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Admin.-gebou amper vol~ooi 
DIE nuwe administra
siegebou word waar
skynlik aan die einde 
van die jaar of vroeg in 
volgende jaar betrek. 
Die amptelike ope
ningsdatum is egter nog 
onbekend. Die gebou 
bet ongeveer drie mil
joen rand gekos. 

· -
Omdat die buidige ge

bou nie aan die vereistes 
voldoen nie en ruimte so 
beperk is dat personeel 
oor die bele kampus ge
buisves moet word, is in 
April 1979 met die bou van 
'n groter en beter beplan
de administrasiekom
pleks begin. 

Op die grondvloer van 
die nu we gebou is 'n groot 
saal vir die inskrywing en 
registrasie van studente. 
Afdelings wat op studente 
betrekking bet, is op die 
grondvloer en alle ver
wante afdelings is nou 
bymekaar. Studente sal 

• Die nu we administrasiegebou wat waarskynlik teen die einde van die jaar of vroeg in die 
volgende jaar voltooi sal wees. 

Dit sal bydra tot die oplos
sing van die buidige par
keringsprobleem. 

Die gebou is met die 
studentesentrum verbind 
en die styl daarvan sluit 

aan by die van die Frans 
du Toit-gebou. Saam met 
die ander gebou vorm dit 
'n binneplein op die sen
trale kampus. Tuine sal op 
die terrein rondom die 

gebou aangele word. 
Indien die gebou betyds 

voltooi is, sal die registra
sie van studente volgende 
jaar in die nuwe gebou 
plaasvind. 

POLITIEKE denke 
moet veral op Afrikaan
se kampusse gestimu
leer word. Polstu moet 
hierin 'n groot rol speel. 
So se mnr Piet Fourie, 
die nuutverkose nasio
nale voorsitter van Pol
stu. 

Mnr Fourie se dat die 
meeste ander kampusse in 
'n groter mate by die poli
tiek betrokke is en dat 
Polstu horn primer op 
Afrikaanse kampusse sal 
rig. Daarvandaan sal daar 
intensief met ander be
langstellende kampusse 
geskakel word. 

Volgens mnr Fourie is 
daar op die konferensie 
skerp verskil, maar die 
gemeenskaplike doelwitte 
was groter as die ver-

• Mnr Pieter Fourie 

skille. Die verskille kon 
uitgepraat word en bet op 
goeie besluite uitgeloop. 

Mnr Fourie se hy sal al
les in sy vermoe doen om 
die doelwitte van Polstu te 
verwesenlik en sodoende 
sy Christelike beginsels 
uit te leef. 

~:~:~~o ron~.~~K~~h~.~.~~,~ I 
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saal met 150 sitplekke en 
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Die gebou het 130 kantore. - Hansie Vermeulen -
'n Daktuin sal ook op die 
eersteverdieping aangele 
word. 

Die dak van die gebou 
bestaan uit glaspanele en 
die hele gebou bet vol
vloermatte. Net die in
gaiigsportaal bet 'n mar
mervloer. Die gebou bet 
drie hysbakke en 'n lug
reelingstelsel. 

Die kelder maak voor
siening vir parkeerruimte, 
waarvan 'n deel vir besoe
kers gereserveer sal word. 

IN 'n omvattende ver
slag aangaande kos
huisaangeleenthede is 
daar onder meer bevind 
dat vier-en-veertig per
sent van die huidige 
koshuisinwoners aan 
die PU nader aan 'nan
der universiteit of kol
lege woon waar hulle 
hul huidige studierig
ting sou kon volg. Dit 
blyk ook dat sewe-en-

negentig persent ge
lukkig is met die hui
di ge koshuisomstan
dighede. 

Die verslag, wat drie
en-negentig bladsye be
slaan, bevat die bevin
dings van 'n kommissie 
wat in Junie 1979 deur die 
Rektor aangestel is. Dit 
moet nou aan die Raad 
van die Universiteit voor-

gele word vir goedkeu
ring. 

Die kommissie moes 'n 
intensiewe opname van 
die huidige koshuisposi
sie, begeertes en behoef
tes van koshuis- sowel as 
dorpstudente en tendense 
aan ander universiteite 
maak. Die opname moet 
dien as basis vir 'n omvat
tende toekomsplan ten 
opsigte van PU-koshuise 
vir die volgende vyf, tien 

Gespreksgroep gestig 
- John Potgieter -

POLSTU eerbiedig die Christelike beginsels, wat 
onder andere impliseer dat God se soewereiniteit 
en die Bybel as Woord van God aanvaar word. 

So lui die aanhefvan die grondwet van Polstu soos op 
die konstitusionele konferensie bepaal is. Die konfe
rensie is op 12 en 13 September in Johannesburg gehou. 
Die klousule impliseer egter nie dat lidmaatskap net vir 
Christene voorbebou word nie. 

Polstu wil homself ten doel stel om 'n milieu te skep 
waarin studente op 'n krities-wetenskaplike wyse oor 
politiek kan redeneer. Die organisasie is primer op 
studente gerig en wil tot alle rassegroepe spreek. 

Ui tgangspunte 
In hierdie politieke gesprek word die volgende uit

gangspunte aanvaar: 
• Volle Suid-Afrikaanse burgerskap, vir persone wat 
bier gebore en genaturaliseer bet op die grondgebied 
van die RSA soos op 31 Mei 1961. 
• Gelyke ekonomiese en sosiale stelsel en 'n ekono
miese stelsel wat tred hou met die verskeidenheid van 
praktyke en beboeftes. 
• Gelyke politieke seggenskap. 
• Vryheid van assosiasie, beweging en spraak. 

Doelwitte 
Om bierdie doelwitte te bereik sal as volg te werk 

gegaan word: 
• Polstu verwerp geweld en is ten gunste van vreed
same onderhandelinge. 
• Die vereniging verwerp ook gedwonge segregasie en 
integrasie en erken etnisiteit en identiteit. 
• Verkryging van gelyke onderwysgeleentbede. 
• Die insluiting van 'n handves vir menseregte in die 

grondwet van die RSA met 'n soewereine regsbank as 
gesag hieroor. 

Uitvoering 
Die praktiese implikasie en uitvoering van die doel

stellings is as volg: 
• Die stigting van verenigings op alle belangstellende 
kampusse. 
• Die uitgee van 'n nasionale publikasie asook publi
kasies van die verskillende kampusverenigings. 
• Navorsing op seminaarbasis wat die beskikbaarstel
ling van beurse vir nagraadse studie oor spesifieke 
onderwerpe insluit. 
• Die hou van nasionale kongresse. 
• Plaaslike projekte geloods deur kampustakke. 

Polstu wil skakel met alle belangegroepe in Suid
Afrika wat daarin belangstel om te skakel. Daar sal ook 
gepoog word om volledige insig en kennis oor die werk
likhede van die land te kry. Skakeling sal op beide 
formele en informele wyse plaasvind. Daar sal dus ook 
van lede verwag word om skakeling in hulle gebiede op 
'n informele wyse te doen. Die nuusmedia sal te alle tye 
welkom wees by enige vergadering van Polstu. 

Na afloop van die konferensie is ook 'n nasion'ale 
bestuur verkies waarvan mnr Piet Fourie van die PU 
voorsitter is. Die ander nasionale bestuurslede is mnre 
Renier Koegelenberg (ondervoorsitter, Stellenbosch), 
Pieter Naude (sekretaris, Stellenbosch), Burgert Oost
huizen (penningmeester, Pretoria), Chris Swart (addi
sionele lid, Durban). Die redakteur van Polstu '80 is 
John van Breda van Stellenbsoch. 

Mnr Chris Swart is ook die voorsitter van die studen
teraad van die universiteit vir Natal se Durbantak. 

of twintig jaar. 
Ten opsigte van die hui

dige koshuisposisie blyk 
dit dat die persentasie 
studente in koshuise ge
leidelik afneem. In 1975 
was ses-en-sestig persent 
van die voltydse inge
skrewe studente koshuis
inwoners en bierdie getal 
bet afgeneem tot een-en
sestig persent in 1979. 
Daar was in Oktober 1979 
vierhonderd-agt-en-se
wentig plekke oop, terwyl 
daar in Februarie 1976 vir 
honderd-agt-en-sestig ek
stra plekke voorsiening 
gemaak moes word nadat 
koshuise reeds vol was. 

Dit wil egter voorkom 
asof daar by bykans alle 
Suid-Afrikaanse universi
teite 'n afname aan die 
behoefte aan koshuisin
woning is. 

Wat finansiele aspekte 
betref, is die koshuise in 
die jongste tyd teen 'n ver
lies bedryf. Daar is gevind 
dat klein eetsale nie eko
nomies bedryf kan word 
nie en dat daar oorweging 
geskenk moet word aan 
die sluiting van hierdie 
eetsale. Daar was in 1979 
ook 'n groot tekort op ge
boue en onderhoud, ten 
spyte daarvan dat daar in 
hierdie jaar geen noe
menswaardige verbete
ringe aan geboue aange
bring is nie . 

In verband met kos
huisbewoning is die toe
komsverwagting dat daar 
geen sterk groei vir die 
PU, soos ook vir ander 
residensiele universi
teite, verwag kan word 
nie. 'n Geleidelike afplat
ting vir die tagtigerjare 
word in die vooruitsig ge
stel, met 'n daling in 1990 
tot 1992. Verskeie redes 

word biervoor aangevoer, 
waaronder groter stu
dentegetalle vir UNISA 
en die Tegnikons, 'n ver
mindering in die aantal 
matrikulante en die feit 
dat bevolkingsprojeksies 
vir die blanke bevolking 
toon dat die fertiliteits
koers van die blanke 
skerp daal. 

Met die oog op hierdie 
afplatting en die huisves
ting van vyfhonderd-en
twintig studente in die 
twee kosbuise wat tans in 
aanbou is, en ook gesien 
in die lig van die projek
sieverslag dat cjaar nie 
voorsiening gemaak hoef 
te word vir koshuis
akkommodasie vir die 
voorsienbare toekoms nie, 
bet die Direkteur Kam
pusdienste aanbevelings 
voorgele wat, volgens die 
kommissie, groot bespa
rings sal meebring. 

Die aanbevelings behels 
onder andere dat Klooster 
se huur na 1981 nie ver
Jeng moet word nie, Piet 
Groblerbuis na 1981 van
wee 'n swak struktuur ge
sloop moet word, en Hei
mat en Uitspan na 1981 
nie !anger as gewone kos
huise gebruik moet word 
nie, maar vir 'n ander doel 
aangewend moet word, 
omdat hulle strukture nog 
in 'n redelike goeie toe
stand is. Nog 'n aanbeve
ling is dat die Lettie du 
Plessis-eetsaal gesl uit 
moet word vanwee die 
geweldige verlies wat in 
1979 getoon is. 

Hierdie aanbeveling 
impliseer dat die huidige 
ses kombuiskomplekse 
verminder moet word na 
vier. Volgens die kommis
sie sal dit 'n groot bespa
ring meebring. 
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Potchefstromer
stal uit )

by Salon 1
DIE jaarlikse Salon is
Maandagaand, 8 Sep-
tember deur prof Botha
geopen. Dit is die vyf-
tiende Salon van sy
soort, en in vergelyking
met 1979 se inskrywings
is die standaard van
werke heelwat hoër.
Van die 84 werke wat
ingeskryf is, is 61 uit-
eindelik gekeur.

