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- PUKKE PAS OP 

BOETES KO 
Deur Jelleke Wierenga 

JY'T GEDJNK jy kan vir bulle wegkruip onder jou koshuisbed? Nie meer nie. Die verkeersbeampte 
sonder uniform is in ons midde. Dit is die nuutste toevoeging tot die permanente personeel van die Puk. 

Jlfnr. Lourens Lemmer (39) is die man wat voort· 
aarr alle verkeersake op die universiteitsterrem gaan 
reel. 

\'oigens d1e registrateur, 
mnr. G. P. Schoeman, is die 
hoofrede vir hierdie aanstel· 
ling die beperkte parkeerruim. 
te op die bele universiteitster-

. rein. Die bouprojek van onge
veer R20 miljoen neem fUOOt 
dele van die kampus en om· 
ligjlende terreine in bcslag. 
Dit bring mee dat parkeerplek 
tot onaeveer 1m uiters be
perk sal bly. 

PROBLEEM 
Ann die westekant van die 

spoor is daar eweneens 'n 
~rroot parkeerprobleem. Vol· 
gen~ mnr. Scboeman is daar 
maar onaevcer 180 parkeer· 
plckke vir die meer as 2 000 
ko~huisstudente Daar is reeds 
in November verlcde jaar -
in die eindeksamen, soos baie 
hul tl!ut knersende tandc sal 
ht.tmncr - met die bou van 
paaie en parkeerplekke bciin. 
Die baie reens van die afge
lope tyd bet eater die \'OitOOi· 
ins en die tecr daarvan ver· 

traag, sodat parkeerplek vir 
die volaende ses maande noa 
baie skaars sal wees. 

KOSHtJISE 
Elke koshuis sal 'n spesi· 

fieke parkeerterrein in oor
een.~temmin& met die groolte 
daarvan toegewys word. Bier
die tcrreine sal genomroer 
word en die ooreenstemmende 
nommer sal ook op die toe
stemmingskyfie van elke mo
tor aangebring word. Dagstu. 
dente, personeellcde en be· 
soekers sal bul eie parkeer
terreine b~. 

Om die parkerlng en ·die 
verkeer op die universiteits· 
terrein op 'n ordellke en ver· 
antwoordelike wyse te reel, 
bet die universiteitsraad <lit 
goedgediok om 'n bekwame 
en permancnte persoon aan te 
~tel. Mnr Lemmer sal geen 
uniform dra rue, omdat h\' 
ten eer:;te nie 'n verkeerskon· 
stabel is nie, maar 'n verlceers· 
beampte. Rope]ik sal dit ook 

Jap1e Robbertse (ondervoorsltter) en Marius Sc::halekamp 
(voorsitter). (Foto: Fotokuns.) 

WELKOM TERUG 
Deur Marlus Schalekamp 

WELKOM op die Puk. ElntU.k met 'n verantwoordelike ver· 
moet ek s4!: .. Welkom Puk". antwoordellkheid. 
U is tog die Putt Hierdie Puk As daar vanjaar een Puk is 
moet vanjaar ,lewe", polsend wat met 'n stroewe of verveel· 
lewc sodat dlt aansteekllk de geslg rondloop sal die pro
werk na binne en buite. Elke bleem by homself le. U kan 
Puk Is onmisbaar vir bierdle vanjaar benewens die ak.Uewe 
lewensproses. Gee jou met jou verenlgtD(S ook uitstaande 
hele self ln die akademie. ge- .flieks bywoon wat op prole· 
organiseerde studentelewe, slonele wyse aangebled word. 
sleep, aport en sports. Ontdek Hierby is daar ook 'n tweede 
hlerdie dinge en hanteer dlt * Vervolg op bl. 5. 

die vyandige gevoelens teen· 
werk wat gewoontik by aan· 
bilk van 'n uniform opgewek 
word. 

TlEN JAAR 
Mnr. Lemmer is 'n man met 

jarelange ondervinding van 
verkeersake. Hy was t ien jaar 
lank 'n senior verkeersinspek
teur op die Transvaalse paaie . 

Die boeteknartjies wat mnr. 
ummer sal uitrelk. geld par
kering sowcl as oortredinr van 
d i c padverkeerordonnansie 
van Transvaa1, dit wil sa oor
treding van die gewone ver
lceersree.ts. Hy gaan \'t'ral let 
op parkering, toestemminasky
fies. onpadwaardigheid (die 
voertuig sowel as die bestuur
der!), roekelose bestuur, li· 
sensies en derdepartyversel<e· 
ring. Die spoedbeperking op 
die kampus if' 20 k.p.u, - ook 
\'ir die Saterdagaand-bestuur· 
ders. 

BESOEKERS 
Onkutldige bcwekcrs wnt op 

\·er k~·cl Uc plekke vat kt.~l ., •• 
hulle 'n boetekaartjie op die 
lyf loop, tum die bartjie te
same met 'n verduideliking na 
die registrateur stuur, waar 
dit gelcanseUeer sal word. 

Die Raad stet die boetc~Cld 
vas en kan dit op kon kennis· 
gewing verhooa. Volgens mnr. 
Schoeman is die boete vir 'n 
enkele oortredin& voorlopig op 
R5 \·as~rel. 'n Persoon wat 
h!!rhaaldeUk dieselfde oortre
ding begaan, se boete sal ''er· 
hooa word. Hierdie boetes is 
djcselfde vir studente en die 
doscrendc personcel. Die boe· 
te moet binne 48 uur by dje 
rekcningkantoor in die Admi· 
nistrasiegebou betaal wQrd. 

Aansoek om verligd.ng of 
op~>korting van boetes kan ae
doen word dcur 'n vorm met 
opg-aaf van redes te voltooi. 
Die vorm is by mnr. Lemmer 
verkrygbaar Mnr. Schoeman 
bet beklemtoon dat hierdie 
a3nsoeke baie streng oorweeg 
sal word. 

Studente wat weier of oa
laat om hul boetes in die voor
ge!>krewe tyd te betaal, stel 
hullescii bloot aan skorsing. 

VALS fNLJGTING 
Vats inliatlng wat verstrek 

word, word as 'n baie ernstige 
oortreding beskou. ,.Sterk dis
siplinere stappe sal geneem 
word", in die woorde van mnr. 
Schoeman. Volgens mnr. Lem. 

mer het hy heelwat ondervin· 
dina in die opsir. ..RuUe ge· 
sigte verklap hulle altyd", se 
hy. ,.Maar'', voeg by baastig 
by, .,van studente weet ek nou 
nie." 

Gevra na die houding van 
die studente tot dusver, het 
mnr. Lemmer geantwoord dat 
almal baie vriendetik was. Mis. 
ki.m moet bYievoea word dat 
mnr. Lemmer noa net waar· 
skuwings uitgcrelk het. Die 
Wapad sal mnr. Lemmer Ia· 
ter weer oor bierdie sakie on· 
dervra. 

Spesiale kaartjies in drie* Venolg op bladsy 3 

I'Wdte wat in die verlede hu1 motora na willekew op dJe 
kampus geparkeer het. sal voortaan versigtJg moet weaa. 
Mnr. Lowens Lemmer. die Puk ae eie vertteerabeampte, Ia 

hier beaig om toe te alaan. 

Par le Vous op Puk 
Deur Attie Gerber 

GELEERDES aan die Sorbonne Universiteit in Frankryk en amptenare vao 
dlc Fr •• ns(' a.'1lb~~ .. r·d~ in Johanne~burg bet 'n baie- hoc dunk van die Puk eo 
bet my aangeraai om bier verdcr te :>tudeer, bet Antlone B9u1Uer (28), 'n 
Fransmau wat nou deeltyds aan die Puk klasgee, in ,n onderboud met dJe 
Wapad gese. 

; Antione, 'n man met 'n 
hele Tits Fcanse, Britse en 
\Amcrlkaanse grade, Is nou 
met 'n verhandelin& oor Suid· 
Afrik;!anse en dle Engelse pers 
in Suld·Alrika beslg. 

Heelwat artikels en werk· 
stukke oor Suid-Atri.ka het al 
in die buiteland ult sy pen die 
llg gesien. Sy meestergraad aan 
dle King's College ln Londen 
bet hy met 'n verhandeling 
oor die Engelse pers In Suld· 
Afrika verwerf. Hy het ook 
heelwa.t poUtieke artikels oor 
Suid·Afrlka vir Le Monde, 
Frankryk se toonaangewende 
koerant, geskryf. 

BEURS 
Hy studeer nou met 'n beurs 
van die Suld·Afrlkaanse rege
rlng en verwag om een of 
twce joar In Sufd·Afrika te 
bty. 

Op 'n vraag hoekom by nou 
tws Puk toe gekom bet, bet 
Antione ges4! dat die Puk baie 
bekend in Frankryk is. Baie 
Franse geleerdes neem kennls 
wat ons teologiese stool bier 
doen. 

Die Franse ambassade bet 
ook om kommunlkasiekunde, 
staataleer en regs!akultelt aan
beveel 

Volgens hom Is dit algemeen 
in Frankryk bekend dat die 
Pu.k Stellenbosch en Pretoria 
die vesting van die Afrlkaner
dom is. 

BENOIT 
AnUone was ook midde In die 
1068-betoglngs In Parys toe 
die studente van die Sor· 
bonne onder lelding van Daniel 
Coben-&ndit byna dle De 
Gaulle-regerlng in Fra,nkryk 
tot 'n val gebrlng het. 

Hoewel Antione nle 'n aan· 
hanger van Cohen-Bendft was 
nie, het dl~ studenteleler se 
vlugtige verstand en retorjese 
vermoi! hom beindruk. 

SWAK BEELD 
Antione het ook weer eens be· 
vestig dat Suid·A!rilta 'n swak 
beeld in die buiteland bet. 

,Op strate sien mens soms 
openllke haat jeens Suid·AI'rl· 
ka. Mense oorsee dink nog 
steeds. en ek bet ook so ge
dlnk, dat Bantoe-woonbuurte 
deur dorlngdraad omrlng 
word en dat moelllkbeldma· 
kers voor die voet atgemaal 
word. 

, Maar toe ek bier In Johan· 
nesburg aankom, bet dlt soos 
Amerika gevoel Van butte en 
prlmltiewe barbare was dur 

geen sprake nie. Suld-Afnka 
is 'n modeme Europese land. 
Maar, as ek die ogpnd wakker 
skrik, en ek slen die croen 
home, wat te IP'OCn Is. die 
Swartes wat t~ swart Is, en 
die rooi grond, dan weet ek 
dat ek in Afrika Is", bet An· 
tione ges~. 

DIE PlJK? 

.. Nou wat van die Puk. dan", 
bet ek gevra. 

Antlone bet begin skerm: 
~Sal j1.(lle. my Die ult.skop 
nle?" 

Na •n versekerlng van ons 
bulgbaarbeld en ons gewiUJg. 
heid om aan die detente·veld· 
tog dee) te neem, bet Antlone 
gemoedellker ber!n praat. 

.. JuJ meisies Is pra~. ju, 
• ampua modem en Amerl· 
kaans, juf studente en dosente 
baJe guf en hufpvaardlg. Maar 
wat my pls, Is die verJcrampte 
en stywe verboudlng tUS!en 
mans en melsles hler. Dlt Jyk 
of julie vlr mekaar bang ls", 
het b.y kopskuddend gese. 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 

ONI'GBOENING 

Vo~ens Antione Is ontrroenina
bale klnderagtig M gevaarlit 
en in dle moderne tydsgeea 
heeltemal veroudercl By II 28 
jaar oud en gee clad nle om 
dat eemejaan dleaelfde voor· 
regte geniet nle. 

AFLEWEAING ORAL OP 
DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 en C Tel. 5943 en 3377 

STUDENTE APTEEK 
-WP 

,,Jut kosbu.lsrefls fa ook te 
streng, maar die koahulsower· 
bede La bale bebuJpsaam. B1 
die Sorbonne fa dlt heel 'n an· 
ander storie", het AnUone ce-
5!. 

ADUone La In Llbetalia tul.l 
en aee deeltJ<ls Frarue klaae. 



8&AOSY lWEE DIE WAPAD 

1975 16 op hande -en dit ls 
nou dl• tyd om u VOOI' t• 
neem om mool t. lytc. om 
goed te doen en om lekker 
te voel. 

Elke aster het maar boar 
dae wanneer dle golwe In eb 
is Om bierdle fruS1ras1es te 
oorkom, ls dit nodig om jou 
swak: punte te vergeet en op 
dle plus-punte te konsentreer. 

• Moat nooit OOI' jou poawur 
praat nie. 

Asters wat aan.houdend sG hul 
bene IS te vet, hul agterstewe 
swaal rond en wat ultnodiJings 
van die hand wys omdat bulle 
op dleet Is. verveel almal. 

