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•word ver I
Die Christelike l'eformering van die verwelkomingsbeleid van die eerstejaars op dit' Pul
moet die hoogste prioriteit by die studenteleiers geniet, het Lukas van der Merwe, nuwe
adjunkvoorsttter van die SSR, tydens 'n RKK-vergadering op 16 September gesê.

Die vergadering is bygewoon deur die meer-
derheid studenteleiers, lede van die bestuurs-
komitee van die universiteit, lede van die Stu-
denteburo en 'n hele aantal huispa's.

Wagwoorde

Die nuwe voorsitter van die Studenteraad,
Frikkie van Niekerk, het gesê dat daar twee
wagwoorde vir die studenteleiel's ten opsigte
van die eerstejaarsverwelkoming in 1982 is. Dit
is gedetailleerde beplanning en absoluut
stn'l1ge kllntrt) It.

In die konaep-verwelkomingsplan wat tydens
die vergadering voorgehou is, word vier en 'n
halfuur afgesonder vir skakeling tussen eerste-
jaars en seniors. Volgens prof Ben de Klerk
moet hierdie tyd gebruik word vir die skep van
'n breër basis met die oog op 'n langtermyn-
kenrnekaar tussen eerstejaars en seniors.

Tnisiatiewe van die studenteleier se kant, oor
die vier en 'n halfuur wanneer die eerstejaars
die seniors ontmoet, was maar skraal tydens die
vergadering.

Danie Yssel en Venette Gersteling skryf die eksamenrooster geesdriftig af.
Voorheen was die gebruik om 'n roudiens voor die eksamen te hou. Hierdie
plegtige geleentheid het in die Totiussaal plaasgevind, kompleet met 'n leier
en 'n optog van rouende studente met boeke en penne in die hand. Die
4'imbolevan d'Ïe akademie is dan voor die hoofgebou begrawe. Daarna is die

begrafnis met 'n feesviering in die koshuise afgesluit.
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"Atmosfeer is die be-
langrikste vereiste vir
die restaurant, die da-

, meskreeg. die a la Carte
en die braalnlek". Aan
die woord is mnr Dirk
Coetzee wat vanaf 1 Sep-
tember aan die hoof
staan van die kafeteria
en al die bogenoemde
onderafdelings.

Op die oomblik gebruik
die studente nog ander
eetplekke in die dorp. Die
enigste rede hiervoor is
volgens mnr Coetzee die
atmosfeer en geselligheid
van die plekke. As die pry-
se en die gehalte van die
voedsel vergelyk moet
word, dan hoef die eet-
plekke in die SS geen tree
agteruit te staan nie.

Op die oomblik word
daar hard gewerk aan
moontlike veranderinge
en vorbetertnge. Geskikte
pel-sone is reed. belas met
die taak om ander instan-
sies te besoek en nuwe
idees te kry vir praktiese
toepassing in die SS. Op-
bouende kritiek en nuwe

klike pi
idees van studente word
ook verwelkom.

Die nuwe idees wat be-
plan word, is nog nie ge-
formuleer nie, omdat die
behoefte en ondersteu-
ning vir die uitbreiding
van die plekke nog bepaal
moet word. Ook sal daar
nog bepaal word hoe ge-
reeld die plekke oop sal
wees en watter tye. Weer
eens sal die behoefte en
die ondersteuning die be-
slissende rol speel. As dit
prakties moontlik iii, sal
daar later ook gepoog
word om studentediens te
gebruik.

Geskikte agtergrond-
musiek is volgens mnr.
Coetzee ook 'n vereiste. Op
hierdie stadium is dit nog
nie seker of'Radio-Puk die
musiek sal verskaf en of
eie musiek gebruik gaan
word nie.

Mnr Coetzee wil verder
'n verandering in die man-
ier van drankverkope
aanbring. Daar bestaan 'n
wet dat drank nie verkoop
mag word as dit nie saam
met eetware van minstens
40c geniet wor~ nie. Hier-

die regulasie geld oral,
behalwe in openbare
kroeë. Op die oomblik
werk die stelsel só dat die
student sy drank saam met
sy kos by die kasregister i'.ïiiïiiiïiiiïiiiiïiiïïiiiiiiïiiïiïïïïïïïïïiïiïiiïiiiïiiï
betaal. Om meer atmos- 11
feer te bewerkstellig sal
daar nou slegs koepons by
die kasregister gekoop
word. Die student sal dan
in die restaurant, dames-
kroeg ensovoorts, direk
van drank bedien word en
met die koepon betaal

Omdat koshuisadminis-
trasie en die kafeteria met
al syonderafdeJings nou in
een afdeling val, sa) dit
meebring dat groente en
vrugte meer VOlop en var-
ser is. Voorheen is hierdie
items van handelaars in
die dorp gekoop, terwyl dit
nou op die mark self ge-
koop word. Ook verskeie
ánder produkte van die ka.
feteria val nou onder die
massa-aankope vir die
voorrade van die eetsale.

a
- Anja van Tol

Selfonderhoudend

Laastens wys mnr Coot-
zee daarop dat die onder-

Skakëling

'n Algemene gevoel op die vergadering was
dat daar gedurende die tydperk van eerste-
jaarsverwelkoming wel baie sinvolle skakeling
tussen mans en dameskoshuise kan en moel
wees, Die oriënteringskomilee het behalwe vir
breë riglyne en bepalings die vrye hand aan die
HK van elke koshuis gegee oor tydspandering
binne die vier en 'n halwe ure wat eerstejaars
en seniors skakel hoewel die inhandiging van
gp-df>t!JiIlf'1 rde bCl'lanninEt verwag word.

Bondelsport

Muller Bronkhorst en Jannie v d SchylT het 'n
pleidooi gelewer vir die behoud van LO in die
oggende in die vorm van skakeling tussen mans
en dameskoshuise. Tydens hierdie skakeling
word bondelsport soos vlugbal en sokkel' dan
beoeren. Die vergadering het besluit om die
aanbeveling aan die oriênterlngskomitee deur
te stuur.

n edin
neming nie op wins inge-
stem Is nie. Die onderne-
mings poog net om selfon-
derhoudend te wees. Hoe

groter die omset egter is.
hoe beter kan die verb -
teringe wees wat aange
bring moet word.

Speed-o-Sound
Winkel no 39 en 40

"The Sound specialists'"
New premises just opened next

door ..
Complete with sound room and

record booths.
Pay us a visit

Tel: 7004, 6470

~K NW 0
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SR beplan
Ons plaas vandeesweek die oorblywende jaarbe-
plannings van die nuwe SSR-Iede. So wil ons ons
lesers op hoogte hou van wat hulle leiers vir
1982 beoog - en dit kan ook handig te pas kom
met volgende jaar se Groot Sweet.

Die jaarbeplannings van Reindel' Kingma en
Jurte van der Walt sal in die volgende uitgawe
verskyn.

André Compion

• Christo Swanepoel-

Kine- Puk dalk
Kine-Puk, 'n put-put-
baan en die komende
Lentefees is van die
hoogtepunte van die
.iaarbeplanning van
Christo Swanepoel,
SSR-lid vil' Ontspanning
en Intervarsity,

Daar word gewerk aan 'n
vasgestelde program vir
Kine-Puk. Die mikpunt is
om elke Vrydag- en Sater
dagaand 'n f11mte vertoon.

Daar sal geleentheid ge-
gee word vir verenigings
en toerliggame om deur

Kampustrui weer beski
nie breseksamen gaan
uitgebrei word na die
buitemuurse studente
om sodoende probleme
oor PU-Kleure aan die
studente uit te skakel.
Volgens André Com- Daar sal ook noue skake-

• Danie du Plessis

Meer studente by aksies

pion, SSR-lid vil' PU-
Kleure en Toere sal vol-
tydse studente nog soos
voorheen die 'eksamen
doen.

Die teenwerking van
onbetrokkenheid is die
belangrikste oogmerk
van Danie du Plessis,
SSR-Iid vir Publikasies,
Datums en Adverten-
sies.

gens Danie bewerkstelJ ig
word deur datums vir ak-
sies te koordineer. en so-
doende 'n betel' bywoning
van aksies te kry. 'n Ken-
nisgewingsbord met ver-
skuilbare letters wat in die
vorige termyn nie gereali-
seer is nie, moet ook opge-
rig word.Die oogmerk moet vol-

• Ben de Klerk

Posbus vir klipoog
Die Studentesentrum,
oftewel KJipoog, is die
hart van die studente-
lewe, en Ben de Klerk,
SSR-lid vir Studentesen-
trum en Kampusdiens,
gaan I)Oog om hierdie
stelting waar te maak.

TV-speletjies (Video-
games) en 'n Put-Putbaan
beplan word.

'ling met die leweransiers
van PU-Kleure behou
word om te verseker dat
die mees effektiewe diens
aan die student gelewer
word, 'n Kampustrui sal
ook weer beskikbaar ge-
stel word.

Die finansiële probleme
wat publikasies teister, is
'n groot bron van kommer.
'n Stelsel van adverten-
siewerwing word in die
vooruitsig geste! om die
probleem te verlig.

Publikasies kan 'n baie
groet rol speel om beter
kommunikasie tussen die
SSR en die studentemassa
te bewerkstellig, Veral
Die Wapad kan hier 'n baie
groot 1'01 speel. Deur ánder
ongewensde publikasies
weer te verb ocd kan die
verkeerde beeld van die
Puk weer in ere herstel
word,

baar
André beplan om 'n ver-

sameling van ou Puk-klere
en T-hempies wat jaarliks
op die Puk gedruk word,
soos al die jare se Karna-
val 'f-hemde, te begin,
Hierdie versameling kan
dan as riglyn dien vir
moontlike veranderings,
ver\rangings en aanvul-
lings van die huidige PU-
kleure, waar dit gunstig en
nodig sou wees. Verkope
by die Inligtingshokkie sal
aandag geniet met die
moontlikheid van uitbrei.
dings van die beskikbare
reeks goedere asook die
advertering van die be-
skikbare artikels.

Die huidige sisteem van
die organtsering van toere
sal finaal deurgevoer en
toegepas word. André se
sitting op die Noo itge-
dacht-beheerkomitee sal
verseker dat die studente
se behoeftes. verteen-
woordiging sal geniet.
Bekendstelling van die
kampterrein, sodat alle
studente van die voorreg
gebruik kan maak, sal
voorrang geniet.

• Franscois Viljoen

Behoeftes moet SGD laat uitbrei
daarom ook om in 1982 'n
nasionale konferensie van

erug
middel van Kine-Puk te die baan.
adverteer, Kontrakte sar
met die groter versprei-
ders van films geteken
word sodat relatiewe
nuwe flieks vertoon sal
word, Die Totiussaal sal
gebruik word totdat 'n
meel' geskikte saal of lo-
kaal gevind kan word.

Christo poog ook om al-
les in sy vermoë te doen om
'n put-putbaan op die
kampus te laat bou, Elke
student gaan die geleent-
heid gegee word om by te
dra vir 'n deel van die ti-
nansiering van die projek,
Hy salook probeer om
Radio-Puk by die projek te
betrek deur herleiding na

Eerste op sy ju ar be-
planning op hierdie sta-
dium is die lentefees wal
op Woensdng 7 Oktober op
die Fanie du Toit aange-
bied word. Koshuise sal
kompeteer vir die prys van
die "Lentekoshuis van die
jaar". Die program behels
onder andere 'n braai-
kompetisie, pannekoek-
kempenste en toutrek. Die
koshuise salook aan 'Il or
keskompetisie deelneem
en by dieselfde ge leent-
heid sal Aster grenspak-
kies oorhandig. 'n Moont-
likheid bestaan dat die
Besembos ook dan oor-
handig sal word!

- ZeldaNel-

As myouers
maar kon
weet

Iets wat my daagliks meer
kwel, is my huismense se
wanindruk van wat ek op
universiteit aanvang. Dit
is vir my al asof hulle nie
deeglik genoeg besef dat
ek in werklikheid besig is
om te ontpop in 'n vonds
waarsonder die land se
toekoms op wankelrige
bene sou staan, , .

Klipoog kan baie moont- Aanpassings en uitbrei-
Jikhede en geleenthede dings na gelang van be-
aan diestudente bied. Van hoeftes binne die ge.
die sake waaraan Ben meenskap, is 'n belang- • Pl'et Fanoy
aandag gaan gee is die
daktuin wat 'n ideale plek rike oogmerk van Fran- .
is vir sleeptydkonserte, coisViljoen,SSR-lidvil' Lei studentemassa op
die fontein wat meer aan- Studentegemeenskaps- Die meerderheid ouers
skoultk gemaak moet word diens, Die vorming van Chris- Deur te bou op wat in die glo dat universiteitslewe
en ook die idee van 'n ver- Die SGD is 'n diensIe- ten-Afrikaners en die verlede bereik is, wil hy nie vir Sodom of Gomorra
toonkas. werende organisasie op 'n uitbouing van 'n kern- die termyn begin deur aan agteruithoefte staan as dit

'n Posbus en 'n seëlmas- vaste grondslag en met 'n d opleiding sy regmatige by die najaag' van plesier
d . d' geson e studentelewe,jien hoort volgens Ben ook goe -georgamseer e In- plek te gee. Dit behels nie en ledigheid kom nie. 'n

in die Studentesentrum. frastruktuur. is die doel van Piet alleen opleiding aan die Mens se tyd is in twee ka-
Dit sal deur die poswese Dienste wat deur SGD Fanoy, SSR-lid vir Op- studenteleiers nie, maar tegorieê verdeel: Sleeptyd
aangebring moet word. aangebied word, word al lelding. ook die breë Pukmassa. en slaaptyd. lets soos ek-

Meer fietsstaandel's is hoe meer professioneel Leidingten opsigtevan die samen is 'n toevalligheid
ook 'n vereiste in die Klip- van aard, Dit noodsaakdie Opleiding is 'n saak wat nuwe "ontvangs en ver- wat gebeur ná 'n rus-
oog. Verder sal daar in opleiding van studente en hoë prioriteit in die ko- welkomingsprogram" vir vakansie wat "bloktyd"
samewerking met die lid personeel wat binne SGD mende termyn gaan geniet die eerstejaars is ook misnoem word. Die jaar is
vir Ontspanning moontlik werksaam is. SGD beplan - ook op owerheidsvlak. nodig. deurspek met

~~iiiiiiiii~~ïiii~ïiiiïiii~ïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiiiïiïiiiïiiiïiiïiïïiïiiiïiiiïiiïïiï_ïiïïiiiïiïïiiiiïiïïiiiïiïiïiiïiïïiïiiiiiiiiiiiiïiiiïiiiiiiiïiiïl Interv arsi ty 's, ka rnava lie,langnaweke en sosiale uk-

U E·'J ETTA ::::::::::e~~i:i::g::redneindig by die verskaffing
van sakgeld. die was van
wasgoed en die betaling
van bcekrekenlngs.

