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VIr 1977 
DIE Wapad bet die buidige studenteraadsvoorsitter, Tbeuils Eloff, en die nuwe kamavalvoonitter, Cots 
Harman, genader om bul mening aangaande die doel van Kama':al te gee. 
Theuns bet rustig agteroor 

gesit in een van die stoele in 
die Raadsaal eh begin gesels. 
Karnaval bet sY ontstaan te 
danke aan 'n Vreugdedag wat 
oorspronklit deur die tweede
jaars aangebied is uit dank· 
baarbeid teenoor hul seniors. 
Dit is nooit bedoel om van die 
Universiteit 'n Uefdadigbeicf&. 
organlsasie te maak nie. Bale 
joolkomitees is wei as Uefda
digheidsorganisasies · geregi
streer en bulle gee die Nasio
nale Welsynsraad heelwat 
moeite. 

Volgens Tbeuns is die Puk se 
taak uit Calvinistlese oogpunt 
nie om 'n welsynsorganisasie te 
wees nie. Die universiteit kan 

Mnr. Cola Harman - nuwa Karnavalvooraitter wat groot I immers nie 'n staatstaak oor· 
d!nge vir volgende jaar beplan. neem en In die proses sy eie 

Lekker ou lente 
DIE winter Is verby, die lente is bier en die Pukke bet gaan fees vier. 

Die Kultuurraad bet seker 
een van die suksesvolste Len· 
tedag aanbledinge gebou In 
jare. Letterlik honderde Pukke 
het opgedaag vir die bier en 
braai op die Fanie du Toit
sportterrein. 

Die verrigtinge is geopen met 
'n inter-koshuis toutrekkom· 
petisie. So deur die gekreun 
en gegly op die gras bet Overs 
ongetW}'feld daarin geslaag om 
die kompetisie te wen. 

Die trompoppies bet die TV
mense besonder besig gehou 
met hul vertoning. 

Die boogtepunt van die aand 
was die Kewerkompetlsie waar 
gekyk is hoeveel Pukke in 'n 
Kewer kan ir.pas. Die kleinste, 
maerste en kortste van die 
Pu.kke bet aangetree en begin 
inklim en inkllm. Die totaal 
van 41 Pukke bet bewys dat 'n 
Kewer 'n besondere groot ge-

sinsmotor is. 
Hierdeur oortref die Puk 

die ander Suid-Afrikaanse uni. 
versiteite en 
Volkswagen. 

Later die aand tussen 'n paar 
uitgebrande vure bet groepies 
bymekaar gekom en begin 
saamsing. Tussen die gesing 
bet een vir een Pukke huls· 
waarts gekeer en so bet 'n 
suksesvolle lentedaa gel!indlg. 

belange verwaarloos nie - elk· 
een bet tog sY eie belange· 
kring. 

Hy sien dus Karnaval vir die 
studente uit die studente. Daar 
word egter beelwat geld inge
samel en die borge weet dat 
die geld vir jolyt gaan en daar
om mag die geld nie vir lets 
anders gebruik word nie. Op 
die kollektelyste staan daar, 
aan die ander kant, dat 'n se· 
kere persentasie van die in· 
komste van di~ lyste wei vir 
llefdadigbeid gaan sowel as vir 
opvoedkundlge aksies. 

Tbeuns se konklusie is dus 
dat die primere doel van Kar
naval studentepret en -ontspan
ning is en die sekondare doel 
- omdat 'n pllg nie versaak 
wU word - dus llefdadigheid. 

Ons tref Cois Harman in sY 
• oortuL un.. Nadat ons leltker 
koeldrank gedrink bet, trek 
hierdie begeesterde Karnaval· 

voorsitter los omtrent sY sie
ning van die doel van Karna· 
val. 

Vir hom is Kamaval bonderd 
persent studentefees ~n bon
derd persent fondsinsamellng 
- di~ twee gaan hand aan 
hand. Hy wU bt die studente 
moet aktief ontspan bv. as bul· 
le met bllkkies in die straat 
af hardioop en pret maak en 
terselfdertyd geld insamel. Hy 
besef beeltemal dat die Uni· 
versiteit nie 'n llefdadigheids· 
organisasie is nie, maar voel 
dat met die beskikbare geld 
beelwat meer geld ingesamel 
kan word wat weer vir beter 
doeleindes aangewend kan 
word. Waar daar dus In die 
verlede mlnder klem gelt Is op 
fondsinsamellng en meer op 
pret en plesier, wll Cois poog 
oro1 ·~1 meer cebaianseerde 
weergawe van Karnaval ic 
bled. 

Besembos 
beskikbaar 

Die pryse van Karnaval sal 
voigende jaar ook 'n heelwat 
ander kleur bt as in die ver· 
lede. Vroel!r is daar duisende 
rande uitgegee op Karnaval
pryse. Cois wil graag hlerdie 
pryse stabiliseer na lets wat 
jaarllks uitgeloof sal word en 
wat groot prestige- en tradislo
nele waarde sal b!. 

Die mans- ()f dameskosbuise 
wat die meeste geld lnsamel, 
wen Karnaval. Vervolgens sal 
die mans- en dameskosbuls wat 
die beste oor die algemeen 
vaar elkeen afsonderllk 'n prys 
wen. Wat die kollektelyste be
tref, sal die eerstejaars weer 
eens verplig wees om 1yste te 
neem en sal die seniors mo· 
reel verplig wees om ook een 
te neem. 

Die pryse Is egter so aanlok· 
llk. dat di\ cUe moelt• wlllr\l 11al 

wees vll' ;n Ieder en 'n elk om 
wei te kollekteer. Die persoon 
wat die meeste geld insamel, 
wen vir homself 'n jaar se gra· 
tis losles en studiegeld. Elite 
student wat meer as R2 000 
insamel kry R500 vir studle en 
losies en elkeen wat meer as 
R1 000 insamel - RIOO. 

DIE nuwe Besembos sal teen ongeveer 22 Oktober beskikbaar wees by die 
SSR-kantoor en belowe om lets fabelagtigs te wees. In vergelyking met vo
rige Besembosse. Die bele formaat en inboud bet aansienlik verander en 
verbeter. 

Die Besembos bestaan nou 
uit 218 bladsYe in vergelyklng 
met die vorige 120. Daar is 70 
volkleur-foto,'s In en elke blad· 
sy bet kleur in. Elke vereni· 
glni, kosbuis en onde~emlng 
bet voldoende dekking in die 
glanspapier·blad waarvan die 

blaale 19 x 21 em is. 
Die oorspronkllke kwotasle 

bet R15 900 beloop by Craft· 
pers in Pretoria. Weens 'n aan· 
tal J>rGbleme is die kwotasie 
verhoog na R17000. Die oor
spronklike prys van 82,50 bet 
nou as gevolg van die verhoog· 

de kwotasie verhoog na R3,00. 
Die Besembos verskyn nou 

op 22 Oktober - dus voor die 
einde van die eksamen. Dlep 
ne wat voor hlerdle datum 
klaarmaak met eksamen kan 
bestellings kom plaas by die 
SSR·kantoor. 
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ASTERKOMITEE REPLAN 

GROOT 

DIE eerste Astervergadering is reeds lets van die verlede en die werksaam 
hede van Aster van 1977 gaan 'n heel nuwe kleur aanneem. 

Die oulike ntera op die foto Is almal lede van die Aaterkomitee wat in 1977 na die be
lange van die vroue op die kampus gaan omslen. Hulle het reeds, onder voorsltterskap 

van lise KWv1. 'n jaarprogram vir volgende jaar opgestel. 

Hoekom studeer as dit lente is? 
DIS dleselfde tyd jaar na jaar. As die akkerbome liggroen in Tomstraat 
staan, die interkom oottyd werk tydens sleeptyd en die dames hulle in 
bulle af perlodes op die dak le en verbruin; dan weet almal: dis weer 
Lente. 

Linda du Preez. •n i.A.-etu
dent In haar aerate jeer, Is 
Klawerhof se nuwe prfmaria. 
Uncia het reecla haar onder· 
wysdfploma beheal. en wu 
ook hoofdame van haar kol· 
lege voordat ay haar dl6 jaar 
vir 'n grudk&nUS lngulcryf 
en In Klewerhof beland het. 
Dlt Ia duidelik dat dlt haar 
n1e lri geneem het onr be· 
kend en gewild onder die tnl· 
dlalevaate Klawerhof-lnwoners 

Die plaaslike mllit~rebasis se 
geprogrameerde oefeninge vir 
die tyd van die jaar is (so lyk 
dit vir my) om die manne se 
vaardigheid in die helikopters 
te toets. Dit is blykbaar 'n 
heel moeilike kursus wat be
sondere vaardigheid van die 
jong loodsies vereis. 

So word bulle bv. geleer om 
op lewensgevaarlike hoogtes 
(of liewer laagtes) oor die 
dakke van die dameskoshuise 
te vlieg. 'n Verdere kunsie wat 
die ,,ridders van die lug" moet 
bemeester is om terselftertyd 
die helikopter in die lug te 
hou en bulle oe ook nog vas 
te nael op biklnidraende tel
kens. 'n Heel strawwe kursus 
vir ons agter die draad, of 
hoe? 

Niks is helaas perfek nie. AI 

Botterhlom 
Die bottetblom sit oop 

sambreel, 

inspireer die Lente menige 
jong Puk- digter tot liriese 
sonnette, kan niemand regtig 
van die mondelinge en jaarpun
te en . . . ja, sowaar bloktyd 
en eksamen voorultsigte ver
geet nie. 

In die biblioteek werk die 
fotostatiese - afdrukmasjiene 
een strook deur . . . aan die 
fiuksc buurman se klasaante
keninge. Ou eksamenvraestel
le word fronsend en boopvol 
bestudeer . . . met d:e oog op 
bloktyd en die ,eleminering 
van irrelevante stoffasie tydens 
studies". (of te wel spot). 

Ons is studente in 1976 se 
Lente - en ons moet ons be
kommer oor onbenullige aard· 
se dinge soos . . . eksamens. 

Die onregverdigheid van die 
Iewe darem. 

Estelle Vergeet-My-Nie. 

Wanda 

'n Jaarj)rogram is opgestel 
waarin deurlopende maande
l:kse aksies en besprekings die 
Damesweek vervang. Die aksies 
gaan sover moontlik vir al 
die studente aangebied word; 
vroue sowel as manne. Ons 
hoop dat die program wat 
opgestel is in elkeen se smaak 
gaan val. 

Daar word beoog om 'n Jeug. 
weerbaarbeidskamp aan te 
bled gedurende Junie 1977, as
ook die moontlikheid om so 'n 
soort aksie te verbind met 
Kuesta. 

Skakeling met ander kam· 
pusse, sowel as Studentevaria 
sal ook plaasvind. Enige voor. 
stelle of belangstellings wat 

Marieta du Plessis is Ooster· 
hof se prlmarla vir 1977. Sy 
het reeds in 1976 op die Hula· 
komitee gedien en Is onder· 
voorsltter van die Koshuisraad 
vir 1977.. Marlete Is vroulik en 
vrolik en het groot plame vir 
'n opwindende en vol jaar wat 

voorll. 

se dinee 

te word nie. 

HEIDE 

die kicwlet en sy wyfie 

speel. 

Sonsondergang tussen dui. 

ker-oortjies deur 

'n doringboom ets roet

swart teen die horlson 

'N STEEKS donkie was die enfgste een wat onwil
lig was om Wanda se koshuisdinee, Saterdagaand 
18 September by te woon. 

AI, almal moes ons In Heide 
maar verdraagsaiun wees en 
op 'n Montiwn-manier klas toe 
stap, was dlt die moelte werd 
- want die nuwe tuin Is uit· 
gel~. die groen grassprultjies 
staan die w~reld vol en daar 
is 'n blourel\nreuk in die lug .. 
en dis boekom ons nou almal 
daardie Lente-gevoel bet. 

