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KAR AVAL IS HIER 
Pukke, bier is die program . •• 
VOLGENS mnr. Adriaan Jacobsz, Karnavalvoorsitter, is daar veral twee 
hoogtepunte vir volgende week. Die eerste is die trapkarwedren wat Vry
dagaand plaasvind. Die rondtetye word reeds Vrydagoggend geneem, dieself
de tYd as wat die sewe-manrugby en die damessokker plaasvind. 

Die verskillende trapkar
spanne oefen l'eeds geruime 
tyd en vanjaar se wedren be
ioof om die beste te wees in 
die drie jaar wat trapkarwed· 
renne op die PUK populer be
bin word het• 

Die ander hooptepunt is die 
afsluitingsfunksie, wat anders 
as in die verlede, nie so streng 
formeel sal wees nie. Die PUK
KE word weggevoer na die ver
re Bavaria waar 'n egte Duit· 
se ete met bier voortgesit sal 
word met 'n D!.!itse blaasorkes 
in die agtergrond. Op die ·koop 
toe kry elke ,.reisiger" 'n bier. 

ONTHOU 
om vroeg te 

registreer vir 

KARNAVAL
SETIE'! 

beker om die aand te onthou! tree weer op waarna die drie. 
Maandag 10 Met! wiel wedren begin. Na 19h30 

19h30 Skynhof, aangebied deur neem die vlotbouery in aile 
die Regsvereniging, in die ems 'n aanvang. 
Frans du Toit. Vanaf 20h30 sal Vrydag 14 Mel: 
daar ook musiek in die Totius- 08h00 - llhOO Die seweman
saal wees met die oog op ~tu· rugby en damessokker op die 
dentevaria se uitsf;!n.:ling di~ Fanie du Toit (rondtetye vir 
aand. trapkarre word ook geneem 

D.lnsdag 11 Mel: op die kampus). 
16h30 Die Kultuurraad bied die llhOO - 12h00 The Settle· 
jaarlikse Kaap.na-Rio wedvaart ment en Mel Miller voor die 
o.p die Potch-dam aan, waarna hoofgebou. 
Cine·Puk ' n filmvertoning in 12h00- 12h30 Inter·koshuis-
die Totiussaal sal aanbied. kompetisie. 

Woensdag 12 Mel: 12h30 - 13h30 Maria en Me1 
18h30 Die Ku!tuurraad bied 'n Miller voor die hoofgebou. 
bierblik-toring kompetisie in 13h30 - 14h15 Interkoshuis-

.die Totiussaal aan waarna 'n kompetisie. 
kunstenaar sal optree. 14h15 - lShlS Gene Rockwell 

Donderdag 13 Mel: en Mel Miller. 
17h00 Die rondtetye vir die da· lShlS - Verdere voorberei-
mes driewiel-wedren word ge· dings vir die trapkarwedren, 
neem. · wat om 16h00 begin en om 

17h30 'n Musiekkunstenaar 21h00 eindig. 
tree voor die hoofgebou op, 21h00 Vlotbou. 
waarna die amptelike opening Saterdag 15 Mel: 
van Karnaval deur Prof. Tjaart 06h00 Beoordeling van vlotte 
van der Walt waargeneem op kampus. 
word. 08h00 Vlotte vertrek na 

18h15 'n Musiekkunstenaar Potch-dorp. 
09h00 Vertrek na Klerksdorp 

waar vlotte 'n verdere maksi· 
mum van 100 punte verdien. 

-

Rektor A se: Vier fees 
VIR die soveelste keer is dit weer Kamaval 
die woord wat die simbool geword het van die 
bevange genieting van studentevreugde. 

Die swartkyker sal se in die 
tydsgewrig waarin ons leef, 
moet sulke uitbundigheid op· 
geskort word. 

lndien dit hiermee net daar· 
om gegaan bet, sou hy reg 
gewees bet. 

Wesentlik beteken Karnaval 
vir die Pukstudent twee dinge: 
insameling van fondse vir be-

REDAKTEUR 
BEDANK 

hoeftige instansies - en dit bet 
bulle ook in hierdie uur van 
ons bestaan - en die genie. 
ting van hierdie proses van lief
desdiens. 

Daar word nie met swaartil
lendheid gewerk aan 'n poging 
om leed te versag nie! 

Pukke, wees blymoedig om
dat u nog in staat is om u 
hand uit te steek na ander -
wees net so bly en vier die 
fees van die jaar met mate 
en met gedraenheid. I PROF. H. J. J . BINGLE, 

H. J. J. Bingle. Rektor van die P.U. vir C.H.O. 

Terw~l.jy vir jou 
stuCI1e sqrg, 

sqrgd1e . 
Standard-Bank • • 

VlrJOU. 

Kortnuus llhlS Vlotoptog in Klerks· 1 , If!~ 
Studentplan is 'n sak vol fmansiele skemas 

wat deur die Standard Bank ontwerp is om die 
lewc vir studente makliker en aangenamer te 
maak. 