As jy ongelultkig voel oor 
jou postuur, goed dan. Doen 
iets daaromtrent. Doen oefc· 
nlnge, Volg 'n dieet. Maar bly 
stll daaroor. Leer om ldere te 
dn wat by u postuur pas en 
beweeg grasleus. Stap trots. 
• Kweek 'n aangename per-

soonllkheld aan. 

Vlr 'n man Is skoonheld 'h ge
heellewende, bewegende, nood· 
saoltllke ervarlng. Warmte 
sprankel lewenslus en gees· 
drU het net soveel daarmee te 
doen as 'n goeie postuur en 'n 
gesig wat pragtig gegrlmeer 
Is. Maak 'n punt daarvan om 
selfvertroue aan te kweek, 
ontwikkel 'n goeie geselsteg
niek, gee aandag aan u ge
voelens teenoor ander mcnse 
en u hele persoonllkheid. 
• Word 'n grimeerkunstenaar. 
Mans is bang vir 'n geverfde 
gcstg. Grimerlng is •n instru· 
ment, •n hulpmtddel om u aan. 
trek:liker te maak. Leer gerus 
om dlt tot u beste voordeel aan 
te wend. 
• 8816 In die toekoms. 
Mans weet n1ks van velversor· 
gl.ng ar nle, en bulle hoot ook 

JOU POSTUUR !.! 
nle te weet nle. Hulle weet 
wel dat hul asters (moontlik 
hul vroue later) ewlg jonk en 
aantreklik moot bly. U moet 
sell sorg dal u vel jeugdjg bly. 
As ty dlt vemlel terwyl jy 
jonk is, sal jy later op meer 
as een manter daarvoor moet 
betaal. Bestult om in 1975 des· 
kundige raad oor u vel te 
verkry. 
• Kies 'n ander haarstyl. 
Mans bou van die Idee om 
hul vinge_rs deur 'n vrou se 
hare te kan stoot. Maak seker 
dat jou bare hom aan.trek en 
nie af-stoot nie. Besoek 'n des· 
kundige, laat u hare sny so
dat dlt die vorm van u gesig 
pas en hou u bare In 'n goed· 
versorgde toestand. Dit help 
eenvoudig nie dat jou kamer· 
maat of vrlendln ann jou hare 
torrlng nie. 
• Ora wat jou pas. 
Die mode bet nog noolt min· 
der voorskriCte gehad nle. Dra 
klert' wat by jou persoonlik· 
held en leefwysc pas. Min 
mans bou daarvan om saam 
met 'n ,.spekt:~kel" gesien te 
word. Hulle verkics dJe sub· 
tlele elegante voorkoms. 

• Gebruik eJke dag reukwater. 
Parfuum is opwlndend. Mans 
hou daarvan, tog weet s6 min 
asters eniglets omtrent par· 
tuum of hoc om dit te ge
brulk vir uaardie Ukk1e ekstra 
,.lets". Necm u voor om vas 
te stet hoc. 
• Leer om klein titseltjies te 

gebruik. 

Vandag se meisle lyk vry, 
koel. kalm en vrollk. Met al
lerhande klere. kleure en geu· 
re laat sy die mans vernete 
om haar hand veg. (Foto: 

Fotokuns.) 

Vandag se klere 
WENK 

Ju\l'eUersware, serpc. handsak· 
kc en sonbrllle is lekker en 
vroullk. Leer om bykornstighe
de treffcnd en met verbeel· 
dingskrag te gebrulk. Dit sal 
'n tltseltjie ekstra bekoring 

ORUK jou eie persoontike en ann u bele voorkoms verleen. 
unieke stempel op alles wat • Gebruik u hande treffend. 
joue Is. Jou skryfpapier of Hande is die i,'l'Ootste verklik· 
boeke. Kry slegs een vars kers. Ncem jou voor om jou 
aartapel en sny dit in twee hande reg te gebnuk. Sit eer· 
stukke. Graveer nou ·n ont- der op hulle ~s om met hu]le 
werpie op die een kant, doop te vroetel. riou hulle sag en 
dit In Ink en bedruk elke ding gocdversorgd. Moenie met af. 
In slg met jou eie teken. gcskilderdc nacllak rondloop 

OP die kampus van die Puk draai die asters van· 
jaar weer rondorntalie. Hulle het ldere uit die 
toonaangewende modehuise. Dit is kort en lank, 
dit is klere wat pas by vandag, dis die klere wat 
die manne laat kyk en omkyk. 

Gee dan die ander helfte vir lnic en ora rubberhandsjoene 
jou kammle sodat sy ook haar wann&'r jy mrt rNmgingsmid· 
goed kan mart<. 1 dels wcrk 

Di.: romp hang \'OOr in die 
ka~ en die Iengle wbsel van 
net bo die knic 101 net bo die 
cnkcl. Die per(ekte romp het 
'n dun middeltjie en klok uil 
na onder Die nou romp met 
eJ:1~1 ics.: band en ingesctlc 
sakkc ,·crtoon die bcc;tc oor 
t1,1:1rdtc smal hcupies. 

UITSLEEP 

YIR AL U ETES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 
-WP. 

Bloese 
Blocsc ts van sagte mate· 

riaal wa1 cffcklcurig is of van 
materiaal bcdruk met inte. 
res!ante ontwen>e ult die jare 
toe!. N.:t soos Ma of Ouma 
s·n, IS du~ skoucrs efrens op· 
geslop, Pc!tcr Pan·krac en krae 
w:~t in ·n aroot strik voor by 
die nck gcknoop word, be· 
klcmtoon die vrouwees van 
elke aster. Die moue is vol en 
sag en pofmou<! wac pragtig 
vertoon, is nou weer oral te 
si.m. 

•. Smocks" wyer as ooil, soos 
die Meksikancrs dit dra, word 
m 'n effeklcuriae of boot 
romp ingesteck. Soms word 
dit bo·oor 'n ander bostuk ge· 
drn. ln London praat hulle 
van die ,,sheperdcss Jook" -
Dit is rokkc wat sag en wyd 
is met talle plooitjies en anns· 
vol veldblomme. Met so 'n rok 
sal jy voorwaar so 'n \'ars 
plaa~atmosreer hicr op dfe 
PJaas skep, dat dit skielik lck· 
ker sal woes om klas te draf. 

Pakkies met volvlet'rompe 
en kort bypassende baadjies 
daarby. bring weer dieselfde 
elegansic \'an die jare '20, '.30 
en '40 terufC na die Puk. 

Klasslek 
Die rok'ke is klassiek en een. 

voudig en die beste rnateriaal 
om te gebruik is .,crepe de 
chine". Die hempsrok is en 
bly 'n wenperd. Moulose rok· 
ke en rokke waarvan die skou
ernate laat sak is, raak weer 
boog aangeskrewe. 

Somerande vra asters met 
midirompe en haltemek bo
stukke onder kimono-tlpe 
baadjies; satyn met valletjies; 
gebtomde patrone; gesmokte 
rokke wat in W)le en wyer 
lae na onder val en mantels 
waarvan die boonste (Cedeelte 
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Metrieke kosmetiek 
VIR die aster wat. met oorleg koop is daar goeie 
nuus. Dlt sal In die nabye toekoms vir hur moont· 
lik wees om vinnig en maklik vas te stel watter 
grootte die voordeligste is om te koop van b\o". 
haar gunsteling gesigsroom. 

Die nuwe metneke ve.rpak· Dit is bv. mocilik om 1e be· 
king \'ir kosmetiek en toilet· sluit of 37 g handeroom teen 
prl!parate in die vorm vnn 22c meer ekonomies is as 54 g 
room en pasta wat in flesse teen 35c. Dit kan egter bhts· 
en botteltjies verp:~k word, is vinnig vasgcstc:l word wanneer 
hiervoor vcrantwoordelik Van 25 ml teen JOe veraclyk wo1 d 
di·~ hoeveelheidsaanduidings met 50 ml teen 40c. 
op die houers \'an die prepa- Om sake verder te bcmoei· 
rate kan reeds van 1974/11/01 lik het elke vervaardiger ver· 
in volume wees, dit wil sc in skiUende boeveelhede verpak 
milimeler. Dit bring mee dat: en was 'n veraelyking tussen 
e die prys van die verskil· twee vervaardigers sc produk· 
lende groottes van een prepa· te 'n onbcaonne taak. Met die 
rtllt van cen vervaardiger on· vasstelling van die volume ver
derlina maklik ve~lyk kan pakkingspatroon sal aile ver
word; vaardjgers eater sle&s die vas· 
e pf)•se van dieselfde soon gestclde hoeveeldheid kan ver· 
prcparaat van verskillencje pale. 
\Crvaardigers maklik met me· Die oordeelkundige kopcr 
kaar vergelyk sal kan word. war na die inhoudsverklanng 

Die Rroottes van die houers oplet sal gou aatcrkom dat die 
i!> reeds geruime tyd aestan· groter en dikwels duurder 
dnrdiseer maar die bestnande houer met 'n inhoud von 25 
rcgulasics het ''ereis d:n die mi. prcsics dicsclfdc hocvcel· 
hocveclheidS\.-erklaring op die heid bcvat as dtc kleiner. goed· 
houers in massa-eenhede aan- lcot:er houer wnt ook 25 mi. 
gctoon moct word. Dit llet gemerk is Sy sat dus slegs die 
mocilike syfers lot gevoi(C ge· kwaliteit van die produk in 
had wnt vinnige prysvergely· aanmcrking hoef te neem by 
king b)-'0.3 onmoontlik gemaak die vcrgelyking tussen twce 
het. ver•aardigers se preparate. 

LYFGOGGA 
ELKEEN van ons ondervlnd 
een of ander tyd lets wat ont· 
stellenda en verskriklik is Hoe 
meer ons dit in die gesig ausar, 
hoe groter word die frustrasle. 
Hlerdie nare gogga wat so on· 
gemer1< om jou lyf kom tuis
maak. is VET. 

Dlt Is lelik om te vet te wees. 
Elkl' meisie se beenstruktuur 
en bou is genetics bepanl \'ir 
die res \'an haar !ewe Elke 
metsle kan egter onnodlge en 
onooghke rolletJies en poUer· 
tj1es met die regte oeCeninge 
op dle regte tyd vermlnder. 
Hier volg 'n paar basiese reels 
en oefeninge: 

Die beste tyd om te begin is 
nou. 

Oefeninge vir kuite en enkels. 
Hou die rug regop. Klim dan 

•n stel trappe op die tone op. 
Sorg dat du~ hakke nooit d1e 
trappies raak nle By die elnd· 
punt moel Jy omdraal en weer 
so a{trap. 
Oefening vir die middel. 

Staan met voete wyd ultme
kaar en arms uttgestrek na die 
sye. Swaai om en ar om linker· 
toon met rcgterhand te rank 
terwyl die hnkerarm omhoog 
gehou word llerhaaJ na die 
ander kant en ra:lk regtertoon 
met lin.kerhand 
Oetening vir dye. 

Staan regop en ~JWaai regter· 
been op sodal die Loon JOU 

uitgeslrekte nand raak. Her· 
haal agt keer en herhaat daar· 
na met die llnkerbeen. 
Lengte Klt'ln lltedluru Groot 
Voet Kg. Kg. Kg. 

Dra gcmaklike en warm kle· 4'11" 4! 45 49 
re tydens oefeningt> omdat 5' 43 40 51 
koue spierc stram maak en 5'1" 4·1 48 5% 
besermgs kan veroorsaak. 5'2" 46 49 54 

Haal behoorlik asem Oit is 5'3'' 47 50 55 
baie belangrik vir metabolls· 5'4'' 49 52 56 
me en bloedsirkulasle. Wan· 5'5" 50 54 58 
neer JY lnasem moet jy voel 5'6" 51 55 60 
hoc JOU Ionge jou dlafragma 5'1" 5-' 57 6Z 
ar en u1t druk. Asem daarna 5'8~ SS 59 64 
aile gebruiltle lug uit. 5'9" 57 61 65 

Moet nooit aanhou met cllc 5'10" 59 63 68 
oereningc totdat jy stoknou is 5'11" 61 64 70 
~& ~ ~ " n 

Gaan rilmies te werk en be· Kyk op hlerdie tabel wat jy 
gin by eenvoudlge oeCcnlnge. behoort te weeg. 

CACHET 

MODES 

--·--
EKSKLUSIEWE EN 

BYDERWETSE 

DAMESMODES 

Pryse om elke sak 

te pas. 

TOMSTRAAT 94 

TEL. 6038 
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Reaksie: Afrikaner en die V.P. ..Is jy mal ,jaar'? Ek sal nle 
jou bak.stene vat nle", sA 
hlerdle onskuldige senior aan 
die verdwaasde eerstejaar. 
Vanjaar se ontgroenlng het 
vlot en sonder enige voorval
le verloop. Oit is op sigself 'n 
groot prestasie aangesien die 
ys maar taamlik dun was. Ole 
rede hiervoor is moontlik die 
goeie verstandhouding tussen 
die huiskomitees en die Stu
denteraad. (Foto: Fotokuns.) 

