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Groot genoeg om u te
dien, klein genoeg om
u le ken

JAARGANG XXXV

Rektor groet eerstejaars
Jy het ongetwyfeld al heelwat
dom dinge In Jou lewe aange.
vang. Maar WilS getroos: Jou
besluit om Puk toe te kom,
was beslis nie lin van hulle
nie.

Ons deure staan vir jou
oop ... en ons harte. Van
ons kant ,!f gaan ons niks te-
rughou nie, ons gaan' voluit
gee. Moet dus nie skaam
wees nie, drink die Puklewe
met diep teue in. Benut elke
geleentheid ten volle, veral
akademies, maar ook voluit

. in die studentelewe. Wees
van die begin af 'n Puk met
hart en siel in murg en been.

Pukstudent-wees is 'n uit-
muntende leerskool om met
durf die toekoms tegemoet
te ka tree. Die dekade 80
gaan hoë eise aan ons stel.
Maar ons is nie by voorbaat
mismoedig en lam in die
knieë nie. Inteendeel - ons
hou van uitdagings. Boer se
kind'kyk immers nie net hoe
die geskiedenis gebeur nie,
maar help om geskiedenis
te maak. Daarom is ons by
uitstek voorposdenkers,
mense wat weet hoe om die
stroomversnelling van ons
tYd in die régte kanale te lei.

Dit gaan soms vir jou voel

Prof. Tjaart van der Walt, rektor van die PU vir CHO,

of jou medestudente met jou
geen simpatie het nie. Dat
hulle jou gaan brei, slyp,
.skaaten rasper hoef jy nie te
betwyfel nie. Maar hulle
doen dit om van jou .11 Puk
uit een stuk te maak en hulle

gaan jou nie 'n sent vir hulle
kostelike dienste vra nie.
Maak dit daarom self vir jou
die moeite werd.

'n Geseënde en vreugde-
volle 1980. Ons is bly jy is
hier.
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Kamavalkollektelyste moet op Dinsdag 29 Januarie
tussen 08hOOen 11h30, en tussen 14h15 en 16hOOin-
gehandig word. Die inhandiging vind plaas voor die
kafeteria in die studentesentrum. Handig asseblief die
lyste so gou moontlik in.

Studente dien
gemeenskap

DIE STAATSWETENSKAPPE AAN
DIE PU VIR CHO BETREE IN

1980 'N NUWE BEDELING·

Mnr. Jan-Louis du Plooy,
SSR·voorsltter van die PU

vir CHO.

Die Pukkampus en sy mense
lYknou nog baie vreemd vir
Me, nuwe Pukke. Dis julle
tuiste vir die eersvolgende
paar jaar. Die PU het [1og Studentegenieenskapsdlens
altyd vir 'n paar dinge bled aan alke student dla ga.
bekend gestaan en sy aan- Ieenthaid om batrokka te raak
gename studentelewe en by manse wat hulp nodig hat.
lekker studentegees is een Dla SODbled die student dik-
Van daardie dinge. Hierdie wels die eerste galeentheld
en nog baie meer wag vir die om as volwassene sy varant·
eerstejaarstudent wat bereid WOOrdallkheldteenoor die ge- ,-----------'-----------1
is om homself in hierdie stu- meenskap waarin hy lewe te
dentelewe te gee. Een van aanvaar, en 'daadwerklik lets
die heel aangenaamste tye daaraan te doeft.
Van 'n mens se lewe staan Die kuierprojek is een van
Julievoor die deur. Karnaval baie maniere waarop stu- Hierdie Jaarword die studente.
en intervarsity is maar twee dente diens kan lewer. Elke sentrum van vyf miljoen rand
van die hoogtepunte wat in t----------; tydens karnaval in gebruik
die volgende drie maande geneem.
VOorlê. Jy kan geen beter
~erwelkoming hê nre as om Jasse teen • Kamavalhemp
Jouself voluit in hierdie op-
Windende studentelewe te Vanjaar lyk die hempie soos
Werp. spesiale prys 'n tennishemp, met die

Namens die Studente- wapen van die Studentesen-
raad, wat al 'n paar jaar hier- trum daarop.
die' heerlike ondervinding Wit Jassevir praktiese klasse In 1980 is Pukserpe- en
deurgemaak het: Baie word elke weeksdag tussen mussies vir die eerste keer
Welkom! Mag jy net soveel 13hOOen 14hOOby die kale- te koop, Die serpe en mus-
Vreugde aan die PU ervaar teria te koop aangebied. Alle sies en T-hemde is by die in.
as wat ons tot dusver gehad groottes word teen R7,OO ligtingsdiens van die stu-
het - en dis regitig baiel verkoop. dentesentrum te koop.

Indringende samesprekings
russan dosente van dia var.
skillande staatswetenskapllke.
studierigtings aan die PU vir
CHOgedurende 1979, sal vol.
gens besluit vanjaar lei tot die
Instelling van 'n vakgroepko-
mitee (sub.fakultait) vir dia
leerganggroap staatswetan.
skappa. Volgans 'n woord-
voardar van hierdie komltae
hou hierdie nuwe ontwikkeling
uiteenlopande kort •. en lang·
termyn veranderings en aan·
passings vir dié studierigting
In. Uit dia oogpuntvan dia stu.
dant gesien, verteenwoordig
dit nie alleen groter studie· an
vakkombinasie moontlikhede
nie, maar dit salook meebring
dat, mat dia voorgenoma in-
stelling van semesterkur.
susse, beide dla spasiallsasle
en die byvak·moontlikhede
vollediger by studenta se aka-
damlese en beroepsbahoeftes
(varal staatsdiens beurs.
houars) sal aanpas.

