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Ek het so 'n gevoel aan my
-- net soos in '77. Die Puk

~ het nie die span van '77 nie
en die Kovsies ook nie, maar
Onshet die span om die Kov-
sies te wen.

Aan die woord is Theuns
Eloff, SSR-voorsitter vir drie
jaar SSR-dagbestuurslid vir
vyf jaar, ASB-president,
Wes-Transvaalse rugby-
Speler, PU-eerste span rug-
byspeler vir vier jaar, Be-
sembosredakteur, Florna-
Voorsitter, Thaliavoorsitter

I Hoe hy dit alles reggekry
het? Dit het 'n lewenswyse
geword. Geen vrye tyd, lang
Urewerk per dag, baie be-
planning, En gebalanseerd-
heid _:_ dit bring jqu ver in
die lewe. Die jare in die SSR
leer mens die kuns om te de-
legeer. 'n Saadjie word
gesaai by die regte mense
Wat sorg dat dit ontkiem.

Die hoogtepunte in die agt
jaar in die studentelewe was
die jare toe Kovsies gewen

r· is' eers in 1975 as kaptein
j. van PU-onder-twintig teen

die Kovsies se uitstalspan
en toe die eerstespan-oor-
Winning in 1977. Die laaste
drie jaar op die SSRwas die
lekkerste - die eerste twee
jaar was daar te veel ver-

deeldheid en struwelinge.
Ook die twee Besembosse'
was baie bevredigend.

Die jaar as ASB-president
was nie 'n hoogtepunt nie-
daar was te veel bakleiery,
rug-bytery en struwelinge
van die verkiesing tot die uit-
trede. Die Kongres was 'n
groot hoogtepunt en sy
sukses 'n groot verassing.

Die intrek in die studente-
sentrum was 'n hoogtepunt,
maar die uitstellery het
gemaak dat dit 'n antikli-
maks was. Dan Is daar nog
Rusabo - elke jaar 'n
hoogtepunt. Die SSR-werk
word te veel roetine vir
hoogtepunte, maar daar
was darem 'n paar opflikke-
ringe soos die bakleieryoor
Karnaval,hare- en kleredrag-
reëls, Paps.

Die heel lekkerste was die
jaar as Thaliavoorsitter en
die eerste jaar as SSR-voor-
sitter.

Verwyte word dikwels
rondgeslinger: Hoekom was
jy so lank voorsitter en
hoekom het jy nie vir iemand
anders kans gegee nie? Dit
gaan nie eerstens om
opleiding nie, maar om die
diens wat verrig moet word.
Die eerste jaar is ek onbe-
strede verkies. Die tweede

IZAK MINNAAR -

Theuns Eloff wat SSR-voor-
sitter vir drie jaar was.

altyd baie lojaal teenoor my.
Prof. Tjaart het die vermoë

om mens tuis te laat voel
sonder om familiêr te raak,
Ek dink nie enige ander
SSR-voorsitter en rektor kon
so goeie verhouding gehad
hel soos daar tussen my en
hom bestaan het nie. Ek wil
ook tannie Babie uitsonder
Ook ander mense soos prof.
Carools Reinecke, die
vorige studenteadviseur.

Mense met wie ek prob-
leme gehad het was Adriaan
Jakabs, 'n vorige Karnaval-
voorsitter, lekker gevegte
met Corrie Kraamwinkel en
Mauritz Moolman.

Die klomp nominasies wat
ontvang is kan dui op meer
betrokkenheid by studente.
Die nuwe geleenthede wat
die studentesentrum skep
moet ook nie uit die oog ver-
loor word nie. Dit kan mis-
kien gedryf word deur 'n
gevoel van reformasie, of
dalk is dit die resultaat van
intensiewe opleiding deur
eerstejaarskampe, kampus-
dialoog en ander geleent-
hede. Dis moeilik om te sê,

Die universiteit moet
liewer mik na beter mense
as na meer mense, As SSR-
voorsitter kan ek geen voor-
dele van 'n groter univer-
siteit sien nie. Agtduisend
studente is genoeg. Indien
daar keuring kom moet dit
gebalanseerd wees,

Sport is besig om uit die

modder op te staan. Om
sportmanne te koop werk
nie. Die klas wat die moeite
werd is kan die Puk nie be-
kostig nie.

Volgende jaar gaan ek my
nie verveel nie. Ek is nie
Iemand wat my kan verveel
nie. Ek wil graag volgende
jaar na agt jaar van swot
begin studeer. AI lyk dit nie
so nie het ek 'n sagte plek
vir die akademie.

Ek gaan nog aanhou
rugby speel, ek is nog be-
trokke by SGD en is op die
Woord en Daad-redaksie,
Ek word al hoe meer gevra
om orals te praat en kan nou
begin terugploeg. Informeel
sal ek dus nog net so be-
trokke wees Formeel sal ek
nie meer so vas wees nie en
sal meer tyd kan bestee aan
my gesin en akademie.

Ek sou graag verder stu-
deer, maar ek moet weer-
mag toe na volgende jaar.
Daarna wil en moet ek predi-
kant word.

Denimsto
is .Ieuens

Die berig in die Transvaler
van 9 Augustus wat beweer
dat mnr. Bert Sorgdrager se
nominasie vir die SSR-ver-
kiesing afgekeur is omdat hy
denims op Sondae dra, is 'n
infame leuen.

So sê die SSR in 'n pers-
verklaring wat einde verlede
week vrygestel is, Hulle be-
treur en verwerp die berig
met minagting

Die denims-op-Sondae
storie van mnr, Vorster, die
skrywer van die berig, is ook
absurd omdat denimbroeke
algemeen op die kampus
gedra mag word.

Van die aanhalings en uit-
latings wat in die berig aan
SSR-Iede toegedig word, is
nie naastenby die waarheid
nie, sê die SSR in die pers-
verklaring. AI aanhaling wat

waar Is, is waar mnr. Theuns
Eloff sê die rede vir afkeu-
ring van die nominasie is nie
die absurditeit in die berig
nie.

Die SSR verduidelik in hul
verklaring breedvoerig
watter prosedure gevolg
word met die oorweging van
'n nominasie.

"Mnr. Sorgdrager Is deur
'n SSR lid bygenomineer en
bespreking is gevoer
rondom die grondwetlike
kandidaatvereistes, waar
onder lewens- en wêreldbe
skouing, bekwaamhede en
voldoening aan tegniese
vereistes soos stemreg, Ná
hierdie bespreking is
gestem maar die vereiste
twee-derde meerderheid is
nie behaal nie - mede as
gevolg van lede wat-met die

Ine

gegewens op tafel, verkies
het om buite stemming te bly
tot tyd en wyl die volie feite
en die artder kant van die
saak in mnr. Sorgdrager se
appél verkry kon word" Dit
is gewone prosedure by die
Studenteraad dat enige kan-
didaat wie se nominasie af
gekeur word, maak nie saak
om watter rede nie, kan ap-
peleer.

Ná mnr, Sorgdrager se
appél is sy nominasie in 'n
tweede vergadering, nadat
onduidelikhede en onseker
hede opqelos' is, met 'n
twee-derde meerderheid
aanvaar.

"Die SSR het die klagte
dat ek denims op Sondae
dra reeds in die eerste ver-
gadenng as Irrelevant ver
werp", sê mnr. Sorgdrager
in sy persverklanng.

jaar was daar niemand
anders nie behalwe Corrie
Kraamwinkel wat die vorige
jaar nie op die SSR was nie.
Daar was veral kritiek op die
besluit om vir die huidige
termyn te staan. Die eerste
rede hiervoor is 'n paar
onafgehandelde projekte
soos SGD, die studenteburo
en die studentesentrum wat
binnekort betrek sou word.
Die ander rede is dat 'n
groot deel van die massa
gevra het dat ek weer moet
staan. Met die ASB-presi-
dentskap het daar min tyd
oorgebly maar ek dink tog
ek het met altwee sukses
behaal - veral met Jan-
Louis se hulp.

Vir die nuwe SSR lê daar
baie werk voor. Die ontspan-
ningsprobleem, studente-
diens en KMO, saamryklubs,
openbare betrekkinge, kon-
tinuïteit, die beeld van
die SSR, koshuislewe vers JS
studentelewe en die Studen-
teburo is alles goed waar-
aan nog gewerk moet word.

'Oak die inagneming van die ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
massa se gevoeloor die
breë politiek sal na gekyk
moet word. Ek is egter van
mening dat die amptelike
beleid en die mening van
die massa baie nabyaan
mekaar is.

Daar word temin tyd
bestee aan politiek op SSR-
vergaderings. Die koerante
word baie gehaal, maar dit
is omdat politiek nuus is. Die
SSR het 'n taak ten opsigte
van die politiek en die mense
wat nie daarmee saamstem
nie, is gewoonlik gekant
teen die uitsprake wat
gemaak word.

Ek het nog altyd op poli-
tieke gebied goeie verhou-
dinge met diepers gehad,
Die probleme wat die PU het
met die pers is daaraan toe
te skryf dat die PU aangeval
word as dit moontlik is; Uit-
prateryen koerante toe
hardloop is 'n sieklike ding
op die PU. Ek dink die pro-
bleme het begin met die
Bingle-kwessie toe die PU
vir die eerste keer op 'n
slegte manier in die kalklig
gestel is.

Die PU sal uit die aard van
sy karakter altyd kontrover-
siêel ten opsigte van die
breë politiek wees as gevolg
van die christelike radikali-
teit.

Dis moeilik om mense uit
te sonder. Suzette, my vrou,
moes in die tyd baie op-
vreet. Sy het nie antagonis-
ties geraak teenoor die SR-
lewe nie. Ons het alles saam
belewe. My ouers was nog
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Mnr. Awie van Wyk, teier van
die PU-koor, tydens 'n uit-
voering. Die koor lewer op

27 en 28 Augustus uitvoe-
rings op Potchefstroom.

PU KOOR KRY
GROOT LOF

Die PU-koor het die afgelope
twee jaar gunstige resen-
sies uit alle oorde gekry. Die
PU-koor is die jongste van
die konsertgeselskappe op
die PU, en hulle het reeds
deur televisie en uitvoerings
bekendheid by die publiek
verwerf. Die PU-koor staan
onder leiding van mnr. Awie
van Wyk.

In 1978 het die koor die
tuiste van die oudste univer-
siteitskoor in die land - dié
van Stellenbosch besoek.
Die PU-koor het 'n uitvoering
in die Hans Endiersaai in die
nuwe Konservatorium van
die Univeraltelt van Stellen
bosch gelewer. Prof Philip
McClachlan en dr. Johan de
Villiers, oud- en huidige diri-
gente van die Matiekoor, het
hulle lof teenoor die PU koor
uitgespreek. 'n Gunstige re-
sensie in die Burger, 'n uit-
voering in die Odeion van
die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat en 'n ewe
gunstige resensie in die
Volksblad, het die toer afge-
sluit.