* Die reklamesette wat kos
huise met die oog op Karnaval 
uitvoer, neem al. hoe groter af
metings aan: Klawerhof en Ku
lu het selfs so ver gegaan as 
om hulself op televisie te kry. 
Over-de-voor beplan om baie 
honderde kilometers te ry vir 
hul reklamesette. Vergeet-my
nie het die program ,,In My 
Kontrei" onder Ieiding van Sa
rei Myburgh opgekommandeer 
om vir Karnaval reklame te 
doen. Klooster het die Trans
valer gehaal met hul reklame
set in Johannesburg (amper 
ook die tronkl as mens van die 
polisie se bekommerde uitla
tings moet oordeel). * Onthou: aile reklamesette 
moet by Jan Botha (SSR-kan
toor 13h30) gerigistreer word 
om punte vir n koshuis te kan 
tel. * 'n Nuwe assistent-pen
ningmeesteres vir die SSR is 

in die plek van mej. Ceylonia 
Boshoff aangestel. Mej. Bos
hoff trou op - S Junie. Mev. 
Ansie Bosman neem haar plek 
in. * Op die gradeplegtigheid 
van die PUK verlede Saterdag 
is daar 708 eerste grade, 213 
honeursgrade, 75 magistergra
de, 31 doktorsgrade en 1 ere
doktorsgraad toegeken. Wat 
vera! opval, is die feit dat die 
PUK persentasiegewys die 
meeste honneursgrade van al 
die Suid-Afrikaanse universi
teite toeken. Dit wil mos lyk 
of PUKKE graag Ianger op die 
PUK wil bly, of hoe? 

Van die 31 doktorsgraqe is 
11 in die natuurwetenskappe, 
8 in die geesteswetenskappe, 
S in die ekonomiese rigting, 4 
in opvoedkunde, 2 in regte en 
1 in teologie. Dertien van die 
doktorandi is aan die PU vir 
CHO verbonde. 

CINE-PUK 
Vrydag 7 Mel: TER WILLE VAN CHRISTINE. 
Saterdag 8 Mel: BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE 

KID. 
Saterdag 15 Mel: BREEZY (vir dlegene wat nle geld het 

om die rela na Bavaria rnee te maek nie). 

dor.p begin. 
19h00 KarnavalafslW:tings-

funksie te Sentrale Eetsaal. 
Dit is 'n aand in Bavaria, R6.00 
per paar wat insluit 'n egte 
Duitse ete asook bier en die 
bierbekers en musiek deur 'n 
Duitse blaasorkes. 

Kaartjies, wat beperk in aan. 
tal is, vir die afsluitingsfunksie 
sal vanaf Woensdag 5 Mei be
skikbaar wees by die SSR·kan
toor vanaf 13h30. 

~;.} ·;;.S"· • 

Mej. Ceylonia BoshoH, pen
ningmeestersasslatent van die 
S.S.R., wat nou die diens van 
die S.S.R. verlaat omdat ay 
gaan trou. (Foto: Fotokurw.) 

DIE huidige Wapadredakteur, 
mnr. George Lotter, bet be· 
sluit om vanwe!! ernstige stu· 
dieverpligtinge, nie meer voort 
te gaan met die redakteur
skap nie. Die redaksie bet hul· 
le egter bereid verklaar om in 
die tuig te bly. 

IBBIES 
WEN 

DIE lbbies het Sasokpark Sa· 
terdag op die Marki:ittersta
dion in die twee spanne se 
Neserbeker.Vedstryd konstant 
op die verdediging gehou. 

Die eensydige kragmeting 
bet vir die studente, wat met. 
'n glibberige bal goeie aan
vallende rugby gespeel het, op 
'n oorwinning van 56·0 uitge
loop. Rustyd met die telling a1 
20·0 ten gunste van die lbbies 
was · die skrif reeds vir die 
tuisspan aan die muur. 

Oor. die telling hoe£ nie op
gewonde geraak word nie. Sa· 
sok se teenstand was nie van 
gehalte nie. Nogtans het die 
Pukke waardevolle hanteeroe
fening gekry. 

Piet Brand was in sy ele
ment en het sommer vier drie!! 
gaan druk.v 
(Geneem uit: Potchefstroom 
Herald) 

1. . Studenteleningskema. Lenings tot R4000 

2. 

teen ongelooflike lae rentekoerse met 
maklike ~erugbetalings. 

Gratis maandelikse ekonomiese Oorsig 
van die Standard Bank. Noodsaaklike 
leesstof vir enigeen wat in die ekon6mie 
en die sakewereld belangstel. 

3. · Stanza, spesiale versekeringspolis vir 
studente. Lewensdekking en beleggings
voordele. Premies so Iaag as R2,80 
permaand. 

4. Studentespaarrekening. Geen kostes nie. 
Tot R100 per week kan by enigeen van 
ons 860 takke getrek word. 

5. ·Tjekrekening: Aile rekenings kan per 
tjek of aftrekorder betaal word. 'n 
Nuttige statu'ssimbool vir 'n student. 

6. 

7. 

Plusplan-rekening. Minimumsaldo van 
RSOO, met stewige rente op daaglikse 
sal do bereken. Aftrekorder-fasiliteite. 

Flexirand-beleggingsertifikate. In een
hede van so min as R100, en jy kan tot 
90% van die bedrag wat jy bele het, 
terugleen. Jy trek hoe rente, maar die 
geld is nog steeds tot jou beskikking 
wanneer jy dit nodig het. 

Daar's nog baie meer voordele aan 
Studentplan verbonde - te veel om hier te 
noem. Maak 'n draai by die naaste Standard· 
Bank en kry 'n brosjure met volledige 
besonderhede. e -

Standard Bani< li: ~·-·-·M---~--·--~ Op cle Standard kan u ....._.. 
UN lAS SB/1 11J) /202/A 



I 

l 

BLADSY 2 DIE WAPAO VRYDAG, 7 MEl 1976 
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KARNAVAL 
2 'l'HESS. 2 : 16, 17: ,,En mag onse Here Jesus Christus self en onse God 
en Vader, wat ons liefgehad bet en 'n ewige troos en goeie hoop in genade 
gegee bet, julie harte vertroos .en julie versterk in aile goele woorde en 
werke!" 

