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STUDENTE-APTEEK 

BLANKES TOT 
BESINNING 

GEROEP 
IN SY toespraak by die amptelike opening van die Universiteit bet 
die pasafgetrede Weermagshoof, Genl. R. C. Hiemstra, S.S.A., 
S.M., die blanke in Suid-Afrika tot besinning geroep en die weiering 
van die blanke om sekere fundamentele feite tot op die logiese uit
eindende onder oe te sien aan die kaak gestel. 

Volgens Genl. Hiemstra is die ,Dit is net of die nasies van 
stryd van die Afrikaner as Afri- ons eie Westerse Beskawing hulpe 
kaner volstry. Dit gaan vir hom loos vasgevang is in die hipnose 

Foto geneem op 9 Februarie 1973 tydens die amptelike opening van die Universiteit. Van links na regs 
ds. A. A. Venter, prof. T. Vander Walt, genl. R. C. Hiemstra en prof. H. C. van Rooy. (Fotokuns). 
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vee! eerder oor die toekoms van van 'n soort Raka, die Aap- vir die jeug, geleenthede om effek 
die Blankedom as 'n Blankedom mens, hy wat nie kan dink, die tief te wees t.w.v. jou mede
in Suid-Afrika. Pas stel hy aan simbool van brute geweld, van mens, geleenthede om te kan 
die studente en hul intellektuele wellus en die redeloosheid van werk. 
leiers die dringende vraag-: Jong 'n dier". ,Ons ou volkie sit vandag met 
Suid-Afrika: Quo Vadis? Deurdat ons volk weier om 'n stel vooroordele wat hul bran 

Die verstarring en verwarring sekere fundamentele feite onder in die geskiedenis het, wat van 
wat die hele Westerse beskawing die oe te sien, deins ons terug een geslag na die ander oorgedra 
vandag kenmerk, kan vergelyk vir noodsaaklike optrede en is as of hulle vir ewig ge ldig'iti .en 
word met die ,besluitloosheid veranderinge, ons dryf voort wat ons beslis in veranderde 
en aarseling" van ,'n mistroos- ,op 'n stroom van lee woorde omstandighede in heroenskou 
tige Hamlet". om die daad te vermy." So sal kan neem. 

Die hele vrye wereld verkeer ons volk, volgens die spreker op Dit is vooroordele tussen 
sedert die begin van die Kom- 'n Hamlet-tragedie afstuur. Afrikaners en Engelssprekendes, 
munistiese Konfrontasie en die Hierna het Genl. Hiemstra hom vooroordele oor ons verhoudings 
Uhuru stromloop in 'n toestand konsekwent direkter oor die tussen blankes en Bantoes, 
van sieklike verlamming. politieke situasie in Suid-Afrika Kleurlinge en Indiers, gegrond 

,Daar is vandag haas geen 
mens en nasie wat nie met 'n 
onrustige gemoed bewus is van 
ongekende veranderinge op die 
sosiale, politieke en ekonomiese 
terreine nie wat nie voel dat hy 
midde in 'n stroom van gebeur
tenisse en verwikkelinge staan 
waaroor hy geen beheer het nje 
en wat besig is om ingrypenqe 
veranderinge teweeg te bring 
wat elke mens dwing om die een 
of ander keuse tussen diep
gaande verskille en botsende op
vattinge oor ons menslike be
staan, naasbestaan te maak." 

uitgelaat. op 'n patetiese onkunde oor die 
Hy het gese: ,Wat my betref veranderinge wat daar in die 

het apartheid of afsonderlike Iaaste kwarteeu en meer by a! 
ontwikkeling nog nooit iets an- hierdie bevolkingsgroepe plaas
ders beteken as dat blank en gevind het. 
nie-blank mekaar erens in die 
toekoms op gelyke voet sal ont
moet nie. Dit beteken nie onbe
lemmerde sosiale vermening nie, 
maar as apartheid iets anders 
beteken, is dit bedrog." 

In hierdie proses is daar egter 
sekere slaggate, waarvan die 
belangrikste vooroordeel is. 

In hierdie moeilike wereld 
is daar egter nog geleenthede 

Daar is Indiers wat die Afri
kaners gehelp het ten bedrae van 
in die tien syfers toe bulle in 
nood verkeer het, maar dit is 
'n bevolkingsdeel wat bitter gely 
het onder die bepalings van die. 
Groepsbegiede en ander wette 
Daar is Kleurlinge en Indiers 
wat in kennis en handvaardig
heid vir min blankes agteruit 
hoef te staan". 

SAKELUI VERWELKOM STUDENTE 
Boodskappe van Georganiseerde Handel 

Graag wil ek langs hierdie 
weg van die geleentheid gebruik 
maak om as President van die 
Potchefstroomse 'Kamer van 
Koophandel en Industriee en 
ook names lede van die vereni
ging, aile studente )aan die Pot
chefstroomse Universiteit wel
kom te heet. 

Ons hoop en vertrou dat die 
jaar 1973 vir elkeen 'n sukses
volle akademiese jaar sal wees 
en dat op die gebied van sport 
groat hoogtes bereik sal word. 

Die groei van die Univer
siteit beinvloed die groei van 
ons dorp. Die hoop word uit
gespreek dat aile studente ge
durende hul · tydperk van studie 
hulself so tuis sal maak dat hulle 
inwoners van ons pragtige tuin-

Die sentrale tema van die En die diens kan sy lede !ewer 
sakelui in Potchefstroom is tans - wil sy lede ook !ewer. 
,Koop in Potchefstroom". Die 
veldtog word as gesametlike 
aksie deur die Mrikaanse Sake
kamer en die Kamer van Koop
handel en Industiee geloods. 

Die sakelui van Potchefstroom 
besef dat die dorp se grootste 
,nywerheid" sy onderwys is en 
as)sulks die P.U. vir C.H.O. 
as grootste plaasl&e onderwys
instansie. Daarom dat die on
derwys ook betrek word by die 
veldtog. 'n Twee-rigting ver
keer dus: Die kleinhandel en 
die onderwys - waar die een 
die ander hand was. 

Aan die begin van die nuwe 
jaar vrewelkom ek u, die Puk
student, in Potchefstroom reeds. 
Ek hop dat diegene wat van
jaar vir die eerst e eer na ons 
dorp gekom het, reeds deel van 
Potchefstroom ·is; u verblyf 
hier baie aangenaam sal wees; 
u veel voordeel uit u verblyf 
sal put. Die sakekamer ver
seker u van diens van al sy lede! 

Ek wens u 'n suksesvolle stu
diejaar toe. Mag dit op aile 
terreine van die studentelewe 
met u goed gaan ! 

P. OTTEN, 

AI indringender het hy voort
gegaan: ,Die ganse mensdom 
het dit sedert die Tweede Wereld
oorlog aanvaar dat alle nie
blanke rasse, afgesien van be
skawingspeil op enige ander ver
skille, geregtig is op selfbeskik
king en die erkenning van hul 
menswaardigheid op alle ter
reine en vlakke van menslike 
kontak op 'n absolute gelyke 
voet met alle mense, sonder enige 
diskriminasie op grond van 
kleur, ras, geloof of beskawings
peil. 

Dit is fundamenteel maar ons 
weier 'in die praktyk om dit te 
do en. 

wapengeweld teen enige bete
kenisvolle moondheid of kom
binasie van moondhede staande 
hou nie, ten spyte van die in
drukwekkende gedreun van ons 
Miragevliegtuie, die gewi llig
heid van ons sodate, die aan
treklikheid van ons wit vloot
uniformpies, of enige beskeie 
begin van 'n wapennywerheid 
nie. 

Geweld was nog nooit die 
oplossing van enige probleem 
nie en dit sou 'n heilsame uit
werking he as 'n bietjie minder 
mense agter ons Weermag skuil 
en meer die oplossing van ons 
probleem in politieke en ekono

,Ons kan onsself in geen om- miese 
standighede, alleen of met hulp rigting wou soek wat 
van nog swakker bondgenote, met Vervolg op bladsy 4. 

Potchefstroom se 
Afrikaanse Padkafee 

• 
U KEN ONS 

BAILLIEPARK PADKAFEE 
By die Johannesburg- en Paryspad aansluiting. 

• 
DUS: 

WAT DOEN U AS KOSHUISKOS VERVELIG RAAK? 

KOM ONDERSTEUN 'N AFRIKAANSE SAAK 

Onder persoonlike bestuur van Oom Jan Aucamp. 
dorp sal wees en nie net loseer- Die uitgangspunt van die Vocrsitter: Potchefstroomse 

ders me. ~A~fi~r~&~aa~n~se~S~ak~e~k~a~m~e~r~i~s~D~I~·e~n~s,~A~f~n~·k~a~a~n~se~S~ak~e~k~a~m~e~r~·======~======================================~======~ 
Ons dorp bied baie aan wat a· 

betref ontspanning asook be
sigheidsfasiliteite. Aangesien dit 
die slagspreuk van die jaar is, 
,Koop in Potchefstroom", wil 
ek die vertroue uitspreek dat 
ons die ondersteuning van elke 
studente sal geniet. 
H. L. KITSHOFF, 
President Kamer van Koop
handel, Potchefstroom. 

f]':)i£ !Buft 
cflpteek / fPI'za'l.maay 

Noordhrug .4pteek (Edms.J Bpk. 
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••••• ONS KEN U BEHOEFTES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.-Far) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Far )ff 

L.A.V. (Besturend). 
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NUWE SUB-EENT JIES VIR . DIE PUK ! ASTER -"()..-().o .. o-0, DIE· DORE HET GEKOM!" . 
DIT IS HEEL DUJI)ELIK. SULKE VERWELKTE KREATUURTJIES WAT ELKE DAG VER
DW AASD OP DIE PLAAS RONDDWAAL. MA SEK.IND "DIT" VERLANG DAREM EMMERS 
VOL; GLO MY, DIS OMTRENT KRONIES AS DIE PROFFIES GLAD TOT ENIGSTE VRIEN
DE GEREKEN WORD- SOOS EEN DOORTJIE TEREG HAAR EIE VONNIS OP 'N STOET
KAAQ.T ONDERTEKEN HET: "COME WHAT MAY!" 

Maar wag, ek mag lanka! nie 
meer van dore praat nie. Hulle 
is mos nou eerstejaars! Waarde 
eerstejaartjies wat met blink oe 
en stywe neuse die kampus oor
neem in bulle allernuutste kleer
tjies - ter ere van die prof, die 
drie verskillende rokkies op een 
dag, hmm.? 