Deur Nick Kruger 

'N LA.l'ID se regering is so sterk as wat sy opposisie is. Opper hierdie ge· 
segde in politieke kringe in S.A. en gedagtes dwaal dadelik na die Ver
enigde Party, die amptelik:e opposisie in Suid-Afl'ika, en die traglese agter
u!tgang van die party. 

Vir my het die agterultgang 
van die V.P. in 1970 begin, en 
nie ill 19~8 nie. 

.. SWARTBANGMAAK" 
Enigeen wal kennls dra ''3Il 

die politieke ontwikkellng in 
S.A gedurende die lydperk 
1948 tot ongeveer 1970 sal 
weet en bese:C dat gcen party 
kon bly staan teen die N.P. 
se ,,swartbangmnak" politiek 
nie. 

0. F. MALAN 
D1e N.P., wat In sy vroet! 

bestaansjnre eerder 'n kultu
rele organisasie as 'n polltleke 
party was. met kulturele leiers 
soo<; dr. D. F. Malan, het In 
hierdie tydperk op die gevoel 
\'an die Afrikaner gespeel met 
slagspreuke soos .. ons sal dle 
kaffer op sy plek sl~" 

Nou sal u vra waarom Is 
die N.P. vand{lg dan so sterk? 
J\.ty antwoord Is clat 'n poUtie
kc Jaksheid onder die kiesers 
\'an S.A. lngeiree het. Die rede 

SKAAK 
Deur Crystere Smuts 

VERVEEL cUe akademle jou? 
Word Jy nJe daagllks met ge
noeg pl'Obleme belas om daar· 
dJe briljante breln In oefen.lng 
te hou nJe? Hoe l)k dU met 'D 

potjle skaak? 
As jy voel dat jy in jou kos· 

huls die hoogste sport In die 
edel spel berelk het, bled die 
PU.-skaakkJub van die beste. 
ditS beste speleTS op die Bult 
om mce te kompeteer. 
t"~ room van ons land se in· 

telligentia wat hier op die 
Puk saamgetrek Is. kom ge
reeld een ke.er per week byme
kaar om kragte op die slag
veld van gesneuweJde plonne. 
ruiters en lopers te me.el 

Die skaakltJub het vanjaar 
'n baie bedrywige program 
wat wag. Vier Pukke, J Swane
poel, M. Schutte, L. l\feard en 
F. Burgers neem nou aan die 
geslote kampiocnskapreeks 
van die Wes·Transvaalse 
Skaakklub dcet 

DORPE 
Aangesien ons verlede jaar by 
hierdle klub aangesluit bet. 
word daar wedstryde vir van· 
jaar met dorpe soos Klerks· 
dorp, Orkney, Stilfonteln, Pa· 
rys en Kroonstad In die voor· 
uitsig gestel 

Vir hlerdie wedstryde beno
dlg ons baie speters omdal 
ons meer as een span In die 
veld wll stoot. Ons eie uitdun
nc gaan ook so gou as moont
lik afgehandeJ word met die 
oog op die samestelllng van 'n 
skaakleer. 

Al1e skaakspelers Is dus 
baie welkom om by die P.O.· 
Ska"kklub aan te slult en bulle 
in die spel van die konlngs te 
kom verdiep. 

is voor die handliggend: na 
die Tweede Wi!reldoorlog het 
S.A. geweldige ekonom1ese 
gro(.>t ondervind, soos die res 
van die wl!reld. 

VOORSPOEO 
Voorspoed Js steeds ons met· 

gesel, vir hoe lang nog weet 
ek nle. Daar is geredeneer dat 
as alles dan so voorspoedlg 
gaan, hoekom teen die N.P. 
stem. Die kiesers se belangstcl· 
ling in die politiek bet afge· 
neem, en veral van belang, ons 
jongmensc het ulters laks en 
onlngellg geraak. 

Maar hoeveel van u hct usel£ 
a1 dlc vrnag af~evra· Sou dlt 
nie nog beter met S.A. gegaan 
het as die N P. nie aan bewind 
was nle? Let wei. of met S.A 
en nle met die Afrlkaner nle. 

Ek stel dlt so omdat die 
Afrikaner, en ook 'n persenta· 
sic van die anderstaliges In 
ons land, wat in die N.P. saam· 
getrek Is, hul wit velle wou 
beskerm deur wetgewlng, en 
die teoreUese oplossing van 
die tulslande ontwerp bel. 
Hiermee het die N.P. 'n wen· 
ner by die stembus gehad, 
maar nie 'n oplossing vtr S.A. 
se probleme nie. 

Dnardeur Is een lojallt.eit 
teenoor 'n verenigde S.A. ver· 
breek en agt of nege lo:Jalitel
te blnne S.A. geskep. En \•reed· 
same naasbestaan bet daaron· 
der gelel. 

OINK 
Hel dit nie tyd geword dot 

u en ek begin dink aan die 
volle konsekwensies van bier
die beleld nie. 1'\a buitc Is 
mnr Vorster besig om goele 
en groot deurbrake te maak, 
maar was dit nie vir apart· 
heid nie. sou daardie dcur· 
brake twintig jaar gelede al 
gemaak gewees bet. Hy maak 
nou reg waar ander N.P. man
ne \'erbrou heL 

OlE V.P. 
Dlt bring my by wal ek 

lanka! wou s(!, nl. dat die V P. 
'n beleld het wat meer as net 
'n oorwegtng verdien, U: die 
op]osslng vir ons binnelandse 
probleme nie in 'n federasie 
nie? Blykbanr begin sekerc 
Nasionallste ook in daardle 
rigting, dle regte een, dink, 
soos ons nou 1n Suidwes s!en. 

Moenle net vaskyk teen die 
woellnge m dle V.P. nie, en 
hopellk Is dit nou oolt. lets van 
die verlede, maar ondersoek 
die merlete van sy beleld 
Sells die N.P. sit mot sy 
.. noolt en ooit" mense wat 
elntllk ln die H.N.P. hoort. 

GELUK 
In die laaste plek 'n wootd· 

jle van geluk nan mnr. John 
Vorster. Hoe hy so ver in 
Afrika kon vorder met apart· 
heid om sy nek bly 'n raalsel. 
Dink net hoe maklik sou dit 

WESY ALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
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gewees het sonder daardie 
meulsteen. 

Nick Kruger. 

DIE BRIEF 
EN ek kon dlt nle glo nie. Na· 
dat dte bestuurder van 'n be· 
kende k.leresaak in Potcbef· 
stroom my oortuig het deur die 
onomstootlike bewys aan my 
voor te 1~. het ek my kop in 
skaamte laat sak. 

Mel die Pukwapen trots in 
die boonste regterhoek en die 
brlefhoof wat lui: .,Potehef· 
stroomse Universiteit vir 
Christelike Hol!r Onderwys", 
het ek die brief van die finan· 
sil!le komltee wat bydraes vir 
ons komende karnaval vra, be· 
gin lees. 

Die bestuurder van die be
l!'okke kleresaak het selfs so 
' 'er gegaan om al die spel· en 
tikfoute te onderstreep. 

Die brief begin so: ,.Geagte 
Meneer. Ons wol u grnag be· 
dank vir u mool bydrae tot die 

Puk-studente se Karnaval '75". 
Ole bl'ief is deurtrek met 

tlkfoule wat half uitgevee is. 
Sinne word met kleinlettcrs 
begin. Dit lyk asof die betrok
ke persoon wat die brief getik 
het, ter eltde ure die naaste 
likmasjien gegryp het en blin· 
dellngs aan die tik gegaan het. 

Dlt Is ook duidelik dat nie· 
mand dill brief geproeflees het 
nie. 

Dan VTa blerdie mense nog 
geld vir Knrnaval '75. Enige 
regdenkende besigheidsman 
sal In sy mou vir ons onbehol· 
penheid lag. 

Die les wnt hierult te leer Js. 
Is dat mense in verantwoorde· 
like poste moet leer om hul 
verant woordelikheid na te 
kom. 

Enige Puk op di~ kampus 
kan met dle redaksie van die 
Wapad In verbinding tree om 
seJJ hlerdie brief le lees. 

BOETES GAAN KOM 

* Vervolg van blndsy 1 
voud word vir die universiteit 
gcdruk. Tot tyd en wyt bier
d!e kaartjies beskikbaar is, 
word die gewone boetekaart
jie:. gebrulk. 

TEKENS 
Die huidige verkcerstekens 

op die kampus sal in oorleg 
met mnr. Lemmer aangevut en 
verander word. Genommerde 
parkeertekens sal die onder
skeie parkeertcrreine aandui. 

Hv hcl dnrem Jaat deurskcmcr 
dDt hy gelroud is en reeds 
twee spruite bet. 

Mnr. Lemmer het al Pukke 
uitgt.nooi om te kom kcnnis 
maak by sy kantoor in die 
Tcgniesc Departement. Almal 
wat nic op hoogte is roet die 
verkeersre11ulasies nie, kan 
ook kom harl uitpraat. Die 
volledige regulasies is by Na· 
vrne in die Administrasie be· 
skikbaar. 
Naskrif: Mnr. Lemmer is aeen vreem

deling op die Puk nie. Hy is 'n 
buitemuurse B.A.•student met e 
hoofvakke Bybelkundc en Kri· 
minologie. Hy Js ook die broer 

Aile manstudente: Mnr. 
Lemmer is 'n (risgeboue 
sonder-nonsies man. 

van Ria Lemmer, die vrou van 
Johan van Rensbu.ra van Ala· e 
bama-faam. 

Die nuwe verkeersbeampte 
wou nie sy adres bekendmaak 
nie. Om verstannbare redes. 

AIJe damestudente: Ver· 
aect van die advertensie 
waar sy met mooi wil 
tandjies haar Kit Kat met 
hom deel. 

UITSIG RESTAURANT 
VIS en SKYFIES 
----:0::----

MIDDAGETES AAN 

TEL. 6260 

STU DENTE 
----:0:----

TOMSTRAAT 98 
POTCHEFSTROOM 
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Groot visse vir 1975 
OEUR BERTIE OU PLESSIS 

NADERSTAAN Hengelvriendel 
Die P.U. Varswaterhengel

klub beplan groot dinge vir 
1975. Ons wil van hierdie ge
leentheid gebrulk maak om 
aile Puk-tumgelaars terug te 
verwelkom. Voornemende hen
gelaars word vrlendelik uitge
nooit om hulle by die klub 
aan te sluit. lldmaatskapkaar
tjies teen R2 is verkrygbaar by 
die Ultsleep Restaurant en by 
Tambot.i Woonstel nr. 15 (ag
ter Uitsig deurloop). 

'n Volledige jaarprogram vir 
1975 sal aans tons m Die Wa· 
pad verskyn. Ons beplan o.a. 
om die verskillende koshuise 
by klubkompetlslcs tc betrck. 
Die manne sal hull~ vaardig· 
heid moet toon by Boskopdam 
en tangs <lie V&31. Bo en be
halwe hierd1e kompetisies sal 
Pukspanne ook gekies word 
om teen nabur1ge klubs tc 
hengel. 

Dan is daar ook nog die 
deurlopende swerwerskompe
tisie. In hierdie kompetisie 
moet hengelaars aile vis wat 
hulle gedurende die jaar vang 
inweeg en sodoende punte 

verdien na gelang van soort 
en massa. 

PUKSPAN 
Ult die beste hengelaars wat 

dlc kompetlsies oplewer word 
'n Pukspan geldes. Hierdit> 
span gaan dan in Ok"tobcr tier· 
vls vang by Kariba. Die Puk· 
kc is al ou bekendes by die 
.. Karlba International Tiger 
fo'ish Tournament" waar hulle 
die afgelope twee jaar bllnk 
vt>rtonlngs gelewer het • . 

TRAAG 
Plaasllke vangste Is op d1c 

oomblik maar skraleri~. •n 
Paar mooi geelvis en karp 1s 
gedurcnde dle vakansie aangc
keE.'r muar oor die algcmeen 
Is ta maar traag om die aas 
ann die troebel w:tters tc vat." 
O~e V:talr'i\•icr in IJcsonder sal 
\'ir wn mtns te nog twee weke 
,.bllltl) nks1e" a.g v die vloed· 
waters wees. 

Ons vcrtrou dat 1975 In 'n 
'rugb;l re hcngcljaar sal ont· 
wlkkel en dat- ons manne sc 
potcnsiaal in provln:.lale ben
ge! hlerdie jaar tot sy volle 
rc~ Slll kom. 

