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' Semesterkursusse isl op pad 
In 1981 tree semesterkur
susse op die PU in wer
king. Volgens mnr. J.A. 
Steenkamp van Admini
strasie, is die stelsel net 
tot voordeel van die stu
dent. 

l,fej. Ziets de Kock van 
Wag-'n-Bletjle. 'n B.Farma
sfe-student, se dit sal stu
fa n t e dwing om die 
tweede helfte van die jaar 
ook te werk. Dit sal 'n be
sparing wees om reeds in 
die eerste helfte van die 

jaar studente te sif. 

Mnr. Org Sasson van Vil
lagers, 'n B.Sc-student, 
meen dat termynkursusse 
die geleentheid sal bled 
om meer op 'n spesifieke 
dee/ van die vak te konsen-

treer. 

ter het Woensdag hulle Lentenooi aangewys. 
Ole Lentenooi, mej. Sarita van Rensburg (regs) van 
·geet-my-nie, is gekies ult verteenwoordigsters van 
nege dameskoshuise. 

llej. Van Rensburg sal met die Kampusfees op 3 Ok-
1er die grenspakkies wat deur Aster versame/ is aan 
lg. Ferreira, hoof van Weskommando, oorhandig. 

Mej. Madel Kotze van 
Dinki, se dit is meer voor
delig om oor minder werk 

eksamen te skryf. 

Mnr. johnny Meyer van Vil-
1 agers, 'n student in 
B.A.(Bep/anning}, se dat 
dit studente sat dwing om 
dwarsdeur die jaar te leer. 

Mej. Anne/ies S/abber van 
Dinki, 'n B.Sc-student, is 
ten gunste van die stelsel 
want dit sal studente ver
p/ig om dwarsdeur die jaar 

te werk. 

anne . 

Die stelsel van semester
kursusse gaan gebruik word 
omdat dosente meen dat 
studente beter werk behoort 
te lewer as hulle gouer ver
slag kan gee oor hulle werk. 
Sodoende kan meer vakke 
ook baie gouer afgeskryf 
word . 

Betaalde gelde sal nog 
nie verander n1e Die Raad 
sal nog 'n besluit neem om
trent gedifferensieerde kur
susse en gelde. Sommige 
kursusse sal noodwendig 
duurder word . 

Die owerhede sal stu
dente op 'n later datum vol
led1ge inligting oor hierdie 
saak gee. 

I 

Vlr Blink pl 
kE):S h u i s.e kom 

Twee groot manskoshyise wat elk 250 studente kan 
huisves en ander nuwe idees en verwikkelinge kan deur 
studente in die vooruitsig gestel word. 

Kontrakteurs het reeds Studente van Thaba-Jah, 
begin bou aan die twee Heimat en Uitspan sal in die 
nuwe koshuise. Dit is in die nuwe koshuise gehuisves 
omgewing van Caput en word . 
Hombre. Die koshuise sal Klooster se inwoners sal 
teen die einde van 1981 vol- nog tot aan die einde van 
tooi wees. 1981 in die koshuis ge-

hu1sws word. Wat ciO.a1r a 
sal gebeur, 1s nog nie seker 
nie. Oil kan wees dat die 
Raad sal besluit om die 
geboue en grond aan te 
koop. Die verbeterings wat 
dan aangebring sal moet 
word, sal ongeveer 
R400 000 beloop. Die inwo
nertal en finansiele .aspekte 

KAMPUS VIER FEES 
Die jaarlikse lentefees sal 
vanjaar op 3 Oktober 
plaasvind. Soos vorige 
jare sal dit vanaf 16h30 op 
die Fanie du Toit plaas
vind. 

dente kan kaartjies teen R1 
koop. 

Daar sal nie weer vanjaar 
"boat-races" gehou word 
nie. Daar is op die slap be
sluit omdat bier baie duur is 
en dit in elk geval moeilik is 
om sulke kompetisies te 
kontroleer. · 

Die volledige program lyk 
s6: 

16h30 Tydren ; trimpark; 
braaivleiskompetis ie 
16h45 Eerste trek van tou
trek 
1.7h00 Grenspakkies: Aster 
17h05 Tweede trek van tou
trek 
17h20 Baardkompetisie 
17h30 Toutrek-finaal 
17h45 Wenners van braai
vle1skompetisie 

sa: bcpaal of geboue soos 
Klooster aangekoop gaan 
word. 

Outomatiese wasmasj1ene 
word vir koshu1se oorweeg 
'n Proefneming word binne
kort by Caput begin . As die 
u1tslae pos1tief is, sal by 
ander koshu1se ook outoma
tiese wasmasjiene ge·lnstal
leer word . 

Vraelyste is Maandag 
deur 500 studente ingevul. 
Die PU-owerheid wil hier
deur bepaal wat die gevoel 
oor koshuise en die admini
strasie daarvan, is. 

Nuwe beplanning sal dan 
in die rigting wat die uitslae 
van die vraelyste aandui, 
gedoen word. 

Die Owerhede wend nie
t em in 'n grootskaalse 
paging aan om die studente 
sover moontlik tevrede te 
stel. 

Daar sal 'n Volkswagen
Kewer tydren wees, asook 
'n braaivleiskompetisie. Die 
wenner van die braaivleis
kompetisie sal aan die kom
petisie tydens die Montagu
wynfees deelneem. Die PU 
se eie Trimpark sal ook 
tydens die fees geopen Noodtaal IS brabbeltaal 

1- 1 word. Die geld vir die oprig-

'Klaskaptei'fl "-tyd 
. 
IS 

~~ 1 verby 
.se
SA 

stelsel ·van klasver
nwoordlgers is nou 'n 

ar, ~yn lank In werklng. 
ie. al is oor die gevoel van ' 

.like skapteln", en begin 
ens ef dat die stelsel meer 
pe , u as wat eers gedlnk 
ter , 

d:n ~e fakulteitskomitees het 
ie vanklik gesukkel om aan 

ens gang te kom, maar nadat 
9e !wat foute begaan en 
ing leme ondervind is, kan 

ting 
te

f ge
sta-

ens tog sien dat daar 
gevorder is. 
1e grootste probleem is 
.baar dat die departe- • 
tsvoorsitters nie fakul-

teitskomiteevergaderings 
bywoon nie. Die enigste 
manier hoe klasverteen
woordigers hulle verant
woordelikhede gaan nakom, 
is wanneer die studente self 
onder hulle gaan vuurmaak. 

As studente nie ingelig is 
omtrent die werksaamhede 
van die fakulteitskomitee 
nie, stort die hele stelsel in 
duie. Dit is noodsaaklik dat 
studente die klasverteen
woordigers op hulle tone 
hou deur gedurig navraag te 
doen oor vergaderings, 
aksies, ensovoorts. 

ting daarvan is deur Sanlam 
geskenk. Verteenwoordi
gers van Sanlam en die 
Sportburo sal die verrigtinge 
bywoon. Die opening sal die 
vorm van 'n kompetisie aan
neem en elke koshuis skryf 
een atleet in. 

Die toutrekkompetisie 
tussen die koshuise sal weer 
gehou word, en die finale 
trekkery begin om 17h30. 
Aster sal ook grenspakkies 
aan die grensmanne oor
handig. Die baardkompeti
sie sal die jaar 'n afdeling vir 
die weligste en die netjieste 
baard he. 

Daar sal nie weer vleis op 
die terrein gebraai word nie. 
Die vleis sal reeds by die 
koshuise voorberei word en 
daar te koop wees. Dagstu-

Die onderwerp van die 
inougurele rede gelewer 
deur prof. D.H. Steenberg, 
hoogleraar in die departe
ment Afrikaans-Neder
lands aan die PU was "Die 

:~~~ 
._ .fl CJ 
~. 
~ 

Prof. Steenberg 

verteller" in Magersfontein 
0 Magersfontein, van 
Etienne le Roux. 

Die verteller 1s volgens 
Prof. Steenberg tipies van 
die verteller van die twin
tigste-eeuse prosa. Die ver
teller self se oor die vertel
wyse in die roman: " In tye 
van. nood kan die maklikste 
gekommunikeer word in die 
brabbeltaal van ons volk~a
mestelling". Prof. Steenberg 
se die werk moet eerstens 
op religieuse en sedelike 
vlak on.tleed word . Die 
indruk wat deur die komiese 
effek van die kru taal verkry 
word , laat by die leser die 
indruk dat die standaarde 
van toelaatbaarheid getoets 
word, om te veg vir die reg 
om s6 te mag praat. 

Die doel van die roman is 
om die verval in die ge
meenskap aan die kaak te 
stel. Dit word gedoen deur 
die beskrywing van die 
skokkende optrede van die 
filmspan wat die film oor die 
slag van Magersfontein 
maak, en die onbekwaam
heid van die uitgebeelde 
owerheidsinstansies om die 
gevaar van 'n komende 
vloed raBk te sien en die ge
meenskap te red . 

Volgens Prof. Steenberg 
word die komiese te ver 
gevoer in die ontluistering 
van Christus in 'n tragies
komiese situasie deur die 
optrede van karakters en die 
vulgere aanbod van sekere 
tonele. 
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Beeldende Kunste Letterkunde Musiek Teater 

WERKE VAN JONG 
\ 

KOMPONIS UITPEVOER 
Komposisies van John 
Coulter is by twee geleent
hede verlede week, 19 en 
20 September, in die Orrel
saal van die Konservato
rium uitgevoer. 

John Coulter is in 1958 te 
Potchefstroom gebore. 
Seder! sy elfde jaar het hy 
klavierlesse ge(leem en 
vanaf standerd agt was hy 
leerling aan die Johannes
burgse Skoal vir Kuns, Ballet 
en Musiek waar hy in 1975 
gematrikuleer het. 

Hy is tans finale jaar stu
dent vir die graad B.Mus. 'n 
Groot aantal werke is sedert 
1971 gekomponeer. Die Na
sionale Stigting vir die Be
vordering van Musiek het in 
1975 'n hele program aan sy 
werke gewy. Vooraan
staande kunstenaars het 
daarin meegewerk. 

Die musiek v1r die dans
drama, "Raka", wat 'n paar 

iaar gelede deur die De
partement Spraakleer en 
Drama aangebied is , is deur 
John Coulter gekomponeer. 

Die laaste werk in die uit
voering , "Night - A phan
tasy for Voices and Instru
ments" is baie goed ont
vang. Die algemene gevoel 
is dat die uitvoerings van die 
werke meesterlik was -
soveel so dat 'n deel van die 
program herhaal sal word. 

Die kunstenaars wat op
g et re e het, was John 
Coulter, Mercedes Pavli
cevic, Fanie Jooste, Kon
stanze-Marie Ahlers, Eddie 
Davey en Human Coetzee. 

By die uitvoering van 
"Night - A phantasy for 
Voices and Instruments" het 
Werner Nel en Rina Hugo as 
soliste opgetree. Die woorde 
vir die fantasie is geskryf 
deur Andre van der Merwe. 

Die dlrigent, Eberhard Kunkel, wat Vrydagaand in die 
Ouditorium opgetree het. 

Liewe Sarie, 
Hoe daan dit met jou. Dit 

gaan goed met my. 
Ek wil jou 1vertel van die 

konsert wat ek e . my ma 
verlede Vrydagaand gesien 
het. 