By die bestaande vakke,
te wete Staatsleer, Interna-
sionale Politiek en Ontwikke-
lingsadministrasie, word
vanaf 1981 ook weer voor
~ienina gAm~ak vir Publieke
Administrasie. Hierdie toe-SR-voorsitter ,.-.---------------4 voeging, tesame met die
aanpassings wat met

verwelkom semesterisering aan die

K lt II t I onderskeie leerplanne

arnava 0 e te rste gemaak gaan word, ver-
breed die geleentheid tot

~6:~~a~~~S~ro~:~6~rg~~s~::
rigtheid van die opleiding r------------'------ _
ook verreken sal word. In
beginsel is ook reeds besluit
om leerplanne vir die onder-
skeie vakke in die leergang-
groep so op te stel dat voor-
siening gemaak word vir 'n
gemeenskaplike komponent1-----....:;..---------------1 naas die vier onderskeie
spesial iteHskomponente.
Sodoende sal moontlike oor-
vleueling en of duplisering
van leerstof, veral vir hoof-
vakstudente, heeltemal uit-
geskakel word.

Hierdie nuwe ontwikkeling
kan in die eerste plek gesien
word as 'n aanpassing by
tydsomstandighede en be-
hoeftes op staatkundige
gebied; Die mees uit-
staande karaktertrek van die
staat en die politiek van ons
tyd is immers dat dit onder-
hewig is aan snelle en voort

student kry 'n bejaarde by
wie hy of sy gaan kuier. Hier-
die student voorsien dan in
dié bejaarde se spesifieke
behoeftes. Besoeke aan tea-
ters en andsr uitstappies sal
gereël word.

Karnavalook vir eerstejaars
• Atlatiekbyeenkoms

Op 27 Februarie word 'n at-
letiekbyeenkoms waaraan
topatlete van die hele land
deelneem, gehou.

Om die kaartjieverkope te
verbeter is besluit om 'n
kompetisie in die vorm van
'n blokkiesraaisel op die
kaartjies te druk.

Elke eerstejaar sal twintig
kaartjies kry om te verkoop.
Die koshuis wie se eerste-
jaars die meeste kaartjies
verkoop, kry seshonderd
punte vir karnaval.

durende verandering en ont-
wikkeling. Enige vakweten-
skaplike en daarom ook
studierigting wat sy sout
werd is moet uiteraard met
veranderde omstandig-
hede en behoeftes tred hou,
trouens "op die voorpunt
van die tye" wees. Die stu-
dent kan en moet akade-
mies en professioneel ten
beste toegerus word om
hetsy as landsburger, diplo-
maat, administrateur, politi-
kus, joernalis, inligtings-
beampte, stadsklerk, na-
vorser, Afrikakenner, ontwik- r----........,------
kellngsamptenaar, gemeen-
skapsleier, ens. ens. sy plek
vol te staan.

Ontwikkeling op plaaslike
bestuursvlak, in ons Provin-
siale Administrasies, Lands-
regeri ng, Gemeenskaps-
rade, Tuislande, buitelandse
dienste en aan ons univer-
siteite bied vandag 'n wye
veld van moontlikhede vir
mense met goeie akade-
miese opleiding. In 'n bede-
ling waar Suid- en Suider
Afrika, te midde van 'n ge-
vaarlike wêreld, stewig aan
bale trente sy staatkundige
ontwikkeling moet uitbou, wil
dié studierigting aan die PU
vir CHO toekomsgerigte,
fundameneie en dinamiese
akademiese en professio-
nele opleiding aanbied.
Opleiding wat sal beant-
woord aan die mannekrag

Student
plan
Sien u naaste tak of
agentskap op die kampus
vir verdere inligting.

en akademiese eise op se-
kerlik dié deurslagge-
wendste terrein van ons
samelewing se voortbestaan
as Suid-Afrikaanse staatkun-
dige gemeenskap.

Meer inligting oor kursus-
en beursmoontlikhede kan
van proff. J.J. Henning (Ont-
wikkelingsadministrasie),
J.J. van Tonder (Staatsleer
en Publieke Administrasie)
en C.P. van der Walt (Inter-
nasionale Politiek), verkry
word.

PU bied ASB·
kongres aan

Die ASB-kongres vind vanjaar
vanaf 13 • 19 Julie plaas. Dit
word op die PU en POK·kam-
pUlla aangeblad.

Die tema van die kongres
is: Jeugkrag '80. Bespre-
king sal gevoer ward oor die
roeping van die Afrikaner-
Jeug op die volgende ter-
reine: Onderwys, Politiek,
Kultuur, Godsdiens en Eko-
nomie.

Min. P.w. Botha is gevra
om as openingspreker op te
tree. Die opening salop 14
Julie om 19hOOin die Oudi-
torium van die Studentesen-
trum plaasvind. Die kongres
duur tot 18 Julie met die af-
sluitingsdinee op 17 Julie.