Vroegoggend sien mens die 
Heide-asters aan't draf om die 
Winter-spekkies af te skud, en 
bo-op die dak beers 'n vakan· 
sie-stemmlng soos almal die 
sonnetjie probeer benut, na 
Rocco se geselsie luister en 
kyk wie eerste met 'n regte 
,tan" kan spog. 

Bale geluk aan al ons asters 
wat met blink klippies spog, 
en In dieselfde asem, .,strongs" 
vir dlegene wat so bevoorreg 
is om I.W. eksamen af te 1~. 
Die November-vakansie, of te 
wel, bloktyd Ia darem nie meer 
te ver nle. 

Die geur van boerewors wat 
braai kielie die neusvleuels ter· 
wyl stokbrood kriewel en uit
rys onder die lekkende hitte 
van glociende kole. 'n Kat
stertbossie se wortels kook 
sissend om d:e spyskaart met 
aspersies af tc wissel en die 
soel aandlug is met 'n koffie 
aroma gevul. Koffie wat trek 
van gemaalde droe voel-ent 
talckies! . 

Ag, elkeen sit nou al water
tand en brand om dit, en nog 
veel meer te belewe en te leer. 
Moenie op jou laat wag nie! 

Jukskei-Staatmakers - die 
Puk se e:e Voortrekkerkom· 
mando vergader clke Maandag
aand kwart voor sewe In Kla
werhof se Ou Sitkamer. 

Nuwe Vories, ou Vorles, 
maeres, vettes, grotes, klein
tjies, kortes, langes, almal is 
meer as WELKOM! 

(Mej.) L. Dledericks. 

Nadat die vaal ou langoor 
met groat geduld van 'n plaas 
buite die dorp aangejaag is, 
bet by viervoet by die eetsaal 
se deur vasgesteek. Niks kon 
hom beweeg om deel van die 
boere-aand uit te maak nie. 
Ten einde raad bet by sy sin 
gekry - by kon sy Saterdag
aand In die bekende rustlg
heid van die plaas deurbring 
in plaas daarvan om eregas by 
'n vrollke dlnee te wees. 

Maar boere-aand was dlt ge
noeg, sonder die donkle. Ewe 
tradisievas bet 'n ossewaen
tjie tussen die groen varlngs 
en boerpampoene van wawiel· 
grootte sy staanplek gehad. Eg· 
te Vrystaatse krummelpap met 
tamatie-en-uie-sous, blefstuk en 
boerewon is In die tradislo
nele driepootpotte van ons 
voorgeslagte bedlen. Ouma se 
souskluitjies en melktert het 
die ete afgerond. Vir die dor
stige kele bet ,,Fort Brouery" 
speslale bier voonien, wat 

spoedlg ge-.,down" moes word 
toe die vrugtepons aan die 
beurt kom. 

Die eetsaal van elke dag het 
'n romantiese atmosfeer verkry 
onder •n ,.sterrebemel" en by 
kerslig. Tot laat Is gesels, ge
sing en getlekledraai. 

Wanda se dlnee Wll$ 'n ge
leentheld, waama lank ultge
slen is. Weke vooraf was dit 
reeds die hoofonderwerp van 
bespreking In die koektyd. Die 
dames bet sorgvuldlg voorbe
retdings getref, wat gewlssel 
bet vanaf die keuse van ge
sklkte naellak tot touspring 
op die dak. 

Die jaar Is byna verby en dit 
het weer tyd geword vir af· 
skeldneem. Dinee's is aan die 
orde van die dag en menlge 
aster is besig om kop te krap 
voor haar klerekas. 'n Skep· 
ping soos die behoort 'n vol· 
treffer te wees op enige af· 

akeldsfunkale. 

die dames onder Aster se aan
dag wil bring, kan in Bussie 
5 by die S.S.R. kantoor ge
plaas word. 

Ons hoop dat die Jaar 1 
vir die asters op die kamp 
'n hoogtepunt gaan wees! 

Uitslag van Kasteel 

se nuwe HK 

WIE bet met 'n begrypende blik van simpati 
gegllmlag toe die ou- en nuutverkose HK-Iede v 
Kasteel Dinsdag met 'n toe neus en dik stem dl 
akademie tegemoet gegaan bet nie? Ja nee, Maan 
dagaand nadat die nuwe HK-lede aangekondig I 
het 'n Ieder en 'n elk deurgeloop, betsy ou, her 
verkose, of nuwe HK-lid. 

Na 'n bale vrugbare sweet 
op Maandag 16 Augustus het 
die HK-verkiesing op 23 Au· 

OOSTERHOF 
DIT gaan deesdae beter as 
ooit tevore met oils Ooster· 
nooiens en die rede . . . blok· 
kiesvleis het so te s~ van ons 
spyskaart af verdwyn. Ons 
tannies verdicn beslis 'n woord 
van dank vir die heerlike kos 
wat bulle vir ons voorsit. 

Van die ·Lente is almal deeg
lik bewus. Oral word daar ywe
rig kamer skoon gemaak, so· 
merrokkies word weer gedra 
en 'n paar van die brawe 
Oosternooiens het ook al gaan 
gesig wys by die swembad. 

Aan Susan Mar6 wat ons 
eersdaags gaan verlaat om fl. 
sioterapie in Londen te gaan 
studeer, wil ons aile sterkte 
en voorspoed toewens. Susan, 
Ons is bale trots op jou, hou 
maar die Pukke se naam hoog 
daar in die vreemde land. 

austus met 'n stempenentu 
van 95% die volgende oppl 
wer: Anita Badenborst (Prima 
ria); Lizzie Jonas (onder
marla); Huibnie van Zyl; E 
Pretorius; I. Kruger; Bets! 
Steyn; Ansie Venter; Jacomie 
Scbeepers. 

Baie gelut aan hierdie 
dames wat alreeds die Ieise 
oorgeneem het en 'n spesial 
woord aan Alta Viljoen e 
haar buiskomltee van 1976 wa 
hul beste gegee bet vir Kaste 

word elke ·Kasteler 'n aangena· 
me kosbuisdinee toegewens. E 
vertrou dat al die 11£\IQu•u""u'l 
ja gese bet. 

Verder hoop ons dat 'n 
bare, alrtiewe bloktyd 
en dat daar lekker 
geskryf sal word. Kasteel 
tier bet beloof om sy tone 
kruis en as daar so duim 
gebou word, wie gaan nie 
les lnslt nie? 

sterkte ook met die 

As alles. te veel word, 
vroeg In Februarle is 
se deure oop vir jou. 
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'N IRRITERENDE bessie hedendaags op die kampus Is die dra van denfm· 
broeke deur 'n groot persentasle van die studen(e. 

Aantal oud-voorsittera van Thalia In •n guelllge lulm op die Thella-reOnle atgeneem. 
reOnie is op Vrydag 17 September gehou. Rlun van der Watt. 1977 M vooralttw. 

links agter op die foto. Vanjaar ae vooraftter, Chris Swart. Ia agter, tweede' 
van regs. 

Thalia hou 
.. . : rennie na 

Da• 

Jrf· 
lsa 
ale 
len 

25 ·jaar 
VRYDAGAAND 17 September bet Thalia bulle vyf-en-twlntlgste bestaaDI· 
jaar herdenk J~!et 'n groot reUnie. 

Hulle bet almal vanjaar se 
l•nvoerlng Die Gelukldgste Dae 

Jou Lewe In die Totfussaal 
lbvR'ewoon. Almal het besef dat 

dae saam met Thalia van 
gelukkigste dae In bul le
was, en ook hul geluktlg· 
dae op unlverslteit. 

ug. Na die opvoerlng het almal 
de 'n kaas en wyn-dlnee In Lettie 

1en Dup-eetsaal bygewoon. Onder 
se die eregaste was daar prof. H. 
te 1. J. Bingle, prof. T. T. Cloete, 

prof. T. T. Cloete namens The· 
ua. Hy bet genoem dat by 
tien jaar lank attief met Tha
Jia besig was en dat by dit 
met groot plesier gedoen bet. 

Prof. H. J. J. Bingle fs die 
geleentbeid gegun om 'n beU· 
dront namens die unfversiteit 
op Thalia in te steL H:y het 
gese dat by trots fs op die 

bestaanstydperk van Thalia, 
omdat dit nfe sooa ander ver
eenfglnga 'n ontataansjaar, be
ataansjaar en dan in die derde 
jaar tradfsle fs nfe. 

Thalia bet homself oor die 
25 jaar bewys as 'n verenfglng 
wat 'n tradf.s1e geword het op 
die Puk. 

Ons mag nle denlmbroeke 
klaa toe dra nfe. Die rede? 
Soos ek verstaan Is dlt omdat 
daar 'n ltigma aan denims 
kleef wat aaam met die eend· 
stert verskyn bet, maar Die 
aaam met hom verdw:yn het 
Die. 

Met die nodige reapek wll et 
hlerdfe stelllng korrlgeer: Dlt 
geld wel vir tUnknaelbroete 
maar deflnftlef nle vir denims 
nle. Daar fs 'n ondenkeid tus
sen die twee. 

Goed en wei. nogtau dra 
party mense denims wat alor
dig Is ell 'n onnet voortoma 
gee. Maar moet dit nou veral
gemeen ell verbled wotd? 

Sommige mans op die tam· 
pus dra broeke ve"aardig van 
'n aanvaarbare materiaal maar 
die broekspype Is van 15 tot 8 
em te tort. Lyt dit nle oot pa· 
teties ormet nle? Hoekom word 
dit nfe verbled DieT 

Sommlp dames (van die 
meer mollige soort) tan dlt 
nie betostig om knlelengte 
rokte (soma selfa torter!) te 
dra nle, maar huUe dra dit. 
Is dit nfe onnet en/of on
smaakllt nfe? Hoekom word 
dit nle verbied nle? 

Dis beledflend persoonllk om 
'n mollige dame aan te spreet 
oor haar eewlg-kleredrag-ver
houdtng. Dis ook net so per
soonllk om 'n man aan te 
spreek oor a:y broekp:ypiengte
kous-skoen-verhoudfng. 

Ek dint egter dis net so per
aoonllk om 'n man/dame aan 
te spreek oor die tipe stof 
waarvan sy /haar broet ver
vaardig is: teenatrydig met die 

W. V. Coetzee, asook 
A. M. Robinson, die di· 

van ontwlktellng. Oud· 
Truk se Boeiilg-Boeing 

was saamgetrek vanaf al 
uitboeke van Transvaal, 
byvoorbeeld ds. Alwyn du 

wat die eerste toer van 
In 1951 meegemaak bet. 

Daar was onder andere v:yf 
wat saam gaan toer bet 

ook op die ou end getrou 

Daar was elf van die oud· 
Thalia·voorsitters teenwoordlg, 

andere ook ons huldige 
I Studenteraadsvoorsltter Theuns 
Eloff. wat op s:y dae ook 'n 
voorsitter van Thalia was. 

Die feestellkbede fs begin 
met 'n heUdronk wat lngeste1 
is OP. die unlversitelt deur 

AANDAG 

BADE 
1 Die voorsitters van alle Ra· 
de en Onderliggame wat 'n pu· 
bUkasie wll laat versk:yn, moet 
een afskrif van die publlkasie 
In bussie 4 (Admlnistratiewe 
Raad) van die S.S.R.·kantoor 
goof. 
1 Alle liggame wat aksles wil 
aanbied, moet datums vir goed· 
keuring by die S.S.R.·kantoor 
lndlen. Datums moet dan In· 
gevul word op 'n lys wat by 
die S.S.R.·kantoor sal verskyn. 

VOORDAT die groot swot een van die mool dae begin, is daar nog genoeg 
tyd om vir oulaas ult te breek en 'n mooi opvoerlng by te woon. 

