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STUDENTE-APTEEK 

STUDENTERA VERTREK 
OP SKAKELTOER DOEDIES BEE 

LUISTER AAN 
KARNAVAL 

__ """"" _______ , DIE STUDENTERAAD vertrek op Donderdagdag 18 Mei op 'n skakeltoer van vyf dae en sal ampte-

Mnr. Kobus van der Walt. 
(Fotokuns). 

like samesprekings voer met die Studenterade van U.O.V.S. Rh,des Universiteit en U.P.E. 'n Welwil
lendheidsbesoek sal ook gebring word aan die Rektor van die Universiteit van Fort Hare. 

Program: 

Donderdagoggend om 11.00 
vm. neem die samesprekings tus
sen hierdie Studenteraad en die 
Studenteraad van U.O.V.S. in 
aanvang. Die middag om 4.00 
nm. beoog die Pukke om na 
Queenstown te vertrek waar bulle 
sal oornag. Op 19 Mei sal die 
Studenteraad 'n besoek afle by 
die Universiteit van Fort Hare 
as gaste van die Rektor van die 
Universiteit, prof. J. M. de 
Wet. Gedurende die middag sal 
die samesprekings met die Stu
denteraad van Rhodes in aan
vang neem waar die Studente
raad ook die aand sal oorbly. 
Die hele Saterdag word af
gestaan aan 'n besoek aan die 

om die funksionering van die r.========= 
Studenterade, het mnr. Kobus 
van der Walt gese. 

Fort Hare: 

In antwoord op 'n vraag of 
daar samesprekings gevoer sal 
word met studenteleiers van die 1 
Universiteit van Fort Hare, bet 
mnr. van der Walt gese· dat bier
die Studenteraad dit sal ver
welkom en dat daar wei 'n skraal 
moontlikheid vir so ' n gesprek 
bestaan. 

--------------, Studenteraad van U.P.E. Eers

Mnr. Kobus Kotze, die Onder
voorsitter van die Studenteraad, 
het gese dat die Studenteraads
lede goed voorberei bet vir die 
skakeltoer en dat daar na afloop 
van die toer 'n deeglike ver
slag uitgebring sal word oor die 
inhoud van die samesprekings 

BAADJIE KOH 
LATER 

Die Studenteraad bet on
langs bekend gemaak dat die 
verskyning van die nuwe P.U.
kleurbaadjie ietwat vertraag is 
as gevolg van sekere tegniese 
probleme rakende die vervaar
diging van die baadjie by die 
fabriek. 

Die konvenor van die Kleure
komitee van die Studenteraad, 
mnr. Jacques Verster, het aan 
Die Wapad berig dat die ver
andering na 'n nuwe kleur
baadjie 'n langsame proses is. 

Tydens die beplanningsfase 
van die nuwe baadjie, moet daar 
elke keer 'n nuwe proef aan die 
Studenteraad voorgele word, wat 
beteken dat nuwe materiaal ge
kleur moet word. Die finale 
proef moet dan deur die Buro 
van Standaarde goedgekeur 
word en as dit afgehandel en 
bevredigend is, moet oorgegaan 
word tot die weef van materiaal, 
die kleur daarvan en die maak 
van patrone. 

Mnr. Verster het gese dat 
daar aanvanklik aan ons berig 
is dat die baadjies teen die mid
del van Mei vanjaar gereed sou 
wees. Verteenwoordigers van 
die vervaardigers het egter laat 
weet dat volstoom gewerk word 
om die baadjie so gou moontlik 
gereed te he. Dit is egter weens 
sekere tegniese probleme vir 

Vervolg op bladsy 4 

komende Maandag keer die 
Studenteraad terug na Pot
chefstroom. 

Soortgelyk: 

In 'n onderhoud met Die 
Wapad, voor bulle vertrek, het 
mnr. Kobus van der Walt, voor
sitter van die Studenteraad, gese, 
dat 'n feitlik soortgelyke skakel
toer deur die Studenteraad van 
1967 onderneem is. Tydens daar
die skakeltoer vanaf 3 tot I 0 
Mei 1967 is samesprekings ge
voer met die Studenterade van 
U.O.V.S., Stellenbosch, O.P.E. 
en Rhodes Universiteit. Na 
daardie toer het die strukturele 
wysiging in ons georganiseerde 
studentelewe plaasgevind, naam
lik 'n stelsel van belange-be
hartiging. Na hierdie skakel
toer sal vanjaar se Studenteraad 
reeds met dieselfde Studenterade 
geskakel het wat in 1967 be
soek is. Dit is dan ook die oog
merk om enkele bestaande leem
tes in ons struktuur uit die weg 
te ruim. 

Uniek: 

Dit is 'n unieke skakeltoer 
in die opsig dat daar met 'n 
Afrikaanse Studenteraad, met 
'n Engelstalige Studenteraad en 
met 'n Afrikaans/Engelse Stu
denteraad geskakel gaan word. 
Dan word daar ook nog 'n 
besoek gebring aan 'n Nie
blanke Universiteit, bet mnr, 
van der Walt gese. Met die 
Studenteraad van U.O.V.S. sal 
daar samesprekings gevoer word 
oor spesifieke beleids- en begin
selsake om mekaar so te skool 
en te sterk vir ons taak as Afri
kaanse studente'in hierdie land. 
Met die ander Studenterade sal 
die samesprekings sentreer rond-

wat gevoer is. 

Massa vergadering:: 

Tydens 'n massavergadering, 
gehou op Woensdagaand 17 Mei 
het die Studenteraad bekend
gemaak dat daar ook gepoog 
word om vanjaar 'n besoek af 
te le by die Tswana-gebiedsower
heid. Geen verdere besonderhede 
kan op hierdie stadium bekend
gemaak word nie, aangesien die 
reelings vir so 'n besoek nog 
nie in sy finale stadium is nie. 
Mnr. Kobus van der Walt 
het gese dat die Studenteraad 
van hierdie Universiteit 'n ver
antwoordelikherd het teenoor 
die Tswanavolk, die buurman 
van die Wes-Transvaalse blanke, 
vera! gesien in die Jig dat die 
Tswanavolk tans 'n fondsin
samelingsveldtog loods vir die 
stigting van 'n eie Tswana
universiteit. 

Mnr. Saal de Jager is die voor
sitter van die pasgestigde Kano
klub. Volgens Saal is daar groot 
belangstelling in die aktiwiteite 
van die Kanok.lub eo aile be
laogstelleodes is welkom om aao 
te sluit. (Fotokuns). 

Die Puk. se vier Karnavaldoedies, wat tydens die Karnaval as ont
vangsdames opgetree bet, is v.l.n.r. Jeanette van Graan, Lynette de 
MeiUon, Lana Conradie en Cathy Verster. Oulik, ne! (Fotoluns). 

KOMMUNIKASIEKUNDE
VERENIGING GESTIG 

Op Maandag 1 Mei is 'n nuwe akademiese vereniging. die 
Kommunikasiekunde-vereniging, gestig. Die stigting bet gevolg 
omdat die kommunikasiekunde-studente gevoel het dat sonder 'n 
akademiese vereniging daar by hulle 'n leemte bestaan. Die stig
tingsvergadering is deur sowat vyftig studente bygewoon. 

Beoogde doelstellings van die vereniging sal wees om die S.A. U.K, 
k!oerantkantore, reklameagentskappe en· skakelmaatskappye te 
besoek. Hulle beoog ooki skakeling met soortgelyke verenigings 
op ander kampusse, bywoning van kongresse en reel van simposia. 
Hulle wil ook filmvertonings hou. Die vereniging gaan ook poog 
om op sosiale vlak die kommunik!asiestudente nader aan mekaar 
te bring. 

Op die vergadering is 'n aksiekomitee gekies wat 'n grondwet 
en huishoudelike reglemerit vir die vereniging sal opstel en voorle 
by die volgende vergadering. Dit word gedoen met die oog op af
filiasie by die S.A.B., wat 'n grondwet en 'n huishoudelike regle
ment van sy lede vereis. Die aksiekomitee bestaan uit Pieter Mulder 
(voors.), Ian Smith en William du Toit. 
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PUKKE 
ALTYD 

NETJIES 
As dit · was vir daardie een 

sinnetjie wat aandui dat die ar
tikel van 7 Mei in die Foto
Rapport vera! gaan oor die Uni
versiteit van Kaapstad se stu
dentemodes rue, kon die Pukke 
nou baie ontsteld gevoel bet. 

Daar word in die artikel ge
meld dat studente bulle min 
daaraan steur hoe bulle behoort 
te lyk, maar is dit noodwenig 
van toepassing op aile kampusse 
en aile studente? Van die so
mige kampusse kan dit wei gese 
word , maar van Puk, Kovsies, 
T ukkies en R.A.U. nooit. 

Jy Meisie 
'N MAN SE KEUSE 

Sommige mans verkies dat 'n vrou soos 'n sigaret moet wees -
lank, bleek en maer; Jig om te hanteer ; maklik verkrygbaar, so
dat hy haar na die eerste paar trekke kan dooddruk om dan totaal 
van haar te vergeet. 

Sommige mans verkies dat ' n vrou soos 'n sigaar moet wees -
beter gebou en van beter kwaliteit ; 'n sigaar kan gebere word -
hoe Ianger hy gebere word hoe beter die geur, nogtans eindig hulle 
ook een of ander tyd in die asbak, soos die sigaret, met die verskil 
dat die herinnering 'n bietjie Ianger bly voortleef. 

Sommige mans verkies dat 'n vrou soos 'n pyp moet wees -
van goeie kwaliteit en duursaam; duur om te bekom. 

' n Mal1 kies sy pyp volgens sy eie smaak en ook na die uiter
like voorkoms. 'n Man vertroetel en liefkoos sy pyp en raak meer 
geheg aan hom hoe ouer hy word - hy vertrou op hom en pas 
hom op. ' n Man sa l nog sy sigaret of sigaar aan iemand anders 
toevertrou, maar sy pyp is sy eie. 