Gemeet aan reaksie van
die resensente van twee
Engelse koerante was die

konserttoer deur Oos-Trans-
vaal en Natal baie geslaagd.
Die koor het uitvoerings in
die Sanlam-ouditorium van
RAU en in die Musaion van
UP gegee. Na die uitvoering
in die Sanlam-ouditorium,
het prof. Anton Hartman en
Chris Swanepoel groot lof vir
die optrede van die koor
gehad.

Die PU-koor tree op 27 en
28 Augustus in die oudito-
rium van die Studentesen
trum op. Die deel van die
program wat uit ligte musiek
bestaan, behels onder meer
liedjies van Engelse, Franse
en Hongaarse oorsprong.
Die repertoire sluit ook
Negro Spirituals en verwer-
kings van bekende
Afrikaanse volksliedjies in.

Twee grootse werke in die
meer gewyde deel van die
uitvoering, is "Die Himmel
erzahlen die Ehre Goties"
van Heinrich SchOtz en
"The Peaceable Kingdom"
van Randal Thompson. Die
koor voer vanjaar die toon-
setting deur prof. Pieter de
Villiers van die gedig van
Izak van der Colff "Maria
van Bethanië" uit.

FRANSE BLAAS GESLAAGD
Die Paryse Koperblaas-en-
semble het Maandag 13
Augustus in die konservato-
riumsaai opgetree.

Die program het bestaan
uit musiek wat gestrek het
van die 16de tot die 20ste
eeu. Die volgende werke is
onder andere uitgevoer:
1. Vier Canzonas van Fore-
nino Maschera (16de eeu).
Hierdie is 'n voorbeeld van
die instrumentale vorm van
die motet. Kenmerkend is
die gebruik van 'n reeks
temas wat telkens deur die
verskillende stemme nage-
boots word.
2. Ricercare del duodecimo
tuorno vir twee trompette en
twee skuiftrompette van
André Gabrieli. Die verskil-
lende onderdele van die
werk word duidelik van
mekaar onderskei wat maat-

SUSAN YSSEL

slag, tempo en karakter
betref.
3. Daarna is 'n suite van EIi-
zabethiaanse Danse van 'n
anonieme komponis uitge-
voer. Die gebruik van die
kornet het die eggo-effekte
baie duidelik na vore ge-
bring.
4. Hierna is 'n fanfare vir
twee trompette en twee
skuiftrompette van M.R. de
la Lande uitgevoer.

In hierdie eerste deel van
die program was die same-
spel en balans tussen die
spelers goed. Die toonslag
was egter nie altyd direk nie
en die virtuositeit was nie
altyd stabiel nie. Dit het tot
gevolg gehad dat die luis-
teraar nie altyd ontspanne
kon luister nie. Die musiek is
egter pragtig. Die klankdina-
miek was ook nie baie goed

nie en daar kon 'n groter
verskil in dinamiese kon-
traste gewees het.

In die tweede helfte IS die
volgende werke uitgevoer:
'n Trio vir twee trompette en
skuiftrompet van stenrev
Glasser (1926). Danse uit
Renaissance-musiek van
komponiste uit die 15de en
tsde eeue.

Die volgende werk was 'n
suite en folklore vir twee
trompette en twee skuiftrom-
pette van Désiré Dondeyne
wat hy spesiaal vir die en-
semble vir hulle toer na
Suid-Afrika gekomponeer het.

Hierna volg "In modo rell-
gioso" van die Russiese
komponis Alexander Glazu-
nov. Die program is afgesluit
met 'n fantasie vir koper-
blasers van John McCabe.
By die laaste werk het rit-

miese stabiliteit aan die
begin ontbreek, maar is wel
later bereik.

In die algemeen was die
eerste deel die beste van
die uitvoering. Die dina-
miese kontraste was groter
en die sames pel en balans
was baie goed. Soms was
daar egter ook swak intona-
sie, veral by die "In modo
religioso" .

Die ensemble is luid toe-
gejuig en is twee maal terug-
geroep vir toegifte. Domi-
nique Derasse het elke werk
aangekondig en ook op pro-
gramveranderings gewy's.
Hy het ook elke keer 'n wel-
kome kort agtergrond oor
die werk gegee.

Die musiekdepartement
kan regtig vanjaar trots wees
op die puik konserte wat
aangebied is.

DIE FOTO toon die halfklaar plafonskildery deur Judith
Mason wat teen die plafon van die foyer tot die ouditorium
aangebring word. Die sentrale tema van die skildery is geba-
seer op die grondplan van die stad Jerusalem - aan die link-
erkant op die foto - met 'n krans berge rondom wat die oog
binnetoe na die hoogte optrek.

Rondom die sentrale tema is ander komplimenterende
temas, byvoorbeeld 'n kleiner grondplan van Jerusalem met
twee bloedspore daarbinne in - nie sigbaar op die foto nie.

In die middel van die foto kan verskeie (vyf) engelegesigte
onderskei word. Ander tonele op die skildery, byvoorbeeld
slange, bome van die lewe en paradystonele word nie op
die foto aangetoon nie.

BAROK-MUSIEK
GESLAAGD VIR

SONDAGMIDDAGFotokuns
Klasgroepe

• Voorkom teleurstelling
• Laat neem foto's nóu
• Moenie uitstel tot dit te laat is nie
• Voorkom probleme met bestellings en afle-

wering

Maak 'n afspraak vóór 15 September

TEL. 5985 Tomstraat

JOHAN MYBURG

'n Konsert van uitsonderlike
Barokmusiek, Is op Sondag
12 Augustus aangebied. Die
konsert is gehou in die Orrel-
saai van die Konservato-
rium. Dit was een van die
gereelde Sondagkonserte
wat meerendeels op die
musiek van die Barok-tyd-
perk konsentreer.

Ohder die kunstenaars
wat opgetree het, was Van
Zyl Hough, Minette Joubert,
Daleen Kruger en Annema-
rie Schulenburg.

Die konsert is ingelei deur
'n Prelude en Fuga van J.S.

Bach, met Daleen kruger as
orreliste. Die Sonate in C
majeur van G.F. Handel vir
klawesimbel en blokfluit was
een van die hoogtepunte.

Die hoofwerk van die
middag was die vierde
Brandenburgkonsert van
J.S. Bach.

Na die kort pouse is
minder bekende werke van
C,P.E. Bach en Fux gespeel.
Die slotwerke was die twee
concertos vir twee orrels van
Soler wat meesterlik uitge-
voer is deur Daleen Kruger
en John Coulter.

BRIEF
Geagte Meneer
Na aanleiding van die byskrif onderaan die foto van
prof. Elaine Botha in Die Wapad van 3 Augustus 1979,
wil ek net graag die volgende onder u aandag bring.

Prof. Elaine Botha wM beslis nie die eerste vroue-
professor aangestel hier op die PUK nie. Daar was
vroeër 'n professor Potgieter veronde aan Huishoud-
kunde wat aangesteiis op 1.1.1963. Prof. Potgieter het
egter al afgetree.

Prof. E. Coertse, Departementshoof van die De-
partement Verpleegkunde is op 1.1.1972 aangestel en
is tans nog die Departementshoof van die betrokke
departement.

Ek sal dit waardeer indien u die fout kan herstel in u
volgende uitgawe.
Die uwe
Mev. A.M. PreIIer

Mevrou
Bale dankie vir die teregwysing. Dit was egter net 'n

drukfout en ek vra dus om verskoning vir al die persone
wat moontlik te na gekom Is en ook prof. Elaine Bótha
vir die verleentheid.

U brief kon egter nie In die volgende uitgawe ge-
plaas word nie aangesien die brief ontvang is nadat dit
na die drukkers geneem is.
Damesbladredaktrise.



Die Wapad - 17 Augustus 1979
3

Radio Puk
begin lewe
Radio-Puk het reeds Woens-
dag met uitsendings in die
nuwe studentesentrum
begin.

Mnr. Johan Maartens van
die Departement Elektroteg-
niek het die mengbank
gebou en luidsprekers geïn-
stalleer.

Met die verkiesing van die
nuwe studenteraad Is voor-
siening vir 'n spesiale porte-
feulje vir Radio-Puk gemaak.
Die bestuur sal deur die SSR
gekies word, en op die-
selfde basis as die redaksie
van Die Wapad funksioneer.

Die vooruitgang van
Radio-Puk word in drie fases
bepian: Die eerste fase be-
staan uit uitsendings wat oor
die hele dag uitgebrei word,
en nie net tot die etensuur en
sleeptyd beperk word nie.

Die tweede fase behels
die legging van drade na
koshuise sodat uitsendings
ook daar gehoor kan word.

Fase drie sluit die bou van
'n sender in, sodat Radio-
Puk oor die lug uitgesaai kan
word, en dus oor die radio
opgevang sal kan word.

, ,

Studente ·verhelder
Sentrum

Die kunswerk wat die afge-
lope week sy geheimsinnige
verskyning gemaak het in
die Studentesentrum is die
resultaat van die kunssinnig-
heid van twee studente wat
verkies om hulle anonimiteit
te behou.

Die beeldhouwerk simbo-
liseer die identiteitlose be-
weging van die studente-
massa en is doelbewus in
die loopgang geplaas om

fisies deel te wees van die
studentelewe.

Mnr. ·Simon Geertsema
van Kampusdienste het hom
bereid verklaar om dié kuns-
werk - en ook ander, indien
die studente die inisiatief
sou verder voer - op ver-
soek van die SSR of die di-
rekteur van die Studente-
sentrum permanent te instal-
leer.

KORT NUUS
AlESEC vergader op 27
Augustus 1979 in die Ekono-
miese wetenskappe gebou.
Die doel van die vergade-
ring is om inligting te verskaf
aan studente met handels-
vakke wat belangstelom
Oorsee te gaan werk. Die
Vergadering begin die aand
om 19hOO.

Augustus in die Grootlesing-
saal van die Geografiege-
bou gehou. Toegang vir stu-
dente is gratis.

Die Alabama-program
van SAUK-TV word op
Maandagaand 27 Augustus
om 8,30 gebeeldsaai.

Daar sal vanjaar vir die
eerste keer 'n universi-
teitsverlaterskamp gehou
word vir studente wat in
1980 tot die beroepswêreld
toetree, Belangstellendes
kan Magdel van der Waldt
by die SR-kantoor kontak.

'n ACB-kongres met die
tema "Christenjeug en
Gesag" word op 17 en 18

Trek geld met druk van knoppie

HONGERSNOOD
IN SA

Voor die einde van die eeu
sal baie toonbankdienste
soos ons dit vandag ken
deur elektroniese nuwig-
hede op die gebied van tele-
kommunikasie vervang
word.

Met behulp van dié nuwig-
hede sal mens 24 uur per
dag tuis, op kantoor of by
gemeenskapsentrums met
slegs die druk van 'n knop
briewe kan versend, kon-
tantgeld trek, betalings
maak of inligting bekom.
Hierdie fasiliteite, wat twintig
jaar gelede as wetenskapfik-
sie beskou is, sal onder
andere bestaan uit elektro-
niese pos, elektroniese
navrae en inkopiedienste,
elektroniese geldoordrag-
dienste, telekonferensiefasi-
liteite en elektroniese kan-
toorgeriewe.