RUIMTETUIG
Harold's VOlkswagen Kerkstraat 220

Potchefstroom
'rel: 4261

gemeenskapwerkers op
die Puk aan te bied.

Die ruim nuwe VW jetta het geland

,Met 'n spoggrootte 520 dml bagasiebak,
'I RUIm kaJuitmet nuwe standaarde van
swrenge bmnekenmerks:

'n Omvattend toegeruste paneelbord
met toereteller en syferhorlcsie
(GlS·modelle). Getinte voorruit.
Pluispeettapyte kleuraangepas by Inge-
voerde veloermatenaalbekleedsel
En n verhrtteagtervenster (GlS).

Beskikbaar In Gl 4·spoed.handrat. GlS
5 spoed·handrat, GlS outomaties.

As u dus 'n Motor wd loods met so 'n
pragvoorkoms dat dit net deur
w Indrukwt:kkende standaarde van
,ngenleurswese en ruimte oortref
word. ,

Vlieg Metta Jetta~, '@J
J'W3ETTA

, .
J408

Hoekie

Sommiges van ons is nog
in die bevoorregte posisie
om 'n ouma te hê wat be-
skuit voorsien en jpu dan
en wan vra in watter stan-
derd jy nou is. Hierdie
ouma sien dit dan ook as
haar oumalike plig om el-
ke winter vir jou 'n paar
bedsokkies te brei in 'n
kleur wat jou en jou ka-
mermaat wakker sal laat
bly en sal dien as vermaak
vir die hele gang.

Wanneer jy, leeggetap
van alle vitaliteit en en-
toesiasme, vir 'n naweek
die plek van oorsprong be-
soek, word daar gewonder
waarom jy so ba ie slaap, so
min praat en jouself neu-
roties in 'n hoekie onttrek
wanneer die hele buurt vir

• • •
'n braaivleis oorgenooi
word. Wat niemand begryp
nie, is dat jy afgeleer het
hoe om te ontspan.

Snork

Ek weet werklik nie wat
my ma as rede aanvoer vir
my naels wat tot by die
tweede lit afgekou is en
die donker kringe onder
my oë nie, Miskien neem sy
aan dat dit iets te doen het
met té veel aande se jolig-
heid en die bekommernis
oor watter uitrusting in my
skatkis van klere ek na die
koshuisdinee sal dra.

Hulle wil hé 'n mens
moet hoogs-wys en fynbe-
skaafd uit die akademiese
jare tree, maar sien enige
poging van jóli kant af 001
te wys wat jy geleer het as
windmakerige vertoon,

Hulle snork minagtend as
jy nuutgevonde en impo-
sante woorde soos
"em bar asseer" , "kon kre-
tiseer" en "inisieer" ge-
bruik. en jou pa voel be-
dreig wanneer jy jou neus
oor sy koerant steek en
kommentaar wir.lewer oor
wëreldgebeure

Geeste

'n Onverwagte besoek
deur 'n niksvermoedende
Puk-ouer sal in hierdie
stadium waarskynlik fa
taal van aard wees, Die
ondervoede, oorwerkte
geeste wat In hierdie
moeilike toetstye oor die
kampus heen dwaal en
hulleself "studente"
noem, sal menige ouerhart
simpatiek laat blom en -
so mag ons maar net hoop
- tot nuwe insigte laat
kom,
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Kam pus met klein 
bergies verfra • a1 

Die verfraaHng van die 
kampus voor die biblio
teek staan op die oom
blik stil omdat die Puk 
sy eie werkers daarvoor 
gebruik. 

Die werkers se primere 
taak is instandhouding en 
op die oomblik is hulle 
dringender daarvoor 
nodig. 

Die einde van die ver
fraailng is nogtans in sig. 
Sestig persent van die be
plande verfraai1ng is 
reeds voltooi. Dit is die 
terreine rondom die Eko-

- Julie James -

nomiese gebou, die Stu
dentesentrum en die nu we 
Administrasie-gebou. 
· Vir die terrein voor die 

hoofgebou word 'n spuit
fontein met watervalle
tjies in 'n sirkelvorm be
plan. Tussen die spuitfon
tein en die hoofgebou gaan 
die embleem van die Puk-· 
kandelaar in steen uitgele 
word. Wat opvallend is, is 
dat die hoofgebou sewe 
poorte het, een vir elke 
kers! 

Bergies 
Die huidige ingangshek-

ke gaan afgebreek word. 
Gras en struike gaan aan
geie word sodat die ingang 
meer oop sal vertoon. Die 
hoofgebou sal dan meer 
prominent vertoon. 

Die kampus word met 
klein bergies verfraai om 
te verhoed dat daar nie op 
die grasperke geloop word 
nie. Dit beheer dus die 
verkeersvloei soos tussen 
die Ekonomiese gebou en 
die biblioteek. Die heuwel 
is verleng en 'n bedding is 
aangele om te voorkom dat 
daar 'n voetpaadjie geloop 
word. 

Bankies 

Die belangrikste rede is 
om visueel kleiner areas te 
skep. Dit skerm die ver
skillende gebou in een
hede af om sodoende te 
sorg dat elke gebou indi
widueel raakgesien word. 
Dit skep die geleentheid 
om hankies te plaas wat 
benut sal word omdat daar 
meer privaatheid is, as wat 
'n gelyk vlakte sou kon 
bi ed. 

Die kostes hieraan ver
bonde is minimaal omdat 
puin van antler plekke 
aangery word om te help 
met die verfraai1ng. 

Daar word beplan dat 
die verfraai"ing teen die 
einde van die jaar voltooi 
sal wees. 

BLADSY ORIE 

Geen kommentaar 

Plakkies en sweetpakke 
1n Bib toegelaat 

Die nie-amptelike bi
blioteek- en SS-drag van 
die meeste studente is 
nou amptelik geregver
dig. 

• Op hierdie stadium lyk dit nog nie juis na 'n veefraaiing van die kampus nie, maar nou ja,, 
snaakse wonderwerke kan gebeur. 

Die meerderheid wat 
met sweetpakke, sport
skoene, plakkies en kort
broeke (mans) in die Bi
blioteek rondgesnuffel 
het, het eintlik nog die 

Izak tree af 
Na vier jaar op die Puk, 
loop Izak Minnaar 
voormalige hoofredak
teur van die Wapad, vir 
1980/81, se studieloop
baan vanjaar ten einde. 

Hy sien sy aanstelling as 
hoofsubredakteur aan die 
begin van 1980 as een van 
die hoogtepunte van sy 
loopbaan. Die Wapad het 
toe vir die eerste keer 
begin om self bladuitleg te 
doen. _ 

'n Ander hoogtepunt vir 
horn was toe hy aan die be
gin van 1981 verkies is as 
dagbestuurslid van ASPU. 
Dis die eerste keer dat 
ASPU regtig begin het met 
joernalistieke opleiding 
en horn nie net beywer het 
vir die bevordering van 
die ASB se belange nie. 

Loopbaan 

Izak se loopbaan by Die 
Wapad het in 1978 begin as 
verslaggewer by die 
raadsredaksie. As twtede
jaarstudent word hy in 
1979 Raadsredakteur ge
moeid met SSR-verslag
gewing. Aan die einde van 
1979 word hy aangestel as 
assistent-redakteur, toe as 
hoofsubredakteur, en 
later in 1980 as nuusredak
teur, waarna hy in Augus
tus 1980 as hoofredakteur 
aangestel is. 

Hy voe! dat 'n studente
koerant te alle tye· geloof
waardig en objektief moet 
wees. Die sprake van nega
tiewe gesindheid wat daar 
teen Die Wapad was, is nou 
finaal afgebreek. Die 
vooruitgang van die koe
rantkan gesien word in die 
advertensiedekking wat 

met 400 persent verbeter 
het. Izak glo dat die ver
slaggewers van Die Wapad 
net so hard werk as die 
SSR-lede. 

Verandering 

Huiskomitees kry 
opleiding 

'n Huiskomitee-
opleidingskursus is van 'n bepaalde koshuis, 
gehou op Saterdag 19 asook geheelbesprekings 

Die behoeftes van die September. onder leiding van 'n spre-
~~udentegemeenskap het Die program is opgestel ker,_ is gehou. 

- <he afgelope vyf jaar so deur prof. Ben de Klerk. Die sprekers was prof. 
verander dat dit 'n veran- Aspekte soos die vor- Ben de Klerk, dr. J. H. van 
dering regverdig in die miilgstaak van die HK, de~ Berg, prof. H. N. Pre-
stelsel van SSR-verkie- praktiese koshuisaange- tonus, prof. P. E. van 
sing. Izak staan 'n stelsel leenthede, ontspanning, Jaarsv~ld, mnr. Syd Eck-
voor waar kiesafdelings ensovoorts, is in samewer- ley, Fnkkie van {'Tiekerk 
saamgestel word uit stu- king met die huisvaders en Lukas van der Merwe. 
dente met sover moontlik bespreek. Groepbespre- Die kursus is afgesluit 
d~eselfde studierigting. k~ng ~at bestaan het uit met '.n gese~ige braaivleis 
D1t sal groter meelewend- die hmsvader en HK-lede op die Fame du Toit-. 
h~id op akademiese ge
bied iC>t gevolg he. Daar 
word tans te min gedoen 
om groot groepe studente 
by die studentelewe te be
trek met die gevolg dat die 
groepe en ook verskeie 
koshuise hulself hoer stel 
as die kampus - 'n siek
like neiging. 

Izak se dat hy sy sukses 
by Die Wapad te danke het 
aan harde werk en dat dit 
horn regtig na aan die hart 
gele het. 

LB SKOE·NSENTRUM 
Winkel 6 en 7, lndiersentrum 

Tel: 21541 
Pas ontvang 

Mans Tractor en Hang Ten stewels 
Spesiale afslag vir studente. 

heeltyd die reef oortree. 
Wees e·gter gerus, die 
nuwe voorkomsregulasie 
laat nou toe dat die stu
dente in hierdie drag in 
die biblioteek en Studen
tesentrum verskyn. 

Die klerekomitee 
(saamgestel uit studente 
van die Koshuisraad tot 
lede van die Senaat) het 
saam besin oor veraude
ringe ten opsigte van die 

• Reguit van die swottafel 
Bib toe - in gemaklike plak

kies. 

klereregulasies. Die stu
dente en biblioteekperso
neel het gevoel dat die 
veranderinge dit geriefli
ker vir studente maak om 
veral tydens blok- en ek
s am en tyd in die Biblio
teek 'n draai te maak. 

N og 'n verandering is dat 
die dames hul nu we, goed
gekeurde koshuisbloesies 
klas toe mag dra. Die mans 
mag egternie, omdat hulle 
nog net t-hernpies het wat 
uitsluitlik vir sportdoel
eindes is. 

Hierdie vergunnings 
sluit egter klasdraf uit. 
Daar moet gelet word op 
die reel dat plakkies nie 
klas toe, eksamenlokaal of 
administrasiegebou toe 
gedra mag word nie. Dit 
sluit die hele ' plakkie-fr
milie" in. 

Volgens Prof Ben de 
Klerk van die Studentebu
ro is dit jammer dat ·n 
klein klompie studente die 
Universiteit se naam in 
gedrang bring deur hul 
kleredrag. Die reaksie van 
mense van buite af is egter 
deurgaans positief. Vera! 
mense van die loopbaan
skou wat die Pukke se kle
redrag met antler univer
siteite vergelyk, se dat die 
studente se voo.rkoms in 
die algemeen baie netjies 
en van skitterende smaak 
getuig. 

I~ ALEF ~ 
JUWELIERS ~ f 
F abriekspryse 

op 

diamante en 
handgemaakte 
juweliersware 

• Ontwerp u eie verloof- en trouring 
• Waardasiesertifilsaat met elke diamant 

• 1 5 jaar ondervinding as diamantslyper 
Al my diamante is noukeurig uitge.>oek en 

dus 'n belegging. Do en use If 'n gurs en kom 

vergelyk pryse. 
Kerkstraat 195 (Langs Russell's; Eerste Vloer). 

Tel: 3322 of 23650 - 24 uur diens. 
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DIE lengte van briewe word be-
perk tot 'n maksimum van 400
woorde.

Vrae alleen
sal misluk

Meneer
Dit kom voor dat Victor
van Aswegen die prob-
leem van beperkte pla-
singsruimte gehad het
(brief in Wapad 18 Sep-
tember), maar 'n mens
sal graag e wil hê dat hy
sy stelIinge beter moes
motiveer. Dit kom biet-
jie wild voor dat
Calvinisme 'n groter
gevaar vir die Af-
ri kaner is as
Kommunisme. Wat ver-
staan hy onder Cal-
vinisme en onder
Kommunisme?

