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DIE prestasJes van die Puk op verlede jaM se Dal· 
rymple was nle blote geluk ole. Dit het verlede 
Woensdagaand se byeen.koms op dle Park~vaal be
klemtoon toe een Wes-Transvaalse en verskeie Pu.k
rekords verbeter Is. 

rner In Suid·Afrlkaanse aUe· 
tlek aesorg. H1 bet nie die S.A. 
rekord verbeter ole maar ay 
t,yd ve 12 rnln. 28 sek. 1D dle 
blnneland Is die vinnigste oolt. 
Indlen by aan die kus deel· 
neem is die rekord beslla In 

Dit lyk hi• asof Danle Malan. die w.mer van die paalaprlngnommer op die P.U.-Atle
tiek.k.-nploenskappe, die paal ugglu aan die andeftcant ....-.it. 

,.Die beste .Puk·kamploen· 
st:ap ooit" was die woorde van 
•n verheugde dr. Gert Scllolts 
aan die elnde van die byeen· 
Jtoms. Uit die preatasies van 
die atlete ia dlt du.idelik hoe
li:om dr Scholtz hierdie opmer· 
king kon maak. 

groot gevaar. HJerdle presta-
aand was bealis dle poafng van sle bet nan Piet die toekennlng 
Piet Meyer. Slaaal soos wat by vlr dle beste mansatleet op die 
Is het Piet vir een van dle bes· byecnkoms besorl. 

Kuns en fiesta op R~ Ll 
te prestasles In die .sta-p nom· I * Venolg CIP blaU1 S 

V ANJAAR se Kuesta van die Afrlkaanse Stodentebond wat van 27 April tot 
2 Met op die nuwe RAU-kampus gehou word, beloof om lets groots te 
weE's, word ult betroubare b.roune verneem. 

PJET MEYER 
Die beste vertonlng van die 

NUWE 
S.R.-UD 

••• SIEN TOE SY ,LAND" 

DONDERDAG, 20 Maart word 
'n nuwe S.R..lid vir dle S.S.B 
verkles. Die vakature bet oop-

EEN van die koshulse met dle rykste geskJedenJs 
op die Po.k, bet vroeer vandeesweek flnaal sy 
,,land" gesien. 

seval weens Chari van der Gatland, wat in 1930 opgerig 
Merwe se bedan.k.ing. Hy het is, en wat van dJe Puk se 
'n betrekldng elders aanvaar g:rootste name aehW.Ves het. 
en Is nle meer op universlteit moes v1r die tegnologtese ont· 
om sy pligte te vervul nie. wikkelin; op die Puk terug· 

Alle Pukke wat 'n nomtnasle staan. 
willndlen, moet dit by die S.R. In die Wapad van 8 Julle 
tantoor tnhandig. Nomi.nasle- 1951 word vertel hoe die Gat· 
vonns sal by die onderskeie landers blJkbaar dle eerate 
koshuise verkrygbaar wees. Die keer aesamentllk vlr 'n toto 
aluiUngsdatum v1r nominasies kon poseer. 
Is Di.n..~ag 18 Maa.rt om 7 nm. ,,Die inwoners van die don· 
Die verklesing op die twintit· Iter spelonk, GathlandS... bet op 
ste Maart sal van 7 vm. tot 7 Donderdaaaand 2'9 Met in hul· 
nm. duur. le dulsendtalle opgeruk om ge-

DAGBESTUUB !dele te word. Groot was die te-
Ailder wendlnp binne S.R. leurstelllne toe die totograal 

geledere is dat Eric van der om aetuur nog nle opeedaaa 
Walt verkJes ls u addisioncle het nie. By 'n nadere onder· 
lid van die dqbestuur. 'n Nu· soek blyk dit clat dle foto· 
w~ S.S.B. vooraitter moet ook graaf eera 'n besoek by Kulu 
nog vertles word en dieselfde afgell! bet en daar vertraag II 
prosedure as bogenoemde moet deur die Evu wat hare aekam, 
ge\'Oif word. neu.sles a-epoeler en Uppte11 

A.D.B. roof&'emaak bet. 
.Tohan Pretorius bet ook be- Dle Gatte van GaUand bet 

dank as voorsilter van die bale tot dle Puk ae aesldedenb 
A.D.B. en 'nep van SchaUt is bygedra en mens boop dat bul-
nou voorsitter. Dlrk Coetzee ... en die Gatland het toe uihllndeflk geval. Wa• die Gatte le ~ens nog u 'n eroep onder 
is dJe nuwe voorsitter van ook al varaprel mag weea. Ita\ hulle aan 'n groot tyd terug· •n naam bul lnvloed sal uit· 
P.N.B. dl'*, oefen. 

PROF. C. P. 
BFSOEK 

mAN 
PROF. C. P. VAN DER WALT, 
dl.relrteur van die Sentrum vtr 
Intemasionale Polltlek van c11e 
Polchefstroomse Unlversltelt 
v1r C.H.O., bet 'n uJtnodf&'lng 
van die Instituut vir Interoulo
nale PoUUek, en Ekonom1es8 
Studle van Iran ontvane om 
van 2$--27 Haart 'n konleren· 
sJe oor .,Die Persiese Golf en 
dle Indiese Oaeaan In die we
reldpoUttelt" ill Teheran by te 
woon. 

BOEK 
Die Sentrum vir lnternulo

nale Polltlek bet self verlede 
jaar 'n reeks voordrqte oor 
dle toenemende belangrikheld 
van die Indlese Oseaan u 'n 
nuwe front In dle intemutona
Je magstryd aanrebled. Die te
ferate aal bbinekort In boek· 
vorm besklkbaar wees. 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 
AFLEWERING ORAL OP 

O~E KAMPUS 
Tomstraat 898 en C Tel. 6943 en 3717 

STU DENTE. APTEEK 
-WP 

Kuesta is die groottte In
terne projek v11n die A.S.B. 
Die woord Kuesta is van twee 
woorde afgelel, nl. k.uns en 
fiesta. 
_ Die volgende kurausse aal 
aangebied word: 

e KUNSWAARDERING-Wat 
dink jy, weet jy van ltuna· 
en at die verwante. 

• Radio en beeldnldfo - Teg· 
nieke en metodea. 

• ~ en Prlvaatrag -
Oie talle regte en voorregt~ 
waarvan mens nie bewua 
is nie. 

• S,larme - Uitaluitlik vir da
mes - selfvertroue, hou
dfng, etiket, modes, haar
stylerino ens. 

e Fotog111fie - Kom lear die 
ou en nuwe tegnieke. 

• TaMia - Altyd iets om by 
te leer. 

• Wapenkunde - Aangebled 
deur manse wat daarvan 
ieta weet. 

• Noodhulp ..- Kom leer die 
lewenskus. 

• Kunakeramfek - Dames -
Julie wou dit nog altyd 
doen. 

e MotGrNerktulgk~ -
Maak jou eie krok reg. 

• Booglkut - Aile Tarzana 
wefkom. 

• Dulc - ... onder die bed 
in wanneer dit nodig mag 
wees. 

• K.-ate - le« hoe om jou 
skoonma aan te tllnd. 

• Krleket - Leer die wilger
lat awaaJ. 

e Rugby - Kom IMf die reg-
te huktlou. 

Ongelukktg vel dl6 Kuata rife 
in ona vakanaie nie, ma•r dear 
word nou garall dat Pukke 
vir "" aand eum met die 
ander Kueet.egangt1'11 tan dtur· 
bring. 



KARNAV AWOEDIES 
BLO;M VIR 
KARNAVAL 
VERLEDE week bet elke buJskomitee van elke 
dameskoshuis op die Puk twee mooiste en gaafste 
meisies in ·bulle koshuJse na die S.R.·kantoor ge
stuur. Daar bet 'n Karnavaldoediekeurkomitee op 
hulle gewag wat bulle met vrae bestook het oor 
modes, sedes en studenteraadstrukture. 

Die vier mel5ies met die In· 
teressantste persoonllkhede en 
moolste gelaatstrekke is ~s die 
Karnavaldoedles van 1975 aan· 
geWJI. 

Hulle Js Susan de Bruin, Pe· 
tro Behr, Linda Conradie en 
Petro Britz. Bulle was stomge
~hum. In 'n onderboud met die 
vier was bulle straJend. Dlt Js 
nie werkllk: nie. het bulle ges~. 

PE'I'l\() BEliR 
Later bet eJt Petro Bebr Jn die 
biblloteek raakgeloop. Dlt was 
net 'n blote Keluk want die 
moole me.isie is baie bedrywlg. 
Sy vlbreer voorwaar van lewe 
en vrollkbeid. 

Petro is een-en·twintig jaar 
oud en swot tans U.O.D. Ver· 
Iede ja.ar bet sy LO. as boof· 
vak gehad - dle dat haar bene 
so moo! is. Gimnasti.ek Is haar 
lewe en sy hou ook bale van 
ballet maar verktes Spaanse 
danse. 

Petro bet dit teen al die Puk· 

tennis en soms muurbal ook. 
Muslek Is 'n essensii.!le deel van 
haar lewe, net soos die wolke 
en bome daar bulte. 

Sy Is Linda Conradie. 
Soggens wanneer alma! nog 

slaap, draf sy al met die pad 
lanp tot by Glmmies en terug. 
(Manne hier l.s julle ltans om 
te draf-en·leef en nog 'n bonus 
byte lay.) 

Oo.r 'n beker koff!e bet ons 
oor alles gesels wat aktueel Is. 
Sy sa John Vorster is 'n groot 
staatsman wie se naam nog . 
lank onthou saJ word. Sy weet. i 
want dlt Iyk rny BY Is nie net 
mooi nle maar sUm ook. Linda 
swot B.Juris en Is 'n tweede· 
jaar. Die tweedejaarsprobleem 
bet BY lekker weggelag. Dit is 
'n sel1opgelegde probleem, 
meen SY· 

Karnaval Is die feestyd op 
die Puk en sy ltan Die wag dat 
dit Meimaant1 moet word nle. 

SY IS DINAMIES 
Susan de Bruin slt regoor my. 
Net soos dit 'n ordentUke dame 
betaam, sit sy netjles, regop en 
sjarmant, Sy 1yk byderwets 
ontspanne en mooi soos altyd. 

( 

DIE WAPAD 

y 

Die vier rnoolate en SJMf8t8 
doediM op die Puk glimlllg 
brMd.. Huh 18 Pe1ro Blfts 
(Wag-'n-BieU.). Petro Behr 
(Soetdorlnga), SUan de 
BNin (Vergeet -my-nle) en Un-

dl Conrach (Kasteel). 

V· 
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DIE PUKKE 
SE MOOI 

KARNAVALDOEDIES 

'/ 
/ 

., 

Asterredaksie Soe, en kan sy praat. Nie net 
met haar mond nle maar ook 
met die hande en oi.!. Dlt Is 
juis In haar ol dat 'n mens 
kan &en dat sy weet wat sy 
wD. 