Die groot variasie van
benaderings, tegnieke en
temas sorg vir 'n uiters ge-r-----------------------------------------------f slaagde uitstalling. TemasMi'~;i~~M@~m~1was eie keuse, en is mees-
tal persoonlik en lighartig
van aard .

Potchefstromers wat
onder andere uitstal is Ti-
tia Ballot en Nola Strauss
(albei dosente aan Depar-
tement Beeldende Kun-
ste), Marcus Coetzer, Et-
tienne Fourie en Mynderd
Vosloo wat aldrie laas
jaar Beeldende Kuns-
grade verwerf het.

Die Salon is nog tans te
besigtig in die Frans du
Toit-uitstallokaal.

Hartman betower
WOORDE ontbreek 'n
mens as jy die konsert
van die sopraan Gerda
Hartman moet resen-
seer. Betowering, siel-
volle ontroering en mu-
sikale genoegdoening is
slegs 'n paar gedagtes
wat by 'n mens opkom.

Mej Hartman het vanuit
die staanspoor 'n innig-
heid geprojekteer wat
kenmerkend van die gan
se konsert was. Gewone
sangtegnieke soos diksie
en asembeheer is by haar
asof vanselfsprekend. Dit
het voorgekom asof dit
geen inspanning verg om
te kan sing nie.

Henri Duparc se drie
sensuele liedere is elk
met 'n spesifieke klank-
kleur aangebied - die
angskrete in die oorlogs-
lied "Au pays ou se fait Ia
guerre" gepaard met mej
Hartman se uitstekende
gesigspel, was roerend.

Uitstekende toonkwali-
teit en variasie in veral
"Wo die schonen Trompe-
ten blasen" uit Mahler se
Des Knaben Wunderhorn
was opvallend. Cresendo
en diminuendo op een
noot was dikwels so effek-
ti.ef dat my hare gerys het.

Note met en sonder vi-
brato as effek het dieself-
de uitwerking gehad. Die
drie liedere van Strauss
was 'n hoogtepunt.

"Betreit" het die gehoor
'n paar sekondes lank
muis-stil laat sit voordat
daar teruggekeer is aarde

- MinetteJoubert-

toe vir applous - een ne-l
melse noot hier sal my'nog:
lank bybly.

Morester en Plankieme-
siek van Pieter de Villiers
was baie stemmingsvol.

Die hele siklus was vol
glimlaggies en mej Hart-
man het 'n liefdevolle
stemkwaliteit aangewend

en elke lied met deernis
gesing. John Whitelaw het
'n moeilike taak gehad
met en dit inderdaad goed
verrig met die klavierpar-
ty in die liedere van
Mahler. Die Moessorksky-
liedere was imposant.

Dit was waarlik 'n uit-
sonderlike konsert.

(Die Beeld).

....

AS 'n mens hierdie film
in literêre terme kon
beskryf, sou mens kon
sê dat dit eerder poësie
as prosa is. Verskeie
faktore maak dié film
iets besonders. Die
mens se vrees vir die
dood staan tematies
voorop - die wegdoe-
ning van alle skyn as die
dood die enigste rele-
vante faktor word tus-
sen "all that jazz". Inte-
greer hierdie tema in 'n
"show·biz"-mi lieu en
beeld dit met liggaams-
bewegings uit, dan hét
jy iets besonders!

S6 word die
dood/gewete voorgestel as
'n vrou (een van die swak

plekke in die hoofkarak-
ter se lewe), ironies ge-
noeg, in wit geklee. In fase
een van die film vind
mens die choreegraaf in
sy beplanning van 'n nuwe
stuk. Dan beland hy - in
die tweede helfte - in die
hospitaal, waar mens,
dokter en dood alles op-
gaan in 'n unieke kunste-
naarsvisie van dansende
vormgewing. (Wat 'n paro-
die op die tradisionele
"show-biz"!).

Behalwe vir die gesprek
van die hoofkarakter met
die vrou in wit, word die
pasiënt se sterwensproses
ook binne dié raamwerk
geplaas deur 'n komediant
wat dit tipeer as bestaan-
de uit: "anger, denial,
bargaining, depression,
acceptance". Die herha-

Kunsstudente ervaar
Battis se lewenslus

DIE derdejaarkurisstu-
dente was Saterdag 6
September in Johan-
nesburg op 'n insigge-
wende kunsuitstappie.
Die sukses van die sti-
mulerende uitstappie
was die gevolg van 'n vol
en 'kleurvnlte' program,
opgestel deur Mej
Zuanda Badenhorst.

Die hoogtepunt was
prof. Walter Battiss se uit-
stalling, waar hy self
teenwoordig was. Sy bor-
rellende, lewenslustige
persoonlikheid word
weerspieël in 'n fantasie
van skilderye, tekeninge
en grafiese werke.

Oor sy godsdienstige
oortuigings sê hy dat hy
glo die Skepper het ook 'n
sin vir humor - "kyk net
na die olifant en kanga-
roo."

Gauguin het 'n belang-
rike invloed in sy werk en
daarom het hy besluit om
Gauguin se lewensroete te
volg. Só het hy afgekom op
sy graf - waarvan daar 'n
skildery op die uitstalling
was. Dié werk kombineer
Gauguin se helder kleur-
gebruik en sensitiewe ge-
voel vir die tropiese.

Ray Hockstein se woon-

stel was volgende aan die
beurt. Omdat sy nie daar-
aan glo om haarself te
bind aan uitstalgallerye
nie, stal sy in haar woon-
stel uit. Sy boet nogtans
niks van haar bekendheid
by die publiek in nie.
"UitstalgaUerye is geneig
om voorkeur te gee aan 'n
sekere tipe werk," het sy
gesê. "I'm an old lady, so 1
just don't bother", is haar
eerlike mening oor die
saak. (Interessant is haar
stadige Ameri kaa ns-J ood-
se aksent). Ongelukkig was
haar tekenkuns-uitstal-
ling verby en al die teke-
ninge reeds in Amerika!
Haar 'rejects' (soos sy dit
noem) was darem beskik-
baar en die kunsgroep het
tog gevoel dat die werke
meer werd is as dit.

Ulrich Schwanecke se
waterverfuitstalling is ook
bygewoon en sy tegniek
het deurgaans aandag ge-
niet.

In die dieretuin is mid-
dagete genuttig en daarna
entoesiasties gepoog om
die' diere te teken, 'n uit-
daging wat almal se koppe
laat draai het met idees.

Die toer is atgeslutt met
'Encore BreI' (Chelsea-
teater), en op tradisionele

wyse het die Potchefstro-
mers blomme op die ver-
hoog gestrooi toe die 'en-
core' aanbreek.,;":,,,,====

ling van dié motief is irri-
terend-funksioneel. Mens
kan jou egter afvra of
hierdie gegewe deurge-
voer word, aangesien
mens nie die indruk van
ware aanvaarding ervaar
nie.

'n Ander raamwerk wat
gebruik word, is die stort-
toneel met Vivaldi se
"Vier seisoene", die
daarmee gepaardgaande
neem van pille en oog-
druppels, waardeur met
onder meer skitterende
kamerawerk, die siekte en
dood voorspel word.

Alle eer aan Bob Fosse
vir skitterende choreogra-
fie. Hy is ook gedeeltelik
vir die teks verantwoorde-
lik. Roy Schreider lewer
goeie spel - met een of
twee insinkings. Opval-
lend is die verdwyning
van die Victoria se rol -
myns insiens skitterend
vertolk - uit die hoofka-
rakter se "gedagtewêreld"
sodra sy uit sy bed uitklim.
Die funksionaliteit hier-
van is argumenteerbaar.

Sekere aspekte van die
film is egter minder be-

vredigend. Banaliteite
soos die toneel van die
halfnaakte, nie-slanke
danseres, die oog- en ope-
rasietonele, gee mens die
indruk dat die film wou
skok. Ten opsigte van se-
kere tonele is die sensor-
skêr dan ook onoordeel-
kundig gebruik.

Die meriete van hierdie
film lê veel dieper as wat
moontlik is om hier op in
'te gaan. Hier gaan dit om
veel meer as vermaak en
kry mens met die film as
kunsuiting te make.

Uiteraard is dit dan ook
nie 'n film vir alle teater-
gangers nie.

Matie-leiers
DIT wil al lyk of daar 'n

leierkrisis op die Matie-
kampus is. Verwarring oor
die SR-verkiesing is tyde-
lik opgelos, nadat die rek-
tor 'n tussentydse be-
stuurskomitee, bestaande
uit: vyf lede van die Uit-
voerende Komitee van die
SR, die voorsitters van die
primarii en primariae-ko-
mitees en die Studentepar-
lement. aangestel het om te
funksioneer tot die SR-ver-
kiesing plaasvind.
Matiel (Die Matie. 22 Augustus

Human speel
voor tuisgehoor

OP kort kennisgewing het die twintigjarige Hu-
man Coetzee (tjello), begelei deur prof Hennie
Coetzee, ingestaan vir Niel Immelman, wat weens
onvoorsiene omstandighede nie kon optree nie.

Die program is geopen met die Sonate in D majeur
van Benedetto Marcello. Human se spel is deurgaans
gekenmerk deur suiwer intonasie, 'n stewige aanslag en
'n warm, vol klank.

Die Solo-suite no. 4 in E-mol-majeur van JSBach is in
een van die moeilikste toonaarde vir tjellogeskryf. Die
interpretasie van hierdie suite het 'n bietjie
kontinuïteit gekort - die prelude was effens soekend
en onseker. By die Courante was die spel meer selfver-
sekerd, hoewel ritmiese onstabiliteit hier en daar te
bespeur was. Die res van die vertolking van die suite
was oortuigend en dinamies goed afgewerk.

In die Sonate in D-majeur opus 102 no. 2 van Beetho-
ven was prof Coetzee se meesterlike vermoë tot ensem-
blespel duidelik te bespeur. Die eerste helfte het na 'n
hoogtepunt gelei, met 'n treffende interpretasie van
veral die laaste beweging, die Allegro fugato.

Die laaste helfte van die program is aan werk uit die
laat-romantiese - en vroeg moderne tydperke gewy:
die Sonate vir tjellosolo, opus 25 no. 3 van Paul Hinde-
mith, Kol Nidrai van Max Bruch, Sonate in F-majeur,
opus 6 van Richard Strauss. Die hele program was met
'n oorwegend swaar romantiese styl benader en dié kom
vir die eerste keer tot sy werklike reg in die romantiese
werke. Die oorromantisering van veral Bach en Beetho-
ven op sekere plekke, was steurend.
Kol Nidrai van Max Bruch en die eerste beweging van
Richard Strauss se enigste tjellosonate was 'n hoogte-
punt in die program. In albei werke toon tjellis en
pianis 'n hegte eenheid en die jong tjellis 'n verbasende
volwasse interpretasievermoë. In die pragtige
cantabile-dele van die Kol Nidrai (wat op 'n Joodse
kerklied gebaseer is), het Human die klankkwaliteit van
'n groot tjellis geopenbaar.

Sy spel is deurgaans deur goeie tegniese vaardigheid
en netjiese dinamiese afronding gekenmerk. 'n Mens
kan verwag om in die toekoms nog baie van Human
Coetzee te hoor.