Eerste was daar ballet -
klein dogfertjies wat baie 
mooi was. Die musiek was 
net bietjie snaaks : die 
mense in die orkes het nie 
baie mooi saamgespeel nie. 

Later was daar grater kin
ders wat ballet gedoen het 
- hulle was baie goed. Die 
mense in die gehoor het 
baie daarvan gehou. 

Met pause het ons almal 
in die ingangsportaal ge
staan en gesels. Na die 
pause is ons weer in die saal 
in en toe het 'n man klavier 
gespeel. Hy het regtig baie 
mooi gespeel en die mense 
het baie hande geklap. 

Die meisieskoor was ook 
mooi - dit was net jammer 
van die orkes. Hulle wou nie 
mooi saamspeel nie. 

Die orkeste wat bo-op die 
verhoog gesit het, was 
regtig goed. Hulle het baie 
goed gespeel. 

Na die konsert het al die 
mense weer in die ingangs
portaal bymekaargekom. 
Toe het hulle kaas geeet en 
wyn gedrink. 

Dit was 'n baie lekker kon
sert. 

Tatta 
Magdaleen 

As die aarde (en die heme/ 
en die he/) om my to/ 
en die son bak sy kop 
tot wit pierings oop 
dat die skuim bot 
en die waters wemel 

dan 
sat ek nag 

in my alleenhe1d 
vir jou 
gedigte skryf 

Wilma van der Walt 

OPPERMAN UIT BOONSTE RAKKE VERTOLK 
Vyf derdejaar-Spraakstu
dente het van 17 tot 21 
September 'n Sjorde-aan
bieding in die voorportaal 
van die Departement 
Spraakleer en Drama aan
geb ied. Die aanbieding 

was getitel: "Die Opper
man". 

Tydens die aanbieding Is 
in 'n ruim mate van verse in 
die jongste bundel van D.J. 
Opperman: "Kamas uit 'n 
Bamboesstok " gebruik 

gemaak. Die bundel "vier" 
die digter se terugstap in die 
lewe na sy lang siekte. 

Die verse het almal be
trekking op die digter se 
persoonlike ervarings , al
hoewel dit meestal verskuil 

----------------------..is. 

Wesvalia Boekhandel 
Tometraat 84 Tel. 8880 

Verskaffers van 
opvoedkundige boeke 
en skryfbenodigdhede. 

"My vrou die koop 'n bob
bejaan" , "Maraispark", 
"My pappa vra lastige 
vrae" en "Tweede Huwe
lik" verwys na die digter se 
heraanpassing in die lewe: 
dikwels ironies. 

Die vertolking van die ge
digte getuig van fyn aan

----------------------i voeling en goeie instude-

-~ 
BAKKE RY 

SMUILllE VlEISPASTEIE 

ring. Die vyf dames, Celia 
Barnard, Rika de Beer, 
Isabel Hoogendyk, Nadina 
Kleynhans en Saartjie Land
man, het in alle opsigte reg 
laat geskied aan die poesie 
van die digter. 

Dit was 'n belewenis om 
die jong verse te hoar -
seker die eerste keer dat dit 
in Potchefstroom aangebied 
word. Die bundel het blink 
vooruitsigte - die vyf deel-
nemers het ewenwel 'n 
rooskleuriqe toekoms. 

STUDENT STAL 

UIT OP BULT 
SKUIWERGA T deur Grimaldi 

Abraham Coetzee, 'n vier
dejaar student in die Beel
dende kunste, het verlede 
week (vanaf 20 tot 29 Sep
tember) 'n uitstalling van 
die skilder- -en beeldhou
werke in die Nedbank
gebou op die Bult gehou. 

Dit was die eerste uitstal
ling wat mnr. Coetzee gehou 
het. Dit gebeur nie dikwels 
dat studente van die 
geleentheid gebrurk maak 
om in die lokaal uit te stal 
nie. 

Die werke op die uitstal
ling is te koop aangebied. 

BUNDEL IS NOG 
BESKIKBAAR 

Die bloemleslng van die 
Skrywerskring LENS 78/79 
is byna uitverkoop. 

Dit is 'n kuns om twee vliee 
met een klap te tref - 'n 
nog groter kuns om albei 
sekuur te tref. Wat die saak 
effens vergemaklik, is die 
feit dat die twee "vliee" 
darem redelik na aan 
mekaar sit. 

Op die twee jongste uit
stallings in die Frans du Tait 
is daar by die openings
aande musiekuitvoerings 
gelewer. 'n Mens sal selfs 
saver kan gaan as om te se 
dat die twee kunsvorms nie 
net na aan mekaar le nie, 
maar dat dit in 'n soort "sim
biose" saamleef. By die 
opening - van werke van 
Louis va~ Heerden het hier
die simoiose duidelik na 
vore getree. 

ek wil my woorde 

Die sonate, no. 19 van 
Haydn, uitgevoer deur Mal
colm Nay, het bygedra tot 
die skoonheid van die skil
derye. Die skilderye aan die 
mure het op hulle beurt 'n 
sekere milieu vir die musiek 
geskep: albei suiwer en 
selfs eteries. 

Dit is met sulke geleent
hede dat mens onder die 
indruk kom dat kunsvorme 
op mekaar kan inwerk maar 
ook mekaar kan vervolmaak 
- sander om identiteite we
dersyds prys te gee. 

Die enigste vlieg in die 
salf was die klavier. 'n Mens 
wonder maar net of 'n beter 
(of jonger) klavier nie meer 
geskik sou gewees het nie 

Volgens Rudolph Wil
lemse, voorsitter van Skry
werskring is die bloemlesing 
hierdie jaar besonder 
gewild . 

in gerwe teen die mure plak 
die are van a/le korrels 

LENS is by die inligtings
toonbank in- die Studente
sentrum en by lede van die 
Skrywerskring te koop. Die · 
prys van die bloemlesing is 
R1 ,50. 

stroop 
tot in my graf 
'n sterrehoop 
vir later groei 

- Miernpie Vente· 

SGD werk hard 

Nog 'n SGD-aksle waar bejaardes vlr die eerste keer die 
Totlus-huis kon besoek. 

Hier Is std. 7 en B leer/Inge van Prlmosa In die bus. By die 
bus Is van regs, mnr. Fanle Venter (SSR-1/d vlr SGD), 
mnr. Gerrlt Smit, mnr. J.L. du Plooy en mnr. Sid Eckly en 

twee onderwyseresse. 

Die Studentegemeen 
dlens het Maandag h 
bussie en Kombi in o 
vangs geneem. 

Met hierdie geleenthe1 
'n groep leerlinge van 
mosa vir 'n toer deur 
Universiteit geneem. 

Hulle het ook onlangs 
groat groep bejaardes 
die Totiushuis geneem. 0 
waarskynlik die eerste ' 
dat bejaardes hierdie 
leentheid kry. 

SGD wil horn nou rr 
toespits op diens aan 
blanke. Hulle het die die 
die swartgebied nou s 
nig voltooi dat daar nm 
stabilisasie nodig is. 

Die nuwe bussie van 
(en die Kombi) is tot die 
skikking van studente. 
denteverenigings en a 
moet net met die sek 
resse va!l die SGD sk 
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HOD(G) - is dit tydmors? 
Die eenjarige H.O.D.(G)
kursus gaan vanaf vol
gende jaar verander word 
om 'n sinvolle eenheid te 
vorm. 

Volgens prof. Van der 
Walt, van Historiese Op-

voedkunde , ontstaan 
klagtes dat die kursus tyd
mors is omdat studente nie 
perspektief oor _Jjie hele 
kursus het nie. Die klagtes 
het veral betrekking op 
vakke soos Empiriese Op-

VSA propageer 
teen SA 
deur ~olitlese Perspektief 

Daar word aktief deur die 
Amerikaanse media teen 
SA te velde getrek. Nega
tiewe dekking word veral 
aan die swart/wjt kwessle 
verleen. 

Hier vind ons dat daar 
veral gehamer word op min
derhei dsverg ad er i ng s en 
vereenvoudiging van die 
komplekse volkereverhou-

dings in Suid-Afrika. 

Daar word ook gesinspeel 
op die feit dat opstand, 
anargie en geweld aan die 
orde van die dag is. Die 
kommunistiese bedreiging 
en die daarmee gepaard
gaande strategiese waarde 
van Suid-Afrika, word op die 
agtergrond geskuif. 

voedkunde, Algemene Voor
ligting , Algemene Historiese 
Opvoedkunde en Onderwys
praktyk. 

Prof. Van der Walt se 
sulke klagtes sal nie ont
staan as studente 'n posi
tiewe houding teenoor die 
kursus openbaar nie. Die 
kursus kan in drie onderaf
delings verdeel word , nl. die 
akademiese-, professione
le-, en persoonlikheidsvor
ming. Om die kursus in 'n 
sinvolle eenheid te behou 
sal slegs die akademiese 
deel verander kan word. 

Mej. Magdel van der Walt , 
Ho n neurss~udent in Siel
kunde, het reeds die kursus 
voltooi. Sy se studente moet 
onthou dat dit 'n nagraadse 
ku rsus is en dus baie werk 
vereis. 'n Mens is dikwels' 
nie in staat om tydens die 
studiejaar die kursus in per
spektief te sien nie. Die 
kursus is nie net beroepsge
rig nie maar ook Opvoedkun
dig. 

Geograwe besoek Maties 
Op Woensdag 29 Augus
tus het 30 lede van PUGEO 
(die Geografiese vereni
ging van die PU) na Stel
lenbosch vertrek om die 
elfde Studente Geogra
fiese Konferensle by te 
woon. 

Die groep het Donderdag
middag in Stellenbosch aan
gekom. Na ete die aand\ is 
hulle onthaal deur '.n oud
Puk, mnr. Andries Krogman . 
Vrydagoggend is 'n uitstap
pie na Kaapstad onder-

neem. Kampsbaai en 'n 
wynplaas is ook besoek. Die 
konferensie het die aand 'n 
aanvang geneem. 

Mnr. G. Kekana van Zu lu
land het 'n refe raat gelewer 
oor : " A soci o-economic 
survey of Kwa-Dlangezwa''. 
Mnr. J.J. Dambudzu van 
Rhodesie se onderwerp 
was: "Some demographic, 
economic and migrat ion 
characteristics of Urban Afri 
cans with particular refe-

UM~l~~~UI· 

~IM~~ 11~ 
deur Jaco Pretorius 

rence to Zengeza town
ship" . 

Saterdagoggend het mnr. 
Deon Claassen van die PU 
'n reteraat gelewer oor: "As
pekte van Nywerheidsves
ting in die Vaal-Driehoek". 

Gedurende die rps van 
die da'g is referate cfeu r ver
teenwoordigers van bykans 
alle universiteite in die land 
gelewer. 

Die konterensie was uiters 
geslaagd en die geograwe 
het baie geleer. 

Ekstra masjien 

help baie 

Volgens Selma Jonker, 
voorsitster van die PASV, 
bestaan daar 'n moontlik
held van nog 'n fotostaat
masjien vir dlens aan stu
dente. 