Ag, maar toemaar, eintlik kan 
die ou dames sterf van jaloesie. 
Die jeug se fraai onskuld en na
Iwiteit beny ons vreeslik! Julle 
weet mos van "The world is 
mine oyster", en so aan .. .. 

DIE 

:Daar is natuurlik nog 'n mis
verstand wat vinnig uit die weg 
geruini moet word, en wei: "die 
manne wil nie kyk"! Kan jy glo! 
Ek verwonder my dan wat 
Saterdagaand gebeur bet. Mens 
kan skaars die pateties-verskrik
te, deurmekaar figuurtjies van 
Bartholomeusnag, in die verhe
we wesentjies van ontheffings
dinee-aand, herken. So 'n dras
tiese gedaanteverwisseling moet 
met vanselfsprekend aan al die 
"pragtige" broekpersone te dan-

HUIS VAN 
CRONJE 
LEMMER 

e Vir modieuse dames wat unieke uitrus
tings soek ... 

· e Vir. u as persoon · vir u geleentheid, bv. 
trourokke, aandrokke . . . 

e Mans onderbaadjies, modieuse pakke en 
dasse volgens die nuutste modes en ont
werpe gemaak ... 

DAGDRAG AANDDRAG TROUROKKE 

SANTAMARKADE, 

KERKSTRAAT. TELEFOON 7678 

CACHET 
!'\ODES 

DIEDAMESW 
BlED U 

SOMER MODES 
WINTERMODES 
ONDERKLERE 
BRDEKKOUSE 

,II( VIND HET FYN' 
ke wees. Die ou dames wil ook 
aan die manne dankie se - vir 
tenminste die dag, bet die dore 
selfs vir ons ook geblom! 

"IK VIND bet erg fyn bier op de Puk en in bet koshuis. Iedereen 
kent iedereen en iedereen groet elkaar, wat ik, als Hollander, hele
maal niet gevend. Het studenteleven bier is voor my een heel aparte 
belevenis. In Holland is dit heel anders. Ja, ik bet heb bier ontzaglyk 
goed naar myn zin." Dit is die mening van Gertruda Hulsman wat 
vanjaar as eerstejaar ingeskryf bet. 

En sowat van rondskarrel 
darem! Elke eerstelingkamer 
was advertensie vir een of ander 
geur: Imprevu en Flair, Masumi 
of Arabique, Primitive en .. en 
. .. wei 'n Franse woord! Vir 
my het al die rasende opgewon
denheid in een doortjie se koor
sige woorde gekulmineer, "Juf
frou, ek sien so uit na vanaand !" 

Het jy dit toe geniet? 

Natuurlik! Alma! bet, en 
daarmee aanvaar ons julie nou 
hier. Eintlik is julie baie wel
kom, om die waarheid te se, dis 
vir ons 'n vreugde - wie anders 
sal so uitmuntend voordeur- en 
telefoondiens doen? 

Ook 'n paar van die mans deel 
in ons entoesiasme; "verander
ing van spyse bring eetlus". 

Vir julie kan dit net so 'n fees 
wees. Geniet hierdie eerste jaar, 
doortjies! Dis 'n hele nuwe be
lewenis en die moeite werd om 
te ervaar, want "grootmens is 
dit nou!" 

Volgens Gertrude bet haar 
ouers besluit om na Suid-Afrika 
te kom omdat die ekonomiese 
toestande in Holland uiters swak 
is. Ook op kerklike gebied gaan 
dit uiters sleg as gevolg van die 
Iae morele peil. 

Die Hollandse student geniet 
algehele vryheid. Hy word slegs 
verplig om twee praktiese klasse 
per jaar by te woon. Daar is 
geen koshuise nie en die studente 
woon in groepe saam. Die ge
volg is dat daar feitlik geen kon
tak tussen die studente is nie en 
nog minder tussen student en 
dosent. 

Orientering is ook heeltemaal 
onbekend in Holland. Gertrude 
is van mening dat as dit ingestel 
sou word, daar miskien meer 
kontak tussen die studente sou 
wees. 

Wat dink Gertrude van ons 
kleredrag op die kampus? "Julle 
klere is baie netjies". Volgens 
haar dra die mans en meisies 
in Holland presies dieselfde klere 
wat natuurlik uit klinknaelbroe
ke en bloesies of hemde bestaan. 
Ook is die studente vuil en dra 
die meisies selde grimering. Die 
ontheffingsdinee was vir Gertru
de 'n hoogtepunt van die orien-

MAN-VROU 
Aangesien die" Women's Life" die afgelope tydperk soveel 

opspraak gewek bet, het die redaksie besluit o ook 'n stuiwer in 
die armbeurs te gooi en het ons die mening gaan vra van een an 
ons Puk-dames. Haar identiteit wil sy nie graag bekend maak 
nie, dus noem ons haar ,Mejuffrou X". 

Vraag: Voel u dat dit reg is dat die vroufmeisie van vandag 
op haar regte wil staan? 

Antwoord: Ja beslis! Elke mens is geregtig op haar/sy stand
punte, beskouings, beginsels, ens., en as ons as vrou, voel ons 
word op hierdie terrein te na gekom, is dit beslis reg dat ons in 
opstand kom en ons stem laat boor! 

Vraag: Maar voel u dis reg dat die vrou ook nou geleidelik 
die plek van die man begin inneem op die terrein van arbeid, 
sport, politiek en dies meer? 

Antwoord: Ja, mits sy nog altyd vrou bly - sy moet weet 
waar om die streep te trek. Ek glo nog daaraan dat die man verkies 
en eis om ,baas" te wees, maar dit skep natuurlik 'n verdere pro
bleem, want nou is daar so baie mans wat nie weet hoe om hul 
gesag te handhaaf nie. · 

Vraag: Bedoel u nou ten opsigte van sy verhouding teenoor 
sy vrou? 

Antwoord: Ja,. want die meeste mans kan nie insien dat hy 
nog sy vrou se meerdere kan bly, alhoewel sy op gelyke voet 
met hom kan verkeer nie. Ek dink nou byvoorbeeld aan 'n gedagte 
wat ek al vantevore gehoor het; 

A woman was made out of a man; 
Not from his head to be over him; 

Not from his foot to be under him; 
BUT from his back to be equal to him; 

From his arm to be protected by him; 
From his heart to be loved by him. 

POESIE 

tering omdat sy feitlik nog nooit 
die geleentheid gehad bet om 
mooi aan te trek nie. 

In Holland bet Gertrude aan 
'n Landbou . Hogenschool stu
deer waar ba:ar vakke wiskunde. 
natuurwetenskap, biologie, eko
nomie, sosiologie, regte, statis
tiek, psigoiogie en ontwerpleer 
was. Sommige van hierdie vak
ke word egter gedurende die 
akademiese jaar afgeskryf. Tans 
volg sy die kursus B.A. Beplan
ning. 

Ons wens jou alles van die 
beste toe Gertrude en hoop dat 
die Afrikaans nie veel probleme 
sal oplewer nie. 

HERA 
"Ag ou Lenie, wii jy nie asse· 

blief vanmiddag kom en so 'n ou 
hongerige magie 'n bietjie pilsier 
verskaf nie, he? Ag toe, 'seblief 
man. ~efiekos beginne my spys
vertermg so 'n galop laat maak. 
Net so 'n ietsie anders vir die ou 
maag sal hom die wereld se goed 
doen, ek waarborg jou." Jul\e 
ken seker alma! bierdie gesanik
kie, veral die van julie wat slepe 
op die dorp bet. 

Nou ja, gee die ou dier maar 
so 'n "pilsiertjie" en maak vir 
hom 'n lekker dissie. Dis so 
vinnig en so maklik en dit kos 
so min . . . ! 'n uur na die ge
weeklaag en die man van jou 
Cilrome se mond is toe en hy lyk 
so gelukkig soos net 'n man met 
'n vol pensie en sy meisie aan sy 
sy kan lyk. Ek hoop dit help. 

GEBAKTE KOTIELETTE. 
Het u al ooit Ius gevoel om te dig? Om 

daardie innerlike verborge gevoelens van jou 
op skrif te stei? Die damesblad bied nou aan 
elkeen daardie geleentheid - al wat u moet 

Bestanddele: 
4 kottelette 

doen is om u bydraes in die Wapad se posbussie> 
by die S.R. kantoor te plaas. En as u om 
allerlei redes, u identiteit geheim wil hou, 
belowe ons om u naam weg te Jaat. 

-. Ons ~erste bydrae is afkomstig van 'n dame
tjie en ons hoop van harte dat dit nie haar 
Iaaste is nie . . . 

In een wat die oes stroop, 
bring nuwe hoop 
op 'n dag van more. 

Wanneer die geei-groue graan 
hui weg baan 
na 'n donker bereplek. 

Juig 'n boerehart, 
vergete die smart 

· van 'n droog-g~teisterde dekade. 
ENIDE. 

I teelepel mosterdpoeier. 
1 eetlepel asyn 
I eetlepel Bisto-poeier 
1 eetiepei kookolie 
sout en peper. 

Metode: 
Braai kottelette in kookolie 

tot bruin . aan . beide kante. 
Meng mosterdpoeier, asyn en 
Bisto-poeier tot 'n pasta. Plaas 
kottelette in bakskottel. Gooi 
aangemaakte mengsel oor. voeg 
genoeg water by sodat kottelet
te heeltemal bedek word. Bak 
vir een uur by 350 ' F. Tamatie 
en uieskuiwe kan bo-oor ge:
oiaas word indien verkie~ 
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oor miljoene onderwerpe 
- vir elke belangstelling en behoefte 
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Kom kuier rustig tussen ons rakke 

KERKSTRAAT 91 TEL: 5236 TOMSTRAAT 86 
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BARTlE 
JUWELIERS 

* 
cUWELE, HORLOSIES HERSTELWERK EN 

GESKENKE 

* 
Die enigste Juwelier op die Bolt! 

* 
UITSIG ARKADE 

TOMSTRAAT 

POTCHEFSTROOM TEL. 6597 

KOOP 'N LOOP 
PANNEKOEK - VETKOEK 

* 
DIE WEGNEEM WINKEL MET ALLES .NA U SMAAK! 

* 
NET WAT U NODIG HET VIR 'N 

TEE-POUSE WANNEER U MOEG 

GESWOT IS. 

* 
Olenlaan 3 - By Herald Drukkery - Telefoon 6243 

POTCHEFSTROOM 

JAYS 
SPARES 

Gouwsstraat 3 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 5277 

* 
VIRAL U 

MOTOR .BYBEHORE, 

VERSIERSELS 

EN ONDERDELE 

ANNUS IN PROSPEKTUS 
Welkom Pukke. 'n Nuwe jaar met nuwe uitdagings, vreugdes 

en ook teleurstellings le voor. 'n Jaar waarin elke Puk sy dee! 
moet hydra om van die Puk die Puk te maak. 