Kunskalender
AUDITORIUM: Die bekende sanger, Rudi Neitz

tree Saterdagaand, 20 September om 20hOO in
die auditorium van die Studentesentrum op.

P.U. KAMERTONEEL: Die Dept. Spraakleer en
Drama bied vanaf 22 tot 23 September "Pol-
fyntjies vir die proe" van Leipoldt in die PU
Kamertoneel aan. Die regie word waarge-
neem deur Bet Botha.

KONSERVATORIUM: Ad Libitum onder lelding
van Kobus de Witt, lewer op 20 September om
20hOO 'n kooruitvoering in die konservato-
rium. Kaartjies is beskikbaar teen R2 per per-
soon.

POTCH INRY: Vrydag 19 tot Saterdag 20 Septem-
ber le Vertoning (19hOO) "Little Miss
Marker" met Julie Andrews in die hoofrol. 'n
Nuwe weergawe van die Shirley Temple ko-
medie-romanse waarin 'n kind as borg gelaat
word vir dobbelskuld.

2e Vertoning (21hOO): "Just tell me what you want"
met Ali Macgraw en Alan King in die hoofrol-
le. 'n Komiese liefdesverhaal waarin 'n ryk
man en 'n mooi, eiewillige meisie in heelwat
ongewone situasies beland.
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Raadsvoorsitter se doelwitte vir 1980 

Pi et Fanoy, nu we 
Korpsraadvoorsitter, se sy 
doelstellings vir die nuwe 
termyn is om te dink aan 
terreinafbakening vir 
Korps self. Hy sal onder
soe k instel vir die be
staansreg van Fokus, en 
wil 'n sterker klem laat val 
op terreine soos die stu
dentelewe en sport. 

Hy wil graag die werk
verdeling meer eweredig 
laat geskied in die nuwe 
termyn . 0-rientering is 
noodsaaklik , maar kan 
ook 'n euwel word. Daar 
moet 'n gesonde. orien
tering vir eerstej a ars 
wees. 

Die Groot Sweet was nie 
geslaagd nie . Te min 
mense was betrokke. Stu
dente het Die Wapad ge
bruik vir die verkiesing. 

Om die negatiewe beeld 
van PU te verbeter, moet 
daar skakeling met mense 
van buite wees. Persone 
moet na die kampus uit
genooi word om hulle te 
wys wat aangaan. Die ee r
ste skakeling sal in Sep
tember 1980 plaasvind. 
Foutiewe koerantberigte 
moet ook reggestel word. 

Piet het drie probleme 
genoem waaraan hy aan
dag gaan skenk: - Hy wil 
Korps se beeld probeer 
verbeter deur middel van 
behoeftepeiling, naamlik 
hoe studente oor Korps 
voel en wat hul van Korps 
verwag. 
- Hy wil probeer om uit 
teorie in die praktyk self 
te kom. 
- Hy bepleit opleiding 
van die Raad self ten op
sigte van kennis en vaar
dighede. 

Dit help nie dat die 
Raad werk en die stu
dente ondersteun dit nie. 
Ondersteuning is nodig 
sodat die Raad kan funk
sioneer. Dit sal waardeer 
word as kritiek verkry 
word, sodoende kan vas
gestel word waar die pro
blee~punte le. 

Werner Eksteen 
Een van mnr W Eksteen 

se hoofdoelstellings van
j aar sal wees om studente 
meer betrokke te kry by 
Politiese Raad se aksies. 
Hy'glo dat daar beter ska
keling moet wees tussen 
ISAP, Sentrum vir Inter
nasionale Politiek, Afri
kanistiek en die Raad self. 
Die genoemde liggame 
moet meer geleenthede 
vir studente bied tot aka
demiese, wetenskaplike 
en objektiewe, politieke 
selfondersoek. Juis deur 
samewerking kan die.Poli
tiese Raad vir die student 
meer geleenthede tot poli
tieke deelname beding. 

Die volgende leemtes 
word in hierdie stadium 
deur mnr Eksteen in die 
Raad se funksionering 
gei"dentifiseer; 
Studenteparlement 

'n Meer verteenwoordi
gende stelsel moet daar
gestel word om beslissings 
te kan neem oor stu
dente-politiek- en alge
mene sake . Dit sal ' n 
grondwetverandering ten 
opsigte van die taak en 
doel van Studentepa r
lement vereis. 
Kontakpolitiek 

Vanwee die feit dat ge
slote vergaderings deur 
hierdie . liggaam gehou 
word , moet sy belangstel
lingslys hernu word , sodat 
studente wat in politiek 
belangstel 'n gelyke ge
leentheid sal he om op 
versoek genooi te word . 
Politiese Perspektief en 
Puk Nota Bene 

Publikasies moet deur 
studente saamgestel word. 
Veral die kommentaar 
van Politiese Perspektief 
moet uitsluitlik deur stu
dente gelewer word. 
ASB Studiekomitee 

Hierdie komitee moet 
poog om die ASB-lede ak
tief te betrek en moet ook 
kongresgangers en afge
vaardigdes na die ASB
kongres deeglik oplei. 

.... _ ....._. 

Mnr Kierie du 
Randt, van Kultuur
raad se doelstellings vir 
die nuwe termyn is om 
alles aan te wakker. 'n 
Paar aksies word buite die 
PU gereel, soos 'n kersie
fees by Ficksburg: 

Hy wil graag meer gees 
en inisiatief in sy porte
feulje skep. Mnr Du Randt 
is ten gunste van orien
tering, maar dit moet 
gekwalifiseerd plaasvind. 
Daar is altyd ' n paar 
mense wat orientering 
benadeel deur swak op
trede. Orientering is baie 
belangrik- dit bou beslis 
gees en karakter. 

Die Groot Sweet was nie 
geslaagd nie. Te min 
mense was betrokke. Die 
Raad was beperk tot twee 
vrae, en dit was te min. 
Die Wapad het ook nie ge
slaag om mense genoeg
saam bekend te stel nie. 

Omdat die PU 'n Chris
telike karakter het, moet 
mense 'n positiewe beeld 
stel. Verenigings, Kul
tuurraad en Alabama dra 
baie gewig om die beeld te 
bevorder. Alabama moet 
egter meer direk aan PU 
gekoppel word. 

Hy glo aan betrokken
h e id . Studente-organi
sasies moet meer vrye 
toegang tot die geriewe he 
wat die PU aanbied, by
voorbeeld die ouditorium. 

Afrikaanse kultuur soos 
Volkspele en Voortrek
kers het 'n negatiewe ten
dens, maar moet teenoor 
ander instansies opgetel 
en bevestig word. Hulle 
beoog 'n inter-univer
sitere kongres om Afri
kaner-kul tu ursake te 
bevorder. 

Om die eerstejaars
konsert te verbeter, moet 
alle stukke voor keuringe 
geplaas word. Om eerste
jaars te betrek, moet 
orientering reg wees, dan 
is die gees reg. Eerste
jaars ontwikkel 'n kos
huis-trots en Puk-trots. 

Eugene du Plessis Barend Kirsten 
Irma Jansen van 

Rensen burg Die voorsitter van die 
Sportraad, mnr Eugene du 
Plessis, beoog om die Sport
raad beter te organiseer en 
meer aandag aan koshuisligas 
te gee. 

Verder beoog hy om beter 
betrokkenheid by studente te 
bewerkstellig. Die kwaliteit 
van sport sal verbeter sodra 
daar beter deelname is. Die 
tekort aan afrigters moet ook 
opgelos word. 

Mnr Barend Kirsten, kos
huisraadvoorsitter vir die 
nuwe termyn, beoog om 
groter samewerking tus
sen die HK-lede en die 
koshuisraad en die kos
huisraad en die SSR te 
bewerkstellig. 

Daar word geen radi
kale veranderings in die 
Akademiese Raad vir die 
volgende termyn beoog 
nie . Die huidige stelsel 
wat gebruik word, is taam
lik nuut en mettertyd sal 
daar noodwendig ver
anderings plaasvind. 

Met orientering sal daar 
waarskynlik in die eerste 
week 'n bekendstellingsby
eenkoms gehou word. 

Om die negatiewe beeld van 
die Universiteit te herstel 
moet beter reklame gedoen 
word en as die sportstandaard 
verhoog, sal die beeld ook 
herstel. 

Hy beoog 'n twee-week
likse sitting tussen die 
Raad en die dagbestuur 
van die SSR en ook meer 
as die agt vergaderings 
van die verlede tussen die 
HK-lede en die koshuis
raad. 

Dit is die Akademiese 
Raad se strewe om die 
stelsel van klasverteen
woordigers te implemen
teer en om sodoende aan 
die studente akademiese 
inspraak te verskaf. 

Mnr Kirsten hoop ook 
om in sy termyn beter 
samewerking te kry vanaf 
die kant van die koshuise 
wat betref die orientering 
van die eerstejaars in die 
begin van die jaar. 

Die Raad wil ook meer 
aandag wy aan die oplei
ding van die leiers en lede 
van die Raad. 

Studente na 
ontbloting gestraf 

DIE Dissiplinere Komitee vir Stu
dentesake van die UniverSiteit bet 
besluit om twee studente van die PU 
te verban nadat hulle skuldig bevind 
is aan ontbloting in die openbaar. 

Die voorval het plaasgevind op pad na 
Bloemfontein waar die studente die 
Intervarsity tussen die PU en UOVS sou 
bywoon. 

In die lig daarvan dat die saak open
bare bekendheid geniet en dat daar her
haaldelik navrae daaroor aan die 
Universiteit gerig is, het die Dissiplinere 
Komitee besluit om as antwoord die 
besonderhede bekend te maak. Die name 
word teruggehou sodat die skuldiges nie 
onnodig benadeel word nie. 

In die afgelope tyd het die Komitee 
verskeie studente skuldig bevind en ge
straf op aanklagte wat wissel van diefstal 
tot oneerlikheid tydens eksamens. 

Om skuldiges nie verder te benadeel 
nie, maak die Dissiplinere K'omitee 
gewoonlik nie besonderhede oor die 
sake bekend wanneer dit moontlik is oin 
skuldiges by die Universiteit te rehabili
teer nie. Die sake word afgehandel met 
die medewete en samewerking van die 
skµldiges se ouers en predikant. 

Die rektor, drie lede wat deur die se-

· naat van die Universiteit aangewys is en 
die dekaan van die fakulteit waaraan 
beskuldiges verbonde is, het sitting op 
die Dissiplinere Komitee vir Studente
sake. 

Professor Rassie Smit, registrateur, 
het in 'n onderhoud gese dat dit die Uni
versiteit se beleid is om eerder te reha
biliteer as om weg te jaag. 

Die Dissiplinere Komitee word sta
tuter toegelaat om die volgende straf
maatreels toe te pas: verbanning van die 
Universiteit, uitsluiting vir 'n bepaalde 
tydperk, skorsing van klasbywoning, 'n 
geldboete en 'n waarskuwing. 

Na aanleiding val\ strawwe wat in die 
verlede opgete is, blyk dit dat 'n jaar se 
werk gekanselleer word na oneerlikheid 
in 'n eksamen; en die vak verbeur word 
na oneerlikheid in 'n toets. 

Studente wat skuldig bevind word, kan 
appe1 aanteken by die Raad of Senaat, 
volgens oordeel van die rektor. Aange
klaagdes kan bygestaan word wanneer 
hulle sake aangehoor word. Die Senaat 
of Raad kan vorige beslissings bekragtig, 
wysig, verwerk of terugverwys. 

