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,DIE K~MMISSIE ~et deurg.aans gevind dat daar wei 'n baie groot mate van belangste Jling onder 
~tudente IS met betrekkmg tot d1e A.S.B. en dat studente deurgaans hierdie organisasie baie goedgesind 
IS". 

Mnr. Nico Ligthelm. 

So k an die uitslag van die on
dersoe-k na die funksionering en 
samestelling van die A.S.B. wat 
op die Puk-kampus geloods is 
ten einde vas te stel wat die 
Pukke se standpunt is, opge
som word. Die kommissie wat 
onder voorsitte.-skap van mnr. 
Frans Kruger ges taan het, het 

verder bestaan uit Ockie Rau

benheimer, Fika van Rensburg, 

Japie Robbertse, Elizabeth 

Steyn en Gerda Muntingh. 
Fotokuns. '--------------

KARNAVAL 
IS HIER 

'72 
EK IS OP MY senuwees 0111 te begin skryf. Maar kom ons begin so: Gaan mal, dis Karnarval. 
Nee, eerder so: Karnaval '72 is hier! (Se dit stadig en met nadruk). Soja, dit is beter. Daar gaan ons. 

Die tekens van die tye dui nou weer vir ons daarop dat daar iets snaaks in die lug is; iets wat jou 
litte lomaak, iets wat die moee liggaam in beweging bring, iets wat jou koue rillings gee . . . want, 
saver as watjy jou ar111e akademiese wrak van 'n liggaa111 met moeite voortesleep oor die kampus om 
nog 'n verdere wrak te word, sien jy net plakkate, kleurvolle plakkate, watjou laat stilstaan vir 'n wyle 
0111 net gou-gou te lees (want die proffie wag), en jy lees . . . maar wag, ,Laat ek net so 'n bietjie sien", 
sowaar! ek is reg . . . KARNAVAL '72. Ja, daar sal 'n ,Karnaval" wees. So begin elke plakkaat. 
Nou lees ons verder, en so neem ons kennis van n' VYFDE FEESKARNA VAL wat hierdie jaar 
op ons kampus, (ons kampus ?) aangebied sal word. 

Nou het ons klaar gelees. Ons is weer vrolik en op ons voete, want werklik, Karnaval is hier. 
Nou weet ons tog wat se aksies geloods gaan word. Dan begin die lekker deel van Karnaval, en dit 
is om te gaan kyk (miskien net uit blote belangstelling), maar ook om te gaan deelneem en dit te 
gaan geniet. Hierdie laaste stelling is vir my die belangrikste ... die genieting. En ons gaan dit geniet, 
want hierdie Karnavalkomitee van I 972 het werklik hard gewerk om vir u iets te bied wat die moeite 
werd sal wees. 

Nou word ek gevra om iets oor Karnaval te skryf, en ek vind dit absoluut moeilik. Nou sal u 
wonder wat die rede is. Karnaval verg nie sit en skryf nie, maar veel meer - dit verg absolute oor
gawe van die komitee se kant om hulle voile gewig in te gooi om al die reelings te laat vlot; maar 
dit verg ook oorgawe van die deelnemer (u as studente) om sy deel te doen om Karnaval te geniet 
in die gees waarin dit aangebied sal word. Dit was ook weer die geval gewees met Karnaval '72. 
Die komitee het werklik bulle bes gedoen (uitgesonderd die akademie) om van hierdie Karnaval die 
grootste ooit te maak. 

Nou gaan ek u iets vra, en ek hoop nie u verkwalik my nie. Ek vra u om gedurende Karnaval
week altyd twee dinge in gedagte te hou: Die eerste is die feit dat ons fees vier 'n vyfde verjaardag
fees van Karnaval. Daarom vra ek u geniet dit en neem deel in hierdie feesatmosfeer, en doen dit 
,ln U Lig". 

Die tweede wat ons moet on thou is die feit dat daar net een Karnaval in 'n jaar aangebied word, 
en na afloop van hierdie Karnaval, as aile joligheid verby is, sal ons ons weer moet begin begewe en 
toespits op die akademis (waarvoor ons eintlik hier is). 

Ek sluit af, en ek herhaal ... doen u dee I, neem deel, geniet, gaan mal, want ... Dis Karnaval, 
dis lekker, die studentepret. 

Ek dank u byvoorbaat vir u hartlike en oorgegewe deelname en ek hoop, mr ·r ek weet dit ook, 
u sal eil gaan die hele Karnaval geniet. 

NICO LIGTHELM, 
Voorsitter: Karnaval. 

GAAN MAL, DIS KARNA VAL. 

Verteenwoordigend: 

Die kommissie het in drie 
groepe verdeel en sodoende al 
die koshuise op die kampus bin
ne 'n week besoek. 'n Verteen
woordigende siening is verkry 
deur minstens vyf persone in 
kleiner koshuise en minstens 
vyftien persone in grater kos
huise besoek is. Die vrae en 
ondersoek is gedoen aan die 
hand van 'n vooruafuitgewerkte 
memorandum. Die doelstel
lings, ideate en beginsels van 
die A.S.B. is geensins bevraag 
teken nie, maar die doel van die 
ondersoek was om 'n beter toe
passing van werksaamhede van 
die A.S.B. op die Puk te be
werkstellig. 

Mnr. Frans Kruger. 
Fotokuns. 

Hoewel die Pukke die A.S.B. 
goedgesind is, bestaan daar nog 
'n groat mate van onkunde oor 
die A.S.B. Die oorgrote meer
derheid van die studente weet 
nie presies wat die A.S. B. is nie, 
wat dit vir die studente doen nie, 
hoe hulle nouer met die A.S.B. 
kan saamwerk nie en waar hude 
meer van die A.S.B. kan hoor 
nie, het die kommissie bevind. 

Demok raties: 

Alhoewel daar duidelik aan 
die studente gestel is dat geen 
individuele studente, maar die 
demokraties-verkose Studente
raad lid is van die A.S.B., het 
'n groat groep hulle sterk uit
gespreek teen die sogenaamde 
outomatiese lidmaatskap van 

studente. Daar is deurgaans ge
voel dat studente uit bulle eie 
vrye wil moet aansluit by 'n 
organisasie met sy eie bestuur 
wat desnoods die vorm van 'n 
hoofliggaam kan aanneem met 
eie Studenteraadsverteenwoordi
gers. 

Die kommissie het verder be
vind dat die plaaslike A.S.B.
komitee nie geheel deur die Stu
denteraad aangewys moet word 
nie, maar wei demokraties ver
kies moet word deur al die 
studente. Dit sal die werksaam
hede baie meer buigbaar maak 
en so doende sal daar meer daad
werklike belangstelling by die 
gewone student verkry word. 

Hoofbestuur: 

Oor die algemeen was daar 
geen klagtes in verband met die 
departernentele werksprogram 
van die A.S.B.-hoofbestuur nie. 
Daar is wei gevoel dat die Direk
teure van die Hoofbestuur moet 
bestaan uit die plaaslike komi
teelid wat op die Hoofbestuur 
sitting het. Aile studente was 
l:en gunste van skakeling tus
sen die Hoofbestuur en organi
sasies · soos NUSAS en SAso' 
universiteite, hetsy Afrikaans~ 
Engels of Nie-Blank, asook in 
ternasionale kontak met oar
sese universiteite, mits dit in 
samewerking geskied met plaas
like komitees. Die Hoofbe
stuur moet verder namens aile 
studente stand punt ,inneemmaar 
horn nie verbind met enige po
litieke of aanverwante organi
sasies of met hulle skakel nie. 

Publikasies: 

Heelwat van die studente wat 
ondervra .is, het gevoel dat 
daar meer publikasies in ver
band met sie S.A.B. die lig moet 
sien om die werksaamhede van 
die A.S.B. aan die studente be• 
kend te maak. Hulle bestempel 
die onkunde van die deursnee
student in verband met A.S.B.
aangeleenthede toe aan die feit 
dat daar nie genoeg algemene 
nuus oor die A.S. B. by studente 

V ervolg op bladsy J 

*BOUTIQUE AFLEWERING ORAL 

OP DIE KAMPUS 

Tomstraat 89b en c. 

* GESKENKE * JUWELE 

*KUNSHAARSTUKKE Foon 5943, 3377 

STUDENTE APTEEK 



2 DIE W AP AD, VRYDAG, 28 APRIL 1972 

SO WERK ONS SAAM 

Die Voorsitter van die Karnavalkomitee, nuu. Nico Ligthelm, word bygestaan deur 'n groep ywerige ·~·IJJ"Jj 
asters om die laaste aksies te finaliseer. Fotokuns. Jill 

Jy Meisie 
Jou hande is ·n weerkaatsi ng van jou innerlike ~koonheid. 

Dink net hoeveel keer maak jy nie gebruik van jou hande om ge
bare en bewegings uit te vocr nic. 

Hande behoort syagtig en versorgd tc wces en juis daarom is dit 
nodig om die nodige prcperatc aan te wend. 

Gebruik 'n gocie handeroom daaglih en vermy geskcurde naels, 
llcnterigc naelvellctjics en \nal ou en afgeskilfcrde naclpolitoer 
Nuwe naelpolitoer moet elke tweedc dag aangewend word of. 
~oo~ dit nodig mag blyk . M oct nooit toelaat dat die naels van jou 

cen hand tweekeer so lank word a~ die ander hand nie. 

Jou hande kan 'n bate vir jouself wecs, indien hul goed versorg 
i~ en altyd met vroulike grasie bcweeg word. 

JOUBERT MEUBELS 

* Kom besoek ons rir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

GRAMMOFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

CACHET MODES \ ~ 
,I 

DIE DAMESWINKEL 
bled ._ 

* SOMERMODES 

* wintermodes 

ONDER KLEBE 

* broekkouse 

TOMSTRAAT 92 

SY VERTOLK 
HOOFROL 

Cheryl Johnson was in 196~ 
die hoofmeisie van die Milner 
High in Klerk sdorp en is tans 
'n derdejaar B.A .-s tudent aan 
ons univcr~iteit. Sy stel belang 
in !>port en is baie lief vir diere. 
Sy vcrtolk die hoofrol in .. Juf
frou Julie", \\at 'n derdejaar 
eksamenstuk i~. 

.,.lufTrou Julie' ' is geskryfdeur 
August Strindberg . Dit gaa · 
om die stryd tussen die teenoor
gestelde geslagte en die stryd 
tussen die hoer en laer stande 
van die negentiende eeu. Reeds 
in die Aprilvakansie is daar 'n 
aanvang geneem met die repe
tisie van die stuk onder regie 
van mnr. Frans Marx. 

