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Volledige verklaring 
oor Trompoppies 

DJT is so dat die Puk nog nooit voorheen Trompoppies gehad het nle. Wat ons Studentelewe betref Js 
dit dus iets nuuts. Ons as Cbristene staan egter ook in hierdie wereld en kan ons nie daarvan isoleer 
nie. Ek dink daarom dat dit ons pUg is om standpunt hieroor in te neem op 'n goed gemotiveerde 
en gefundeerde wyse. Omdat dit 'n nuwe saak is, Js dit verstaanbaar dat bate mense dit met 'n mate 
van buiwering beoader. Nietemin bet die SentraJe Studenteraad in samewerking met die owerbeid 
die saak deurtrap en tot die volgende slotsom gekom. 

Die vrou bet in die satn\!· 
le\\ing 'n besondere plek om 
te vervul. Dit is veraJ baie 
waar gedurende 'n vrolike tyd 
soos Kamavai. Dit bied 'n uit· 
stek.ende aeleentheid aan dle 
dames om bullesel! uit te lee! 

D1t is so dat Trompoppies 
reeds geruime tyd op ander 
kampusse voorkom. Kampusse: 
moet mekaac nie klakk.eloos 
navolg nie, maar moet ook be
reid wees om bymekaar re 
leer. In 'n saak soos die Trom. 

en besondere ldeur daara.an te poppies moet ons in staat 
\'erleen. Die dames k.an by ult· wees om die goeie daaru•t te 
stek goeie smaak en opgcwekt- haal en dan 'n ~ie karalcter 
lu:1d verleen ten einde die daaraan te verleen. Nou mag 
spont.ane gees van Karn.aval en dit wees dat vir sommlie 
Studen«vees uit te beeld Dit mense daar 'n sekere stii'flla 
is dan in die lig van hierdie aan Trompoppie:s vaskleef. 

Wanda se dore het d1e Pule verras met hulle optTede tydens 
die eerstejaars-atletiekbyeenkoms op d1e Fanle du Toit-sport
terrein. Na hierdle voorsmakte sien al dle Pukke wt na 

wanneer die Puk se mnptelike trompopplea hulle 
debuut sal maak. (Foto: Fotokuns.) 

be~ondere bydrac wat ons d1e 
Tromoop.p1es moet Men. 

Waar ons ook middt! In luer· 
die wereld leer bet ons 'n be. 
pilalde getuiems om UH le 
dra. Ek dink dan ook dtt ·~ 
on~ plig om al m"=er en meer 
'u besondere karokter ook aan 
Olb Studentelewe tc verleen 

Die Trompoppi~ bied aan 
ons 'n uitstekeode gciecntbcid 
om hieraan uitvoerilli te gee. 
Ons moet voondurend onder. 
6kei tussen sake waar begin· 
sets werklik ter sprake kom 
en daardie sake wat bloot tra 
disioneel afgekeur word. Won. 
neer ons nou oor Trompopptes 
besin, moet ons nie die kind 
wm met die badwater u1t· 
gooi nle. 

Ons moet egwr aan ons Trom. 
poppies 'n bcsondcre karaktc:r 
\·crleeo wat heeltcmal strook 
met die beeld van die P U. v!r 
C.H.O. Dit is 'o ban: lP'QOl 

uudagmg en 'n iteleemheid 
wat ons moet 33Dl!ryp om aan 
dte buitewereid te toon dar 
oru. wei uniek is. 

Die behmgrikste verei~te b 
met ander woorde dat ons aan 
die Trompop_pies 'n eie karak
rer moet verleen, net soos ons 
op al die ander tcrreinc van 
die lewe ook ons karakter 
moet afbeeld By die Trompop· 
pies moet die klem dan n:a ae
plaas word Die persone wat 
Trompoppies die verlaiJiDI? van 
d1e vrou. die verheerllklng \•an 
die vroulike liuaarn of die 

beoordelina van diere sten, 
slaan die bal ver mis en sien 
die doel en die taak van die 
Trompoppies heelternal ver· 
keerd. Trompoppies Is die uit· 
beclding van dfe gees en vro
li.kheid wat met Karnaval 
saamgaan. Waar ons dan uit· 
spr«k ten gunste \'an Trom
poppies. praat ons van Trom
poppjes waar die kJem nie op 
die fisie:se "eplaas word nie, 
maar op 'n aroep dames wa1, 
met keuri&e kleredraa en 
smaakvolle bewegings die gees 
van Kamaval ultbc:eld. 

verleen worcL 
Nou mag gcvra word hoc 'n 

mens praktiese 'o eie karakter 
daaraan kan verJeen Daar kan 
byvo<>rbeeld weagedoen word 
met blote ultlokkende bewc· 
gings en meer krem op smaak. 
votle kleredrae en interessante 
bewegings en formasies aele 
word. Daar kan bvvoorbedd 
die sewe kandclare uitgebeeld 
word. At hierclie sake kan ons 
met groot vertroue aan die 
Karoavalkomilee en die afria· 
ters oorlaat. 

Dit is dan in hierdic ha wat 
d1e owerheul 11enadcr 15 oor 
hierdie saak. Die Rektor hct 
dan goedkeurin.: vcrleen dat 
met die oefening van die Trom
poppjes en die ontwcrp van 
klere voortgejaan kan word. 
Wnnneer dit voltooi i!>, sal die 
Semrale Stude.nteraad en daar. 
na die Rektor d.it bywoon en 
indien dit getrou ;~an die ka. 
rakter van die P.U. vir C.H 0. 
i.'i, sal goedkeunna daaraan 

Hierdie saak Is 'n aeweldige 
uitdaging aan die KamavaJ. 
komitee. Ons wil dan ook aan 
hulle en dames wat aekcur 
word b..... sto:tl.te tocwens. 
Laat ons aan die buitewereld 
wys dat on-s wei Trompopptes 
kan he getrou aan die karak. 
ter van die P.U. vir C H,O., son· 
der dat hlllle enigsin~ hoef 
terug te staan of mlnderwanr· 
dig boel te voel. 

Mnr. Johan Pretorius, voors•tter van Sentrale Studenteraad. 
(Foto: Fotokuns.) 

Joban Pretorius. 
(Voorsitter: S.S.R.). 

Redakteurs hou 
konferensie 

DOME. Perdeby, Nux ... dit gons van alle vreemde 
name. Dis amper soos 'n babelse verwarring (be
halwe dat daar net Afrikaans en Engels gepraat 
word!). So gaan dH op die jaarlikse redakteurskon· 
feren.sie van alle studente·koerante. 

Hlerdie byeenkoms 1s on· 
langs gehou op die kampus 
van die KOVSIES. By nabe· 
sk.ouing blyk dit 'n reuse suk· 
ses le wees. Ba1e gemf'enskap
like sake oor studcnle - koe· 
rante Is bespreek w.o proble· 
me met foto's, verhoudlng met 
die studentera<ie en persvry
held. 

Die tonlerensie Is voorafge-
gaan deur 'n vergadering van 

Die redakteura wat die konfen~naie op Bloemfontein byge- A.S.P.U. (Afrlkaanse studente 
woon het. Agter. Garth Seneque (Dome) en Dint Neetflng Persunie). Daar is o.a. besluit 
(Trompie) . Tweede ry (~~~gter): Geoff Hemm (Campus In- dat elke geaflllleerde koerant 
dependent), Graham Dominy (Nux). Tweede ry (vO«): dlt in die toekoms sal aandul 
Lourena Henning (Dokkieblad). Irwin Manoim (Wits Stu- met die woorde; GeaUIUeer by 
dent). George Lotter (Wapad). Voor. Hamea Venter AS.P.U. 
(Pootjie), Louis Gnnilingh ( lrawa), Bennie Wolvaardt (Per· Wanneer 'n embleem egter 

deby) en Gavin Woodland (Varsity) . ontwerp is (soos wat beoog 
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word) sal dit ook In of op 
d1e koe.rant verskyn. Alle 
AS.B. geaffllleerde sentra Is 
lede van AS.P.V 

Die Univeraiteit van KllOJl* 
stad se koerant Varsity het 'n 
uitnod.iging gerlg dat u. jaar 
se konierensie daar gehou 
word. 

Die volgende koerante was 
verteenwoordig op die konre
rensie: Irawa (U.O.V.S.), Cam· 
pus Independent (Wits), Wa· 
pad (P.O. vir C.H.O.), Tromple 
(Normaalkollege van Preto
ria), UPEN (Unlversltclt van 
Port Elizabeth), Kata:-is (Hu· 
genotelcoUege-Wellington), Die 
Matie (Stell!!llboseh), Pootjle 
(P.O.K.), Wits Student (Wits), 
Die Perdeby (Tuks), NUX 
(Pietersburgse Unlversitelt). 
Dome (Natalae Unlvenltelt), 
Dokkieblad (Durban Onderwys. 
kollege), Campus (CbrlsteUJce 
studente van Natal) en Bok· 
varia (Bloemlonteln Onderwys· 
kollege). 

Die Puk se afgevaarding hot 
bestaan uit mnr. Goorre Lot· 
ter (Redakteur van die Wa· 
pad) en mej. Dalene Delport 
(Redatslelld van die Wapad). 
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Interuni versiter 
TUKKIES 

TUKKIES:- verskeie Tukkies 
a verlede week in begtenis ge
neem nadat 'n onderbroek
strooptog tussen verskeie 
manskoshuise handuit geruk 
het. 

Dit is blykbaar 'n jaarlikse 
instelling op die Tukkies
kampus dat manskosbuise me
kaar uitdaag om te sien wat
ter koshuis die meeste onder
broek kan buit. Geklee in 
slegs onderbroeke kom die 
uitgedaagdes op die toneel en 
word daar met die uitdagers 
geveg om hul onderbroeke te 
behou. 

Die polisie bet opgedaag toe 
meeste mans poedelnakend 
was en bet toe m.b.v. bonde 'n 
paar van die .,onderbroeksol
date" (met of sander 'n on
derbroek!) aangekeer. 'n Mens 
wonder of die .,reels" nie van
jaar so gewysig kan word nie 
dat die koshuis met die mees
te manne in die tronk as on
derbroekkampioen gekroon 
kan word nie 1 

BEFORE 

KOVSIES 
In hul studentekoerant .,Ira
wa" bet die Kovsies hewig te 
velde getrek teen die beoogde 
Universiteitsuitgang wat teen 
'n beraamde R70 000 opgerig 
sou word. 

Hul Rektor, prof. Kok, bet 
egter 'n persverklaring gemaak 
waarin gese is dat so 'n duur 
bek nooit beoog is nie. 'n Hek 
van ongeveer R13 000 sal op
gerig word. Daar beers egter 
steeds heelwat ontevredenheid 
onder die studente wat nie 
kan verstaan hoe .,verantwoor
delike" mense kan besluit om 
in die tye van inflasie selfs so 
,,min" aan 'n hek te kan be
stee nie. 

Hierdie skets het in die .. Cam
pus Independent'' van Woens
dag 25 Februarie 1976 ver-

skyn. 

AFTER 

Tile cllanged face of Nusas: before and after this year's congress. Is it wl!ltewasl! 