Ons man op die 

kampus het 'n spesiale 

aanbod vir iou. 

,.Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie

leningsplan met my te 

kom gesels". 

ANDRE JOUBERT 

Barclays Nasionaal se 

spesiale studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueerdes. 

1. Studielenings: Tot R3 000: om jou te help om 
jou studies te voltooi. 

2. MBA-studielenings: Tot R3 000: vir enige stu
dent wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Studente: Tot R300: tydelike finansiering vir 
onverwagte uitgawe. 

4. Gegradueerdes R1 000: bystan.d aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

5. Persoonlike lenings (Studente) : Tot R3 000: 
vir studente vir tandheelkunde en ander pro
fesionele beroepe om toerusting te kan finan
sier. 

6. Persoonlike Lenings (Gegradueerdes) : Tot 
R6 000: om pasgekwalifiseerde prokureurs, 
advokate ens. met 'n eie praktyk te help. 

7. Spaar- en lopende rekeninge. 

DIE BULT TELEFOON 4241 

-WP. 
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WELKOM 

GEAGTE REDAKTEUR: 
Dylan, Cohen, Groce, Taylor, 

Slmon ens. - by boevecl Puk

,COHEN" 
ke lui hlerdle name 'n klokkle. Pukke het •n goele stem vir 
En by die wat die wet 'n klok· die soort musfek, maar kry nle 
kie lui, weet mens dat dit met kans om dlt te ontwikkel nie. 
aiwagUng en opgewondenheld Ook is daar di~ wat me kitaar 
gepaard sal gaan. kan speel nle en dus net be· 

FeiOik clke universiteit in langstellende hoorders bly. Dan 
Suld·A!rika bet sy eie folkmu- kry mens di6 wat al die midde· 
siek·klub, hoekom nie ook die le het, maar nie die geleentheid 
Puk nle- hter is oorgenoeg bet om dit te adverteer nie. 
talent 'n Folkmuslekklub sal ln sui· 

ontwlkkel en dit te geniet. 
Sangpare of -~roepe kan ge. 
vorm word - dalk nog 'n 
tweede Slmon en Garfunkel O( 

Kristoffersen en Rita Coolidge. 
Mense kan hier leer boe om 
kitaar te speel. Folkorkeste kan 
gevorm word. 

WELKOM terug Pukke en welkom 
op die Puk eerstejaars. Almal moet 
vanjaar skouer aan die wlel sit om 
verlede jaar se mislukkings reg te 
stel en op verlede jaar se suksesse 

Hier Is baie Pukkc wat van ke beboefles voorsien. 
voort te bou. KarnavaJ, lntcrvars•- dl~ musick hou, nie net hou so 'n klub sal mens die ge
ty en die Ted Sceales le op bande nie. maar ootc verstaan. Ba1e leentheid gee om jouseU te 
en daar moet gewerk word om die 

Die manne wat die kitare 
kan lok.kel, die manne wat die 
bekflufljles kan laat k.la en 
die manne en asters wat van 
!olkmusJek hou, hoe lyk dft 
met 'n !olkmuslekklub? 

.. Cohen 

dinge iets groots te maak. 

CINEPUK 
Was Prof. Hamman 'n student? 

DIE Studenteraad verdJen 'n pluim
pie vir wat hulle met Cinepuk be
oog. AJbert de Beer, die breln van 
Cinepuk, en Clnepuk moet vanjaar 
sorg dat bier 'n vaster gees, vera! 
oor naweke, op die kampus ont· 
wikkeJ. 

niks gehelp nie. Die vermaaklik· GEAGTE REDAKTEUR, - Graag wil ek in aile beskeidenheld kommentaar 
heids- en ontspanningsgertewe wat lewer op prof. Hamman (Rektor van U.P.) se uitlating in verband met orien 
nou in die dorp tot ons beskikking tering, ontgroening enjof inburgerlng. 
is, is nie altyd 'n gerief nie. 1). Dit IS snaaks dal lets wat Afrikaner indentitell om 'n ook mos nie HK-Iid of SR·lid 

Daarom Pukke, ondersteun Ci- negatlcf gestcm Is, oor 'n stu· vreemdeling tuis te te laat nie. Nee dit ls •n trap wat gc 
k As c· k gt af dent oC st~entesake altyd voel. 'n Kampus Is ook nie •n volg moet word. Dit is nie •n 

AI ons gekerm en gekla by die 
stadsraad (lets wat deur sy doen 
en late nle juis baie bekendheid op 
die kampus verwerf bet nie) het 

nepu · mepu vru C werp, groot opspraak verwek in d1e woonstel dorp soos Hilbrow voortsetting van die trapleet 
kan dit altyd uitgebou en verbeter pers. Noolt word daar gemeld nie, maar is 'n geintegreerde van matriek of die weermag 
word. En dalk kan ODS sekere in- wat die speslfieke program van eenheid, met 'n gemeenskap- nie. Dit Is weer •n begin van 
stansies laat wonder of bulle in die oril!nterlng bi!hels nie. Nooit like doel. daarom is daar voor· ondera£, dit Js weer •n nuwe 
verlede reg teenoor ons Jaat ge· word daar gesO hoeveel eerste- llgUng deur dosente, Ieiding deei van die samelewin~ wat 
skied het. jaar studente wet die oril!nte· deur studente - kortom Is die student betree. 

VERKEERSBEAMPTE 
DIT is beslis 'n stap in die regte rig
ting en mense wat wederregtelik 'n 
ongerief vir ander veroorsaak, moet 
dit besUs ontgeld. 

Maar, 'n eerst~jaar skryf nie sy 
elndeksamen tydens ontgroenings-

tyd nie. Bier is te min parkeerplek 
en bopeloos te veel motors. 

Ons vertrou dat die owerheid 
die probleem spoedig sal oplos en 
dan in aUe mag gaan toesJaan. 

DIE BRIEF 
DIE bestuurder van 'n bekende kle
resaak in Potchefstroom het 'n brief 
waarin die finansU!Ie komitee by
draes vir karnaval vra, onder rue 
aandag van die Wapad se redaksie 
gcbring. 

Die brief is lagwekkend. mnyk 
en kllnk asof daar geld vir 'n stro· 
kiesblad ingesamel word. Van die 
spel- en tikfoute wat half uitgevee 

is en sinne wat met kleinletters be· 
gin, wil mens nie eens praat nie. 
Die bestuurder bet ook duidelik sy 
misnoee te kenne gegee. 

So 'n brief skryf mens tog im
mers in 'n formele trant en 'n net· 
jiese en foutlose brief skep tog al
tyd 'n goeie indruk. 1\lens vra nie 
net geld nie, jy moet ook jou orga
nisasie se naam uitbou. 

DRUKKERS EN FOTOKUNS 
AAN die drukkers en Piet Foto
kuns 'n woord van dank vir bul bf>-

reidwilligheid om 'n diens aan die 
Puk tc lewer . 

Skouer aan wiel 

GEAGTE PUK, - Besef jy werklik dat jy weer 

deur 
my 
lens 

aan die begin van 'n nuwe akademiese jaar staan? ..., ___ , 
Vergun my die geleentheid om 'n ieder en 'n elk Die massavergaderlng is tog 
welkom op die kampus te ht>et. die forum waar die massa sy 

stem dik kan maak. Ek weet 

ring deurmaak, met goeic g~- daar ori~nterlng. 7) . Ons moet waak om nie 
volge nie 6). Elke samelewingskring hierdle wet wat voorgestel Is 

2). Is prof. Hamman nie 'n het 'n hitirargiese struktuur. deur te laat gaan nie, want in 
bietjie kras om die saak via Huisgesin - vader is die hoof. ~ti.en dit terugwerkend van 
die regering te probeer bered· Skool - dlrekteur - prfnsf. k.rag word soos die wet op ter 
der nie Hoe kan die rerering paal - onderwysers ens. So rorisme/ sabotasle en op kom 
nou die or ii!nte.ring van elke ook die maatskappy, so ook munlsme dan sal bale van die 
kampus bepaal of rel~ al Js die weermag. Afmal kru!p eers doserende personeel op ons 
dit in die geheel. Elke kam· voor by loop, alma! begin on· universiteite •n vonnls moet 
pus het tog sy eie aard en sy der as 'n groentjie en word uitd1en om te betaat vir bulle 
eie gesagstruktuur. (Ek dink namate die ervarlng vorder ontgrQeningsondes van bulle 
dil is b1er waar die probleem ryper. jeug. 
1&. Die SR op die Puk Is die So ook hler op unlversitelt, Ten slotte wtt ck net 'n vraag 
hoogste gesagsli.ggaam op die so ook in aile fasette op dJe aan prof. Hamman en ander 
terreln van die georganiseerde universiteit. 'n Student skryf voorstanders vir die afskaf 
studentelewe en nle die stu· tog nfe dlrek In vir 'n derde· ling van die ori~nterlng vra 
dente-unie of die massaverga- jaars kursus alvorens by die .,was u dan noolt •n student 
derlng nia ) In die praktyk is eerste en tweede jaar geslaag nfe?" 
die SR dus hier by ons fn be- het nie. •n Eerstejaar word JUPITER. 
heer van orienterlng (op die 
gebied van die studentelewe) 
en Is dus dlrek verantwoorde
llk aan die Rektor, en nie aan 
die studente-unie nle. 

3). Wle bet ontgroening op 
ons unlversiteitskampusse be· 
gin? Is bulle nie vandag en 
gister se proUesore nle. J.uis
ter maar na ons senior profCe· 
sore se staaltjies. hoe dit in 
hulle dae gegaan het en wat 
bulle gedoen het Dit is juis 
hierdie proffies wat nou die 
Verautwoordetikhe1d bet om 
die rigUng en aard van die 
orii!ntering te bepaaL 

4) Op plekke waar ori~nte· 
ring en inburgering nie plaas· 
vind nie or waar daar wynjg 
tyd aan bestee word soos die 
Engelse k.ampusse is daar om· 
trenl geen sprake van 'n ge
sonde st udentelewe nle. 

5). Dfe Afrikaner is 'n meer 
huislikc, gasvrye en soslale 
volk en daarom is dit deel van 

IN U LIG 
JOH. 6:37 
,.AI wat die Vader My gee, 
sal na My toe kom: en Ek 
sal hom wat na My toe 
kom. nooit uitwerp nie." 

Ons teks bevat inder&Jod vir 
ons 'n tf"oosvolle versekerlng, 
clat 011S as kmders van God, 
nooit uitgewerp sal word nie 

;aar on.s verantwoordeltkheid 
en roeping jeem God ook veJ"· 

vul . 
Laat ons in ons probtcme en 

bekommenrisse Gltt/d terug. 
QrtiP na die beLofte m ons 
teks, dan het on.s geen Tede 
om te tWllfeL of paniekerig te 
wees nie, soos Petrus ge~ het: 
.. u het dfe Woord WI~ dfe 
ewige lewe". A em wie behoorl 

Ons het pas 'n nuwe jaar be· 
gin , vot van beLottes en ge· 
clagtes, maar laat ons in dl4 v.? 

WAPADREDAKSIE 
Hoofredakteur. Attie Gerber (Liberalia, 2129) 
Assistent-redakteur: Jan Habig (Thaba-J ah, 2024 ) 
Nuusredakteur: Frans van Oyk. 
Sportredakteur: Jan van Vuuren. 
Fotoredakteur: Kobus du Plessis. 

Jy ook eerstejaar, benul die 
voorreg om aan •n universiteit 
te studeer. Beskou dit as nog 
'n grater vootTeg om as 'n 
Puk bekend te staan. Aan die 
adres van elke Puk, die vol· 
gende versoek: Besin eer jy 
begin! 

sondcre omstandighcde van die 
terrein waarop jy beweeg. 

wat u reaksie op di~ oombllk ' 
is: .. Ja, maar die studenteraad 

Dit Is ook op jou van toe. 
passing geagte Ieser. Jy bet 'n 
verantwoordellltheid teenoor 
jouself. Elkeen is immers 'n 
lndivldu met besondere eien· 
skappe. Om jou ele idenliteit 
te behou steJ jy standaarde 
daar waama jy stree!. Wees 
dus opreg teenoor jouselL 
Daarom kan geen rasioneel 
denkende mens lcriUek lcwer 
oor •n aangeleent.heid waaroor 
by geen kennis dra nie. 

DEELNAME 

Gesonde ontspanning is 'n 
conditio Sine qua non vir 'n 
gebalanseerde lewe. Neem jou 
sakboekie, bestudeer hom, hoe· 
vee! veren•gings is daar nie? 

Daar is die kennisgewing
bord, di~ dulkweg en ander 
stralegiese plekke waar daar 
gcreeld kennisgewings aange. 
br ing word om dle aksies on· 
der jou aandag te bring. 

