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• Rektor
"Intervarsity blyaltyd 'n towerwoord. Dit besit Immers al die
elemente vir 'n onvergeetlike voltreffer: kleur en sang, span-
ning en inspanning, humor en pret, uitbundigheid en op-
winding, drama en verrassing."

So sê Prof. Tjaart van der Walt, rektor van die PU vir CHO,
wat die Kovsies welkom heet by die PU Eintlik is dit 'n
dubbele verwelkoming, aangesien die hoë brandstofpryse
en ander onkostes vir elke student 'n nagmerrie is.

Hy vra dat almal van hierdie Intervarsity 'n ware fees in die
gees van egte Christenwees en in die traeiste van ware
Afrikanerskap sal maak. Die mededinging moet daarom
nooit 'n doel op sigself word nie, maar 'n geleentheid bly vir
gesonde kompetisie en die sin van vriendskapsbande en
kameraadskap.

• SSR-voorsitter
Aangesien die nuwe Studentesentrum voltooi is, is dit vir die
Pukke 'n groter genoeë om die Kovsies op Potchefstroom te
Verwelkom.

Dit is Theuns Eloff, SR-voorsitter van die PU vir CHO se
wens dat sport en een van die oudste Intervarsities in die
land ook hierdie jaar mag seëvier Hy hoop dat elke sport-
man en sportvrou en toeskouer die Intervarsity van 1979
meer sal geniet as ooit tevore

• Rektor
Aangesien Intervarsity 'n luisterryke sportfees propvol pret
en plesier is, bly dit een van die opwindendste hoogtepunt'e
in die sportlewe van 'n universiteit.

Dit is die wens van Prof. W.L. Montou, rektor van UOVS
dat die Intervarsity soos in die verlede 'n voortreflike verto-
ning van mededinging op die hoogste vlak en in die suiwerste
s~nvan die woord sal wees, sodat dit, benewens ontspan-
ning en vermaak, 'n lewensverrykkende en karaktervor-
mende ervanng sal wees. Hy hoop dat hierdie Intervarsity
allersins 'n "skoon" een sal wees.

Spikkels, ten Ferreira, hoofdirigent van die PU
vir CHO

Boodskap van die Hoofdirigent

Pukke, dis weer sulke tyd!
Dié keer IS daar egter geen genade nie. Die
Kovsies (Konvensionele Onderontwikkelde
Voorwerpe Sonder Intelligensie en Siel) IS blyk-
baar weer hie. Laasgenoemde is 'n ondervoed-
kundige inrigting iewers op die platheid van hul
provinsie wat 'n eweknie van hulle koppe is.

Pukke, onthou dis die jaar van die kind, pro-
beer asseblief die Kovsies goed behandel. Ons
harte IS reg, die beste span gaan wen, die beste
Universiteit gaan wen en dis defnitief nie die
Universiteit van die Oranje Vrystaat nie.

Groetnis,
Spikkels Ferreira (Hoofdirigent)

• SSA-voorsitter

D.it is die wens van Hannes Badenhorst. SR-voorsitter van
die.UOVS, dat vanjaar se Intervarsity tussen die twee trotse
Afnka,anse Untver~ltelt 'n vertoning sal wees van sportman-
skap In die ware sin van die woord. Ook dat elke sportman
en sportvrou die vreugde sal ervaar om alles te gee vir iets
groters as hyself!
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mondstuk van die 

UIT DIE STOEL 
VAN DIE PRESIDENT 

- Chris Fismer -

MET DIE LENTE in die lug is 
die voorteken vir alle stu
dente daar om v·oorraadop
name te maak. Dit is die tyd 
waarin studente terugkyk en 
vorentoe kyk. Vir sekeres is 
dit die einde van 'n termyn 
op rade, besture en komi
tees. Vir ander is dit die tyd 
om entoesiasties die leisels 
op te neem en voornemens 
te maak vir die nuwe jaar. Dit 
is vir alma! egter ook die tyd 
om. studenteaktiwiteite 
~twat op die agtergrond te 
skuif en die stof af te slaan 
van die akademiese hand
boeke wat in vergetelheid 
verwaarloos en alleen op die 
lessenaars moes "selfstu
die" doen. 

Waar 'n sekere fase nou 
verby is, is dit nou belangrik 
om nie alles te vergeet wat 

ons in die afgelope jaar 
geleer en ervaar het in die 
studentelewe en in die ASB 
in besonder nie. In die nuwe 
dinamika van die ASB is be
langrike besluite geneem, 
groot hoogtes bereik, maar 
helaas ook steeds foute 
begaan. Sander om al hier
die ondervindings vars in 
die geheue te hou, kan ons 
nie die pas in die volgende 
termyn handhaaf wat hierdie 
tyd van ons Afrikaner-stu
dente vereis nie. 

Waar ons Hemelse Vader 
in hierdie jaar van studen
teaktiwiteite in die ASB sy 
hand op besondere wyse 
oor ons gehou het, wens ek 
u almal ook sy rykste seen in 
die tyd van rekenskap wat 
nou vir ons alma! voorle, toe. 

DieWapaa 

afrikaanse 
studentebond 

Jaargang 1 Nommer 3 
Augustus 1979 

KASSIE 
RIG alle briewe aan: Die 
Redakteur, ASBek, VSR
Kantoor, Privaatsak X6, 
Brooklyn, Pretoria, 0011. 
Briewe moet voorsien 
wees van die volledige 
naam en adres van die 
skrywer; 'n skuilnaam 
kan egter vir publikasie
doeleindes gebruik word. 

Misverstand 

Reggestel 

Twee mlsverstande 
rondom vanjaar se ASB
Kongres verdlen om reg
gestel te word. 

Vanjaar se Kongres was 
nie die eerste een wat sedert 
1966 op Stellenbosch gehou 
is nie. Die ASB-Kongres van 
1973 is ook in die Eikestad 

: 

Volgens 'n besluit van die ASB-hootbestuur sal ASBek nie meer as af
sonderlike koerant uitgegee word nie. ASPU bet toe op sy jongste kon
f erensie besluit dat die AS Bek voortaan maandeliks as bylae in alle 
ASPU-koerante sal verskyn. Standpunte op die bladsy weerspieel dus 
nie noodwendig die van Die Wapad nie. 

Net afsonderlike ontwikkeling 

weer konfrontasie af 

Die selfbesklkklngsreg 
van volke Is 'n erkende be
glnsel In die volkereg en In 
die lnternaslonale polltlek. 
Dlt beteken dat 'n groep 
mense met voldoende 
samehorlgheldselemente 
wat op volkskap dul met 
reg op ele beslultnemlng 
oor ele sake kan aan
spraak maak. Vlr die effek
tlewe ultoefenlng van hler
dle beslultnemlng Is 'n 
geograflese jurlsdlksle
sfeer noodsaakllk, wat 
hom blnne 'n staatsver
band tot moderne lnterna
slonale betrokkenheld kan 
lei. 

- C.W.H. Boshoff -
van die betrokke staats
owerheid juis in die verteen
woordiging van die staats
burgery gelee: Hierdie be
ginsel kan as die grondnorm 
van die demokrasie bestem
pel word. Hiervolgens moet 
die burgers van 'n staat kan 
deel in die daarstelling van 
'n owerheid deur aktiewe en 
passiewe stemreg en toe
gang tot openbare ampte. 

oor 'n lang termyn daardie 
burgerskap aan 'n be
staande of groeiende meer
derheid blote onderhoriges 
ontse, werk onstabiliteit in 
die hand en sal uiteindelik 
buite-konstitusionele op
trede deur hulle meebring. 

~----------------~--- gehou. Die grondslag van die 
Suid-Afrikaanse owerheids
beleid en konstitusionele pa
troon het nog altyd deur die 
afgelope drie dekades er
kenning aan die volkere-ver
skeidenheid verleen. Dit het 
in ooreenstemming met die 
gedagte van die selfbe
skikking van volke, begrip 
getoon vir die strewe van 
daardie mense . met so 'n 
samehorigheid tot seggen
skap in en beheer van 'n 
staat waarin hy horn kan uit
leef. 

Dit is 'n vaste kenmerk 
van die funksionering van 
die demokrasie dat 'n vol
strekte meerderheid van die 
bevolking - binne die staat 
en onderhorig aan die 
staatsowerheid - die 
burgers van die staat uit
maak. Enige bedeling wat 

Afsonderlike 'ontwikkeling 
gegrond op verstedeliking 
op die regte plekke , 
arbeidsvoorkeurgebiede 
wat daarmee saamhang, 
nywerheidskonsentrasie en 
konsolidasie van die state se 
grondgebiede met ekono
m iese samewerking van 
volkstate is die enigste wyse 
waarop 'n groeiende gevaar 
van konfrontasie afgeweer 
kan word. 

asbek® 
Staak Etiketteerdery 

'n Verskynsel van die afge
lope paar faar wat ernstlge 
kommer wek, Is die voor
llefde van ons Afrikaners 
om etlkette om mekaar se 
nekke te hang. Ook blnne 
die ASB kategorlseer ons 
mekaar alte graag as 
"llnks" of "regs", "verllg" 
of "verkramp". 

Sodanige etiketteerdery is 
gewoonlik baie eensydig en 
'n belaglike oorvereenvou
diging van die werklike si
tuasie. Sander om enige 
ruimte te laat vir 'n ryke 
genuanseerdheid, pas ons 
mekaar in die nou drukgang 
van ons kategorietjies in met 
'n "Siedaar, dit is hoe verligt
he i d/ve rk ram pth e id daar 
uitsien". 

Bruin 
Op hlerdle stadium Is dlt 
reeds duldellk dat die be
slult van die ASB-kongres 
om die ASB vlr Brulnstu
dente oop te stel, ernstlge 
teenstand op van ons 
ASB-kampusse ondervlnd 
en dat dlt drelg om die 
ASB onherroepllke skade 
aan te doen. Ter wllle van 
die ASB wll ons 'n drlng
e n de beroep op alle 
Afrlkaanse studente doen: 
• Persone wat gekant is 

teen die besluit, moet nie 
oorreageer deur in groot 
getalle van die ASB te dis-

Hierdie omhang van eti
kette werk verdeeldheid in 
Afrikanergeledere in die 
hand, veral omdat dit ge
woonlik gepaard gaan met 
'n gevaarlike wedersydse 
wantroue en vyandiggesind
heid. Dit is om hierdie rede 
dat daar gewaarsku moet 
word teen etiketteerdery 
binne die ASB. As ons voort
gaan om mekaar in twee 
kampe te jaag, dien ons nie 
die saak van die ASB nie. 
Naas gesonde meningsver
skil moet daar steeds ruimte 
wees vir eendragtige op
trede gegrond op 'n ge
meenskaplike Afrikaner
strewe en wedersydse ver
troue. 

Mosie 
affilieer nie. Die ASB is 
ruim genoeg dat griewe 
binne die struktuur van die 
organisasie gelug kan 
word . 

• Persone wat vfr die ASB
besluit is, moet die ASB
hoofbestu u r nie kwalik 
neem as die besluit nie 
onmiddellik ge"fmplemen
teer word nie. Dit sal waar
skynlik in die beste belang 
van die ASB wees as die 
hoofbestuur 'n rukkie wag 
voordat die besluit uitge
voer word. 

Andre Bartlett 
Redakteur 

Dit is ook nie so dat dit 
vanjaar die eerste keer was 
dat die ASB-Kongres deur 
anderskleuriges toege
spreek is nie. Op dieselfde 
kongres van 1973 het mnr. 
H.P. Maredi, volksdeputaat 
van Lebowa, tydens die 
kongres gepraat oor gesins
verbrokkeling en die ver
steuring in moedertaalon
derwys by die stedelike 
Swartman. 

Mnr. Chris Fismer, UP, nuwe 
president van die ASB. 

PITKOS 
"Opstand Is net so nood
saakllk vlr 'n volk as ge
trouheld. Dit Is nle eens 
gevaarllk dat 'n rebellle 
mlsluk nle; wat gevaarllk 
Is, Is dat 'n hele geslag 
sonder prot~s sal verby
gaan." 

(Ult: Lojale Verset, van 
N.P. van Wyk Louw) 

Soewereiniteit is nood
saaklik vir 'n volk se voort
bestaan. Vrywillige afstand 
daarvan het nerens in die 
geskiedenis plaasgevind 
nie. Waar dft met geweld af
geneem is, leef die strewe 
na die herstel daarvan onuit
wisbaar voort. lndien die 
soewereiniteit van 'n volk 
oorgaan in 'n ander soewe
reiniteit, volg 'n owerheidsis
teem wat besluite neem wat 
nie die betrokke volk se be
lange voorop stei' nie nood
wendig. Die volksbewussyn 
van die Afrikaner, hulle 
staatstrewe en strewe na na
sionale selfhandhawing, wat 
deur die loop van meer as 
150 jaar beslag gekry het, 
behels steeds dat die 
beheer oor 'n eie staat nie 
prysgegee sal word nie. 

Beskou vanuit die be
st aa n, die belange en 
strewe van verskillende 
volke en volksgroepe in 
Suider-Afrika sowel as 
vanuit die verband van die 
bree internasionale opvat
tings, sal 'n bedeling wat die 
Blankes as die heersers oor 
'n groterwordende meerder
he id ander bevolkings
groepe behou, doelbewus 
vermy moet word ten einde 
vreedsame bestaan in die 
subkontinent te verseker. 

In 'n demokratiese staat is 
die uiteindelike legitimiteit 

ASB het kultuurtaak 
- Hennie Lampbrechts, UOVS -

Die jong Afrikaner van die 
sewentlgerjare se waarde
slsteem Is vasgevang In 'n 
tweeslagtlgheld van veran
derlng, die behoefte aan 
die oenskynllke nuwe ge
roepenheld, en 'n gebrek 
aan kennls oor hoe om 
hlerdle daad te verwesen
llk. 

Hierdie proses kan verge
lyk word met die daaglikse 
bestaanspatroon van die 
verkleurmannetjie. 'n Altyd
durende instinktiewe aan
passing by die omgewing 
sander 'n gedissiplineerde, 
evaluerende inagneming 
van die waaroms en ge
volge. Fragmentaries gee 
die jongmens horn oor aan 
interessante, onomkeerbare 
eksperimente. Begin maar 
om na die simptome van 
hierdie proses te soek. Dit 
sal gevind word in u mede 
jong Afrikaner, niemand 
spring dit vry nie ... 

Dit wat geredelik in die 
verlede, reg of verkeerd, 
aanvaar is as fondamente 
en sluitstene van die 
Afrikaner het in ons huidige 
komplekse samelewing in so 
'n hoe mate vaag en oninte
ressant geword dat die jong
mens horn vrylik oorgee aan 
die vloeibare situasie van 
die dag. Sander die nodige 
raamwerk waarbinne soda
nige veranderings op 'n ver
antwoordelike en gedissipli
neerde wyse kan plaasvind 
mag dit wees dat die 
Afrikaner in die toekoms nie 
meer anders sal kan as om 
toe te gee nie. 

Dit bring ons by die begin
punt van die kultuurtaak van 

die ASB, naamlik dit waarop 
hy gefundeer is. Daar kan 
nie sander meer aanvaar 
word dat die Afrikanerstu
dent dit as sy eie geroepen
heid aanvaar nie. Dit was 
een van die groot tekortko
minge van die ASB gedu
rende die afgelope aantal 
jare om te aanvaar dat sy 
fondament nog stewig 
genoeg is om voort te gaan 
met bouwerk, so asof die 
Afrikanerstudent immuun is 
teen die aanslae van buite. 
Hierdie toetreepoort tot die 
werksaamhede van die ASB 
het daartoe aanleiding 
gegee dat daar in 'n grater 
mate na buite beweeg is, 
heeltemal korrek, maar dit is 
egter gedoen sonder die 
nodige instandhouding van 
fondamente. 

Die ASB sal in die toe
koms gebalanseerd moet 
begin werk aan sy taak om 
die verstewiging van fonda
mente om enigsins effektief 
en doeltreffend te wees. Dit 
beteken nie dat die kultuur
taak van die ASB hierdeur 
vereng word nie. 'n Verste
wiging van die fondamen
tele sal eerder bydra tot 'n 
verryking van die geroepe 
taaklewering in die same
lewing. 

Die tegnologiese ge
jaagdheid laat nie ruimte vir 
foute en tydsame prosesse 
nie. Dit maak die verant
woordelikheid soveel grater 
om betyds, terwyl ons nog 
die geleentheid gegur:i 
word, met gedissiplineerde 
beplanning aan die werk te 
spring. Dit is nog nie te laat 
nie. 
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PU-landskap stimuleer 
studentelewe noodvoertuie te kan akkom

modeer. Die voetpadnet
werk sal uitgebrei kan word 
as dit in die toekoms nodig 
mag wees. Die bou van nog 
'n duikweg kan dalk in die 
toekoms oorweeg word. 

bouery voorlopig daar afge
handel is. Daarna sal die 
gebied tussen die studente
sentrum en die duikweg 
aandag geniet, aangesien 
dit in die toekoms 'n groot 
studenteverkeer sal dra. Die 
gebied om die nuwe 
dierkunde en biologiegebou 
sal ook onmiddellik opge-

ruim word, die ontwikkeling 
daarvan sal afhang van die 
geboue wat daar opgerig 
gaan word . 