Om die term gesloten-
heid kan lank gedebateer
word. As Calviniste is ons
nie skaam om ons geslo-
tenheid te erken nie sover
betreffende ons Skriftuur-
like uitgangspunte. Dit
behels in elk geval univer-
sele beginsels wat die
toets van die tye deurstaan
het. In geheel is dit nie ge-
slote nie, maar staan wyd
oop vit die waarheid, want
al grond ons ons wel op die
beginsels van God se
Woord doen ons dit as
mense, wat sondige we-
sens is. Sal meneer Van
Aswegen dit ontken dat re-
formasie 'n tipiese ken-
merk van Calvinisme is?

Daarteenoor is die
"oop" stelselook nie so
oop as waarop aanspraak
gemaak word nie. 'n Reeks
"-ismes" in die geskrede-
nIS getuig daarvan wat tog
niks ánders is as 'n verab-
solutering van een of an-
( er aspek van die waar-
'.eld is nie. Verraai me-
I eer Van Aswegen se brief
,ie 'n sterk mate van geslo-
t -nheid nie?

Daarteenoor sal u die
laarheidsmomente van
ille stelsels wel in die Cal-
vinisme terug vind. Die
feit dat Calvinisme nie die
waarheid verskraal nie ge-
tuig tog van oopheid en
globale perspektief.

Verder sê hy dat ons
moet ophou antwoorde gee
en weer leer vrae vra. Cal-
vintste kan

die sin van kritiese besin-
ning maar hy kan ook ant-
woorde gee. Ons dina-
miese lewe met al sy
vraagstukke roep om ant-
woorde. 'n Stelsel wat nie
vrae vra en nie kan beant-
woord nic is tog 'n misluk-
king.

Ons sal meneer Van As-
wegen graag in ons laer wil
verwelkom. Ons het me-
kaar nodtg in die stryd
teen die kommuniste.
Ben v d Walt
Korpsraad
• Brie}'verkort - Red.

Kritiekl
Meneer

Na aanleiding van Vic-
tor van Aswegen se
brief in Die Wapad van
18 September onder die
opskrif "Calvinisme
gevaarliker as Kom-
munisme vir Afrikan-
ers" net die volgende:

Van Aswegen sê, en ek
haal aan: "Ons moetophou
om antwoorde te gee en
weer leer om vrae te vra'!

Tog gaan sy hele brief oor
sogenaamde probleme wat
hy sien en sy antwoorde
daarop. In paragraaf een
begin hy al vier sy sinne
met "Ons moet ... tt Dit Dui
mos op kritieklose kritiek,
aangesien hy nie sy kritiek
op homself toepas nie.

Ook sal mens hom graag
wil afvra hoe hy dit regkry
om te dink en te skryf ter-
wyl die Calvinisme hier
reeds die stem van die
denker stilgemaak het?

Hoewel mnr Van Aswegen
stel dat ons die laer
moet opbreek sodat ons
verder kan trek, wonder ek
of hy ooit by die laer uitge-
kom het. 'n Kritiese instel-
ling is pragtig en nodig,
maar wanneer die vraag
en die kritiek, soos in sy

CREDO JUWELIER
GROOTHANDELSPRYSEH

'n Diamant vandag
is 'n belegging more

Groot verskeidenheid
juweliersware

HENNIE
KOTZÉ

LEWIS DEURLOOP, KEBK-S1AAAT.133
TEL. 21685

"Dirigent en liedjies
nie my skuld" sê

Lappies
Meneer

Hiermee wil ek graag 'n
regstelling maak na
aanleiding van 'n berig
wat in Die Wapad van 18
Augustus 1981 verskyn
het. Na aanleiding van
die betrokke gedeelte
(bl 7 kolom) kan afgelei
word dat ek van die be-
loftes wat ek aan die
P~k-massa gemaak het,
me nagekom het nie en
dus ontrou was aan my

ose kritiek
geval, absoluut gemaak
word, val hy terug op 'n

. oeroue filosofiese stro-
ming, genaamd die skepti-
sisme wat al voor Christus
se koms welig in ou Grie-
keland gebloei het.

Meneer van Aswegen
moet insien dat kritiek 'n
eie beskouing veronder-
stel en teenoor hierdie be-
skouing van hom staan hy
glad nie krities nie. Hy gee
'n baie skeptiese beeld,
maar is nooit skepties
teenoor sy eie skeptisisme
nie. In ons eeu kom die
aanhoudende bevraagte-
kening van álles sterk by
die eksistensiefilosofie
voor. Deur alles te be-
vraagteken, bly daar later
niks vir die mens oor nie.

Elke denker het 'n vaste
grond waarvandaan hy

vertr ...k. Niemand kan al-
les bevraagteken nie, want
dit Is om die fondament
onder jou uit te kap. Waar
die grondslag van die
kommunisme heidens is, is
die grondslag van die Cal-
vinisme die onfeilbare
Woord van God.

As mens nie die wáré
Skepper, Onderhouer en
Regeerder van die wêreld
raaksien nie, dan moet
mens iets uit die skepping
as fondament neem en dan
verval mens in "-ismes".

Terwyl die mens primêr 'n
verantwoordende wese is,
sien V,an Aswegen die
mens as 'n vraende wese
en is sy fondament 'n pes-
simistiese twyfel.

Henk Stoker

• Brief verkort - Red.

Dit is ongelukkig 'n mis-
verstand wat kon ontstaan
het nadat ek in my SSR-
verslag (portefeulje Inter-
varsity 1980-81 termyn),
slegs na die sake verwys
het en nie al die betrokke
inligting weergegee het
nie aangesien elke SSR-lid
op hoogte was van wat dit
behels het. Om dus die
aantyging wat in die berig
gemaak is, te verwerp, gee
ek graag aan u die volgen-
de korrekte inligting.

In my jaarbeplanning
(punt 3: (i) en 5: (i) en (ii) -
Oktober 1980) het ek voor-
gestel dat ons, om die
tradisionele blokstem te
probeer vermy, die meto-
de so sal verander dat 'n
dirigent op meriete ver-
kies sal word en nie op
grond van tradisie nie. Op
'n SSR-vergadering, 22
September 1980, (Mosie
49/81) het die SSR die mo-
sie van verandering van
wat ek ingedien het, met 'n
meerderheid van stemme
afgekeur. Die beweegrede
hiervoor was om nie die in-
isiatief heeltemal uit die Lapj~iesLabuschagne

Gerda ontvang
baie "simpatie"

eie woord.

Meneer
Liewe Gel'datjie, jou
inspirerende briefie in
Die Wapad van 18 Sep-
tember het koue riUin-
tjies langs my ruggraat
laat afgaan. Of dit nou
van skok of vrees of
bloot net van simpatie
met jou was, weet ek
nie. Immers het dit my

Weg met oogklappe vir kuns

Meneer

Ek rig my tnt Gerda oor
haar brief "Leus '81 spot
volkslied en propageer
kommunisme". (Wapad,
18 September)

Toe ekjou brieflees, het
ek onbedaarlik aan die
glimlag gegaan. As Chris-
ten ag jy dit jou plig om
teen LENS '81 protes aan
te teken. Ek wonder of jy
besef dat jou brief seker
die beste advertensie vir
LENS '81 is. Dit het my in
elk gevaloorreed om dit te
gaan lees.

Jy sê jy is nie 'n kenner
van gedigte nie en LENS
'81 stuit jou teen die bors.
Dit kom my voor asofjy nie
'n kenner van die lewe is
nie. 'n Mens se "trip
switch" hoef nle afte gaan
by die sien van krasse
woorde en omstrede on-
derwerpe nie, Die lewe is
nie ma en rose nie

en dank die vader die kun-
ste is daar om dit vir ons te
wys. Net soos dit ook die
mooi in die lewe vir ons
wys.

Mens moet maar die
oogklappe afhaal en die oë
oefening gee deur ook kan-
te toe te kyk. Die oë kan
ongelooflik lui en stram
deur net vorentoe te kyk en
jy kan meeste van die
wonderlike LEWE wat aan
die kante verbykom, mis-
kyk.

Jy ys as jou kinders een-
dag LENS in die hande
moet kry. Ek weer, ver-
kluim as my kinders een-
dag nét, soos jy dit stel,
"sulke mooi gedigte soos
dié van A G Visser en He-
len Steiner Rice" in die
hande moet kry.

Jy sê jy is nie dom nie.
Dan kan jy dit bewys deur
LENS '81 ten minste nog
tien maal te gaan deurlees.
Probeer dan om nie te
skrik vir woorde nie en

Bult Droogskoonmakers
(Uitsig Arkade verby Volkskas)

Toon afslagkaart en ontvang afslag.

delf dieper.
En nou rig ek my tot al

die kunstenaars onder
ons. Asseblief, moenie
bang wees nie, moenie
skynheilig wees nie en in
hemelsnaam, moenie stil-
bly nie. Wees onverskrok-
ke. wees eerlik en konfron-
teer ons met julle kuns.
Ons het julle broodnodig,
want julle hou vir ons die
spieël op waarin ons na
onsself kan kyk.
Vive la Arte!

CF Schoeman

• Brief verkort - Red.

DIE WAPAD VRYDAG 25 SEPTEMBER 1981 !..C

hande van ons studente te
neem nie. U kan dus sien
dat my hande gebind was
en ek nte die nuwe metode
kon Implementeer nie.

Daar is ook berig dat die
aanleer van nuwe liedjies
sonder veel sukses was.
Om dit te weerlê kortliks
die volgende:

Daar is tydens die sing-
songs wat die SSR vir die
eerstejaars- aan die begin
van die jaar gereël het,
met behulp van 'n tru-pro-
jektor nuwe liedjies aan
die eerstejaars geleer.
Voor die RAU - sowel as
Kovsie intervarsity is daar
liedjies afgerol (dieselfde
wat aan eerstejaars geleer
is) en is daar, sonder veel
sukses, probeer om dit aan
die Pukke te leer. (Kan u
onthou hoeveel papier-
vliegtuigles propvol inter-
var si ty-liedjies daardie
aand landingsplek in die
amfi gesoek het?)

Ek wil dit graag beklem-
toon dat ek nie op die tone
van enige verslaggewer
wil trap nie, maar dat ek
graag die Puk-massa wil
verseker dat ek wel my
werk gedoen het om ook so
my beskeie deel by te dra
vir 'n puik Pukgees.

so 'n rittelende
plesiertjie besorg dat
ek daarop móés
reageer.

In die brief is daar een
groot waarheid wat jy
kwytraak: "Ek is nou nie 'n
kenner van gedigte nie ... "
Daarmee slaan jy die spy-
ker so op die kop. Daar is
egter ook een groot mistas-
ting wat alles behalwe die
waarheid is, en dit word
weerspieël in die woorde:
"Ek is nie dom nie" Hier-
die laasgenoemde stelling
van jou het 'n histeriese
giggeltjie by my uitgelok
(om die minste te sê)

Die feit dat jy nie iets
van poësie weet nie, blyk.
duidelik uit die afleidings
wat jy soms maak. In 'n po-
ging om jou nie·té skaam te
maak nie, sal ek nie in be-
sonderhede jou beperkte
literêre kennis ontbloot
nie.

Oogklap-engheid straal
uit elke Sinnetjie van jou
briefie. Ek sal graag wil
weet aan watter klub jy
behoort. Is dit die Sede-
like Koeksisters-
vereniging of die Oude-
doosgenootskap?

Ekkan nou voortgaan om
vir jou verskeie dinge te
vertel, dinge soos "wat is
poësie", "die nuwe werk-
likheid wat poësie skep",
"taalgebruik", "abstrakt-
heid en dieper betekenis
in 'n literêre werk", ens,
ens., maar eerstens sal jy
dit nie verstaan nie, en
tweedens wil ek nie jou en
jou morele vereniging die
intense verkneuterende
verlustiging in en van Lens
'82 ontneem nie.

Met hoogagtende dank-
baarheid (en selfs: Heil
die leser) Jou simpatieke
vriend wat homself sal
noem:

Met permissie gesê
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Pri111s vir 1982 

t Pottie Potgieter Dampad 
I (Klooster) B.Sc (Ing) III. 

t Frikkie van Coller Li
beralia B Pharm II I. 

I Muller Bronkhorst Hom
bre B .A. (Komk) III. 

• Christine de Bruyn Dinki 
BA. III (H.O.D.) 

• Linda van Wageningen 
Oosterhof B Com III 

(H.O.D.) 

• Melanie van der Merwe 
Wag-'n-Bietjie BA. (Komm) 

II. 

• Elmarie Tatjaard Heide 
B.Sc III (H.0.D.) 

• Elbe Kruger Klawerhof 
B.Sc III. 

• Annelie Niemand Kulu 
BA. III ('81) H.O.D. ('82). 

• Gerhard Schwarzer 
Makouvlei H.O.D. III. 

• Cristo van der Merwe 
Amajuba B Comm (Rek) II. 

• Willem Coetzee Overs 
B Juris III. 

• Fanie Coetzee Dampad II 
Th B (BA. III'Bl). 

• Kootjie Badenhorst Ca
put B Pharrn III. 

• Alfons Meyer Villagers 
B.Sc Elektrotegniek (Ing) 

III. 

• Ankie Niezen Vergeet
my-nie B.Sc III (H.O.D.J 

• Ronel Truter Wanda 
P Pharm II. 

Karen van Heerden 
Kast eel 

Studente maak TV-produksies B.S.c III 

Die vierdejaar-studente 
in Kommunikasiekunde 
bet vanjaar hul eie tele
visieproduksi es in 'n 
werkswinkelsituasie 
vervaardig. Die finale 
produksies is by die 
SAUK opgeneem. 