CO$/I'Hitlc surgery! or just plain window dressing? 

WITS 
DIE Joolkomitee van Wits bet 
besluit dat bulle 'n sekere deel 
van die opbrengste wat uit 
vanjaar se jool verdien gaan 
word, sal bewillig vir die 
grensfonds. Die voorsitter van 
die joolkomitee, Mike Raca
zin se dat hul ondersteuning 
van die fonds nie polities van 
aard is nie. 

l>IE WAPAD 

Neil Herbert 
SATERDAGAAND bet die Kultuurraad weer eens 
bewys dat bulle gaan probeer om ontspanning op 
die Puk te verbeter deur bekende verboogpersoon
likhede uit te nooi na die Puk. 

Neil Herbert bet die hoof- tokuns bet besondere aandag 
vertoning gelewer en saam met van haar gekry! Met haar lied
die Settlements het bulle meer jie .,Clap your hands and 
as een Puk se hart laat vin- stamp your feet", bet sy die 
niger klop met liedjies soos Pukke lekker laat saamsing. 
,,Mandy" en sy eie komposi- Die musikale afwerking van 
sie .,She's a Woman". Die se- die orkes, The Settlements, 
remoniemeester bet ook meer was besonder goed gewees. 
as een Puk verbaas, deur te Een saak is egter bitter 
wys hoe mens 'n trompet en jammer. Dit is die boeveelheid 
'n beul gelyktydig kan speel. Pukke wat die vertoning by-

Caroline du Preez, wenner gewoon bet. Die swak bywo
van 'n Sarie-toekenning, bet ningsyfer kan toegeskryf word 
gesorg vir 'n besondere lewen- aan die swak reklame wat die 
dige vertoning. Veral Piet Fo-, vertoning ontvang bet. 

CAROLINE DU PREEZ 

Buffelspoort 
ONGEVEER sewentig jolige 
tweedejaars bet die kamp by
gewoon en dit geniet. Die al· 
gemene gevoel onder die kamp
gangers is dat dit 'n baie suk· 
sesvolle kamp was. 

Hulle meen dat die goed ge
balanseerde program verant· 
woordelik was vir die groot 
sukses. Daar is berg geklim, 
gesels, geswem, gesing en ge
dagtes gewissel oor studente· 
lief de. 

Daar was egter heelwat 
stemme op die kampus wat 
nie met sodanige besluit te
vrede is nie. 'n Yerteenwoor
diger van Nusas op die kam
pus bet gese dat die stap die 
gewone student des te meer 
rede gee om hom te distan
sieer van die joolaksies. 'n An
der Nusas verteenwoordiger 
bet glad kapitalisme bygesleep 
en bet die volgende gese: 
,.Rags donation to the Border 
Fund is consistent with their 
policy of representing capita
lism on campus." 

Pierre Goosen, S.R.-voorsitter van Maties (Universiteit van 
Stellenbosch). 

Saans is daar gesing, vleis 
gebraai en gefliek. Wie sal ooit 
die rustigbeid vergeet toe al· 
mal in bulle vrye tyd gell! en 
luister bet na die sang van 
Evantus en Rinette? Wie sal 
die joligheid in die swembad 
vergeet toe die tweedejaars vir 
die besoekers aan Buffelspoort 
laat verstaan bet dat die Puk· 
ke daar is. 

'• 

REGS 80: Die tweedejaars het 
seker gemaak dat die besoe
kers by Buffelspoort se swam
bad kennis dra dat hulle daar 
is. (Foto: Frikkie Odendaal.) 

LINKS: Almal hoogs gesellig 
tydens die afgelope tweede
jaarskamp by Buffelspoort. 

(Foto: Frikkie Odendaal.) 

REGS: Saterdagoggend he.t al
mal met dapper en stapper 
die bergle aangedurf. (Foto: 

Frlkkle Odendaal.) 

VRYDAG, 12 MAART 1976 

NEIL HERBERT 

SKAAK 
SAKE lyk besonder gunstig vir die Skaakklub van· 
jaar. Daar is reeds begin met die Puk-kampioen
skappe en volgens die uitslae lyk dit asof die Puk 
'n bele paar belowende nuwe spelers bygekry het. 

'n Paar dames bet ook al 
'n aanduiding gegee dat bulle 
belangstel om te kom speel, 
maar meer dames is broodno· 
dig voordat 'n aparte dame· 
span saamgestel sal kan word. 

Belangstellendes in skaak 
sal vanjaar'beelwat geleentbeid 
kry om te wys waartoe bulle 
in staat is. Die Wes-Transvaal· 
se Ope word op die 20ste en 
27ste Maart in Pote se Bennie 

Die tema bet blykbaar 'n sti· 
mulerende invloed op die 
kampgangers gehad - daar 
was selfs 'n paar kampliefdes. 

Pienaar-saal gehou. Tien Puk· 
ke het vir hierdie toernooi in· 
geskryf. 

Dan is daar soos gewoonlik 
weer die Wes-Transvaalse liga 
waaraan die Pukklub gaan 
deelneem, en vir verdere be· 
sonderbede oor ander toer· 
nooie wat gedurende die jaar 
gaan plaasvind, kan die skaak· 
bestuurslede gekontak word. 

Die tweedejaarskamp sal 
ontbou word - 'n kamp met 
baie variasies, rustigheid, pret 
en plesier. 
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Skry~erskring vier 
vyfde verjaardag 

1976 is die vyfde bestaansjaar van die Skrywers
kring van die P.U. vir C.H.O. Om dit te vier is 
voorsitter Callie van Pletzen reeds lankal dmk 
besig met reelings vir die publlkasie van 'n gedenk
album. 

Die bundel sal die beste ge
digte uit die pen van ons stu
dentedigters oor die afgelope 
vyf jaar bevat. Volgens plan 
behoort die bundel vroeg in 
die jaar te verskyn en 'n groot 
reklameveldtog sal die vry
stelling voorafgaan. 

Die bestuur is vasbeslote om 
hierdie jaar in alle opsigte ge
denkwaardig te maak. LENS 
is die gereelde jaarlikse publi
kasie van die Skrywen .kring. 
As gevolg van die beoogde ge
denkalbum het daar nie ver
lede jaar 'n LENS verskyn ~ie, 

maar LENS 1976 sal weer soos 
gewoonlik verskyn. 

Die kunstenaars is Leon 
Strydom, D.P.M. Botes, Jan 
Swanepoel, Stephen Gray, en 
Casper Olivier. Hierdie byeen· 
komste sal ook gemik wees op 
die betrekking van die brei!r 
studentemassa, want die Skry
werskring poog om vanjaar 
nog alle onontginde talent te 
ontdek en te prikkel tot kreati· 
witeit. 

Etensuurkonserte ' n 

Bet u enige nuutjie 

Die gereelde tweeweeklikse 
ledevergaderings waar groep
besprekings gehou word en 
konstruktiewe kritiek op die 
ingelewerde gedigte gegee 
word, sal nog gehou word. 

Daarby word eksterne skake
ling met ander Universiteite 
en Kolleges en 'n moontlike 
gesamentlike byeenkoms op 
die P.U.-kampus beoog waar
heen die Skrywerskringe en 
Letterkundige Verenigings van 
ander kampusse uitgenooi kan 
word. 

Een van die hoogtepunte 
van die jaar sal waarskynlik 
die besoek van twee of meer 
van die volgende skrywers 
wees wat uitgenooi sal word 
om as sprekers op te tree oor 
verskillende aspekte van hul 
eie kuns, en/ of die letterkun
de in die brei!: 

kunstenaars-

talent? 

Kom na 

VARIA. 

Totiussaal 

15 Maart l9h30 

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

Louis ·by 
konservatorium 

'N OU bekende onder die Pukke, Louis van Reus
burg van Alabamafaam, is permanent by die De
partemept Musiek van die P.U. aangestel. Hy bly 
egter nog student ook. Hy het vir die kursus B.Mus. 
ingeskryf. 

DIE Dramadepartement van 
die P.U. vir C.H.O. hied altyd 
iets opwindends aan, en van
jaar het hulle behalwe hul ge
reelde Kamertoneelaanbiedings 
nog 'n nuutjie vir Potchef
stroomse teatergangers, naam
lik etensuurkonserte wat hul
le Sjorde noem. 

Die departement beoog om 
tussen 13h00 en 14h00 in die 
foyer by die Dramadeparte
ment teatervermaak aan te 
hied in die vorm van eksperi
mentele werk - revue-pro
gramn'le, ruimteteater, moder
ne toneelstukke - toneelwerk 
anders as die konvensionele 
toneel wat in die Kamertoneel 
aangebied word. 

Sjorde beteken: soos die kan 
dit skink en heel paslik dui 
dit op verversings wat as deel 
van die toegang van 50c ver
skaf word. Die geld wat so in
gesamel word, word gestort in 
die W.N. Coetzee-fonds wat 
dan weer as beurs aan belo
wende Dramastudente toege
ken word. 

Sjorde hied aan alma! die 
geleentheid om vir 'n etens
uurtjie lank te ontspan en te 
vergeet van die maaltyd wat jy 
waarskynlik in die koshuis sou 

Eerstejaars

dehat 
RETORIESE Vereeniging? Al 

Die uitvoerlng van die Ala
bama is weer eens in c_lie be
kwame hande van Louis ge
plaas. Die keuring van die le· 
de is pas agter die rug en bul
le sal Maandagaand volstoom 
begin oefen. Ook die keuring 
vir die P.U.-koor is afge· 
handel. 

jaar besonder kleurvol te wees 
met die .,Studentelewe" as hul 
tema. Die eerste helfte van 
bulle aanbieding sal egter 'n 
suiwer revue wees. ooit gewonder wat dit beteken 

Die Alabama beloof om van-

Die ledetal van die Alabama· wanneer julie die plakkate 
is 'n volle 45 sterk en ons wens sien? 
bulle almal sterkte toe met die Laat ek my dan sommer da-
komende seisoen. delik wend tot dlegene wat 

belangstel in openbare rede
voering asook die wat daar· 
van hou om meer selfvertroue 
te verkry. 

Vir die redenaars onder jul
Ie beloof ons 'n baie interes· 
sante jaar. VIr die Eerstejaars 
is daar sommer gou 'n gulde 
geleentheid. Die vyftiende 
Maart · bied die Retorlese Ver
eniging die jaarlikse Eerste
jaarsdebat aan. Die onderwerp 
sal wees - Gemengde kos
buise? Ons nooi alle eerstejaars 
uit om bulle saak te kom stel. 
As dit misklen sal help, ont
hou daar is geen seniors teen
woordig nie. Die aand is julle 
s'n, kom geniet dit gerus. 

Louis van Rensbwg. Ieier van die Alabama-studentegesel
skap. 

Hierdie drie dames sal u be
hulpsaam we.. dew die jaer 
by die S.S.R.-kantoor. Hulle 
is v.l.n.r. mev. Helen Hsas
broek. mev. Audrey Gelden
huys en mej. Ceytonia Boa
hoff. Die twee mew. Is tik
sters terwyl mej. Boshoff 
pennlngmeasters-assistent 18. 