Mans word ,gekoekroller Redaktrise: Herzola de Beel 
Asslstent: Elmarie Robbert· 
se. 

dames wat so passfef is. Sy s~ 
as meer asters bulle plek beter 
voJstaan, sal hierdle probleem 
opgelos word. Die feit dat bale 
studente nie bewus Is van die 
aksies nle, slen sy as 'n tegno· 

· lo~ese !out in die groot ma· 
sjien wat altyd voort moet be· 
wee g. 

Francois BUgnault Js die 
man wat haar so gelukkig hou. 

Hierdle meisle wat in Kler.ks· 
dorp gebore en getol! Is, se dat 
Karnaval van 1975 die grootste 
ooit sal wees. 

En toe moes sy draf vir haar 
volgende klas. 

DIE KLEINTnE 
In Kasleel woon 'n klein, pi· 
kante meisie. Haar geslggle Is 
fyn en die lewe Js vir baar 'n 
Jntense ondervindlng. Sy Is 
lief vir atletiek en speel self 

Die meisles op die Puk is 
slordig, se sy. Hulle Is Die 
werkllk vroue nle. Nou praat 
sy nle van die enkeUlng wat 
weet hoe om baarself te ver· 
sorg nle maar van die massa. 

Susan se dat die Karnaval· 
doedies Donderdag na Johan· 
nesburg toe gaan om bulle 
klere te gun koop. Sy slen uit 
daama want dit Is tog so lekker 
om te koop en dit nog ln Jo· 
hannesburg. 

Susan droom van 'n vakansle 
met Robert Redford. Franco 
Nero of Alain Delon. (WJe van 
ons bet nog nooit aan so iets 
gedlnk nle?). 

Sy awot B.luris en clint dat 
prof. Van der Vyfer dle beste 
dosent op die Puk is. 

Die eerstejaars van Vergeet· 
my-nie het my verseker dat SY 
'n bale bak buJskomiteeUd ls en '* Vervolg op b!edsy 8 

CACHET 
. MO DES 

--·--
EKSKLUSIEWE EN 

BYDERWETSE 

DAMESMODES 

Pryse om elke sak 

te pas. 

TOMSTRAAT 94 

TEl. 5038 
-WP 

GEAGTE REDAKTRISE. - Dtt bet nou boog tyd 
geword dat sekere mans op die Puk dlrek gekon· 
fronteer moet word. Ek verwys nou na diegene wat 
steeds vas oortuig daarvan Is, dat 'n vrou slegs in 
die komhuis tulshoort. 

'n Ander groep se denke bet 
al mJnlmaal gevorder tot waar 
bulle meen dat 'n vrou darem 
ook mlslden •n onderwyseres 
kan word. Waag sy dlt enig· 
sins om ander professionele 
aspirasies vorendag te le, tree 
sy glo heeltemaal uit haar le· 
wenaterrein. 

Dil is die twintfgste eeu. 
Hlermee bedoel eJt Die dat die 
pennlssiewe eeu waarln ons 
!ewe 'n verskonlng Is vir die 
vrou wat haar roeping as vrou 
wU miskylr: Die. Die twintlgste 
eeu is egter deurslaggewend 
wanneer die datum beskou 
word as •n kllmakspunt in dle 
historlese ontwllr:kellng van die 
soslale, lnteUelctuele en regte· 
like status van die vrou. 

voorslenJng gemaak bet vir die 
emanslpasle van dle vrou. 

Ek is nle 'n voorstaander van 
dJe sogenaamde ,, women's Ll· 
beraUon" nje. Die vrou mag 
nooit haar ldenUteJt verloor 
nie wat volgens my menlng in 
hlerdle beweglng gebeur. Ell: 
bepleit egter vlr die erkenning 
van die vrou in ander roUe as 
slegs die tradisionele rol van 
vrou en moeder. D1t Is reeds 
in d1e praktylc bewyw dat die 
vrou suk.sesvol op proe!essio
nele gebied kan wees. Moet as· 
sebUef dan Die die vrou se ta
tente mJslcyt Die. Sy is ook 
verorden om bulle te gebrulk 
Dfe Engelse woord ,.exploit" Is 
bier van deurslaggewencSe be
tekenis - ,.exploit your ta· * Venolg op bl:adly I -------------------------------------: Ongelukkig bet Adam nou in 

sonde geval en daarmee •n by· 
na absolute proses van korru~ 
sie getnlsleer, waaronder ook 
die gesagsverboudlng tussen 
man en vrou stade gely bet en 
steeds ]y. Bale vereenvoudlg 
gestel Is die man beste om BY 
gesagsposisle in die samelewtng 
te verloor omdat by nle meer 
in 'n bevredlgende mate aan 
sy doel as leldende geslag be
antwoord nie. 

Liefdesake op die Puk 

Met die lntellektuele opvoe· 
dina van die vrou in dle afge· 
lope eeu. bet blerdie fenomena 
al meer tot die vrou deurge
drlng, tesame met die besef dat 
sy ook lntellektuele potenslaal 
het wat geweldig onderdruk 
i~ In die loop van die ges.ldede
nls Geen wonder dat sy nou 
verontwaardlg is ole! 

As Calvimste glo ons orm die 
randsplm nn God wanrvolgens 
die geskiedcnis van Sy Skep
ping verloop. E1t g!o dan ook 
da( God in Sy Raadsp1an oolr 

VANDEESWEEK bet ek 1D.7 
soos 'n wafferse oumatjle op 
my agterstoep tulsgemaak. my 
brlllebie vasgeknyp, en tus.sen 
die rooi mains deurgeloer. 

Elke aand as die son water 
tre.lt kom Oneke en Franc:oJs 
van Wyk hand·&an·hand om die 
draai. Frans van Dyk en Anet· 
te van Wyk se 0(! blink deesdae 
net vir mekaar. 

As ek 'n mclsie ver boor lag 
weet ek dat dit Johan en Mar· 
llza is wat or die swaaie In die 
park speel. Die twee vrlende· 
ltbs is Eric en Julieta. Dlt !yll 
my ook die Ticp-Henola ver· 
houdlng bet ln clle nuwe jaar 
bale rustlg geword. 

Tbeunis EloU b~r nic ln dae 
b1bUoteek omdat by mlelles 
daar aeplant het nle. Nee, Su· 
zette werk daar met 'n bUnk 

ring aan haar vtnger Net gis· 
teraand bet elc geboor hoe Jan 
en Martie van skoonma's en 
troukoek praat. Sy bet ook •n 
akltterrina die valcanste byge· 
kry. Saklde en Cathy iS bale 
gelukkiger as dit. Van Janua· 
rie af bb' die twee al bymekaar 
want bulle is mos getroud. 

Ben en Susan is ook verloof 
en !tan nie wag dat die groot 
da& moeL aanbreek nie. Bah: 
aeluk julle alma! wat sulke 
grool stappe geneem het. 

Phillie en Mlnekc dee! nou 
ook een hankie as dlt saans 
skeptyd ls. Dll 1s Dawld wat 
deewe vir Petro Br:iu ln Wag. 
'n·Biethe 'lioordeur. Willie de 
Bruin Los gans te dig oor sy 
leepaltsl~. H}' prut scdurig 

\'an •n door en soma :tan hy 
urc lank Klerksdorp se ltant 

toe staar. 
Daar ls ook 'n kwota gehelm 

slnnige oujongk~reJs op dit 
studenteraad. Hulle Js Paul ~ 
George. Jai)JC bet oomag i 

Klawerbof ae atleUekak.'lies b 

gf.n belangstcl Nou wonn:;8~ misklen klaar die Dame 
hterdie gehelm vir ons op, 
Ek sien Cols en Mltz.l Is oo 
bale gelukldg decstlae. 

Ineke i~ so fraal, maar slee 
- die wll sy nie. 

Met 'n vrou soos Su!;an agt 
die groot lndoena kan Marl 
nie anders as om geluklr:ig e 
~-et te l)ok nie 

Loer cerus maar by die sll: 
we huisie mel dle frllletjlesgo 
dyntjlc.s en roo! m lvu Jn 
jullc weer hierlangs kom. 

F.k groct ;uUe. 
Dorie Slepens~n. 
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FLORNA BYNA IN DIE 
•• 

WIELE GEREEN 
HOE kry jy 50 Pukke In 'n Mini ... se jy gaan Floma en s~ jy gaan Maga
Uesberge toe. Weer eens bet die Uedjie ,.,Floma is nie Floma sonder 'troub
les' nJe" sy reputasie gestand gedoen nadat 'n balwe wolkbreuk Vrydag die 
oop "lolly" waarop die Flornariete na die Magallesberge moes ry, so glad 
soos 'n paling gemaak bet. 

WOLTEMADE 
Soos Wolte.made van ouds het 

die tegnlese departement met 
'n toe-vragmotor tot die red
dine gekom. · 

Die volgende probleem was 
sltplek. Sommlge bet aan die 
spaarwiel vir balfprya vasge
byt. Maar Peet de Jager en 
Jan Baard Meyer wat soos vas· 
1ehaakte platespelers te kere 
gegaan bet, het die ,,lolly" toe 
soos 'n luukse bus gevoeL 

GESING 
By die bestemmlng aange

kom, bet die manne vlnnig af· 
gepak om die kltare, viole, kla· 
vlere en harpe te gryp - en 
daar was gesin.g. 
G~urende die eerste nag 

bet twee ,.spoke" die alapers 
met vlag (noodsaakllke diens
papler), brandende stompe en 
messe aangeval. 

tmANS 
Saterdagoggend bet die 

braafste onder die manne oolt 
bul st.aal getoon. Peet. Dick 
e.a Joeb bet van 'n 80 voet 
1ttana lD 'n baie klein poeletjie 
water gedulk. 

Saterdagaand bet die tradi· 
slonele kODSert pJaasgevlDd. 
Van Jan Baard se Vorster-toe
spraak tot Eddie wat 1emand 
vir dle nag gesoek bet, was al· 
mal nomme:rs van 'n b~ ge
halte. 

SPOEGBAKKJE 
Die volgende oggend se kerk· 

diens was ook iets skouspelag· 
t:igs. Net jammer die spoeg- en 
,.bubblegw:n"·baklde bet voor 
die preekstoel gebang. 

Ek kon die mense eet. AJ die 
kolera koffie met die bale ko
lariel! gaan 'n paar meisies bin
nekort gewlgsprobleme besorg. 

KULU 
Dit was juis ou Vltalstat.l.stl%, 

of Kulu, wat omtrent al die 
brood versllnd bet sodat sy 
later alleen vir 'n groepfoto 
kon poseer - dan moes mens 
nog 'n wyehoeklens gebrul.k 
bet. 

KLEIN JAN 
Nuwe romanse - daar was 

maar min, bebalwe lets wat 
dalk tussen lOeln Jan Fotfes en 
Ida kan ontwikkel. 

Die Sondagaand bet alma! 
met 'n traan In die oog van 
die M~allesberge a.fsltetd ge
neem. Dle petrol wat Johan 

Bestuurder se pa vir die ,,lolly" 
geleeo bet, bet die so stralen· 
de en moet! Pukke veWg op 
dle ptaas gebrlng. 

DBAKENBERGE 
Aprllmaand vind daar weer 

'o lang toer plaas. Dl6 keer na 
die Drakensberge. In volgende 
week se Wapad sal meer be· 
sonderbede verstrek word. 