Hulle is in drie groepe 
van sewe spanlede elk 
verdeel. Die name van die 
groepe was Sonneblom 
Films, Flater Films en 
Waenhuisproduksies. 

Hulle moes binne twee 
dae die draaiboek en vi
deoteks skryf en die op
nam e by die Televisie
Opleidingsentrum van d1e 
SAUK gaan do~n . Hulle 
moes ook vir hul eie ak
teurs , kostuums. grime
ring, musiek en rekwisiete 
sorg. 

Daar was 'n spertyd vir 

elke opdrag. Die spertye is 
dan vervroeg om die druk 
te verhoog. Dit het ook by
gedra tot hul spangees en 
motiv.ering. 

Hulle is gemonitor deur 
die dosent in beeldkom
munikasie, mej Anne-Ma
rie Jacobs. Sy se. die stu-

Lentedag 
Lentedag gaan op 7 Oktober gehou word. Dames- en 
manskoshuis'e word saam ingedeel en die studente gaan 
op 'n kompetisiebasis meeding. 

Die koshuise wat saamgegroepeer is, moet 'n sekere 
tydperk uitbeeld met hul kl'eredfag, waarvolgens hulle · 
beoordeel sal word. 

Vanaf 15h30 gaan daar braaivleiskompetisies, 'n veld
fietswedren (scramblers), toutrek en orkeskompetisies 
aangebied word. Die 'lenteplaas' is op die Fanie du 
Toit-sportterrein. 

'n Lentenooi sal aangewys wo:·d met die opening van 
die vieringe. 

TEL: 21936 

11 OWENS LANf. 

POTCHEFSTROOM 

) •. I~ ONS TROTS 

CLEANERS 
DkJJGSKOONMAKERS 

dente het na hul aanvank
like verwardheid en selfs 
aggressie hul produksie. 
met groot vuur en entoe
siasme getakel. 

Die groepe het dieselfde 
storieraam en dieselfde 
dekorstel gehad waarbin
ne hulle hul eie draaiboek 

moes skryf. Hulle was 
self die regisseurs en pro
d uksie-sekretaresses en 
hetookselfdie kameras en 
klankkontrole gehanteer. 

Die feit dat almal op een 
dag hul opnames moes 
doen, was 'n beperking. 
Hulle moes binne twee uur 

• Die vierdejaar Kommunikasiekunde-studente het 'n TV
produksie by die SAUK gaan maak. Die groep h. top Vrydag 
11 September gegaan. v.l.n.r. Izak Minnaar, M Kotze, T 
Cloete, A Jacobs, J Barcheds, A Gri.esel, R Prinsloo en H 

Botha. Agter: S Joubert en K Mouton. 

~u-w,S~ :r ·.\ 
Skoonheidsttm1peut en Grimttr· ~1 • ~- _ .\ 

kunstt"n.,.es. _. 

Arkade Apteek Edgar~ Gebou, .~-\- ' 

Tel.:'Werk : 8543 - Woning-6523 '" 

KerkstrJ.it, Potchef\lroom 

\ 
We give frf'e < 011,u/r.,11011, '"' .:// 

>Ion and f1~urC' prob/en" 

die apparaat leer hanteer, 
repeteer en die finale op
name doen. 

Die produksies gaan ver
toon word aan die studen
te en dosente in Kom
munikasiekunde. Die de
kaan en ander personeel 
van die Puk en die SAUK 
gaan ook uitgenooi word. 

Mej Jacobs ho<>p dit sal 
deel van die leerplan van 
Publiseerkunde IV word 
en dat dit 'n prestige-pro
jek van die studente gaan 
word. 

Marietjie Coetzee Karlien 
B.Sclll 

"Gee en ontvang van geskenke 

sal nooit weer dieselfde 

wees nie" 

Kerkstraat 205 ( Langs Barclays Bank) 



BLADSY SES

'n "Versigtige" vergadering
Die sagte, dog ferme leiding van ons
nuwe SSR-voorsitter, Frikkie van
Niekerk, het daartoe bygedra dat die
afgelope RKK-vergadering wat baie
maklik skeef kon loop, as 'n redelike
sukses beskryf kan word. En al was
die reaksie van die Huiskomitees
maar skraal. het die enkele bydraes
tog getuig van mooi inisiatief.
Dié versigtige reaksie van Huisko-
mitees kan toeqeskrvf word aan een
of meer van die volgende:
• 'n Totaal nuwe benadering ten
opsigte van eerstejaar-seniorkontak
tydens oriëntering - 'n benadering
wat Huiskomitees in 'n baie moeilike
posisie gaan plaas.
• 'n Gebrek aan n prominente
leiersfiguur wat as II andersdenkende"
'n groot gedeelte van die Huis-
komitees negatief teenoor ower-
heidsmaatreëls stem.
• n Groter mate van verant-
woordelikheidsbesef by die Huis-
komitees - 'n besef dat hulle die
mense is wat hierdie nuwe be-
nadering gaan maak óf breek.
Ons vertrou dat laasgenoemde
moontlikheid die mees korrekte is -
reformasie was nog nooit maklik nie!

HOOFREDAKTEUR: Hansie Vermeulen. Makouviel. Tel.
22229. NUUSREDAKTEUR: Trudie Scholtz. Vergeet-My-
Nie. Tel. 5211. ADMINISTRATIEWE BESTUURDER:
Johan Myburg. Tel. 25481.
Boodskappe kan in bussie 13 by die inligtingsburo In die
Studenlesentrum gepos word of gedurende kantoorure aan
die Adrninlstrartcwe Bestuurder. Kantoor G6 in die Studen-
tesentrum, afgedra word.
Tye: Maan 10h30 - l2hOO en l3h30 - lahOO

Dins tot Don l3h30 - l6hOO

Filippense 3:10,11: "Al wat ek wens, is om Christus
te ken, die krag van Sy npstandlug te ondervind en
deel it'hê aan Sy lyding (leur aan Hom gelyk te word
in Sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê
aan die opstanding uit die dood"..

Wat is jou grootste wens - nee.Hewer. wat is jou enig-
ste wens?

Vil' Paulus is sy enigste wens om Christus te ken, want,
sê hy, om Christus Jesus te ken, oortref alles in woorde
(vs. 8);

Wat beteken dit om Christus te ken? Net soos daar
tussen mense wat mekaar ken. 'n verhouding is, is daar 'n
persoonlike band tussen Christus en die mens wat Hom
ken. -

Hierdie persoonlike verbintenis het vir die gelowige
'n uitwerking op die HEDE:
i) Jy ondervind die krag van Jesus se opstanding. Jesus

het die dóon oorwi n. Dieselfde krag waardeur Hy uit die
dood opgestaan het, werk in die gelowige en wek hom op
uit sy sondedood en zee hom 'n nuwe lewe.
ii) Jy het deel aan die leiding en dood van Jesus. Dit
betekendatjesus sedood ookdiedood vanjou ou natuur
was. Daagliks kry jy deel aan Jesus se dood deur jouself
te verloën, jou sondes te laat sterf, deur nie weer op
jouself te vertrou nie (vs. 4 6).

Maar hierdie kennis het ook 'n invloed op die gelowige
se visie op die TOEKOMS:

Dit skep dle verwagting, die hoop op die finale opstan-
ding uit die dood wanneer die geestelike en liggaamlike
stryd van die gelowige teen die dood, iets van die verlede
sal wees.

Dáárom: Laat jou enigste wens wees: om Christus te
ken!

Magdal van der Merwe.
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Slegs toplaag betrek
Is die ASB 'n liggaam

net vir 'n "toplaagstu-
dente?"

Op bladsy dertien van
die Puk-sakboekie verskyn
daar onder die opskrif
"Wat beteken die ASB vir
my", die volgende:

Die ASB bied elke jaar
in Desember en Januarie
'n goedkoop oorsese toer
aan sy lede.

Die ASB bied vir vak-
verenigings en belangstel-
lendes in politiek, konfe-
rensies en skakelgeleent-
hede met andersdenken-
des aan. .

Deur die ASB kan sy le-
de oorsese studentekaarte
kry wat hulle geregtig
maak op reis- en verblyf-
voordele in Europa.

Die ASB gee maandeliks
sy mondstuk "Die Afr i-
kaanse Student" uit om sy
lede op hoogte te hou van
die jongste algemene- en
studentepolitiek.

Die ASB bied aan sy lede
'n forum om hul standpunt
oor enige saak te laat hoor.

Die ASB poog om maan-
deliks studiestukke onder
studente oor aktuele sake
te versprei.

.Die ASB verskaï 'n inlig-
tingsdiens oor aktuele
sake aan sy lede.

Die ASB gee jou kans om
saam met ánder Christen-
Afrikaners te help om jou
land se probleme op te los.

Gooi jou gewig in by die
ASB.

Uitgesoektes

Die vraag kan tereg ge-
vra word: "Wat beteken
die ASB (Afrikaanse Stu-
dentebond) vir my?" Of is
dit maar net 'n liggaam vir
'n groep uitgesoekte stu-
dente wat aktief deelneem
aan die studentelewe op
verskillende kampusse?

1 ASB bied jaarliks
vel Jende projekte aan
van die nasionale kongres
tot Fiësta (praktiese kur-
susse in batik, motorher-
stelwerk ensovoorts),

- Eugene Gunning-
Kuesta (waar studente op Volgens hom is die doel
nasionale vlak bymekaar van die ASB om soveel as
kom om kuns en musiek te moontlik studente te be-
beoefen), toere na swart trek by hul bedrywighede
state; konferensies waar en nie net 'n "toplaag" stu-
daar onder meer oor ak- dente nie.
tuele sake besin word en 'n
buitelandse toer.

Publikasies

Verder wil die ASB met
publikasies soos ASBek en
ASBeeid op hoogte van sa-
ke hou. ASPU (Suid-Afri-
kaanse Studentepersunie)
is 'n patronaatliggaam van
die ASB. Lidmaatskap
staan oop vir enige studen-
tekoerant van geaffilieer-
de kampusse en bied ver-
dere geleentheid vir ska-
keling tussen studente.

Hierdie projekte en pu-
blikasies is atbanklik van
die betrokkenheid van
studente. Hoe dink van ons
medestudente hieroor?

SSR

Bennie Nothnagel, voor-
sitter van Politiese Raad,
stem saam dat net sekere
studente aktief deelneem
aan die ASB-bedrywighe-
de. Indien onder "toplaag"
SSR-Iede en ander raads-
lede verstaan word, dan is
die ASB op die oomblik 'n
liggaam vir die "toplaag"
studente omdat dit die
studente is wat gewoonlik
die ASB aksies bywoon.

Hesta van der Westhui-
zen dink dat die doel van
die ASB die samesnoering
van die Afrikaanse stu-
dent in 'n oorkoepelende
kultuurorganisasie is. El-
ke student moet betrek
word.

Sy glo egter dit is 'n sit-
uasie wat nie bestaan nie.
As motivering noem sy on-
der andere:

Die klein aantal persone
wat by die nasionale pro-
jekte ASB betrek word.

Die groot massa wat nie
eers bewus is van die ASB
nie.

Gerrie Botha, 'n BA
Admissie-student in sy
tweede jaar dink dat die
toplaag 'n menslike deel is
van'die ASB, terwyl die
gemiddelde studente se
belangstelling nie geprik-
kel word nie.

Dit blyk uit die vooraf-
gaande menings dat die
ASB in sy huid ige vorm
wel net die "toplaag" stu-
dente betrek.

Wat is die fout? Waar lê
die probleem? Ek glo dat
die ASB werklik belang-
stelom soveel as moontlik

studente te bereik. As dit
so is, hoe moet dit gedoen
word?

Probleem

Die hele problematiek
van die situasie kom in die
volgende 4 punte uit:

1Die klein aantal persone
wat betrek word by projek-
te soos die Tuislandtoer en
ASB kongres. By laasge-
noemde word wel 'n groot
aantal mense betrek, maar
net 'n klein aantal mense
kan die kongres bywoon as
"afgevaardigdes".

2 Politiek in die ASB. Se-
kere studente beskou die
ASB as 'n politieke organi-
sasie.

3 'n Identifiseringspro-
bleem. Dit kan wees dat
die deursnee student nie
kan sien waar sy/hy inpas
by die ASB nie.

'n Gebrek aan "wat doen
die ASB?" Studente stel
soms nie juis belang as iets
hulle nie direk raak nie.
Die ASB sal beslls in die
toekoms meer aandag aan
die saak moet gee.

Die ASB moet daad-
werklik besin om meer
studente konstruktief te
betrek. Meer afgevaardig-
des van elke kampus na
die Jaarlikse kongres of
meer toere na plekke van
belang is moontlikhede
wat ondersoek kim .word.

Koopereste is nodig vir
konstellasie van state

"Samewerking tussen
soewerein-enafhank-
like volke moet die
grondgedagte vorm in 'n
konstellaale van Suide-
delike Afrikaanse state,
sê mnr Natie Luyt.

Mnr Luyt, 'n dosent in
die departement Staats-
leer aan die UOVS het
Woensdag 16 September in
die ou Senaatsaal 'n semi-
naarbyeenkoms oor die
Konstellasie van Suideli-
ke Afrikaanse state toege-
spreek. Die vergadering is
deur die minister van

Willem van der Meer

Polisie, mnr. Louis le
Grange, bygewoon.

In Suidelike Afrika is
daar talle faktore wat sa-
mewerking moontlik
maak. Die be langrrkste
hiervan is die ekonomtese
en geografiese faktore.
Verder is die verbin-
dingsmiddele (veral kom-
munikasie en vervoer) in
Suidelike Afrika so ver-
weef dat interafhanklik-
heid 'n sterk faktor gaan
bly.

