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Tal. 4201
Groot genoeg om u te
dien, klein genoeg o*"
u te ken

Hoogtepunte
Maandag 2 Maart
• Beheerkomitee kos-
huise: 14h30
• Kunsuitstalling in
Checkerssentrum
Dinsdag 3 Maart
• Kontakpolitiek: J
Rees praat op kampus.
Kry meer inligting by
Politiese Raad.
• Kunsuitstalling in
Checkerssentrum.
Woensdag 4 Maart
• Laaste datum vir wy-
sigings van jaar- en
seme~terkursusse.
• "Bobaas van die
Boenders": 19h30 in
Ouditorium.
• Sentrum vir Interna-
sionale Politiek: 19h30:
terrorisme.
Donderdag 5 Maart
• "Bobaas van die
Boenders": 19h30 in
Ouditorium.
• Argiefkomitee vir
Wes-Transvaalse ge-
skiedenis: llh30.
• Instituut vir kom-
munikasienavorsing
19h30.
VrYdag 6 Maart
• "Bobaas van die
Boenders: 19h30 in Ou-
ditorium.
• Atletiekintervarsity
by RAU: PU, UOVS en
RAU.

• Sêr-uitslae - p 2
• Parkeermeters op
die Bult net tydelik weg
-pa
• Puk se parkeerpro-
bleem nie so groot- p 3
• Boekwinkel dalk op
kampus_p 3
• Koshuislewe meer
ekonomies as dorp - p
4
• "Monument" vroeër
die week vinnig voltooi
+- n s
• Menings oor ge-
m~ngde koshuise - p 5
• 'n Blitsopname is
onder studente gemaak
Wat daarop dui dat die
Np 'n oorweldigende
steun op die kampus
geniet_ p5
• Lesers lug hul men-
ing oor karnaval - p 6
• Volledige karnaval-
Uitslae - p 7
• Die wapad se skaak-
kompetisie het begin -
P7
• Muurbalklub vier
fees_ p 8

Nuuswenke
A1lemene Nuas: Petro
kalan, WaS-'n·Bietjie,
'l'eI4278.
kOShuls/Sollul: Zelda
Nel, Was-'n-Bietjie, Tel
4278.
InteruDlversUtr:
karietjie potgieter,
Kasteel, Tel 5316.
Sport: Griet GrAbe,
kUD': Johan Myburg,
Tel8868.

Saktyd
traandal Uh"

• Karnaval •

Baie • •
IS nie

tevrede
- Trudie Scholtz -

PUK-studente is baie ontevrede oor die wyse waarop Karnaval vanjaar georganl-
seer Is. Volgens Jan Sassenberg van Klooster word 'nmassavergadering self in
die vooruitsig gestel "sodat 'n soortgelyke karnaval homself nie herhaal nie.

Studente voel veral ver-
ontreg oor die wyse waar-
op besluite geneem en ge-
1mplimenteer is. Besluite
is glo op die "hoogste vlak"
geneem en op die massa
"afgedwing". Só byvoor-
beeld het die idee van 'n
karnavalplaas weinig stu-
dente se steun geniet.

Volgens die Makou-
vleiers is dit tradisie om by
die koshuise vlot te bou.
Die verskuiwing na die
Fanie du Toit-sportveld as
vlotbouterrein, veroor-
saak 'n onvermydelike
verswakking van koshuis-
gees. Nog 'n nadeel is die
feit dat koshuise oop staan
sonder toesig omdat HK-
lede op die Karnavalplaas
bedrywig is.

'n Ander aspek wat 'n
doring in die vlees is.Is dat
die hele geheimhoudings-
konsep van vlotte, verlore
gaan. Volgens die Kloos-
ter-manne kan dit mee-
help dat die standaard van
vlotte, wat reeds afsteek by
ander universiteite, ver-
der verlaag. Die sukses
van vlotte hang ook groet-
'Uks af van weerstoestan-
de.

Volgens dr Jan v d
Bergh, president van Kar-
naval, is daar ná aanbeve-
lings van die direkteurvan
die studentesentrum,
huisvaders en ander per-
sone, besluit om 'n karna-
valplaas op die proef te
stel. Dr v d Bergh stel dit
pertinent dat 'n karnaval-
atmosfeer nie te rym is met
'n akademiese atmosfeer
nie, Die enkeling wat wél
tydens Karnaval wil stu-
deer, moet in aanmerking
geneem word. Allerlei
praktiese probleme was
ook verantwoordelik vii-
die verSkuiWing n~ die
Fanie du Toit-sportveld as
vlotbouterrein, naamlik
die gebrek aan bouge-
.riewe by die kampuskos-
huise, die steuring van
aandklasse as gevolg van
oormatige lawaai, klagtes
van die koshuismatrones,
klagtes van die publiek,
beskadiging van geboue,
ensovoorts.

Dr v d Bergh sê egter dat
die hele idee van 'n karna-
valplaas nie "in studente
se kele afgedruk" is
nie.Dit is reeds verlede
jaar deur middel van die
Koshuisraad onder stu-
dente se aandag gebring.
Probleme kon wel as ge-

volg van 'n kommunikasie-
gaping tussen die Kos-
huisraad en die studente
ontstaan het.

Tradisionele items

Wat die afskaffing van
sekere tradisionele items
op die karnavalprogram
betref, byvoorbeeld die af-
skaffing van die trapkar-
wedren, orkeskompetisie
en die Kaap-na-Rio-wed-
vaart, is grootskaals on-
tevredenheid aan dié orde
van die dag. Volgens Danie
du Plessis van Karnaval-
komitee is bogenoemde

'om "praktiese redes"! flf-
geskaf. Die trapkarbaan is
nog nie voltooi nie en die

Kaap-na-Rio wedvaart sou
glo verdeeldheid teweeg-
bring. Sommige items sou
dan op die Karnavalp!aas
plaasvind en ander items

'op ander terreine, wat glo
nie wenslik is nie. Waarom
die skopfietswedren nie
aan die verdeeldheids-
voorskrif onderworpe is
nie, is 'n verdere kwel-
vraag.

Volgens die Klooster-
manne gee die ongelyke
verteenwoordiging van
koshuise op die Karnaval-
komitee aanleiding tot
4iskriminasie. 'n Oplos-
sing Vil' dié probleem sal
miskien wees om voortaan
lede van die Karnavalko-
mitee te verkiés, eerder as
om hul aan te wys.

c

PUKKEl
Vir u kleurbaadjies

en
sporibenodlgdhede:

.Johan
Claassen

Broer

• Prof Tjaart in die kryt! En die aka.demie blaas die aftog
... !he rektor spreek dte studentI' toe tydens die amptelike

opening van karnCLlJalop Donderdag 19 Februarie.

Rektor sien karnaval
as groot sukses

...

"LANKLAAS, indien
ooit tevore, het ons so
eendragtig saam as
Pukke karnaval gevier",
het prof Tjaart van der
Walt, rektor van die Puk,
gesê.

Daar was wel "ontspo-
rings", maar die positiewe

- Gerda Snyman -
en gesonde gees wat deur-
gaans die studente se op-
trede gekenmerk het, was
aansteeklik en inspire-
rend.

Die nuwe opset van die
biertuin was besonder
bemoedigend. Dit was 'n
gesellige kulerplek met
goeie organisasie en
diens, flinke toesig en ge-
sonde groepsensuur teen

Punte stel
teleur

DAAR heers 'n algemene ontevredenheid en'verba-
sing oor die finale puntestand tydens Karnaval.

Jan van der Walt, SSR·
lid wat die finale punte.
toekenning vir Karnaval
gedoen het, sê konvenors
het elke aksie se punte op-
gegee. Die puntestand is
die waarheid, tensy die
konvenors verkeerde pun-
te opgegee het.

Christo Scholtz, SSR-lid
vir karnaval, sê die punte
is korrek opgetel. Hy het
dit self twee keer nage-
gaan. Sommige klagtes

mag gegrond wees, maar
die meeste is nie. Kos-
huise wat kla oor te mln
punte, moes harder ge-
werk het met karnaval.
Koshuise word nie ten kos-
te van mekaar bevoordeel
nie.

Connie Jacobz, prim van
Wag-'n-Bietjie, sê sy het
nie verwag dat hulle so
swak sou vaar nie. Die
koshuisinwoners is onte-

(Venol, op p 3)

die enkele gevalle waar
individue, (meestal nie-
studente), hulle wou wan-
gedra.

"Die negatiefste noot in
verband met karnaval
1981, het eintlik niks met
karnaval te doen nie. Dit Is
besonder jammer dat In-
:dividue dit nodig gevind
'het om juis in karnavaltyd
soveel danse ora) in die
dorp te reël (en by te woon)
in plaas daarvan om saam
as Pukke karnaval te vier",
het prof Tjaart gesê.

Volgens hom doen dit
egter nie afbreuk aan die
feit dat Karnaval 1981 'n
reusesukses was nie, en
verdien die betrokkenes
dank en waardering vir
hul samewerking.

Volgens Christo Swane-
poel, 'n lid van die Aiki-
do-klub, was daar slegs 'n
paar gevalle van wange-
drag deur nie-studente.
Dié persone wat gevra is
om die blertuin te verlaat,
het dit dan ook gedoen. Dit
was dus nie nodig ODl per-
sone wat hul wangedra
het, uit te gooi nie,

Die geheim van sukses
was die mln bedienings-
punte, waaroor daar klag-
tes was. Daar het 'n rustige
en gesellige atmosf'eer ge-

heers terwyl studente vir
bier gewag het. DIe bier-
tuin was so beplan dat in-
dien daar probleme sou
opduik, dit onmidrlellik
gesluit kon word.

Studente word dan ook
bedank vir hul geduld toe
bekers opgeraak het, as-
ook vir die goeie iedrag
wat geopenbaar is. "Dit Is
'n bewys van die sukses
van die bl rtuin", het hy
gesê.

Volgens mnr Theo
Grlmbeeck, verkeershoof
van Potchefstroom, het
studente vanuit 'n ver-

I keersoogpunt gesten, hul
le baie goed gedra. Tot
dusver het geen gevalle
van wangedrag of beska-
diging van verkeerstek ns
en parkeermeters onder sy
aandag gekom nie.

Hy meen dat dit 'n goed
georganiseerde karnaval
was en die beste samewer-
king Jn 'n lang tyd van stu-
dante verkry is.

Behalwe vir dit, Fanie
du ToU-terrein, wat erg
bemors agter gelaat is, i
daar tot du ver nog geen
klagtes ontvang van b -
skadigde geboue nie, at-
dus mnr Sirnon Geertsema.
direkteur VR" kampus-
dienste.



Beeldende Kunste Letterkunde Musiek Teater 

• Filmresensie THE ELEPHANT MAN 
met Anthony Hopkins, 
John Hurt, Anne Ban
croft en John Gielgud, is 
weliswaar 'n besonderse 
film. Nie alleen gebeur 
dit selde deesdae dat 'n 
film in swart en wit ge
skiet word nie, maar ook 
die onderwerp is eie
soortig. 

The Elephant man - Rudolph WiUemse -

bou van die kerk (as sim
bool van die religieuse) en 
die sketse van homself, in 
Ieende posisie (as uiting 
van 'n verlange na die 
dood waarin dit later ge
realiseer word). LaasJ?e
noemde is miskien te direk 
aangewend. (Merrick kon 
naamlik nie soos 'n gewo
ne mens slaap nie, uit die 
vrees dat die gewig van sy 
kop horn in die kussings 
kon laat versmoor). 

The Elephant Man 
handel oor die ware ver
haal van John Merrick, wat 
aan 'n erkende ongenees
like siekte wat geweldig 
misvorming van die lede
mate tot gevolg het, ge.ly 
het. Oor die verhaalgebeu
re sal ek uiteraard nie uit
brei nie: genoeg is dit om 
te se dat die werklike John 
Merrick se lewe alles be-

halwe aangenaam was en 
dat hy · inderdaad , met 
fratstentoonstellings · -
welbekend in die Victo
riaanse Engeland - ten 
toon gestel is. Die film wyk 
egter hier en daar van die 
werklike feite after wille 
van verhaalvorming. 

Die film toon die mens
dom se wanaanpassing by 
dft wat vir horn ongewoon 
is - en die uitbuiting 
daarvan - al is die bena
deelde (ironies genoeg), 'n 

hoogs intelligente en aan
gename mens wat sy onge
lukkige bestaan soveel be
ter verwerk. 