EEN van die tw.ee groot gebeurte
nisse van die jaar is voor die deur: 
KARNA VAL ! Tradisioneel is dit 
'n tyd van vreugde en vrolikheid. 
Die Pukke bet nog altyd die vermoe 
gehad om die geleentheid by uit-

. stek te geniet. 
Karnaval is dan ook vir Pukke, 

aangebieJ deur Pukke en Pukke 
maak daarvan wat dit is. Die do· 
sente gun op bulle beurt die stu
dente hierdie paar dae van ,rus" 
(om nie van hul eie rus te praat 
nie!). 

Pukke, neem deel aan Kama
val '76! Net jy kan dit vir jou 'n 
onvergeetllke gebeurtenis maak. 
Geniet dit op 'n ware Puk-wyse. 
Sonder om negatief te wees wil die 
Wapad 'n beroep op aile Pukke 
doen, dat dinge soos drankmisbruik 
en verf van mure en verkeerstekens 
nie by die Puk se karnaval tuis
hoort nie. naar is immers bale an
der ,geesvangaksies" wat prakties 
uitvoerbaar is, en aan inisiatief bet 
die die ware Puk-student nog nooit 
ontbreek nie ! 

REDAKTEURSKAP 
DIE redaksie van die Wapad wil 
net van hierdie geleentheid gebruik 
maak om die uittredende hoofre
dakteur, mnr. George Lotter, van 
harte te bedank vir die onbaatsug
tige diens wat by tot dusver in die 

termyn gelewer bet. Deur sy ver
m'Q_e om met mense te kan werk 
en g~eie resultate te verkry, bet by 
die respek van die hele redaksie 
gewen. Mag sy verdere studies 
voorspoedig wees. 

Geagte Puk-vriend/in, op werk; daar's nie nou tyd 
Karnaval is op hande. 'n Tyd daarvoor nie; die koms van 

van jol en ontspan. Druk word Christus is te naby; ons gaan 
op elkeen van ons uitgeoefen: uit die wereld. 
Gaan mal, want dis Kamaval! Dis hierdie Christene wat 
Die !ewe bied uiterlik vandag lewenskrag nodig bet om huile 
inderdaad geweldig baie - roeping in die wereld te vervul. 
voile geleentheid om te werk Hulle en ons bet dit nodig om· 
en te leef en te speel. dat God ons beveel om voluit 

Twee gevare bedreig die te leef, omdat ons leef in die 
Christen: by kan hom heelte- tyd wat uitloop op die weder
mal ontrek van die !ewe en uit koms en omdat die satan mag· 
die . wereld gaan, 6f by kan s6 tig is - die antichris is noual 
deel word van die wereld dat in 'n sekere siljl besig om sy 
by sy Christenskap verloor energie te ontplooi. Ook in 
Die derde moontlikheid is be. hierdie Karnavaltyd sal die sa
ter: Wees In die wereld, maar tan sy tol eis. 
nie van die wereld nie. Dis ook My vriend/in, as jy nie in 
die appel van die teksvers, al Christus is en Ieef nie, as jy 
staan die teks in die vorm van nie die vaste sekerheid van sy 
'n bede. wederkoms bet nie, as jy nie 

In die welvarende handel- die heerlike uitsig bet op die 
stad Thessalonika word d1e finale vestiging van sy konin
Christene bedreig deur verlei· kryk nie, as jy nie nou reeds 
dinge van die satan · en deur in hierdie lewe bereid is om 
vervolginge deur nie-Christene volledig as oue mens te sterf 
'n Valse bron lig bulle boonop nie, as jy nie werklik verlang 
in dat die wederkoms van Jesus na die totale lewensvemuwing 
op hande is. 'n Groepie van die wat Christus jou kan gee as 
Christene reageer s6: Ons hou Hy weer kon nie - dan wil 

loofs·, lief des· en hoopverhou
ding tot Jesus Christus bet nie, 
dan sal jy een van die Pukke 
wees wat jou gaan vergryp 
aan drank, seksueel prikkelend 
sal aantrek, wellustig in da· 
meskoshuise rondhardloop ens 
ens. 

As jy met Christus !ewe en 
ver:ang dat Hy weer sal kom, 
om ook jou ontspanningslewe 
finaal te kom vernuut, dan sal 
jy ook saam met mede-Chris
tene vrolik kan wees in bier
die tyd en jou laat beheers 
deur die Gees van Christus 
alleen. Dan sal jy ook saam 
met Paulus die bede van die 
teksvers bid: Mag Jesus Chris
tus en ons Vader aan ons as 
sy kiDders ware lewensenergie 
gee, omdat Christus weer kom. 

En God sal dit doen. Want 
Christus is die enigste en waar
agtige Verlosser, Oorwinriaar 
oor satan, dood, graf en sin
loosheid. Saam met Hom sal 
ons ook in Karnavaltyd ons 
deur niks laat oorheers nie. 

-----·----------------------------------------------- ek jou verseker dat jou !ewe 
My yriend/in, Iaat ons die 

dryfkrag om te lewe, ook in 
hierdie vreugdetyd, nie uit 
onsself put nie, maar uit die 
Gees van Christils. lETS WAT U TOT DUSVER 

MISKIEN UIT DIE OOG 
VERLOOR _HEY, KAN DA~ 

U HELE TOEKOMS BEPAAL. 
'n Bank. 

As mens platsak is. is di t moei lik 
om te glo 'n bank kan jou help om jou 
ambisies in die lewe te verwesenlik. 

Maar banke is vandag anders as in 
die ou dae. 

Ja. dis nog steeds ·n veilige bere
plek vir mens se geld. Daarby speel hulle 
egter vandag ·n veel aktiewer rol in dre 
gemeenskap. 