Orientering het gekulmineer in die ontheffingsdinee. Die 
doe! van orientering was om die eerstejaar vertroud te maak met 
die studentelewe en om hul daarby in te skakel. Die stadium 
het nou aangebreek waarin die nuweling op die kampus as vol
waardige Pukstudente aanvaar moet wotd. 

Die sukses van die rol wat die eerstejaar in die toekoms 
op die Puk gaan speel, hang ten nouste saam met die optrede van 
s:y seniors. Met die wete dat orientering verb:y is, is daar 'n ,nuwe 
orientering" waarin die senior die eerstejaar moet opvoed in die 
Puktradisie. 

Op verskeie terreine sal Ieiding gegee moet word. Seniors 
moet op verantwoordelike wyse optree om die eerstejaars te lei 
en te beinvloed. Respek en agting moet afgedwing kan word 
sonder dat die seniors hul eers tot ander dinge moet wend om hul 
meer selfvertroue te gee en 'n ,man" in die oe van die eerstejaars 
te wees. Die Ieiding wat aan die eerstejaar gegee moet word moet 
sodanig wees dat bulle nie in dieselfde slaggate sal beland as waarin 
ons beland het nie. 

Eerstejaars, gedurende die eerste week van jul aankoms het 
baie jul verwelkom en vir jul gepreek, maar julie was nog vreemd 
en ek kan maar net hoop dat julie dit nou ter harte sal neem. 
Julie staan aan die begin van nie net 'n nuwe jaar nie, maar ook 
van 'n hele nuwe !ewe en lewenswyse. Dit is 'n jaar van baie 
aanpassings, maar ook 'n jaar wat julle nooit sal vergeet nie. 
Julle is hier om jul voor te berei op 'n Iewenstaak- neem dus dee! 
aan aile studenteaktiwiteite. Ora jul dee! by aan die verenigings
Iewe maar on thou: behou die balans tussen akademie en out
spanning. 

Julle is nou nie meer die seniors van 'n hoerskool of die 
oumanne van 'n militere kamp nie. Julie is nou die juniors van 
die Universiteit. Jn julie optredes moet julie dit in gedagte hou en 
betoon die respek en eer aan die seniors wat dit toekom. 

Kom Pukke, seniors en eerstejaars, laat ons saamwerk, saam 
bou aan die Pukgees. 

II Wit bit Woorb 
Want die woord van die kruis 
is we/ dwaasheid vir die wat ver
/ore gaan, maar vir ons wat 
gered word is dit die krag' van 
God. 1 Kor. 1:18. 

Verskillende wetenskaplikes 
maak in die /ewe ver skillende 
verdelings. 'n Taalge/eerde b.v. 
maak 'n verde/ing volgens taal
stamme, 'n etno/oog volgens ver
skillende rasse. 

In ons teks tref onsook 'n ver
de ling aan maar dan een wat 
baie dieper sny. Die Skrif gee 
'n verdeling van die mense, en 
sy verdeling bestaan net uit 
2 groepe, n.l. die wat ver/ore 
gaan en die wat gered word. 
En die norm, die kriterium, 
waarvolgens jy tot die een of tot 
die ander groep sal behoort 
is jou verhouding tot die woord 
van die Kruis. Bulle wat ver
!ore gaan ag hierdie woord 'n 

dwaasheid; maar vir hulle wat 
gered word is dit die krag van 
God. 

Die pad van die selfver/ossing 
word deur Paulus radikaal af
gesny, want die ,woord van die 
kruis" slaan alles wat ons s'n 
is uit ons hande. Eie vroomheid; 
eie geregtigheid, eie braafheid; 
Juis die dinge wat deur ons so 
be/angrik geag word, beteken 
in die Jig van die woord niks. 
Want die , woord van die kruis" 
is: deur genade aileen. Om 
op jou eie manier sa/ig te word 
is immers onmoontlik! 'n Son
daar word net op een manier salig 
en dit is God se manier. En 
God het net een manier: deur 
die woord van die kruis. Die 
woord is plofstof Net een vonk 
van die H ei/ige Gees is nodig 
om dit te /aat ontp/of Maar die 
ontploffing is dan ook geweldig 
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U/TST ALLING 
Florna, Montium, die Kano

klub, die Valskermklub en die 
Onderwaterklub het op Maan
dag en Dinsdag, 19 en 20 Feb
ruarie 'n gesamentlike uitstal
Iing in die Totiussaal gehou. Die 
doe! van hierdie uitstalling is om 
die Pukke opnuut weer . bewus 
daat van te maak dat daar op 
die Puk verskillende verenings is, 
waarin die gesonde en lewens
lustige Pukstudent homself ten 
voile kan uitleef. 

in ons !ewe. Die he/e gebou van 
sonde en eie geregtigheid word 
daardeur tot 'n puinhoop ge
maak. Maar tog doen dit nie 
net vernietigingswerk nie. Dis 
ook kragtig genoeg om 'n nuwe 
gebou op te rig, n.l. die gebou 
van die sa/igheid; waarop: deur 
genade aileen geskrywe staan. 

En dan word die ,woord van 
die kruis" ook die krag van God 
wat die /ewe in beweging bring 
na God toe. Dis die krag om 
teen die sonde te stry, om ver
soekinge te weerstaan en om in 
'n tyd van hartseer tog nog in 
staat te wees om te sing tot 
God's eer. 

W at is dan die besondere 
van die woord van die kruis dat 
daar so 'n groot krag in skuil? 

Dit is die besondere: die 
woord preek vir ons die barm
hartigheid van God en die liefde 
van Christus. 

Die versoening deur sy bloed 
en die /ewe deur sy dood. 

So het alma/ wat gered word 
die woord verstaan. U ook. 

VOLK TOT 
BES/NNINB 
GEROEP 
Vervolg van bladsy 1. 

A.L 

eerder ons voortbestaan as 'n 
blankedom sou verseker. 

Ons het op die ganse aardbol 
geen enkele wapenbroer of po
litieke bondgenoot wat ons siens
wyse deel nie. Daar is wei mil
joene mense wat ons land goed 
bevriend is, maar vir wie ons dit 
uiters moeilik maak om ons 
te verdedig". 

Te midde van al hierdie moei
like omstandighede moet daar 
vasgehou word aan die ankers 
van die godsdiens, sosiale v~r
bande en die geskiedenis. 

Genl. Hiemstra het ook ver
wys na Suid-Afrika se ingewik
kelde samelewingsstruktuur, 
waarin die blanke sy land wil 
behou, maar ook aan die regte 



Welkom terug Pukke. Jam
mer om te boor dat daar soveel 
van die ou seniors is wat nie 
die paal gehaal het nie en nou 
sander losies sit, of in 'n be
dompige kamertjie vasgekluister 
sit. Maak dit een van julie nuwe
jaarsvoornemens om te ,swot" 
vanjaar. 

So van voornemens gepraat. 
Ek merk op dat daar van ower
heiswee ook allerhande nuwe 
voorncmens te bespeur is. Een 
voorbeeld daarvan is om die 
aansien wat die P.U.K. in die 
oc van die publiek geniet, te 
verhoog. Maar hoe word dit 
gedoen? Maklik. Verhoog die 
studentetalle en die standaard 
van klasse hier op die PUK. 
Dit opsigself is prysenswaardig, 
maar is die marrier waarop dit 
gedoen word so prysenswaardi_,? 
Verhoog die studentetalle, maar 
tref voorsorg vir losies van die 
studente. Op die huidige sta
dium bestaan daar, myns in
siens, 'n groot tekort aan losies
geriewe en ek wil net die vraag 
in die middc van die belang
hebbende persone le: Waarom 
tref u nie genoegsame voorsorg 
nie, of is dit van soveel belang 
dat die aantal studente met so· 
'n geweldige persentasie toe
neem terwyl u weet dat die hui
dige losiesgeriewe nie vir soveel 
voorsiening maak nie? -

Tweedens, verhoog die stan
daard van die werk wat op die 
PU K gedoen word. Die voor
ncme verdien ook eervolle ver
melding, maar soos in die 
geval hierbo genoem, word dit 
ook verkeerd aangepak. 'n 
Duidelike bewys hiervan was op 
elke student se gesig gesien toe 
hulle die vraestelle in die ek
samenlokaal ontvang het. Dit 
kom vir my net daarop neer 
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WELKOMSGROET EERSTEJAARS 
Welkom aan alle eerstejaars! 
Uiteindelik is jou ideaal besig 

om verwesentlik te word - jy 
is besig om 'n Puk te word! 
Wat 'n wonderlike besef is dit 
nie: Ek ... 'n Puk .! 

Nou, nadat jy twaalf jaar 
lank op die skoolbanke gesit 
het en miskien 'n tydperk van 
militere opleiding agter die rug 
het - nou staan jy in die pro
ses van studentword. 

Jy staan in 'n bevoorregte 
posisie. Menige jongmens be
geer om student te kan wees. 
Benut hierdie geleentheid ten 
voile en daar wag vir jou seker 
van die lekkerste en iteres
santste jare van jou hele lewe. 
As student gaan julie die ge
leentheid kry om op elke lewens
terrein julie ten voile uit te leef; 
bowenal gaan jy studeer, maar 

(Fika van Rensburg) 

daar gaan ook vir julie geleent
heid wees vir ontspanning, vir 
sportbeoefening, ' . r gesellige ver
keer en om aan die verenigings
lewe deel te neem. Om as ge
balanseerde,volle mens te ont
wikkel , sal julie moet beplan en 
julie tyd doeltreffend moet be
stee. Koop die tyd uit, want 
hierdie tyd van studentwees kom 
maar eenmaal in jou I ewe. Maar 
onthou een ding - jou studente
lewe gaan vir jou wees wat jy 
self daarvan maak · 

Dink net wat vir jou voorle: 
Karnaval met al sy studentepret 
en jolyt ... Inter- Varsity met sy 
ervarings van spannings en op
winding ... screnadeaande met 
die weemoed en verlange wat 
dit bring .. . en selfs dalk die 
ontmoeting van jou LEWENS
MAAT! 

Hiermee Eerstejaars wens ck 
julie hartlik welkom. Mag julie 
'n goeie mede-bouer aan Sy 
Koninkryk wees. En mag dit 
vir jou en die UNIVERSI
TEIT gocd wees dat jy op Pot
chefstroom studeer het. Mag 
die Puk Spoedig ook jou Alma 
Mater word. 