Landskapbeplanning op 
die PU kampus het nood 
saakllk geword as gevolg 
van die dlverslteit wat daar 
bestaan by die geboue van 
die universltelt. Gevolgllk 
het die owerhede die hulp 
van landskapsargltekte ln
geroep om 'n meer orde
llke atmosfeer te skep 
waarln akademiese en so
slale aktiwlteite kan plaas
vind. 

Die doel van die beplan
ning is dan ook om die om
gewing so aan te pas dat dit 
die normale studentelewe 
sal stimuleer en om die ver
skeidenheid van argitekto
niese strukture tot 'n een
heid saam te bind. As uit
gangspunt is aanvaar dat 
die landskap 'n vry
vloeiende landskap moet 
wees. Dit sal bewerkstellig 
word deur vryvloeiende 
grondvorms en voetpaadjies 
wat die indruk moet skep dat 

die kampus primer 'n leef
plek is. 

'n Ringpad rondom die 
kampus word beplan, par
keerruimtes sal rondom 
wees en geen parkering sal 
in die oop ruimtes tussen 
geboue toegelaat word nie. 
Daar sal 1300 parkeer
plekke beskikbaar wees. 

Bestaande borne en 
struike sal behou word as dit 
nie afbreuk doen aan die 
vryvloeiende landskap nie. 
Alles op die kampus sal om 
die voetganger en die fiets
ryer draai. Die voetpaaie sal 
omtrent twee-en-'n-half 
meter breed wees. Op be
langrike punte sal fietsstaan
plekke gebou word. Sit
p I e k k e sal op die 
voetgangerroetes aange
bring word. Priele sal gebruik 
word en beligting sal funk
sioneel aangewend word 
om plekke en roetes aan te 
dui. 

Stormwaterdreinering op 

• 0 

Radio Puk besig om uit te saai op verkiesingsdag: vlnr mnre 
Rakitzis, Potgieter en Haarhoff en mej Botha. 

PUvirCHO 

Liber Factus 
verwapen 

Mnr. K.H. Schmitz van die 
Buro vlr Universlteitson
derwys het 'n nuwe wapen 
vlr Llber Factus ontwerp. 
Die wapen beeld die bete
ken Is van die woorde 
"Llber Factus", naamlik 
"vrygemaakte man" of 
"vrymaklng" ult. 

Die ketting dui op gebon
denheid, afhanklikheid, sla
werny of gevangenskap en 
word ook met sterkte en 
eensgesindheid geasso
sieer. Die gebreekte ketting 
dui op bevryding van ge
bondenheid of slawerny. (In 
hierdie geval beteken dit be
v ry ding van drank- en 
dwelmmisbruik). 

Die swaard word geasso
sieer met mag, krag, wils
krag en geregtigheid. Dit dui 
ook op hulpverlening en 
weerbaarheid. 

Die verslaafde self word 
weerspieel deur die plasing 
van die swaard binne die 
ketting , omdat bevryding 
hoofsaaklik van binne moet 
kom. 

Noodsaaklike hulp, diens 
en leiding word gereflekteer 
deur die banier met die 
naam "Liber Factus''. Die 
swaard dui ook op die 
"swaard van die Gees" 
(Efes. 6:17) wat die grond
slag en norm van die vereni
ging is. 

die oppervlak sal in die land
skapsontwikkeling ingesluit 
word. Die voetpaaie sal 
breed genoeg wees om 

Die gebied suid van die 
biblioteek sal eerste aandag 
geniet, aangesien die 

D 

Die gebied voor die hoof
gebou, die diensgeboue en 
die gebied om Caput en 
Hombre sal ook later 
aandag kry. 

Prof. E. Coertse Prof. Prof. H. M. de Beer 

Dr. J.M. van Rooyen sal in 
Januarie 1980 tot professor 

bevorder word. 

PU kry sesde 
vroueprofessor 

NOO OOK 

Ruikers, blomme, 
pl ante 

op die Bult 

Op 1 Januarie 1980 sal dr. Prof. Elaine Botha is tans 
J.M. van Rooyen bevorder professor in die departe
word tot professor in Far- ment lnterfakultere Wysbe
makologle. In 1967 het sy geerte, i:in departements
die graad M.B. Ch. B. aan hoof van die departement 
die Unlversiteit van Kaap- Kultuurkunde aan die PU. Sy 
stad behaal, In 1971 is sy is vanaf 1 Januarie 1975 be
benoem as senior lektrlse vorder tot professor. Prof. 
aan die Oepartement Far- Botha het 'n lewendige en 
makologie, PU, en ook as wye belangstelling in die 
senior kampusgeneesheer Calvinistiese lewens- en 
by die PU se Kampus-Me- wereldbeskouing van die 
dlese dienste. In 1974 en Afrikaanse volkskultuur. 
1979 onderskeldelik is die Daarvan getuig haar studies 
grade Honns. B.Sc. (Far- en navorsing in kultuur. 
makologle) en M.Sc. (Far- Vanaf die begin van 1978 
makologle) be Ide met is H.M. de Beer bevorder tot 
onderskeldlng, deur die Professor in die departe
PU aan haar toegeken. ment Huishoudkunde en 

HUIS EN TUIN 

Tans is sy besig met na- Dieetkunde. 
versing vir die graad O.Sc. 

Die heel eerste vroue-pro- 1------------'---------------------
fessor aan die PU was mej. 
A.C. Norenius. Sy is in 1925 
aangestel as departements
hoof van Engels. Ongeveer 
nege jaar het sy grondlig
gende werk in die Departe
ment gedoen, sodat haar 
opvolgers 'n gevestigde en 
belangrike departement van 
haar kon oorneem. Aan die 
begin van 1934 het sy ver
soek om van haar pos onthef 
te word, wat op die elfde 
April van daardie jaar 
gebeur het. 

Mev. M.M. Potgieter was 
die volgende vrou wat as 
professor in Huishoudkunde 
aangestel is. Sy was vanaf 
1954 - 1976 aan die PU ver
bonde, en het daarna afge
tree. 

Mimi Coertze se skoon
suster, mev. E. Coertse, het 
in 1966 senior lektrise in die 
pas ingestelde Departement 
van Verpleegkunde aan die 
PU geword, en in 1967 is sy 
as hoof van die departement 
aangestel. In 1972 is sy be
vorder tot professor. Vervol
gens sou sy haar toele om 'n 
M-verhandeling ten opsigte 
van Mediese Geografie te 
skryf, met die doel om aan te 
loon hoe Mediese Geografie 
by Verpleegkunde inskakel. 

Korn sien self waarom die Golf die motor 
van die jaar genoem word. 

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

Met 'n voile 12-maande-waarborg, ongeag die afstand afgele. 

HaroldS Volkswagen 
Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 4261 
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JAN-LOUIS PIET FOURIE (Vise-voorsitter) 
FANIE 
HAAS BRO EK 

DU 
PLOOY 
(Voorsitter) 

"Skakellng na blnne, effek
tlewe skakellng, Is lets wat 
ek daadwerkllk In hierdle 
termyn wll verbeter". So 
se mnr. Jan-Louis du 
Plooy, die nuwe SR-voor
sltter. 

Elke SR-lid , so wil ek dit 
graag he, moet sy jaarbe
planning in die Wapad pu
bliseer. Elke student moet 
weet wat beoog word deur 
die verskillende SSR-lede. 
Ons kan selfs 'n paar 
"Groot Swete" hou. Stu
dente kan met so 'n geleent
heid vrae vra en probleme 

stel. SSR-lede kan op die 
manier gekontroleer word 
ten opsigte van hul jaarbe
planrting . 

Die kanse wat studente 
kry om mekaar te siene te 
kry en oar en weer te gesels 
en idees uit te ruil is te ge
konsentreerd tot die eerste 
termyn. Dit is tydens orien
tering, kenmekaar en kar
naval. Daar moet voorsien
ing gemaak word vir sulke 
geleenthede wat verspreid 
is oar die hele jaar. 

As vise-voorsitter vir die ko
mende termyn sal mnr. Piet 
Fourie poog om die nodige 
prioriteite aan die rade te 
verleen. 

Pol ities gesien is daar die
gene op die SSA wat die hui
dige verandering in politiek 
aanvaar, ander wat weer wil 
teruggaan na wat politiek vyf 
jaar terug was en ander wat 
nag vinniger wil beweeg 
sodat mnr. Fourie meen 
daar 'n baie gebalanseerde 
standpunt op die SSA ge
handhaaf sal word. 

Volgens mnr. Fourie was 
die Groot Sweet power. Hy 
se studente is bang om 
voornemende SSR-lede uit 
te daag om hulle beleid vir 
die volgende termyn deur te 
'gee. 

In d ie orienteringspro
gram moet deur middel van 
oorspronklikheid en vinding
ry k he id 'n nuwe inslag 
gegee word aan die hele ori-

entering. Akademiese orien
tering, beter opleiding van 
dosente en die evaluering 
van klasgeemetodes het 
noodsaaklik geword. 

Mnr Fanle Haasbroek, pas 
verkose pennlngmeester 
van die nuwe SR, se dat 
die regmatlge toedellng 
van gelde aan die verskil-
1 end e verenlgings sy 
eerste prloriteit Is. 

Hy se dat hy nie al die SR
lede baie goed ken nie maar 

( Penningmeester) 

hy vertrou dat hul le lekker 
sal saamwerk. Volgens horn 
is die SR baie gebalan
seerd in die opsig dat die 
belangstellingsveld wat 
gedek word baie wyd is. 

Die Groot Sweet het syns 
insiens geen doel gedien nie 
aangesien so min Pukke die 
moeite gedoen het om teen
woordig te wees. 

Wat orientering aanbetref 
voel hy dat die bedrywig
hede meer om die inskake
ling van die eerstejaar moet 
sentreer. 

Ten opsigte van politiese +---------------------
uitsprake van die SSA, sien 
mnr. Fourie eerstens stimu
lering deur middel· van aka
demies verantwoorde pam
flette en studiestukke wat 
die massa konfronteer met 
koue, harde feite. Tweedens 

THEUNS STEYN 
(Akademiese Raad) 

----------------------'----------- moet die SSA gesprekke en 
kampe oar aktueel-politiese 

Mnr Theuns Steyn, die 
nuwe SSR-lld vlr die Aka
demiese Raad, se die ver
naamste probleem waar
a an hy gaan aandag 
skenk, Is die onkunde wat 
daar onder die studente 
massa heers en die gebrek 
aan kommunlkasle tussen 
die studente en die SSA. 

JAN BOTHA (Adjunkvoorsitter) 

Absolute klem op die ln
terne taak van die Studen
teraad. Goele en deegllke 

kommunlkasle tussen elke 
koshuis, die studente, en 
die Studenteraad. "Ons 
moet mekaar ken, 'n student 
moet die vrymoedlgheid 
he om met 'n probleem na 
'n SR-lid te gaan". 

So se mnr Jan Botha, 
adjunk-voorsitter van die 
nuwe Studenteraad. Dit is 
wat hy vir homself in die 
vooruitsig stel en waaraan 
hy so gou as moontlik wil 
begin werk. 

Die SR moet 'n aksie hou 
met elke koshuis op 'n wyse 
wat die koshuis graag sou 
wou he. Dit is die begin van 
beter interne skakeling . 

GERT COETZER 
(Sekretaris) 

Mnr Gert Coetzer, die 
nuwe SSA vlr die Akade
mlese Raad en die Sekre
tarls van die SSA, se die 
belangrlkste probleme 
waaraan hy gaan eandag 
skenk, Is akademlese aan
geleenthede. 

Hy voel dat die orientering 
van 1979 nie geslaagd was 
op akademiese vlak nie. Hy 
stel akademiese orientering 
bo algemene orientering. 
Akademiese orientering sluit 
in beroepskeuse, kampus
verkenning en vakvereni
g in gs . Die Akademiese 
Raad moet orientering han
teer en nie die dosente soos 
vroeer nie, omdat studente 
die probleme van eerste
jaars beter verstaan. Alge
mene orientering moet meer 
sinvol gemaak word. 

Die seniors moet meer 
sinvol tot die a~ademie 
betrek word. Dosente moet 
deur die Akademiese Raad 
bewus gemaak word van 
hulle opvoedkundige pligte 
teenoor studente. 

Die SSR moet primer in
terne leiding gee op poli
tieke gebied en sekonder 
leiding gee na buite. 

Die Groot Sweet het 'n in
vloed gehad op die SSR
verkiesing in die sin dat kan
did ate hulle standpunte 
beter bekend kon maak. 

Negatiewe beriggewing 
oar die PU moet teenge
werk word . Geen verklaring 
moet na buite gemaak word, 

voordat dit nie deur die SSA 
goedgekeur is nie. 

Die SSA moet voorsorg 
tref teen drankmisbruik en 
wangedrag by karnaval en 
intervarsit ies . Daar moet 
teen oortreders opgetree 
word . 

PIET 
JOUBERT 
(Addisionele lid) 
In die eerste plek wll mnr 
Joubert beheer oor die 
sportfaslllteite, snoekerta
fels, die sltkamer en die 
raadsaal In die studente
sentrum ondersoek sodat 
dlt doeltreffend benut kan 
word. 

Mnr Joubert voel dat die 
SSA gebalanseerd optree 
ten opsigte van studierig
tings, morele en politieke 
denkwyses. Die teenwoor
digheid van 'n dame sal 
egter op die SSA gemis 
word. 

Volgens mnr Joubert het 
die Groot Sweet geen uit
werking op die uitslag van 
die verkiesing gehad nie 
aangesien die grootste gros 
studente onbetrokke was. 

Mnr Joubert is van mening 
dat die orienteringstydperk 
verleng moet word en dat 
die Hof van Hades meer 
aandag moet geniet. 

Beter skakeling na buite 
en die voorkoming van situa-

"Elke ou wat nodig is op 
die SR die is daar en ek is 
baie tevrede." Dit is 'n ge
balanseerde SR, se mnr. 
Botha. 

Die Groot Sweet het 'n re
del ike invloed op die ver
kiesing gehad. Die vrae wat 
gevra is was betekenisvol en 
mens kon baie van die kan
didate daaruit lees se hy. 

Mnr. Botha wil al reeds 
volgende jaar 'n oriente
ringsprogram met '"n nuwe 
gesig" begin. Orientering 
moet uit 'n groef gelig word 
sander om die wese daar
van te verander, se hy. 

sies wat uitgebuit kan word, 
sal negatiewe beriggewing 
oar die PU voorkom. 

Drankmisbruik en wange
drag by openbare geleent
hede kan bekamp word 
deur drastiese optrede teen 
die skuldiges. 

Mnr Joubert het die hoop 
uitgespreek dat die Scholtz
kommissie na georgani
seerde dans op die kampus, 
gedurende die termyn van 
die nuwe SSA hulle bevin
ding bekend sal maak sodat 
alle onsekerheid uit die weg 
geruim kan word. 

sake vir studente in koshuise 
en weekliks by die amfi
teater reel om as kobrdine
ring te dien. Nog laer op die 
prioriteitslys is leidingge
wing. 

Volgens mnr. Fourie kan 
wangedrag en drankmis
bruik aan bande gele word 
as elke PUK sy verantwoor
delikheid nakom om sy 
mede-pukke te vermaan 
waar dit nodig is, en indien 
hy volhard horn by die SSR 
aan te kla. Mnr. Fourie 
onderneem om as SSR-lid 
horn te beywer vir streng en 
konsekwente tug in liefde. 
Die PU moet nie bang wees 
om studente wat hulle oar 'n 
lang tydperk uitgewys het 
deur swak gedrag, te skors 
nie. Daar is enkele PUKKE 
wat deur hul swak gedrag 
ans naam deur die madder 
sleep. Ons het hulle lank 
genoeg met geduld as een 
van ans aanvaar. 

Hy se hy dink die nuwe 
SSA is feitl ik uniek in die 
opsig dat meeste van sy 
lede nuwelinge is, alhoewel 
hy vol vertroue is en glo dat 
die SSA sy roeping met be
kwaamheid vervul. Hy het 
oak die volste vertroue in die 
voorsitter en in die dagbe
stuur, asook in sy mede 
SSR-lede. 

Die nuwe SSA is volgens 
horn gebalanseerd. Daar is 
konserwatiewe sowel as li
berale elemente wat slegs 
opbouende resultate kan 
!ewer. 

Volgens horn was die 
Groot Sweet nie die deur
slaggewende faktor in die 
SSA verkiesing nie, maar 

Hy beoog om negatiewe 
kritiek oar die PU tee te 
werk, en om 'n positiewe 
beeld van die PU na buite te 
bou en skakeling te ver
beter. Wat wangedrag en 
drankmisbruik betref, is dit 
sake wat aandag geniet en 
bekamp moet word saver as 
moontlik binne die SSR se 
vermoe. 

