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CACHET 
APTEEK 

U Plus Apteek 
TOMSTRAA T 92 

Tel. 4201 
Groot genoeg om u te 
dien, klein genoeg om 
u te ken 

Hoogtepunte 
MAANDAG 30 MAART 
- Gradeplegtigheid: 
LW BA-grde 14h30. Ou 
di tori um. 

- Besembos hier te 
koop 

Brandpunt 
13h00-14h00: Wat 'n 
Blanke tuisland sal in
hou. 
- Wapad-skaakkam
pioenskappe: 18h30 
Maksistel 
DINSDAG 31 MAART 

- Gradeplegtigheid: NW 
19h30 Ouditorium 

Brandpunt: 
13h00-14h00 VSA se 
nu we houding teenoor S 

DINSDAG 31 MAART 
Gradeplegtigheid: NW 
19h30 Ouditorium 

Brandpunt: 
13h00-14h00 Implikasi 
van sanksies teen SA 

WOENSDAG 1 APRIL 
- Gradeplegtigheid: 
EW14h30 en 19h30 Ou
ditorium 

Brand punt: 
13h00-14h00 VSA se 
nuwe houding teenoor 
SA 
- Wapad-skaakkam
pioenskappe: 18h30 
Kamer 10 Frans du Toit. 
DONDERDAG 2 APRIL 
- Gradeplegtigheid: 
Teologie en Opvoed
kunde 19h30 Oudito-
rium 

Brandpunt: 
13h00-14h00 VSA se 
nuwe houding teenoor 
SA-konsekwensies/ 
resultaat. 

Binne 
• Oosterhof en Makou
vlei gaan nou (miskien) 
die knoop deurhaak -
p 3. 
• Petisie teen 
"Magersfontein o 
Magersfontein" slaag 
nie- p6. 
• Name word gesoek 
vir die dampadkos
huise en wandelpaaie 
-p7. 
• Jan-Louis du Plooy is 
vanjaar Besembosre
dakteur - dit sal glo 
nog gedurende · 1981 
verskyn! - p 7. 
• Briewe wat wissel 
van griewe oor koshuis
geriewe tot Paksas - p 
8. 
• Sportregistrasie 
lewer nog steeds pro
bleme - p 9. 
• Pukke blink uit by at
letiek - p 10. 

Nuuswenke 
Algemene Nuus: Petro 
Malan, Wag-'n-Bietjie, 
Tel 4278. 
Koshuis/Sosiaal: Zelda 
Nel, Wag-'n-Bietjie, Tel 
4278. 
Sport: Griet Grabe , 
Kuns: Johan Myburg, 
Tel 6668. 

Saktyd 
Maandag 13h00 

J 
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• 
PUKKEI 

Vir u kleurbaadjies 
en 

sportbenodigdhede : 

Johan 
Claaseen 

Broers 
T VAN DIE P.O .. vlt C H .. O .. 

SAUK .A. 

se: 
• 

- Emsie van der Walt -

"EK bet slegs 'n balfuur tot my beskikking gebad en Pukkarnaval 
bet saam met 'n ander universiteit s'n geval", bet mnr. Jan Syffert 
van SAUKTV geantwoord op die vraag waarom die Puk weggelaat 
is uit 'n Verslag-program. 

In die ·program wat Donderdag
aand, 5 Maart, uitgesaai is, het Ver
slag 'n kykie in al die Afrikaanse 
universiteite se karnavalbedry
wighede gegee, met die uitsonde
ring van die Puk. Daar is veral inge
gaan op die besteding van geld wat 
tydens karnaval ingesamel is. 

SGD 

hele doel en werksaamhede van die 
S.G.D. verduidelik. Hulle is ook in 
Promosa en omgewing rondge
neem. Die geld wat tydens karnaval 
ingesamel word , word aan S.G.D. 
geskenk, waarmee hulle noodsaak
like dienste lewer. 

· Karnavalkoningin 

Puk • 
IS 

• n1e 

Volgens Rudolf Burger, Puk se 
karnavalvoorsitter vir 1981, het mnr 
Jan Syffert van die SAUKTV verle
de jaar die Puk besoek waar hy te 
woord gestaan is deur Theuns El off, 
dr. Johan de Jager, mnr. Sid Eckley 
en mnr. Richard Ingratn. Aan die 
SAU_!<-TV-verteenwoordigers is die 

Rudolf Burger se die Karnaval
komitee het Jan van Niekerk van 
SA UKTV verskeie kere genooi vir 
besoeke en dine es by die Puk- wat 
hy geignoreer of verge et het. Rudolf 
beweer dat die SAUK so 'n nega
tiewe houding het omdat die Puk 

• Jan-Louis du Plooy en Piet Naude, voorsitter van Maties se Studenteraad 
en dagbestuurslid van Polstu se nasionale bestuur, in gesprek tydens die 
Maties se besoek aan die PU ap 20 Maart . Piet Naude was verras om regse 
geluide onder studenteleiers te hoor - ap Stellenbosch is die studenteleiers 

Vervolg op p 6 

'"n NUWE wereld is vir 
my aan die oopgaan", 
gesels George Gibbens 
vanuit sy hospitaalbed 
in die H.F. Verwoerd
bospitaal, Pretoria. 

George is verlede Vry
dagaand deur die SSR be
soek en het die gebaar be
sonder waardeer. Hy 
ontvang gereeld besoek 
van. Puk-studente, veral 
van sy koshuismaats. Hy 
vertel ook met groot lofvan 
die baie besoeke wat die 
rektor, prof. Tjaart van der 
Walt, aan horn bring. 

George , wat tydens 
orientering sy nek beseer 
het, is al ses weke in die 

1die Scholtz -
hospitaal waar hy inten
siewe behandeling onder
gaan. Volgens horn gaan 
die tyd baie vinnig verby. 
Die televisiestel wat Op
pikant aan horn geskenk 
bet, help om d ie aande 
korter te maak. 

Sports 

Dat hy nog vol geesdrif 
is, is baie duidelik. "Ek is 
nog lank nie aan't dood
gaan nie," se hy. In die
selfde asem vertel hy van 
die "sports" wat hulle met 
die orientering gehad bet. 
"As 'n meqs orientering 
deurgegaan het, is jy deel 
van die Puk," se hy. Hy be
skou orientering as nood-

• George Gibbens in sy hospitaalbed afgeneem toe die SSR 
hom verlede Vrydagaand besoek het. George is besonderposi
tief ingestel en se hy is nog lank nie aan die doodgaan nie. 

4 

saaklik en voel baie posi
tief daaroor. Vir horn is sy 
ongeluk die "wil van God" 
en hy wil niemand daar
voor blameer nie. 

George, wat 'n kranige 
sportman op skool was, se 
dat hy veral sy krieket mis. 
"Maar dink het aan al die 
antler sportsoorte waar
aan ek kan deelneem, soos 
tafeltennis. 'n Mens moet 
dink hoe lekker dit gaan 
wees en nie · terugdink 
nie," gesels hy glimlag
gend. 

Puk toe 

Dit is duidelik dat Geor
ge sommer 'n volbloed Puk 
is. Wanneer hy ontslaan 
word, is daar net een paad
jie vir horn - terug Puk toe! 
Op die oomblik sal hy 
graag met die kursus 
waarvoor hy aanvanklik 
ingeskryf het - chemiese 
ingenieurswese wil 
voortgaan, maar hy sal la
ter finaal daaroor besluit. 

George is baie dankbaar 
vir die trustfondse wat na 
sy ongeluk gestig is, hoe
·uel dit horn ietwat verlee 
maak. Die Puk het horn nog 
net goed behandel en hy 
waardeer die belangstel
li'ng in horn opreg. 

Dat niks vir die lewens
lustige George Gibbens 
gaan onderkry nie, is baie 
duidelik. "Uitchicken" sal 
hy nie sommer nie! 

oorwegend verlig. 

Name gesoek 
- Zelda Mocke -

ONS braai op die Fanie du Toit, eet in Voorhuis, draf klas 
in die Frans du Toit, koop op die Bult, wag vir die trein op 
Cachet en bly in Hombre ... kan ons nie in iets anders as 
"die restaurant in die Studentesentrum•· eet nie, mekaar 
by iets anders as die "Studentesentrum" ontmoet nie, ons 
geld iewers ander as by die "nuwe administrasiegebou" 
betaal nie, op iets korters as die "deurloop vanaf die duik
weg tot by dieStudentesentrum" of die "deurloop vanafdie 
Studentesentrum tot by die Frans du Toit" stap nie en wil 
die mans nie in iets anders as "die nuwe manskoshuise" 
bly nie? 

Korn Pukke - gooi julle neologismes en oorspronklik
lleid in bussie 13 by die "Studentesentrum" dan kan ons 
almal minder praat om meer te se. 

Blou 
Winkel 

Spesialiseer in mans- en 
damesklerasie 

Spesiale afslag vir studente: 
25% afslag op mansklerasie 
15% afslag op damesklerasie 

Winkel 56 
I ndiersentrum 

Tel: 6364 
21861 
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Christo ·Coet.zee 
stal uit 

CHRISTO Coetzee is op pad- die man agter daardie 
artistieke konglomerasie van fietswiele wat onder 
die horlosie in die reserveerafdeling van die biblio
teek hang. 

Christo Coetzee .is in 
1929 in Johannesburg ge
bore. Hy matrikuletr aan 
die Parktown Boys' High 
School en behaal in 1950 
die graad BA(BK) aan die 
Universiteit van die Wit
watersrand. 

Op 21-jarige ouderdom 
hou by sy eerste uitstalling 
wat 'n fenomenale sukses 
was. Vandag is Coetzee 
een van ons belangrikste 
avant garde-kunstenaars. 

kuns nie 'n moontlike idee 
van die aard daarvan kan 
bied nie. 

Om Christo Coetzee se 
werk te kan begryp, moet 
'n mens jouself toelaat om 
sy werke sonder inhibisies 
te sien en jou nie blind 
staar teen die sienbare 
van die ervaring nie. 

Op die huidige stadium 
besit die Puk ongeveer 150 
van Coetzee se werke. Dit 
kan beskou word as een 
van die omvattendste ver· 
samelings van die skilder 
se werke. 

Die uitstalling word op 
31 Maart in die Frans du 
Toit se ·uitstallingslokaal 
geopen deur oud-minister 

DIE WAI 

J T Kruger. Die skilder sal W 
self ook teenwoordig wees a 

• Een van die tanele uit 'All that snert' onder regie van Gerrit Schoonhoven. · 

Hoewel hy Suid-Afrika ge
reeld besoek, woon hy in 
Spanje. Hy is 'n kunste
naar wat sy reputasie van 
eksentrisiteit en avant 
gardisme handhaaf deur
dat hy al voor uitstallings, 
sy werke stukkend gekerf 
of pikswart geverf het. 

.Die uitstalling duur tot 9 ds~ann 
A 'l Ie g 

pri · nie be 

Revue-kabaret vol snert 
Dit is merkwaardig dat 

die jaar waarin hy gra
dueer saamval met die be
gin van die Ruimte-eeu. 

swak 

Alabama 
"ALL that snert is 
Revue-kabaret vol snert. 
Dit is 'n stuk wat al die 
aspekte van menswees 
omvat". 

So sien Gerrit Schoon
hoven, die regisseur van 

• Resensie 

die Sjorde wat volgende 
week begin, die stuk. 

Dit is deel van 'n nuwe 
manier van teaterdaar
stelling van ons tyd. Die 
regisseur maak gebruik 
van ironiese antiteses. Dit · 
teer nie op een emosie· nie. 

Kiepie en Kandas 
- Rudolph Willemse -

JAN Scholtz se "Kiepie 
en Kandas" is 'n tradi
sionele voortsetting. 
(Dit wil nie se dat dit 
swak is nie - dis net 
baie dieselfde.) Tussen 
"Snip en Rissiepit" en 
"Kiepie en Kandas" was 
daar weliswaar nie veel 
rolprentrevolusie nie. 
"Lekker losli t", met 
ander woorde baie 
kommersieel die senti
menteJe skoolkys, twee 
mense wat mekaar altyd 
lietbet, maar dit nie be
sef nie, die gawe oulike 
oupa (in "Snip en Ris
si epit" was daar die 
gawe oulike ouma), die 
ewige universiteit en ai, 
die vreeslike akademie 
... En dan is daar die 
wrede boef wat dit vir 
die twee wonderlike 
mense dit so moeilik 
maak - 'n holrug tema .. 

Die film kan sy sukses 
. toeskryf aan die keuse van 

die baie geslaagde voer
tuig? Rytuig? (Wat sal 
mens dit noem?), 'n baie 
snaakse Pierre Knoesen 
(wat nie altyd oortuigend· 
hakkel nie) en 'n knap ou
pa Hofmeyer in die vorm 
van Alex Heyns. Zack du 
Plessis as prof Peacock 
stel telei.ir, veral wat sy 
Engelse uitspraak (en dit 
hier nogal sy vakgebiedl) 
betref. 

Friedrich ·Stark lewer 
goeie spel terwyl Debbie 
Labuschagne as Kiepie 
meer oortuigend is in die 
ernstiger tonele as by
voorbeeld in die power 
boudvat-aksie. Mooie 
Mieder Olivier is vreeslik 
boefagtig, maar di tis seker 
wat van horn verwag is. (Hy 
is mos die skurk). Willie 
van Rensburg speel die 
soort rol wat hy gewoonlik 
speel en hy speel dit soos 
hy gewoonlik speel. 

Gebeure word spannend 
tot 'n mooi eh gelukkige 
einde gelei terwyl die los 
draad van die eksamen 
nog swaai. (Ek is egter 

------------ seker dat al drie geslaag 

ALABAMA 
soek dring<µtd na 'n 

Sintetiseerderspeler/ st er 
Moet kan bladlees 

Doen aansoek tussen 13h00 en 

~4h00 by Horst Biitow, 
Studenteadviseur 

·het!) Die Nazi-tonele was 
heel snaaks maar ook wat 
die eerstejaar se telefoon
dienseskapade betref 
word komiese effek deur 
oordrywing vervaag. Kan
das se kamma-kamma 
liegstories werk nie lekker 
nie en Kiepie herstel 
sommerso van haar rug
operasie. Die huishoude
like drie blou oe gee egter 
gawe kleur aan 'n redelik 
geslaagde kommersiele 
Afrikaanse film. ' 

Hartseer word vinnig af
gewi ss el met humor en 
andersom. Dit is gebasseer 
op 'n ou standaard maar 
wil juis daardie ou stan
daard vernuwe. In der 
waarheid 'n "new wave 
koffiehuiskonsert". 