Op die gebied van elek-
troniese pos sal daar van
faksimIleemasjiene gebruik
gemaak word waarmee selfs
onopgeleide persone kits-
oorsendings van bykans
enige drukwerk, skryfwerk
en selfs tekenwerk sal kan
behartig. Uiteindelik sal hier-
die stelsel moontlik die kon-
vensionele posdiens ten
volle vervanq,

Elektroniese kantoorge-
riewe kan papierwerk in die
kantoor heeltemal uitskakel.
Die tikster se tikwerk verskyn
op '[1 videoskerm voor haar.

. Sodra die nodige korreksies
aangebring is, word die brief
met die druk van 'n knoppie
versend, en terselftertyd
word 'n afskrif In 'n komper
se geheue geberg.

"Suid-Afrika staar honger.
snood in die gesig as die be-
volkingsaanwas in dié land
nie deur gesinsbeplanning
verminder word nie," het dr.
P.C. Schutte tydens die Eko-
nomiese konferensie van die
ASB, gesê.

Dr. Schutte, 'n senior
dosent aan die PU, het 'n
referaat oor Suid-Afrika se
arbeidsproblematiek op 'n
ekonomiese konferensie wat
op 6 en 7 Augustus aan die
PU gehou is, gelewer.

Volgens hom beleef Suid-
Afrika inderdaad 'n bevol-
kingsontploffing, met 'n jaar-
likse groeikoers van 3,2 per-
sent. Hierdie syfer is na be-
raming die hoogste ter
wêreld. Dr. Schutte het
daarop gewys dat selfs die
geboortesyfer van die
blankes in die land 2,24 per-
sent meer as dubbel die
groeikoers van Wes- en
Suid-Europa beloop.

Die opvoeding en oplei-
ding van Suid-Afrikaners is
die beste waarborg vir oor-
lewing in 'n onsimpatieke en
vyandiggesinde wêreld, en
dit voorkom dat geskoolde
werkers van ander lande in-
gevoer moet word.

Die feit dat die koers van
werkloosheid in die land die
afgelope jaar skerp gestyg
het, wek verder kommer.
Eenduisend mense raak
tans daagliks werkloos.
Sowat een miljoen swartes
was In 1976 reeds binne én
buite die tuislande werkloos.

Dr. Schutte het gesê die
stelsel van trekarbeid het 'n
nadelige invloed op die pro-
duktiwiteit van die swart
werkers en daarom ook op
die produksievermoë van
die land in sy geheel.

Mnr. CW.H. du Toit van

In die toekoms sal elektro-
niese telekommunIkasie-uit-
vindings dit vir ons moontlik
maak om afstandbeheerde
toegang te hê tot bykans on-
beperkte rekenaardata oor
'n menigte onderwerpe.
Hiervoor sal 'n telefoon,
drukknopsleutelbord en 'n
TV-skerm gebruik word.

Deur van hierdie toerus-
ting gebruik te maak, sal
verbruikers ook bestellings
by winkels kan plaas én
daarvoor betaal. Dit sal veral
voordelig wees ten opsigte
van brandstofverbruik, want
pleks' daarvan dat vyftig
motors byvoorbeeld kruide-
niersware by 'n winkel gaan
afhaal, kan een voertuig dit
nou gaan aflewer.

Elektroniese nuwighede
het ook vir geldoordrag 'n
oplossing. Plek van kontant
by hom te dra, sal die ver-
bruiker van 'n "debietkaart"
gebruik maak, wat deur 'n
masjien gelees kan word.
Wanneer daar betaal moet
word vir goedere word die
kaart in 'n toonbanktermi-
naal geplaas, en die ver-
koopsman of -vrou tik dan
die bedrag van die aankope
in, sodat die koper se bank
of bouvereniging met die
betrokke bedrag gedebiteer
word.

Dit sal oak nie meer vir sa-
kemanne nodig wees om
byvoorbeeld van Pretoria na
Kaapstad te reis vir 'n konfe-
rensie nie. Met behulp van
videokonferensiefasiliteite
sal sakemanne in verskil- r------ _
lende stede in staat wees
om mekaar te sien en te

hoor. As mens dink aan die noemde elektroniese stel-
tyd, ongerief, uitputting en seis 'n werklikheid te maak,
geld wat so gespaar sal kan en daar is tans vyftig beurse
word, behoort die telekonfe- van R1 800 per jaar beskik-
rensie baie gewild te wees. baar vir studie in elektro-

Baie van bogenoemde niese ingenieurswese en
dienste word reeds deur die rekenaarwetenskap. Be-
Departement van Pos- en langstellendes kan voor 30
Telegraafwese ondersoek. September skryf aan die
Daar weird egter baie inge- Senior Direkteur (S), Pen T-
nieurs benodig om boge- Hoofkantoor, Pretoria, 0001.

'n Toekomsblik wat vinnig realiseer.

Anglo American, en lid van
die Wiehahn-kommissie, het
tydens die konferensie
gesê, almal in Suid-Afrika
moet saamwerk om die
nuwe arbeidsituasie wat
wegbeweeg van rassedis-
kriminasie, so gou moontlik
te bereik.

Volgens hom hou die aan-
bevelings van die Wiehahn-
en Riekert-kommissies in dat
opleiding van alle volks-
groepe 'n prioriteitsaak
geword het.

Ruikers, 'blomme,
plante

op die Bult

HUIS EN TUIN

WE

Kom sien self waarom die Golf dié motor
van die joor 9,enoem word.

Golf LS 2- en 4-deur; GLS 4 deur handrat
en outomaties, GTS 4 -deur, Diesel 4 deur.

Harolds Volkswagen
Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 42§1
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Gister tydens die Stemmery 'Uit

NA ALLES
WAT NOU?

"Maar 'n sekere Samaritaan
wat op reis was, het op hom
afgekom: en toe hy hom sien
het hy innig jammer
gevoel". Luk. 10:33.

Almal het die afgelope week op een of ander tydstip Daar is baie vraagstukke
d· k d I'k k .. t k W t d' wat ons graag suiwer weten-

le spree waar eie rursre ge re. a was le mo- skaplik en akademies wil be-
tivering agter 'n kruisie vir dié kandidaat maar nie vir 'n , nader, maar wat in die grond
ander nie? Wat kwalifiseer 'n goeie leier? van die saak sedelike en

Mens soek in 'n leier gewoonlik iemand wat nie net godsdienstige probleme is.
jM belange op die hart dra nie, maar die van die stu- 'n Probleem wat sy oor-
dentegemeenskap in geheel. Mens soek daardie dina- sprong in die hart het, ver-
miese persoon wat selfs die luiste agterosse byhaal, skuif ons graag na die ver-
die een wat drome droom en dinge doen. Machiavelli stand Dikwels sê ons ons is
beskryf sy "prins" as die een wat die meeste uit sy verstandelik net nie daartoe
omstandighede haal, wat die kleinste geleentheid suk- in staat om 'n probleem op

I . b . h II h kt' f ~ te los nie..:...terwyl dit ons in
sesvo Uit Uit ten gunste van u e wat om a le t<11t1 werklikheid aan liefde ont-
ondersteun. Meet hulle agter wie jy jou kruisie getrek breek. Dat ons nie bereid is
het, hieraan, maar weet dat sonder jou terugvoer, die t tot die offer wat ware liefde
~w~van~~~~vru~~oMS~W~S. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wanie,vmbmgoMgffi~

'n Mens hoor deesdae baie van 'n leierskrisis in die agter die vyeblaar van ge-
studentegemeenskap. Wat beteken dit? Is daar te min SAS E brekkige inSig.
leiers? Te veel? Word daar te veel gekonsentreer op
kwantiteit as op kwaliteit? AI die moontlikehde mag So het die priester en die
waar wees; maar die ware antwoord lê in die onwil- Leviet nie waarlik omgegee
ligheid van die moderne student om leierskap te aan- ES S vir hierdie arme, half dood-
vaar. Dit op sigself skep eindelose probleme, maar die geslane man nie. Gevolglik

. d r I hi ik d Dié maak hulle van sy ellende 'n
ein elke gevo giervan IS nog verrel en er. I wat teoretiese probleem: "Is
wel bereid is om leierskap te aanvaar, word enersyds hierdie man nou werklik my
gewantrou omrede sy leierskapsposisie, en andersyds Jy! NIE-PARIO TP-US is 'n SPASCH TER LEEN met naaste? Moes die Leviet nie
totaal geïgnoreer deur sy sogenaamde ondersteuners. Watse seekoele verligting willewolf mel kruipers en 'n rooimooikrulpels het ge- liewer sorg dat hy betyds vir

'n Engelse spreekwoord sê: "Uneasy rests the sou ek - Susanna en jy, my swaaidraf wat die wolwe- flikflooi en Iedere padganger sy tempeldiens is as om sy
head that wears the crown". Dit geld al hoe minder liewe anonieme leser uit die wiele me wou was nie. moes met getjank na die tyd te mors by hierdie arme
vandag. "The head that wears the crown" kan rustig massas, nie proe aan het JOTA BOUTJES is 'n wit- trop verlang. (Behoede vir skepsel nie? God IS tog be-
agteroor sit as die kroon eers op is; om die waarheid te einde van die agtien pers- wolf wat nie ná die malste San). langriker as die mens. Bo-
sê, hy kan met moord wegkom sonder die gevaar dat baadjiedraende wolmonde gerits brandmoeg is nie en ARE-MANNIE YESKOPS wendien sou God werklik
die kroon afgeneem sal word. Daar is die "fanatiese" rue - en daarom skryf ek 'n nou nog jakkalsjag ook reël het tropgetrou armerkant- van die mens verwag om
minderheid wat geen beswaar maak. Die res Is dié oulaasleresensie(bitterbek- GITS FREPOLOV het dwars gedraf en gekoggel- noglangeropdiegevaarlike

soetharI?) oor die ou kaas- moeilik en min geblaf en blaf. plek te bly? Nou lê daar een
van ons wat vir 'n dag of twee vreeslik opgewonde koppe. Die goed is moeg, baie geleer. DAGDEL MANNERVALT verminkte, maar as die
raak, dle "wág maar" en "ek sal sommer"-mense. man: lyk soos hangtong, ge- KETRIE DE KORPS is 'n het elke rusplek goed uitge- Leviet veel langer vertoef

lndien jy die moeite gedoen het om te gaan stem, en hapte ore. uittand, kaalkolle- ou wolfie wat vinnig kan laat soek en dan mag die trop kan daar later twee lê. So re-
verantwoordelik te stem, moenie nou terugsit nie. Dis rige trop wolwe. wolf op gras/teer en orals net saam water(?)-drink. deneer Iemand sonder
jy en jou medestudente wat massavergaderings kan Sat gehardloop vooraan kossies (geldjies?) uitgedeel Voerrtsek! sou jy skree; liefde, iemand wat nie met
aanvra, dis jy wat SSR-vergaderings kan bywoon of sit DRIENIS TE LOFF met het. maar ou Sanna sal hulle die mens in nood wil wees
die SSR-notules deurlees. natgeswete blonde toutjies: GEERT BRED draf al so water gee ná 'n hardeswaar- nie. Dit is beskamend en uit-