Matty Reid het al op verskeie 
gelecnthede genoem dat die 
Potchefstroomse dames altyd 
die mooiste en korrekste aange
trek in van aile studente. Lang
broeke en die manlike voorkoms 

dat dit nog nie ,in" is nie) - wat asters op d1e Puk-kampus dra. 
van die netjiese drag 

(Fotokuns). 
is , uit" (ander sou dalk dink I Die Kamavald~edies is 'n goeie voorbceld 

daa.rvoor is ons dan ook dank-.....---------------------------1 

Beoordelaars Hokkie behaal 
oorwinnings baar. Maar outyds is ons beslis 

ook nie, vera! die mansmodes 
verleen baie kleur aan ·die kam
pus. 

Jou kleredrag weerspieel jou 
persoonli kheid, se die mense, en 
daarom is ons bly dat ons die 
beeld van die P.U. vir C.H.O. 
deur ook ons kleredrag na buite 
kan dra. 

HUIS en 
TUIN 

Vir al u Studentebehoeftes. 

* Tel. 4641 

* U KEN ONS 

~=======================::lop die beoordelaars van die Ylotte bet 

Op Saterdag 29 April het die 

tweede Hokkiespan teen West

ern Reefs A en die eerste span 

teen Klerksdorp A gespeel. Bei

de spanne het op die Markotter

veld op Klerksdorp gespeel. Die 

tweede span het goed gespeel en 

4-1 gewen. Veral die verdedi

ging het baie goed vertoon. 

Doele is aangcteken deur Hester

tjie de Korte (2), Henda Vil

joen (I ) en Esta Lass (I). Die 

eerste span het tot groot vreugdc 

van die tweedes ook 4-1 gcwen. 

Doele is aangeteken deur Klatie 

Slab bert (2) , Mariette Breet (I) 

en Susan Els (I). Dit was 'n 

voorspeler-wedstryd en die ag

terspelers het meer gerus as wat 

hulle gespeel het. Die voor

spelers was egter baie ongelukkig 

om nie meer doele te kon aan

teken nie, want telkens was die 

bal of net mis of het dit teen die 

doelpaal vasgcs!aan. 

CACHET MODES \ ~ 
DIE DAMES WINKEL 

flied ac 

* SOMERMODES 

* wintermodes 

ONDER KLEBE 

* broekkouse 

T< ;TRAAT 92 

die moeilike taak gerus om die wenvlot aan te wys uit al die netjiese 
en goedafgewerkte vlotte. Hier is drie beoordelaars besig om te 
koukus. Volgens bulle was die standaard van die Ylotte vanjaar I besonde• hoog. (Fotokun,). 

KETTINB-KOMPETISIE 

Sportraaisels 
vind byval 

Vrydagaand 28 April is die 
voorgereg tot die Karnaval be
dien toe Gerhard Viviers en Jan 
Snyman van die S.A.U.K. Sport
raaisels en -rande vanuit Totius
saal kom uitsaai het. 

Die sportraaisels het vir Wou
ter Geyser ' n groot bedrag in die 
sak gebring. Hy het die meeste 
van al die deelnemers gewen, 
naamlik R 135,00. 

Die studente het by altwee 
vertonings goed opgedaag en 
was 'n baie spontane gehoor. 
Soms was hulle selfs te spontaan. 

Gerhard Viviers het die ge
hoor se guns gewen toe hy vir 

Mej. Elsa Haveoga oorhandig 'n ruiker aan die twee asters wat die bulle weer Sid Nomis se bekende 
, _ ___________________ .....;;...;;;... _ _.~ dames-afdeling van die ketting-kompetisie gewen bet. (Fotokuns) . drie , uitgesaai'' het. 
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Skakelingsverslag 

Boepingsbemustheid motivering 
skakeling met ander • VIr 

DIE STUDENTERAAD bet gedurende Maart vanjaar 'n deeglike ondersoek ingestel na hierdie 1-----------------------
Studenteraad se motivering vir skakeling en skakelmetodes met ander Universiteite. 

'n Komrnissie bestaande uit mnre. Kobus van der Walt, Kobus Kotze, Kobus Booyens en Frans 

Kruger bet die ondersoek namens die Studenteraad geloods. 

Die Studenteraad wat die verslag van die kommi'Ssie eenparig 
aanvaar bet, bet die grondliggende gedagte agter die verslag soos 
volg gestel: ,Om weereens grondig te besin oor skakeling in 'n 
tyd waar skakeling 'n modegier geword bet. Die Afrikanerstudent 
bet nog altyd bekend gestaan as 'n fundamentele denker wat na 
sy ideale met weldeurdagtheid en 'n prinsipiele gefundeerdheid 
streef. Ons wil nie skakel ter wille van die skakeling op sigself 
nie, maar wil skakel met 'n roepingsbewustheid en met 'n voor
opgesette ideaal in 'n land wat 'n lewenstaak bet om volkere
verhoudinge 'n beslag te gee." 

Houvas: 
Die kommissie bet in die ver

slag kortliks stilgestaan by enke
Je nasionale studenteorganisasies 
wat 'n stewige houvas bet op 
sommige Studenterade en so 
dus skakeling op Studenteraads
vlak beinvloed. Oor Nusas bet 
die kommissie gese: ,Ons bet 
vandag te doen met 'n uiters 
goed georganiseerde organisasie 
wat van die nuutste metodes ge
bruik maak om hulle leiers op te 
lei. Hulle gaan uit van die Uni
versal Declaration of Human 
Rights wat aile volks- en be
skawingsverskille uitwis en die 
mens as indiwidu verabsoluteer. 
Met dit as uitgangspunt is hulle 
radikale kritici teen 'n beleid 
van veelvolkige ontwikkeling." 

Met die woorde van rnnr. 
Pityana, die President van Saso 
in 1969, het die swart man uit 
eie krag na bo moet beur en dat 
bulle in die proses die witman 
moet vergeet. Die swart mense 
moet 'n hegte eenheid vorm en 
,tribalism" is die grootste 
struikelblok in die weg van voor
uitgang. Daarom moet dit ver
werp word. 

keling met swart studente, met 
Engels-taligestudente en met 
mede-Afrikaanse studente. Die 
volgende standpunt word gehul
dig deur die kommissie aangaan
de motivering 'in die algemeen. 
Die Universiteite in Suid-Afrika 
is selfstandig, maar nie gei'sso
leerd van mekaar nie. Daar is 
gemeenskaplike bande wat voort
spruit uit die taak van 'n uni
versiteit en so 'n gemeenskaplike 
realiteit wat eie is aan 'n Uni
versiteit, is die bestaan van 'n 
georganiseerde studentelewe wat 
moet meehelp aan die vorming 
van 'n student. Daarom is 
kommunikasie tussen Studen
terade nodig om mekaar te help 
in die uitbouing van hierdie ge
meenskaplike terreine. Daar is 
ook onder hierdie punt stil ge
staan by die verhouding van die 
Universiteit as groeipunt in die 
samelewing en die latere beroeps
lewe. 

ldentiteit: 

Skakeling met swart studente 
moet lei tot 'n identiteitsbesef 
onder die nie-blanke. Die kom
missie is dit eens dat skakeli ng 
met swart studente daarop gerig 
moet wees om welwillendheid te 
bewys, om vertroue te wek, om 
'n goeie gesindheid te skep en 
om daardeur aan die swart 
student te bewys dat ons as blan
kes dit eerlik bedoel met hom. 

Die opstellers van die ver
slag het dit beklemtoon dat 
skakeling met MNusas as or
ganisasie geen sin bet nie, maar 
dat daar wel met Engelstalige 
Studenterade geskakel moet word 
om so begrip vir mekaar te 
verkry in 'n land waar ons altyd 
saam sal woon. Die vraag word 
gestel of daar ooit samelwerking 
kan wees as 'n mens nie bereid 
is om te sakel met diegene om
dat bulle net 'n ander standpunt 
as ons huldig nie. Dit beteken 

Mnr. Frans Kruger. 
(Fotokuns). 

Afrikaanse studenterade geska
kel word, , om so die eenheids
band tussen ons as Afrikaanse 
Studente te beklemtoon". 

Doelgerig: 

Enige skakeling met ander 
Universiteite moet doelgerigte 
skakeling wees wat moet lei 
na 'n konstruktiewe resultaat. 
Indien die skakeling tot 'n 
konstruktiewe resultaat moet lei, 
stel die kommissie as primere 
voorvereiste, dat die skakeling 
amptelik aan die hand van 'n 
vaste orde moet geskied. Die 
kommissie het drie belangrike 
skakelmetodes beklemtoon nl. 
ad-hoc skakeling, akademiese 
skakeling en administratiewe uit
ruiling. Die kommissie bet bulle 
ook ten sterkste uitgespreek teen 
enige vorm van die sogenaamde 
neutrale platform. Enige vorm 
van skakeling moet geskied van
uit ' n sekere standpunt, in die 
geval van hierdie Studenteraad, 
vanuit 'n CHRISTELIK-NA
SIONALE lewensbeskouing ge
bou op die Calvinistiese begin
sels van Gods Woord. 

BIEINSKADE 
BEPAAL 

SENDINGWEEK DEUR 
K.J.V. GEREEL 

Die K.J.V. van die N.G. 
gemeente Potchefstroom-Noord 
hou van 21-26 Mei 'n groat sen
dingweek. 

Vanaf 21 Mei sal daar elke 
aand by die kerk 'n byeenkoms 
wees. Op Sondagaand 21 Mei 
en Maandagaand 22 Mei tree 
ds. Lieb Loots op. Hy is die 
sekretaris vir Bybelverspreiding 
in Suid-Afrika. Op Dinsdag
aand 23 Mei sal ds. Jan Hof
meyer met behulp van skyfies 
meer vertel oor sy werk onder 
die Bantoejeug in Johannesburg 
en omstreke. Sy groat arbeids
veld betrek aile Bantoejeug in 
die mynkampongs en in die 
stad. Op Woensdagaand 24 
Mei en Donderdagaand 25 Mei 
sal die werksaamhede van die 
plaaslike studentetak toegelig 
word. Op Woensdagaand sal 
daar met behulp van skyfies 
getoon word watter werk in die 
Msinga-reservaat in Natal ge-

doen word onder die sowat 
honderd-duisend Zoeloes. 