Boeing-Boeing wat tot 18 
Oktober In die Breytendag
stouburg, Pretoria, aangebied 
word, behoort groot byval te 
vlnd. 

Boeing-Boeing eeskr:yf deur 
Camolettl, vertaal deur Pleter-

Dawld van der Merwe stel IY 
Vr:ystaatse vrfend voor wat 
tom help om die kastailnga ult 
die tole te trap. Die roUe van 
die drle asters word vertolk 

deur Elize Hibbert, Louise MoJ. 
let-Prlnsloo en Harriet Ple
naar, met Trudie Taljaard as 
s:y wysneuslge hufsbedlende. 

-----------------------------
Paul Fourie en gereglsseer 
deur Francois Swart, fs 'n klua 
wat die verhaal van die fllnke 
bondvr:yer, Bernard, verteL 

P.U.-Kamertoneel 
Bernard fs 'n vrnesel met" 'n 28 Feb. - S Maart, Die Dub.. 
woonstel en 'n voorliefde vir bele Adelaar - Jean Cocteau, 
asters wat uniform dra. En u regisseur: Teunis Botha. 
die woonstel DOU toevallig na- 18 _ 26 Maart, Die Bedien
by die 1ughawe is, tan 'n mens des _ Jean Genet, regisseuse: 
die vent noullks vertwallk as Bet Botha. 
hy hom wend tot 'n vlugrooa· n April, Totlusproaram o.l.v. 
ter as vernaamste handboet. Paul Schutte. 

Hy weet wanneer Fratlleln 27 Mel _ 4 Junle, Debuut '77 
ult Frankfurt tom, presies reaisseur: Aldo Behrens. . 
wanneer Mam'seUe ult Par:ys 17 _ 25 Junie, Bitter lied van 
verwag word en wanneer die die somer, - Dick Finlay, re· 
BOAC neerstryk met 'n sjar- , gisseur: Peet van Rensburg. 
mante klein Janet aan boord. 29 Julie - 6 Augustus, Aet 
En omdat by 'n f:yn atudie van· vroue - Robert Thomas, regiS· 
die handboek gemaak bet, is seuse: Liesbet Schoeman. 
a:y onthaler:y van die aantrek· 9 - 17 Sept., Die verglssiq 
like goedjles so netjles soos 'n - Albert Camus, regisseur: 
komper-dlnges ultgewert ell Aldo Behrens. 
tan by spog met 3 eel:ykt:ydige 29, 30 Sept.- 1 Okt., Choreo 
verlowlngs.. . Totdat dlnp 77: Raka - N.P. van Wyk 
weeu heel onvooralene om- Louw chereograaf. Brenda Pot· 
standighede begin akeefloop. gieter. 

Die rol van Bernard word SJ6RDit 
vertolk deur Fr&DI Man e~ I 7 - 11 Maart, Het Jy al ae-

hoor ... o.l.v. Paul Schutte. 
28 - 1 April, Choreo-Petit, 

Choreograaf: Brenda Potgle· 
ter. 

12 - 15 April, Spektrum en 
spektabel, o.l.v. Henk Wijben. 
ga. 

6 - 10 JuDie, The stronger -
August Strindber1, Reglsseuse: 
Liesbet Schoeman. 

1 - S Augustus, . . • die 
dice bet verkeerd geval vi' ons 
daai's .maar al .. • " 'n Adam 
Small·proaram o.l.v. Teunis 
Botha. 

29 Au1. - 2 September, 'n 
Marionettespel o.l.v. Laurika 
Behrens. 

19 - 23 Sept., 'n Drama son
der woorde, Samuel Beckett, 
regisseuse: Bet Botha. 

3 - 7 Oktober, Anton Paf
lowltsj vertel - Cbetov-sto· 
ries, reglsseur: Peet van Rens. 
bure. 

rel!la of te nle. 
Die alotsom fs dat dubbele 

standaarde toegepaa word, ult 
en 1edaan. 

Pu konsekwentheld toe op 
netheUI alleen en nle net op 
denims nie. Netheld alult vun. 
verslete denims sowel u bo
genoemde gevalle en ander 
oncenoemdes ln. 

Ons kan netjies l:yk In de
nims en die meeste van ODS fs 
netjies daarln; veral die dames. 

Jaac die persone wat onnet 
fs terug - deur die bank -
maar om a1ep die dra van 
denims op die basis van 'n 
stigma te verbied, Is ldelnllk. 

Om 'n denim te dra, maat 'n 
mens oot nle ChristeWt of on
chrlateWt nle. Die Puk se be
glnsels sal nfe pr:y'P.Iee hoef 
te word as a:y studenfe toege
laat word om denims ldu toe 
of op die tampus te dra nle. 

Terloopa - ek gio iue dat 
die probleem soo• dit op die 
huldige stadium Is, erger sal 
word nfe. Alma1 wat denlml 

wll dra. dra dit. Die res wat 
nfe wU dra nfe, dra dit nle. 

Ek dint die owerheld sal be
ter resultate berelt u bulle 
hul aandag toeapits op die le
wendigheid a1 dan nle van 
student• eedurende leslnp, 
d.w.s. om van bulle denkende, 
kritiese atudente In die ware 
sin van die woord te probeer 
maak, in plaas van op bul 
lderedrag te let. 

Ek dink 'n Puk-ctudent fs 
vir die dosente seker die ver
veUgste wese op aarde, omre
de ODS Die In klasse reageer 
nfe. J>ie rede daaragter is dat 
die student voel by word re
eeer en dat by nfe q mond 
durf oopmaat nle. 

Die teendeel fs natuurlflt 
waar: sal die owerbeld ae. 
Maar neem die owerbeid die 
student twaWt dat 111 10 voel? 
Hy mag dan nle self beslult 
watter kler. by wU aantret 
nfe. 

Dlt word aan hom voorp
akr:yf. 

Volkskas · 
praat die taal 
van kundiges 

Die taal wat Volkskas 
praat, val soos klinkendc 
n1un t op die oor van die 

vernuftige belegger. 

Volkskas kan bekostig on1 
soos 'n kenner sy se te 

sc: want scdert die vroegste 
dac groci V olkskas saan1 

n1et die land en sy 
n1ense. Ken hy hullc aard, 

hulle bchocftcs, hullc 
l~jalitcitc. 

Daarmn praat Volkskas 
saan1 . . . in ,.n tradisie 

van diens en kundighcid. 

Kotn praat tnct die bank 
\Vat vcrstaan. 

Volkskas 

~ 
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(~~ltili~r_br_A.SP.U) _ .... ·. ; SSR SE JA .VIR POPPIES 
WERK HARD 

ELKE mens word in die lewe as 'n geroepene be· 
skou. Geroepe vir 'n spesifleke doel. Elke mens bet 
sodoende 'n pUg om te vervul, ole net teenoor hom· 
self ole, maar ook teenoor die samelewing. 

NADAT die ,trompoppies" 'n termyn lank by versklllende geleenthede opgetree bet, bet die Sen· 
trale Studenteraad geleentheld gehad om weer eens oor die prlnsiplele en praktlese sy daarvu 
te besln. 

Hy moet reg laat geskled aan sy roeping, son· 
der om ander persone te benadeel. Hy moet dit 
doen op so 'n manter dat hy wei 'n geskende per· 
soon sal wees. 

Dlt geskled sodoende ook In die studentege· 
meenskap. Elke persoon Is met 'n bepaalde doel 
bier. Hy Is hler om ulting te gee aan sy menswees 
In di6 sin dat hy hom bekwaam vir sy toekoms. 
Hy Is bier omdat hy 'n innerUke pUgsbesef het. Hoe 
vervul ons ons roeping hler? 

In 'n llespreklng van hoog- daar geen priDSipii!le besware mes altyd aan Skrifgefundee~ 
staande gehalte, het die stu- kan bestaan indien dit met die de norme getoets behoort te 
denteraad met 'n meerderheid regte uitgangspunt aangepak word sodat 'n sterk pnnsipU!le 
van stemme vir die voortbe- word nle. standpunt daaroor altyd moont· 
staan van di~ groep besluit. 'n Groep dames, verkose op lik is. Die ,hiper-seksualitelt' 
Voortaan sal die groep as 'n grond van die harmonie wat soos dit genoem word, van die 
onderliggaam van die Kultuur- hulle saam in die groep teen w~reld behoort ODS nie te be
raad funksioneer. Verder is be- die agtergrond van ,milit~re" · invloed teen 'n saak 'wat groot 
sluit dat om aan die eie ka- bewegings vorm, kan op die meriete kan h~ nie. 
rakter van die Puk se .,trom- maat van musiek beweeg son- Ten slotte dus is ten gunste 
poppies" uitlng te gee, 'n nu- der dat dit seksueel ultlokkend van die voortbestaan van die 
we ,unleke" naam vir bulle is of op meDSverheerlildng trompoppies besluit nle omdat 
gevind moet word. neerkom. dit ,lekker" is om so 'n groep 

Wei, bale van ons Is suksesvol omdat die inner
like verantwoording ons aanspreek. Ons word dus 
gemotiveer deur verantwoordellkheldsbesef en deur 
selfdlsslpline. Die student wat vandag op universl· 
teit sonder bogenoemde sy roeping wll vervul kan 
dlt vergeet. Hy word verswelg deur te veel dinge, 
bv. jolyt en menige ander bedrywighede. 

Nieteenstaande besware dat Die positiewe waarde daar- te h& nle, maar omdat geeD 

THEUNS ELOFF 

die saak neerkom op moontli- van vir 'n Chrlstelike Unlversi- grond vir prlDSipli!ie teenkan
ke verheerliklng en ultbulting telt, wat In die w~reld, maar ting gevind kon word nle, en 
van die vrou se liggaam, het nle van die w~reld is nle, is die P.U. vir C.H.O. se naam 
die Studenteraad besluit dat ook sterk beklemtoon. Di~ posltlef deur bulle ultgedn 

--------------------- groep kan op grond van hulle kan word. 

KARNAV AL VROEG 

IN JAAR 

Sy gewete spreek hom wei aan die begin aan, 
maar hoe verder hy in die verderf raak, hoe mindel," 
raak dlt sy gewete. 'n Ander rede Is die felt dat 
die student te veel geld het. Hy weet dat hy vir 
.twee of drle jaar Ianger aan 'n graad kan studeer 
wat lm.pllseer van die algehele slening van die VOLGENS 'n Senaatsbeslutt, sal Kamaval '77 op 
student. 10, 11 en 12 Maart gehou word. Aanvankllk Is daar 

Hoekom probeer ons ons ole self dlsslpllneer besluit dat K~!maval die week net na orlenterlng 
om die meer konkrete aan te pak en die abstrakte aangebied s-1 word, aangesten daar gevoel Is dat 
te lgnoreer vir soverre dlt ons ondergang gaan be· daar te veel van die akademiese tyd verlore gaan 
werkstellig ole? Nou moet die vraag beantwoord as dit later gehou word. 
word. Bale van ons skram weg van die werkllkheld Gewoonllk hou die studente 
terwyl die onwerkllkheid ons soms ook bang maak. die hele week fees en massa
Watter weg wil die student dus volg? Ek sal u s~, klasse en indien Kamavalweek 
die weg van algehele passiwlteit. Dis die weg. Pret net na orU!ntering aangebied 

sou word, sou dit beteken dat 
en plesler spreek boekdele In die student se lewe. slegs drie dae in werklikheid 

stek van een week en om al 
hul rei!lings te flnaliseer. Ge
volglik is vertoi! van Studente
raadskant na die Senaat gerlg 
om Kamaval dan op 18 en 19 
Maart te hou, omdat hul bereid 
was om hul vroei!r vasgestelde 
datum van 16 en 17 April te 
wyslg. 

