerskomende Saterdag, 7
gespeel het. Met 'n kortkop Oktober word die Spring-
het Tukkies gewen. bokproewe gehou vir die kies

Vier lede het SAU kleure van 'n span wat in' Desem-
en drie lede het Junior ber na Taiwan gaan: Vir die
Springbokkleure verwerf. Pukke wat gaan deelneem
Dit is 'n prestasie wat geen word alle sterkte toegewens.

SWA, maar sy stel belang om
haar Doktorsgraad in die rig-
ting van die geskiedenis van
L.O. in SA te doen.

Vir Juf. De Klerk is daar
geen groter vreugde as bewe-
ging nie. Elke tree wat sy kan
gee om te hardloop, elke hou
waarmee sy die pluimpie
raps, maak haar dankbaar
teenoor die Skepper. Sy
beskou dit as haar roeping
om aan ander mense ook
hierdie wonderlike vreugde
van beweging oor te dra.

Die PU is baie dankbaar
vir 'n mens met so 'n sui-
were lewensbeskouing wat
ons kan ken. Dankie
Rosalie!

Koos Henning. besig om voor te berei vir die S.A. senior kam-
pioenskappe.

SA SENIOR 'TITEL
WINK VIR KOOS

Koos Henning is een van die sportmanne op die PU met die
meeste deursettlngsvermoê en selfdissiplIne.

Sonder enige afrigter,
oefen hy dag na dag vir sowat
drie ure aaneen in die 'Gim-
nasium. Vir sy harde werk
word hy goed beloon. Die af-
gelope jaar het hyalle titels
gebuit wat daar in sy gewigs-
afdeling is.

Slegs een titelontbreek
nog en dit is in sig. Die 7de
Oktober neem hy deel aan
die Suid-Afrikaanse senior
kampioenskappe.

Koos weeg 67 kg en sal om
dié rede baie hard moet werk
om Springbokkleure te ver-
werf. Slegs drie gewigoptel-
Iers in die gewigsafdeling kon
in die geskiedenis van gewig-
optel Springbokkleure ver-
werf.

Dit bied hom slegs groter
motivering om die eerste Puk
te word wat in gewigoptel
Springbokkleure kan verwerf
- sonder enige afrigter!

SPORTPERSOONLIKHEID:

CARL MEYER
Die Botha's spog daarmee dat hulle die politieke toneel
oorheers, maar hulle kan gerus 'n bietjie kyk hoe die Meyers die
afgelope jare die staptoneel totaaloorheers.

Carl Meyer is nou wel nie
so lank en groot soos Sy
edele, mnr. P.W. Botha nie,
maar hy kan darem daarmee
spog dat hy vinniger as ons
huidige Eerste Minister kan
stap.

Vandat Carl erns met sy
sport begin maak het, het hy
op skool die een na die ander
Suid-Afrikaanse rekords
geslaan. Op Hugenote
Springs is hy deur mnr. Calla
Zimmerman raakgesien en
dadelik het die wil om beter
te presteer, hom gepak.

Tydens sy finale jaar op
skool het Carl aan II (elf)
byeenkomste deelgeneem en
10 keer sy eie of ander SA
rekords verbeter. Die Suid-

Afrikaanse rekord oor die
3000 m het Carl met 60 sek.
verbeter met 'n tyd van 12
min. 40,6 sek. Op die Suid-
Afrikaanse kampioenskap-
pe wen hy dié titel in nóg 'n
rekordtyd van 21 min 32,6
sek. Die 3 000 m en I 500 m
rekord is nie erken nie, aan-
gesien die twee nommers nie
meer amptelike afstand
items op die Suid-Afri-
kaanse kampioenskappe is
nie.