Cheryl dink dat Kamertonee!
gehore a.g.v. die intimiteit wat 
heers tu !>en gehoor en speler, 
die krakters in ag moet neem 
deur rustig en stil te verkeer. 

PLAKKAAT 
ONTWERP 

Enone van Rooyen het 
in 1967 in Dundee gematriku
leer. Tanis is sy 'n finalejaar 
Farmasiestudent a an die P. U. 

Haar belangstelling in kuns 
het begin toe sy nog baie klein 
was. ,Toe het ek nog mense se 
arms sommer by hulle ore laat 
uitkom, maar later het ek ver
beter,' ' se Enone. In haar prak
tiese jare volg sy 'n korrespon
densiekursus in Kuns deur LC.S., 
maar sy het eintlik self meer ge
Jeer. 

Karnaval vreugtle 
Die vyfde Karnaval word met vrolikheid afgewag deur hierdie groep 
asters wat ge:eed is om te begin vlot bou. Fotokuns. 

Swier tydens Karnaval 

Tydens Karnaval '72 is daar verskeie geleenthede waar asters hulle 
kan u:tlos in hulle mooiste vere. Fotokuns. 

Enone van Rooyen. 
Fotokuns. 

Kunstenaars 
by konsert 

Des en Dawn Lindberg, Cor
nelia, Nick Taylor en Len 
Brauer is die kunstenaars wat 
tydens die karnavalkonsert op
tree. 

En one se belangstelling is vera! 
teken , maar sy speel ook graag 
kitaar en neem ook 'n bietjie 
dee] aan aile sportsoorte vir 
ontspanning. "Teken is al wat 
ek regtig goed kan doen", 
beweer sy. Daarmee stem on:. 

hoe goed sy die rektor geteken 
het in Die Pukkie asook die 
voorblad van Die Pukkie wat 
sy antwerp bet. Ons wil haar 
ook gelukwens met die puik 
antwerp van die Karnavalpla-

Nog nooit was daar 'n konsert 
met so 'n goeie voor program en 
hoofprogram tydens 'n kama
val nie. Die konsert vind plaas 
in die Sentrale Eetsaal en stu
dente moet vroegtydig plek be
spreek, anders loop hulle iets 
groats mis. 

, _____________________ .....;:;,..;;:;;__..J
1 

s am as daar veral onthou word kaat. · 

Joe Enslin sal optree ~s sere
moniemeester. Die tema van die 
saal en programomslag is , Dis
neyland". Te midde van hier
die feestelikheid gaan ons dus 
met lang rokke en danker pakke 
deelneem aan die groot jolyt. 
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Reis oorsee teen 
/ae koste 

BESEMBAAS TRAKTEER STUDENTE 
Op Donderdagaand 20 April 

is 'n aantal Pukke en Pote, wat 
gedurende die vorige Desember
vakansie 'n reeks skoonmaak
prod ukte verkoop het, in die 
Oribi deur bulle werkgewers 
onthaal. 

STUDENTE wat op bulle eentjie oorsee wil gaan toer, kan nou 
deur mnr. Frans Kruger, voorsitter van die Komitee vir Openbare 
Betrekkinge van die Studenteraad, by die Suid-Afrikaanse Jeug
berberg Vereniging aansluit. Op bierdie wyse word sodanige per
sone in staat gestel om teen 'n minimale bedrag te eet en te slaap 
terwyl bulle oorsee is. 

As gasheer het mnr. Tom Pre
tori us en mev. Pretorius op
getree. Mnr. Pretorius, beter 
bekend as oom Tom, is die eie
naar van die onderneming wat 
die reeks skoonmaakprodukte 
bemark. As verkoopsmanne ge
bruik hy hoofsaaklik studente 
wat op kommissiebasis werk 
gedurende naweke en vakan
sies. Vooraf loop die verkopers 
eer . 'n verkoopsmanskursus om 
hul!e voor te berei vir die groot 
taak en daarna kry elke groep 
'n bepaalde area waarin hulle 
dan van huis tot huis die reeks 
produkte verkoop. 

Verdere voordele sluit in ' n 
groot persentasie korting op reis
geld na en van oorsee en ook 
reisgeld daar. Dit het betrek
king op vervoer per vliegtuig, 
trein en skip. Die hotelle en 
herberge word deur die vere
niging gekeur. 

Oorsese vakansiewerk kan on
gelukkig nie op hierdie wyse 
gereel word nie, maar besoeke 
aan universiteite wei. 

Volgens mnr. Kruger is bier
die reeling van toepassing op 
die Iande wat normaalweg deur 
die ASB-toer besoek word sowel 
as ander Europease Jande. Die 
moontlikheid bestaan dat ree
lings ook met betrekking tot die 
Bybellande getref kan word. 
Sestig persent van di ; Oorsese 
Reisburo's wo d by hierdie ske
ma betrek. 

PUKKE SE MEN/NBS 
OOR KARNAVAL 

Die Pukke wat gedurendc 
Desember en .Januarie vir oom 
Tom gewerk het, is Chari Fou-

,\Jnr. Adrhtan Kamphcr ontvang 'n bonus vir gocic vcrkopc van mev. 
Prctorius. Links staan mnr. Botter Botha wat 'n soortgelyke bonus 
onhang hct, terwyl mnr. Pretorius toekyk. Joe l'tzll den Reever. 

che, Lourens Kruger, Nic van 1 • • • 

der Walt, Jorrie Jordaan, Bot- AI .dte. ve~kopers IS ~~t. eens 
ter Botha, Johan Smit, Malan dat hte.rdte ttp~ werk dte 1deale 
Louw, Danie van Rensburg, vakans!ew~rk IS. Waardevolle 

hy met sy verkope begin, eers 
aan 'n teef moet vat. Yolgens 
Kobus is hy daarna uiters vrien
delik deur die reune ontvang. 
Gedurende die vakansie het 
daar ook 'n hegte gro¢psgees 
ontstaan tussen die verkopers. 
Hulle kan op die kampus uit
geken word aan hulle netjies 
gekamde hare, se Kobus, want 
oom Tom se vloerborsel van egte 
perdehare is net die regte medi
syne vir weerbarstige hare. 

'n Onlangse meningsopname 
op die Kampus in verband met 
Karnaval en alles wat daarmee 
saamgaan, het 'n hele paar 
verrassende gedagtes opgele
wer. Die meeste persone wat by 
die opname betrek was, is egter 
van mening dat vanjaar se Kar
naval een van die grootstes ooit 
gaan wees. 

Yolgens Rita Terblanche, van 
Oosterhof, en 'n hele paar an
der studente, is die reklame 
power. Sy het gese dat die 
Pukke darem tien dae voor die 
tyd al presies behoort te weet 
wat aangaan tydens Karnaval. 
Johan Coetzee, 'n Regte-stu
dent, was baie uitgesproke oor 
die PUK se groot feesweek. 
,Dit is 'n groep studente wat 
skoolkermis reel. Daar is ge
leentheid vir onbeperkte ver
betering," het hy gese. Alma! 
reken darem dat wanneer die 
reklame uiteindelik gemaak word 
hulle die Reklamekomitee nie 
sal teleurstel nie en daarop rea
geer. 

Die vraag was aan die studen
te gestel of die massa ook deur 
die Karnaval-aksies betrek word . 
Die meeste was seker dat aile 
studente, en nie net die eerste-

jaars, by die aksies betrek sal Paul Hoogenboezem, Johan ondervmdmg , word opgedoen 
word as die studente self .meer Bothma, Louw Coetzee, Theo deur~at sowel n mens se men~e
kom doen nie. Alta Fick, 'n van der Ende Jan Silvis en kenms as selfvertroue ontwtk
dametjie van Kulu, stel hier Kobus van der 'walt. ~e) word. 'n Verdere voordeel 
'n vrugtefees met 'n massa --------------'1 IS dat daar geen vasgestelde 
sing-songs tydens die Karnaval- ure is waarin gewerk moet word 
week voor. As 'n student wil A.S.B. Goed'IIBSI.nd nie. Sommige van die verkopers 
meedoen aan Karnaval, is daar o het in tien dae meer as R200 
voldoende geleentheid vir hom, se kommissie verdien en ander 
volgens die Kulu-aster. Vervolg vanaf bladsy 1 wat die hele vakansie gewerk 

Die kwessie van stalletjiesdag uitkom nie. Daar is selfs die het, het meer as R500 verdien. 
· · moontlikheid van 'n A.S.B.-het uitlopende menmgs uttge- Gedurende hierdie werktyd is 

lok . Jan-Harm Steenkamp van kolom in Die Wapad geopper. oom Tom en sy regterhand, mnr. 
die Skuur se reguit dat stalle- Verder is die moontlikheid Willie Crause, altyd byderhand 
tjiesdag geen doe! meer dien genoem dat die A.S.B.-komitee om die verkopers met raad en 
dan om die studente se geld in plaaslik standpunt moet in- daad by te staan. Hulle raad 
te vorder nie - daarom die neem gor aktuele sake en nie aan Kobus van der Walt, vir 
swak bywoning. Corrie Buys, net op die reaksie van die Hoof- wie Johannesburg se honde 'n 
wat in 'n ekonomiese rigting bestuur moet wag voordat ak- besondere voorliefde gehad het , 
studeer, reken dat Boeresport tuele sake onder die oog ge-
in die verlede goeie aftrek ge- neem word. Die Afrikaner- was dat hy elke oggend voordat 
kry he ', en hoekom nie op Kar- student moet geprikkel word om 
naval ook nie. Selfs 'n malle- meer te besin oor aktuele sake en 

Na die vakansie bet alma! 
met sakke vol geld teruggekom. 
Botter Botha som die situasie 
so op: ,Ek en Nesta het ver
loof geraak met besems en gaan 
nog op ons wittebrood ook met 
besems." 

Gedurende die Julievakansie 
is daar weer geleentheid vir 
studente wat belangstel om ver
koopswerk te gaan doen. 

meule kan sake bietjie meer op- dit kan maklik gedoen word 
ftikker. Die gedagte is ook ge- deur sogenaamde ,blits-ver
opper dat daar ' n meer uit- gaderings" te bele. 
waartse beleid betretfende stal
Ietjiesdag moet wees, sodat nie 
net Pukke betrek word nie, 
maar ook buitestaanders. 

Direk: 

VAKANSI£WE.RK VIR 
MANSTUDE.NTE. 