Tydens die bespreking
was deelnemers dit eens
dat die militêre aspek in
die konstellasiegedagte-

ver op die agtergrond ge-
hou moet word.

.Regstelling
Die berig oor die karna-

valdebutantes (Wapad, 14
September: Geld, geld,
geld ... ) was foutiefMarie-
tjie Coetzee (Karhen) was
die vorige debutante en
nie Marietjie du Plessis
soos berig is nie. Ons is
jammer vir enige ongerief
wat hierdeur veroorsaak
is.
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SSR-lede • n1e 
op HK's 

Pieter Brits 

In sy jaarverslag as vi
se-voorsitter van die 
SSR van 1980/81 bet 
Corne Mulder voorge
stel dat die huidige stel
sel dat SSR-lede nie 
HK-lede mag wees nie, 
afgeskaf behoort te 
word. Dit sal meebring 
dat die SSR weer rele
vant word op die kampus 
en nie gesien word as 'n 
vae losstaande iets 
waaragter die owerhede 
skuil om die studente 
mee by te kom nie. 

Willem Fourie_, voor
malige SSR-lid, is om 
kommentaar genader en 
hy se dat dit 'n praktiese 
goeie reeling is dat SSR
lede nie HK-lede mag 
wees nie. 

Volgens Willem kom 
daar jaarliks ba ie jong 
leiers na die Puk. Om toe te 
sien dat al hierdie leiers
potensiaal benut word en 
om hierdie jong leiers 'n 
geleentheid tot vorming te 
gee, moet daar soveel ge. 
leenthede vir leierskap as 
moontlik geskep word. 

Dit is ook nie te se dat 'n 
koshuisleier 'n kampus
leier is nie. 

Dit is verder volgens 
Willem ook nie te se dat 
iemand wat 'n leier in die 
koshuis is, nie deur die 
owerhede gemanipuleer 
word nie. 

Beide SSR-lede en HK
lede kry 'n honorarium. In 

praktyk kom dit egter 
daarop neer dat HK-lede 
'n salaris ontvang. Die re
de hiervoor is die feit dat 
die studente geen effek
tiewe kontrole oor 
HK-lede het, SOOS in die 
geval van die Studente
raad nie. Willem meen dat 
Koshuisraad hier 'n be
langrike rol kan speel. 
speel. 

Corne Mulder het sy 
voorstel soos volg gemoti
v-eer: 

Dit kan maklik gebeur 
dat die Studenteraad 'n to
taal losstaande liggaam 
weg vanaf die studente
massa word, veral vanwee 
die SSR se tipe werksaam
hede. 

Daar moet daarteen ge
waak word om met twee 
stelle leiers op die kampus 
te werk - die een groep 
wat op SSR-vlak funksio
neer en die antler groep 
wat op koshuisvlak f~nk
sioneer. 

Deurdat 'n studenteleier 
toegelaat word om op die 
SSR en H~ gelyktydig te 
dien, wat vroeer wel die 
geval was, word die SSR in 
die koshuise vir die stu
dente iets werkliks. Veral 
omdat die HK veel nader 
aan die studente staan, as 
die SSR. 

Corne meen dat elke 
studenteleier self behoort 
te besluit of hy die vrag 
werk van beide SSR en HK 
kan hanteer en behoort 
nie reglementer verhoed 
te word nie. 

Regter .lewer 

lesing 
Op 3 en 17 September bet 
regter V.G. Hiemstra 
twee lesings by die regs
fakulteit gelewer. 

Relrter Hiemstra is tans 
hoofregter van Bophuthat
swana, en ere-professor in 
die departement Proses
en Bewysreg aan die Puk. 

Regter Hiemstra het die 
studente toegespreek oor 
die komper se invloed in 
die Bewysreg. Die lesings 
het gehandel oor die toe
nemende gebruik van 
kompers en die aanpas-

sings wat in die Bewysreg 
gemaak sal moet word om 
tred te hou met hierdie 
nuwe ontwikkelinge. 

Na die tweede lesing is 
die geleentheid op gepaste 
wyse afgesluit met 'n kaas 
en wyn onthaal in die Stu
dentesentrum. Hier bet 
die studente die geleent
heid gekry om self met die 
regter te gesels en om aan 
horn vrae te stel. 

Dit was regter Hiemstra 
se eerste lesings as ere
professor na sy aanstelling 
en professorale intreere
de verlede jaar. 

STUDENTEPRET MET . • • 

FANIE 
Hy geniet die voorreg 

om Pu k te wees 
Nie eens 'n tromp-op 

lronfrontasie kan Fanie 
Venter van stryk bring 
nie. Hy lyk glad bly dat 
bier iemand is wat horn 
wil uitvra oor sy studen
telewe, wantditblykgou 
dat by trots is op sy 
Puk-wees en die voorreg 
gate uit geniet. 

Fanie wat twee jaar op 
die SSR was en nou vir sy 
vyfde jaar op die Puk, ver
tel sommer onvoorbereid 
staaltjies uit sy studente
lewe. Hieruit is dit duide
lik dat hy 'n student in die 
populere sin van die 
woord is - spontane 
droogmaaksessies is sy 
kos. En ten spyte van die 
feit dat hy nou 'n "tydelike, 
deeltydse junior-lektor 
is", is hy nog lank nie 'n 
statige dosent nie. Sy nei
ging tot 'n spontane singe
ry, strepe trek en gesonde 
studentepret vlam nog te 
hoog. 

Fanie het as gevolg van 
sy SSR-bedrywighede 
heelwat skakeling met an
tler universiteite gehad. 
Hy se die studente van an
d er kampusse beny ons 

Betsie Kilian 
omdat ons so 'n spontane 
en aktiewe studentelewe 
het. Volgens Fanie het ons 
'n ryke "kultuurskat" van 
studentegrappe in Pot
chefstroom en hy hoop dat 
dit behoue gaan bly. 

Fanie dink die Pukke is 
'n spontane klomp, veral 
vergeleke met antler uni
versiteite. Op A.S.B.- en 
S.S.D.-kongresse waar hy 
was, was dit altyd die Puk
ke wat die antler studente 
vermaak het. Pukke weet 
hoe om hulself te geniet, 
waar die antler studente 
dit net op een manier kan 
regkry, en dis deur dans. 
Hier is dus een voorde-el 
van die feit dat Die Pukke 
nie op 'n georganiseerde 
kampus-wyse mag dans 
nie. Al is dit amper die 
enigste voordeel in hier
die verband, hou dit da
rem in dat die Pukke hulle 
nog op antler maniere kan 
vermaak. 

Wat horn ook getref het, 
is dat die Pukke 'dieper' 
vrae op kongresse vra . 
Hulle delftot op die wortel 
van argumente, veral as dit 
by politiek kom. Wanneer 
dit by spontanieteit kom, 

as die Pu.kke begin sing, is 
hierdie studente die and er 
al weer een voor. Vera! 
oorspronklike liedjies is 'n 
bate en mens moes net 
keer, want Fanie begin 
sommer entoesiasties : 
"Hendrik Verwoerd se vir 
Erik Louw kom dat ons 'n 
nasie bou ... " (ten spyte 
van die feit dat die liedjie 
sy oorsprong by Over de 
Voor het!) 

Volgens Fanie het die 
manier waarop die Pukke 
Intervarsity hou nog nie 
veel verander nie. Sy ge
voel vir spontane droog
makery kom weer navore 
as hy kla dat die studente 
dit net te min reel. 

Dis duidelik dat hy 'n 
geesdriftige Kloosterman 
is wanneer hy vertel van 
die watersakgooiery en 
puntetoekenning volgens 
die belangrikheid van die 
persoon wat raakgegooi is. 
Hy verlustig horn daarin 
dat party van die manne 
so ms by h ul kamers kom en 
vind dat die hele inhoud 
van die kamer netjies voor 
die deur of 'op die ou se 
motor gerangskik is. 

Fanie het 'n verkeers
konstabel-obsessie. Die 
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Fanie Venter 

feit dat hy in Klooster is, 
weerhou horn egter om iets 
hieroor te se ... 

Oor sy tydperk in die 
SSR se hy dat hulle die 
probleem van skakeling 
met die massa besef het. 
Hy Wt!et dis 'n probleem 
omdat die studente voe! 
dat hulle nie genoeg kon
tak met die leiers het nie. 
Die indeling van SSR-lede 
by koshuise gaan egter die 
probleem in 'n groot mate 
oplos. Hy sou meer direkte 
kontak met die studente 
wou gehad het, maar weet 
dat dit prakties onmoont
lik is omdat daar nie tyd is 
nie: "'n mens bly darem 'n 
student ook''. 

Volgens Jan-Louis kan 
Fanie nie sit as hy grappe 
vertel nie. Uit die aard van 
die saak vervat ons dus nie 
die maagseer-lag-grappe 
waarvoor Fanie bekend is 
nie. Maar dat hy nog dee! is 
van die Pukke, al is hy 'n 
lektor in Filosofie en 'n 
nagraadse diploma-stu
dent in Kommunikasie
kunde, sien mens weer 
duideli k as Christo Scholtz 
die kantoor binnewaai met 
'n "Haai, ou Faan!" 

Prof Duvenage loot Prof Stoker 
oor lesing: ~~oopheid -van hart'' 

Prof. H.G. Stoker, we
reldbekende christenfi-
1 o soof van Potchef
stroom, bet Donderdag 
17 September sy tweede 
lesing in die reeks oor 'n 
dimensie van "oopheid" 
in die wetenskap gele
wer. Die geleentheid is 
deur dosente en studen
te van die Puk byge
woon, terwyl verskeie 
omliggende universjtei
te ook verteenwoordig 
was. 

In sy eerste lesing ('n in
ougurele rede wat vroeer 
die jaar gehou is) het prof 
Stoker die saak van die 
onetiese sy af belig .. Hoe
wel hy binnekort na Preto
ria verbuis, beplan prof 
Stoker nog lesings oor o.a. 
"historiese oopheid" "so
siale oopheid" en 
"oopheid van verbeeld
ing." 

Oopheid 

ook verantwoord oor wie 
en wat die mens is. Die 
mens is volgens horn 'n 
kreatuurlike, kosmiese 
wese wat na die ~eeld van 
God geskape is. 

Beeld van God 

Nuwe benadering 

Prof. B. Duvenage bet in 
sy sarµevatting en be
danking gese weinig van 
die jongere filosowe sal in 
staat wees om op 82-jarige 
ouderdom so 'n lesing te 
kan !ewer. Prof Duvenage 
ht·: ook voorspel dat ons 
met prof Stoker se lesing 'n 
tydperk van nµwe benade
ring tot die wetenskap 
binne gaan. 

~ STUDENTEBURO, 

Onder die tema, "oop
heid van hart", het prof 
Stoker die wetenskap as 
spesifiek.-menslike aktiwi
teit onder die soeklig ge
plaas. Prof Stoker hetgese 
alle wetenskappe gaan van 
'n mensbeskouing afuit en 
hy moet homself daarom 

Na die lesing is daar ty
dens 'n geselligheid ge
leentheid vir persoonlike 
bespreking met prof Sto
ker en mekaar gebied. 

Bo·nd help studente 

As beeld van God is die 
mens ook onder meer heer 
van die skepping en 'n stu
dent moet in die uitlewing 
van sy beeldskap sorg dat 
hy meester en heer van sy 
vak is. Prof Stoker gebruik 
verder die Skrifperspek
tief dat alle uitgange van 
die !ewe uit die hart is. Dit 
is die oopheid tot hierdie 
uitgange ·wat prof Stoker 
bepleit. 

Waarom iets oor die 
Bond van Oud-Pukke in 
hierdie rubriek? Maklik. 
Nie alleen is die Bond 'n 
onderafdeling van die 
Studenteburo nie, maar 
stel ook sy hulp en dienste 
aan u as huidige student 
beskikbaar. 

Die raakvlakke tussen 
student en oud-student is 
so wyd en uiteenlopend 
dat ons u nie nou daarmee 
wil opsaal nie. Tog in 'n 
neute-dop, die Bond is 
daar om ook hulp aan u as 
huidige student te verleen. 
Korn kuier gerus en drink 
· n koppie koffie as u van
jaar u studies voltooi of as 
u dalk 'n toer of koshuis
reunie beplan. 

U as huidige student kan 
met reg die vraag vra, 
waarom 'n Bond van Oud-

Pukke? Die antwoorde 
hierop is legio. Tog die be
langrikste kan soos volg 
aan u voorgehou word. 

Die Bond is daar om 
meelewing en kontak tus
sen studente, oud-studen
te en die Altna Mater te' 
bewerkstellig. Hierdeur 
word alma! op hoogte ge
hou. 'n Direkte gevolg van 
hierdie kontak is dus 'n 
kommunikasiekanaal 
waardeur daar geleent
heid geskep word vir: 

* Gesprekvoering op alle 
vlakke; 
* Kritiek waar en wanneer 
van toepassing; en 
• U geleentheid kry om 
waardevolle insette in die 
werking van die Alma Ma
ter te lewer. 

Bostaande gee dus aan u 
die geleentheid om dee! te 
vorm van die voile span 

· wat meewerk om die Ruk 
aan die wereld voor te hou 
as steeds die inrigting wat 
toonaangewend bly op el
ke gebied wat hy betree. 

.Die Bond van Oud-Pukke 
is dus een van die taue· in
strumente waardeur die 
Puk se naam na buite ge
dra word. U aandeel, hoe 
gering ook al, is dus nood
saaklik. Vandag mag u twy
fel maar more, oormore is 
u weg van die kampus, die 
verlange groot. Onthou 
dan - die Bond van Oud
Pukke kan help om daar
die verlange te stil en, les 
bes, om te skakel na aktie
we en doelgerigte meele
wing. 