Die deelname van die PU-massa kan die SSR maak van al die swaaldraannes. skeweglimlag by die bly- pad en miskien oor 'n kop dagend dat Jesus doelbe-
of breek, en dit sê ook iets van jou houding as lands- die pratery ("ek laik julie") plekke langs sodat sy pels raak. Jy! my vriend het hele- wus so 'n halwe heiden soos
burger: 'n passiewe student maak 'n passiewe lands- die spul draaie wat hy pak- plek-plek dunraak. maal regkorrek. dis tyd dat die Samaritaan bo die pries-
burger. draf. En die wolvinne moes San verdwyn. ter en die Leviet stel. r

LEWIES JANLOOI is die drafdrafdraf:
C.J. V. R. Oubaas-wolf: hy is languit SAN Hierdie Samaritaan was r

van vermaan en moraal- .--~~-~~-~~~~~~~~~-~~----I geen teoloog nie en het min
preek en bekfluitllespeel, M.. k van die verskillende etiese
maar sy plaasêurqersdorp- Inister an probleme geweet Maar hy E
geit gee hom, lyk my. wrintie was 'n mens met liefde, en
nog drafkrag. daarom menslik en daarom I

DEDAAN BLOCK is 'n d d b welgevallig in die oë van I

ronne ou wolf wal alpad a a y God. God wil immers hê dat
spoortjies trek en dan nooit ons egte mense sal wees. ~
so agterraak om nie nog Toe die Samaritaan op die ~
wildewolweCoke te "down" d arme skepsel afkom, het hy ~
nie. waar voeg nie begin redeneer nie,

TRISKO DIKKERNOES maar innig jammer vir hom lo.

het klingel-klingel dan links gevoel. Omdat hy liefde ~
dan regs gedraf om pienk Marianne Slot gehad het, weet hy intuïtief I
papiere (geld is ook niks wie sy naaste is en wil hy
werd nie!) nié uit te deel nie. Die Premier, mnr. p.w. want dan kan 'n meerder- sonder meer met hom wees. t

Die oudste wolf. BRUIN- Botha het so pas 'n uiters heidsregering mos weer die Hy is bereid om op te offer [
MAN OESTEIN,het luidkeels suksesvolle reis deur die antwoord word omdat hy liefhet. Hy weel l
gedraf en beswaar gemaak meeste selfregerende swart In die tegnologies-gekom- onmiddellik wat God van
en mollikheid gesoek met al gebiede van Suid-Afrika vol- pliseerde en kits-kontak- hom vra. Hy ervaar die nood
die jakkalse. tooi. Daar word verwag dat wêreld van vandag vind al van hierdie man as 'n vraag t

YDIE WANNERVALT is 'n mnr. p.w. Botha binnekort hoe meer mense sekuriteit in van God. >
wolf met twee tone wat glad· belangrike beleidsverstel- die uitbou van eie kultureel- 8
snaaks is. maar op die Co- lings gaan aankondig. Mnr. etnies politieke tuistes. Niks Ons moet onsself nie te t
keplekke nie ywerig kan werk Botha se na-parlementêre verhoed al die groepe om as maklik vertrou wanneer ons,
nie. optredes hou 'n boodskap gelykes om te gaan en te van alles 'n probleem wil I

BERTPIETKORTJOU is 'n van hoop in. Swart en wit is leef nie. Op dié wyse kan maak waarvoor ons teoreties ,;
korte wolf met 'n bierlange vol verwagting en gestalte goeie buurskap en mens- geen oplossing sien nie. ~
slukderm en 'n Jolige kristal- sal daaraan gegee moet waardigheid gehuisves Meestal salons gebrek aan .
helder vos-stem word. word. insig voortkom uit 'n gebrek ~

ANDRIES VANNIEWAL Mnr. Botha ondervind aan liefde en offervaardig- ~
het amelee in die sloot geval egter heelwat teenstand van Dit is in hierdie belangrike heid. As ons God nie waarlik
en 'n hele klomp stupid die opposisie. Daar word opsigte wat die Nasionale. liefhet nie, salons ook nie '
wolwe agterna verlok met sy geskryf dat enige politieke Party moet moderniseer en ons naaste liefhê nie. God I,
geblaf (en omdat die sloot dade wat gebaseer word op aanpas. Mnr Bolha is 'n leier het immers self met ons ver- ~I

soms die kortpad was, het 'n gebroke Suid-Afrika wat oor die nodige dryfkrag lore wêreld voor talle "on- h
hy nog baie asem vir draf en onaanvaarbaar sal wees. beskik en is die man vir hier- oplosbare" probleme ge- '~
blaf). Hierdie versugting verraai die tydsgewrtg, Baie hang staan. Maar sy liefde het I

FRIEGSIED YSELENDE is die stomme mense se nood- van die kongresseisoen van hulle almalopgelos. God hel
'n perserige wolf wat alle kreet dat die regering moet die Nasionale Party af' 'n mens geword tussen ons I
dom ou tarentaalkuikens laat omswaai na die onderskry- hele subkontinent se vrede arme verlorenes. Kyk die
brosbars het. wing van 'n eenheidstaat en voorspoed. mens - Jesus Christus.

DANKIE, THEUNS
Dit sou nie aanmatigend wees om te sê dat Theuns
Eloff een van die grootste studenteleiers op die PU
was (en is) nie - dalk was hy die grootste.

Min mense kan hulle voorstel hoeveel dramas
Theuns Eloff moes beleef, hoeveel probleme hy moes
oplos en dit ook gedoen het.

Dit is nie nodig om al sy groot dade vir volk en vader-
land op te noem nie. Theuns en wat hyalles gedoen
het, is goed bekend.

Die Wapad wil ook namens die massa - hom
bedank vir alles wat hy die afgelope vyf jaar vir die PU
gedoen het. Theuns het leiding gegee - in die ware
sin van die woord. Hy het baie nuwe perspektiewe
geopen, die aandag dikwels op die PU se voorpos-
denke gevestig en deurgaans die PU·beeld uitgedra
soos min ander studente kan doen.

Mnr. Eloff moet nie sleg voeloor die negatiewe pu-
blisiteit wat dikwels In oorvloed gevloei het nie. Hoë
bome vang immers die meeste wind. Die PU sal moet
bekommerd raak as daar doodse stilte oor hom heers.
Om dood geswyg te word, is baie gevaarliker as om
gekritiseer te word. Kritiek altyd tot nadenke, verdedi-
ging of, as dit nodig is, verandering. Ons vertrou dat die
skewe stokke, ongeregverdige kritiek, reguit houe ge-
slaan het of sal slaan.

Die Wapad wens Theuns Eloff sterkte toe vir die pad
vorentoe - soos ons hom leer ken het, weet ons dat
hy nie sy talente nou gaan begrawe nie, maar in ander
rigtings gaan kanaliseer. Mag sy PU-hart altyd warm
klopl

Die Studenteraad van 1979 verdien ook 'n woord
van dank vir die gesindheid en harde werk gedurende
die afgelope termyn.
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Die Wapad - 17 Augustus 1979 

HANDLEIDING BOU 
Die Handleiding vir Gees
tesweerbaarheid word aan 
prof. Tjaart oorhandig. 
V.l.n.r. is prof. Tjaart, prof. 
H.B. Kruger, dr. Lauw en 
mnr. F.J.N. Harman, redak-' 

PU-BEELD 
'n Handleiding in Geestes- derdag 9 Augustus aan prof. 
weerbaarheid wat deur Tjaart oorhandig. Die oor
Korps Veritas Vincet saam- handiging is deur mnr. 
gestel is, het so pas verskyn, F.J.N. Harman, redakteu( 
en is teen R14 per eksem-· van die boek, waargeneem. 
plaar beskikbaar. 

Die Handleiding vir Gees- Die medewerkers aan die 
tesweerbaarheid is op Don- boek het in 1977 reeds na-

vorsing by skole, kolleges, 
en die Opvoedkunde De
partement .van die PU begin 
doen. Die werk sal veral 
deur skoliere gebruik word, 
en is gemik op die oplossing 
van probleme in die volwas
sewordingsproses. Die 

teur van die boek. 

handleiding sal ook deur die 
Suid-Afrikaanse Weermag 
op die proef gestel word . 

Prof. Tjaart het daarop 
gewys dat die boek heelwat 
sal bydra tot die bou van die 
beeld van die PU. 

Nuwe koshuise 

Daar sal binne die volgende 
paar weke begin word met 
die oprigting van twee 
manskoshuise op die oop 
perseel oos van Skuur. 

Dit blyk uit 'n onderhoud 
wat Die Wapad vandees
week met die hoof van Kam
pusd ienste , mnr. Simon 
Geertsema, gevoer het. Die 
nuwe koshuise sal die in
woners van die huidige 
Thaba-Jah, Uitspan, Heimat 
en dalk Klooster huisves. 
Elke koshuis sal 260 stu
dente kan huisves, en sal 
teen die einde van 1981 vol
tooi wees. 

Thaba-Jah moet weens 
beplanning rakende die 
Ekonomiese Wetenskappe
gebou gesloop word, en 

I 

v1r mans 
Heimat en Uitspan bied nie 
meer ekonomiese verblyf 
nie. Die standaard van ver
blyf is ook nie meer bevredi
gend nie. Daar sal egter 
gepoog word om Heimat as 
gebou te behou, aangesien 
dit die oudste gebou op die 
kampus is. 

siteite dat die persentasie Hombre en Caput sal kan 
studente wat van koshuis- huisves. Daar word in elk 
verblyf gebruik maak ,' geval beplan om die nuwe 
minder word . Die moontlik- koshuiskompleks later uit te 
heid is dus daar dat die brei sodat dit 'n duisend stu
nuwe koshuise by voltooiing dente kan huisves, indien 
ook die inwoners van nodig. 

Platsak steeds 
vir platsakke 

Ten spyte van kostestygings 
op baie gebiede, sluit van
jaar se Platsakstudentetoer 
net 'n verhoging in lugkoste 
in. Die totale toerprys is 'n 

inklusiewe prys wat alle on
koste insluit. • 

5 

Beplan 
goedkoop 

vir ryk 
toekoms 

Sanlam het pas 'n omvat
tende en plooibare voorsorg
plan vir jong mans bekend 
gestel. 

Volgens Sanlam se hoof
bestuurder, mnr. Jack van 
Wyk, bied Lanseerplan die 
geleentheid aan die jong 
man om horn uit die staan
spoor teen enige moontlike 
toekomstige gebeure te be
veilig, teen 'n gerihge koste. 