Bale studente probeer bulle roeplng te systap gebruik sou kon word vir stu
deurdat hy op universiteit op Uggame dien waar· dentejolyt. 
van hy nlks weet nie, bloot om popularlteit te ver· Die Sentrale studenteraad 
werf. Dlt is 'n ander manier om sy onvolwassenheld het egter gevoel dat dit 'n on-

begonne taak sou wees vir die 
te probeer verberg. Ons staan op die vooraand van Karnavalkomitee onder Ieiding 

Die Senaat het egter 'n kom
promie aangegaan en besluit 
om die program op 10, 11 en 
12 Maart aan te bled. nuwe belewenisse in die sin dat ons toekoms nog van Cois Harman om die mas

voor ODS u~. Waarom nie nou al probeer om 'n suk· sa geaktiveer te kry in •n be
ses te maak daarvan nie? 

Dlt het dus pertinent betrekklng op die eksa· 
men wat voor die deur 1~. Die volwasse student 
of te wei die gedlssiplineerde student Is die per
soon wat met behae kan ultsien op wat voorl~. Hy 
bet sy pUg konsekwent vervul en dus sorg hy dat 
hy op hoogte Is met sy werk. 

Die persoon wat wei van bekommemls kan 
spreek, Is die persone wat nie bier hoort nie. Wat 
'n samelewingspassasler Is. Hy kan van slaaploos· 
held getuig. Hy het nou voor die kruispad te staan 
gekom en nou moet hy homself bewys. 

Nou Is daar aanmoedlging ook, self vir dlegene 

wat sy verantwoordellkheld probeer omsell bet. 
Werk net hard en pak die bul by die borings. Mens 
goof mos nie handdoek In, alvorens die stryd heel· 
temal verlore Is ole. Die stryd tree nou tot 'n elnde, 
maar Is nog nie verlore ole. Werk dus net hard. 

. GROETE 

.Bale lekker vakansie aan almal, en ons hoop 
om al die ou geslgte weer te sien na die vakansie. 
Vir diegene vir wie die stryd voltool Is, wens ons 
sterkte tOe met bulle nuwe ultdaglngs. 

1tlit bie llnnrb 
En die hoop bukaam nie - Rom. 5 : 3-S .. 

ONS roem ook in die verdrukklnge, omdat ons weet dat die verdrukklng lydsaamheld werk, en 
die lydsaamheld beproefdheid en die beproefdheld hoop en die hoop beskaam ole, omdat die llefde 
van God in ons harte uitgestort Is deur .die Helllge Gees aan ons gegee is ... 

0ns kan verdruk word om 
die geloof ontwil, maar ODS 
verdruWDg kan ook die -ge
wone beproewlnge van die le
we wees, soos eensaamheid, 
droefheld, siekte en allerhande 
ellende wat ODS druk. 

sal kan weglei op sondlge 
paaie, maar met die genade en 
die hulp van die Here hou ODS 
ook onder die beproewlnge nog 
koers, aan Christus getrou en 
dit is lydsaamheld. 

Die genade van God laat al- ODS verdra die verdrukklng. 
les vir die gelowlges nle werk ODS wandel nog in die geloof 
ten goede. Hy laat ODS Jyd- en die llefde. Ons neem ODS 
saamheld leer in ODS verdruk- kruls op. ODS volg Chrlstus en 
king. Dlt is bale moelliker om doen ODS pUg, al is dit in swak
aoos 'n Christen te lewe onder held en vol gebreke. 
verdrukklng as wanneer alles . So bet ODS dan lydsaamheid 
goed gaan. geleer om net soos Job onder. 

Satan hoop dat by oDS juis 
deur a1 die druk van God af 

die verdrukking in ODS vroom
heid te volhard. Deur die ver
drukldng het die Here .ODS 

ChrlsteDSkap op die proef ge
stel en getoets. Dit het die 
vrug van lydsaamheid gedra en 
daardeur bewys dat ons geloof 
eg is. ODS is waarlik gelowiges 
en waarlik in die genade van 
God. 

troosvolle versekerlng van en 
dit Is dat die llefde van •God 
in ODS hart ultgestort is deur 
die Gees. God se liefde vir ons 
is eindeloos. En dit het deur 
sy Gees wederliefde in ons be· 
werk. ODS het die Here lief. 
ODS het sY Woord en sY ko-

ODS Is nou beproefde gelo- nlnkryk en sY kinders lief. 
wiges, daarom mag ons met Hierdie liefde is die beste 
vrymoedlgheid die beloftes, bewys van God se genadewerk 
wat God in sY Woord gee, vir in ODS. Dit is 'n troosvolle ver· 
ons toei!ien daarop hoop. So is sekering dat ODS klnders van 
ons versterk in ODS hoop op God is en dus erfgename van 
al die rykdom van die genade. al sy genaderykdom. · 

Ja, die hoop sal nie beskaam ODS hoop sal nie beskaam 
nle. ODS sal dit verseker be- l nie en die hoop anker van ODS 
erwe. Daar het ODS nog 'n slel. 

optrede slegs positlewe kritiek Die beoogde naamverancle
uitlok. (ODS dink maar aan ring het voortgesprult ult die 
Intervarslty: die Puk-.,dames".) felt dat byna almal dlt eens 
Dl~ standpunt veronderstel is dat die Puk se trompoppies 

natuurlik dat, (soos ten opslgte anders (beter) is en dus 'n 
van aile sake oor •n' Christen) ele naam verdlen. Die naam 
die optrede van die groep da- wat aanbeveel word Is ? ? ? ? ? 

Ons man op die 

k~mpus het 'n spesiale 

aanbod vir iou. 

..Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie

leningsplan met my te 

kom gesels". 

ANDR~ JOUBERT 

Barclays Nasionaal se 

spesiale studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueerdes. 

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

2. M.B.A.-studielenings: Tot R3 600 vir enige stu· 
dent wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Sfudente: 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· 
fessionele beroepe om toerusting te kan finan
sier. 

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

7. Spaar· en lopende rekeninge. 

DIE BULT TEL. 6171 

- WP. 
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SIEN 

JOU 

DAAR 
DIE 25ste tot Z7ste Februarle 
1977 Is dlt 'n naweek van groot 
dlnge. Die naweek word daar 
'n tweedejarskamp Det bulte 
Potelr (op die Venterskroon· 
kampterreln) gehou. Die tema 

,, 1 van die kamp Is: ,,Puk·Student, 
Waarheen?" Onder die hoofon· 
derwerp gaan ODS .Ue 11008 

t I weerbaarheld, studentepolltlek 
I. en ODS C.H.O.·beglnsels ult
e plula en bespreek. 
e Die koste gaan plus-minus 
t R3,00 wees. Vrydagaand gaan 

ons speletjles speel en mekaar ·· 
lJ leer ken. Saterdagoggend gaan 
!l 
t- ons vroeg stap, bespreklng hou 

en die mlddag 'n waatlemoen· 
1 fees naby die rivler! Saterdag· 

aand bou ons braaivlels en ons 
hoop om vlr Suzette Eloff by 

~ 
1 

ons te M. Sondagoggend ho11 
ons erediens en 'n bespreklng. 
Laat die mlddag sal ons ver· 
trek - en doodmoeg op die 
PUK aankom. 

Almal is welkom, skietlyste 
sal by die S.R.-kantoor op wees. 

Hou di~ naweek oop 
en 

SIEN JOU DAAR 

M.N.R. 
GEE 

BEURSE 
V ANAF 1177 a tel die Suld· 
Afrlkaanse Medlese Navorslngs
raad {MNR) Jaarllks 'n beun 
van Rl 000 aan voorgraadse stu• 
dente be&klkbur vir studle In 
die geneeslnmdlge weteDSkap
pe. 

Die sbldierigtings waarin 
beurse besklkbaar gestel word, 
word jaarliks bepaal. Vir 1977 
is die volgende studierigtings 
bepaal, nl. Bloflsika, Biostatis· 
tiek, Biochemle en Fisiologie. 

Beune sal slegs aan studen· 
te wat reeds die eerste jaar van 
studie met sukses voltool bet. 
toegelten word. Studente in hul 
eente jaar kan dus ook aan· 
soek doen om die beurs vir die 
daaropvolgende jaar. 

Afhangende van bevredlgen· 
de vordering kan die beun 
jaarliks hemu word vir die 
duur van die betrokke kursus. 

Die aluitingsdatum vir aan· 
soeke Is 31 Oktober en aan· 
soekbrosjures is van die MNR, 
Posbus 70, Tygerberg, 7505, 
verkrygbaar (Telefoon 93·2151, 
uitbrelding 36). 

PIETER ODENDAAL 
• Ucl vir verldesinga en 

grondwette 

WERK 
vm 

MANNE 
BIER is 'a guide geleentbeld 
vir mansstudente wat werk 
soek om bulle aansoeke voor 
30 September 1171 te pos aan 
die volgende adres: 

Die Werltepersolleelbestuur
der, 
Yskorwerke, 
P08bUI I, 
V ANDEBBULPAllJL 
1100. 
Die volgende Is van bale 

groot belang vir die persone 
wat wei belang stel. 

Die vakansiewerk behels pro· 
duksiewerk op 'n roterende 
sltofbasis, insluitende nawelte 
en openbare valtansiedae. 

Die volgende salarisskale Is 
van toepassing: 
a) Aanvangssalarls R3 168 per 

jaar. 
b) Na 6 maande diens, die 

maksimum van R3 396 per 
jaar. 

In al hierdie gevalle word 'n 
skoftoelaag van R480 per jaar 
betaal. 

Die studente moet 'n mini· 
mum tydperk van 8 weke werk. 

Voorkeur word verleen aan 
studente wie se ouers by Yskor 
werlr:aaam Is. 

Tweedehandse 

boekkomitee 
ALLE navrae en lnllgting in 
verband met tweedehandse 
boeke kan by die sekretaresse 
in die S.S.R.-kantoor verkry 
word. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARL TON JUWELIERS 
VIRAL U: * Horlosies * Verloofringe * Juweliersware * Geskenke 

OOK: * Herstelwerk aan 
horlosies * Montering van 
diamante * Diens. 

Waar moontlik. word aile werk op die perseel 
gedoen terwyl u wag. 

KERKSTRAA T 161 
POTCHEFSTROOM 

TEL. 5521 

-Wa. 
••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

DIE WAPAD aLADSY & ,. .-

Kan jy jou voorstel gee·n reels of riglyne 

STEL jou voor: 'n Studenteraad wat elke jaar met die Raad van die Universitelt moet ooreenkom of 
bulle 'n studentekoerant mag publlseer; 'n ka~aval mag hou of tugsake hanteer. Stel jou voor: 'n 
Koshuisraad en 'n Kultuurraad wat mekaar kort-kort In die hare vlieg oor wle verantwoordellk Is vir 
ontspanning op die kampus. 
Mens tan jouself indink wat· 

ter chaos dlt sou afgee as ons 
geen duideWte rlglyne bet Die; 
wle met watter gesag beltlee Is 
en wie daar werksaam Is nie. 
Hlerdie rlglyne word in kon· 
stitusles vervat. Op die Sen· 
trale Studenteraad Is daar vir 
een persoon spesiaal 'n porte.· 
feulje uitgesonder om grond· 
wette en reglemente te han· 
teer. Hierdle persoon behartig 
naas grondwette ook nog ver
klesings. 

ftOeQ .rinoolle dade na oore 
gekom i6. 

'n Deel van die probleem sou 
ondervang kon word as aile 
nuutverkose persone, naas die 
oplelding wat bulle by hul 
voorgangers ontvang, ook op 
swart en wit (sommer dlrek 
na die verkleslng) die hele 
grondslag van die studentelewe 
gou kon opswot. Dit kan ons 
bereik ·deur 'n oordragpakket, 
wat drle jaar tevore reeds be
plan Is, werklikheid te maak. 