-· . ~-:=: mnral 
Hoe moet ek my gedra 

tydens 'n besoek aan die 
dokters? 

Eerstens moet jy onthou 
jou eie tyd sowel as syne is 
beperk en kosbaar. 

Die werklike besoektyd 
- (die tyd wat jy in sy on
dersoekkamers by horn is) 
is relatief kort. Die tyd_ in 
die spreekkamers is 
!anger want, jy moet alle 
inligting aan die suster gee 
en nog jou beurt afwag. 

Dit sal dus bedagsaam 
wees as jy jouself voor die 
tyd was en gemaklike, 

Oor besoeke 
aan dokters 

skoon klere aantrek sodat 
alles vlot verloop. Terwyl 
jy wag: moet jy probeer om 
die vorige ondersoeke te 
onthou. Kry jou gedagtes 
agtermekaar veral oor on-
1angse klagtes watjy gehad 
het, vorige siektes en 
moontlike ongelukke 
waarin jy betrokke was. 
Ontbou die klein dinge
tjies wat medies met jou 
gebeur het sedert jy voor
heen 'n dokter gespreek 
het. Hou dan jou antwoor
de gereed. Maar, hou ook 
jou vrae gereed. Vra die 
dokter oor alles wat jy nie 

begryp nie. 
Aan die anderkant moet 

jy goed luister na wat die 
dokter se. As hy iets voor
stel moet sy seker wees jy 
verstaan dit. Vra as jy nie 
begryp nie. As jy om die 
een of ander rede meen sy 
raad is nie reg nie, se dit in 
die spreekkamers aan horn 
sodat julle dit dadelik kan 
bespreek. Maak 'n punt 
daarvan om nie jou ge
sprek met die dokter ofjou 
mediese probleme metjou 
buurman te bespreek nie. 
Van hulle sal jy nie beter 
professionele hulp kry nie. 
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Johan Myburgh, die wenner van Die Wapad se ja(lrlikse
po~sie-kompetisie .

Geen beslissing
oor losiesgeld

Die hele kampus is
aan die gons oor die be-
oogde verhoging van lo-
siesgelde. Dit is nie net
die wiskunde-mense wat
deesdae met sakreke-
naartjics werk nie; al-
mal maak naarstigtelik
somme. Die finansies
vir '82 moet uitwerk, of
hoe dan ...

Mnr. Dirk Coetzee, hoof
van koshuisadministrasie
sê egter geen beslissings is
nog gemaak nie. Die stu-
dente kan aanvaar dat
daar 'n moontlikheid van
styging is, aangesien die
inflasiekoers vyftien per
sent is. Die Raad besluit
egter met die laaste
naadsver'gadering van die
jaar of so 'n styging van lo-
siesgelde al uitweg is om
dit' verliese te dek, al dan
nie.

Daa r is dus nou geen re-
de vit' kommer nie. Eers ná
die Raadsitting sal die
studente weet of daal'
sprake Is van 'n verhocing

of nie. _
Van die studente is ook

aan die brom oor die feit
dat hulle hul plek in die
koshuis verbeur het. Dit is
weens te laat aansoek
doen, en hul name is op die
waglyste geplaas, Mnr
Coetzee sê die personeel is
'teleurgesteld oor die stu-
dente se trae reaksie om
aansoek te doen. Die reak-
sie was beter as verlede
jaar, maar té veel het ge-
sloer en te laat gekom. Die
nuwe eerstejaars moes in
tussen geplaas word, maar
die seniors kry nou met
kansellasies voorkeur.

Op die oombJi kis 75 per-
sent van die dameskoshui '
se al oorvol. Nog net Dam-
pad r van die manskoshui
Re is vol: By die ander is
daar nog 'n bietjie plek,
Die hele Klooster ts in
Dampad I geplaas. Dit is
Intoressant dat heelwat
seniors i>lasi ng soontoe
gevra het, met die oog op
die feit dat hulle dan in
'Klooster' sal wees.

KUNS EN VERMAAK

. ,Wengedig . ',_"' ",.C _, '

die man vang vis:
trek geskubdefossiele een-~en 1át die wa-
ter
hy 1Janggraat op graat
altyd dieper in die igtiologie tywfelend
tussen vis en vlees Johan Myburg

Ou myndorp
die erwe van die vadere is deur sierbome
afgebaken:
murasies rooi stoeptrappies:
gerugte van lipstick
oorvol kroeë en ondergrondse gevloek
rotsstortings insinkings in huwelike:
die onverklaarbare ontstaan van "toe-
nog-ongeborenes"
geen gedenkplaat geen sinkplaat
grafwit mynhoop sonder hoop
onder jou haal gebreekte skedels asem

Rudolph Willemse
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Uitslag van
•• •.poesre-

tisieo p
rialeiaar LLB-student van
Over-de-Voor was tweede
in die kompetisie en Rinie
Schuttevan Wag-'n,bietjie
was derde,

Die beoordeling is ge-
doen deur mnr Jan Swa-
nepoel van die Departe-
ment Latyn, en prof Hans
du Plessis van die Depar-
tement Afrikaans-Neder-
lands. Van albei bet daar
reeds bundels die lig ge-
sien.

Barr (USA) '79 - Milos
Forman (One flew over
the Cuckoo's Nest) Ge-
baseer op Tom O'Horgan
se 1968 "Off-Broadway"
musikale stuk. (later
Broadway).

Dan is die ro lpr e nt
waarvoor ons twee jaar
lank gewag het nou in
Suid-Afrika te sien! Milos
Forman se reproduksie
van die teatrale j'kon van
die laat sestigers is mooi,
baie mooi. Daar is geen
definitiewe lyn regdeur
nie, eerder momente wat
op-spiraal tot die slotsom.
Binne die bepaalde
raamwerk Van motiewe
deelons in die angs, aspl-
rasies en ideale van jong-
mense in hulle sieningvan
oorlog(Viëtman) en sosia-
le konvensies. Hair is 'n
sterk pleidooi vir vrede en
harmeute. Dit is onmoont-
hk om objektief te bly -
"Halr" gaan jou raak!

Oorpsronklik was daal'
gevoel dat Forman in sy
rolprent die musikale
kern van die
"Broadwayv-stuk ver-loor
het, dat die film-spektrum
te wyd is, Dit was tereg ook

Johan Mybnrg is as
die wenner van Die Wa-
pad se jaarlikse poësie-
kompetisie aangewys.
Hy het dié kompetisie
ook verlede jaar gewen.
Johan is vroeër vanjaar
ook aangewys as die
wenner van ASPU
(Afrikaanse Stu dente-
persuniej se poësiekom-
petisie.

Rudolph Willemse, 'n fi-

NOD

Sy is heilig en onoeotek,
geskoei op In eeue-oue lees -
maar haar hande gryp na die plek waar
haar kind moes wees.
Rinie Schutte

n p
en

leidooi vir
harmonie

- Matt Mathee-
grootliks die musiek wat
die stuk so 'n rekordtyd
lank laat speel het. Ek kan
egter sê dat daar momente
van magiese skoonheid in
die sing-en-dans tonele is.
Versorg deur Galt Mac-
dermot met sy verwer-
kinge van immergroen
treffers soos "Aquarius";
"Where's The Sunshine"
en "Good Morning Star-
shine" ,(wat in 'n oop
sportmotor in die Neva-
de-woestyn verfilm is) is
genoegsame bewys,

Forman bou sy karakters
met warmte en tederheid.
In die grafstil openingsto-
neel vind ons die Oklaho-
ma-boerseun Claude (John
Savage van "Deer
Hunter"-faam) op pad
weermag toe, Hy kruis die
paadjie van "hippies" in
die, tad en is vir eers oor-
stelp met die leefwyse, Oor
'n paar dae moet hy aan-
meld. Hy raak verlief op 'n
meisie van 'n baie hoër
stand Il" hyself en sy nuut-
gevondevriende. Dan sluit
hy aan by die weermag. Sy
nuwe v -iend Berger (prag-
tig vertolk deur Treat Wil-
Iiarns) laat lettertik geen
steen onaangeraak sodat

CHARLENE LE RICHE

Beauty Clinic/Skoonheidskliniek

BF.HANDELINGS
C,desCIl. S A I H 8 TI'

GRIMERING
·Velbehandeling
"Franse velafskilfering
·Verjonging en serumbehandeling
"Spesiale koringkiemmasker
"'Ver)ongde H, T. masker
·Velanalise en grimenng.
·Kleurlng van wenkbroue en

oogwinpers
"Manikuur
"Pedikuur
"'Verwydering van geslys- en

beenhare
*G 5 veralanklnqsmaspen..

LEWIS ARCADE.
KERKSTREET.

POTCHEFSTROOM

TEL.' 5581

·Grimering
,.Bruidsqrimerinq
"'Gewone dag en aandgrimering
,.Fotografies
*Modelgrimering
"Korrektiewe grimering
"Disco
"Pantasie
* Kamoefleer
"Verhoog en lV
'"Futurisnes

·ONS BIED SPESIALE
TARIEW ' VIR STUDENTE

'n Jaarlange kursus in
skoonheidsteracre neem

binnekon 'n aanvang.
Skakel 5581 om '0

afspraak vir 'n onderhoud
te reël

die meisie hom kan groet
voordat hy vertrek na
Suid-Oos Asië me. Berger
betaal die hoogste prys
hiervoor, Hatr is pittig, dog
'n lag met 'n traan ...

'n Laaste woordjie van
die man wat die rolprent
vervaardig het, Lester
Perskey; "Hair has be-
come a myth now, as not a
protest film or a documen-
tary. It's a very special
film".

Sien dit en "let the sun-
•hine in"!

Koorfees
Die Wes-Transvaalse

Raad vir Kultuurbevorde-
ring bied op Dinsdag 29
September 'n koorfees in
die Hennie Bingle Oudito-
rium aan. Op die koorfees
sal onder andere werke
van profPieter de Villiers
uitgevoer word. Kore wat
aan die fees gaan deel-
neem is: Die Ambassa-
deurskoor, Dameskoor
POK, PU-koor, Klerks-
dorpse Stadskoor en 'n ge-
samentlike Onderwyskol-
legekoor.

Die koorfees begin om
20hOO en die toegang is
R2.00. Besprekings kan
gedoen word by die stu-
dentesentrum se Inlig-
tingshokkie en by Bukaria .

Onthou
hierdie

Alabama - revue '81
Moenie die Alabama

Stude ntegese lskap mrs-
loop nic. Hulle is nog tol 26
September (v rydagaand)
III die Hennie Bingle Oudi-
torium le sien. Hulle ver-

r Ii
Die Departement Beel-

dende Kunsie aan die PU
bied van 28 September tot
90ktobor 'n uitstalling aan
van grafiese kunswerke
deur studente aan die uni-
versiteite van Pre tor ia,

tonings begin om 19h30 en
besprekings kan by die In-
ltgt ingshokkte van die
Studentesentrum. Bukana
ell hy Pat Harold's Volks-
wagen gedoen word.

e uns
Surd-Afr-ika en Poteher-
stroom.

Die uitstalling is gedu-
rende kantoorure te sien
ill die uitstallingslokaal
van die Frans du Toit-ge-
bou.

Gooi in jou
gedigte

Skrywerskrl ng w il bill ne
kort weer 'n byl' nkorns
hou, Vir die gelc,_nt'leld
word sturh-nte gevr' om
hu l le ('i" g'chg-
te in bussic 61 by d.' t tt-

duntesentrun t goOl Die
gedigte sal IJ) die h. 'Cl

koms bes pree k word
Hoewe] die digters toe IHI
me hulle bydr-aes moet
verg£'·J • I dit anuruen.
by dil eenkoms L
preek \ rd. Dit 1 Jl

ldeale gele -ntheid nm 'u
evnluasie \" n jou werk te
kry'
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• Resensie 

Lens a·t het baie 
potensiaal 

Ek bet lanklaas 'n ver
samelbundel van hier
die aard van "jonges" 
(wat dit ook mag bete
ken!) in die hand gehou 
(en as dit gepas het, sou 
'koester' beter gepas 
bet) met soveel potensi
aal. En dalk ver
onderstel potensiaal net 
te veel word: hierdie 
bundel is meer is as wat 
dit word is. Dithoefselfs 
nie eers as "studente
werk" baie sagkens be
oordeel te word nie. 
Daar is nl. in baie van 
die verse 'n verstom
mende rypheid. Selfs die 
prosastuk: Die Be!>itter, 
is wat my betref (sonder 
dat ditjou hoef te betreO 
'n stuk prosa op goeie 
pad. 

Hiermee wil ek mos nie 
se dat daar glad niks 
negatiefs te se is nie. Daar 
is ook negatiewe elemen
te, maar te veel resensente 
is te toegewyd besig om te 
se hoe die kunstenaar iets 
beters kon gese het wat hy 
in elk geval nie wou se nie. 

- Prof Hans du Plessis -
Laat daar dan liewer 

gekyk word na hoekom 
Lens 81 baie baie goeter as 
sleg (selfs as gemiddeld) is, 
ten minste vir hierdie 
resensent. 

Die "Uitgegee deur die 
Potchefstroomse Studen
teskrywerskring" voor in 
die bundel kan by die leser 
die verwagting van 'n stu
dentikositeit skep, maar 
dit is juis die feit dat hier
die bundel deur 'n ver
basende (in die lig van die 
verwagting, selfs aange
naam-verrassende) ryp
heid gekenmerk word, wat 
ditlaat styg bo diegewone. 