Vanjaar het daar nog net tien sake 
onder die aandag van die Dissiplinere 
Komitee gekom. Drankmisbruik was 
nooit die hoofrede nie , maar het in antler 
sake ter sprake gekom. 

Koshuisgelde moontlik verhoog MODEL ·SKOENW!NKEL -KOSHUISGELDE vir inwoning in 'n universiteitskos
huis van die PU vir CHO is nog van die goedkoopste in die 
land. Die losiesgeld vir die afgelope twee jaar bet R720 
per jaar per student beloop. 

Die koshuisbegroting vir 1980 is egter reeds ver oor
skry as gevolg van die geweldige prysstygings wat in die 
loop van die jaar ingetree het. Sou die losiesgeld vir 
aanstaande jaar onveranderd bly, is die logiese gevolg 
'n groter tekort. 

Die losiesgeld vir 1980 is R720 waarmee daar vir 260 
dae voile in woning voorsien word. Dit stel 'n bedrag van 
R2,76 per dag per student tot beskikking van die kos
huisadministrasie vir dienste wat gelewer moet word. 

Sowat tagtig persent van die genoemde uitgawes is 
vaste uitgawes, waarvoor daar nie minder begroot kan 
word nie. Verder word nie een van bogenoemde items 
deur die Departement Nasionale Opvoeding gesub
sidieer nie. 

Die werklike verbruiksyfer per dag lyk so: 
Item 
Kosware 
Brandstof 
Skoonmaakmateriaal 
Lone 
Krag en water 
Wassery 
Herstelwerk: geboue 

meubels 

% Van R2.76 
39, 19% Rl.18 

2,66% ,08 
3,54% ,11 

8,75% ,26 
2,00% .06 
3.45% ,10 
5,14% ,15 
2,15% .06 

Salarisse 
Administrasie 
Rente en huurgeld 

8,91 % .27 
3,28% .10 

20.93% ,63 
100% R3,00 

Daar is dus vanjaar reeds 'n daaglikse tekort per 
student op die totale begroting. Mnr Coetzee het egter 
beklemtoon dat daar ten spyte van die feit vir die res 
van die jaar nie op die gehalte of hoeveelheid kos 
ingeboet sal word nie. 

'n Rasionaliseringsprojek om besparing in alle op
sigte in die hand te werk, is in wording. Daar sal bin
nekort deur die Raad van die Universiteit aangekondig 
word wat die koshuisgeld vir aanstaande jaar sal be
loop. 

Mnr. Coetzee se dat studente in 'n groot mate self vir 
baie van die uitgawes verantwoordelik is. Daar is van
jaar byvoorbeeld reeds om en by R9 000 se eetgerei uit 
eetsale en koshuise gesteel. 

Die skerp styging in voedselpryse, veral in die afge
lope paar maande, het ook 'n geweldige invloed op die 
losiesgelde. Vleis, wat 32 persent van die koste van die 
spyskaart uitmaak, het met 46 persent gestyg. Daar is 'n 
gemiddelde styging van 25 tot 30 persent in ander voed
selpryse. 

Aangesien losiesgeld in die begin van 1978 laas aan
gepas is, is dit 'n logiese gevolg dat aanstaande jaar se 
losiesgeld vir koshuisinwoning by stygende pryse aan
gepas sal moet word. 

CHECKERS·SENTRUM 
en 

SKOENSENTRUM 
KERKSTRAAT 

Vir die jongste 
modes in skoene 

-



PU-koshuise
Die koshuise is die tuiste van 'n groot deel van ons

studentegemeenskap. Daarom moet die omstandighede in
die koshuise van so 'n aard wees dat dit 'n kerngesonde
koshuislewe as rasultaat hat wat die atmosfeer skep vir
ongestoorde aandag aan die akademie en voortdurende deel-
name aan studente-aktiwitoite.

Daar is veral twee faktore wat 'n bydrae daartoe kan lewer:

• Die handhawing van orde, die skep van 'n gesonde
Pukgees en die totstandkoming van 'n akademiese atmos-
feer in die koshuise, Dit hou in dat elke inwoner soveel
vryheid geniet a. wat moontlik is sonder dat dit inbreuk op 'n
ander se vryheid maak; die skep van 'n koshuisgees sonder
dat Pukgees en -lojaliteit 'n tweede prioriteit word; en die
deelname aan studente-aktiwiteite sonder dat die belang-
rikste, die akademie, agterweë gelaat word.

Dit is die verantwoordelikheid van die nuutverkose huis-
komitee. om toe te sien det hierdie doelstellings bereik word.
Daarom moet hulle enersyds kan staatmaak op die vertroue
en lojaliteit van elke koshuisinwoner, en andersyds moet
daer doeltreffende samewerking tussen die verskillende
koshuise wees in die Koshuisraad.
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• Die voorsiening ven geboue en toerusting'en die skep van
omstandighede in die koshuise wat dit so gerieflik as moont·
ilk maak vir die inwoners. Die uitgebreida verslag oor kos-
huisaangeleenthede wya daarop dat '11 groot parsentasie van
dia koshuisinwonors gelukkig is met die huidige stand van
sake, maar wvs ook op klein dingetjies wat krap en dinge wat
verder kan verbetar. Aa mens kyk na die verbeteringe wat oor
die afgelapa jaBr aangebring is, dan kan mens nie anders 8S

om mat groot verwagting t. kyk na die impak wat die verslag
op die koshuislawe gaan hi nie. Dit, saam met die stygande
lewenskoste, sal egter noodwendig aanpas.ings in die kos-
I Jisgelde meebring.

Gen. 3:1- 24
Die Here het sy skepping en sy kinders lief. Geen mag

van Satan kan God se kinders uit sy hand ruk of hulle
van hulle eindbestemming beroof nie.

As Satan met sy ""rleiding slaag en die mens uit
swakheid dle goeie weg nie bewandel nie, dan soek God
in liefde en genade die sondaar op. God vra vrae wat
veronderstel dat die mens wegkruip.

God het die inisiatief geneem en die mensepaar
opgesoek - "waar is jy?" Alles het vreedsaam in die
tuin gelyk, maar die mensepaar het hulle tussen die
bome van die tuin verberg, want hulle het gesondig -
hulle het sy proefgebod (2:16, 17) oortree.

Die sJang het twyfel in die vrou se hart gesaai - hy
bevraagteken God se Gebod (v 3). DIe slang het die vrou
verder verlei deur te sê dat daar hoegenaamd geen
grond is om die dood te vrees nie, maar dat, as hulle van
die vrug eel, hulle oë saloopgaan - huUe sal soos God
wees (v ~).

Haar besluit is egter fataal- "sy neem van sy vrugte
en eet" (v 6). In dié daad geskied die onherstelbare: die
sonde wat die mens nJe ongedaan kan maak nie. Sy gee
ook aan haar man en hy het geëet (v 6).

Die mensepaar het gesondig. So verlei Satan ons ook
met sy valse voorstellinge; hy plant twyfel en ongeloof
in ons hart; hy geniet dit as ons ons roeping versaak -
so trek hy ons van God weg en sodoende raak ons van
God vervreem.

Dit is ook vandag God wat die inisiatief neem om die'
sondaar wat wegkruip, op te soek: Hy roep die sondaar
deur dle verkondiging van sy Woord om hom te bekeer
- "waar is jy?, "wat het jy nou gedoen?" Hy eis verant-
woording van die mens. Vir God kan ons niks wegsteek
nie, nog minder wegkruip! Hy wil dat elkeen sy eie
skuld bely.

Deur Jesus Christus het God oorvloedige genade in
die wêreld uitgestort. Hy het in die wêreld gekom en
Satan oorwin. Hy beskerm sy volk teen elke bose mag.

Die Here het ons swakhede tegemoet gekom: Hy het sy
Heilige Gees uitgestort sodat OM nie meer sal wegvlug
vir ons Bonde-erkennin en belydenis nie, maar met
erkenning daarvan kan vlug na Christus. Wees eerlik in
jou eie hart, bely jou sondes voor die Here en soek
genade by Hom. Vlug van sonde en ongeregtigheid -IL'
uit dankbaarheid.

Chemiese wapens:
'n Bedreiging vir

die mensdom

Elkeen van die wêreld se super-
moondhede beskik oor uitgebreide
voorrade chemiese wapentuig. Militê-
re beplanners het aanvanklik gereken
dat hierdie gifgas onder sekere toe-
stande te vinnig sal verdeel, sodat dit
nie as 'n goeie wapen kan dien nie. Ná
die Tweede Wêreldoorlog het gifgas
beperkte belangstelling geniet. Eers
sedert 1973 het Westerse militêre offi·
siere daarvan bewus geword dat Rus-

Ons as studente is oorspoel met alle land met 'n grootskaalse opbouingvan
nuwe verwikkelinge in ons spesiali- gifgas besig is. Laasgenoemde het
teitsgebied; met studentepolitiek; daarin geslaag om die sleutelpro-
Franse rugbytoer en vele meer. Dit is hleem van verdeling te oorkom en kan
alles goed en wel, maar watter deel die "improved nerve gas" meer
van ons daaglikse lewe neem Interna- geredelik beheer word.
sionale politieke verwikkelinge in be- Vandag besit. die Verenigde State
slag? Is u bewus daarvan dat die wë- van Amerika drie miljoen grofgeskut
reld tans 37 miljoen dollar per dag van "sarin" en "vx", 'n paar duisend
meer aan wapentuig bestee as in gasbomme en duisende senu-aantas-
1979? Dit ten spyte van hongersnood bare landmyne. Dit is tesame 150 000
in twee derdes van die wêreld. Weet u ton gifgas waarvan twee-derdes van
dat die Verenigde State van Amerika die nuwe gifgas is. Westerse militêre
beskik oor 50 ton BZ wat genoeg is om offisiere glo dat Sowjet-Unie vele
4000 miljoen mense binne 'n paar dae maal meer chemiese wapentuig besit
in 'n staat van verdowing te laat. Is u as die Amerikaanse voorraad. So-
bewus daarvan dat alle verklaringe wjet-Unie het meer as 100 000 opge-
daarop dui dat rusland chemiese wa- leide soldate wat chemiese wapentuig
pens in Afghanistan gebruik? kan hanteer.