In so 'n oordragpakket sal 
elke vereniging se bestuur vin
nlg ltan opltyk hoe en hoe lank 
na die SSR-verkleslng en v61· 
gens watter beleid begrotings 
opgestel moet word. 

toere ton sien watter else ge
stel word voordat 'n toer sou 
plaasvind. Let wei waar daar 
jaarlilr:a om en by . RlOO span· 
deer word om almal van vaste 
rei!lings in kenDis te stel word 
die nodlge rei!llngs soos vervat 
in grondwette en reglemente 
vir een maal gellasseer en ter 
insae besklkbaar gestel. 

Menige verenlging het pro
bleme met bulle huldlge grond· 
wette en reglemente, daar is 
selfs verenigings wat sonder 
grondwette funksloneer. Dit lB 
elke verenlglng of raad se pllg 
om die grondwetWte probleme 
wat ondervind word reg te 
stel. 

bulsvaders? Die lid vir grond· 
wette sal probeer om advtes 
te gee of in te win oor aile 
grondwetWte kweaJes. 

•n Groot probleem in ons stu· 
dentelewe Is die gebrek aan 
kontinulteit. Daar word jaar
llks 'n finansU!le beleid ge
maak, jaarllks rel!llngs getref 
by die werkverdeling van sek· 
retaresses, jaarllks brlewe ult· 
gestuur om te se hoe begroot 
moet word en jfJ4rla'kl il die 
jGaf' 6m voordot dam' met ge-

Inllgtlng oor finansies sal Moet aile sake van die kos-

Naas fondamente wat ret 
moet wees kan die studente
lewe nle funlr:aioneer sonder 
die regte persone in die reate 
poslsies nle. Goele verltlesinp 
wat goed organlseer word, be
hoort . goeie resuitate te toon. 
In bale ltoshuise is bv. onse
kerheic:l oor wat die beste k.les
stelsel sou wees - die nom· 
merstelsel of ltrulalestelseL •n 
Probleem wat ook voorkom l8 
of die huiskomltee of die koa
buis die primarlua/a moet ties. 
Die lid vir verltlealngs beool 
om blerdie probleme onder Of 
te neem sodat elke onderlle
IBaDl konkrete Ieiding in die 
verba'nc:l 1tan try. 

vervat word in 'n reglement huisraad deur die SSR-ower
vlr pennlngmeesters. Toerllgga- hede toe gaan? lndlen so, wat 
me sou in die reglement vir van die advieskomltee van 

lETS WAT U TOT DUSVER 
MISKIEN UIT DIE OOG 
VERLOOR HEY, KAN DALK-

U HELE TOEKOMS BEPAAL. 
'n Bank. 

Tye het verander. Banke ook.' 
Nedbank speel vandag 'n ewe 

belangrike rol op die kampus as in die 
Suid-Afrikaanse finanswereld . -

Per slot van rekening bevind 
duisende van ons toekomstige kliente 
hulle tans op universiteit. Dis dus net 
logies om hulle sommer dadelik te begin 
help pleks van te wag vir beter dae. u 
het hulp n6u nog meer nodig as later. 

Studlehulp 

As student moet u geld he vir 
allerlei dinge. Boeke. Losies. Klasgeld. 
Klere: · 

Nou ja, na u eerste studiejaar kan 
u aansoek doen vir 'n Nedbank- ' 
studieleningsrekening. Ons kan u 'n 
ruim bedrag tot 'n vasgestelde perk 
leen. Die perk is n6g hoer as u besig is 
met u M BA-graad. 

En u betaal net die spesiale lae 
studente-rentekoers: 5.5% op die geld 
wat u werklik trek. 

U kan ook die gerief he van 'n 
Nedbank-tjekboek. 'n Nedbank
spaarrekening en- as u kampus 'n 
Kitskontantmasjien het- ons 
Kitskontantkaart. 

Daarby bied ons u verskeie ander 
dienste. Vakansietye sal ons u help met 
reisbesprekings. Ons kan u voorsien 
van reistjeks. Buitelandse valuta vir u 
reel. Ons kan selfs leesstof verskaf. soo? 
publikasies oor die ekonomie. 
Ook Passport to Pleasure. ons gratis 

maandelikse gids oor reis en vermaak. 
En Nedbank Sportsman 
Wegsprlng-kapltaal vir u ele ondememlng 

As u 'n professionele graad behaal. 
sal u dit dalk eendag oorweeg om u 
eie besigheid te begin. Weereens sal 
u vind dat Nedbank u nog verder kan 
help. Moontlik met 'n lening- op 
werklik billike voorwaardes. 

Vir dokters en tandartse bied ons 
spesiale huurfasiliteite. 

Ons laat u geld rneer geld verdlen 

Ons toptalent op elke finansiele 
gebied is tot u beskikking. Finans
beplanners. Beleggingsbestuurders. 
Versekeringskonsultante. Trouens. u 
kan aanklop vir raad en advies by ons 
voorste finanskenners. 

Ons kan u help beplan om u 
inkomste. u spaargeld en u kapitaal te 
laat groei . En die hoogste moe.ntlike 
rentekoerse is beskikbaar vir enige 
beleggingstyd. 

Eenmaal 'n Nedbanker, altyd 'n Nedbanker 
T erwyl u nog student is. kom loer 

gerus bietjie in by u naaste Nedbank
tak en vertel die bestuurder wat u 
posisie is. 

Want onthou: hoe verder u die res 
van u lewe vorder. hoe harder werk 
Nedbank vir u. 

~ 
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Kongres van die A frikaanse Calvinistiese Beweging 

Prof. Tjaart van der Walt. vooraittw van 
die ACB, wat 'n leldende rol in die kon

grea apeel. 

SOWETOJ Opstandel Net bulle skuld? Net 
ons skuld? 

Soveel vrae, soveel antwoorde, Is al ge
vra en gegee sedert die afgelope gebeure. 
En n6g hou opstootjies steeds aan, weer
kllnk die naklanlt daarvan vandag nog. 

Raak al hierdie dinge jou soos dit moet? 
Is jy opreg bekommerd daaroor? Dan moet 
jy net 'n bietjie met die voonltter van die 
A.C.B., prof. Tjaart van der Walt, gesels. 

Professor Tjaart il bale opgewonde oor 
die komende kongres van die A.C.B. Dit 
sal trouens ook die 15e koneres wees wat 
aangebied sal word en nog nooit was die 
belangstelling so wyd, die reaksie op uit
nodigings, so groot nie. 

Die rede: Die aktualiteit van die tem4 
wat oopgepraat gaan word; 

,.Gtn"egtigheid In «Us Suid-Afrikaame sa· 
melewing". 
Die mense wat aan dle spits van die 

A.C.B. staan is bale bly oor die reaksle -
bulle erken rulterllk dat ten spyte daarvan 
dat groot geeste al vir die_ A.C.B. gewerk 
bet, die ledetal maar 'n skrale dulsend Is. 
"Woord en Dsad", die tydskrlf wat deur 
die A.C.B. uitgegee word het ook maar 
tweeduisend intekenare en tog word in die 
toerante bale daaruit aangehaal. BuJteland· 
se besoekers Is ook altyd gretig om die 
redaksie van .,Woord en Daad" te ontmoet. 

Juil daarom Is die ongekende belang· 

'( 

.... 

stelling vir hieniie kongres vir bulle so 'n 
riem onder die hart. Ptikke, kom ons ruk 
op in ons hordes en dee! in hierdie fees! 
Want 'n fees van 'n kongres gaan dit 
weesl 

Jy s~ jy .,swot" nou? Wat daarvan as 
jy na 'n week van bloktyd so bletjie 
.,breek" en die Kongres bywoon? 

Die datum: 15 Oktober 1976. 
Die tfl(l: 14h30-21h00. 
Die plek: Grootlesingsaal, GeografJegebou, 

bier by ons op die Puk. 
Nou kan mens wonder: As daar reeds 

so bale mense kom ""'7 hoe gaan ons alma! 
in die Geografiegebou inpas. Maar prof. 
Tjaar:t het met 'n gllnstering in sy oog 
raad: 

,,Die sinodesaal sal dan gebrulk word!" 
mt klink aanlokllk! Net so aanlokllk 

klink die versklllende onderwerpe waarin 
die tema verdeel is. 

Na 'n kort inleiding deur prof. J. A. 
Heyns (U.P.) sal die etiese beskoulng van 
die tema deur prof. D. C. S. van der Merwe 
toegellg word. Prof. Van der Merwe het 'n 
spesiale studie in verband hiermee gemaak, 
en om in sy bevindinge te dee! beloof om 
die moeite werd te wees (15h30). 

AI die inleidings sal kort wees, sodat die 
aksent op die besprekings kan val. Jy kry 
dus nie net 'n lesing nie, maar sal self ook 
kan dee! U daarin. 

Prof. Erika Theron van Stellenbosch se 
taak Is om die soriale beskouing nader dui· 
dellk te maak, en sy sal self In lewende 
lywe hier wees (16h00). 

Die ekonorn.iue beskouing 1~ op die ter· 
rein van prof. S. P. du T. Viljoen van 
Pretoria (17h00). 

Om 17h30 kom die ;u'lidiese beskouing 
aan die beurt en dan Is prof. J. D. van der 
Vyver aan die woord. NA aandete .is daar 
'n algemene bespreking vanaf 19h30 tot 
21h00. 

Die belangstelllng Is selfs so geweldig 
dat 'n groot aantal nie-blankes ook gelnte
resseerd Is om dit by te woon. Dit sal ge
volglik die eerste keer wees dat van bulle 
ook die kongres gaan bywoon. Prof. Van 
der Walt s~ dat dit verblydend is dat die 
gesprek op die basis van die calvinlsme 
kan wees, want die calvinls het 'n groot 
taak in hlerdie opslg. Die saak sal prinsi· 
pieel benader word sodat nie in 'n lugleegte 
gepraat word nie, maar ons konkreet kan 
besin wat ons taak hier en nou in die w~ 
reid Is. 

'n Probleem wat opgeduik het Is slaap
plek vir die Kongresgangers. Rapport · toer 
dleselfde tyd deur die dorp en het · reeds 

150 plekke in die hotelle bespreek. Persone 
wat dalk kongresgangers, blank of nie·blank, 
kan huisves, moet prof. Van der Walt kon· 
tak. 

nie, ons moet dit ook as Chrlstene sien. 
Ek .hoop dat die kongres llg en dui<lelikheid 
hierin sal bring!" 

Nog is het einde niet! 
Saterdagoggend 16 Oktober: Simposium! 
Took van die kef'k ten opsigte van Qe· 

regtigheid in die Suid·Atrikoonse same
lewing! 

Ons hoop alma! sol Laat ons almal, 
dosent en student, dit bywoon. Ons bet n61l 
die kans! Moenie as dit reeds te laat il se 
ek moes nog dit en dat gedoen het nie. Die 
geleenthede is daar. Benut dit nou! 

Die bedoeling hlervan is 'n onofflsUUe 
voorbereiding vir die Streekskonferensie van 
die li<lkerke van die Gereformeerde Ekume
niese Sinode wat D.V. in April 1977 in Pot· 
chefstroom sal plaasvind. 

Voortspruitend uit die tema van die vo· 
rige dag is besluit om die tema ook direk 
op die taak van die kerk van toepassing te 
maak. By die pas afgelope Gereformeerde 
Ekumeniese Sinode het dit geblyk hoe be· 
langrik dit is dat die Christene uit die ver
skillende kerke ernstig moet aandag gee 
aan hierdie saak. 

Prof. Tjaart van der Walt sal 'n tort 
inleiding gee waarna hoofminister Lukas 
Mangope, as iemand van die tuislande, die 
woord sal voer. 

Ds. Sam Buti sal as teoloog van die ste
delike Bantoe, die laaste inleier wees. 