REFLEKTOR 

dat die standaard van die ek
samenvraestelle verhoog is, ter
wyl die aanbieding van die klasse 
op dieselfe (relatief lae) stan
daard geskied het. Die gevolg 
was 'n geweldig hoe druipsyfer 
onder die studente. Nou wil ek 
het he dat u, uself die volgende 
vraag afvra: Watter universiteit 
geniet die meeste aansien. Is dit 
daardie een met die hoe druip
syfer, of is dit die met 'n hoe 
slaagsyfer onder die studente? 
Natuurlik is dit die laasgenoem
de. Soos uself kan sien het die 
verhoging van die standaard tot 
gevolg gehad dat 'n gemiddelde 
student, met 'n jaarpunt van 'n 
5 of 'n 5 plus, glad nie 'n kans 
gehad het nie - moes maar weer 
probeer. Of is daar vooraf bc
sluit wie druip en wie nie? ------------~;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;.. 
(Terloops, daar was uitdruklik S.R. KUJER 
aan 'n sekere gevorderdc klas Ook hierdie jaar was dit die 
gemeld dat net 15 /·~ die jaar aangename plig van die Stu
sou slaag. Hoe-nou ?) Ek vra denteraad om gedurende orien
myself net die vraag, Le die tering besoek af te 1J by die 

fout by die studentc, of waar ~eaTe~~k~~~~i~,p ~Te !:eg~~~~~ 
anders? foto sien ons mnre. Rost, Ligt

Groetnis. helm en Nagtegaal op so 'ri 
------------' onthaal. (Foto: Fotokuns). 

DIE EIKE 
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SIRCLES 
'n R50 kontantprys vir die student wat die beste voorstel maak 

vir die bevordering van ons besigheid in Potchefstroom 

en in besonder tot die studentelewe. 

Kom besoek ons en rig u voorstelle aan 

DIE BESTUURDER, 
SIRCLES, 
GOUWSSTRAAT 7, 
POSBUS 894, 
POTCHEFSTROOM. 

Sircles vir enigiets onder die son - wat ons nie het nie, kry ons. 

·Dames Kousbroekies 19c. 
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OP DIE WERELDFRONT DIE RHODESIES-ZAMBIESE GESKt·L 
DIE. HUIDIGE geskil tussen Zambie en Rbodesie kan teruggevoer word na 1965 toe Rbodesie born 
onder Ieiding van mor; Ian Smith eensydig onafhanklik van Brittanje verklaar het. Die kwartmiljoen 
blanke Rbodesiers was naamlik bevrees dat bulle spoedig onder 'n beleid van een-man-een-stem deur 'n 
swart meerderbeidsregering oorbeers sou word soos met blankes elders in Afrika ~ebeur bet. 

waaksaambeid en samewerking 
van die inboorlinge langs die 
grensgebiede het die Rhodesiese 
veiligheidsmagte tot nog toe 
vee! gehelp om terroriste-aan
slae die hoof te bied. Optrede 
teen die terroriste word nog 
verder bemoeilik deur hulle tak
tiek en onverwags aan te val 
en daarna na veiligheid ocr
kant die Zambiese grens te 
vlug, terwyl die landmyne wat 
hulle a.gterlaat, agtervolging nog 

pres. Kuanda gekry bet, en die 
oogmerk met die grenssluiting, 
volgens mnr. Smith, daarmee 
bereik is. Pres. Kaunda hou 
egter voet by stuk dat hy nie 
weer sy kant van die grens gaan 
oopstel solank 'n Blanke re
gereing in Rhodesie aan bewind 
is nie. Nogtans het Zambiese 
grensbeamptes sedertdien we\ 'n 
beperkte mate van verkeer deur
gelaat. 

Vir Zambie en die ander Brittanje is geeis om die Smith
swart state wat die Blanke vy- regering tot 'n val te bring, met 
andiggesind is, was dit 'n oor- geweld indien nodig. Brittanje 
saak van groot woede en van het egter nie kans gesien om ge-

HUis 
en 

U NAASTE FIETSWINKEL 

weld te gebruik nie en het die 
Y.V.O. gevra om sanksies teen 
Rhodesie in te stel. 
Suid-Afrika betrek. 

Suid-Afrika se buitelandse be
leid is gegrond op nie-inmenging 
in ander Jande se huishoudel.ike 
sake en om nie aan boikotte en 
sanksies dee] te neem nie. Op 
grond van die beleid was Suid
Afrika nie bereid om sanksies 
teen Rhodesie toe te. pas nie en 
het hy Rhodesie in die moeilike 
tyd wat gevolg het, openlik ge
help om kop bo water tc hoLL 
Nadat dit vir Zambie en die 
ander Afrikastatc duidclik.e ge
word het dat Brittanje en die 
ander Westerse state nie genee 
was om mnr. Smith se regering 
met geweld tot ·n val te bring 
nie, het Zambie die Rhodesiese 
terroriste-organisasies begin toe
laat om vanaf Zambiese bodem 
teen Rhodesie op te tree . Suid
Afrika weer het verklaar dat hy 
hulp teen terrorisme sal ver
leen aan enige land wat daarom 
vra en op grond daarvan is 
lede van die Suid-Afrikaanse 

Die vraag is nou in watter verder bemoeilik. · · d' · · . ngtmg 1e gesk1l ontw1kkel, of 
Grcns. geslmt. . t dit ernstiger word en of daar 

Polisie na Rhodesie wat, sedert 
l 96S van tyd tot tyd met ter
roristc-aanvalle te doen het, ':::;::::;::;::;:=:=:::::::::::::::::::::::=:=:=;::;::;::::;::;::;;::=.1 gestuur, vera] ook omdat dit 

~ geblyk het dat onder die terro-

In h1er~1e om~tand1ghede moes 'n verslapping van! spanning 
mnr, SmJth dnngend Jets doen waarneembaar is, asook wat die 
om d1e .. I ewe en eJe~dom van wyer betekertis daanian vir Suid
Rhodeswrs te beveihg. r Nad~t en Suider-Afrika is. Oor mnr. . 
hy. na _hy beweer, pres, Kaunda Smit sc optrede was daar uit
vers~eie kerc _gewaarsku het dat eenlopende menings. Daar be
hy d1e terronste f!!Oes hokslaan staan 'n gevoel dat hy oorhaastig 
en geen ' bev~edi~ende waar~ opgetree het, terwyl die mening 
borg ontv<J-n~ 1s me, het hy ~ dat hy op sterk optrede besluit 
g~meen~k~phke we_ns ges\~Jt. het om groeiende ontevreden
Ylr Zamb1e_ was dit 11 gevoehge heid by sommige blanke Rhode
slag ~aar d1e meeste van .~1 ~~1~ siers met sy regering te besweer, 
en wtvoer deur Rhodes_Je nie sondermeer afgeskryf kan 
d1e Mosamb1ekse hawe _Beira _ge- word nie. Verder word die 
gaan h~t, aso~~ na Suid-Afn~~ R~odesiese regering in sommige 
wat, naas 8JJttanJe, die Ia krmge daarvoor verkwalik dat 
~e vernaamste handelsvenno~t juis sanksies as 'n wapen aan
Is . . Deur d1e stap het -~ns~ gegryp is terwyl Rhodesie self 
Smith beoog 0111 Zambie daaronder gebuk gaan terwyl 
handel so te benadeel d~t pres. daar in Suid-Afrikaook gebelgd
Kaunda daardeur v_erphg sou heid is oor die feit dat mnr 
word om terr<;>nste m_ ~-y land Yorster nie vooraf geraadpleeg 
vas te _vat. D1e maatJeels w~s is nie terwyl die land behul -
egter 1_11e daarop ber_eken om die saam is met die bewaking v:n 
Zamb1ese ek~momie, byvoo~- Rhodesie se grense. 

U kan gerus u bande versool by . • . 

60LBENWEST 
RETBEAIIEB~tfj 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK! 
Groot Voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 
Versoling nou ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loop\' lak 

* Nuutste tocstel l'ir WIELSPO RING en 
-BALANSERING. 
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Skakel 3297 vir betrou bare eli ens en laagste prysc! 
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* 
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* 
A ile toerusting v1r buite-lewe entoesiaste. Ons verskaf 

aile ka peertoerusting, 
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JURGENS EN VENTER 
WOONWAENS 

en sleepwaens. 

* 
FLORNALEDE: 

Ons is bereid o u spesifieke toerusting op bestelling te kry! 

* 
TELEFOON 0000 

riste in Rhodesie daar ook per
sone vanuit Suid-Afrika was. 
Hierdeur en deur sy weiering 
om sanksics toe te pas, is Suid
Afrika teen wil en dank ook by 
die geskil tussen Rhosedie en 
Zambie betrek. 
Gevaarlike ,·erwikkeling. 

Na ·n paar jaar van betreklike 
stiltc het daar sedert Desember 
1972 'n skerp oplewing van ter
rorisme, vera! in die noordooste
like dee] van Rhodesie, die 
Centenary-gebied, plaasgevind. 
Die rede is blykbaar dat die 
terroristc-organisasies bang is dat 
bulle die geldelike en ander hulp 
wat h ulle uit verskillende oorde 
kry, sal verloor as hulle nie spoe-
dig vordering kan wys nie. Met 
hierdie doe! voor oe het hulle 
dus op verskerpte optrede teen 
Mosambiek en Rhodesie be
sluit. Daar is dan ook reeds 'n 
aantal blankes gedood en ge-
wond, onder wic ook twee Suid
Afrikaanse polisiemanne wat in 
:n landmynontplofling gedood 
IS . 

Die Rhodesiesc regering bet 
erken dat die terroriste deeglike 
voorbereidings vir die aanval 
getref het. Wapens en ammurti
sie is vooraf in die geheim in 
Rhodesie inge-smokkel en weg
gesteek , terwyl Rhodesiese Ban
toes onder andere deur middel van 
toordok ters omgepraat en ge
dreig is om met die terroriste 
saam te werk. Dit is 'n baie 
gevaarlike ontwikkeling want die 

beeld deur d1e afsny van d1e 
land se koperuitvoer of . d~ur 
die staking van elektnsiteits
lewering vanaf die Kariba-krag
sentrale aan die Rhodesiese kant 
van die grens, totaal _ te ruineer 
nie. Deur die grensluitings het 
Rhodcsie self ook heelwat skade 
as gevolg van die verlies aan 
spoorvragheffings gely . . 