Hierdie nuwe ontwikkelde gifgas In praktiese oefening beweeg Rus-
vergelyk nie met die mosterdgas van siese divisies deur 'n veld van lewen-
die Tweede Wêreldoorlog nie'. Dit is dige "nitrogen" mostergas. Voorts be-
baie meer giftig. Slegs 'n druppel van skik Sowjet-Unie oor 37 fabrieke wat
hierdie senu-aantasbare gifgas op jou chemiese wapentuig vervaardig. Die
vel is genoeg om die dood te laat in- Daily Telegraph berig uit Londen dat
tree. Hierdie nuwe ontwikkelde gifgas elke divisie van die Sowiet-weermag
_ "Sarin". "Soman" en "vx", tas die toegerus is met chemiese wapentuig.
chemiese samestelling van die senu- Dit berig ook dat alle nuwe oorlog-
stelsel aan. Dit beïnvloed dus die se- skepe toegerus is met hierdie wapen-
nustelsel wat prikkels na en van die tuig.
brein gelei. Volgens die Scientific
American veroorsaak hierdie gifgas
intense sweting, brongiale vernouing,
swakker visie, onbeheerbare gebraak
en ontlasting. Alles dui daarop dat 'n
marginale aanraking met hierdie gif-
gas verlamming en swak senuwerking
tot gevolg kan hê. Die Scientific
American berig verder dat hierdie
gifgas in staat is om onbeskermde

·Johann Walters

WEET u presies hoe naby die wê-
reld aan 'n derde wêreldoorlog is?
Die sekretaris van die Verenigde
Volkeorganisasie, dr. Waldheim,
meen wel dat die wêreld nie op die
vooraand van 'n Derde Wêreldoor-
log staan nie, maar vermeld tog dat
sekere aspekte kommer wek. Die
wêreld staan in aangesig tot aan-
gesig met grootskaalse opbouings
van chemiese wapentuig. Raak dit
u?

persone tot sover as 26 kilometer bin-
ne 'n radius van 52 kilometer senu-
aandoening te laat ondervind.

lamming saai.
Dié chemiese wapens is effektief in

die beweging van guerillas in die ge-
bergte van Afghanistan. (Soortgelyke
toestande bestaan aan die grense van
Suidwes-Afrika.) Gifgas is nie die eer-
ste keer in Afghanistan gebruik nie.
Volgens verklarings het Viëtnamese
vliegtuie verskeie gifgasbomme oor
die Meo vallei in die Viëtnamese oor-
log neergelaat.

Die steek van 'n
skerpioen

Magstryd tussen
supermoonthede

Jeff Calkins van die Worldwide
Church of God verbind hierdie nuwe
verwikkelinge aan die profesie in
Openbaring 9. - "Toe het daar uit die
rook sprinkane oor die aarde uitge-
swerm. Aan hulle is dieselfde vermoe
gegee as wat skerpioene op die aarde
het. Hulle is aangesê om nie die gras
van die aarde, die plante en die bome
te tref nie, maar net die mense wat nie
die seël van God op hul voorkoppe het
nie. Hulle is nie toegelaat om die
mense dood te maak nie, maar we) om
hulle vyf maande lank te pynig. In
daardie stryd sal die mense die dood
soek en dit nie vind nie; hulle sal ver-
lang om te sterwe, maar die dood sal
hulle ontwyk". Volgens Calkins ver-
wys hierdie profesie na die gebruik-
making van helikopters by die ver-
spreiding, van die saou-aantasbare
gifgas. Die feit dat die gifgasbomme
nie die omgewing beskadig nie (verge-
lyk 'n atoombom) strook met Calkins
se interpretasie. Dit is ook nie al die
chemiese wapens wat dodelik is nie.
Baie is soos wat militêre offisiere dit
noem, "tncapacitants". Dit kan yl-
hoofdigheid veroorsaak, Interne
bloeding en mislikheid sonder nood-
wendige dood. Of dié interpretasie
van Calkins waterdig is, is 'n ope
vraag.

Wat ons ons as Suid-Afrikaners
moet afvra, is wanneer die gifgasse
teen Suid-Afrikaanse troepe gebruik
sal word. Vir ons as landsburgers
staan daar in hierdie verband min te

Afghaanse vlugtelinge het al by ver- doen. Wat ons wel kan doen, is om met
skele geleenthede vermeld van gif- groter verantwoordelikheid deel te
gas-aanvalle .in ~fghanistan. Volgens neem aan die politiekvoering in Sui-
dié verslae IS dit chemiese bomme der-Afrika en nie net op te tree as
wat in die bolug ontplof en 'n rook- beoordelaars van linkse of regse pol-
skerm nalaat wat blindheid en ver- tid nie.

Die inval in
Afghanistan
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Lawaai skep 
probleme 

In 'n aanduiding van 
watter koshuisreels on
aanvaarbaar was vir die 
koshuisverlaters, het vyf
en-twi ntig persent die 
ontruiming van kamers 
genoem. 

Ten spyte van die feit 
dat sewe-en-negentig per
sent van die- koshuisinwo
ners gelukkig is, het hulle 
nogtans redes aangedui 
vir moontlike ongelukkig
heid. Te hoe koshuisgelde 
is hier weereens deur die 
meerderheid as die be
langrikste rede aange
voer. 

UIT die verslag van 'n 
kommissie oor koshuis
aangeleenthede blyk dit 
dat die grootste onte
vredenheid spruit uit 
die lawaai in die kos
huise, die ontruiming 
van kamers voor vakan
sies en die losiesgelde 
wat te hoog is. Sowel 
koshuisinwoners as 
dorpstudente bet hoof
saaklik hierdie redes 
aangedui vir hulle on
tevredenheid. 

Die bevindings van die 
verslag is gebaseer op 'n 
steekproef van ongeveer 
tien persent van alle vol
tydse voor- en nagraadse 

studente aan die PU vir 
CHO. Die kommissie het 
horn ook baie duidelik 
vergewis van die weten
skaplikheid van die ver
slag en het sy tipe navor
sing sowel as sy metode 
van steekproefneming 
baie duidelik uiteengesit. 

Wat algemene redes be
tref, het koshuisverlaters 
in volgorde van belang
rikheid onder meer aan
gedui dat daar te veel la
waai in die koshuise is , 
die lewe buite die koshui
se rustiger is, senior stu
dente nie meer erg het 
aan die koshuislewe nie, 
klagtes oor die kos, 'n ge
brek aan privaatheid en 
dat hulle moeg geword het 
vir die koshuislewe. 

Waar daar ingegaan is 
op koshuisreels, het ge
blyk dat die ontruiming 
van kamers voor vakan
sies, die feit dat dans ver
bode is, die uittekenstel
sel, die beperking op laat
aande vir dames en die 
kleredragreels op Sondae 

• Op Woensdag 10 September het led.e 
van die Wapadredaksie besoek gebrin g 
aan die Klerksdorp Rekord. Die nuwe 

• redaksie het dit interessant gevind om te 
sien hoe die drukproses verloop. 

Redaksie besoek drukkers 
die belangrikste redes vir LEDE van die nu we redaksie van na die afdruk en vergroot van fotos en 
ontevred~nheid is. . Die Wapad het op Woensdag 10 met~d~s en masjiene wat vroeer ge-

Vervulhng van koshms- , b k aan die druk- bru1k 1s. 
pligte deur eerstejaars is September n esoe . Daarna het die groep gehelp met die 
'n belangrike rede vir on- kers op Klerksdorp gebrmg. proeflees van die vorige uitgawe van 
tevredenheid, veral as in Die groep is deur 'n gids deur die Die Wapad. 
ag geneem word dat die drukkery geneem en het na al die pro- Daar sal voortaan elke Woensdag 'n 
grootste groep koshuisver- sesse gekyk wat 'n koerant ondergaan groep Klerksdorp toe gaan om met die 

Nuwe lig op 
laters slegs ses maande of voordat dit verskyn. Daar is ook gekyk proeflees van die koerant te help. 
minder in die koshuis 

woonagtigwas. Rekensentrum se Daar is bevind dat die 
Universiteit noodwendig 
hoe prioriteit moet gee • •• • or1enter1ng 

IN Mei 1980 is 'n omvat
tende vraelys oor orien
tering opgestel wat deur 
die eerstejaars in die 
koshuise ingevul is. Die 
betroubaarlieid van die 
vraelys is gegrond op 
wetenskaplike onder
soek en die anonimiteit 
van die eerstejaars. 

Uit die jaarverslag van 
die adjunkvoorsitter blyk 
dit dat 86% van d ie eerste
jaars meen dat orienter
ing in sy huidige vorm be
houe moet bly. -

Die meerderheid eer
stejaars (87%) is van me
ning dat orientering in die 
toshuise 'n positiewe doel 
dien en dat dit behou 
moet wonl. 20% meen dat 
ludle abdemies beter sou 
przsteer as daar geen 
arimtering was nie. 

•a Groot persentasie 
eenrJejaars bet aangedui 
dat halle aan voortgesette 
orienteringsaksies on
denrerp is. 

Dit blyk uit die onder
soe& dat 60% van Hombre 

W-

se mans wat eerstejaars 
georienteer het, na drank 
geruik het. 

Die meerderheid eer
stejaars in Capu't (57%) 
meen dat die stelsel van 
tug in hulle koshuis nie 

aan sy koshuise, veral ge
sien in die lig dat nege
en-negentig persent van 
die koshuisinwoners ver
der as tweehonderd kilo
meter van die Universiteit 
af woon, en sonder losies
geriewe ter plaatse nie 
aan die Universiteit kan 

oop dag 
lok duisende 

regverdig is nie. terwyl ·r .... 

0 
........... ___ .. 

1 73% van die eerstejaars atu ms 
oor die algemeen meen 
dat die bestaande stelsels 

studeer nie. 

van tug in hulle koshuise 
billik en regverdig is. September 

15 Maandag: Leipoldtaand 
deur Dept. Spraakleer 
en Drama en SA kuns
akademie. 

DIE tweede jaarlikse 
Oopdag-Rekenaarsuitstal
ling is op 10 September 
in die Natuurweten
skappe-gebou gehou. 

die belangstelling elke 
jaar verbeter en dat die 
1000 besoekerstal van 1979 
vanjaar verdubbel is. Hy 
beoog om die uitstalling 'n 
jaarlikse instelling te 
maak, want dit kanaliseer 
bestaande belangstelling 
en die praktiese illustra
sies stimuleer die denke. 

Mnr Smith se hy is te
leurgesteld in die gebrek
kige belangstelling aan 
die kant van die studente 
van die Ekonomiese We
tenskappe, veral omdat 
dit nie tred hou met die 
resente vooruitgang van 
die rekenaarsbedryf in 
die handel nie. 

Die volgende eerste
jaars se hulle het na 
orientering persoonlike 
dienste vir seniors verrig: 
67% in Hombre, 100% in 
Uitspan, 86% in Heimat en 
74% in Liberalia. 

Die meerderheid eer
stejaars (82%) meen dat 
die LO-program wat in die 
oggende tydens oriente
ring gevolg is, gesla~gd 
was en dat dit in die toe
koms nog gevolg moet 
word. 

17 Woensdag: 19h30 Afrika 
Seminaar 

08h30: Praktykdag Op
voedkunde. 

19h30: Dameskring hied 
werke van Leipoldt in 
konserwatorium aan. 
Volkspele. 

18 Donderdag: 20h00: Col
legi um Musisum-wen
ners tree op in konser
watori um. 

Mnr A J Smith, die di
rekteur van Reke
naarsdienste aan die PU, 
het in 'n onderhoud met 
Die Wapad gese daar is 
besluit om die uitstalling 
vanjaar weer te reel, na 
aanleiding van die sukses 
wat die projek verlede 
jaar behaal het. 

Die primere doel van 
die uitstalling is om die 
belangstelling in die re
kenaarbedryf onder die 
algemene publiek van die 
Wes-Transvaal en omge
wing aan te wakker en om 
nuwe tegnieke in die be
dryf bekend te stel. Statis
tieke toon dat 49 persent 
van alle mense met 'n re
kenaar werk of dat 91 per
sent van alle mense op die 
een of ander manier met 
'n rekenaar, direk of indi
rek, te make het. 

Sportafrigting 
vir plaasskole 

Die meerderheid eer
stejaars (70%) meen dat 
daar sin is in die aan
spreekvorm van die se
niors en dat die behoue 
moet bly. 