1-------------< wel die Klein Swete. Oar die 

Hy glo dat mens met 'n 
wetenskaplike oog na poli
tieke probleme moet kyk en 
'n wetenskaplike en Christe
like geregverdigde oplos
sing daarvoor moet soek. 
Die Politiese Raad kan hier 
' n rol speel deur 
studiegroepe te stig wat 
hulle besig sal hou met hier
die probleme. 

-J KRUGER 
(Politiese Raad) 

algemeen was die vrae billik 
en geregverdig. 

Hy beoog om die 1980 ori
entering uit te brei na 'n ori
entering wat daarop toege
spits sal wees om die eers
te j aa rs op akademiese 
gebied meer tuis te laat voel 
op die PU vi r CHO. 

Die SSA mag en moet 
horn tot 'n mate besig hou 
met politiese aangeleent
hede, maar moet horn nie 
bemoei met partypolitiek 
nie. Die SSA mag standpunt 
inneem as dit van horn 
vereis word , saver dit reke
ning hou met sy Christelike 
beginsels en grondslag. 

Hy keur klasse "bunk" en 
massa glad nie goed nie, al
hoewel hy voel dat die do
sente 'n bietjie meer begrip 
aan die dag moet le en reke
ning moet hou met dit wat op 
die kampus gebeur. Akade
mie bly egter die eerste prio
riteit en dit moet veral by die 
eerstejaars tuisgebring 
word. 

Meneer Kruger beskou die t--------------------
hersorterlng van die orga
nlsasle van die Polltlese 
Raad as sy belangrlkste 
taak vlr die komende jaar. 

Daar word beplan om die 
pligte van die koshuisver
teenwoordigers en die stu
d e nte pa rl eme ntve r 
teenwoordigers saam te 
smelt en sodoende meer 
beheer oor die verteenwoor
digers uit te oefen. 

Meneer Kruger is van 
mening dat die pas verkose 
SSA goed verteenwoordi
gend van die studente
massa is. Hy se dat daar 'n 
goeie balans tussen die ver
s k i 11 end e belange- en 
studierigtings is. 

Meneer Kruger se oak dat 
die Groot Sweet syns insiens 
glad nie doeltreffend was 
nie aangesien so min stu
dente teenwoordig was. Hy 
se dat al oplossing hiervoor 
sal wees om die klein swete 
geheel en al uit te sny en 
dan die Groot Sweet beter te 
adverteer. 

DIRK 
LABUSCHAGN 
(Koshuisraad) 
Mnr Labuschagne het 
gese dat hy sy volle gewlg 
by die SSA In dlens van die 
massa sal lngool en dat hy 
besklkbaar Is vlr enlge stu
dent vlr enlge lets. Hy Is · 
ook bale tevrede met die 
SSA en hoop dat daar 
goele samewerklng sal 
wees. 

Volgens horn moet die 
Groot Sweet aandag geniet, 
aangesien te min studente 
belangstelling toon en dit 
oak nie reg benut word nie. 

Hoewel mnr . Labu 
schagne nie ten gunste is 
van politieke uitsprake deur 
die SSA nie, glo hy dat die 
studente en SSA hulle nie 
van die politiek moet onttrek 
nie. 

Deur onderlinge vertroue 
kan die PUK-gees uitgebou 
word en wanneer dit reg is, 
sal drankmisbruik en wan
gedrag gedurende Karnaval 
en lntervarsity outomaties 
afneem. Die huiskomitees 
speel daarin 'n belangrike 
rol , en daarom is dit belang
rik dat die regte persone as 
huiskomiteelede verkies 
word . 
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'Fanie
Venter
(Korpsraad)
Die nuwe SSR-"d vir
Korps, Fanie Venter,
beoog om die negatiewe
beeld wat aan Korps kleef,
te verander deur middel
van 'n driepuntplan. Eers-
tens deur Inligting aan die
publiek te verskaf aan-
gaande Korps. Tweedens
deur meer kleur aan Korps
te gee deur strukturele ver-
anderinge, en derdens
deur Korps meer stand-
punte te laat Inneem, oor
sake bv. dans.

Korps se nuwe doel is om
in die lig van die Skrif
lewens- en wêreldbeskou-
like onderwerpe te onder-
soek en te evalueer sonder
om noodwendig partypoli-
tiek en ander kerke se
standpunte te ondeskryf.

Volgens mnr Venter sal hy
graag wil sien dat sekere
vorme van dans op die PU

Frikkie van Niekerk (Kultuurraad)

Die nuwe en die oue: mnr Theuns Eloff wens mnr. Jan-Louis
du Plooy geluk met sy verkiesing tot voorsitter van die SSR.

Bert Sorgdrager (Koshuisraad)

Mnr. Frikkie van Niekerk verkramptes en gematigdes Wat oriëntering betref
wil graag sien dat die verkies is. Hy voel dat 'n moet die kweking van kos-
negatiewe publisiteit wat dame op die SSR die be- huislojaliteitnie ten koste van
die PU vir CHO as gevolg lange van die dames beter lojaliteit teenoor die unIver-
van vals beriggewing kry sal kan behartig. siteit geskied nie. Die eers-
In die toekoms uitgeskakel Volgens mnr. Van Niekerk tejaar se menswaardigheid
sal word. Voorts wil hy het hy baatgevind by die moet nie aan die humoriste
hom daarvoor beywer dat Swete wat die denkrigtings "geotfer" word nie. Akade-
die studentesentrum ten van studente betref. Die by- miese oriëntering moet ster-
volle benut sal word en dat woning van die Swete was ker beklemtoon word.
bekende toneel- en sang- teleurstellend en hy voel dat Mnr. Van Niekerk dink dit

toegelaat word, omdat dit groepe In die auditorium veral die Klein Swete afge- is noodsaaklik dat die Stu-
meer eie aan die Afrikaanse saloptree. skaf moet word as die bywo- den ter aad moe t ken nis
kultuur is as volkspele. Meer Dié Studenteraad is geba- ning daarvan nie verbeter neem van die mening van
Afrikaanse studente sakkie- lanseerd in die sin dat daar nie. die massa as dit verteen-
sakkie as wat hulle volkspele t----------------- __-=----1 woordlgend moet optree.
doen, en daarom sê mnr Die SSRkan wel aan politiek
Venter moet sakkie-sakkie op 'n akademiese wyse
op dieselfde gronde as dee Ineem, met and e r
volkspele, toegelaat word. woorde, navorsing moet
Dié besluit hang egter af van gedoen word voordat daar
die Raad van die Universiteit 1--------------- _
af. Die SSR doen 'n aanbe-
veling by die Raad, wat dan
'n ondersoek instel. Indien
die uitspraak van die vorige
mosie oor dans nie aanvaar
word nie, onderneem mnr
Venter om nog 'n mosie in te
dien.

Mnr Sorgdrager wil vanuit
die Koshuisraad alle stu-
dente se sake behartig en
hom toespits op die dag-
studente, omdat hulle so
'n groot deel van die
kampus vorm. Wat ortën-
tering betref, moet dit mln
of meer bly 800S dit Is,
maar die tyd moet verleng
word en belhamels moet
aan die kaak gestel word.

Die SSR-Iede is gebalan-

Hans Kempff
(Komitees)
Vir mnr. Hans Kempff Is dit
moeilik om op hierdie sta-
dium te spekuleer oor
watter probleem of pro-
bleme eerste aandag moet
geniet aangesien die
onderakele portefeuljes
nog nie toegeken Is nie.
Sake waaraan hy graag
aandag sal wil gee, Is heeltemal bevredigend nie.
onder andere ontspanning Die Klein Sweet kan In een
en aansluitend daarby, aand afgehandel word.
vervoergerieWe. Mnr. Kempff sou graag

Die Studenteraad is 'n meer oriênterlng op vereni-
groep wat bymekaar gingsvlak wou sien om die
"gegooi" Is en dit is uit die eerstejaar te help om vin-
aard van die saak dus dul- niger by die verenIgings-
delik dat almal nie ewe veel lewe In te skakel. Oriënte-
van mekaar sal hou nie Dit ring moet met volwassen-
behels egter 'n sekere voor heid geskied en buitenspo-
oordeel wat deur samewer rige optrede moet in die
king en openhartigheid oor kiem gesmoor word,
brug kan word. Die Studenteraad moet

Op die oog af lyk die Stu- polities aktief wees, maar nie
denteraad vir mnr. Kempff polities betrokke nie. Die
gebalanseerd, maar hy Studenteraad Is nie verteen-

DI· t k t PI ar uitsprake mag maak, maar M H d I dink dit kan slegs gebalan woordlgend nie en moet
e a e wa mnr. ena eneer owar w I eers Meneer Howard is ten seerd wees as elke lid sy eie hom dus nie op peutleke

t.O.V. sport ten uitvoer wil nie namens die PU nie. 'n bepaal wat alle behoeftes gunste van politieke uit- opinie handhaaf en hom nie gebied uitlaat nie.
bring Is om 'n reklame- Referendum is nodig vir die In die portefeulJe Is wat hy sprake en mosies van die blootstel aan Indoktrinasie Negatiewe beriggewing
veldtog te loods en beter maak van belangrike uit- In die SSR gaan beklee SSR, want die SSR kan nie nie. moet ten alle koste vermy
sportafrigting te verkry. Hy sprake. Daardeur en ook voordat hy enige prioriteit van die politiek ge'isoleer Die Groot Sweet ,s be- word en dit kan geskied as
wys daarop dat daar 'n ge- deur studente onderling kan gaan bepaal. word nie. Ia n 9 rik aa n ges jen ' n probleme intern uitgepraat
sonde balans In sport ge- negatiewe beriggewing uit- Hy voel dat die SSRgeba- Hy is van mening dat die beleidsverklaring nie veel word.
handhaaf moet word. geskakel word. Positiewe lanseerd is ten ops/'gte van SSR n,'ks kan doen om die

beteken nie en die kandi- Vir mnr. Kempff Is drank-Aangaande die Groot skakeling met die buitewê- verligtes en verkramptes, negatiewe beriggewing In daat Slegs by hierdie ge- misbruik'neuwelwatvermy
Sweet het mnr. Pienaar gesê reid kan verkry word met re- maar dat almal vatbaar vir koerante te beperk nie be- leentheid werklik getoets moet word, veral as daar In
dat dit 'n anti-klimaks was klame deur die regte per- oortuiging sal wees. Volgens halwe om te waak teen situa- word. Dit is baie jammer dat die openbaar beweeg word.
en dit nie die verkiesingsuit- sene en kanale. mnr. Howard het die Groot sles wat uitgebuit kan word. dit so swak bygewoon word. Die argument dat drankmIs-slae betnvlo ed het nie Volgens mnr. Pienaar is Sweetbynageeninvloedop Mnr Howard Is van b

. Die swak ywonlng veroor- brulk die gevolg van te mlnvanweë te min belangstel- die nuwe SSR ten volle ge- die uitslag van die verkie- men "n g dat d a a r nl ks
balanseerd en hoop hy dat saak dat mense op hulle ge- ontspanningsfasiliteite is, is

ling. sing gehad nie as gevolg gedoen kan word aan wan- sigte getakseer word en ver- slegs 'n rookskerm waar-Mnr. Pienaar is ook van daar goeie samewerking in van 'n gebrek aan belang- gedrag en drankmlsbnnk by
I klaar diegene se vrae vir wie agter geskuil word. Daarmening dat die SSRpolitieke die komende jaar sa wees. stelling by die Groot Sweet. die Intervarsities en karnaval dit onverklaarbaar is dat 'n moet streng opgetree word

--------.-------------j Daar moet gepoog word nie. Dit is 'n saak wat elke sekere kandidaat wel ver- teen drankmisbruik en waar
om beter kontrole by oriënte- mens met homself moet uit- kies is. Die struktuur van nodig, moet die persoon ge-
ring in te voer en om die maak. Klein en Groot Sweet Is nie skors word.
eerstejaars meer te betrek Meneer Howard het aan 1-------------- _
by die bou van universltelts- die Wapad gesê dat hy uit-
gees eerder as koshuis- sien na 'n baie Interessante

kultuuraktiwiteite voldoende gees. en leersame jaar
is en of daar 'n behoefte Is i----:-=~:-:=-==~=_:.---:----~~_,:_:~~
aan nog 'n vereniging.

Hy is heeltemal tevrede
met die nuutverkose SSRen
voel dat dit gebalanseerd Is
in die opsig dat die liberale
en konserwatiewe elemente
gelykop verdeel is. 'n Dame
sou egter stabiliserend Inge-
werk het en die dames op
die kampus sou dan gevoel
het dat hulle belange ook
verteenwoordig word, aldus
mnr. Ollewagen.

Op 'n vraag wat s~. sie-
ning in verband met oriënte-
ring is, het mnr. Ollewagen
gesê dat hy st~rk voeloor
akademiese oriënterlnq en
elemente van die hUidige
stelsel kan selfs behou
word. Die kultuurraad se
onderliggame moet beter
bekend gestel word, en hy
beywer hom vir 'n boekie om
die Kultuurraad en sy struk-
tuur uiteen te sit en bekend
te stel.

politieke uitsprake kan wel
deur die SSR gemaa~ word
maar dit mag nie hulle akti-
witeite oorheers nie.

Hugo Pienaar (Sportraad)

Ollie Ollewagen Kultuurraad)

Die negatiewe berigge-
wing deur die koerante
t.o.v. die PU Is nie te
Wyte aan swak skakeling
nie, maar omdat sommige

I koerante negatief Ingestel
: la teenoor die PU, s6 mnr
( Ollewagen.
: In 'n onderhoud met Die
, Wapad, het mnr. Ollewagen
I' oor 'n wye spektrum vrae so
, geantwoord.
( Die eerste saak waaraan
c mnr. Ollewagen aandag wil
igee, is of die huidige

seerd wat studierigting en
sienswyses betref. Die SSR
moet egter nie politieke uit-
sprake uit sy eie maak nie,
maar volgens die mandaat
van die massa.

Negatiewe beriggewing
kan aan bande gelê word
deurdat studente en SSR-
lede nie dinge doen of sê
wat die PU kan skaad nie.
Deur die Positiewe bekend
te maak kan positiewe ska-

keling behou word.
Volgens mnr Sorgdrager

Is dit nie die SSR se plig om
as skoolprefekte op te tree in
die geval van wangedrag of
drankmisbruik nie, maar
wanneer die PU se naam in
die gedrang kom, moet die
tugkomitee optree.

Die Groot Sweet kan 'n
nuttige doel dian, maar is op
die huidige stadlu (l 'n klug
omdat dit nie reg benut word
nie.

André Howard (Komitees)

Stephan Pretorius
(Komitees)

Mnr. Stephan Pretorius 8e
eerste prioriteit Is Kar-
naval. Sy portefeulje op
die Studenteraad sal 8eker
ook Karnaval wees, omdat
hy ook Karnavalvooraltter
18.Hy 18veral gemoeid met
die borge vir Karnaval. Hy
Wil sy be8 probeer om van
Karnaval 'n aukaes te
maak.

Hy is in sy skik met die res
van die Studenteraad en
reken dat hulle verteenwoor-
digend Is van die breë Puk- Drankmisbruik het saam
massa. met die gebruik van drank

Mnr. Pretorius dink die ontstaan. Om drankmisbruik
Groot Sweet het geen in- aan bande te lê, moet drank
vloed gehad op die verkie- dus algeheel verbied word,
singsuitslae nie hoewel die omdat daar gewoonlik
Studenteraad gebalanseerd mense is wat hulleself nie
is. kan beheer nie. Daar kan

Die Studenteraad moet, slegs 'n beroep op mense
nie 'n politieke forum vir die gedoen word om drank
verkondiging van 'n per- matig en verantwoordelik te
soonlike standpunt wees gebruik.

nie. Die Studenteraad het
wel 'n politieke taak op die
kampus, veral wat opleiding
en inligtingverskaffing
betref.

Om negatiewe berigge-
wing aan bande te lê, moet
die SSR 'n laer profiel ten
opsigte van die uitspraak
van politieke menings hand-
haaf. Interne skakeling
behoort 'n hoër prioriteit te
geniet.

Corné Mulder
(Politiese
Raad)

In 'n onderhoud het mnr.
Mulder qe8 dat hy aan-
paaslng by sy nuwe om-
standighede 8a ay eerate
prioriteit beskou.

Hy Is van mening dat die
pas verkose SSR 'n baie ge-
balanseerde keuse ts in die
opsig dat daar 'n wye spek-
trum van verskillende stand-
punte is.

Oor die onderwerp of die
SSR bevoeg is om namens
die studentemasse uit
sprake op politieke gebied
te gee, Is mnr. Mulder bale
uitgesproke Hy voel dat die
SSR nie die reg het om uit
sprake namens die Puk·
massa te maak nie, ma~r dat
dit wel die ·SSRse plig ls om
leiding te gee.