(Foto: Fotokuna.) 

geeet het of van die middag
klasse wat voorle. 

NUWE 
KOORLEIER 
KONSERVATORIUM- 'n Ge
skiedkundige oomblik vir die 
P.U.-Koor het aangebreek toe 
Awie van Wyk op 1 Januarie 
ingeboek het as koorleier. 

Nadat hy in Beaufort-Wes 
gematrikuleer het, het hy sy 
B. Mus.-graad te Stellenbosch 
ontvang. Reeds daar het by 
sy begaafdheid met kore ge· 
toon toe sy twee koshuiskore 
hoogsaanbeveel was tydens 'n 
sangfees te Stellenboscb. 

Hy bet op twee skole musiek 
as vak aangebied voor by deur 
die Nederduits Gereformeerde 
Kerk se Algemene Sinode ge
nader is om welbekende Jeug. 
Tot-Jeug!}ksie te vergesel. Hier 
het hy dan gedurende 1974 as 
koor:oeier opgetree. 

Die jaar daarop bet by die 
Kovsie-Koor afgerig. Na 'n 
heel positiewe oordenking bet 
hy besluit om vanjaar van die 
P.U.-Koor geskiedenis te maak. 
Hy tree ook op as voltydse 
dosent in die vak Skoolmusiek. 

Sy onuitputlike bron van 
inspirasie kom natuurlik van 
sy begaafde vroulief, Cecile. 
Sy het self 'n paar jaar in die 
Stellenbosch Universiteits·koor 
gesing en gooi haar volle ge
wig by die P.U.K. in. 

Awie beoog 'n heel aange
name koortoer deur Wes
Transvaal., die Vrystaat en ook 
dele van die Kaap. Die pro
gram lyk belowend, die gees 
is fantasties maar die MANNE 
bly steeds maar min. Die laas
te oudisies word op 10 en 11 
Maart gehou. 
Ons wens hom 'n vol jaar toe
bier op die P.U.K. gronde. 
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Dawia du Toit soos hy opga-~ openingsaanbledlng van .. Ge· 
tree het In die s~erende tules vir die ataar•. (Foto: 

Fotokuna.) 

Varia soek kunstenaars 
VARIA is die komitee ·van die Dit sal baie kort wees en sal 
Kultuurraad wat nuwe talent dien om name en inligting te 
soek en ontgin. En dit beteken verkry waarvandaan gewerk 
enlge talent. 'n Geruime tyd sal word. Varia beplan om 
bestaan die gedagte dat op voor die einde van Maart 'n 
die Puk-kampus, in ons kos- Folkaand te hou, in April 'n 
huise en in die dorp, potensii!- verskeidenheidskonsert en voor 
le kunstenaars is, wie se talent Mei 'n orkesaand, met die oog 
ontdek en ontgin moet word. op Karnaval se orkeskompeti-

Nou is die vraag: watter ti- sie. 
pe dinge wil Varia aanbied? 
Die antwoord is wyd: Van 'n Ons vra die Pukke: hler is 
Folk-aand, moderne danse, mi- 'n geleentheid om jou eie be
miekkunstenaars en komedian- skeie deel by te dra. Dit is 
te tot by orkeste op koshuis· nie nodig om 'n program van 'n 
basis. Om egter a1 hierdie halfuur le he nie, vyf minute 
dinge te realiseer is daar Puk- is genoeg. Dit is nie nodig 
ke nodig. In 'n onderhoud met om skaam te wees nie, ons 
die Wapad het Suzette Eloff grimeer jou so dat niemand 
gese dat Varia dadelik wil be- jou sal herken nie! Dis nie 
gin organiseer. 

Op Maandagaand, 15 Maart, 
('n toe-aand, sodat julie tog 
niks anders kAn doen nie!) 

nodig om Maandagaand die 
heel aand daar te kom sit nie; 
gee net jo"! naam en beson
derhede. Dus, dis nie nodig dat 

om 19h30, word 'n samekoms ons ten duurste kunst~naars 

van alle kunstenaars op die van buite ,.invoer" nie, ons 
Puk, in die Totiussaal gehou. het bulle! 

Akademiese Raad: 

· belangrike besluite 
DIE Akaderniese Raad het on- de kommissies van ondersoek 
langs bulle eerste vergadering wat beoog word met die oog 
gehad vir 1976. Daar is o.a. op uiters belangrike en resen· 
beshiit dat die Raad se ver- te probleme soos klasgeeme
gaderings in die vervolg meer todes, eksamineringsmetodes, 
informeel sal wees ; 'n reeling akademiese toestande in kos
wat behoort te sorg vir uitste- huise en die biblioteek, enso
kende onderlinge kontak. Ver· voorts. Voorlopige ad hockomi· 
gaderings van die aard be- tees is benoem om d.ie werks
hoort ook baie meer spontane velde van bogenoemde sake te 
reaksies uit te Iok. ondersoek, waarna daar inten-

Van meer akademiese belang sief na hierdie sake omgesien 
is die besluite wat geneem is sal word. Die Raad is ook v'an 
i.v.m. die beleid van die Aka· voorneme om op duidelike wy
demiese Raad vir 1976. Die be- se aan alle studente op die 
langrikste in die verband is kampus die bevindings van 
op die oomblik die verskillen· hierdie kommissies bekend te 

I 
Mnr. Awia van Wyk. nuwe 

Ieier van die P.U.-koor. 
(Foto: Fotokuns.) 

stel. 

Wat vera! opgeval het ty
dens die vergadering, was die 
gees waarin dinge aangepak 
word. Die Raad het ten doel 
om in hierdie jaar die P.U.· 
student se belange op aka
demiese vlak nie aileen te 
behartig nie, maar inderdaad 
te bevorder. Hierin sal die 
akademiese verenigings as on· 
derliggame van die Akademie
se Raad 'n baie belangrike rol 
moet speel; en daarom word 
daar op elke Puk 'n beroep 
gedoen om hom of haar by so 
'n vereniging aan te sluit. 

Pukke, dis 'n ernstige saak 
hierdie, kom ons neem iewers 
'n akademiese vereniging vir 
elkeen van ons se smaak! 

J 
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(Geaffilieer by A.S.P.U.) 

SAFES: -GEL UK 
DIE nuwe Engelssprekende studen
teorganisasie · genaamd SAFES 
(South Mrican Federation of Eng
lish Students) is 'n welkome vars 
luggie na al die bedompigheid 
waarin studentepolitiek op Engelse 
kampusse verval bet. Alreeds ver
lede jaar was die skrif aan die muur 
vir NUSAS dat aile Engelse studen
te nie soveelliefde vir bulle bet nie. 
Die onpatriotiese, linkse bouding 
van NUSAS bet baie gematigde En
gelse studente die barnas ingejaag. 
(NUSAS is selfs deur Rusland ge
loof vir bulle poging om die S.A. 
Kommunistiese party erken te kry!) 

In die proses van verpolitisering 
van die studentelewe bet NUSAS 

soms elementere beboeftes van die 
studente oorgesien. Dit skyn asof 
SAFES ook op bierdie gebied iets 
nuuts wil bied. Samewerking met 
die Mrikaanse Studentebond op 
bierdie vlak is dan ook moontlik. 

Oor die algemeen kan die stig
ters· van SAFES gelukgewens word 
met hierdie stap. Ons sal met be
Jangstelling bulle optrede volg. Ter
selfdertyd bied dit 'n geleentbeid 
vir die deursnee Engelse student 
om te bewys waar hy jsy werklik 
staan en waar bulle simpatiee in
derdaad is. 

Dit lyk voorwaar of ons 'n inte
ressante tyd in die studentepolitiek 
ingaan! 

A .. S. B. -president: skakeling 
MNR. MARIUS SCHALEKAMP, President van die 
A.S.B. bet die volgende verklaring gedoen: 

verteenwoordigers van die stu· 
dente van bulle kampus en nie 
as lid van NUSAS nie. (NUSAS 

Die verklaarde beleid van Afrikaanse student met sy bestaan vir alle praktiese doel· 
die ASB is dat geen skakeling Engelse eweknie skakel en eindes net uit 'n U.K.) Op 
met NUSAS op hierdie sta- dit nie alleen op die gebied hierdie voorwaarde is Wits uit· 
dium moontlik is nie vanwee van sport en akademie nie genooi waartoe bulle ook in· 
die steeds behoue ingeslane maar ook op die vlak van stu- gestem het. 
koers van hierdie organisasie dentepolitiek en ander bona Die skakelingsaksie was 
wat kwalik nog 'n studenteor- !ide studentesake. suksesvol. Weer eens is die 
ganisasie genoem kan word. Om uitvoering hieraan te feit beklemtoon dat waar NU
Benewens bogenoemde feit gee bet die Uitvoerende Ko- SAS genegeer word, sinvolle 
kan daar ook geen sinvolle mitee van die ASB die afge- kontak met Engelse studente 
skakeling wees met 'n nie-ver- lope week met die Uitvoerende gemaak kan word. Konstruk· 
teenwoordigende organisasie Komitee van die Studenteraad tiewe samewerking word voor
nie. van die Witwatersrandse Uni· sien waar NUSAS nie meer 

Die behoefte en noodsaak- versiteit geskakel. Die ASB fungeer nie. 
likheid bestaan wei dat die het hierdie U.K. uitgenooi as 

Nuwe status van D.O.K. 
DIE Durbanse Onderwyskol
lege se status is onlangs ver
noog, na die skakeling met 
die Universiteit van die Oran
je-Vrystaat. Die kollege sal 
nou ook onderwysers vir die 
Junior Sekondere fase vir die 
Afrikaanse onderwys in Natal 
lewer. 

'n Kontraktuele ooreenkoms 

is tussen die D.O.K. en die 
U.O.V.S. aangegaan vir die op
leiding van studente vir die 
Hoer Onderwysdiploma. 

Die grondslag vir die same
werking tussen onderwyskolle
ges en die universiteite is gele 
deur 'n wysigingswetsontwerp 
van 1974. 

lege is met die U.O.V.S. ver
bind omdat daar voorlopig nog 
geen Afrikaanse Universiteit 
in Natal is nie. Die Kollege is 
ook die enigste Tersiere in
rigting in Natal met Afrikaans 
as medium van onderrig. Baan
brekerswerk word dus verrig 
vir 'n latere Afrikaanse Uni-

Die Durbanse Onderwyskol- versiteit in Natali 

-Trompoppies: nog meer reaksie STUDJEJ(RJNG 
GEAGTE REDAKTEUR, - Ek wil net graag my GEAGTE REDAKT.EUR, - Ons as . studente bet 'n 
mening lug i.v.m. die nuwe projek van die Karna
valkomitee, naamlik die trompoppies. 