Op Donderdagaand sal meer 
inligting verskaf word oor die 
werk van die studente bier in 
Potchefstroom. Hier werk die 
studente onder nie-blankes op 
omringende platte en by die 
eetsale van die kosbuise. Dr. 
Olewagen, die plaaslike sending
Ieraar, sal die twee aande op
tree. Die sendingwerk word Vry
dagaand 26 Mei afgesluit deur 
ds. Kerneels Hattingh van 
M.E.M.A. (die Moderne Evan
gelisasiemiddel in Afrika). Hy 
sal ons meer inlig oor werksaam
bede van M.E.M.A. 

Die he1e doe] van die sending
week is om alma] wat nie so 
direk betrokke is by die sending 
nie, in te Jig oor die arbeids
veld van die N.G. kerk. Die 
byeenkomste gedurende die sen
dingweek sal net een uur elke 
aand duur. 

"Batoging" tean Stadsvadars 

In navolging van ander universiteite bet die Pukke ook tydens bulle 
onlangse Karnaval ,betoog". Dit was egter 'n reklameset vir die 
Karnaval. (Fotokuns). 

Mnr. Kobus Kotze. 
(Fotokuns). nie 'n kapitulasie van beginsels Mnr. B. Potgieter, senior lek- ' •------------------------~ 

f 'k tor in farmakologie aan die 
Motivering: nie. Wat sakeling met A n aan- Potchefstroomse Universiteit vir 

se studente betref, kom dit in die C.H.O., gaan binnekort 'n teg-
Die opstellers van die verslag verslag na vore, dat afgesien van niek vir die bepaling van ~elek

het die motivering vir skakeling die forum wat die Afrikaanse t.ewe beskadiging van klein 
aan die hand van vier hoofpunte 1 .. · · b · h' b · 
behandel nl. Motivering in die studentebond bied, daar ook op dee tjtes m dte rem ter egm 
I . . . k Studenteraadsvlak met mede- toepas. Die apparaat is reeds 

Pa~g~e~m~e~e~n~,~m~O~tl~Ve~r~In~g~V~l~f~~Sa~-~==~~~~~~~~~~, 1 0p pad. 

U bet volop keuse in ons grootverskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekhandel" 

TOMSTRAAT 86- TEL. 5236- POTCHEFSTROOM 

Mnr. Potgieter bet onlangs 
teruggekeer van besoeke aan 
Swede, Belgie en ltalie. Hy het 
universiteite en navorsingsin-
stansies soos die Salsgrenska
instituut in Goetborg en die Kar- 1 

linska-instituut in Stockholm, 
besoek in verband met hierdie 
tegniek . 

Mnr. Potgieter se dat die ge
weldige werkstempo en die groot 
hoeveelhede apparaat en assis
tente in Swede hom veral be
indruk het. In Belgie is hy ge
tref deur die besondere bena
dering van die industrie ten op
sigte van probleme in die ge-
neeskunde. 

Vriendelike bediening. van 'n 

mede-Afrikaner by • • • 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
(Langs die Johannesburgpad gelee) 

GOEIE KOS! 

FLINKE DIENS! 

U tevredenheid is ons 

PLESIER! 

Ons onderneem ook bestellings 

aan koshuise tot baie laat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. 6670 
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ORIENTERING - OUO VADIS? PAD 
~N VENTER Th. B. 1 

In die pasafgelope aantal jare 
is daar baie in die koerante en 
elders geskryf oor die kwessie van 
ontgroening of ook genoem 
orientering as ons nou modern 
wil wees. . 

Wat myself betref, glo ek nie 
dat dit werklik moontlik is dat 
'n mens ;n hood in 'n donkie 
kan verander bloat deur die 
betrokke hood 'n donkie te 
noem nie. 

Op sy beste kan ander klere 
slegs die voorkoms van 'n mens 
verander, hoewel dit ook nie 
in aile gevalle noodwendig so is 
nie. Hoe dit ook a! sy - dit is 
nodig dat ons besin oor die wese 
van die genoemde gogga wat 
al soveel mense se lewens ge
rulneer bet. 

Party van u sal dadelik met 
my saamstem en miskien ook 'n 
paar gevalle kan aanhaal om my 
bewering te staaf, soos by.: 
,Het jy gehoor van die eerste
jaar wat heeltemal van sy ver
stand af geraak het toe bulle hom 
op die treinspoor vasgemaak 
het en die trein op die spoor 
langsaan verbygegaan bet." An
dere sal frons en se: ,Snert, 
loutere onsin, pure twak, as jy 
my vra." 

Aaoklag: 

Laat ons die gogga,' soos ons 
hom vandag ken, ,dissekteer". 
Jn die hele proses gaan dit om 
die ontgroening van nuwelinge 
deur middel van orientering ten 
opsigte van 'n nuwe omgewing. 
Dit is 'n prysenswaardige doe!. 
Dit spreek selfs van naasteliefde, 
selfs van 'n mate van selfver
loening. 

En nou? Wat sou die aanklag 

In die daaglikse !ewe sien ons 
dikwels dat 'n dametjie wat mooi 
van ver is, ver van mooi is as 
ons haar van nader beskou. Ons 
sal poog om die saak indringend 
te bespreek onder die twee vrae: 

I. Wie word georienteer? 

2. Hoe word bulle georicn
teer? 

Wie? 

I. Wie word georienteer? 

Met motivering sal ons onder
skei tussen 'n paar groepe wat 
onderhewig is aan orientering. 

(a) Mans wat direk na matriek 
universiteit toe gekom het -
seuntjies met matrieksertifikate. 
Die enigste !ewe wat hulle ken, 
is die beskermde een van skoal 
en ouerhuis. Ook ken hulle 
bykans niks van die praktiese 
selfstandige ]ewe nie. 

Studentemening 

(b) Mans wat reeds 'n jaar in 
die leer was - ouens wat reeds 
weet wat hulle wil he in die ]ewe. 

(c) Dames wat direk na matriek 
universiteit toe gekom bet -
meisies wat dink bulle is vol
wasse. 

(d) Mans en dames wat voor 
bulle eerstejaar 'n tydjie gewerk 
het, maar bulle is 'n baie klein 
minderbeid. 

Hoe? 

word, gedwing word om druiwe 
te steel, deur seniors (wat in 
gevalle nie heeltemal nugter is 
nie), uitgelooi word. 

Uitkenningsparades word 'n 
lasterwedstryd maar ... dit alles 
wat genoem is, is nie in ver
gelyking met wat volg- 'n mens 
verloor jou respek vir bulle na 
wie jy wou opsien, jou meerderes 
en bulle wat die koers moes aan
dui. 

Positief gesien, slaag hulle 
wei daari n om hierdie egolsme 
van die eerstejaars (vera! die wat 
gedink het hulle bet hulle dee! 
van swaarkry gebad gedurende 
die eerste drie maande van hulle 
militere opleiding) af te breek. 
Maar dit gaan selfs verder as dit. 

Verkrummel: 

Mens kom hier, ten spyte 
van 'n bietjie eiewaan met 'n 
soort tabula rasa gemoed. Tog 
besef jy dat daar nog baie dinge 
is wat mens moet leer. As ge
volg van die kinderagtige op
tredes stort die beeldjie wat jy 
vir jouself van die universiteit 
opgebou het, in duie. 

Die grand onder jou voete 
verkrummel en eerder as om 
verder in twyfel te !ewe, identi
fiseer jy jouself met die groepie 
mense. Yerwerping deur die 
groep is nie iets wat mens enige 
mens sou toewens nie. Die an
kers word Iosgesny en nog Skrif 
nog ouers het meer 'n behou
dende invloed op die mens nie, 
en ankerloos word hy deur die 
golwe rood geslinger - koers
loos. 

SKAKELING 
Dit is 'n aanvaarde feit dat daar in enige samelewing skakeling 

moet plaasvind om die onderlinge kontak te behou. Daarom moet 
ons dit waardeer dat daar op die Puk-kampus besondere aandag 
aan bierdie aspek gegee word. 

Een van die doelstellings van die Studenteraad van hierdie 
termyn wat besondere aandag geniet, is skakeling met ander Stu
denterade, afgesien van taal- of kleurverskil. Dit word egter duide
lik gestel dat daar tydens so 'n skakeling nie maar net gepoog 
word om goeie gesindhede aan te kweek nie, maar dat die ska
keling sinvol moet wees en moet uitloop op 'n konstruktiewe resul
taat. 

Die belangrikste motivering wat die Studenteraad vir skakeling 
bet, is dat daar positiewe beginsels op hierdie kampus nagestreef 
word wat ons nie net vir onsself moet hou nie, maar moet uitdra 
aan andersdenkendes in die besonder, maar ook aan persone wat 
op dieselfde golfiengte as ons ingestel is om sodoende versterking 
en uitbouing van ons beginsels te realiseer. Die motivering vir 
skakeling wissel dus van geval tot geval: in die geval van skakeling 
met nie-blanke studente moet gepoog word om die besef van 'n 
eie identiteit by hulle aan te kweek, terwyl skakeling met eenders
denkendes die eenheidsband moet versterk. 

In die lig van skakeling wat alreeds met ander universiteitc 
plaasgevind het, blyk dit duidelik dat die Studenteraad nie ten 
gunste is van die sogenaamde ,ope gesprek" met ander Studenter
rade nie. Gedurende konferensies is elke persoon nie vry om te 
se wat hy wil nie, maar die bespreking moet geskied vanuit 'n 
sekere stand punt, in ons geval vanuit 'n Christelik-nasionale lewens
beskouing. Daarom moet die skakeling aan die hand van 'n vaste 
orde geskied en is voorbereiding noodsaaklik vir beide partye in 
die skakelingsproses. 

Maar dit is nie net op inter-universitere vlak waar skakeling 
'n belangrike rol speel nie. Ook op die Puk-kampus het daar 'n 
Skakelraad ontstaan wat die Studenteraad, huiskomitee en die 
Dagstudentebestuur nouer saamsnoer. Deur hierdiestap word daar 
aan leiers op die kampus die geleentheid gegee om gesamentlik te 
besin oor aktuele probleme wat aile Pukke raak. 

dan kan wees teen so 'n prysens- 2. Hoe word bulle georienteer 

Sy studentelewe wat tot een 
van die mooiste tye van sy !ewe 
behoort, gee hom hoendervleis 
as hy daaraan terugdink. Die 
wereld het hy gewin, maar aan 
homself, sy siel, het hy onherstel
bare skade gely. 