Baie treffend word die 
milieu waarin alles af
speel, uitgebeeld. Die ver
filming in swart en wit dra 
veral hiertoe by, ook die 
door van die beeld tot oor
gang. Puik klankeffekte 

, soos die olifanttrompetter 
by die geboortetoneel en 
treffende musiek wat soms 
die dialoog vervang, val 

mens op. . 
Die olifantmotief word 

deurgevoer in die beklem
toning van rook wat op 
vervorming dui. Ook in die 
geluid van die skeepsmis
hori ng kan mens die 
olifantmotief konstrueer. 

Die film is uiteraard 
roerend:· nogtans vind 
mens John Hurt se stem te 
veel gemik op die emosio
nele. Die grimering -
hoewel moeilik - is nie 
vreeslik oortuigend nie en 

-------------------------------------------------------------------------. teveelskepdieolifantman die indruk van 'n pop. 'n 

• BOBAASVANDIEBOENDOEwordvan4tot6MaartdeurdieDepartementSpraakleeren 
Drama aangebied in die Rennie Bingle-Studentesentrum. BO BAAS VAN DIE BOENDOE is 
gebaseerapdievertalingvanAndreP.BrinkseTHEPLAYBOYOFTHEWESTERNWORLD. 

Die regie word waargeneem deur Elize Scheepers. (Foto: Frik Schoeman) 

DIE uitslag van die Ser
kompetisie is: 

Mans: 
Caput 244 
Klooster 240 
Hombre227 
Overs 226 
Amajuba 224 
Liberalia 201 
Oppikant 168 

Wag-'n-Bietjie 244 
Heide 243 
Karlien 240 
Oosterhof 238 
Wanda 219 
Dinki 198 
Kasteel 187 

Klawerhof 187 
Kulu 168 
Gemengde ~r: 
Vergeet-my-nie en Ama
juba 
Heide en Klooster 
Wag-'n-Bictjie en Caput 

Treffende vertolking is die 
van Anthony Hopkins as 
die mediese dokter. 

'n Ongelukkige toneel
tjie is die waar die ma
trone die uitbuiter oor die 
kop slaan. Dit hoort eerder 
by Charley Chaplin, maar 
dit ontlaai die spanning. 
En spanning is daar baie. 
Nie alleen stel die kamera 
die van-aangesig-tot-aan
gesig kontak met die oli
fantman uit nie, maar elke 
klop aan die deur is die 
daar. 

Ongelukkig vind ek die 
slot, wat terugwys op die 
aanvangstonele ten einde 
'n "raam" te vorm, minder 
geslaagd. Die sterretjies 
as aanduiding van die 
hiernamaals en die moe
derlike spookstem het ek 
nie baie oortuigend gevind 
nie. 

Baie dominant in die 
film is Merrick se verhou
ding met vroue - veral 
Merrick se beeldskone 

OORNAG bet daar weer 
'n geskilderde paneel in 
die duikweg ontstaan. 
Bet jy al gewonder hoe 
dit ontstaan bet en wie 
daarvoor verantwoorde
lik is? 

moeder (kontras) in haar 
kontak met olifante voor 
Merrick se geboorte, wat 
dan tot sy misvormdheid 
aanleiding sou gegee het. 
Ter wille van "romanse" is 
hierdie aspek miskien 
oorbeklemtoon in verhou
ding tot die werklike feite. 
Nogtans is dit 'n erkende 
feit dat 'n vrou eenmaal 
gevra is om haarself mooi 
te maak en vriendelik met 
Merrick in gesprek te tree, 
waarna hy in trane uitge
bars het omdat hy daaraan 
gewoond was dat vroue 
van hom wegvlug. 

Ook van belang is die rol 
van die kuns, synde die 

Dit alles is baie tragies 
en iets wat baie "goed
koop" deur 'n regisseur 
uitgebuit kon word. David 
Lynch het egter die ver
soeking grootliks weer
staan en 'n knap stuk werk 
verrig. 

Ten slotte moet melding 
gemaak word van 'n spesi
fieke toneel waar dwerge 
en antler misvormdes die 
olifantman red en met 'n 
lantern deur 'n woud be
gelei: realiteit wat aan die 
absurde grens. Dit is werk
lik knap gedaan. 

Thalia soek 
mense 

THALIA is die amateur-studentetoneelgeselskap 
op die Puk. Die geselskap maak gebruik van studen
tespelers en -tegnici. Die dekor word ook self deur 
die lede van Thalia gebou. 

Thalia toer jaarliks op 
die platteland met die een 
of ander aanbieding. 
Tydens die toere maak die 
lede gebruik van privaat
verblyf. Op hierdie manier 
kom Thalia in aanraking 
met die inwoners van die 
plekke waar hulle opvoe
rings aanbied. 

Thalia bestaan uit elf 
mans en elf dames. 

Belangstellendes wat 
hul kragte by Thalia wil 
voeg, kan hulle aanmeld 
by die Thalia-kantoor in 
die Studentesentrum tus-

- die duikweg verf. Volgens 
die tradisie wat o'or die ja
re ontstaan bet sorg die 
eerstejaars vir die eet
goed, tweedejaars vir die 
vermaak, derdejaars verf 
en die vierdejaars verkeer 
in 'n raadgewende hoeda
nigheid. 

Die duikwegskildery is 
dus die kunsstudente s·e 
bydrae tot karnaval, wat 
outomaties ' n historiese 

sen 13h00 en 14h00. Al wil 
belangstellendes nie saam 
toer nie, kan hulle nog 
steeds aan Thalia behoort 
en help met die organisa
sie en bou van dekor. 

Thalia toer geduTende 
die Julievakansie met 
"Bruidegom en Babbel
kous" . Die regie word 
waargeneem deur Leon 
Cloete. 

Die toerplan wat die ge
selskap gaan volg, sluit 
Oos-Transvaal, Wes
Transvaal, Noord-Kaap
land en die Vrystaat in. 

bydrae word, omdat die 
temas van elke karnaval so 
op rekord gehou word. 

Soos deur prof. Bingle 
voorgestel, gaan die vol
gende skilderwerk voort 
op die oorkantste muur, 
selfs teen die mure by die 
trappe na Cachet-stasie op 
tot die werke uiteindelik 
langs die eerste werke uit
kom. Die dak sal ook ge
skilder word. 

is 

op 
Di 
da 

Uitspan en Heimat 161 
Villagers 159 

Dames: 

In 1973 bet die eerste 
tweedejaarsgroep Kuns·· 
studente op eie inisiatief 
gedurende karnava] , die 
eerste paneel in die duik
weg geskilder. Die studen
te, saam met drie dosente, 
mnr. Grobbelaar, juff. Ba-

Puk-filmvereniging nie 

Vergeet-my-nie 263 denhorst en Visser bet DIE Puk-filmverenig- vertoon is, was "The 
deur die nag gewerk aan Grapes of Wrath." 
die paneel. Hierdie skil- ing is tans sonder be- Die volgende film.s wat 
dery bestaan ongelukkig stuur, maar die verenig- vertoon word is "La Gran-
nie meer nie, omdat die ing gaan goed voort. de Illusion" , 'n Franse 
studente die werk in tyde- Kragtlge ondersteuning film, op 4 l\faart en daarna VI 
like materiaal uitgevoer gaan egter van elke lid "The Blue Angel" op 18 

lllE POTCHEFmoo• 
Tel 24640 

Tye: 
M- • Dem 14"°° - 20hOO 
Vry 14tl00 • 17h30 - 2oti30 

Sat 1 OllOO - 14"00 
13h30 - 2CMl30 

KINE I 
FLYING HIGH 

KINE 2 

THE BIG RED ONE e Lee Marvin in THE BIG RED ONE wat tans in Kine 2 
vertoon word. 

het sodat dit die volgende gevra word, om van Maart. 
dag al afgedop het. Tydeli- hierdie vereniging ' n Vertonings vind op 
ke materiaal is gebruik vir sukses te maak. Woensdagaande om 18h30 
ingeval die skildery nie in die keldersaal van die 
goedgekeur sou word nie. Geografiegebou plaas. Die 
Prof. Bingle het die skilde- Die eerste film van die koste verbonde aan lid-
ry gesien en was so jaar is reeds op 25 Februa- maatskap van die Film-
belindruk dat die uni- rie vertoon. Die film wat vereniging is: Vir lede is 
versiteit van daardie tyd af 1--------------------~ dit RlO, vir studente is dit 
jaarliks geld skenk vir die A II' R6. 'n Reekskaartjie is be-
skilderwerk. egste lnQ skikbaar teen R4. 'n 

Dit bet nou 'n jaarlikse Reekskaartjie is geldig vir 
instelling geword. Die re- By die berig oor die eerste- enige drie vertonings. 
kening word deur die Uni- jaarskonsert moes die laaste Navrae kan gedoen word 
versiteit hanteer. Nogtans paragraafvan die res van die by JR Botha by bylyn 409. 
bly dit 'n suiwer studen- berig geskei gewees bet. Die Die film wat reeds be· 
te-aksie. resensie is nie deur Kultuur- spreek is vir volgende 

Ditis'ninstellingdatdie raadgeskryfnie. termyn is THE BATTLE-
derdejaar-kunsstudente SHIP POTEMKIN. 
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M ·eters 
tydelik 

park maak voorsiening vir 
langtermynparkering. 

Die koste op die Bult is 
vyf sent per uur, teenoor 
die tien sent per uur in 
Ker.kstraat. Daar is dus 
geen winsmotief nie. Die 
meters strek die studente 
eerder tot voordeel, bet 
mnr Grimbeeck gese. 

• 
IS net 

vveg 
roep op motoriste gedoen 
om nie op die sypaadjie op 
die hoek van Hoffman- en 
Joostestraat (voor Kom
munikasiekunde-huis) te 
parkeer nie, aangesien dit 
verkeer ernstig belemmer. 
Daar sal binnekort par
keerruimte in Hoffman
straat geskep word, maar 
intussen moet motoriste 
nie so parkeer dat dit voet
gangerverkeer versper . 
nie. 

Hy het veral 'n beroep 
gedoen op studente wat 
hul motors in Tomstraat 
parkee:r:, om nie die gepla
veide sypaadjie te versper 
nie. 

Samewerking van stu-
dente in die verband sal 
baie waardeer word, om 
sodoende 'n goeie ver
standhouding tussen die 
Verkeersdepartement en 
studente te bewerkstellig, 
het by gese. 

Bladsy drie 

• Sy Edele Minister Louis le Grange van Polisie en 
Gevangenisse oorhandig Transvaal se fakkel aan die Voor

trekkers vir die Zang pad na Amajuba. 

DIE parkeermeters op 
die Bult is tydelik ver
wyder om beskadiging 
daarvan gedurende kar
navaltyd te voorkom. Dit 
is ook gedoen ter wille 
van die meerderheid 
Puk-studente wat as ge
volg van 'n paar belha
mels, die verantwoorde
likheid vir beskadigings 
moet dra en kritiek van 
die publiek moet ver
duur, het mnr Theo 
Grimbeeck, verkeers
hoof van Potchefstroom, 
gese. 

In die 'verlede is meters 
so beskadig dat dit 'n for
tuin gekos het om te her
stel. Die slotte is byvoor
beeld vol stopverf gestop, 
wat nie verwyder kon word 
nie en slotte moes ten 
duurste vervang word. 

Herdenking van Amajuba 
isseur 
David 

!ie ver
weer
kwerk 

Die doel van die meters 
is om die grootvraag na die 
relatief min ruimte deur 
middel van tydbeperking 
te reel. Sakelui kan dus nie 
1
die hele dag voor hul eie 
besighede parkeer nie, en 
studente en antler kry ook 
parkeerplek. Die Cachet-

Studente moet egter nie 
te gou bly word nie - die 
meters word na afloop van 
karnaval weer terugge
p}aas. 

nasionale belang • 1n 
el ding 
spesi

~werge 
es die 
met 'n 
ud be

[aan die 
lswerk-
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Wes
d-Kaap
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Wat parkeerplek in die 
omgewing van die_ hoof
kampus betref, het mnr 
Grimbeek 'n ernstige be-

Parkeerskyf i es 
maklik 

bekombaar 
DIE parkeerprobleem op die Puk-kampus blyk nie so 'n 
groot probleem te wees as wat studente dink dit is nie. 

Maj D du Toit, hoofSekuriteitsbeampte van die Puk, se 
studente kan baie maklik 'n parkeerskyfie bekom. 'n Sky
fie kos net twintig sent. Van studente word verwag om by 
aansoek om 'n skyfie 'n paspoortfoto te verskaf en dan 
kan die skyfie jaarliks hernieu word teen 'n geringe be
drag van 'n verdere twintig sent. 