Standard
Bank

(Geregistreerde Hanclelsbank)

Die Standard Bank van Suid-Afrika Beperk
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Aan die begin van soveel nuwe dinge mag die eerstejaars
van 1980 nie huiwer om dié nuwe fase in hulle lewens
geesdriftig storm te loop nie. 1-------·-----------------------------'

Hulle staan in die skrikkeljaar van 'n nuwe dekade met
die verdere voorreg om die Studentesentrum van meet af
aan te benut. DaaromIs dit die plig, maar ook die voorreg
van elke student om die maksimum gebruik van hierdie
moontlikhede tot hulle beskikking te maak.

Ook oriëntering moet positief en tot eie voordeel benut
word. Inskakeling by akademiese verpligtinge moet as
prerogatief gestel word, terwyl sosiale aanpassing van'
sekondêre, en aanvullende belang moet wees.

Mag hierdie nuwe dekade in alle opsigte voorspoedig
verloop!

SAGMOEDIGE
WYSHEID

Lees: Jakobus 3: 13-17.
Vers 13: "Wie IS wys en

verstandig onder julle? Laat
hom uit sy goeie lewens-
wandel sy werke in sagmoe-
dige wysheid toon,"

Die christene aan wie
Jakobus skrywe, kon so gou,
so sellvoldaan en hoogmoe-
dig praat en so min doen.
Hulle het so graag ander
geleer, maar self het hulle nie
juis enige voorbeeld gestel
nie.

Maar dan sê Jakobus In
vers 13: die toets van ware
wysheid lê bo alles In jou op-
trede, in jou werke.

Luister maar netwat sê die
Bybel,

"Ware wysheid is die vrees
van die Here en om van die
kwaad af te wyk Is ver-
stand." (Job 28:28)

"Die vrees van die Here is
om te haat wat sleg is ., "
(Spreuke 8: 13).

En onthou .. , Bybelse
wysheid Is allyd sagmoe
dlge wysheid en sagmoe-
dige wysheid is nie praterig
en selfsugtig nie. Nee, dit wil
gee en doen. Dit Is vrecehe-
wend, vriendelik, vol barm-
hartigheid, onpartydig en vol
gaele vrugte, sê Jakobus in
vers 17.

KORPS HET IETS VIR ELKEEN
Kor~s Veritas VIneet Is eIn
van die oudste rade aan die
PU. Kor~s se taak is om stu·
dente oor 'n wye spektrum
prlnslpliel aan die dink te sit.
Daarombly Korps aan die voor·
punt van nuwe ve!Wlkkelinge
in die wêreld om ons. In hier·
die termyn staan Korps onder
voorsitterskap van Reinde,
Kingma.

Korps is ook een van die
nuutste rade wat bestaan,
Aan die einde van die
termyn (Augustus 1979) het
Korps homself onder 'n ver-
grootglas geplaas en van
alle onnodige lompheid ont-
slae geraak.

Die volgende onderlig-
game het sitting in die Korps-
koukus. Om aan te sluit kan
die voorsitter geskakel word
of die kantoor besoek word
(op die eerste verdieping

van die SR-gedeelte in die
Studentesentrum).

HULPPROJEK
(Voorsitter: Willem Fourie)

AKTUEEL
Hou jy daarvan om hulp te
verleen met die hand? Hulp-
projek loods gedurende die
Julie- en Desembervakan-
sies 'n hulpverskaffIngs-
kamp In die vorm van kerk-
of skoolbou, verf, naaldwerk-
opleiding en opvoedkun-
dige dienste aan inwoners
van Vendaland, Bophutha-
tswana en ander tuislande.
Die kampe duur ongeveer
tien dae. Ook naweekpro-
jekte word beplan. Hou plak-
kate dop.

Sagmoedige wysheid is
die wysheid van Christus. die
Groot Leermeester wat gesê
het: "Neem my juk op julle en
leer van My, want Ek Is
sagmoedig en nederig van
hart." Die Fariseërs en die
Skrifgeleerdes het gepreek
en nie gedoen nie, maar
Chrislus hel gepreek en OOk
gedoen. By Hom was dit leer
en lewe en dit is sagmoe-
dige wysheid.

Jy is nou op univeraltelt.
Jy wil graag hard studeer,
Jy wil jou kennis laat toe- j.>- ~

neem.
Jy wil eendag vol wysheid
hier weggaan.

Dit alles is pragtige Ideale
en uitdagings. Mag jy die
genade ontvang om dit te Dié vereniging poog om nouer van die regsfakulteit en reg- die SRVP en Is vol brokkies
verwesenlik. Maar mag al jou kontak tussim regstudente en studente in nouer kontak. nuus oor wat In die Regsfa-
studies jou ook bring tol sag- die regspraktyk te bewerkstel. kulteit aangaan.
m dl h 'd Sosiale aktiwiteite soosoe Ige wys el : lig. Dit word gedoen deur Die regskliniek is 'n
• deurdat jy nie net met middel van akademiese akti. sportdae en braaivleis word onderafdeling van die SGD,
wysheid sal praal nie, maar wlteite 100S- skynhowe en be. ook vir die regstudente en tree na buite op om regs-
ook met wysheid saloptree; soeke aan die Hooggeregshof gereël. advies te verleen aan
• deurdat dit ook vir jou sal van Suld.Afrika. 0113 vereniging Is dus die minder gegoede mense.
gaan om jou goeie lewens- Die SRVP skakel mel reg- enigste wat die belange van Hulle kon nog nie in die ver-
wandel; studente en vereniglng_svan die regstudente as sodanig lede honderd persent funk-
• deurdat dit ook vir jou sal ander universiteite, en bring behartig. sloneer nie, maar hoop dat
gaan om JOUvoorbeeld. die doserende personeel Cognitlo is die lyfblad van dinge met die aanvang van