Die voorsorgplan is die 
produk van intensiewe na
vorsing en 'n nuwe benade
ring tot die bepaling van 
lewensverseke rings be
hoeftes. Rekenaarontle
dings van duisende werklike 

Op 1 O Julie het 32 lede van 
die A.G.S. Studenteverenig
ing van die Potchefstroofnse 
Universiteit (en ook 'n paar 
van die Onderwyskollege 
van Potchefstroom) na Kwa 
Siza Bantu vertrek. 

Dit is reeds vir 'n aantal 
jare 'n gereelde instelling in 
die vereniging om hierdie 
sendingstasie in Zoeloeland 
gedurende die wintervakan
sie te besoek. Hierdie keer 
het die toer 'n week by 
Warner Beach (naby Aman
zimtoti) ingesluit. Die toer is 
deurgaans gekenmerk deur 
'n baie aangename en 
spontane groepsgees onder 
die studente. 

Die besoek aan die Sen
dingstasie was vir almal tot 
stigting en opbou van ons 
Geestelike lewe. Daar was 
ernstige oomblikke wat 

gevalle is gebruik, en daar is 
veral klem gele op die jong 
man se voorsorgbehoeftes 
op verskillende stadiums 
van sy lewe. 

Volgens mnr. Van Wyk is 
Lanseerplan veral toege
spits op die man wat ver
dere opleiding , byvoorbeeld 
aan 'n universiteit, onder
gaan het. 

Die jong man kan die plan 
van tyd tot tyd aanpas by sy 
werklike behoeftes en kan in 
die proses kwalifiseer vir 
soveel as R90 000 addisio
nele versekering sonder ver
dere gesondheidsbewys, 
aldus mnr. Van Wyk. 

alma! opnuut selfondersoek 
gedoen en sy verhouding 
met sy Skepper verdiep het. 
Wonderlike tye van saam 
deurbring om die Woord en 
gebed is beleef - soms tot 
laat in die nag. 

Dit was aangenaam om 
elke oomblik voluit te kon 
geniet - en nie daarna 
skaam te wees vir wat ons 
gedoen het nie. Elkeen het 
gesorg dat hy besig genoeg 
raak om nooit verveeld te 
wees nie. 'n Goeie voor
beeld om die manne uit die 
verveling soggens te hou, 
was die ontbyt waarmee 
hulle die dames moes 
bedien . Voorwaar 'n lof
waardige gebeurtenis. 

Tussen al die pret en ple
sier op die strand was 
Christenskap steeds priori
teit nommer een. 

MUSI EK 
EN 
LIRIEK: 

Klooster se huurkontrak 
verstryk einde 1981 , en daar 
is 'n moontlikheid dat die 
universiteit dan die koshuis 
sal aankoop. In die geval sal 
die geboue binne heringerig 
word. Dit sal nie 'n gewone 
koshuis kan bly nie, aange
sien dit so ver van die 
kampus gelee is. 'n Moont
likheid is dat dit as kwartiere 
vir getroude studente inge
rig kan word. Ook kan dit in
gerig word sodat dit soort
gelyke verblyf as dorpslo
sies aan studente bied. Tans 
is daar egter nog geen defi
nitiewe besluite ten opsigte 
van Klooster geneem nie. 

Karnaval
komitee 
be nut 
sentrum 

Die toer begin op 30 
November en lande soos 
Nederland, Brittanje, Frank
ryk, ltalie, Oostenryk, Duits
land, Israel en Griekeland 
sal besoek word. Kersfees 
sal in Rothenburg gevier 
word. Die toer beloof om 1------------------~---

Die Kultuurraad beoog om 
op 6 September 'n verskei
denheidskonsert in die oudi
torium aan te bied. 

Die verskeidenheidskon
sert sal bekend staan as 
"Musiek en liriek" en word 
aangebied ter inwyding van 
die Studentesentrum deur 
die Kultuurraad en ter her
denking van die 50-jarige 
bestaan van die FAK. 

Die program gaan moont
lik bestaan uit optredes van 
die PU-koor en PU-kaners, 
'n debat wat die Retoriese . 
vereniging sal aanbied , 'n 
drama opvoering en 'n ko
mediese vertelling. Aster 
gaan moontlik 'n uitstalling 
1n die foyer aanbied. 

Die nuwe manskoshuise 
word ontwerp deur Marius 
Conradie, wat ook die Ad
ministrasie- en die Ekono
miese Wetenskappegebou 
ontwerp het. Dit sal 'n meer 
vierkantige voorkoms as die 
koshuise anderkant die 
spoor he, en sal met die 
beste manskoshuise van 
ander universiteite vergelyk. 
Spesiale aandag word ge
skenk aan geriewe soos dit
kamers en vergaderlokale. 
Daar sal ook outomatiese 
wasmasjiene vir die stu
dente se gebruik wees. 

Op die vraag wat van die 
Skuur-kompleks gaan word , 
het mnr. Geertsema geant
woo rd dat dit tydelike 
geboue is, en dat gepoog 
sal word om hulle so gou 
moontlik te sloop. Daar is 'n 
tendens by al ons univer-

Karnaval '80 is reeds goed 
op dreef. Die Karnavalkomi
tee het hierdie jaar 'n eie 
kantoor, no 68, in die studen
tesentrurn. Elke lid het 'n eie 
poshokkie in die kantoor en 
studente word uitgenooi om 
enige boodskappe vir lede in 
die hokkies te pos. 

Karnavalreels is dieselfde 
as vorige jare. Klem word 
hierdie jaar op die insamel
ing van fondse gele. Alie 
gelde wat ingesamel word 
sal na SGD gaan. Karnaval
fondsinsamelings val hierdie 
jaar onder die nuwe Welsyn
swet en daarom moet on
k o st e besnoei word en 
gedek word deur borge. 

Verder beplan die Karna
valkomitee om die studente
sentrum ten -voile vir alle 
aksies te benut. 

baie gebalanseerd te wees, 
aangesien nie net stede nie, 
maar ook die platteland met 
sy natuurskoon en ouder
wetse stadjies besoek sal 
word. Die toer sal op 31 De
sember 1979 op Jan Smuts 
eindig . 

Dit is reeds die toergidse,. 
prof. G.N. van den Bergh en 
mnr. Voordewind se agtste 
Platsaktoer wat hulle aan
bied , met die gevolg dat 
hulle nie net Europa goed 
ken nie, maar ook weet hoe 
om die tyd baie ekonomies 
te benut. 

Studente wat belangstel 
om saam te gaan toer, kan 
prof. Van den Bergh by die 
Geskiedenisdepartement, of 
mnr. Voordewind by die 
Geog raf iedepartement 
skakel. 'n Deposito van 
R200 is betaalbaar met in
skrywing en daarna beloop 
die betalings oor 24 maande 
teen ongeveer R62 per 
maand. 

Nuut op die Bult Tel. 0011 

Guys & Dolls-haarsalon tot u diens! Ons bied 
spesiale pryse aan alle mans- en _.,."'~~ 

,*-····" 
damestudente vir die sny en A~ i1"'''' 
droogblaas van kapsels, en "2!.J 
wat meer is, ons is kunste
naars bp die gebied van 
sny volgens gesiglyne. 
Verlang u 'n perm, kan 
ons u die volgende aan
bied teen sub-ekonomie- "' 
se pryse: 

MINI VOGUE virslegs R11,40:""""-· 
NATURAL STYLE en STYLE FORM R15,70 

'n Bietjie duurder, maar tog so elegant, is Perfect 
Touch, Design, Stag, Coiling en Piggy Back-perms. 

En onthou tog, die sny by 'n perm is heeltemal 
gratis! Vir spesiale geleenthede, of as u sommer lus 
voel om bietjie anders te lyk, kom sien ons oor 'n 
set, of 'n tint, of albei - watwou! 

GUYS & DOLLS Tel. 8071 
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Tamboernooientjie-parades 
Die redakteur 

Tamboernooientjie 
parades het by baie op
voedkundige inrigtings vir 
hoer onderwys 'n instelling 
geword. Gedurende die af
gelope jare het heelwat 
hoerskole en selfs laerskole 
die voorbeeld gevolg. 

Die Skrif gee aan 
Christene die opdrag om 
alle dinge te beproef, 1 
Tess. 5:21 en wel dan in die 
sin dat ons dit moet onder
soek en toets aan die maat
stawwe of beginsels wat 
God in Sy Woord neergele 
het. 

Geen opvoedingsinrigting 
of individuele Christengelo
wige behoort dus aan trom
p opp i e- par ad es mee te 
doen voordat hulle oortuig is 
dat dit wel verantwoordbaar 
in die lig van die Skrif is nie. 

Die eerste opmerking wat 
gemaak moet word is dat 
trompoppie-parades veral 
op die vroulike liggaam 
gerig is. Oat kleurvolle kos
tuums en netjiese passies 
ook deel uitmaak van die 
aanskoulikheid van die ver
tonings word nie ontken nie. 
Primer egter word die vrou
like liggaam en die erotiese 
vermaak wat dit verskaf op 
die voorgrond geplaas. 

Om vas te stel of hierdie 
bewering waar is hoef ons 
slegs te let op die kleredrag 
van trompoppies. Gewoonlik 
paradeer hulle in baie kort 
rokkies. 

Nou word trompoppiever
tonings by sekere opvoed
kundige inrigtings geregver
dig omdat die rokkies nie so 
kort gedra word nie. Hierdie 

"nie so kort", is in die prak
tyk altyd baie korter as die 
betaamlike lengte van die al
ledaagse drag. Dit bly der
halwe nog steeds ontblo
tend, en daarom strydig met 
die Skriftuurlike opdrag dat 
die vrou haarself met be
hoo rl i ke kleding , d .w.s. 
kuise en bedekkende kle· 
ding, moet klee. (1 Tim. 2:9). 

Verder neig die aard van 
die passies en bewegings 
wat uitgevoer word steeds 
daartoe om die aandag op 
die liggaam te vestig . 

In die Vaderland van 30 
April 1979 word dit onom
wonde gese. Daar word ge
skrywe na aanleiding van 
die jaarlikse trompoppie
wedstryd by die Randse 
skou, waar ongeveer 500 
trompoppies sou gaan 
"hoogskop". Onder andere 
word dan gese dat "1 000 
van ons mooiste bene skou
gangers gaan vermaak" . 
Waarom dit dus gaan is die 
sinlik-erotiese prikkeling wat 
verskaf word deur die aan
skouing van ontblote vrou
like bene! Wanneer eerlik en 
objektief oor die vraag nage
dink word of soiets kan 
inpas in die raamwerk van 
die Christelike lewensbe
skouing en die norme wat die 
Skrif voorhou , is die ant
woord ondubbelsinnig -
Nee! 

Dit moet seker stell1g aan
vaar word dat die meeste 
dames en dogters nie by 
drompoppie-parades aan
sluit met die oog om op die 
wyse seksprikkeling te ver
skaf nie! Vraag is egter of dit 
in die praktyk daarvan los
gemaak kan word? 

----------- Alie manlike toeskouers 

WIL 

u 
OORSEE 

GAAN?? 