By Nedbank kan u ·n lopende 
rekenrng open met wat sommige mer,se 
as kleingeld sou beskou . Ons gee nre om hoe 
veel of hoe mrn geld u vandag het r1re 
Maar ons stel wei belang in hoe toegewyd 
u werk aan u toekoms. En hoe ons u kan 
help om sukses te behaal in u strewe. 

Want help kan ons u help Op meer 
maniere as wat u dink. 

In u studiejare- wanneer u kontant 
moet he vir boeke. klasgeld of losiesgeld 
Of sommer net om aan die lewe te bly 

Na u universiteitsdae - wanneer u 
nog meer geld gaan nodig he om u eie 
potj ie te krap 

En later. wanneer u eindelik ·n goeie 
inkomste verdien. sal ons daardie 
verdienste vir u vinnig Ia at vermenig
vuldig .deu r verstandige belegging . 

Nedbank bied u dus u lewe lank ·n 
groeiende reeks praktiese pla·me om 
argehele finansiele sekuritei t te verkry. 

Studiehulp 

Die oomblik wanneer u ·n bank
rekening open by Nedbank. ruil u u geld 
in vi r Nedrand. D it sal u eerste kenn is
making w ees met die hardwerkende 
rand - die een geldeenheid w at spesifiek 
gerig is op groei. Later in u lewe sal u 
ten voile beset presies hoeveel harder 
Ned rand as die gewone rand werk. 

U kan 'n lopende rekening of 'n 
spaarrekening open. As u kampus ·n 
Kitskontant-masj ien het. kry u 'n Kits
kontant-kaart Daarmee kan u sells na 
bankure kontant u 't die masjien trek. 

Na u eerste studiejaar kan u aansoek 
doen om 'n leningsrekening Oit sal help 
om ding~sommer baie makl iker te maak 
vir u. 

Ons w eet alma I hoe duur boeke en 
toerusting deesdae is. Om nie eens te 
praat van klasgeld en kos nie. U kan die 
lening na eie goeddunke aanwend. 

U kan natuurl ik net tot 'n sekere 
vasgestelde bedrag leen. Maar u betaal 
net rente op die geld wat u werklik trek. 
En die rente van 5.5% per jaar is besonder 
bill fk. 

As u inskryf vir 'n MBA-graad. kan 
ons moontlrk 'n M BA-Ien rng aan u 
toestaan. Hier is die maksimum lenings
bedrag hoer. en die voordele is diesel fde. 

As u ·n studre- of vakansrerers 
onderneem. kan ons u ook help Ons kan 
aile besprekrngs vir u behartrg. en rerstjeks 
asook buitelandse valuta voorsren. 

Ons kan se lls leesstof verskaf Suus 
publikasres oor die ekonomie. Ook 
Pas~Q.OJUO Pleasure. ons tydskrrf oor 
spys. drank en vem1aak. En Nedbank 
Sportsman. propvol rrltPrC'ss<inie ·rnlrqtrnq 
oor feitlrk. elke sportsoort 111 Suid-Afrrkil 

Wegspringkapitaal vir u eie ondememing 

As professtonele 111an sal u clrt d<Jik 
eendag oorweeg om u ere besrqherd te 
begin of 'n vennbotskap aan te gaan 
Weer eens kan Nedbank u meer nelp as 
wat u van ·n bank sou verwag 
Miskien ·n lemng - teen ·n redelike 
rentekoers en op bare goere voorwaardes 

Vir ·n dokter of tandarts bied ons 
spesrale huurfasrliterte. U kan naamlik al 
die nodrge toerustrng huur wanneer u u 
prdkty~ beorn 

Ons laat u geld meer geld verdien 

As u dre dag goed ~Jeves trg rs. met ·n 
steeds groeiende inkomste. sa l u mrskren 
dink ons het u nou gehelp soveel ons kan . 

Maar nee. 
Op die stadrum kan ons dienste van 

groter bel-ang as ooit vir u wees. 
Want nol,J tree die geweldige krag 

van die Nedral)d ten voile in werk ing. 
' Dit hang' net van u af U kan die 
geld wat u verd ien. laat leegle. Of u kan 
dit in die werk steek by Nedbank om op 
eie houtjie nog baie meer geld te verd ien. 
(Met ander woorde. terwy l u werk om 
geld in te bring . werk u Ned~and ewe 
hard om n6g geld in te bring.) 

Ons het verskeie pi anne wat u kan 
inspan om u inkomste of kapitaa l of albei 
te laat groei. En almal bied die hoogste 
moontlike rentekoerse. Ons sal u help 
beslui t oar die regte een vi r u · 

U kan ook met ons gespesialiseerde 
beleggings-adviseurs gesels. Ons finans
beplanners. Versekeringskonsultante. · 
D ie land se voorste f inanskenners is hier 
tot u beskikking. 

Eenmaal 'n Nedbanker, altyd 'n Nedbanker 

Dis 'n uitgemaakte saak: Sodra u ·n 
Nedbanker word . begin dinge gebeur. 
Van daardie oombl ik af verloop u sake al 
hoe meer voor die wind . 

Eerstens help ons u om sukses te 
behaal in al u doelwi tte. 

En dan sorg ons dat u ·n inkomste 
kry wat by u sukses [las. 

Kom loer so gou moontlik in by u 
na<tste Nedbank-tak. Verte l die bestuurder 
w<H u posisie is en laat die res aan 
11om oor 

Nedbank haal die geldelike laste van 
u skouers af sodat u vry is om te konsentreer 
op die dinge waarvoor u universiteit toe 
\lekom het. U studies en u toekoms. 