Vir my die moolste: Prof. Van der Walt 
sluit af: 

.,Ons moet Soweto nie net sien as poll· 
tikus met die oog op die Afrikaner-belang 

Prof. D. C. S. van der Merwe wat die 
etlese beskoulng van die tema behandel. 

·------.. ------------------------

Puk se deelname aan ASB 
GE.AGTE REDAKTEUR, Daar algemeen deur die gemeenskap 
bestaan tiUll 'n klbmtat vir aanvaar word dat die SR be· 
erns~e besinnlng oor die PUK voeg is om ten opsigte van die 
se voor",.aea.ette deehwme aan aangeleenthede verteenwoor. 
die ASB. digend op te tree en dat hul 

Die uiters onbevredigende optrede ipderdaad beskou 
situasie bestaan tans, dat elke word as die politiese standpunt 
PUK·student outomaties ge- van die meerderheid Pukke. 
affilieerde lidmaatskap van die Dat studente polities aktief 
semipolitiese instelling ont· moet wees is noodsaaklik. Die 
vang. Die rede vir die onge- politieke probleme van van
wensheid is daarin gelee dat dag is ook die verwoordelik
die PUK-student by wyse van heid van die student, immers 
die SR in d ie ASB verteenwoor. raak dit sy toekoms ten nou· 
dig word, en verder is dit so ste. Indien dit dan nodig sou 
dat die verkiesing van SR-lede wees dat studente polities ver· 
nie primer op 'n politleke ba- tcenwoordig moet word, moet 
sis plaasvJnd nie. die verteenwoordiging op 'n be. 

Hiermee word die organlsa· hoorlik vir die doel toepas· 
toriese vermoens van die SR like wyse, plaasvind. 
geensins in twyfel getrek nle, · 
aangesien dit die basis van hul 
verkiesing vorm. Afgesien van 
optrede in die SAB, is optrede 
van die SR-lede ten opsigte 

' van skakeling met ander uni
versiteite, asook buitestaan· 
ders, hoewel nie altyd ampte
lik so bekend nle, soms sterk 
polities gekleurd. Insoverre 
hierdie optrede veronderstel 
is om 'n deursnee PUK·mening 
te wees en insoverre die SR 
polltieke sienings absorbeer 
en vertolk, bly 'n ope vraag. 

Dit blyk ook verder dat dit 

Hiermee word nie bedoel dat 
die uitslag van 'n polltlek ae
fundeerde verkiesing nood· 
wendig een van die huidige uit. 
gediende politiekgerigte, lig· 
game, as synde verteenwoordi. 
gend aan te wys nie (bv. NU
SAS, ASB) , maar dat 'n ken. 
tering na 'n meer objektlewe 
benadering absoluut noodsaak
lik is, kan noullks ontken 
word. 

Dit spreek vanself dat ~
kere voorbehoode soos taal, 
ras, kultuur, wat in die huidige 

liggame 'n oormatige klem, 
geen plek het in so benaderina 
nle. 

Ten slotte lyk dit ook nie te 
vergesoa om te beweer dat 
NUSAS in wese slegs anti re
gering gesind is, die ASB hoof· 
saakl:k pro-regering, terwyl 'n 
organisasie soos SASO waar
skynlik swart rewolusie ten 
doel het. Is hierdie toestand 
nie baie ongesond nie? en 
word 'n realistiese begrip van 
ooreenkomste en verskllle nie 
erg hierdeur belemmer nle? 
Konklusie: 

1. As dit nodig is dat die 
SR pollties aktief moet wees, 
moet verklesings ook op die 
basis geskied. 

2. Die huidiae oorkoepelen
de studenteliggame in Suid. 
Afrika is nie instaat om op 
verwoordelik-l"ealistiese wyse 
studente politiek na behore te 
omvat nie. 

3. Emstlge besinning moet 
lei tot die realisering van 'n 
nuwe benadering, waarvolgens 
die student in staat moet wees 
om ongestoord van party-poU. 
tlek en vooroordeel diepsinnig 
oor die toekoms te kan nadink. 

Groete, 
,,Akker en Rakker" . 

NOG 'N ST .. UDENTEKOERANT 

GEAGTE Redakteur: - Gerug· 
te wil dat '•n nuwe ,.onafhanlt· 
11ke" studentekoerant blnne
kort die Ug &a1 sien. Veel In· 
Hgt:ng hieroor is uit dle aard 
van die saak nie beskikbaar 
·nie, maar ontevredenheid met 
die huidige opset op die PUK 
en die .,Wapad" Is blykbaar 
(o.a.) oorsake biervan. 

koerant posltlef ts, is dit jam· gelaat word op die huidlge ate!· · 
mer dat bulle nie hut kragte sel .n!e. Watter touter onsln! 
by d!e .,Wapad"ingooi nie. ce- AI kriterium wat vir plasing 
sien teen die agtergrond van van berigte en brlewe geld, is 
cf.e felt dat die redakteur :van dat .,vuii waagoed'' ·nie uitge. 
.,D!e Wapad" die afgelope tyd hang ·word voordat die interne 
sukkel om •n heel redaksle by- kanale nie gebruik Is nle. Dit 
mekaar te hou. '•n Mens sou is tog die persoonlike weg :van 
graag di~ mense se ywerige Matt. 8, sal ons vriende weet 
wer~krag by ,.Die Wapad'' wou (As bulle Christene is). 
he. 

KAIWI\N.. I INTERVRRS1f1 
1'14- - BR :t: 

1 
/'11~ - 5R JI 

-~K~W1EN- - .. EKSRMEN !.?! /. 
POSITIEWE .,oppouie" tAn 

seker welkom wees maar daar 
is 'n paar sake wat ·krap: 

Ten slotte: een van die re
des vir •,n .,onafhankllke" 
(neutrale) studentekoerant op 
'n Christelike unlversiteit is 
blykbaar dat geen kritiek toe-

Vir die positlewe elemente 
'In die groep, word d·!e ultnodi· 
ging .gerlg: slult julie a•n bY 
1ile Wapad-redaksie en kriti· 
seer openllk en Christelik! 
Die Oog. 

R11r 5R:rr 1977- BR11 /! In hlerdie moeU!ke ft·nansUtle 
tye is twee studentekoerante 
miskien '·n bietjle ·buitenspo
rlg; As die oprlgters van die 
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Studenteraad beslllit 
V ANAF 29 September tot 2 
OktobeT -.rord Sophold,ea 1e 

Elektro m die evte Gf'ielcae 
tradisie deur die Deparmnent 
Sprookleer en Drama in 'n 
spesiaaL 1lef'OOICI7'dig opeiug. 
teater btl Boskopdam CIORQe· 

bied. 

Elektra 
ontmoet Elektra. 0re1te1 muk 
hom aan haar betend en ver
tel ook van bulle plan. Terwyl 
die ultbundlge Elektra butte 
d:e palela wag, gaan Orestes 
en . Pulades die paleia blmle 
om wraak te gaan neem. DIE RelrtOI' spreelt die 

S.R. toe, waar ·by veral ver
ys •na die geneigdheid onder 
udente om lnspraak in sake 

he. Hy is van mening dat 
spraak goed is, solank as 
at dit 'n bydrae !tan lewer. 
p flnansi&e vlak tan bulle 
:een bydrae lewer •nle en daar· 
m bet huHe geen reg tot In· 
raak in d.!e f!nansi6le sake 

an die unlveJ.'IS:te6.t nie. 
In sake soos: Ek haal aan .. . 

Studente bet 'n se in toshui· 
e hoe dit daaraan toegaah". 
Verder bet die Rektor ver
ys na die Kommissie van On· 
ersoek deur die Atademlete 
aad. Hlerdie Kommissle was 
•an veel betekenis insake die 
ruipsyfer en "ndert.gmetodet 
·n is "pgedra aan die Dosente
orps wat hlerdle saak van Se
aat se kant af ondersoek. 
2. Karnaval sal gehou word 

p die llde en 12de Maart 1917 
et die tema ,,Die Afdkaanse 

dloom". 
3. Mnr. Windell van die De
rtement van OntwitteUng, 

soot die S.S.R. wil aile lede 
ank wat behutpsaam was 

:met die ontvangs van dle sto· 
'•:ere op 11 September 1976. 

4. Dl.e flnallfli6te begroting 
van S.S.R. en Rade Is voo11re~e 
en die nodlge verwyslngs goed· 
gekeur. 

5. Die OrU!nteringsprogram 
rir 1917 is goedgeteur. 

6. Sake rakende Rade: 
1. Administratlewe Raad. 
I. Daar Is gevoel dat die 

Werksverskaffngstomltee geen 
bestaansreg bet ·nie en Is ver
wys na d:e Dagbestuur van 
die S.S.R. 

il. Tweedehandse Boeteko
m:tee - Koshuisverteenwoor
d1gers moet weer 'n regmatlge 
plet begin mneem. 

lit 'n Voorstel is aanvaar 
dat: Dde onder-redalrteur en 
sewe sub-redakteurs deur die 
S.S.R. in samewerldng met die 
redakteur ~ngewys word. On· 
derhoude met betrotte kandi· 
date moet ten mJnste met die 
helfte van die S.S.R. lede ge
voer word. 

Twee perskaarte deur die 
S.S.R. aan die redak&!elede 
ver!een werd tot vrye toegang 
vir kampunksies. Die pers
kaarte is net geldlg waar d!e 
doel is vir beniggewllng In die 
Wapad. 

Dat een oggend In die week 
afgestaan sal word deur dle 
setretaresse aan die studente 
V':lr die t!k van berigte aan die 
W.apad. 

2. Polltlese Raad: - D!e au· 
we voorsitter van die Polltlese 
Raad lis mnr. Manie .Meyer. 

3. SpOI't Raad: - Die volgen
de persone sal ere-ldeure vir 
sport ontvang op voorwaarde 
dat hulte hul kleurbaadjiH!t· 
samen geslaag het. In geftlle 

van persone met merlete wat 
nie voldoen aan formele ver
eistes van die slaag van ·kleur· 
baadjie eksamens nie, ultson· 
derlngs gemaak tan word nits: 

i. Die persoon '·n Btudent/ 
personeel Is. 

it. Die persoon vel'der aan 
vereistes voldoen soos gestel 
!n die reglement \1r ldeu·re. 

~1. Aan hierdle persone die 
rcl!ls in verband met die dra 
van kleure verstaf tral word. 
Skerm: Mej. T. Scott. 
Korfbal: Mej. Snyman. 
Muurbal ·(mans): Mnr. C. 

Ulyate, J. du Bnlyn en T. 
Smlt. (dames): MeJ. J. Bas· 
son. 

Rugby: Mnr. S. Greyling, 0. 
Oosthulzen en A. Rousseau. 

Stoei: Mnr. C. Lotter, D. Bet· 
ker, M. Logtenberg. 

Tennis: Mnr. C. Botha. 
Hokkie (dames): MeJ. M. Jou· 

Elektra !s die Dramadeparte
ment se aanbieding van die 
jaar. Byna die hele departe
ment is daarby betrokke en 
roUe word deur sowel do~ente 
en studente vertolk. Die regie 
word deur Elize Sc:heepers ge
doen. Hoofrolle word deur Da.
wte du Tott, Mario Muller, Ko
bus Fourie, Laurl·lta Behrens 
(Elektra), Liesbet Sc:hoeman, 
Bet INtha, en Aldo Behrens 
gespeel. 

Elektra beloof om behalwe 
'n groot tultuuraand, ook 'n 
aand van lnformele oratspan· 
nlng te wees. Die toegangs
prys van R2,50 slult 'a vleis· 
bral'! ook ln. Die drag is in· 
formeel om by die natuur en 
omstandigbede te pas. 