Bevrcdigende waarborge. 
Pres. Kaunda se reaksie was 

om nog meer militant in sy ver
klarings te raak en ook die koper
uitvoer deur Rhodesie te staak. 
Hy het verklaar dat hy ander 
uitvoerroetes sal sock en onder 
andere van die voltooide ge
deelte van die Tanzam-spoor
lyn na Dar es-Salaam gebruik 
sal maak. Die Rooi Chinese 
bouers van die spoorlyn het 
dan ook nie op hulle laat wag 
om hul volle steun aan Zambie 
toe te sJ nie. Alternatiewe roetes 
bestaan wei en word tans on
dersoek maar almallewer vraag
stukke en sal die vervoerkoste 
aansienlik opstoot. Verder is 
'n Zambiese aanklag teen Rh 
desie by die V.V.O. ingedien. 
Die V.V.O. het daarop besluit 
om 'n ondersoekspan van vier 
lede na Zambie te stuur ten 
einde die land se vraagstukke 
te probeer oplos. lntussen het 
Rhodesie die grens weer oopge:
stel nad.at mnr. Smith glo be
vredigende waarborge via 'n 
onbekende tussenganger van 

Boutique 
VIR AL U NAALDWERKBEHOEFTES 
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DAMES .. .. , 

Ons bou 'n groot voorraad materiale wat in u smaak 
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Daar is egter ook iets gunstig 
te se vir mnr. Smith se verweer 
dat hy die Suid-Afrikaanse re
gering in 'n moeilike posisie 
sou geplaas het. Eerstens is 
dit algemeen bekend dat Suid
Afrika nie aan sanksies as 'n 
mi_ddel ter beslegting van ge
sk!lle glo nie soos duidelik uit 
sy optrede na die instelling van 
daarvan teen Rhodesie geblyk 
het. Ook in hierdie geval sou 
Suid-Afrika konsekwent by sy 
standpunt moes bly. Deurdat 
Rhodesie eensydig opgetree het, 
kon mnr. Vorster in aile eerlik
heid verkla:ar dat by nie geraad
pleeg is nie, 'n feit wat aan Suid
Afrika groter beweegruimte laat 
om 'n bemiddelende rol te speel. 

Daar is egter geen twyfel nie 
dat mnr. Smith in 'n moeilike 
posisie verkeer het en dat die 
omstandighede ingrypende op
trede vereis bet. Behalwe suiwer 
verdedigende optrede wat die 
nadeel inhou dat die terroriste 
altyd oor die inisiatief beskik 
om toe te slaan wanneer en 
waar hulle verkies en waarvoor 
mnr. S~ith alreeds deur sommige 
van sy e1e mense verkwalik word 
het nie veel ander moontlikhed~ 
oorgebly nie. Om soos die Is
raeli 's terroristebasisse in die 
gashe~rlan~ te gaan vernietig, 
sou m d1e vyandige klimaat 
waarin Rhodesie hom bevind 
nog groter gevare inhou. · ' 

Posisie van krag. 

Die onmiddellike vraagstuk 
wat o_m oplossing roep, is dat 
daar Ill ons werelddeel 'n ge
vaarlike situasie ontstaan het 

· wat die saad van verdere span
ning en selfs 'n gewapeti.de bot
sing inhou. Die Suid-Afrikaans
beleid waardeur_juis g~poogjword 
om toestande m Su1der-Afrika 
te normaliseer en ;n ekonomies 
geintegreerde maer politick · on
afhanklike subkontinent toi 
st{lnd te bring, het claardeur 'n 
knou gekry waarvan d.it moeilik 
sal herstel, en wat al die talente 
aan takt en staatsmanskap sal 
vereis. Die verligting van span
ning vereis toegewings aan albei 
kante. Die heroopstelling van 
die grens verteenwoordig 'n 
Rhodesiese stap in die rigting. 
Vir Kaunda, wat 'n leiersrol in 
Afrika probeer speel en wat so 
diep betrek is in die kruistog 



NUWE HUISVADERS BENOEM 
Daar is vanjaar drie nuwe 

huisvaders wat Universiteits
koshuise onder bulle vleuels neem. 
Holle is mnr. C. J. H. Schutte, 
prof. F. J. Potgieter en dr. C. J. 
Reinecke. 

Mnr. Schutte is registrateur 
(Finansies) en prof. Potgieter 
is hoof van die departement 
Stads- en 

Dr. C. J. Reinecke. 

Albei is benoem as huisvaders 
vir die Kasteel-koshuiskompleks. 
Mnr. Schutte is buisvader by 
Kasteel no. 1 en prof. Potgieter 
by Kasteel no. 2. Na vemeem 
word sal daar moontlik op 'n 
vergadering in Maart vanjaar, 
besluit word op gepaste name 

vir die verskillende dele van 
Kasteel. 

Dr. C. J. Reinecke is bois
vader van die kosbuis by die 
kloosterskool waar sowat 236 
m~nstudente gehuis,·cs word. Hy 
is hoof ,·an die departement 
Biochemic. 

OOR DIE ONDERDEUR gedurig geleenthede Pretoria toe 
Die arme Nic Louw, eens 'n 
Playboy, weet ook nie meer of 
die Puk lekkerder as Tukkies is 

Na 'n lang afwesigheid is die 
bo-deur weer van knip af en 
kan ons alma! weer loer en be
loer word. 

Tot my vre\1-gde sien ek dat 
die meerderheid van die ouer 
garde mekaar nie Verloor bet 
gedurende die lang afwesigheid 
nie. Inteendeel - sommige 
bande is selfs met blink klippies 
versterk! So sien ek nog vir 
Marius en Lana baie gelukkig, 
Marius Schalekamp en Susan 
Venter en dan ook nog Marius 
Steyn en Marie Bruwer. Moet 
dan ook nie Marius Steyn se 
regterhand en boesem vriend 
Capie, vergeet nie. Hy le nog 
steeds druk besoek af by Magda. 

seker weg, hoewel John Guy 
net om die hoek is. Die kamer
maats Ronel Beukes en Martie 
de Witt is ook deur dieselfde 
slag getref, aangesien Allan en 
Francois albei weg is. Martie 
Boshoff kan van meer geluk 
spreek, want Jos Weiman is by 
Boys High aangestel as onder
wyser. 

En di t is raar maar waar: 
ons sit selfs met 'n paar gras
wewenaars. Pierre Uys soek 

nie. 
Van eensame mans gepraat: 

die eerstejaardametjies sal uit
vind dat hier vele is, al is bulle 
dan minder berug as die Studen
teraad. Dink maar aan die 
arme Karel van Heerden, Jans 
Booysen, Dries Coetzer, Wil
liam du Toit, Philip Burger, 
Herman van Niekerk, Jan Bons· 
rna, Bart Saayman en natuur
lik Lompies. 

Tot volgende keer dan. 

WEN BRATIS BIT 
Aangesien ons nou aan die Die Nedbank Begrotingsredekompetisie sal aan universiteit-

onderkant van die spoor be- studente die geleentheid bied oni 'n mening te lug oor hoe die land 
weeg, kan ek net sowel noem se ekonomie gehanteer behoort te word. 
dat Francois Leygonie en Anna- Net soos die vorige twee jaar stel Nedbank die kompetisie aan 
mare Naude mekaar nie ver- aile universiteite vir deelname oop. Alle studente word uitgenooi 
geet het in die lang afwesigheid om bulle menings te lug oor die belangrikste ekonomiese probleme 
nie, so ook nie Piet Breiten- in 1973 met betrekking tot Suid-Afrika en hulle antwoorde behoort 
bach en Corrie Brouwer, Elsa 'n interessante opgawe van studentemenings te verskaf. 
Toxopeus en Nick, Andre Lubbe Die kompetisie is nie alleenlik beperk tot studente in die 
en Mariet Snyrnan en Hannes en ekonomie nie, maar studente van aile fakulteite 'is welkom om 
Wilna nie. Philip Schlebush aan die kompetisie deel te neem. Die kompetisie sluit twee weke 
en Helene Schoch verkeer blyk- voor Begrotingsdag, d.i. 14 Maart 1973. 
baar ook nog op meer as net Daar sal wenners uit die inskrywings van al 12 universiteite 
platoniese voet. aangewys word. Die eerste prys by elke universiteit 'is 'n gratis 

En wat dan van die Alabama- rit na Kaapstad om die Begrotingsrede in die Volksraad by te 
romanse tussen Jo Enslin en woon en om toonaangewende finansiele sprekers van beide kante 
Wilma Prinsloo wat konkrete van die Huis te ontmoet. 
vorm aangeneem het deur mid- Die omvang van die kompetisie is hierdie jaar vergroot, en 
del van 'n diamant? Moet dan addisionele pryse by elk van die twaalf univetsiteite sal as volg 
ook nie James en Hannetjie toegeken word: 
se diamant miskyk nie! Tweede prys: R30 

'n Mens verheug jou daarin Derde prys: R20 
dat gawejong manne soos Rich- Vierde prys:. (Vir die oorspronkliksteidee) RIO 
ard de Kock en Chari van der Die nuwe prys vir die oorspronklikste idee sal nie van die ge-
Merwe ook eindelik 'n vasbyt- halte van 'n student se algemene inskrywing afhanklik wees nie, 
plekkie gekry het. maar sal vir 'n uitstaande en oorspronklike 'idee toegeken word. 

Dit wil blyk asof Kerneels Inskrywingsvorms is verkcygbaar by Nedbank-kantoor in Pot
van Niekerk nog steeds nie om- chefstroom en by Prof. W. Venter, Dept. Ekonomiese Weten-

ee dat hy sy rieme by Louise ,skappe, Kamer 10. 
~yfegeloop het nie, soos Dirkie ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.; 
Coertze ook nie omgee dat Linda 
du Toit haar ireme om hom 
vastrek nie. 

Naorr:ii Juyn verkeer nog steeds 
in dieselfde waas as toe sy Johan 
vir die -eerste maal ontmoet het 
terwyl Griet Venter sorg dat 
Moppie sy voete stewig op die 
aarde hou. 

Twee dametjies wat in groot 
blydskap verkeer, is Rika, wie 
se Cassie by die Dramadeparte
ment aangestel is, en dan Sandra 
Nicholas, wie se Peter van Hoess
len teruggekom het om Ho
neurs te doen. 