Hoe verder u vorder. hoe harder 
werk Nedbank vrr u 

DIE TOEKOMS LE 
BY DIE NEDBANKERS 

Nedbank Beperk Gereg1streerde Htmdelstlank 

'n Lid van die Nedsual-groep. 

op aarde en dus ook jou bele. 
wing van Karnaval een stuk 
sinlose uitsikloosheid sal wees. 

Die manier waarop jy Kar
naval hou, sal jou houding 
jeens die wederkoms verraai, 
meer · nog: jou verhouding 
teenoor Hom wat weer liom. 
As jy nie 'n persoonlike ge-

Laat ons dan nie lewensmy· 
ders wees nie, ook nie lewens· 
verafgoders nie, maar lewens· 
stryders, gedring deur die be. 
lofte in Op. 22: .,Ek kom gou!" 

Oor koshuisrugby 
GEAGTE ·REDAKTEUR, - Dit is jammer as daar 
so nou en dan harde woorde gese moet word 
maar soms kan dit nie anders nie. 

Die saak wat bier aangeraak daarop in~estel is dat sodra '-n 
gaan word is Over-de-Voor en Dorpspeler vir p,(J1{ speel by 
·koshuisru·gby. vi.r bulle as .koshuas verlore is, 

Dit ~s baie selde dat Over- omdat PUK se belange eerste 
de-Voor swaar dra ~as ddt by kom. 
Pukrugby k.om, maar as dit ge- Over-de-Voor as julie dan 
beur soos nou die gevai is, dan moet verskon:ing maak as julie 
praat bulle van '.n verswakte ·nft.e 'n span •ka:n wen nie, dink 
koshuisspa·n. dan net asseblief 'n ander ver-

Ek kan ook s~ 'n span is skoning wt, want spelers wat 
verswak maar dan is d1t weens vir PUK speel is PUKspelers 
beseri.ngs en nie omdat van en op bulle 'het geen •koshuis 
die 'koshuis se spelers vir PUK aanspraa'k me. 
s·peel nie. iBotha Mar~. 

Nog nooit bet Dorp of enige 

ander koshuis so 'n wrskoning APOLOGJE 
aangevoer as bulle llie dlie pyp 
dn :koshuisrugby rkon rook nie, 
maar toe daar i·n 'n gespr.ek na· Hiermee maak ondergetekendes 
vraa·g ged.oen word oor die so- verskoning aan die Rektor van 

· genaamde .verswakte span van die P.U. vir C.H.O., vir die pia· 
Over-de-Voor word daar dade- sing van die brief .,Pukkie stet 
H:k deur een van bulle manne teleur" in Die W11pad van Vry· 
ges~ dat daar dan 10 van hul dag 26 Maart 1976. Die saak 
spelers by d1e Pukspanne lnge- is nie op die regte manier 
lyf is. Terwyl dd.e Dorpspelers benader nie en misverstand 
nie dadelik die getal spelers kon ingesluip het. Ons vertrou 
wat ·Dorp in in die universi· dat die. apologie so aanvaar 
lteitspanne vflrteenwoordfg sal word. - Theo Barnard en 
kon meld nie, omdat bulle George Lotter. 

WELKOM •.. ! 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

+ HANDBOEKE 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK-
HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,,die Potchefstroomse boekha:ldel'' 

Tomstraat 86 - Tel. 8875 - Potchefstroom 
-WP 
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CHRISTENSTUDENTE 
VERGADER. 

V ANAF 23 tot 28 AprU het ongeveer 80 studente van unlversltelte In Trans
vaal op Cyara naby Hekpoort saamgetrek om 'n tema te bespreek, nl. 
,Christ, ·Lord of all". Twintig Pukke was daar onder Ieiding van Pieter 
Odendaal, voorsitter van Korps. 

:Verder was daar studente 
van Wfts, U..P., Unisa en enke
le swart skoliere ui.t Soweto. 
Christenstudente van Turf· 
loop wou om politieke redes 
me meedoen aan die konferen
sie nie. Die ·konferenSiie is ge
reel deur KORPS en Student 
Christen Aassociation van Wits. 

- mense wat baie ernstig 
streef om te buig onder die 
gesag van die Woord in a1le 
fasette van huUe Jewe. Die te
ma-leier .Chua Wee Hian se 
aanbieding was puik gerefo-r
meerd - sy eksegese was Ulit 
die hoog~te Bybelse rak·ke. Die 
program vir Bybelstudie was 
goed . gebalanseerd, aktueel 
toegespits met 'n opvaUende 
gebrek aan pil!tisme, metoJis
me en fundamentallsme. Om
dat die :k.onferensiegangers uU 
versk.illend·e ·kerke kom, was 
daar uiteraaro ook meningsver
skil. 

Afrikaans is, bet ek jou rue 
nodig rue. So 'n konferensie I I 
toets die wortels van jou ge
J.oof, jou persoonlike verhou- I I 
ding met God. As ODS enigsins 
i.n vrede wii saamleef in bier
die . land, dan rnoet ons as 
Cbristene handevat en die else 
van liefde en :geregtigheid na
kom. Ons moet geleentheid 
soek en bestaande geleenthede 
benut om mekaar as Chmtene 
uit verskillende groepe en vol
kere te ondersteun. As Ohr\s
tenstudente moet ons ook een
dag Ieiding neem in die same
lew.ing - of glo :Jy nie dat jy 
in Christus die waarheid het 
nie, ook Q.ie waarheid in ver
houdinge nie? 

V.l.n.r. Johan Pretorius, Albert de Beer en Peet Badenhorst tydens die oorhandiglng van 
die prys vir die koshuis wat die hoogste gemiddeld met die Broseksamen gekry het. 

Dit is toegeken aan Heimat koshuis waarvan Albert de Beer primarius is . 
(Foto: Hendrik Bosman.) 