Die dienstye is tussen een 
en twee op Dinsdae en Don
derdae, en l ien voor agt tot 
halt twaalt op Vrydae. 'n 
Nooddiens word oorweeg , 
wat sal behBls dat studente 
afdrukke na dienstye kan 

3 

Na aanleiding van 'n toer wat Karlien se netbalspan na 
Durban meegemaak het, het die rektor, prof. Tjaart, 'n 
brief van mnr. J.E. Foley ontvang. Hierin word die toer
span geprys vir hulle bale goele gedrag. Hui entoe
siasmt; was aansteeklik en het oral waar hulle gaan 'n 

baie goeie indruk geskep. 

R-Puk lok baie 
'n Groot belangstelling vir 
Radio-Puk het onder stu
dente posgevat. 

Vo lgens mnr. Theuns 
Steyn, SSA-lid , is daar nog 
probleme met die kies van 
'n nuwe bestuur. 

Kontrakte is reeds met 
EMl-Brigadiers aangegaan. 

Die Maatskappy sal plate 
aan Radio-Puk skenk, met 
die voorwaarde dat hulle ad
vertensies van EMl-Briga
diers uitsaa1. 

Radio-Puk beplan om in 
die toekoms van OBhOO tot 
23h00 die Studentesentrum 
met hulle mus1ek op te vrolik. 

~~~t~rh~f~aFri~0~~~;e ~~~ Studentelewe oorgeorganiseerd? 
Caput kan gekontak word . 

Die afdrukke kos steeds 
vyf sent, maar die bedrag 
word in totaal vereffen. Die 
probleem van vytsente soek, 
is dus uitgeskakel. 

Die masjien sal in die Far
makol-gebou beskikbaar 
wees, en diens sal deur lede 
van die PASV gelewer word . 

Die Studenteraad het 'n 
kommissie aangewys wat 
die beweerde oorgeorgani
seerdheid van die studen
telewe sat ondersoek. Die 
kommissie sal aan die 
begin van volgende jaar 'n 
volledlge verslag lewer. 

Daar is sprake dat daar te 

Sal ek gaan ... of sat ek nie? ... 

veel verenigings is wat 
mekaar onnodig oorvleuel. 
Dit kan meebring dat die 
oorvuurigheid van studente
lewe hierdeur uitgeput kan 
raak. Minder organisas1es 
kan noodwendig meer stu
dente betrek en dus meer 
doelgerig wees. 

Bale koel? 'n Bletjle warmer. 
Bietjle moeg maar nog 

heel en kleurvol. !? Op pad na die koshuls. 
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Sportgeriewe 
studente? 

. 
v1r 

Die Studentesentrum is primer opgerig om in die 
behoeftes van studente te voorsien - vir die orga
nisasie van aktiwiteite, die aanbieding en bywo
nlng van opvoerings, vir sosiale geleenthede, etes 
en verversings, sportbeoefening en gesonde ont
spanning. 

Ten spyte daarvan dat die Studentesentrum se 
geriewe daar is vir elke Puk-student word veral die 
sportgedeelte feitlik eksklusief deur 'n paar klubs 
gebruik. 

Op die oomblik word studente byna uitgesluit 
van muurbal en pluimbal - die twee sportsoorte 
wat die meeste aanhang as ontspanning geniet -
tensy hulle ledegeld betaal om aan die klubs te be
hoort. By die Muurbalklub bedra dit R10 per jaar (al 
is daar nog net twee maande van die jaar oor) en 'n 
addisionele 5 sent per spel. Nie-lede word toege
laat om te speel teen 'n fool van 80 sent. Baanpla
sings maak dit moontlik dat net sekere spelers van 
sekere bane gebruik mag maak. So mag byvoor
beeld net PU-spelers en Wes-Transvaalspelers (al 
ls hulle nie Pukke nie en ten koste van PU-koshuis
spanne) gebruik maak van die wedstrydbaan. 

Net lede van die Pluimbalklub (ledegeld: RS) mag 
die pluimbalbane gebruik. 

As gevolg van hierdie reelings gebeur dit dik
wels dat bane oopstaan omdat almal nie bereid is 
om klublede te word en soveel vir blote ontspan
ning op te dok nie. Vir twee nie-lede kos dit saam 
R4,80 om drie keer per week te gaan muurbal speel 
- in hulle eie Studentesentrum. 

Navrae het aan die lig gebring dat die klubs nie 
self onderhoudskoste vir die bane betaal nie -
waar gaan die geld heen? 

Ondersoek na 
druipsyfer 

-1.M. 

'n Onlangse ondersoek na studietye van eerste
jaars, het getoon dat eerstejaars veral tydens die 

- halfjaar-eksamens buitengewoon swak presteer. 
Uit die ondersoek het geblyk dat orientering en kar
naval mekaar te vinnig opvolg, en te veel tyd van 
die eerstejaars in beslag neem. Dit bring mee dat 
die ultslae van die eerste toetsreeks kommer wek, 
hoewel geredeneer is dat die ondersoek nie weten
skaplik verantwoordbaar is nie en dat die steek
proef nie omvangryk genoeg was nie. Slegs 200 
van die 1 000 eerstejaars is 'by die ondersoek 
betrek, wat nie as verteenwoordigend beskou kan 
word nie. 

Die Akademiese Raad en doserende personeel
lede het nletemin besluit om 'n meer omvattende 
ondersoek in hierdie verband te loods. Die tweede 
vraelys bestaan ult multikeuse-vrae, en word as 
wetenskapllk verantwoordbaar beskou. Dit is deur 
die fakulteitskomitees en dosente opgestel, en sal 
deur 'n rekenaar nageslen word. Die idee om kar
naval in die toekoms direk na die vakansie te hou, 
sat goed werk solank alle karnavalreelings slegs in 
die vakansie getref kan word. Ervaring het dikwels 
bewys hoe graag studente akademiese verplig
tinge op die agtergrond skuif ter wille van ander 
bedrywighede, en dit sou jammer wees indlen 
eerstejaars op hierdie manier van 'n gerieflike ver
skoning voorsien word. 

Bloktyd 
Die besluit om die bloktyd voor die elndeksamen te 
verleng, Is met blydskap ontvang. Die vrfag bly 
nou of hlerdie blydskap spruit uit opregte besorgd
heid oor !anger studletyd, of uit die gedagte aan 
soveel meer luilekker dae in die son. Elke student 
behoort te besef watter verantwoordelikheld hier
die vergunning van die senaat op sy/haar skouers 
plaas, ook met die oog op volgende jaar se stu
dente. 
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Wat gaan ons met bloktyd maak!? 

Nuwe argumente • v1r 

"Ek wil nog die eerstejaar 
slen wat 'n beter mens 
word deur orientering." 

Dit is van die uitsprake 
wat 'n kommissielid kwytge
raak het in hul ondersoek na 
orientering . 

Orientering hou eerste
jaars weg van dit waarvoor 
hulle eintl ik hierheen gekom 
het. Hulle moet ook aller
hande gunsies en gafies 
deur die eerste tydperk van 
orientering doen. 

So klink die klagtes wat 
eintlik nooit geopper word 
nie. Dit begin nou eers uit
b o rr e I. Kommissies· en 
leiersfigure begin nou eers 
sterk standpunt inneem. 

Daar waar orientering 
"in" of "uit" besluit word , is 
orientering se "draadjie" 
waaraan hy die afgelope 
jare nog gehang het blyk
baar nou finaal geknip. 

Oor die goed of sleg van 
orientering wil ek hier nie uit
brei nie. Ek wil nie standpunt 
inneem nie. Net dui op die 
kaalkop feite wat nooit voor
heen by ons argumente oor 
orientering ingesluit is nie. 

'n Kommissie van die De
partement van Ontwikkeling 
het diep ingegaan op as~ 
pekte van 'n heel ander 
kleur . 'n Mens kan bespie
gel dat hulle miskien gelet 
het op die PU se beeld na 
buite. Oat stories gedraai en 
verdraai word en so na die 
publiek gedra word is vir 
hulle sorgwekkend . Miskien 
is sommiges waar, ander 
weer nie. 

'n Mens kan dink dat Ont
wikkeling teen orientering 
sal wees, vir die beeld van 
die PU. Die voorsitter van 
die Kommissie van die De
partement Ontwikkeling , 
prof. H.B. Kruger, is kaalkop 
teen orientering. 

Die PU moet "bemark" 
word , soos enige ander uni
versiteit. En orientering be-

' 

oriiintering 
- deur Dirk van Heerden -

vorder nie eintl ik die beeld 
wat Ontwikkeling graag sou 
wou uitstuur nie. 

Ek wil dit nie se nie, maar 
ek dink dat die kommissie 'n 
eenvoudige aanbeveling 
gaan gee - "skaf oriente
ring af". 

'n Paar sterk strydpunte 
wat hulle het, en wat baie 
deurslaggewend is, is dat 
eerstejaars akademies deur 
orientering in die wiele gery 
word. Oat die argument dat 
orientering van 'n eerstejaar 
'n beter mens maak geen 
krag of waarde dra nie. Die 
twee alleen ·is eintlik genoeg 
--"--- miskien. En dan die beeld 
van die PU. Of kan mens dit 
eerste stel? 

'n Kommissie van die 
Akademiese Raad het ook 
verdere interessante ge
volgtrekkings gemaak. Die 
kommissie bestaan uit lede 
van die fakulteitskomitees 
en dosente. Hulle het 'n 
ondersoek onder eerste
jaars en huiskomiteelede 
d.m.v. vraelyste gedoen. 

"Die week van karnaval 
word glad nie aan akademie 
bestee nie . Daar was 
klagtes dat eerstejaars se 
akademie dan erg agter
raak. Hulle wil he dat kar
naval aksies opsioneel moet 
wees. V66r die karnaval
week duur seroefening on
geveer een uur per dag, en 
sokker en skopfiets ook on
gev~er een uur." 

Die kommissie beveel in 
hierdie verband aan dat kar
naval weer soos in die ver
lede 'n tweedejaarsaksie 
word . Dit moet beperk word . 
Dit moet ook vir eerstejaars 
opsioneel wees. 

"Oor die algemeen word 
stiltetye in koshuise nie ge
handhaaf nie." 

Aanbeveling : "Oat HK
lede op 'n mooi manier sal 
sorg dat stiltetye wel ge
handhaaf word ." 

"Verder moet eerstejaars 
seniors se kamers skoon
maak en beddens opmaak; 
motors was; wasgoed was; 
hulle word rondgestuur, bv. 
na die kafee, biblioteek, 
dorp, Bult, boodskappe af
lewer, kos koop ens. ens." 

Aanbevel ings is dat 
seniors hulle eie "vuil " werk 
moet doen. Huiskomitees 
moet dit op eerstejaars se 
harte druk dat hulle geen 
persoonlike dienste vir 

seniors hoef te doen nie. 
Aan die einde van hul ver

slag se die kommissie die 
rede vir swak prestasies is 
die seniors aan die een kant 