Hy voel dat daar weinig is
wat 'n mens oor die slegte
publisiteit wat die PU die at-

'n mening gevorm word.
Mnr. Van Niekerk onder-

skryf die tugreglement van
die SSR en Is dus ook ten
gunste van die tugkomitee.
As die Puk-massa egter
lojaal is aan die Alma Mater
saionderlInge tuguitoefe-
ning voldoende wees.

gelope tyd ontvang het. kan
doen. Die persone het 'n
vooropgestelde negatiewe
houding teenoor die PU en
dit sal moeilik verander kan
word. Hy sê dat mense veral
versigtig moet wees in ver-
klarings teenoor die pers.
Die enigste manier om
slegte publisiteit te voorkom,
is om te voorkom dal enige
betwyfelbare stories In die
pers se hande kom.

Meneer Mulder sê dat hy
veral na hierdie jaar uitsien
aangesien hy voel dat daar
soveel verskillende persoon-
likhede op die nuwe SSR Is.
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KUESTA VANJAAR
OP KOVSIES
AANGEBIED

Die Perm- Kuesta Kuns-
fees word vandeesjaar op
die kampus van die Uni-
.ver.ltelt van die OVS aan-
gebied. Die fees duur van
27 tot 29 September.

Paar is vyf afdelings
waarin meegeding kan
word, te wete Argitektuur,
Fotografie, Kuns, Musiek en
Letterkunde.

In die afdeling Musiek,
word onderskei tussen in-
strumentaal en vokaal, wat
verder weer In solo en en-

. semble verdeel word.
Die afdeling Kuns word in

vier afdelings Ingedeel.
skilder, beeldhou, grafies,
tekenkuns en toegepaste
kuns.

Die afdeling vir Letter-
kunde word verdeel In drie
afdelings, naamlik poësie,
prosa en drama. Die Inskry-
wingsgeld vir hierdie kate-
gorie Is R5 en dit sluit nie
verblyf in nie.

Fotografie word verdeel in
twee afdelings: mono-
chrome en dia- positiewe.
Die inskrywingsgeld Is
R1,50 per outeur en die
onderwerp is nie beperk tot
'n sekere tema nie.

Die sluitingsdatum vir al
die inskrywings is 31 Augus-
tus en inligting kan by die
betrokke ASB kontakper-
sone verkry word.

..,. d.. I.. apa lies
Bel JacquII bv 3468 (Kloof.') en IIJt 'n boodskap, I

BLV FIV liN "V ilL V:
Nlgrlnl Ballalye la die naam as lY Joumeter wagsprInggereed wil hou sonder sweet, 800(1&r
bloeddruk en leen 40% korIIng, spesiaal vir PU-studente lag Jyheelpad bank toe Op aakQel(j-
dag Storm lommer IlOU na ~ombardstraal 27 vir lou battery. Tel 7806.

HOOFlIlN eIEN VEROAAN?:
Racjlo' en rY-dien.'o hal 'n wye reek, ballurye vir rekenaars. horlosies, radio's er wat ook al.

O~8 klWakenaars en Alwa stereo audlovarslerkera vir motorradio'. Is ons trots die beSie
op POlen, Lomberdalrssl 42.

8LOMM" BLOMM" BLOMMBI
Ruikers, grool en klein. Ilollike vars snyblomme en pOIpianie l'Iet lou larelank geilIk ftsl geo,
1&altyd le kry by FLEUREHe BLOEMISTE. O~&hal oak Ingevoerde syblomme wat se moDI
is dal lY nie kan ophou kyk daarna nie Maak gerUB gebruik van 'ons KBA diens. 011kos
niki ekWn nis. Fl.EURETTE F.lLOEMISTE, Kerkstraal 83, Tel. 4062.

fIIlllT8KAAAL
\1erslank met Shape teen 81egl R3,OO per bilk by die Bult Apteek beskikbaar. Tomstraal 8a.
Tel 5943.

JI!AN8DENIM DeN
Vir mans en dam •• die groolsts V8rskeldenhald denlmleans, kekleklera en Loo'u koortflu
weelakeppings In POloh lae~ die billikste pryse. As ona lets nla hel nie. eal ons dil vir u kry,
want vriendelike dlene r. ons leuse, BelCek ona by winkel no. 4. JAYS UITRUSTERS.
Tel. 8791. Indllll1lsnlrum.

TROUKAARTJIES:
Ons het, letterlik, eenduisend-voorbeelde van troukaartjIes en bybehore vir
daardie mooiste dag In u lewe. Ons nooi u om gerus one katalogus te kom
deurkyk, sodat u die heel beste keuse kan maak. Ons verseker u van per-
800nllke aandag en lal graag u vrae beantwoord. Adres: Kerkatraal17. Kom
besoek ens op kantoor tel. 7960. Na-ure 24574.

NAMIBlAl A'RICA'. HA".H PARADI••
Hierdie boek van Anthony Bannister en Peter Johnson te koop teen R16,50
(WinKelprys R20,75) Kontak De Wet du Plesels by die WAPAD.

NUWE LIGTE VOOR
IN DIE WAPAD

Die volgende uitgawe van
Die Wapad 8al deur 'n
nuwe redaksie uitgegee
word. Personewat belang-
stelom op die redaksie
van Die Wapad te dien,
moet voor 31 Augustus 'n
aaneoek vir een van die
poste hieronder Indien.

Die nuwe redaksie sal huJ
eerste uitgawe op 10 Sep-
tember sak. Die volgende
Wapad verskyn dus op 14
September. Die langnaweek
veroorsaak dat daar nie nog
'n uitgawe voor dié datum
kan verskyn nie.

Aansoekvorms moet ver-
gesel wees van die vol-
gende inligting: naam,
adres, ondeNindlng en die
pos waarvoor aansoek
gedoen word.

'n Keurkomitee sal onder-
houde voer met alle aan-
soekers en onmiddellik ná
goedkeuring deur die Admi-
nistratiewe Raad, sal die re-
daksie begin funksioneer.

Die ou redaksie sal die
nuwe redaksie vir 'n paar
uitgawes behulpsaam wees
voordat hulle selfstandig
oorneem.

Dames en mans kan vir
enige pos aansoek doen.

Die volgende poste sal
beskikbaar wees:

NUUSREDAKTEUR, twee
assistent-nuusredakteurs en
agt verslaggewers.
INTERUNIVERSITËRE RE-
DAKTEUR, een lnteruntver-
sitêre assistent-redakteur en
vier verslaggewers.

Studente
Kompeteer
In Augustus word die Jaar-
likse Collegium Muslcum-
kompetlalevan die konser·
vatorlum weereensaange-
bled.

Mededinging vind in die
volgende afdelings plaas:
Klavier, sang, orrel, orkes
instrumente, ensemblespel,
begeleiding vir sang en
komposisie.

Alhoewel die inskrywings
reeds die 15de Augustus
gesluit het, sal die wenners
gehoor kan word in die prys-
wennerskonsert wat op 18
September gehou word,
Aantreklike pryse word aan-
gebied en die belangstelling
vir die kompetisie is bale
hoog.

Kom vergelyk ons pryse en kwotasies

VIR
PRYSE

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

Retief.traat 44 - Tel. 6613

RAADSREDAKTEUR, een
asslstent-raadsredakteur en
'n verslaggewer op elke
raad
DIEPTEARTIKELSREDAK-
TEURen een assistent-diep-
teartikelsredakteur.

KUNSREDAKTEUR,een as-
sistent-kunsredakteur en
vier verslaggewers.
DAMESBLADREDAKTRISE,
een assistent-camesbladre-
daktrise en vier verslaggeef-
sters. .

KOSHU ISREDAKTEUR,
twee assistent-koshuisre-
dakteurs (een dame vir da-
meskoshuise en een mail vir
manskoshuise) een verslag-
gewer uit elke koshuis.
SPORTREDAKTEUR, twee
assistent -sportredakteu rs
(een dame vir damessport
en een man vir manssport)
en agt verslaggewers.
VAALDRIEHOEKREDAK-
TEUR en gekoOpteerde
lede.
FOTOREDAKTEUR,een as-

sistent-fotoredakteur en agt
fotograwe.
TEGNIESE REDAKTEUR,
een assistent-tegniese re-
dakteur en twaalf bladver-
sorgers.
VERSPREIDINGSREDAK-
TEUR, een assistent-ver-
spreidingredakteur en agt
verspreiders
OPLEiDINGSREDAKTEUR
SEKRETARIS,
PENNINGMEESTER,
SPOTPRENTIEKENAAR,
REKLAMEBESTUURDER.

GRIMALDI SE
SKUIWE

Uit hierdie skulwergat
waaruit Julle hooggeagte
vriend gereeld Julle bloed-
druk die hoogte Ingejaag
het, word daar nou ge-
groet. Dié keer Is dit nogal
redelik vir oulaas.

Om te sê dat dit nou 'n be-
sondere geslaagde kunster-
myn, was, sou dalk 'n ef-
fense oordrywing wees.
Alles in ag genome was

daar tog niks gedoen wat
die vorige termyn nie
gedoen of beplan is nie. Gri-
maldi wil egter vrypostig
genoeg wees om te sê dat
sy ou bydraetjie volgens sy
eie beskeie mening nogal On
bepaalde nuwigheid was.
Hoeveel reaksie ons gekry
het, is moeilik bepaalbaar,
maar dit was heel lekker en
ons het dit nogal baie

GAT
geniet.

Of die uwe here se werk
hiermee nou afgehandel is,
is moeilik om te sê. Miskien
eendag, as julle dit regtig
nie verwag nie, sit Grimaldi
gereed om, ná hy sy stekie
ingekry het, weer met 'n
groot spoed in sy skuiwergat
terug te duik.

Cheers

NATAL STEL KUNS

DI Natalae KunsverenI-
ging bled op die oomblik 'n
uitstalling In die ultat81·
IIng.lokaal van die Frans
du Tolt aan. Die Natalse
Kunaverenlglng poog om

my pen poësi«
verkondig die
dramatiese monoloog
teen my siel
kom In opstand
teen die alleenheid
in die hoorspel
van eensydige
liefde as ek aan
jou dink

Susan Wilken

BEKEND
met dié reisende uitstal-
ling plaallike kunltenaars
se werke te promo'.. r.

Die Vereniging het 'n
tweeledige doel met die uit-
stallings: eerstens, om beide
gevestigde en wordende
kunstenaars In staat te stel
om wyer publieke kontak te
maak deur In baie sentra in
die Republiek uit te stal.

Tweedens skep dit ge-
leenthede vir die publiek om
in hulle tuisprovinsie, die
werk van sommige van die
goeie Natalse kunstenaars
ta besigtig.

Van die kunstenaars wat
aan dié uitstalling deelneem,
Is Paul Stopforth, Terence
King en Anthony Harris.

Die werke is besonder
netjies geraam, gesien In die

lig daarvan dat dit 'n rei-
sende versameling is.

Van die werke op die uit-
stalling is te koop Pie uit-
stalling duur tot 26 Augus-
tus.

REGSTELLING
In die vorige Wapad II
per abull verkeerdelik
melding gemaak van
die Unlver81teltskoor81
die PU-koor. Dié koor
ltaan bekend 8S die
Potchefstroomse Uni-
veraltelt.koor en nie
800S verkeerdelik berig
II nie.
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DEB.UT ANTE 
ONTVANG 
OPLEIDING 

OP SATERDAG, 11 Augus
tus, het die karnavaldebu
tante van 1980 opleiding 
ontvang. Die aand is 'n 
dinee gehou. Die doel van 
die byeenkoms was om er
kenning en publisiteit aan 
die debutante te gee. Die 23 
debutante het reeds begin 
werk en sommige het al 
oulike idees wat hulle tot uit
voer kan bring. Mnr. Sid 
Eckley van SGD en mnr. 
Willie van der Westhuizen 
het die opleiding aan die de
butante verskaf. Mnr. Eckley 
het klem gele op die motive
ringsaspek en dit waarvoor 
die geld aangewend sal 
word. Mnr. Van der Westhui
zen het die individuele be
nadering van 'n donateur, 

groepsbenadering en die 
aanpak van promosie be
spreek. 

Op die foto verskyn van 
links na regs: Mnr. Willie van 
der Westhuizen , mnr. Sid 
Eckley, mejj. Wendri Oost
huizen (debutantekonve
nor), Ona Neethling en Rina 
Coetzee (debutante) . 

Die nuutverkose Studente
raadslede sing die Alma 
Mater saam met die Puk
massa pas na die aankon
diging van die uitslag van 

die verkiesing. 

Voortrekkers 
I 

n1e na 
waarde 
geskat 

Volgens mnr. Awle Ver
hoef, kommandant van die 
PU-Voortre kker ko m
mando, word die Voortrek-

FLO RNA 
TOER 
NA 
ATURES_ 
ALLEY 

lorna beoog om 'n toer 
anaf 22 November tot 6 
esember na Natures 
alley In die Oos-Kaap te 
nderneem. 
Die skietlys open op 
aandag 24 September om 
3h00 tot 14h00 voor die ln
tingskantoor en sal tot 

rydag 28 September oop 
'ees. Die toergelde sal 
45,00 beloop. 
'n Toervergadering word 

Maandag 8 Oktober in 
ag-'n-Bietjie se sitkamer 
hou. Verdere reelings sal 
n bespreek word . 

kers se plek In die georga
nlseerde studentelewe as 
gevolg van 'n gebrek aan 
kennls gerlnggeskat. Die 
Voortrekkers beywer hulle 
om lelers op te lel wat hul 
plek In die samelewlng sal 
kan volstaan. 

Die kommando is onder
ve rd ee I in vier groepe, 
naamlik opleidingshulpmid
dele, 'n oorlewings-, foto
en radiogroep, wat elkeen 
op sy eie terrein poog om 
lede van gespesialiseerde 
kennis te voorsien. 

'n Verskeidenheid van 
aksies word deur die kom
mando aangebied. Dit sluit 
onder andere groepbespre
kings, kursusse en ontspan
ningsaande in. 

Die komrnando is tans 
besig om 'n kampterrein 
langs die Mooirivier te ont
wikkel en sal 250 kampeer
ders kan huisves. Die terrein 
sal teen die einde van vol
g end e jaar in gebruik 
geneem word en dit sal aan 
ander groepe beskikbaar 
gestel word . 

Enige persoon is welkom 
om by die kommando aan te 
sluit, waarna hy/sy as Voor
trekker ingelyf sal word. 

--.r 
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Mnr Hans van Zyl ste/ 'n heildronk in gedurende 'n ete tydens die SSR-reunie. 

llAIPUSPlAI 

--· 

Die Raadsvoorsitters kort 
nadat die verkiesingsuitslae 
bekendgemaak is: V.l.nr. 
Douw Breed (Politiese 
Raad), Mario Smith (Kultuur
raad), Nico Lemmer (Akade
miese Raad), Reinder King
ura (Korpsraad), Tiaan Pre
torius (Koshuisraad) en Piet 

Groenewald (Sportraad). 
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APAD 
NUWE KAMPUS 

OOK WONDERWERK 
Die studentesentrum is 'n soort wonderwerk, het 
Theuns Eloff onlangs gese. 'n Mens kan nie help 
om dleselfde te dlnk as jy hoor hoe die kampus oor 
'n paar jaar gaan lyk nle. 

Die ultgebreide planne van die landskapsargitek 
Is belowend. Wanneer die drie fases voltooi Is, sal 
ons sukkel om die kampus te herken. Die vloelende 
lyne wat die oog sal help om maklik van die een na 
die ander gebou oor te skakel - en daar is soveel 
versklllende style op ons kampus - sal help om 'n 
aangename atmosfeer te skep. 

Die voordele sal nie net vir die studente op die 
kampus geld nie. Meer studente sal na die PU toe 
getrek word. Dit sal weer meer subsidle vir die Uni
versiteit beteken en die dreigende flnansiele krisis 
help beveg. 

Prof. Tjaart van der Walt het pas na sy aanstel
ling as rektor gese die Universlteit sal moet besef 
dat hy eers sal moet bestee voor hy kan spaar. Dit 
Is verblydend dat die ideaal reeds verwesentlik, 
enersyds in die terrelnbeplanning en andersyds in 
die besluit om onverwyld te begin met die bou van 
nuwe manskoshuise. 

Nuwe manskoshuise is noodsaaklik om ten 
inlnste dleselfde aantal mansstudente in koshuise 
te hou. Die pryse van inwoning hoef nle te styg 
wanneer nuwe geboue daargestel word nie omdat 
die onderhoudskoste soveel laer is. 

Dlt Is Jammer dat die universiteitswese so ge
kommerslaliseer geraak het dat sulke verreikende 
planne beraam moet word net om genoeg flnansies 
te bekom. Dit Is egter 'n realiteit wat nie ontduik 
kan word nie. Gelukkig strek dit tegelykertyd tot 
voordeel van almal op die kampus. 