Vergadering: 
Datum: Maandagaand 
27 Augustus 1979 
Tyd: 19h30 

het tog immers deel aan die 
verdorwe menslike natuur 
wat deur die uitlokkende 
parade aanleiding vind tot 
onbehoorlike begeertes en 
gedagtes. 

Trompoppieparades le 
dus 'n struikelblok in die 
weg van sedelike eerbaar
heid en reinheid . Deur dit 
wat in die openbaar en op 
straat tentoongestel word 
word die gedagtes van 
seuns en mans, blank en 
nie-blank, verlei tot ontug en 
egbreuk. Al is dit dan nie 
met die daad nie, dan tog in 
gedagte. 

Hoe word die mooiste wat 
ons het - ons jgng dames 
en dogters as gevolg van 
skamele kleding en lig
gaamsvertoon nie goed
koop gemaak deur vernede
rende en wellustige opmer
kings nie. 

In die derde plek stel 
trompoppieparades die 
reinheid van ons dogters in 
gevaar: Nie alleen word hier
deur die aandag van die 
teenoorgestelde geslag 
primer op die liggaamlikheid 
van die vrou gevestig wat 'n 
skewe seksbeheptheid na 
vore roep nie, maar dit hou 
ook gevaar in van uitlokking 
tot verkragting : 

In ons veelrassige situasie 
met soveel nie-blankes het 
ons 'n des te grater verant
woordelikheid teenoor ons 
dogters. 

? 

UIT 

NO. 

13 
Lasers word vrlendellk uit
genooi om briewe aan Die 
Wapad te stuur vir publl
kasie. Brlewe mag onder 
skuilname geskryf word. 
Let egter assebllef daarop 
da,t u volle naam en adres 
die brief moet vergesel -
anders kan dit nie gepu
b Ii seer word nie. Ons 
waardeer u samewerklng in 
die verband - Red. 

Trompoppie-parades by op
voedkundige inrigtings met 
besondere verwysings na 
ons skole 

Die doeistelling van ons 
nasionale onderwysbeleid 
soos gedefinieer in Wet 39 

Daarmee is dit as ver
klaarde uitgangspunt gestel 
dat ons deur ons opvoeding 
ons jeug wil vorm tot 'n 
Christel i k-Bybei g ef u n
deerde lewensbeskouing en 
optrede. 

Kan trompoppieparades 
in die lig van bogenoemde 
met hierdie beieid gerym 
word? Ons probeer die 
vraag beantwoord. 

Wanneer 'n opvoedkun
dige inrigting trompoppies 
as buitemuurse aktiwiteit 
aanbied, word daarmee 
meteen 'n bepaalde op
voedings - rigting aange
dui. Anders gestel - daar
mee se ons aan ons jeug: 
"Tree so op, dis die regte
pad! : 

is dit verantwoordbaar, 
dat ten spyte van die ver
kragting van Skriftuurlike be
ginsels soos hierbo uiteen
gesit, asook die invloed en 
gevare verbonde aan trom
poppie-parades, onderwys
inrigtings hierdie weg vir die 
jeug aanwys? 

Mag opvoedkundige in
rigtings en in besonder die 
skoal , meewerk in hierdie 
proses van deformering van 
diepersoonlikhede van die
gene wat aan hul toevertrou 
word? Op die pad is die op
voedingsinrigting nie meer 
vormend besig tot opvoe
ding nie, maar afbrekend tot 
aftakeling van jong lewens! 

Geld die waarskuwing 
deur Christus uitgespreek 
nie ook ons opvoedingsin
rigtings, en diegene wat 
daarin leiding neem nie? 
"Wee die mens deur wie die 
struikelblokke kom;" (Matt. 
18:7). 

Is die aanklag en waar
skuwing van die Here deur 
die mond van die profeet 
Jesaja - toe die kleredrag 
van vroue nog tot by die 
enkei gestrek het! - nie 
soveel te meer in ons dag 
van toepassing nie? 

" . . . Omdat die dogters 
van Sion trots is, en loop met 
uitgerekte nek en met die oe 
lok, wegstap met trippel
gang en hulle voetringe laat 
rinkel, daarom sal die Here 
die skedel van die dogters 
van Sion skruf maak, en die 
Here sal hulle skaamte ont
bloot' '. Jesaja 3: 16-17. 

Laat ons ons wee onder
soek en verander voordat dit 
te laat is! 
Hanan Viljoen, N.G. Ge
meente Barberton . (Brief 
verkort - Red.) 

Die Wapad - 17 Augustus 1979 

P.U. 
MASSA 

ONDERSTEUN: 
NIE P.U. 

SPORT NIE 
Die Redakteur 

Na aanleiding van die 
Wapad 3 Augustus die vol
gende: 

Die afgelope jaar is daar 
op verskeie geleenthede 
deur die PU-Sportinstituut 
beweer dat die PU-massa 
nie PU-sport ondersteun nie. 
Die Pukke sou dan nie die 
Eerste rugbyspan se wed
stryde bywoon nie. Nou vra 
ek, is dit die Pukke, of die 
Sportinstituut of Die Wapad 
se skuld? 

Van wanneer al verskyn 
daar 'n volledige Karnaval
program . op die enigste 
sportbladsy van Die 
Wapad? Dit net nadat 'n 
hele aantal SAU-toernooie 
die vakansie plaasgevind 
het. Die uitslae hiervan moes 
ons in die lrawa en die Matie 
kry. 

Kry Die Wapad nie berigte 
van Sportinstituut al nie, of is 
dit nie hulle verantwoordelik
heid nie? Wie s'n is dit dan? 

Hieroor sal baie dringend 
duidelikheid verkry moet 
word . 

Ek, en baie ander, wonder 
wat aangaan by Sportinsti· 
tuut as ons nie eers die liga· 
uitslae of liga-bepalings in 
ons eie studen.tekoerant te 
sien kry nie. Hulle word mos 
betaal daarvoor, of hoe! 

PU-sportman 

Sportredaktrise antwoord: 
Die skakeling tussen Die 

Wapad en die Sportinstituut 
vind gereeld plaas. Die 
sportklubs self is egter ver· 
antwoordelik om uitslae aan 
die Sportinstituut te verskaf. 
Met die ter perse gaan van 
Die Wapad van 3 Augustus 
was die sportklubs se SAU· 
verslae nog nie ingehandi! 
of vir Die Wapad deur die 
sporthoof nagesien nie. Die 
uitslae is wet geplaas in Die 
Wapad van 10 Augustus. 

' ' 

MINAGTING 
VAN MENSE 

OP 
CIV/-STRAA T" 

Die· redakteur 
As daar nou een ding is 

wat ek nooit sal verstaan nie, 
is dit die minagting wat die 
ouens van !'civi-straat" het 
virhulle mede-landgenote in 
die weermag. 

Is dit nie opvallend nie? 
Almal wat in die weermag is, 
is mos effens onder gemid
deld wat intelligensie aanbe
tref. As jy 'n troep is, is jy te 
sleg om 'n hoer rang te kry. 

Het jy ·n rang , is jy 'n groat· 
kop, windlawaai wat 'n mag· 
posisie misbruik. Skynbaa 
is dit die algemene-mening 

Almal gaan daardeur. Nii 
een word oorgeslaan nie 
Aanvaar dit liewer en maai 
dit groat. En mense, haa 
eerder julle hoed al vir ee 
van die belangrikste e 
edelste organisasies in d 
land. 

Piek: Ekonomiese 
Wetenskappe gebou 

Verder veroorsaak trom
poppieparades dat van die 
vrou 'n objek van openbare 
wellus gemaak word . Haar 
verhewe seksualiteit en 
vroulikheid word verlaag tot 
die platvloerse vlak van 
wellus, hartstog en begeer-

van 1967 is datonsonder- r---------------------------------1 
wys 'n christelike karakter 

likheid . moet he. 

Korn vergelyk ons pryse en kwotasies 

SPAR NO 
VIR 
PRYSE 

Sport T-hemde, klein hoeveelhede 
Tennisballe RS, 10 per doos 
Nuwe PUK-T-hemde R3,15 stuk 
Rugbyskoene alle fabrikate 
Sweetpakke 

Retiefstraat 44 - Tel. 5513 

Die Studenteraad van Tuk
kies het hulle gedistansieer 
van die ASB besluit dat 
Kleurlinge tot die ASB toege
laat word. 

Die besluit is geneem 
omdat die Studenteraad 
meen dat dit strydig is met 
die ASB se grondwet. Mnr. 
C. Fismer, voorsitter van die 
raad en president van die 
ASB het egter beklemtoon 
dat die Tukkies wel ten 
gunste is van skakeling en 
gesprek met bruin sowel as 
swart studente. 

Mnr. Fismer voel dat die 
ASB-hoofbestuur kennis sal 
moet neerh van die houding 
van studenterade nadat die 
Buitemuurse studente raad 
en e.ie Studenteraad van die 
RAU reeds soortgelyke be
sluite geneem het. 

Die reaksie volg nadat die 

ASB-kongres onlangs in 
Stellenbosch besluit het dat 
bruin studente wat die ASB
grondwet onderskryf lede 
van die ASB kan word . 

'n Oud-polisieman wat in 
1964 twee personeellede en 
twee studente van die Uni
versiteit van Kaapstad inge
volge die Wet op Terrorisme 
laat toesluit het, se aansoek 
om 'n MA-graad aan die uni
versiteit te verwerf, word 
deur 'n vertroulike verslag 
van die raad van die fakulteit 
Lettere en Wysbegeerte be
dreig. 

Die man, Michael Morris, 
wii met 'n verhandeling oor 
stedelike teroorisme sy 
meestersgraad verwerf , 
maar 'n groep lkeys voel dat 

sy verlede teen horn tel. Mn 
Morris voel dat die Ike 
eerder dankbaar kan we 
oor sy destydse optrede o 
ongewenste elemente va 
die kampus te laat verwyde-

Op 'n vergadering va 
studente van die fakulte 
Lettere en Wysbegeerte 
mnr. Morris se karakter po 
siebedrywighede veroor 
deel. Aan die einde van d 
vergadering het die st 
dente teen sy toelati 
gestem. Voorts word in d 
verslag beweer dat sy tee 
woordigheid vryheid va 
spraak op die kampus s 
belemmer. 