ASPU-kongres 
DIE Afrlkaanse Studentepers
unle hou op 15 Maart sy eer· 
ste kongres van dle jaar op 
die Tuklde..kampus. 

Dle kongres beifn om 9 vm. 
te Huis en Haard.. 

Sake wat bespreek sal word 
Is nuus vir die Afrlka.anse Stu
dent, die Afrlkaanse Studente
bond se eie nussbrJef, ontgroe· 
nlngsmetodes en projek:te wat 
tydens die vorfge kongera aan 
bestuurslede toegeken I.a. 

Liberalia vier fees 
( 

EN Dlnsdagaand bet die Ube- buislaken daardie eltstra tik· 
rallste van die Puk toe feesge kle lets aan die geleentheid ge
vler. Elf helldronke bet die gee. 
kroon op Uberalla se elfde Die Liberallste was bly, mens 
verjaarsda.g gespan. verjaar moes net eeo lr.eer in 

FEESTE 'n jaar. 
Die manne was vro1ik en mel 

die sleep aan die sY was daar 
gees gevang en fees gevler soos Tukkies Streng 

SLEEPSKOOL nog noolt In die afgelope elf 
En later in die aand, toe die jaar nie. PRETORIA - Vanaf 1975, met 

sterre blouer geword bet, die .Eers het die manne plegtfg die oog op 1976, mag geen stu
maan witter en die krieke bar- na bul huispa, prof. Preller, dent wat iD 'n universiteitsbe
der geskree bet, bet Beide geluister en daarna die drul· heerde koshuis lDwoon tot die 
Yssel al haar talente oopge- we begin pluk. kosbuls toegelaat word lD 1976 
gool. Ult betroubare bronne LANG GRAS lndien by 'n studlejaar gesak 
word verneem dat Heidi blnne- Gemakllk en al l~ende op bet nle. 
kort 'n sleepskool In Karllen die lang gras Jangs die kombuis Dit Is reeds 'n ou rel!llng op 
gaan open. bet die opelug-fJiek op 'n kos· die Puk. 

UITSLEEP 

VIR AL U EYES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 

Florna het vertede naweek weer in die Magallesberge baljaar. In w.erwil van die pro
bleme wat di6 verenlglrv ondervlnd bly dlt nog steeds 'n fees om te gaan Floma. 

Burgers van die berge 
tjop nie af 

KLUB MONTIUM bet toe •n rasende TonquanJ-naweek gehad. ... drle en se
wentig (ja!!!) stele bet 'n groot fees in die Magallesberge gehad. 

Van ,,aftjop'' was daar geen 
sprake nle, want ult die aard 
van die saak 1s dit nle juls 'n 
moellike toer nle. MUr -
meeste van die ouens bet ge-
1eer dat 'n baie ligte nagsak 
n4 'n balfuur soos 'n doodskis 
begin voel, en dat 'n mellB se 
voete sells op so 'n ~ toer 
nle aonder blase daarvan af. 
kom nle. 

PROvrrAS 
Die ouens bet ook nog net 

heel skrams met die gruwelike 
tradlsle van provitas-ltaas·sar· 
diens en sardiens-provltas-k.aas 
kennls gemaak. en darem een 
oggend ,.bully beef.. met ao 
'n brandgeurseltjie genlet. 

NlJWE ,BOOTS,. 
Van die ou l~e het op bier

die toer nuwe ,.bootse" lngewy 
- meestal Kastingers, en daar 
was ook •n bele paar nuwe rue· 
sakke. Kos.ma Cobie het alma! 
op die toer kopseer gegee met 
haar bloedrooi rugsak en die 
Kastlngers wat nie wou ophou 
bl..lnk nle. Susan Schutte bet 
skoon vergeet dat sy by die 
groep moet bly soos sy baar 
vergaap bet aan baar nuwe 
rupak:. 

BINGO 
Toerouers het di~ slag ult 

ele geledere gekom -Bingo en 
Marl~ Kruger. Darem 'n ramp 
dat 'n mens twee maande na 
jou troue al met 71 klnders 
sltl Marl~ bet heel kwistig tui· 
maatreels toegepas - almal 
met die .,billy" oor die kop ge
doen. En toerpa het gesorr dat 
sy kroos Sondag blinkskoon ge
was Is. Ons verswyg maar sy 
metodes .. . 

FOSSIEL 
Danie Hugo was die fosslel 

van die toer - gbit.aar en bek
flultjie kompleet. Dis hy wat 
sorg dat die inlywingsrltuele 
getrou nagekom word - vra 
maar vir die nuwellniel 

Daar was natuurllk nog an· 
der .,ou hande" wa.t so hout
gerus en tradlslegebonde was 
dat bulle die bus verpas bet, 
en moes "ryloop" tot op Carle
tonville. 

OUBAAS 
Die tweede dag van die toer 

is •n groep onder Ieiding van 
Oubaas Pretorlus en sy ewl&e 
pyp na Tooquanikloof toe om 
te gaan rot.skllm. Die ander het 
rusUi In die SederbergJdoof 
gelruler en geswem by Help-

AANDAG 
AL die reclakBlelede moet 'n 
algeme.n.e verga.derlng 't'BD die 
Wapadredaksle op Woell.Sdag 
It Maart b)' cUe Studeateruds
kantoor bYWoon. 

Red.ablelecle km ook voor 
cUe tyd met Attte Gerber In 
Llberalla (tel D%9) of Jan 

help. Watergevegte was aan die pe moes atrulkel 
orde van die daa. VOOBSPOBDIG 

SUUR Teen aile tradisie in bet Mon· 
Na die provlta·kaas-sardlens 

en 'n verrasslng van lngelegde 
vrugte bet die ouens die kloof 
ultgesweet, en aan die bopunt 
kerlt gebou. Almal was suur toe 
die mooi kloof opgebou bet en 
ons weer oor graspoUe en klip-

tium 'n naweek gebad aonder 
rei!n, verdwaaJ. 'n bua wat 
breell:, 'n slekeboeg, of enlge 
van die normale ,,geluk" wat 
ons altyd te beurt val 

Volgende toer is Aprllmaand 
Draltensberre toe. 

Ons man op die 

kqmpus het 'n spesiale 

aanbod vir jou. 

,.Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie· 

leningsplan met my te 

kom gesels". 

ANDR~ JOUBERT 

Barclays Nasionaal se 

spesiale ·studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueercles. 
1. Studielenlngs.: 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 (Gegradueerde.t): Tot 
R6 000: om pasgekwalifiseerde prokureura, 
advokate ens. met 'n eie praktyk te help. 

7. Spaar· en lopende rekeninge. 

DIE BULT 

-WP. Habig lD Tbaba Jib Ill nrblD· 

'--=-=====-===========================-=-======~~~ 

TELEFOO.N 4241 

-WP. 
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I l , _ _ 

Uitbuiting 
,. 

VERLEDE jaar bet die stories. 
kwaai op die kampus rondgeloop 
dat ODS deur sekere sake-ondeme
mings uitgebuit word. Vanjaar bet 
die koors toegeneem. 

keerprobleme bulle weer af. 

Die stories wat altyd rondloop, 
bly nie net steries nie. As ons nie 
iets daaraan gaan doen nie, sal ons 
na willekeur leeg getap word. As 'n 
artikel se prys binne twee weke ver
dubbel het, hoe bring mens dan die 
kloutlie by die oor. 

Maar Pukke is dit so? Gaan ons 
onsseH oorgee aan dit wat na wille
keur op ons afgedwing kan word? 
Ons het een magtige wapen in ons 
hande, en dit is ons koopkrag. As 
ons berhaaldelik deur een sake-on
dememing uitgebuit word, wat ver
hoed ODS om die sake-ondememing 
soos 'n vuis tussen die oe met ons 
koopkrag te slaan. 

Dit blyk ook dat die sake-onder
nemings wat juis die naaste aan ons 
gelee is, die grootste sondaars is. 
Doen mens 'n vinnige prysvergely
king tussen die sake-ondemem.ings 
en die in die dorp, vind mens te 
dikwels dat daar iewers 'n ge
knoeiery is. 

Die Wapadredaksie is nou besig 
om presies uit te vind hoe sterk 
ons koopkrag is. 

Dit bet ook tyd geword dat som
mige sake-ondememings ons na 
waarde takseer. Ons is volwassenes, 
bier is van ons wat al getroud is en 
kiDders het. 

Dit wil voorkom asof die mense 
dink dat ons oor bulle verlee is. 
Die ent dorp toe is mos te ver vir 
die arme goedjies om te loop en vir 
die wat motors het, skrik die par-

Elke Puk word gevra dat hy sy 
wettige klagte teenoor die Wapad 
moet kom lug. Die redaksie is be
reid om dit te enige tyd te onder
soek. 

Groet. 
WAT is aangenamer om iemand te 
groet en vriendelik gegroet te word. 

Maar vir so baie Pukke is dit 'n 
kruis. En bier is die ast~rs die 
groot sondebokke. Liewe meisie, as 
'n man jou in die duikweg groet 
beteken dit nie dat by met jou wil 
trou nie. Jou sleep groet ook ander 
meisies. 

- mens wonder of dit in die mo
deme tydsgees benede die waar
digbeid van ,n eerstejaar is om 'n 
vreemde senior te groet soos hy dit 
beboort te doen. 

Die mans is ook nie engeltjies 

Die Wapadredaksie gaan nog 
eendag met kameras inspring en 
die Pukverkeer op die kampus op 
beeld vasle. Dit sal dan in die Wa
pad gepubliseer word. 

Nou tyd vir 'n 
VSR op Puk 

deur 
my 
lens 

SED~RT ons laas met mekaar in verbinding was, bet ek gelukkig daarin ge
slaag om tussen die stofwolke 'n verblydende ligstraaltjie te bespeur. 

DASDRA 
Was ek nie aangenaam ver

ras toe ek. die .,vyfm.inute" oor 
dasdra van Korps onder oe ge
bad het nie. Vyfminute was in 
dle geval te kort gewees om· 
dat dit 'n vraagstuk is wat 
myns lnsiens veel !anger die 
tyd van aile manstudente in 

beslag kan neem. Kom manne, 
is dit nie genoegsame motive
ring om die wurgende situasie 
te verlig nie! Spring aan die 
werk en ek glo klasdraf gaan 
vee! aangenamer wees. Geluk 
aan die skrywer wat daarln 
geslaag het om in minder as 
vyfm.inute die saak s6 perti· 
nent onder almal se aandag te 
bring. 

GOEIE GEES IN U LIG Ek wil nie te gou reageer 
PS. 25 : 16. ., . • . want ek 1.s nie, maar dit wil blyk asof die 
eensaam ... " 

Eensaa.mheid! •n Soet woord, 
maar in sy diepste ook 'n bit
ter woord. As ons die krWs· 
woorde van Jesus Christus lees: 
.,My God, my God, waarom 
bet U my verlaat . . . ?", dan 
besef ons dat dit helle-een· 
saamheid is. 

Puk-Jnassa tot dusver •n goeie 
gees openbaar. 