Die Sjorde is tussen 
13h10 en 13h40 vanaf 30 
Maart tot 3 April by die PU 
Kamertoneel te sien. Be
sprekings kan voor 12h00 
by Mev Botha by die De
partement Spraakleer en 
Drama gedoen word. 

e Resensie 

Die invloed hiervan is 
duidelik in sy werke te be
s peur. Onderliggend 
hieraan le die vraag of, 
aangesien die mens nie 
weet wat in die buitenste 
ruimte aangaan nie, die 

Angelliera 
- Jan Swanepoel -

JN Cloete se poesie is daar na hulle "uitgedunde geneom word. In "Vakan-
sprake van 'n botsing tus- toonleer". Tog is daar 'n siegangers III en IV word 
sen die indiwidu en die aantal verse in "Angel- uitgebeeld hoe die mens 
massamens. Kleinmens- liera" waarin " 't eenvoti- Christus vergeet en sy eie 
likheid kom onder skoot, diglevenGods"ingoeielig paradys skep. Venier 

ALABAMA soek na Kaste 
komiese sketse uit studen· riew 
tegeledere. Die sketse vir m 
moet geskik wees om twee die s 
komediante drie minute nie. 
lank besig te kan hou. perso 

Die sketse wat gebruH meub' 
word, kom in aanmerking eerste 
vir 'n prys. die f 

Meer inligting kan tus vankli 
sen 13h00 en 14h00 in dif kry b 
Alabama-kantoor bekon uitger 
word. as in 

Voltooide sketse kan ir dame 
Bussie 18 by die Inligtings meest 
toonbank gepos word. kan m 

'------------- slaaie 

Tito Gobbi Inw 
Homb 

DIE wereldberoemde barot goed 
Tito Gobbi, lei op 11, 14, 17 e 
19 Augustus 'n reeks meest :::::::::::::, 
klasse in die Nico Mala .,:::::::, .... ; 

wat nie van Jan Rap kom gestel word, soos in "Uit- noem ons · nog "Behoefte seerder Kruik, Posbus 4rn 
nie, se Bou tens kom van sy gedun (p 76) en veral in Re- aan ongunstige weers- en Kaapstad, 8000. Die sluitingr 
maat" Voorskrifp 72, Siek- toer (p 78) waarin die won- ander omstandighede" (p datum vir inskrywings is 
teen raat 111). In "Walg" p der in die gewone pragtig 30), "Lemmas" (p25) en Junie. SENI 
71 word die ek gestel teen- verbeeld word. "Die jeug van vandag" (P in Cap 

oor "die 90 % lelike spul" In 'Angelliera' is daar 35). Vo I ks p e I ev:o~·~esl:be 
van wie gese word: ". . . -ook poesie van die angel, In 'Angelliera' word die 
hulle vreet brood en hulle en 'n verskeidenheid van lewe in sy bonte verskei-
pols sit in hulle skoot". Die dinge loop onder hierdie denheid bekyk. In hierdie d. 
doodgewone en alledaag- angel deur. Soms is die sa- spektrum word nie net ge- DIE PU-Volkspelelaer iens 
se is vir die mens nie ge- tiriese aanslag lig soos in let op die "mooie" nie, hou op Saterdag 28 Maari 
noeg nie, soos blyk uit "Atlete" (p 38), soms is dit maar op die lewe in sy to- ·1981om19h30 sy jaarliksf Kra 
"Verleidingvan die binne- sk~rp soos in "Die ~riti- taliteit wat die negatiewe Volkspelesaamtrek in diidie Be~ 
lander" (p 59). In "Van kus" (p 57). In 'Angelliera' insluit. Dit kom mooi na Totiussaal. Volkspelerialle e 

· mossies" (p 59) sien ons word gereageer teen die vore in "Ek is" ("Lemmas" van die omtrek kom diitere d" 
hoe alles in die mossies se veroppervlakkiging en p 26): aand saam met ons genie1onthefi 
heelal heel is, en tog word leegheid van die "oorgas- ek is my artritis, brein, en alle Pukke word uitgeDit gel 
hierdie heelheid gerela- mekultier" soos dit in nooi. Volkspeledrag is niiop Ge 
tiveer deur die verwysing "Sonbesiekultuur" (p 37) (Vervolg op bl 6} verpligtend nie. Dam 

-------------------------------------------------------------------------------------------------_,in Wa 

Porselein· en Keramiek -uitgestal 
lagers 
mag op 
voel d 
ledee , 

ELSPETHA Berkhalser 
en Barry Douglas stal 
vanaf 23 tot 27 Maart 
porselein- en 
keramiebvare uit in die 
foyer van die Departe
ment Spraakleer en 
Drama. 

Elspetha•Berkhalser het 
twintig jaar gelede van 

Switserland na Suid-Afri
ka geemigreer. Sy vind
Suid-Afrika 'n baie stimu
lerende land veral wat 
kuns betref. Sy vind dat 
veral die natuur en die 
mense haar kuns grootliks 
stimuleer. · 

Sy beskou haarself hoof
saaklik as outodidakties -
met 'n bietjie t'ormele on
derrig in beeldhouwerk. 

Sy het reeds 'n hele paar 
keer uitgestal - hoofsaak
lik as deel van 'n groep. 
In1976 het sy die nasionale 
kunsuitstalling gewen. 

Barry Douglas is 'n 
Johannesburger wat as 
kunsonderwyser aan die 
Johannesburg College of 
Education gekwalifiseer 
bet. 

Hy is die llfgelope sewe 

. , ,. . van di 
~aar n pro1ess10nele p is en s 
tebakker. Hy het al uitg\ 0 m da 
stal in Johannesburg, Pr dersk 
toria en Kaapstad. Van. word 
werk is al in Europa ve. Ong 
koop. komm 

I M . . d d prima 
n e1 vanJaar vin bet b 

hoogtepunt in sy l~opba, ampte 
plaas wanneer-hy in HE ontvan 
delberg, Wes- Duitslan 
gaan uitstal. 
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IT 1981 

Studente kla NG Kerk: • 
Os oar rer,oor koshuis e 

"WARM water is baie skaars in Heide-dameskoshuis", bet een van die inwohers 
sending 

gese. "Na 17h00 is daar geen warm badwater nie". 
DS A P C Duvenhage 
spreek die studente op 
Sondagaand 29 Maart na 
die erediens toe oor sy 
werk onder die Kleur
linge. Dit is deel van die 
Sendingaksie van die 
NG Kerk, Potch-Noord, 
se besluit om hul 
sending-rpoprogram 
vanjaar effens te wysig. 

rdie 
der 
lio-

idee 
n kan 

ee se 
mo et 
atom 

'bisies 
blind 
bare 

wees 
r tot 9 

o kap in 
igtings
rd. 

bi 
e baron, 

us 4107, 
sluitings· 
ngs is 1 

Dit is die grootste klagte 
oor koshuisfasiliteite. 'n 
Ondersoek oor koshuisin
woning is na aanleiding 
van die verwelkomings
rede deur prof Tjaart van 
der Walt waarin hy se die 
Puk is 'n plattelandse uni
versi teit en die meeste 
studente is ver van hul 
ouerhuise en verkies dus 
koshuisinwoning. 
Stedelike universiteite 
het nie dieselfde mate van 
koshuisinwoning nie, 
daarom moet koshuise aan 
die verwagtings van stu
dente voldoen, hethy gese. 

Uit die ondersoek blyk 
dit dat studente redelik 
tevrede is met koshuisin
woning. 

Behalwe dat die warm 
water skaars is by Heide, 
gaan die ligte op baie on
gelee tye uit. Wat die aka
demiese atmosfeer betref, 
kan daar na 20h00 eers in 
alle erns gewerk word. 

Te klein 
Wag- ' n-bietjie se ont

spanningsaal is te klein en 
die gangsitkamers word 
nie benut nie , omdat hulle 
swak gemeubileer is. Vol
gens inwoners heers daar 
wel 'n akademiese atmos
feer. 

Klagtes van Wanda en 
Kasteel is dat die badge
riewe, wat oorspronklik 
vir mans beplan is, nie aan 
die standaarde voldoen 
nie. Die sitkamers is on
persoonlik weens swak 
meubilering. Volgens 'n 
eerstejaar van Wanda het 
die interkomstelsel aan
vanklik baie gepla. 'n Mens 
kry buitendien baie meer 
uitgerig in die biblioteek 
as in die koshuis. Die 
dames meen dat die kos 
meestal goed is, maar daar 
kan minder vleis en meer 
slaaie bedien word. 

Inwoners van Caput en 
Hombre meen dat die kos 
goed is, maar die was-

! !SENIOR manstudente 
in Caput en Over de Voor 

ele voel baie ongelukkig oor 
die ontheffing van die 
eerstejaars wat militere 

Ielaer diensplig gedoen bet. 
Maart 

arlikse Kragtens 'n besluit van 
k in die die Bestuurskomitee moes 
Jspelers alle eerstejaars wat mili
om die tere diensplig gedoen het, 
s geniet onthef word op 16 Maart. 
d uitge- Dit geld ook vir dames wat 
g is nie op George was. 

Dames- en manstudente 
,_ __ .,.in Wag-'n-Bietjie en Vil

I 
lagers wat al hul weer
imagopleiding voltooi het 
oel dat hulle in die ver-
ede eers saam met die res 
ran die eerstejaars onthef 

ele _potf.s en sien geen rede waar
al mtge m daar hierdie jaar on
•urg, Pre derskeid gemaak moet 
· Vans word nie. 
opa ver· Ongelukkig was daar 'n 

kommunikasiegaping. Die 
primarius van Villagers 

vind di~het byvoorbeeld geen 
oopbaa amptelike kennisgewing 
f in Hei ontvang oor die ontheffing 
uitslan 

• 

- Gerda Snyman -
outomate is ontoereikend. 
Die stiltetye word wel ge
h a ndh aaf om 'n akade
miese atmosfeer te skep. 

tetiese lakens aangekoop 
wat heel wat arbeid uit
skakel, omdat hulle nie ge
stryk hoef te word nie. 

Die groenteverwer-
kingsaanleg in die Lettie 
du Plessis-kompleks het 
kossentralisering tot ge
volg wat besnoeiing van 
koste en arbeid asook 
beter voorbereiding van 
kos beteken, het mnr Coet
zee gese. 

• Izak Minnaar, hoofredakteurvan Die Wapad, oorhandig 
'n prys van R25 aan Trudie Scholtz vir die beste berig wat 
geplaas is in die termyn September 1980 tot Maart 1981 . 

Volgens 'n inwoner van 
Liberalia word daar in die 
koshuis baie sosiaal ver
keer. 

Die Kloostermanne bet 
geen klagtes oor fasiliteite 
by hul koshuis nie. Hulle 
bet immers hul eie swem
bad! 

Trudie IS beste 
In Februarie 1981 het 

daar 1760 dames en 1154 
mans in Puk-koshuise 
tuisgegaan, teenoor die 
1668 dames ~n 1097 mans 
in Oktober verlede jaar. 
Daar is nog plek vir onge
veer 60 tot 70 dames terwyl 
die manskoshuise steeds 
oorbeset is . Daar is nou 
ongeveer 970 dorpstuden
te. 

verslaggewer Volgens Riana Swart , 
sendingsekretaresse , is 
die doe! om meer mense te 
betrek en hulle in te Jig oor 
die praktiese sy van sen
dingwerk. Voorheen is 'n 
sendingweek gehou , wat 
baie organisasie geverg en 
onkostes meegebring het. 

Volgens mnr Dirk Coet
zee, hoof van koshuisad
ministrasie, is daar die af
gelope jaar heelwat ver
beterings ten opsigte van 
fasiliteite aangebring. 

Nuwe wasmasjiene is 
aangebring en die ou was
sery is gesluit. Daar is on
langs .kre'ukelvrye sin-

TRUDIE Scholtz, een 
van Die Wapad se ver
slaggeefsters, is aange
wys as die verslaggeef
ster wat die beste berig 
die afgelope termyn ge
skryf het. 

Die termyn het verlede 

Koshuise haal< af 
- Priscilla Luther -

OP 25 Februarie 1971 bet Oosterhof en 
Makouvlei verloof geraak. Die dames 
bet die ja-woord gegee en 'n groot ak
sie is gereel waartydens Jannie Op
perman die ring oorhandig bet aan 
Hettie Coetzer, prim van Oosterhof en 
Kobus Kotze, prim van Makouvlei. 

Dinsdagaand 17 Maart het Oosterhof 'n 
gangaksie met Caput gehad. Sestig stu .. 
dente het die aand in Sasolburg gaan 
skaats. Nat, koud en al singende was hulle 
om twaalf-uur weer terug in Potch . 

Die spreekwoord wat se dat OU liefd e 
nie roes nie , is tog waar. Vanjaar het Oos
terhof en Makouvlei besluit om die knoop 
op 4 April 1981 deur te haak. Daar het 
egter 'n ander knoop ontstaan. 

Dit is toe dat die Makouvleiers besluit 
dat so 'n los meisie eers getugtig moet 
word. Die troue is uitgestel tot latere 
kennisgewing. 

lntussen het Oosterhof al probeer wit
voetjie soek. Dieselfde aand het hulle vir 
Makouvlei gaan se : " We are one
man women!" 

- Lynn Pretorius -

van die "weermag-eerste
jaars" nie. Hy bet die eer
ste keer van die saak ver
neem in Die Wapad van 20 
Maart en kon dus nie die 
besluit van die Bestuurs
komitee betyds toepas nie. 

Die "weermag-eerste
jaars" vorm nou 'n eie 
groep omdat hulle nie deel 
is van die seniorstudente 

nie en ook nie deel van die 
eerstejaarsgroep nie. 

Die "weermag-eerste
jaars" is egter baie bly om 
hul ontheffing omdat hulle 
voel dat hulle wel 'n voor
sprong het op die gewone 
eerstejaar en daarom 
moet hulle nie soos ge
wone eerstejaars be
handel word nie. 

Liberalia spook met 
nuwe koshuisjasse 

DIE spoke, gedrogte of dalk net figure wat verlede Dins
dagaand tussen die.koshuise roru:lgesluip het was ouens 
van Liberalia op pad na 'n aksie met P3 van Vergeet-my
nie. 

Wat vir heelwat dames vreemd en spookagtig voorge
kom het - 'n ding lyk mos maar anders in die nag as in 
die dag, veral as dit iets onbekend is - was Liberalia se 
nuwe tradisietoevoeging. 

Aangesien die winter vinnig nader skuif gaan ons 
sekerlik nog be.kend raak met die blou jasse wat Libera
lia soos een man gaan dra en dit dan hopelik nie weer vir 
spookverskynsels aansien nie. 

• Villagers verkeer gesellig ty
dens die ingebruikneming van 
hulle ontspanningssaal Sater
dag 21 Maart. Die geselligheid 
het die vorm van 'n "kaas-en
wyn" aangeneem. Die aand se 
verrigtinge het begin met 'n op
tog wat bestaan het uit twee 
eremotors waarin die pirmarius, 
Bert Sorgdrager, en sy HK ver
voer is en 'n hele stoet motor
jietse. Bert het die lmt geknip en 
Pegasus se gat amptelik geopen 

verklaar. 