Maj Du Toit se daar is parkeerplek vir 1133 studente. 
Tot dusver is legs 901 staanplekke gereserveer. 

Parkeerterreine is sentraal genoeg gelee sodat die 
meeste klasse binne vier ofvyfminute se stap bereik kan 
word. 

Die probleem ontstaan as dagstudente te laat vir klas 
opdaag en. dan die naaste moontlike parke.erplek soek. 
Dit is dan wanneer boetekaartjies uitgeskryf word om
dat gereserveerde staanplekke onwettiglik beset word. 

PUNTE 
(Vervolg van p 1) tweede plek na Caput te 

vrede oor die lae punte- kry en nie na Overs nie. 
stand. Inligting oor ite-ms Louise Venter, Klawer-
wat verskuif is, is te laat hof se prim, se die punte-

'n HONDERDJARIGE 
herdenking is iets om te 
vier. So bet die regering 
besluit toe die Slag van 
Amajuba as 'n saak van 
nasionale belang ver
klaar is. 

Wie en wat is Amajuba? 
Dit was die belangrikste 
geveg in die Eerste Vry
heidsoorlog (1880-1881). 'n 
Bloedige stryd tussen 
Boer en Brit bet horn uit
gewoed in gevegte soos by 
Lainsnek, Bronkhorst
spruit en ~kuinshoogte by 
O'Neill se hut is onder-

Boekwinkel 
-lie 
Pok 

DIE Puk gaan dalk 'n eie 
boekwinkel kry. 

Dit is deel van 'n beoog
de projek wat saamval met 
die ingebruikneming van 
die nuwe administrasie
gebou aan die einde van 
April. Die -plan is om die 
tweedehandse boekwin
kel by die diktate-afdeling · 
in te lyf en dan 'n hand els· 
lisensie te kry om skryfbe
hoeftes in dieselfde ver
trek te verkoop. 

handel oor vredesvoor
waardes, en op 25 Oktober 
1881 is die Pretoria -
Konvensie onderteken. 

In 'n poging om elke 
Suid-Afrikaner van die 
stukkie geskiedenis bewus 
te maak, het die Raad van 
Beheer 'n omvattende 
program daargestel vir die 
herdenkingsfees van 27 
Februarie tot 1 Maart. Die 
verwelkoming sal deur die 
voorsitter, prof T van der 
Walt, waargeneem word, 
terwyl die hoofherden
kingsprogram- op 28 Fe
bruarie tussen 14h30 en 
17h00 plaasvind. 

Om nasiebou en 'n ge
voel van volkseenheid on
der die verskeie bevol
kingsgroepe te bewerstel
lig, word daar kl em gele op 
jeugdeelname (Voortrek
ker- en Digtersgids- en 
Scout-jeugbewegings. 

'n Aantal aanvullende 
projekte word ook onder
neem, soos die uitreiking 
van herdenkingseels, 'n 
akademiese kompetisie 
vir skole, 'n radiovasvra en 
'n fakkelloop. 

Die Suid-Afrikaanse 
Raad vir qorlogsgrafte het 
heelwat moeite en onkoste 
aangegaan om al die grafte 
van die 1881-tydperk te 
herstel. Daarmee saam sal 
gepaard gaan die onthul-

Regse Engelse 

ling van gedenkplate en 
eenvoudige kranslegging
seremonies. 

Verder het die Raad vir 
Nasionale Monumente, in 
samewerking met die 
Natalse Provinsiale Ad
ministrasie, baie besig
tigingsplekke opgerig. Op
geleide gidse sal mense na 
besienswaardighede ver-

gesel. 
Verblyf in tente, kara

vaanstaanplekke en hotel
le sal beskikbaar wees en 
kosvoorsiening behoort 
nie 'n probleem te wees 
nie. Inteendeel , met 13 
beeste wat geslag gaan 
word, beloof die herden
kingsfees om 'n groot ma
kietie te wees! 

Promosaskool 
pre steer 

DIE Promosa Hoerskool se 1980-matriekuitslae was 
die beste van alle Kleurlinghoerskole in Transvaal. 
Volgens die hoofhet die aandklasse wat SGD aange
bied bet, baie tot die sukses bygedra. Die band tus
sen Promosa en SGD is verlede jaar baie verstewig 
deur die werk van Theuns Eloff. 

Vanjaar is Annamie 
Odendaal as 'n voltydse 
organiseerder vir Promo
sa aangestel. Die klasse in 
Promosa het reeds begin. 
Studente wat graag daarby 
wil inskakel kan Annamie 
by die SGD-kantoor 

Musiekonderwysers is in 
sterk aanvraag. Klavier-, 
blokfluit-, en kitaarlesse 
gaan aangebied word. 
Studente wat daarin be
langstel om as begeleiers 
te help by SGD se ballet
klasse, is ook baie welkom. 

skakel. Die klasse is 'n uur ffiiiiiiliii•••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiji 
lank en val in die tYdperk 
tussen 17h00 en 20h00 op 
weeksaande. Klasse word 
aangebied in Wiskunde, 
Aardrykskunde, Biologie, 
Geskiedenis, Engels en 
Bedryfsekonomie. 

Verder word daar ook 

Sanet's 
Health Shop 
• Gesondheidsvoedsels 
• Verslankingsmas1iene 

ontvang en is nie onder die stand is ietwat verbasend. 
aandag van die verteen- Hulle bet verwag dat 

Hierdie sentralisering 
van akademiese nood
saaklikhede op die Puk 
behoort 'n gunstige reak
sie onder studente te ont
lok. Dit sal 'n kontant-self
bedieningswinkel sonder 
winsbejag wees. 

REGSE elemente bet ver- dringend gesoek na stu- • Natuurlike skoonl;ie1ds
m1ddeh, · woordigers gebring nie. dameskoshuise ~ soos lede jaar al hoe meer op dente wat kan help met die 

Thys Hart, onder-prim Wag-'n-Bietjie en Dinkie Engelse kampusse kop laerskoolatletiekafrigting. • Oiee·v •:ldsels 

van Amajuba, se hulle is beter sou vaar en dat uitgesteek. .Slegs 'n basiese kennis van 
By Wits is 'n nuwe kon- atletiek en 'n redelike or-

• Homeopatiese m1ddels 
Malhe~.Vaet 42 

te muur, 
re by die 
-stasie op 
teindelik 

nie baie . tevrede met die Hombre, in plaas van 
uitslae nie. Hulle het ge- Over-de-Voor sal wen. serwa tiewe organisasie ganisasievermoe is hier-

T elefoon 5.t44 

erke uit-
1 ook ge-

dink hulle sal beter vaar Landa Brand, prim van 
en het nie verwag dat Heide, se sy is tevrede met 
Overs gaan wen nie. die puntestand, want haar 

Probleme le egter nog in 
die omskepping van die 
diktaat-afdeling in 'n self
bedienwinkel en die ver
kryging van 'n handelsli-

S tu den ts Moderate Al- I iiiv~o~o~r~n~o;d;i~g~. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~===~~~;;;;;;;~ liance gestig in reaksie fi 
teen die studenteboikot. 

Dries Linde, prim van koshuis bet goed gedoen. 
Hombre, se hy voel nie ge- Die volledige punte-
lukkig oor die puntestand stand verskyn elders in die 

sensie. 

Op Ikeys bestaan die 
Conservative Students Al
liance reeds 'n geruime 
tyd. (ult: Die Matie, Oktober 1180) g nie. Hulle het verwag om 'n uitgawe. 

::m:T::., ~ii Gebruik masjiene geduldig 
"J,a Gran- ' 

Fran•e , ~ • _ . d;e bank aon die befrokke ma~t.kap- Dienslewering 
en daarna VIR baie studente ongetwyfeld die be- py, wat dan ook verantwoordehk is vir 
el" op 18 lkendste en druks gebruikte deel van die bedryf daarvan en vir die herstel 

. ~fie Ferdinand Postma biblioteek is· van foute. 
vrnd op die kopieermasjiene op die eerste Die biblioteek bet 'n ooreenkoms 
om 18h~O verdieping. Wie is daar wat nog nie met die firma dat die masjiene elke 
l van d~e haastig 'n bladsy uit die of daardie oggend nagesien word ten einde goeie 

plaas. J?ie boek gou gaan kopieer bet nie? diens te verseker. Die druk gebruik 
.aan .11d-1 Vir baie was die einste masjiene, as- wat daarvan gemaak word, veroorsaak 

~ie Fil~- ookdiewatdievyfsentstukkeuitspoeg, ~gter ~robleme tuss~nin en dan moet 
ir le~e i.s egter ook al 'n bittere frustrasie, veral n tegmkus telkens uitgestuur word om 
en~e .1s dit as •n mens laat iri die aand, of vyf mi- herstelwerk te doen. Die ~eeste foute 

1rtj1e is be- nute voor 'n klas moet uitvind al wat 'n word veroorsaak deur d1~ hardhan
!1 R4: '.n , oop masjien is, ts buite werking. Dan dige wys~ waar~~ 'n klein groepie stu-
~ geld1g v1r vlieg die verwyte nogal. · dente die masJ1ene hanteer, asook 
~nings. M k deur die gebruik van gebuigde munt-
~doen word · aats appy stukke. (Die volume gebruik in ag ge-
bylyn 409. Eintlik behoort die masjiene nie aan nome, kom foute nie buitengewoon 

, reeds be- die biblioteek nie. Dit behoort deur baie voor nie.) 
volgende 

I BATTLE- • 
rn. 

Die biblioteek beskou die _beskik
baarheid van kopieerfasiliteite as 'n 
onontbeerlike diens wat gelewer word 
en waarsonder beide bibfioteek en 
gebruiker nie kan klaarkom nie. Die 
vyf sent per kopie wat dit kos, is by 
verre die goedkoopste in die dorp juis 
omdat daar geen winsmotief by be
trokke is nie. In die lig hiervan doen 'n 
woordvoerder van die biblioteek 'n 
beroep op gebruikers om hierdie mas
jiene so sagkens en geduldig as moont
lik te behandel. Op die ou end is dit tot 
almal se voordeel. 

CHECKERSSENTRUM, TEl.24691 

COefofoteg 
Bring u die Ooste 

ONS SPESIALISEER IN: 

• • • • 

Materiale 
Patrone 
Kramery 
Randpatrone 



Karnaval

•

Karnaval 'Sl het van oral kritiek gekry. Benewens
probleme met aksies soos die biertuin. kosvoorsiening,
vlotbouery, ens., is daar veral negatiewe kritiek oor die
uitslag van s kere kompetisies sowel as die finale
uitslag.

Ontevredenes het op hierdie laat stadium die reg om
beswaar aan te teken, mits die volgende vereistes
nagekom is:
• Ongerymdhede tydens kompetisies moet onmid-

dellik onder die aandag van die konvenor gebring
word.

• As die puntetoekenning om enige rede bevraag-
teken word, moet die koshuisverteenwoordiger
onmiddellik na die aksie aandring op 'n uiteenset-
ting daarvan.•

• Daar moet dadelik na die beskikbaarstelling van
punte appel aangeteken word teen die uitslag.

As hierdie maatreëls nie nagekom is nie, het die'
ontevredenes geen reg om dae ná karnaval nog te loop
en brom oor die uitslag nie.

Die tuntestelsel het egter 'Ieemtes gehad: ..
• Die uitslag van elke kompetisie moes onmiddellik

op 'n sentrale kennisgewingbord aangebring ge-
wees het.

• Daar moes 'n spertyd gewees het waartydens 'n •
vaste komitee appelaansoeke kon oorweeg het.

Die koshuise én karnavalkomitee is dus nie sonder
blaam vir probleme wat nou opduik nie. Daarom moet
daar óf 'n gesamentlike vergadering van die Karnaval-
komitee, Koshuisraad en die SSR gehou word, óf 'n
massavergadering (soos manne van Klooster onder-
neem het om te reël) waartydens die puntetoekennings
bespreek kan word,

Dit lyk asof dit die enigste manier is waarop die lug ge-
suiwer kan word - tensy die koshuise die uitslag in
goeie sportmangees aanvaar.

HOOFREDAKTEUR: Izak Minnaar, Oude Molen no. 108,
Molenstraat. Tel. 2·1576. NUUSREDAKTEUR: Hansie
Vermeulen, Makouvlei. Tel 2·2229. ADMINISTRATIEWE
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 25481.
Bood.kappe kan in bussie 13 by die Inligtingsburo in die
Studentesentrum gepos word of gedurende kantoorure aan
die Adminl.tratiewe Bestuurder, Kentoor Ge in die
Studentesentrum, afgedra word.
Tye: Maan 10h30 - 12hOO en 13h30 - 181100

Din. tot Don 13h30 - 18h30

Markus 5 : 1-20 Teks: vers 19
"Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie,

maar vir hom gesê: Gaan na jou buis na jou
mense toe en vertel bulle watter groot dinge
die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou
barmhartig was."