Om te wrseker dat u die 
redeHk ingewlttelde verloop 

bert en S. Coetzee. van die drama goed sal volg, 
Rlngtennls: Mnr. W. Bu~er. gee ons bier '.n tort opsom· 
Valskerm: Mnr. J. C. Lam· ming van die :verioop daarnn. 

brecht. . Agamemnon en Klutalmnes-
Krieket: Mnr. C. Ulyate, F. de tra, Koning oen Konlngin van 

Beer, J. M:ddleton en G. van Mutene, bet drle dogters ge-
Heerden. had - Ipblgenela, Elektr·a en 

Glmnastiet: MeJ. I. Jooste. Chrusothemfs. en een seun, 
Parap~egiese sport: Mnr. M. Orestes. Om die Griekse le& 

Buys. teen Troje te kon aanvoer, 
Die votgende S.S.R. vergade- moes Agam-emnon sy een doe· 

rlng Is Dllnsdag, 5 Olrtober om ter, Iphigeneta, aan die goclln, 
19h00 in die Sentraie studen· Artemts, offer. Klutalmnestra 
teraadsaal. bet hom blervoor na 11 terug-

teer van Troje, met behulp 

tra, gerecl en met 'a getrou·e 
slaaf weggestuur om In cite 
vreemde groot te gaan word 
en terug te tom om die dood 
van "Y vader te wreek. 

Elektra het getrou gebly aan 
h-aar vader se nagedagtenis en 
wou ·ni·ks met s:v moordenaan 
te doen -he nle. In al cf.e Jare 
hoop sy steeds dat Orestes sal 
terugtteer om wraat te neem. 

Die drama begin wanneer 
Orestes en s:v slaaf terugkeer 
na Mutene. HuUe beslutt om 
voor te gee dat Orestes dood 
is, dan sal Orestes later opo 
dug met die lmlf.t walrl·n 
Orestes ae u in Is. Voordat 
bulle die plan verder tan be
spreet. daag Flettra op en sy 
bek}a haar lot. Haa:r euster 
Chrusothemls, daag ook op en 
waarstu Elelrtra dat sy lewen· 
dig In '·n terker begrawe gaan 
word sodra Actsthos weer tuls 
kom. 

Net nadat ~~ 
vermoor is, daag Alglsthos op 
nog bli.te bomself van vreugcle 
omdat hy die t)"dlng van Ores· 
tes se dood ontvang It«. Hy 
gee bevel dat die I:yk ultge
brlng moet word dat almtl die 
doole Orestes ton alen. As by 
die ldeed van die lyt afrut, 
s(en hy dat dit Klutalmneltra 
is. Orestes neem Alclsthos at 
binne om te sterf op ~ ~J~elt 
waar Ag.amemnon vermoor Is. 

In die huls van Atreus tom 
daar nou ultelndeUk 1tetr 1'\11 

en vrede. 

REDAKSIE
ONDERHOUD 

OP , versoek van die Wapactre
dakteur moet alle persone wat 
belangstel om op die Wapad
redaksle te dien bulle Jelf aan
meld vir 'n onclerboud. Die on
demoud sal pwer word deur 
die Sentrale Studenteread en 
die Wapadredatteur waarna cUe 
Wapadredatteur die l'edable 
dan sal saamstel. Dlle oDd~ 
houd sal handel op groncl van 
bekwaamhetd, tnlsiaUel en on
dervlndlng. 

'l'yd: 19h00. 
Plek: Sentrale Studenteraad· 
saal. 
Datum: 4 Olttober 19'11. 

Toerplan vir platsakstudente 
van haar mlnnnr, Algi.thos 
vermoor. HuD.e twee bet toe 
die heerskappy oorgeneem. 

Maar Agamemnon se seun, 
Orestes, is deur sy suster Elek· 

:Wa·nneer Elelttra en Klu
talmnestra mekaar lien ter"WJl 
laasgenoemde gekom bet om 
l'an Apollo te offer, ontstaan 
'n ru~e en die twee sket me
kaar ult . Die boodskap van 
Orestes se dood word on'Wang 
en die nou R&~ultklge Klutalm· 
nestN, tart Elettra. Dle onre
luldd~ Elektra, beelult om 
nou haar vader se dood self te 
wreek en sy VR haar suster 
om haute help. Chrusothemls 
wn egter nle betrotke raat 
n!e. 
Ore~es en sy sluf, Putades, 

daag as relslgers op en bulle 

Mnr. Joban Burden die nuwe 
·redatteur van die Wapad aool 
u almal om te Jrom vfr 'n on
derhoud, hy bet bale mense no
dig. PLEKKE wat in swart gedruk 

is dul oornag verblyf aan: 
26 Nov. Vertrek vanaf Jan 

Smuts per DCIO, vlua KLM .594 
om 17h00. Aandete aan boord. 

"1:1 Nov. Vroeg-vroeg in Am· 
sterdam en 'n geleentheld om 
as gaste van K.LM 'n ,,Rond
vaart" op die gragte van bier· 
die 700 jaar oue stad te neem. 
Voordat ons verder vlieg na 
Madrid. 

28 Nov. Bes:gtlging van Ma. 
drld insluitende een van die 
vele musea of kunsgalerye. 
Vanaand na 'n Flamenco. 

29 Nov. Weswaarts tangs die 
Guadarramaberge na die ko· 
ninklike Escorlklooster waar 
die Spaanse koninas begrawe 
Is. Dan 'n besoek aan die val· 
lei van die Gesneuweldes, een 
van die mees aan~ende 
oorlogsmonumente te wereld. 
Van daar na die kleurryke &. 
govia. 

30 Nov. Vandaa na Avila nog 
omring deur sy middeleeuse 
mure en verder oor die prag· 
tige windmeule landskap To
ledo, deur die eeue beroemd 
vir sy swaarde en romantiese 
smal straatjies. 

1 Des. Terug na Madrid om 
die vlieatula te haal na Brus
sel. Nadat ons die Belglese 
hoofstad besigtia bet gaan ons 
tuis in die ouderwetse dorpie 
Bnagae. 

2 Des. Besigtigina van Brua· 
ge en besoek aan 'n kantma
kery. 

3 Des. Per vliegtuig na LoD. 
den. Besigtigfna van Eton, 
Windsorkasteel op pad na die 
hotel. Musiekblyspel in die 
Weseinde vanaand. 

4 Des. Vandaa is ongeorgaru· 
seerd in Lcmden, maar In bier
die interessante stad van Eu. 
ropa is daar onder die besiens. 
waardighede te kies en te keur. 
Vir die wat belangstel sal ln
formele uitstappies gereel 
word. 

S Des. Steeds in Londen. Ge. 
leentheid om Hyde Park met 
sy landelike atmosfeer en kuns
uitstaUings te besoek. Gaan 
gerus vanaand na die Adventus 
diens in St. Pauls katedraal vir 

'n onvergeetlike ervaring. 
6 Des. Vandag volg ons ae. 

organiseerde beslgting van 
Louden. lnsluitende Westmin· 
ster Abby en die Tower. 

7 Des. Noordwaarts deur die 
unieke Enaelse landskap na 
Stratford na besigtiging van 
die universiteltsdorp Oxford. 
Die wat wU kan vannaand 'n 
Shakespeare opvoering by· 
woon. 

8 Des. Na 'n besigtiaina van 
hierdie ouderwetse dorp wat 
grotendeels noa vandaa daar 
uitsien soos in Shakespeare se 
tyd, vertrek ons Suidwaarts 
om d:e Pre-historiese monu-
ment Stone Henge te besigtia 

Bernese Ober1and. 
16 Des. In die sneeu van 1 burg tlpies is van die Middel

Grlndelwald. Per tandrattrein eeue is Floraans die vers~e
na die Kleine Scheidendeaa beelding van die Rennaissance. 
aan d:e voet van die Junafrau- Ons beslgtlg die stad en en
en Elgerpieke. Vanaand 'n ti- kele van sy musea. 
piese Swltzergereg - kaasfon. 20 Des. Op die Autostrada 
due. Del Sol na Rome en ons is 

17 Des. Ooor die Alpe na vroeg genoeg daar vir ons ae· 
Italic en na Venlsl¥. reelde besigtlglng. 

18 Des. Besi&tigtng van die 21 Des. Ongeorganiseerd met 
wonderskone Venisie met ge. heelwat om te doen In Rome, 
noeg tyd vir u eie sake. die ew!ge stad. 

19 Des. Vandag na die kul- 22 Des. Per vliegtulg na Grle. 
tuurryke stad in Itali~. Flo- teland en Atbene. 
raana. Waar Avila en Rothen- 23 Des. Besigtigina van Athe-

De met 'n halfdag vry vir die 
laaste paar inkoples. Vanaand 
of mareaand moontlike Buzu. 
kl uitvoerlng. 

24 Des. Vandag na een van 
die aangrypende monumente 
in die omaewing van Athene en 
daama per boot na Aetlaa. 

25 Des. Kersfees op die prag. 
tiae eiland A.eatna met sy wit 
hulse en tempelrutnes sal lets 
aangrypend wees. Daar word 
vir ons 'n speslale Grlekse ete 
voorgeslt. 

26 Des. Nog vir ou1aas op 

die elland ronddrentel. Dan 
weer terug na die vasteland vir 
'n afskeldsete in een van die 
tusdorples voor ons luahawe 
toe gaan vir SAL Vlug 223 om 
18h00 terua na S.A. 

rt Des. Aankoms op Jan 
Smuts om 12h05 na wat seker 
'n genoeglike toer was. Behal. 
we vir die teaterbesoeke In 
Londen en Madrid In die reis. 
plan vermeld, word nor twee 
aanduitstapplet by die toer
prys ingesluit. Inligtlng hler· 
oor volg later. 

op pad na Salisbury wat met 
die mooiste katedraal In Enae
land spog. Steeds die beste en goedkoopste: 

9 Des. Ons aaan beslgtig Nel
son se beroemde Skip Victory 
In Portsmouth en dan na 
die lughawe om na Parys te 
viieg. 

YYFDE EUROPESE TOER VIR PLATSAKSTUDENTE 
26 November tot 27 Desember 

10 Des. Besigtiging van die 
polsende hart van Frankryk. 
Gedurende die tyd wat ons in 
Parys is sal 'n opsionele ult
stappie aangebied word. 

11 Des. Ongeorganiseerd In 
Parya. Vir die wat belangstel 
sal 'n lnfonnele toer georganl. 
seer word. Ons tan dan die 
Notre Dame, die Louvre, die 
Jeu de Paume (Impresslonfs. 
te), die Invalides (Napoleon· 
tiese Museum), die Sainte 
ChapeUe, Eiffel toring, ens. 
besoek. Dit sal nie meer as 'n 
paar rand uit die sat jaag nle. 

12 Des. Per vliegtuig na 
Frankfort in Duitsland en ver
der na die· sprokiesagtiae Ra
thenburg. Blnne sy middeleeu
es mure is g~n gebou wat nie 
minstens 300 jaar oud Is nie. 

13 Des. AI langs die skllder. 
agtige Neckarrivier na die Mek
ka van aile studente - Heldel
beqer. Vanaand na 'n studen· 

\. 

32 DAE IN SPANJE, ENGELAND, 
FRANKRYK, BELGUt DUITSLAND, SWIT

SERLAND, GRIEKELAND 

Prys R 1 235 inklusief. 
teherberg. Dit sluit in: 

14 Des. Beslatiging van He!· * Assuransie 
delbera inslultende die Kasteel. . 

15 Des. Suidwaarts deur die * Lughawebelastmg 
Swartwoud (met besoek aan * Fooitjies 
'n wynkelder) na die moolste * Visum 
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* Bergtog * Besigtiging * Musea * Vier aanduitstappies 

Lenings van meer as R1 000 beskikbaar (werk
lik so in ons geval). Terugbetalings teen minder 
as R50 per maand. 