Vir my as Puk-student was van ons universiteite? Aan· 
dit 'n taamlike verrassing toe treklike meisies wat gewoonlik 
daar aan die dames in ons in kort rokkies of sjoebroekies 

verantwoordelike plig t.o.v. Karnaval. Karnaval is 
'n grootse poging om geld in te samel vir die min
derbevoorregtes en oues van dae. Dit is dan so dat 
ons alles in ons vermoe moet doen om soveel as 
moontlik in te samel. 

koshuise 'n beroep· gedoen is deur die straat marsjeer - is 
om bulle aan te sluit by die dit werklik nodig? 
trompoppie-brigade vir Karna· 
val '76. My eerste yraag was 
dadelik op grond waarvan · is 
hier nou skielik trompoppies 
op ons kampus? 

Met die vertoning van Trom
poppies word meer mense ge· 
lok en meer kan dus ingesamel 

Let asb. daarop dat ek dit word. Verder is dit 50 dat daar 
geensins het teen die aan- van ons is wat dit teen hierdie 
treklike meisies nie, dit is tog vertonings het. 
immers 'n gawe wat bulle van 

So ver as wat my kennis 
strek, was die vertonings deur 
trompoppies iets wat nog nooit 
gepas het by die aard van die 
P.U. vir C.H.O. nie - en heel-

die Here ontvang het. Waar- Veronderstel nou dat bier· 
teen ek dit wei bet, is die die Trompoppies sou optree 
vertoning hiervan in kleredrag 
wat nie altyd bevorderlik is 
vir die handhawing van ons 
sedelike norme nie. 

met 'n jas, hoed en masker. 
Nou sou geeneen van ons eni
ge gewetenswroeging hieroor 
kan he n:e. Hierdle vertoning 
is dan ook nik5 anders as die 

temaal tereg ook. Wat was beoefening van 'n kuns nie, 
dan verantwoordelik vir bier· As christenstudent aan die nl. die kuns van koordinering 

P.U. vir C.H.O. maak ek dus die verandering? 

Meneer, ons naam dui aan 
dat ons 'n Christelike inrigting 
is en dit bring mee dat ons 
'n christelike lewenstandaard 

ten sterkste beswaar teen die 
vertoning van trompoppies 
betsy by Karnaval of enige 
ander geleentheid. 

Aan die karnavalkomitee 
na buite moet (en wil) ver- net 'n vraag: ,Kan julie werk· 
toon. As u 'n eerlike antwoord lik geen ander gedagtes vind 
wil gee, is die vertoning deur om van Karnaval '76 'n fees 
trompoppies waarlik 'n bevor· te maak nie?" 
dering vir die geestelike peil Baie dankie. Mej. S. Marais. 

en samewerking. Dit verg ook, 
soos om enige ander kuns te 
bemeester, volharde gedissipli· 
neerde oefening en inspanning. 
Ook hiermee kan niemand tog 
verskil nie. 

Om praktiese redes egter, 
kan 'n jas nie gedra word nie. 
Hier is waar ons tog nou so 
vinnig afdaal na die vlak van 
die 5kouperd. Om praktiese 

redes kan jasse ook nie gedra 
word by die speel van tennis, 
of by die beoefening van atle· 
tiek nie. En wie sou tog atle· 
tiek afkam as 'n July-wedren? 

Enige kuns, soos bv. atletiek, 
rugby, netbal, is eksklusief vir 
diegene wat daarvoor gebou 
is. Ons almal kan tog nie ge
wigstoot of hoogspring nie. Net 
so is die deelname van die 
Trompoppievertoning eksklu· 
sief. 

Mnr. die redakteur, iaat ons 
ernstig .besin hieroor. Die 
groot probleem H! by die be
nadering, die gesindheid van 
die toeskouers, nie by die op
trede van die Trompoppies nie. 
Die optredes is waarder~nd en 
nie uitlokkend van aard nie. 
Laat ons ten slotte die verge
lyking met die skouperde ver
geet. Ons Christelike Nasiona
le Lewensbeskouing laat nie 
ruimte daarvoor nie. 

Roelf Buitendag. 

Aangesien die trompoppie-aangeleentheid klaar beslis is deur die owerhede, plaas ons geen korrespondensie meer 

tno-kursus 

DAAR word 'n kano-afrigtings· 
kursus te Potchefstroom ge
hou op die 13de en 20ste 
Maart Aile belangstellendes is 
welkom om die kursus by te 
woon waar jy aile dinge om· 
trent kanosport sal leer. Die 
kursusgelde beloop R3,00 wat 
jou kos en vervoer vir die 
twee Saterdae insluit. Bekwa
me afrigters van die Trans· 
vaalse Kano-unie sal die afrig· 
tingswerk behartig. Persone 
wat belangstel is welkom om 
enlge middag vanaf 4 nm. by 
die Potchefstroomdam te gaan 
navraag doen oor die kursus. 

daaroor nie. 

WOELINGE OP ENG ELSE 
KAMPUSSE 

DIE stigting van die Suid-Afri
kaanse Federasie van Engels
sprekende studente (Safes) 
voorspel niks goeds vir Nusas 
nie. Die organisasie se stigting 
is geinisieer vanaf die kam· 
pus van die Universiteit van 
die Witwatersrand. 

reeds komitees by Wits, Uni
sa, Rhodes en die Universiteit 
van Natal gestig. Dit is dus 
nog net by Ikeys waar nie so 
'n komitee 'bestaan nie. Daar 
word ook beoog om referen
dums gedurende April by die 
Engelstalige universiteite te 
hou sodat die studente kan be
slis oor hul lidmaatskap van 
Nusas. 

klem le is die feit dat alle 
studente van Engelstalige uni
versiteite outomaties lid van 
Nusas is. Die stigters van Safes 
verklaar dat bulle moeg is vir 
alles wat Nusas in die naam 
van die Engelssprekende uni
versiteite doen. 

Safes maak dit duidelik dat 
bulle van plan is om met or
ganisasies soos die A.S.B. en 
Saso te skakel. Hulle werk dan 
ook in die rigting van 'n oor
koepelende organisasie wat 
dan in die verre verskiet, aile 
Suid-Afrikaanse studente sal 

Aldus 'n segsman van Safes 
beoog die organisasie om 'n 
nie-politiese struktuur daar te 
stel wat matige studente sal 
verteenwoordig. Safes het 'n Aspek waarop Safes baie verteenwoordig. 

STUDIEKRING bepaal die aandag vanjaar by die 
skoner kunste en die etiese ontleding daarvan. Met 
die eerste vergadering wat op 15 Maart in Ooster· 
hof se sitkamer gehou word word ,The Great Arne· 
rican Nude" bespreek. 

Die vergadering begin om is 'n voomemende besoek aan 
19h30 en belangstellendes word een van die groter sentra waar 
uitgenooi om 'n toffie te kom 'n opvoering of goeie fliek ge· 
eet en saam deel te neem aan sien gaan word met die oog 
die besprekings. op besprekings later. 

Studiekring wat vroeer net Studiekring is ook verant· 
beperk was tot sekere verteen· woordelik vir die verskyning 
woordigers in koshuise word van die gereelde Vyf Minute j 
vanjaar uitgebrei na aile stu· op die kampus. Hierdie, stof 
dente wat belangstel. tot nadenke, het vroeer baie 

Nog belangrike vooruitsigte reaksie uitgelok. 

lltt bit llnnrb 
,Waak dan, omdat julie die dag en die uur nie 
weet nie" - (-Mattheiis 25 : 13). 

In die gelykenis van die tien Nou die vraag: Hoe doen 
meisies kry ons 'n enkele snit ons ons werk? Doen ons dit 
uit 'n bruilof. Die klem val in afwagting op Christus? 
op die meisies wat moet waak, Handhaaf ons in ons klasdraf, 
d.w.s. bulle moes sorg dat sleep en sport die geloofsband 
bulle lampe brand as die brui- met ons Bruidegom? Doen ons 
degom met sy vriende kom. dit asof uit Hom? Of probeer 
Waak het dus vir die diensmei- ons ons ouers en dosente te· 
sies beteken dat bulle hul vrede stel? Ons kan ons werk 
werk moes doen. Helaas, nie nie op 'n ander se rug laai 
Mn is in staat om dit self te nie - elkeen self sorg dat sy 
doen nie! Alma! raak aan die lamp vol olie is. 
slaap. Waarom moet ons altyd 

Skielik kom die oproep dat werk? Ons Bruidegom kom en 
die bruidegom kom. Die lampe 
moet nou brand. Vyf se lampe 
brand egter nie. Hulle kan die 
bruidegom dus nie ontmoet nie. 
Die ander vyf wat wei gewaak 
bet, was wei gereed was, gaan 
saam met die bruidegom in. 

Dan gebeur iets beslissend. 
Die deur word gesluit. Nie· 
mand kan nou meer inkom nie. 

Wanneer Christus weer kom 
- want Hy is di~ Bruidegom 
- dan is die tyd om te werk 
verby. D•e tyd w .. arin on~ nou 
leef, is beslissend. Na Chris· 
tus se wederkoms is daar nie 
meer tyd om te waak nie Om 
gereed te wees vir Christus se 
wederkoms beteken om jou 
werk te doen. 

ons weet nie wanneer nie. 
Maar dit weet ons: Hy wat nou 
reeds aan die kom is, is 'n be
kende. Sy bloed het Hy op 
Golgota in my plek gestort. 
Uit dankbaarheid vir my ver· 
Iossing moet ek dus werk. 

Ons soak nog 'n 

Sirkulasie-

hestuurder 
Rig u aansoeke aan 

DIE REOAKTEUR, 

Bussie 13, 
SS.R.-kantoor. 
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Interfakultere 

lesings 
TEMA: Futurologie (Toekomskunde). 
TYD: Woensdag, 17 Maan 1976 om 08h30. 
PLEK: Totiussaal. 
FILM: Future Shock. 
WYSE: Kon lnleidings deur vakmanne, besprekings 

einde. 
PROGRAM: 
Sentrale tema: TOEKOMSKUNOE. 
08h40 Filmvenoning Future Shock. 
09h20 Toekomsgerigte Opvoedkunde. 

Prof. T. C Smit - (professor en hoof van die d~ 
panement Filosofie van die Opvoeding aan die Unl
versiteit van Stellenbosch). 

09h40 Produksiebronne en voedselvoorsiening in die toe
koms. 
Prof. J. H. Grobler - (professor en hoof van die 
depanement Bodemkunde aan die PU vir CHO). 

10h00 Toekomskunde en/of toekomsverwagting. 
Prof. A. Konig - (professor in die depanement 
Oogma,iek. Etiek en Praktiese Teologie aan die Uni· 
versiteit van Suid-Afrlka). 

10h20 POUSE. 
10h50 Toekomsgerigte Ekonomie. 

Or. C. H. Boshoff- (senior lektor in die departement 
Ekonomie aan die PU vir CHO). 

11h30 Bespreking: Daar sal bespreking onder Ieiding van 
'n gespreksleier en deur die onderskeie spreken~ 

gevoer word. 
12h30 Verdaging. 
Aile klasse is vir die doel opgeskon. sodat almal die ver
rlgtinge ken bywoon. 

Christelike studentekonferensie 
~ -

Dm konferensie vir Christelike Studente, wat van 23 tot 29 April deur Korps 
in samewerking met die SCA beplaD word, bet ,Jesus Christus, Koning van 
aUe mense", as tema. Bogenoemde is 'n gedeelte van die omsendbrief vir 
die konferensie. 