Dan is jy waarlik student. J
Dan is Jy waarlik wyse stu- f-----------------------, die nuwe aar goed sal
dent. regkom.
Dan is jy waarlik Puk-stu-
rlArl1

Daar word jaarliks sewe
kampe deur Aktueel aange-
bied. Een daarvan is op die
oomblik aan die gang - die
Korpskoukus hou 'n oplei-
dingskamp vir sy besture
om hulle voor te berei vir hul
werksaamhede In hierdie
termyn.

Aktueel bied ook drie
Eerstejaarskampe aan. Die
eerste kamp is 21 - 23
Maart. Hou die plakkate dop
en maak seker dat jy 'n
kampganger is. Dis 'n ge-
leentheid waarna elke eers-
tejaar gryp - gaan skiet
vroegl

FORUM
(Voorsitter: Ben de Klerk,
Tel. 3375/6)

Forum bespreek aktuele
onderwerpe vanuit 'n
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SRVP verteenwoordig regstudente

Retories leer praat
ASTER betrek

Die Retoriese Vereniging wil kampus sal tydens die Julle- Daar is altesaam nege fo-kusgroepe - een manskos-
die kuns van debattering en vakansie aan die Intervarsity elke aster huis en een dameskoshuis
redevoering op die kampus ba· Debati ng Con g ress te
vorder. Daarom word verskeie Rhodes deelneem. Ons vorm saam een groep, Ook
debatte en redenaarskompetl beoog ook 'n kursus in ASTER is 'n verenig'lng wat jou koshuis is deel hiervan• (al woon J'yin die dorp). Die.Ias beplan. openbare redevoering later die belange van Pukdames
Op 28 Februarie word 'n in die Jaar behartig, Gedurende 1980 groep se hoofdoel is om
"alerrte-debat" beoog Hou nus ons lakk t d bied ASTER verskillende mekaar beter te leer kendie kampusreêlings betyds r p a e op deur saam 'n saak prlnsi-

deurgegee word aan die waarbyalmal welkom is. Die en kom leer om jou saak te kursusse in pottebakkery, plëel te ondersoek. In Febru-
verskillende koshuise Die drie beste sprekers op die steil onthaalkuns en sjarme aan. a r Ie v in d die bek end -
~shu~b~oo"~d goo ~--------------------~---------~~elli~u~~p~u-~u
reëlings in verband met kos- plakkate In JOukoshuis dop.
hutslewe aan die koshuis-
raad deur, wat dan aan die
studente meegedeel moet
word, Die koshutsraad kan
beskou word as 'n raad wat
hom besig hou met reëlings
ten opsigte van kampuslewe
en raak elke koshuisgallger.

Die koshuisraad word ver-
teenwoordig op die SSR
deur twee SSR-Iede wat
gekies IS uit die vorige jaar
se koshuisraad,

Die Koshuisraad
Die koshuisraad sorg dat

- interkoshuisaksies glad
verloop,
- inwonings- en disSipli-
nêre probleme van die kos-
huisinwoners reg aangepak
word en
- dien as amptelike skakel
tussen koshuise, die kos-
huisbeheerkomitee, kos-
hulsadministrasie, die Teg-
niese Departement en die
SSR,

Die koshuisraad bestaan
Uit die pnrnarlae en primarii
van die onderskeie kos-
huise. •

Die koshuisraad sorq dat

'. - (..t..)cj 'S~~+~
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Chrtstelik-nasionale oog-
punt. Daar word geslote ver-
gaderings gehou vir alle
Korpslede en oop vergade-
rings vir alle Pukke. Die
eerste vergadering is op 20
Maart.

IDEOLOGIKA
(Voorsitter; Henk Stoker,
Tel. 5673)

Ideologika voorsien in die
behoefte wat daar by radi-
kaal-Christelike studente be-
staan om in Intieme kring oor
allerhande idees en ldeolo-
gieë te gesels. Op die
oomblik is daar drie groepe'
Die ontstaan en rigting van
Christelike Wysbegeerte:
Swart Teologie; en Christe-
like vermaak op 'n Christen-
kampus.

Ons sal graag nog groepe
wil bykry en indien jy in
enige van die onderwerpe of
in enige ander sosiaal-ideo-
logiese onderwerpe belang-
stel (soos wat sensuur is,
aborsie, genadedood, evo-
lusionisme, huwelik, byge-
lowe, die mag van die pers,
ensovoorts) gooI jou naam
en adres by die inligtings-
kantoor In bussie 75.