Die Skakelraad beoog om gesamentlik aandag te gee aan die 
aan aspekte van die studentelewe wat vantevore vanwee 'n gebrek 
aan onderlinge skakeling dikwels agterwee gelaat is. Hierdie kon
struktiewe stap kan slegs lei tot 'n beter besinning oor die probleme 
van die studente, asook 'n groter moontlikheid van oplossing van 
sodanige probleme. Twee koppe is immers beter as een. Nouer 
samewerking met die universitsoweheid kan ook aangetoon word 
as 'n verdienste van hierdie ontwikkeling. 

waardige saak? en hoe reageer bulle daarop? 

Baadjie kom later 
V ervolg vanaf bladsy 1 

hulle nie moontlik om die baad
jies gedurende Mei te !ewer 
nie. 

Mnr. Verster het verder gese 
dat een van die tegniese pro
bleme die ingeweefde onderskrif 
by die wapen is. Met die maak 
van die wapen bet die vervaar
digers agtergelcom dat die in
weef van die onderskrif baie 
hoe koste in die hand gaan werk 
en dat dit die baadjies ook baie 
gaan vertraag. Die Studente
raad het gevolglik besluit om 
afte sien van 'n ingewefde onder
skrif en om 'n baie dun balkie 
sonder rand te vervaardig wat 
dan deur die kleinbandelaars 
onderaan die wapen vasgewerk 
sal word. 

Mnr. Verster het egter die ver
sekering gegee dat noue kontak 
met die vervaardigers bebou 
word en dat die nuwe baadjie 
nog steeds 'n pragstuk gaan 
wees. 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* Odron-gebou 

Lombardstraat 

* VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 707'C 

Wat die huidige metode van 
orientering betref kan daar 'n 
onderskeid getref word tussen 
die twee geslagte en ons dan slegs 
toespits op die mans. 

Wat die dames betref, sou 
ek nie waag om toestande 
te skets nie - dit bied genoeg 
stof vir 'n aparte onderwerp. 

Opstandigheid 
Nadat die mans en dames 'n 

week sonderseniors georienteer is 
t.o.v. 'n groot hoeveelheid leer
sake aangaande die universiteits
lewe, voel bulle net mooi ,tuis 
op die plaas" en met die houding 
wag bulle die geagte oudames en 
ouhere in. Wanneer hulle op
daag, begin die ontgroenings
deel van die orientering. 

U en ek, seniors - laat ons 
bietjie in ons alleenheid besin 
voordat ons 'n eerstejaar uit
vloek in woorde wat ek in my 
eerstejaar by seniors geleer het. 

Die afgelope twee weke is gekenmerk deur opspraakwekkende 
gebeure op die front van studente-aktiwiteite en 'n gees van op
standigheid het op baie kampusse sy kop uitgesteek. Skokkende 
foto's in studentekoerante, studenterade wat moet bedank, re
dakteurs van studentekoerante wat afgedank word en studente wat 
handuit ruk tydens 'n jool is algemene nuus. Hierdie opstandig
heid word verder gekenmerk deur blatante eise wat deur studente 
gestel word en 'n poging om op die maatskaplike en staatkundige 
terreine ook 'n invloed uit te oefen. 

Respek: 

Dit bestaan daaruit dat die 
jongmans een vir een uitgepluk 

Die menings in hierdie ru
briek is die menings van 
individue nie noodwendig die 
menings van die Redaksie 
nie. - Redakteur. 

Dat studente in ander terreine as die akademie belangstel, 
is baie verdienstelik, maar die feit moet steeds onder oe gehou word 
dat studente hulle op hulle eie vlak moet besig hou met aanbeve
lings en kritiek. Deur opstandig te wees bereik studente niks nie 
en oor die algemeen is dit 'n minderheid wat ontevrede is en deur 
opsweping van 'n meerderheid gebruik maak om hulle doelstel
lings te verwesentlik. 

Wit bit Woorb 
Sagaria 11:12. As dit goed is injulle oe, gee dan my loon; en so nie, laat dit dan staan. Toe hulle my 
loon afgeweeg: dertig sikkels siwer. 

Die ballingskap is verby en Israel verwerp nog hulle God. 
In hierdie professie dwing God Israel om Ho·m te waardeer. Hulle weeg dertig sikkels silwer af. 
Vir Israel in sy situsasie beteken dit niks meer nie as dat hulle God se genade en sy bemoeienis 

met bulle intens geringgeskat het. 
In Sagaria se profesie is hy 'n herder oor 'n kudde skape. In hierdie werk van h~m stel hy die 

Here self voor. 
lets skort. Israel is snood ondankbaar vir God se werk. Hulle siel word van hom afkerig. (vs. 

8). Die goeie Herder word pynlik verag. · 
Hulle beslis oor bulle God deur dertig skikels silwer af te weeg. 
Dan boor ons God se oordeel oor die Godsverwerping in vers 4. Hy weier om hulle verder op te 

pas. Die wat besig was om te sterf, laat by sterf en die res moet mekaar se vleis verslind. 
Dis 'n voorspel tot die hel. 
Hoe is die profesie vervul? In die tempe! vind daar 'n handelstransaksie plaas. Maklik. Sander 

om eens oor die prys te redekawel word die lewe van die Seun van God gekoop vir dertig sikkels 
silwer. 

Die ·wapad word gedruk 
deur Carletonville Pers 
(Edms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonville, Tvl. 
Posbus 406, Tel. 6184. 

Die Godsverwerping in die Ou Testament - dertig sikkels 
silwer - word in die N uwe Testament letterlik vervul in die ge
ringskatting van Jesus Christus - dertig sikkels silwer. 

God se toorn is op ons omdat ons God elke dag verwerp - maar 
Christus heel die breuk. Dcur Jesus Cbristus word die wereld 
met sy Skepper versoen. 

In die Ou Testament moet Sagaria die dertig silwermuntstukke 
met veragting in die tempel gaan neergooi. Maar in die Nuwe 
Testament word daardie dertig sikkels silwer die prys van my verw 
Iossing! 

Redaksie 
HOOFREDAKTEUR: 

Gerrit Pienaar (6370). 
SUBREDAKTRISES: 

Amanda Attwell (3211). 
Nicolette van der Walt. 

SEKRETARIS-PENNING
MEESTER: 
Dave van der Walt (2067). 

SIRKULASIEBESTUURDER: 
Kobus van der Walt (2030). 

ALGEMENE NUUS: 
Quintus Peiser (2171). 

SOSIAAL: 
Wilma van den Dool. 

DAMESBLAD: 
Jessica Knoetze (3214). 

KOSHUISAANGELEENT
HEDE. 
Riaan Odendaal (2024). 

AKADEMIES: 
Willemien Jerling (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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OO.RSPRONKLIKH£10 
i<ENMERK VLOTTE 

SOOS GEWOONLIK is die jaarlikse Kamaval van die Pukke weer 

afgesluit met 'n vlotoptog. Vir 'o hele week eo selfs oog vroeer is 

daar geswoeg en gesweet en min geslaap om alles klaar te kry. 

Volgens die voorsitter van die 
Karnaval, mnr. Nico Ligthelm, 
was die standaard van die vlotte 
weereens heeltemal bevredigend. 

Die vlot van Liberalia en Kar
licn bet wei deeglik hul eerste 
plek ·verdien. Die ,Surf"-ad
vertensie is baie oorspronklik 
uitgebeeld en op die afwerking 
was daar niks te se nie, se mnr. 
Ligthelm. 

Oor die algemeen was die 
vlotte se afwerking beslis beter 
as vorige jare, hoewel baie meer 
van die tema ,Advertensies" ge
maak kon word. 

Wat die vlotoptog self be
tref, bet alles voorspoedig ver
loop. Van die kant van die 
publiek is daar een beswaar wat 
die Pukke moet onthou en dit 
is om nie so op die vlotte saam 
te bondel nie. Die hele uitsig 
en aansig word glo belemmer. 

.-

Die tweede plek is gedeel deur 
Heimat - Klawerbof, Uitspan 
- Oosterbof, wat onderskei
dclik ,Joko"-tee en ,Rem
brandt"-sigarette uitgebeeld het. 
Die feit dat ,Joko"-tce se 
voorste gedeelte nie bedek was 
nie, bet glo niks aan die be
oordeling verander nie, hoe
wei die feit dat bulle laat gekom 
het, wei iets daarmee te doen 
kan he. 

'n Laaste woordjie. Aan oor
spronklikheid bet dit ten minste 
by twee ,vlotte" nie ontbreek 
nie. Wie sou nou se die gebruik 
van die ,Pi!" sou 'n klein trek
kertjie tot gevolg he? 'n Beter 
uitbeelding van die , Land
bouweekblad" se werksaamhede 
is beswaarlik moontlik. Die 
belangstelling wat dit uitgelok 
bet, spreek vanself. 

Mnr. Nico Lighthelm aan die woord tydens die opening van die Karnaval. V.I.n.r. verskyn mnr. Koos. 
Kruger, prof. H. J. J. Bingle, mnr. Rudi van der Walt, mnr. Jan Snyman (agter Nico) en mnr. Kobus 
van der Walt. ( Fotok uns) 

IARNAVAL FEESTELIK 
Die derde, oftewel vierde plek 

is ingeneem deur Toekoms saam 
met Karlien. 

Baie geluk, Pukke, met die I en die invloed van die maan bet 
mooi gees en samewerking wat beslis nie uitgebly nie! Vol
geheers bet. Die aandwerkery gende jaar maak ons weer so. 

Die wenvlot is vanjaar gebou deur Liberalis en Karlicn. Alma) was dit eens dat hierdie vlot besonder 
netjies afgcwcrk was. (Fotokuns). 

MEER WIL GEE VIR KARNAVAAL 
Dit het aan die Jig gekom dat 

die Pukke die dorp se wel
willendheid jeens die Universi
teit veels te min benut. 

sente en tweesentstukke op
gaar met die oog op die Kama
val. Dit word egter nooit ge
kollekteer nie. 

maak, is die ideaal dat al die 
Pukke groot gees vang en die 
hele Potchefsttoom daarby be
trek. 