wat baie tyd opeis, maar die 
grootste rede aan die ander 
kant is die gebrek aan self
dissipline van die eerstejaar. 

Ons moet werklik lank 
gaan dink voordat argu
mente .wild en wakker rond
gegooi word . 

'Uit die 
wootd 

Matt.e;f1 
'-Oee ons vandap ons d••91lkse brood," 

In hlerdie "sk}tnbare " kart gebed le daar 'n ryke bely
{J.enis . Kom ons kyk kortliks na elke woord: 
Gee: Hierdfe ,woord gebied nie, maat smeek. Dit is 

hoe 'n kiod lets van sy Vader vra. In getoof en in 
nederigltefd wa jy van die Gewer: 

ems: Die Christen leef nie vir homself nie. HY bid oak 
n.ie .net 'vir. Mmself nie. Wat hy vlr homself vra, 
vra hy ook vir ander, Alie egoi'sme verdwyti hier. 

vandsg: Vra wat jou huidige nood is . ..fy moet nou !'lie 
,, kwef QOr mart; n/e. Leetelk~ dag bi(idend 

met die oog op Jesus Chrlstus wat jou ver-
. . sorg. · . 

daagl(kse: Djt is: gee vandag wat ons benodig, Die 
• gefowige vra nie oorvloed nie - hy vra 

" t· net die nodige, Me~ hierdie woorde bely 
die gelowige sy afhanktikheid van God. 

brood; Oit is al/es wat nodig is vir lfggaam en 'siel. Dit 
is kos, klere, gesondheid - ja, dit is ook krag, 
wysheid en helderheid van verstand, veFal in 
hierdie tyd. ' 

Wie hierc;lie Wdotde bid, l;lely dat hy algeheef van 
~ God afhanklik is. As kind van GQd smeek hy om van 

die gawes wat sy Vader aan horn beloof h.et. 
,: Moet j1,1lle nie kwaJ nie" bid en gto, God sal }u[le ver-

hoor. · 
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Prof. 
Molnar 

Nikotien 
I 

Sianied IS 

• 
IS fiks 

Alhoewel duisende Suld
Afrlkaners die rookge
woonte gestaak het, het 
duisende ander (veral 

_jeugdiges) dit aangeleer. 
Opnames toon dat dul
sende Suid-Afrikaners wat 
ook die gewoonte wou 
staak, dit nie doen nie, 
omdat hulle meen dat 
gedane sake geen keer het 
nie. Dit is egter nie so nie, 
aangesien rookstaking on
middelllke gesondheids
voordel~ inhou. 

Prof. Strydom van die L.0.
departement het Maandag 
aan prof. Thomas Molnar 
van die V.S.A. 'n toeken
nlng vlr fiksheidsoefe
nlnge oorhandig. Aan sy 
vrou mev. Eldlro Molnar, Is 
'n borsspeld oorhandig. 

Prof. Molnar het beklem
toon dat elkeen gereeld 
moet oefen , veral in vandag 
se lewensomstandighede. 
Daar moet egter eers die 
nodige onderrig gegee 
word. Die fiksheidspro
gramme in Suid-Afrika ver
gelyk baie goed met die van 
die V.S.A. Die tri.mparke is 
egter onprakties omdat daar 
geen mediese beheer is nie. 

Volgens prof. Molnar is dit 
nie noodwendig so dat 'n 
gesonde liggaam 'n ge
sonde verstand huisves nie. 
'n Gesonde liggaam is egter 
'n groter reserwe wat langer 
werkure verskaf. 

Prof. Molnar sien die fi
siese veranderinge en die 
ekonomiese groei in Suid
Afrika soos die van enige 
ander moderne land . Vol
gens horn is die huidige po
litieke veranderinge nood
saaklik, soos byvoorbeeld 
die Tuislandontwikkeling wat 
'n goeie oplossing is, maar 
nie noodwendig die finale 

'n SSR-vergaderlng Is op 
Maandag 17 September 
gehou. Die jaarbeplan
nings van die portefeuljes 
Is voorgehou en bespreek. 
t Mnr. Bert Sorgdrager 
(ontspanning) beoog om 
volgende jaar weer 'n toer 
na die Montagu-wynfees te 
reel. Hy wil die gimnastiek
vertoonspan, landloopatlete 
en die braaivleisspan saam
neem. 
t Die moontlikheid van 
pop-orkeste wat in die amfi
teater sal optree, is be
spreek. Volgens mnr. Sorg
drager is daar reeds orkeste 
wat hierin belangstel. Soda
nige optredes is ook onder
worpe aan die goedkeuring 
van die SSA. 
• Mnr. Ollewagen (PU
kleure en Reklame) het baie 
nuwe idees vir die komende 
lermyn. Die voorstelle vir 'n 
PU-vlag is aan die vergade
ring voorgehou en een voor
stel is goedgekeur. Dit is 
meroen met 'n geel kande
laar op. 
• 'n Nuwe PU-trui is ook 
goedgekeur. Dit is van die 
oortrektipe met 'n kandelaar 
op. 
• 'n Groot kennisgewing
bord met verskuifbare letters 
sal in die kafeteria opgerig 
word. Die doe! hiervan is om 
studente meer bewus te 
maak van aksies wat op die 
ampus aangebied word . 

oplossing nie. Dit bewys 
darem dat die huidige rege
ring aan die werk is. 

Prof. Molnar se mening 
oor die Suid-Afrikaanse 
huishoudelike probleem is: 
"It's nobody's business and 
nobody listens to it 
anyway." Die negatiewe 
propaganda in die buiteland 
is volgens horn "useless, 
unnecessary and harmful". 
Dit is onnodig om versko
ning aan die buiteland te 
maak, omdat iemand wat 
verskoning maak, noodwen
dig skuldig is. Hoekom moet 
ondersoekspanne ons kom 
besoek, en ons nie vir hulle 
nie. Die algemene mening 
hieroor is dat Suid-Afrika nie 
onnodig wil vyande maak 
nie, maar ons het buitendien 
oral vyande. 

Prof. Molnar is baie be·1n
druk met die gedrag van die 
Afrikaanse student. In ver
gelyking met die res van die 
wereld se studente vertoon 
die Suid-Afrikaanse student 
baie goed. Die gehalte van 
hul kleredrag , geaardheid 
en maniere dui vanselfspre
kend op positiewe studie. 

Na 'n besoek van drie 
maande vertrek prof. Molnar 
en sy vrou Sondag verder 
op sy wereldreis. 

"Nicotine is one of the 
most toxic of all drugs; it 
acts at a rate comparable to 
that of cyanide." 

Die dosis nikotien waarby 
dood kan intree is 60mg. 
Sekere sigarette bevat 20 -
30mg. 

Komponente van tabak: 
('Jikotien: Gemiddelde siga
rette (6-1 Omg; Sigaar 15-
40mg. 

Piridien , teer , vlugtige 
sure, fenoliese substanse. 
Sowat 500 bestanddele is al 
ge·lsoleer uit tabak en tabak
rook. Substanse soos polo
nium-210 en nikkel is ge"i
dentifiseer in tabakrook, en 
dit is twee faktore betrokke 
by die ontstaan van long
kanker. Koolstofmonoksied, 
die giftige gas wat by motors 
afkom, kom ook in sigaret
rook voor. · 

Effekte en slektes deur nl
kotien veroorsaak: 
Hart: Verhoogde harttempo. 
Verhoogde bloeddruk deur
dat die vate vernou in die lig
gaam. Sigaretrokers kry 70 

Uit die 
perd 
se· bek 

e Mnre. Pretorius en Sorg
drager (lntervarsity) het die 
aanbeveling van die Sport
raad aanvaar, waarvolgens 
daar nie in 1980 'n intervar
sity teen Wits gehou sal 
word nie. Die rugbyklub sal 
self besluit of hulle wil speel 
of nie. Uit die aard van die 
saak sal dirigente en sjam
panjenooiens ook nie optree 
nie. 
• 'n Nuwe metode vir ver
kiesing van dirigente is 
bepaal. Kandidate sal nou 
eers deur 'n paneel van 
keurders goedgekeur word, 
en die massa sal tussen 
hulle kies. Mnr. Jan Botha 
was van mening dat 'n diri
gent'minstens moet kan s1ng 
om s6 liedjies aan die massa 
oor te dra. 
• 'n Nuwe PU-serp sal 
tydens Karnaval en daarna 
verkoop word. 
e Mnr. Herman Maartens 
(weerbaarheid) het bekend 
gemaak dat die skietbaan, 
volgens maj. Du Toit, vol
gende jaar voltooi sal wees. 
Dit blyk dat daar baie be
langstelling vir pistoolskiet 
is. 
• 'n Aanbeveling is 
gemaak dat die trompoppie
optrede tydens intervarsity 
in heroorweging geneem 
word . Dringende aandag sal 
deur die ontspanningskomi
tee hieraan gegee moet 
word. 

• Die finale indeling van 
koshuise vir karnaval is as 
volg: 
Vergeet-my-nie - Hombre 
Karlien - Caput 
Wanda - Amajuba 
Kasteel - Klooster 
Oosterhof - Villagers 
Klawerhof - Over-de-Voor 
Dinki - Makouvlei 
Kulu - Heimat 
Wag-'n-bietjie A - Liberalia 
Wag- 'n-bietjie B - Uitspan 
Heide A - Thaba-Jah 
Heide B - Oppikant 

• Mnr. Hugo Pienaar (Stu
dentesentrum) voorsien dat 
versiering van die sentrum 
deur die studente self 
gedoen sal word. Veral die 
kunsstudente se skeppings 
sal deurentyd uitgestal en 
afgewissel word. Dit sal 
veral in die groot sitkamer, 
snoekerkamer ' en raadsaal 
wees. 
• Sigaret-, koeldrank- en 
lekkergoedmasjiene se no
digheid word ondersoek. 
• 'n Ererol ter ere van Puk
studente wat op die grens 
gesneuwel het, moet aan
gebring word . 'n Geskikte 
plek word nog gesoek. 
• Die SSA het die aankoop 
van 'n bussie en Kombi vir 
gebruik deur SGD goedge
keur. Wanneer SGD as wel
synsorganisasie geregis
treer word, moet hulle egter 
die geld aan die SSA terug
betaal. 

deur John Britz (PASV) 

persent meer hartaanvalle 
as nie-rokers. 
Spysverteringskanaal: Kan 
verhoogde spysverte
ringskanaalperistaltiek kry 
sodat diaree kan ontwikkel. 
Maagkrampe: Verhoogde in
dikasies van maagsere kom 
by rokers voor. 

Lugwee en longe: Ver
hoogde produksie van slym 
a.g.v. die irritasie van die 
rook in die lugwee, en ver
lamming van sweephare wat 
slym en ongewenste voor
werpe. moet uitwerp uit die 
longe. Studies toon dat ±11 
sigaretrokers doodgaan aan 
longkanker vir elke nie-roker 
wat aan longkanker dood
gaan. 
Spiere: Nikotien veroorsaak 
'n blokade in die spierweef
sel sodat verlamming van 
die spiere voorkom, ook die 
asemhalingsspiere, met die 
gevolg dat dood intree 
a.g.v . asemhalingsonder
drukking. 

Die brein : Versteurde 
gehoor en visie word veroor
saak. Emosionele verande
ringe tree in. Sewings en 
selfs stuiptrekkings by hoer 
dosisse. Braking kan ook 
voorkom. 
Swangerskap: Nikotien 
kruis die plasentale skans. 
D.w.s. indien 'n swanger 
vrou rook kan al die ge
noemde effekte ook in die 
ongebore kind voorkom . 
Studies toon dat die gewig 
van 'n pasgebore baba wie 
se moeder gerook het 