Die doel van die konferen
sie is tweerlei: In die eerste 
plek om studente op die be
langrikste aspek van Cbriste
likheid te wys en daarin te in
spireer. In die tweede plek is 
die doel om die geloof van 
Christelike studente te verdi.ep 
e.n aan te moed.lg. Nie-Chris
telike studente is egter net so 
welkom om die konferensie by 
te WOOD. 

Sprekers by die geleentheid 
is mnr. Chau Wee Hian en 
JDlli, Geoff Paxton. 'n Aantal 

dosente en gegradueerdes sal 
die seminare en simposiums 
lei. 

Ole mees gepaste taal sal 
gebruik word. 

Ontva.ngs en registrasie van 
studente vind op 23 April om 
16b30 en 18b30 op die terrein, 
waar uitgekamp- word, plaas. 

Die konferensie wat vir alle 
UniveTSiteite en Kolleges in 
Transvaal aangebied word, 
word naby Hekpoort op 'n 
kampeerterrein ,Cyrina' ge
hou. Die terrein het ak.kommo-

((}PPIE PLRAS- . t. 

dasie vir 150 tot 300 mense 
en is in die Magaliesberg on
geveer 100 km van Pretoria af 

gelee. 
Vir ontspanning is da~r ook 

roimskoots geleentheid: perd
ry, swem, trampolienspring en 
stap maak ook deel van die 
program uit. 

MeDSe wat belangstel kan 
met Pieter Odendaal, voorsit
ter van Korps in verbind.ing 
tree. Bywonlng van die kamp 
sal Rl2,00 bedra. 

Vin dames 
GOEIE nuus vir 'n inflasie-win
ter - rompe is nou sel!s meer 
gewiJd as wat dit die vorlge 
seisoen was. Die rompe kan 
van bedrukte of effe materiaal 
wees. Fluweel en koordferweel 
beklemtoon die elegante, vrou· 
Uke voorkoms van 1976. DJe 
snit wissel van nou, regaf 
rompe na sagte vol plooitjles 
- die enigste vereiste is dat 
die knieil bedek moet wees. 
Hlerby wor-d ooptoon skoene 
of stewels en groot sakke ge
dra. 'n Ander noodsaaltlike 
item in 'n wlmerklerekas is 
'n tjalie. 'n Uitrusting lyk a{
gerond wanneer 'n bypassen
de tjalie daarby gedra word. 
Wanneer 'n mens sel£ jou kle
re maak, is dit dus 'n goeie 
idee om vir jou 'n romp en 
tjalie te maak wat by mekaar 
pas. Dit kan om die kop ge
drapeer word, oor die skouers 
gedra word. op Oosterse wyse 
oor een skouer geknoop word 
of selfs om die beupe vas
geblnd word. 

Om die tjalie te maak ltan 
die materiaal so gevou word 
dat d.it 'n dubbele driehoek 
vorm. Dan word dit in die 
skuinste deurgesny, gesoom en 
om dJe rand word Irailngs va$· 

gewerk. Dlt Is egter beter om 
die tjalie dubbeld te maak, 
aangesien dlt netjieser lyk en 
stewiger ls. 

-----£. --
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Dosent-soldate 
Om so!daat te wees is Jek:· 

ker. Ons is gewoond aan die 
veld en geniet dit brue om 
daar te wees. Die veld is vir 
ODS ~oeg kompensasie vlr 
eniae ongerlef wat ODS ver
duur. 

So praat twee geleerdes vir 
wie Uniform in die operasio. 
nele gebied raakgeloop bet. 
HuUe is prof. H. J. von Molt
ke Harmse en dr. D. Edwards. 
PrGf. Harmse is verbonde aan 
die Departement Geoiogie aan 
die Potcbefstroomse Universi
teit vir C.H.O. en dr. Edwards 
js verbonde aan die Navor
singsinstituut vir Plantlrunde 
aan die Universiteit van Pre
toria. 

Albei is sedert 19 Januarie 
in d.ieDS van die Weermag. 
Hul taak is om terreioinlig
ti~Jg re verskaf deurdat bulle 
die topografie en plantegroei 
in die operasionele gebied be
studeer. Uit inligting wat bulle 
insamel, kan ondcrmeer vas
gestel word watter soort voer
tuie vir sekere gebiede eo 
sekere Lye Van WC jaar ge
bruik moet word. 

Vir prof. Harmse is die. sol
daat-lewe niks nuuts o.ie. Hy 
was verbonde aan die Rhode
siese Weermag waar by die 
rang van luitenant gehad bet. 

LINKS 80: Die twee geleer
des. dr. D. Edwards en prof. 
H. J. von Moltke Harmsa. wat 
Uniform (tydskrif) in die ope
rasionele gebied raakgeloop 

het. 

Hy .bet nou die l'aJli van kap.. 
teln. 

Vir d.r. Edwards is die lewe 
in diens van die Weermaa 'n 
nuwe ondervind.ing. Hy bet 
geen vorige opleid.i.ng ontvang 
nie en bet vrywillig by die 
Burgermag aangeslujt. .,Ek is 
op 'n dag se kennisgewing op
geroep. Ek moes in een dag 
my toerusting trek en ree• 
lings tref by die hu.is en die 
Universiteit tref. Ek is egter 
bly dat ek ook my deeltjie 
in clJe verdediging van my 
vade.rland kan bydra." se hy. 

Die gclecrdes geniet die tYd 
in die operasionele gebied. AI· 
bei is net 'n bietjie omgekrap 
omdat bulle na hul sin nie 
genoeg tyd in we veld deur
bring en ook daar slaap rue. 
Van die manne wat saam met 
bulle beweeg hel, vertel dat 
albei uitstekende kokke is. 

Ee.n voorval in die opera• 
sionele gebied sal hulle nooit 
vergeet Die, se We tWee geleer
des. Hulle het onwetend in 'n 
hinderlaag geloop. Toe huJle 
o.pkyk, sicn bulle net soldate 
en gewer-e. .,Ons het ons boeg· 
lam gesJrrjk," s~ hulle. .,Ge· 
Iukkig was dit ons eie manne." 

Die Suid-Afrikaanse manne 
het nie die boodskap dat bulle 
op pad was, ontvang nie. Die 
moontliJ;Jleid was nie uitge. 
sluit dat dit vyaodelike troepe 
kon wees nie en die hinder
Iaag is gele. .,Volgcnde keer 
maak ons sek.-er dat ons manne 
die radioboodskap ontvang," 
se die twee. 

ALMA MATER 

AMPER 

VERLORE 
NA die destydse PUK in 1950 
deur wetgewing tot 'n self
st.andige universiteit verklaar 
is, bet: die studenteraad op 25 
Nov~mber 1950 besluit dat 'n 
nuwe Alma-Mater geskep 
moes word. Op hierdie verga
dering reeds is besluit om die 
taalc aan S. J. Pretorius (nou 
prof.) op te dra. 

In die notule van 10 Augus
tus 1951 van die studenteraad 
word mnr. Sarel Pretorius 
hartlik: bedank vir die mooi 
woorde wat by vir die Alma 
Mater geskryf bet. 

M. C. Roode (later profes
sor) is genader om die woorde 
te toonset, en op 22 April 
1952 is die Alma Mater vir 
die die eerste keer uitgevoer, 
met M. C. Roode self voor die 
klavier. 

Die bladmusiek bet sedert
dien in so 'n mate verlore ge
raak, dat slegs 'n paar Puk:ke 
dit uit' die hoof kon s~, en 
geen amptelike bladmusiek 
meer daarvan gekry kon word 
nie. In 1974 is die saalc deur 
'n studenteraadslid, m.nr. 
George Lotter (tans redakteur 
van die Wapad) opgeneem. 
Met die hulp van mm. Fanie 
Jooste (toe voorsitter van die 
16-usiekvereniging) is 'n afskrif 
gevind van die georkestreerde 
weergawe van die Alma Mater 
deur (prof.) Stefans Grov~, 

wat destyds deur hom gemaak 
is vir uitvoering saam met 'n 
orkes. Mnr. Jooste bet daar
van 'n transkripsie gemaa.k vir 
klavier, en dit verwerk tot die 
vorm wa~ hierby verskyn. 

I. 

STUDENT£ 
fYlAG- N lt. H Ul- vvto'To~s 

PR({K~ Of' 0 1E flaQ<c. 

~AR o~ f~oAiso~s 

~No:Lt:f\J KUU£. tVtOf~ 

4E:HA.:> 11€: r N'UE:. 
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Thaba-Jah 
DIE ,sesuurplaag" wat vanaf 
Europa na die binneland van 
Suid-Afrika oorgewaai het, het 
tot in Thaba-Jah se sitkamer 
ingewaai, met verlammende 
gevolge. Groot getalle van die 
bevolking van Thaba-Jah on
dervind hierdie lamheid en 
vasgekluisterheid aan die sag
te stoele net vanaf sesuur tot 
elfuur, wat 'n kommerwekken
de verskynsel is. 

Navorsing in die verband 
sal spoedig van stapel gestuur 
word. Daar word beweer dat 
hierdie ,plaag" 'n bedreiging 
vir die akademie inhou, maar 
sommige seniorstude'nte (met 
baie jare '>e ondervinding en 
ervaring!l) beweer dat die 
waarde en verryking wat hier
die , prentjieskas" tot gevolg 
het, die akad,..mie by verre 

oortref. Die blote ,sit-en
waameem", ,sit-en-inneem" 
het beter opvoedkundige ge
volge, as 'n hele aand se uit
putting en afmatting voor 'n 
tafel met boeke. 

Die motto van die inwoners 
is deesdae: ,Ek bou van werk, 
dit beindruk my - ek kan vir 
ure daarna sit en kyk. Ek bou 
daarvan om dit by my te bou, 
die idee om daarvan ontslae te 
raak, breek my hart? 'n Nood
vergadering van vissermanne is 
ook gehou om te besluit wat 
die hoofdoel van die ekskur
sies sal wees, ,hengel" of 
,visvang", aangesien die twee 
terme klaarblyklik probleme 
begin oplewer bet. .Tradisio
neel ,stywe lyne" tot volgende 
week. 