CHUA WEE HIAN BESOEK ONS KAMPUS! 

Die tema is gelel deur 'n 
Chinese Christen Chua Wee 
Hian, verbonde ·aan 'n inter
nasionale studente-organlsasie. 
Behalwe die vyf sessies waar
tydens fasette van clie tema 
. bespreek is, was d.aar daag
Uks ,geleentheid vir groep-By
belstudie, sport, informele ver
k:eer .en 'n reeks seminare oor 
'n wye verskeidenheid onder· 
werpe, bv. die Christen en ~o
S:a:Ie betrokkenheid, Christc
iike interpretasie van die ge
skiiedems, moraliteit en kom
munikasie, die k:erk en nasio
nalisme in S.A., di·e interpre
tasie van die Bybel, ens. 

Op hierdte stadium het c:~e· 

kere krttik~ters seker a1 ge
wonder: Was di~ konferensie 
nie maar net 'n ,romanti.·ese de
monstrasde v·a.n '·n sk)lllleenheld 
nie, •n blinde strewe na eku
menlese belewing sonder inag
nelning van ;,grondige" ver
skllie nie? 

Vi·r my het die tkonfe<ende 
veral een saak sterk onder
streep: IXe Uggaam van Chris· 
tus is 'n eenheid en 'n verskei· 
denheid (I Kor; 12). Om so 'n 
eenheid te ·bely en me ook te 
demonstreer nie, is om die 
liggaam van Cbristus 'n mank 
voorkorns in me w~reld te gee. 
Die band in Christus is prim~r. 
rue d:e volksband nie, of die 
instltut~re band van die kerk 
nie. Natuurli:k moet dU 'n een· 
hei.d in die waaTheid wees. 
Maar nooit mag my Mrikaner
skap ontaard in nssisme en 
kerkisme wat my belewing van 
gemeenskap met ander Chris· 
tene belemmer n!e. 

Ek pleft nie vir 'n skakel· 
manie nie. Die P.U. as geheel 
en die S.S.R. in besonder was 
nooit isolasionistdes nie. Hier
die bestaande skakeling moet 
gekoester en uitgebou word op 
die gro.,dslag van die Woord. 

Vorster Combrink. 

Kom luister na hom Woensdag I stud.ent en Marxisme wereld-~ taris van die International Fel-
12 Mei om 19h45 in die hi- wyd. (Hian is 'n Chinese lowship of Evangelical Stu
blioteekgebou. Onderwerp: Die Christen en Algemene Sekre- dents). 

My antwooid: Ek het noolt 
geweet dat Christene van ver· 
skillende kerke en ·kulture eu 
kleure s6veel grondigs in gt'· 

meen het :nie! ·Die meeste van 
ons Engelse vriende het bulle
self bestempel 'as Evangelicals 

Ons ik:an baie by mekaar 
leer as Ohristene oor kultuu!' 
en kleurgrense been. Ons het 
mekaar IOOdig dn ·hierdie prag
tl®e lano waarin ons wootl. 
Die oog kan tnie vir die hand 
s~: Om'llat jy wit of swart of 

Peter Eliastam, 'n Jood wat Clvisten geword het, in ge
sprek met konferensiegangers tydens die konferensie vir 
Christenstudente wat die vakansie aangebied is. Peter is 

'n kunsdosent in Johannesbwg. 

L.O.-STUDENTE AKTIEF 
DIE L.O.-verenlging van die P.U. vir C.H.O. het die 
inisiatief geneem om 'n departementele uitrull· 
skema tussen al die L.O.-departemente van ons 
land te reel. Die doel van hierdie skema is · om 'n 
beter samewerking, en beter vriendskapsbande as
ook idee-uitruillng te bewerkstelUg. 

Die eerste uitruiling met die 
Universiteit van Stellenbosch 
het reeds suksesvol plaasge
vind. Twee Maties, naamlik 
Basie Burger en Litia Walters 
bet die Puk reeds gedurende 
hulle vakansie drie weke ge
lede besoek. Hulle bet by die 
L.O.-departement klas gedraf 
en die L.O.-vereniging se aksies 
wat daardie week geloods is, 
bygewoon. Volgens die baie 
gunstige verslag wat ons van 
hulle ontvang het, bet hulle 
dit baie leersaam en interes
sant gevlnd. 

Dave ~treicher en Lizanda 
Laas het toe in ons kort va· 

kansie Matieland gaan besoek. 
Ons is op 'n tradisionele warm 
verwelkoming daar ontvang 
en bet die week op Matieland " 
besonder geniet. Daar is baie 
moeite gedoen om die week 
vir ODS so interessant as 
moontlik te maak, en Basie 
Burger, wat agter a1 die organi· 
sasie gestaan het, het ~roed in 
sy doel geslaag. 

Die L.O. vereniilng op die 
PUK beoog om hierdie skema, 
teen die einde van volgende 
jaar, voltooi te he. Ons beoog 
ook om dit 'n jaarlikse instel
lina te maak vir c1ie toekoms. 

... 
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KORTSPORT 
* Hombre bet Klooster ver
lede Saterdag met 11-3 ·ge
ltlop. Dit was 'n nat wedstryd 
op 'n swaar veld en die hu
meure bet nieteenstaande die 
nat toestande, warm geword. 