Daar kan egter nie aan u 
bchoeftes voldoen word Indlen 
daar geen medewerklng is nfe. 
Deur passief te ' 'erkeer kan 
geen ideate verwesenlik word 
nle. 

is 'n blote formalitejt en gee 
nie aandag aan my klagtes en 
versoeke nie". 

Ja gcagte Ieser. •n formall · 
teit ~~ dit bl) as die massa 
passicf bly. Ruk jou reg man, 
dra jou deel by. Dan bet jy 
die volste reg om knties te 
wees. 

KLA 
Jy wat kla oor kamaval, het 

jy al werklik met 'n positiewe 
voorstel gekom? Die Wapad 
dek nie altyd my koshuis nie, 
maar bet jy al 'n bydrae in 
Die Wapad gelewer? So kan 
ek voort borduur. Daarom vra 
ek, besln, eer jy bi!gin. VERGADERINGS 

Ek hoop van harte dat bier· 
Laat ons nle hierdie jaar die jaar •n jaar van massadeel

dteselfde tendens beleel van name sal wees. Laat ons nie 
Neem dus akUef dee! aan absolute passiwitelt nie. Dlnk verval in 'n Jdenliteitslose mas

dlt wat hierdle jaar aan jou bleroor. Hoeveel maal bet jy sa n.ie, maar 'n meelewende 
gebled word. Wees latties die massavergaderings ''erlede massa 
maar vergewis jou van die be- jaar bygewoon? REFLEKTOR 

SENTRUM VIR INTERNASIONALE 
POLITIEK 

Wat: 

Wie: 

Waar: 

Wanneer: 

BYEENKOMS 

MIODE-OOSTE 

Dr. Pieter de Klerk, dosent in Geskiedenis aan die 
Puk en 'n kenner van die Midde-Oosterse geskil. 

Frans du Toit, Kamer 3 

12 MAART 1975 

wat is die oorsprong van hierdie geskil? 

kom luister self. 
-WP. 
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Nuwe 1 1·ste vir SIP Die Sentn.m vir lntemasionale 
Politiek het tydens die vakan
sle na Hoffmanatraat 4 (tangs 
Oramakunde) oorgetrek. Hier 
is nou genoeg plek vir 'n hele 
aantal politleke navorsers en 
ook 'n groot leeskamer. (Foto: 

LAPELW APENTJIE 
Deur Ben Cloete 

DIE Sentrum vir lntemaslonale Polittek bet gedurende die afgelope vakansie 
'n nuwe tuiste gevind nadat die Puk 'n huis langs die Dramakunde-gebou in 

DIT is die eerste keer in die geskiedcnis van die 
universiteit dat ;n vereoiging wat 'n integrale deel 
van die georganiseerde studentelewe Is 'n lapel
wapentjie as tipiese kenmerk gekry het. 

Hoffmanstraat aangekoop bet. 

Die huis hulsves kantore po
Jitleke navorsers. 'n Groot lees
kamer maak ook voorsiening 
vir studente, dosente en an
der belangstellendes wat rustig 
politieke publikasies wil tees. 

oor tcrrorlste·oorlogvoering sal 
binnekort verskyn. 

In die Senlrum se groot 
leeskamer kan die bekendste 
polltieke en mlllt~re tydskri£· 
te gelees word. Die Sentrum 
het ook sy ele nuusbrie!, die 
W~reld In Ot!Mkou. Di~ nuus
bnef hel bale lnvloedryke me
dewerkers In die bu1teland en 
word In Suld·A!rlkn as gesag
hebbcnd bcskou Verder pu· 
bllseer die Senlrum ook werk· 
stukke wat verskele velde van 
die lnternaslonale politiek dek 
Ole Sentrum wll ook as JnUg
Untskantoor 'n rot speel en 
studente, dosente en ander be· 
langstetlendea wat ternouer· 
nood pollllekc lnligtlng wit 
bekom, kan gerus by die Sen
trum so deur gaan aanklop. 

komste waartydens politieke 
gesaghebbendes 'n aspek van 
die lnternasionale poliUek be· 
spreek 

Fotokuns.) 

Op Maandaa 10 Pebruarie 
bet mnr Paul KrUger, voorsit· 
ter van dte Korps Veritas 
Vincet, die eerste lapelwapen· 
tjie aan mnr Marius Schale
kamp, Studenteraadsvoorsit· 
ter, oorhandie. 

die verloop van die jaar \'an 
Korps !IC werksaamhede gaan 
.,Die wcrcld van '70" wees. 

Ofskoon die Sentrum beelwal 
invloed na buite bet. weet mln 
Pukke elntlik wat die Sentrum 
aanvang. Slegs studente • met 
aanverwante studlerlgtings iS 
redellk met die Sentrum se 
werksaamhede vertroud. 

Die hoof van die Sentrum. 
prof. C. P. van der Watt, Is 'n 
gesagshebbende op die gebiecl 
van die internasionale poUtJek. 
Hy is ook 'n lid van die Inter
national Institute for Strate
gic Studies. 
Die Sentrum verskaf ook vol
tydse werk aan poUtleke na
vorsers en mnr. H. R. Lass 
een van di~ navorsers. se werk 

Ole Sentrum hou ook ge
reeld ~lmposlums en byeen-

Nuwe Rau klaar 
DIE bouwerk aan die Randse Afrlkaanse Universi· 
teit se nuwe kampus nader nou vionlg voltooiing en 
2 500 studente saam met akademlese en administra
tiewe personeel bet reeds in die geboue, wat in die 
stadium R55 miljoen kos, ingetrek. 

'n LaOitennynplan i~ al in 
1968 opgestel. Oit was geba· 
seer op 'n studentetal van so
wat 12 000 teen die jaar 2 000 
en 'n waarskynlike studentetal 
van tussen 4 000 en 5 000 in 
1980. Die eerste rase wat nou 
byna vo1tooi is, maak vir meer 
as 4 000 studente in 1978 voor· 
slenlng. 

BIN.NEPLEIN 
In die eerste rase van die 

bouprogram is die binneplein, 
wat deur die gesentraliseerde 
onderriggeboue omsluit word, 
vollooi as ruimte wat onver
steurd sal bty gedurende die 
jare .. -an ~roei en wat die 
Universiteit deur aile fases 
beeldend sal verteenwoord.ig. 

CERIEWE 
Vir die studentc is daar bui· 

ter1gewone geriewe geskcp. 
Die studentegemeenskapsen· 
trum is byna voltooi. Hier is 
'n modem ingerigte restau· 
rant, asook ontspanningsale, 
ple~ vir binnesbuise sport en 
ander geriewe eie aan so 'n 
sent rum. 

Die sportterrein bestaan uh 
sowat 100 akker wat baas alle 
moontlike sportbedrywiibede 
binne 'n paar minute se s.tap
afstand van die kampus 
moontlik maak. ' 

MOTORS 
Vlr d.Je verwagte pool aan

tal motors wat om dk kampua 
al versamel sal park.eerplek 
vir 1 200 motors blnneltort ~~ 
reed Wee!', 

Neem kennis 
MEDEWERKERS en Pukke wat 
un die Wapad wU meewerk 
moet da.a.rop let dat die Wa· 
pad laandqunde llb30 ge
pak word. Ott bet~llen dat k~ 
pie nJe later u 1\taandarmid· 
dq 14h00 In posvakJtle 15 by 
die S R ·kantoor lngegool moet 
word nle. 

Ole kunsblad, damesblad en 
hoofarUkelblad moet reeds 
Maandagogaend by dle druk· 
kers lngehandlg word Ous Is 
dl~ blaale se saktyd Donder
dagaand lilb30. 'n Koerant ver· 
skyn dan ni~ die volgende dag 
nie, maar wet dl~ Vrydag oor 
'n week. 

Briewe moet die reclaksic op 
Woensdac bcrelk en sal dan 
oor 'n nnderhalfweek verslcyn 

Gcen slor sal geplaas word 
as dlt nle getlk ls nle. 

Oaar sal strcng by hierdie 
ret!hn~rs gehou word. 

AANDAG! 
REDAKSI:ELEDE moet so gou 
as moonUak met Attie Gerber 
by Ltbcralla, tel 2129 ln ver· 
bindlnc tree. 'n Algemene ver· 
gadermg van reclaksielede moet 
so gou as moontllk gerel!l word. 

Redwlelede kan ook mel 
my of Jan Habig van Maandag 
tot Vrydag by die Sentrum vir 
tnternaslonale PoUtiek (Hoff· 
manstraat 4) In verbinding 
tree (Redakleur). 

Oaar is aan elke studente· 
raadslid 'n lapelwapentjie oor· 
handig. Mnr. Marius Schale
kamp het 'n woord van ae
lukwensinge tot Korps ac· 
spreek met die hoop dat daar 
op hierdie pragtige eu unieke 
trodisie voortgebou sal word. 

Die wapentjie het 'n glan· 
sendc oppervlakte en is ste· 
wig gem3.11k. Die prys is Rl,20 
en is by die Korpsleiers ver-
kryabaar. ' 

Een van die hoogtepunte ;n 

Bib.: Nuwe bedeling 
NUUSMEDEWERKER 1 dlens gebrulk te maak. Hulle sal ook voorkom dat 'n mens 

WEAK aan die blblloteekgebou snl ook graag voorllgting aan boeke, met 'n ander se lener
is nou na drie jaar voltooi en lndtvlduele studente in ver- sakkies kan uitneem. In die 
Pukke kan rustig hier studeer band mel blblloteekgebruik verlede het baie probleme In 
sonder dat bulle deur boube- verskaf dl~ verband opgecluik en na 
drywighede gehinder word. het IDENTITEITSKAARTE verwagtlng sal die ldentltelts· 
mnr. P. Aucamp, onderbibllo· .. As gevolg van die toene- kaarte 'n doeltreffender dlcns 
tekaris van die Puk. vandees- mendc studentetal het dit no- in die hand werk. 
week aan Ole Wapad gesa. dig acword dat die biblioteek BOETES 

Ole gebou bled sllplekrulm- vanar vnnjnar ldentiteitskaar· Vanjaar sal die regulasle wnt 
te vir 1200 gebrulkers en na te aan gereglstrecrde blblio- bepaal dat studente 'n boetc 
verwagtlng sal studente in 'n teekgebrulkcrs ultreik". het van drie sent per boek moet 
toenemende mate van dle ge· mnr. Aucamp ges~. betaal vir boelte wat laat In· 
rie!Hke studiegerlewe gebrulk H1erdie! idenUteltsltaarte ver- gelewer word, streng toegepas 
maak. teen aan die a;ebruiker die reg word. 

INLIGTJNSOJENS om boeke ull te neem en ge- Oil het nodig geword omdal 
D1e naslaan· en inligtmgs- re5erveerde boeke te gebruik. d1t gebruikers wat nr uitstaan· 

afdeling in die biblloteek word Olt bchoort die probleem dat de boeke wag, groot ongerie! 
deur drle opgeletde blblloteka· ·n oncetdentlfiscerde 'n gere- verskaf Die tik en uitstuur 
resses onder Ieiding van mev. scrveerde bOck tol ongerief van aanmanings bnng ook ek· 
V. Venter beman en studente van ander ult die btblloteek stra onkoste vir die biblloteek 
word ultgenool om van di~ verwyder, u1t te sltalrel. Olt mee .• 

Elkc vyC jaar laat die Publi
kasickomitce van K.V.V. 'n 
boekpublikasie die lig sien. 
Die ofgelope vyf jaar is daar 
hard dcur die komitee onder 
Ieiding van prof. Rassie Smit, 
die redakteur, iCwerk. 

Op 7 Maart sal die boek in 
sy aantreklike omslag ' tydens 
'n bckendstelllngsfunksie sy 
vcrskyning maak 

.,Die wi:rdd van 70" sal deur 
ver~kcie boeL.handelaars \'et· 
sprci \\Ord . Die grootste aan
tat bocke snl cgter deur die 
Korpsselle op die kampus ver· 
koop \\Ord. 

Welkom terug * Vorvolg van bl. 1. 
lntervars1ty naamllk die met 
R.AU. 

D•e skakelinc tussen Studen· 
teraad en Huiskomitees en Stu· 
denleroad en univers~teits· 
owerhcde Is baac vaartbetyn en 
gesond Oil verseker beter 
dlcns nan clkc Puk. 

Pukke die sukses van die 
studcntelewc It' nie by die stu
dcnte·lclcrs nle maar by elke 
student. 01c onus rus by u so
wei as by die Studentet'aad en 
Hulskomltees. Laat daar daar· 
om opbouende kritiek kom van 
aile ltante. Neem die vrymoe
digheid en bespreek enige saak 
met u studenteraadslecle. 

Laat ons as studente van 'n 
uatgesprokc Chrastetite Uruver
!;ltcll die gctoor, openheld en 
blymoedighcid van 'n c:hns
tcn student openbaar 

Nogmaals welkom op Puk 
1975. 