Genesis 
bespreek 
"IS Genesis dan ver
keerd" , was die tema van 
'n kamp wat die Fjloso
fiese Vereniging-up-6 en 
7 Maart aangebied het, 

Die kamp is op prof B 
Duvenhage se plaas gehou 
waar daar ook genoeg 
ruimte was om op infe>r,
mel e vlak te filosofeer . 
Vrydagaand 6 Maart het 
die debat na 'n braaivleis 
begin. 

Die wyse waarop 
Genesis geinterpreteer 
moet wor4is ondersoek en 
begronding uit die Skrif is 
aan die evolusieteorie ge
gee deur die volgende 
sprekers : Prof B Duven
hage, prof N T van der 
Merwe en prof B van der 
Walt. Van die studente het 
self as inleiers opgetree. 

Volgens Bernard Hat
tingh was die kamp suk
sesvol veral omdat die 
helfte van die 25 kampgan
gers nie filosofiestudente 
was nie. Volgens horn be
gin die vereniging dus aan 
sy doel beantwoord, nl. om 
filosifie te bevorder onder 
diegene wat daarin be
langstel, maar filosofie nie 
as 'n vak loop nie. 

jaar September begin en 
tot Maart 1981 geduur. 

Die uitgawes van Die 
Wapad wat in die tydperk 
verskyn het, is aan mnr J A 
Juyn van die Kommunika
si eku nded epartemen t 
voorgele vir beoordelin/:!. 

Trudie het gese sy is in 
die waf ke oor die R25 wat 
sy daarvoor gekry het. Op 
'n vraag wat sy daarmee 
gaan doen, het sy gese : 
"Wat van 'n U,Uwe rok? 

Lynn Pretorius , Ru 
dolph WiL"k!mse, Hermann 
de Villiers en Trudie 
Scholtz is as senior ver
slaggewers aangewys. 

Goeie reaksie is ook nie a1-
tyd ontvang nie. 

Vanjaar is vier sprekers 
genooi om studente meer 
te vertel van hul werk on
der anderskleuriges. Di. 
Eddie Botha en Eddie 
Bruwer kom studente on
derskeidelik in Mei en Au
gustus toespreek, terwyl 
nog 'n spreker vir Sep· 
tember genooi gaan word. 

·Beurs besoek 
• • ... 71'· ,, • ~:~;;. ' ' ( .. •. I j'~ ' ' • ,- .. , ... •' 

0 
./.. O' 

' n GROEP studente be
soek Woensdag 25 Maart 
die Johannesburgse Ef
fekte beurs. Volgens dr 
G de Klerk is dit 'n tradi
sionele instelling van 
die Fakulteit Ekono
miese Wetenskappe. 

Die studente sal die og
gend by die Effektebeurs 
selfdeurbring. Hulle sal 'n 
kernlesing oor di-e-funksie 
en samestelling v.an die 
Beurs kry. Na afloop daar
van word die groep toege
laa t om die vloer te be
soek. paar kan hulle dan 
presies::sien hoe die ver
hand~ van effekte 
plaasx.!_m:l , asook die bord
ruilings wat die stand van 
die effekte aandui. Sodra 
die oggentlsessie verby is , 
sal die studente middag
ete by die Beurs geniet. 

.Behalwe dat die besoek 
,Peloof om baie interessant 
er. leersaam te wees, hied 
dit ook 'n guide geleent
heid om werk vir aan
staande jaar te kry . Ver-

skillende maatskappye 
stuur jaarUks hul ver
teenwoordiges om finale
jaar B.Comm-studente te 
werf. Daar word dus direk 
met die studente geskakel. 
Baie van die poste vereis 
spesiale vaksamestellings 
bv" Ekonomie en Bedryfs
ekonomie is ' n aanbeve
ling. 

Aiesec-economica se 
bestuur reel die besoek. 
Enigeen kan gaan. Dit kos 
R4 vir lede en R4,50 vir 
nie-lede. Kaartjies is by 
die bestuur verkrygbaar. 

DEELTYDSE 
WERK 

Daa r word gesoek na ·n tw ee

deJaar/ hoer student war onge·. 

veer 35 uur(kantoorure) per week 

kan werk. 

Minimum loon R2, 50 per uur. 

Kontak P Heenop of J van der 

Watt by lnstituut Petrochemie. 

Natuurwetenskapgebou. 

Telefoon 22112 x 519 

Bly weg van die viswaters totdat u by ons was! 

SAYE D'S 
*u eenstop hengelhoof

kwartier in Wes-Trans
vaal. 

*Alles in varswater en 

seehengelgerei 

*Grootste verskeiden

heid swartbaars en 
forel kunsaas. 

*Hengellisensies vir 

Transvaal en OVS 
asook kano's. C

;;~~,~~ 
DUIK TO~~ I 
RUSTING - --- --· .. ~ 

STAP-, KAMP EN BERGKLIMTOERUSTING 
Py/tjies en borde, rugsakke, slaapsakke, tente, 

potte en panne, gas- en paraffienstofies. 

(HENGEL-DESKUNDIGES) 
Potchefstroom 

Tel: 3917 /6892, Winkel 2, lndiersentrum 
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Pik praat met 
studente 

MNR RF (Pik) Botha, Minister van Buitelandse sake, sou op Donderdagaand, 26 
Maart, 'n Nasionale Party-vergadering op die kampus toespreek. 

Die vergadering sou in 
die groot lesingsaal van 
die Chris Coetzee-gebou 
gehou word. 

Dit sou die eerste open
bare vergadering van die 
Nasionale Party kiesafde
ling, met die oog op die 
verkiesing van 29 April, 
wees. 

Mnr RF (Pik) Botha 

DIE WAPAD, VRYDAG, 27 MAART 1981 

Farmasie 
verander 

DIE Puk se farmai>iestudente sal vanaf 1982 'n an
der leerplan volg. Tydens 'n kultuuraand wat PASV 
verlede Dinsdag aangebied het, is die onderwerp 
bespreek. 

Die nuwe leerplan wat 
volgende jaar reeds vir die 

eerste- en tweedejaars sal 
geld, lyk so: 

Eerste jaar: Chemie, 
Op die vergadering sou 

die Nasionale Party-be
leid verkondig word en as
pekte van opposisie-par
tye se beleid sou onder die 
vergrootglas kom. Daar 
sou aan die einde van die 
vergadering geleentheid 

dit 'n openbare verga
dering is, en sou dus oop 
wees vir alle mense. Stu
dente van die universiteit, 
onder leiding van mnr 
Werner Eksteen, het die 
vergadering gereel. Mn'r 
Eksteen is studente-or
ganiseerder van die Na
sionale Party op onder an
dere die Puk en Pote se 
kampusse. 

Komitee vir swartes 
Fisika, Biologie, 
Wis kunde/Statisti ek. 
Tweede jaar: Biochemie 
(1/2), Mikrobiologie (1/2), 
Fisiologie, Farmaseutiese 
Chemie 1, Farmaseutika 1, 
Farmakologie 1. Derde 
jaar: Farmaseutiese Che
mie 2, Farmaseutika 2, 
Farmakologie 2, Gesond
heidskunde, Wetenskaps
leer A (1/2). Vierde jaar: 

wees vir vrae. 
Die vergadering val on

der die afdelingsbestuur 
van Potchefstroom omdat 

Die takbesture van die 
Puk en Pote sou mnr Botha 
voor die vergadering ont
moet en gesellig saam met 
horn verkeer. 

Pukplaas het plek 
DIE Nooitgedacht
kampterrein by die 
Vaalrivier is met 43 hek
taar vergroot. Die Puk 
bet 'n aangrensende 
plaas bygekoop om meer 
verblyfruimte te skep. 
· Daar is 'n woonhuis en 

swembad op die nuwe te1-
rein en saam met die ou 
dee! bied dit huisvesting 
aan groepe van tot 150. Die 
twee plase vorm oo~ 'n 

beter ekologiese eenheid. 
Op die ou terrein is 'n 
woonhuis, vier woonstelle 
en die tydelike geboue 
(wat agter die administra
siegebou gestaan het) wat 
as slaapsale ingerig is. 

Die plaas het nou 'n ri
vierfront van een kilo
meter en is tussen Skandi
nawie- en Schoemansdrif 
gelee. Dit is ongeveer 'n 
halfuur se ry van Potchef
stroom af. 

rP~":m· ,,.,,.p, wat by die Amajubajees gebrand het is aan 
die Puk geskenk. Die fakkel is deur die Voortrekkers aan die 
brand gesteek en het gedurende die hele feestyd gebrand. 
Griet Grabe en Petro Malan bewonder die fakkel waar dit 
no11 'n ereplek by die ingang van die kafeteria, by die trappe 

van die SSR-kantore, ingeneem het. 

'n Verteenwoordigings
komitee is gedurende 
1980 ingestel om die 
swart persone~l van die 
universiteit se belange 

v1r 150 
Groepe wat belangstel 

om op die plaas te kam
peer, kan met mnr Horst 
Biitow by die Studentebu-

. ro in verbinding tree. 

te hanteer. Dit bestaan 
uit agt swart werkers, 
wat deur die werkers 
self gekies word en mnr 
G JG Vermeulen, 'n do
sent verbonde aan die 
Departement Bantoe
tale, ·is benoem. Mnr 
Johannes Lesabe van 
Sekuriteitsdienste is die 
voorsi tter. 

"Pie doe! van hierdie 
verteenwoordigingskomi
tee is om as kommunika-

Opvoedkunde 

B(Ed) vanaf 1981 
VAN 1981 af kan studen
te Opvoedkunde as hoof
vak neem vir verskeie 
grade, insluitende B.A. 
Die ander grade waar
voor Opvoedkunde as 
hoofvak geneem kan 
word is B.frim(Ed.), 
B.A.(Ed.), B.Comm(Ed.) 
en B.Sc(Ed.). 

Die kursus Opvoedkun
de is gebore uit 'n behoefte 
wat ontstaan het by ver
pleegsters, joernaliste en 
veral aspirant-predikante 
wat op vormingswerk in
gestel is. 

Volgens mnr G J van der 
Westhuizen, dosent aan 
die Departement Opvoed
kunde, gaan Opvoedkunde 
oor meer as net onderwys. 
Dis nie net skoolgerig nie, 
maar algemeen van aard. 
Die kursus word ook op 
ander universiteite aan
gebied. 

Die nagraadse kursus 
B(Ed.), wat gelykstaande is 
aan Ronneurs, word ook 
van vanjaar af aan die Puk 
aangebied. Die duur van 
die kursus is een jaar vol
tyds en twee jaar deeltyds. · 

Studente wat vir die 
B(Ed.)-graad inskryf, moet 
in besit wees van 'n vierja
rige gelntegreerde onder
wysgraed B.A.(Ed.), 
B.Sc(Ed.), B.Comm(Ed.), 
B.Bibl(Ed.) of van 'n bacca
laureus-graad, die na
graadse Hoer Onderwys
diploma of van 'n gelyk
waardige onderwysdiplo
ma. 

B(Ed.) bestaan uit 'Ii al
gemene en 'n spesiali
serings de.el. Op die Puk is 
daar 18 spesialiseringsrig
tings. Die kursus word ook 
op ander universiteite 
aangebied, maar hulle 
spesialiseringsrigtings is 
nie dieselfde as die Puk s'n 
nie. 

N ·U EJETTA 

RUIMTETUIG 
Harold's Volkswagen 

Kerkstraat 220 
Potchefstroom 

Tel: 4261 

Die ruim nuwe VW Jetta het geland. 

Met 'n spoggrootte 520 dm3 bagasiebak. 
'n Ruim kajuit met nuwe standaarde van 
swierige binnekenmerke: 

'n Omvattend toegeruste paneelbord 
met toereteller en syferhorlosie 
(GLS-modelle). Getinte voorruit. 
Plu1spooltapyte kleuraangepas by inge
voerde veloermateriaalbekleedsel. 
En ·n verhitte agtervenster (GLS). 

Beskikbaar in GL 4-spoed-handrat, GLS 
5-spoed-handrat, GLS outomaties. 

As u dus 'n motor wil loods met so 'n 
pragvoorkoms dat dit net deur 
sy 1ndrukwekkende standaarde van 
1ngenieurswese en ruimte oortref 
word ... 

Viieg Metta Jetta~ 

J'W3ETTA 
J408 

siekanaal tussen swart 
personeel en die oorleg
komitee te dien", se mnr 
Vermeulen. Volgens horn 
maak die lrnmitee aanbe
velings en doen voorstelle 
oor sake rakende die swart 
personeel aan die oorleg
komitee. Die Registrateur, 
prof E J Smit, is die voor
sitter van die oorlegkomi
tee wat net uit blankes be
staan. Ditlrnmitees verga
der elke drie maande, en 
verslag word aan die Be
stu urskomi tee van die 
universiteit gedoen. 

Mnr Vermeulen se loon
tye, spaarfasiliteite en 
etenstye het reeds aandag 
geniet. 'n Deel van die ou 
wassery gaan nou as eetlo
kaal vir die swart werkers 
ingerig word. 

Volgens mnr Vermeulen 
is die verteenwoor
digingskomitee 'n baie 
goeie instelling, wat baie 
sal kan help om nie-blanke 
personeel se probleme op 
te los. 

Volkspele 
Die PU-Volkspelelaer 

hou op Saterdag 28 Maart 
198_1, om 7:30 nm, sy jaar
likse volkspelesaamtrek 
in die Totiussaal. 
Pukke word uitgenooi om 
dit byte woon. Volkspele
drag is nie verpligtend nie. 

Farmaseutiese Chemie 3, 
Farmakologie 3, Farma
seutika 3, Geregtelike 
Farmasie (1/2), Farmasie
administrasie en Weten
skapleer B (1/4). 

'n Lewendige redenasie ' 
is gevoer oor die beroep en 
sy probleme. In die loop 
van die aand is baie kwel
vrae opgelos en was daar 
meer duidelikheid oor die 
rigting waarin Aptekers
wese na aanleidingvan die 
nu we leerpI11n sal beweeg. 

Vrystelling 

STUDENTE wat van die 
vloedgeteisterde gebiede 
in die Karoo afkomstig is, 
kan voile vrystelling van 
losies- en klasgelde ont
vang. 

Volgens mnr Dirkie 
Venter van Finansiele 
Administrasie het slegs 
een student tot dusver by 
hom. aangemeld om vry
stelling van sy klas- en 
losiesgelde te verkry. 

Die vrystelling· van hier
die gelde is slegs vir een 
jaar geldig. 

\l\lat doen die I nterbiblio-
teeklening afdeling? 

HET u al gewonder waarvoor IBL staan ofwat die Inter
biblioteekleningafdeling in die biblioteek doen? 