, Op 'n stadium was daar dan 
ook twee Hombre-manne in 
die ,,koelkas". * Wouter Burger van Kloos
ter is as Ringtennis-Springbok 
gekies om teen die besoekende 
Wes-Duitsespan te speel. Baie 
gelukl * Die kosbuistennisliga is 
gekanselleer vanwee die swak 
belangstelling van die meeste 
koshuise. Die voltydse te~$
afrigter van die PUK, rri-J.r. 
Piet Kamfer, bet gese dat die 

feit 'n groot terugslag vir die 
PUK se tennis sal beteken. * Die eerste rugbyspan van 
die PUK speel Saterdagmiddag 
teen Sasokpark op Olenpark. 
Na hul mooi oorwinning oor 
Wes-Wits Woensdagaand be
boort ons manne nie veel pro
bleme te ondervind om Sasok
park te klop nie. * Die Ibbies moet na hlil 
strawwe wedstryd teen Klerks
dorp Woensdagaand, vir 
R.P .M. op laasgenoemde se 
tuisveld aanpak. Dit sal 'n 
strawwe wedstryd wees, maar 
as die PUKKE met hul agter
lyn slaan, behoort bulle 
R.P.M. iets gee om oor na te 
dink. 

DIE WAPAD 

Pukke non op 

wen pad 
DIE Pukke bet Saterdag die goeie verbetering wat 
met die afgelope toer in bulle spel ingetree bet, 
in bulle Neserbekerwedstryd teen Westelikes op 
die Markotterstadion gebandbaaf. 

Rustyd was die studente nog 
met ~7 agter, maar na die 
hervatting met die wind van 
agter bet bulle seker gemaak 
en met 15--7 gewen. 

Voorlangs was die Pukke 

. STUDENTE· VERRAS OP 

duidelik baas waar niemand 
beter gespeel het as Okkie 
Oosthuizen, Andries Coetzer 
en Johan Strydom nie. Die 
driekwarte se aanvalle was eg
ter stomp. Senter Willie 
Smith bet 'n paar sekere driee 
verlore laat gaan deur nie die 
bal te laat loop nadat hy deur 
gapings was nie . 

Flippie Venter het op skrum
skakel gesukkel en dit het 'n 
kettingreaksie langs die hele ag
terlyn afgegee. Venter is baie 
lastig geval deur sy opponent 
en het nie 'n gelukkige dag be
leef nie. 

TOER 
DIE Pukke bet op bulle kort toer in die Aprilvakansie bulle beste rugby 
bierdie seisoen gespeel en albei bul wedstryde teen sterk spanne gewen. 
Beide wedstryde was onder spreiligte. 

In die eerste helfte het Wes
telikes die wind goed gebruik 
en die Pukke met skoppe ge
peper. Nadat kante geruil is 
was dit net die omgekeerde -
toe het die Pukke weer vir 
Westelikes in bulle eie gebied 
vasgepen. 

·Saterdagaand bet die stu
dente · Nelspruit, kampioenspan 
van die Laeveld, met 27-9 ge
klop en Maandagaand vir 
Boerpens Strydom en sy mak
kers op Witbank met 16-6. 

Die tellings is egter bysaak 
- belangriker is dat die Puk
ke getoon het dat bulle teen 
swaar voorspelers konstruk
tiewe wenrugby kan speel 
waardeur bulle heelwat vrien
de gemaak bet en uitnodigings 
ontvang bet om weer in daar
die geweste te kom toer. 

In altwee wedstryde het die 
Pukke gedugfe teenstand on
dervind en moes bulle hard 
spook vir hul e oorwinnings. 
Nelspruit met y goedgebalan
seerde span he rustyd nog n 
voorsprong van 9-7 gehad en 
dit was eers in · e tweede skof 
dat die Pukke e hardlooprug-

DIE' korporaal dra dit op sy 
uniform. Die streepkoppie en 
die streepmuisie bet dit som
mer en hoef dit nie te ver
werf nie. Dit is op straat, in 
die klas, oor die TV, langs die 
strand. Dit is die groot woord 
in vandag se modenuus: stre
pe! 

Dit is nou al 'n seisoen of 
twee dat alma! en elkeen 
streephemde dra Blou en wit 
en rooi en wit en swart en wit 
en bruin en beige en groen en 
beige. En party het gedink: 
,,Aikona, ons gaan moeg word 
daarvoor en hierdie winter is 
die streephemp dood." 

Maar presies die teenoorge
stelde het gebeur. Strepe is 
hierdie winter gewilder as 
ooit. Horisontale strepe word 
nog gesien, maar ook hope 
regaf strepe en s!l:uins strepe. 
T-hemde het lang nousluitende 
of wye moue. Maar ook rok
ke, rompe, bloesies en kouse 
is gestreep en alles lyk bale 
pragtig. 

'n Vrolike ,,streperige" win
ter vir julie' almal! 

Die Wapad word redruk deur 

die Potchefstroom Herald 

( Edms.) Beperk, Olinlluln 11, 

Potchefstroom. 

by die deurslag gegee bet. 
Teen Witbank, een van die 
snelontwikkelende gebiede in 
Suidoos-Transvaal, was die 
rustydtelling slegs 10:--6 in die 
toerspan se guns. 

Andre Rousseau (losskakel) 
was die uitblinker teen Nel
spruit en die gunsteling onder 
die toeskouers. Hulle wou net 
he dat hy die bal in die hande 
moes kry om sy hinkstappies 
uit te voer. Saam met hom bet 
Flippie Venter, Willie Smith, 
Sors Greyling, Johan Strydom 
(sy spel verbeter met elke 
wedstryd), Andries Coetzer, 
Ferdi Osborne en Flame van 
Nieuwenhuizen puik · vertoon. 

Willie Smith (twee driee, 
twee doelskoppe en 'n skep
doel), Bennie de Klerk, Philip 
Weiman en Andries Coetzer 
(een drie elk) was vir die 
Pukke se punte verantwoorde
lik. Oud-Puk Johan Loubser 
bet Nelspruit se enigste drie 
gedruk. Die telling kon hier 
aansienlik groter gewees het 
as minstens vyf maklike straf
doele nie verbrou is nie. 