Die studentesentrum het 'n groot rol om te 
vervul: juis weens die kommersialisasie van die 
universiteit het die studentegetalle geweldig uitge
brei - iets wat nie altyd gewens is vir 'n gesonde 
georganiseerde studentlewe nie. Die Sentrum se 
doel moet weer lewe in die studentelewe blaas -
en dan so dat almal hierbo betrokke is en nie net 
voluit vir eie belange sal gaan nie. 

Die regult pad van die koshuise deur die studen
tesentrum sal B.Sc.-studente wat tans bale onbe
trokke is, dwing om meer van die georganiseerde 
studentelewe te wete te kom. Mag dlt vir hulle en 
die ander studente tot stimulus wees. 

NOODMAATREELS 
Die huidige toestand op die kampus - veral na die 
reen - is afgryslik. 'n Mens kan skaars van een 
gebou na die ander beweeg sonder om jou skoene 
en broeksome met stof en modder te besmeer. Ook 
die pragtige vloere en matte in die Sentrum ly daar
onder. Hoewel ons weet dat die dinge ook uitelnde
llk sal regkom, wil Die Wapad vra dat tydelike maat
reels getref sal word om die kampuslopers veilig 
en skoon anderkant te bring. 

'Ult die woouf 
"Maar die vrug van die gees 
is goedheid." Gal. 5:22 
"Maar ek self ook, my 
broeders, is oortuig aan
gaande julle, dat jul le self 
ook vol van goedheid is, ver
vuld met alle kennis, in staat 
om ook mekaar te ver
maan." Rom 15:14 "Want 
die vrug van die Gees be
staan in alle goedheid." Ef, 
5:9 

Die liefde word ook sig
baar in "goedheid", waar
mee hier goedhartigheid , 
goedgesindheid bedoel 
word . Dit is waar dat daar 
deur Gods genade nog baie 
mense is wat 'n natuurlike 
goedhartigheid en goedge
sindheid besit. Laat ons God 
daarvoor dank. want sulke 

mense maak die onmenslik
heid in die wereld minder. 
Die Heilige Gees skenk 
sulke algemene gawes ook 
onder die heidene en onge
lowiges. God beskerm die 
algemeen-menslike en be
teuel die hardnekkige deur
werking van die sonde in 'n 
groot mate. Maar hoeveel te 
meer moet die Christen, wat 
die salwing van die Heilige 
Gees ontvang het, dan die 
eg menslike goedheid open
baar. 

Dit is bepalend 'n groot 
sonde en 'n teenkanting 
teen die Gees as ons nie 
welwillend teenoor ons 
naaste is nie. Daar is baie 
mense wat hulself Christene 
noem - dit wil se gesalf 
deur die Heilige Gees- wat 
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Kommunisme inherent swak, se Hongaar 
- Cobus Visser -

Tans Is daar 'n besoekende Amerlkaanse professor by en dade teen te gaan nie. Hierdie vreedsame dekmantel 
die lnstituut vlr lnternaslonale Polltiek aan die PU. Pro- maak die bedreiging van Sowjet Kommunisme dus soveel 
fessor Thomas Molnar Is 'n gebore Hongaar. In Februa- gevaarliker. 
rle 1946, nadat Hongarye deur die Russe onder Kommu- •Vraag 
nistlese beheer geplaas is, het hy ult die land gevlug. Sy Hoe suksesvol kan die Sowjet Kommunistiese strategie 
aanvankllke plan was om na Frankryk te gaan. In Belgle vandag en veral in die toekoms wees? 
Is hy toe, omdat hy nle oor die nodlge reisdokumente •Antwoord 
beskik het nle, In die tronk aangehou. Toe daar eers Die Kommunistiese stelsel in die USSR gaan homself uitein
bevlnd is dat hy nle 'n ongewenste persoon Is nle, was delik kelder. Die stelsel bevat te veel inherente swakhede en 
dlt te laat om nog na Frankryk te gaan. Hy het gevolgllk sal nie daarin kan slaag om die einddoel van wereldoorheer· 
In Belgie begin studeer en In 1949 na Amerlka verhuls. sing te bereik nie. Bowendien moet onthou word dat Sowjel 
Hier het hy sy studies voortgesit. ekspansionisme 'n erfenis uit die Tesaristiese tydperk is en 

Professor Molnar is 'n outoriteit op die gebied van die In- bloot onder 'n nuwe dekmantel opereer, naamlik, kommu· 
ternasionale Politiek en was reeds voorheen op uitnodiging nisme. 
in Suid-Afrika. Hy was dus ongeveer tien jaar gelede ook •Vraag 
hier op die PU. Hy is goed op hoogte met die ontwikkelings . Hoe moet ons kommunistiese bedreiging in Suider-Afrika 
in Suider-Afrika. beskou? 

Ek het aan Professor Molnar 'n paar vrae gevra waarvan •Antwoord 
ek hier 'n kort weergawe wil gee. Uit die aard van die saak Kommunisme is steeds die belangrikste bedreiging - ook 
en veral by gebrek aan ruimte is sy antwoorde nie woorde- in hierdie gebied, maar daar bestaan 'n ander situasie wal 
likse weergawes nie, maar is daar gepoog om die kern van 'n groter bedreiging vir ons hier in Suid-Afrika kan inhou. Dit 
sy antwoorde telkens uit te lig. is ons verbondenheid aan die VSA, Brittanje en meer spesi· 
•Vraag fiek die VVO. Hierdie verbondenheid veroorsaak dat ons 
Hou die Sowjet Kommunisme nog steeds dieselfde bedrei- laasgenoemde instansies probeer tevrede stel. Ons behoort 
ging vir wereldvrede in as in Stalin se tyd - veral as die be- egter hierdie houding van selfregverdiging te laat vaar en 
sliste wending in die rigting van ontspanningspolitiek in ag begin beset dat ons vir ons voortbestaan op onsself aange· 
geneem word? wys is. Die motivering hiervoor is die feit dat veral die VSA 
•Antwoord nie belangstel om die Kommunisme teen te gaan nie. Die 
Die einddoel van Sowjet Kommunisme bly nog steeds die- V.S.A. het reeds getoon dat hy nie 'n betroubare bondge· 
selfde as in die tydperk v66r ontspanning. Detente en vreed- noot is nie. Die Kommuniste, in watter gestalte ookal, ge· 
same naasbestaan is net 'n nuwe middel tot dieselfde doel. bruik slegs bestaande konfliksituasies in Afrika en bou dar 
Dit word bevestig deur die feit dat die sowjet Unie steeds sy daarop. Hulle sal self nie direk in 'n konvensionele stryd hier 
mikpunte bereik en die VSA nie bereid is om horn met mag betrokke raak nie. Kommunisme is nie onoorwinlik nie en 'n 

bewustheid van sy ware strategie en eindoogmerke is die 
begin van die suksesformule en Kommunisme te beveg 
•Vraag 

glad nie welwillend teenoor 
ons naaste is nie. As kinders 
van God nie van nature met 
goedhartigheid bedeeld is 
nie, moet hulle hul skuld 
voor God bely en bid om die 
goedgesindheid wat 
Christus in die mens open
baar het. 

Met fyn humor gee Paulus 
'n pluimpie aan die :ge
meente in Rome, om hulle 
daardeur nog meer te prik
kel om hierdie welwillende 
gesindheid te openbaar. 
"Maar ek self ook, my 
broeders, is oortuig aan
gaande julle, dat julle self 
ook vol van goedheid is, ver
vuld met alle kennis, in staat 
om mekaar te vermaan." 
Om mekaar te vermaan 
moet daar tog 'n goedhar-

tige gesindheid heers , 
anders ontstaan daar rusie. 
Paulus se: Ek is daarvan 
oortuig dat u geaardheid 
van so 'n aard is dat u 
mekaar sonder rusie kan te
regwys. Hoe gou heers daar 
nie spanning in ons gesin as 
die een iets van die ander se 
nie. Waarom? Omdat die 
goedhartigheid en welwil
lendheid ontbreek. Mag ek 
'n beroep op u doen? 
"Vroeer was julle duisternis, 
maar nou is jul lig in die Here 
- wandel soos kinders van 
die lig ." En: "Die vrug van 
die Gees bestaan in alle 
goedheid." Begin'in u gesin 
en onder u kollegas met wel
willendheid. Buffelagtigheid 
is uit die duiwel. Lees Rom. 
15:14-21 . 

Hoe vergelyk die Amerikaanse - met die Suid-Afrikaanse 
- en spesifiek die Afrikaanse student? 
•Antwoord 
Hier het professor Molnar homself sterk ten gunste van die 
Afrikaanse student uitgespreek. (Hy het nog nie kontak me! 
Engelse studente in SA gehad nie). Hy is veral be'lndruk 
metdie hoe mate van dissipline en goeie maniere by die 
Afrikaanse student en hy voel dat laasgenoemde waarlik die 
belange van die land op die hart dra. Daar is dus nog 'n 
sterk gevoel van nasionalisme by die deursnee Afrikanerstu· 
dent aanwesig. Dit is, volgens horn, nie die geval by die 
Amerikaanse student nie. Daar bestaan nie net 'n algehele 
gebrek aan patriotisme by die Amerikaanse student nie. 
maar boonop is daar nie veel diepte in hulle lewens- e 
wereldbeskouing nie. Ten opsigte van laasgenoemde is di! 
veral so dat die studente hulle maar net bloot daarop toele 
om genoeg qeld te kan verdien om 'n goeie lewe te kan lei 
Dan is daar die groep radikales wat gewoonlik deur 'n kleir 
groepie oortuigde rewolusioneres aangevoer word . By hulle 
gaan dit hoofsaaklik om rewolusie ter wille van rewolusie e 
hulle is dan ook aanhangers van feitlik enige ideologie waar 
deur hulle die skepping van utopia wil bewerkstellig . Hier· 
die rewolusionere gedagtes word veral gekweek en gevoe 
deur baie Amerikaanse dosente self. 

[ 
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ACB 
'n Paar ACB-kongresgang
ers besig met aandetet. Vlnr: 
Diana Meijerink, Mnr. Meije
rink, prof. N. T. van der 
Merwe, Mnr. Peet van den 
Bergh en mej. Herma Meije
rink. 

ONTLEED 
GESAG 

Mnr. Piet Odendaal besig 
om die ACB-kongres toe te 
spreek oar Christenjeug en 
ouerlike gesag. 

Tydens die ACB-kongres 
wat van Vrydag, 17 Augus
tus tot Saterdag 18 Augus
tus op die PU aangel!.ied 
Is, het verskele sprekers 
lesings en repllek oor die 
sentrale tema, gesag, ge
lewer. 

FN26• Ouerllke gesag 

Mnr. Pieter Odendaal het 
die tema, Christenjeug en 
ouerlike gesag, behandel. 
Hy het gese God is die oor
sprong van alle gesag, en 
die gesag wat die mens het, 
ontvang hy van God. Deur 
die ouers regeer God die 
kinders. Hy het daarop 
gewys dat die gesinsver
band die mees basiese een
heid van die samelewing 
van mense is. Ouerl ike 
gesag raak nie net die gesin 
nie, maar die hele gemeen
skap. 

Mnr. Odendaal het verwys 
na die probleem wat deur 
die tradisionele gesinstruk
tuur geskep word, omdat die 
patriargale gesagsbeskou-

ing in die gesin nie meer vol
doen aan .die eise van ons 
tyd nie. Hy het verder die feit 
dat kinders hulle ouers moet 
eer, bespreek. Mnr. Oden
daal glo dat dit meer as 'n 
gedwonge oorgawe aan 'n . 
sterker gesagsfiguur be
hoort te wees. Ouerlike 
gesag moet in die lig van die 
belofte van die vyfde gebod 
uitgeoefen word , het hy ten 
slotte gese. 

Mej. Sanet Lombard het 
repliek gelewer op hierdie 
lesing. Volgens haar is die 
huidige antipatie van die 
Christenjeug teen gesag die 
gevolg van koppeling van 
gesag met die handhawing 
van die bestaande orde. Sy 
het ook aangedui dat ouer
like gesa9 nie van ander 
vorme van gesag ge·1soleer 
kan word nie, hoewel dit dui
delik daarvan onderskei 
moet word. Sy het gese dat 
beide ouers verantwoorde
likheid aan die kind moet 
oordra, en dit by die kind 
moet ontwikkel. 
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Die beheerkomltee vlr Stu
dentegemeenskapsdlens 
Is In die lewe geroep met 
die doel om te koOrdlneer, 
raad, leldlng, opleldlngs
hulp en fondse te verskaf 
aan dlegene wat 'n projek 
aanpak om dlens aan die 
gemeenskap bulte die unl
versltelt te lewer. 

Uit die struktuur van die 
beheerkomitee is dit duidelik 
dat SGD nie daartoe instaat 
is om die werk van die stu

se I denteverenigings oor te 
neem nie. Dit is ook nie die 
doelwit nie want 'n belang
rike beginsel wat geld in alle 

met skakeling en hulp aan diens
ruk verenigings is juis dat 
die elkeen onafhanklik sal voort
die gaan met hul werk. SGD is 

g 'n net daar om te verseker dat 
rstu- probleme nie weer opduik 

die nie. 
hele In die verlede het diensle
nie, wering aan die gemeenskap 
- en heeltemal los van mekaar 
s dit plaasgevind , wat verskeie 
oele probleme na vore laat kom 

lei. ,het. Dikwels was studente 
klein nie eens bewus dat ander 
hull groep,e in dieselfde ge
ie e meensKap diens gelewer 
aar het nie. Oorvleueling het 

Hier plaasgevind en in gemeen
,voe skappe waar die nood na 

hulp so gr66t is, is dit 'n tra
giese vermorsing van krdg . 
'n Verdere probleem het 

HULP 
ontstaan random die 
vreemde gemeenskap 
waaraan diens gelewer is. 
Mense word geaffronteer 
deur ander se manier van 
optrede, en sodoende het 
kwade gevoelens weder
syds ontstaan. Kontinu'lteit is 
'n wesenlike probleem wat 
vereniging moeilik oorbrug. 
Jaarliks word nuwe besture 
gekies wat van vooraf opge
lei moet word . Die vertroue 
van die gemeenskappe 
waaraan diens gelewer 
word , word dus jaarliks ge
krenk - vertroue waaraan 
lank en moeilik gebou word. 

Mettertyd het die knel
punte en nog baie ander 
onder die aandag van die 
un ive rsiteitsowerhede 
gekom. Die saak is onder
soek en die SGD is in die 
lewe geroep met die belang
rike taak van koordinering 
tussen verenigings. 

Om koordinasie te ver
seker, word daar op die 
oomblik twee ondersoeke 
geloods. Daar is 'n onder
soek na die werk van elke 
diensorgnanisasie aan die 
PU sodat die SGD 'n volle
dige oorsig oor die diens 
wat op die stadium gelewer 
word, kan kry, en 'n tweede 
ondersoek na die behoefte-

bepaling vir verdere ge
meenskapshulp oor 'n bree 
front. 

Die inligting verkry uit die 
ondersoeke sal dan onder 
studente se aandag gebring 
word . Die onus berus egter 
nog steeds by die studente 
om met 'n projek te bewys. 
'n Voorbeeld van so 'n 
projek is die Gesondheids
projek van die PU. Mej. Pog
genpoel van die Departe
ment Verpleegkunde is die 
sameroepster van die projek 
en studente en dosente van 
verskeie departemente werk 
saam daaraan. Die PASV 
het 'n noodapteek in Pro
mosa geopen waar hulle vier 
dae 'n week vir 'n uur of wat 
per dag aptekersdiens lewer. 
Die SRVP lewer diens deur 
middel van 'n regskliniek 
wat andersins buite bereik 
van die mense was. Met die 
hulp van PROMPU word 
daar gehoop dat die Ma
triekleerlinge van die Hoer
skool in Promosa vir die 
eerste keer in die geskiede
nis biologie sal slaag. 

lnligting oor die SGD of 
diensleweringsprojekte kan 
in die SGD-kantoor in die 
studentesentrum verkry 
word. 

• Polltleke gesag 

Dr. Willem de Klerk se lesing 
het oor die Christenjeug en 
politieke gesag gehandel. 
Dit is in sy afwesigheid deur 
prof. Bennie van der Walt 
gelees. Volgens horn is die 
Staal die gesagsliggaam 
verantwoordelik vir amp-, regs
en dwanguitoefening. Hy glo 
dat demokrasie in S.A. ge
handhaaf moet word in 
beide instelling en prose
dures. 

Dr. De Klerk het verder die 
gesagskrisis random die ln
ligting-aangeleentheid be
spreek. 

Mnr. Theuns Eloff het re
pliek op die referaat van dr. 
De Klerk gelewer. Volgens 
horn kan die begrip politiek 
nie tot partypolitiek beperk 
word nie, aangesien dit 
sosio-ekonomiese, lewens
beskoulike, volkekundige en 
staatkundige implikasies 
behels . Hy het daarop 
gewys dat die verantwoor
delikheid van die Christen
jeug sal bydra tot die voile 
ontplooiing van die demo
kratiese polivek. 