Hierdie diens word beskikbaar gestel aan alle per
soneellede en nagraadse studente vanaf Meesters
graadvlak. Dit word veral vir navorsingsdoeleindes ge
bruik. 

Aangesien dit vir 'n betrokke biblioteek onmoontlik is 
om alle materiaal oor 'n onderwerp in sy versameling op 
te neem is dit verstaanbaar dat daar elke dag baie aan
vrae om interbiblioteeklenings is. Die interbiblioteek
leningafdeling hanteer nie net aanvrae aan ander bi
blioteke nie, maar ontvang ook aanvrae vanaf ander bi
blioteke. Boeke sowel as fotokopiee van tydskrifartikels 
word in Suid-Afrika en vanafdie buiteland aangevra. In 
1980 is 5 622 aanvrae vanaf ander biblioteke ontvang en 
3 167 aanvrae aan ander biblioteke gestuur. Die di ens in 
Suid-Afrika word gratis gelewer, maar vir oosese aan
vrae word spesifieke tariewe gehef. Wanneer 'n aan
vraag ontvang word, word gekontroleer of die publikasie 
nie wel in die biblioteek beskikbaar is nie. Volledige 
bibliografiese gegewens oorelke publikasie moetverkry 
word. Daarna word boeke in die Gesamentlike katalogus 
en tydskrifte in Tydskrifte in Suid-Afrikaanse biblioteke 
gesoek om vas te stel waar dit beskikbaar is en word dan 
direk daarvandaan aangevra. 

Aanvrae word so vinnig moontlik hanteer sodat die 
boe& oftydskrifartikel so gou moontlik vir die gebruiker 
beskikbaar sal wees. Aanvrae kan ook per teJeks gedoen 
word om die diens nogvinnigerte laatgeskied. Plaaslike 
en oorsese teleksboodskappe mag met die toestemming 
van die universiteitsbibliotekaris gestuur word. 

Indien gekyk word na die hoe boekpryse en aanskaf
fingskoste van publikasies is dit duidelik dat inter
biblioteeklenings 'n onmisbare diens in elke biblioteek 
is. 
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DIE WAPAD, VRYDAG, 27 MAART 1981 , 
n Motorfiets 
bring jou tot 
voor die klas 

DIE gemiddelde student 
het 'n versameling pro
blem e wat moeilik te 
ewenaar is in enige 
ander gemeenskapsi
tuasie. Heel bo-aan hang 
'n alomteenwoordige 
finansiele krisis soos 
die swaard van Da
mokles. Motorfietsryers 
is betreklik skaars op 
die Pukkampus wat 'n 
mens laat wonder of t>tu
dente aldag die voordele 
- veral finansieel- van 
'n motorfiets besef. 

Motorfietse gebruik baie 
minder brandstof en is 
buitendien sommer baie 
meer pret. Dit is 'n baie 
informele manfer van ver
voer en iets wat by 'n meer 
informele ouderdoms, 
groep - soos hier ver
teenwoordig - pas. Een 
van die groot voordele van 
'n motQrfiets is die feit dat 
hy horn op plekkies kan 
inwurm waar motors nie 
kan deur nie. Veral op 6ns 
kampus kan dit 'n mens 'n 
voorsprong gee. 'n Motor
fiets neem jou tot by die 
lokaal waar jy wil wees. 
Daar is nie 'n naarstiglike 
gesoek na parkering en 'n 
halfkilometer se loop aan 
verbonde nie. 

• 'n Motorfiets is 'n goedkoop en doeltreffende manier van 
vervoer wat pas by 'n informele leefwyse soos op die Puk 

verteenwoordig. 

Wanneer voordele van 
motorfietse in oenskou 

geneem word, moet die 
dames tog nie voel dat 
hulle uitgesluit word nie. 
Suzuki het die oplossing 
vir daardie vinnige inwaai 
winkels toe tussen klasse 
wat gewoonlik ontaard in 
' n gebankery deurdat 'n 
mens nie betyds terugkom 
op die kampus nie. 

Met die splinternuwe, 
ultra-ekonomiese FA50 en 
FS50-fietse word sake 
aansienlik vergemaklik. 
Die meer konvensionele 
F A50 weeg maar 45 kg ter
wyl die FS50 10 kg meer 
weeg. Beide die fietsies 

U gemagtigde Suzuki-handelaar 

FRANK'S MOTO-X 
Lombardstraat 13, Tel: 5723 

het mandjies vooraan, wat 
inkopies in 'n fees kan om
skep. Prysgewys is dit 'n 
aanwins vir enige student 
en behoort veral byval te 
vind by die dames. Die FA 
is R379 terwyl die FS R459 
kos . 

Die dae waarin motor
fietse net met eendsterte 
en blommekinders ge
assosieer is, is in ons dag 
en tyd vir goed verby. Ons 
kan nie bekostig om nega
tiewe simboliek aan 'n 
goed koop en doe l 
treffende vervoermiddel 
te heg nie. 

CIC!J 
OK and SUZUKI team up 
with the latest in fashion. 

CllttledSfOll• 
R9,99 .. 
1'1ltltv4r 
84,99 )I> 

Cl!w1-n81:1\ Pu!lmt 
.,. RG.99 Mi<lni ft9.99 

Wool 
Mlitun lll<!11 
R9,99 
<C 
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Suzuki Distributors (Pty) Ltd/(F.dms) Bpk 

..--.:8!fA:!1 ~ I I 
The most fun under the sun · Die grootste pret ender die son 

140 Second StrtJet/Tweedestract 140 · BoxlPosbus.768 · Spnngs 1560 
Republic of South Afnca/Repubhek va n Su1d Al11ka ·Tel. 81 2-1320 · Telexffeleks 86470 

SPESIALE STUDENTE AFSLAG! 
Die hoofkantoor van Suzuki het besluit om die spesiale studente-

afslag aan Potchefstroomse studente aan te bied. 

(Die aanbod geld ook vir personeel). 
Dit beteken dat 'n student by enige gemagtigde Suzukihandelaar 'n 
motorfiets kan koop en beding vir die bes moontlike prys. Die afslag 
word gemaak afgesien van die metode van aankoop, finansiering , 

afbetaling1 ens. 

Daarna handig die koper net sy afskrif van die verkoopsbestuurder 

by Pieter Opperman, Tambotiewoonstelle 18, Molenstraat 91 in, 
wat dit aan Suzuki sal stuur. Suzuki sal 5% van die verkoopprys van 

die motorfiets aan Pieter stuur wat dit op sy beurt aan die koper sal 
oorhandig. 

Skakel Pieter by 24192 vir verdere besonderhede. Kontak horn nou 
en bespaar petrol. 

~ ~;a~i~,e~u~~~~I~~ -..... l*I 
~ auzuK1 

Lombardstraat 13, Tel: 5723 

OK SUZUKI COMPETITION 
Enter this free competition and win your own Suzuki 50cc Motor Cycle. 

Skrywe in vir hierdie gratis kompetisie en wen u eie Suzuki 50cc Motorfiets. 

14 SUZUKI 50cc's TO BE WON 
14 SUZUKI 50cc's KAN GEWEN WORD 

8 FS 50cc 
3 FZ 50cc 
3 FA 50cc 

Answer the following easy questions, and put in the special box provided in the OK Showroom, Sports
wear Department. 
Antwoord in die volgende maklike vrae en pos in die spesia/e bus in die OK Vertoonkamer, Sportsdrag 
afdeling. 

Name! Naam : --------------------------~ 

Address/Adres : --------------------------
Telephone/ Telefoon: _____ _ 

Name of OK Branch/Naam van OK Tak :-------------------

1. ,..ame the 3 Suzuki Motor Cycle Models designed especially for women. 
Noem die 3 Suzuki 50cc Motorfiets Mode/le spesiaal gemaak vir dames. 

2. What is the Brand name of OK Ladies Sportswear? 
Wat is die naam van die handelslJlerk van OK Damessportdrag? 

3. Give the name of the Suzuki dealer in your area? 
Gee die naam van die Suzuki handelaar in u area? 

4. Say in less than 15 words why you shop for clothing at the OK : 
Se in minder as 15 woorde waarom u u klere by die OK koop : 

.. .. .... .. ..... . !. ·' ' ... ....... ...... ' .......... .. .. ......... ..... .. ; .... .............. . 

RULES/REELS : 
Entries close Saturday 2 May 1981 . The judges decision is final and no correspondence will be 
entered into. The staff of OK Bazaars and Suzuki and their dealers may not enter. 

' lnskrywings s/uit Saterdag 2 Mei 1981. Die beoordelaar se beslissing is finaa/ en geen korrespond· 
ensie sal aanvaar word nie. Die personeel van OK Bazaars en Suzuki en hulle handelaars mag nie 
deelneem nie. 

" 



Meer poste vir anderskleuriges? 
t)ns het verlede week berig dat die Departe

ment Bantoetale twee swart "moedertaalassis
tente" aangestel het om hulle in doserende hoe
danigheid by te staan. Vandeesweek het ons 
gehoor dat daar verlede jaar 'n oorwegend swart 
verteenwoorditJingskomitee tot stand gekom het 
wat na die swart personeel se belange moet 
omsien. Die ASKS maak reeds van swart kon
sultante gebruik. 'n Groot deel van die Puk se 
personeel - sekuriteitswagte, skoonmakers en 
kokke by koshuise, kafeteriapersoneel, ens. - is 
anderskleurig. 

Die Puk neem goeie inisiatief (en doen die 
logiese) deur anderskleuriges aan te stet in ander 
as diP tradisionele poste. 

Dio 1ofgende stap behoort te w .ees om anders
kJeuriges aan te stet in poste waar hulle behulp
saam kan wees in navorsing en 9nderrig in hulle 
eie tale, hut geskiedenis, volkekundige aspekte, 
Afrikanistiek, Bantoei'stiek, Ontwikkelingsadmi
nistrasie, en ander logiese rigtings wat te doen het 
met anderskleuriges of gemik is op die werk met 
hulle. 

DIE WAPAD, VRYDAG, 27 MAART 1981 
DIE ~ 
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sie 
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Op hierdie manier kan die Puk enersyds bydra Jamn'ter meneer, maar ons het regtig nie tyd nie ... om mure tussen mense at te. breek wat in die weg .. ______________________________________________ _ 

Di 
Cap 
gem 
he. 

staan van sinvolle samewerking en andersyds 
probeer om die bestaande antagonisme oor same
werking op logiese terreine te verminder. 

Oit kan moontlik ook die deure open vir die 
uitbreiding van bestaande dienste sodat dit meer 
toeganklik vir anderskleuriges is; vir die benutting 
van best~ande fasiliteite wat nie oral geredelik 
beskikbaar is nie; en deur dit alles ook die uitdra 
van ons CHO-karakter na ons medemens. 

HOOFREDAKTEUR: luk Minnaar, Oude Molen no. 108. 
Molenstraat. Tel. 2· 1576. NUUSREOAKTEUR: Hansie 
Vermeulen. Makouvlei. Tel 2·2229. ADMINISTRATIEWE 
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 26481. 
S-oodskapJM kan in bussie 13 by die lnligtingtburo in die 
Studentesentrum gepos word of gedurende kantoorure Hn 
die Admini1tratiewe Bestuurder. Kantoor G6 in die 
Studentesentrum. afgedra word. 
Ty•: Mean 10h30 - 12h00 en 13h30 - 18h00 

Dins tot Don 13h30 - 1lh30 

God eis nie tradisievastheid nie, maar Skrif
gehoorsaamheid. 

Mattheus 15 : 1-20 
Hoe langer Christus op aarde gepreek het, hoe meer 

het die Fariseers en Skrifgeleerdes na 'n geleentheid 
gesoek om Hom te betrap op 'n punt, sod at hulle Hom kon 
aankla voor die Joodse Raad. As Hy skuldig bevind kon 
word, so het hulle geredeneer, sou hulle kon bewys dat 
Hy nie is wat Hy voorgee om te wees nie. 

Volgens die tradisie of oorlewering van die ou mense 
was die Jood verplig om sy hande te reinig elke 
keer ashy aan 'n onrein voorwerp of mens geraax net me! 
liggaam. Hierdie reiniging het niks te doen met higiene 
nie , maar het daaruit bestaan dat die hande met 'n 
seremoniele rite rein verklaar is. 

Hierdie tradisie was ook nie gebaseer op 'n Skriftuur
like eis nie - dit was bloot 'n oorlewering of tradisie . 

Maar nou het die Skrifgeleerdes en Fariseers die 
tradisie van die ou mense gelykgestel met die Woord van 
God. Omdat Christus dit weet, val Hy sy aanklaers ju is op. 
hierdie punt aan: Dit was 'n gebod vat~ God dat elk sy 
vader err moeder eer moet bewys en met gawes moet 
dien. Ouers kon dusvan tyd tottyd eis omsekete gawes te 
ontvang. Maar die tradisie het bepaal dat kinders hier
van kon loskom as bulle vir hulle ouers gese bet dat die 
betrokke gawes 'n offer aan God is. So het tradisie die 
gebod van God kragteloos gemaak. 

Daarmee se Christus aan sy beskuldigers dat hulle 
aanklag nutteloos en sinloos is. Hulle verwag dat die 
dissipels tradisies moet nakom, terwyl God eis dat Sy 
gebod nagekom moet word. 

Is ons gebedslewe uit gewoonte of tradisie? Is ons 
(somtyds) goeie tradisie of goeie gehoorsaamheid aan 
God? Is ons kerkbywoning 'n goeie tradisie of gehoor
saamheid aan God? Is ons lewenstyl een groot goeie ge
woonte of is dit diens aan God? Is ons koshuistradisies 
ter wille van tradisies ofter wille van God? 

God ken ons harte - en Hy vra gehoorsaamheid aan 
Hom en nie net die nakoming van goeie tradisies nie. 

Jan-Louis du Plooy 

• Magersfontein \ 

Studente teen petisie 
Di 

R4m 
Puk ' 
dern 
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vier 
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Capu 

SWAK taalgebruik en afwesigheid van 'n afgeronde tema is die redes wat-aangevoer is in 'n 
petisielys teen "Magersfontein, 0 Magersfontein~• van Etienne Leroux/n voorgeskrewe werk vir 
Afrikaans-Nederlands III. Die 

ltoort 
word 

Slegs twee studente het 
teen die insluiting van die 
boek in die sillapus ge
teken, terwyl veertig s,tu
dente tengunste daarvan 
was. 

Die dame wat die peti
sielys opgestel het se die 
doel daarmee was om die 
studente krities teenoor 
die boek in te stel. Sy het 
gehoop dat die meeste 
studente nie die boek sal 
koop voordat die mening 
gepeil is nie. 

Die studente wat vir die 
boekgestem het se mening 
is dat die boek baie ak
tueel is. Die studie van die 
boek kan aan hulle 'n li
terer-kritiese basis gee, 
waaxin hulle leiding nodig 
het. 