20 Saterdag: 20h00: Rudi 
Neitz tree op in oudito
rium saam met die 
Trukkoor. 

DAAR word tans druk beplan en beraadslaag oor 
die oopstel van 'n voetslaanpad langs die Mooiri
vier. 

SGD bet begin met 'n 
nuwe projek waarin 
hulle sportafrigting vir 
plaasskole organiseer. 

Volgens dr ML Hugo van die departement Geografie, 
beoog die Stadsraad van Potchefstroom om 'n wandel
pad al langs die Mooirivier vir die publiek oop te stel. 
Die beplanning word gedoen in samewerking met die 
departement Geografie aan die PU. Die departement is 
tans besig om die hele Mooirivieromgewing ekologies 
en geografies te ontleed sodat die eindproduk die moei
te werd sal wees. 

Indiwidue en skool
groepe is spesiaal uitge
nooi , maar die uitstalling 
is oopgestel vir alle be
langstellendes binne en 
buite die universiteit. 

Op hierdie stadium 
word slegs sokker en net
bal beoefen, maar daar 
word beoog om hierop uit 
te brei en later ook ander 
sportsoorte af te rig. 'n 
Groot aantal bereidwilli
ge persone is nodig om die 
onderneming te laat slaag. 
In hierdie verband doen 
mnr Fourie 'n beroep op 
die studente om hulle vir 
die diens aan te meld. 

Dr Hugo se hy kan nog nie met sekerheid se presies 
waar en hoe lank die wandelpad sal wees nie, maar as 
alles volgens plan verloop, behoort die pad gedurende 
1981 oopgestel te word. 

Agt verskillende reke
naarverskaffers is uitge
nooi om hulle nuutste 
produkte en tegnieke te 
kom bekendstel en de
monstreer. 

Mnr Smith is oortuig dat 

Die enigste vereiste is 
gewilligheid - geen erva
ring op die gebied van af
rigting is nodig nie , aan-

In hierdie rubriek word daar 
gepoog om 'n kritiese evalue
ring te gee van die werksaam
hede van die SSR, eerstens om 
die massa op hoogte te stel van 
wat die SSR se werksaamhede 
is en tweedens om die SSR self 
aan te spoor tot groter werk
saamheid. 

• Tydens die verslagvergadering van 
die ou SSR bet die vergadering met 
teleurstelling kennis geneem van die 
swak jaarverslag van die Koshuis
raad, waaruit duidelik blyk dat die 
Raad hierdie jaar feitlik glad nie ge
funksioneer het nie en glad nie sy 
doel gedien het nie. 

Dit is swakhede soos hierdie in 
ons studentelewe wat telkens ver-

oorsaak dat ons "die boot mis" by 
inspraak in orienterings- en ander 
aangeleenthede. Ons vertrou dat 
die nuwe SSR ferm sal optree in 
aangeleenthede soos hierdie, sodat 
ons nie by die beplanning van 
Orientering 1982 weer op die kaai 
sal waai nie. 

• Vanwee die bedanking van mnr 
Sorgdrager as SSR-lid vir Ontspan
ning, kon daar onder die portefeulje 
Ontspanning geen verslag gelewer 
word nie. 

Daar word gereeld op SSR-ver
gaderings mosies aangeneem met 
betrekking tot dans. Dit is baie 
jammer dat hierdie portefeulje 
verwaarloos moes word, aangesien 
daar werklik behoefte is aan meer 

ontspanningsgeleenthede en 
-geriewe. Ons is dankbaar dat die 
nuwe SSR-lede bewus is daarvan 
dat die veld in hierdie opsig nog , 
braak le. 

• Mnr Josef Kruger is bedank vir be
sondere harde werk in die hersiening 
van die SSR-konstitusie, mnr Fanie 
Haasbroek vir die bekwame wyse 
waarop hy die SSR se finansiele posi
sie behartig het, mnr Gert Coetzer vir 
die uitmuntende werk wat hy gedoen 
het as sekretaris van die SSR en mnr 
Jan Botha vir uitstekende werk en ini
siatief. 

Hierdie mense bet 'n voorbeeld 
gestel aan die nu we SSR wat beslis 
navolgingswaardig is. Ons vertrou 
dat die nu we SSR die standaard net 
nog hoer gaan stel. - H .V. 

gesien die skoliere 'n ge
weldige agterstand op die 
gebied van sport het. 

Uit bogenoemde onder
neming het nog 'n projek 
voortgespruit. Omdat die 
onderwysers op genoemde 
plaasskole akademies nie 
heeltemal op standaard is 
nie , is daar besluit om 'n 
Somerskool vir hulle te 
reel waarin hulle meer 
van weerbaarheid en 
noodhulp te wete k;rn 
kom. Die Somerskool 
word in samewerking met 
die Weermag aangebied. 

Mooi meisies en 
blommepas 

bymekaar •••.• 

Vir die roos van jou 
hart is daar: 
VARS SNYBLOMME 
RUIKERS 
POTPLANTE 
OROE RANGSKIKKINGS 
KUlllSBLOMME 
ORNAMENTE, ena. 

huis'5 
tu1n 

Tomstraat 82b, Die Bult 
Tel. 4841 

5 
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• Die primaria viT
van Kulu is Johlene Rens
wat ook verlede jaar reeds
op die HK was. Sy is besig

met B.A.M.W. Ill.

GEAGTE REDAKTEUR

Ek was aangenaam
verras om Danie Malan
se brief in die Wapad
van 22 Augustus te lees.
Sy insig in die proble-
matiek van borgskappe
vir sport, en ander pro-
jekte spreek duidelik
uit sy brief.

Sakelui word gedurig
genader vir bydraes tot
verskillende projekte. My
organisasie se beleid is
steeds om 'n gedeelte van
ons winste terug te ploeg
in die gemeenskap. Ons
beskou dit nie as 'n dona-
sie nie, maar eerder as 'n
belegging in die toekoms
van hierdie mooi dorp van
ons.

Ek is terdeë bewus van
die behoefte by die Uni-
versiteit aan fondse om
geriewe te skep vir stu-

• Peet Venter, Caput
primarius vir 1981, is 'n
derdejaarstudent in elektr0-

tegniese ingenieurswese.

Oulike koppies
vir

sleept~d
en té: le ander aar-
digheidjies om 'n
eerstejaar se ka-
mer interessant té
maak. Rakke vol van die oulikste goed
om 'n dierbare maat se hart bly te maak.
Net langs die INSLEEP-KAFEE.

Insleep -g~Skenkwinkel
GIft Shop

TOMSTRAAT 100 TELEFOON 2·1033

tUljS B
valdlt kop t081 dolls

Kom ons stel jou voor aan
'n nuwe dimensie in haar-
golwing: UNI·PERM met
pH·balansl Dit Iy~ nes na-
tuurlike krullel t?
Geen krees-en- . ;
knoop bossiekop II' . ~ '.
niel Nog goeie. ..0 I

nuus van Guys &
Dolls is lae, lae pryse net
vir studentel Wees 'n IN-
dingl Bly voor met die
jongste haarmodes I Altyd
tot U vriendelike diensl
Die uwe,

GUYS & DOLLS, Tomstr. 82, tet. 8071.

dente om nie net akade-
mies te ontwikkel nie,
maar ook op alle ander
terreine en sou graag
meer wou doen om u te
help met die daarstelling
van hierdie geriewe. As
verantwoordelike beamp-
te van 'n groep maatskap-
pye moet ek egter ook ver-
antwoording doen aan my
aandeelhouers en die by-
draes wat gemaak word
ekonomies regverdig.

Dit lyk egter asof stu-
dente somtyds te maklik
aanvaar dat hulle nie veel
hoef te doen om dit wat
hulle benodig daar te stel
nie. Daar word maklik
aanvaar dat die stu dente-
raad ofander komiteelede
maar moet sorg dat die
studente alles kry wat hy
benodig. Hy is maar een
van die massa en besefnie
altyd watter voordele hy
geniet nie - dink nie eers
waar die geld vandaan

• Dinki se nuwe primaria
is Christien de Bruyn wat
besig is met HOD II met
hoofvakke Afrikaans,
Noord·Sotho en Bybelkun-

de.

• Elsie Yssel is verkies as
primaria van Oosterhof vir
1981. Sy was reeds verlede
jaar op die H.K. Elsie is
hierdie jaar besig met B.
Mus. III en beplan om vol-
gende jaar H.O.D. te doen.

•mln

• Deon Lartz is die nuwe
primarius van Heimat. Hy
is op die oomblik besig met

• BA (prop) Ill. Deon is een ..
van die PU se belowende

toutrekkers.

• Hombrl se nuwe prima-
rius, Lukas van der Merwe
is 'n B Juris student en hy is
van mening dat Hombré se
Koedoebul diep spore op die

kampus sal trap in 1981.

• Louise Prinsloo is verkies
as Primaria van Kasteel vir
die termyn 1980 - 81. Di.t is
haar tweede jaar wat sy op
die huiskomitee dien. Sy
was die afgelope jaar 'tuis-
komiteelid vir Blok F.
Louise is 'n BA III student
en doen volgende jaar haar

HOD.

• Kobus Naude, 'n B. Com
III student, is die nuwe
primarius van OveTde Voor.
Hy wens al die nuwe Prima-
rias en primarii sterkte toe
en aan die manne van Over
de Voor wil hy net së dat die
leeu volgende jaaT weer op

die kampus sal brul.

IS

Studente doen te
vir hul geriewe

kom wat dit daar stel nie W!!!!!!!!!!=
- amper 'n soort van so-
sialistiese beskouing.

My organisasie het in
samewerking met die Sen-
trale Studenteraad pro-
beer deurbreek deur die
student die geleentheid te
gee om ook op 'n beskeie
manier 'n bydrae te maak
tot die voordele wat hy
geniet. Ons konserwatie-
we beraming was dat, bo
en behalwe die Rl 000 wat
ter bevordering van diF
Interkoshutssportkompe-
tisie aangewend moes
word, sowat R6000 per
jaar "verdien" kan word
deur die SSR vir aanwen-
ding waar behoeftes be-
staan.

Ons wil dit duidelik stel
dat ons deur steeds oop
staan vir onderha nde-
lings ..
Johan van Rensburg: Ad·
junk Besturende Direk-
teur, Harold's Volkswagen.

Jammer
GEAGTE REDAKTEUR

Hiermee bied K
Griinschloss en H
Fourie van Hombré ver-
skoning aan die PU vir
CHO vir die skending
van die goeie naam van
die Universiteit en sy
studente. met die
skuldigbevinding in
die plaaslike landdros-
hof op die aanklag van
diefstal van hoenders by
twee plaaslike padka-
fees.

K GRONSCHLOSS EN
HFOURIE

• Cecile Coetzee, die nuwe!
primaria van Vergeet-my-'
nie doen volgende jaar HOD'
met Wiskunde en Bybel·t

kunde as hoofvakke.

• Annie Bodenstein is uer-
kies as Karlien se primaria
vir 1981. Dit sal die tweede
jaar wees wat sy op die
huiskomitee dien. Sy voltooi
vanjaar haar B.Sc.-graad
en beplan om volgende jaar

H.O.D. te doen.

• Connie Jacobs is
Wag·'n-Bietjie se primaria
vir 1981. Dit sal die tweede
jaar wees wat sy op die
huiskomitee dien. Sy voltooi
volgende jaar haar
B .Bibl.·graad, met hoofvak·
ke Kultuurkunde, Biblio-
teekkunde en Inligtingkun-

de.