Navrae by prof. G. N. van den Bergh, Frans du 
Toit, . kamer 29 of mnr. W. J. Voordewind, 

Geografie, kamer ·207. 
vatansleoord in Switzerland * Rynvaart 
- Grindelwald, kroon van die ~ 
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BLADSY 8 

Dit lyk na 
~ . . . 

Caput en 

Klawerhof 
CAPUT loop op die oomblik voor in die kosbuis· 
atletiekltga, nadat bulle die A-liga wat op 18 Sept. 
gebou is met 'n goete voorsprong verkry bet. Wys 
net wat gedoen kan wont met samewerking. 

In die B-1iga bet ander koe
buise soos Over en Dorp ook 
wakker geskrik en bet nog 'n 
goeie kans om Caput op 29 
September in te haal.-Hombre 
bet ietwat laat wakker gesmk, 
en is vir aile praktlese doel· 
eindes uit die llga uit, maar 
·kan met 'n ve~TaS~ing eYe titel 
wegraap. 

Die puntestaDcl is: 
1 Caput 955. 
2 Dorp 935J 
s Overs 905. 
4 Hombre 720. 
5 Klooster 420. 
6 Drakensten 320. 
7 Dawie D. 285. 

Uitbl!nkers onder die mans 
ls: Plet Goosen en Kobus Via· 
ser. HuUe bet volpunte In hui· 
le Items gekry. 

Plet Goosen bet die gewlg 
17,10 m gestoot wat meer as 
0,62 m verder is as sy vorige 
·rekord. Dit lyk asof Ret ook 
C·n d!e g:ewlg goele rekcnskap 
van homself in ho~r kringe 
kan gee. Hy bet ook met die 
skyfwerp 50 punte verclien. 

Kobus Visser het ook 50 pun· 
te verdien met sy 15,0 sek. in 
die 110 m hekkles. Dit lyk as
of hy va$ar aan die verwag
tlnge gun voldoen wat van 
hom gekoester word. 

In die dames afdellng bet 
Kiawerhof op die oombllk 'n 

voorsprong van 125 punte voor 
Wanda. Dit sal nogal .fnteres
sant wees om te Solen wat Wan· 
da !.·n die finaai gaan doen. An· 
der gunstelinge is KaTHen en 
Kasteel. 
Dames: 
1 Klawerhof 605. 
2 Wa·nda 480. 
3 Karllen 360. 
4 Kasteel 340. 
5 Heide 210. 
6 Wag-'n-Bletjie 
7 Oosterhof 195, 
8 Vergeet·My·Nie 125. 
9 Dorp/Kulu 85. 

Alta Stander se naam kan 
uitgesonder word, vir 2 min. 
25.0 sek. in die 800 meter. Dit 
is vroeg in dd.e seisoen en nog 
Din spoedw'erk Is gedoen. Met 
'n bietjie oatronding kan ons 
bale van haar verwag. 

In die gewigstoot het w. 
·Fondse haar ook goed van haar 
taak gekwyt, sy het met 'n pa
ging van 12,34 m 35 punte In· 
gesamel. 

As 'n .mens alles in ag neem 
het die atletlek koshuisliga ge
kom om te bly, want by vui 
definitief die .leemte wat daar 
gewoonllk na lntervarsity ont· 
staan. Daar word met groat 
belangstelling .uitgesien na die 
finaal op Park Ovaal op 28/9/ 
76. 

Ringtennis sluit op 

'n hoe noot af 
VIR die Pukke bet die vorlge seisoen op 'n _bo~ noot 
afgesluit. Die Puk bet die Stellalandse liga gewen, 
die mans van Stellaland (vier van die ses was Puk· 
ke), bet op die S.A.-toemooi die louere weggedra 
en een van ons mans, Wouter Burger, betsy Spring
bokkleure verwerf. 

Daleen Erasmus, 'n dame van 
Pote wat vir die Pukke speel, 
het ook haar Springbokkieure 
gekry. 

Augustus het die huidige 
seisoen begin. Na drie ligawed· 
stryde is die eerste span nog 
onoorwonne. Korsika, Klerks· 
dorp, en Delareyville moes 
reeds die knie voor die Puk 
buig. Die tweede span was on· 
gelukklg om teen Korsika te 

Die Wapad word 1edrulc deur 
die Potchefstroom Herald 
( Edms.) Beperlc, Ollnltum 1.1, 

PotchefSltroom. 

verloor. 
Op 23 Oktober speel die 

Puk teen Vryburg. Op dieselfde 
dag vind die Stellaland-proewe 
plaas en behoort die Puk weer 
goed te vaar. Spelers soos Da· 
leen Erasmus, Elsie Wagner,. 
Alma Duvenhage, Wouter Bur
ger, Roelof Burger, Gerhard 
Heenop en Ben Zietsman is 
sterk kandidate vir Stellaland 
se eerste span. 

Aile belangstellendes, veral 
dames word uitgenool om 
Maandae, Woensdae en Donder· 
dae om 03hl5 by Pote se sport· 
gronde te kom oefen. 

DIE WAPAD 

PIET GOOSEN 

Koshuiskrieket soos 

VRYOAG 1 OKTOBER 19 

Pukk,e maak skoonski1 

op krieketveld 

DIE Pukke se twee spanne bet Saterdag die We 
Transvaal-liga op 'n hoti noot afgesit. Na afl()( 
van die eerste dag se spel sit albel spanne stew 
in die saal. 

Op Stilfontein het die eer· het eenvoudig soos 'n De1 
ste span teen die tuisdorp ge- Undsay van ouds tekere 1 
speel, en dit was 'n fees van gaan. 
loples. Die Puk bet 272 lopies Stilfontein sal volgende • 
vir die verlies van slegs twee terdag voort kolf met 23 lopi 
paaltjies aangetoon voordat op die telbord, sonder die v 
bulle verkiaar het. Hiervan het lies van 'n paaltjie. 
D. de Beer gesorg vir die eer· Op die Pukke se veld het d 
ste Puk·honderdtal vir hierdie tweede span of die lbbies te; 
seisoen, deur 'n netjiese 106 Klerksdorp gespeel. Hier h 
lopies aan te teken. Gerhard dit mlnder goed gegaan. Wild 
van Heerden, 'n jong speler Weiman en sy manne kon sl~ 
van die Puk het ook aan die 129 lopies bymekaar mal 
verwagting voldoen en 'n ste· voordat hul laaste paaltjie 1 
wige 89 lopies aangeteken. val het. Daar was wel ligapun 
Chari Marais het gevolg met in die lbbies se beurt. 
'n verwoestende 63 n.u.n. Hy 'n Mens dink aan die 37 I 

dit hierdie 
pies van Andr~ Markgraa 
Wikkie Weiman (26), Mart 
Plek (25), en P. Venter (11 

Hulle het 'n ineenstortlng vt 
hoed deur vas te skop. 

• setsoen afgeloop bet 
Die Pukke kon darem tw 

waardevolle paaltjies nee 
voor uitskeityd. Die manne " 
die paaltjies geneem het, 
Bennie Hattingh en Johan v1 

DIE kosbulsliga bet Saterdag 25 September begin. Nle net goeie tellings is Pletzen. Klerksdorp sal dus v1 
deur die kolwers bebaal nie, maar die boulers bet ook vir goeie ontledings ,, gende Saterdag . voortkolf m 

esorg veral die draatbalboulers. . 26 lopies ~ir die verlies v 
g ' twee paaltj1es. . 

CAPUT TEEN KLOOSTER Hombr~ het hierop geant· 
Klooster het eerste gekolf woord met 69 iopies. Nadat hul· 

en 175 lopies aangeteken. W. le op 'n stadium 31 vir 6 was 
Burger het bier goed gekolf en het L. P. le Roux en Marius 
gesorg vir die enigste honderd· Joubert vasgeskop, en die tel
tal van die dag in die koshuls· ling geneem na 76. Le Roux 
liga. Sy telling van 107 was het 26 lopies a;mgeteken en 
gekenmerk deur goeie kolf· Joubert 22 lopies. Dorp se suk· 
werk. Caput se twee draaibal· sesvolle bouier was Botha wat 
boulers, Jannie Jordaan en Ben 'n ontleding van 5 vir 16 lopies 
Zietsman, het die kolfblad goed behaal het. 
uitgebuit en 5 paaltjies vir 57 
lopies en 3 paaltjies vir 19 lo· 
pies onderskeidelik behaal. 

OVER DE VOOR TEEN 
DRAKENSTEIN 

Goeie kolfwerk deur Willie Drakenstein het die huidige 
Smit, wat veral indruk gemaak 
het met sy styl, en Ben Ziets
man, het Caput in staat gestel 
om 176 lopies vir die v~rlies 
van 5 paaltjies aan te teken. 
Smit het 59 lopies n.u.n. en 
Zietsman 37 n.u.n. behaal. Ca· 

kampioen, Overs, 'n goeie skrik· 
maker gegee. Luckie en sy 
manne het tot 14 lopies van 
Overs se telling van 133 lopies 
vir 9 paaltjies verklaar gekom. 
Die 119 lopies wat huile aange· 
teken bet teen die sterk boui-

put wen dus op die eerste beurt werk is 'n bewys van hui krag. 
met 5 paaltjies. Vir Overs het Paui Coetzer 

DORP TEEN HOMBRE 
42 lopies aangeteken, en Leon 
Botha het met die bal 4 paal· 
tjies vir 31 lopies platgetrek. 

Aan Drakenstein se kant was 
daar geen uitblinkers nie, maar 
Is gekenmerk aangesien elkeen 
sy deel bygedra het. Overs wen 
hierdie wedstryd dus met 14 
loples op die eerste beurt. 

TOMMY FERREIRA en WILLIE SMIT 

Dorp het begin kolf en is 
almal vir 110 loples uit. Frik 
van der Walt het verwoesting 
onder die boulers gesaai deur 
59 lopies in 'n japtrap aan te 
teken. Uit die telling afgelei 
het Dorp swaar op hierdie kol· 
wer gesteun. Vir Hombr~ het 
Abrie Dreyer 5 paaltjles vir 
23 lopies en Ben Rautenbach 
4 vir 27 omgekap. 

------
Kanoklub was baie bedrywi~ 

in bulle vaarwaters 

BEGIN 

VROEGTYDIG 

STU DEER 

-----

DIE afgelope rukkie was die kanoklub bale bedrywig en sal so bly totdat dl1 
Puk sluit. 

11 September was die Roode· 
plaat 22 km wedvaart vir K1 
kyakke - dlt beteken die en· 
kelsitplekkano's. Die Puk het 
redelik goed gevaar teen roei
ers vanoor die hele land. Ons 
manne het soos volg gei!indig: 

Saal de Jager - 5e plek 
Thinus de Jager - Se plek 
Johan Steyn - 9e plek 
Sam Pellissier - kano breek 
Die afgelope naweek het Puk 

'n kanovaartkursus by Parys 
aangebied. Daar was 23 begin· 
ners wat deelgeneem het. Eers· 
komende naweek het Parys sy 
eeufeesvler ings en daar sal ook 
'n algemene kanodag gehou 
word. Puk skryf 'n K4-span in. 

Dit sal nie op kompetisiebasis 
plaasvind nie, maar ons gaan 
maar net roei vir die spangees! 

Op 9 Oktober word die S.A. 
K4-kampioenskappe te Ganspan 

naby Hartswater gehou. Dat 
gaan net een span uit Tran 
vaal wees - en di~ span b 
staan net uit Pukke. 

Dit sal ook die eerste. keE 
wees dat 'n universiteit aan dl 
kampioenskap deelneem. Hie 
die span bestaan uit: Saal 4 
Jager, Sam Pellisier, Thinus d 
Jager en Johan Steyn. 

Dit sal die laaste keer wee 
wat di~ manne (Saal uitgl 
sonderd) vir die Puk gaan roe 