As Jesus voet aan wal sit in die land van die Gadareners,
kom dié man op Hom afgestorm. Christus bet pas tevore
die storm stilgemaak en nou kom dié stormagtige man voor'
fIom staan.

Die man, Legio was sy naam, was geheel en al beset deur
die Satan. Daar het meer as een duiwel in hom gewoon.
Legio se liggaam was maar net 'n herberg, sy stem maar
net 'n spreekbuis vir die duiwels.

Maar as Jesus uit die skuit klim, besef die duiwels dat
hulle dae getel is. Daarom val hulle voor Jesu!' neer en
smeek Hom om bulle nie "voor die tyd te pynig" nie (Mat-
teus 8 : 29). Hulle pleit om liewer in die trop vark e gestuur
te word. Die duiwel sidder voor Jesus. Hulle erken Hom as
die Owerste oor die Satan.

Wanneer die man van die duiwels gereinig is, wil hy
teen wil en dank vir Jesus volg. Hy wil altyd by Jesus wees.
Toe hy nog onder die mag van die duiwels was bet hy
geskree: "Wat bet ek met U te doen, Jesus, Seun van die
Allerboogste God?" Nou staan die man by die skuit en
dring aan by Jesus om Hom te volg. Maar Jesus laat dit nie
toe nie. '

Die opdrag wat Jesus hom gee is '!••• gaan vertel watter
groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou
barmhartig was." Jesus se opdrag aan bom kom daarop
neer dat by eerder moet vertel wat met bom gebeur bet in
plaas daarvan om Jesus te volg. Hy moet aan die mense 6m
bom vertel van die groot dinge wat Jesus gedoen het - dat
Hy hom verlos het van die mag van die sonde.

Vertel ek en jy van die groot dinge wat die Here aan ons
gedoen het - dat Hy ons van ons sonde verlos het? Is ons
nie té geneig om Jesus Christus te volg nie, maar nie om te
vertël van die groot dade wat Hy aan ons gedoen bet nie?
Johan Myburg I

_.-
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Pukke - Karnav ~aas'81

Karnaval-biertuin meer suksesvol:

Meer dames;
minder gedrink

KARNAVALhet almal
aan die praat. Dit gons
en suis erger as 'n
supermark op 'n Sater-
dagoggend en die ver-
skeidenheid menings is
meer as die soorte was-
poeier op die rak. Die
biertuin bewyshomelke
jaar 'n onderwerp van
aktuele bespreking en
hierdie jaar is geen uit-
sondering nie.

Noodgedwonge moes die
biertuin vanjaar handjies
vashou met die karnaval-
plaas-eksperiment. Die
uiteinde was 'n opelug-
biertuin wat volgens die
konvenor, Koos Venter,
baie minder probleme
opgelewer het as vorige
jare. Koos sê een van sy
doelwitte met die opelug-
tuin was om die meisies
meer vrymoedigheid te
gee om deel te neem aan
die aktiwiteite daar. In die
verlede het daar 'n
"kroegatmosfeer" geheers
wat die dames nie aange-
staan het nie. Die bedom-
pigheid en oordonderende
geraas het gepaard gegaan
met 'n algehele ver-
trapping. Hierdie jaar was
daar ruimte en vars lug en
'n gesellige atmosfeer
sonder 'n allesoorheer-
sende lawaai. Dit was dan
ook opmerklik hoeveel
meer Puk-dames hierdie
jaar in nie biertuin was.

Dorstig
Die feit dat daar net een

bedieningspunt in die tuin
was, het veroorsaak dat
daar 'n onredelike lang ry
ontstaan het wat 'n dors-
tige geduld tot die uiterste
beproef het. ..

Koos verduidelik dat die
Suid-Afrikaanse brouerye
nie meer as een be-
dieningswoonwa kon ver-
skaf nie, en dat dit wel die
ideaal was om twee bedie-

-Zelda Nel-
ningspunte daar te stel.
"Buitendien het die lang
ry veroorsaak dat 'n man
weer nugter was wanneer
hy by die voorpunt uit-
kom!" het Koos gesê.'

Wanorde
In 'n stadium Vrydag-

aand het die bierbekers
opgeraak en 'n bietjie
wanorde was die gevolg.
Daar is verwag dat onge-
veer I 500 bekers elke
aand sou verkoop. Toe
bierdie getaloorskry is, is
daar gebruik gemaak van
verlede jaar se karnaval-
bekers en die probleem
was gou uitgestryk. Dit het
egter tot die gevolg gehad
dat die biertuin 'n ander-
halfuur langer oopgebly
het as wat vooraf deur die
Rektor bepaal is.

Die meeste mense is dit
eens dat dit 'rt goeie idee
was om die blikbou-
kompetisie in die biertuin
te hou. Dit is egter jammer
dat die organiseerder
daarvan laat slaplê het toe
dit by die opruiming van
die bierblikkies kom. Daar
is iuts besluit dat van be-
kers gebruik gemaak sou
word in die biertuin sodat
dit netjies kan bly - die
blikbouers het gesorg dat
hierdie voorsorgmaatreël
in die stof byt. Tegniese
Dienste aan die Puk het
belowe om veertig as-
dromme op die terrein te
plaas, maar daarvan het
niks gekom nie.

Baie probleme wat ont-
staan het was van interne
aard. Die probleem was
nie soseer dat die
karnavalverteenwoordigers
nie hul deel gebring het
nie, maar eerder dat die
spanne eerstejaars wat
moes kom help, nie opge-
daag het nie.

Weeklaag
Die musiek in die bier-

tuin is verskaf deur die

SAB self, en het meestal
uit Duitse liedjies bestaan
- hieroor 'n geweeklaag.
Waarom kon daar nie 'n
goeie orkes op die plat-
form optree nie? Daar was
wel 'n groep wat aange-
bied het om op te tree en
ook hul instrumente vir
deelnemers aan die
orkeskompetisie beskik-
baar te stel. Koos het egter
'n probleem voorsien: die
Pukke sou dalk 'n dansgier
kry waaroor daar nie kon-
trole uitgeoefen kan word
nie. Die orkes het beken
dat hulle nie bereid was
om die musiek stop te sit in
so 'n geval nie, en daarom
was dit die hele aand
"Deutsche Musik" .

Saterdag se reënbul was
nie baie hinderlik nie.
Tente is opgeslaan en baie
sê dit het die atmosfeer net
nog meer jolig gemaak,
Koos beskou die biertuin
as die middelpunt van die
karnavalplaas en dink dat
dit in hierdie hoedanig-
heid baie suksesvol was.
Prof Tjaart was self baie
beïndruk met die verloop
van die verrigtinge daar en
die studente se buitenge-
wone goeie gedrag.

Koos het melding ge-
maak van die goeie same-
werking wat hulle van die
kafeteria gekry het wat be-
tref die berging van die
bier.

Meer ekonomies
in koshuis
- Maurits van Wyk-

DIT bly steeds vir studente aan die Puk die
moeite werd om in universiteitskoshuise tuis
te gaan, ondanks die verhoogde losiesgelde
vanjaar.

Baie studente verkeer
onder die indruk dat 'n
mens honderde rande per
jaar kan bespaar deur pri-
vaat in die dorp te loseer.
Dit is egter nie gewoonlik
die geval nie.

Die gemiddelde stu-
dentekamer in die dorp
kos R40 per maand, en dus
R400 vir die tien maande
per jaar wat die student dit
huur.

Studente kan gekookte
middagetes op die Bult
nuttig teen RI,BO, wat
seker die billikste prys in
die dorp is. By die stu-
dentesentrum kos 'n ge-
kookte middagete R2,OO.
Dan moet ontbyt en aand-
ete nog bygereken word.

lndien 'n student se etes
hom R2,50 per dag kos, sal
dit hom oor die sowat agt
maande (vakansies uitge-
sluit) RooOuit die sak jaag,
as die R400 vir die kamer
bygereken word. Dit, teen-
oor die R950 wat koshuis-
studente per jaar betaal.

Dorpstudente wat wel
geld kan bespaar, is die-
gene wat kombuise tot hul
beskikking het, maar selfs
dan sal die besparing hie
veel wees nie.

Dit wil dus voorkom asof
die waarde wat die kos-
huisstudent vir sy geld kry,
naamlik volle losies met,
drie volledige maaltye per
dag, moeilik geklop kan
word.



• Die oorsaak van my karnavaldroompie is 'n deurnag!"

• Koshuislewe is geneig om 'tt man uit te teer, maar met
gewillige vrierl,de bly 'n mens se klere nog aan jou l'!lf ...

\

• 'n A - A... ,
andagtrekker met die karwaskompetisie was hierdie rooi vuurwa wat Caput en

\ Wag.'n-Bietjie onder hande geneem het.

• Nee, dit is toe nie JR wat so gaafwas om die akaliemie in die stofte laat byt nie. Die man met
die wilde weste-kwaliteit maak deel uit van die gerouklaag by die geb1'Uiklike begrafni.91lan

mnr A.K. Demie tydens ,karnaval.



,. t

"Vergeet Amiljuba Nie!" - 'n Boodskap met 'n dubbelloop-betekenis. Vergeet-my-nie en
Amajuba se vlotpoging.

• By kussingslaan is die kwessie konsentrasie: Om niejou balans te verloornie,jou opponent
met 'n swaar, deurweekte sak te moker en nog boonop nie té bedremmeld te lyk nie.

• Wat jy saai sal jy maai.
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Vergeet- Wag-'n-Uitspan Kloos- Libera
Heide Ila 

SPORT 
Rugby 

Totaal Amajuba my-nie Caput bietjie Heimat Kasteel ter 

Swem 
Tennis 
Rolbal 
Krieket 
Kanovaart 
Damessokker 
Skopfiets 
Netbal 
Totaal 
SPORTS 
Drastoel 
Touklim 
Binnebandvaar 
Kussingslaan 
Sakreisies 
Toutrek 
Totaal 
WIELAKSIES 
Vaardigheid 
Inklim 
Motorfiets 
Skoonkar 
Totaal 

GELDINSAME
LINGSAKSIES 
Atletiekkaartjies 
S.fietstoer 
Pukkie 
Vlotte 
·'Sentleggin~ 
Kollektelyste 
Totaal 

BLIKBOU 
Totaal 
KARNAVAL 
AKSIES 
S.fietstoer 
M.L.fietstoer 
Reklamesette 
Popkoppe 
Vlotte 
Stalletjies 
Totaal 
KULTUURRAAD
AKSIES 
Ser 
Eerstejaarskonsert 
Totaal 
Opruiming 
TOTAAL 

500 85 - 168 
200 56 128 86 
100 25 25 100 
100 25 25 100 
200 50 - 200 
100 90 - 100 
300 - 150 
200 - 160 
100 - 25 

1 200 331 513 754 

100 30 30 90 
100 90 70 20 
100 •tio 100 60 
100 20 80 100 
100 70 90 40 
100 - 20 40 
600 Z90 390 350 

100 - 65 
100 40 20 100 
100 181 - 197 
100 40 60 60 
300 261 145 357 

600 
300 
800 
~00 
600 
200 

2900 

198 
150 
776 
84 
80 

fi6 
1404 

200 100 

100 100 
400 357 
500 125 
200 132 
800 588 
300 233 

2300 1535 

300 224 
500 387 
800 611 
400 400 

8700 4932 

571 
165 
800 
84 

196 
300 

2116 

190 

100 

154 
132 
588 
233 

1207 

263 
342 
605 
400 

5566 

165 
240 
632 

.246 
200 
260 

1743 

200 

100 
378 
310 
141 
594 
265 

1788 

244 
291 
535 
400 

6127 

500 - 85 
72 !i4 48 188 

100 50 50 25 
100 25 25 30 

50 - 50 
70 - 40 

250 - 220 
140 - 60 
25 - 25 

687 749 42Jl 418 

90 50 50 100 
20 20 20 70 
20 90 40 70 
20 20 20 
90 - 40 90 
20 60 40 40 

260 240 210 370 

77 
100 20 60 70 

131 - 127 
60 100 100 70 

160 251 237 267 

214 
120 
440 
246 
200 
232 

1452 

177 
180 
800 
168 
196 
244 

1765 

530 
225 
600 
168 
132 
400 

2055 

200 106 166 

100 100 
347 

75 200 
141 129 
594 485 
265 212 

1175 473 

244 161 
409 
653 161 

400 
4587 5145 

100 

12 
129 
485 
212 
938 

187 
319 
506 
400 

4940 

59 
180 
416 
288 
200 
316 

1459 

142 

100 
391 

50 
155 
534' 
227 

1457 

240 
310 
550 

4663 

85 
144 64 
25 25 
30 25 

220 
80 

100 

100 
90 

599 389 

100 60 
20 20 
30 20 
20 20 

60 
20 40 

190 220 

68 
80 50 

133 
70 30 

218 213 

600 
240 
768 
288 
152 
248 

2296 

122 

100 

158 
155 
543 
227 

1174 

243 
305 
548 
400 

5547 ....... 