Die aangeleentheid is o 
onder aandag van die Mini 
ter van Nasionale Opv 
ding, Sport en Ontspanni 
mnr. P. Janson gebring w 
aandag daaraan sal gee 

< 
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Ge see I 
en 
gebottel 
Die vraag ontstaan d1kwels of d10 se/31 op die wynbot· 
tels en1ge waarde het en ol d1t as 'n waarborg kan 
d1en v1r n ··goe1e" wyn 

Wanneer wyne geproduseer word word daar 
soveel moe1te vakmanskap en hefde oegee dat die 
produsente ook h1erd1e e1enskappe met die hefheb 
bers van wyn w1I deel 

ore sebl van die Wyn en Spmtus Raad is vir etke 
hefhebber van wyn die waarborg dal elke woord wat 
op die et1ket van die bottel staan waar is en deur die 
Raad bekragbg is Die paneel van deskund1ges van 
die Raad beves!lg na deegltke 1oets1ng en proewery 
dat die wyne aan hulle kwallte11standaard voldoen 
• Blou streep. Oorsprong 

H1erd1e streep dui aan dat die druiwe 1n die Paarl 
Valle1 gegroet IS, een van Su1d-Afnka se beste wynpro· 
duseringsstreke 

• Roal streep. Wynoes}aar 
01t 1s die geboortesert1f1kaat van die wyn Ort bete· 

ken dat die wyn geproduseer 1s van dru1we wat rn 
daardle bepaalde jaar geoes Is 

• Groen streep Culllvar 
Cult1var is die verske1denhe1d drulfsoorte waarvan 

die wyn gegeproduseer 1s Elke wyn word duldehk 
gemerk met die name van die versk1llende dru1fsoorte 
sodat die wyn se kenmerkende eienskappe dadeltk 
bepaal kan word. 

Wanneer daar weer wyn gekoop word. kan die seel 
van die Wyn en Sp1ritus Raad help om dte keuse mak· 
hker te maak 

•·· 
CERTAIN T SHIRTS 

HllH QUALITY llLllCREEN 
PRINTERS 

4 Grobler Street, Potchlnduslrla 
Tel. 23863 

Vir die 
amper-getroudes: 

Volgens die Suld-A1nkaanse Reg 1s n huwel1k een 
binne gemeenskap van goed met 1nslu111ng van die 
maritale mag van die man. lndren anders verkles. 
moet d1t in 'n voorhuwehkse kontrak anders gestel 
word 

In die voorhuwellkse kontrak kan een van twee rea
hngs getref word Gemeenskap van goed en die man 
se maritale mag kan 6f Uilgesh.J1t wees 6f gemeen 
skap van good kan u1tgeslu11 wees maar die vrou 
staan nogtans onder die marrtale mag van hoar man 

011 1s nie binne 111 die Su1d Afrikaanse reg moonll1k 
om btnne gemeenskap van goed maar met uttslu1t1ng 
van die man se mantale mag le trou nie 

Oio status van ri vrou wat me onder o,e mar1tale 
mag van die man staan me, verskll heelwat In so n 
huweltk gen1e1 die vrou volkome regtbevoegdhe1d 
selfhondellngsbevoegdhe1d on sellversky1,lngsbe· 
voegdhe1CJ Sy kan sonder toestemrrnng of bysrand 
van haor man kontrakte slull Sy 1s ook self veranlwoor 
delik v1r naar skuloe Die man ken me vir haar skulde 
aanspreekllk gehou word ten y d1l angega n 1s ten 
ops1gte van hu1shoudehke art1kels soos voedsel me· 
d1ese versorg1ng en behutsmg n1e Sy kan ook In haar 
e.cnaam dagvaar en gedagvaar word 

n Vrou 1n 'n huwehk binne owe as bu te gemeen 
skap van goed kan onder 01e mantale mag van haar 
man staan In h1erd1e gevat stem haar talus ba1c 
ooreen mm die van n rn1ndaqar1ge 

In die gemenereg het die mantale mag van die man 
dus 'n mate van beheer oor die vrou se parsoon mee
gebnng Grotius wou he dat die mnn 1n d1eselfde ge· 
sagsverhoud1ng teenoor sy vrou 'iitoan a no Jer teen 
oor sy kind In Su1d Afr1ka Is Cite marltale mag vir sover 
d1t regsbevoegdhe d aangaan bepcrk tot b heei oor 
e1endom vein die gemeenskapl ke boedel 

Volgens Hah o (The South African Law of Husband 
and Wile (1969) as hoof van aie ge n seggern.kap 
van die man oor a e vrou se pcrsoon en beheer van 
die man oor die vrou se elendom Ole ges.ag van die 
man as ges1nshool ls 'n onvemnde1l>aro gevotg van 
die hL1wehk en ken nie 1n n voorhuwelikse kontrak u1t
geslu1t word rue Die anders twee kl1mpetens1es kan 
wet anders gerelll word 

Die man kan egter nle op die pe1soon11ke vryhe1d 
van die vrou rnbreuk maak me Hy mag n e VJr haar 
voorskryf wat sy mag leos w1e haar milg besoek en 01 
sy mag rook of gnmeer rue Dal n man vroear nog sy 
vrou maug kon tug sal vandag nle meer geduld word 
nie 

Indian die mantale mag nog lngeslu111s l>eheer die 
man die gemeenskaphke boedel n die geval van 'n 
tluwehk binne gemeenskap van goed en ook dte vrou 
se afsonderhke boedel m die geval van n huwellk 
b1nne of bulle gemeenskap van goeo Om die vrou 
egter te beskerm 1s sekere goedere deur wetgew1ng 
onttrek van die gemeenskaphke boedel en die man se 
beheer daaroor u1tgeslull Die vrou se salaris spaar 
geld aandele, vergoed1ng wat sy vtr persoonllke be· 
senng gekry hat, word aan haar beheer toevertrou 

Vrou se regsbevoegdheid is verder beperk m d1~ 
sin dat sy n1e sonder haar man se toestemm1ng n 
openbare koopvrou kan wees me. 

Sy moet skriftelike toes1emm1ng h~ om as voog aan 
gestel te word. 'n eksekuteer of adm1nistra1eur van 'n 
bestorwe boedel re wees en om n d1rekteursamp in 'n 
maatskappy te bektee Sy kan egter glad nle die ekse
kuteer van 'n 1nsolvente boedel wees me. 

01t dan slegs 'n paar aspeKte waarvan kenn1s gedra 
moet word voor JY, dame 'n strop om 1ou nek laat 
plaas 
Ult· Die SUld-Atrlkaanse Personereg deur Prof. J 0 . 
van der Vyver. 

ABORSIE -
REG OF 

WEG? 
- Helen Verbeek -

In die laaste tyd word daar weer ba1e oor abors1e 
gespekuleer is d1t reg of verkeerd. geregverdlg of 
nle? 

Die algemeno mening oar die saak is u1teenlopend 
Volgens mnr Eddie van Zyl (In Abors1e IS Moord) 1s 
abors1e n dulwelse metocse van kindermoord terwyl 
n vroueweerstandsbeweg1ng, dte Dolle Minas van 
Nederland voe! dat hulle 'baas in elgen bu k ts Die 
Suld·/\lnkaanse Regenng huld1g die standp,mt oat 
aborsles en storrllsas1e noo11 n beveil1g1ng teen sos1-
ate skandvlekke mag word nie 'n Konin11ss1e van 
ondersoeK. benoem deur die Smode van d10 NG Kerk 
van Noord Transvaal. het bevtnd dat die ongeoor 
loofde en opsethkc afdrywing van die lewende vrug 
van n swangor vrou aan moord gelyk 1s 

In die ultvoerlng van abors1es word daar oar die a 
gemeen van die volgende vier mctodes gebru1k 
gemaak 
• DIE DILATASIE- EN UITSKRAAPMOOD£ word Ult· 
gevoer deurdat die fetus (baba) en die pl3sonra stuk 
kend gosny word deur n sl<erp tepetvorm1go mos wtll 
m die baarmoeder 1ngevoer word Daarna word die 
oo(Qlyfsols tn " skottel ult gekrsp 
• DIE SUIGMETODE worcf volbnng deurdnl 'n Vll 
kuumbws m die baarmoedor geplaas word Die baba 
word lettert1k uirmekaar geske r on die reste word rn o 
bottel opgeswg 
• DIE HISTEROTOMl£·METODE Is soortgelyk aan n 
ke1sersnoe D10 buik en baarmoed r van die moeder 
word chtrurg es geopen en die few word wtg /tg Die 
meesto babss war op hlerd1e wyse geaoorteer wora 
word lewond1g gebore Hulle moet dan ot self sterf of 
dOOdgemaak word 
• DIE' SOUTOPLOSSINGMCTODE word volvocr dour 
dat 'n groot n!lllld deur die t.Jwkwaod van die mooder 
101 In die arnmotrese sak van die bsba gesteek word 
'n Gekonsentreorde soutoplossmg word tngespult wat 
deur d1e baba gemhaleer en mgesluk word Die baba 
bled weerstand vtr /anger as n uur voordar d1t sterf , 

'n Vrou he1 die reg om oor die toekoms van haar 
ongobore kind te beslu1t volgens Die slagspreuk van 
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Toetsreeks In
sentrum

Op Donderdagaand 9 puik afgeloop en die RSA
Augustus het die eerste het uiteindelik as die wen-
toets tussen die RSA en die ners uit die stryd getree.
VSA se trampolien- en tut- Sharlene Geyser was die
melspanne plaasgevind. enigste Puk wat aan die

Vir die Amerikaners het byeenkoms deelqeneem het
Karen Kernan (18), Gabriella en sy het goeie vertonings)
Mills (14), Art van Eenenaam gelewer. Felecia Hatting, 'n
(19), Ray Rowe (21) en Chris skoolmeisie van Volkskool
Belaire (16) deelgeneem. het haar kent ook gebring.
Die span van die RSA het uit Derek Lotz van die RAU se
Sharlene Geyser, Felecia items het die beste aftrek
Hattingh, Steven Pelser, gekry en sy grasieuse bewe-
Derek Lotz, Richard Day en gings het aan hom 'n hele
Lance Gewer bestaan. aantal eerste plekke besorg.
Kobus van der Walt is hul Die hele byeenkoms is

Coetzer kon ongelukkig nie afrigter. moontlik gemaak deur die
een van hierdie drieê vervyf Die hele toetsreeks het goeie organisering van die
nie. Hy het self die vierde Uitvoerende komitee van
drie aangeteken toe die bal f---------- .......Sport- en Ontspanning en
in sy guns gespring het en die studentesentrum in
hy net-net die doellyn kon samewerking met die PU se
haal. Dié drie kon hy ook nie LO-departement met Kobus
vervyf nie. Die Pampoen- van der Walt aan die roer
boere het ná die ontsettende van sake.
aanval hul sokkies opgetrek
en 'n goeie drie gaan druk.
Die drie is nie vervyf nie en
die telling is toe 16-13 in die
Ibbies se guns. Dit was dan
ook die eindtelling.

Piet de Haas het sy posi-
sie as senter goed gevul en
die opponente baie moeilik-
heid besorg. Casper Tros-
kie, die Ibbies se agtsteman
het ook harde en uitmun-
tende spel gelewer. Hoewel
hy.nog nie so fiks is as wat
van hom verwag word nie,
het hy die Pampoenboere se
agterlyn goed gesmoor en
hul voortdurend onder druk
geplaas. Die skrumskakel,
Johan Hugo, en die senter,
Johannes Viljoen, het sake
vir die Pampoenboere ook
baie moeilik gemaak met hul
goeie en berekende spel.

Die Ibbies het op Sater-
dag 11 Aug. 22-20 teen
Klerksdorp gewen.

Jim bedank Clive en Sally
tydens hul afskeidsgesellig-

heid op 27 Julie 1979. ,~)-
. ~JA~~V/
"~~~

Clive Ulyate.

geselsie oor enige sport
aanknoop.