Baie begroot 
te veel 

stygang van papier het die 
drukkoste R9 500 beloop. 

Op 'n verg-rote dagbestuurs· 
vergadenng op 18 Febru;o.rie Is 
censtemmlg besluit om die ek· 
stra R3 500 te bewilllg. 

Ole Puk se Studenteraad vir 1975. Almal Is op-en-wakker en 
wag dat die wlele volstoom moet begin rol. In gewone volg
orde verskyn: J an van Nlekertt. Phillie Hattingh. lneke lind· 
hout. Dawie Weyers, Cola H.-man. Fran. van Oytc. Theuns 
Eloff, Francois van Wyk. Tlep van Schalk. &ic van der Walt. 
Ben Cloete. J ohan Pretorlus. Sittende voor Is: J apie Rob
bertse (ondervoorsitter). Marlut Schalek.,p (voorsitter) en 

V ANJAAR se begrotlngs is 
weer eens deur 'n onrealistlesc 
houdlng van verskelc verenlg· 
lngs gekenmerk. 

Prompu het v1r R8140 be· 
grool en net R650 iS toege
staan Ole Voortrekkers se be· 
grollng was R3 796 en hulle hel 
net R600 gek.ry. 

Hicr volg die amptelike be
grotlng van die Studenteraad. 
JNKOl\tSTE .. .. . .. 16 110,00 
UITGAWES: 
Studenteraad ... ... . .. 16110,00 
A.O.B ..• ... .. 17 Z50,00 
A.B K K. ... •.. . .. • .. 2130,00 
A 0.8 ... ••• • • ... ... 2 8t0,00 
K.V.\'. . .. ... ... ... ... 2 050,00 
D N.B ... ••• ... ... 550,00 
S A.B. . .. •.. •.• ... 4 3%0,00 

In felUik al die gevalle moes u 100,00 
die snoelskb' kwaal i.ngelt LENINGS GOEDGEKE'UR: 
word. 

Daar het ook probleme met 
die Wapad se begrollng vir 
drukkoste ontstaan. Dte Stu· 
denteraad bet aanvanklllt net 
Re ooo bearoot. Met die Pm· 

Alabama ••• ... •.• ... ~ 000,00 
Thalia .. . . ... .. 10 130,00 
P.U. Koor (Uttataande) 
Karnaval . 5 000,00 

35 730,00 

Chari van der Mecwe. (Foto: Fotokuns.) 

AANDAG ALLE STUDENTE 
OlE WAPAO IS BEREIO OM U 

PERSOONLIKE AOVERTENSIES TE 

PLAAS TEEN MINIMALE KOSTE 

--·-
KONTAK JAN HENNING BY 

STUDENTERAADSKANTOOR 

DANK IE 
- W P 
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EERSTE IUMPUSFLIEK 
Deur Sam Basch IN S.A. 

Albert de Beer, die yaterhand 
van Clnepuk. gllmlag hler trots 
by ay nuwe projektor. Albert 
hat hand-en-mond belowe om 
al die groot flleka van)aar In 
die Totluasaal te wys. Clne
puk Ia die eerste volwaardige 

kampuafliek In Suid·Afrika. 
(Foto: Fotokuns.) 

Twall P konserte 
Deur Susan Kempff 

AANDAG muslekliefhebbers ! DJe departement van 
Muslek bied vanjaar twaalf konserte aan. Vyf Is 
Meesterskonserte en sewe Is CoUegfum l\1uslcum 
konserte. 

CINEPUK, wat verJede jaar reeds met groot suk
ses rolprente op die .kampus vertoon het, begin hier
dle jaar op 'n professJonele grondslag werk. Met 
die aankoop van 'n groot 35 mm projektor sal die 
Pukke rolprentprogramme van boogstaande gehaJte 
kan sien, en dit maak Cincpuk die ccrst<.> kampus
flick In die land. 

/ In die Meesterskonserle lrei! skou word . gee 'n uitvoering 
meestal gevlerde Europese en op Vrydag, 14 l\taart. 

Cinepuk sal Vrydagaandc in 
die Totlussaal 'n hele rolprent
program kan aanb1ed, met ad· 
vertens1es nuusfilms soos S.A. 
Spiel!!, dok.umenl~re Cllms en 
sel£s ,.cartoons''. (Die program 
v;~n vollengte films vir Fe
brunrle en Maart verskyn el· 
ders op die blad ) 

SLEEPTYD 

J lierby sal op Woensdagaande 
gedurende steeptyd gratis do· 
kumentcre rolprcntc vcrtoon 
word, Op Sondaganndc om 
8 30 sal ook g1·atis Bybelfllms 
gewys word. Cinepuk hct vcr· 
der plonne om die Tohussaal 
te verander, sodat Pukke ge· 
makliker kan sit en beter kan 
slen. 

'N FEESJAAR 
vm n.s.n. 

ltiERDIE departement Is van· 
Jaar tlen jaar oud. 'n Hele ann
tal aanbiedJngs word In die 
vooruitslg gestel. 

,.Slotspel", 'n drama van Sa· 
muel Beckett, speel reeds von
a! 28 Februarie tot 8 Maart ln 
uie P U. kamertoneel. Peet van 
Rensburg neem die regie waar, 
hy was ook rcgisseur ' 'an ,.Oom 
WanJa'', 'n uitstaande aanble· 
ding, wat verlede jaar opgevoer 
1~ 

Ander aanbiedings vanjaar 
is 
:lfeksikaanse Volkskomcdics _ 

21, 22 1\taart 
Die Glasdeur •. 18-26 April 
Bybelprogram 23 l\iaart 
D1e Liegbek _ 2. 3 l\lel 
Die Boerenooi • 21-23 :11c1 
'n Poppehu1s 14-21 Junle ' 
D;rnsteatcr . 1 Augustus 
Honns. Spra:~kprogram 8, 9 

Augustus 
Die Rcl!nmaker 12, 13 Septem· 

ber 
16-20 September 

OediPUS _ 1-3 Oktober 
Van tyd tot tyd sal meer be

sonderhede omtrent elke op
voering verskaf word. 

Selsoenkaartjies is teen die 
blllikc prys van RlO,OO by die 
departement besklkba:~r. 

TYOSKRIFI'E 

'n Kafetcrla In die foyer sal 
alles te koop aanbied wat ln f 

·n normale bioskoop se kafe· 
teri:l te koop Is, o.a. die • t;yd· 
skrifte Cinema & TV en Varie· 
ty. Ander projektc wat beoog 
word IS 'n kunsultstalJjng deur 
studente, 'n skaakbaan voor 
die Puk·Pil<, (wat reeds in di~ 
jaar voltool sal wees} en 'n 
uitstalllng van televlsie-appa· 
raat. 

.. 

( 
van die beste Suid·A!rlkaanse Die datums waarop die 
mu.~icl op. Philipp Hirschhorn, Meesterskonserte aangebied 
'n ultstaande nussicse violis, word, Is: 
wat verlcdc jaar na die Wesle Vrydag, 28 Fcbruarie - Ams· 
oorgeloop het, tree onder meer tcrdamse Kamerorkes. 
op 13 Mel op Werner Nel, ver· Vrydag, 14 Maart - Sanguit· 
bonde aan die plaullke kon· voerin& deur die barlton, 
servatorium en wat allewel! as Werner Ncl 
een van die vooraanstaande Dinsdag 13 Mel - PhiUpp 
Suld·Afrikaanse baritonne be· Hirschhorn, 'o Russiese vio-

SLOTS PEL 
Oeur Henk Wijbenga 

SAMUEL BECKETT se ontnug-
terende en prlkkelende drama 
SLOTSPEL is die beglnspel van 
die Oepartement Spraakleer en 
Drama vir 1975. 

lis. 
Maandag, 2 Junie - Peter Ka

tln, 'n Brltse pianis.. 
Donderdag, 31 Julie - Trio de 

Trieste, 'n gesogte Europese 
kamermuslekgroep. 
Seisoeokaartjies Is besklk· 

baar (spesiale tarief vlr stu· 
dcnte: R4) en plekbespreklng 
vind plaas by die konserwato· 
rlum. 

Die Collegium Musicum kon· 
serte word aangebled deur dle 
studeote en personeellede van 
die Muslekdepartement. Ook 
hierdle konserte is van hoog
staande gebalte, 

e A:m al clic ccrstejaars wat 
vcrledc week op die saalvloer 
moes sit; In die vcrvolg sal elk· 
een wat sy toegang betaaJ, ge
regtig wees op 'n sitplek. Die· 
gene wat met dieselfde ver· 
toning ontevrede gevoel het 
oor die klnnk: dlt het onder 
ons aandag gekom dat 'n mot 
in die projektor die klank be
lemmer het lilerdie probleem 
is nou opgelos deur die teg
niese personeel van Clnepuk. 

Toer deur Europa 

Hierdle drama van die No· 
belpryswenncr vir Letterkunde 
word deur sommige krltici as 
'n beter en aangrypender dra
ma as die bekende Alspraak 
met Godot beskou. Slotspel is 
die tweede Beckell-drama wat 
die departement aanbled en dit 
open op 28 Februarle. Die re
gisseur van die aanbieding, 
Peet van Rensburg, is vol ver· 
troue dat hy en sy spelers vii 
'n aand van teatergenot sal 
sorg wat sal boei, vermaak en 
tot nadenke stem. 

Die datums vir Iaasgenoem
de konserte Is: 
12 April 

1 ltfel, 
29 Mel. 
19 Junie, Toegang by Clnepuk se rol

prentvertonlng9 sal 2<k in die 
saal wces en 30c op die galery. 
Puk-dames mag vir 'n Puk ak
sic uittckcn 

'N GROEP studente en personeellede van die Dept. 
Beeldende Kunste bet gedurende die afgelope va
kansie 'n baie sukscsvolle studietoer deur Europa 
ondcrneem. Die toer van 30 dae bet ltalie, Duits· 
land, Holland, Frankryk, Engeland en Spanje in· 
geslult. 

Bestaansfees 
Aangesien dlt vanjaar die 

12 Augustus, 
4 September, 
4 Oktober. 

----------------------------------------- In ltalll! ls ell dae deurge· 
bring, aangeslen dit die setal 
van die Klnssieke en Renais· 
sance kuns ls. Tog het dit OP· 
geval dot die studente meer 
tot die moderne kuns aange· 
trokke gevoel het, soos in ver· 
al P.1rys en Amsterdam aan te 
tref Is. 

Departement se tienjarlge be· 
staansrees is, word 'n besonde· 
re program \i.r die jaar in voor· 
ultslg gestel. Besonderhede sal 
van tyd tot tyd in die Wapad 
verskyn. 

Hierdie konserte wissel van 
lndJvlduele aanbiedlngs tot 
kore en slmfonie-uitvoerlng& 

kuns 

CINEPUK 
PROGTIAM van Clnepuk rol· 
prente vir Fcbruarie/ Maart: 
Sat. 22 Fct_>. Strangler of Rll· 

Uugton Place 
Woens. 26 Feb. Amerikaanse 

Sat. 8 M:~:trt Love Story 
Woens. 12 Maart Motorbeeld 
Vry. 14 Maart The Chnse 
Woens. 19 Maart ,.Cartoon"· 

a and 
Vry. 21 Maart Play Misty for 

me 
Sat. 22 Maart Joe Kldd 

Studentelewe Maan. 24 Maart Cromwell 
Vry. 28 Feb. Day of the Jackal Dins. 25 Maart People Next 
\Voens. 5 Maart On.s tocr deur Door 

Europa 
Vry. 7 Maart Love Story 

:Enige veranderlng~ sal op 
hlerdle blad aangekondlg word. 

Volgens lcde van die toer 
het alles baie voorspoedig ver 
loop. SeUs die weer was beson
der goed. Hoewel geen luukse 
toer nie, het almal gevoel dat 
dit meer as die moeite werd 
was. Die toer is gerei!l en ge
lel deur mej Adrienne VII· 
joen. 

Studente word ook genooi 
om van dJe departement se 
uiters voordellgc lntekenare 
sisteem gebruik te maak. Na
\'rne in verband met seisoen
kaarljies kan by mev. Botha 
by die. Dramagebou in Hoff· 
manstraat (Langs Mlkrobiolo· 
gle) verkry word. 

Pukke, di~ tenter in .Potchef
stroom is julle elc P.U. Kamer
toncct, ondersteun u ele pro
fess•onele toneelgroep. 

NEEM ASB. 
KENNIS 

KORRESPONDENTE en redak
sieledo van dJe Kunsblad moet 
aile artikels, korrespondensle 
en berigte vir hierdie blad 
v66r 5 nm. op Donderdae by 
die redakteur of in die Wa
padbussie by die S.R. kan· 
toor lnlewer. Artikels wat nie 
getik is nie, sal nie vir publi
kasie In aanmerking kom nie. 