Prof D H Steen.berg wat 
die boek voorgeskryf. het, 
se dit word gebruik as stu
diemateriaal en nie om die 
inhoud daarvan te onder
skryf nie. Hy se dit is die 
belangrikste en nuutste 
werk van Etienne Leroux, 
wat nie onbehandeld ge
laat kan word nie . 

Krities 

Die Christelike karakter 
word uitgedra deur die 
studente krities te lei in 
die studie van die boek. 
Die hele terrein van die 
letterkunde moet gedek 
word, sodat studentr 
krities na leterere werke 
kan kyk. 

Prof Steenberg se dit ia 

die verstaanbaarste van al 
Leroux se romans. 'n Stu
dent wat nie 'n werk van 
Etienne Leroux bestudeer 
nie is soos 'n student wat 
anatomie bestudeer son
der om na die mens se 
ledemate te kyk. 

Hy se 'n literere . werk 
van so 'n formaat het 'n 
grondige rede· om te bf:)· 
staan. Dit maak die lewe 
rondom die veldslag ak
tueel en lewendig en bring 
die huidige tyd in verband 
met die negentiende eeu. 
Dit beskryf die posisitiewe 
van die tyd naamlik kritiek 
op gebreke in die same
lewing. 

Versigtige 
bantering 

Die boek vereis versig
tige hantering in klassi
tuasies. wat nie tot ver
leentheid sal lei nie. Hy 
meen die derdejaars is 
vol wasse genoeg om die 

'boek te bestudeer. Hy sal 
die boek nie aan jonger 
studente voorskryf nie. 

Prof Steenberg het die 
tema van die boek na vore 
gebring as 'n poging om 
teen die agtergrond van 'n 
tragies-komiese gebeurte
nis van die verlede, oor 
ons tyd deur middel V<\n 'n 
moderne kommunikasie
medium te besin". In die 
middel hiervan is die ver
lorenheid en ankerloos
heid van mense. Die ver
haal is geloofwaardig en, 

SAUKTV 
(Vervolg van bl 1) 

nie 'n karnavalkoningin 
het nie. 

Mnr Syffert se die 
SAUKTV het geen kwade 
gevoelens teenoor die Puk 
nie en die program wou 
eerder provinsies as uni
versiteite dek. Hy se Ver
slag is 'n Afrikaanse pro
gram en wou daarom net 
Afrikaanse universiteite 

insluit. 
Die publiek sou egter 

nie die provinsie idee volg 
nie want RAU en TUKS is 
in dieselfde provinsie. 

Hulle sal waarskynlik dink 
dat die Puk hul geld swak 
bestee of te min geld in
samel om noemenswaar
dig te wees. 

bevat lewende voorbeel
de. 

Die woordgebruik word 
in 'n bepaalde konteks van 
balans geplaas. Hy meen 
dat die skrywer in sy doel 
slaag om afkeer te bewerk
stellig. 

In die verlede is die 
boek slegs aan nagraadse 
studente voorgeskryf. Die 

meerderheid ontvang nie 
verdere formele onderrig 
nie en moet voorgraads 
reeds soortgelyke werke 
bestudeer. Hy se studente 
se belangstelling was oor
weldigend. 

Prof Steenberg meen 'n 
beter manier as die 
petisielys is om literer 
krities op te tree. 

B 

Angelliera t 

(Vervolg van bl 2) D~E 11 
sal v 
grad 
lnlig 
ski kb 

poliomielitis, pyn drek 
droom my hart en my 
tumor is ek ek is fall us kar
sinoom alles. 

Hier, soos elders in 'An
gelliera; wend Cloete 'n 
enumerasietegniek aan 
om die verskeidenheid en 
omvattendheid van lewe te 
verbeeld. In die motto by 
"Lemmas" staan daar dap 
ook: 

"that poetry should 
celebrate the objects by 
simply naming them". Dit 
is voorts opvallend hoe 
Cloete in sy werk 'n hek 
aantal natuurwetenskap
like terme in die pqesie 
inburger. 

In die sterk slotgedig 
'Vertelde tyd verteltyd" (p 
80) kom die digter se visie 
op taal en gevolglik ook op 
poesie, mooi ' tot uitdruk
king. In taal is die mens 
besig om God se skepping 
te benoem. Dit bet hy van 
die begin af gedoen, doen 
hy steeds en sal hy steeds 
doen. Ons het hier te d"Oen 
met 'n religieuse visie op 
taal en poesie. Dit is 'n 
visie wat, heeltemal .self
standig, aansluiting vind 
by Van Wyk Louw se 
"Groot Ode" wat afsluit 
met die woorde: "antler 
name sluimer nog". 

Waar ons in die vooraf
gaande bespreking veral 
die aandag gevestig het op 
die verbande wat in Cloete 
se poesie aanwysbaar is, 
mag nie uit die oog verloor 

word nie dat, alhoeweJ,die 
gedigte in hierdie bundel 
op mekaar inspeel, die in
diwiduele gedig self as ge
dig in eie reg kan staan. 
Ons kal} dit so formuleer: 
wat in enkele gedigte aan
wysbaar is, is ook in die 
geheel aanwysbaar, en 
omgekeerd. Maar die in
diwiduele gedig staan 
primer. 

Onder die talle sterk ge
digte in die bundel sou ek 
die volgende uitsonder: 
die siklus "Tuin" in be
sonder die derde gedig in 

. hitrdie reeks: "Harba lori 
'fa"; "AtlRc; om hulle is 
mooi (Vakai.'Si.egangers 
IV); "Ballade van die. pa
triot" ; "Marilyn Monroe 
foto in blou"; "Ekis"; "Van 
alfa tot omega"; "Stuk
werk"; "dito's"; "Koisie" 
en "Vertelde tyd vertel
tyd" . 

Die 
harde 
pa pie 
kwali 
illustr 
drywi 
die b 
stud en 
dente 

Die 
tydens 
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oudito 
Dit sa 
Puk s 
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Bese 
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van 1 
So mm 
die be 
ingeha 
,sie se 
on de 

Oo 
'Angelliera' is 'n sterk 

debuut, en nie net as de
buut staan dit sterk nie. 
Dit is 'n bundel met 'n wye 
skopus, 'n visie en 'n eie 
stem. Dit is poesie met 'n 
sterk liriese inslag, met 
fyn ontginning van klank
like en ritmiese effekte. ~~r~~ 
Cloete beheers sowel die d 1~ 
sogenaamde vrye vers as uV ~a 
die meer konvensionele iPl 0 

.r,ymende vers met vak- 1 ooy, 
mansvaardigheid . 'An- B~sem 
gelliera' is 'n belangrike d~~ re 
toevoeging tot die Afri- u! gda 
k .. . e1n ev aanse poes1e. 

1 
t . 
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Dampadkoshu.ise 
soek name 

- Zelda Mocke -

DIE gebou langs die pad na Potchefstroom se dam is twee manskoshuise in 
wording. 

Elke koshuis sal voor
sien wees van twee woon
stelle vir matrones, 'n 
woonstel vir die huispa, 
wasgeriewe", 'n interkom
stelsel en 'n parkeerter
rein. 

Die koshuise het elk vier 
vloere. Ontspanningsale, 
gesels- en televisiekamers 
"11 in elke koshuis ver
sprei wees. 

Daar is plek vir 260 stu
dente per koshuis. Die 
helfte van elke koshuis be
staan uit enkelkamers wat 
beteken dat 'n derde van 
die studente in enkel
kamers sal bly. 

Die nuwe koshuise, 
Caput en .Hombre gaan 'n 
gemeenskaplike eetsaal 
he. 

Puk-studente aan gepaste 
name dink en dit in bussie 

13 by qie Studentesentrum 
gooi. 

• Een van die sogenaamde "dampadkoshuise" in wording. 
Studente word uitgenooi om 'n oorspronklike naam vir die 

koshuise te bedink. 

SS R-brokkies 
DIE volgende sake is op die SSR-vergadering van 18 Maart bespreek: 

Die eerste daktuinkon
sert was geslaagd, hoewel 
die bywoning swak was. 
Dit is op inisiatief van 
Fielies Kotze gehou. 

Daar word beplan om 'n 
meer sosiale atmosfeer in 
die kafeteria te skep. Die 
kafeteria gaan moontlik 
vergroot word en aandag 
sal ook aan die meuble
ment geskenk word. 

Meer afdakke vir Puk
voertuie word beplan. 

Brosknopies is nou by 
die inligtingshokkie be
skikbaar vir studente wat 
vanjaar die broseksamen 
geslaag het. 

Na-uurse studente wat 'n 
Puk-kleurbaadjie wil 
koop, maar nie brosek
samen geskryf het nie, 
moet 'n mondelinge bros
eksarilen afle by Lukas van 
1er Merwe, SSR-lid vir 
'U-kleure. 

SSR-raadsaal 

'n In- en uittekenstelsel 
vir gebruikers van die 

Moontlike affiliasie van 
die Vaalrivierpukke by 

die ASB word beplan. 
SSR-raadsaal gaan inge
stel word. Boetes van RlO 
gaan opgele word aan 
mense en instansies wat 
die raadsaal in 'n swak 
toestand agterlaat. 

Daar word na 'n persoon 
gesoek wat saans die 
dameskroeg kan beman. 

Heide se nu we T-hempie 
en sweetpak en Oosterhof 
se nuwe sweetpak is 
goedgekeur. 

Verkiesing 

Jan-Louis du Plooy is as 
hoofverkiesi ngsbeampte 
vir die komende SSR-ver
ki esi ng benoem. Anton 
Fick en Willem Fourie 
word as onderhoofverkie
singsbeamptes benoem. 

Tuks-jool 

Twee SSR-lede sal van
jaar die Tuks-jool bywoon. 
Hulle is Christo Scholtz en 
Wim Vergeer. 

Radio-Tuks het Radio
Puk uitgenooi om tydens 
hul jool daar op te tree. 

Busdienste 
Dit wil voorkom of die 

busdienste wat tydens die 
vakansie aangebied word 
nie baie suksesvol gaan 
wees in die April-vakansie 
nie. Die hoop word uitge
spreek dat dit in die daar
opvolgende vakansies 
beter ondersteun sal word. 

Puk-vlaggies wat met in
tervarsity gebruik kan 
word word in die vooruit
sig gestel. 

Trapkarbaan 
Die trapkarbaan sal op 

Saterdag 16 Mei geopen 
word. 

Die Besembos is nou by 
die inligtingshokkie teen 
R6,00 per eksemplaar be
skikbaar. 

'n Bierbeker met die 
universiteitswapen is aan 
George Gibbens geskenk 
tydens die SSR se besoek 
aan horn op 20 Maart. 

Vertoonkas 
Daar word beplan om ·n 

vertoonkas in die Stu
dentesentrum te sit, waar
in verskeie Pukklere van 
verskillende verenigings 
uitgest;ll sal word. 

Die projek kos na raming 
R4 miljoen. Aangesien die 
Puk 'n tekort het aan mo
derne en goed toegeruste 
manskoshuise sal dit die 
eerstevan 'n kompleks van 
vier wees. Die derde en 

Koshuise vereffen 
Vanjaar se Raads

dialoog sal'-aan die begin 
van die tweede semester 
plaasvind. Aktuele kam
pussituasies sal bespreek 

Die doel:hiervan is om al 
die klere wat oor die jare 
gedra is bymekaar te hou 
en te vertoon, sodat dit nie 
verlore gaan nie. 

vierde koshuise sal opge
rig word waar Hombre en 
Caput nou staan. 

Die nuwe koshuise be-

skuld 
word. 

romosa vra 
~e 1 •10ort teen 1982 betrek te 

:rrig word en daarom kan die 

DAAR is tot ooreenkoms gekom dat die koshuise wat geld verskuldig is aan Die 
Wapad v:rygestel word van hul skuld van verlede jaar en toegelaat word om 
vanjaar se bedrag eers in die tweede semester te betaal. nog mense ads 
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DIE Besembos van 1980 
sal voor en tydens die 
gradeplegtigheid by die 
lnligtingshokkie be
skikbaar wees. 

Die jaarblad is in 
hardeband gebind en die 
papier is van baie hoe 
kwaliteit. Die talle foto's 
illustreer die jaar se be
drywighede. Die tema van 
die boek is Klipoog, die 
studentenaam vir die Stu
dentesentrum. 

Die Besembos sal ook 
tydens die gradeplegtig
heid in die foyer van die 
ouditorium te koop wees. 
Dit sal 'n aanwins vir elke 
Puk se boekrak wees. 

Die rede waarom 1980 se 
Besembos so laat verskyn, 
·s dat studente hul inlig
ing eers teen die einde 
an 1980 ingehandig het. 
ommige het selfs nog aan 
ie begin van 1981 stukke 
ngehandig. In die redak
ie self is ook probleme 
ndervind. 
Oom Piet Fotokuns is 
erlig dat die Besembos 
iteindelik kan verskyn. 
y hoop dat soortgelyke 
robleme nie weer sal kop 
itsteek nie. Oom Piet wat 
ir die foto's en bladuitleg 
erantwoordelik was se 
ie blad is waarlik 'n pro
uk van hoe kwaliteit. 
Volgens mnr J L du 
looy, redakteur van Die 
esernbos vir 1981, beplan 
ie redaksie om 1981 se 
itgawe reeds teen die 
inde van dieaaar die Jig te 
at sien. 

Die koste van Die Wapad 
bedrae per eksemplaar 
ongeveer 25 sent. Studente 
betaal net Rl,00 vir twintig 
uitgawes van Die Wapad. 
Dit beteken dat hy net .5 
sent per eksemplaar moet 
opdok. Die Wapad is groot
liks atbanklik van hierdie 
geld om sy begroting te 
laat klop, en baie sal 
saamstem dat die bedrag 
tog nie onbillik is nie. 

Barend Kirsten, voor
sitter van Koshuisraad, se 
die bepaling is dat stu
dente se bydrae tot Die 
Wapad in die toekoms by 
hul koshuiskasgeld inge
sluit sal wees. 

Vyftig eksemplare word 

weekliks in die dorpskos- en dan deur die studente 
huise se kantore geplaas self afgehaal. 

D Qt .. &LES •: 0 Qi as &LCi 
-

. Jarl-LUU I~ ueµ Id( I 

·di eptevraelys 
'n VRAEL YS wat die studentelewe in diepte sal 
evalueer en die studentestruktuur sal heroorweeg, 
word deur Jan-Louis du Plooy, SSR-voorsitter, be
pJan. 

DAAR is op die oomblik 
genoeg mense vir die 
klasse wat in Proniosa 
aangebied word. Daar 
was 'n oorweldigende 
reaksie op die berig dat 
mense vir klasgee be
nodig word. Mense wat 
in Engelsmedium kan 
klasgee, word nog be
nodig vir die klasse in 
Ikageng. 