Schalk Naude, 'n admissie
student, het gese dat hoewel die 

Vervolg op bladsy 4 

Verdien enigiets van R200 tot R400 per maand 
deur bestellings van huis tot huis te neem. 

• 
Werk terwyl jy vakansie hou of vakansie terwy I 
jy werk! 

• U het Yolop keuse in ons grootverskeidenheid 

Die kommissie is telkens ge
nader met die versoek dat die 
belange van die Afrikaanse stu
dent direk verteenwoordig moet 
word op die A.S.B. Die slot
som waartoe die kommissie 
gekom het, was dat die plaaslike 
A.S.B.-komitee nie aangewys 
moet word nie, maar demokra
ties verkies moet word. 

Toere word gereel. 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekhande/" 

TOMSTRAAT 86 - TEL. 5236 - POTCHEFSTROOM 

WERKENOES 
(Edms.) Bpk. - (Pty.) Ltd. 

* PLASCON VERF * ASBESPOTTE * FIETSREPARASIES * HUISHOUDELIKE WARE 

Kerkstraat 96 

* YSTERWARE VIR BOUERS 

* SPEELGOED 

Telefoon 4154 

Ten opsigte van die Hoofbe
stuur beveel die kommissie aan 
dat die Studenteraad by die 
Hoofbestuur sal aanbeveel dat 
die voorsitter van die plaaslike 
A.S.B.-komitee ook sitting op die 
Hoofbestuur sal he, asook dat 

• 
Vir nade e besonderhede kontak: Oom Tom of Willie 
Crause, telefoon 51-7993/4. Na ure: 58-1044 of 58-3547. 
Of skryf aan ons: 

PRETOR DIST., 
POSBUS 977, 
GERMISTON. 

Daar is verteenwoordigers in die koshuise. 

h ierdie persoo n ex officio 'n ;=;::;::;;:;::;::;::;::;::;;;:;;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::~ 
DirektP•Jrspos op die Hoof-
bestuur sal beklee. Hulle beveel 
verder aan dat elke geaffilieerd e 
Studenteraadsvoorsitter ook sit
ting op die Hoofbestuur sal he. 

Die kommissie het dit be
nadruk dat hierdie bevindings en 
aanbevelings nie uit bulle eie 
geledere kom nie, maar die al
gemene gevu¢1 op die kampus is. 

HUIS en 
TUIN 

Vir al u Studentebehoeftes. 

* Tel. 4641 

* U KEN ONS 

Bult Droogskoonmakers 
en Wassery 

• 
STUDENTE! 

Dit is U droogskoonmakery en wassery. Hier sal u tuis voel 

• 
BRING U SAK WASGOED - SPESIALE DIENS AAN 

STU DENTE. 

Herstelwerk aan klere in 'n japtrap. Fout met u skoene? 
Bring hulle ook! 

* AFSLAG OP SEKERE HOEVEELHEDE. 

• 
Tomstraat 98 Telefoon 6674 
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ALLES. VERNUWE PAD ETIENNE SCHALEKAMP B.A.l I 

Op 4 tot 8 Jure 1968 h .t die 
Vierde Algemene Vergadering 
van die Wereldraad van Kerke 
plaasgevind in die Sweedse Uni
versiteitstad Uppsil]a. As 'n 
lieflike refrein het die tema van 
hierdie vergadering weerklink. 

,Kyk, Ek maak alles nuut"-
Openb. 21 :5. · 

Slagspreuk: 

Dit is duidelik dat U ppsala 
gegryp bet na die kostelike evan
gelie van Openbaring 21 :5, maar 
hulle het dit nie begryp nie. ln
teendeel, die Heilige Woord van 
God is tot slagspreuk gemaak vir 
'n beweging van vernuwing en 
verandering (revolusie) wat nie 
uitkom in die Nuwe Jerusalem, 
die stad van God nie, maar in 
die stad van die mens, die G ;oot 
Babilon. Uppsala doen 'n be
roep om mee te doen aan die 
beweging van vernuwing. Wie 
maak alles nuut? Die Skrif gee 
hierop 'n duidelike antwoord: 
, Hy, wat op die Troon sit." 
Dit is nie die teoloe van die 
revolusie, opstandige jongmense 
of oproeringe studente nie, maar 
God. 

Weste: 

Vra ons die vraag aan 'Uppsa
la: Wie is God? Wie is Hy wat 
op die troon sit? Die antwoord 
is dan nog God en Sy Evenge
Jie. Sulke vrae is vir hulle nie 
meer van belang nie, want die 
Chris tendom gaan oor die mens 
en nie meer oor God ni .: . 

As Haryey Cox vra: , Wat 
kan gese word van God ~e per
soon?' ' antwoord by ondubbel
sinnig by monde van Stewart 
dat God onmoontlik ' n persoon 
kan wees, maar dat Hy een of 
ander kosmiese krag is. Yerder 
se Cox dat as ons dit nie ~elf
maak nie, die Konmkryk van 
God nooit sal kom nie. Sulke 
kettery laat mens sidder. 

Dit is duidelik wat lies op die 
spel is. Die ,christel k..;" wcste 
word van binne ontman en ont
wapen deur teoloe en dit in die 
naam van die evangelie. Wat 
merkwaardig is, is dat hierdie 
, teoloe" nie studeerkamer
teoloe is nie, maar bulle ver
kondig bulle teologie op straat 
sodat dit kan deurslaan in die 
staat, die politiek, die maat
skappy, die universiteit en die 
middelbare skool. 

Revo!usie: 

Self die Nederlandse Geloofs
belydenis en die Institusie van 
Calvyn word op gegewe mo
mente voor die kar van die re
volusie gespan. Daar word ver-

Kurnuval 
Menings 

Vervolg van bladsy 3. 

wys na art. 36 van die Neder
landse Geloofsbelydenis met y 
duidelike slot, "Wat dit betref, 
verwerp as die Wederdopers en 
ander oproerige mense, en in 
die algemeen alma! wat die ower
bede en regeerders verwerp en 
die regterlike omver wil gooi, 
wat die gemeenskap van goedere 
invoer en die eerbaarbeid wat 
God onder die mense vasgestel 
bet, in verwarring bring." 

Hulle se ,.Dit skvn te pleit 
teen deelneming aari ' n revolu . 
sie". Vir ons is dit meer as skyn 
omdat dit daadwerklik deelname 
verbied. 

Subjektief: 

Wanneer Calvyn aangehaal 
word , word baie subjektief aan
gehaal dat hy dit as ' n ,reg 
tot opstand" noem. Hy kryf 
dat die gehoorsaamheid aan die 
owerhede ,ons nie mag afvoe
ren van die gehoorzaamheid 
aan Hem, om wiens wil aile 
begeerten der koningen behoren 
onderworpen te zijn, voor wiens 

Studentemening 

besluit hun bcvelen moeten wij
ten en voor wiens majesteit hun 
siepters moeten buigen . . . In
dien aij, ie 's bevelen , dat tegen 
hem ingaat, dan moet dat niet
geteld worder ... Daar door di
hemelse heraut Petrus (Hand. 
5 :29) dit gebod is afgekondigd 
dat men Gode meer gehoorzaam 
moet zijn dan die mensen, zo 
laat ons ons , roos t en me deze 
gedeelte, dat wij dan die gehoor
zaamheid e: en welke de Here 
eist, wanneer we al !es liever lig
den dat me afwijken van die 
vroomheid". 

(I nstitusie, vertaling Lizoo, 
tweede druk, IV XX 32.) 

lnderdaad hierin noem Cal
vyn so iets as reg, of liewer, 'n 
plig tot ver et, maar dan beperk 
tot die situasies van gewetens
nood waar die grens van gehoor
saamheid van Hand. 5:29 be
reik is. Maar dit is gans iets 
anders as wat die reg van re
volusie bepleit vamvee die ge
regtigheid van God. 

Opstand: 

Dit is verskynsels wat oo see 
duidelik waargeneem kan word. 
Enige opstand of oproer, uit
breek uit die geordende same
lewing, belewing van eie begeer
tes en aanb 'eding van selfs 
vuil s e, skyn geoorloof t . wees. 
Dit, omdat elke mens, soos bulle 
meen , die reg moe he om te !ewe 
soos hy wil en waarvan by wil. 
Maar waaroor ons baie duide
lik moe be~in , is da ons stro
minge in ons eie land bemerk 
wat in dieselfde rigting beweeg. 
Daar wo d vrylik voortgegaan 
om in publikasies pe · sone of te 
breek omda hull·: in lyn met die 
Woord van God sekere stand
punte handhaaf of tot diens van 
ons volk wil wees. Mens be
merk die sug na vernuwing)bloot 
ne· om vernuwing. Sou dit 'n 
soeke na eie of politieke of an
der gewin wee :, of sou dit 'n 
poging tot onwerwerping van 
gesag wees, daar baie min nog 
vir somm ·ges op grond van 
gesag aanvaarbaar is. 

Insig: 

Prof. S. C. W. Duvenage 
skryf: ,'n mens word in 'n ge
sagsposisie geplaa ; en as by dit 
kombineer met insig en kennis 
dan kan hy inderdaad kragtig 
of me mag optree" (I. B.C. no. 
60 ,Gesagsw houdinge, prin
sipiecl belig en toegepas op die 
akademic", p. 10). 

Iemand beskuldig jou so mak
lik as verlig op verkramp, kon
serwatief of Jiberaal sonder om 
opregte bewoenheid te he met 
jou stand punt. Ons gryp so 
maklik na die nuwe bioot om
dat dit nuut is en verwerp die 
verlede bloot omdat dit oud is. 
Dit het tyd geword dat on> oe 
moet oopgaan en dat ons nie 
verstar raak in rasionele denke, 
bevooroordeelde kritiek en ban
deloosheid nie. 

Laat ons uitkom uit ons hoe
kie van afsondering en bevoor
oord elde kritiek. Laat ons uit
gaan en die Evangelie verkon
dig. ,Gaan die hele wereld 
in en verkondig die evangelie 
aan die ganse menskom" (Mar
kus 16:15). Daar is niks waar
oor ons bevrees hoef te wees nie, 
want God a: as werk bevestig. 

KARNAVAL '72 
ALLE AANDUIDINGS bestaan dat Karnaval '72 'n groot sukses 
gaan wees. Die Karnavalkomitee moet gelukgewens word met 
bulle oorspronklikheid en goeie bekendstelling van die Kama
val. Dit alles dui op goeie organisasie. 