CINE PUK 
Ons soek: 
•n op en wakker persoon met jong nuwe idees vir die Puk. 

REKLAMEBESTUURDER 

persone wat belangstel in 

ARGITEKTUUR 
SKAAK 
YSSKAATS 
KUNS 

Ons soek 'n 

TEGNIESE BESTUURDER 
PR~EKTOR OPERATEURS 
'N FOYERBESTUURDER 
KAART JIEVERKOPERS. 

Ons bied onderhandelbare vergoeding, gratis toegang tot aksies, 100% 
terugbetaling van onkostes en 'n professionele organisasle. 

Sooa d~ protokol dlt verela, hat die Rektor. prof. H. J . J. Bingle, die aerate kaartjl.t van 
Cinepuk ontvang.1Cinepuk aien uit daama om prof. Bingle u 'n gereelde teaterganger 

te ontvang. (foto; Fotokuna.) 

Aansoeke word ingewag van mans sowel as dames. AJie inUgting beskik
baar by Studenteraadskantoor. 

-WP 
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MONTIUM IN DIE KAAP 
GEDURENDE die argelope vakansie het 17 Pukke 
weer eens die geleentheid gehad om berge toe 
te vlug. Met swaar rugsakke en honderde blikkies 
kos, het di~ burgers van die berge die lang pad 
na die Kaap met 'n Mini, Volksie en 'n Landrover 
gevat. 

Elkeen het sy e1e bedenklnge I by watervalle afgekoel. 
gcbad en was aam·ankllk maar \Vie sou nou vir Fra Jo Jo 
letwat lugtlg vir mekaar. Se! Cha kan vergeet. Dit was 

Die eersle nag het die berg· die vlot, met vlag en die wer· 
burgers in Bloern!ontein se ke, wat daarvoor verantwoor· 
woonwapark onder die sterre delik was dat die groep In 
geslaap. Die volgende nai bet twee moes verdeel. 

Twee van die Puk se natuiX· 
liefhebbers ultgeput na 'n 
strawwe skof. Florna, Mon
tium en Korps het almal ty
dens die afgelope vakansie 

die veld ingevaar. 

Korpsprojek na 
Kwa Mashu 

Deur Ben Cloete 
KORPS bet weer eens 'n suksesvolle projek tydens 
die afgelope vakansie in Kwa l'ttashu, 'n Bantoe
stret-k in Natal, voltooi. 

Die projek het die oprigting 
van 'n staalkonstruksle vir 'n 
kerkgebou behe~. 

Twee-en-veertig Korpslede het 
dle projck aangepak en net 
enkeles het enige kennls van 
bouwerk gehad. 

Daar was van die grond at 
begin. Fondamente moes ge
grawe en gegooi word, uitme
Ungs en armetings moes ge-

doen word. 
Groot konkas water was van 

ver ai aangery en die beton 
was met die hand aangemaak. 
Var die grootste deel van die 
toer was daar nie •n semcmt· 
menger beskikbaar nie. 

FOUT 
huJle in die Vrlendelike Stad, Albei groepe bet SQpnat ge· 
Port EU2abeth, by Anton Mac· rel!n. Die groep duskant die 
lau~an, bul toerleier, geslaap Bloukrantrivier het 'n fees van 
en die volgende dag na die 'n maaltyd die aand na die 
Fonnosa-but vertrek. verdellng gehad, naamlik koue 

HuUe het die Otterwandel· mielies en Bully Bee£ op die 
pad tussen Stormsrlvlermond naslonale pad. 

Probleme stuit Florna • n1e 

Die bouwerk was vir twec 
dae gekortwiek weens 'n rout 
wal die bou-lnstrukteurs ge· 
maak hel Daar moes soms in 
gietendc recn gewerk word 
om die beplande mylpaal met 
die bouwcrk te bereik, Die 
swaar slaal-dakkappe ruoes meL 
bchulp van 'n sel!ontwerpte 
hyskraan op die staalpilare aan 
we~rskante gckonstrueer word . 
Dit hct menige oomblikke van 
gC\'aar en sweet meegebring 

en Nature's Valley aangedurf. 'n Dag later het die groepc 
Die bergburgers bel verskeie weer verenig en na Pletten· 
rlviere oorgesleek en gereeld bergbaai toe gegaan waar hul· 

• ~~*****U.l«!t::+!*la le sowat 8 km gestap en ge· 
swem hct. Die volgende dag 

OFSKOON heehvat problcmc met die aanvang van die l<'lorna-toer in Novcm· 
ber verlede jaar opgeduik bet, het Pukke stralend gelukkig en blakend gcsond 
net voor die einde vao die Jaaste maand van 1974 na Potchefstroom terugge
keer. 

BARTlE 
JUWELIERS 

ALGEMENE 

JUWELIERSWARE 

EN HORLOSIE-

HERSTELWERK 

-:0:-

TOMSTRAAT 98 

TEL. 6597 

DIE BULT 

het die belfte van die groep F1orna het na Glenmore. 'n 
die Formosapiek aangedurf. paar kilometer van Port Ed· 
Die stywe klim hct vroeg die word, aan die Natalse Su1dkus, 
oggend begin en hoe steiler gctoer. Daar moes van twee 
die kllm geword bet, hoe stJJ. bus.o;e gebruik gemaak word 
ler het d1c bergburgers begin nadat djc eerste een net buite 
word. Weens mis en skaarSte Potche!stroom kop tussen die 
aan water het dfe groep op bene gaan stnan bet. 
sowat. S 000 voet oo seesplelll BALJAAR 
beslult. om kamp op le s1aan Glenmore hct die Flornariete 
Daardie aand het die son op vir ses genotvolle dac aan 'n 
die see ondergegaan. btue lekker en veilige see uit· 

Die toer is op 'n ho~ noot gclewer. Olt was nil's snaaks 
a£geslult Almal hel die laaste dnt die rnanne sommer vlr 
Sondag van die tocr 'n lekker twee, drie uur ononderbroke 
ete in Plcttenbergbaai genut· l in die see baiJaar bet nie 

- WP. tig - 'n veranderlng van pro· CANT£ LIBRE 
W.i**Q:+!if.Jl:.E~*l«*:o::«:.E:«:«~ vitas, kaas en sjokolade. Saans het alma! om die kamp· 

Van die uitbllnkers op die eerstejaars se atietiekbyeenkoms: Piet Kruger, Tinus van Wyk. 
Savvas Agagathalow en Piet Goosen. 

Na 'n strawwe dag by die see 
het die Flornariete saans nog 
tyd om mualek te maak. ge
had. Florna, wat na GJenmore 

aan die SUidkus getoer het. 
beoog groot dinge vir vanjaar 
en eeretejaars word uitgenool 
om by dl6 verenlglng a.an te 
sluit. Olt Ia die verenlglng 

waar daar altyd 'n beeondere 
groepsgees ontataan. Ous, ruk 
op met jou kit&ar, banjo, bek
flultjle, tamboeryn en eluft aan. 

vuur (Drew Deacon s'n) ver· 
gader en dan het die kltare 
behoorhk getJank. En dan, el· 
ke oand se hoogtcpw1t, hel 
Dr<>w sy gevoelvoUe Cante L• 
bre gcslng - met ewe gevoel 
vollc kilaarspel. Toerpa Thys 
bet die dronune .. flat in c·· ge· 
speet. Daama hel Mother 
Goose (Gother Moose of Dick 
Faul) gewoonlik van femand 
se aehangery geslng - of van 
Chicago se sedelooshe1d. 

l'fiSS FLOR.."'A 
Bedags het die asters loop en 
naels kou, iets het soos kanker 
aan hulle gevreet. Almal hel 
probeer ,.shme"·vang vir die 
Mej. Florna·wedstryd - twee· 
de in aansien en skoonheid na 
MeJ. W~reld 

1\flss Loeriesfontein ( Anria 
Louw) was die gunsleling, daar· 
om het sy elke dog gebad en 
hare gewas terwyl die mans 
soos stjnkende seerotte ge· 
stink het. Cathy Oubery, Hal· 
tie HetUngb Wilma die Portu· 
gees, Chamber, Irma )a-Douce, 
J<radle Gruiderlnck - die hele 
bok.s-en-daals het die beoor· 
deelaars se oog probeer vang. 

Onenjgbeid onder dJe beoor· 
deelaars het egter veroorsaalc 
dat dl~ wedstryd tot November 
vanjaar uitgestel is - en Miss 
Loerles!ontein wou net in die 
see gaon spring. 

VLIEG SAAM 
Daar was ook 'n groepie wat 
met hul optrede en omame· 
hangende gepraat 'n vraagte· 
ken bo bul koppe laat hang 
bet. Die groepie, die Fly Unit· 
ed Squad, was maar altyd te 
greUg om saans, soms bedags 
ook, In bul vrye tyd oom Piet 
met sy varke en vomok te 
gaan help. 

LORD 
Deur Kobie Strydompie se toe
doen bet die groep darem nte 
heeltemal verbarbaars ole. Met 
al dJe waardigheid In pag het 
by soos Lord Oom Piet van 
ouds die Au.straliese besoekers 
In hoogs ~ngetsablese Engels 
verwelkom. 

AMOK 
Na elke dag sc agt uur van 

S\\aarkry (tog ook lekkerkry) 
het die groep Pukke amok op 
dae strand by Umsblanga 
Rocks, waar hut luiste wa., 
gaan maak. 

Om·ergeethk was die strand· 
braaivleis wal In 'n fyn mot· 
rel!ll en tierendc wind gchou 
\\Ol:>. 

~lnr T)aard Vcmter was d1e 
grocp sc toerleier. 

Gradie Kruiderinck is nou mooi 

keelvol. 

lcH1. wat die oL: van aile v<'r· 
bygangers laal rek het, was 
die Thalia slecpwa agter cl1e 
bus genaamd: Kmkels in die 
Korps. 

Die volgendc Korpstoer vind 
pl:w~ in Julie na Zoelocland. 

Terw~l.jy vir jou 
sttiCI.e sorg, 

sorgdie 
Standard Bank 

• • 
VIr JOU. 

~tu.it:ntpl.m j, 'n ,a).; vul tm.1mid~ 'kt:nu~ 
\\;I( Jcur dil· \t.mJ.mJ U.mk ontwcrp "lUll tl•c 
k-w.: vir ,rudcmc lllJklih·r en aangcnaam•r tc 
111.1.11.. . 

I. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

\tudt•ntdcnang~h·nl.l. L~omng~ tot RA Ill 10 
tCl'll nuf!donflikl· l.tl· n.:ntckt:~~.·r\1.' met 
maklikt: tcru~bct.alin~'· 

Gr;ua' nl ,l,ll!dchbc t•ktlllmnicw Our,tg 
van dac St.mdard B.1nk. NomhJ,lklak-;_. 
h:c"w( var l'nigccn w:n 111 dil.' d,unomtt' 
en d1c ,,Jh·wcrdd bd.mg,(cl. 

~UliiZJ, 'Pt·sialc vcr~kcringspoli\ v1r 
~tudcntc. L{·wcnsdckkmg en belcggmgs-
voordclc Prcmic' 'o l.ug 3\ R2,80 
p~..·r nuand. 

Studcntl''PJJrrckcning. Gcen kmtc~ me. 
Tot R 1 (){) per week ka11 by cmgccn van 
ons 860 takkl' gctrck word. 

Tjckrckcmng. Aile rc:kcning'> k.m per 
tjek of aftrekorder bcto~aJ word. 'n 
Numgc ~tarussimbool vu 'n smdcnr. 

Plu~plan-rckcning. Minimumsaldo van 
R500, nwt ~tcwigc rente op d:laghksc 
uldo bcn:kcn .. \fuckorder-fastht\·itc. 
Flexirand-bdeggingscrtiftkatc. In <.'Cn
hcdl' van ~o min a~ R 100, en jy k.1n tot 
~{, van die bedrag wat jy bdc hct. 
tcruglccn. Jy trek ho/5 rente, mo~.lr die 
geld i~ nog steeds tot jou bcskakking 
wannccr JY dit nodig het. 
Daar's nog baic mcer voordclc aan 

Studcntplan verbonde - tc v<.'C.l om hier te 
nocm. Maak 'n draai by die naastc Standud 
Bank •''l kry 'n brosjurc met volledigc 
bcsonderhedc. 

Standard Bani< 
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JARE GAAN DIE SENIORS OPKI L 
Deur Jan van Vuuren ... 

DIE Puk-kampioenskappe vind op 5 Maart plaas. Die byeenkoms wat op die Park-ovaal afgehandel word, 
beloof om •n interessante een te wees. Die rede hiervoor is dat daar op die eerstejaarsbyeenkoms ver· 
skeie atlete van gehalte na vore getree het en dat die gevestigde atlcte sal moet uitbaal om weer bo 
uit te kom. 