Tydens 1977 stap Carl en
Piet Meyer in een van die
mees dramatiese stapwed-
stryde wat seker nog in Suid-
Afrika gesien is op die Park-
Ovaal tydens die PU·
kampioenskappe. Piet wen
met 'n skitterende tyd van 12
min 5,8 sek. met Carl tweede
in 'n ewe skitterende tyd van
12 min 16,2 sek. Die tye is
slegs 24-25 sek. buite die
wêreldrekord ! Carl word
beloon met die 5000 titel op
die Senior SA Kampioen-
skappe.

Carloefen van 2t tot 3t
uur per dag en sê dat sy moti-
vering spruit uit 'n boodskap
wat op een van sy talle tro-
fees geskryf staan nl:
"Hardloop soos een wat nie
onseker is nie maar kasty jou
liggaam en maak dit diens-
baar" (I Kor. 9:26). Laastens
is atletiek 'n genot. 'n
Gesonde liggaam huisves 'n
gesonde gees.

Hierdie kranige atleet kan
gerus aanstaande jaar dop-
gehou word en salook 'n
steunpilaar wees op die
komende Dalrymple byeen-
koms.

Die Wapad - 6 Oktober 1978

NATWEER
BELEMMER
TRAPKAR-
WEDREN

Op 'n goed uitgelegde
baan wat deur die nat weer
uiters bemoeilik is, het trap-
karspanne van heinde en
verre groot vernuf getoon.
Dit het veralonder die
damesspanne wat deel-
geneem het, na vore gekom.

Die Patches-span van
Yskor in Newcastle het uit-
eindelik met baie goeie span:.,
werk die wedren gewen,
gevolg deur nog 'n span van
Yskor, die Ratel-span van
Vanderbijlpark.

Na heerlike warm weer die
middag het 'n reënbui kort
voor skemer uitgesak en sake
vir die trappers bemoeilik.
Gelukkig was daar geen
ernstige ongelukke nie, maar
teen skemer, toe die reën uit-
sak, moes verskeie spanne
onttrek en een dametrapper
is lig beseer in 'n ongeluk.
Die dames het egter vas-
gebyt en menige ander karre
modder in die oë gery. Dit
kan as 'n voorbeeld vir die
Pukdames dien om 'n dames-
trapkarspan vir die PU te
oorweeg!

Altesaam 18 karre het ge-
jaag en ten spyte van die reën
het heelwat van hulle die
wedren voltooi. Daar was
drie Pukspanne teenwoor-
dig: twee van Klooster en
een van Liberalia. Liberalia
het derde geëindig en POK
vyfde.

SPORTREDAKTRISE
1978 salonthou word as 'n laagtepunt In die sportgeskiedenis van
die PU as dit gemeet word aan die uitslae van die Intervarsity
teen UOVS.

Feitlik net die stoei-, judo-
en gewigoptelklubs kan met
'n glimlag terugkyk. Die res
sal moet selfondersoek in-
stel en die fout soek. Is die
huidige regulasies ten op-
sigte van koshuissport
korrek? Word alle sport-
manne en dames wat wel die
potensiaal het, raakgesien of
word daar jaar na jaar slegs
dié wat die keurders wat die
beste beskou 'n kans gegun?

Die student hoop dat die
Sportraad nie net sal bly by
'beplan' nie maar wel álles,
byvoorbeeld die aantreklike

sportbeurse vir werwing van
sportlui wat deur 'n 'nuwe'
sportpromotor daargestel sal
word, en 'n nuwe aan-
gestelde afsonderlike pro-
fessionele afrigter vir elke
sportklub. sal deurvoer.

Baie griewe sal uit die weg
geruim word as die finale
puntestand van die saam-
bou-nasionaalkoshuisliga
gekontroleer kan word.
Sekere koshuise is na aanlei-
ding van die kategorieë en
puntetoekenning beslis te na-
gekom! Dit kan as 'n klap in
die gesig van dié koshuise ge-
sien word.

DABHEL
HOUSE

UITVERKOPING
van

MANS-AFDELING

No. 19
lnolër Sentrum
Tel. 5277