Hier loop egter 'n groot aan
tal dames rond wat nie so baie 
gelukkig is nie - die gras
weduwees. Elsa Oosthuizen sit 
gedurig by die telefoon vir op
roepe van Ben in Pretoria. Erika 
Hatting se hart trek met 'n punt 
Stellenbosch toe, nog voor Char
lie al daar terug is. Almarie 
Freidberg kwyn ook stadig maar 
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OP DIE KOSHUISFRONT 
DORP. dorpslede vooruit na 'n jaar van 

baie intertees en ander gesellig-
1973 is ingelui met 'n beson- hede. 

dere drukke tyd vir die Dorp- Ten slotte: aan aile nuwe 
studente: die eerstejaars was 'n Dorpstudente se ons welkom. 
groot groep en die (ex)-dore die As daar enige navrae is, skakel 
meeste ooit. Die sosiale patroon asseblief met Dawid Weyers of 
tot dusver was baie dieselfde Jan Nagtegaal by die S.R. kan
as die koshuise maar daaroor toor. 
praat ons nie nou nie. 

Wat besonder noemenswaar
dig is, is die stappie van die 
dorpseerstejaars wat dwarsoor 
die kampus be.kend is: een, 
twee, drie dorp; swaai, swaai fie
eer, fiieet. · Hierdie is die brein
kind van een van die bestuurs
lede. 

lets anders wat dorp so uniek 
rnaak, is dat sy ledegeld baie 
laag is: net maar een rand vir 
die hele jaar! 

Met 'n wakker minister van 
sports (Gert Joubert) sien al die 

OOSTERHOF. 

Hier aan die oostekant van 
die treinspoor gaan dit nog voor 
die wind. Ons koshuis het nie 
gedurende die vakansie geskuif 
nie, en staan nog op die hoek. 

Die enigste verandering wat 
ingetree het, is 44 Dore wat ons 
I ewe kom vergal hct. H ulle is 
egter gou deur die ou-da1_11es 
reggesien en van hul matnck
kompleks genees. Fraai en fyn
tjies het hulle soos ware Ooster-

United ·Tak 
By Piet Fouties (Fotokuns) 

TOMSTRAAT 82, DIE BULT, POTCHEFSTROOM. 
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nooiens die ontheffingsdinee by
gewoon, en nou kan almal weer 
'n rustige tydjie beleef. 

Gedurende die vakansie het 
ons primaria en onder-primaria, 
Hester Grobler en Charlotte Kir
sten besluit dat dit die beste is 
om 'n S.R.-lid ordentlik vas te 
trek en nou sit elkeen niet 'n 
knoets van 'n diamant. Baie ge
luk ook aan die ander dames 
wat Oostcrhof se karaatwaarde 
laat styg het. 

Ons is baie bly om weer terug 
te wees op die PUK, en na die 
ontgroening is ons Ius vir die 
akademiese en sosiale jaar wat 
voorle. 

Ons sal gereeld van ons laat 
hoor in "Wapad" en ook ons eie 
"Oosternooi". 

LIBERALIA. 
Nou ja, dis 'n nuwe jaar met 

nuwedinge en oak ons hier in 
Liberalia praat saam. Waar
oor? Wei, die nuwe motors 
natuurlik.. Om die waarheid te 
sc. dit wil voorkom asof die 
beperking op motors die mam 
nie juis afgesk.rik het nie. 

Die volgende ding wat ons 
heel gou opgemerk het , is die 
groot aantal van ons stoere in
woners wat verlore geraak het. 
Party deur onvermydelike om
standighede soos die Akademie, 
maar ander het sowaar uit eie 
vrye wil ( ?) gaan staan en trou, 
of dergelike dinge gaan doen. 
Aan a! hierdie persone en ook 
aan die ander wat verloof geraak 
het, (verbeel jou) dra ons die 
simpatie van die ander inwoners 
oor. Gelukwensing ook aan al 
die manne wat graad gevang het 
-en hier is van hulle, hoor! 

Ons sportseisoen is sommer al 
klaar op dreef met 'n vriendeap
like krieketwedstryd teen Over 
de Voor, waarin laasgenoemde 
minder goed gevaar het. Rug
by? Ons weet nog nie. Dit wil 

voorkom asof die algemene ge
voel is dat ons hierdie jaar op 
ons eie en nie weer saam met 
Makouvlei moet speel. Noudat 
die uitslae ons ook 'n bietjie 
uitgedun bet, wil dit lyk asof ons 
groot aantal ka.novaarders sleg 
verminder is. 

Om sake op interkoshuisvlak 
te verbeter, was ons verlede 
week van plan gewees om een 
van ons tradisionele hokkie
wedstryde teen Heide te speel 
en was dit nie vir 'n. chroniese 
gebrek aan hokkiestokke op die 
plaas nie, het ons ook. Ons wil 
die hoop uitspreek dat dit egter 
nie heeltemal van die program 
geskuif sal word nie. Aan die 
dameskoshuise kan ons net noem 
dat ons voorgestelde aksies aile 
vorige Liberalia-ontspannings
aksies sal oortref. Ons baie ge
slaagde , In terplaas" van verlede 
jaar sal soos 'n kalfie lyk teen 
hierdie jaar se planne. 

OVER-DE-VOOR. 

' n Onaangename verrasing het 
vanjaar op die seniors van Over 

In die hoofwedren op Kayala
rni-dag het Sand met sy vier
draakaangedrewe Cortina met 
bree tekkies loshande gewen. 

Over de Voor is egter nie deur 
die aankoms van die eerstejaars 
uit rat gegooi nie. Die kaart
spelers is alweer hard besig om 
te ,hond" en te ,sammajoor". 
Met die vertrek van die, beroem
de" Dirk Venter lyk dit egter 
of die brugkring 'n knou toe
gedien is. 

Die krieketseisoen is Woens
dag ingelui met 'n vriendskaplike 
wedstryd teen Dawie Dup. Sak
kie Pieterse en Andre Claassen 
het alreeds gewys dat daar 
vanjaar op hulle gereken kan 
word. 

Ook op amoreuse gebied is die 
Voor vroeg al bedrywig. Die 
ou-here was haastig om die Dore 
se talente 'n bietjie van nader te 
beskou ·en in intertee is Sondag
aand met Kasteel gehou. 

Pukke. julie gaan vanjaar nog 
sornmer baie van ons boor! 

de Voor gewag! 'n Vyftigtal 
drake het in hul koshuis kom 
nesskrop en was blykbaar die <.; 

mening toegedaan dat bulle kaas ..... , 
was, want hulle was toe mos a! 
'n week op die plaas. 

Hulle het egter gou hul onbe
kwaamheid onder die ou-here se 
neuse kom vryf deur 'n onge
hoorde vyfde plek in die cerste
jaarsatletiek te behaal. 

Die ou-here het hul opvoedings 
taak met groot toewyding aan
gepak en dit is met sukses be
kroon toe die eerstejaars 'n paar 
dae later Dawie Dup 'n neder
laag in 'n kussinggeveg toegedien 
het. Die ou-here het steeds voort 
gegaan om mense van die eerste
jaars te maak. Uitkenningspara
des was net pret. 

SENIORAAND 
Ag wee, is al wat 'n mens kon 

se na die aanhoor van so 'n 
seniorkonsert. Wat 'n jammerte 
is dit nie dat honderde seniors 
hierdie belewenis nie kon mee
maak nie, omdat 'n spul dore 
en drake byna die helfte van die 
saal met hulle verskyningsvorms 
beset het. 

ALABAMA! 
Manjetiek! Pragtig! Geluk! 

Selfs die drie woorde kan nie 
heeltemal die puik vertoning be
skryf nie. Elke Puk wat daar 
was sal met my saamstem dat 
die uitvoering deur die Alabama 
ritmegroep uiters voortrellik was. 
Die hele uitvoering het getuig 
van afronding, musikaliteit en 
gehalte. 

Die verskeidenheid van stem- het, is alles faktore wat daartoe ·1·k ' 
me, die verskeidenheid van aan- soms moeJ 1 om n mens se ge-

byg d h t d t d . ·t · voel uit te druk, maar ek dink biedinge en die tot nog toe ver- e ra e a te UI voenng 
die massa wat daar was het hulle 

borge talent wat na vore gekom groot byval gevind het. Dit is · gevoel pragtig uitgedruk met die 

MOTOLEK 
Hicrdie onderdele is by u plaaslike 

MOTOLEK 
vcrspreider verkrygbaar • . 
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geweldige applous. Na die se
nioraand sien alma! uit na van
jaar se Alabamaprogram. 

Oor Joe en Louw kan 'n mens 
nie skryf nie, jy kan net lag. 
Soos gewoonlik het Joe 'n mens 
weer laat skater met sy oorspronk 
like grappies wat net hy kan 
maak. · .. · 

THALIA. 

Wat getref het van die uittrek
sels uit "Sagmoedige Neelsie" 
was die effektiewe manier waar
op die humoristiese en satiriese 
in Langenhoven se werk op die 
planke gebring is. Die fris stu
dente-manier v~n aanbieding te
same met Langenhoven het dan 
ook gesorg vir die sukses van 
die aanbieding. 

Dankie tog, ek is nie 'n eerste
jaar nie, want dan sou ek beslis 
'n slapelose nag gehad het om 
te besluit by watter geselskap 
en nou die graagste sou wou 



PABTOB.TS 
Ek het hom toe vanaand ge

vang - daardie wilde perd wat 
die afgelope week of wat so om 
die ko:ffiekanne by die koshuise 
gerunnik het. Nou klim ek hom 
sommer van die verkeerde kant 
af op en laat hom koers inslaan. 

2. Gebreki aan parkeerruimte 
W LL ERE NECKE, LL.M. • by die kosbuise. 

Eers die omstandighede wat 
aanleiding gegee bet tot die hele 
affere. Ek haal aan uit die om
sendbrief gerig aan aile koshuis
studente vir 1973: 

,Die Raad van die P.U. vir 
C.H.O. het op 15 November 
1972 onderstaande besluite. ge
neem: 

,Vanaf 1973 word aan geen 
voorgraadse student (ook voor
graadse diplomastuden!) wat in 
Universiteitskoshuise inwoon 'n 
EERSTE toestemming verleen 
om 'n motorvoertuig in Potchef
stroom a:i,n te hou nie" (ander 
bepalings nie nou ter sake). 
Verder moes aile koshuisstuden
te wat nie in 1973 verlof bet om 
motors aan te hou nie 'n onder
neming onderteke1,1 dat hyjsy 
,geen motorvoertuig op die kos
huisterrein of in Potchefstroom 
in 1973 sal aanhou nie." Ver
breking van die ooreenkoms 
stel hom/haar bloot aan onmid
dellike uitsetting uit die koshuis. 

Oat die Raad van die P.U. 
so 'n regsreel kan neerle, wil ek 
hoegenaamd·nie betwis nie. Die 
Raad is 'n kompetente orgaan 
en dit is noodsaaklik dat die 
Raad reels neerle. Soqanige 
reels is net sulke egte reg as die 
wat in 'n wet vervat is, omdat 
dit die element van ordening 
deur vergelding bevat. Die in
terne struktuur van so 'n nie
staatlike samelewingskring (soos 
die universiteit) bepaal egter ook 
die grense van sy regsvonpende 
kompetisie. 