Sakemanne en mense in woon- Kan ons nie volgende jaar Dit sal die opbrengs van die 

buurte wat nie in die onmidde- probeer om 'n grootskaalse op- Karnaval aansienlik verhoog en 

like nabyheid van die vlotop- tog in Potchefstroom te loods terselfdertyd die dorpsmense laat 

tog-roete le nie, het opgemerk nie? ln plaas van om dit slegs voel dat hulle ook hul dee! by

dat bulle lank voor die tyd alios 'n verpligte eerstejaarsaksie te dra tot ons feesvreugde. 

GEOPEN 
VOOR 'N feestelik verligte hoofgebou is die vyfdc en grootstc 
Karnaval geopen. Honderde entoesiastiese studente het op die kam
pus saamgedrom om die verrigtinge te aanskou. 

Die verskillende sprekers het ateljee 'n groot aantrekkings
almal reaksie by die gehoor krag. Nadat die program 9.30 
ontlok. Die rektor, prof. H. J. J. nm. afgesluit is, het daar 'n 
Bingle, is luid toegejuig toe hy vuurwerkvertoning op die rug
sy toespraak afgesluit het met byveld plaasgevind. 
die woorde: ,Dink revolu-
sioner, wees gevaarlik en gaan 
mal!" 

Ander sprekers wat opgetree 
bet was die burgemeester van 
Potchefstroom, raadslid Oost
buizen, die burgermeester van 
Tarentaal, raadslid Kruger (KK) 

KABARET 
VERMAAK 

die voorsitter van die karnaval- Dit was omtrent tyd dat 'n 
komitee, mnr. Nico Ligthelm vertoning van so 'n aard op 
en die voorsitter van die Stu- Potchefstroom plaasgevind het, 
denteraad, mnr. Kobus van der vera! omdat dit van so 'n hoc 
Walt. gehalte was. 

As hoofspreker het opgetree Paul Andrews het as naboot-
mnr. Jan Snyman van die ser groot byval gevind. Van die 
S.A.U.K. Hy het in sy bood- studente het egter soms glad 
skap genoem dat die buite- nie sy Engelse humor verstaan 
wereld die Puk met verwondering nie, wat nogal jammer was. 
dophou in sy alledaagse optrede Hy is ook die man wat die ,Hun
en vera! in die uitleef van vreug- ter" sigarette-advertensie oor die 
degevoelens van Karnaval. Hy radio sing. 
het ook die hoop uitgespreek Norman Scott die buik-
dat die verwondering in be- spreker was uitstekend en sy 
wondering sal oorgaan. pop Louis het gesorg vir baie 

Die groete en goeie wense van pret en plesier. 
Tarentaal is deur die burger-
meester, mnr. Koos (Kaffer) Jennifer Canton het drie au
Kruger oorgedra. Die bande like sangnommers gelewer. Toe 
met die buurstaat van ons is weer sy begin sing was die gehoor 
eens verstewig. Raadslid Kruger eers op hul hoede (want wat 
het ook genoem dat daar goeie weet Pukke nou van 'n kabaret
vordering gemaak word met die vertoning) maar na die eerste 
navorsing in verband met ta- nommer het alma! heerlik ont-
rentaaltjies. spanne geluister. 

Raadslid Oosthuizen het die As afsluitingsfunksie van die 
studente die vryheid van die Karnaval was die aksie uiters 
dorp gegee en daarmee Juide geslaagd. Dit het gevoel asof 
toejuiging ontvang. daar eerder in die ,Sardis" in 

Johannesburg as in Oosterhof 
Na afloop van die opening 1 was Radio Hoeveld se mobiele _s_e_e_et_s_aa __ g_ee_··e_t_w_o_r_d_. __ _ 

Die vlot van Klawerhof en Heimat bet die tweede plek gedeel met 
Oosterhof en Uitspan. (Fotokuns). 

Die ,daaglikse-katastrofes" van Oosterhof en Uitspan bet tweede 
gekom in die vlotboukompetisie. (Fotokuns). 



Die optrede van Des en Dawn Lindberg bet besonder byvol gevind 
by die Pukke. Hulle bet opgetree tydens alie Karnavalkonsert wat 
op Donderdagaand 4 Mei gehou is. (Fotokuns). 

KARNAVALKONSERT 
BESTE DOlT 

Die karnavalkonsert het hitr
die jaar beslis reaksie van die 
gehoor uitgelok. Oor die al
gemeen is dit beskou as die beste 
Karnavalkonsert wat nog gehou 
is. 

gename stem, hoewel ons mis
kien te min van laasgenoemde 
gehoor het. 

Die hoofprogram van Des 
en Dawn Lindberg na pouse was 
puik. Hulle sang was soos altyd 
baie goed en profesioneel. On
gelukkig kan nie dieselfde altyd 
van bulle humor en liedkeuse 
gese word nie. Party nommers 
en spesifiek die van Dawn het 
volgens sommige studente van 
swak smaak getuig. 

In die voorprogram was Big 
Len Brauer heel gemiddeld, 
nooit juis briljant nie maar hy 
het tog groot byval gevind by 
die studente. Cornelia wat na 
hom gevolg het se program het 
grootliks uit sangnommers be
staan. Sy kan dus nie beoordeel 
word as 'n verboogspersoonlik- Daar bet deurgaans 'n aan
heid soos ander kunstenaars nie, gename atmosfeer geheers en die 
,want sy bet in elk geval net kontak tussen die kunstenaars 
dee! gebad aan 'n voorprogram". en gehoor was bevredigend. Die 
Haar warm stem het egter goed Afrikaanse, en vera) platte
gedra en aanhangers van haar landse studente, is miskien nie 
het haar sang beslis genotvol so teater-bewus nie en daarom 

was die applous van korte duur, 
gevind. Cornelia het self gese alhoewel bulle die program net 
dat sy nog nooit ,Vincent van so geniet het. Die kunstenaars 
Gogh" voor so 'n ontvanklike was by alma) bekend as in
gehoor gesing het nie. Nick formele verhoogspersoonlikhede 
Taylor kan uitgesonder word as en omdat die groot byna alma) 
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RADIO PUK SAAI UIT-

Mnr. Nico Ligthelm en Lynette de Meillon besoek mnr. Fred Sharp van Radio Hoeveld in die mobiele 
ateljee vanwaar programme van Radio Hoeveld eo Spriogbokradio tydeos Karoaval uitgesaai is. 

(Fotokuns). 

' n puik verhoogskunstenaar. Hy studente was en dit Karnaval Die oorspronklike wyse waarop stalletjies tydens Karnaval gemaak is, bet weereens opgeval. Hier 
was ook die beste van die aand, was, kan die konsert dus beskou bied Tinus Nortje 'n roomys aan ,so uit die perd se bek". (Fotokuns.) 
met pittige segoed en 'n aan- word as uiters geslaagd. 

GROEP 2 BY KARNAVAL 

" Op Woensdag 3 Mei is die Pukke tydens Stalletjiesdag vermaak deur Groep 2. 
Pukke saam met Sias en Gert en· bulle orkes. 

HOOGTEPUNT VAN 
KARIA VAL 

Die stalletjiesdag tydens Kar
naval '72 kan as een van die 
hoogtepunte van die Feesweek 
beskou word. Daar het onge
kende belangstelling geheers, wat 
waarskynlik is omdat stalletjies
dag die keer op 'n Woensdag 
en nie soos gewoonlik op 'n 
Vrydag gehou is. 

Die komitee verantwoordelik 
vir die stalletjiesdag het bulle 
besonder goed van hvlle taak ge
kwyt deur 'n deurlopende pro
gram aan te hied. Die oggend 
8.30 vm. het die tydrenjaers 
weggespring. 

Later die oggend bet ,Die 
Rooi Valke" 'n vryvalvertoning 
gelewer. Twee was op die tei
ken maar die ander twee het die 
teiken ietwat mis geval. Die 
deurlopende vertonings van 
,Groep 2" en die buikspreker 
het groot aftrek van die stu
dente gekry. Tydens die etens
uur was daar ook die Puk-gim
naste wat 'n vertoning gelewer 
bet. 

Die orkeskompetisie wat baie 
aandag getrek het, is gewen 
deur twee Oosterhof-asters, 

Adrien Hoegenboezem en Ce
cile Kitchner. 

Vanaf 4.30 nm. het die Puk 
sy eie ,Le Mans" oo die 
kampus gehad. Na 'n aanvank
like stryd tussen Skuur 8, 7, 9 
en Uitspan het Skuur se motor 
ingegee en Uitspan het met die 
lourierkrans weggestap. 

Die stalletjieskompetisie is ge
wen deur Skuur 3, 4 en Kastecl 
G, D en Makouvlei en Ooster
hof. Die idees was baie oor
spronklik. Die duikweg is om
skep in 'n pre-historise grot. 
Die kos was hierdie jaar besonder 
volop en tot laat toe is nog kos 
verkoop. 

Die mobiele ateljee van die 
S.A.U.K. was 'n baie groot aan
trekkingskrag. Die middag van
af 1.15 nm. is ,Radiospeelkas" 
deur Elwin Morris aangebi$:d, en 
die aand Radio Hoeveld deur 
Fred Sharp. 

Die aand is ook 'n uitvoering 
deur die plaaslike ,Beat Ho
vens" in die Totiussaal gehou. 
Die dag is die aand laat by die 
vlotte afgesluit. 
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OOR 
DIE ONDERDEUR 

Hallo Julie, 
Is dit nie 'n gedagte wat 'n mens moeg maak as jy dink dat 

K.arnaval verby is nie, want nou le die akademie in al sy fasette 
weer voor die deur. Voorwaar 'n uitputtende gedagte. Maar, 
nouja, bemoedig mekaar maar en siedaar, geen druipsyfer vir 1972 
'n Heerlike gedagte, ne? 

M~r terwyl ander lesings nodig bet, is 'n laslappieskomber 
eers al wat Lisa Pretorius wou he vir die winter, maar deesdae is 
sy tevrede met m;t Lappies. 

Lyk vir my lang blonde hare bly steeds gewild, veral as 'n 
me~s mal gaan tydens Kama val, Nico? 

Alhoewel die einde van die jaar nog ver le, sal Eric Louw moet 
begin spaar om vir Loesje 'n ring te koop. 