OOSTERHOF 
ONS eerstejaars bet middie· sioneel is ons orals verteen
bewus geword. Gang 10 was woordig. Baie geluk met jou 
eerste verras met hul middie. keuring vir Thalia Elze. Oos
Die eerstejaars het hierdie terhof laat ook hierdie jaar 
slag weggebreek en dit sowaar haar stem op die sportveld 
in 'n middernagtelike braai- boor. Hou maar gerus Estie 
vleis omskep. Gange 5, 6 en en Anneli se vertonings dop. 
8 was volgende aan die beurt. Ons het ook ons sportbande 
Gang 6 was heerlik getrakteer met Hombr~ versterk. Die 
op 'n marshmallowbraai. Daar eerstejaars het mos teen hul
het dit heel jolig gegaan - le ou-manne gespeel en ons 
en plesier word mos gedeel, 'het gaan ondersteun. Soos 
of hoe? Ongelukkig was Gange ,die verwagting was het die 
5 en 8 nie baie tevrede met seniors bulle ,kafgedraf". 
die kussings wat op bulle ge- Die spreekwoord lui mos. 
rei!n het nie! Om 9 nm. bet smee die yster terwyl by nog 
Neptunus verby Gang 9 se warm is, - so ges~ so ge
ewenaar getrek en die ou-da- daan. Sondagaand bet ons 
mes verras met 'n ewenaar- weereens 'n inter Coke-Fan
middie. Ons spog ook met 'n ta met Hombr~ (gange 4 en 
bordprefek te wete Sandra. 7) gehad ... wat 'n groot ,af
Sandra is verantwoordelik om fere" was. 
ons kennisgewingbord ,.ooglik" Die J .V. bet gesorg dat Oos
te hou. Dit lyk voorwaar of terhof nie te vee! na koshuis
ons 'n nuwe era m.b.t. koshuis- kos verlang nie, deur ons te 
versiering binne tree. Ons te- trakteer op jafels - onge
lefoonhokkies is deesdae ook lukkig moes ons 20c daarvoor 
iets om te aanskou. As die betaal. Het julie al opgelet 
,die£" jou geld steel, verkyk hoe min brood eet die eerste
jou liewer aan die pragmure jaars? Ek wonder hoekom? 
as om die tou af te kou. Tradi- Oostergroete. 

WELKOM ••. ! 

IN SLEEP 
Restaurant ·-· WELKOM AAN 

ALLE PUKKE 
EN 

EERSTEJAARS ·-· TOMSTRAAT 100 
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-WP 
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PRO REGE-PERS BEPERK 
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Nuwe 
MET die eerste intrapslag aan 
die begin van die akademiese 
jaar het Uitspan hom verwon
der aan al die ,nuwighede" in 
die koshuis: Uitspan is geres
toureer na soveel lange jare 
van gesukkel. Die nuwe sitka
mer is sommer 'n baie, baie 
welkome toevoeging en nou 
kan die Uitspanners hul mei
sies met vrymoedigheid na die 
koshuis bring vir 'n beker 
tee. Ons s~ baie dankie aan 
die Universiteitsowerhede as
ook Tegniese Departement vir 
hul bydrae om Uitspan weer 

Uitspan 
nie. Ons gooi ons gewig by al
les in en hoop om teen die 
einde van die jaar te kan se 
dat Uitspan weer eens 'n oor
winningsj aar beleef -bet. 

Die akademie skrik ons ook 
nie af nie want: ,sleep is ons 
leuse en spyker daarby, dan 
is die lewe 'n lag". 
T. B. van Niekerk. 
UITSPAN. 

Dorp KARl: ENI 
HIERDIE jaar gaan 'n groot' jaar wees vir al die 
Karlieners. Die eerstejaars is nou behoorlik inge
burger en bulle weet al klaar hoe lekker dit is 
om ware Karlieners te wees. 

leefbaar te maak. GEDURENDE die 
Dat Uitspan hierdie jaar het die bestuur van 

vakansie 
die Dag

bestuurvereniging (oftewel) 
DORP) ewe skielik agterge
kom dat hulle 'n hele paar 
lede van die nuutverkose be
stuur verloor het. Frik de Wet, 
verkose voorsitter van DSV 
vir 1976, moes skielik sy mi
litere diensplig voltooi; en 
Christa Weber, die sekreta
resse, is gedurende die vakan
sie met oudstudent Jan Hen
ning getroud. 

Die ontgroening is nog som
mer baie vars in die eerste
jaars se geheue - Wie sal ooit 
die inter-tandeborsel met 
Over-de-Voor vergeet, die in
teraksies met Dorp, P.T. in die 
oggend, kussinggeveg met die 
S.R., gala op perdevelle en die 
ugh .. . ogpoe?! 

Die aand voor die atletiek
byeenkoms het die drake van 
Dorp die dore verras met 
blomme en vrugte. Die vol
gende oggend is die erewag 
(drake) van Dorp deur Kar
Jien se HK geinspekteer. Nadat 
die medaljes aangesteek is en 
skote afgevuur is, . het die ere
wag die · dore begelei na die 
sportterrein. Dorp se HK het 
die voortou geneem op motor
fietse en Karlien se HK het in 
rooi motors gevolg. Na 'n heer
Hke piekniek (wat uit spring
mielies en aartappelskyfies be
staan het), het die dore groot 
gees gevang en door Chips en 
door Sarie was omtrent bees. 

Karlien se hartlik geluk aan 
a! die ou-dames wat na die 
vakansie met blink klippies te
ruggekom het. Dit is 'n uitda
ging vir al die ander slepende 
en nie-slepende dames van Kar
lien (nie waar nie Gizela en 
Marinda?-) . 

Karlien beoog hierdie jaar 
baie interaksies en feeste. El-

Die Karlieners bedank bulle 

weer eens baie sosiaal ook 
gaan verkeer getuig van die 
Inter-Televisie met 'n dames
koshuis en die pasafgelope 
braaivleis en fliek. Dit was 

bak HK vir die verwelkoming reuse suksesse en die dames 
van die seniors en die tuisma- kan maar seker wees dat bulle 
king van die dore (ekskuus, gedurende die jaar baie van 
eerstejaars) . Hartlik Welkom ons gaan hoor. 
aan al die nuwe Karlieners! In die Jig van die naderende 
Dit is 'n fees om terug te wees, Ser en karnaval wil ons die 
dit is lekker om Karliener te ander koshuise net se dat Uit
wees. Hoe het die dore nou span gaan hierdie jaar sy stem 
weer gesing? HUIS KARLIEN dikmaak op die kampus en dat 
VIR LEKKER GEES! I ons vir niemand gaan stuit 

SOETDORINGS 
SOETDORINGS se A.K. is ge- aan die mure. -
wysig, nl: Berendien (Prim), Die ontheffing was groot ai 
Cathy (0/Prim), Magriet, Ina, was dit twee-uur in die nag. 
Sharon, Lucia. Die dore het Saterdagaand 

Vakansie? Wie praat van soos die spreekwoordelike 
vakansie? Die werk is al weer ,Padda in 'n Prins" verander 
nes verlede jaar . . . net 'n van 'n door na 'n prinses. 
bietjie meer. Tot op die einde van die 

In die portaal en sitkamer sware tog het die inisiatief van 
van Soetdorings bet ek die eer- ons dore gegroei - en nie ont
ste gewaarwording gekry van breek nie. 
'n ,nuwe gees" wat ontwaak Eerstejaars, ons is trots op 
het . Alma) is welkom om te julie en saam met julie sien 
kom kyk. 'n Muur tot muur die seniors uit na 'n GROOT 
tapyt is in die portaal en die jaar. 
pragtigste muurbehangelsels --------

Moenie die 

l(astee·l lnterfakultere 

ke Karliener se deelname sal DIE Tommie Tier aanhangers 
help om dit 'n groot sukses te het hoog afgeskop hierdie 
maak, ook wat die Intervarsity jaar met die wen van die 
en Karnaval betref. sangbeker tydens die eerste-

lesings 

WANDA 
jaarsatletiekbyeenkoms. 

Die dames het 'n GROOT 
vleisbraai by die dam gehad. 
Alma! was dit eens dat die 
reen tot die sukses daarvan 

REEDS agt ure na die ouers bygedra het. 
se vertrek, het hul dogtertjies Die sleepaksies bet 'n kleur 
nie meer as individue bestaan televisie bygekry. Baie op
nie en die eensaamheid het voedkundig . . . Die slepery 
verdwyn waar alma! ingespan het sommer 'n splintemuwe 
is op ,.Prof. Bingle se plaas" ervaring geword. 
onder die naam: Door! Met Vir die jaar het ons groot 

plannel Die inwyding van die 
teerpad - indien hy nog nie 
weggespoel het nie - tesame 
met die koshuis se viering van 
sy (haar) vyfjarige bestaan be
loof om alma! rasend gelukkig 
te maak. 

die eerste sing van ,0 Pukkie 
Jy . . ." het die groot gees 
neergedaal en die eerstejaars 
het in elke veseltjie gevoel 
hoe hul deel raak van iets bly-
wends in hierdie veranderde 
w~reld - bier waar ons nog 
vir mekaar lee£. 

En snags na twaalf het die 
oorlogsdanse begin, waar die 
H.K.'s hulself geword het en 
verder gebou het aan 'n nog 
groter gees vir die komende 
jaar. Op die maat van ,,Hoe 
ry die trein" en ,Hozza" kom 
selfs die Sjinese besoekers nie 
anders as om saam tiekie te 
draai nie. 

Die sosiale veld is onge
twyfeld sterker as die akade
miese. Die talle interaksies 
met Dawie Dup, Over-de
Voor, ·die kinderpartytjie met 
Hombre en die tafeltennis(?) 
met Liberalia kan getuig hier
van. 

Ons wil sommer van hierdie 
geleentheid gebruik maak om 
alma! 'n goeie jaar toe te wens. 
LAAT DIT GROOT WEESI 

misloop nie 
- dit gaan iets 

groots wees. 

Stel u belang 
in die 

PERSWESE? 

Doen aansoek 
by 

Die Wapad 

ONTHOU OM 

Woensdag 

10 Maart 1976 
die 

INTERFAKUL T~RE 
LESINGS 

byte woon 

Kort voor die S.S.R.-kamp 
moes die oorblywende be
stuurslede dus plan maak om 
die dreigende noodsituasie af 
te weer. Op 'n bestuursverga
dering is daar toe 'n bietjie 
geskommel en siedaar: 'n nu
we bestuur word na die kamp ' 
afgevaardig. I 

Christo Sc:hwellnus, (Zoks), 1 

die penningmeester, is gekies ' 
as die nuwe voorsitter, en I 
Faan Swanepoel as sekretaris. • 
Ansie Scholtz is ook verkies I 

as die derde dame wat saam 1 
met Dalene Delport en Sua 
Puyper 'die dames se wa deur < 
die drif moet sleep. I 

Andre van der Walt neem 1 

die plek van Zoks in as pen- c 
ningmeester. So is die eerste- c 
jaars dan ontvang en met r 
hierdie bestuur is Dorp se <I 
Orientering dan afgehandel. ~ 

Kort na die koms van die 
seniors moes Kobus van der b 
Walt egter bedank as die on- n 
dervoorsitter as gevolg van sy 
werksbelange, en later is daard 
verkiesing gehou waar Manied 
van Jaarsveld as nuwe onder-g 
voorsitter verkies is. Op hier-D 
die stadium het die ,runner-r• 
up" van die oorspronklike ver.1i 
kiesing in 1975 al op geraak& 
sodat 'n hele nuwe nominasie
lys en stemming nodig was vird 
die vul van die ondervoorsit·h• 
tersposl tc 

Ondanks al die skommelinged• 
en drama kan die Dorpstu-b: 
dente tog daarin slaag om 'nhl 
ongekende gees onder die nu-eJ 
welinge (en die oues) te skep, 
sodat 1976 beloof om 'n grootht 
jaar vir Dorp te wees. er 

Die volledige H.K. van Dorpg1 
sien nou soos volg uit: I 
Voorsitter: 

Christo Scbwellnus. 
Ondervoorsitter: 

Manie van Jaarsveld. 
Sekretaris: 

Faans Swanepoel. 
Penningmeester: 

Andre van der Walt. 
Wyksversorger: 

Manie Meyer. 
Sportorganiseerder: 

Botha Maree. 
Sosiale organiseerder: 

Frik van der Walt. gr. 
Dames: vo 

Deiene Delport, Sua Pyper a 
Ansie Scholtz. 
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Du~ub presteer in 
die geheim 

DIE Puk-duikklub bet al vele prestasies so in die stilligheid behaal. Tydens 
die S.A. Interklub Onderwaterhokkie kamploenskappe wat in Bloemfontein 
gehou Is op 28 en 29 November 1975, het die Pukke, wat in die B·liga inge
skryf het, derde geelndlg. 