LIBER FACTUS
(Voorsitter: Johan Taute,
Tel. 4985)

Die vereniging se doel is die
vrymakmg van alle versla-
Wing In al sy fasette
(dwelms, drank, enso-
voorts). Dit beteken me
almal wat daaraan behoort,
is verslaafdes niel Liber
Factus verskaf hulp aan ver-
slaafdes, besoek klinieke en
nooi sprekers. As jy wil weet
hoe om reg op te tree tenoor
verslaafdes, sluit gerus aan,

FOKUSGROEPE
(Voorsitter aan anderkant van
spoor: Jannie van der Schyff,
tel. 8808.
Voorsitter aan duskant van
spoor: Jan van def Walt, tel.
23652)

PUBLIKASIES

Die blad Kruim wat elke
eerstejaar ontvang, word
deur Korps uitgegee. Kruim
is .die algemene nuusblad
van Korps en almal is
welkom om in te teken,
Ander publikasies van
Korps is: Vyfminute, Studie-
stuk en boeke.
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AISEe - Ekonomica
werk internasionaal

AlESECIs 'n onafhanklike, nie-
politiese, nie-winsmakende
internasionale vereniging van
handel- en ekonomiestudente.
Daar is 55 lidlande op ses vas-
telande. Suid-Afrika het in
1958 lid geword en het in 1967
die honderdste uitruilstudent
ontvang. Die PU vir CHOis een
van die dertien universiteite in
S.A. wat lede van AlESECis.

AI ESEC-Potchefstroom
het op die oomblik elf komi-
teelede met verskillende
portefeuljes. Die huidige
voorsitter is Kobus van Wyk.

DOELWlnE

sionale samewerking en die
opleiding van beter sake-
leiers vir die toekoms deut 'n
wêreldwye uitruilprogram vir
handelstudente tussen lid-
lande.
• Om as tussenganger op
te tree tussen handel- en
ekonomiestudente en die
Handel en Nywerheid in
Suid-Afrika.
• Om die handel- en ekono-
miestudente van Suid-Afrika
nasionaal sowel as interna-
sionaal te verteenwoordig.

• Om die status en stan-
daard van handel- en eko-
nomiese kwalifikasies te ver-
hoog in Suid-Afrika.• Bevordering van interna-

NUWE VERENIGING
HET VOL

PROGRAM

Die Instituut vir die Bevorde-
ring van Calvinisme gee ,---------;-------------------------

maandeliks gratis studie- V I k db· ·t
stukke uit. Dié stukke behan- erp eeg un e' rel UI
~ri;:~::,e~:Z:P/~:t r::: .
Vier van die IBC-Dagbe-
stuurslede voor die fBC-Sen-
trum te Joostestraat 21. Vlnr
Proff N T van der Merwe,
BJ van der Walt (Direkteur),
M Elaine Botha en J C Coet-
zee. Die Rektor, prof T van
der Walt, is voorsitter van die
IBC-Dagbestuur en Raad.

Die Departement Verpleeg- wat die Universiteit nou nog administrasie, Intensiewe
kunde aan die Potchef- elke jaar in opleiding mag sorg en ander ingesluit iS';
stroomse Universiteit vir hê. Verloskundige-, Opvoed-
Christelike Hoër Onderwys is Die vroeëre BA (Verpleeg- kundige-, Gemeenskapge-
vanjaar twaalf jaar oud, en het kunde)-graad met 'n daar- sondheidsorg· en Psigia-
vanjaar byna sewentig stu- opvolgende Diploma in Ver- triese Verpleegkunde.
dente In opleiding. loskundige Verpleegkunde Meesters- en doktors-

Van die studente wat is verander na die huidige grade asook 'n diploma in
reeds hulle basiese oplei- BArt et Scien (Verpleeg- Verpleegonderwys (Gegra-
ding aan die PU vir CHOvol- kunde)-graad. Dit is 'n dueerd) word ook aange-
tooi het, het agt al 'n Magis· kursus wat 41f2-jaar duur en bied en moontlik ook 'n
tergraad behaal en drie stu- studente wat dié graad vol- Diploma in Verpleegonder
dente is met hulle doktorale tooi, ontvang hulle graad wys vir opgeleide studente
studies besig. Hulle is mel, asook twee registrasies by wat die Suid-Afrikaanse
Marie Poggenpoel en mej. die Suid-Afrikaanse Raad op Raad op Verpleging se
MES, Swanepoel wat aan Verpleging, as Algemene- Diplomakursus voltooi het.
die PU vir CHO studeer en en Verloskundige verpleeg- Die studente sê hulle is
mej, Marinda Coetsee aan ster. bale gelukkig met die teore-
'n universiteit in die Verenig- tiese opleiding wat hulle aan
de State. Hierna volg 'n opsionele di PU . CHk . PI' le vir 0 ontvang.