AKAD~MI£ 

IN SLAG 
Die afgelope Karnaval is 

weereens gekenmerk deur die 
gereelde ,massa" van klasse, 
soms vanwee aktiwiteite (soos 
betogings) en soms slegs omdat 
daar ,gees gevang" moet word! 

Daar bestaan 'n neiging onder 
studente om reeds vanaf die 
openingsdag van Karnaval links 
en regs te begin klasse afgee en 
Die Wapad bet 'n menings
opname gemaak onder dosente 
sowel as studente om te sien 
wat die algemene gevoel in ver
band met die verskynsel is. Ons hou maar styf duim vas dat daarin Julie, wanneer Yvonne 

en Dries gaan trou, nie rugbywedstryde plaasvind nie, anders 
mag die bruidegom dalk laat opdaag. Hendrina Kruger, 'n tweede-

Wat hou die Toekoms dan alles vir Danie Human en Marian- jaar B.A.-student, meen dat 'n 
ne Nortje in, tog sekerlik nie net saam klas-draf nie? ,massa" op sy tyd 'n goeie ding 

'n Mens is maar skrikkerig vir Uys· in die koue winter, maar kan wees, in soverre dit spon-
vir Marie Grove is Pierre die somer. taan kom. Sy se egter dat daar 

'n Regsgeding moet ingestel word teen die Kanoklub, want sommige studente wat altyd 
wa«.er ander raad sal Saal die Jager1 Sanet Aucamp dan kom vra? dwarstrekkerig wit wees sonder 

Dit was lanklaas dat Jacques en Koos hut ,trick" gedoen bet, om 'n gegronde rede te gee en 
maar dit wit tog voorkom asof Jacques nuwe inspirasie kry. bulle gesindheid teenoor Puk-

Frans Scheepers is pas aangestel as Spyskaartkonvenor en Het- aksies is gewoonlik sleg. Sy 
tie Venter deel sy smart - niemand is mos ooit tevrede met die se verder dat studente die straf
kos nie. referate of -toetse wat dosente 

Skynbaar wil Bes nou vaste beleggings kom maak op die soms gee in 'n goeie lig moet aan-
PUK - Pretoria is te ver. vaar. 

Afgesien van die feit dat Marius en Cap'e kamermaats is, hou . 
bulle ook van die Letter M. Waarom dan Magda en Marieta Enncus val! der Walt steun 
van Klawerhof? haar, maar se. dat studente te 

Lany is skynbaar nie bang vir die kaptein van Kasteel nie, vroeg reeds ~gtn massa en hul~e 
of hoe Esme. sodoende dte. onguns van dte 

Vandat Ronnie met Betsie van Kulu sleep, ken by aldie huis- dosente ?P dte. hats haal. ~y 
komitee se geheime _,_ pasop! beskou d~t as wters onr~gverd!g 

Die liefde is soos 'n wipplank, meen Landman en Annelie. y.'anneer n dosent na so n akste 
Die een dag op en die ander dag weer af. n strafreferaat of toets gee. 

Chari wens tog so dat Ria ook dink dat ligte hare en swart 
pragtig saamgaan. 

Naweke sleep Hennie de Villiers vir Beatrice kerk toe, om sy 
proefpreke aan te boor, maar sy hoop dat dit nie net by die proef 
sal bly nie. 

Sedert Barry demmie in Dierkunde, kom Cecile al haar prakties 
deur. 

,Brenda and Zelda went up the hill, Brenda Faul down and 
Zelda Faul down and Willem thought it was Groovy." 

,Golf playing is not all that Robert Schoeman does, he collects 
pearls too." 

'n Naweek op Walkerville is net die beste medisyne vir lsak 
Kruger en Ina om heerlik uit te rus na so 'n uitputtende vlot
bouery tydens Karnaval. 

Hoop julie geniet die lang naweek en Kroggie en Hester Venter 
moet darem onthou om te oefen tydens die Landloopklub-uit
stappie. 

Ta-ta. AGIE. 

Kine - Puk gestig 
geveer van 7.30 nm. tot 10 nm. 
aanhou. 

As voorbeeld van die soort 
programme wat aangebied sal 
word, noem mnr. Van den Dool 
die eerste twee programme: 

Leon van Rooyen keur dit 
summier af, WC!-nt, SC by: ,Ar
bied Adel !" Dan voeg hy egter 
as 'n nagedagte by dat dit bloot 
menslik is om soms die verkeerde 
ding te doen ~ veral tydens 
Karnaval. 

Verteenwoordigend van die 
groep studente wat die massa 
van klasse afkeur, is Landman 
Vogel, 'n derdejaar propedeutiese 
student en Ansie Duberry, 'n 
eerstejaar B.A.-student. Land
man se dat dit soms toelaat
baar mag wees, mits dit in oor
leg met die dosent en in 'n goeie 
bewuste gees gedoen kan word. 
Ansie sien die standpunt van 
die dosente in wie se werk vol
gens 'n bepaalde rooster beplan 
is en sy se studente kan slegs 
hulleself blameer in eksamen
tyd wanneer bulle dan afgeskeep
te werk moet studeer. 

Prof. P. D. van der Walt, 
hoof van die Departement Afri
kaans-Nederlands, se uitgangs
punt is openhartigheid met sy 
klasse reeds voor Karnaval. Hy 

Bettie Celliers-Barnard, saam· met prof. W. N. Coetzee tydens die 
openingsuitstalling van die Departement Beeldende Kunste. Sy 
bet onlangs 'n uitstalling van steendrukte en etse in die kunslokaal 
van die Frans du Toit-gebou gehou. (Fotokuns). 

Uitstalling druk besoek 
V ANAF 25 April tot 6 Mei is 'n uitstalling van grafiese werke van 

Bettie Cilliers-Barnard in die kunslokaal van die Frans du Toit

gebou gebou, wat bestaan bet uit steendrukke, sketse en monotipes. 

Bettie Cilliers-Barnard is in Rustenburg (Tvl.) gebore en be-

baal in 1937 die B.A.-graad in tale aan die Pretoriase universiteit. 

Hierna studeer sy met tussenposes in die buiteland, vera) Parys, in 

die skilderkuns. Sy bet reeds aan verskeie internasionale uitstal-

1ings deelgeneem en Suid-Afrika in sowel oorsese as nasionale uit

stallings verteenwoordig. Verder bet sy met tapisserie-ontwerp en 

muurskilderye o.a. die Transvaalse en Vrystaatse Provinsiale Ge

boue en die lughawe Jan Smuts, versier. 

Hierdie bekende skilderes was self op die formele opening van 

die uitstalling teenwoordig en sedertdien is dit druk besoek deur 

belangstellendes. 

So in die stilligheid bet daar 
saam met die Naweekontspan
ningkomitee ook 'n nuwe film
vereniging: die KINE-PUK 
ontstaan. Hierdie vereniging 
staan onder die A.O.B. en bet 
ten doel die wys van dokumen
tere films van interessante en op
voedkundige aard. 

Die openingsvertoning - 20 
Mei (Saterdag): Appollo 15; 
Man in the Sea; The City, 
time of decision; Faces of 
America. 

probeer 'n vertrouensverhou- .-------------------------. 
ding skep en se dat die studente Mnr. Gerrit van den Dool, 

voorsitter van die vereniging, 
is baie entoesiasties oor die 
moontlikbede: 

,Ons in Suid-Afrika wat nog 
nie 'n televisie bet nie, mis baie 
van die interessante programme 
wat die mense oorsee sien". 

Op Saterdag, 27 Mei, is daar 
'n aantal films por Japan: bulle 
tuine, skole jeug en universiteite 
asook 'n dag met 'n Jap!lnese 
gesin. 

KINE-PUK staan oop vir 
almal wat belang stel en daar sal 

Die vereniging beoog om elke geen lidmaatskap of ledegeld 
week 'n reeks films te wys. Die wees nie. Die meeste vertonings 
vertonings sal op Vrydag- of sal in die onderste Dierkunde le
Saterdagaande plaasvind, na ge- singsaal gebou word. Beson
lang van ander bedrywighede derbede sal elke keer op plak
wat hier plaasvind, en sal on- . kate verskyn" 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

in die verlede nog altyd positief 
hierop gereageer bet met 'n baie 
goeie gesindheid. Prof. van der 
Walt glo dat Karnaval 'n groot 
sielkundig terapeutiese waarde 
bet en geen dosent wil graag 
aan studente bulle pret ontse 
nie. Karnavalaktiwiteite is nie 
veronderstel om met akademiese 
werksaamhede te bots nie en 'n 
massa bring gr.oot disorganisasie 
mee. Hy se dat by nie toetse of 
referate sal gee na n massa 
nie, maar dat die studente ou-
tomaties benadeel word na. so 
'n stap. Sy standpunt bet hy 
geillustreer met die volgende 
aanhaling uit ,Dias" van N. P. 
van Wyk Louw: 

,Hy wou meer doen as sy 
plig, maar ook sy plig". 

Daar word gevind dat eerste
jaarstudente oor die algemeen 
meer geneig is om te massa as 
tweede- en derdejaarstudente, 
miskien as gevolg van die on
gekende vryheid en uitermatige 
groot klasse wat massa-opswe-•-----------------------..1. ping vergemaklik. -

U kan gerus u bande versool by . . • 

60LIJEN WEST 
BETBEAIIEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK! 

Groot voorraad * NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

GOODYEAR G 800 loopvlak * Nautste toestel vir WIELSPORING en 

·BALANSERING 

LOMBARDSTRAAT 37 - POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare diens eo Jaagste prysr) 
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OP DIE KOSHUISFRONT 
HEIDE: 

Baie geluk Liberalia en Kar
lien met die wenvlot. (Verkoop 
julie nie dalk waspoeier teen 
kosprys nie ?). En baie dankie 
aan die Karnavalkomitee vir die 
Kama val. W oensdag was groot. 
Jy bet jou Jekker verkul as jy 
net gou wou kampus toe gaan 
om te gaan kyk wat daar aan
gaan. Daar was soveel om te 
doen en te luister dat jy nie kon 
wegkom voordat alles klaar was 
nie. 