Op hierdie stadium be-

gestig. Damestudente wat 
handig is met handwerk, 
naaldwerk en koskook, 
kan hulle gewig hier kom 
ingooi. Vergaderings word 
elke tweede Saterdag
middag gehou. 

SGD het vanjaar, soos 
verlede jaar, 'n oorwel
digende reaksie gekry op 
hulle uitnodigings aan 
studente om aan hul 
medemens diens te lewer. 

Die doel daarvan is om 
behoeftes te identifiseer 
en studente te motiveer 
om met voorstelle voren-

staan daar egter nog 'n 
dag te kom wat op ·n groot behoefte aan mense San et's 
massavergadering vir wat in die middag en veral 
goedkeuring voorgele sal oor naweke kan help m4j't H 
word. Gereelde massaver- ?ie organisasie van spoJ;t ealth Shop 
gaderings sal vervang rn Promosa. 'n Grodt e Gesondheidsvoedsels 

Restaurante kry 
ou koshuisname 

word met 'n jaarlikse stu- sportklubgaangestigword ev 1 k' 
dentekongres. Die vraelys waarin die volgende ers 

1
" tngimaa1iene 

is moontlik ook 'n jaarlikse sportsoorte betrek gaan • Natuurlike 1koont;ie1ds-
instelling. Massavergade- word: netbal, hokkie, m!(frtel• 
rings kan volgens behoefte rugby, sokker, atletiek, • 01ee·v , 1d1el1 

tuss.enin gehou word. land.loop, vlugbal en gim- • Ho;n.:opatieu middels 
Die vraelys is opgestel nashek. Ma'""............... ... .. 

k 
. . . V k 1 k .. _ _.vaat -. 

TYDENS 'n ver
gadering van die Be
heerko1Pitee is be
sluit oJD die restau
rante in die kafeteria 
na die name van ou 
koshuise te vernoem. 

Restaurant A is na 
Heimat vernoem en Res
taurant B na Uitspan. 

In 'n onderhoud met 
Fielies Kotze, SSR-lid vir -
Studentesentrum, het hy 
gese dat ondersoek inge
stel is na vele klagtes teen 
die restaurante. Menige 
het gekla oor swak bedie
ning, en swak kos. Dit alles 
is egter onwaar. 

In die ondersoek is vas
gestel dat pryse baie goed
koper en die kos van baie 
beter gehalte is as die van 
die dorpsrestaurante. 

Verder word daar 
ondersoek ingestel om 'n 

meer sosiale en warm at
mosfeer in die kafeteria te 
skep. 

na vers e1e menmgs van . n rouewer sgese s ap · T -· 
011betrokkenheid in die is met groot entoesiasme elefoon 5444 
studentelewe. 

Jan-l-ouis aan stuur 
van Besembos 

DIE nu we Besembosredaksie vir 1981 is bekendge
maak. Die hoofredakteur is Jan-Louis du Plooy, die 
subredakteur is Jorie van der Walt en die sek
retaresse is Lynn Pretorius. 

Die finansiele redaksie bestaan uit Neil Hartman en 
Sarel Venter. 

Jurie van der Walt staan aan die hoof van die inlig
tingsredaksie. Hulle is Trudie Scholtz, Marinda Pot
gieter, Alrina Bester, Janette Kingma, Cecelia Venter, 
Essie Steyn, Marinda Fourie, Renate Woute, Nicolene 
Hanekom en Estie Bekker. 

Die uitlegredaksie bestaan uit Johan Myburg aan die 
hoof en Esmie van der Schyff, Elmien Conradie, Piet 
Cronje, Leonora Dippenaar, Nico Killian en Carlien de 
Beer . 

Jan-Louis se hulle beplan om die Besembos vir 1981 in 
September te laat verskyn. Die onderskeie redaksies 
vergader reeds in volgende week om jaarbeplannings en 
begrotings op te stel. 

CHECKERSSENTRUM, TEL.24691 

CDebbte~ 
Bring u die Ooste 

ONS SPESIALISEER IN: 
• Materiale 
• ;Patrone 
• Kramery 
• Randpatrone 
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Paksas: Bussie 13 
Studenteraad 

DIE lengte van briewe word 
· beperk tot 'n maksimum van 

400 woorde. 

• Argumente n1e 
• sinvol n1e 

Makouvleiers lys 

koshuisgriewe 
Meneer 

Met die aanvang van 
hierdie akademiese jaar, 
het ons met leedwese ken
nis geneem van die ver
hoogde koshuisgelde. 
Daar was hoop dat ons 
soortgelyke diens as ver
lede jaar of selfs beter 
dienste kon verwag. 

Daar bestaan egter 'n 
paar gegronde besware by 
die inwoners van die kos
h ui s. Met teleurstelli~g 
wil ons graag deur middel 
van hierdie medium ons 
teleurgesteldheid aan die 
betrokke owerhede oor
dra. 
BADKAMERS: 
• Basiese toebehore soos 
wasbak- en badproppe 
ontbreek geheel en al vir 
'n geruime tyd. 
• Gemiddeld elke derde 
dag vir die afgelope tyd 
was daar geen warmwater 
beskikbaar nie. 
• Storte is met die helfte 
verminder. 
• Die wasplekke is slor
dig, verfwerk en re
parasies is lankal nodig. 
SITKAMERS: 
• Die koshuis is hierdie 
jaar oorvol. Daar is plus 
minus 80 studente in Ma-

kouvlei. Die sitkamer be
skik slegs oor 18 stoele wat 
meebring dat die meer
derheid op die grond moet 
sit. 
• Die ontspanningsaal is 
ons ontneem deurdat daar 
studente geherberg word. 

KOFFIEMASJIEN: 
• Nieteenstaande die 
groter aantal studente in 
die koshuis word die hoe
veelheid koffie, melk
poeier en suiker vermin
der in vergelyking met ver
lede jaar. Dit bring mee 
dat daar vroegaand geen 

van hierdie fasiliteite be
skikbaar is nie. 

In die verlede was daar 
geen ernstige besware 
teen die dienste wat gele
wer is nie. Gesien in die lig 
van die verhoogde gelde is 
dit logies dat beter dienste 
verwag kan word. 

Indien daar nie binne
kort aandag aan hierdie 
besware gegee kan word 
nie, sal die inwoners te
vrede wees met 'n onge
riefstoelaag of vermin
derde koshuisgelde. 

Makouvleiers 

Wag verueers vir kos 
Meneer, 

Ek stap nou die dag ti en minute oor een by die eetsaal 
in - uitgehonger na 'n dag se harde"arbeid".Met ver
langende oe moes ek toekyk hoe die ou voor my die laaste 
ou mondjievol aartappelslaai in die bak bymekaar
skraap! Maar ek was honger en heeltemal bereid om te 
wag vir die volgende bak ... net om na vyf minute wat ek 
daar gestaan het, uit te vind dat die aartappelslaai ge
daan is en dat daar nie meer gemaak word nie! 

Die eetsale is veronderstel om halftwee toe te maak. Is 
hulle nie veronderstel om tot dan 'n volle ete te voorsien 
nie? 

Uitgehonger 

Meneer 

Na my mening het die 
stigting van Paksas geen
sins die behoefte van die 
polities denkende student 
bevredig nie. Ook die.vlug
skrif uitgee deur Paksas 
rym myns insiens glad nie. 

Die Aksie iS gestig as 'n 
oorkoepelende liggaam 
om splintergroepe \Yat 
konserwatief dink in 'n 
eenheid saam te snoer. Die 
vraag is egter: "Watter 
'eenheid' beoog die Aksie 
en met watter doel? Vol
gens die vlugskrif is dit om 
'n verenigde Volksfront 
bymekaar te bring" Maar 
is dit die enigste doelwit? 

Op 'n koshuisvergade
ring van Hombre het die 
voorsitter van Paksas 'n 
soort toekomsdoelwit 
daargestel. Tydens vrae
tyd en op 'n vraag of daar 'n 
band tussen Paksas en 

· AET is, het die volgende 
na vore gekom: Paksas wil 
horn geensins met enige 
politieke party of 'n groep 
SOOS AET verbind nie. 

Niks rym meer nie. Pak
sas verbind horn met geen 
politieke party nie, aange
sien sy lede uit onder an
dere NP- en NKP-lede be
staa n, maar tog (en dit 
staan in die vl ugskrif) 
"verbind die Aksie horn 
om politieke partye en 
groepe wat sy doelstelling 
bevorder, aktief te onder
steun" . My probleem le in 
die volgende: Kan lede van 
verskillende politieke 

partye lojaal aan sy party 
b'ty en saamstaan in 'n 
groep soos Paksas "om po
li tieke partye of groepe ak
tief te ondersteun wat hul
le doelstellings bevorder", 
of, wat verstaan die Aksie 
onder "aktief te onder
steun"? 

Soos omtrent elke poli
tieke party of groep huldig 
Paksas ook die Christe
lik-Nasionale lewens- en 
wereldbeskouing en erken 
in geloof en gehoorsaam
heid die Woord en Opper
gesag van die Drie-enige 
God, Beskikker oor die lot
gevalle van volkere. Hier
mee het Paksas nie die 
drang na nuwe perspek
tiewe opgelos nie. Paksas 
verval net soos die ander 
partye of groepe dat hulle 
nie presies kan se wat hul
le onder 'n Christelik-Na
sionale lewens- en we
reldbeskou ing verstaan 
nie. Dit wat hulle huldig 
bly dus vaag. Ons besef al
ma! dat 'n 
Christelik-(N asionale) le
wens- en wereldbeskouing 
nodig is, maar almal se 
uitkyk verskil tog. 

Ook sal Paksas moet 
antwoord, sonder om be
tekenislose of onrealistie
se standpunte weer te gee, 
hoe hulle "met volle er
kenning en geleentheidc 
skepping vir die swart- en 
ander kleurvolke van SA · 
tot volwaardige en soewe
reine ei,:ititeite in hul eie 
reg" prakties wil impli
menteer. 

By my bestaan daar geen 

illusie dat daar 'n behoefte 
by studente van alle denk
rigtings bestaan dat nuwe 
perspektiewe op die be
leidsrigting en doelstel
lings van alle politieke 
partye en groepe nodig is 
nie. Daar moet ook besin 
word wat bereik is "Op die 
pad van Suid-Afrika", as 
ek wyle D F Malan se 

· woorde mag aanhaaI,en dit 
wat bereik moet word en 
die wyse hoe dit gedoen 
moet word. 

In die lig hiervan wil ek 
graag studiegroepe be
pleit wat uit klein groepe 
studente bestaan. Elkeen 
moet vooraf die punt van 
bespreking self sorgvuldig 
bestudeer. So 'n groep 
moet dan gedagtes byme
kaar sit en tot 'n slotsom of 
gevolgtrekking kom ten 
opsigte van die veld, om
vang en implikasies van 
die probleem. Die gevolg
trekking moet nie as 'n op-
1 ossi ng aangebied word 
nie, want niemand is in 
staat om die finale ant
woord op landsprobleme 
te gee nie . 

Na my mening sal die 
nuwe perspektiewe wat 
sodoende verkry is, die 
behoefte van die studente 
bevredig. Die studente sal 
breer insig in probleme 
verkry en ryper wees -om 
self besluit~ t~ n~~m ~()()~ 
vir wie en wat hy moet 
steun in 'n algemene ver
kiesing. 

Willem van der Meer 

Klooster eerste 
met oorpakke 

Politiese Raad moet besin 
Meneer 
Na aanleiding van die 

berig in Die Wapad van 6 
Maart 1981 op bladsy 5 
deur Zelda Nel oor Villa
gers :;e nuwe voorkoms wil 
ons u aandag op 'n paar 
sake vestig. 

Nadat Klooster reeds 'n 
bestelli ng vir ons oorpak
ke geplaas het, het ons op
gemer k dat dieselfde 
agendapunt op Villagers 
se plakkate vir 'n koshuis
vergadering dien. Hier
mee weerle ons die vraag 
van mnr. Sorgdrager oor 
Villagers se oorspronklik
heid. Ook hou ons nie van 

die idee dat ander koshui
se ons voorbeeld navolg 
nie. 

Insake d.ie stelling dat 
sommige lei en ander volg, 
wonder Klooster net wie 
nou eintlik lei en wie nou 
eintlik volg. Dit vra ons 
omdat ons in elk geval ons 
oorpakverskyning eerste 
op die kampus gemaak het. 

Oor die aantreklikheid 
van die oorpakke net die 
volgende: In beide gevalle 
moet daar na die beste 
kant van die persoon gekyk 
word om te sien waar hy 
vandaan kom 

Frans Steyn 

U itsig- Deurloop 
Tomstraat 

Tel. 21112 
VIR ... 

• · Re.kenaars: Casio en Sharp 
• WitJasse 
• Sk.oonheidsmiddels 
• Toiletware 
• Gesk.enk.e, Gesk.enke en 

nogmaals gesk.enk.e ... 

Meneer 

Dit is 'n Dinsdagaand en 
jy ry terug na die universi
teit in SGD se Kombi. 'n 
Rukkie tevore het jy voor 
'n klas in Promosa gestaan. 
In jou gedagtes maal dit 
nog steeds van die Franse 
rewolusie, Hitler en ook 
die lawaai 'van die kinders. 
Tog, voel jy gelukkig, want 
jy voel jy was diensbaar. Jy 
het gehelp (al is dit be
skeie) om aan iets te bou. 

Aan die einde van 'n dag, 
miskien ·1aat in die nag, as 
alles stil raak en jy begin 
dink, dan wonder jy: Jy be
gin wonder en vra vrae 
soos: Waarom is ek hier? 
In hierdie land Suid-Afri
ka? Wat is ek besig om te 
bereik? Die dinge waar
aan ek behoort? Waarvan 

ek lid is? 
Die Politiese raad? Ons 

nooi sprekers na die kam
pus. Hulle gesels met ons 
en ons met hulle. Na die 
tyd eet ons toebroodjies en 
drink koffie. Die spreker 
neem afskeid en dan? Mis
kien dink ons oor wat hy te 
se gehad het: Bou goeie 
rasseverhoudinge! Reik 
mekaar die hand van 
vriendskap! Ag, more is 
nog 'n dag. More kan ons 
dit doen ... 

Of ons gee 'n Politiese 
Perspektief uit oor: Waar
om 'n ver\lroegde verkie
sing? Ons lees dit ... en 
vergeet dit?! Dit maak nie 
vir ons saak nie, wantons 
redeneer: Ek kan "niks" 
hydra om die land se pro
bleme op te los nie. 

Jy dink aan die rook wat 

oor Promosa gehang het, 
aan die skoolgeboutjie 
met sy een flouerige lig in 
die klaskamer waar jy klas 
gegee het. En jy? Jy sit in 'n 
Politiese Raadsvergade
ring en redeneer of 'n mo
sie vir of teen Paksas aan
geneem mo et word? 