152 
164 
664 
12 
164 
208 

1364 

180 

100 
348 
259 
115 
550 
285 

1657 

201 
336 
537 
400 

4960 

Karnavalnooi 
• 

IS te laat 
"DIE tydsaspek was die 
hoofrede waarom die 
verkiesing van 'n 
Karnavalnooientjie ty
dens Karnaval deur die 
mat geval bet," se 

Sportkunde 

Christo Scholtz. 

'n Mosie is tydens 'n 
SSR-vergadering ingedien 
dat 'n verkiesing van 'n 
karnavalnooientjie tydens 

(Vervolg van p.8.) 

graadstudente in Liggaamlike Opvoedki.mde. Die vak sal I 
van besondere belang wees vir onderwysstudente, om
dat die kwalifikasie hulle in staat sal stel om as skeids
regter en afrigter in skoolsport op te tree. Die kwalifika
sie word deur die nasionale sportliggame erken. 

Dit bestaan uit 'n praktiese -en teoretiese deel. Die 
praktiese deel hied die volgende moontlikhede aan 
mans: rugby, hokkie, tennis en krieket. Die dames kan 
hokkie, netbal, tennis en buitelug-ontspanning neem. 
Die teoretiese dee! behels onder andere: sportbese
rings, sportmeganika asook sportfisiologie en -dieet. 

"Sportkunde bevorder sport omdat studente amper tot 
die vlak van professionele afrigter op_gelei kan word". 
het mev. Anita Pienaar, gimnastiek-afrigter en liggaam
like opvoeding-dosent, gese. 

ilf"i~-' Jll, 

karnaval gehou word. 
Sedert die mosie deur die 
SSR goedgekeur is, was 
daar egter te min tyd om 
met die reelings voort te 
gaan. Daar was slegs tien 
dae oor voordat Karnaval 
sou plaasvind, en dit het te 
min tyd en geleentheid ge
bied om die kompetisie te 
organiseer. 

Hierdie jaar sou dit die 
eerste keer wees dat 'n 
karnavalnooientjie ver
kies word. Die Pukke kan 
hulle egter gereed maak 
dat daar van 1982 af elke 
jaar 'n karnavalnooientjie 
verkies sal word. Die 
karnavalnooientjie word 
op dieselfde basis as die 
sjampanjenooi verities en 
sy is dus onderworpe aan 
dieselfde reels en re
gulasies. 

Maltou- Ooster- Oppi- Klawer- Hom- Kar
lien Didi vlei hof kant hof Overs Wanda Villagers Kulu bre 

172 
25 
25 

220 
120 
25 

589 

60 
80 
90 

40 
20 

290 

80 
79 

30 
189 

450 
90 

448 
12 

200 
48 

1248 

144 

100 

259 
115 
550 
285 

1309 

198 
294 
492 

4259 

85 
50 80 

100 100 
25 25 

100 

150 
180 
30 

360 565 

60 60 
20 60 
60 50 
20 60 
50 20 

40 
210 290 

30 60 
- -
90 90 

120 150 

144 
120 
696 
42. 
76 

144 
1222 

371 
125 
520 
42 

136 
216 

1410 

200 108 

100 
348 

130 
469 
229 

1276 

212 
336 
548 
200 

4136 

100 

130 
469 
229 
928 

238 
306 
544 
400 

4395 

500 
54 
30 
30 
50 
70 

734 

40 
50 
10 
80 
20 
40 

220 

10 
50 
20 
80 

240 

240 

106 

200 

131 
485 
175 
991 

168 

168 

2539 

84 
30 
30 

150 
20 
75 

489 

40 
90 
60 

90 
80 

360 

76 
10 

20 
106 

523 
225 
472 
240 
184 
128 

1672 

108 

100 

149 
131 
485 
175 

1040 

187 
358 
545 
400 

4720 

335 - 85 
74 76 144 • 64 
25 25 25 25 
75 75 50 50 

150 - 100 
30 - 50 

150 - 150 
100 
50 - 25 

689 476 454 314 

80 80 
80 50 100 

100 70 30 
60 
90 60 30 
80 20 60 

490 280 220 

62 
80 90 60 

179 
80 80 

339 232 60 

600 
150 
800 

. 120 
188 
280 

2138 

497 
195 
672 
120 
92 

284 
1860 

108 
108 

106 166 180 

100 
351 
377 
141 
536 
237 

1742 

226 
257 
483 
400 

6387 

100 

262 
141 
536 
237 

1278 

219 
340 
559 
400 

5249 

200 

150 
385 

585 

159 
386 
545 

2152 

20 

20 
60 

100 
200 

80 

80 

496 
60 

480 

132 
200 

1368 

100 

3 
150 
385 

638 

168 
315 
483 
400 

3483 

168 
114 
30 
25 
50 
60 

447 

70 
60 
60 
60 

100 
100 
450 

90 
185 
50 

325 

168 
270 
576 
600. 
200 
400 

2214 

106 

100 
341 
441 
158 
644 
235 

1919 

227 
272 
499 
400 

6360 

132 
30 
25 

300 
200 
30 

717 

70 
100 
80 

100 
100 
60 

510 

85 
30 

50 
165 

~ 
195 
736 
600 
192 
184 

2367 

185 

100 

464 
158 
644 
235 

1601 

240 
41! 
651 
400 

6596 

Die Wapad 
Skaakkornpetisie trek 

belowende spelers 
DIE Wapad se skaakkompetisie 
trek goeie spelers. Die eerste 
rondte van die Puk-skaakkam
pioenskappe bet op Maandag 23 
Februarie om 18h30 in aanvang 
geneem. 

Tot dusver is dertig inskrywings ont
vang. Tien van hierdie dertig spelers 
het al hulle eerste wedstryd afgehan
del. Die uitslag was soos volg: W van 
der Meer (Hombre) wen J van Wyk (Ca
put), C van der Westhuizen (Ca put) wen 
P Cilliers (Liberalia), R Ostendorf(Ca
put) wen J Goosen (Caput), C van der 
Walt wen D Theron (Makouvlei) en P 

·Joubert (Hombre) speel gelyk teen H 
Muller (Amajuba). 

Aan die strawwe kompetisie wat 

daar geheers het, lyk dit asof die kam
pioenskappe 'n klompie belowende 
spelers getrek het. Vera! die groot aan
tal eerstejaars wat ingeskryf het, gaan 
'n groot aanwlns vir Puk-skaak wees. 

Alhoewel sekere spelers al hulle 
eerste spel gespeel bet, is daar nog 
kans om in te skryfvir die kompetisie. 

Die kompetisie is beplan om oor ses 
rondtes te strek. Dit beteken dat daar 
een spel per week gespeel word. Die 
amptelik speeldae is Maandae en 
Donderdae om 18h30. Indien. spelers 
nie op daardie dae kan speel nie , kan 
daar alternatiewe spelle eereel word 

Belangstellendes kan 1nskry\\ ings
vorms bekom by Sarel van der West
huizen in Caput of by Die Wapadkan
toor. 

Nog 'n student beseer 
JOHAN HABER, 'n eer
stejaar 
B.Comm-student en 
veelsydige sportman, 
bet Saterdagmiddag ty
dens Karnaval sy derde 

nekwerwel beseer toe 
hy in die Mooirivier in
geduik bet. 

Hy sal minstens 'n week 
in die hospitaal wees en 
daarna 'n geruime tyd 'n 
nekstut dra . 

Niemand is ver-

..... ..il.. t ....... 

Verkoue en griep 

Hy kom van Schweizer
Reneke en is tans 'n in
woner van Hombre-mans
koshuis . 

Johan is in die Kallie de 
Haas-hospitaal op Pot
chefstroom opgeneem. Sy 
toestand word as goed be-

antwoordelik vir die onge
luk nie. Volgens mnr S CA 
Eckley, huisvader van 
Hombre, rus die blaam vir 
die ongeluk nie op 
Hombre nie, maar wel op 
Karna val. 

VERKOUE en griep is aansteeklike 
virussiektes wat 'n mens ellendig laat 
voel, maar normaalweg nie gevaarlik 
vir aktiewe jong mense nie. Hierdie 
kwale gaan hulle gang en genees hul
self in 3 tot 5 dae mits hulle nie ver
waarl oos word nie. Gewilde 
aptekersmedikamente, en selfs an
tibiOtika, be"invloed nie die verloop 
van verkoue en griep aanmerklik nie. 

Simptome is die van hoofpyn, lyf
seer, tamheid, keelseer, hoes, toeneus 
en loopneus, en selfs 'n bietjie koor
sigheid. 

Onder normale omstandighede verg 

verkoue en griep nie spesiale be
handeling nie, afgesien van die vol
gende: 

(a) Fisiese en psigiese rus voorkom 
uitputting en versnel hers tel. Indien jy 
verkoue of griep onder lede het, moet 
jy jou stil gedra en saans vroeer gaan 
slaap. Rus is dus die belangrikste deel 
van die behandeling. 

(b) Sportaktiwiteit of fisiese ver
moeienis gedurende griep of verkoue 
is gevaarlik en dus absoluut ongewens, 
vanwee moontlike hart-, long- of 
breinkomplikasies. 

(c) Staak rook gedurende die siek-

teperiode. 

Voorgesteide medikasie: 
(a) Eenvoudige pynstillers en koors

weerders soos aspirien 4 uurliks met 'n 
glasvol water. 

(b) Eenvoudige · hoesstroop indien 
nodig. 

. (c) Suigpille vir seerkeel indien 
nodig (moet nie antibiotika bevat nie). 

Bogenoemde preperate kan by die 
apteker verkry word vir onge
kompliseerde gevalle van griep ofver
koue. 

stempel. 

/' 

Bult Apteek 
en Medisynedepot 

Ons voorsien: 

• Naturemade 
• Toiletware 
• Asook Revlon, Yardley, Old Spice ens. 

Tomstraat BBb, Tel. 25344/5 



Bekendstelling
inskakeling basis

Je~~. ba Jag.!~~;'~~:~~~~~~~~;'~~~;~~d~Vir 0 ri ënt er ing
NA aanleIding van u berig in sonder veel herstelwerk Cdie huls kon intrek of is daar nie probleme af weg te kom nie, nie na die gemeenskap daar
Die Wapad van 20 Februarie afgelope jere) kan 'n mens nie plek vir die v~ndaliste van Meneer maar vir eens 'n eenparige buite nie.
1981 un pale totsiens aan veel meer verwag nie. Thaba Jah in die nuwekoshuis standpunt moet Inneem en • Ons oriêntering het 'n eie.
Thaba Jah", wil ek graag as 'n Paar blikke verf (Wat be- nie? Maar wat dan van die DIE doel van my skrywe aan deurvoer. ment van spanning in hom
volg daerop antwoord. slis nie vyflienduisend rand "goeie ouens" van Thaba Jiih? u is om die Pukstudentege- Die redes watek aanvoervir • ingesluit. Tydens die tweede

Mnr Coetzee het 'n verga- sou kos nieHnl wat nodigwas Aan al die vandaliste en meenskap aan te moedig om die heroorweging van ons week van oriênteringword die
dering met ons as inwoners om die onoogliktield vir nog 'n "goeie ouens" van Tbaba Jih grondig oor ons huidige orlênteringspraktyke is die seniors deur die HK's afge-
belê en die uak aangaande jaar te kamoefleer. -lank lewe Thaba JlIh. orlênteringlpraktyke en volgende: speel teen die eerstejaars
die Lettie du Plesais-ëetsaal Al waarvoor ons gevra bet, T J -beleid na te dink. Myns tn- • Ons orlêntering het 'n se- (sonder laasgenoemde se
bespreek. Twee alternatiewe wasgrallievlrnogneteenJaar, •• siena het die tyd ryp geword kere dee) van fisiese aktiwi- medewete) om 'n klimaks te
is aan ons geltel: sodat ons saam met die ander (Brief verkort - Red.) dat die Puk die voortou neem teite in hom ingebou, byvoor. bereik op die aand van ont-