Tydens die SAU Onderwater- ver het die ledetal vanaf 10 tot 10 April. Naweekduik by Won· 
kampioenskappe wat vanaf 1 40 gestyg, wat uitsonderllk dergat. 
tot 6 Desember 1975 in Port baie is. Van die lede het 18 al· 
Elizabeth gehou is, het die 
Pukke in die geheel vierde 
gel!indig. Die ultslae van die 
onderskeie afdelings was as 
volg: 

Onderwaterhokkie - derde, 
Scuba - vyfde, 
Visskiet - vierde plekke. 

reeds hul Scuba-opleiding in 
die swembad ontvang en ver· 
lede naweek is die donker wa
ters van die Boskopdam reeds 
verken. 

Die nuwelinge s~ dis 'n ge
voel en gesig wat bulle nooit 
sal vergeet nie. Alle belang

Koop 
Die Besembos 

PUK-KANO'S ROEI 
VORENTOE 

Die Pukke het die uitsonder- stellendes kan gerus Maandag
like prestasie behaal deurdat en Woensdagmiddae vanaf 
een van die lede, Pof Preller, vieruur nm. 'n draai by die 
dubbele Protea-kleure ont· PUK-swembad maak. Hulle 
vang het in die Onderwater
hokkie en Vissklet, waar hy 'n 
derde plek behaal het. 

Die Duikklub Is hierdie jaar 

oefen elke aand van net na 
sleeptyd tot teetyd - dus van
at 7.30 tot 9.00 nm. 

nou
beper~te 
voorrade 

beskikbaar by 
Penning
meesters 
kantoor. 

WA'fTER gewone Puk sal ooit die gevoel van 'n roeier verstaan as sy kano, 
in twee stukke breek nadat hy 'n stroomversnelling aangedurf het? Weer 
eens het die natuurliefhebbers die naweek sulke gevare getrotseer en ge
niet. 

bale bedrywig. Na 'n bale suk· Die program is as volg: 
sesvolle uitstalling in die To- 20 Maart Vierhoekige byeen· 
tiussaal, is die belangstelling koms by Tukkies. 
bale groot - veral onder die 127 Maart Onderwaterhokkie 
nuwelinge op die kampus. Van· teen RAU. 

Vroeg Saterdagoggend is 
die kano's op die kombi vas
gemaak en 'n veels te kort rit 
na Schoemansdrlf aangepak. 
Terwyl die asters agtergrond 
musiek verskaf, het die ou ve
terane al wat 'n tegniek is, 
geesdriftig bespreek. 

By Schoemansdrif aange
kom is weer 'n spanpraatjie 
gehou met Louw as sameroe· 
per. Dit! ligsinnigheld het eg
ter gou plek gemaak vir groter 
erns. Die afsetter, mnr. Nevil
le Truan, het die spanning so 
gou moontlik kort geknip en 
vir die toeskouers was dit se
ker die kleurvolste gesig n6g 
om te aanskou. Elke boot en 
roeier 'n eenheid in uitdaging 
teen die natuur. 

Van die 48 inskrywings vir 
die Transvaalse K1 ( enkelslt
plek) kampioenskappe, was 
mej. Estelle MUller die enigste 
dame om aan die wedvaart 
dee! te neem. Die Puk-nool se 
maag was behoorlik vol vlin· 
ders voor die begin van die 
wedvaart. 

Willem van Riet bet van die 
egin af die voortou geneem, 

met Wally Fischer kort op sy 
akke ... ,skuus - roer. Saal 
e Jager van die Puk het in 
ie derde plek gel~ tot by die 
root stroomversnelling by 
e Wetsdrif. Volgens · die 
oeiers was die stroomversnel
ing ,,groot, gevaarlik, uitda
end en ... seer!" 
Daarna, die eindpunt, Schan

inawH!drif. Willem van Riet 
et die wedvaart eerste vol
ooi. Saal de Jager, In die ses· 
e plek, was die eerste Puk 
y die elndpunt en kort op sy 
akke nog twee Pukke: Johnny 
n Tinus. 
Johan Steyn, alias Johny, 

et die beginnerstrofee gewen 
n Estelle het haar trofee met 
oot trots en met minder 

linders in die maag in ont
angs geneem. 
Tinus, die voorsitter van die 
uk Kano Iqub, het met groot 
ots die puntestand aangekon· 
ig, nl.: 

PUK 17 punte, 
Weermag 14 punte, 
Pretoria 12 punte, 
Johannesburg 12 punte, 
Tukkies 11 punte, 
RAU 2 punte. 

Na die groot inspanning het 
ootskaalse ontspanning ge

olg. 'n Mens sou seker ver
ag dat die roeiers nou niks 

meer van kann's en roe! sal grasieus uit die kano val -
wil boor nie, maar Erik vra maar vir Louw! 

af 1 Maart is met die ampte-,3 April. Naweekduik by Won
like oefening begin. Tot dus· dergat. 

Bergh, hy het vyfde gel!lndig 
van die Juniors, se kommen· 
taar was: ,Nou gaan ek begin 
oefen, otl!" 

Volgens Tinus is alles bale 
feestelik. Dis die sportsoort 
wat die meeste uitdaging aan 
die sportman bled. Dit is nie 
'n spansport nie. AI wat jy no· 
dig het om die Puk Kano-Klub 
te ondersteun, is fiksheid, 'n 
goeie balans en deursettings
vermoe. 

In die dowwe lig van die 
braaivleisvure is vele erken· 
tenisse gemaak. Van ophou roei 
is daar geen sprake nie, want 
na elke wedvaart voel jy goed 
en gesond, en elke keer is dit 
anders en natuurlik feestelik! 

Selfs na so 'n fisies uitput
tende dag is daar nog talente 
wat wag om ontdek te word. 
Sam het byvoorbeeld besef 
dat hy sy roeping as musi· 
kant gemis het! 

Vir elke Puk is daar 'n 
gaatjie in die Kano-Klub, selfs 
al kan jy net goed sing of 

PUKKE BY 

S.A.'s 
VYFTIEN Pukke is gekies om 
aan die Suid-Mrikaanse Se· 
nior kampioenskappe deel te 
neem wat op 18, 19, 20 Maart 
in Pretoria gehou sal word. 

100 en 200 .m Tinus van 
Wyk van W.Tvl., Willie Smit, 
V. Schutz, Piet Kruger (200 
m). 400 m en 800 m Gerrie 
Jacobs. 110 m G. Gibson. 3 000 
hindernis Gert Doorewaard. 
5 000 m en 20 km stap Piet 
Meye.r. Hoogspring Henri 
Steynberg. Paalspring Dawle 
Malan. Driesprong Kobus Born· 
man. Skyfwerp en gewlgstoot 
Henk du Toit en Piet Goosen. 
Hamergooi Wouter de Vos en 
W. van Kraayenburg. 

100 m, 200 m, 4 x 100 m af· 
los Ruanda Jacobs, P. van 
Rensburg, V. Louw, C. Hough. ' 
400 m Alta Stander, A Uys, C. 
Kruger. 800 m Dse Bolton. 100 
m Ria van der Berg, A. Marais, t 

B. van der Westhuizen. Skyf· 
werp en gewlgstoot Wilna 
Fondse. · Spiesgooi Estle Rob· 
bertie. 

· Laat ons brein na jou koptoegaan. 
HP-21 en HP-25, twee van die beste breins op 

die kampus, waarookal. 
Die HP-21 het alles wat jyverlang, en meer: 

• Trig. en log. funksies • Reghoekige/polere omsetting 
• Grade/radiane kiesskakelaar • Vaste en wetenskap
like notasie met 1 0-syferbeeld • Registerrekene. 

Die HP-25 is wetenskaplik programmeerbaar. 
Het aldie HP-21 se vermoens plus baie meer, 
inslu itend statistiese funksies • 8 adresseerbare 
geheues • Programstappe wat deur die toetsbord 
geprogrammeer word (prefiksfunksies neem slegs 
een programstap) • 'n Gratis gebruiksboekie. 

Daar's oak nag baie ander redes waarom 
Hewlett-Packard jou beste keuse is. Hy voel sommer 

.rng en die toetse werk so glad. Die waterdigte (in geval 
die koffie per ongelllk daarop val) beskermlaag onder 
die toetsbord. Die baanwerk van gaud. En Hewlett
Packard se OPN-stelsel (met 4-vlak-geheuestapel) 
wat jou help om gevorderde berekenings maklik kaf te 
draf. 

Besoek HP of jou naaste gemagtigde handelaar 
en toets hom met jou eie hande. 

Elke antwoord isop die kop 
HEWLETT PACKARD 

Gemagtigde handelaars in aile Sentrums. ' 

fi>Greenwood 1660/A 

.. 
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PUKKE DRA WESTE GOED ·Puk-stoei • 
SleD opnuut 

DIE Pukke het op 6 Maart· getoon dat bulle beslis W.es-Transvaal se atletiek dra. Veral Tinus van Wyk 
van Wes-Transvaal ~e spogtyd van 10,1 sek. in dielOO m sal nie lig vergeet word nie. Hy bet ook 
20,6 sek. in die 200 m aangeteken. die lig 

Met die TREK·Iiga teen Na· 
tal en Westelike Provinsie bet 
by die prestasie herhaal en 
selfs verbeter op die 200m met 
'n tyd van 20,5. Hicrdie tye 
plaas hom in die geledere van 
Paul Nash, wat seker Suid· 
Afrika se beste naelloper tot 
op bede was. 

In die 3 OOOm binderriis bet 
Gert Doorewaard 'n goue me· 
dalje verower met 'n tyd van 
9.25,4s. Piet Meyer bet in die 
5 OOOm stap 'n goeie "tyd van 
22.20,6s opgestel. 

In die skywerp vir mans bet 
Pfet Goosen weer koning ge. 
kryi met 'n gooi van 56, 30m. 
Hy was ook tweede in die ge
wigstoot met 'n afstand van 
15,05m. Henk du Toit was eer
ste in die gewigstoot met 15, 
70m. 