tydens swangerskap se 
massa laer is as die normale 
baba. Dames wat tydens 
swangerskap rook vergiftig 
meer as net hul eie liggame. 
·K-anker: Sigaretrokers se 
kans' om verskillende tipes 
kanker te kry is as volg : 
Mondkanker 1 O maal hoer 
as nie-rokers. Kanker van 
strottehoof, 7 maal hoer 
Kanker van die slukderm, 11 
maal hoer. Kanker van die 
blaas, 3 ma.al hoer. Long-

kanker, 1 O maal hoer. Nier
kanker kan ook meer voor
kom. 
WENKE: MOENIE begin 
rook nie. lndien jy rook -
STAAK DIT. 

STAKINGSWENKE: 
Die eerste 48 uur is gewoon
lik kritiek. Daarna sal d1t al 
makliker gaan. 
1. Rook elke dag een siga
ret minder. 
2. Oink voor jy 'n sigaret 
aansteek - stel dit dan uit. 
3. Koop kougom of iets om 
aan te kou. 

Senuweeagtigheid , ver
hoogde eetlus ens. is tekens 
van die liggaam se aanpas
sing . Moenie dat dit jou 
deursettingsvermoe 'n knou 
en jou gesondheid nog 'n 
groter knou gee nie. 

Verwysing : Goodman en 
Gilman. Bl. 567-570. Bros
jure van Nasionale Kanker
vereniging van S.A. en Na
sionale Raad lnsake Rook 
en Gesondheid van S.A. 

l'rimasa maak skaan 

Omtrent 1 200 hoer- en 
laerskoolklnders en 43 
onderwysers van Promosa 

Hier Is die werk klaargedoen. Die hope vul/is dui op die 
deeglike werk. 

het aan 'n straatskoon- --------------------
maakveldtog In Promosa 
deelgeneem. 

Mnr. Hennie Alberts het 
aan die skoolkinders verdui
delik dat 'n mens nie net 'n 
plek vir jouself skoonmaak 
nie, maar ook vir ander. Dit 
is die kinders se taak om die 
volwassenes in te lig om nie 
rommelstrooiers te word nie. 

'n Dag voor die skole vir 
.die kinders van Promosa ge
sluit het, was daar 'n gewoel 
en gewerskaf om al die 
'strate mooi skoon te kry. 
Elke papiertjie of enige 
rommel is opgetel en in 
sakke gegobi wat weer deur 
die munisipaliteit weggery 
is. 

Soos mev. Ann preller, or
ganiseerster vir omgewings
higiene vertel, het elke klas 
'n straat gekry om skoon te 
maak. Hierdie straat moet so 
gehou word. Die klas wat hul 
straat die skoonste hou sal 
dan 'n partytjie kry. 

Met hierdie veldtog het 
hulle kinders geleer om 
rommel op te tel en plekke 
skoon te hou. Mnr. Alberts 
het verder gese die geld wat 
normaalweg gebruik word 
om die strate skoon te hou, 
kan nou op ander items 
spandeer word , as hulle die 
gebied skoonhou. 

Mnr. Sid Eckley, voorsitter 
van die Studente.gemeen
skapsdiens (SGD), het gese 
die idee om die omgewing 
papiervry te hou het van die 
Promosagemeenskap self 
gekom. Hulle het net gehelp 
om alles deeglik en sorgvul
dig te organiseer. 

.Wapadjies 
Bel Jacques by 3468 (Klooster) en lat 'n boodskap 

BLY RY EN RY BLY: 
Nlgrlnl Batterye is die naam as jy jou motor wegsprlnggereed wil hou - sander sweet, sander 
bloeddruk en tean 40% korting, spesiaal vlr PU-studente lag jy heelpad bank toe op sakQeld
dag. Storm sommer nou na Lombardstraat 27 vir jou battery. Tel. 7805 

HOOR EN SIEN VEROAAN?: 
Radio- en TV-d1enste het 'n wye reeks batterye vir rekenaars, horlos1es, rad10's of wat ook al. 

Ons kitsrekenaars en Aiwa stereo audioversterkers vlr motorradio's is ons trots - die beste 
op Patch, Lombardstraat 42. 

BLOMME, BLOMME, 91.0MME: 
Ruikers, groat en klein, lieflike vars snyblomme en potplante wat jou )arelank geluk sat gee, 
is altyd te kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons het ook ingevoerde syblomme wat so mooi 
is dat )y nie kan ophou kyk daarna nle. Maak gerus gebruik van ons KBA dlens. Dlt kos 
niks ekstra nle. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 4062. 

RIET8KRAAL 
Verslank met Shape tean slegs R3,00 per bllk by die Bulr Apteak besklkbaar. Tomstraat 88. 
Tel. 5943. 

JEANS DENIM D£N 
Vir mans en dames die grootste verskeldenheid denlmjeans, kakieklere en Lee's koortflu
wealskeppings In Patch teen die bllllkste pryse. As ons lets nle het nle, salons dlt vlr u kry, 
want vriendelike dlens is ons leuse. Besoek ons by winkel no. 4. JAYS UITRUSTERS. 
Tel. 8791 . lndl~rsentrum . 

TAOUKAART JIE8: 
Ons het, letterlik, eenduisend-voorbeelde van troukaartjies en bybehore vir 
daardle mooiste. dag in u lewe. Ons nooi u om gerus ons katalogus te kom 
deurkyk, sodat u die heel baste keuse kan maak. Ons verseker u van per
soonllke · aandag en sal graag u vrae beantwoord. Adres: Kerkstraat 77. Korn 
besoek ons op kantoor tel. 7960. Na-ure 24574. 

l.OMP EN DOM met seminare en tikwerk? Skakel mev. Laubscher by tel: 21232, Krulsstr 
136 vir vlnnige tlkwerk en billike tarief. 

CERTAIN T SHIRTS 
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4 Grobler Street, Potchindustria 
Tel. 23863 
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u Studente vra meer kontak Stellings en vrae gemaak 
oor politieke partye 

UIT 
'l .... __ ? _ ___. 

NO. 
' 

13 
Lesers word vriendelik uit
genooi om briewe aan Die 
Wapad te stuur vir publika
sie. Briewe mag onder 
skullname geskryf word. 
Let egter asseblief daarop 
d<'t u voile naam en adres 
die brief moet vergesel -
anders kan dit nie gepubli
seer word nie. Ons waar
deer u samewerking in die 
verband. - (Red.) 

Sportiewes gegrief 
Die Redakteur 

Na aanleiding van die feit 
dat ek vanmiddag ook van 
die muurbalbaan afgejaag is 
soos vele ander nie-lede, 
het 'n groot ongelukkigheid 
in die koshuis vorendag 
gekom. Waarom moet almal 
betaal vir alles wat hulle 
doen? Waarom moet ons as 
Pukke vir elke individuele 
sport wat beoefen wil word , 
betaal? Waarom kan ons nie 
algemene ledekaarte vir alle 
sportsoorte "koop" aan die 
begin van die jaar wat geld 
vir alles waarin jy belangstel 
nie? Het iemand al ooit pro
beer uitreken hoeveel dit 'n 
redelike sportiewe persoon ' 
kos om sportief te bly? En 
indien fy 'n nie-lid van by
voorbeeld muurbal is nie, 
waarom mag 'n nie-lid nie 'n 
oop baan gebruik nie? 
Waarom is die ou bane ge
sluit? Ek dink regtig dis sin
neloos en kleinlik, veral as 
daar verwag word dat nie
lede nou, twee maande voor 
die PU sluit, 'n lid moet 
word. 

Waarvoor word al die 
ledegeld aangewend? Is dit 
om mense oorsee te stuur, 
vir hul dinees of dalk sport
beurse? Ons wonder al baie 
lank! 
ONTEVREDE 

• 

Die nuwe leier van die ASB is 'n man met politiek in sy 
bloed. Richard Humphries in gesprek met Chris Fismer, 
'n student met min politieke illusies. Hierdie artikel het in 
die Pretoria News van 27 Julie verskyn. 

Die oorgrote meerder- met ander bevolkings
h e i d st u de n t e a a n groepe in Suid-Afrika en hy 
Afrikaanse universiteite moet met hulle saamleef. 
wil 'n oper gemeenskap en Onmiddellik is daar 'n ver
meer kontak met ander be- houding tussen jouself en 
volkingsgroepe he - andere en jy moet oor hier
aldus 'n student aan die die verhouding nadink en 
Universiteit van Pretoria daaroor praat. 
en die nuwe leier van die "Die onlangse kongres 
Afrikaanse Studentebond. het hierdie meningsveran-

D i e 2 2 - jar i g e Ch r 1 s dering min of meer na vore 
Fismer, voorsitter van die gebring. Maar 'n algemene 
Studenteraad van Tukkies indruk wat ek by die kongres 
en 'n susterskind van die gekry het, is dat Afrikaanse 
Minister van Landbou , mnr. studente steeds erken dat 
Hendrik Schoeman, sal die ons 'n Afrikaneridentiteit het 
komende jaar die woord- en dat ons dit wil behou. 
voerder van Afrikaanse uni- "Daar was egter die 
versiteitstudente wees. beset dat ons nie alleen in 'n 

Die ' strewe van die ASB land leef nie, maar saam met 
gedurende sy dienstermyn ander bevolkingsgroepe wat 
·sal wees om maniere te vind net soveel reg op hierdie . 
waardeur 'n betekenisvolle land as ons het. 
samesyn van alle bevol- "Ek dink hierdie nuwe be
kingsgroepe in die land naderingswyse spruit uit 'n 
bereik kan word . realistiese beskouing van 

Chris Fismer, 'n student in die politieke situasie in Suid
die regte en 'n oudleerling Afrika die afgelope paar 
van Afrikaanse Hoer Seun- jaar. 
skool, is in 'n familie vol po- "Ons leef in 'n nuwe era 
litici gebore. "My oom se wat 'n nuwe benadering 
politiekpraatjies het my vereis wat aan ander bevol
ge'i'nspireer om om mY rond kingsgroepe nuwe geleent
te kyk om te sien wat aan die hede sal bied en moontlik 
gang is. My belangstelling in o o k ' n nu we bed e Ii n g 
die politiek het hieruit ge- moontlik sal maak." 
groei. " Fismer se dat die tradisio-

Chris Fismer het 'n repu- nele regse en linkervleuel
tasie dat hy konserwatief is verdeling in die Afrikaanse 
- 'n term waarvan hy nie politiek verbreed het en dat 
hou nie. "Dit bevat 'n sekere dit op die kampusse weer
konnotasie van stilswye , van spieel word. 
'n weiering om met andere "Die linkervleuel onder 
te praat en verse! teen ver- die studente wil vinniger te 
andering; miskien beset ek werk gaan en meer doen, 
net dat verandering nie so terwyl die regtervleuel ten 
maklik sal plaasvind nie." gunste daarvan is dat ons 

Maar hy het geen illusies 
oor die behoefte aan veran
dering sodat die strewes 
van Swartmense geakkom
modeer kan word of dat stu
dente aan Afrikaanse univer
siteite onbewus van hierdie 
behoefte is nie. 

"Die Afrikaner het die af