Gaan eet In die Sentrale tussen Afrikaanle universt. beeld trappe op en af hard- beffing waar die seniors die
Eetsaal, ofwees tevrede met 'n K' dik k. tette om 'n gesonde voorbeeld loop,liggaamlike oefeninge in oorhand kry.
sekere bedrag wat aan elke U 0- ames 0ng e u Ig te stel vir die aanpallingetyd die oggende, fisiese weer- Hierdie gebeure vind so
student van die kosbuis uttbe- I, van eerstejaarstudente op ons stand van veral eerstejaars- lewenigetrou pIau dat 'n
taal lal word om self kos te kampus. Ek Is bewus van mana teen hulle seniors In die groot aantal senuwee-aan-
voorsien. Na bale oorweging i. Meneer, begin vra, het mnr Coetzee ge- oriêntering/ ontgroening by koshuise op die aand van ont- valle en Ineenstortingl en
besluit om die eetsaal tot ein- sê sy aandag word drtngend by ander Afrikaanse universt- heffing wanneer die soge- geestellke letsels onder
de 1981 oop te hou. "FINALE totsiens aan Thaba 'n ander plek gevrll. So was dit telte, ongeag hulle amptelike naamde nuwe buiskomitee eerstejaars meer Is as 'n blote

Onl het aanvaar dat die eet- Jllh" wat In Die Wapad van 20 telkens wanneer die dames beleid dat oriêntering "afge- beheer oorneem; die modder. uitsondering op die reel,
laai nie winsgewend II nie, Februarie verskyn bet, i8 'n hom in die hande wou kry. Die skaf" II. Nogtans meen ek dat badaksies; die eet van ogpoe My oortuiging ia dat die Puk
maar hoe ie dit moontlik dat eensydiae berig en in sommige dames was van die beeln af ons IItudentegemeenskap en nog vele ander. al hierdie gebeure nie kan be-
die eetsaal na SOveel jare van gevalle ook onwaar. bale ongelukkig oor die hele hierdie felt nie moet gebruik Solank as wat hierdie tipe kostig nie en allermini nodig
funksionering skielik op 'n As inwoners van Kulu be- situasie, as rookskerm om van ons eie fisiese aktiwiteit 'n inherente het. Die druk wat op eerste-
verlies begin werk het? hoort ons seker ook te weet Ons verneem later by die deel van ons oriênterlng uit- Jaars geplaas word, kan heel

hoe die gebeure verlede jaar Thaba Jllh-manne dat mnr maak, bestaan die wesenlike gemaklik vervang word met 'n
verloop het. Coetzee vir hulle gesê het dat risiko dat eerstejaarstudente positiewe en meer natuurllke

In die eerste plek weet ons Kulu heeltemal inskiklik met Vanweë gebrek aan beseerkan word-van minder en ontspanne inburgering-
glad nie van 'n logenaamde die voorstel was om die Lettie spasie het daar ernstig tot meer ernsUg. En stelsel op die patroon wat die
massavergadertng wat kwan- du Plessis-eeuaal te ontruim. wat ons met mooi argumente HK's en SSr gedurende die
luis anavisle sou verbreed het Dit was nooit die geval nie! briewe oorgebly _ van groepsgees bou, saam eerste week volg. Hierdie
nie. Plaas lIsseblIef in die ver- dit sal volgende swaarkry, ensovoorts nie kan oriêntertng wIJt- bekend-

Mnr Coetzee het een middag volg meer volledige berigte en wegredeneer nie, is dat be- stelling en geIeentbeid tot
vlugtig saam met die dames vind albei kante van die storie week geplaas word. serings Caoos die van George persoonlike inskakeling 81
vergader. Hy bet allerhande uit. Briewe wat eerste Gibbens) weer en weer kan basis het, behoort na my me-
vae beloftes gemaak wat ons ontvang word sal voorkotIl - ongeag die beste ning die trant te wee. waarop
tot voordeel 80U strek indien kontrole wat oor orientering oriênteTing aan die Puk, 'n
ons sou Instem om by Oos- Die senior voorkeur kry. gehou word deur die SSR en moderne en beskaafde uni-
terhot se eetsaal te gaan eet. HK's. En hierdie beserings of versiteit, afloop.
Toe die dames moeilike vrae Kulu-dames. risiko van beserings kan die