As ons alle aksies so gees
driftig ondersteun soos die at· 
letiek.kampioenskappe g a an 
dinge klopdisselboom verloop. 
Dit lyk ook vir my asof die 
moeite wat die komltee van 
Cinepuk gedoen het, nie ve~ 
niet was nie. Ek dink ,The day 
of the Jackal" bet die ys ge
breek. Ondersteun jul eie ,tea· 
ter" wat beslis elke student se 

Deur die sonde is die band 
met God verbreek, orui ' is .een· 
saam: Ole soete klanke breek 
egter deur as God in sy ont· 
fermende genade dle God-ver· sak pas. 
lore manse weer gevind bet in KJESSTELSEL 
sy verlore eensaamheid . . Dan Nou wil ek myself verstout 
jubel ons~ , . . . dan ken ni'Y .deur 'n klip in dle bos te 
hart geen doodsvrees of ver· gooi. -Het die nie tyd geword 
sluikking. U stok en staf my dat ons die bestaande kies· 
troos en verkwlkldng." stelsel van die studenteraad 

onder oe moet neem nie? Ge· 
sien in die lig .van die steeds 
toenemende studentegetal, het 
ek myself die vraag afgevra of 
dle huidige stelsel werklik in 
sy doei dien. Waarom nie die 
stelsel van boofliggame bebou 
en die studenteraad op verteen
woordigende basis verkies nie. 
Die sewe hoofliggame bly dus 
so funksioneer maar met die 
wysiging dat enige lngeskrewe 
student homself as kandidaat 
vir 'n hoofliggaam beskikbaar 
kan stet. Gaan dit nie meer 
verteenwoordigend wees Die? 

IMASSAVERGADERINGS 
Ten &lotte wil ek •n teer 

punt}ie aanraak. Volgens 'n 
verslag wat op 24 Februarie 
1975 deur die studenteraad 
aanvaar is, word daar wegge
doen met die vaste aanbieding 
v11n massavergaderings. Dlt 
bring mee dat massavergade
rings in die toekoms slegs op 
ad hoc-basis aangebied word. 
Dus: wanneer daar werkllk be
boefte daartoe bestaan, byvoor
beeld met Kamaval en Inter· 
varsity. Voel u geagte Ieser nie 
ook dat so 'n besluit 'n growwe 
skending van ons demokratiese 
regte is nie ? 

~usas: 'n onmstrede 
DIE Naslonale Unie vir Suid
Afrikaanse Studente Is In 1924 
dew die bekende Leo Mar
quard gestig, wat ook die 
eerste president van die Unie 
was. Sy doelstelling met die 
stigting was om in die belang 
van studente-belange op te 
tree en om die Suid-Afrikaan
se atudente te rnotivew om 
meer in die nasionale en in
temasionale politiek belang te 
stel. 

Nusas se geskiedenis kan in 
'n paar lases ingedeel word. 

OOK DIE PUK 
Die eerste fase (1924 tot 

1933). Tydens hierdie fase bet 
Nusas werklilc al die studente 
in Suid-Afrika verteenwoordig 
- ook die Puk. Die gevolg was 
dat Nusas sy beleid en die 
toepassing daarvan vinnig kon 
deurvoer. 

SKEURING 
Maar in 1933 bet daar •n 

groot skeurlng plaasgevlnd. In 
1933 was die Universiteitskol· 
lege van Fort Hare (vir nie
blankes) tot die Unie toege
laat. Onmiddellik het die Puk, 
Kovsies en Tukkies as lede be· 
dank. Die Maties bet geweier 
om te bedank en het •n mo
sie van misnoee in die uit· 
lopers ingestel. 

SKEIDING 
In 1933 het die tweede fase 

begin. Die akeidlng tussen die 
Afrikaanse en Engelsspreken· 
de studente in Suid-Mrika bet 
ook al hoe duideliker gewoid. 
Die Engelssprekende studente 
bet die Afrikaners daarvan be
skuldig dat bulle bul kultuur 

geskiedenis 
en aspirasles bo 'n verenigde 
Suid·Afrika stel. 

Die Tweede Wereldoorlog 
bet die kloof tussen die Afrl· 
kaners en die Engelse nog wy. 
er gemaak en dit bet tot die 
studente deurgewerk. 

1945 
1945 was die keerpunt vir 

Nusas. Op bierd.ie tydstip is 
Nusas se beleid al vasgele soos 
ons dit nou ken. In 1945 Is 
Fort Hare ook as 'n volwaa~ 
dige lid toegelaat. 

Die derde fase (1945-1956). 
Tydens bierdie fase het Nusas 
prominent geword. Sterk stand
punt was teen die Regering se 
beleid en 'n doelbewuste stre
we na die politieke verande
ring in Suld·Afrika bet Nusas 
se werksaamhede gekenmerk. 

BEWINDSOORNAME 
Dit was veral met die be

windsoomame van die Nasio· 
nale Party in 1948 dat Nusas 
bale uitgesproke geraak bet. 
Nusas wou ook veral die Afri· 
kaner Nasionalisme ondermyn 
bet. 

In 1956 het Nusas vir die 
eerste keer amptelik in die 
openbaar sy stem laat boor toe 
'n brief aan die Minister van 
Nasionale Opvoeding gestuur 
was uit protes teen die apart· 
heidsbeleid in die algemeen en 
daar was aangedring dat stu
dente op grond van akade
miese meriete tot die univer
siteite in Suid-Afrika toegelaat 
word. 

Nusas het dus •n sterk stand· 
punt teen akademiese apart· 
held ingeneem. 

AKADEMIE 
Namate die onderwyswetge

wlng van die Naslonale Party 
tussen 1956 en 1963 van krag 
geword het, bet Nusas uJters 
uitgesproke geraak en algeme
ne bekendheid en berugtbeid 
verwerf. Die spil waarom Nu· 
sas se beleid gedraai bet, was 
steeds akademiese vryheid eDj 
gelykheid. I 

Gedurende di~ tydperk bet 
•n radikale ondergrondse be
weglng van Nusas ook met sy 
bedrywighede begin. Di~ be
weging het in 1963 doodgeloop. 

KOMMISSIES 
Die jongste fase in Nusas 

se geskledenis het so pas me~ 
die Schlebuscb·kommissie enl 
die Van Wyk de Vrles-kommls· 
sie begin. 

AFRIKAANS 
DIE parkeerplek tussen Kar· 
Uen en Vergeet-my-nie Is on~ 

tangs vtr parkertng geslu.lt. Dlt 
Is alles goed en wei, maar diJ. 
.,No P" of No Parldng op die 
kampus van 'n Unlvenltett wat 
ulteraard Afrikaans Is, ~ 
bale snaaks. Daar Is tog lm· 
men Afrlkaanse parkeer· eD 

padtekens. Hoekom kan huUt 
nle gebrulk word nJe, of ver· 
leen die No P daardle ekstn 
ttkkte lets aan die sltuasle? 

Onrealisties te. min begroot 
GEAGTE REDAKTEUR- Net 'n tennisbaan of swembad), 
'n paar opmerk:ings n.a.v. die Mt ons onrealisties te min be· 
berig .,Baie begroot te veel" groot. - Gert Kruger, voorsit
(Die Wapad, 28 Februarie ter van PROMPU. 

te ve,.geluk, is muns insiens 
onlogies. Mens k4n nie <if£ 
klemhandelaar se Pf'11Se op 'n 
gelyke vlak met die van 'n 
fcettingwinket vergdyk nie. 1975). Daar word beweer dat (Mnr. Kruger, ons waardeer 

ook PROMPU te veel begroot 14 brief en wil 14 doarooor be
bet: R8 140 is aangevra en R650 dank. Dit is egte1' geen be· 
is toegestaan. wering dat u te vee! begroot 

Die Studenteraad het ~t 
R46 100 begroot om onder 
die menigte vel'enigings te 
verdeel. Eerstens is al die vereniglngs het nie, dit is 'n voldonge 

op die Puk by die S.R. gepa- feit. 
troneer. Dit beteken o.a. dat Dat "' 'n goeie saak dien, is 

Ons beset dat Prompu C'nris· 
teltke naastediens verrig, en 
doarom is ook die Wapad te 
enige tyd tot u beskikking om 
pubtisiteit en reklame aan u 
saak te verleen. - Redakteur.) 

die S.R. ten voUe insae in die 
begrotings van verenJ.glngs 
moet kry. Ten tye van die be
groting was PROMPU deeglik 
bewus daarvan dat die S.R. 
soos dit tans be{11'otings toe
staan, onmoontlik dle volle be
drag aan PROMPU sou kon 
toestaan. As die projekte wat 
PROMPU beplan egter soveel 
kos, moet PROMPU self sorg 
dat by geld op ander maniere 
verkry. Tans is ons besig om 
dit te ondersoek. 

Tweedens is PROMPU se 
begroting wel onrealisties as 
•n mens begrotings van ander 
soortgelyke organisasies op an
der kampusse vergelyk, 

USKOR (by Maties) se be
grating beloop bv. R60 000: 
WITSCO (by Wits) begroot oor 
dle R70 000 jaarliks en SHAW· 
CO (by !keys) oor die R100 000. 
Dit is myns insiens nle vir die 
Puk 'n groot kompllment dat 
ons so ver agter staan nie. 

Ons roem daarop dat ons 'n 
Christelike Universiteit Is. 

nie te betwvfel nie, maar om 
begrotings van ander veren£. 
gings van die Suid-Afrikaanse 
universiteite met die Puk s'n 

WAPADREDAKSIE 
Hoofredakteur. Attie Gerber (Uberalia, 2129) 
Assistent-redakteur. Jan Habig (Thaba-Jlih, 2024) 
Nuusredakteur: Constant Smit. 
Assis1ent-nuusredakteur: Johan Pieterse. 
Nuusredaktrise: 
Nuusmedewer1<ers: C. M. Moolman, M. M. le Roux (mej.). 

M. J. Fourie, Pieter louw, Marliza Kunitz, Mietsie 
Buys. (Nog aansoeke word ingewag.) 

Hoofsubredakteur. Dolt Els. 
Subredakteurs: Nic Kruger, Oia van der Walt. Tony Sampson, 

Oalene Oelport, Rita Diederichs, Monica Dollenberg, 
Erica Dollenberg, Salome Jacobs, Elsa Kruger. 

Aster-redaktrise: Herzola de Beer (Vergeet-my-nie, 5211) 
Assistent Emily Robbertse ( Oosterhof, 2039) . 
Medewer1<ers: Linda Jonker, Trix van der Lecq, Annell •t 

gieter. 
Kunsredakteur: Sam Basch (liberalia, 2129). 
Kunsredaktrise: Jelleke Wierenga (Kar1ien, 3214). 
Medeweri<ers: Penn_ie Krog. Susan Kempff, Crystelle Smuts, 

Allen Olivier, Andre de Klerk, Liese! Meyer. 
Koshuisredaktrisa: Thelma Clegg (Karlien, 3214). 
Koshuisredakteur: Neels Havenga. 

Moet ander unlversiteite wat Medeweri<ers: Susan Kruger, Maxie Jacobs, F. Roux (mej.) . 
nie op dieseifde grondslag as Sportredakteur: Jan van Vuuren. 
ons staan nie, ons clan wys Assistant: Urban Badenhorst. 
wat is naasteliefde en barm· Medewer1<ers: (Aansoeke word ingewag) . 
hartigheidsdlens. P.N.B.-redakteur. Tiep van Schaik. 