gelope jaar baie meer begin 
beset dat ons nie alleen in 
hierdie land woon nie. En dit 
het op die onlangse ASB
k on g res sterk na vore 
gekom. 

dinge moet terughou en nie 
die gemeenskap moet oop
stel nie. 

"Daar was na my mening 
'n groot verandering in die 
menings van die studente in 
die rigting van 'n oper ge
meenskap en ek dink hierdie 

-studente is in die meerder
heid op die kampusse -
maar ek se nie dat dit in die 
wyer Afrikaanse konteks die 
geval is nie. 

"Die Afrikaner 

"Hierdie studente se nie 
soseer wat die struktuur van 
die stelsel moet wees nie, 

is saam maar hulle is bewus van die 
-------------''--------------. behoefte om saam te kom 

en met ander bevolkings

TROU IN GOllNGSAK 
- WATWOU; 

Daar is 'n wonderlike trourok by Annemarie wat jy kan 
huur of laat maak by telefoon 5501 Parys. 

groepe oor die toekoms te 
praat. 

"Saam met die groeiende 
verligte sienswyse van 
Afrikaners, is daar ook 'n 
verkrampte kant en die stu-
dente is bewus hiervan. 
Hulle moet duidelik 'n keuse 
maak en kies moontlik so hul 
kampvegter aan beide kante 
van die skeidinq en voer hul, 

samesprekinge in terme 
hiervan." 

Die ASB is gedurende die 
jaar onder die leierskap van 
Fismer verbind om dialoog 
te voer en sal ondersoek 
instel oor hoe betekenisvolle 
naasbestaan van alle bevol
ki ng sg roe pe bereik kan 
word . 

"Ons glo indien die ASB 
suksesvolle dialoog met,. 
ander bevolkingsgroepe 
kan voer, dit op hoer vlak -
die Regering inbegrepe -
soveel makliker gemaak sal 
word om saam te kom en 
mekaar te vind in 'n poging 
om 'n gemeenskaplike toe· 
koms uit te werk." 

, 

deur Jurie van der Walt 

Politieke partye is daar om 
die politiese proses te sta
biliseer, te verenig en te 
simpliseer. 

As gevolg van die partye 
se strewe na politiese heer
skappy, skep hulle orde uit 
die chaos in die politiek. Ook 
strewe hulle daarna om dit 
wat hulle voorstaan en ver
teenwoordig uit te brei . 

Hulle skep ook 'n skakel 
tussen die regenng en die 
volk. Hiervoor gebruik hulle 
die massamedia . Verder 
mobiliseer hulle die popula
sie van die land ten opsigte 

/\. 

van die politiek. Hulle het 
ook die belangrike funksie 
om politieke leiers op te lei 
vir hul taak. 

Kan daar gese word dat 
die politieke party 1n Suid
Afrika aan laasgenoemde 
vereistes voldoen?" Het die 
NP nog die opperheer
skappy in die politiek, of het 
die sogenaamde heer
skappy begin afneem? Wat 
is die rol van die konserwa
tiewe groep in die politieke 
party, dien hy nog sy doe!? 
Lei die NP Suid-Afrika op die 
regte voet? 

INTER-UNIVERSITER : 

Witsstudente vra meer gesag 
Mnr. Norman Manoim, die 
SSR-voorsitter van die 
Universiteit van die Witwa
tersrand, se dat studente 
groter seggenskap in die 
administrasle van die uni!' 
versitelt moet he. Te veel 
besluite word vir die stu
dente geneem en dit loop 
op botslngs tussen die ge
sagsinstansies en die stu
dente ult. 

Geen universiteit in Suid
Afrika het studenteverteen
woordiging op die hoogste 
vlak nie. Die Studenteraads
voorsitter van Natal het wel 
sitting in die Universiteits
raad, maar hyself mag die 
Raadsitting slegs op ver
soek bywoon en ontvang af
skrifte van die sake wat be
spreek is. 

Gesagsinstansies beskou 
studente as onbevoeg om 
deel te neem aan besluite 
op dre hoogst~ vlak. Vol
gens mnr. Manoim sal gesa
mentlike besluitneming bot
sings uitskakel. Daar is op 
die oomblik skakeling 
tussen die twee groepe. As 
redakteur van die "Wits Stu
dent" was mnr. Manoim die 
afgelope jaar in verskeie 
konfliksituasies met die vise
rektor mnr. D.J. du Plessis 
betrokke. • 

Die studenteraad van die 
Universiteit wil ook hulle ver
Qi n ten is s e met die 
A1rikaanse universiteite in 
heroorweging neem. Die 
Universiteit van die Witwa
tersrand en die Universiteit 
van Kaapstad het reeds 
bande met die Universiteit 
van Stellenbosch verbreek. 

Mnr. Manoim beskou stu· 

dente se politieke betrok
kenheid sekonder van aard, 
veral as dit gaan om die rol 
wat dit in eksterne politieke 
kwessies kan speel. 

Hy se dat studente van 

politiek bewus moet wees 
maar dat dit vir hulle belang
riker is om hulle te wend na 
die akademiese onderrig 
wat die universiteit bied. 
(lnligting verkry uit die Star) 

Nux verdedig sy bestaansreg 
Nux, die studentekoerant 
van die Universiteit van 
Natal se Pletermaritzburg
kampus, het in · sy jongste 
ultgawe 'n skerp aanval 
geloods op die NP na die 
verbanning van die koe
rant e "Varsity" en 
"National Student". Die 
berig beskuldig die rege
ring van dubbele stan
daarde en handhaaf dat 
die stap gedoen Is omdat 
die regering uit geen oord 
aan die Soweto-onrus her
Inner wll word nie. Die 
berlg iewer verder nega
tiewe kommentaar op die 
regering se stappe ten op
slgte van die pers en noem 
dr. Koornhof die land se 
grootste semantiese akro
baat. 

Nux beskou die twee ver
bode publikasies as getroue 
weergawes van die Suid
Afrikaanse werklikheid en 
erken ook dat dit soms 
lompe en kru uitlatings 
gemaak het. Volgens die 
berig is die waarheid nooit in 

die kommersiele pers teen
woordig nie omdat Blanke 
ekonomie die pers finansier. 
Studentekoerante wat dan 
wel die belangrike kwessies 
soos arbeidsontginning , 
staatsbrutaliteit en Swart 
weerstand uitlig , stel hulself 
altyd bloot aan sensuur. 

Om die voortbestaan van 
die Nux te verseker, gaan 
daar in die vervolg streng 
self-sensuur toegepas word. 
Die implikasies van self-sen
suur is sodanig dat linksge
sinde publikasies verhinder 
word om kommentaar te 
lewer op alle aspekte wat 
die kwaliteit en behandeling 
van menselewens in Suid
Afrika raak. 

Nux vestig die aandag 
daarop dat geen studente
koerant nou inligting kan 
oordra wat vir die Suid
Afrikaanse gemeenskap 
nodig is vir 'n analise van 
die mens se posisie in daar
die gemeenskap nie. 
(Nux No. 7 - Augustus 
1979) 

Christene veelrassig saam 
I . 

Fotokuns Maties wil gesels 
Klasgroepe 

'n Veelrasslge lnter-Uni
versitere konferensie word 
vanaf 30 November tot 7 
Desember op Port Eliza
beth" gehou. Volgens mnr. 
Plet Fourie, koordineerder 
van die konferensle Is dlt 
'n deurbraak op die gebied 
van skakellng tussen wit 
en andersJdeurlge univer
sitelte. In die verlede Is 
daar altyd gestuit teen die 
felt dat die unlverslteite nie 
oor verteenwoordlgende 
llggame besklk waardeur 
doeltreffende kontak be
werkstelllg kon word nie. 
Aangesien daar op bykans 
elke kampus 'n same
roeper Is word die koi>rdi
nering nou soveei makll
ker hanteer en is die ska
kellng nou ook nie eensy
dlg nie. 

meenskaplike christelike 
basis. Volgens mnr. Fourie is 
dit noodsaaklik om raak
vlakke soos die te beklem
toon in skakeling . 

Die doel van hierdie 
byeenkoms is verder om 

- sake te bespreek wat alle 
partye raak en om weg te 
beweeg van die studeerka
merpolitiek wat so graag in 
Suid-Afrika bedryf word. • Voorkom teleurstelling 

• Laat neem foto's n6U 
• Moenie uitstel tot dit te laat is nie 
• Voorkom probh~me met 'bestellings en afle

wering 

Maak 'n afspraak v66r 15 September 

TEL. 5985 Tomstraat 

Die SSR van die Univer
siteit van Stellenbosch het 
'n verklaring ultgerelk..._ 
waarln hulle hulself 
bereid verklaar om on
v o o rw a a rd e 11 k met an
derskleurige universltelte 
te skakel. 

Alhoewel hierdie besluit 
lynreg in teenstelling met die 
ASB-besluit tydens die jaar
vergadering vanjaar staan, 
het mnr. Hilgard Bell , SSR
voorsitter gese dat die ver
klaring heelternal rym met 
hedendaagse . Afrikaner
denke. 

Op die ASB-kongres 

vroeer vanjaar het die af
vaardiging van die PU 'n, 
mosie ingedien waarvolgens 
skakeling met die Univer
siteit van Wes-Kaapland be
pleit. Hierdie mosie het egter 
teenkanting ontvang van al 
die ander ASB kampusse. 

Volgens mnr. Bell het die 
weiering van die anders
kleurige kampusse om op 
amptelike vlak met blanke 
studenterade d ialoog te 
voer aanleiding gegee tot 
die verklaring . 
(lnligting uit Die Transvaler. 
18 September 1979) 

Die byeenkoms is uniek in 
die opsig dat dit uitgaan van 
die standpunt van 'n ge-

Tydens die SACLA-konfe
rensie wat vroeer vanjaar in 
Pretoria gehou is het studen
teleiers die geleentheid 
gesien om hierdie skakeling 
te bewerkstellig maar verder 
hou die konferensie geen 
verband met SACLA nie. 

Studente wat belangstel 
om die konferensie by te 
woon kan nadere inligting 
van mnr. Piel Fourie, Tomstr. 
51 , Potchefstroom of by die 
SSR-kantore verkry. 
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I 
Nuwe mode 

Stop! Haal die motorsleutels uit jou sak, sit jou beursie 
terug in die kas, en terwyl jy nou daar is, maak die ander 
deur ook oop. Kyk weer na verlede somer se klere, want 
om in desperaatheid na die naaste modewinkel at te sit 
gaan honderde rande uit jou sak jaag. 

In teenstelling met wat 'n Moenie jou lae sandale weg-
mens dink, beweeg die gooi nie, dit is nag in die 
mode nie met rukke en mode saam met 'n ge-
spronge soos dit soms lyk plooide langbroek en leo-
nie. Die noupypbroek met lard. 