Laastens wil die Muur·
balklub net vir Clive baie
dankie sê omdat hy net Clive
was, baie dankie omdat hy
ons geleer he! wat 'n
"heer" in 'n sportman moet]
wees.

Baie dankie ook vir SallY
omdat sy so baie moes
opoffer vir Clive se sport.
maar agter alle suksesvolle
man staan 'n uitstekende
vrou.

Ibbies wen met
"Muurbalklub

tweede asem sê
Op Woensdag 8 Augustus
het die fbbies tydens 'n
spannende wedstryd met
16·13 teen die Pampoen-
boere gewen.

Tydens die hele eerste
helfte van die wedstryd
moes die Pukke teen die
wind en teen die skeids-
regter speel. Die Pampoen-
boere het sterk gespeel en
gou-gou tien punte aangete-
ken. Die Ibbies was heeltyd
op die verdediging en kon
net nou en dan met 'n aan-
valsbeweging vorendag
kom.

Ná rustyd het die Pukke
hul tweede asem gekry en
soos 'n pak buffels deur die
Pampoenboere gestorm.
Die eerste punte vir die
Ibbies is deur Jan Pieters
aangeteken toe die Pukke 'n
lynstaan op die Pampoen-
boere se doellyn kon be-
meester. Direk ná die
tweede afskop het James
Young met 'n vinnige be-
weging deur sy agterlyn
gesny en 'n pragdrie in die
regterkantse hoek gedruk,
Die derde drie is deur
Wynand Krone gedruk toe
die Ibbies met 'n puik agter-
lynbeweging deur die Pam-
poenboere gesny het Paul

dankie:"
Twee van die bekendste
mense op die PU, Clive en
Sally Ulyate het die PU ver-
laat tot groot hartseer van
die muurbalklub. Op 27 Julle
het die klub 'n afskeidsge-
selligheid vir hulle gegee.

Clive was 'n man van for-
maat wat nie net 'n knap or-
ganiseerder en afrigter was
nie maar ook 'n vriend en
kameraad. 'n leder en 'n elk
kon altyd gaan raad vra en Is
nooit weg gewys nie. 'n
Mens kon altyd 'n rustige

Met die eerste been van die
koshuisliga op 8 Augustus in
die gimnasium van die Fanie
du Toit het Hombré (1764)
naelskraap geseëvier bo
Caput (1601) en Overs
(1402). Die beste deelne-
mers van elke koshuis was
Overs: B. Britz, Hombré: L.
Labuschagne en Caput: E.
du Plessis.

.SPORTPE SOONLIKHEID !
RUGBY

Die twee topspanne in die
koshuisliga, Hombré en
Caput, behoort Saterdag te
sorg vir een van die taaiste
en beste wedstryde van
hierdie seisoen. Hombré is
twee punte voor Caput en
nie een van die spanne sal
graag hierdie twee baie be-
langrike punte in die liga wil
verloor nie.

Marlene Woest
Marlene Woest, sswen-
tienjarige eerstejaarstudent
in Wanda, is een van die
veelsydigste sportvroue aan
die PU. Sy het reeds provIn-
siale kleure ontvang vir vyf
verskillende sportsoorte.

-------------- -L ...l- I Marlene het Vrystaat

reeds elf keer in swemgala's
verteenwoordig. Haar
negende plek in die Repu-
bliek vir die 200m rugslag is
haar beste swemprestasie
tot dusvêr. Marlene het
Noord-Wes Vrystaat ook al
vier keer verteenwoordig In
lewensredding. Sy het 'n
eerste plek behaal in die
Span Ringooi-item en is ook
'n graad-drie eksaminatrise.
Sy besit 'n Goue Diploma,
die hoogste toekenning In
lewensredding

Marlene was gedurende
1978 amptelike reserwe vir
die Noord-Vrystaatse
dameshokkiespan en sy
speel vanjaar vir die eerste
hokkiespan van die PU. Sy
was gedurende 1978 ook 'n
reserwe vir die Vrystaatse
muurbalspan en het vroeg
vanjaar 'n tweede plek
behaal tydens die eerstejaar
muurbalkampioenskap .
Marlene speel op die oom-
blik as nommer een vir
Wanda muurbal.

Sy het al vir Vrystaat aan
die 0/21 gholfkampioen-
skappe deelgeneem en
daar 'n vierde plek verower.
Marlene is vanjaar die
enigste dame wat vir die PU
gholf speel en sy het 'n voor-
gee van sewe.

Sy het op Kroonstad High
skool gegaan Sy sê haar
belangstelling in sport het
op 'n vroeë ouderdom ont
staan toe sy nie net meer vir
"lekker" nie, maar mee-
ding end begin swem het. AI
haar vriende was sportgees-
driftiges en sy het in 'n om-

Sharlene Geyser
het tydens die eerste tram-
polien- en tuimeltoetsreeks
teen die VSA 'n goue en 'n
silwer medalje ontvang.

(Foto: Jeco Pretorius)

UIT MY SPORTMANDJIE

Lojaliteit eerder
as vir die PU

KOMMENTAAR SPORTREDAKTRISE

koshuis'vir
Marlene Woest. (Foto: Jeco

Pretorius)
Een van die belangrikste
oorsake. Indien nie dié be-
langrikste nie, waarom die
PU op sportgebied nie op
dieselfde vlak as al die ander
universiteite in Suld-Afrlka
verkeer nie, is die felt dat
studente aan die PU eerder
vir hui koshuis aan 'n sport-
soort sal deelneem as wat
hy/sy dit vir die PU sal doen.

Hierdie feit is glad nie
ongegrond nie, want tydens
deeglike ondersoek van
hierdie tendens het dit aan
die lig gekom dat groot kos-
huise soos Caput en
Hombré, (Tlet ongeveer hon-
derd inwoners meer In elk as
in Over de Voor, slegs om en
by tien manne elk het wat vir
die PU-rugby speel teenoor
Overs se twintig manne.

Dit is dan ook geen
wonder nie dat dié twee kos-
huise bykans elke jaar al die
ligabekers neem nie, hul hou
dan al hul goeie manne vir-
hulself, terwyl ander kos-
huise hul sterker manne aan
die PU afstaan. Alhoewel
hierdie selfsugtige stappe
aan die betrokke koshuise 'n
groot eer besorg, beroof hul
die PU van nog 'n groter eer
en sorg hul vir tellings soos
97-9 teen ons.

Hierdie euwel het verskeie
ontstaanspunte. Op 'n vraag
aan verskeie sportmanne en
-vroue waarom hul eerder
vir hul koshuis as vir die PU
wil deelneem, was daar baie
antwoorde. Die mees alge-
mene een en blykbaar die
een wat die meeste prob-
leme veroorsaak was die
volgende: Jy kom as door-
/draak hier op die PU aan en
land In jou eie koshuis. Da
delik word dit jou Ingedril dat
jou koshuis die beste een op
die kampus is en gewoonlik
alles wen. Tydens die eer
stejaars-atletiekbyeenkoms
word hierdie koshuispatrio-
tisme nóg hoër opgeblaas,
Karnaval breek aan en lou
koshuis moet die beste
wees. Nou is die sportsei-
soen op hande en almal
word fiks vir hokkie, rugby,
muurbal, landloop en nog
wat. Vir wie gaan jy as eer-
stejaar deelneem? Gaan ly
probeer om een of ander
PU-span te haalof gaan JY
help om jou koshuis die liga
te laat wen? "Man, kyk net
hoe vaar die Pukke teen
ander universiteite - pate-
tiesl" .. word jou toegesê
as jou kop enigsins In die
rigting van 'n PU span

staan. "Dit sal vir jou beter
wees om vir die koshuis deel
te neem, want die PU-
spanne se afrigters is nog
vol nonsies ook. En as jy my
nie wil glo nie, gaan kyk
maar hoeveel toeskouers
trek die PU-spanne as hul 'n
wedstryd speel. Daar daag
gewoonlik tussen dertig en
veertig toeskouers op, dis
nou as die weer nie té onple-
sieng is nie. By koshuis-
wedstryde is daar gereeld
tussen twee- en vierhonderd
studente wat hul spanne
kom aanmoedig. Almal sal
jou dan sien en Maandag
praat hul op die kampus van
jou, jy het mos JOu koshuis
die liga laat wen I Nee wat
eerstejaar, los daardie hoë
ideale om vir jou Universiteit
te speel uit en kom speel
saam met die manne - dan
bly jy In die groep!

moontlik te beveg. Koshuise
wat sportmanne wegsteek
vir eie gebruik moet met
punte gepenalliseer word;
sportmanne en -vroue moet
geskors word uit die kos-
huislIga uit; groter sport-
beurse moet aangebied
word; meer prestige en eer
moet aan die universiteit-
spanne gekoppel word en
lojaliteit vir die universiteit
eerder as vir die koshuise
moet van die begin af inge-
prent word.

gewing gewoon waar daar
geen tekort aan die nodige
sportfasiliteite was nie.

Marlene het die PU bó al
die ander universiteite ver-
kies omdat sy tydens haar
skoolloopbaan telkemale
hier lewensredding-demon
strasies gelewer het. Sy
het die PU dus goed ge-
ken en het besluit om
haar B.Comm-graad hier te
verwerf. Op 'n vraag of sy
nie liewer lO wou studeer
nie het sy geantwoord ás die
universiteit 'n B.Comm.LO·
graadkursus aangebied het,
sy dit sonder enige twyfel
sou volg. Behalwe dat Mar-
Iene vir álles op die sport-
veld kans sien, kan sy die
numeriese sy van die lewe
ook met gemak hanteer.

Marlene se toekomsideale
is om Springbokkleure te
verwerf in al haar gelief-
koosde sportsoorte en dan
meer spesifiek in swem, Sy
wil dan ook graag In die
buiteland gaan kompeteer.
Haar motivering en sport-
mangees is van die beste en
sal beslis daartoe bydra dat
sy hierdie ideale kan verwe-
senlik en na nog groter pres-
tasies kan reik.

,
'n Ander tendens moet

nou nie weer ontstaan nie.
Lojaliteit vir koshuise moet
nog bestaan, maar dit moet
nie die lojaliteit vir die univer-
siteit oorskadu nie. Jy het
tog immers na die PU vir
CHO gekom en nie na een of
ander klein ou koshuisie nie.

Kom nou Pukke, begin
hierdie lojaliteit van jul na die
regte plekke verskuif.
Ondersteun die PU-spanne
in spelers en in ondersteu
ners. Slegs op- hierdie
rnanier kan ons met groot
name soos Maties, Tukkies
en RAU saampraat en met
plekkies soos Kovsies klaar-
speel.

Skandelik, is dit nie? Wie
moet die skuld kry? Hierdie
ondier het nie nou die dag
eers sy manawels hier op
die kampus kom uithaal nie,
sy spore lê al diep en vir
bale jare tussen die stu-
dente. Die enigste raad is
om die euwel met alles