Puk hoegenaamd nie verdedig •Film is nét snaaks "0,.''''''''0'''00.00> DlDkwee;
~~~::ritjammerdatdit ~~~gp~:~?f::~~~i:w~:O~e~~ Kla I les oor Karnaval 8
no 19 is om op C F Schoeman swyg eerder as om op en af op
se brlcf:in DIE WAPAD van 20 'n kunswerk te Ipring. Ekvind
Februarrl;lo t > reageer. Hy het ditdus nie nodlgom telkena op
dit naamlik 'Q,~ my resensie 'n film se regie, spel, fotografie
van Sef'ml IJkt! time. Ek ensovoorts uit te brei indien
meen dat van 'n ~sen8ent dit nie vantif besonder hoi! óf
verwag word om die wêreld besonder lae standaard is nie.
van 'n kun.werk aan te dui, te Veel eerder probeer ek die
openbaar en In die finale in- film - lndien hy hom daartoe
6tanBie 'n waarde-oordeel te leen >. 81 kunswerk interpre-
vel. Dit het ek weIllwur In die teer en aanbied, met die kJem
resen.les tot op hede gepoog, mtakten op 'n .krywerllper.
hetay direk oflndirek. Ook het spektlef. Van die besondere
ek by-inUgtlng venkar. The norme wat byvoorbeeld In die
,odl mUit be cru)' Wilt welen. komedie ter sprake is, dra ek
lik van belang wall en wat ek In wel deeglik kennis, maar ek
leen ander relenaie opgemerk vind dit halfonnodig om aan te
het nie. In di_verband voel ek toon dat hier herhallnl, en
my dUI nic minderwaardig daarverrassing, 'n komiese ef-
teenoor "numwaardlie re- fek In die film het.
senSente" nie. Dit sou onnodiee omslagtig-

Sekere fllms Ieen hulselrut- held In die hand werk. Ek sou
ter. moeilik tot resensering. werklik graag 'n tesis oor be-
Só Is Seems likt' old times pealde films wou skryf,aou dit
werklikwaar ieen besondere kunlfilms wees en ek die no-
mm nie en het dit geen beson- dlge betaalde studieverlof
dere verdienstes behalwe dat kry.
dit lnaoks Is nie. (Só byvoor- Rudolph
beeld geen simboliek gevind
wat enige resensent vir die
teaterganger in verblind kon
of hoef te bring nie). Dit Is 'n
erkende manter van resense-

Bladsyagl

Tot en met die finale plasing
ia daar nog nie met sekerheid
aan ons gesê dat die koshuis
gelluit gaan word of nie.
Nadat van ons na oom Joggle
gegaan het om sekerheid oor
die saak te kry, het hy aan ons
gesê om Thaba Jilh as eerste
keuse te plaas. Nou word daar
gelê "waar moet ona dan 'n
man plaal wat so lets op die
vorm aandui".

Wat die onooglikheid Van
die koshuis betref, stem ek In

(Brief verkort - Red)
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• Rekenaars: Casio en Sharp
• WitJasse
• Skoonheidsmiddels
• Toiletware
• Geskenke, Geskenke en

nogmaals geskenke ...

Wil-
lemse

Bussie 13
Studenteraad

DIE len,w vaD briewe word be-
perk tot 'n ....... Imum nn .00
woorde.

Meneer
Graag wil ek 'n saak met al

die Pukke deftl wat my I'waar
op die hart druk. Die afgelope
naweek het ons almal lekker
karnaval gehou. Bale van ona
het dit geniet totdat die wen-
ners bekend gemaak i•. Daar-
na het daar 'n pasr onsmaak.
likhede oPieduik wat ek nie as
goeie gedrag beskou nie.

Ek wil nie 'n vinger wys na
Overs en Wanda nie, maar die
feit la dat een van die dame.
wat die Oversmanne op huUe
sOlenaamde triomftog verge-
lel het, 'n baie lelike woord
hardop voor die Caputmanne
geuiter het. (Ek ts nie die enig-
ate wat dit gehoor het nie). Van
die Oversmanne het dieselfde
woord ook 'n bele paar keer
met die verbybeweeg uitge-
skreeu. Ek kan net noem dat
die selfstandiie naamwoord

nie maklik In 'n verklarende
Afrtkaallie woordeboek voor-
komnle.

Aan die karnavalkomitee
wJJ ek net die versoek rif om
asseblief in die vervolg dan
maar liewer 'n telbord op te lit
lodat elke kOIbuil presies
weet waar hy staan wat die
punte aanbetref.

Dan lal daar miskien nie
weer 80 'n onverwagte wenner
uit die bloute die Karnaval
wen nie. •

Dit is nie van suur druiwe
nie, maar ek (en baie ander
Pukke stem saam met my), wil
graae sien dat 'n koshuis ae
" es rOl il, en wat alles inspan
om te wen en, nie te na gekom
te word nie. Caput het bykans
alles gewen en van Overs kan
ek net die teenoorgestelde sê.

Ontevrede

DIE WAPAD - VRYDAG FEBAUARIE 27, Hill

e

Studente honger
Meneer,

Karnaval beteken malgaan,
voluit gaan en deurgaan
(nagte), maar met 'n maag wat
protesteer teen hongerpyne,
gaan dit maar moeilik.

Dit is nie net m)' hongeriee
mening nie, maar ook dié van
meeste studente. Onvol-
doende kOlvoorsienillg wal
aan die orde van die dag ty-
den. Karnava.I.

Waar het jynou al ooit ge-
lien dat 'n normale, aktiewe
mens (Ja, studente il ook
mense - al word dié stelling
partymaal met opgetrekte
wenkbroue en kwaal fron.e
bevraagteken) genoeg te ete
kan kry vir die skamele be-
draggie van Me?

Daar word jaarliks 'n aar-
dige bedraggie aan koshuis-
geld bet.aal, wat drie volle etes
per dag insluit. Waar was al
die kos dan die naweek? Teen
Saterdagaand wal daar slees
pannekoek by die stalletjies
beskikbaar, wat met groot
moeite en verdriet verkry kon
word. (Die rye. wa. lááárik en
dit was nat).

Ceput dra pak swak
Meneer
Ek gaan nie doekie. omdraai nie en val dus
lommer onmiddellik met die deur in die huls.
Op Saterdagaand 20 Februarie het Over de
Voor (uit die mag van dio gewoonte) weer hul
jaarlikse triomftog oor die kampus onderneem
Om nader te verduidelik- elke jaar ry 'n stoet
mOlars vanaf Over de Voor om die Karnaval-
oorwinning te vier. Uit die aard van die saak
gaan hierdie tog elke keer gepaard met 'n rede-
like mate van lawaai en juigkrete. Die vorige
twee jaar Is dit deur almal aanvaar 800S dit
goel Pukke met 'n gellonde sportmansgees be
taam. Die manne van Kloo ter het dit vanjaar 86
goed aanvaar dat hu lie ons selfa hulle swembad
aenaebied het!

En nou: die deur wat eintlik In die huis moet
val (en milkien geval het?) la die uiten teleur-

stellende swak gees waarin Caput se Inwoners
ons oorwinning probeer kortknip het. Die man-
ne van Caput (kan ons hulle manne noem?) het
besluit om Over de Voor se stoet met eiers, .
modder, leê bottels en klippe te begroet. Selfs
dit Is nog nie die ergste nie - modder en eiers
kan altyd van 'n motor afgewall word. 'n Halwe
baksteen deur 'n motor se voorruit ill egter 'n
ander saak. Die navolgingswaardige voorbeeld
van mnr Peet Venter (die primariu~ van Caput)
word boog op pryS Bestel. Hy het hierdie lakse,
lafhartige optrede stopgesit en Over de Voor
kon sy triomfl:og voortsit.

Ten slotte dan net dit: as jy wil sê "die manne
van Caput was daar", moet jy ten minste seker
maak dit was wel mannel (en 'n man kan mos 'n
pak verdra?)

F du Toit

Die kaartjies vir die osbraai
- R2,OOstuk - Ja met wan.
troue begluur en In baie ge-
vIUe verwerp. want min het
kans gesien om die sak so hard
te .kud!

Ontevrede
Koshuisinwoner

Lang toue
'n fiasko

Meneer
OM tou te Ita an i8 een ding ...
om karnaval te hou 'n ander.

Weer is die volle vreugde
gesmaak van die ewiie getou-
stanery. Vrydagaand se braai
het gedreig om dik te word In
die keel - nie weene on-
smaaklikheid nie - maar wel
oor die veeslike lang tou wat
daarmee gepaard gegaan het.

Die blertuin se tou kan dalk
beakryf word (sagken.) a8 'n
Oa.ko. Baie damesstudente
was van die begin aromgekrap
omdat hulJe 'n bier móés koop
om sodoende 'n beker te kon
kry. Dames Is van mening dat
daar op 'n ander punt beker.
te koop moe. wees om die druk
In die biertuin te verllg. Mana
IOU in elk geval meer daarvon
gehou het omdat hulle kans op
'n tweede bier aansienlik hoër
sou wees.

Die biertuinkaartjie was
ook maar 'n gemors. Oil was 'n
beslommernis om die regte
kaartjie vir die regte dag en
tyd heskikbaar te gehad het.

Die koste verbonde aan kar-
naval laat ook maar 'n bitter
smaak. Indien dit sou kon
kompenseer vir 'n lekker kar-
naval, sou dit nog kon afgaan,
JOaar die menings loop hoog
dat dit maar 'n nou karnaval
was.

Mej Ferreira



Mengelmoes
onvvenslik

- Petro Malan -
"GEMENGDE KOSHUISE- nooit, dit gaan sedelike losbandigheid in die hand
werk!" Dit is die mening van die meeste Puk-studente. Die WAPAD het ook
ander menings ingewin.

Rektor
Prof Tjaart van der Walt

sê hy sal gemengde kos-
huise geensins in die
nabye toekoms oorweeg
nie. Afsonderlike kos-
huise is volgens hom heel- .
temal geslaagd.

In die onmiddellike toe-
koms sal die dampadkos-
huise, wat die behoeftes
na enkelkamers sal be-
vredig, ontwikkel word.

Daar kan later aandag
gegee word aan getroude
kwartiere. Die Raad het
die rooontlikheid reeds
genoem. Slegs voltydse
studente sal hiervoor ge-
lIubsidieer kan word.

Koshuis ..
administrasie

Die beginsel van die ge-
mengde koshuis is volgens
mnr Dirk Coetzee Iioofvan
dh~ koahutsadmtntetraete,
natuurtik. Die mens is 'n
groepswese wat ver-
menging vereis. Geelags-
vermenging geskied die
grootste deel van die dag
vrvllk OP die kampus,
dus ontwikkel die student
wel as groepswese.

Die huidige opset van
koshutsgeboue leen hom
nie tot gemengde kosht~'ise
nie. Elke mens het 'n reg
op sy persoonlike vrybeid
wat nie tot sy reg kom in

• Mnr Douw Steyn, bestuurder van 'n plaaslike bouver·
enigingstak, kyk met verlangende oë na Karnaval se mil-

joene.

Pukke help rampfonds
MNR JAN-LOUIS du Plooy sê hy is baie tevrede met
die bedrag van Rl 890,93 wat deur die studente
ingesamel is vir die Lalngsburg-rampfonds.

Die dosente het eerste
op die gedagte gekom van
'n rampfonds, en daarna
het die S.G.D. gevoel om
die studente ook te betrek.
Hy wil ook sy dank uit-
spreek teenoor die huis-
komiteelede vir hulle
goei.e samewerking.

Hler volg 'n opsomming
van die gelde S008 bygedra
deur die koshuise:
Caput R280,51
Hombré R269,22

.. ' ,_--

Die WO.t vorm van-die geboukompleks van die P.U. se Vaalrlvierse Tak,
wat virnagenoeg 'n halfmiljoen Rand aangekoop en ingerig is. Die kompleks beskik ook oor 39

Lesingskamers vir sowat 2300 studente, asook kantore vir die personeel.

Pul<ke
•vir

AS die Algemene Ver-
kiesing more gehou sou
word, sou die Nasionale
Party op die Puk 'n oor-
weldigende meerder-
heid behaal het. Dit blyk
uit voorlopige resultate
van 'n blitsopname wat
studente in die kom-
munikasiekunde ver-
lede week gedoen het.

Uit 237 studente wat
ondervra is, het 134 -
meer as die helfte - gesê
hulle stem vir die
Nasionale Party. Die
tweede grootste groep,
naamlik 26, is van plan om
vir die HNP te stem, terwyl
die PFP die volgende op
die lys is, met 15 onder-
steuners. Die partye wat
die swakste gevaar het, is
die NKP met 6 en die NRP
met 2.

Meer as een student uit
elke vyf, naamlik 53, het
nog nie besluit vir wie
hulle gaan stem nie (31) of
gaan uit oortuiging buite
stemming bly (22). Een
student het gesê hy gee nie
om vir wie hy stem nie, so-

sou

Heide kry nuvve
lied: sing van
trots en tuiste

" ... Dis hierwCLarouHeide
ons vreugde en lied
'n vriendelike tuiste ona
bied.
'nHeidenooi te wees hier in
Potchefstroom
maak studentwees nou
waarlik 'n droom,
want hier werk en speel ons
en deel U~ en leed
so salons mekaar nooit ver-
geet ... "

Só klink 'n deel van
Heide se splinternuwe
kosbuislied, waarop die
inwoners van die dames-
koshuis sommer baie trots
is.

Verlede jaar het die
huiskomitee van Heide
besluit dat dit hoog tyd is
dat die koshuis ook 'n kos-
huislied kry. Mnl' D J
Malan van Vanderbijl-
park, vader van een van
die huiskomiteelede, het
toe aan die werk gespring.

Deur die loop van die De-
sembervakansie het die
koshuislied gestalte begin
kry, en met die opening
van die universiteit was
dit gereed. Die hooftema
is dat Heide die trots van
sy inwoners is, en aan
almal 'n tuiste bied. Die
lied is op die wysie van 'n
bekende F.A.K.-lied,
OESLIED, gegrond.

Mnr Malan het reeds
skoolliedere van die
Hoërskool Driehoek en
die Laerskool Kollege-

park, albei van Vander-
bijlpark, geskryf.

sterk
NPstem

onument wor
uitspanplek

-Zelda Nel-

lank hy nie die Nasionale
Party se kandidaat is nie.

Die gedagte met die op-
name is om van tyd tot tyd
te probeer bepaal of die
verkiesingsveldtog enige
uitwerking op studente het
- amper soos die bekende
"Gallup poU" in Amerika.
Uiteindelik sal sowat 500
tot 600 studente elke drie
weke, oC na 'n belangrike
polttieke gebeurtenis wat
moontlik 'n ui kan

SARKASME is nle die
beste manier van
kommunikasie nie,
maar soms kan dit 'n
wiellaat draal ... Slegte
nuus vir die Pukke wat
die toer na die monu-
ment wou meemaak, is
dat die muurtjie na al
hierdie maande nou
weer aandag geniet.

Mnr Lombaard, die
bouer daarvan, sê dat die
stene OP 'n stadium ver-
lede jaar opgeraak het, en
dat hulle toe maar ander
take aangepak het. Dit is
die enigste rede waarom
die muurtjie aspoestertjie
moes speel die afgelope
tyd. Daar word egter nou
druk gewerk daaraan en

Musiek vir sleeptyd
SLE£PTYD op die Puk
sal eersdaags met bege-
leiding gepaard gaan.

Die SSR het tydens hul
laaste vergadering besluit
dat dit 'n goeie plan is om
die daktuin van die Stu-
dentesentrum beter te be-
nut. .

Die Musiekvereniging
en sêrgroepies van elke
koshuis is genader om ty-
dens sleeptyd 'n klein kon-
sertjre aan te bied. Die.
kensertjie sal baie infer-
meel wees en daar sal geen

Lede bedank
DRIE VSR-lede van

Tukkies moes bedank
weens akademiese redes.
Onder hulle is die onder-
voor sitter, mnr Johan
Badenhorst.

Met die tussenver-
kiesing op 12 Maart, sal 'n
advokaat, mnr F J van
Heerden, toesig hou. Daar