Elke persoon het sy eie interpretasie van hoe Karnaval gebou 
moet word. Op die kampus is daar bykans vierduisend studente 
en dit is onmoontlik om aan elkecn se smaak te voldoen. Kom 
geniet dus die Karnaval sonder om oorkrities te wees. In die 
verlede bet dit telkens gebeur dat die Karnavalkomitee geweldig 
gekritiseer word, maar Pukke moet in gedagte hou dat die beste · 
stuurman aan wal staan en die persone wat soms die minimum in 
die studentelewe uitrig, dikwels die felste kritiek lewer. 

Die gees tydens Karnaval hang geheel en al van die massa 
af. Die Karnavalkomitee kan aile aktiwiteite reel en aile aksies 
loods, maar die sukses daarvan hang af van die persone wat di t 
bywoon. Wees dus meer objektief in julie oordele, Pukke, en hou 
in gedagte dat watjy moontlik oninteressant vind, vir 'n ander per
soon dalk baie interessant is. 

ln die verlede was die gedrag van die Pukke tydens Karnaval, 
en vera! tydens die Karnavaloptog, onbesproke. In die Jig van ge
beure op ander universiteite en die publisiteit wat daaraan verleen 
word, is dit duidelik dat insidente tydens so 'n gebeurtenis nie maar 
afgemaak word as studentepret nie, maar die universiteit onbereken
bare skade berokken. Die Wapad vertrou dat bierdie Karnaval in 
dieselfde aangename gees as vorige jare sal verloop en wens aile 
Pukke 'n baie aangename Karnaval toe. 

Swak gedrag 
DIE GEDRAG van graduandi en diplomandi bet vee! te wense 

oorgelaat tydens die afgelope gradeplegtigbeid, 'n Mens verwag 

dat studente wat ten minste drie aar, in sommige gevalle vier 

of vyf jaar, aan die Puk studeer bet, sal weet om op te staan en 

stil te staan as die akademiese prosessie die terrein binnekom. 

Wat ook baie steurend was, was die feit dat persone aanmerkings 

gemaak bet tydens die toespraak van die spreker Vrydagmiddag. 

Oat die banke op Olen-park nie van die sagste is nie, kan geensins 

as 'n verskoning aangevoer word nie, aangesien die toespraak aan 

die begin van die verrigtinge was en boonop kort en baie aktueel 

was. 

Die rondstanery en rondlopery van persone wat reeds grade 

of diplomas ontvang het, verdien ook vermelding. Dit is duidelik 

dat die toekenning van grade of diplomas deur heelwat studente 

nie as 'n plegtige seremonie beskou word nie. 

Wit bit Woorb Redaksie 
Saga ria 3:4 ,Kyk, En het jou skuld ran jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere ." 

Dit gaan om die spanning tussen ons verdoemende sondeskuld waarmee ons voor God verskyn 
en God se ongemotiveerde vergewing van ons sondes. · 

In die hemel is daar 'n bofsitting. Die aangeklaagde is Josua, die Hoepriester. Die aanklaer 
is die Satan. Die regter is die Engel van die Here. 

1. Josua: Hy was die Hoepriester na die terugkeer uit die ballingskap. Hy verskyn as ampte
naar, met ander woorde as ambassadeur, van 'n volk wat God verwerp. As gevolg van bulle afkeer 
van God is bulle na Babel weggevoer. Na 'n ballingskap van sewentigjaar is bulle terug in Palestina. 
Dit is 'n genade-daad van God , wat beloon word met verbarde Godsverwerping. 

Daarom is Josua skuldig! So skuldig dat selfs sy klere teen hom getuig! 

HOOFREDAKTEUR: 
Gerrit Pienaar (6370). 

SUBREDAKTRISES: 
Amanda Attwell (3211). 
Nicolette van der Walt. 

SEKRETARJS-PENNING
MEESTER: 
Da·ve van der Walt (2067). 

SIRKULASIEBESTUURDER: 
Kobus van der Walt (2030). 

vlottema vanjaar oorspronklik 
is, neem die entoesiasme jaar
liks af. Rita Terblanche wil 
dat meer seniors direk by die 
vlotbou betrek word en die 
vurige slepers daardie tyd meer 
met die massa moet meng. 

2. Satan: Hy is die aanklaer. Hy kla'Jsrael by r.od aan, omdat by die reg bet om die mensdom 
by God aan te kla. Op die aarde is hy versigtig in die sin dat hy hier nooit direk verskyn nie. Wan
neer hy Eva besoek, skuil by in die slang. 

ALGEMENE NUUS: 
Quintus Peiser (2171). 

SOSIAAL: 

Wat die afsluiting betref, voel 
alma! dit eens dat, bebalwe die 
formele dinee, iets anders, bv. 
'n groot braaivleis by die dam, 
gehou moet word sodat meer 
as net plus minus 300 Pukke by 
die hoogtepunt betrek word. 

Die gedagtes was alma! vrug
baar wat deur die Karnaval
komitee vir hierdie Karnaval 
beplan is. Daar kan baie be
spiegel word oor verbeteringe, 
maar slegs as elke PUK sy 
dee! tot Karnaval hydra, sal 
dit die grootste Karnaval ooit 
wees en dit is die mening van 
elke PUK-student! 

Maar in die heme[ verskyn hy in sy ware gestalte: die teenstander van die Lig. Ewe slinks ver
dedig hy God se saak: by beskuldig Israel van ontrou voor God. Dit is so. Daarom getuig selfs 
Josua se klere teen hom. Dis om Satan God wil oortuig dat Israel te onwaardig is om Ianger onder 
bulle te woon! 

3. Die Regter: Dit is die Engel van die Here. Hy is die hoof van die Engele. Hy is een met God. 
Hy is die Ou Testamentiese Middelaar. 

Teen aile logika in spreek by Josua vry en bestraf Satan. Kragtens die genade van God word 
Josua vrygespreek. Dit is hierdie element wat die spanning veroorsaak. 

Ons is nie toeskouers van bierdie ~aak nie. Dit is ons saak wat verhoor word, want Josua staan 
daar vir elke lid van Godse kerk op aarde. Die kerk van Cbristus is tog die bewoners van die Nuwe 
Jerusalem! 

Maar ons is reeds versoen! Ons Hoepriester moes ook meer deurmaak as Josua. Waar Josua 
vryspraak verkry, moes Cbristus die toorn van die sonde dra. Josua word vrygespreek, maar Cbristus 
moet die dood oorwin. 

So word Cbristus die motivering vir ons redding. God bet la.lt reg geskied. Daar is gestraf vir 
die vuil klere. Cbristus bet letterlik met sy bloed betaal. Daarom is dit 'n genade-daad van God as 
Sy Gees 'n appel tot ons rig om te volbard in die Here Jesus Christus. 

M.J.d.P. 

Wilma van den Dool. 

DAMESBLAD: 
Jessica Knoetze (3214). 

KOSHUISAANGELEENT
HEDE. 
Riaan Odendaal (2024). 

AKADEMIES: 
Willemien Jehrling (2037). 

KUNS: 
Jessica Knoetze (3214). 

SPORT: 
Gert van Jaarsveld (2030). 

FOTO'S: 
Danie van Graan (4722). 
Geneem deur Fotokuns. 

SPOTPRENT: 
Erich Feierabend. 
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Deur my lens 
Ref/ektor 

Die vroee lentetyd sim
boliseer onwillekeurig vir die 
student net een ding: in
tervarsity. En na die opwin
ding van intervarsity volg die 
stroewe Ientetyd waarin die 
student a! sy wilskrag moet 
gebruik om agter sy boeke te 
bly. 

Die somer is eksamentyd, 
maar ook vakansietyd. En 
ook die seisoen waarin die 

nuwe jaar begin en hy met 
nuwe oe en verwagtinge die 
campus kan betree, vol moed 

En dan kom die herfs en 
saam met die herfs besef al
ma! skielik op 'n dag : dis 
karnaval. 

Karnavaltyd is vreugde
tyd. Dit is by uitnemendheid 
die tyd van die jaar waarin 
'n student hom- of haarself 
volkome kan uitleef in sy 
of haar studentwees. Tog is 

~============:"'• dit jammer dat so min Pukke 
blyk baar die tyd kan vind 

JAARPROGRAM 
BELOWEND 

Die jaar I 972 hou vee! in vir 
elke Teologiese student - wat 
aan die ,Skooltjie" verbonde is. 
Die beplanning op T.S.V.-vlak 
is so uitgewerk dat dit alma!, 
van die eerste tot die sewende 
jaar as een besondere groep 
saamvind, se mnr. Bertie Pre
torius. 

In die algemende jaarprogram 
word ook gesorg vir die akade
miese belangstelling buite ons 
vakgebied. ·Die volgende word 
aangebied: 
6 Maart: 

Skyfievertoning i,v.m. die By
bellande deur ds. P. C. Rule. 
27 Maart: 

,Prinsipiele besinning t.o. v. 
emigrasie" deur mnr. Poen 
Coetzee, dr. M. E. Botha en 
teo!. student W. ten Haaf.--
24 Maart: 

om karnavaal te kan hou. 
Laat ons ons egter nie be

kommer oor die anti-kar
navallers of die half-be
geesterdes nie, rneneer die 
voorsitter karnarval, want as 
twintig persent van die Puk
ke karnaval hou en voluit 
gaan, dan sal die karnaval 
groot wees en dan sal dit 'n 
sukses wees. 

Daarom doen ek 'n be
roep op jou, Pukstudent: 
jy is welkom om saam te korn 
karnaval hou as jy bereid is 
om voluit te gaan. Kom ons 
wys vanjaar vir onsself hoe 
ons kan karnaval hou, en 
ons gaan mal. 

TOER NA SEE 
'n Gesamentlike Plant- en 

Dierkundetoer na die Tsitsi
kamabosse naby Knysna is die 
afgelope vakansie deur die Dier
kundedepartement onderneem. 
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REKORDGETAL GRADE TOEGEKEN 
' n Rekordgetal doktorsgrade · 

is op 22 April deur die Potchef
stroomse Universiteit toegeken 
naamlik dertig. Dit is die groot
ste getal wat nog op 'n enkele 
gradeplegtigheid toegeken is. In · 
1969, die Eeufeesjaar, is 38 
doktorsgrade toegeken, maar ty
dens drie verskillende geleent
hede. Ook in die getal meesters
grade was daar 'n styging. Op 22 
April is 82 meestersgrade toe
geken, teenoor die 79 van 1971 . 