Met rypheid bedoel ek 
rypheid nie net op tema
tiese vlak nie, maar ook 
rypheid ten opsigte van 
die verstegniese; 'n 
woord-beheersing wat die 
lees van die bundel meer 
maak as blote lees. Al sou 
jy by die lees geluidjies 
van die "grates" boor, is 
Lens 81 'n leesbaarheid in 
die geheel gesien genot
volle leesbaarheid. As jy, 
liewe leser, lees wat daar 
staan sonder om te lees 

Demo 81 bied 
iets uit ·baie 
danssoorte 

ANN Fellows van 
"Studio 93" hied op 16 en 
17 Oktober "Demo 81" 
aan. In die program sal 
daar iets van verskeie 
danssoorte te sien wees. 

Spaanse dans, Latyns
Amerikaanse dans, 
klopdans, ballet, ball
room en moderne jazz is 
in hierdie program 
ingesluit. In die vol
gende twee uitgawes sal 
daar 'n voorskou vir die 
dansprogram gegee 
word deur 'n paar van 
die danse te bespreek. 
Eerstens iets oor dans in 
die algemeen. 

Dans is nie-verbale taal. 
Kommunikasie en kontak 
bestaan tussen deel
nemers in hul verhoudings 
teenoor mekaar en teen
oor die lyne of sirkels· wat 
hulle vorm. Elke passie 
het sy eie direksie en pat
roon wat dans dan de
finieer volgens reels. 

Passi es 
Die meeste mense glo 

dat dansklasse vir kinders 
is, veral vir klein dogter
tjies en vir professionele 
dansers. Geskiedenis wys 
egter daarop dat dans in 
die 17e en 18e eeu 'n be
langrike sosiale kuns was 
en dat dansklasse belang
rik geag is vir alle volwas
senes. 

Dit is ongelooflik om te 
dink dat die passies wat 
die dansmeesters in die 
satynkniebroeke vir die 
room van die Europese 
jeug geleer het, nog die
selfde passies is wat dui
sende kinders oor die we
reld nog vandag leer. 

Met dit alles moet ons 
nie dans en ballet as 'n 
tydverdryf afskaf nie. Dit 
sal altyd 'n basiese vorm 
van menslike uitdrukking 
en kommunikasie wees. 

Bespreking vir "Demo 
81" kan gedoen word by 
die Inligtingshokkie van 
die Studentesentrum, Bu
kana en Harold's Volks
wagen. 

/ f•niwjJ;.,; r.<111 1im,.,,f,;,,;1n1 l'f' 

din,/ """ ,/,;, J/f,,/f•11lf• ln'11 

Ons koop u ou 

juwel1ersware. 

l'f', 1fftfl nl~'f'' '1' '//J'' 

Frans en 

Elna Muller 

UITSIGARKADE 

Verby Volkskas Bank 

Tomstraat die Bult , ................. ~~I 
·makers) 

TEL: 5574 

watjy gedog het daar moet 
staan! 

Om uit te sonder, is seker 
effens onregverdig en ef
fens meer moeilik, maar 'n 
mens kan al gaande raak 
oor die afgerondheid van 
die pikante kwatryn, 
"Non"; die funksie van ge
broke rym in "Geval van 'n 
gevalle engel; fyn woord
spel in "Ou myndorp; die 
spel van "Weg Wyser"; 
kontras in "Pianissimo" of 
sommer die lekkerte van 
Afrikaans in "die hele dag 
ry ... ". Wat oorbly, is nie 
swakker nie; ook nie son
der meer beter nie. 

Doen jouself (en Lens 81) 
die ou klein gunsie: lees 
dit, want die hele is dit 
werd. 

Seunskoor 
nou 
vroeer 

ONS herinner u daaraan 
dat die uitvoering van die 
Weense Seunskoor ver
vroeg is. Hulle tree nou op 
Woensdag, 30ste Septem
ber in die Rennie Bingle 
Ouditorium op. Plekbe
spreking vir die aanbie
ding kan gedoen word by 
Bukana, Harolds Volks
wagen en die Inligtings
buro by die Studentesen
trum. Besprekings per 
telefoon sal aanvaar word 
by Potchefstroom 2-2112 
(uitbreidings 549 of 594). 

-.. .. 
• Twee dansers van Studio 93 tydens oefening. 

BEPlAN NOU 'N 
BUNK TOEKOMS! 
OPLEIDINGSGELEENTHEDE 
IN DIE KONSTRUKSIEBEDRYF 

Die tyd het aangebreek om oor JOU toekoms te besluit. Jou 
loopbaan le jou na aan die hart. Jy wil jou opleiding as tegnikus 
ontvang by 'n gevestigde maatskappy met 'n naam duisend. Een 
wat boonop jonk, dinamies en vooruitstrewend is. Hier's jou 
kans om opgelei te word in een van die volgende rigtings : 

• Siviele lngenieurswese 
• Opmeetkunde 
• Bourekenkunde 
• Kontraktoesighouding 

As jy oor matriek beskik en reeds jou nasionale diensplig voltooi 
het en ons keuse val op jou, ontvang jy teoretiese opleiding aan 
'n Technikon terwyt jy praktiese ondervinding opdoen onder 
leiding van ons hoogs gekwalifiseerde personeel. 

Neem jou kans waar en kom gesels met ons oor: 

• jou loopbaan 
• gratis studiegeleenthede 
• vergoeding terwyl jy studeer 
• 'n uitstekende salari.s na suksesvolle voltooiing 

van jou kursus 
• voortrefl ike byvoordele. 

NB. Diens kan aanvaar word tot Julie 1982. 

Skakel Fanie Strydom by (011) 614 7261 of skryf aan horn by 
Posbus 15610. Siemend 2133 en reel nou 'n onderhoud . 

GRINAKER CQt\JCRETE CONSTRUCTION 
LID VAN DIE GRINAKER GROEP VAN MAATSKAPPVE 

BLADSY NEGE 
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Wat is 'nstudiebeurs
vir u werd nadat u
gegradueer het?

Daar is kleindruk in meeste ooreenkomste. Maar
ons is bereid om ons s'n onder die vergrootglas te
plaas.

Ons studiebeurse bied heelwat meer as net
geldelike bystand. Hulle bied ook die sonderlinge
geleentheid om by 'n organisasie aan le sluit wat
bekend is daarvoor dat hy sy personeelontwikkel,
hulle genoeg ruimte gee om hulself te bewys, en
hulle baie goed betaal.

Miskien het u nog nie van die Barlow
Elekttonlka-qroep gehoor nie. Maar u sal darem
seker al gehoor het van meeste van die maatskap.
pye wat aan ons Groep behoort, of van hul pro-
dukte.

Ons maatskappye staan aan die voorpunt van
hulonderskeie tegnologieë. Gesamentlik bied
hulle werk aan ongeveer 4 500 persone.

Baie maatskappye bied u 'n pos aan nadat u
gegradueer het. Ons bied u 'n goedbetaalde in-
teressante loopbaan, omring van vaardige tegniese
breine, wat die allernuutste tegnieke en toerusting
gebruik.

In welke studiejaar u ookal tans op universiteit
mag wees, u mag kwalifiseer vir een van 60 beurse
wat nou beskikbaar is.

U is dit aan uself verskuldig om u studies te
voltooi.

U is dit ook aan uself verskuldig om verder te
dink as die gradeplegtigheid.

Stuur volle besonderhede van u akademiese
rekord tot op datum, tesame met 'n aanduiding
van u spesifieke akademiese belangstelling, asook
'n vinnige, betroubare kontakadres aan die Man·
nekragbestuurder, Die Barlow Elektrontka-qroep,
Posbus 1750, Rivonia 2128.

'"Die
Studiebeurs

Vakke
Elektroniese
Ingenieurswese

Syferstelsels
Programmatuur
Analoogelektronika
Radar (vanaf oorsendingstegnologie, selnprosesse-
ring, tot antennes)

Radiofrekwensiekommunikasie
Beheerstelsels

Elektriese Ingenieurswese
Wisselstroom en Gelykstroom
Elektronika (werkende tot op 15 kva)

Rekenaarwetenskap
Intydstelseis (tot op 100m megahertz)

Meganiese Ingenieurswese
Algemene Ontwerp
Servohidroulika.

'n Lid van die
Barlow Rand Groep

Die Barlow
Elektronika ...groep

,n gelylcegeleentheid-werkgewer

Die beurs dek alle kostes van
Onderrig
Boeke
Huisvesting en gee u boonop qenoeq-
sakgeld.
Dit is geldig vir eruge Suid-Afrikaanse
universiteit waar die verlangde' kursus
aangebied word. Aansoeke van
damesstudente word ook verwelkom.

Sleutelvoorwaardes
• Voortgesette betaling van die beurs
gaan gepaard met sukses in eksamens.
• Beurshouers sal vakansiewerk doen
onder toesig van 'n mentor.
• Nadat beurshouers gegradueer het,
sal hulle onder kontrak vir die maat-
skappy werk vir 'n tydperk wat gelyks·
taan aan die duur van die beurs. .....

Admark Recruitment Advertising 17837



l1 

• Professor H J J Bingle is op Vrydag, 18 September as nuwe kanselier van die Puk 
ingesweer en het ook 'n ere-doktorsgraad ontvang. Hy volg dr. P. W. Vorster as kanselier op. 
Talle insette, soos Wetenskapsleer, die totstandkoming van die IBC en die Calvynversame
ling is deur sy leiding gemaak. Hierdeur het professor Bingle 'n betekenisvolle aandeel gehad 

in die uitbouing van die karakter van die Universiteit. 

• Koshuistradisies 

Klawerhof doen 
dinge saam 

KLA WERHOF is een 
van die min dameskos
huise wat nog baie dinge 
saamdoen. Bulle kos
huis is so gebou dat daar 
'n grasperk in die hart
jie van die kosbuisgebou 
is. Hierdie vierkant 
word ten volle benut 
deur die meisies, veral 
ook omdat dit beskut is 
teen nuuskierige loer
ders ... 

In die somer dra die 
meisies hul matrasse na 
buite en benut die ge
leentheid vir 'n skoon
heidslapie -in vars lug en 
onder die sterre. Die gras
perk word nie net in die 
nag benut nie, want dis 
Klawerhof se eie "strand" 
waar die meisies bruin 
word, veral natuurlik voor 
die koshuisdinee. Die in
woners van Klawerhof 
verkeer darem nie net 
horisontaal in dievierkant 
nie, daar word ook baie 
keer vleisgebraai asook 
stokbrood-gesellighede 
gehou. 

Met 'n vlugbalnet hier, 
maak die meisies graag lit
te los. Nog tradisionele ak
sies is 'n uittrappie inry 
toe. En wanneer die Mooi
rivier afkom, sit die mei
sies afrivier toe om vir die 
Klawerhof-special te sorg. 
Dit bestaan uit die Mooi
rivier vol drywende Kla
wertjies! 

Spesiale geleenthede 
gaan hier nie stil verby 
nie. Nee, dit word behoor
lik gevier met 'n goeie hoe
veelheid "shu-shine en po
lish". Die bad wat saam 
met hierdie geleenthede 
gaan, is darem 'n baie be
skaafde, vroulike skuim
en blommetjiesbad. 

Klawerhof hou elke jaar 
'n sportdag met Wanda, 
maar hierdie jaar was dit 
met Karlien. Vlugbal, 
krieket, sokker en rugby is 
gespeel. Menige Spring
bok sou verstom staan voor 
die sker - en pypkanbe
wegings, om van die los
skrums nie eers te praat 
nie! 

Van spoke raak 'n mens 
moeilik ontslae en dis ook 
die geval in Klawerhof. 
Elke semester kry elke 
meisie 'n spook, wie se 
identiteit in die duister 
moet bly. Die spook moet 
haar slagoffer so af en toe 
verseker dat daar iemand 
is wat aan haar dink deur 
klein geskenkies, eetgoed 
of 'n briefie. 

Klawerhof glo ook 
daaraan om die groeps
gees hoog te hou met party
tjies. Dit geskied om 
byvoorbeeld die spoke te 
onthul en met die aankon
diging van die wenners 
van die jaarlikse gang
kompetisie. 

Hulle nuwe Hk word 
deeglik ingelyf na die uit
slag bekend gemaak is. 
Hierdie jaar het die Hk 'n 
bad in die spuitfontein van 
die SS. deurgaan. Hulle 
word ook "beveer en 
bemodder", maar na die 
rowwe behandeling word 
daar in die vierkant gesing 
en braaivleis gehou. 

BLADSY ELF 

• Sportpersoonlikheid 

Bennie verower 
twee medaljes 

- Ilma Frylinck -

BENNIE Wheeler is een 
van die Puk se uitstaan
de sportmanne. Hy is 'n 
.Springbok judoka, en 
bet vanjaar twee goue 
medaljes op die Suid
Afrikaanse spele ont
vang. Hy kwalifiseer vir 
erekleure en bet 'n ver
dere twee goue medaljes 
op SAU verower. 

Bennie het in 1970 met 
. judo begin, in 1971, kry by 

sy Wes-Transvaal kleure 
en behaal 'n tweede plek 
op die Suid-Afrikaanse 

,, 

spele. Van 1972 af wen hy 
nog elke jaar die Suid
Afrikaanse kampioen
skappe. Bennie bet RSA 
kleure in judo en is ook die 
houer van verskeie Swart
belt Suid-Afrikaanse 
titers. 

In die eerste Springbok 
proewe waaraan Bennie 
deelneem kry hy 'n derde 
plek, maar in 1978 ontvang 
hy sy Springbok kleure vir 
die eerste maal. 

Meeste van Bennie .. ~ 
vrye tyd gaan in judo, maar 
hy is baie lief om rugt;>y te 

-

• Bennie Wh'eler is besig om vir Charl Botes aarde toe te 
bring met een van sy gunsteling judotegnieke. 