• Kerkllke gesag 

Os. Dirk Postma het gepraat 
oor die Christenjeug en 
kerklike gesag. Hy het gese 
die gesagsuitoefening 
behels toerusting en leiding 
van die Christenjeug ten op
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PU-KANERS 
OP 

KAMP US 
Vlr die eerste keer In twee 
jaar tree die PU-Kaners 
sanggroep op die kampus 
op. Die muslekgroep het 
gedurende die Jullevakan
sle hulle eerste konsert
toer deur Suldwes-Afrlka 
onderneem - met groot 
welslael 

Bestaansreg vir nog 'n 
musiekgroep op die Puk 
was al dikwels 'n saak van 
bespreking. Die PU-Kaners 
kan egter enersyds nie met 
die Universiteitskoor verge
lyk word nie, omdat daar van 
elektroniese apparaat en 'n 
orkes gebruik gemaak word 
vir klankproduksie. 

Dit verskil andersyds ook 
van Alabama se aanbieding , 
wat van baie sangers, met 
choreografiese bewegings, 
beligting en kostuums ge
bruik maak. 

Die PU-Kaners slaag in 
hul doel deurdat dit 'n klein 
groep bly wat met die 
nodige decor, beligting en 

kostumering , mobiel genoeg 
is om op kort kennisgewing 
plaaslik of op nabygelee 
dorpe te kan optree. 

Daar word veral prioriteit 
verleen aan die harmonie eo 
musikale uitdrukking van 
groot treffers. Gewilde nom
mers van Roger Whittaker, 
John Denver, die Carpen
ters, die Seekers, die Claud 
Larson sangers , Ann 
Murray, Mynie Grove, Anton 
Goossen, die Beatles en 
talle ander word uitgevoer. 
Vierstemmige verwerkings 
kom feitlik deurgaans voor. 

Orkesnommers, komiese 
staaltjies, en solo-, duet- en 
kwartetnommers sorg alles 
vir afwisseling in die pro
gram. 

Die PU-Kaners tree op 28 
Augustus en 10 September 
in die auditorium op. Plek
bespreking kan by die lnlig
tingsbu ro gedoen word. 
Kaartjies is by die lnligtings
buro en Departement Ont
wikkeling beskikbaar. 

sigte van die diens van die +---------------------
drie ampte, op verbondsma-
tige wyse. Die oogmerk van 
die kerklike gesagsuitoefe
ning is leiding van die 
Christenjeug tot mondig
heid, en die beset van die 
menslike onvermoe. 

In haar repliek op sy refe
raat het mej. Annamie de 
Klerk gese gesagsuitoefe
ning draai hier om leiding en 
lering of toerusting . Sy het 
die belangrikheid van die 
gemeentelewe beklemtoon. 
Huisbesoek moet sinvol 
aangebied word om 'n be
sondere rol in die opbou van 
die gelowige te speel. 

• Akademlese gesag 

Mnr. Andre van der Walt het 
die tema, Christenjeug en 
akademiese gesag, behan
del. Hy het eerstens die feit 
dat gesag 'n abstrakte 
begrip is wat na 'n abstrakte 
konsep verwys, verduidelik. 
Gesag is altyd beperk tot 'n 
bepaalde milieu, en kom 
altyd in relasie tussen 
mense voor. Vir mnr. Van 
der Walt is die dinamiese 
struktuurbeginsel van 
opleiding en navorsing 
binne die akademiese milieu , 
van groat belang. Die 
Christenstudent dra 'n be
sondere las en verantwoor
delikheid omdat hy aan die 
universiteit op akademiese 
en religieuse vlak 'n hoe peil 
moet handhaaf. 

Prof. Tjaart het repliek op 
hierdie referaat gelewer. Hy 
was van mening dat die 
lesing te filosofies-gerig is. 

PASV 
KRY 

VOORSITTER 
Mej. Selma Jonker Is die 
eerste dame om die voor
s Its t er van die 
Aptekersveren lgl ng 
(PASV) te word. 

Mej. Jonker wil Pasv-lede 
farmaseutiese fabrieke laat 
besoek. Sy beplan ook om 
die werk van ander Univer
siteite te laat besigtig en so
doende kennis op te doen 
van bv. medici en snykun
diges. 

PASV sal ook sportdae he 
met Tukkies se tandheelkun
destudente en die farma
siestudente van die kol
leges. 

Mej. Jonker beoog om 
films te kry wat vir alle stu
dente vertoon sal word soos 
'n film van 'n ope hartopera
sie of 'n breinoperasie. 
Medici sal ook gevra word 
om oor interessante onder
werpe te praat 

PASV beoog verder om 
studente van ander departe
mente te betrek by die twee 
na-uurse klinieke: in Pro
mosa en lkageng. Studente 
in verpleegkunde en huis-

houdkunde sal betrek word 
om diens aan die gemeen
skap te lewer. 

TRAPKAR
KLUB 

AS Pukke wil ons net 'n 
vriendelike ou woordjie aan 
al die Kovsies rig: Korn reg! 
Oefen 'n bietjie en kom vat 
julle pak soos manne. Die 
Pukke en hul trapkarre is ge
motiveerd om kleingeld van 
julle te maak. Verlede jaar 
was daar net een punt ver
skil en dit was as gevolg van 
meer geluk en genade as 
enige iets anders. Wees ver
seker daarvan dat ons julle 
hierdie jaar gaan vertrap, 
stukkend gaan ry en stuk
stuk terug na Kovsieland 
gaan stuur. Sterkte en voor
spoed want ons Pukke wag 
vir julle. 
Danie Malan. 
Voorsitter: Trapkarklub. 
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primêr daar in 'n raadge-
wende hoedanigheid

SGD se beheerkomitee
het eers teen April 1979
begin funksioneer. Tot
dusver word daar nog
primêr gewerk aan die
opstel van 'n grondwet en
huishoudelike reglement,
aan die daarstelling van n
sterk maar buigsame finan-
siële beleid, aan die skep
van 'n effektiewe adrnirustra-
sie en verdere strukturering
van SGD.

SGD beoog om as wel-
synsorganisasie te regi-
streer.Terselfdertydis hulledie
Karnavalkomitee behulp-
saam met sy aansoek om re-
gistrasie as Fondsinsame-
lings-organisasie. Hoë eise
word dus gestel in die opstel
van beide komitees se
grondwette en finansiële ad-
ministrasie. Die hulp en raad
van dosente wat deskun-
diges is op hul gebied, is
hier van onskatbare waarde.
Tog word die werk steeds
deur beide studente en do-

SGD Verdedig
Die Redakteur

Woensdagaand op die
Groot Sweet in die Totius-
saai het 'n opmerking van

.een van die kandidate uit
SSR-komltees my met 'n
skok laat besef hoe wyd-
verspreid die onkunde
onder die studente is oor die
samestelling en fupksione-
ring van die beheerkomitee
van SGD. Dit is onwaar dat
die studente mln sê het in
die beheerkomitee. Inteen-
deel, daar ISop hierdie sta-
dium agt studente op die
beheerkomitee en sewe do-
sente Verder is daar slegs
een persoon op die dagbe-
stuur wat nie 'n studente is
nie, en dit IS mnr S.C.A.
Eckley, die voorsitter van
SGD. Die ondervoorsitter
van die beheerkomitee is
mnr Theuns Eloff Verder het
die SSR, Kamavalkorrutee,
Caritas, SRVP se Regskli-
niek en Hulpprojek elk een
verteenwoordiger en Ikapu
en Prompu saam twee ver-
teenwoordigers op die be-
heerkomitee. Die dosente is
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GUYS & DOLLS Tel.8071

OORWEEG U 'N
LOOPBAAN IN
DIE SAKEWÊRELD?
Sanlam is groot en kan dus 'n wye verskeidenheid uitdagende loopbane vir

bykans elke aanleg en belangste,llmg bied.

Ons sal u vir ons bedryf oplei. , . en as u presteer, kan u gou 'n senior pos
beklee.

En nog meer, u hoef nie noodwendig 'n handelskwaliflkasie te hê nie, want
Sanlam stel 'n MENS aan, me 'n graad me.

Besoek gerus ons loopbaankraampie
op 12 en 13 September 1979 op u
kampus, waar ons u meer sal vertel.

BELt: U OPLEIDING IN 'N LOOPBAAN BY SANLAM

SWAK SMAAK BEVRAAGTEKEN
Die Redakteur

Die PU beleef op die
oomblik 'n sosiale omwen-
teling. En hiervoor is die
nuwe Studentesentrum
grootliks verantwoordelik.

Om te kla oor denims en
veterbandjies ISlankal afge-
saag, maar dat sweetpak-
truie vir 'n aandvertoning in
die auditorium nie geskik is
nie - dit is beslis nie weg te
praat nie.

Hoewel die oorsese nel
ging om ter elnige tyd enig-

iets aan te trek ook oorge-
waai het hierdie kant toe, glo
ek beslis dat fyn onderskei-
dingsvermoë hier van toe-
passing IS. 'n Gebrek aan
lets beters kan dit beslis nie
wees nie, want Sondagmóre
herken ek "meneer swierig
uitgedos" in 'n liggrys pak
in die tweede ry van voor In
ons eie Moedergemeente.

Styf en ongemaklik hoef
die aantrekstorie ook nie te
wees nie, 'n gewone sport-

baadjie is voldoende vir die
informele van inbors. Kom
ons bêre die sweetpaktruie
vir die pawiljoen of sportveld
- so sal hy sy status behou.

Mag hierdie 'n uitnodiging
wees om tog bietjie meer
moeite te doen aan die alge-
mene voorkoms vir 'n def-
tige aandjie uit. 'n Gelyk-
waardige ewknie vir die Ou-
ditorium is in Wes-Transvaal
Immers nie te vinde nie.
Antl-Sloffle.

Wag-'n-bIetJl.
Die vrolike dames groet
alweer vanuit die "bont"
skilpad. Die HK-verkiesing is
op hande en die dames wag
in spanning op Dinsdag 28
Augustus wanneer die groot
uitslag bekendgemaak
word.

Die berugte badkomitee
word nie buite rekening
gelaat nie. Hul sal hul hande
vol hê om die nuwelinge in te
sout. Die Jampie sweet sal
die kandidate vir die nuwe
HK deur die vuurproef laat
gaan.

Dit IS ook weer tyd om
weg te breek van die
studies. Dis Intervarsity en
alle dames moet daaraan
deel hê. Geniet dit, en hou
ook Wag-'n-BietJie se naam
hoog.

sente hanteer - 'n voor-
beeld hiervan is die harde
werk van mnr Pieter Massyn
van die grondwet en huis-
houdelike reglement.

Ten slotte wil ek dit onder
u aandag bring dat SGD nie
VIr die ciensprojekre van stu-
denteverenigings verant-
woordelik ISnie: elke vereni-
ging doen sy werk onal-
hanklik. SGD is daar om
goeie kobrdinasie te bring
en raad en advies te verskaf

'n Verdere taak van SGD
;:::===================lllê in die motivering van stu-

dente. Daarom is ek baie
dankbaar om te verneem
dat die meneer soveel be-
langstel in die werksaam-
hede van SGD. Hy en almal
wat soos hy voel is bale
welkom om steeds met ons
in aanraking te kom. Daar is,
soos hy sê, baie werk wat
nog gedoen moet word, en
hoe gouer daarmee begin
word, hoe beter.
Annemie de Klerk, Sekr&-
taresse: SGD

BAKKERY
SMAAKLIKE VLEISPASTEIE

So tussen die akademie
deur word daar hokkie en
netbal teen Heimat gespeel.
Dit is as voorbereiding vir 'n r----'::p=--U-------I
heerlike karnaval volgende -

Die Redakteur jaar. Omdat dit twee kontak- S K E R M KLU B
'n Berig in Die Wapad van sportsoorte is, slaag dié

10 Augustus moet gekorn- kenmekaar bale goed. DIE PU.skermklub is slagge-
geer word. Daar staan dat reed en die Kovsies misgi5
"geen netbalspeelster wat Die Jaaris aan't verbyglip. hulself as hul drink hul gaar
SAU-proewe gekry het, In "KASTEELDAG - 23 Junie Kulu moet maar drawwe om weer dieselfde oorwinninc
staat was om die span te 1979- Fyn en vroulik uitge- by te hou DIS dan HK-ver- oor hul behaal as tyden~
haal nie!' Dit IS heeltemal vat met sagte servetjes en kiesing, ontheffing van die SAU·s.
verkeerd. Leonie Scott was klein koeksistertjies, word eerstejaars, intervarsity, Die damesspan beloof on
beslis daartoe in staat! As daar heerlik gesels oor 'n "social", akademie én die vanjaar weer soos verled£
dit nie vir 'n ernstige enkel- koppie tee." begin van die lente. Die jaar met die Kovsies klaar tt
besenng was nie, sou sy Die vorige kwartaal IS op Kulu-dames moet maar speel en die mans gaar
beslis die aand as SAU- 'n hoë noot afgesluit met die uithou en aanhou, want dis sorg vir 'n groot verrassing
speelster teen die Vrystaat sewende verjaarsdagviering mos feeste om alles vir en Skerm gaan een van diÉ
gespeel het van Kasteel, Daar was sêr- saam met KULU aan te pak. vele sportsoorte wees we
.louise Wessels. en blokversieringskompe- as wenners uit die stryd teel
(As 'n besering opgedoen tisies. Geluk aan blok J wat Kovsies gaan tree. Dil
II, Impliseer dit dat die met beide oorwinnings weg- Voorspoed en alles van Pukke word gevra om hl!
sportman of -vrou nie In geloop het. die beste vir die stukkie jaar span te kom aanmoedig I

staat Is om enlgllns verder Tydens die teepartytjie het wat oor is! die skermsaal in die stuoen
te presteer nie. Dié erns- Ciska gesorg dat alles glad tesentrum.
tige enkel-besering wat verloop. Die tafels was ver- J. Kruger.
leonie opgedoen het, het sier met ruikers, smaaklike r----------_j---=:.__-----~
haar nie In staat gestelom eetgoedpes en pienk servet-
die SAU-span te haal nie, jies om alles af te rond.
al wal ay hoé goed. A. Jacobs was die gas-
Sportredaktrise) vrou. Marietjie, die primaria,

::::===================~=========::;1 het 'n paar woorde oor elke
dame se verantwoordelik-
heid In die algemeen gesê.
Daarna het 'n modeparade
plaas gevind met Kasteel
dames as modelle. Wenk-

broue het gelig vir die mooi ~==================::juitrustings en die swier
waarmee dit vertoon is.

Verder was daar 'n oop
dag en die mans het kom
koffie drink. Hombré (gang
6) het na hul asem gesnak
lae blok K hulle verlede
week bykom met hul kus-
sings! Sanet Dryer word ook

geluk gewens met die PUK- l;==================~redenaarsbeker wat deur r
haar verower is.

Die eksamen kan die Ka
steeldames geen leed aan
doen nie en hulle is verder
vuur en vlam vir hierdie
kwartaal. Van vuur en vlam
gepraat - met nou die aand
se 'skynaanval' wou sekuri-
teit nog kyk of die brand
geblus gaan word, toe het
die dames die blusser al
leeggespuit!

;:::::~~~~~~OF NIE?
Nuut op die Bult Tel.8071
Guys & Dolls haarsalon tot u diens! Ons bied
spesiale pryse aan alle mans- en :~~~~
damestudente vir die sny en
droogblaas van kapsels, en
wat meer is, ons is kunste-
naars op die gebied van
sny volgens gesiglyne.
Verlang u 'n perm, kan
ons u die volgende aan-
bied teen sub-ekonomie-
se pryse:

MINI VOGUE vir slegs Rl1,4C
NATURAL STYLE en STYLE FORM R16,70

'n Bietjitl duurder, maar tog so elegant, is Perfect
Touch, Design, Stag, Coiling en Piggy Back-perrns.
En onthou tog. die sny by 'n perm is heeltemal
gratis I Vir .pesiale geleenthede, of as u sommer lus
voelom bietjie anders te lyk, kom sien ons oor 'n
set, of 'n tint, of albei - watwoul

HIBH QUALITY SllKSCREEN
PRINnRS

Kulu

So tussen al die sandhope
en nuwe parkeerplekke
staan Kulu nog steeds. Met
'n uitgedunde inwoenrstal
gaan ons nog flink die einde
van die jaar tegemoet.

'n Heerlike kennismaak-
gesels-aksie met Klooster is
nog vars in die geheue van
elke Kulu-dame. Dis ook nie
aldag dat mens met soveel
vriendelike mansmense ken-
nismaak nie.

LIBERALLA

Die jonste prestasie van Li-
beralia is die oplewering van
twee SR-lede. As koshuisin-
woners het ons vir Frikkie
van Niekerk en Dirk Labu-
schagne leer ken as manna
met puik leierseienskappe
en ons wens hulle sterkte
toe.