Raai wie is Fred Sharp se 
gunstelinge op die Puk? Sy 
handtekening is in ons bood
skapboek. Dit alles net om
dat Heide dit kon regkry om die 
nuus in Johannesburg te Jaat 
lees i.p.v. in Potchefstroom. 
Heide bet 'n ,bak" gees! 

KARLIEN: 

Groot gees is nie die woord vir 
Karlien hierdie jaar met die 
mal-Karnaval nie! Sommer vir 

'n begin: die Karnaval-voor
sitter, Nico Ligthelm, kan getuig 
van 'n yskoue bad op Karlien se 
sewende vloer. 

Ons bet die koshuis met Kar
navalweek prettig versier 
sommer net vir lekker gees en 
mal gaan. 

Wat die vlotbougroepe be
tref, was die gees op die ,.bol" 
Karlien se eerste ,tweede en 
derde vloere het reeds 'n warm 

Daar bet deurgaaos 'n gesellige stemming geheers tydens die vlotbanery en met samewerking kon die 
hoe standaard bereik word wa vanjaar deurgaans by die vlotte aagetrek is. (Fotokuns) 

hokkiewedstyyd met Liberalia 
agter die rug, die vierde en 
vyfde en sesde gange het 'n braai 
vleis met Over de Voor-Noord 
en die sewende vloer bet reeds 
'n baie geslaagde intertee met 
Toekoms gehou. 

Toe wen Karlien se eerste, 
tweede en derde vloere die vlot
boukompetisie saam met Li
beralia. Baie geluk dat julie 
ons naam so hoog hou! 

SKUUR: 

Die Skuurmanne het 'n woeste 
tyd agter die rug. Tydens Kar
naval is daar 'n hele paar keer 
aanslae op ons vesting gemaak 

· (Kasteel was glad nie onskuldig 
nie !), maar die wraak was soet. 
Op een na was aldie primaria's 
van die dameskoshuise ,gaste" 
van die Skuur in die Grama
doelas. 'n Losprys van R2,50 
is vir clkeen betaal. 

Die manne bedank die dames 
van Heide 4-7, Klawerhof en 
Kasteel vir die aangename uur
tjies saam tydens die vlot
bouery . Waar alles nie altyd 
wou ,vlot" nie was elkeen in 
karnavalluim, sodat daar geen 
probleme opgeduik het nie. 

Die ,million dollar question" 
is tans hoe die Volksie op die 
vragmotor gekom het. 

Na die lang naweek is ons al
ma! weer vol akademie en kan 
nie wag vir die vakansie wat moet 
kom nie. 

Dan hou Marie Viljoen en 
ander die blikkant bo op die 
aportterrein. Moet net nie die 
blinkkante van die diamant· 
ringe v7rgeet nie, of hoe Esrelle. 
Intertees was lekker en ons staan 
nie terug nie, terwyl ons sommer 
al meer manne op die plaas ken. 

Klawerhof het saam met Skuur 
vlot gebou en ons wil net vir die 
manne van Skuur dankie se vir 
die aangename gees tydens kar
naval. 

OVER DE VOOR: 

Ons wil net vir Schalk van der 
Merwe baie geluk se met sy in
sluiting in die Wes-Transvaalse 
span. Ook geluk aan al ons 
manne wat die afgelope grade
plegtigheid grade ontvang het. 

Dan baie geluk aan Over·de
Voor se eerste rugbyspan dat 
bulle Libcralia so 'n kaffcrpah. 
gegee bet. Ons dank aan bulle 
dat hulle darem nog teen ons 
gespeel het. Die telling was 23-10. 

Die intertees wat vir ons aan
gebied is, is baie suksesvol en 
dit lyk of daar deesdae meer be
langstelling is. 

OOSTERHOJ.' : 

-------------------------------------------------------------,KLAWERHOF: 

Met Karnaval op hande en 
die akademie opsy, gaan Ooster
hof mal. Daar word op trappe, 
om teekannc, in badkamers, som· 
mer oral, gekoek, getee en ge
sels. 

Karnavalkonsert 
was puik 

Geagte Redakteur, 

Ek wil net die komitee wat 
verantwoordelik was vir die 
Karnavalkonsert hartlik geluk
wens met die puik kunstenaars 
wat hulle aangebied het, vera( 
as jy in ag neem hoe moeilik 
dit is om goeie kunstenaars te 
kry. 

Hoewel Len Brauer nie iets 
vir die oog is nie, was sy mu
siek nogal goed as jy net jou 
oe toemaak. Cornelia se weer
gawe van , Vincent van Gogh" 
was absoluut 'n verrukking. 
Haar houding het die gehoor 
nie veel beindruk nie, maar dis 
na haar kuns wat ons kom luister 
het en nie om persone te anali
seer nie. Nick Taylor was spreek
woordelik skreeusnaaks. Wat hy 
gesing het was die moeite werd 
om na te luister en dit wat hy 
gese bet was sonder die banali
teit wat mens soms in eie gele
dere vind. 

Des en Dawn was onver
beterlik. Hulle persoonlikhede 
is so sprankelend dat mens Des 
se lang hare later nie eens meer 
raaksien nie. Die liedjies wat 
bulle aangebied het was deur
gaans genotvol. 

Die kunstenaar~ het hulle 
beslis misreken met die gehoor. 
Daar was niks van die veel
geroemde Suid-Afrikaanse gas
vryheid nie. AI vier kunstenaars 
het hulle bes pro beer om .. vrien
de" te maak met die gehoor, 
maar daar sit hullc. Hulle is ' n 
gesofistikeerde, akademiese ge
hoor en daardie persone op die 
verhoog kan niks doen wat vir 
ons snaaks is nie. As die per
sone wat so krities staan teen
oor die kunstenaa rs dalk net na 
die woorde van die liedjie sou 
luister, so u hulle dalk as .,ry
ker" mense daar uit gegaan het. 

Ag nee, laat ons ontspan en dit 
wat snaaks is, al i~ dit in ons eie 
gemeenskap, aanvaar en daar
oor Jag. Ons hcle probleem is 
dat hier op hierdie kampus 
van ons te vee! lang akademiese 
gesigte rondloop en nie die ver
moe besit om te lag. 

HElDJN . 

Massa word 
vergeet 

Geagte Redakteur, 

Ek was in die uiters bevoor
regtc posisie om een van die 
I 50 , uitverkorcnes" tc wees om 

Tog is dit geen gebeim dat die Karnaval '72 se afsluitingsfunk-
konsert nie in alma! se smaak sie te kon bywoon. Hoewel die 
geval het nie. Die groot prob- Karnavalkomitee daarvan 'n 
leem van die kritici is dat bulle sukses probeer maak het, is ek 
daar gaan sit met die idee: oortuig dat niemand dit regtig 

kon geniet het nie, want die be
,Oe, dis modern, dis swak, dit sef dat daar sowat 4,850 Pukke 
kan my tog nie vermaak nie." is vir daar wie nie kans tot feeste
Die persone het heel moontJjk like afsluiting is nie, het ge
nog nie die volwassenbeid om durig in die agterkop gemaal. 
vir hulleself te kan lag nie. Die Karnavalkomitee het in 
As bulle nie vir ,Vannermerwe" le opsigte op die vorige kar
kan Jag nie, is niks snaaks nie. -. navalle verbeter (en ·baie geluk 

daarmee), behalwe dat hulle 
weereens van die massa op die 
Jaaste aand vergeet het. 

Nee, ons durf hierdie toe
drag van sake nie toelaat nie. 
Op die Puk mag daar nie klasse
verskil ontstaan nie. Ons is alma! 
gelyk. alma! Pukke en daarom 
moet ons daar vir elke student 
die geleenheid gegun word om 
die Karnaval met vreugde af te 
sluit. 

ONTEVREDE. 

Duikweg lyk 
slordig 

Geagte Rcdakteur, 

Ek het ' n groot las op my 
hart wat ek graag wil afro!. 
Hierdie duikweg waaroor daar 
soveel vreugde was toe dit vol
tooi is, word vir my werklik 'n 
seer-oog. 

Kan die mense wat dit ' ulle 
plig ag om die plakkate t.: ver
wyder, dan nie 'n ordentlike 
werk daarvan maak nie? Nou 
word daar net dele uitgeskeur en 
stukke afgebrand en die res van 
die reklamepoging, wat die ko
mitee met soveel sorg uitge-
bring het, bly dan net daar hang, 
aaklig vermink en skreeuend 
om simpatic. 

Nog iets - kan hierdie plak
kaatverwyderaars nie maar wag 
tot die aksie wat op die plak
kaat aangekondig word, verby 
is voordat hulle met hulle stroop
tog begin. 

Die resultaat van hierdie van
dalisme wat blykbaar op Sater
dagaande gebeur, is dat die 
Gereformeerde lidmate van 

Aa! dis 'n goeie vraag om te 
vra wat gaan hier in Klawerhof 
aan. Na ' n kort, maar heerlike 
vakansie voel ons alma! sommer 
weer reg vir die akademie en 
toetse wat op ons toesak . Maar 
moenie praat van Karnaval
gees nie, want daar was ons so 
reg soos 'n roer! Met so klomp 
oulike eerstejaars bly Klawer
hofwakkcr, want hul oorspronk
Ii k heid en regte studentegees 
laat hul nie in die sleek nie. AI 
is die seniors hul prooi , geniet 
hul dil en is hul trot. op julie. 

Akademiese wrakke is ons be
slis nie,want om die teekan word 
daar heerlik ,,gekoek", of eintlik 
dwaal gesprekke reguit kamers 
toe en daar word ons mense
kennis verhoog tot in die nagte
Iike ure toe. Gesels is darem 
nie al wat ons kan doen nie, 
maar sing ook! Dankie ouens, 
dit was groot! Ook geluk aan 
albei Oo-; terhof se sergroepe. 

Die dames borrel oor van op
gewondenheid en die feit dat 
daar saam met Uitspan en Tha
ba Jah gebou word, verhoog 
hierdie opgewondenheid. Die 
manne kan verseker wees van 'n 
klomp ywerige Oosterhoffers. 

Dit is nou net mooi 'n jaar 
dat ons laas ons poeffes gesien 
het en ons hoop dat, met die 
leentyd nou verstreke, dat hulle 
spoedig Ooswaarts sal keer. Die 
slepers het nou 'n harde sleep 
tyd. Ons merk dat die banke se 
kussings ook nou al voete kry. 