Vervolg van p12 
tot die ontwikkeling van 
sport op die Puk. Daar 
bestaan tans geen ge
skrewe sportbeeld op die 
Puk nie. Deur so 'n beleid 
op te stel sal die sportak
tiwiteite van die Pi.Ik meer 
gekoordineer kan word. 

Verder stel hy dit as een 
van sy prioriteite om ban
de tussen die sportraad en 
die sportburo te versterk 
en te verbeter. Hierdeur 

kan 'n groter mate van 
kontinuiteit en koordina
sie bewerkstellig word. 

Bande tussen die sport
raad en die onderskeie 
sportklubs moet ook ver
sterk word. Die eerste stap 
wat Nico in die rigting 
beoog i's om vir sover 
moontlik alle klubs sever
gaderings by te woon. 
Hierdeur kan hy persoon
lik kennis maak met die 

probleme wat die 

• Bennie Wheeler Spring
bok judoka het twee goue 
medatjes op die Suid-Afri-

kaanse spele verower. 

speel. Op skool het by 
rugby en judo beoefen, 
maar nou het hy nie meer 
die tyd daarvoor nie. Hy is 
ook 'n afrigter van die Puk 
se judo-klub. 

Bennie het in 
Carletonville Hoer 
gematrikuleer waarna hy 
sy militere diensplig vol
tooi het. Tans is hy 'n eer
ste jaar B,Juris student en 
woon in Horribre. 

Bennie het in 'n beson
dere sportiewe huisgesin 
grootgeword. Sy jonger 
broer het in 1978 sy 
Springbok kleure in judo 
verwerf, en sy ouer broer 
is 'n Suid-Afrikaanse 
kampioen in judo. Bennie 
se vader was 'n stoeier. en 
dan het hy nog een broer 
wat rugby speel 

Op die oomblik is Ben
nie hard besig om fondse 
in te samel sodat hy saam 
met die judoklub volgende 
jaar oorsee kan gaan. Die 
toer is gereel deurdie kJub 
self, en hulle same! self al 
die fondse vir die toer in. 

klubs ervaar. Hy nooi alle 
klubs om 'n briefie in sy 
bussie te gooi as hulle ver
gadering en aksies hou. 

Nico wens die nuutver
kose dagbestuur van die 
Sportraad, Koshuissport
raad en alle sportklubs se 
nuwe bestuurslede geluk 
met hul verkiesing. Hydra 
ook sy beste wense oor aan 
die sportmanne en sport
vroue van die Puk vir die 
nuwe sportseisoen. 

Koshuisliga.uitslae bekend 
-

Dinki en Villagers is die wenners wen met 'n totaal van 865,5 kort op hul Villagers se totaal is 1155,1 Ca put volg Na samesprekings met Prof Putter en 
van die algehele kosbuis liga. Dinkie bakke volg Wag-'n-bietjie met 821,5. met 1130,2. mnr Piet Louw is besluit om die punte op 

grond van die volgende saam te stel. 

Olnki Vergeet· Wag-'n- Karllen Klawer- Wanda Oosterhof Heide r.asteel Kulu Villagers Caput Hombre Oawie Over·de- Amajuba Klooster Oraken- Geregistreerde 
mv·nie bietjie hot Dup voor stein sp01;tmanne 

KlllBPRESTASIES Die koshuis kry persentasiegewys pun-
Tennis 25 110 55 80 70 40 75 30 - - 70 130 70 - 30 55 95 30 te op die aantal geregistreerde sport-
Pluimbal 55 40 50 45 20 35 65 - 30 25 65 40 50 35 45 30 55 30 manne. Die maksimum punte wat 'n kos-
Tafeltennis - 30 45 40 50 35 5 55 25 - 45 75 50 30 15 20 25 - huis op die gebied kan insamel is 120 pur-
Netbal I 45 80 30 60 70 55 40 50 35 - - - - - - - - - te. 
Netbal II 55 65 - 45 - 40 - - 60 
Muurbal 35 .30 130 45 70 45 25 60 40 - 25 125 30 110 50 55 95 60 Interkoshuisliga-
Trapkar 55 80 70 45 - 40 - 50 60 - 35 80 70 55 60 40 50 45 wedstryde Atletiek 70 30 40 60 35 50 80 55 45 - 35 60 55 50 80 70 40 45 
Hokkie I 55 70 - - 80 - - 70 - - 55 80 60 45 70 50 40 35 Enige sportsoort wat 'n eerste, tweede 
Hokkie II - - 45 55 - 65 55 - - - - - - - - - - - of derde liga aanbied word as volg be-
Hokk1P. Ill - - L. - - 45 5!A - 40 - - - - - - - - - reken. Kategorie A se eerste liga kry ka-
Kano 55 70 80 50 60 35 - - 40 45 70 80 45 60 - 50 - 55 tegorie A punte, die tweede liga kry ka-
Karate 65 50 40 - 45 - 55 - - - 65 55 40 - - - 45 40 tegorie B punte, en die derde liga kry ka-
Land loop 35 45 80 70 40 55 50 60 35 - 80 45 55 40 35 70 60 50 tegorie C punte. 
Rugby I - - - - - - - - - - 60 70 40 70 45 55 50 60 Kategorie B se eerste liga b.ry kategorie 
Rugby II - - ' - - - - - - - - 50 60 30 45 40 35 55 50 B punte, en die tweede liga kry kategorie 
Rugby Ill - - - - - - - - - - 35 - 45 50 - - 40 35 

C punte. 
Drie mense in elke bestuur kom in Kneket - - - - - - - - - - 80 50 60 55 60 45 40 80 aanmerking vir punte. Punte word as vol Gew1goptel - - - - - - - - - - 15 35 50 40 25 45 20 30 toegeken. BONUSPUNTE Sportraad: Voorsitter 100 punte, sekre-

Registrasie 45 70 59 53 57 72 65 45 .64 - - - - - - - - - taresse 80 punte. 
Voorsitter 0 - - 20 - - - 20 - - 160 60 60 130 120 20 20 20 Koshuissportraad: Voorsitter 100 pun-
0/voorsitter 10 - - - 20 - - - - - 40 60 30 - 70 50 10 10 te, ondervoorsitter 70 punte en die sekre-
Sekretaris 160 15 15 15 30 - - 60 60 15 30 15 - - 15 15 - - taresse 80 punte. 
Pukdeetname 100,5 36,5 24.2 70 60.4 47,3 56,3 9,5 16,9 9,4 140,1 55,2 80,3 82,1 100 137,4 29.3 42,9 Klubs: Voorsitter 20 punte, onder-
TO TAAL 865,5 821,5 763,2 753 707.4 659,3 616,3 564,5 550,9 ~4.4 1155.1 1130.2 935.3 907,1 870,0 837,4 769,3 667,9 voorsitter 10 punte en die sekretaresse 15 
Piek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 punte. 
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•
In

DINKI en Caput loop na
afloop van twee atle-
tiekbyeenkomste in die
Jloshuisliga voor. Die
laaste koshuisliga vind
plaas op 23 September
en die eerste VVes.
Transvaal Kampioen-
skappe op 16 Oktober.

Mnr. Chr-istoe Snyman sê
die koshuisatletiek is baie
betel' ns verlede jaar en
sodoende word beter pres-

tasles behaal. Die enigste
koshuis wat 'n teleurstel-
lende opkoms toon is
Dawie Dup, wat net een
deelnemer gehad het en
Wag-'n-Bietjie se opkoms
is die swakste onder die
Dameskoshuise.

In die mans 110m hek-
kies behaal Jurie van der
Walt 'n eerste plek met 'n
tyd van 14,0 sek, P Prins-
loo wen die 800 m in
1min56,4sek en D Vorster

• Tydens die Aikido klub se gradering verlede Saterdag het
Hannelie van Niekerk die trofee vir die beste prestasie van
die jaar ontvang. Chris toe Swanepoel, die vOOTSittervan die

klub. oorhandig hier die trofee aan haar.

Aikido
gradeer
Johan van Helsdingen, hoofinstrukteur van die

Nasionale Aikido Federasie van Suid·Mrika, het 19
September die Aikido-gradering op die Puk waar-
geneem.

Ag~jen Pukke het gegradeer, waarvan ses dames
was. Almal wat deelgeneem het, het gegradeer en
sewe lede het groenbelde verwerf. Vir die eerste keer
in die klub se bestaan het 'n dame, Rannelie van
Niekerk, die trofee vir die beste prestasievan die jaar
gekry. Die slaagsyfer was 72.6% wat baie hoog is.

Mnrvan Heldsdingen het gesê die Puk-klub is besig om
een van die sterkste klubs in Suid-Afrika te word. Die
klub bestaan nou drie jaar en het 'n ledetal van 25. Fran-
c jiS le Grange, die voorsitter vir die nuwe sei-
soen, is baie optimisties oor die toekoms van die klub,
aangesien die ledetal van die klub vanjaar met 100%
gegroei het.

Nuwe bestuur: Voorsitter Francois le Grange, onder.
voorsitter Thomas Kruger, sekretaresse Taulbealine
Karletz. Penningmeester Gerhard Hattingh en addisie-
neleJid Hannelle van Niekerk

Derek ski
•In

Derek Adlam bet in
Maart die Suid-Afri.
kaanse Ope Waterski-
kampioenskappe gewen
en vir die tweede agter-

wen die 200m in 22,2 sek.
Die 1500m stap vir mans is
gewen deur C Swarts in 'n
tyd van 6min41,7sek. Die
4xlOOmaflos is gewen deur
Caput.

In die velditems behaal
P Hoogenboesem 'n wen-
afstand van 61,69m in die
spiesgooi en Piet Goosen
wen die gewigstoot met 'n
a fstand van 16,92m. C
Botha wen die driesprong
met 14,09rn.

lsobel Campher wen die
lOOmhekkies vir dames in
'n tyd van 14,3sek. Die
800m is gewen deur M
Harmsen in 2min43,8 sek
en P Fourie kom eerste in
die 200m in 24,8. ek. Die
dames 4xlOOm aflos is ge-
wen deur Dinki.

C van der Vyver wen in
die velditems die hoog-
spring met 'n hoogte van
1,57m. Susan Lion Cachet
wen die spiesgooi met
49,38m en M Liebenberg
wen die dames gewigstoot
met 'n afstand van l2,28m.

k

e e oen goed
koshuisliga

voor
kompetisie
eenvolgende jaar
Springbokkleure ver-
werf.

Gedurende dié kam-
pioenskappe het hy die
moeilikste toertjie ter
wêreld in die begin me-
tode afdeling bemeester.
Derek is die eerste per-
soon in Afrika om dié toer
tjie te bemeester. Die toer-
tjie ('n "front toe-up") be-

hels die volgende: 'n tou
word om die een voet gesit
en teen 'n spoed van 70
km/h moet met die ander
voet opgestaan word.

Die moontlikheid be-
staan dat niemand in
Europa tot dusver die toer-
tjie bemeester het nie. Die
voorsitter van die Suid-
Afri kaanse Waterski
Assosiasie is op die oom-

blik in die buiteland en hy
sal vasstelof Derek die re-
kord hou.

Derek kon nie aan die
Suid-Afrikaanse Spele
deelneem nie, as gevolg
van 'n besering. Hy het sy
bo-arm op twee plekke ge-
breek tydens die eerste
Internasionale Kam-
pioenskappe, toe Suid-
Afrika teen 'n wêreldspan
deelgeneem het.

• Derek Adlam is h~erbesig om die "front toe-up" toertjie uit te voer. Hierdie is een van dte
moeilikste waterski bewegings en Derek is die eniaste in Afrika wat dit kan uitvoer.

m lub f, op
V r V 'or met p

Die skermspan van die
Puk het Saterdag teen 'n
span van Sasolburg
deelgeneem en al die aï-
delings gewen.

Die Mans A span het 14-2
gewen, die Mans B 11-6 en
die dames 13-3.

Die Transvaalse Skerm-
kampioenskappe vind 10
Oktober in die groot sport-
saal plaas. Dié kampleen-
skap Is ook verlede jaar op
die Puk gebou. Die Puk-
span hetverlede jaar goed
gevaar, maar niemand het
die span gehaal nie. Vol-
gens mnr. Piet Louw kan
Wynand van Rooyen, na
aanleiding van sy goeie
vertonings die afgelope
jaar, vanjaar die span
haal.

Volgens mnr. Louw vaar
die dames ook vanjaar
baie goed, maar daar is nie
'n besondere uitblinker
nie. Nicolene Hanekom
het die seisoen goed pres-
teer en kiln moontlik vir 'n
verrassing sorg en die
Transvaal span haal.

Nico Is nuwe Sporlraadvoorsiner
NicO Hurter van Overs
volg vir Danie Malan op
as Spol'traadvoorsitter.
Nico is 'n derdejaar BA
student en is ook voor.
si tter van di e I)jstool-
klub.

Nico sc doelstelltngs vir
bevordering van sport in
sy dienlitermyn sien daar

, ns volg uit. Hy wil eerstens
probeer om sportregis-
trasie met akademiese
registrasie te laat saamval,

• Nico Hurter is die nuwe
Sp01traarl. voorsitter

waarvelgens elke Puk dan
sportregistrasie sal be-
taal. Hierdeur sal daar
baie meer geld beskikbaar
wees vir die sportklubs. en
dit is v ral die kle ine r
klubs wat daarby gaan
baat. Die sportman wat
aan meel' as een sportsoor-
te wil deelneem sal dit kan
doen terwyl hy net een-
maal betaal. Die niesport-
deelnemer kry nou ook die
kans om 'n bydrae te lewer

Vervolg op p11
Die Puk skerrnkLub het in 'n kompetisie teen Sasolburg alle qfdelings gewen. Die 'rransvaalse

skermkampioenskappe vind op 10 Oktober in die groot sportsaal op die Puk plaas.