Die HK-verkiesing IS op
hande en ons glo dat soos in
die verlede, die beste
gekies sal word. Ons wil
hiermee ook vir Fouch
Fouché, Anton Muller en
Dirk Labuschagne bedank
vir hul dienste aan die kos-
hUISgedurende die jaar.

Liberalia se rugbyspan is
steeds 'n faktor waarmee
rekening gehou moet word
Die span is gemotiveerd om
die beker vanjaar te wen.
Die trapkar wat die afgelope
tyd baie probleme gegee
het, is nog steeds saam met
Klooster voor in die liga. Drie
wedrenne lê nog voor.

CERTAIN T SHIRTS

4 Grobler Street, Potchindustria
Tal. 23863

Tomatraat 84

Wesvalia Boekhandel
Tel. 8880

Verskaffers van
opvoedkundige boeke
en skryfbenodigdhede.

POTCH INRY
Augustus 1979 . Tel: 21881

24 - 25 1ste AGameforVunures Joan Collins
2de Ashanti Michael Caine

27 - 1 1ste 'Grensbasis 13 Danie Joubert
31 - 1 2de MooimeisiesfonteinJanet du Plessis
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Eektriese Inge
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tegradue
Die Anglo American maatskappygroep kan u in staat stel
om ondervinding op te doen en verdere kwalifikasies te

bekom terwyl u waardevolle werk verrig. Skakel nou met
ons indien u vanjaar. gradueer.

Hierdie groep produseer sowat 33% van Suid-Afrika
se steenkool, 44% van sy uraan en 37% van sy roud.
Diamantproduksie is bykans 12 miljoen karaat per jaar.

Onl kan daarop aanspraak maak dat ons waarde-
volle loopbane vir gegradueerdes in die ingenieurswese
bied. Die aktiewe, noukeurig beplande bystand wat aan
sodanige gegradueerdes verleen word, is net so beteke-
nisvol ten einde toe te sien dat hulle hul individuele
talente ten volle benut.

lndien u 'n vaste groeiloopbaan in die mynboubedryf
verlang, wat registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad

Metallurgie
Ongeag of u u graad in skeikunde, bedryfskeikunde. materiaal-

wetenskap, chemiese of metallurgiese ingenieurswese gaan behaal,
kan u steeds in aanmerking kom vir ons intensiewe kursus wat 18
maande duur. Dit geskied by 'n myn, navorsingslaboratorium
sowel as by hoofkantoor. Voordat u as senior aanlegmetallurg
aangestel word, sal u breë insIg oor ons metallurgiese onder-
nemings verkry en as foutsoeker betrokke raak by navorsings-
projekte en prosesondersoeke. U salook 'n voorsmaak van ge-
sagsverantwoordelikheid kry.

•le

van Profeaaionele Ingenieurs of die besit van 'n Staats-
bev'oegdheidsertifikaat behels, kan die Groep u die pas-
like werkervaring bied. Dit sa) aangevul word deur
werkgerigte opleiding wat ontwerp is om u akademiese
agtergrond te steun.

Hierdie opleidingsprogramme is bestem om elke leer.
ling se unieke potensiaal deur 'n kombinasie van teore-
tiese en praktiese onderrig ten beste te benut.

Tydens opleiding sal u - teen 'n goeie netto vergoed-
ing - meesal 'n waardevolle werk verrig wat u vir vroeë
bestuursverantwoordelikheid sal toerua.

EJektrotegniese
Ingenieurswese

Ná die voltooiing van u kur us, wat volgens beplanning 2 jaar
sal duur, behoort u gereed te wees om die Sta tsbevo gdheid-
sertifikaat te behaal. U sal aanvanklik by 'n "moeder"-myn aan-
gestel word waar u indiensopleiding salontvang wat strek vanaf
hidroulika to· kompres ors en van f ketelwinkels tot verfynde
instrumentasie. U salook van ander aspekte van ons onder-
neming en van bestuurstegnieke meer leer.

Albei hierdie kursusse het een ding in gemeen: hulle
aentreer beide om die werksituasie. Salaria sal aanvank-
lik sowat R730 • 760 per maand weea. Dit sal egter by
u eie vordering aangepas word. Byvoordele behels
onder meer siekefonda, vakanaieverloftoelae, pensioen-

en ver.ekeringskemas, en vir ongetroude
mana op diens by 'n myn gesubsidieerde (5U(5U@

behuising asook volle maaltye teen
nominale koste.

Laat weet ona as u belangstel. Skryf aan Geoff
Taylor, ona Afdelingsperaoneelbestuurder, by Anglo
American Corporation (Hootkantoor), PosbuI 61587,
Marshalltown 2107. Meld volledige besonderh de oor u
ouderdom, opvoedkundige prestasles, werkervaring

(indien enige) en u loopbaanverwagtinge.
Dit aalook help indien u 'n oorsig van

die werk in u graadkursua
aal verskaf.

07067,
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INTERVARSITY •
BOODSKAPPE

Pieter Groenewald

Hartlik welkom Kovslesl
Mag Julle dié Intervarsity
geniet soos die een van
19n. Ons hoop Julle kuier
lekker by ons en gaan
voluit vir Intervarsity In die
regte gees. Geniet die
Jonkheid van jou Jeugop 'n

PU-JUDO

WELKOM Kovsie-vnende!
En ook baie geluk met die
durf wat julle aan die dag lê
om teen ons mee te.ding.
Bedoelende dat die SAU-uit-
slae veelseggend nie vir
Julle 'n sege voorspel nie.

Maar, die beste span
gaan wen
HUGO PIENAAR
Voorsitter
Tudoklub

GHOLF-
KLUB

OP VRYDAG om 13hOO
speel die volgende PU-stu-
dente teen 'n Kovsiespan 'n
gholfkampioenskap by die
Potchefstroomse buiteklub;
die studente se voorgeê
word in hakkies aangewys:
Phillip Barnard (2); Arrie
Mouton (5); Rory Kurtley (9);
Deon du Preez (5); Gerrit
Swanepoel (9); Fanie Zaay-
man (11); Bertrus Swane-
poel (9); André BGrhlen (9);

Die PU-span heet graag al
die Kovsies welkom en hoop
dat al die voêltjies se geluk
met hul sal wees
Fanie Zaayman.
voorentet. Gholfklub.

verantwoordelike manier!
Onthou, Intervarsities Is
onder die vergrootglas.
Kom ons wys ons kritici
dat ons Intervarsity kan
hou soos dit gehou moet
word.

PUKKElOns sport is
besig om uit die modder op
te staan. Ondersteun ons
sportmanne en hou intervar-
sity in die gees wat net ons
Pukke ken Staan ons sport-
manne by in alle sport-
soorte, hulle maak staat op
julle.

Aan al die sportmanne,
mag julle ideale verwesenlik
word! Mag die beste spanne
wen. Laat julle motivering
die deurslag lewer. Speel
met hart en siel.

Laat ons almal deel in die
tradisie en dit laat voortleefl

Sportgroetel
PIETER GROENEWALD,
Voorsitter: PU Sportraad.

Manshokkie
SOOS elke jaar dié tyd het
die intervarsity-gees reeds '
van eike Puk se bloedstroom
besit geneem Nou word af-
ronding en geestelike voor-
bereiding eers beklemtoon
As dit van die PU se gees en
vasberadenheid afhang, IS
die stryd reeds gewonne.
Die Kovsie voornemens om
die PU kaf te draf word van
die kant af beantwoord met
'n - die beste span sal
wen!
NICO BREED

PU-
STOEIKLUB

DIE PU-stoeispan het baie
goed gevaar tydens die
SAU·kampioenskappe Elke
lid van die span het 'n plek
verower en gelykop met U.P
in die eerste plek geêindig.
Dit IS ook 'n prestasie VI( 'n
span as elke ltd 'n plek
behaal.

Dus, bale welkom aan die
Kovsies en sterkte vir julle
opdraende stryd
D. BEKKER

PU-KARATE-
KLUB

• Aan die Kovsies
Vanjaar handhaaf ons 'n

stilte (die een voor die
storm) Pasop vir 'n verras-
sing.

• Aan die Pukke
Ons is trots om Pukke te

wees ons is een span een
gees. Ons kan, ons wil en
ons moet dit vanjaar doen.
(Pieter, Bennie, Pieter, Dirk,
Gerard, Jannie Leon,
Coenie Magda, Jaline Ma-
grieta en ander PUK-onder-
steuners)
PIETER PRETORIUS
(Vooraltter: Karateklub
'79)

Dameshokkie
DIS INTERVARSITY! Dis
lewe! - en waar lewe Is,
daar's PU-hokklel

Vra hulle om te lag en
hulle wen! Vra hulle om met
'n bal en 'n stok te speel en
huile borrel want dis lekkerl

Maar vra hulle om teen 'n
Kovsie te speel en hulle trek
met stok en al op vir 'n
oorlog. Snaaks hoe swart
die Wit PU-hartjies word by
die aanhoor van die woord
Kovsie: Daar's 'n tyd om lief
te hê en daar's 'n tyd om te
haat.

Saterdag sal tien kosruns-
spanne en twee PU-spanne
teen Kovsies deelneem

Welkom Kovsies! Ons
gaan dit almal geniet.

"0 Pukkie jy,. ons sal
ons hele lewe lank vir JOu
kan stry"
NAOMI DAVEL

KANOVAART
Saterdagoggend neem 'n
span van vyf Pukke die
spane op teen die Kovsies.
Die lede van die PU-span
Is Dawie Bos (kapt.), Frans
Coetzer, Frank Wlehann,
Charl van der Walt en
Martin Luus.

Die kragmeting sal oar 'n
afstand van 15 kilometer op
die Vaalrivier plaasvind. Dié
kragmeting sal die eerste
van sy soort wees aange-
sien die vorige Intervarsity's
op Potch-dam gehou is as
dit nie deur die onstuimige
weer gekortwiek IS nie Die
Pukke speel al die afgelope
twee jaar maklik met die
Kovsies klaar en as hul
gedink het dat hul verlede
jaar probleme gehad het.
weet hul nie wat op hul wag
hierdie jaar nie, Die PU-span
het dié jaar met die roeiers
van RAU ook afgereken.

Sterkte aan alle roeiers,
veral aan Kovsies, jul gaan
die sterkte nodig kry
Dawie Bos

PU-
DUIKKLUB

Wee julie ...
Met leedwese vir julle

(Kovsies) kondig ek aan;
julle gaan die onderspit delf
teen ons skubaspan. Geluk-
kig sal dit nie moeilik gaan
nie, want julle oefen al drie of
vier jaar lank om te verloor.
Troos julle daaraan, sonder
ons hulp sal julle nie kan ver-
loor nie!

Hiermee dan, voorspoed
VIr Intervarsity!
CH. Bosua

NETBAL
Dit Is met gemengde ge-
voelens wat ek dié bood-
skap aan die KOVSIES rig:

Aan die een kant IS dit vir
my 'n aangename voorreg
om die Kovsies weereens
hier op die PU-plaas welkom
te heet. Ek twyfel nie daar-
aan dat hulle die tydjie hier
by ons terdeë sal geniet en
beslis nóóit sal vergeet nie.
Geniet alles wat tot julle be-
skikking gestel IS en maak
dit n groot naweek.

Aan die anderkant is dit vir
my onaangenaam om julle
aan die omstandighede te
herinner! Die tyd van wraak-
neem het aangebreek! Van-

jaar sal daar op eie bodem
op die hoogste vlak gekom-
peteer word en ons Pukke
sal sorg dat die wraak soet
is En ... as julle al ooit 'n
begeesterde en gemotI-
veerde PU-span wou sien en
nie aan die gevolge wou
dink nie - kom julle net die
afspraak op 25 Augustus
na!

Laastens kan ek net my
woorde aan die Raukies aan
julle Kovsies herhaal: "Daar.
sal 'n geween en gekners
van tande wees.'
LOUISE WESSELS
Voorsitster Netbalklub.

MUURBAL-
KLUB

Soos die ou gesegde sê:
Kovsies moenie Julle kul-
kens tel voor die eiers gelê
Is niel Die PU-muurbal-
manne en ·dames Is so reg
as kan komi Die PU-kam-
pioenskappe 18 so pas
voltooi en die spelers lyk
moeilik.

KOVSies sal goed moet
rekening hou met muurbal-
speiers wat reg iS vir hulle.
Manne soos Johan Schoe-
man, Eddie Schoch, Daan
Gouws, Jim van Zyl en Jan
Theunissen is slaggereed!

Die PU-dames is so ge-
motiveerd soos altyd en 'n
oorwinning in hul guns sal
geen verbasing veroorsaak
nie. Louise le Roux, Lente
Campher. Annette Theron,
Etrecia du Plessis en Miern-
pie Venter sal die PU-da-
mespan verteenwoordig.

Dan wil ons die Kovsies
net 'n voorspoedige reis toe-
wens, dit is ons oorwoë
mening dat dit al is wat vir
hulle suksesvol kan verloop.
Jim van Zyl.
vootsmer: Muurbalklub.

DIE PU-tennisklub is een van
die min sportklubs wat ge-
durende die afgelope Jare
hul krag bo alle twyfel
tydens Intervarsity's bewys
het. 1979 is nie, en sal oak
nie 'n uitsondering wees nie.
Die Kovsie en PU-spelers
ken-mekaar en hul weet wat
vir hul voorlê. Namens die
klub wens ons alle spelers 'n
aangename intervarsity toe.
Kovsies kan verseker wees
dat hul dié intervarsity nie
gaan wen as die Pukke dit
nie kan verhelp nie.

Bale welkom Kovsies,
geniet dit hier op Potchef-
stroom
Bennie Hattmgh.

GIMNAS-
TIEK

Geagte Kovsies
Welkom In die land van.

julle ondergang ... Met trots
word julle in ons nuwe stu-
dentesentrum aangedurf.
Wees gewaarsku, ons is
gereed vir die stryd Ons
sien uit na die kompetisie en
mag die beste span wen.
H. KRUGER

SWARTMAN
IN DIE
o.v.S.

Die getal swartes In die
O.V.S., word gevul uit 'n
hele paar etniese groepe,
waaronder dIe SuId-Sotho,
Tswana, Noord-Sotho,
Ndebele, Swazi, Venda,
Shangaan, Xhosa en Zulu
tel. 'n Klein groep Mala-
wlêrs en Zamblêrs werk
volgens regerIngsooreen-
komste op dIe goudvelde
van die O.V.S.

Die grootste konsentrasie
van Swartes in die O.v.S.
buite tuislandverband word
op die goudvelde aangetref.
Die reae hiervoor is voor die
hand liggend: groter en
beter werksomstandighede
op die myne asook in die pri-
vaatsektor Daar is ongeveer
78 000 Swartes in die myne
werksaam, waar die etniese
groepe van die Suid-Sotho
en Xhosa verteenwoordi-
gend is.

'n Groot getal Swartes
word op die goudvelde buite
die myne aangetref. Welkom
met 45 000, Virginia met
8 000 en Odendaalsrus met
6 250 is die grootste sentra.
Die Swartman word hier
hoofsaaklik geakkomodeer
In die privaatsektor en in die
boerdery. Die handel onder
Swartes het ook baie uitge-
brei en daar is ongeveer 48
Swart Algemene Handelaars
in die drie gebiede in die
goudveld. Ander besighede
sluit taxi's, bouers en slag-
huise in. In Welkom is daar
ook 'n mediese praktisyn
wat in die Swart woongebied
Thabong, praktiseer

Voldoende sportgeriewe
en klubs soos sokker, tennis.
boks en karate word deur
die plaaslike Aornirustra-
sierade daargestel. Talle
kerke en skole in gebiede is
opgerig vir geestelike en
morele opvoeding.

Dit is belangrik om na die
interne politieke struktuur
van die woongebiede te kyk.
Die woongebiede is in ver-
skillende wyke verdeel. Elke
wyk het 'n verkose lid wat

dan saam die Gemeenskaps-
raad vorm (Wet op Ge-
meenskapsrade 1978).
Welkom het agt lede op die
Gemeenskapsraad terwyl
Odendaalrus en Virginia
sewe lede huisves.

Die lede word nie op et-
niese grondslag verkies nie.
Die stedelike Bantoeraad
was die voorganger van die
Gemeenskapsrade, gedu-
rende die laaste helfte van
1979. Daar word ook ge-
meenskapsrade aangetref
in Bloemfontein, Senekal,
Bethlehem en Ficksburg.
Rade word vir dorpe soos
Henneman, Ventersburg, en
ander in die vooruitsig
gestel.

Die ander groot groep
Swartes in die O.V.S. word in
die tuislande QwaQwa en
Bophuthatswana gevind.
Slegs 'n deel van Bophu-
thatswana lê binne O.v.S
naamlik die gebied Thaba
'Nchu en onmiddellike om-
gewing. (Die tuisland het in
1978 onafhanklik geword en
dien dus nie meer onder
O.V.S. Gemeenskapsrade
en wetgewing nie.)