Ander nagraadse toekennings 
met die totaal van 1971 daar
naas, is: 161 honneursgrade 
( 158); B.Sc. lndustriele Ch~mic-
6 (4): B.Ed. 26 (36); LI.B. II 10) 
en Th.B. 10 (9). 
, Voorgraadse toekennings is as 
volg verdeel: Onder die Bac
ca aureus-grade ken die Fakul
teit Lettere en Wysbegeerte 220, 
Natuurwetenskappe 154, Op-

, voedkunde 6, Ekonomiese we
tenskappe 124 en Regte 47 toe. 

Daar is ook verskeie diplomas 
toegeken. Die Fakulteit Lettere 
en Wysbegeerte het 14 diplomas 
toegeken, di Fakulteit Teologie 
(Bybelkunde) 6, Opvoedkunde 
24 en Ekonomiese Wetenskap
p 11. 

By die gradeplegtigheid op 21 
April was mnr. C. J. F. Human, 
vise-voorsitter van Federale 
Yo ksbeleggings en President van 
die Afrikaan e Handelsinsti
tuut, die gasspreker. Sy toe
spraak het gehandel oor die uit
daging van arbeids oewyding. 
Hy noem die afname van ar· 
beidsdoeltrelfendheid van die 
mense van Suid-Afrika, maar 
ook van talle ander Iande een 
van die groo ste gevare van ons 

Tydcns die afgclope gradeplegtigheid het die voorsitter van die Raad 
van die P.U., ds. A. A. Venter, die Raadsmedaljes toegeken aan mnr. 
Leon Wessels en mcj. Louisa van der Vyver (mev. Scbalekamp). 

tyd. Daar is ' n daling in op
b engste en 'n styging in lone, 
wat die wortels van inflasie is. 

Dit is sinneloos om na die 
owerheid te kyk, aangesien gro
ter arbeidstoewyding by ons as 
Iede van die gemeenskap berus. 

Fotokuns. 

,Terrorisme in S.A. en geeste
Iike weerbaarheid" deur prof. 
H. Samuels, voorsitter van die 
Krygstuigraad. 

Altesaam 27 derdejaarstudente :-------------. 
het die toer rneegemaak saam 

Op 22 April, met die toeken
ning van nagraadse diplomas en 
gevorderde grade, was dr. J . S. 
Gericke, vise-kanselier van die 
Univ. van Stellenbosch, die gas
spreker. Hy het gepraa t oor 
"Die vryheid wat homself ver
nietig". Hy het gewaarsku teen 
die permissiewe vryheid wat 
besig is om die demokrasie lam 
te le en gese dat ons in Suid
Afrika die moed sal moet he 
om bandeloosheid as 'n vyand 
te beskou en teen te staan, vera! 

in ons skole, kolleges en Uni
versiteite, omdat dit bier is 
waar die moeilikheid oorsee be
gin bet. Hy het ook daarop 
gewys dat daar in [ons land 
brief- en rubriekskrywers is, wat 
ons van binne aanval, terwyl 
dit lyk asof hul~ die s iening 
van die volk verteenwoordig. 

Op 22 April is die Raads
medaljes tydens die gradepleg
tigheid van die P. U. vir C.H.O. 
aan twee verdienstelike studente 
oorhandig: mnr. Leon Wessels , 
verlede jaar se Studenteraads
voorsitter, tans president van die 
Afrikaanse Studentebond, en 
mej. Louisa van der Vyver (mev. 
Schalekamp) wat verlede jaar 
Korps op die Studenteraad ver
teenwoordig het. 

8 Me: 
,,God en men > in die reali

lisering van die koninkryk" deur 
prof. J. L. He berg. 
29 Mei: 

,Die Calvinis : e an woord 
aan die Teologie van die revolu
sie" deur prof. J. A. Heyns. 
12 JUDe: 

,Wat is konfessionalisme?" 
deur prof. S. C. W. Duvenage 
en prof. B. J. Engelbrecht. 

7 Augustus: 
Verkiesingsvergadering. 
Verder word ook weer met 

afwagtende belangstelling uit
gesien na die jaarlikse Teologiese 
Konferensie. 

met die beskikbare Plant- en 
Dierkundedosen e. 

Die ideaal om een dag aan 
Plantkunde en een dag aan Dier
kunde te wy, is so ver as moont
lik nagestrewe. 

Wat die Plantkunde betref, 
is veral gelet op die spesiesame
stellinge van die verskillende 
plantgemeenskappe - voelent is 
versamel en daar is na die see
wiere gekyk. 

Die dierkundige sy van die 
toer behels ook 'n dee1 van die 
prakties van die studente. ' n 
Groot dee! van die diere wat 
bestudeer is, kom net by die 
see voor en nie in die binne 'and 
nie . 

• HUISOPSIT IS MAKLIK ..... 

As u die regte meubileerders ken 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* Octron-gebou 

Lombardstraat 

* VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

Hierdie lieflike driestuk sitkamerstel ... prys verminder van R299 tot R199 vir kontant! 

Spesiale gunstige terme aan studente vir enigiets wat u nodig mag he. Spesiale 

korting op rekening en vir kontant. Kom na: 

BRAD LOWS STORES 
KERKSTRAAT 152 POTCHEFSTROOM TELEFOON 4288/9 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

KOLLEGE DIENSSENTRUM 
Hfv. Von Wielligh- en Presidentstraat. Tel. 5800 

* 
VIR CITROEN EN RENAULT 

* 
Groot voorraad uitgesoekte, gebruikte motors. Vol
ledige verkope, onderdele en herstelwerk vir aile 
motors. 

* 
SON SPESIALSEIN CITROE EN UTALRENIREN 
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DAAR SAL 'N KARNA VAL 
WEES 

DlNSDAG, 2 MEl 

Die karnaval sal op Dinsdag, 2 Mei om 6.30 nm. op die kampus 
geopen word. Die prosedure sal soos volg plaasvind: 

Die karnavalvoorsitter, mnr. Nico Ligthelm, sal die karnaval 
amptelik open, waarna die karnavalbanier onder trompetgeskal 
onthul sal word. Soos die ban·ier ook sal aandui, is vanjaar se 
karnaval 'n baie besonderse een. Dit sal die vyfde karnaval in 
Puk-geskiedenis wees. Dan sal die twee kamavalvlae gehys word 
met 'n saluut van vyf skote. 

AI hierdie verrigting vind tot dusver in die donker plaas, met 
slegs 'n kolglig wat op dramatiese wyse die sprekers, banier en 
viae beurtelings sal verlig. 

Na die saluut sal at die geboue in die omtrek skielik met helder 
liggies verlig word. 

Hierna neem die eintlike seromonie 'n aanvang. Verskillendc 
~prekers sal nou hulle redes !ewer. Jan Snyman, president van 
Ateljee '72 sal as gasspreker optree. Ander sprekers is N ico Lig
thelm, prof. H. J. J. Bingle, \j'at die karnavalproklomasie !ewer 
en Kobus van der Walt, wat hierop antwoord. Die burgemeesters 
van Potchefstroom (mnr. Jan Oosthuizen), en Tarentaal , (Koos 
Kaffer) sal ook bulle onderskeie redes !ewer. 

Om 7.30 nm. begin Radio Hoeve!d se direkte uitsendings vanaf 
die kampus. Pukke, Iaat ons die buitewereld wys hoe word hier 
fees gevier! 

Tussen 7.30 nm. en 9.30 nm. sal towenaar Gawie Herbst twee 
vertonings van 'n halfuur lank elk !ewer. 

Om 9.30 nm. as Hoeveld se llitsendings afgesluit word, beweeg 
ons in 'n massa na die ou Puk-rugbyvelde om die aand af te sluit 
met 'n groot vuurwerkvertoning en gratis koeldrank. 

Die karnaval-voorsitter doen 'n beroep op all : studente om so 
gou as moontlik na ete plekke op die paviljoen in te neem. 

WOENSDAG, 3 MEL 

Op 3 Mei , Stalletjiesdag, vind daar weer 'n tydren plaas. In die 
verlede is dit al bewys dat daar onder die dames uiters bekwame 
navigators is. Die mans kan dit gerus weer uittoets . 

Die deelnemers vertrek vanaf 8.30 nm. met iussenposes van 2 
minute vanaf die hoofhek. Besonderhede oor die roete is 'n groot 
geheim en word eers daar gekry. Die voorsitter van die karnaval
komitee het ,insiggewende" woorde kwytgeraak deur te se: ,Dit 
is 'n gawe roete". 

D ;e wenners se ,lourierkranse" sal die vorm van gratis petrol 
en dienste aan motors aanneem. Jammer vir die dames wat as 
navigators optree, dat die pryse so eensydig is, maa 'n ekstra 
gelling of twee petrol bel owe darem 'n ekstra fliek of twee 

Die mense wat aan verlede jaar se tydren deelgeneem het, is 
vol geesdrif om hierdie jaar weer dee! te neem. Dit is soos 'n gog
ga wat mens byt. Die veterane spoor mekaar aan met ,Kom ons 
probeer weer" en die nuwes met ,Kom ons probeer ook." 

Die 3de Mei gaan wees net soos 'n dag in die !ewe van 'n student, 
'n vreeslike gejaag. Die aand word afgesluit teen die fantastiese 
spoed van die ruimte-eeu. AI verskil wat daar gaan wees, is dat 
die menslike spierkrag aangewend gaan word om die topspoed te 
bereik. 

Die trapkarresies begin om 7.30 nm. met die inspirasie van 
Radio Hoeveld. Die deelnemers sal 'n span van elke vlo tbou
groep insluit. Die kampus word as baan gebruik. Die baan vereis 
dus ook 'n mate van navigeervermoe, omdat die renjaers tussen die 
gee! paaltjies moet deurjaag. Die motor moet daarom minder 
as 4 voet breed wees en die hoogte tussen ses en twaalf duim . Die 
masjien (die trappe) moet voor die renjaer geplaas wees en mag 
slegs voorsiening maak vir een persoon. Die span wat uit vyf 
Jede bestaan, sal mekaar afwissel. 

Herstelwerk en brandstofinname sal in die kuipe gedoen word. 
Die kuipe is spesiaal ingerig om aan die tipe voertuig se behoeftes te 
voorsien. 

Die beloning wat die ,Le Mans " wenners sal ontvang beslaan 
die globale bedrag van RIO,OO. 

DONDERDAG 4 MEL 

Donderdagaand gaan daar konsert gehou word. 
Des en Dawn Lindberg, Cornelia, Nick Taylor en Len Brauer 

is die kunstenaars wat tydens die karnavalkonsert optree. 
Nog nooit was daar 'n konsert met so 'n goeie voorprogram en 

hoofprogram tydens 'n karnaval nie. Die konsert vind plaas in 
die Sentrale Eetsaal en studente moet vroegtydig plek bespreeek, 
anders loop bulle iets groots mis. 