In die lOOm hekkies vir vroue 
bet Ria van der Berg tweede 
geeindig met 'n tyd van 14,2s. 
In die 400m ·bet Alta Stander 
'n goue gebuit met 'n tyd van 
55,7s. In die 800m bet Louise 
van Biljon tweede gekom met 
'n tyd van 2.16,1 na M. Holts
bausen van Kovsies wat gewen 
bet met 'n tyd van ·2.11,8s. 

In die veldnommers bet Wil-

na Fondse 'n tweekuns behaal 
met die skyfwerp en gewig· 
stoot. In die skyf het sy 40, 
94m gegooi en bet die gewig 
U,41m ver Iaat grondvat. Estie 
Robbertse het getoon dat sy 
weer haar ou vorm begin te
rugkry deurdat sy die spies· 
gaoi met 'n mooi afstand van 
41,92m gewen het. Sy was ook 
derde in die hoogspring met 
'n boogte van 1,54m. 
Jorina Gunther bet die ver
spring met 'n afstand van 
5,59m gewen. 

Dawie Malan bet die paal
spring gewen met 'n mooi 
hqogte van 4,70m en W. Geyer 
bet die spiesgooi vir mans 
met 60,82m gebuit. 

Die Kovsies wat aan die by· 
eenkoms deelgene<;_p~ bet, he.t 
duidelik bul tande vir die Puk· 
ke gewys deur drie goues te 
verower. In die 800m vir vroue 
bet M. Holstbausen met . 'n 
mooi tyd van 2,11.8s. gewen 
en in die 800m vir mans bet 
Hendrik Smit, die blondekop 
trots van Kovsies gewen met 
'n tyd van 1,50,5s. Div Lam· 
precht was koning in die 1 500 
m met 'n tyd van 3.53,1s. 

P .U.-Gholfkampioenskappe 
Waar: Potchefstroomse Buite

klub. 
Hoeveel putjies: 36. 
Wanneer: Saterdag 10 April 

1976. 
Mslaantyd: Vanaf 07hl5. 
Inskrywingsfooi: Geen. 
Donasies; Om te kan deelneem 

asook vir 'n lekker middag
ete die volgende: 

Die Wapad 

benodig ... enkele 

Redaksielede 

Doen gerus aansoek! 

(Bussie 13, 

SS.R.-kantoor) 

a. Aile Oudstudente en Perso
neel: R6. 

b. Voltydse P.U. vir C.H.O. 
studente: R4. (lndien ver
voerprobleme, plaas 'n brie
fie in SR-posvakkie nr. 109). 

lnskrywings kan tot 6 April 
gedoen word maar donasies 
kan nog op die oggend van 10 
April by die baan inbetaal 
word. 

Verdere inligting kan vanaf 
die volgende persone verkry 
word: 

Mnr. H. Celliers, telefoon 
8726 (24-uur daagliks). 

Mnr. L. M. du Plessis, tele
foon 21302 (vanaf 17b00 tot 
23b00 daagliks). 

Mnr. C. F. Kruger Studente
raadskantoor, P.U. vir C.H.O., 
_Posvakkie 109. 

Slegs spelers met 'n voorgee 
van 27 en laer mag deelneem. 

L.W. Fantastiese pryse kan 
vanjaa'r vir die eerstekeer in 
die gesk.iedenis gewen word. 

Die Wapad word gedruk deur 

die Potchefstroom Herald 

(Edms.) Beperk, Olenlaan . 11, 

Potchefstroom. 

WESYALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 

Thinus van Wyk van W.-Tvl., 
'n baie belowende atleet wat 
die 200 m in 20.6 en die 100 

m in 10,1 sek. hardloop. 
(Foto: Braam le Roux.) 

RUGBY 
DIE rugby-proewe wat verlede 
Saterdag gehou is, lyk beslis 
niE1_ so rooskleurig nie. Die 
PUK se span is heeltemal ge· 
breek en sal van nuuts af aan 
gebou moet word. Van ver· 
lede jaar se span is daar net 
vier spelers oor nl. James 
Stofberg, Sors Grayling, Okkie 
Oostbuisen en Piet Brand wat, 
ten spyte van sy uittrede uit 
rugby, met die Intervarsity 
teen RAU sal uitbelp. 

Daar is wei potensiaal on· 
der die jong spelers, maar die 
bouwerk M nog voor. Maan· 
dag en Woensdag ~ daar weer 
proewe gespeel ten einde 'n 
voorlopige 1A en 1B·span saam 
te stel. 

Eerskomende Saterdag vind 
daar 'n interessante rugbydag 
plaas. Koshuisspanne sal teen 
mekaar speel vir 40 minute 
lank - dus 20 minute aan elke 
kant. Terwyl die wedstryd aan 
die gang is, sal daar 'n skeids· 
regter en monitor op die veld 
wees. 

Wanneer die skeidsregter die 
fluitjie blaas, sal die monitor 
per tweerigtingradio laat weet 
wat die fout was en dit sal dan 
uitgesaai word. Sodoende word 
almal 'n goeie geleeatheid ge
bied om meer te wete te kom 
aangaande foute en rei!ls. Na 
elke vertoonwedstryd sal daar 
'n bespreking wees en geleent
beid om vrae te stel. 

PUK-STOEI - in die verlede so letwat van •u. l 
stiefkind, is besig om tot sy volle reg te kom as 'n 
pragtige, opbouende sport. 

Miskien het die stoeiers hul 
groot deurbraak met Intervar
sity verlede jaar· gemaak. Kov
sies is in ons eie Totius mid
de-in 'n siedende massa fynge
maal. Op SAU het die Pukke 
ook deeglik seker gemaak dat 
al die ander universiteite weet 
dat die gesogte trofee nog lank 
op die PUK-kampus gaan bly. 

Vanaf 1975 vorm die PUK
klub, die Pote-klub en die 
Potcb Dorpklub, saam die 
Potch-klub. Dit maak Potcbef
stroom een van die sterkste 
senior spanne in Suid-Afrika. 

Daar is nou beter kompeti
sie en beter mativering en ge
volglik 'n beter gehalte stoei. 
Dit hied die stoeiers ook beter 
oefengeleentbede, want elke 
klub het nog sy afsonderlike 
oefentye. Entoesiastiese stoei
ers kan tot soveel as sewe 
keer per week georganiseerd 
oefen. Gevolglik kan stoeiers 
nou ook rugby speel en an
dersom. 

Van stoei gaan die Pukke 
hierdie jaar nog baie hoor. 
Binnekort is dit Intervarsity 
teen RAU - om presies te 
wees - 27 Maart. Die PUK 
hied ook hierdie jaar die SAU, 
'n PUK-kampioenskappe en 'n 
bele J?aar toernooie aan. En 
Intervarsity teen die Kovsies, 
die groot lekkerkry, kom nog. 

Daar word tans nog onder
handel met die owerhede om 
die aankoop van 'n nuwe stoei
mat wat ongeveer R3 000 saJI 
kos. 

Huidige, voormalige en 
voomemende stoeiers wat wil 
aansluit by die PUK-stoeiklub 
moet skakel met voorsitter 
Henning Vorster in Over-de
Voor. 

Die oefentye in Over-de Voo 
se ontspanningsaal is as volg~ 

Maandae: 4.30·nm. 
Woensdae: 4.30 nm. 
Donderdae: 9.00 nm. 

P.U.-KRIEKET 

UITGESTEL 
DIE P.U.-krieket is uitgeste 
weens die Curriebekerwedstry< 
de tussen ·vrystaat en Trans 
vaal B. Eerskomende naweel 
vind die finale wedstryde teen 
Strathvaal plaas. As die Pul 
onoorwonne uit die stryd WI 

tree ,moet die wedstryd onbe 
slis eindig of moet by in di\ 
eerste beurt koning kraai. 

• land Vroiteatlete beste Ln 
DIE Puk spog vanjaar met van die beste vroue atlete in die land. Dit was oo 
nie verniet verlede jaar die Jaar van die Vrou nie. Hierdie dames oefen g 
motiveerd en neem gereeld aan kompetisies deel. 

Jorina Gunther, vanjaar 'n 
vierde)aar student, spog met 'n 
beste afstand van 5,98 m wat 
sy in 1975 tydens die SA Kam· 
pioenskappe ~n Port Elizabeth 
behaal bet. Haar mikpunt is 
enigiets oor 6 m. 

Alta Stander, 'n eerstejaar· 
student, bet Wes-Transvaal ge
durende 1975 in Europa ver· 
teenwoordig. Haar beste tyd 
oor die 400 m is 54,6 sek. en 
oor die 800 m is dit 2:9,3 sek. 

Wilna Fondse is 'n tweede
jaarstudent en 'n uitblinker 
waar dit kom by gewigstoot en 
skyfwerp. Haar beste afstande 
is 45,00 m dn die skyfwerp en 
13,22 m in die gewigstoot. Sy 
bet ook reeds provinsiale kleu· 
re in netbal verower. 

Kittie Coetzee se beste hoog
te in die hoogspring is 1,63 m. 
Hierdie eerstejaarstudent kan 
nog baie hoogtes bereik met 

genoegsame oefenmg. 
Annemarie Blom, ook 'n eer· 

stejaar, se beste afstand met 
die skyf is 40,84 m en in die 
gew{gstoot 11,41 m. 

Louise van Biljon se beste 
800 m tyd is 2:12,4 sek. en haar 
1 500 m is 4:41,0 sek. Haar 
toekomsverwagtinge hou die 
volgende in: .,Sal maar sien 
wat gebeur". 

C.atby Hough is 'n vierdejaar 
onderwysstudent en kan Jaat 
rieme neerl~ as dit nodig is. 
Haar beste tyd oor die 100. m 
is 11,9 en oor die 200 m 24,5 
sek. Sy hoop net om in die na· 
bye toekoms .,baie goeie tye" 
te hardloop. 

Rosalie de Klerk, dosente in 
Liggaamlike Opvoeding, is een 
van die groot veterane van die 
Puk. Sy bet met tussenposes 
vir die Puk deelgeneem sedert 
1968. Sy is ook 'n kranige 

pi uim balspeelster. 
is sy afrigster vir die -langa 
stand atlete. Haar beste ty 
oor die 800 m is 2:16,0 sek. e 
.oor die 1 500 m is dit 4:41, 
sek. Haar beste prestasie · he 
sy bebaal toe sy Suid-Afrika · 
die landloop verteenwoord 
bet. Sy bet in .RhodesU! vierd 
gei:Hndig in 'n internasionai 
byeenkoms. 

Estie Robbertse is mal 
spiesgooi en baar beste 
stand is 45 m. Hierdie B 
eerstejaar student spring oo 
hoog en baar beste boogt! 
is 1,65. 

Hierdie vroue-aUete streef 
mal boer en boer - a1 is 
net om een dag goeie tye t 
bardloop of om te sien w 
gebeur met 'n wink van dl! 
oog. Hou bulle maar dop -
hulle is die room van die o 

Die PUk·vroue-atlet& waarna in die artikel verwys word is, v.J.n.r.: Estie Robbertse, Kitti 
Coetzee, Wilna Fondse. Louise van Biljo~. Cathy Hough, Annemarie BJorn, Alta Stande 

Rosalie de Klwk en Jorina Gunther. (Foto: Fotokuna.) 