Die werksaamhede van die Fi· Lede van dié vereniging ursus In s glatriese Ver Hulle praat ook met lof van
losofievereniging bestaan uit ontvang maandeliks 'n In 1966 toe die Departe- pleegkunde wat ses maande di

ment e tl'g - d' t d 0- di . le praktiese opleiding wat
algemene vergaderings en die kopie van Logos, Daarin g s IS, was le s u- uur, lt ver len vir die stu

de tet I t lf di Id' . hulle opdoen by die verskeie
Die Jukskei Staatmakers bied uitgee van hulle blaadjie, skryf studente, dosente, en n a waa, le eer- ent n verdere Universttelt- hospitale
die geleentheid op die PU aan Logos. ander mense soos dr. P.J. kragte een en die aantal sertifikaat en nog 'n registra Verpleegkunde studente
almal wat Voortrekkers wil Die algemene vergade- Meyer: prof. P.G du Plessis opleidingsposte wat deur ste by die Raad op Verpleg- aan die PU VIr CHQ ontvang
wees. rings sluit debatte oor en prof H.G. Stoker verskil- die Provinsiale Administra- ing.

d t
. Ik I d rtik I sie beskikbaar gestel is, praktiese opleiding aan die

Die Staatmakers funksio- on erwerpe wa vir e e en e a ucers. twintig, Die kursus het só uitge- Potchefstroomse en Klerks-
neer in belangstellings- Christenstudent van belang Die Filosofievereniging is brei dat dit nou uit vyf hoof dorpse Provinsiale Hospi-
gro~pe. Die huidige groepe is. Uitstappies na ander uni- nie geslote vir studente wat Die poste vir opleiding het studierigtings bestaan: AI- tale, die Witrand Hospitaal,
IS die Radiogroep, die Oor- versiteite, en braaivleise nie Filosofie as vak bestu- toegeneem tot vyftig en later gemene Verpleegkunde, Sterkfontein Hospitaal en die
lewingsgroep en Oplei- word ook gereeld gehou. deer nie. tot 75, die aantal studente waaronder nog rigtings soos Tara H Moros-sentrum.

dingsgroep. As daar r-----------------------------------------~-------------------,r--------------------r--------------------
genoeg belangstelling is in
die ander rigtings, kan nog
groepe gestig word.

Daar is jaarliks staptoere.
kampe en besprekings-
groepe oor godsdiens-, kul-
tuur- en natuursake. Hierdie
jaar is daar ook 'n Staatma-
kerkonferensie .

by die konservatorium aan-
gebied. Studente sal perio-
dieke besoeke aan
Johannesburg bring waar
opvoerings bygewoon sal
word. Daar word ook kitaar-
lesse deur van die bestuurs-
lede aangebied.

Die Klassieke Kitaarvereniging
Is een van die jongste vereni-
gingsopdie PU, en die bestuur
Is reeds hard aan die werk om
'n baie interessante program
vir 1980 op te stel. Daar is
reeds 'n seminaar vir die
naweek van 29 Februarie 1980
by Wits gereël.

Alle lede sal ook outoma-
ties affilieer by die Klassieke
Kitaarvereniging van Suid-
Afrika. Daaruit spruit voor-
dele soos afslag op musiek-
instrumente en bladmusiek.

Daar word ook opvoerings

Filosofievereniging
publiseer

Staatmakers

FSV
bekyk

die
praktyk

WE 'n stasie
onthou jy? .

'n lughawe
tasse

tot dan ...
en 'n dowwe kol

Die hoofdoelvan die FSVt. om
na die toepassing van Fisika in
die praktyk te kyk. Uitstappies
word onderneem na plekke
lOOS die Raad op Atoomkrag;
WNNR; SASOL;en steenkool-
en goudmyne.

Tydens ledevergadenngs
word skyfles vertoon en
praatjies oor wetenskaplike
onderwerpe gehou. Sosiale
aksies soos ysskaats, 'n
vleisbraai saam met die do-
sente en ook 'n interaksie
met die Fisika-studente van
WITS word gereêl.

'n FSV-publikasie,
PRISMA, verskyn ook elke
kwartaal.

Fisika is dus nie net die
'\lakgebied vir die toekoms
nie, maar dit IS dié vak wat
die wetenskaplike uitda-
gings van vandag die hoof
bied Deur FSV word ge
leenthede geskep om die
vakgebied aan studente
bekend te stel

PASV verenig

Aptekerstudente
eensaam ...
tot eendag

Jan Sleep

Die PU il die enigste
Afrikaanse universiteit In
Suid-Afrika wat die graad
B.Pharm. aanbied.

Die doel van die Potchef-
stroomse Aptekerstuden-
tevereniging is sedert 1950
om dié studente binne hulle
beoogde professie te ver-
enig.

PASV dek tans 'n wyer ter-
rein met 'n apteek in Ika-
geng waar hulle lede diens
doen; 'n jaarlikse kongres
waarbyalle aptekerstudente

'in Suid-Afrika betrek word;
toere; interklasdae; en 'n uit-
ruilskema vir oorsese vakan-
siewerk. Rolprentfilms oor
aktuele onderwerpe word
gereeld vertoon.

CHEMIEVERENIGING
Die Chemievereniging bled
akademiese en sostale aktiwi-
teite aan. Fabrieke en Indus·
trlati word beloek, kontak
word gemaak met studente
van ander universiteite en 'n
blaadJia gaan uitgegee word.

Hulle is behulpsaam met
die soek van vakansiewerk
en hou brosjures van werks-
moontlikhede In voorraad.
Daar is In kantoortjie waar
lede tussen klasse kan ont
span: Hou die plakkate dop
vir die eerste vergadering

Kom sien self waarom die Golf dié motor
von die jaar genoem word.