Joe Enslin sal optree as seremoniemeester. Die tema van die saal 
en programomslag is ,Disneyland". Te midde van hierdie feeste
likheid gaan ons dus met lang rokke en donker pakke deelneem 
aan die groot jolyt. 

SATERDAG, 6 MEl 

Karnaval '72 gaan vanjaar met 'n hoogtepunt afsluit. Daar is 
spesiaal niks vir Saterdag-rniddag gereel nie, sodat al die Pukke 
hulle goed kan uitrus vir die groot dinge van die aand. 

Ons reel weer vanjaar 'n ete, maar dit bet nou die vorm van 'n 
formele a la carte-dinee met 'n kabaretvertoning daarby. 

PLAKKATE 
VERDWYN 

Die Karnavalkomitee, en in 
die besonder die Reklameko
mitee, is hoogs ontsteld oor die 
verdwyning, verbranding en ver
niel" ng van die Karnavalplak
kate wat moes dien as reklame 
vir die naderende Karnaval. 

Verlede jaa r was daar 'n be
roep op studente gedoen om die 
plak kate te Ia a ' en ander ver
siering vir koshuiskam rs te 
vind. Buitendien, is gese, is dit 
baie onoor pronklik om kamers 
te versier met plakkate, aange
sien elke tweede kamer lyk soo ; 
die duikweg nadat plakkate ver
skyn het. 

Skynbaar het verlede jaar se 
beroep geen vrugte afgewerp nie 
en is daar besluit om geregte
like · tappc te doen t·· en aile 
per~one wat p 'akkate in hulle 
besit hc t. 

As die pla kkaatdiewe dan 
werkLk die plakkate moe he, 
hoekom kontak lnlle nie die 
Reklamekomitee nie, vra mnr. 
Braam le Roux. 

Fotokuns. 

Radio Hoeveld op Kampus 
tydens Karnaval 

DIE PUKKE gaan die eerskomende Kranaval die unieke voorreg 

geniet om Radio Hoe'leld se mobiele ateljee op die kampus te be, 

Dit sal die eerste keer in die Radiodiens se geskiedenis wees om vanaf 

'n kampus uit te saai. 

Hier hou die PUKKE se 
voorreg nie op nie, want Tukkies 
het ook vir dieselfde tyd aan
soek gedoen vir die mobiele 
ateljee en daar is aan Potchef
stroom voorkeur gegee. 

Die ateljee arriveer op Dins
dag, 2 Mei, waarna aile instal
lasies plaasvind. Dinsdagaand 
saai June Seymore , Hoeveld 
Versoeke" vanaf 7.30-9.30 nm. 
uit en Woensdagaand is dit 
Fred Sharp se beurt. 

Die gewone program word ge
volg tot 8.30 nm. Vanaf 8.30 
tot 9.30 nm. is dit versoeke net 
vir PUKKE. Die Karnaval
doedies sal in die eerste uur 
die versoeke en aan wie dit gaan 
van die PUKKE neem, sodat 
dit in die tweede helfte ge;peel 
kan word. 

~ 

Radio Hoeveld vorm dee! van 
die openingsseremonie en sal 
voor die duikweg, langs die To
tiussaal, staan. Luidsprekers sal 
musiek op die kampus uitsaai. 
Die nuus sal ook van die mobiele 
ateljee gelees word om 7.30, 8.30 
en 9.30 nm. 

Op Woensdag 3 Mei, sal El
wyn Morris Springbokradio se 
,Radio Speelkas" (Juke Box) 
vanafdie kampus aanbied. Ver
soeke van studente sal ook dan 
gespeel word. 

Die voorsitter van die Karna
valkomitee, Nico Ligthelm, het 
in 'n onderhoud 'n dringende 
beroep op aile Pukke gedoen om 
spontaan op te tree en sodoende 
ons gaste se verblyf in Potchef
stroom baie aangenaam te maak. 

Kasteel se eetsaal word die aand in 'n restaurant omskep, waar
in die sangeres Jennifer Canton asook die · bekende buikspreker 
Norman Scott afwisselend sal optree. Met Paul Andrews as die 
compere en ligte agtergrondmusiek, verskaf deur 'n Johannes
burgse groep, beloof dit om 'n baie genotvolle aand te wees. 
Kaartjies sal by die S.R.-kantoor beskikbaar wees en wees u ook 
van die baie Pukke wat hierdie Karnaval op 'n hoe en aangename 
noot gaan afsluit. 

Mej. Roelien Hoogendyk is die amptelike banierverwer van Karnaval '72. Sy is verantwoordelik vir 
al die straatbaniere. Fotokuns. 
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Replanning van 
vlotte vorder 

IOSHUISRUGBY LEWER 
TIAI STIYD 

Potch. lnry 
Maan. 1 en Dins. 2 Mci om 7 mn.: 

DIE KOSHUISLIGA-RUGBY het op Saterdag, 22 April, op 'n 
heel interessante wyse begin toe Over de Voor eo Liberalia en P. G. S. 
en Makouvlei teen mekaar te staao gekom bet. 

Vry. en Sat. 6 om 9 nm.: 
-,HOFFMAN" 

Peter Sellers, Sinead Cusack. 
(4-18) 

Over de V oor vs. Liberalia: 

V ANAF MAANDAG 1 Mei gaan elke student vir 'n week lank ge
durig daarvan bewus wees dat hy besig is om een van die hoogtepunte 
in die studentelewe te bel ewe. Saans is die groot saamwerk: 

In 'n redelike taai stryd, wat 
gekenmerk was deur begeesterde 
spel aan beide kante, het Over 
de Voor daarin geslaag om die 
nuwe ,bond", Liberalia, met 
23-10 te verslaan. 

Vlotbou. Vir hierdie doel sal dames saans toegelaat word om tot 
10.30 nm. by die manskoshuise bulle vaardigheid met vlotbou te 
toon. Vrydagaand mag die dames tot 1 vm. besig bly. Alhoewel dit nog vroeg in die 

seisoen is, is dit egter duidelik 
dat beide spanne se spelers nog 
nie die standaard van fiksheid 
wat nodig is, bereik het nie. Met 
die nodige afronding kan beide 
spanne gedugte teenstanders in 
die liga word. 

Die vlotte waaraan so hard werd is, meer vrugte kan afwerp 
gewerk word, sal alma! een of as 'n lomp groep. 
ander advertensie voorstel. Oor Daar word verwag dat aile 
die algemeen is van aile groepe studente hulle volle gewig sal 
besondere goeie temas ontvang ingooi - 'n mens is mos net 
en die standaard beloof om van- eenmaal student, maar erger 
jaar besonder hoog te wees. Oat nog: daar is net een maal 'n 
daar nie aan entoesiasme ont- jaar KARNA VAL!! 

Over de Voor se punte het 
gekom van twee doele, twee driee 

breek nie, word duidelik weer-
spieel deur die feit dat sekere 
koshuise alreeds begin het met 
die bouwerk. 

Beter vriendskapsbande kan 
nie gesmee word as wanneer at
mal as 'n groep saamwerk tot 
die einde toe nie. Die oplewering 
van 'n wenvlot is nie die grootste 

OOR 
DIE ONDERDEUR 

prestasie nie, maar die gees waar- Liewe Pukke, 
in die bouery plaasvind, kan Dit is heerlik om weer self met julie te gesels na verlede week se 
nooit aan die vergetelheid oor- ommeswaai - ek hoop juD · het darem die brief verstaan. 
gelaat word nie. Watter vlot- Aan al die dames wat nie vas sleep nie, wil ek graag se: julie 
bougroep gaan die beste gees kan Karnaval net so baie geniet soos die wat vas sleep deur al julie 
openbaar? maats wat ook nie vas sleep, bymekaar te roep en saam die aksies 

Saterdag, 6 Mei, bereik die by te woon. Onthou Karnaval is wat julie daarvan gaan maak. 
week se werk sy hoogtepunt met Maar voor die groot sleep tydens Karnaval begin, het julie ge
die Vlotoptog. Om 8.30 vm hoor ... Alhoewel 'n Wes Transvaalrugbybaadjie mooi is, hou 
vind die beoordeling van vlotte Theuns nog meer van die mooie Elsabe. 
op die kampus plaas en word op As Andre Kruger nie 'n bakkie gehad het nie, wat sou Annelie 
9 vm. opgevolg deur die optog gedoen het? As Adri van Wyk en Klasie teedrink, is 'n kys die 
deur die dorp. Vyf beoordelaars, gevolg. Wat gaan tog van die Renault word as Helen Schoch en 
onder andere dr. E. Botha, Philip Schlebusch 'n nuwe motor wen. 
mev. Van Aardt en dr. T. Smit Sylvia Jackson se sakgeld raak deesdae gou op, want haar Wit
sal aan die vlotte soos volg lie bly so ver. Wat 'n Flornakamp nie alles aan 'n mens doen nie 
punte toeken: kan Caro Naude en Leon van Rooyen van getuig. 
Oorspronklikheid 30% Die Karoo-boet, Clive, hou meer van Miranda van der Walt 
Humor 30% as boervrou 
Netheid en aflewering 20% Tweo weke is niks wat Hannes Meyburgh en s Jeep betref. 
Stewigheid 20% Die saam eet van Kasteel en Schuur bly maar vir Ria van Eeden 

Daar moet vera! klem gele 
word op stewigheid aangesien 
die vlotte wes van die spoor 
heelwat verder moet beweeg voor 
beoordeling. 

Dan die optog! Die belang
rikste persone hier is die studente 
en elke vlotbougroep sal op hul 
eie unieke manier aantrek. Die 
kadetorkes van die Hoerskool 
Gimnasium sal voor loop en 
basies dieselfde roete volg as wat 
verlede jaar gevolg is. 

Die karnavalkomitee het be
sluit om · ook die P.A.S.V. te 
vra om 'n vlot in die vorm van 
'n ambulans te bou. Hierdie 
vlot sal, net soos die tradisionele 
regsvlot, nie beoordeel word nie, 
maar aan die optog deelneem 
met die uitsluitlike doe! om geld 
in te same!. Rembrandt van 
Rhyn affiliasie, Paul Revere, 
sal met motors en luidsprekers 
saam met die optog beweeg. 
Die popkoppe wat gebou sal 
word, behoort vee! kleur aan die 
optog te verleen. Die negentien 
manne van Over de V oor wat op 
humoris tiese wyse aan die op
tog sal deelneem, alias die 
Drombere van Over de Voor, sal 
die optog des te meer uniek 
maak. 