was tydens die VSR·ver·
kiesing verlede jaar b~.le
probleme ná die Vt
kiesing van die huid.' :",
VSR.

Daar sal na verneem
word vanjaar deegliker
toesig tydens die ver-
kiesing wees.
(Uit: Die Perdeby, 20 Fe-
bruarie 19111)

Wag-'n-Bietjie .... R200,OO
Vergeet-My-Nie .. R178,75
Heide RIM,60
Oosterhof RU5,90
Kasteel RUI,OI
Klawerhof RI02,oo
Wanda R 98,40
Kartien R 82,53
Makouvlei R 73,10
Klooster R 69.00
Over de Voor R 59,00
Kulu R 48,66
Dinki R 40,25
Uitspan R 28,00

. /

• Klooster le sentlegger word deeglik bewaak deur 'n ;aa~
!pesiale aekuritdtlbeamptel.

die huidige koshuisopset
rue.

lndien gemengde kos-
huise wel in die toekoms
toegelaat word, moet dit só
ingerig word dat elke stu-
dent sy reg op prtvaatheld
behou. Al die studente be-
skik nie oor die lewens-
rypheid om so 'n situasie te
hanteer nie.

Jan-Louis du Plooy,
SSR-voorsitter, sê by het
geen beswaar teen ge-
mengde koshuise in die
opset van woonstelle met
sekere beperkt ngs nie,
tensy dit nie sedeHke los-
bandigheid in die hand
werk nie. Gemengde kos-
huise sal selfstandigheid
en volwassenheid van
studente verg. Die huidige
koshulsopset is egter nie
daarvoor geskik nie.

Studentekoerante van
ander Afrikaanse kam-
pusse meen dat gemengde
koshuis nie sal slaag nie.
RAU meen dat die kon-
struksie van hulle kos-
huisgeboue nie daarvoor
ingerig is nie. Getroude
kwartiere verdien hier 'n
groter prioriteit. Nor-
maalkollege, Pretoria het
ook 'n negatiewe mening.
Hulle koshuise se beleid
word deur die Onderwys-
departement bepaal en
laasgenoemde sal nie vir
gemengde koshuise te
vinde wees nie.

elektroniese musiek ver-
skaf word nie. Ander
mense sal gedurende dié
tyd televisie in die groet
sitkamer geniet. Die eer-
ste byeenkoms in die dak-
tuin van die Studente-
sentrum word beplan vir 9
Maart. Dit word deur die
Musiekvereniging aange-
bied.

hê, opnuut gevra word hoe
die politieke wind vir
hulle waai. So sal enige
swaai in Iojalttett gou
duidelik word.

Wat veral Interessant
behoort te wees, is die la-
tere antwoorde van die
groet groep wat nog nie be-
sluit het vir wie hulle gaan
stem nie. Hulle verteen-
woordig die sogenaamde
"vlottende stem", wat in 'n
verkiesing van deurslag-
gewende bel kan wees.

die goeie nuus is dat dit
nie sommer 'n hierjy-ken-
nisgewingbord of iets
soortgelyk oninteressant
gaan wees nie, maar 'n tipe
"uitspanplekkie" vir moeë
studente. Banktes gaan
aangebring word en
gaan opgerig
rankplante
kien was
werd -_ .._ ....

Besembos laat:
uit kompetisie
DIE Besembos is uit die
ASPU·kompetlsle ge-
diskwalifiseer omdat dU
reeds twee keer na me-
kaar laat verskyn het.

Volgens mnr Jan-Louis
du Plooy, die huidige re-
dakteur, is die Besembos
laat omdat die redakteur
van die vorige twee uit-
gawes te laat met sy ver-
pligtinge begin net. Adver-
tensies, artikels en foto's is
te laat verkry, met die ge-
volg dat die uitgawe heel
wat later sal, erskyn,

Mnr Du Plooy meen die
enigste oplossing is om be-
tyds te begin en te sorg dat
die werk d tum

VIlt ditkop_I

Kom ont ltal Jou voor un
'n nUM. dlrnenst In hatr-
tpawlng: lJNI.pERM met
pH-belansl Dit lyk n. na-
t",url.ka kNII,1
Geen krOll-en-
knoop baaiekop
niel Nog pie
nuw Vin GuY' •
DoIII It ,.. , 1M pryM net
vir studentel W 'n iN·
ding I Bly voor mit die
jongate h6armodlll Altyd
tot Q vriendelik. dl_I
OfIuwe,

GUYS. DOLLS Tomttr. 82, .. , 8011.



B\ads lien 

• Hier het Dave Viking vir Jan Wilkens in 'n koeksister
greep. Dit was net pure geluk, want Jan Wilkens het die geveg 

met twee vaUe teen een gewen. 

port word bevorder 
deur Sportkunde 

SPORTKUNDE word van vanjaar af as 'n eenjarige 
kursus deur die Departement Liggaamlike Opvoed
kunde aangebied. Die Puk is die eerste universiteit 
wat so 'n kursus aanbied. Sportkunde is op inlsiatief 
van prof. W J Putter ingestel. 

Daar is geen vereistes ofkeuring nie, en enige stu'tient 
kan die kursus neem. Dit is egter verpligtend vir all'e 

• Tennis 

Na die suksesvolle 
SAU-tenniskampioenskappe, 
het die Tennisbestuur 
baie planne vir 1981. Die 
eerstejaarskampioenskappe 
is reeds in volle swang. Die 
tennisklub het ook hulle 
deel van die sportsterre 
gekry. Onder die dames 
bet L Fourie en S Scott 
hulle provinsies verteen
woordig, terwyl J Brink, 'n 
eerstejaar-manstudent, 
provinsiale kleure bet. 

Die Puk-kampioenskap-
- pe sal net na die eerste

jaarskampioenskappe 
plaasvind. Dit begin op 7 
Maart en word op 14 Maart _ 
en 21 Maart voortgesit. Die 
koshuis- en winterligas 
begin direk na die April
vakansie. 

Mnr Dirk de Vos is die 
tennisorganiseerder en 
indien daar onduidelik
heid is, kan hy by die 
sportburo gekontak word. 
Die tennisklub beskik oor 
'n gekwalifiseerde afrig
ter, wat 'n groep van tien 
mans en dames op Maan
dae en Woensdae sal afrig. 

(Vervolg op p.7.) 

Daar is ook 'n sosiale 
klub vir alle studente wat 
belangstel. Tans word so
s i ale tennis elke sport
middag ge~eel, maar die 
klub beplan om ook op Sa
terdagmiddae sosiale ten
nis te organiseer. 

Die tennisklub doen 'n 
beroep op alle tennisspe
lers om die klub te onder
steun. 

• Jukskei 
Op Saterdag, 21 Februa

ri e, het die Wes-Trans
vaalse Jukskeiproewe 
plaasgevind, en Johan Un
gerer van Overs het die 
A-span gehaal. Die sewe 
lede van die B-span is: 
Mans: Antonie Welman en . 
Marthinus van Rooyen, al
bei van Dorp. Dames: J van 
Rensburg, W Mensk, beide 
van Wag-'n-Bietjie, F van 
Rensburg en M de Beer, 
beide van Heide, en E Vis
ser van Kasteel. 

Twee Pukspanne, een 
mans- en een damespan 
neem Saterdag op Wolma
ransstad aan 'n Inter
bond-byeenkoms deel. 

.. 
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uh vier sy 
tienjarige bestaan 

DIE Puk se grootste 
sportkhib, die muurbal
klub, is op 1 Maart van
jaar tien jaar oud. Ter 
viering van die tienjari
ge bestaan, beoog die be
s tu ur van die klub .'n 
groot muulbalsaamtrek 
vir die naweek van 26 en 
27 Maart. 

Afgesien van 'n gesellige 
rondomtalie, is die hoofdis 
op die program 'n wed
stryd tussen Oud-Pukke en 
die bestes van die huidige 
Pukspan. Daar is ook 'n 
moontlikheid dat 'n paar 
spesiaal-uitgenooide spe
lers ook in aksie sal wees. 
Groot geeste uit die muur
balgeledere Dfiamlik, Jo
han de Bruin, Mike van 
Zyl, Thinus Smidt, John 
Higgs asook Helene en 
Philip Schlebush, behoort 

vir 'n besondere opwin
dende program te sorg. 
Manne soos Eddie Schoch, 
J.ohan Schoeman en Jim 
van Zyl sal hulle storie 
moet ken. 

Die muurbalklub· het 'n 
beskeie begin gemaak met 
'n ledetal wat uit die be
stuur bestaan het. Vandag 
het die klub meer as 600 
lede en verlede jaar was 
daar 900 lede. Daar is aan
duidings dat daar nog 
meer studente is wat be
langstel om by die klub 
aan te sluit. 

Die argiefhet 'n klompie 
interessante feite aan die 
lig gebring.· Nie Coetzee 
was die eerste voorsitter 
en hy is deur Philip Wel
man opgevolg. Herman 
van Niekerk was in 1974 
voorsitter en prof. Piet van 
der Schyff (toe nog me
neer) het horn opgevolg en 

Baie talent by 
Rugbyproewe 

DIE Puk-rugbyklub bet 
Maandag, 23 Februarie, 
begin met die eerste 
.proewe. 'Dit bet op die 
Ou Pukvelde plaasge
vind. Die Pukspan en die 
lbbies speel oor twee 
weke bulle eerste wed
stryd teen 'n span van 
Griekwas. 

Mnr Dirk de Vos, Puk se 
rugbyafrigter, se dat daar 
goeie spelers is. Hy het ook 
gese dat al wen al die 
sportspanne tydens Inter
varsity en die rugby ver
loor hulle wedstryd, dan 
verloor die Puk Intervarsi
ty. Intervarsity vind van
jaar op ons tuisveld plaas 
en ons m6et wen. 

Daar is vier proefspanne 

• Binnen1uurse 
Hokkie 

Die volgende speelsters 
is gekies om op 24 Februa
rie in 'n vrienskaplike 
wedstryd teen die Old Ed
warians ip. Johannesburg 
te speel: 
Puk eerste span: Ansie 
Venter, Ansie Lubbe, Ma
griet van der· Walt, Anita 
de la Porte, Shani Hutten, 
Sanet Barac, Retha Bur
ger, Rika Coetzee, Daleen 
Swanepoel en Anita Swa
nepoel. 
Puk tweede span: Marlene 
Human, Hermien Joubert, 
Amanda Aldum, Marisa 
Nortje, Annette van Bil
jon, Stompie Slabbert, Ma
rietha Lubbe, Hendrika 
Coetzee, Susan van Rooy
en en Elbe van Rooyen. 

• Skuba 
Belangstellendes moet 

kennis neem van die nuwe 
oefentye wat vasgestel is: 
Maandae 4-6 nm. en 
Woensdae 5-6 nm. 'n Won
dergat-naweek vind vanaf 
7 Maart plaas. 

opgestel wat gekies is uit 
die spelers wat aan die 
Wolnit Admiral-kompeti
sie tydens Karnaval, deel
geneem het. Die eerste 
proefwedstryd het Maan
dag, 23 Februarie plaasge
vind en- die antler wed- ' 
stryd op Woensdag, 25 Fe
bruarie. 

Van die bekende spelers 
wat aan die proewe deel
neem is: Cobus van Wyk,· 
Eben Smit, Jan Henning, 
Andre Marfgraaff, Anton 
Fick, Peter Conchar, Peet 
Snyman, Barend Kirsten, 
Nico Tromp, Zitlen Roos, 
Wessel van der Merwe, 
Theuns Botha, George 
Moorcroft en Nie Nortje. 
Johan Tiedt, broer van 
Jannie Tiedt, is ook in die 
proefspanne ingesluit. 

Die praktiese snorkel
eksamen vind op 16 en 17 
Maart plaas, die derde
klas-eksamen ip teorie op 
·30 Maart en die praktiese 
eksamens 'n week later. 
Persone wat belangstel om . 
bogenoemde eksamens af 
te le moet eers die Brons
lewensreddings-eksamen 
afle. 

• Tafeltennis 
Van 2 tot 4 Maart vind 

die Puk-kampioenskappe 
plaas in die Aikidosaal. 
Inskrywings kan by Piet 
Louw in die Studentesen
trum geplaasword voor die 
27ste. Daar is geen gelde 
aan verbonde nie. Die 
kampioenskappe bepaal 
die ranglys vir die liga wat 
later sal plaasvind. 

• Pluimbal 

Volgens die afrigter van 
die "gevleuelde" sport is 
die opkoms vanjaar nie so 
goed soos verlede jaar nie, 
maar die kwaliteit van die 

die amp vir vier jaar lank 
beklee. Jim van Zyl het vir 
die termyn 1978 tot 1980 as 
voorsitter opgetree, waar
na Eddie Schoch die lei
s-els oorgeneem het. Mnr 
Clive Ulyate, prof. Peet 
Aukamp en prof. Van der 
Schyff het ,as presidente 
van die klub opgetree. 

Die muurbalklub het vir 
drie jaar sonder die nodi
ge fasiliteite klaargekom 
en die Weermag se bane 
gebruik. In 1974 is twee 
bane gebou (tans die ou 
bane). Hierila het die klub 
geweldig gegroei sodat 
meer bane dringend nodig 
was. Aanvanklik sou die 
destyds-beplande Studen
tesentrum net vier bane 
gehad het, maar as gevolg 
van die geweldige g;roei is 
ses bane gebou. 

Een van die bane beskik 
oor 'n glasmuur wat as die 
hoofbaan gebruik word. 

Die Puk het uitstaande 
spelers opgelewer en 'n 
belangrike bydrae gele
wer tot muurbal in Wes
Transvaal. Die Puk-dames 
het vir die drie agtereen
volgende jare (1975-1977) 
die eerste liga ingepalrn 
en dit weer in 1980 regge
kry. Die mansspan het ook 
die prestasie in 1980 be
haal. Tydens Intervarsi
ties en SAU-toernooie het 
die Pukke ook goed gevaar. 

Met die ingebruikne
ming van die nuwe bane 
verlede jaar is begin met 
daadwerklike pogings om 
die sport uit te bou by wyse 
van georganiseerde afrig
ting. Ook is baie klem gele 
op deelname aan kompeti
sies elders, ten einde die 
spelstandaard te verhoog. 
Die jaar 1982 gaan veelei
send wees en daar moet 
bewys word dat daar 'n 
stygende lyn van presta
sies gehandhaafkan word. 

• Boet en H~sh, tweeOud-Pukke wat op 26 en 
27 Maart in aksie sal ~nneer die P .U.-muurbalklub sy 

- tienjari.ge bestlianfeestelik sal vier. Mev. Schlebush is huidig
lik een van die aJ'ri.gters van die klub. 

spelers is baie beter. 
Met die klubkampioen

skappe op 17 Februarie, 
het Christo Botha dre 
mansenkelspeltitel teen M 
J Brummer gewen. Albei is 
eerstejaars. Elize Botha 
het die vroue-enkelspelti
tel teen Louise Brummer 
gewen. 

Die span het ook drie 
Wes-Transvaal spelers in: 
Louise Botha is die nom
mer een dame en Arthur 
Betts en Christo Botha is 
onderskeidelik die npm
mer een -en twee man. 

Daar bestaan ook 'n 
sterk moontlikheid dat 6 
van die 12 spelers in Wes
Transvaalse A -en B-span 
uit Pukke sal bestaari. 

Die span se trefkrag is 
bewys toe hulle verlede 
Dinsdag in 'n vrienskapli
ke wedstryd, Ellatonklub 
van Klerksdorp, gewen het 
met 6 stelle teenoor 2. 

• Judo 
Die Puk skryf vanjaar 'n 

sterk judospan in om aan 
die Springbokproewe deel 
te neem. Van die lede het 
hulself reeds as sterk 
teenstanders op interna
sionale vlak bewys. 

Die twee judo-verenig
ings in Suid-Afrika, 
S.A.N.A.J.A. (waaronder 
die Puk geaffilieer is) en 
S.A.A.J.A., skcyf hul beste 
judokas in vir die proewe. 

Bennie Wheeler, 'n eer
stejaar van Hombre, wat 
reeds sy Springbokkleure 
drie maal verwerf het, be
loof om 'n goeie vertoning 
te lewer. Charl Botes, 'n 
junior Springbok, en judo
ka met groot potensiaal 
behoort hierdie jaar nie 
terug te staan vir die 
Groen en Goud nie. Ander 
lede van die span is Hen
drik Griffioen, veroweraar 
van die Stiid-Afrikaanse 
titel in sy kategorie vir 
1980, Paul Kruger en Cor
nelis Pretorius. 

Die uitnodigingspan sal 
,n Walliese of Amerikaan
se span wees. Dit is nog nie 
bekend waar die drie toet
se gehou sal word nie. Die 
eerste toets vind plaas op 
19 Maart, die tweede op 26 
Maart en die derde op 2 
April. 

Intussen oefen die span 
vier dae 'n week om top 
fiks te wees vir die proewe, 
en te verseker dat Puk se 
naam hoog sal bly. 