Die mansofdclina bcstaan uit 
'n seruor en junior kompetisie 
terwyl al dle vroue in een af· 
deling sal meedlna. Daar sal 

in 46 nommers gewedywer 
word. 

100 METER 
Die hooitcpunt van die by· 

Puk maak geskiedenis 
eenkoms kon baie maklik die 
100 meter vir mans wees. Ste
phanie Kolze kom dan te staan 
teen Pollic Massyn, Tinus van 
Wyk en Agathagolou. Die tyd 
kan vinniger wees as die 10,7 
waarmee Massyn die eerste· 
jaan. byeenkoms gewen het. 
Die baan sal nie so swaar wees 
nie en indien Pjet Kruger be
slu.it om ook aan die kon naeJ. 
loop deel te neem sal die 
~tryd tu~cn die blitse voor
waar lets wec:s om te aanskou. 

DIE geskiedenis van Suid-Afrika sc verbintenis met I by 'n kranige middelafstand· 
die Olimpiese Spele en die Statebondspele, word aueet kan word 
tans deur die Departement Liggaamlike Opvoed- Onnodig om tc so, Ken Me 

kunde van die P.U. vir C.H.O. nagevors en gedoku· 
menteer. 

Oil! taak word deur dr. Gert 
J. L. Scholtz en mnr Floris 
van der Merwc onderneem. Dr 
Scholtz tree as Ieier van die 
projek op. 

'n Toe kenning van H4 000 l~ 
deur die Departement van 
Sport en Ontspannlng, via die 
Federasie vir Jeug en Sport, 
aan die Potcbeistroomse Unl· 
verslteit gemaak om die pro
iek te linansier. 

Daar is in Januarle 1975 met 
die projek begin en dlt sal na 
raming nagenoeg drle jaar 
duur. Die eindprodu.k van die 
studle sal In boekvorm op die 
lnternaslonale mark besklkbaar 
gestel word. 

Dr. Scholtz bet. enkcle aan
duldlngs van lnteressanthede 
van die navorsing gegec. Vol· 
gens hom het Suid·Alrika amp· 
telik vanaf 1908 tot 1960 ann 
dle OUmplese Spele deelge
neem. So ver vasgestel kon 
word, bet geen Suid·Afrlkaners 
aan dle eerste moderne Ollm
piese Spele ln Ul98 in Alhent, 
or die daaropvolgende Spelc in 
1900 te Parys deelgencem me 

Die lnternaslonale rekordboe
ke toon egter dat drle Suld· 
Afrikaners in 1904 a:m die 
Olimp1ese Spele tc St Louis 
deelgeneem bet. Twce van 
bulle se name is bckend, naam· 
lik twee Zoeloes genaamd Ja· 
masinl en Lentauw Die derde 
deelnemer, glo 'n blunke, bly 
nog onbekcnd. 

Jamaslne en Lentauw was 
twec dansers wat op die 
rl~E*l«U***:+.-.:4!********~ 

CACHET 
APTEEK 

Groot genoeg om u te 
bedien. 

Klein genoeg om u te ken. 

* DIE 
STUDENTE-APTEEK 

:«:OW.U:O:&.!tl~t.U~.ll 

.. World Fair", wat met die 
Olimp1ese Spele saamgeval het, 
vertonlngs oor stamdanse uit 
Alnka mocs !ewer. Die gewcl
dige uithouvermoe van hierdle 
twee sterk Zoeloes wal vir ure 
en ure aancen, dwarsdeur dle 
smorende Augu.stus-hltte van 
die Misslssippi·beken, met hul 
ullputtende danse kon voort· 
gaan, het gou die oog gevang. 
Waarom bulle nie aan dje 
Ollmpiese Spele se- marathon 
laat deelneem nie? 

Die maratbonwedloop het op 
30 Augustus 1904 plaasgevlnd. 
OIL was 'n bedompige warm 
dag, soos di~ in Natal, hul ge
boorteplek. Vir die eerste 15 
my! het dit goed gegaan en hel 
hulle met gemak onder die 
voorbokke gebly. Toe gebeur 
d!e onvcrwagte. 'n Vcrwoede 
hond skraap hulle en jaag hul
le van koers af. 

Onder die 14. hardlopers wat 
tlie wcdloop kon voltool, tel 
die name van Lentauw (9e) 
en Jal":'lasini (l2e). 

So ba1e \an ons geskieden~s 
rakende die Olimpiese Be~ e
ging Is no~ nie aangetcken nie. 
Downe staaltjies en ervarmge 
swerr nog m die mond van 
sportlul en vriende rond om 
ulteindelik vergeet t~ word. So 
word daar \ertcl dat die Pot· 
chefstroomse mnrathonloper, 
Kenneth ~lcArthur, Suid-Afnka 
se twccdc goue medaljewenner 
Cop die !)pele van 1912 te 
Stockholm) sy vaardigheid as 
mnrathonlopcr ontdek het toe 
hy nog pollsieman was. 

McArthur moes op ·n dag ·n 
Banloe-misdadiger vang en ar· 
rc~teer Oil! ker~l hel besluit 
om die berge in te vlug. McAr
thur het hom glo te voet ag
lernar.esit en born teen 'n sty· 
we pas vir bale en baie ure 
aaneen Qi1ervolg Hy het die 
Bantoe eE>nvoudig kis gehard· 
loop, hom in hegtenis geneem. 
en op die koop toe ontdek dal 

EKSKLUSIEWE DROOGSKOONMAKERS 

Bult Droogskoonmakers 

en Wassery 

• 
STU DENTE! 

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

• 
Bring u. sak wasgoed - spesiale diens cum 

studen.te. 
Herstelwerk aan klere in 'n japtrap. Fout met u 

skoene? Bring bulle ook! 

• 
AFSLAG OP SEKERE HOEVEELHEDE. 

T omstraat 98 Telefoon 5574 
-WP. 

SKYFWERP 
Nog 'n atlect wat die aan

dag op hom kan vestig is Pict 
Goosen. In die skyfwerp is die 
knn~ goed dat hy die rekord 
\'an Dawid Booysen kan ver· 
betf'r Die rekord staan op 
50,45 meter terwyl Goosen met 
die eerstejaarsbyeenkoms ~.68 

, meter ver gegooi het. 

OR. GERT SCHOLTZ 
(Foto: Fotokuns). 

Arlh~r hel in 1912 die OJim· 
piese Marathon In 2 uur, 16 
minute. 54,8 sekontles vir Suld· 
Afrika gcwen. Twecdc wos nog 
'n Suid-Afrtkaner, Christopher 
Gitsham In 2:37·52,0. 

Sy kanse om in die gewig
stoot die rekord te verbeter is 
cgter nie so goed nie. Op die 
eerstejaars byeenkoms het hy 
·n afsund van 14,04 behaal 
lcrwyl die Puk rekord 18,34 
meter is. Dat hy in dl~ sl..-yf. 
wcrp die potensiaal hei om 
van die rekord kleingeld te 
maak, kan beslis nie aan ge· 
twylel word nie. 

N uwe afrigters 
DIE P.U. Atlellekklub hct weer delafstandatleet Sa am met 
nuwe !ewe gekry met die aan· 
stelling van dnc deeltydse af· 
rigters wat voortaan mnr, Jos 
Siraki.s, die hoofafrlgter. !Jnl 
bystaan. 

Die drie dceltydse afrigters 
is mej. Rosalie de Klerk, mnr 
Nico Kotze en mnr. Pypie!! 
Laubscher 
Di~ drie bekcnde Wes-Trans· 

vaalse afrigtcrs is genader om 
dcel van mnr. Sirakls se span 
tc vorm. Mej. De Klerk, lck· 
trise m liggaamlikc opvoedmg 
aan die Pule. tS 'n bekendl' mid· 

mej. De Klerk en mnr Sira
kls !>31 mnr Laubscher, 'n lek· 
tor in FlStologie, vir die mid· 
dt•lal:.Uinde verantwoordelik 
wees. 

1\tnr. Kotze is 'n bekende af. 
ngter en rig aUete soos Ste(a
ne Kotzl, Gerrie Jacobs en 
Y\•onnt' Kitsboff af. 

Die doe! van die aanstelling 
van dte deeltydse afrigters is 
om gespeslaliseerde afrigting 
blnne die bereik "an elke at· 
leet te plaas. 

U het volop keuse in -ons groot verskeidenheid 

+ HANOBOEKE 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,.die Potchejstroomse boekhandeL" 

Tomstraat 86 - Tel. 5236 - Potchetstroom 
-WP 

SPIESGOOI 
In dle spie~gooi vir mans 

sal daar ook hard eeswoeg 
word om die ou rekord te ver· 
bcter. Piet Terreblanche, Jurg 
Prinsloo en L. J. du Toit sal 
aldrie hard probeer om die 
spies \'Crder as 63.05 meter te 
la;~t grond vat. Die moontlik· 
held is groot dat Tcrreblanche 
met die louere snl wegstap 
maar in sport is niles moont· 
lik en ccn vnn die ander twee 
kan net so maklik wen. 

GERRIE 
Gerrie J;~cobs Is noa 'n at· 

leet van wic daar bale ver· 
wag word. D:::aar bcstaan nog 
nie sekerheid a:m waLter nom· 
mers hy sal dcelneem nic. Hy 
snl egter moet uithaat as hy 
in die 400 meter or die 800 
meter die rekord wil breek. 
Op die oomblik is die rekord 
vir die 400 meter 48,9 sek. 
Fanie van Zyl se rekord in die 
800 meter staan oo 1 48,9. Dit 
is dus duidelik dat Jacobs met 
'n uiterste poging vorendag 
sal moet kom. 

Andries Kroggman sal na 'n 
lang atwesigheid weer in a.k.· 
sie gesien word. Nn 'n bese· 
ring is dit rue seker hoe Krog
gies sal vaar nie maar Gert 
Doorewaard sal wei daar wees 
om hom tc laat uithaal. Die 
tweestryd tussen die twee knn 
op 'o ander boogtepunt van 

Mnr. Piet Malan, direkteur van 
die sportinstltuut, staan hier 
saam met mnr. Jos Sirakis, 
hoofatletiekafrigter, by die 
P.U.-Atletiekklub se nuwe af
rigters. mnr. Nico Kotze, mnr. 
Pypies Laubsher en mej. Ro
salie de Klerk. (Foto: Foto-

kbns) . 

Die Wtlpad word tedrulc <leur 
die Potclufstroom Hn-ald 
( Edms.) Beperlc, Olmlaan JJ, 

Potchefuroom. 

die byeenkoms uitloop. 
Die koshuise moet nog bulle 

spanne vir die byeenkoms be. 
kend maak maar daar k.an 
maar aanvaar word dat daar 
in verskeie nommers atlete na
vorc sal tree waarvan noa 
noon kennis geDCe)ll is nie. 
Die bekkies vir mans asook 
die hoogspring is op die oom· 
blik die twee oommers waar 
die kanse vir verrassings die 
beste is. 

Aangesien daar nie werklik 
vrouetalent na vore getree bet 
nie, sal die vroue-atlete van 
verlede jaar maar weer in hul 
onderskeic nommers konin& 
kraa1. 

KRIEKET 
DIE eerste krleketspan van d.te 
Puk het die afgelope twee Sa
terdae met 'n verbete elndpo
glng begin om die Scorgie-be· 
ker In te palm. Bulle bet naam
Uk die afgelope twee Saterdae 
spel van so 'n gehalte gelewer 
dat bulle 18 punte ult dle 
Weermag elltal kon wurg. 

Die uitblinkers in die sege 
van die Pule was ongetwyfeld 
Clive Utyate en Hugo Linden· 
bergh. Utyate, voormalige 
Springboklosskakel, bet 102 on· 
oorwonne Iopies geslaan. Dit 
net die Puk in staat gestel om 
223/6 aan te teken. Wi.kkie 
Weiman bet 57 tot die totaal 
bygedra. Lindenbergb met 3/9 
en Sias Willemse 2/18 het ge
sorg dat Weermag in hul twee
debeurt net 43 behaal. Die Puk 
hel 18 punle verdlen mel die 
sege. 

Die Leeus - die tweede span 
- het egter teenspoed opgetel 
Die manne bet teen Western 
Ree!s - wat Iaaste op die pun
teleer is - verloor. Dit is dui· 
delik dat die \1akansie dle man· 
nie se spel verroes bel Met 
harde oefening kan dinge eg
ter reggemaak word en sal die 
Scorgiebeker nie net 'n droom 
vir die twcede bestes van die 
Puk bly nie. 
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PUKKE ! 
vir al u kleurbaadjies 

en 
sportdrag 
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