Die karnavalkomitee sal pro 
rata uit elke koshuis 'n aantal 
eerstejaars nader om met kollek
tebussies hut dee! tot die optog 
by te dra. Daar is gevoel dat 
'n klein groepie wat hul sout 

'n lekker resep. 
Alhoewel Liberal" a baie Cassanovas het, blyk dit dat Piet Visser 

grootliks eiding neem. 
Ministers se motors is natuurlik baie impossant, maar Helen 

van den Bergh sal nooit toelaat dat Brian sy Firenza inruil nie. 
Wie bly dan in Sasolburg, is dit Martha P retori us se ouers of ... 
Anne-Marie, jou vakansie is darem lank sonder Isak, ne. 
Venter is so 'n alledaagse van, maar Marietjie wit dit bly totdat 

sy eendag oud word , en Japie gee glad nie om nie. 
Omdat die Flornaorganisasie so goed is, bly die liefdesbande 

tussen Hannes Underhay en Marietjie Breed steeds sterk. 
Aangesien Vasbyt 'n goeie slagspreuk is, gaan dit nog goed met 

Maartin du Plooy en Anne-Marie de Klerk. 
Daar is 'n hele paar nuwe verlowings in Klawerhof-geluk julie: 

Estelle Sadie en Gert Kruger, Marie van Vuuren en Riks de Lange, 
Elsabe Alberts en Eben Roodtman, Lettie Meyer en Andre Jou
bert. 

As dit darem nie vir Bell en sy telefoon was nie, wat sou Cecile 
Basson en Willem van der Vliet gedoen het? 

Die afstand tussen Kasteel en Durban skrik Chris Marnewic k 
nie a" as hy vir Petro Jordaan wil kuier nie. 

Marietjie Juin, hoe het jy reggekry om Marais Venter op jou 
sleeptou te kry. 

Wat 'n jammerte dat Frans nie aangebied word as 'n regsvak 
nie, anders kon Flip Dwinger meer van Elizabeth Steyn gesien het. 

Hospitaalure put ' n mens geweldig uit, daarom dat Tobie Lou
rens by die koshuis kom aansterk bet, ne Mareta. 

Geniet die Karnaval, maar hou matigheid voor oe. 
AGIE. 

N.S. - Agie le op die loer. 

Raspekteer Besittings 
Geagte Redakteur, - In die 

gees en tyd van jolyt en pret, net 
'n vriendelike versoek aan alma! 
op wie dit enigsins betrekking 
het: Laat tog asseblief die pn-

vaat eiendom van die koshuis 
met rus! 

Gesien in die lig van Karnaval 
is dit goed en wei dat eiendomme 
,geskaak" word, maar dan moet 
dit onges'' onde en in dieselfde 
kwantiteit terugbesorg word!! 

LINDEI}UE'S ~~~~~!~~;ms 
Verlede jaar die tyd is van 

sekere dames' :oshuise se poeffes 
waarvoor hulle self geld ingesa
mel het, gesteel; terwyl dele van 
die ameublement ook sporadies 
verdwyn - om nie eens te praat 
van die stukke wat vandalisties 
gebreek word nie. 

Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

* Spesiale pryse aan 
Studente. 

* Depots: 
Bolt Droogskoonmakers eo 
Wesvaal Waassery. 

Komaan Pukke, b.!wys julie 
integriteit en betoon respek vir 
dit wat nie julie s'n is nie en per 
slot van rekening tog daar is ook 
vir julie plesier. 

A-nee-a! 

en een skepskop. Liberalia se 
punte het gekom van een doe! * 
C•t een drie. 

Woens. ~ en Don. 4 om 7 nm, : P.G.D. vs. Makouvlei: 
P.G.D. (die nuwe kombinasie) 

slaag daarin om Makouvlei met 
17-10 te klop. Die telling is myns 
insiens nie 'n korrekte weergawe 
van die verloop van die spel 

Vry. 5 en Sat. 6 om 6.45 nm.: 
,SOME WILL, SOME 
WON'T" 
Barbara Murray, Ronnie 
Corbett 

me. Die moedige Makouvlei * 
het teen die verwagting in die 
vaskopstryd oorheers. Mark 
Nortje het 'n belangrike aandeel 

Maan. 8 tot Sat. 13 ~legs ccr 
vertoning): 
-,AIRPORT" in laasgenoemde gehad. P.G.D. 

het met veteraan David van 
Aswegen in die lynstaan koning 
gekraai. Hierbenewens het Ma- * 
kouvlei se senterpaar .,groot" 
vertoon teen die ,groot" name 

Burt Lancaster, Dean Martin , 
Jacqueline Bisset. 

Man. 15 en Dins. 16: 
- ,BROTHERLY LOVE" 

Peter O'Toole, Susannah York 
(4-18). 

van P.G.D. 
Gerrie Oosthuysen, losskakel 

van P.G.D .. kan bestempel word 
as die diktator van die tweede 
helfde. 

Makouvlei se punte is aan
geteken deur Koos Strydom, wat 
'n drie gedruk het en twee straf
koppe behaal het. P.G.D. se 
punte bestaan uit drie driee 
waarvan een deur Piet Hatting 
vervyf is. Hy het ook 'n straf
skop behaal. 

Dit is 'n teleurstellende feit dat 
Makouvlei en Liberalia gedisa
filieer het. Daar kan slegs be
spiegel word oor die vermoe 
van 'n gekombineerde span, 
wat soos van ouds , Dawie Dup" 
sou heet. 

Suksesvolla toer 
vir Karataklub 
Lede van die P.U.-karateklub 

was dit eens dat Suidwes-Afrika 
te 'n aangename plek is om som
mer so sonder slag of stoot aan 
die V.V.O. oor te gee. Dit het 
hulle uitgevind nadat hulle on
der Ieiding van die kaptein, 
Johannes du Plessis, wat self 
'n Suidwester is, . met die vriende
like mense kennis gemaak het 
en 'n paar Iekker biere gedrink 
het. 

Die doel van die toer was dat 
die manne van die P. U .-krate
klub hulself kon bewys. Di t het 
vir bulle nodig geword nadat die 
kl u b geaffilieer het met die 
S.S.B. en die S.A.K.A. Ook 
wou die klub deur die toer gel
delik voorsien in van hulle be
hoeftes, het mnr. du Plessis 
gese. 

Die spar. van sewe lede het op 
28 Maart met 'n kombi, wat 
deur Harold's Garage voorsien 
is, vanaf die universiteit ver
trek. 

Die ecrste vertoning wat die 
span gegee het, was op Maandag
aand, 3 April, te Walvisbaai. 
Hoofpunte in die klub se pro
gram het ingesluit vrygevegte, 
toepassing van reeksbewegings, 
bylaanval. skokaanval, mes
aanval, een persoon woro deur 
twee aanvallers aangeval en 
'n persoon wat 111 die straat 
loop word aangeval deur iemand 
met moord as motief. Die op
koms by hierdie vertonings was 
goed en die toer 'n sukses. 

Goua Waste 
Maan. 1 tot Sat. 6 Mei (beidc 
vertonings): 

,DIE LEWE SONDER 
JOU" 
Don Leonard, Gaenor Becker 

* 
Maan. 8 en Dins. 9 om 7 nm,: 
Vry. 12 en Sat. 13 om 6,45 nm,: 

,THE RAVINE" 
David McCullum, Nicole tta 
Machiavelli 

* 
Woens. 10 en Don. 11 om 7 nm.: 
Vry. 12 en Sat. 13om 9 nm.: 

,THE UGHT AT THE 
EDGE OF THE WORLD" 
Yul Brunner, Kirk Douglas, 
Samantha Eggar. 
( 4- I 6) . 

* Maan. 15 en Dins. 16om 7 nm.: 
,TARZAN THE 
MAGNIFICENT" 
Gordon Scott, Jack Mohoney, 
Betta St. John. 

20th Century 
Maan. I tot Woens. 3 Mei: -
- ,LE MANS" 

,LE MANS" 
Steve McQueen. 

* Don. 4 tot Sat. 6: 

* 
,THE BOYFRIEND" 
Twiggy, Christopher Ga ble. 

Maan. 8 en Dins. 9: 
,ALL THE WAY UP" 
Warren Mitchell , Elaine Tay
lor. 
(4-18) . 

* 
Woens. I 0 en Don. 11: 

.. FRANKENSTEIN MUST 
BE DESTROYED" 
Peter Cushing, Veronica Carl -
son . 

(4)- 18) 
Vry. 12 tot Dins. 16. 
"NEXT STOP MAKOUVLEI" . 
Piet Pompies. Mandi Wilson . 

POTCH. SPARE.S 
(PTY.) LTD. 

VIR ALLE MOTORONDERDELE EN TOEBEHOR E 

FOR ALL AUTOMOTIVE PARTS & ACCESSORIES 

* Tel. 6077, 4595 / Posbus/P.O. Box 260 
39 Lombard Str. 39, Potcbefstroom, Tvl. 
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Wegholoorminning Pukka wat prestaer 

Theo'Js KOBUS ERASMUS • VIr 
NA VERLEDE Saterdag se wegboloorwinning van 59-6 oor Westelikes moet dit reeds noual duidelik 
wees dat. indien van ander klubspanne bulle visier gestel bet op die Neser- of Baline-bekcr, bulle eers 
by hierdie geelspan sal moet verbykom. 

OP 8 APRIL 1972 is die S.A. kanovaartkampioenskappe te Ro
bertson gehou. Kobus Erasmus van die Puk verbeter die S.A. 
rekord oor die 500 meter naelroei met 2 sekondes. Hy wen ook 
die 1000 meter naelroei. 

Dit sal geen maklike taak wees 
nie, want benewens die beste 
afrigter, beskik die Puk op die 
oomblik oor die beste Iosvoor
speler-trio in Wes-Transvaal. 
Dit bly egter nie altyd by praat 
nie -:- Saterdag het bulle dit 
bewys. Van die altesaam tien 
driee ('n vier bly 'n drie), is sewe 
deur hierdie driemanskap ge
druk. (Bernardo - drie, Stof
berg - twee en Van Rensburg 
- twee). Hierdie tipe vertoning 
is 'n waarksuwing aan ander 
spanne. 