Van my kant: Hierdie is 
'n ope verklaring tot o.a. 
die Politiese Raad, waar
van ek self lid is. Die idee 
is nie om die raad in 'n 
swak lig te stel nie. Die 
Raad het wel 'n inligtings
taak soos hy tans doen om 
die massas te probeer be
reik. Tog glo ek dat die 
raad tans aktief passief is. 
Wat help dit om 'n spreker 
te nooi en 20 - 30 mense 
daag op? 'n Simptoom van 
onbetrokkenheid van stu
dente? Nee, nie noodwen-

Haal 'n vreemde 
voorwerp u it oog 

Die goue reel hier is: Moet nooit die oog 
vryf nie. Wie ook al die oog gaan behan
del, moet eers sy hande goed met seep en 
water was. Slegs indien jy seker is dat die 
voorwerp geen glas- of metaalsplinter is 
wat die oogbal deurboor nie, mag jy die 
voorwerp probeer verwyder deur die 
boonste ooglid 'n oomblik oor die onder
ste ooglid.te trek. Dit kan 'n los vreemde 
voorwerp op die onderste ooghare ver
skuif. Soms sal die trane die voorwerp 
uitspoel. Indien dit misluk, was die oog 
vir minsten 5 tot 10 minute met baie wa
ter. Indien die voorwerp nog in die bin
nekant van die oog is, kan jy die binne-

kant van die onderste lid ondersoek deur 
dit weg van die, oogbal te trek. As jy die 
voorwerp sien, vee dit saggies uit met die 
hoek van 'n skoon sakdoek. Kyk ook onder 
die boonste ooglid deur dif om te dop. 
Indien die voorwerp nie maklik afgevee 
kan word nie, los dit uit. Plaas 'n sagte 
kussinkie oor die oog en neem die pasient 
dadelik na die geneesheer. Die pasient 
moet die oog so min as moontlik beweeg, 
en dus is dit goed om albei oe te bedek 
totdat die voorwerp verwyder is. Moenie 
in hierdie gevalle op jou eie oordeel 
staatma-ak nie, maar eerder op die van jou 
geneesheer. 

dig nie - 'n bewys dat die 
Politiese Raad aktief pas
siefis. Ek motiveer: Dithet 
nodig geword dat die Raad 
konstruktief betrokke sal 
raak by die politiek, want 
tans is hy nie. 

Neem byvoorbeeld be
langstellendes na die pro
bleemareas in die politiek 
sodat hulle kan sien waar 
hulle kan help en diens
baar wees, dat politiek nie 
net teorie is nie maar dat 
dit 'n realiteit is. 

'n Mens wil dankie se 
aan bestaande kanale soos 
SGD. Hier kan jy help en 
sien waar probleme is. 
Probleme waaroor so baie 
besin word. Die probleme 
waaroor sprekers praat 
bv.: Die identiteit van die 
Kleurlinge. 

Ek glo dat die Politiese 
Raad nog steeds 'n rol het 
om te vervul, maar dan sal 
hy ernstig moet begin be
sin oor die rigting waarin 
hy beweeg en horn op sy 
terrein bepaal. Om oor by
voorbeeld gemengde kos
huise te debatteer is wat 
mybetrefalles behalwe op 
die terrein van die Politie
se Raad gelee. Daarvoor 
(vir die soort onderwerpe) 
is daar ander bestaande 
kanale. Dit het tyd gewor-d 
dat die Politiese Raad horn 
aktiefop syterrein bepaal. 
G'n wonder nie dat Polstu 
nog steeds steun kry en 
studente 'n organisasie 
soos Paksas stig nie. 

Eugene N. Gunning 

(Brief verkort, Red.) 
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'n Oorsese 
afrigter 
by Puk 

skermklub 
Professionele afrigting 
sal vir die eerste keer in 
die PU-skrumklub se 
bestaan aangebied word. 
Ken Pearson, voor
malige Olimpiese afrig
ter en tans nasionale af
rigter in Suid-Afrika, 
sal op 28 Maart begin 
met 'n afrigtingskursus 
vir skermers. 

Nog steeds probleme 
by sportregistrasie 

Mnr Pearson, voorheen 
afrigter van die Britse 
Olimpiese span, het horn 
permanent in Suid-Afrika 
gevestig na 'n versoek van 
die Suid-Afrikaanse 
Amateur Skermvereni
ging. Dit behoort die stan
daard van Suid-Afri
kaanse skerm te verhoog 
tot 'n vlak wat gelyk
staande sal wees aan 
Europese lande. e Karin Rinkrianjaar se wenner van die P_uk-tafeltennis-

Voigens mnr P J Louw, kampioenskappe is hier in aksie. 

DIE nuwe sportregi
strasiestelsel skep nog 
groot probleme op die 
kampus. Deelnemers 
aan binnemuurse sport
soorte is al uit lokale in 
die Studentesentrum 
gejaag, terwyl daar tot 
op hede nog geen beheer 
oor sekere buitemuurse 
sportsoorte was nie. 

Diegene wat verant
woordelik is vir die toe
passing van die stelsel , se 
die groot probleem is dat 
vanjaar nog maar 'n proef
jaar is. Die stelsel sal eers 
behoorlik funksioneer as 
bydraes deur alle studente 
verpligtend gemaak word. 