Hulle projekte mag (L. W. A.B.K.K.-redakteur: Vakant. 
ek s~ mag) op valse grondslae 'K.V.V . ...-edakteur: Ben Cloete. 
gebaseer wees. Moet ons pro- SA.B.-redakteur: Jan van Niekerk. 
jek wat op die liefde van God S.S.B.-redakteur: vakant. 
in Christus gebaseer is, deur A.D.B.-redakteur. vakant. 
huUe die loe! afgesteek word? A.O.B.-redakteur: vakant. 

Geagte Redakteur, vir die Skakelbeamptea: M. J . Fourie, D. van Loggerenberg. 
werk wat PROMPU moontlik Fotoredakteur: Kobus du Plessis. 
kan doen (en wel eintlik be- Fotograwe: (Aansoeke word ingewag). 
hoort te doen bv. die bou van Sekretaresee: vakant. 



VRYDAG, 14 MAART 1975 DIE WAPAD 

Landsp(lJJek en die akademie Besembos: Frans 
en redaksie wil 

nog verbeter 

IN 'n beleldsverklarlng oor die buidJge politleke 
sJtuasle s~ dJe A.S.B. dat die student huidlge poll· 
tteke proble.me alleenllk vanult 'n ak.ademiese oog· 
punt kan benader. WerdJe benadertng hou die 
grootste belofte vir snkses in omdat dlt losstaande 
is van die partypolJttek en politieke druk. 

Volgens Piet Strauss, pres!· 
dent van die A.S.B., kan dlt 
nle ontken word dat 'n gees 
van verwagtJng ons landspoll· 
tiek kenmerk nle. Bierdie felt 
word onderstreep deur polltfe
ke debatteerders wat ons hul· 
dige ontw\kkellngsfase as 'n 
tussenfa.se besltou. 

BETROKKE 
Oolt die Afrikaanse student 

it betrokke by die huidlge sl· 
tuasle. Botsende standpunte 
oor verandering, diskrlminasle, 
ontspannlngspollUek en be
lefdsontplooUng ls sy daaglikse 
deel. Hlerdie omstandlgbede 
stel •n ultdagtng aan die stu· 
dent as student. 

Dlt gee oolt belangrikheld 
un die tweede tussentydse 
verslag van dJe Van Wylt de 
Vries--ko.mmJssle wsar dit toe
gespttt~ is op die afgrenslng 
van die terreln van studente
poUtlelt. Hierdle verslag, asook 
die lewendlge gesprek tans op 
ons Eagelstallge kampusse 
daaroor maak •n beleidsstand· 

punt van die AS.B. t)'dig en 
sinvoL 

KEUSE 
In sy betroltkenheld by die 

Suld·Afrika van more kan die 
student een van twee moont· 
ll.khede ldes. By kan ·lties om 
akademlese vryheid wyer as 
die univen~lteit te rek. Soos 
soms met Nusas die geval Is. 
kan by studentepolitlelt as ge
wettigde bulteparlemenMre ak· 
Uvistlese poUtlek beskou. Die 
ltanse op sultses hlerin Is ea· 
ter skraal Nonnaalweg beslt 
studenteorganln.sies en studen· 
te hoegenaamd rue 'n kompe
teerbare wetgewende en ult· 
voerende mag teenoor die par· 
lement Die. 

Omdat studentepolltlek en 
die universitelt pra.ktles van 
die akademles.e ultgaan, is sy 
mlddele htervoor te beperk. 
Aktlewe polltlek staan totaal 
vreemd teenoor die poslsie van 
die student as student. Dit is In 
beginsel •n ander terrein van 
abie vir d(e student. 

Koshuislyne 
maar slap 

Deur Bertie dll Plessis 

DIE P.U. Varswaterhengelldub soek na koshu.isver· 
teenwoordigers. Ten spyte van die swak bywoning 
van die ledevergaderlng is daar voortgegaan met 
die klubkompetisie van 15 1\laart by Boskopdam. 

Indien daar nog koshllise is 
wat .Die verteenwoordig Is nle, 
moet bulle assebllef so gou as 
moonllik met mnr. Eddie Eras· 
mus by die Ultsleep in verbln· 
ding tree vir verdere i.nllgtlng. 

Dit is werk.llk betreurens
waardig dat s6 a:r:tln Pukke 
daarin belang stel om alrtlef 
- as klublede - by die hen· 
eelsport be.t.rek te word. Hen
gelaars - en daarby bedoel e1t 
ook die ,.vlsvangers" wat 'n 
paar keer per jaar net vir die 
.,sports" gaan lyn natmaak -
moet besef dat daar meer op 
die spel is as die blote sensa· 
sle om tets aan dle lYD te M. 

Hengel is •n sportsoort wat 
die grootste potensii!le aantal 
led.e van aile sportsoorte het. 
Die vraag is egter net dlt: is 

Rekords spat 
* Vervolg van btadBy 1 

RUANDA 
Ruanda Jacobs h.et die toelten· 
Ding van die vroueatleet van 
die byeenk· ms aekry. Sy het 
die ou Puk rekord ln die 200 
meter verpletter en die rekord 
In die 100 meter geewenaar. Sy 
Is seker die grootste vroue at
leet wat dil! Put nog opgelewer 
het. 

POUIE 
Pollle Mas.'yn Is ook beloon 
vir f'IY twee rekords in die ju· 
nJr r naeUope vir mans. In bel· 
dl' noromers 'bet by vir nuwe 
rekords gesorg. By Is aangeW)'!I 
as dfe beste junior op dJe by
eenkoms. 

BORG 
'n Sepsia]e woord van dank 
moet gerig word aan Johan 
ClaasseD Broers. In hlerdle tyd 
wat atlete geldellk so wurg om 
ltop bo water te hou bet bulle 
bealult om die byeenkoms te 
borg. Dit II die eerste Pu1t 
k.ampl.oenabppe wat &"eborg Ia. 

ek Die dalk te belangeloos om 
die bietjle moelte te doen om 
by •n klub aan te slult nle? 

Beset ek dalk nle dat hen· 
gel een van dle dae net deur 
volwaardlge klublede beoeCen 
sat kan word nie? Weet ek dat 
ons hengeloorde een vir een 
aan klubs toeges4 word en dat 
die toekoms vir die ,onbetrok· 
ke" hengelaar maar dulster is? 

Nee wat, hengelvriende, doen 
die moeite en sluit by 'n klub 
aan. Myns tnslens is dlt hoog 
tyd da.t hen.rel as georganl· 
seerde sportsoort, meer aandag 
van owerheldswee ont~ 

&ep ®urg~~~eo~ 
trede kan probleme soos besoe-
deUng en die ultroei van skaars 
vissoorte (soos die grootbek· 
gele) beltamp word. 

Dlt is nou lank. genoeg dat 
elkeen, op sy tHe, ontoerellten· 
de geriewe. oorbevolkte hengel· 
waters en grtmmlge grondele· 
naars gelate moet aanvaar. Ek 
doen dus •n beroep op elke 
hengelaar op die Puk om by 
die plaasllke k.lub aan te slult. 
S6 ltan oos 'n .krag word in 
Wes-Transvnalse hengelkrlnge. 

Die Departement van Sport 
en Ontspannlng bet in same
werldng met die S.A. Hengel· 
unle beslult om versklllende 
hengeloorde te ontwiklcel. Ole 
resultate van hlerdie besluJt 
kan al-reOOs gesien word by 
Roodeplaatdam naby Pretoria, 
waar versldllende areas afgeba· 
ken is vir benge!, seilbote, sld, 
ens. So 'n t'~l verbeter die 
verhouding tussen bootelenaar 
en bengelanr en em. by tot die 
uitboulng van die sportsoort In 
dle algemeen. Bosltopdam pan 
blnnekort ontwtkkei word as 
na&ionale hengelwaten van 
Wa.Transvaal. Net klublede 
sal dan toegelaat word om daar 
te hengel. Hoe lyk dit, voor
nemende klublede? 

STRAUSS VAN DIE A.S.B. 
BENADER 

Die AS.B. poog steeds om 
landspolltJek, deur die tweede 
en korrekte ultdaglng, nl. op 
altademiese wyse te benader. 
Ook dle laboratoriumpolltlek Is 
warm. Ook dlt ontleed sake van 
dle dag. 

Dit staan los van partypoll· 
tiek, los van polltieke drult. Dlt 
maak onderUnge studentege
sprelt en -kontak, ook versldlle 

moonUl.lt. Die laboratorlum 
die werkterreln, die eltsperi· 
ment, die studenteaksle. 

Die Afriltanerstudent in dle 
AS.B. slen sy akademlese vry
beid hlermee blnne akademJese 
grease. Studentepolltiek. soos 
gestel ln die verslag van dfe 
ltommfssie, Is lnderdaad poli· 
tiek van die student aa stu· 
dent, nle as lid van 'n poll· 
tieke party ol drutgroep nfe. 

VANJAAR word weer eens •n groot ,,Besembos" 
beoog. Ons wU baJe graag probeer om aile vorige 
rekords te oortref. 

Verlede jaar se .. Besembos" bet tog 'n koers ~eslaan wat 
bet nou wei in sekere opslgte nog bale goed belowe. Met clie 
nie so goed gevaar nte, maar ,,Besembos" van 1971 wU ODB 

dan ook hierd.ie tngeslane 
koers bou, en iets aan die Pule· 
ke !ewer wat bulle altyd sal 
onthou en as •n kosbare her· 
lnnering sal saamdra In bulle 
verdere lewe. 

Om hlerdle doel te ltao ver
wesentlilt is daar egter 'n bale 
goele redak.sie voor nodlg. 
Persone wat belangstel om op 
die redaksie te dlen, kan met 
die redalrteur, Frans van Dyk 
sltakel b~ die S.R.·kantoor, of 
'n brielle ln Bussie Nr. II by 
die S.R.·kantoor plaas voor 
Woensdag 19 Maart 1975. 

Aansoeke vir dle vo~ende 
poste op die redalcsie word in· 
gewag: 

Redakteur Korps Verltas Vin· 
eet. 

Redalcteur Polities NaaJonale 
Bestuur. 

Redalrteur Sentraal Altademie. 
sie Bestuur. 

Ongelukke was daar ook bale. Hier sit 'n deelnemer van die P.U.·Atfetiekkampioenakappe 
op die dwarslat. 

Redakteur Sentral Sportbe· 
stuur. 

NEE VIR GEMENGDE SPORT 
OP 'n Sentrale Studenteraadsvergaderiog wat verlede week op Tukldes gebou 
is, het die SSR van Tukkies die Binnemuurse Studenteraad se omstrede In· 
tervarslty-besluit, beeltemaJ omver gewerp. 

Die volgende mosie is met 'n as die Bultemuurse Studente
meerderbeld van stemme aan· rade van mening is dat Inter· 
vaar; volkere en menslike verhou· 

Dat die Blnnemuurse sowel dings bevorder word deur hul 

Party T~les met plakkate het selfs ten gunate van die 
lntervaralty betoog. 