So kan die tennisklub van 
Platrand nie 'n reel neerle dat 
Piet Pieterse wat in Bossieshoog
te bly nie vir Bossieshoogte se 
rugbyspan mag speel nie (name 
denkbeeldig). So 'n orgaan moet 
hom bepaal tot sy eie interne 
sfeer en die regsreels wat die or
gaan uitvaardig is tyds- en plek
gebonde. 

dorpsraad se belange waaroor 
dit gaan nie. As 'n voorskrif 
nie orden nie, is dit tog nie 'n 
norm nie, en word belange nie 
geharmoniseer nie, en is dit nie 
'n regsnorm nie. Sodanige reels 
van die dorpsraad, alhoewel dit 
reels is, is skynreg - die dorps
raad het niks te make met huis
houdelike sake van die koshuis 
nie. Die omgekeerde is natuur
lik ook waar. 

Myns insiens is hier 'n haak
plek. Kan u uself voorstel dat 
kosgangers wat nie koshuistee 
wil drink nie of omdat die kos
huistee op is, verbied sal word 
om op Die Bult tee te gaan drink. 
Beswaarlik. Hier is twee terreine 
ter sprake met oorvleueling wat 
lei tot regsonsekerheid. Om 
watter rede mag die koshuis
student nie 'n motor in die dorp 
aanhou"nie? Weens die genoem
de regsreel wat neergele is -
maar die reel bet gelding m.b.t. 
koshuis-inwoners op koshuister
rein. Met aile respek kan ek nie 
die kriterium vir die uitbreiding 
van die geldingsterrein vind nie. 
Ek is onbewus van enige regu
lasies of ordonnansie van mu
nisipale aard wat die aanhou van 
motors deur koshuisstudente op 
private persele in die dorpsge
bied, buite universiteitsterrein, 
verbied. Hoe vind ons nou 'n 
konflik. 

Reels en bepalings word nie 
sonder rede neergele nie. Ek het 
'n aantal moontlike redes gevind 
waarom die voorgraadse student 
wat in 'n koshuis inwoon en nie 
voorheen toestemming gehad 
het nie, nie 'n motor mag aan
hou nie. 

1. Hy benodig nie vervoer na 
na die kampus nie. 

Dit blyk duidelik en ek is dit 
eens. Dit is ook die rede waar
oin die inwoners vam Klooster 
met verlof motors mag aanhou. 
Die koshuisstudent benodig eg
ter vervoer na ander plekke toe, 
byvoorbeeld na die dorp. Bus
dienste is onvoldoende (probeer 
gerus om op ;n Saterdagaand 
met die bus na die dorpsfliek te 
gaan). Huurmotors is duur en 
die aantal beperk. Die sake
kompleks op Die Bult berskik 
ook nie oor al die noodsaaklike 

Dit mag wet die rede wees 
maar my beskeie mening is dat 
parkeerruimte by die koshyise, 
indien reg benut, nog voldoende 
is. By die dameskoshuise is 
die aantal motors gering, sover 
my kennis strek, en is dit nie 'n 
probleem nie. As die geval by 
die manskoshuise anders is, is 
dit dan nie die aangewese wyse 
om die probleem te oorbrug deur 
ruimer parkeergeriewe te skep of 
die student toe te laat om sy mo
tors elders in die dorp aan te hou 
nie? 

3. Dit strem aklademiese vor
dering . . 

Nou ja, ons het Puk toe geko.m 
om te swot. Die student wat dit 
iiie besef of dit besef en nie daar
ooreenkomstig optree nie, is in 
vir 'n groot ,surprise". My·be
toog is egter dat diegene wat die 
motor gebruik om sy akademiese 
pligte te versuim, indien sonder 
sy motor, wei baie maklik 'n 
ander instrument sal vind. Enige 
student wat nie na wense met ~y 
studies vorder nie, loop tog nog 
altyd die gevaar op die lyf om 
toestemming te verbeur. Waar
om nou alle voorgraadse studen
te wat in die verlede nie toestem
ming gehad bet om motors op 
die koshuistrereine aan te hou 
nie nou die reg ontse? Betref
fende die eerste]aarstudent is dit 
my mening dat hy/sy eers sy/haar 
voete (letterlik en figuurlik) moet 
vind hier. Dit is 'n groot aan
passing, strenger kontrole oor 
hom/haar is noodsaaklik en 'n 
groot aantal besit in elk geval 
nog nie rybewyse nie. 

4. Die parke1ing van motors 
ontsier die kosbuisterreine. 

As parkeerterreine verbeter 
word (geteer, uitgemeet en afge
merk) sal die estetiese sy onge~ 
skonde bly. 

5. Studente bestuur roekeloos 
of nalatig of oobedagsaam. 

Die aspek val binne die juris
diksie van die verkeersdeparte
ment en koshuisreels het behal
we wat die koshuisterreine aan
betref geen gelding nie. Ek is 
ook van mening dat ons studen
te se bestuursvermoe nie sodanig 
is nie. 

Oat die koshuisstudent nie 
sonder die nodige verlof 'n mo
tor op die universiteitstrerein 
mag aanhou nie, is niks anders 
as reg nie. Hoekom sou die be
paling in die onderneming dat 
'n motor in so 'n geval ook nie 
in Potchefstroom aangehou mag 
word nie? Selfs die eerstejaar
student wat 'n dagstudent is mag 
'n motor aanhou. Goed en wei, 
die koshuisreglement en -reels 
met betrekking tot koshuisstu
dente is nie op hom van toepas
sing nie, hy bevind hom buite die 
gebied van jurisdiksie van soda
nige reels. 

geriewe om in die student se 6. Sleepaksies ootaard maklik-
behoeftes te voorsien nie. Wat er. 

Besluite wat die Dorpsraad 
van Dorp X maak om koshuis
aangeleenthede van die universi
teit in Dorp Y te reel is natuurlik 
kragteloos - dit val buite die 
betrokke dorpsraad se kompe
tensiesfeer. Dit is ook nie <;lie 

nou daarvan as die student na sy 
ouerhuis wil gaan? Om te ry
loop is deesdae nie maklik nie, 
dit kan ook nie van dames ver
wag word nie, treinkaartjies was 
nog nooit goedkoop nie, tye is 
soms ongerieflik en sommige 
dorpe het nie eens spoorwegsta
sies nie. Vir 'n ouer is dit nie 
altyd moontlik om die student 
te kom haal en weer terug te 
bring nie - Ek dink aan studen
te wat woon in Port Elizabeth, 
Durban, ensovoorts. 

Hierdie is 'n teer en myns 
insiens private punt. Waar kan 
'n ou en 'n aster wat kosgangers 
is '11 bietjie privaatheid geniet? 
Definitief nie in die dames of 
manskoshuis se sitkamer nie 
Daar is nie genoeg sitplek vir al 
die slepers nie - sleepbankies 
op die kampus is nes spoke - jy 
boor daarvan maar sien dit nooit 
Enige ander plek soos kafee' s, 
ens. kos geld en dan staan jy 
soms nog boonop in 'n tou vir 

VOLK . TOT BESINNING GEROEP •.. 
Vervolg 'Van bladsy 4. 
van ander wil reg laat geskied. 

Hy bet daaro gewys hoe plura
lisme nog nerens in die wereld 
suksesvol gewerk het nie . . Saam
bestaan is nodig en noodsaak
lik, maar dit beteken n9g nie 
integrasie nie. 

Ons mikpunt moet wees ,'n 
konstellasie van wit en swart 
Suidelike Afrikastate", waar
tussen daar 'n saambindende 
moet wees, sonder dat daar enige 
wesenlike inbreuk op enigeen 
se soewereiniteit gemaak word. 

,Is daar. enige rede waarom 
wit en swart en Indier en Kleur
ling nie nou al openlik om 'n 
ronde tafel kan delibereer oor 

gemeenskaplike probleme nie ?" 
het genl. Hiemstra gevra. ,Dit 
is tog seker nie die effektiefste 
vorm van dialoog om van open
bare platforms of via koerante 
mekaar te staan en aanskree nie." 

,Ek stem met die Opposisie 
saam dat dit nie prakties 'is om 
die miljoene nie-blankes wat 'n 
permanente en onvervangbare 
deel van die omgewings van ons 
groot stede geword het met die 
trekarbeiders van Europa te 
vergelyk nie." 

,Basies is ons probleem ge
talle en andersheid en nie die 
kleur van 'n man se vel nie. 
Ons sal moet wegdoen met aan.
stootlike en beledigende ken-

nisgewings wat wei gedoen kan 
word as ons net 'n bietjie wil 
dink sonder om onmoontlike 
situasies te skep." . 

Aan die einde van sy toe
spraak het Gent. Hiemstra na 
die invloedryke Potchefstroom
se tydskrif: ,Woord en Daad" 
verwys. Hy het die Afrikaner
jeug en hul intellektuele leiers 
opgeroep om met 'n W oord en 
Daad-beweging die volk te ak
tiveer om weer nuwe vergesigte 
te sien. 

Die geleentheid en verant
woordelikheid om ons uit die 
,,toestand van 'n soort stilstuipe" 
los te ruk, rus op alma!, het 
genl. Hiemstra afgesluit. 

slaggewend kan wees, is 'n ope 
vraag. 

'n sitplek. 'n Motor los in 'n 
mate die probleem op. In 'n 
ernstiger Jig - die motor is nie 
'n conditio sine qua non oftewel 
'n onontbrekende voorwaarde 
vir sulke ongerymdhede nie. 
Baie meer hang van die paartjies 
persoonlik af. 

Of een van hierdie redes deur-

Wat wei seke ris, is -dat 'n 
motor nie meer 'n luukse artikel 
is nie, dit is 'n noodsaaklikheid, 
ook vir die student. Tye het ver
ander, die era van die fiets is on
herroeplik verby en Vader Tyd 
ry deesdae in 'n sportmotor. 

Die King"s Hotel 
kondig met genoee aan dat die 

voormalige 

Copper Rail 
vanaf Maandag, 26 Februarie verander na 

"COPPER RAIL A LA CARTE EN STEAKHOUSE" 

* 
Vanaf Sondag, 24 Februarie sal Sondagaande na ete (8.30) 

'n vollengte filmvertoning in die eetlokaal 

vertooo word. 

Drankies word bedien vanaf 6 uur nm. 