Geagte redakteur,

As oud-student en
mede-Puk wil ek net vir
jul die beste en sterkte
toewens met die eksamens
wat kort voor lank op han-
de is. Ek bevind my tans in
die operasionele gebied
as deel van 31 Bataljon. In
die Bataljon verrig ek my
taak as skoolhoof van
omega-hoërskool. Dit is 'n
besondere skool in dié sin.
dat dit 'n Boesmanskool is.

Verder wil ek net aan
die finale jaar onderwys-
studente sterkte toebid vir
die eksamens en aan
manne wat volgende jaar
nog hul diensplig moet
voltooi, wil ek net sê:
"Vasbyt is die antwoord

"

LT. L.J. GROBLER

• Nick Nortjé, 'n puik
Wes·Tvl.- en Puk-voorspeleT
is verkies as primarius van
Liberalia. Hy is tans besig

met sy B. Juris·graad.

• Heide se primaria vir
1981 is Landa Brand. Sy het
Teeds die afgelope jaar op
die huiskomitee gedien en
die portefeulje Sosiaal be-
klee. Sy is tans besig met
B.A. III en beoog om aan-
staandejaarH.O.D. tedoen.

• Makouvlei se primarius
vir 1981 is Japie van Rens·
burg. Hy is tans besig met B.
Farm. III. Hy is 'n kranige
sportman en was in 1918
kaptein van Wes-Transvaal

se 0/20 rugbyspan.
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VOORSIENING word 
gemaak vir 10 000 men
se by die honderdste 
herdenking van die slag 
van Amajuba op 28 Fe
bruarie 1981. 

oorlog. 
'n Landwye vasvrawed

stryd en redenaarskompe
tisie word ook gereel en 
die Natalse skole gaan 'n 
opstelwedstryd hou. 

Die Noodhulpliga, die 
Rooikruis en die Weermag 
sal noodhulpdienste by 
die terrein verskaf. 

Die Staatspresident, 
mnr Marais Viljoen, sal 

die spreker wees op die 
gedenkdag, Saterdag 28 
Februarie 1981. Die 
reelingskomitee het 'n in
teressante en aangrypen
de program gereel wat op· 
die Afrikaans- en Engels
sprekende dele van die 
bevolking gemik is. 

Volle besonderhede oor 
die program sal mettertyd 
bekend gemaak word. 

Wapad bet nuwe 
redaksie 

IZAK MINNAAR is die nuwe hoofredakteur van 
Die Wapad en word bygestaan deur die hoofsubre
dakteur Johan Victor en die nuusredakteur, 
Jeanne Fourie. 

Die hoofredakteur is verantwoordelik vir die 
administrasie, die hoofsub vir nasien en bladuitleg 
en die nuusredakteur vir die nuusinsameling. 

Die nuwe Wapadredaksie was reeds verantwoor
delik vir die vorige uitgawe van Die Wapad. 

REDAKSIE: 
KERNREDAKSIE: 
HOOFREDAKTEUR: Izak Minnaar -

Johan Victor 

Werkers van die Natalse 
Provinsiale Administrasie 
is reeds hard besig om die 
terrein om die herberg 
wat deur die PU op die 
terrein opgerig is gereed 
te maak. 

Onder leiding van mnr C 
J C J van Vuuren van Ys
kor op Newcastle, is die 
Terreinkomitee ook besig 
om staanplekke vir woon
waens en 'n kampeerter
rein waar 'n tentedorp op
geslaan gaan word, gereed 
te kry. 

Puk.koop 
nuwe plaas 

21576 
HOOFSUB: 
23569/8841 
NUUSREDAKTEUR: Jeanne Fourie 
-6415 
Nuusredaksie: 
Algemene Nuusredakteur: 

Verslaggewers: Gerda van 
J aarsveld - 4277 /8; Tertia 
Oosthuizen - 5316/7; Lynn 
Pretorius - 4277/8; Ansie 
van Pletzen - 3211/2 

• Mnr Izak Minnaar is die 
nuwe hoofredakteur van 
Die Wapad, wat deur die 
SSR aangestel is. Izak dien 
op die Wapadredaksie vanaf 

1978. 
Supredaksie: 
Nasieners: Marthie Wes
sels - 7420; Zenta Swane
poel - ~77 /8; Tertia Oos
tuizen - 5316/7; Lynn Pre
torius - 4277/8 
Bladuitleg: Helen Ver
beeck ; Petro Malan -
4277/8; Zelda Nel -
4277/8; Marthie Wessels -
7420; Christien Hoffman-
22163; Marietjie Potgieter 
- 5316/7; Hansie Vermeu
len - 22229 .. 

Petro Malan - 4277/8 
Senior verslaggewer: Sportredakteur: Griet 

Elke tent sal van 'n elek
triese lig voorsien word en 
kragpunte sal vir woon
waens beskikbaar wees. 

-Zelda Nel-
Gerda Snyman - 5806 
Verslaggewers: Heletje 
Bezuidenhout - 22163/19; 

Grabe - 5316/7 
Verslaggewers: Hrna 
Frylinck - 3211/2; Carina 
de Klerk - 22212/32; 
Herman de Villiers -
22024; 

Mnr Van Vuuren het ook 
gese daar sal genoeg 
krane vir vars water wees. 

Etes en ligte verversings 
sal op die terrein beskik
baar wees . 

Vir mense wat nie in 
voonwaens of tente wU 
woon nie, sal die plaaslike 
komitee op Volksrust 
reelings trefvir blyplek in 
hotelle of in private huise, 
en vir groepe by skoolkos
huise. 

.Busse sal mense wat in 
Newcastle tuisgaan , na 
die Amajuba-terrein ver
voer. 

Verskeie gedenkwaar
dighede wat by die her
denking te koop sal wees, 
word ontwerp. 'rt Aantal 
publikasies word ook be
plan oor die slag self en 
oor die Eerste Vryheids-

'N lank-gekoesterde 
Puk-droom bet onlangs 
werklikheid geword 
met die aankoop van die 
pragplaas "N ooi tge
dacht" aan die oewers 
van die Vaalrivier. Pro
fessor S J du Plessis, 
vise-rektor, en mnr Si
mon Geertsema, direk
teur van Kampusdien
ste, is genader vir meer 
inligting aangaande die 
kopie. 

In 1952 het die Staat die 
plaas "Somerville" wat 
aan die vroeere Departe
men t van Landbou be
hoort het, aan die PU ge
skenk vir navorsingsdoel
eindes . Volgens - mnr 
Geertsema was dit egter 
nooit geskik vir hierdie 
doel nie. Gelee tussen 
Ventersdorp en Krugers
dorp, is dit 'n baie groot 
plaas wat maar onontwik-

Die indeling van koshuise vir Kamaval is seker een van 
die mindere aangename take vir die Dagbestuur, want 
almal kan nie 'altyd tevrede gestel word nie. 

Ons bet gepoog om vir Karnaval '81 nie 'n dameskos
huis te verdeel nie, omdat dit in die verlede een van die 
grootste kritiekpunte was. 

Die plasing van die dorpskoshuise het ook beelwat 
kopkrap gekos, omdat elke koshuis 'n kans moet kry om 
saam met 'n dorpskoshuis Karnaval te hou. 

Die indeling vir Karnaval 1981 is soos volg: 
1. Dink1 - Libera Ila 
2 . Heide - Klooster 
3. Karllen - Hombre 
4 . Kasteel - Heimat en Uitspan 
5 . Klawerhof - Oppikant 
6. Kulu - Villagers 
7 . Oosterhof - Makouvlei 
8 . Vergeet-my-nie - Ama1uba 
9 . Wag-·n-B1eti1e - Ca put 

10. Wanda - Over-de-Voor 

Mense benodig vir 
sportafrigting 

DAAR bestaan tans 'n 
groot behoefte aan per
sone wat kan help met 
sportafrigting by Pro
mosa. 

Hoewel Promosa goed 
op dreef is, is daar nog 'n 
paar sake waaraan aandag 
geskenk kan word. 

Daar is 'n groot behoefte 
aan meisies wat by die 
Vrou.e-Organisasie-Vereni1 
wil aansiuit. Die Kleur-

lingvroue het 'n behoefte 
aan leiding op hierdie ge
bied. 

By die sportafdeling 
word baie persone beno
dig as afrigters. Daar word 
veral by krieket en atle
tiek gesoek na afrigters; 
asook by rugby, netbal en 
hokkie. 

Die SGD doen 'n beroep 
op almar wat belangstel 
om hulle name by die 
SGD-kantore te kom op
gee. 

keld gebly bet. Eugene Gunning - 7840; 
Met die toestemming Zelda Nel - 4277/8; John 

van die Departement Potgieter - 3468; Hansie 
Landboukrediet en Vermeulen - 22229; Re
Grondbesit is dit vroeer nate Woithe - 4277/8; 
vanjaar verkoop en die Essie Steyn - 4277/8. 
geld is gebruik om 'n nu we Manda Potgieter - 4277 /8; 
plaas, "Nooitgedacht", 28 Trudie Scholtz - 5211. 
kilometer vanaf Potchef- Kunsredakteur: Johan 
stroom tussen Sc hoe- Myburg ~ 6668 
mansdrif en Scandina- Verslaggewers: Christien 
wiebrug, aan te koop. Hoffman - 22163/19; Jan 
Daar ls op Nooitgedacht Otto - 3468; 
besluit omdat die moont- Nicci Rousseau - 3214; 
likheid vir navorsing daar Alta van der Werken -
aansienlik groter is, hoe- 3211; Rudolph Willemse
wel die 230-hektaar plaas 8808/9 
baie kleiner is as Somer- S"siale/Koshuisbladredali
ville. Ongeveer 'n kilome- teur: 
ter hiervan is rivierfront, Elize Olckers _ 22232/12 

Diepteberiggewing Redak
teur: Johan Walters -
Tomstraat 26. 
Interuniversiter Redak
teur: Marietjie Potgieter 
-5316/7 
Hooffotograaf: Thys Hart 
-6256 
Fotograwe: John Potgieter 
- 3468; Johan Victor -
23569; Jan Otto - 3468; 
Nicci Rousseau - 3214; 
Tertia Oosth uizen 
5316/7 
Spotprente: Marina Ben
son - 22212/32; Hansie 
Vermeulen - 22229 

en die plaas leen horn dus 11------------------------
uitstekend vir kursus- p f.•_J • t 
doeleindes vir studente. roe uiersen rum 
Daarom word daar tans 
gepoog om dit so gou 
moontlik in 'n kursuster
rein te ontwikkel, sodat 
die PU die luuksheid van 

TOESTEMMING is vir die oprigting van 'n proefdiersen
trum van 'n half mi)joen rand op .die PU-kampus van die 
Departement van Nasionale Opvoeding verkry. 

'n vaste kampterrein vlug- . . · 
t l d " Die bestaande sentrum navorsmg me. Die nuwe 

voe as dgevo g. van ~e met primitiewe fasiliteite sentrum sal beskik oor ge-
nuwe on ernemmg as n . . . . f" · k d k 
mens dink aan die heden- is me gesk1k v1r hoevlakse so 1~t~ eer e, aso~ ge-
daagse hoe reis- en ver- sterihseerde ru1mtes. 