Nobelpryswenner 
besoek ·P.U. 

PROF. ULF S. VON EULER, tans emeritus profes· 
sor in FJslologie aan dJe Karolinska lnstltuut In 
Stockholm, Swede. besoek die P.U. vir C.H.O. van· 
dag, waar hy qnder meer met proff. Offermeler en 
Pretorlus, onderskeldelik van die departemente 
Farmakologfe eo FisJologle, samesprekJngs sal voer. 

Om 14h30 lewer prof. Von 
Euler 'n voordrag oor .. Recent 
Aspects of Adrenerglc Neuro· 
transmission". Belangstellende 
lede van die publlek Is wet. 
kom om die leslng by te woon. 

NOBBLPRYS 
Prof. Von Euler, wat die Re

publlek bel!Oek op uitnodlglng 
van die Medlese Navoratnas· 
raad, bet 1D 1970 die Nobel· 
prys vir Fisiolo~e en Genees· 

lru.nde gewen vir sy byd:rae tot 
neuro.fl.sloloiie op die senu· 
weest.elsel. Hy IS ook die ont
dek.ker van Prostaglandiene, •n 
groep hormoonagtJge stowwe 
iA me Ugpam. 

VADER 
Die vader van Jll"'f. Von 

Euler was •n vooraanstaande 
wetenslcapllke, wat ln 1929 die 
Nobelprys vir Chemie verower 
het. 

standpunte ln verband met ge· 
mengde Intervarslty. Die SSR 
net daarom besluit. 

Oat die bervattlng van on· 
derhandelJngs met Wits oor 
Intervarsity aUeeo kan geskled 
op voorwaarde dat: 

Daar geen gemengde sport· 
spanne sal wees nie: daar geen 
gemengde verteenwoordJgende 
toeskouergroepe op die pawll· 
joen sal wees nie; daar geen 
gemengde onthale na die af. 
loop van Intervarsity sal wees 
nie. 

Op 12 September 1974 bet 
die Binnemuurse studenteraad 
'n mosle aanvaar wat kortllks 
neerkom dat Intervarslty slegs 
met Wits bervat sal word as 
daar afsonderllke gerlewe vir 
Blanke en Swart studente sal 

... as voOtSitttr van A.D.B. 
tiedank. Johan Pretorlus. 

SMYO. Solid State Stereo 
Draaltafel (Model G 2517) 
met twee luldspn~kera, plu. 
oorfone. R86.00 - 15"1. kon· 
tant. Kontak: M•lu. Potgleter, 
UberaJla. 

Redalrteur Algemene Belituur 
vir Kuns en Kultuur. 

Redakteur Algemene Dlensbe
stuur. 

Redakteur AJgemene Ontspan. 
ningsbest11ur. 

Sek:retaresse. 

Persone wat belangstel bet 
geen kwallflkasies nodlg nle; 
bulle moet net geesdr.i1tlg wees 
om die werk te doen en be
langstel in die a.ttiwlteite van 
die betroltkc pos waarvoor 
bulle aansoek doen. 

Aile kandidate sal oorweeg 
word en die suksesvolle kandl· 
date sal later In tennis aestel 
word. 
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THALIA VOER RILLER OP 
Jan A. Mt:yer 

DIE Tbalia-toneelverenigi.ng se planne vir vanjaar verloop tot dusver bate 
goed. Volgens bulle voorsJtter, mnr. Cassie Kempff, het die keudng vir nnwe 
spelers en tegnicl op 3 en 4 Maart plaasgevind- en was die belangsteDing on
der die Pu.kke .soos nog selde tevore met oorgenoeg talent om van te Ides 
te keur. 

,,Die jaar 1975 ~s vir Thalia 
'n groot uitdaging aangesien 
ons vir die eerste keer 1n 'n 
lang tyd 'n rWer opvoer", bet 
mnr. Kempft gese. 

Die groep gaan in die jaar 
'n stuk van DJrk de VWJers 
opvoer, getltel ,)6.y broer se 
brtl" onder regie van mnr. Al· 
do Behrens wat van 1 AprU 
1975 aangestel 1s as c1osent by 
die Departement Spraakleer en 
Drama. Mej. Llesbeth &:hoe
man, dosente van dieseUde de· 
partement, sal as assistent· 
regisseuse optree. 

Mnr. Behrens was voorheen 
voorsltter van Volbteater In 
Pretoria en bet al diep spore 
in die toneelwereld getrap. Hy 
en sy aanvalllge vrou het spe
-faal vanaf Pretoria gerels om 
spelers te keur vir Thalia '75. 
Voor die keurlng 'n aanvang 
geneem het, bet die bestuur 
hom en sy vrou op •n ete ont
haal waartydens bulle die plan· 
ne vJr die jaar bespreek het 

Die bestuur van Thalia het 
1etwat verander wat organ.lsa· 
lie betref en die volgende pos· 
te val nou hleronder; Voorslt· 
:er - Cassie Kempfl; Onder· 

voorsltter - Jan Meyer; sek.re
taresse - Magda Botbma; Pen· 
ningmeester ;:- Gys Lieben
berg; Tegniese Organiseerder 
- Frans Meyer. Behalwe die 
bogenoemde poste sal daar ook 
'n reklamekomitee uit lede 

saamgestel word. 
Die volgende toer van ThaUa 

'75 sal gedurende die Julleva· 
kansie geskled en alult optre· 
des op dorpe In Oos-Transvaal, 
Natal en die Noord· en Suid· 
kus van Natal in. 

Bloed-en-sweet 
Jelleke Wierenga 

IS JOU geraamte in die kas 'n gedJggle of tlvee 
weggesteek onder die woordeboek op jou rak? 
Bring dit na die Skrywerskring. 

Die Sk.rywerskring bet Don· 
derdagaand 6 Maart 'n lewen· 
dige en interessante openings
vergadering gebad. Die gedigte 
wat bespreek is, bet alma! 'n 
stewlge standaard gebandhaaf. 
Skrywers wat dit so verkies, 
bly anoniem. Dit is dlkweis die 
geval by 'n ltrltiese, indrlngen
de en soms taamlik ongunstige 
bespreklngl Maar wat, ons 
troos ons daaraan, N. P. van 
Wyk Louw sou hom nie so 
makllk la.at afskrik nie. 

Martin Dempsey, dle voor
sltter, stel 'n Interessante p~ 
gram In die vooru!tslg, onder 
meer •n lnter-Stuywerakring 
met Kovsles. Indien die ge
leentheid hom voordoen, sal 
een van die jonger dlgters die 
Kring kom toespreek. 

Alle Pukke met 'n gevoelent· 
heid vir die estetiese en die 
bol!r dinge in dle lewe (sooa 
bulle in die Sonslcynhoekl.e sou 
se) word genool om hul kon· 
frontasies op papler In bussle 
24 te gooi. Dit is 'n rare .Irons 
om met 'n pokergeslg jou ele 
bloed-en-sweet-lrlnd te be
spreek. Maar dis die moelte 
werd om aan te leer. 

afskeid 
die wette van newton 
bang swaar 
om 
sy nek 

o God! 
ek kunsmis my druppels 
trlomf 
in die sout wete 

-
dat ek sleeptyd 
hom 
weer sien 

...... Anonlem 

Duitse studentekoor 
Deur AnJta Moolman 

'N DUITSE studentekoor van
uit MUnster besoek die Pult 
vanaf 18 tot 21 Maart. Dle stu· 
dent16cher Madrigalchor staan 
onder Ieiding van Henna 
Kramm. 

'Die groep van 21 mans en 25 
damea sal op die k.ampus tus· 

•• spoort]Ies 
soos apoortjies 
van •n duisendpoot 
wat re~n voorspel 
waar dorheid was 
het jy oor my gekielieloop 
maar toe ek jou 

sen u beweeg. Elke student sal 
'n begeleler ot leidster ontvang 
wie se taak dit s-al wees om 
die besoeker tuls te Jaat voel. 
Hulle sal in koshulse tulsgaan. 
Uitstapples word beplan asook 
'n vlelsbraal. Donderdagaand, 
20 Maart sal bulle die Ser-kom· 
petlsie bywoon. 

Woensdag 19 Maart tree hut· 
le op 1n die ToUussaal. Dlt be· 
loof om 'n Interessante pro
gram te wees en u kan dit ge
rus ondersteun. Toegang is 
bale bUUk. 

l>!t is ons taak om bulle tuls 
te 1aat voeJ. 

Ole Ouible Studentekoor Stu
dttntischer Madrigalchor van 
MUnster, Wes-Duitsland, be
slg om te oefen. Die koor 
word afgerig detr Henna 

Kramm. 

CINEPUK 
TOTIUSSAAL 

P.U. w C.H.O. 
f*D~~ 

Vry. 14 Maart The Chace 
Woens. 19 &1aart ,.Cartoon"· 

a and 
VT'f. 21 Maart Play Misty for 

me 
Sat. 22 Maart Joe Kldd 
Maan. 24 Maart Cromwell 
Dins. 25 Maart People Next 

Door 
Enlie verandering in die 

program sal op hlerdie blad 
aangekondig word. 

THE CHASE 
die merkies "YS 
het jy gek.yk -
gekyk 
omgedraai 
en ultgeloop 
- Anoniem van Skrywer:skring 

THE CHASE is 'n bumoristiese storie met 'n em
stige lessie aan die elnde - misdaad betaal rue. 

-------------------------------------

kuns 
Die beroemde a.ktrise. My-

lene Demongeot, besluit om 
baar mult.l-m.iljoen blou dis· 
mant te dra op 'n okkasle ter 
ere van haarselL 

Richard (Frank Fernandel), 
'n tetildekker wat baar villa se 
dak opknap, kom daarvan te 
bore en besluit dis net die 
ding vl.r sy duur, beeldskone 
minnares, Josette (Dany Saval). 

Hy word egter deur die po
llsie betrap en venrteek hom
self In 'n musiekwinkel. Bier 
steek hy die dlamant in 'n kl· 
taar weg. Groot is Josette se 
ontnugtering toe sy die vol· 
gende oggend verneem dat die 

om Boetie..Jan Coetzee oorhandig hler die R.D.B.-beker aan 
ebl Swanepoel van d~ Puk se Volkspelelaer. MrT. Coetzee 

is die oudste volkspeier In Suid·Afrika. 

Sleepuurkonsert 
gesogte Elvis Presley-kitaar 
reeds san vy£ be.roemde ver
maaklikbeldskunstenaars ver· 
koop is. 

Neefs en Niggies 
IE Volkspelers bet op Woens· 
1g 5 Maart 'n suksesvolle ken· 

BELANGRIK 
ALLE korrespondente van 
die Kunsblad moet daarop 
let dat ons 'n bale kort 
vergadering op Mundag 
1'1 Maut om 7.30 nm. In 
KarUen se sltkamer hou. 
Die vergaderlng sal nte 
Ianger as 'D balfuur duur 
nle - ons moet 'n bale 
belangrike saalt afbandel. 
Mnr. AUfe Gerber, hoof· 
reclakteur van die Wapad, 
en mnr. PleW Kotze word 
vrtendellk ultgenool oni 
dJe nrgadering by te 
<¥oon. - Kuiared. 