Teen Witbank met sy ses 
provinsiale spelers het die Puk
ke deurgaans noustrop getrek. 
maar bulle nogtans goed van 
hul taak gekwyt. Alma! wat 
nie in die eerste wedstryd ge
speel bet nie het bier uitge
draf. 

Veteraan Piet Brand het in 
die wedstryd sy eerste ver
skyning van die jaar op die 
veld gemaak - as kantman -
en gewys dat hy nog nie veel 
van sy ou vaardigheid verloor 
bet nie. Met hom terug is die 
Pukspan sterker. Dries van der 
Walt, tot nog toe 'n koshuis
haker, bet aangenaam verras 
inet 'n paar balle vanaf die 
vasskopkant. Gottfrey Kotze 
(skrumskakel), Okkie Oosthui
zen Oosskop) en Andries Coet
zer (slot) was ook goed op 
dreef. 

Bennie de Kl.erk bet twee 
mooi driee gedruk waarvan 
Willie Smith een vervyf bet en 
ook met 'n strafdoel geslaag 
het. Andries Coetzer het met 
'n lang strafdoel nog drie pun
te bygevoeg. In 'n voorwed
stryd het Over-de-Voor die 
tweede span van Witbank met 
14--7 geklop. 

Die aangename toer was van 
onskatbare waarde vir die Puk
ke se moreel en spangees, maar 

dit bet ook enkele leemtes 
blootgele. Eerstens sal die stu
dente 'n betroubare stelskop
per moet kry anders gaan dit 
bulle duur te staan kom en in 
die losskrums sal daar met 
minder huiwering ingedons 
moet word. Die manne sal me
kaar in hierdie afdeling ook 
beter moet ondersteun. 

'n Besoek aan die Kruger
wildtuin was een van die hoog
tepunte sover dit die sosiale 
sy van die toer betref.v 

(Met erkenning aan Potchef
stroom Herald). 

ONTHOU 

om vroeg te 

registreer vir 

KARNAVAL
SE'ITE! 

Kom luister 

na die 

Christen
Chinees, 

WOENSDAG 12 MEl 

19h45 
in die Biblioteekgebou 

Sommer van die afskop af 
vir die tweede helfte het die 
Pukke gaan druk. Die voor
spelers bet gedryf en Okkie 
Oosthuizen het in die hoek af. 
gerond vir Louw van Wyk om 
te vervyf. 'n Kwartier later 
het Andre Rousseau die Pukke 
laat voorloop met 'n knap 
skepdoel. 

Willie Smith het in die twee 
en twintigste minuut 'n losbal 
opgepik waarmee hy oorgedraf 
het. Louw van Wyk het weer 
vervyf. 

Van die driekwarte is dit 
feitlik net Theuns Eloff wat 
met sy _vertoning op die nat 
veld tevrede kan voel. Die an
der het teleurgestel. 'n Lig
straal was die voorspelers se 
spel wat die Pukke beslis moes 
laat moed skep het vir die oor
blywende wedstryde.v 

DENIMS 
,,HULLE" s~ ons gaan dit dra 
Langbroeke wat vasstrik om -die 
enkels. Noupyp langbroeke 
met omslae en wat styf teen 
die been sit. 

In Potchefstroom sien ek dit 
nie. Maar in Durban was daar 
alreeds 'n paar: noupyp denim· 
broeke tot bo die enkel saam 
met baie hoi! sandale. En ek 
ken ons vroumense en is bitter 
bang ons gaan vir ,.bulle" luis· 
ter. En ons langbroeke weg· 
gooi en noupyp goed koop en 
oor 'n paar maande dalk nog 
dink dit is mooi ook ... 

DIE BULT APTEEK 
TEL. 5943 - TOMSTRAAT 88 

PUKKE! Besoek ons ! 

Een film gratis vir elk wat 

u by ons laat ontwikk.el. 

-Wapad. 

........................................ , 

Dries Coetzer, nuwe kaptein 
van die Puk se eerste rugby· 
span, wat Saterdag goeie spel 
teen Westelikes gelewer het. 

TERUGKOMS 
KW ART VOOR NEGE in die 
oggend. En die son wat saam 
met die windjie by die kamer 
inwaai. Bloedrooi bottelborsels 
voor die venster. ,,Rocky" oor 
'n radio iewers laer af in die 
gang. En motors en koshuise 
en studente. 

Ag, hoe lekker om terug te 
wees na die vakansie . .. 

VRYDAG, 7 MEl 1976 

Aile : 

groepfoto's 

vir die 

Besemhos 
moet tussen 

Dinsdag 4 Mei 

en Saterdag 

29 Mei by 

FOTOKUNS 

geneem word. 

MNR. VAN 

MAARSVELD 

SAL GEEN FOTO'S 

NA 29 MEl 

NEEM NIE 

Ons man op die 

kampus het •n spesiale 

aanbod vir iou. 

,Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie

leningsplan met my te 

kom gesels". 

AND·R·~ JOUBERT 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... , .. ,,,, .•. ,,,,,,~,..·,,,,;.,,,,,,, 

Barclays Nasionaal se 

spesiale studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueerdes. 

J 

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

2. M.B.A.-studielenings: Tot R3 500 vir enige stu
dent wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Studente: Tot R500 tydelike finansiering vir 
onverwagte uitgawe. 

4. Gegradueerdes R1 500: bystand aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

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

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

7. Spaar- en lopende rekeninge. 

DIE BULT TEL. 8171 

-WP. 