Punte: 

Van die driee wat Bernardo ge 
druk bet is twee bloot die ge
volg van die speler se ontset
tende vaart. Sy insluiting in die 
Westransvaal se span vir Sater
dag se wedstryd teen Oos- Trans 
vaal was geen fout. 

verdere punte is deur heelagter
Schalk van der Merwe, aan
geteken wat met agt vervyf 
s koppe en een strafskop geslaag 
het. Hierdie provinsiale heel
agter het bowendien Saterdag 
getoon dat wat aanval betref, 
hy nie naastenby sy gelyke van
jaar in Wes Transvaal as sulks 
sal raakloop nie. 

Hardloop: 

Die verloop van die wedstryd 
was grootliks tewyte aan die kant 
van die Puk se kant om met die 
bal te hardloop. Alhoewel Wes
telikes tot en met tien minute 
na die begin van die wedstryd 
redelik teenstand gebied het, 
het hulle daarna geen veglus 
meer gehad en die Pukke het die 
res van die tyd die spel oorheers. 
Nie eens 'n geslaagde strafskop 
van die middelyn af kon weer 
vuur in bulle spel plaas nie. 

Dat ons met beter en doel
gerigter spanne te doen gaan 
kry vanjaar is ba e duidelik en 
daarom moet ook na die brak 
kolle in Puk - rugby gekyk 
word. 

Beste: 

Martin Schutte het baie goed 
gespeel en het die baakstryd 
6-3 gewen. Spotty de Waal het 
seker een van die beste wedstryde 
van sy loopbaan gespeel. Sy 
breekslae om die speelkant bete
ken moeilikheid in enige gesel
skap. 

Die eindtelling d us op 59-6 is 
'n goeie weergawe van die swak 
spel van die Westelikes. 

Kobus Erasmus is in 1950 in 
Parys, O.V.S. gebore en begin 
in sy st. 7-jaar belang gestel in 
kanovaart. Hy en sy maats 
begin saam by die Parys-klub 
roei. Sy maat, Casper van der 
Walt , beinvloed hom en hy 
begin hom toele op kanovaart. 

Hy le hom toe op die nael
roei nomrner en in 1967 ver
werf hy sy Transvaal junior 
kleure. In 1968 begin hy al
reeds as senior deelneem en was 
besig om voor te berei vir die 

Interessante progra~:R 
vir koshuis tennis 

DIE KOSHUlSLIGA tenniswedstryde het op Saterdag 22 April 
op die F. du Toit-ban"' 'n aanvang geneem. 

Elke span wat deelneem bestaan uit ses lede waarvan elke speler 
een enkelspel en drie dubbelspelle speel. 

Dit is opmerklik dat die liga oor 'n besondere lang tydperk ge
speel word en eers na lntervarsity ten einde loop. Die liga beloof 
om interessante kragmetings op te !ewer. 

Die rooster is onderskeidelik vir mans en dames die volgende: 

Datum 
Mans. 

Spanne 
Skuur vs. Makouvlei 
Liberalia vs. P. G. 

F. du Toit-bane 
4, 5, 6. 

Olimpiese Spele toe die S.A.
kanovaart geskors is. 

In 1969 ondergaan hy sy mili
tere opleiding te Bethlehem 
O.V.S., maar hy is 'n bietjie on
gelukkig om nie sy Springbok
kleure te verwerf nie. In dieself
de jaar wen hy die junior afde
ling van die Bergriviermarathon. 
Hy hou tans die junior rekords 
oor die Bergrivier- en Vaal
marathons. Hy het intussen sy 
Transvaal senior kleure ver
werf. 

Tydens die 1971-kampioen
skappe het hy eerste rlekke ver
ower in die 500 m. en 1000 m. 
naelroei en in 1972 het hy die 
500 m.-rekord verbeter vanaf 
I :42 tot I :40 sek. 

Kobus is tans ingeskryf aan 
die P.U. vir C.H.O. as B.Sc. 
Industriele Chemie-student. Hy 
wag op die Springbokproewe 
waar ses roeiers gekies sal word 
om oorsee te gaan deelneem en 
sy kanse is b ie goed dat hy in
gesluit sal word. 

VERLOOF 
en 

DIAMANTRINGE 

Verder is een drie deur P iet 
Roodt gedruk, 'n man sonde r 
wie Wes Transvaal-A baie ver
swak sal wees en sonder wie 
Puk-rugby nie kan klaarkom 
nie. Hy moet eenvoudig daar 
wees - al sou dit nou op baker 
wees. Verder is daar ook 'n 
drie deur Gerrit Botha gedruk, 
wat deurgaans baie goed gespeel 
bet, en een deur Saaiman, wie 
se bantering hom by tye iet-. 
wat in die steek gelaat het. Aile 

Met die twee senters het dit 
nie so goed gegaan nie. Mens 
kan maar net hoop op die spoe
dige terug keer van Jannie Nel 
en Van Wyk. 

22.4.72 

29.4. 72 

20.5.72 

Over de Voor vs. Kompleks 
P.G.D. vs. Over de Voor 
Makouvlei vs Liberalia 
Kompleks vs P.G.;). 

10, II , 12. 
16. 17, 18. 
4, 5, 6. 
10, 11, 12 
4, 5, 6 

word aangebied teen gewaar
borgde fabriekspryse. 

OP EIE WERF 
DIE PUK se eerstespan bet die seisoen pragtig begin toe hulle 
Westelikes 59-6 geklop bet. AI die ander spanne van die Puk 
was beeltemal te sterk vir hulle teestanders. Op koshuisvlak het 
die liga ook weer begin. Ongelukkig is daar weer 'n onding besig 
om sy kop uit teste . k. Dit is die vuil spel in die koshuiswedstryde. 
Een van die redes waarom dit gebeur, moet toegeskryf word aan 
die manne se onfiksheid. Die word egter betreur dat studente van 
die:,elfde inrigting tot so 'n vlak moet daal. Elke man wil die beste 
doen vir sy koshuis en dis reg. Die spel kan egter nog steeds in die 
regte g e; gespeel word. Skoon en harde spel sal meer deur toe
skouers waardeer word. 

Die bepalings vir Saterdag se wedstryd is soos volg: P.G.D. 
teen Schuur en Kompleks teen Liberalia. Ons wil die Puk-spelers 
gelukwens wat gekies is om Saterdag vir We:, Transvaal teen Oos 
Transvaal op di ; rugbyveld te draf. H ulle is Schalk van der 
Merwe, Gerrit Botha, Piet Roodt, Theuns van Rensburg, Piet 
Brand en Bernard Bernardo. ',1 Oud-Puk, Mang an van der 
Walt, is ook gekies vir die span. Die Puk se hokkiespeelsters was 
in die gelukkige posisie om wenke van 'n top-afrigster te ontvang. 
Sy is mej. Majorie Cadel van Engeland wat die dames onder 
hande geneem het. Die Puk se skermklub neem more·aan 'n kom
petisie dee! in Pretoria. 

Vri.mdelike bedieoing van 'n 

mede- :kaner by • • • 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 

17.5.72 

3.6.72 

10.6.72 

22.4.72 

29.4.72 

20.5.72 

27.5.72 

3.6.72 

10.6.72 

Over de Voor vs Makouvlei 
Skuur vs Liberalia 
Makouvlei vs Kompleks 
Skuur vs Over de Voor 
Liberalia vs Over de Voor 
Kompleks vs Skuur 
P.G.D. vs Makouvlei 
Liberalia vs. Kompleks 
P.G.D. vs. Skuur 

Dames 
Heide vs. Karlien 
Kasteel vs. Klawerhof 
Kulu en Dorp vs. Oosterhof 
Klawerhof vs. Kulu en Dorp 
Karlien vs. Kasteel 
Oosterhof vs. Klawerhof 
K ulu en Dorp vs. Karlien 
Heide vs. Kasteel 
Karline vs. Oosterhof 
Heide vs. Kulu en Dorp 
Ka tee! vs. Kulu en Dorp 
Klawerhof vs. Karlien 
Oosterhof vs. Heide 
Klawerhof vs Heide 
Kasteel vs. Oosterhof 

10, I I, 12 
16, 17, 18 
4, 5, 6 
10, 11, 12 
4, 5, 6 
10, II , 12 
16, 17, 18 
4, 5, 6. 
10, II, 12. 

I, 2, 3. 
7, 8, 9. 
13, 14, 15. 
I, 2, 3. 
7, 8. 9. 
I, 2, 3. 
7, 8, 9. 
13, 14, 15. 
I, 2, 3. 
7, 8, 9. 
I, 2, 3. 
7, 8, 9. 
13, 14, 15. 
I, 2, 3. 
7, 8, 9. 

Skakel: 

* 

G. van R. Oosterhuizen 
Tel. 869-2860 
ALBERTON 

AJAX 
Kerkstraat 159 

Fooo 6175 

BOEKE 

* 
SKRYFBEHOEFTES 

Atlete 
Puk 

hou U kan gerus u baode versool by ..• 

naam 
se 
hoog 

Op die Suid-Afrikaanse Atle
tiekkampioenskappe wat die af
gelope Paasnaweek in Kaapstad 
gehou is, het verskeie Pukke baie 
goeie prestasies gelewer en 'n 
hele paar titels ingepalm. 

Fanie van Zijl wat vanjaar a! 
vier Suid-Afrikaanse rekords ver-

60LBEN JI1EST 
BETBEAIJEBS 

(Langs die Johannesburgpad gelee) 

GOEIE KOS! 

FLINKE DIENS! 

U tevredenheid is ons 

PLESIER! 

, beter het, het beide die 1500 en 
5000 meter gewen, laasgenoemde 
in 'n nuwe S.A. rekord van 13 
min. 48 sek. Andries Krogman 
was tweede in hierdie nommer. 
Verder het Johan Hunter tweede 
gekom met die driesprong en 

· Hansie Booysen met gewigstoot. 

'N VOLLEDIGE BANDEDlENS ONDER EEN OAK! 

Groot voorraad 

* NUWE eo VERSOOLDE bande 

Versoliog nou ook verkrygbaar in die 

GOODYEAR G 800 loopvlak 

Ons onderneem ook bestellings 

aan koshuise tot baie laat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. 6670 

Die werpskyftitel i; ook deur 
Hansie Booysen ingeplam. Ook 
tweede in die gewigstoot vir 
vroue was Marie Viljoen. 

Op die Suid-Afrikaanse junior 
kampioenskappe het Bernard 
Rose twee titels ingeplam, naam
lik in die 1500 en 3000 meter 
onder negentien. 

* Nuutste toestel vir WIELSPORING en 

-BALANSERING 

LOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse) 