~ .............. . 

mekaarbraai by die dam gehou. 
By 1\lerdie ak.sie bet 'n groot 

gebeurtenls in die lewe van die 
laer gebeur. Mnr. Coetzee, be
ter bekend as Oom Boetle Jan 
bet die R.D.B.·beker aan die 
P.U.-laer oorhandig. 

OUDSTE VOLKSPELER 
Mnr. Coetzee is die oudste 

Volkspeler in Suld·Afrika en 
het die beker ter bevordering 
van Volkspele geskenk. Die 
besluur het besluit om die 
ILD.B.·beker jaarl.iks aan die 
verkose ,,Neef en Nlggie" te 
gee. 

Die ~kermheer mnr. Jannie 
Schutte was ook teenwoordig. 

TOER 
Laastens wtl ons ook bekend 

maak dat ons die April·vakan
sle na Noord4fran.svaal toer en 
dlt gaan 'n groot fees wees. 

DIE Muslekvereniging beoog 
om bierdie jaar by te dra tot 
beter skakeling tussen die mu· 
siekstudente en die res van die 
kampus. Hiermee wit ons al· 
mal wat in mustek belangstel 
uitnooi om deel te M tn dlt 
wat ons beoog om in die loop 
van die jaar aan te bied. 

Lid.maatskap aan dle Muatek· 
verenigi.ng is oop vir enige 
PUK-student. Lldmaatskapgeld 
bedra 'n bedrag van Rl per 
jaar. 'n Voordeel van lidrnaat· 
skap is onder meer dat afsla&' 
op vervoer na uitvoertngs in 
Johannesburg aan lede toege
staan word. 

Verder beoog die Vere.nigtng 
om deur die aanbieding van 
Musica-Practicakonserte 'n gro
ter geleentheid tot openbare 
optrede aan die Musiekstuden· 
te te bied, en ook die werlt 
wat by die Konservatortum ee
doen word aan die bre~r stu· 
dentemsssa bekend te stel. 

Daar word beplan om gereeld 
gedurende sleeptyd 'n ,,Sleep
uurkonsert" in die Totiussaal 
aan te bled, bestaande uit 'n 
haltuurlange program van 
.. Klasieke-luistergenot". 

Ten slotte kan die onder· 
werpe van programvergade· 
rings ook gemeld word: 

17 Maart: Mnr. Johan Sny-

man oor .. Musick as Chrlstellke 
Wetenskap", 

8 Mel: Dr. H. P. A Coetzee 
oor .,Die nuwe Psalm-melo
diel!". 

Enigiemand wat belang stel 
om aan te sluJt, of wat verdere 
inligtlng verlang, kan net 'n 
brtefie in die posbus by die 
S.R.·kantoor gool. 

GEKOEKROLLER ••• 
* Vervolg van bla.dsy Z 
Ients". 

Moet my assebUei nie ver· 
keerd opneem nie. Ek lewer 
nJe kriUek op dlegene wat buls· 
vroue en moeders wU word nie. 
Dlt Is 'n edele roeping maar 
nJe die enigste roeping vir die 
VTOU nle. 

Ten slotte versoek elt dus 
somm11e van die PUKmans 
om nle die PUKasters as me
nlnglose, a-inteDektuele, onde!· 

da.nige, potensiiHe huJsvrouens 
te beskou ni&. 

Soms vermoed ek dat hlerdie 
kategorie mans so heftig In 
teenstand kom teen die profes
slonele vrou omdat bulle beset 
dat die man se gesagsposisle 
in ge\'aar Is.. Moet nle ldelnlik 
daaroor raak rue. Gee ons eer
der rede om ons respek vir julie 
gesagsposisie te handhaaf. 

Bale danlde. 
J Crous (mej.) 

Richard word intussen deur 
Mylene se oullke diensmeisie 
oorreed om sY bose wel! te laat 
vaar en haar te help om die 
diamant vl.r Mylene op te spoor. 
Josette Is egter nle so ingeno
me met die plan nie en roep 
d.le hulp van baar vrtendin 
Vonny (Dominique Bosebero) 
In, 

!Die ,.chase" het begin. 

In 'n reeks opwindende, lag· 
wekkende en spannende tonele 
probeer die twee pare mekaar 
voorsprlng om eerste die dia
mant in die bande te kry. 

Onnodig om te se dat die 
diamant op die ou einde in die 
regte bande val RiChard en 
Gisele, die oulike dlensmJlisie, 
besluit om ewe oudmodies die 
trouklok.kies te laat lui, tetwyl 
Josette, so ln die agtergrond. 
besluit dat misdaad maar net 
nle betaal oie. En so - elnd 
goed alles goed. 
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BESTE BYEENKOMS OOIT 

Atlete spring hler weg vir die mana o.19 800 meter. Sarel U:nmore, tweeck van reg-. 
het die nommer gewen. 

Gert Doorewaard het Andries Krogmann goed in die 6 000 
meter vir mans opgekeD. Krogmann het die nommer gewen. 

• • • * * • • * • * * * • • • * • • • • 

SUKSF.S BY DALRYMPLE 

WAS NIE GELUKSKOOT. 

1975 - GROOT JAAR Vm 

P.U.-ATLETE 

******************** 

-REKORDS 
. 

SPAT 

In weerwiJ van die platteland ae dm lug. het Piet Meyer die 
SA. rekord vir die 5 000 meter ttap net-net m'-geloop. 
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PAN COETZEE · 

MANSKLERE 
VIR DIE MODEBEWUSTE 

m STUDENT 

I Kerkstraat Potchefstroom ~ 
Ill 

Sarel Uzamore van Uberalla wen hler die 800 meter vir mans onder 19. ill IIEIIIEIIIEIIIElii:UI:IIIEIIISIIIiilleiiJ:sUt:s!IIEIIIEIII::IIl51li:SIII:llU:IIIEIII:SIIISUISIU:SUISIIISIII511151JH=:!IIeF 

WESVALIA BOEKHANDEL lf.c~~:;;;~;na;;;.;;;;·~ u hot volop keuso in ons sroot verst-

~ GEKOOKTE KOS - SPESIAAL VOORBEREI 00 + HANDBOEKE 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 

I DEUR 'N BOERETANNIE ID 
Iii + SKRYFBEHOEFTES 

• ffi 

, ~ Ons aantrcklike spyskaart bied u aan 'n daaglikse m 
~ gebalanseerda mnaityd bestaande uit 3 groentes, ~ 
~ staaie, vle1s en melk/koffie vir slegs 75c. lM 
$1. Ill 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK· 
HANOE~R VERLANG 

P 0 REGE· ERS K 
~ OF !ff 

Tel6~ ~ -ffi!l 
• uvu ~ VYFTIEN MAALTYOKOEPONS TEEN R10,00 

-WP a BAlE SllPI.EK -WP1 Tomstmat 86 _Tel. 6238 _ -c::: ,r Tomstraat 84 
POTCHEFSTROOM 
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8LADSY AGT 

:Krieket: Theos stel 
goue rekord op 

DIE TJIEOS bet verlede Saterdag 'n rekord in 
Wes-Transvaalse klubkrieket opgestel wat nJe gou 
verbeter sal word nle. 

ln die proses het .. huDe felt· 
Uk seker gemaak dat bulle die 
Scorgte-beker herower nadal 
huUo dit om onverklaarbari! 
redes vertcde jaar verloor het. 

1 Die 23 punte wat bulle uit die 
wedstryd teen Stilfontein ver
~n het 1s die meeste puntt> 
nog verdlen tn 'n tlubwedstcyd 
ln die Weste. 

GEEN KANS 

Die wedstryd teen Stil!ontein 
moes verlede Saterdag voort· 
geslt word nadat die Puk op 
die eerste Saterdag se spel in 
'n onoorwinllke poslsle was. 

1 Die mynspan bet beset dat 
huUe geen kans bet om die 
wedstryd enlgsins te red n1e. 
Hulle het toe maar die punte 

, gegee en dlt bet die Theos se 
totaal tn we Hga opgeskuU 
na 8S. 

SUKKEL 

Dle tweede span bet weer 
' gesukket Strathvaal het in hul 
, eerste beurt 221/8 verklaar 

aana-eteken. Hlerop kon dle 
Leeus in hul twee beurte net 
antwoord met 17 en 99 lopies 
onderskeldellk. Danksy hul 
pWk eerste beurt totaal het dit 
aan Strathvaal die oorwlnnlng 

besorg met 'n beurt en 45 
lopies. 

Ter versagting van die Leeus 
kan aangevoer word dat bulle 
oou al in bul derde agtereen· 
volgende wedstryd met 'n nat 
kol.fblad te doen gekry bel Dit 
Is nie maklik om 'n bal te speel 
terwyl dit rel!n en die bal kom 
elke slag met 'n ander streek 
vorendag nie. 

DERBY 

Dle volgende twee Saterdae 
word die laaste wedstryde in 
die llga afgebandel. Die mees
te aandag sal seker op die Fa· 
nie du Tolt-sportterrein geves
tig wees want die twee Puk· 
spanne speel dan teen mekaar. 
Verlec:le jaar net die tweedes 
met die eerstes algereken en 
alhoewel bulle Uederlik uitge
sak bet in die tw~de helfte 
van we seisoen kan bulle- nog 
vir 'n verrasslng sorg. Strath· 
vaal, die ander span wat 'n 
skrale kans het om die beker 
te wen moet teen Western 
Reefs speel. 

Die drte voorste spanne in 
die liga is: 

P.U. I - - - - - - - 83 
Strathvaal - · - _ _ _ 69 

P.U. ll - - - - - - 67 

Skuur stap dalk 
met beker weg 

MORE word die laaste wedstryde in die kosbuis
krieketUga gespeel. Dit is egter te betwyfel of eoi
ge van die wedstryde wat gespeel gaan word 'n noe
menswaardige invloed op die finale stand van die 
spanne in die Uga gaan be. 

Skuur sal beelwaarskynllk word nie sal die manne kan 
met hlerdle beker wegstap - aansoek doen om volle punte 
die c:erste in 'n bale lAng tyd. uit die wedstryd te kry. Dit 

• Na ses wcdstryde bet bulle 67 sal tot gevolg M dat bulle die 
t punte. Hulle moet nog een beker sal wen wat verlede jaar 

wcdstryd speel, dle een teen die trotse bcs.lt van Over de 
Personeel. Voor was. 

MISVERSTAND KANS 

Die wedstryd moes al verlede 
jaar afgehandel gewees bet 

( maar a weens •n misverstand 
1 noolt ccspeel nie. Die mlsver-
• stand bet getom nadat Perso-
• o;r.eel nle opgedaag bet vir die 

wedstryd nle. Skuur bet dus 
nle gefouteer rue en Jndlen 
clle wedltrYd nie gespeel kan 

DIE NAWEEK 
SE SPORT 

KIUEKET: 

Nie een van die ander span
ne staan werklik 'n kans om 
te red wat al verlore is nle. 
Kompleks met 70 punte uit 7 
wedstryde' kan die kampioeoe 
word as die punte nie aan 
Skuur gegee word nle. Of dit 
sal gebeur is egter tWYfelag· 
tlg. 