Administrasie: 
Advertensiebestuurder: 
Jacques Pienaar - 3468; 
Werwer: Herman de Vil
liers - 22024. 
Penningmeester: Paul 
Smit- 3468 
Argief: David Swanepoel 
Die volgende poste is nog 
nie gevul nie: 
Verspreidingshoof, Sekre
taris en verslaggewers. 

Klein soogdiere soos 
rotte, groter diere soos 
skape en ook reptiele sal 
vir die navorsing gebruik 
word. 

Daar is nog onsekerheid 
oor die plasing van die 
sentrum, maar daar sal 
hopelik volgende jaar be
gin word met die oprigting 
van die sentrum. 

~l:~o~~ts~~e~~~::!~~~ 01·e sleutel tot 'n Die plaas is aangekoop 
met 'n hele aantal bruik
bare geboue daarop. Daar 

~~~;~~~:e~~~~~~~itv~~;:; I oedkoper 
aan vakans1egangers ver-
h u ur is . Die twee tyde-
like .. op_slaa!lge.boue wat d • • 
;1::a;~~~f ~1~~~!::ir~~ "'M~ ry 1ng IS 
nuwe heenkome op Nooit
gedacht gevind. 'n Ver-

~=;~ly0f~~;~~oe:u~: ~~=I r~ ,~ ·· jw ,''- , · · een van 
voort. Daar word beoog 
om fasiliteite vir 100 stu
dente beskikbaar te stel 
en wat die oprigting van 
nuwe geboue betref, word 
daar byvoorbeeld gedink 
aan 'n vergadering-cum
eetsaal sowel as kombuis
en toiletgeriewe. 

Die voordele van 'n ri
vier naby so 'n terrein is 
ooglopend en menigvul
dig. 'n Gedeelte van die 
plaas is juis onder be
sproeiing vanuit die Vaal
rivier ,Prof Du Plessis het 
die res van die plaas as 
"ranteveld" beskryf en ge
se dat dit ideaal is vir 
stap- en ander ontspan
ningsdoeleindes. 

Daar word tans gespe
kuleer oor die oprig van 'n 
wildwerende heining wat 
noodsaaklik is vir navor
sing in die radio-opspo
ring van wild. As all es vlot 
verloop, behoort Nooitge
dacht reeds volgende jaar 
studentevoete oor sy bo
dem te voel loop. 

ELCON MOTORS 
se gebruikte 
motors 

250 . GOEIE, GEBRUIKTE MO
TORS AL TYO IN VOORRAAO 
WAARUIT JY KAN KIES 

ENIGE FABRIKAAT 

SPESIALE AFBETAALVOOR-
WAARDES VIA STUOENTE 

Korn gesels met At Jacobs, Pieter Schimpers, Hennie van Rensburg, Piet Loubser, 
Frank Lewis of Duif Voges by RIVIERSTRAAT 82 of skakel 2-388617/8 
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DIE krieketklub bet baie hoe ver
wagtinge vir die nuwe seisoen. Die 
entoesiasme van die nuwe bestuur 
behoort aansteeklik te wees in die 
kosbuise. 

Vir die eerste keer sal daar nou af
rigting aan die koshuisspanne gegee 
word. Dit sal die taak van Syd Eckley 
wees. Oefeninge sal op Maandaf' . 
Woensdae en Vrydae om 16h30 plaas· 

vind. 
Met die personeelklub en studente

klub wat saamgesmelt het, sal daar 
nou drie PU-spanne gekies word. Die 
proefwedstryde het reeds Woensdag 
17 September begin. 

Die eerste vriendskaplike wedstryd 
word op 19 en 20 September op die 
Fanie du Toit-sportterrein gespeel. 
Die eerste span speel teen Oostelikes 
van Pretoria. Daar is 'n paar Noord
Transvaalspelers in Oostelikes se 

DIE WAPAD - 19 SEPTEMBER 1980 

span en dus sal die PU-span sterk 
kompetisie he. Die tweede en derde 
PU-spanne sal dieselfde dag teen me
kaar speel. 

Die nuwe bestuur van die krieket· 
klub is : 

: J Coetzee 
: Prof D v d Merwe 

: NLOU\I 
: A Markgraa 

: Ev Wyk 
: A Lass en G Moorcroft 

President 
Voorsitter 
Onder-voorsitter 
Sekretaris 
Klubkaptein 
Afrigters 

Atletiek kom op dreef 

• Saartjie de Villiers het die damesskyfwerp gewen met 'n 
a/stand van 41,36 m . Sy het ook die spiesgooi gewen met 'n 

a/stand van 33 ,96 m . 

Caput wen 
JANNIE VAN HEER· 
DEN, kaptein van Ca
put, bet Maandagaand 
nadat bulle Over-de
Voor in die eindstryd 
met 9-5 geklop bet, gese 
dit is die span se nuwe 
bloktruie wat bygedra 
bet tot die groot oor
winning. 

Caput is nou die trotse 
houers van die Sharpe
skild wat deur Sharpe 
Electronics geskenk is . 
Hulle is deur 'n koshuis
span van Tukkies . uitge
daag tot 'n wedstryd. 

Vir Caput het Koos Jou

loor. Dit was asof hulle 'n 
nuwe begin gemaak het. 

Intussen het Caput se 
skitter-oorwinnings deur 
die seisoen ook 'n indruk 
op koshuisspanne van an
der kampusse gemaak. 
Die kampioenspan van 
Tukkie-koshuise ' bet Ca
put gedaag om Woensdag 
bier op die Fanie du Toit
sportterrein teen hulle te 
speel. Dit is nog nie be
kend watter koshuis di1 
sal wees nie. 

Caput was ook die enig· 
ste van twee koshuisspan
ne wat met die onlangse 
intervarsity teen Kovsies 
hulle wedstryd kon wen. 

bert en Flip du Toit gaan --------------' 
druk en Nie Snyman met 
'n doelskop geslaag. 

Caput se afrigter, mnr 
Percy du Toit, 'n dosent 
aan die PU, het 'n reuse 
aandeel in Caput se oor
winni ng. Sy span se 
sprankelrugby, afronding 
en rotsvaste verdediging 
is 'n voorbeeld vir ander 
spanne. 

Die uitslag van die wed
stryd was tot aan die einde 
in die weegskaal. Caput 
het in geen stadium die 
wedstryd oorheers nie. 

DIE interkoshuisliga is weer in voile swang. Veral 
met die oog op die Mielieraad- S.A. Universiteite 
Dalrymple-kompetisie, verwag die bestuur goeie 
deelname. 

Die doel van die liga is om atletiek op algemene vlak 
aan die koshuise bekend te stel en om nuwe talent te 
ontdek. Daar is 'n groot tekort aan diepte in die klub en 
daarom wil die bestuur kyk of hulle die leemte kan 
aanvul deur middel van die koshuisliga. 

Drie ligas word aangebied waarvan twee reeds 
afgehandel is. Die puntestand van die Koshuise op die 
stadium is: 

Dames 
1. Oosterhof 650 
2. Dinki 570 
3. Heide 430 
4. Karlien 405 
5. Wanda 300 
6. Kasteel 260 
7. Wag 'n Bietjie 180 
8. Klawerhof 55 
9. Vergeet my Nie 20 

Teleurstellend min 
deelnemers bet Saterdag 
13 September vir die 
PUK-Ope-Skermkampioen
skappe opgedaag. Die Puk
ke was by verre in die 
meerderbeid, maar bet 
sterk kompetisie van er
vare Springbokke gekry. 

Aangesien daar veral 
min dames opgedaag het, 
is in plaas van die norma
le vyfpuntgeveg 'n tien
puntgeveg gehou. So 'n ge
veg is veral uitputtend as 
beide die skermers tot die 
laaste bepalende punt ge
lykop veg. 

Die uitslae van die kom
petisies was as volg: 
Dames Floret: 
1. L van Zyl (Wits) 
2. R van der Walt (PU) 
3. N Hanekom (PU) 

Mans Epee: 
1. Rob Donaldson (UCT) 
2. Tony Rademeyer (Tvl) 

Mans 
1. Over de Voor 
2. Amajuba 
3. Hombre 
4. Caput 
5. Dawie du Plessis 
6. Drakenstein 
7. Klooster 
8. Villagers 

1085 
945 
525 
505 
475 
350 
170 
40 

3. Douw Steyn (Vyfkamp
Springbok) 

Mans Floret: 
1. Gilbert Mccaul (Spring
bok) 
2. Wim Dreyer (Tuks) 
3. Mike Stafford (Spring
bok) 

• Cilliers Botha het in die koshuisatletiekliga goed presteer 
deur drie items te wen. Hy het die driesprong, 50 men 200 m 

gewen en was tweede in die verspring . 

lbbies 
uitk op 

IBBIES bet Saterdag die Otto-Uitklopbeker gewen toe 
bulle Klerksdorp met 30 - 23 gewen bet. Die Ibbies 
bet rustyd met 19 - 8 voorgeloop. 

Met die aanskoulike wedstryd wat die Ibbies teen 
Irawas gewen het nog vars in ons geheue, is dit dus 
glad nie verbasend dat die Ibbies vanjaar die. twee 
belangrikste bekers in eerste-liga-rugby in Wes
Transvaal, gewen het nie . 

Nico Hager het voor rustyd drie drie gedruk waar
van Willie van der Schyff een vervyf het en vier 
strafdoele behaal 'het. Na rustyd het Danie Linde nog 
'n drie gedruk. 

Trapkarklub beplan 
groot dinge 

DIE 1980 SAFUIS (Suid-Afrikaanse 
Federasie van Universiteits-Inge
nieurstudente)- Trapkarreeks is agter 
die rug. Die PU-spanne kon slegs aan 
vier van die vyf wedrenne deelneem 
as gevolg van hoe vervoerkostes. 

Die wedrenne is gehou by: Universiteit 
van Stellenbosch, Universiteit van Pre
toria, Universiteit van Kaapstad, Witwa
tersrandse Universiteit en Universiteit 
van Durban. 

Drie spanne het PU verteenwoordig 
naamlik Over de Voor, Caput en PU-da
mespan. Daar is ongeveer negentig man
spanne en tien damespanne wat by 
die reeks ingeskryf is . Over de Voor het 
twaalfde geeindig, Caput was twintigste 
en die PU-damespan het derde plek be
haal onder die damespanne. Slegs die 
eerste tien plekke in die wedren verdien 
punte. Over de Voor het in drie van die 
vier wedrenne onder die eerste tien kar
re gele . 

Van Heerden se dis 
vandat hulle die nuwe 
truie dra dat hulle begin 
het met die lang pad van 
oorwinnings. Die eerste 
twee wedstryde in die ou 
truie het hulle altwee ver-

• Tydens die PU-Ope-Kampioenskappe in skerm het R v d 
Walt 'n t'!'Jeede plek behaal in dames Floret. Die kampioen
skappe het Saterdag 13 September in die groot Sportsaal 
van die Studentesentrum plaasgevind. N Hanekom van PU 

• Christo Scholtz, voorsitter van die trapkarklub, prof Traart van der Walt ( rektor), Rudolph 
Burger, penningmeester van die trapkarklub en prof Johan Claasen tydens die oorhandiging 
van 'n tjek van R2 500 aan die PU. Die geld sal aangewend word vir die bou van die eerste 

trapkarbaan in Suid-A,frika by die Fanie du Toit-sportterrein. was derde. 