AI die diamante van Ooster
terhof laat ons koshuis se waar
de die hoogte inskiet. Nie min
der as tien asters spog al met die 
klippie. l:foe wens ons nie dit 
was ons me. 

Ek wonder wat gaan die Kar
naval oplewer, geniet dit dames 
maar ... kophou. 

JOUBERT MEUBELS 

* 
Kom hesoek ons vir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

GRAMMOFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

LINDE(JUE'S i~~:~:=rns 
Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

* Spesiale pryse aan 
Studente. 

* Depots: 
Bult Droogskoonmakers en 
Wesvaal Waassery. 

Vervolg op bladsy 5 '------------------------.~ 



1 ODIE WAPAD, WOENSDAG 17 MEl 1971 

PUKKE TRAP WITS OP EIE WERF 
DIE STEWIGE oorwinning van 24-19 wat die Pukke verlede Woensdag teen die sterk span van Wits Dit bet gebeur. Die Puk se eerste rugbyspan bet slae gekry 
om die Ted Sceales-trofl!e bebaal bet, bet tot groot boogte vergoed vir die onnodige nederlaag van 13-15 teen Strathvaal. Dat die Pukke nou met meer gedetermineerdheid 
die vorige Saterdag teen Stratbvaa~. . . . gaan speel, is seker. Sewe Pukke bet gebelp dat Wes-Transv4al 

Dit was 'n spannende wed- tmsveld moetlikbetd gaan raak- rustydtelling tot 12-10 opge- vir Noord-Transvaal so koudgesit bet. Martin Schutte op baker 
stryd waarin die spanne om die loop, want die Witsies was spoe- skuifen hut voorsprong tot 21-10 was die sewende Puk in aie Wes-Transvaalse span. 
beurt voorgeloop bet. Vroeg dig 10-6 _voor. Daarna bet d~e 'n kwartier voor die eind
het dit gelyk of die ·Pukke op bul Pukke dte stang vasgebyt, dte fluitjie opgeskuif. 

Die grondslag vir die Puk

Goeie talent by landloop 
Op-13 Mei het die Wes-Trans

vaalse Amateur-Landloopunie 
se program vir vanjaar 'n aan
vang geneem met 'n vriendskap
Jike byeenkoms op Potchef
stroom. Die Pukke besit van
jaar baie goeie- talent en beloof 
groot dinge vir die nuwe sei
soen. 

Op 20 Mei vind die gewilde 
Kokkie Nel-aflos tussen Parys 
en Potchefstroom plaas en dit 
behoort vanjaar weer 'n baie 
opwinde middag op te lewe~. 
Vir die persone wat nog me 
fi ks nie, maar graag wil deel-

neem, is daar ook nog die Kar
naval-aflos wat elke jaar op die 
kampus plaasvind. 

Die Landloopklub beoog om 
vanjaar die tweede agtereen
volgende jaar die S.A. Univer
sitere Landlooptitel te buit. Met 
atlete soos Johan Kruger, Dirk 
Schoeman, Danie Gildenhuys, 
Anudries Krogman en Bernard 
Rose behoort hierdie ideaal 
verwesenlik te word. 

Fanie van Zijl sal ongelukkig 
dan oorsee wees waar hy ook die 
Puk se naam aan die brand gaan 
hou in die atletiekwereld. 

Pukka wat presteer 

ROBERT SCHOEMAN 

oorwinning is deur 'n hard
werkende agttal gele. In die 
vaste spel bet die Puk-voor
spelers deurgaans die botoon 
gevoer: Piet Brand en Andries 
Coetzer het die lynstane oor
heers en Martin Schutte was bo 
in die vaskopstryd. In die los 
spel bet Bernard Bernardo en 
James Stotfberg baie verdiens
telik vir die Puk vertoon . 

Die Pukke se driekwarte bet 
hul voorspelers nie in die steek 
gelaat nie en veral Piet Roodt 
bet sy teenstanders dikwels ge
klop. Ook Eugene van Wyk 
was op sy tone. 

In die laaste vesting het Schalk 
van der Merwe sy gebruiklik 
goeie spel gelewer. Sy skop
werk was vera) akkuraat. 

Die Pukke se driee is deur 
Gerhard Botha, Roodt en Ber
oardo gedruk. Van der Merwe 
bet met al drie doelskoppe ge
slaag en boonop 'n strafdoel 
behaal. Coetzer bet eweneens 
'n strafskop deur die pale ge-
klits. 

Die Puk se tweede span en die o '20-span vaar tot dusver goed 
in hulle onderskeie Iigas. Op koshuisvlak is die kompetisie baie 
straf. Hier is dit vera[ P.G.D., Over de Voor en Kompleks wat 
bulle stemme dik maak. Die koshuisspelers het Maandag 8 Mei 
die voorreg gehad om wenke van oud-spelers te ontvang. Manne 
soos Johann Claassen, Joban van der Schytf, Hansie Oelofse, 
Bokkie Blignaut en Piet Malan bet die manne onder hande geneem. 
'n Teleurstellende aspek van die afrigting was die swak bywoning 
deur die koshuisspelers. Vir sommige spanne het daar slegs twee 
spelers opgedaag. 

Op die ander sportfronte vind die gewone liga-wedstryde plaas. 
Die Skermklub bet die naweek van 5 Mei teen die Yskorklub in 
Pretoria geskerm. Die mans A-span is met 8-1 uitgestof, maar die 
Pukke se B-span het bulle met 10-6 gewen. Die dames het ook die 
onderspit gedelf. Die Pukke het baie goed gevaar teen besondere 
sterk opponente. Die meeste gevegte is net-net verloor. Die 
Skermklu b skerm op 27 Mei teen Wits. 

Die Gholfklub het tot dusver twee wedstryde gewen en twee ver
loor. Robert Schoeman is die kaptein van die Pukspan van agt 
Jede wat in Julie aan die Inter-universitere toernoci deelneem. 
Die toernooi vind in Kaapstad plaas. 

Op Saterdag 20 Mei vind die jaarlikse Kokkie Nel-landloop 
plaas. Dit vind plaas tussen Potchefstroom en Parys. Elke deel
nemer le ses my! van die afstand af. 

Soms is bier onontdekte en ------------------------------__: __________________ _ 
onontginde talent op die Puk. 
So 'n persoon is Robert Schoe-
man, gbolfkaptein van die Puk-
span. 

In 1964 het Robert as st. 9-
Jeerling aan kompetisies begin 
deelneem en wen die Wes
Transvaal High - kampioen
skappe. Sy voorgee was op die 
stadium 'n veertien. 

In 1965 behaal by tweede 
plek in die Wes-Transvaal 
.,open foursome" en by verower 
in dieselfde jaar die Wes-Vaal 
trofee. 

In 1966 speel Robert vir die 
Wes-Transvaal juniorspan in die 
S.A. Provinsiale toernooi op 
Wanderers. In dieselfde jaar 
neem hy dee! aan die S.A. J u
niorkampioenskappe op die 
Wanderers-baan en hy kry 'n 
veertiende plek. Bobby Cole 
was die wenner van die kam
pioenskap. 

In 1968 begin hy studeer aan 
Natal Universiteit waar by nie 
vee[ aandag aan sy sport gegee 
het nie. In 1969 kom by na 
die Puk toe en sluit aan by die 
Buiteklub op Potchefstroom. Op 
die stadium was sy voorgee 
slegs een. Hy slaag daarin om 
die Puk-kampioen te word in 
1969, 1970 en 1971. In 1970 
word Robert gekies vir die Wes 
Transvaal on.der 25-span, in 'n 
toernooi teen Noord-, Oos- en 
Suid-Transvaal. 

Hy neem in 1971 ook deel 
aan die inter-universitere toer
nooi op die Hougbtonbaan in 
Johannesburg vir die Pukspan 
wat dan ook 'n vierde plek be
haal. In die individuele kom
petisie behaal by die tiende plek. 
Hy wor<i gekies vir die Protea 
B-span vir 'n wedstryd teen 'n 
Wes-Transvaal uitnodigingspan. 

In die 1972 Buiteklub-kam
pioenskappe bet by tweede ge
kom. Sy voorgee is tans vyf. 
Robert is 'n B.A. III-student 
aan die Puk en op 8 Desember 
1971 bet sy droomhou (hole-in
one) gespeel. Dit is iets wat 
min gholfspelers nog reggekry 
bet. Ek reken Robert bet heel
wat talent en kan dit nog ver 
bring. 

. U eerste stap na 
finansiele 
Die opening van 'n spaarrekening by 
Volkskas is die eerste stap na finansiele 
onafhanklikheid. Hiervan kan 
duisende Volkskas-kliente getu!g, 
manne en vroue wat deur gereel
de en planmatige besparing 
vandag.geldelik sterk staan. / 
Die afgelope 10 jaar het 
spaarfondse by Volkskas 
gestyg van R26-miljoen 
tot by die RlOO-miljoen! 

Ook y kan die genot 
smaak van ,geld in die bank" te he en 

finansieel onafhanklik te 
wees. Maar dan 
moet u die eerste 
stap neem. 'n 
~paarrekening by 
V olkskas open en 
gereeld 'n 1etsie 
opsy sit. U sal 
verbaas wees om 

te sien hoe vinnig u spaargeld aangroei. 
Natuurlik voeg ons elke ses maande ook 
nog 'n stewige bedrag rente by. 

Met 'n Volkskas-spaarboekie in u 
sak is u nooit in die verleentheid nie. As u 
byvoorbeeld op reis of met vakansie is en 
onverwagtemtgaweshet, kan u byenigeen 
van ons 500 kantore dwarsdeur die land
en sonder om vooraf reelings te tref - tot 
RlOO per dag onttrek. 

Saam met spaargeriewe hied · 
Volkskas u altesaam 38 bankdienste. Ons 
gratis brosjure ,, Weet u wat Volkskas vir 
u kan doen?'' vertel alles daarvan. 

Stap in by u naaste V olkskas. En 
kyk wat Volkskas alles·vir u kan doen. 

RVolkskasBeperk 
Die groot inheemse bank met die 

wereld se kennis van geldsake. 
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