Die jongste stand in die liga 
is: 

wed81Jyde/Pwrte Koshuis 
Kompleks 
Skuur 
Dawle . Dup 
Over de Voor 
Dorp 

7 70 
6 
6 

Klooster 
1 PU J n PU D. Fan.le c1n Tolt. Perso~eel 
• O.u cJe Veor Ts. Jtlooater. Plet Grobl~r 

5 
6 
6 

67 
58 
53 
45 
37 
36 
18 4 

1 Pld Grobler va. J)Mp. 

' Penoa.eel "· Daw1e Dap. Die Wapad word. tedrulc deur 
TENNIS: " die. Potchefstroom Bnald 

':f~q va PU·kamploen· (Btlms:) Be;m-lc, Oliinl44n 11, 
p lb,ppe. Fuale da Tot.._ PotcMfstroom. 
• 
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~tiE · ek: V erskE -e rekords 
spat op kampioenskappe 

EEN Wes-Transvaalse en verskeie Pu.k:-rekords het 
in dJe slag gebly toe die Puk-kamploenskappe verle, p • M d 
de Woensdagaand op die Park Ovaal plaasgevind Iet eyer se aan 
bet. Die byeenkoiDB was uiters geslaag en al die 
studente wat dit bygewoon het, glo ek, Js tevrede Deur Jan van Vuuren 
buistoe. 

Die boogtepunt van d!e und 
was ongetwy!eld die verton1ng 
van Plet lfeyer. Die 21-jarfge 
stapper bet ln die 3 000 meter 
slap vir mans getoon dat by 
nle sy gelyke in die land het 
nle. Verskeie stappers Is na 
dle byeenkoms genool om teen 
Plet te stap aangeslen daar op 
die Puk nle werklik goele teen
stand is nie. 

Op sy ele bet Piet egter die 
al~tand In 1.2 min. 28 sek. al• 
gete. Dlt verbeter nlo alleen 
die Pult rekord nie maar ver· 
pletter die Wes-Transvaalse 
mel 26,6 sek. Sy tyd was slegs 
5 sek. stadiger as die bestaan
de S.A. rekord. As dle boogte 
bo seespiel!l 1n ag geneem word 
sal u verstaan boekom hierdie 
vertonlng die beste van die 
aand was. 

MASSYN 

Pome Massyn het seker ge
maak dat by na dese u die 
vinnJpta man op dle !campus 
beskou moet word. Alhoewel 
by ln clle junior nommer ge
hard.loop bet was sy tye in 
belde gevaUe vlnnlger as die 
van clle seniors. In die 100 me
ter bet by met 'n tyd van 10,8 
sek. !toning gek:raa.l. Dlt ver
beter die ou rekord met 0.1 
selr In die 200 meter bet by 
skoon onder sy teenstanders 
uitgchardloop en in dle prag
tyd van 21,5 sek. gewen. Dit 
vcrbeter die ou rekord met 0,6 
sek. VIr die naeDope Is sulke 
verbeteringe op ou rekords 
nogal veelseggend. 

M~doch. een van die uitgenoolde atfete wat aan die P.U.-Attetlekkampioenskappe deel
geneem het. ruk hom hier weg van die dwwslat. Van die verwagte stryd t.ussen hom 
en Danle Malan. wat die paatspringnonvner gewen he1. het niles gekom nle. Mwdoch het 

'RUANDA 

Ruanda Jacobs bet gosorg 
dat die vroue nfe agter bly 
nle. In die 100 meter het sy 
baar ele rekord van 11.7 sek. 
ge~wenaar. In die 200 meter 
was sy egter op die oorlogspad. 
Sy net die afstand algeblits In 
24 sek. Dlt verbeter baar ou 
rekord met 0,5 sek. 

SPIESGOOI 
In dJe spiesgool vir mans -bet 

Willie Geyer vir nog een van 
die puilt vertonings van die 
aand gesorg. Nie net bet by 
die Puk rekord verbeter nle 
maar die afstand wat by be
haal het was van sodanlge aard 
dat hy gekwa1ifiseer het v1r 
die S.A. kampioenskappe. l{y 

koms. In d!e gewigstoot bet sy 
haar ele Puk rekord verbeter 
na 14,14 meter. In die werpskyf 
het sy tewen ln die a!stand 
van 44,85 meter. 

Ann Hayward het ook haar 
deel bygedra. In die 400 meter 
vir vroue bet sy getoon dat die 
verwagtinge wat van baar ge
koester word nle om doole neu
te is nle. Sy het die moordcndo 
nommer in 57,1 sek. gewen en 
haar rekord met 0,6 sek. ver· 
bete.r. 

lJZAMORE 
In die 400 meter vir mans 

o.l9 bet S. LlzalXIOre gesorg vir 
'n tyd van 48,8 sek. Dle ou 
rekord was 49,3 sek. Nog 'n re
kord wat m dle slag gebly bet 
was ln die splesgooi vir mans 
o.l9. Dlt. is 'n nuwe item en 
Is gewen deur B. du Preez met 
58,78 meter. Die skytwerp vir 
mans o.l~ was oot 'n nuwe 
ltem en bier he.t Wouter de 
Vos koning gekraai. Die af· 
stand was 39,08 meter. 

AUete wat nog goed presteer 
het alh~el c!aar nou n1e nu· 
we rekords agter bulle name 
pryk nie is Denise Swanepoel, 
Jurlna Gunter, Dawie Malan, 
Stephanie Kot.ze on Piet Goo-
sen. 

OBSKtrn.E REDE 
bet ult die niet gekom en die Die erugsr.e wanklank op die 
nommer gewen met 'n goo! byeenkoms was dle voorval Jn 
van 69,18 meter. die 3 000 meter bindernis vir 

ln die 400 meter hekkies bet mans. Jan Lubbe was goed op 
Koos de Wet. die ou rekord van pad om dte bestaande rekord 
Koos Bosboff met 1,2 selt. ve~ te verbeter toe die beamptes 
beter. Koos bet voorbeen aan om een of ander obskure rede 
RAU gestudeer maar nou sy besluit dat bulle nou moeg Is 
kragte by die Puk lngegool. vir dle spulletjle en die mannc 
In die 800 meter vir mans bet een ronde te min laat bardloop 
by 'n tweede plek na Gerrie het. 
Jacobs lngeneem. In die 400 Ek weet dlt is a1 holnlg gery 

elntt.ik teletrgutel. 

Verrassing • tennis zn 
Urban Badenhorst 

DIE Puk-tennlskampioenskappe bet verlede naweek 
begin. Wedstryde in die eerste ronde is alreeds 
afgehandel. 

Met 'n paar ultiM>nderlngs, is 
at die gekeurde spelers deut 
na die volgende ronde. 

In die mans.enblspel bet 
Clive Botha. 'n eerstejaar van 
Klooster, vir 'n groot verras
slng gesorg deur die agste ge
keurde Louis van Wylt ult te 
sltakel. Saterdag kom by teen 
die eerste gekeurde Fanle 
Campher (ook van Klooster), 
te staan. Dlt behoort een van 
die beste wedstryde van die 
toernooi te weea. 

In die vroue-enkelspel het 
Zetta Snyman van Wanda vir 
•n groot verrassing gesorg deur 
Miranda Bosboff u!t te skakel. 

Die eindrondes van die bm· 
ploensll.appe word op 22 Maart 
besUs. Safari Sport en Joban 
Claassen Broen sal daardie 
dag ook as borge optrec. Daar· 
na vind daar 'n bra.alvlels by 
die Perdeboef plaas. Spelers 
moet 50c b.iervoor bydra. 

Advertensie 
'n Gawe middeljarlge dame 
wil graag korrespondeer met 
'n eeratejaar manatudent. 1.83 
m Wlk met bn.lln hare en bruin 
ol en met die voorfettera: 
J.S.C. 

KARNAYAL ••• 
* Vervo)g Y8.ll bladly z 
dat bulle sommer lief vir haar 
is. Sy is voorwaar 'n meisie 
wat aandal' sal trek. waar r;y 
ookal gaan of staan. 

AKTIEWE PUK 
Met die eerste oogopslq het 
Petro Brltz my aan 'n dresden· 
poppie laat dink. Nadat OIU ge
sels bet, bet et geweet dat sy 
'n popple met murg 1n baar 
pype Ia. 

Petro iS 'n aktlewe PUK. Sy 
neem aan alles deel, doen aJ. 
les en d1n1l: altyd aan meer om 
te doen. 

Hlerdle doedJe was net soos 
SUsan, eers 'n TuWe. Vandag 
Is die PUK dle beste univeral· 
telt In Suid-Afrlta. 

Een keer bet haar ol! ver 
verby my &etrek en sy bet ha.ar 
top so ef!e skulns gehotL Toe 
bet ek geweet dat Petro ook 
'n dromer is. By Petro kr7 aile 
dlnge dleper betekerW! en gro
ter waarde. 

Petro Is oo\: pralr:Ues want ff1 
maak a1 haar klere self. Sy sA 
dit Is 'n wonder like voorreg om 
'n vrou te wee.s - daarom 
moet elte melsle elke dag pro
beer om wertlik 'n melsfe te 

meter was by weer tweede en maa.r ek dink werkllk die at· Geteken: Sy moeder. wees.. 
wel in 50,2 sek. Dlt 1s dus 'n tete J.s die bela~te persoon -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-i;s 
veelsydlge man hierd.le en vlr op 'n byeenkoms en die be- li' 
die IPuk kan by nog bale beth amptes moet sorg dat aUes aan 
ken fn clle toekoms. huUe kant skoon ts. Daar moet 

Gerrie Jacobs het in die 400 op byeenkomste omgesien word 
meter vir mans sldtterend ge- na die be-laDle van die aUete. 
hat'dloop. Hy was eerste ver- lndlen dJe beampte voel by b 
by die wenpa.al In 'n t)'d van werklik bela~er bewys dlt 
•7,1 sek Dit verbeter dle ou re- ln die konfereMiesale en nle 
kord met 1.1 sek. In die 800 op die bean nle. 
meter wr mans was by ook ee~ Buiten die een klad glo ek 
ste. Sy tyd in clle nommet was nie .kan eniglemand kla nle. Dit 
1 mln, 51,7 set.. Alhoewel d!t was leklrer om weer te sien 
nle die rekord van Fanle van elke nommer word op die vas
ZUl verbeter bet nle was dlt gestelde tyd af&ebandet Dte 
nogtans 'n pragt.ige wedloop. uitslae bet soma te lank gevat 

Marie van cfer Westhulsen om die toeskouen te bereilc 
was nog een van die atlete wat maar grappe moet seker maar 
met tt;..ee tltels weggestap bet by •n aUeUekbyeenkoms ve~ 
aan clle einde van die byeen- tel word . 

AANDAG ALLE STUDENTE 
DIE WAPAO IS BEREIO OM U 

PERSOONLIKE ADVERTENSIES TE 

PLAAS TEEN MINIMALE KOSTE 

-·-
KONTAK JAN HENNING BY 

STUDENTERAADSKANTOOR 

OANKIE 
-WP 