~:~e:~~~~~iss:i ~::t~~~~~ s I I 
~~~t:~r:; ~:~~~:~:;~~~ p e e rs e' A 1 e r ontvang. Die bedrag word V V 
deur die Sportburo betaal. 
Belangstellendes sal slegs 
Rl betaal en kan Francois 
du Toit (Bussie 117, SSR
Kantore) kontak. 

Na die Aprilvakansie sal 
mnr Pearson nog drie af
rigtii:igskursusse aanbied 
saam met 'n hulpafrigter. 
Dit sal spesifiek met die 
oog op voorbereiding vir 
die Suid-Afrikaanse Uni
versiteite-toernooi in 
Julie geskied. 

goeie tennis 
Die skermklub hoop om 

van sy spanlede in die 
semi-finale en finale 
ronde van die SAU te sien. 
'n Proteaspan van elf mans 
en agt dames sal aan die 
einde van die jaar vir yyf 
maande oorsee toer. 
Lande soos Duitsland, 
Italie, Switserland en Brit
tanj e sal besoek word, 
waar kompetisies en 
intensiewe afrigting sal 
plaasvind. 

VIC JOYCE verdedig 
Saterdag, 28 Maart, sy 
enkelspeltitel teen 
Bennie Smith in die 
mansenkelspel van die 
Pok-tennis- kampioen
skappe. Elbie K;ruger, 
verlede jaar se wenner, 
sal in die finale ronde te 
staan kom teen die wen
ner van Suretha Scott en 
Letitia Fourie. 

naal plaasvind. Alie be- siaal wil tennis speel moet 
langstellendes word gevra Maandag by die tennis
om die tennis te onder- bane aanmeld. Die klub 
steun. sal funksioneer onder toe-

'n Groep van tien mans sig van Frik Vogel (voor
en tien dames sal op sitter van die tennisklub) 
meriete gekies word, wat en John Greyling. Dit sal 
deur Fanie Campher afge- aan studente die geleent
rig sal word. Uit die groep heid hied om teen antler 
sal 'n span gekies word wat spelers te speel. Balle sal 
die Puk sal verteenwoor- voorsien word. 
dig tydens Intervarsity en Bennie Smith en 
die Suid-Afrikaanse Suretha Scott, twee Puk
Universiteite- kampioen- spelers, sal aan die begin
skappe. ners die gron.dslae van 

Wynand van Rooyen, 
ondervoorsitter van die 
skermklub en linlier
handse skermer, het ver
lede jaar die finale rondte 
in floret gehaal en bet 'n 
baie goeie kans om die 
jaar onder die eerste vier 
te eindig. Die dames kan 
1fok vir 'n verrassing sorg. 

Die kampioenskappe 
het oor die afgelope drie 
weke plaasgevind en was 
baie suksesvol. Saterdag, 
28 Maart, vind die finale 
ronde plaas en dit beloof 
om baie aanskoulike ten
nis op te lewer. Die wed
stryde sal om 08h30 begin. 
Na afloop van die enkel
spelwedstryde sal die 
mans- en damesdubbel
spelle asook die ge
mengdedubbelspelle fi-

Na afloop van die tennis tennis leer. Aile belang
sal daar 'n braaivleis viral stellendes word gevra om 
die lede van die tennis- Maandag 30 Maart of 
klub wees. Die pryse sal Woensdag 1 April hul 
dan ook uitgedeel word. name by Beunie en 
Alma! wat belangstel moet Suretha op te gee. Verde re 
Frik Vogel van Caput kon- reelings sal dan getref 

Puk-Kano 
KANOVAART is die enigste sport 
waarin die Pukke nog nooit 'n Inter
varsity verloor bet nie en Stefan de 
Klerk voorspel dat Kovsies weer van
jaar die spit gaan afbyt. 

Pukkano is een van die minder bekende 
sportklubs op die Kampus, maar hulle 
vermoens moet nie onderskat word nie. 
Hoewel die Puk 'n paar goeie roeiers ver
loor bet, het daar ook baie belowende ta
lent bygekom. Tot op hede was daar 'n 
rekordinskrywing van 77, maar volgens 
Stefan behoort daar vanjaar 80 inskry
wings te wees, teenoor die 68 van verlede 
jaar. 

Die beginners toon baie potensiaal. 'n 
Aanwins vir die klub is Chris Engelbrecht 
wat Transvaalkleure verwerf het en van
jaar vir die Puk gaan roei. 'n Beginners
dag word gereel vir die nabye toekoms. 'n 
Springbok- of internasionale
roeier sal aan beginners die basiese be-· 
ginsels van roei le.M". . 

'n Baie besige program le vir die Puk
roeiers voor. Die eerste komp!M:isie waar
aan 'n mans- en damespan van agt roeiers 
elk gaan deelneem, is die Springs-Sprints 
op 28 Maart. 

In Junie begin die langafstand roei. 
Verlede jaar het sewe roeiers deelge-

tak. .word. 
• Die tennis sal vanaf30 Die spelers moet on thou 

Maart, in alle erns op 'n om die tennisaffiliasie
georganiseerde basis be- kaart saam te'bring en nie 
gin. Alie studente wat so- -die sportkaart nie. 

vaar 
neem aan· die ~ergrivier-kompetisie . 
Vanjaar is die belangstelling egter groter 
en heelwat meer Pukke gaan die 256 km 
aanpak. Daar word beoog om veral die 
damespanne vanjaar meer te betrek41n 
drie spanne van vier dames elk sal aan 
die Fair Lady-kompetisie deelneem. 'n 
Afstand van 60 km sal afgele word. 

Ten spyte van die voorspoed wat die 
klub ondervind, ht!t die klub ook groot 
probleme. Die boothuis by die Dam is nou 
te klein en die Puk is gevra om 'n sement
gebou te skenk. Die versoek is egter van 
die hand gewys. Gedurende die vakansi~ 
bet baie probleme opgeduik. Mense wat 
nie verbonde aan die klub is nie, bet uit 
eie reg bote uit die boothuis geneem. 
Groot skade is aangerig. 

Volgens Koos Blomerus, '\Oorsitter van 
die klub, ondervind die klub ook finan
siele probleme. Kano, wat ook 'n katego
rie A-sport is, imtvang slegs R400 - R500 
teenoor antler kategorie A-sportsoorte 
soos trapkar wat oor die R4 000 ontvang .. 
Kano is egter 'n kapitaalsport en 'n kano 
kas byvoorbeeld minstens R200 en 'n 
spaan R36. Daarom is opnuut aansoek ge
doen om groter finansiele ondersteuning 
van. die Sportraad. Die eerste begroting 
was foutief en 'n tweede is nou df>gestel. 
Die dagbestuur van die Sportraad sal dan 
oor die aangeleentheid besluit. 

Skerm 
(Vervolg yan p 10) 

Nadat die saak onder
soek is, is die R492 aan die 
klub uitbetaal. Geen werk
like verklaring oor hoe die 
toerusting gesteel is , kon 
verkry word nie . Die 
moontlikheid bestaan wel 
dat die di ewe · aan die 
agterkant van die kamer
tjie oor 'n muur geklim het • 
of ongesiens deur •die 
skermsaal gekom het. Om , 
'n herhaling te voorkom, 
word elke kas nou met sy 
eie afsonderlike slot ge
sluit. • 

Volgens die voorsitter 
van die Skermklub, Fran
cois du Toit, het die klub 
vier elektriese skerm
baadjies teen R240 en vier 
epee's teen R153 aange
koop. 

WINSKOOP 
1979 Kawasaki KH l25 

R200 deposito en neem paaie

mente van R37 per maand oor. 

Skakel mnr Botha 
Tel: 6666 

Intussen gebeur dit dat 
deelnemers aan sport
soorte in die Studentesen

-trum wel verplig word om 
hul lidmaatskapkaarte te 
toon. 

Geld gemors 

Die algemene gevoel is 
dat die stelsel uitgerek is 
en dat geld in die proses 
gemors word . Die alge
mene sportregistrasie
kaart is onnodig en word 
slegs gebruik om te bewys 
dat jy wel betaal bet. Een 
sportlidmaatskapkaart is 
nodig waarop alle sport
soorte waaraan die per
soon deelneem aangetoon 
word. So kan tot twee rand 
per persoon gespaar word. 

Die huidige stelsel be
oog om 'n algemene sport
fonds te stig wat alle sport
soorte op die Puk finan
sieel sal kan bystaan. Die 
geld vir hierdie fonds 
word verkry deur sportre
gistra s i e . Elke geregi
streerde persoon dra dus 
tien raild by tot hierdie 
fonds. Van die R12 wat 
studente betaal~ word R2 
gebruik om vir die druk 
van die registrasiekaart en 
die ledekaart te betaal. 
Die antler RlO word dan in 
die sentrale sportfonds 
ge stort. Hi e r d ie geld e 
word volgens meriete en 
behoefte aan sportklubs 
beskikbaar gestel vir uit
gawes aan veral apparaat 
en afrigting. 

Sportbeeld 
Dit is belangrik dat die 

Puk se beeld veral deur 
sport uitgedra sal word. 
Met die nuwe stelsel sal 
alle sportsoorte gelyke 

kans kry om hul kleure te 
wys. Erkende SA U sport
soorte sal voorkeur gen i:e t ; 
d aarvoor moet ' n sport 
deur die Suid-Afrikaanse 
Universitere Sportkom
initee erkenning ontvang 
en moet daar ten minste 
vyf antler uni te rsi tei te 
wees wat die s;>0rtsoort 
beoefen en mededinging 
aanbied. 

Die Puk-rugby is op ' n 
baie hoe standaard en het 
reeds verskeie borge ont
vang. Die probleem le by 
d ie kleiner sportsoorte 
wat nie oor die nodige ap
paraat beskik en ook nie 
die nodige afrigting ont
vang nie. 

Die stelsel maak voor
siening vir vrywillige by
draes, niemand word ver
plig om te registreer nie, 
terwyl meeste antler 
uni versitei te sportregi
strasie verpligtend maak 
teen 'n baie hoer tarief. 
Daar word dus van elke 
Puk verwag om vrywillig te 
registreer ten einde van 
die stelsel ' n sukses te 
maak. Op die manier kan 
die nie-sportdeelnemers 
ook die sportontwikkeling 
van die universiteit be
vorder. 

Die hoop bestaan dat 
hierdie s tels el sal ont
wikkel tot 'n·stelsel soort
gelyk aan die wat Stellen
bosch tans gebruik (hulle 
betaal R38 per student). 
Sportregistrasie wat ver
pligtend sal wees, geskied 
saam met inskrywing vir 
die akademiese Jaar. Deur 
so 'n stelsel sal kontrole 
baie vergemaklik word en 
die geld sal beskikbaar 
wees vir die sportmanne 
en -vroue van die Puk. 

Telefoon in bib 
VRAE aan talle studente 
in verband met die tele
foon in die biblioteek en 
wat hulle daarvan dink, 
het heelwat reaksie uit
gelok. 

Reaksies soos die vol
gende is geopenbaar: 
·vraag: Wat dink u van die 
telefoonhokkie in die bib
lioteek? 

Alta van der Werken: Te
lefoon? Nee, dit pla my 
nie. 
Elna van der Linde: "Wat
ter een?" 
Anoniem: "Nee, ek het nog 

nooit aan horn gedink nie 
en buitendien pla hy my 
nie." 
Adriana Vorster: " (}oeie 
ding, dis naby alles". 

Na meer ondervragings 
kan tot die gevolgtrekking 
gekom word dat die mees
te van die studente posi
tief ingestel is teenoor die 
telefoon in die biblioteek. 
Die enigste klagtes is dat 
dit nie baie privaat is nie. 

Vir die wat nie weet nie , 
is die telefoonhokkie regs 
teen die muur as jy by die 
hoofingang van die biblio
teek ingaan. 

Bult Droogskoonmakers 
(Uitsig Arkade verby Volkskas) 

J·ay's Uitrusters 
Nuwe voorrade (pas ontvang) 

Hang Ten 
"Tractor stewels 
Denims 
Koordfef'Weel · 

Beste pryse in die dorp! 
Winkel.4, lndiersentrum,, Tel: 8791 
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BLADSY TIEN 

Stoei nou 

Atlete blink·- uit bY 
kampioenskappe 

DIE Noord-Transvaal 
Senior Atletiekbyeen
koms het op 20 en 21 
Maart plaasgevind. 
Christo Swart het 'n 
goeie tyd in die 5 OOOm 
stap opgestel en wen die 
item met 'n tyd van 
23,07,035s. Nanda Bar-

• 

nard, puik hoogspringer 
van die Puk het die 
nommer met 'n hoogt~ 
van 1,65m gewen en 
Isobel Campher wen die 
verspring met 'n afstand 
van 5,76m. 

, 
23·07 03s en Petro Fourie 
be'ha~l 'n tweede plek in 
die 400m vir dames met 'n 
tyd van 55,34s. 

Tydens die Wes-
Transvaal Junior Atle
tiekkampioenskappe, 20 
Maart, het Ludwig My-

in die 200m was 21,3s en in 
die 400m 48,0s. 

Jannie van Breda bet 
ook uitgeblink deur die 
paalspring te wen. J 

·Scholtz bet die 2 OOOm 
hindernis in net so 'n goeie 
tyd van 6 min 10,13 afge
draf. 

Gr 
die 
u t 

St 
"S 

koshuisliga 

Jurie van der Walt wen 
die llOm hekkies vir mans 
in 'n tyd van 14,4 met 
Andre Nel in die tweede 
plek met 'n tyd van 14,9s. In 
die spiesgooi behaal Nico 
Hager 'n afstand van 
61,58m. Gerald Gray was 
derd·e in die lOOm met 'n 
tyd van 10,84s. Die 5 OOOm 
stap was gewen deur 
Christo Swart in 'n tyd van 

' burg wat bekend is as 'n 
bekkiesatleet, skielik ont
dooi as naelloper. Met 
puik tye in die 100, 200 .en 
400m het hy die harde
baardmanne kwaai op 
hulle neuse la at kyk. Sy tyd 
van 10,45 in die lOOm is 
slegs 0,1 sekonde stadiger 
as die Wes-Transvaalre
kord wat deur Innes van 
Rooyen gehou word. Sy tyd 

In die 10 km stap vir 
mans bet C Kruger 'n vier
de plek behaal. Puk be
baal twee plekke in die 
1 lOm hekkies met D Voster 
tweede in 'n tyd van 13,9s 
en J van Breda derde met 
'n tyd van 13,9s. T Prinsloo 
behaal 'n tweede plek in 
verspring vir seuns onder 
19 en D Kukkuk 'n derde 
plek. Kukkuk behaal ook 'n 
eersteplek in die drie· 
sprong. 

po 
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"Amateurstoei het 'n 
hupstootjie gekry deur
dat dit op 'n koshuis
liga-basis plaasvind," se 
Eduard Esterhuysen, 
ondervoorsitter van die 

Puk-stoeiklub. 'n 
Wisseltrofee is deur 
Blackie Swart geskenk. 
Hy was die afgelope vier 
jaar die stoeiklub se 
voorsitter. 

lbbies verloor 
teen Fezelas. 

DIE Ibbies en die onder-20 B-span het Saterdag 2~ 
Maart teen spanne van Tukkies gespeel. Albe1 
spanne het hul wedstryde verloor. 

Die Fezelas, Tuks se tweede span, het die Ibb_ies ~4--:10 
gewen. Hoewel die spelers nog nie wed~trydfiks is .m~, • 
was dit 'n goeie wedstryd. In die eerste helfte h~t W1ll~e 
van der Schyff, die beelagter, baie goed verded1g en die 
eerste punte vir die Ibbie-span aangeteken. Hy het m~t 
'n strafskop geslaag. Die Fezelas het met twee doele en n 
strafskop geslaag. Die rustydtelling was 15--3. . . 

Die krag van die Fezelas se voorspelers het m die 
tweede helfte die deurslag gegee. Hulle het nog 'n doel 
en 'n strafskop aangeteken. Jan Henning het di~ i;uk se 
enigste drie in die tweede helfte gedruk en W1lhe van 
der Schyff het met nog 'n strafskop geslaag. ·. . 

Die telling van die onder-20 B-span was 23-15 m die 
guns van Tukkies . Die spa~netjie ho~ egter groot belofte 
in en sal vanjaar nog goeie prestasies !ewer. 

• Skaak 
Tydens 'n ledevergadering van die PU-Skaakklub op 

Woensdagaand, 18 Maart, is drie nu we bestuurslede ver
kies. Die skaakbestuur bestaan nou uit Sare! van der 
Westhuizen, Caput (voorsitter), Jannie van der Schyff 
van Overs (onder-voorsitter), Sally Botha van Kasteel 
(sekretaresse), Nico Kilian van Caput (penningmeester) 
en Willem van der Merwe van Hombre (addisionele lid). 

Die bestuur beplan om vanjaar koshuisskaakligas te 
organiseer, asook 'n skaakliga vir Potchefstroom waaf
aan twee Puk-spanne sal deelneem. Verder sal daar ty
dens intervarsities gespeel word en kompetisies gereel 
word . Afrigting word ook verskaf. Die speeltye is elke 
Woensdagaand, 18h30 in kamer lOvan die Frans du Toit
gebou . Alle belangstellendes is welkom. 

• Muurbal 
Verlede Maandag, 16 Maart, het die Wes-Transvaalse 

muurbalkompetisie plaasgevind. Die uitslae was a~ volg: 
Puk se derde Liga verloor 0--4 teen PCC en die PU 
reserweliga het teen Vaal Reefs verloor. . 

Woensdag, 18 Maart, het PU A 3-1 teen Weermag ~e
-wen. PU B het 3-1 teen PU C gewen en PU tweede L1ga 
het teen Klerksdorp gelykop gespeel met 2 elk. 

• Saur~a 

Meisies, het julle geweet dat die Puk oor 'n saun~ be
skik? Almal is welkom om van die luukse gebrmk te 
maak maar daar is sekere voorwaardes aan verbonde. Jy 
moet 'by die binnenshuise-sportregistrasie. aanmeld en 
registreer en verder moet daar besprekmgs gedoen 
word by die muurbalbesprekingsdepot. Die sauna is 
elke aand van ses tot twaalf oop. 

• Binnemuurse Hokkie 

Die volgende wedstryde is afgehandel op Vrydagaand 
20 Maart: 

Die punte ·wat verwerf 
word, sal in die oorkoepe
lende sportliga bygetel 
word. Koshuise wat nie 
spanne inskryfnie, sal dus 
die punte verloor . Dit vind 
op 'n uitklopbasis plaas. 
Hombre het reeds tot die 
tweede ronde deurg~ 
dring . Amajuba en 
Drakenstein het nie ge
noeg belangstelling ge
tcion nie , en het punte aan 
Hombre en Overs afge
staan. Hombre en Overs 
het toe teen mekaar te 
staan gekom, en Hombre 
het met ses gevegte teen
oor twee gewen. Donder
dagaa nd, 26. Maart , om 
09h00 vind die volgende 
ronde met Villagers teen 
Klooster, en Caput teen 
Dawie Dup, plaas. 
• Saterdag 21 Maart het 
die stoeiklub aan die 
Wes-Transvaal Ope kam
pioenskappe in Klerks
dorp deelgeneem. Vier 
lede van die klub het plek 
gekry en is in die span 
ingesluit. 

W Putter bet 'n eerste 
plek gekry, J Krause en P 
Roux was albei tweede en 
B Swart het 'n vierde plek 
gekry. 

~:::::_:::::::;::::. 

e Elbie Kruger, verlede jaar se enkelspelwenner, het weer .. 
eens vanjaar in die Puk-tenniskampioenskappe deur-

gedring tot die finaal 

Van die Pukdames be 
haal Marina Pienaar ' 
tweede plek in die lOOm e 
200m. M Liebenberg korn 
ook tweede in die skyf. 
werp en gewigstoot. 

Skerm se 
skade-eis 

slaag 
DIE PU-Skermklub s 
eis van R492 was ge 
slaagd. In Augustus ver 
lede jaar is ongevee 
R500 se toerusting va 
die Skermklub gestee 
en beskadig. 

Na die voorval bet di 
Skermklub, wat reeds ' 
tekort aan wapens geba 
het, 'n eis by die Sportbu 
aanbangig gemaak. Vo 
gens mnr Piet Lou 
Binnenshuise Sportorg· 
niseerder, is die saak 
die assuransiemaatskap 
verwys. 

(V ervolg op p 9) 
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W-Tvl kies die 
atlete vir SFW 

Karlien wen .Wag-'n-Bietjie 4-0, Heide en Vergeet
my-nie speel gelykop 3 elk. Oosterhof wen Kulu 5-1. 
Klawerhof wen Dinki 3-0. 

• Krieket 

Die koshuiskrieketliga is Saterdag 14 Maart afge
handel. Twee wedstry_de is gespeel. Villagers bet die liga 
gewen. 

Op die C-veld he( Villagers 'n regstreekse oorwinning 
teen Ca put behaal en sodoende die seisoen onoorwonne 
afgesluit. Die bonuspunt verdeling was 22 teenoor 7 in 
die guns van Villagers. 

Dawie Dup het vir die verrassing van die dag gesorgtoe 
hulle Hombre op die eerste beurte klop. Die bonuspunt 
verdeling was 17 teenoor die 6 van Hombre. . 

Die finale puntestand van die koshuisliga van 198~ is: 
Villagers 84, Hombre 60, Overs 60, Dawie Dup 45, C!tl>ut 
35, Amajuba 16 en Kluoster 11. 

• Tafeltennis 

Die tafeltennisklub spog met twee Wes-Transvaalse 
speelsters. Hulle is Karin Rink en Annelie Venter. 

Karin se speelmaat tydens die SA-kampioenskappe is 
baar suster, Therese Rink van Tukkies. Die Wes
Transvaalse span as geheel het vierde uit tien spanne 
gekom. 

Verlede Woensdag, 18 Maart, het die mans eerstespan 
teen Atlas met 7-3 verloor. Die tweede span het teen 
Evkom met 7-3 gewen. Hercules het onttrek en dus bet 
die damespan 10-0 gewen. Alfons Meyer van Villagers 
het al sy wedstryde gewen. 

Die mans eerstespan is Pierre Schmidt, Piet Strydom 
en Ben Smit en die tweede span is Alfons Meyer, Jan 
Rautenbach en Piet Fouche. Die damesspan is Kaiin 
Rink, Retha de Wet en Annelie Venter. 

DIE Wes-Transvaal
span wat aan die Stel
lenbosch Farmer's Win
ery finaal gaan deel
neem is onlangs gekies. 
Ander spanne wat gaan 
deelneem is Noord
Transvaal, Transvaal, 
W.P. en O.P. Elke span 
bestaan nit vyf dames en 
agt mans. Die byeen
koms begin 31 Maart om 
19h00 op die Kenneth 
McArthur, en kaartjies 
sal by die hekke beskik
baar wees. Isobel 
Campher van die Puk is 
aangewys as kapteine 
van die span en Herman 
Potgieter is die kaptein. 

Die Wes-Transvaal-span 
is : Petro Fourie 200 en 
400m, Leonie Smit 400 en 
400m hekkies , Isobel 
Campher verspring en 
lOOm hekkies, Susan 
Lion-Cachet spiesgooi en 
N Lyons hoogspring. Die 
mans wat die span sal ver
teen woordig is : Piet 
Goosen skyfwerp en ge
wigstoot, . H Potgieter 
spiesgooi , Jurie van der 
Walt . llOm hekkies en 
200m, Stefan Greyling 400 

en 800m, Gerald Gray llli: 
en 200m, Ludwig Myburi 
200 en 400m, George Gi!J. 
son 110 en 400m hekkies en 
A. Makwatswba 100 en 
200m. 

Vi.I I.agers 
wen die 

waterpolo 

pus-
9. 
•K 
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Die waterpolo koshu~·-· 
liga is 23 Maart afgehand••li 
en die uitslae is: Villag •illllil 
wen Klooster 11-2, Cap•lill•I 
verloor 1-7 teen Arn 
juba. 

Villagers wen ook te1 
Caput met 'n telling v•-• 
4-1. Die wedstryd h1 
slegs 2 minute geduu 
Gewoonlik duur 'n we 
stryd 12 minute met 6 II 

nute aan elke kant. 
Overs moes teen Arn 

juba en Klooster spec 
maar daag nie op nie. 

Die huidige puntesta 
is : 

Villagers 48; Amaju 
38; Klooster 28; Caput 
Overs 4. 