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

Harolds Volkswagen
Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 4261

"
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MONTIUM
MO.TIOM die PUse bergklim-
klub Is bedoel vir mense wat
nog van buitelug hou. Berg-
klim Is dié ontspanningsvorm
vir diegene wat hou van 'n bie-
tJie akile, maar nie glo aan
ooreiling nie. Daarom het
Montlum sy klub in twee afde-
lings verdeel naamlik, die
bergstap- en rotiklImafdelIng.
Die bergstapafdeling Is net
wat die woord wil sê: stap in
die bergel Die afdeling onder-
naem toere na onder andere
dia Drakensberge, Wolka-
berge, Kransberge en Seder-
berge. Staptoe,. na die Wilde-
kUl en Vlsrlvlervallal word ook
gerell.

Die rotsklimafdeling is vir
die manne (en meleiesl) wa!
bedeeld is met goeie senu-
wees en spiere. Rotsklim-
mers onderneem ook toere
na onder andere die Maga
liesberge en Drakensberge.
Daar word egter meer ge-
reeld by "mongatium"-rots
geklim. Dit is 'n ou natuurlike
sinkgat (nou heeltemal
veilig) met 'n paar redelike
kransies' 'om te klim. Dié
"gat" is ongeveer 40 km uit
op die Blyvooruitzigpad.
Mense wat belangstelom
rots te klim, kan ell<e Don-
derdagmiddag tussen
13hOOen 14hOOby die SSR-
kantoor bymekaarkom vir In-
ligting oor moontlike uitstap-
pies na "Mongatium". In
Maart het ons gewoonlik ons
jaarlikse uitstalling en kort
daarna 'n openingsnaweek
vir alle belangstellendes.
Rotsklimopeningsnaweek is
van 14 - 16 Maart en dié vir
stap 21 - 23 Maart

lndien jy in Montium be-
langstel -
• hou die plakkate dop
• bring die toerverqade-
rings by en

• kom skiet vir die toere!

AI wat jy nOdig het is 'n
paar stapskoene, 'n rugsak
(wat jy by die klub kan leen
as jy ledegeld betaal het),
wolsokkles, 'n staphemp en
-broek, 'n slaapsak en 'n wil
om anderkant Uit te kom. Jy
hoef nie atleetfiks te wees
nie, net so 'n bietjie sodat jy
darem die omgewing ook
kan geniet terwyl lY stap
en siedaar, jy's reg vir Mon-
tium. Ons beloof nie die
maan en die sterre aan joU
nie (al sien jy hulle snags
pragtig) maar wel 'n fees
van 'n tyd, sonder akade
miese bekommernisse of
ander lastel

Die volgende toere word
aangebied:

'n Tipiese rivierdeurtog ...

Openingsnaweke
Drakensberge: 3 - 10 April
en 14 - 18 Mei
Soutpansberg: 26 Junie - 2
Julie
Mount-aux-Sources: 28
Augustus 1 1 September
Wolkeberge: 9 - 12 Oktober
Hottentothollands- of Oute-
niekwaberge: 28 November
- 7 Desember.

Vir verdere inligting,
skakel Hans Kempff by
6386; Rudan van Eck by
4834, of gooi 'n nota in
Bussie 56 by die SSR-kan-
toor,

Valskermklub .mik hoog
Valskermspring is 'n volwaar-
dige sportsoort op die PU. As
die rootste Universiteitsklub In
die land, beskik ons oor die
nodige aslllteite.

Om te kan eelneem het jy
'n mediese sertifikaat, 'n
oorpak met lang moue, ste-
wels wat die enkels steun, 'n
valhelm en die toestemming
van jou ouers, nodig.

Opleiding duur ongeveer
agt weke en dit behels die
volgende: hoe om 'n vlieg-
tuig te verlaat; stabiliteit in
die lug; valskermbeheer;
landings; nooddrille; en hoe
om 'n valskerm te pak, 'n Lid van die PU-valskerm klub op pad grond toe.

AIKIDO
Die AIkidoklub Is nog 'n Jong
klub, maar het in sy jaar van
bestaan reeds groot byval
onder studente gevind. Veral
beginners geniet die sport-
soort bale, aangesien dit lig-

___________________ --. --.J gaamUke fiksheid en vinnige
'n Rotsklimmer besig om te absail teen die kranse.

Gimnastiek gaan vooruit
Gimnastiek Is 'n bale bekende
sportsoort en het dUI geen be-
kendstelling nodig nie.

Vorige jare het die gerie-
we ontbreek, maar met die
bou van die studentesen-
trum is daar begroot vir
nuwe en moderne apparaat
wat van vanjaar af in gebruik
geneem word.

Afrigting sal vanjaar ge-
skied onder mnr. Piet Louw,
'h voormalige springbok-

afrigter Vir 1980 word daar
vier kampioenskappe
beoog, die Wes-Transvaalse
kampioenskappe, S.A.U"
SA kampioenskappe en
die Intervarsity teen UOVS

Buiten die oefen word
daar ook baie tyd spandeer
aan sosiale aktiwiteite en die
klub beoog om tydens die
SAU-kampioenskappe, in
Durban, 'n week daar te
gaan kampeer

reflakse bevorder, maar ook
omdat dit praktiese waarde vir
elke deelnemer inhou.

In die kursus word daar
met die basiese judo- en ka-
ratetegnieke kennis
gemaak. Vir die gevorderde
gordels leer ons ook mes-
aanvalle en verdediging.