QwaQwa IS die kleinste
tuisland en het 'n bevolking
van 26 000. Die gebied lê in
die Noordoos-Vrystaat.
Hoofsaaklik suro-sotno's
word hier aangetref. Die
gebied word vanuit Wilzies-
hoek beheer en het selfre-
gering. Die gebied se groot-
ste bron van inkomste is toe-
risme.

Die regering van die Re-
publiek van SA het onlangs
'n verdere 1400ha grond vir
QwaQwa aangekoop. Dit iS
egter nie genoeg om woon-
plek aan alle Suid-Sotho's te
verskaf nie, maar dit bied
darem verdere ruimte vir die
gebied se ekonomiese ont-
wikkeling

(Dié artikel Is In opdraQ
van ASPU deur Bokvarl',
8tudentekoerant van dl'
BloemfonteIn.'
Onderwylkollege, geskryf)



a 

n 
~r 

e 

e 
g 
n 
t . 
's 
'· e 

1e
)t-
e-

e-

Die Wapad - 24 Augustus 1979 

1. Die volgende sportsoorte meld 60 minute voor hul. aanvangstyd 
by die verhoog van die Anfiteater by die Studentesentrum aan tensy 
anders vermeld: 

(a) Vrydagmiddag sportsoorte 
Gholf 
Tennis 
Trapkar 

(b) Vrydagaand sportsoorte 
Judo 
Tafeltennis 
Karate 
Skynhof 
Skaak 
Gimnastiek 
Skerm 
Stoei 
Biblioteekvasvra 
Muurbal 

(c) Saterdagoggend sportsoorte 
Pluimbal 
Kano 
Scuba 
Sokker 

Die volgende Sportsoorte meld 30 minute voor die tyd by die 
onderskeie velde en lokale aan: Tennis 

2. Vrydag (24 Augustus 1979) 
Vrydagmiddag: 

Netbal 
Manshokkie 
Land loop 
Dameshokkie 
Rugby 

Etenstye: Middagete - vanaf 12h00 
Aandete - vanaf 18h00 

NB! NB' Slegs vir KOVSIE deelnemers .• Eet asseblief by die kos
huise waar julle ingedeel is. Toon etekaartjies!! 

3. Buitemuurse Sportsoorte 

13h00 Gholf - Potchefstroom Buiteklub 
14h00 Tennis - Fanie du Toit Sportterrein 
16h00 Trapkar - Piel Groblerkoshuis (Thaba Jah) 

4. Binnenshuise Sportsoorte 
Vrydagaand 
18h30 Judo - Amfiteater 
18h00 Muurbal - Muurbalbane - Studentesentrum 
19h00 Gimnastiek - Grootsaal - Studentesentrum 
19h00 Skaak - Studentesentrum 
19h00 Tafeltennis - Tafeltennissaal - Studentesen
trum 
19h00 Skynhof - Frans du ,Toitgebou - Kamer 100 
19h00 Skerm - Skermsaal - Studentesentrum 
19h30 Biblioteekvasvra - Kamer 201 - Biblioteekge
bou 
19h45 Stoer - Amfiteater 
21 hOO Karate - Amfiteater 

5. Saterdag (25 Augustus 1979) 
Saterdagoggend 
Etestye: Ontbyt - vanaf 07h00 
Middagete - vanaf 11 h30 

Slegs vir Kovsie deelnemers - Eet asseblief by die koshuise 
waar julle ingedeel is .. Toon etekaartjies!! 

08h30 Tennis - VeNolg - Fanie du Toit 
08h30 Muurbal - Vervolg - Muurbalbane - Studentesentrum 
08h30 Pluimbal - Grootsaal - Studentesentrum 
09h00 Scuba - Boskopdam 
-09h00 Kanovaart - Vaalrivier of Potchefstroomdam 
09h30 Sokker - Weermagvelde 
10h00 Landloop - Dames - Fanie du Toit Sportterrein 
10h30 Landloop - Mans - Fanie du Toit Sportterrein 

Hokkie 

Tyd A B c 
08h30 PU II Klawerhof Vergeet my nie 

Mans vs vs 
UOVS II Madelief Welwitchia 

09h25 ' PU I PU II Wag-'n-bietjie 
Mans VS vs 

UOVS I UOVS II Kesten 

10h25 PU I Wanda Dinki 
vs VS VS 

UOVS I V/d Merwe Akasia 

11h35 Oosterhof Wanda II 
vs vs 

Steyn Soetdorings 

7. Rugby 

Tyd A 8 c D 

08h30 Caput Amajuba Ktooster PU 0/19 
vs vs vs VS 

Reitz Vishuis Kiepersol Medies 

09h35 Hombre Vaalrivier Dawie Dup PU 0/20 
vs vs vs VS 

Olienhout Malherbe De Wet Olienhout II 

10h40 Bulspan Over de Voor Drakenstein Villagers 
vs vs VS vs 

Hertzog Karee St ad Verwoerd 

D 

Karlien 
VS 

Wag-'n-bietjie 

Heide 
VS 

I dahlia 

Kulu 
vs 

Roosmaryn 

E 

Over de Voor II 
VS 

Hertzog II 

Caput ti 
vs 

Karee II 

Hombre II 
VS 

Reitz 11 

9. Olenpark 

13h 10 - Jongspan vs UOVS 0/20A 
14h30 - IBBIES vs IRAWAS 
15h40 - Trompoppies en Heildronk 
16h00 - PU I vs UOVS I 
18h00 - Onthaal (Slegs op Uitnodiging) Koos Snyman en Piet 

Bosmansale Olenpark 
19h00 - Massavermaak en Ontspanning Kampus. Dam en Dorp 

Fliek - Totiussaal 
23h00 - AU REVOIR! 

Etes en verblyreelings 
Vrydag 24 Augustus 1979 
11h00 - 17h00 

KOVSIE - Tennis, skermers, skaak, stoeiers, tafeltennis. judoka. 
muurbal, biblioteekvasvra, gimnasttek, gholf, trapkar, skynhof land
toop, ptuimbal, karete-do, meld by die volgende koshu1se vir 
middag, aandete en slaapplek aan: 

Tennis - Mans 6 - Makouvle1 
Kar lien 

'Makouvtei 
De Klerkhuis 

Caput 
Piet Grobler 

OverdeVoor 
De Klerkhuis 

Caput 
Heide 

Klooster 

Skerm 

Stoei 
T afeltennis 
Judo 

Muurbal 

Gimnastiek 

Gholf 
Trapkar 
Land loop 

Pluimbal 

Karate-do 

Skaak 

Biblioteekvasvra 

Skynhof 

Dames 6-
-Mans 4-
Dames 3-

-Mans 7-
-Mans 6-
-Mans 7-
Dames 3-

-Mans 15-
Dames 1o-

- Mans 12-
Dames 12-

- Mans 8-
- Mans 20 -
-Mans 9 -

Dames 6 -
- Mans 4 ~ 
Dames 4-

-Mans 7-
Dames 3 -

-Mans 10-
Dames 2-

-Mans 5 -
Dames 5-

-Mans 5-

Wag-'n-Bietjie 
Heimat 

Klooster 
Hombre 
Wanda 

Liberaiia 
Karlien 
Caput 

Vergeet-my-nie 
Heim at 

Klawerhof 
Liberalia 

Wag-'n-Bietjie 
Uitspan 

Saterdag 25 Augustus 1979 

± 07h30 - Massa KOVSIES arriveer. 
Alie KOVSIES meld by die volgende koshuise aan wat 
as gashere sal optree! 

Rugby 

Caput 
Hombre 
Over de Voor 
Piet Grobler 
Heimat 
Uitspan 
Makouvlei 
Liberalia 
Klooster 

Hokkie 
Dames UOVS I 
Dames UOVS II 
Mans UOVS I 
Mans UOVS II 
Wanda , 
Vergeet-my-nie 
Karlien 
Wag-'n-Bietjie 
Heide 
Klawerhof 
Kulu 
Oosterhof 

Netbal 
UOVS I 
UOVS II 
Heide 
Karlien 
Wag-'n-Bietjie 
Vergeet-my-nie 
Wanda 
Kasteel 
Klawerhof 
Oosterhof 
Kulu 

LET WEL! 

- Reitz I en II 
- Olienhout I en II 
- Karee I en II 
- Staci I en Medies 
- Malherbe I en Vishuis 
- Verwoerd I 
- Hertzog I en ti 
- De Wet 
- Kiepersol 

- Fanie du Toit Sportterrern 
- Fanie du Toil Sportterrein 
- Danie du Toit Sportterrein 
- Fanie du Toit Sportterrein 
- Van der Merwe en Soetdorings 
- Welwitchia 
- Wag-'n-Bietjie 
- Kestell 
- !dahlia en Akasia 
- Madelief 
- Roosmaryn 
- Steyn 

- Fanie du Toit Sportterrern 
- Fanie du Toit Spartterrein 
- Staci IA en IB 
- Dagstudente A en B 
- Roosmaryn en Wag-'n-Bietjie 
- Van der Merwe 
- Hobhouse 
- Vergeet-rny-nie 
- Welwitchia 
- Soetdorings 
- Madelief 

1. Middagete word slegs aan UV-deelnemers bedien 
2. Die PU-Kafeteria in die Studentesentrum sal vanaf Saterdagog

gend om 07h00 oop wees vir diegene wat koeldranke, tee, 
koffie, vleisrotletjies, hamburgers. ligte etes, ens. wil koop. 

3. Noodhulp sal voorsien word 

Vanaf 11 h30 Middagete vir deelnemers by hul gasheerkoshuise 
13h00 Hoofprogram begin op Olenpark. 

Albei studentegroepe sit op die hoofpawiljoen en 
word versoek om die Stadion vanaf die noorde- of 
suidekante binne te kom. 

Kovsies sit aan die Noordekant. 

8. Netbal ~ Pukke sit aan die Suidekant. -
Tyd 1 2 3 

09h00 Wanda Klawerhof Vergeet-m-n 
VS vs vs 

Dagstudent B Stad 1 A V/d Merwe 

09h45 Wag-'n-b Karlien Heide 
VS VS VS 

Roosmaryn Dagstdnt A Stad 1 B 

10h30 PU II 
vs 

UOVS II 

11h10 PU I 
vs 

UOVS I 

4 5 

Oosterhof Dinki 
VS vs 

Madelief Welwitchia 

Kasteel Karlien II 
VS vs 

Vergeet-m-n Hob house 

6 

Vergeet-m-n 
VS 

Soetdorings 

Dinki II 
VS 

Wag-'n-b 

18h00 1. Onthaal slegs vir eregaste, afrigters en op uitno
diging in die Koos Snymansaal - Otenpark, Ont
haalkaartjies moet getoon word om toegang te 
verkry. 

2. Massa vermaak en ontspanning op kampus, dam 
in die Dorp. 

23h00 AU REVOIR! 

OPMERKINGS: 

Toegang op Olenpark: Studente en Volwassenes - R1 .00 
Kinders - R0,20 

2. Kovsies word versoek om asseblief by die koshu1se te verklee 
3 Amptelike lntervarsityblaaie sal op kampus, sportgronde en 

Olenpark beskikbaar wees vanaf Vrydagmiddag. 

13 



Hombre vat 

Hombre Is die onbetwis
bare koshulsrugby kam
ploenspan van 1979 nadat 
hulle Saterdag 18 Aug. 
Caput 26-13 die loef afge
steek het. 

Nou is dit net die span van 
Drakenstein wat na 'n 
moontlike bedreiging lyk. 
Die tipe rugby wat Hombre 
op die oomblik speel, sal 
moeilik geklop kan word. 

eaput is self 'n bulspan, 
maar die skitterende same
spel tussen die agter- en 
voorspelers van Hombre het 
hulle opponente stelselma
tig ontsenu. Hombre het alle 
afdelings van die spel oor-

vas 
heers en vier driee teenoor 
die twee van Caput gedruk. 

Chari van der Merwe, 
Hombre se op-en-wakker 
losskakel, het die bal voor sy 
voorspelers gehou en op 
oordeelkundige wyse 
tweede fase rugby afge
dwing wat deurgaans op 
punte uitgeloop het. 

Caput het deurgaans 
moedig teruggeveg. 
Daarom was dit een van die 
skouspelagtigste koshuis
liga wedstryde. As al die 
koshuisspanne Saterdag die 
gehalte rugby speel, kan 
Kovsies hulle klaarmaak vir 
'n taai stryd. 

Hombre vat Caput net-net te laat vast 

PUKKE BEHAAL 

SAU·RUGBYSPAN 

Twee PU-studente, Theuns 
Botha en Phllllp Snyman Is 
gekles om die SAU-rugby
span hierdle naweek In 
Windhoek te verteenwoor
dlg. 

Theuns en Phillip is beide 
uit die PU se 0/19 span 
getrek en speel op Saterdag 
25 Augustus vir die SAU
s pan teen die Suid
Afrikaanse skolespan . 
Theuns sal die flank en Phil
lip die regtervleuel posisies 
verteenwoordig. 

Land loop 
Die volgende PU-studente is 
gekies om Wes-Transvaal 
tydens die Suid-Afrikaanse 
landloopkampioenskap te 
verteenwoordig: 
Susan Oosthuizen (0/20); 
Lynn van Schalkwyk (snr. 
dames); Roelof Cronje 
(mans 0/19); Pierre Ranwell 
(mans 0/19); Theo Pekelha
ringh (snr. mans); Ettienne 
Mouton (snr. mans); Johan 
Badenhorst (snr. mans). 

Die kampioenskap vind 
op Saterdag 1 September 
op George plaas. 

Sharlene 

neem 

dee I 

Switserland 

Op Woensdag 22 Augus
tus het Sharlene Geyser 
saam met Derek Lotz as 'n 
Sprlngbokspan na Swit
serland vertrek om aan die 
"Eterna Nussen" wereld· 
beker kamploenskap deel 
te neem. 

Die kampioenskap is in 
Bern, hoofstad van Switser
land, gehou en is 'n trampo
lien en tuimelbyeenkoms. 
Sharlene van die PU en 
Derek, 'n student aan die 
Randse Afrikaanse Univer
siteit het al albei hul Spring
bokkleu re in trampolien
spri ng ontvang. Jannie 
Janzen, voorsitter van die 
Springbokspan het ook die 
toer meegemaak. 

Die Wapad - 24 Augustus 1979 

INTERVARSITY 
PUKKE! vs KOVSIES? 

I 

V.ln.r.: Marlene Woest; Marlene Muller; llza Balton; Phia du Plessis; Anita de la Porte; Erika 
Redelinghuis; Naomi Davel (kapt.); Retha Burger; Cornelia Meyer; Saartjie de Villiers: Karin 
Hoogenboezem. 
Naomi Davel en Marlene Woest sat a.g. v. beserings nie kan speel nie. 
lnlasfoto's van p/aasvervangers. 

Magda 
Coetzer 

Susan van 
Rooyen 

V.l.n.r.: Rina Papenfus; Mariela van Eeden; Lynette Smith; mev. Triena Mulder(afrigster); Leonie Scott; Adrie Olivier; 
Louise Wessels. Afwesig: Anita Nortje. 

SPAN: Agler, v.l.n.r.: Kallie Grunsch/oss; Johan Ferreira; Andre Ferreira (kapt.); Anton Ne/; 
Frikkie Taute. 
Middef, v.l.n.r.: Dennis Thomas; Desmond van Heerden; Wim Vergeer; Nico Breed. 
Voor, vl.n.r.: Pierre van Heerden; Andre Olivier. 

(Afwesig tydens neem van foto - Jaco Botha) 

Agler v.l.n.r.: E. Esterhuyse; 
J. Krause; P. Preller; S. Oli
vier; C. Lottering; M Lom
bard. 
Voor v.l.n.r.: G. van Niekerk; 
B. Strydom (Spanbest.) A. 
Swart (kapt); C. van der 
Merwe (afrigter) D. Bekker. 

Rugby 

op 

Olen park 

OP SATERDAG om 14h30 
speel die IBBIES teen die 
IRAWAS: Die lbbies bestaan 
uit die volgende PU-stu
dente: Piet de Haas; Tonie 
Loots; Johannes Viljoen 
(13); Andre Oelofse (12); 
Jorrie Jordaan (14); Paul 
Coetzer (10); Johan Hugo 
(9); Dirk van Deventer (8); 
Henk Potgieter (7); Jan Hen
ning (6); Eben Smith (5); 
Fouch Fouche (4); Dolf 
Jonker (3); Better Marais (2); 
Herman Flemming (1 ). 

Om 13h 1 O speel die Jong
span teen UOVS 0/20A. Die 
Jongspan bestaan uit die 
volgende PU-studente : 
Willie van der Schyf (15); 
Piesang van Rooyen (14); I. 
de Jager (13); Andries van 
Dyk (12); Nico Hager (11 ); 
Louwtjie van der Walt (10); 
Nici Claassen (9 - O/kapt.); 
Jan Steenkamp (8); Braam 
Naude (7); Jan Small (6); 
Barend Kirsten (5 - kapt.); 
Frans Basson (4); Quinten 
Campbell (3); Anton Fick (2); 
Frans de Kock (1 ). 