lang jurk van drie seisoene Gooi uit wat jy nie dra nie. 
gelede het plek gemaak vir Jy gaan nie nou skielik van 
die nou rok en romp van die iets begin hou wat jy nag 
winter plus spanbroek in die nooit regtig wou dra nie. 
somer. Oak ten opsigte van Moenie alles op een slag wil 
die mansmodes het die klem koop nie. Dis soveel lek-
stadigaan van die strepies- kerder om ~ke maand 'n 
mode na die effekleure ver- stukkie by te koop en mens 
skuif. Oaar is dus altyd iets word dan nie so gou moeg 
in jou kas wat met 'n effense vir jou klere nie. 
verandering weer in die Oa'ar was nag nooit so 'n 
mode sal wees. wye keuse wat aanddrag 

Wat die dames betref; betref as juis nou nie. Be-
moenie summier al die wye, halwe vir die disko-style is 
bont rompe weggooi nie. die asimetriese mode baie 
Die wye romp wat oopknoop gewild. Dit vereis meters en 
lyk mooi in 'n spanbroek- meters materiaal maar ver-
leotard kombinasie. Net 'n skat tog 'n tikkie oorspronk-
waarskuwing oar die span- likheid aan die modetoneel. 
broek-mode: kies die klere Wat die mans betref: is 
en kleure s6 dat die span- kleure net so bont hierdie 
broek nie by die rok deur- seisoen. Welwetende dat 
skyn nie. 'n Been wat deur min mans op die kampus 'n 
'n spleet loer lyk oulik - 'n pers T-hempie met 'n sma-
paar heupe wat swart , of raggroen broek gaan dra, is 
watter kleur oak al deurskyn, 'n paar wenke saamgestel 
is swak smaak. wat meer aanvaarbaar is . 

Dis onnodig om te waar
sku dat 'n mens voor die tyd 
'n kleurskema moet uitwerk. 
Dis maklik om te se dat alle 
kleure saam gedra kan word 
gedurende die somer, maar 
dit is beter om by die minder 
uitspattige kleure soos rooi, 
ivoorwit en blou te bly in die 
keuse van rompe en lang
broeke. T-hempies, bloese, 
seinture en serpe kan die 
kontras vorm. Sodoende 
word gesorg dat die klere 
nie net een seisoen in die 
mode bly nie. Almal dra rooi 
en geel , maar . middernag
b I ou, smaragg roen en 
pruimkleur is oak treffende 
kombinasies. 

Rokke waarvoor jy moeg 
is, kan rompe word , en uit 'n 
wye, bont romp kan selfs 'n 
bloes gemaak word as jy 
fluks is. Verlede jaar se son
rokke kan nuwe lede kry as 
jy dit afwerk en 'n spleet 
insny. Mens kan oak die 
bandjie oar die skouer ver
vang met 'n paar veelkleu
rige bandjies wat in 'n sein-' 
tuur herhaal word. 

Wat skoene betref, is dit 'n 
goeie idee om sandale met 
veelkleurige bandjies le 
koop wat by alles pas. 

In die algemeen is mans
kleure helder maar effekleu
rig . Strepies, kolletj ies en 
geruite artikels is definitief 
uit. Jy kan wegkom die 
somer met 'n denimbroek, 
'n ligte broek, verkieslik 
beige, en ;n middernagblou 
broek. Hoogmode is die 
platplooitjies in die middel 
met 'n smal , i'Telderkleurige 
garde!. 

Alles is inderwaarheid 
smaller die seisoen , oak la
pelle en dasse. Vir klasdraf 
is T-hemde ongelukkig uit, 
maar die vakansie kan jy 
gerus 'n paar helderrooi , 
groen, blou en selfs geel T
hemde aanskaf. Gedurende 
die termyn kan dit onder 'n 
hemp gedra word solank dit 
nie deurskyn nie, en deel 
van die uitrusting vorm. 

Oopnekhemde met ' n 
smal kraag en aangesnyde 
moue is hoogmode, veral in 
'n linnemengsel. Hier sal 
drie genoeg wees: 'n rooie, 
'n witte en 'n helder groene. 
As jy 'n kriekethemp van 
vervloe dae in die hande kan 
kry, soveel beter. 

Hierdie is oak die seisoen 
vir die ligte, effekleurige 
sportbaadjies met die nou 
lapelle. Hierby kan 'n T
hemp gedra word of 'n 
hemp waarvan die kraag nie 
oar die. baadjie geslaan is 
nie. 

Dit geld oak vir mans om 
nie impulsief te koap nie. 
Oink of die hemp wat jy gaan 

• koop by een van jou broeke 
sal pas. Kies goeie kwaliteit 
al is dit duurder, want met 
die helder kleure kan jy dalk 
'n goedkoop artikel koop 
waarvan die kleur spoedig 
uitwas. Hemde van T-hemp 
materiaal of van sagte nylon
materiaal lyk gou lelik. Die 
hemp verloor sy vorm, haak 
en trek punte by die moue. 

Dis natuurlik nie nodig dat 
jy alle klere nou moet begin 

Dis maklik om eenkant te sit en artikels uit te dink 
vir 'n joernaalblad soos die. Dit is net so maklik om 
totaal verby die algemene leserspubliek te skryt. 
Ons wil julle menings en griewe hoor. Hierdie week 
betree Tandem die onsekere wereld van mans
modes. Hoe voel julle daaroor? mens wil waag om 
te se dat mans 'n bietjie wakkerskrik nodig het wat 
hulle voorkoms betref. Jy verwag tog dat jou 
meisie moet mooi lyk - sy verwag dieselfde van 
jou. . 

7 

1n oenskou .. 
Rek die liter 

uitgooi nie, maar dis 'n 
goeie idee om gedurende 
die somer stelselmatig 'n 
nuwe klerekas op te bou . Dis 
'n plesier pm 'n man te sien 
wat moeite doen met sy 
klere. Die wye-pyp bruin 
crimplenelangbroek is uit en 
saam daarmee, die geruite 
langbroek. Gaan sit nou 
voor jou kas en gee daardie 
klere wat jy al sewe jaar lank 
dra na kleinboet toe aan , ou 
klere is erger as 'n vervelige 
sleep . 

Dit is nie nodig om 'n for
tuin aan klere te spandeer 
nie. 'n Ligte broek, 'n paar 
helder hemde, en T-hemde 
vorm die basis vir 'n klere
kas wat saam met die somer 
kan uitbrei. 

Aangesien dit dikwels on
moontlik of onpraktles is 
om minder te ry, is die 
enigste alternatief om elke 
moontlike kilometer uit 'n 
kosbare liter petrol te druk. 
Brandstofverbruik kan mel 
20, persent besooei word. 
Ons wil 'n paar riglyne gee 
wat sal voorkom dat die 
vooruitslg op 'n grootse fi
nansiele toekoms nie in 'n 
petroltenk gestort word 
nie. · 

Deur middel van vier een
voudige tegnieke kan 9 per
se n t brandstof bespaar 
word : 1 

• Trek stadig weg . Onthou 
gerus dat vier maal meer 
petrol saam met die stof-
wolke agterbly. ' 

• Bedradingsfoute of de
fekte batterye verkwis petrol. 
• Die gebruik van die ver
keerde soort olie kan brand
stof vermors en oak duur 
herstelwerk veroorsaak. 

Die volgende wenke sal 
meehelp om u letterlik en fi
guurlik op die regte pad te 
hou: 
• Moel nooit die enjin laat 
luier nie. Dit kan tot een liter 
brandstof elke vyftien minute 
vermor~ 

• Handhaaf 'n konstante 
spoed op snelwee en sorg 
dat u altyd in die regte rat 
bestuur. 
• Hou die vensters toe. 
Oop vensters skep 'n weer
stand wat brandstofverbruik 
verhoog . 

SIT TWEE' 
WIELE I BY 

• Wissel die ratte glad en 
gou - hoe laer die rat , hoe 
hoer die petrolverbruik ... 
en gee jou verbeelding vrye 
teuels: as jy bestuur asof 
daar 'n eier tussen jou' voet 
en die petrolpedaal is. rek 
daardie liter nag !anger. 

• Moen1e onnodig elek
triese toebehore gebru1k nie. 
• Moel nooit die tenk heel
temal vol laat maak nie. Die 
petrol kan miskien gestort 
word en verdere vermorsing 
word veroorsaak deur die 
ekstra gewig van die brand
·stof. 

Brandstofpryse styg met 
400 persent en die prys 
van motorvoertuie met 65 
persent. Dit is die stand 
van sake sedert 1973. Oink 
net wat nog in die toekoms 
kan gebeur. 

Die vinnigste manier om 
koste te besnoe1 is eenvou
dig om twee wiele by te sit 
- koop 'n motorfiets. 

Motorfietsverkope het 
sedert die styg1ng van 
petrolpryse met 60% toege
neem. Dit het die alterna
tiewe vervoermiddel oar kart. 
afstande geword. Die das
en-baad j i e-ban kbestu u r
ders dokters en onderwysers 
begin oak nou die waarde 
van hierdie ryd ing raaksien 

Vir studente wat oak ge
durig die aanslae op sy 
reeds plat beursie moet 

betrokke, terwyl die ooreen
stemmende statistiek vir mo
torfietse slegs 8,33 persent 
was. 

Afgesien van die bespa
ring van brandstof, tyd en 
hoofpyn oar parkering is 
daar nag die vars lug en pret 
wat gratis saam met elke 
motorfiets kom. 

'n Wenk vir 'n puik vakan
sie: As jy die hele vakansie 
gewerk het, en 'n paar dae 
oor het voor die unive~ 
siteit weer begin, pak 'n 
rugsak en gaan stap die 
Outenikwa-wandelpad. Dit 
is 'n ervaring wat jy nooit 
sal vergeet nie, met min 
onkoste. 

• Hou altyd die verkeer 
dop. Dit is belangrik aange
sien dit die gevaar van ruk
kerige en daarom duur be
stuurdery voorkom. 
• Gehoorsaam die snel
heids beperki ng. Onthou 
gerus dat te hoe, maar ook 
te lae snelheid brandstof 
vermors. Daar word niete
min 30 persent meer petrol 
gebruik wanneer teen 115 
km/h in plaas van 80 km/h 
op 'n snelweg gery word . 

Brandstofverbruik kan met 
nag 7 persent besnoe1 word 
1nd1en u deeglik na u motor 
omsien: 
• Te pap bande kan 'n kilo
meter op elke 25 vermor~ . 
• 'n Vuil lugfilter gebruik tot 
10 persent meer petrol. 
• 'n Enkele ketsende vonk
prop kan brandstofgebruik 
met 10 persent opstoot. 

• 'n Lugreelaar gebru1k 1 O 
persent meir brandstof. 
• Parkeer in die skaduwee. 
Dit verminder die moontlik
heid van brandstofverdam
ping . 
• Vra u af of die rit altyd 
nodig is. Vele liters verdwyn 
1n dun lug as gevolg van 
kart, duur ritj ies na die kafee 
of net-om-die-hoek. Die ant
woord h1ervoor 1s beplan
ning en kombineririg van 'n 
aantal kart ritte. 

Kort gestel lyk die prent11e 
soos volg : 9 persent brand
stof kan bespaar word deur 
die gebruik van vier be
stuurstegnieke, 7 - 10 per
sent deur die deeglike in
standhoud1ng van u motor 
.. . en ongeveer 2 persent 
deur die gereelde gebruik 