Die Aikidoklub beplan om
in 1980 aan die Aikidokam-
pioenskappe deel te neem,
asook om 'n paar grade-
rings vir sy lede aan te bied,
sodat daar vinnig in die veg-
kuns gevorder kan word.
Verder word daar in die
Aprilvakansie 'n groot
afrigtingskamp beplan wat
beloof om 'n groot geleent-
heid te wees aangesien die
hoofinstrukteur van Aikido in
Suid-Afrika dit sal bywoon,

Belangstellendes kan
Maandag- en Woensdag-
middae van 16h15 tot 17h45
die oefeninge in die saal
onder die ouditorium
bywoon. Navrae kan in
bussie 1137 geplaas word.

Netbalklub het· meeste spanne
Die PU Natbalklub II die da-
mesklub wat spog met dla
grootste aantal madedingende
Ipanne op dla PU. Daar Is nie
minder nla .s 20 koshuis-
spanne wat onderling kompe-
teer. Daar Is ook 'n PU 1A en
PU 18 span wat albei In die
Wes-Transvaalse A-liga mee-
ding. Vanjaar gaan daar ook
twee 0/20 spannagekles word,
lodat belowende eerstejaars
wat nie gekies word vir die
sanlor spanne nie behoue kan
bly. Proewevir al die vier Puk-
Ipanne word vroeg In dia Jaar
gehou- word dus solank fiks.
Enige persoon Is welkom om
aan die proewe deel te neem
en keurders van buite sal sorg
vir absolute objektiewe kau-
ring.

Die Netbalklub Is een van
die min klubs wat sorg vir'n Gimnas van die PU wys sy slag.

volgehoue goeie prestasie,
Die feit dat die PU 1A-span
nog altyd die Wes-Trans-
vaalse Senior liga gewen
het, getuig daarvan, Op
SAU kampioenskappe het
die Pukke in jare nie 'n laer
posisie as vierde plek
beklee nie en stap hulle nog
elke jaar weg met die louere
as die span met die beste
gees! Jaarliks kom die
grootste aantal Wes-Trans-
vaalspeelsters ook uit die
Pukgeledere. Die koshuis-
spanne dreun mekaar goed
op, In sowel die Super- as
die Relegasieliga moes uit-
speelwedstryde gehou word
om die finale wenners te
epaal. Goeie prestasies kom
natuurlik nie sonder oefe-
ning en afrigting nie. Vanjaar
sal gepoog word om selfs

nog beter afrigting as in die
verlede te kry.

• Oefentye

Koshuisspanne oefen Maan-
dae en Woensdae vanaf
16h30 tot 18hOO en speel
ongeveer drie uit elke vyf
Saterdae wedstryde. PU-
spanne oefen Maandae om
18hOOtot 20hOOonder sprei-
ligte en Woensdae vanaf
16h30 tot 18hOO

Belangrike Netbalgebeur-
tenisse is die koshuisnetbal-
toernooi reg aan die begin
van die seisoen, Intervarsi-
ties teen RAU en Kovsies,
die SAU-toernooi in.ete Ju-
lievakansie op Stellenbosch,
asook die SA Provinsiale
toernoor gedurende die-
selfde vakansie,

SPORTBURO STEL
BEKEND

Twee nuwe Sportbeamptes Is
met ingang 1 Januarie 1980
aan die Sportburo aangestel.

Mnr George Moorcroft, 'n
oud-onderwyser en oud-Puk
het.sy HNOD aan die PU vir
CHO verwerf. Hy het aan die
Hoër Volkskool Potchef-
stroomgematrikuleer,is25 jaar
oud, getroud en het een
kindjie. George, soos ons
hom ken, is 'n puik rugby-
speler wat onder andere die
PUK, Wes-Transvaal, SWA
en die SA-Platteland as
skrumskakel verteenwoor-
dig het. Sy veelsydigheid as
sportman word verder onder-
streep deurdat hy krieket vir
die SA-Distrikte en hokkie vir
Wes-Transvaal gespeel het.
Verder is George 'n gekwali-
fiseerde atletiekbeampte,
gimnastiekbeoordelaar, le-
wensreddér en noodhulp-
beampte.

Mnr Pieter Louw, 29 jaar
oud, getroud (een kindjie)
het sy BA-Graad in lig-
gaamlike Opvoeding ver-
werf en is tans besig met sy
Honneursgraad. Mnr Louw
het aan Paarl Boys' High ge-
matrikuleer en was aan die
Universiteit van Stellen-
bosch verbonde. As gekwa-
lifiseerde gimnastiekafrigter
en -beampte het hy gedu-
rende 1973 waardevolle
ondervinding in Duitsland
opgedoen. Hy was WP en
assistent nasionale afrigter In
gimnastiek gedurende die
jare 1977 tot 1979, asook 'n
nasionale beoordelaar. As
rugbyspeler het hy vir die
Vrystaat (1970) en vir klub-
spanne In Nieu-Zeeland en
Australië gespeel. Om alles
te kroon het mnr Louw die
Vrystaat ook as 'n landloop-
atleet verteenwoordig.

Mnr Moorcroft is voorlopig
aangestel as die organi-
seerder van alle damesport
en mnr Louwas die organi-
seerder van alle Binnens-
huise sport aan die PUK.