* 
ONS IS TEN VOLLE GELISENSIEERD 

WANNEER PA NIE I\IIEER 

WIL BETAAL .NIE ... 
Maak gebruik van ons 

Versolingsdiens 
* 

SCHWIMM'S 
BANDESENTRUM 

ONS DOEN KWALITEIT VERSOLINGS EN VERSKAF 

NUWEBANDE 

*· 
U is verseker van ftioke dieos by eoige van 

oos takke dwarsdeur W es-Transvaal. 

* 
LOMBARDSTRAAT 10 TELEFOON 6777 

POTCHEFSTROOM 

\ 



draf.
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Puik vertonings deur eerstejaars 
TEN SPYTE no 'n stadige en klam baan bet die eerstejaarsatletiekbyeenkoms verlede Saterdag ·op 
die Fanie du Toit-sportterrein sy kwoU. puik vertonings gelewer. Ses byeenkomsrekords is verbeter en 
tw.ee is· geewenaar. 
: , " , 

Die nuwe rekordhouers is Piet 
Meyer met 'n tyd van 6 min. 
20,3 sek, .in die I500m stap 
(Rennie Badenhorst en Koos 
van Staden wat onderskeidelik 
tweede en derde in 6 min. 49,6 
sek. en 7 min. 4,9 sek. was, het 
ook die ou rekord oortref), Koos 
Boshoff met 49,9 sek. en 55,3 
wek oor die 400m en 400m hek
kies, Robert Gray met 3 min. 
57,I sek, oor die I500m, Estha 
Griese! met I,53m in die hoog
spring vir dames en Denise 
Swanepoel met 5 min. 25,8 sek. 
oor die I500m vir dames. 

Rennie Troskie - skyfwerp 
49,99m, Piet Tereblanche -
spiesgooi I89' 1 ", Piet Pieters -
driesprong 44' If', Corrie van 
der Colff - paalspring Il' 3" 
met K. Weitz oor dieselfde hoog
te, C. Spamer - hoogspring 
1,90m, J. Nel - verspring 21' 
5P, en M. Bester - hamer
gooi 42,89m. 

Onder: Pie.t Meyer op pad na 
die wenpaal om 'n rekord op die 
1 500 meter stap op te · stel. 

Dawid Kuhn het die rekord 
van 14,6 sek, oor die II Om 
hekkies geewenaar en die Kloo
ster se ,Puk-kewyne" die 4 x 
lOOm aflostyd, van 45,0 sek. 

Ander goeie vertonings is gele
wer deur: Dawid Kuun -lOOm 
10, 8 sek., Hendrik Bosman -
200m 22,9 sek., Robert Gray 
3000m 9 min. 3,4 sek., Henk du 
Toit - gewigstoot 49' 2-}", 

Faantjie 

Onder die dames was daar ver
dienstelike tye, afstande en hoog
tes deur Hester Gunther -
lOOm 12,3 sek., Cathy Hough -
200m 26,2 sek., Anne Hay
ward - 400m 60,4 sek., Denise 
Swanepoel - 800 m 2 min, 
27,2 sek., Cora Schoombee -
skyfwerp 34,76m, Lettie Bernar
do - skyfwerp 33,2lm, Lena 
van Wyk - hoogspring I ,50m 
Cora Schoonbee - gewigstoot 
11,73m, Lettie Bernardo - gc
sigstoot 10,8Im, Lettie Bernardo 
- spiesgooi 35,57m en Isabel 
van Staden - verspring 5,05m. 

verhuis 

(Fotokuns 

F ANIE VAN ZIJL, beroemde Springbok en Puk-atleet, bet na 
Randfontein verhuis. · 

Fanie van Zijl, wat bekend 
is vir sy prestasies van wereld
formaat, het tydens sy verblyf 
op Potchefstroom die gunste
ling in huishoudelike atletiek
kringe geword. Hy het herhaal
delik Suid-Afrikaanse rekors oor 
die middelafstande - sommige 
op die Bill Swart-ovaal - op
gestel. 

Vir atletiek hier het hy baie 
beteken sodat sy besluit om te 

verhuis as 'n groot verlies ge
sien word. 

Van Zijl het aan die begin van 
1968 aan die Potchefstroom
se Universiteit, ingeskryf, waar 
hy die diploma in handel ver
werf het. Nadat hy sy studie 
voltooi het, het hy by die Uni
versiteit in diens getree en sedert 
verlede jaar is hy by die Triomf 
Kunsmismaatskappy. 

Fanie Van Zijl. 
(Fotokuns ). 

Van die 800 tot die 5 000 
1 meter het hy nasionale re-
1 kords opgestel waarvan vyf 
· tans nog agter sy naam staan. 

Hy was die enigste junior 
buite die V.S.A. wat die droom
myl kon afle en as senior het hy 

, die sub-vier-minutemyl verskeie 
kere afgele, selfs so hoog bo

. kant seevlak as Pretoria. In 
, oefenlope aileen het hy nage

noeg al 200 000 kilometer af
gele. 

Drie keer was hy die Pukke 
se Sportman van die Jaar en 
verlede jaar ook een van Suid
Afrika se sportsterre van die 
jaar. Verskeie kere het hy on
oorwonne van oorsese toere 
teruggekeer. Onlangs nog het 
hy in die buiteland met die 
Olimpiese wenner oor die 800 
meter, Dave Wottle, en die 
wereldkampioen oor die 1 500 
meter, Jim Ryan, afgereken. 

Van die eerstejaar-atlete wat presteer bet tydens die eerstejaars
byeenkoms. Sien berig langsaan. (Fotokuns) 

Rhodesie-Zambiese geskil 
V ervolg van bl. 6 

teen die Blanke Suide, is dit nie 
so maklik nie. Hoewel tans 
meer anti-Blank as ooit, kan 
aanvaar word dat hy wei pogings 
aanwend om terroriste-bedry
wighede in sy land te bekamp. 
Soos in sekere Arabiese Iande 
sal die organisasies bulle egter 
nie gedwee laat hokslaan nie. 
Die jongste reeks ontploffings 
in Zambie waardeur burgerlikes 
beseer is, is waarskynlik deur 
die terroriste veroorsaak. Deur 
dit na Rhodesiese dade te laat 
Jyk, hoop hulle om Zambie, 
vera1 noudat die V.V.O.-sen
ding hom daar bevind, in 'n 
konfrontasie met Rhodese te 
be trek. 

Suid-Afrika is in die moeilike 
posisie dat hy baie graag die 
toestand wil kalmeer maar ter
selfdertyd 'n oog op sy eie vei
ligheidsposisie moet hou. Hulp 
aan Rhodesie is absoluut nood-

saaklik omdat die aanslag op 
die land slegs 'n tussenstadium 
na die uiteindelike doelwit Suid
Afr!ka, vorm. Rhodesie s~ gren
se ts dus ook Suid-Afrika se 
grense. Vir Suid-Afrika is daar 
in sulke botsende omstandighede 
net een wyse oni toestande in 
Suider-Afrika min of meer nor
maal te hou. Dit is om vanuit 
'n. posisie van krag op te tree. 
Dte land moet ekonomies, mili
ter en politick so sterk staan 
dat hy 'n magnetiese krag uit
oefen in so 'n mate dat Zambie, 
nieteenstaande politieke ver
skille, deur ekonomiese werklik
hede, gedwing sal word om same-
werking eerder as konfrontasie 
te kies. Verder moet Suid
Afrika al sy invloed gebruik 
om 'n eerbare Brits-Rhodesiese 
skikking te bewerkstellig. Dit 
sou in aile opsigte 'n heilsame 
invloed op Suider-Afrikaanse 
betrekkinge uitoefen. 

RUGBYAFRIGTERS 
VIR PUKKE 

CHRISTO HOLTZHAUSEN is deur die Pukke se rugbyklub 

herbenoem as afrigter vir vanjaar. Hy was die afgelope twee jaar 

die studente sc afrigter en bet verlede jaar ook die Wes-Transvaalse 

span afgcrig. 

Johan Claassen, Springbokaf
rigter van die afgelope paar sei
soene en voorsitter van die na
sionale keurkomitee, sal gevra 
word om hom gereeld by te 
staan. 

Mnre. Schalk Hoogenboezem 
en Kadot van Heerden sal die 
o-20-spelers afrig. 

Die Pukke speel bulle eerste 
vriendskaplike wedstryde van die 
nuwe seisoen op 21 Maart teen 

Wanderers van Kroonstad op 
Kroonstad. Gedurende die April
vakansie onderneem hulle 'n kort 
toer na Noord-Natal. 'n Toer vir 
die Julie-vakansie word nog be
plan. Intervarsity is vanjaar op 
25 Augustus op Olenpark. 

Die Pukke is ook vanjaar die 
gasheer vir die jarlikse rubgy
week van die universiteite se 
o-20-spelers, Die toernooi word 
van 2 - 7 Julie op Potchef
stroom afgehandel. 

A. VORSTER APTEEK 
Prof. S. P. van der Walt bet 

as voorsitter van die Klub uitge
tree. Hy verhuis aan die einde 
van Maart na die Vaaldriehoek 
waar hy aangestel is as hoof van 
die P.U. se Tak daar. 

"Aanstoot, Weer1ig 1 Hoe 
Ianger iY draal, hoe maar 
rente verfoor ek !" 

Dit werk regtig so! 
Open 'n Spaairekening by Saambou-Nasionaal 
Jy kan enige ~in die land geld daaruit · 
on~ ~ en1giemand (salts jou ~) I :an enige 
plek In die land geld op jou rekening inbetaa.l 

balans
Boonop betaaJ ons jou 4% rente 6p dasgliksS 

... net omdat jy so slim is! · 

SAAMBOU-
. NASIONALE 

~ftENIGING 

(Frans Nel, B.Sc. Far .) 

• 
OKTRONGEBOU LOMBARDSTRAAT 

• 
Skakel ons 

vir vinnige aflewering 

Die Pukke het weinig van 
bulle eerstespanspelers van ver
Jedc jaar verloor. Vol.,.ens aan
duidings sal Schalk "'van der 
Merwe, Johan Steyn, Eugene 
van Wyk, Frans Kruger, Piet 
Roodt, Theunis van . Rensburg, 
Shoe Schutte, Maartm Schutte 
Neil Cawood, Johan Loubser' 
Jim van Rensburg, Piet Brand: 
Andries Coetzer, Riaan Lotz, 
James Stoffberg· en Nimrod 
van Zyl, alma! weer beskikbaar 
wees. 

Bommel Smit, Wes-Transvaal
se voorryman, het 'n pos by die 
Universiteit aanvaar en sal waar
skynlik ook vir die studente uit-
...l-~1!' 