van die korrekte olie. 

afweer, is die motorfiets 'n ..-----~--------------------------
uitstekende alternatief. 

Selfs dames hoef nie hier 
uitgesluit te voel nie. In F!ot
chefstroom is 'n 50cc da
mesfiets die ware Jakob. 
Niks verhoed die meer avon
tuurlikes om selfs 'n 1 OOOcc 
aan te skat nie. 
. As die brandstofverbruik 
van 'n klein motor (8,63 
l/1 OOkm) vergelyk word met 
die van 'n 250cc motorfiets 
(4,00 //100km), is daar 'n 
aansienlike brandstofbe
spa ring vir elke 1 OOkm 
afgle te bespeur. Bespa
rings ten opsigte van in
stand houd i ng en tyd verge
lyk oak gunstig . 

Syfers wat deur die Auto
mobiel Assosiasie gepubli
seer is, het die onderhouds
koste van motorfietse as 
volg opgesom: 
Onder 50cc : 2,9 sent per 
km 
50cc - 250cc : 3,5 sent per 
km 
250ct - 500cc : 4,5 sent per 
km 
oor 500cc : 6,3 sent per km 

Alhoewel besparing 'n be
langrike oorweging is, is 
daar nog twyfel by mense of 
motorfietse werklik veilig is. 
Volgens statistiek was 16, 77 
persent van alle voertuie op 
die pad in 1977 in ongelukke 

WENMOTOR* 
7~r· w •• pp ' OPPP Pp ... "p'if .. _..,, 

,, 

Korn sien ~elf 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 volle 12-maande-waarborg, ongeog die afstand afgele. 

HaroldS Volkswagen 
Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 4261 

I 
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PU-Sokkerklub 
Die seisoen het tot 'n einde 
gekom en die voorsitter, 
mnr. Egon Schultze, is ge
nader om sy sienlng oor 
die jaar se aktiwltelte te 
gee. 

die ~an. het baie hieronder 
gely. 

Die Pukke het ondanks al 
die foute die vyfman-sokker
beker gewen. Goeie spelers 
wat uitgesonder kan word , is 
Ernst Kubirske, 'n verde
diger Henning van Aswegen, 
Piet Fourie en die kaptein. 

Die voorsitter, mnr Egon 
Schultze, is teleurgesteld in 

POTE KAMP NA SATERDAG 

01s Noc.A '"' ooELL'IN ..... 
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H 
PU 
wen 
POK 

Met 'n telling van 30 - 6, het 
die PU Saterdag weereens 
bewys dat die Pote, wat 
kompetisie-bais betref, nog 
'n lang pad moet loop voor
dat hulle saam met die 
Pukke kan gesels. Hoewel 
die wedstryd met tye goeie 
spel opgelewer het, is dit 
gekenmerk deur taai voor
en agterspel wat met tye los 
en slordig was. 

Behalwe vir humeure wat 
aan die begin van die wed
stryd handu1t gernk het, was 
dit 'n skoon, harde wed
stryd . 

Hy het nie 'n groot keuse 
gehad om tussen spelers te 
kies nie en die gevolg was 
swak opkomste by oefe
ninge omdat die spelers ver
seker was van hulle plek in 
die span. Afname in same· 
spel omdat daar nie genoeg
same onderl inge koord ina
sie was nie het gevolg. Be
serings het verder ook nog 
daartoe bygedra dat die 
tweede span van die liga 
onttrek moes word . 'n Be
langrike faktor, die gees van 

die afgelope seisoen. Hy is .1----.:.---------~------------------------------
van mening dat die Pukke 
potensiaal het om beter te 
vaar. Hy hoop om beter 
spelers vir die volgende sei
soen te werf, sodat die 
balans in die span herstel 
kan word . 

'n Deel van die vertoonspan wat deelgeneem het op die 
19 en 20ste September in die Studentesentrum. 

VERTOONSPAN 
TREE. OP 

Die vertoonspan het op 19 
en 20 September In die 
Studentesentrum opgetree 
en was 'n reuse sukses. 
Die opkoms en onder
steuning was swak weens 
'n tekort aan belangstel
ling van die Puk-studente. 

Die doelstellings van die 
vertoonspan is om die aan
bieding van liggaamlike op
voedkunde aan die publiek 
en veral skoolgaande kin
ders bekend te stel. Ver
skeie toere is oor die land 
onderneem. 

Die vertoonspan doen 'n 
groot verskeidenheid 
reekse, en is ook die enigste 
vertoonspan in die land wat 
die vyf-rigting-kruis-tuimel 
uitvoer. Hulle is 'n gevoelige 
slag toegedien deurdat hulle 
hul afrigters mnr. en mev. 
J.S. van der Walt verloor het. 
Mnr. en mev. Van der Walt 
het na Pretoria verhuis. Ten 
spyte daarvan sien die ver
toonspan uit na 'n jaar van 
nuwe uitdagings en verto
nings. 

PERSONEEL EN SSR ORA BY VIR 
KENNETH MC ARTHUR 

Woensdagmiddag 18 Sep
tember het die SSA en die 
Personeelvereniging van 
die PU vlr CHO afsonder-
1 i k e bedrae aan die 
WTAAU oorhandig as 
bydrae om die skuld van 
die sintetiese atletlekbaan 
in Potchefstroom te verlig. 

Or. W.J. Jooste het 'n 
bedrag van R250 namens 
die Personeelvereniging , en 

mnr. Jan-Louis du Plooy 'n 
bedrag van R504 , 13 
namens die SSA aan prof. 
Gert Scholtz, voorsitter van 
die Uitvoerende Raad , oor
handig. 

die SSR van die PU verby
gegaan nie. Om hierdie rede 
het die SSR van die PU op 
eie inisiatief besluit om 'n in
samelingsveldtog· te loods 
om sodoende ook 'n bydrae 
te maak tot die afbetaling 
van hierdie juweel op die 
dorp. 

Prof. Scholtz het tydens 
die oorhandiging gese die 
sintet1ese atletiekbaan is 
sonder enige politieke by-

motiewe op Potchefstroom 
aangebring . Byeenkomste 
daar aangebied implemen
teer slegs die goedge
keurde sportbeleid van die 
regering en goeie mensver
houdinge is alreeds en sal 
nog steeds bevorder word . 
Prof. Scholtz het genoem 
dat die PU-atletiekklub 
reeds RS 000 en die Mer
cedes Benz kompet isie 
R2 000 tot die afbetal1ng van 
die skuld bygedra het. Daar 

KOSHUIS
KRIEKET 

Dr. Jooste het gese hul 
bydrae tot die atletiekbaan 
is 'n wyse van dankbetui
ging. Hy her gese die perso
neel en hul families aan die 
PU maak oqk 'n deel van die 
publiek uit. Hulle is almal 
dankbaar vir die puik sport
geriewe wat die nuwe sinte
tiese baan hulle bied . Dr 
Jooste het genoem dat die 
donasie nie hul laaste een 

------------. is nog 'n bedrag van 

Over-de-Voor het in die in- sal wees nie, hulle voorsien 
terkoshuisliga vanaf die om in die toekoms weer 'n 
begin van die jaar nog nie bed rag g e Id a an die 
een van sy drie wedstryde WTAAU te oorhandig . 
teen Villagers. Dawie Dup Die voorsitter van die SSR, 
en Drakenstein verloor nie Jan-Louis du Plooy, het 

PU-Krieket 

besin op 

'hoe noot 
Hulle is die wenners in hul tydens die oorhand iging 
afdeling en sal op Saterdag gese die geweldige rekla- Op Saterdag 15 September 
29 September die finale mewaarde en benuttings- het die PU 1 en die lbble
wedstryd speel teen die waarde van d'1e pas opge - krieketspan teen die vao 
wenner van die wedstryd rigte baan vir Wes-Transvaal Wits op die Fanie du Toit-

.j._tu_s_s_e_n_c_a_p_u_t_e_n_H_o_m_b_r_e.---1"-e-n_d_ie_U_n_1_ve_r_s_ite_i_t h_e_t_n_ie_b_y~ sportterrein gespeel. 

Hombre se manshokkiespan wat die liga gewen het. 
Agter, v.l.n.r.: Piet Odendaal, Francois Net, Steve Biko en 
Piet du Plessis. 
Voor, v.l.n.r.: Jaco Gouws, Willem Benade, Piet Vermeu
len, Fanie Naude en Kallie Grunschloss. 

Foto: Thys Hart 

Die eerstespan van die 
PU het tweede gekolf en het 
165 lopies vir vyf paaltjies 
behaal. Die span van Wits 
het 217 lopies vir sewe 
paaltjies behaal. Michael 
Carlisle het in 'n skitterende 
beurt 60 lopies gekry en Piel 
de Haas was die sukses
volste bouler met twee paal
tjies vir 16 lopies. 

Die lbbies het tydens hul 
wedstryd ook tweede gekolf 
en het 203 lopies vir nege 
paaltjies behaal. Wits kon 
net 114 lopies aanteken. In 
die wedstryd het Sid Eckley 
puik spel gelewer met sy 52 
lopies en Ginger Nel se 
boulwerk (vyf vir 34) was van 
die beste. 

R21 O 000 uitstaande. Daar 
word gepoog om die 
R15 000 kerf met insame
lingsaksies verby te sleek. 

Mnre. Manie du Plessis, 
Richard Ingram, Jan Botha, 
Pieter Groenewald , Adriaan 
van der Walt, Gert Coetzer, 
Fanie Haasbroek en mejJ. 
Estelle Oosthuizen en 
Rolene Koch het ook die 
oorhandiging bygewoon. 

Oostenryk 
kom 

skerm 
Op Saterdagoggend 29 
September bled die PU se 
skermklub 'n internaslo
nale skermkompetisie aan. 
Die kompetlsie begin 
reeds om 1 O vm en dit 
word gehou in die hoof· 
saal van die Studentesen
trum. 

'n Oostenrykse toerspan 
sal teen 'n Springbokspan 
deelneem. Dit gaan voor
waar 'n taai stryd afgee. Be
kende skermers soos Cathy 
Cay en Mike Stafford sal 
deelneem. 

KOSHUISRUGBY PUNTESTAND Hombre 
wen 

Koshuisatletiekuitslae 

EERSTELIGA: 
1. Hombre - 24 
2. Caput - 20 
3. Over-cie-Voor - 18 
4. Dawie Oup - 15 
5. Drakenstein - 12 
6. Amajuba - 10 
7. Klooster - 6 
8. Villagers - 3 

TWEEDELIGA: 
1 . Caput en Hombre - 18 
2. Over-de-Voor - 12 
3. Klooster, Dawie Dup en 
Drakenstein - 4 

DERDELIGA: 
1. Klooster - 21 
2. Hombre - 20 
3. Over-de-Voor - 15 
4. Caput - 13 
5. Amajuba - 7 
6. Villagers - 2 
7. Drakenstein - 0 

hokkie 
Na afloop . van nog 'n sei
soen het Hombre as oorwin
naars uit die stryd getree. 
Hombre was eerste, in die 
tweede plek was Uitspan, en 
derde Over-de-Voor. 

DAMES: 
1. Dinki eh Kulu - 950 
2. Wanda - 915 
3. Karlien - 575 
4. Oosterhof - 626 
5, Vergeet-my-nie - 445 
6. Klawerhof - 430 
7. Wag-'n-Bietjie - 335 
8. Kasteel - 320 
9. Heide - 225 

MANS: 
1. Hombre - 1 325 
2. Caput - 1 190 
3. Amajuba - 865 
4. Over-de-Voor - 805 
5. Dawie Dup - 650 
6. Klooster - 570 
7. Drakenstein - 475 
8. Villagers - 400 
9. Oppikant - 170 
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