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,EK kom as 'n Swartman, diep bewus dat ek Swart is en u Wit is, maar dat ons in dieselfde Heiland
glo", was die woorde van mnr. Gerald Brahms, 'n be ken de KJeurUnggeleerde en skoolhoof, op 'n gesanientlike programaand deur Korps Veritas Vin cet en P.N.B. op 5 1\laart gereel.
Mnr. Brahms het dit duidelik gestel dat hy niemand wil
beskuldig nie, maar eerder die
weg wil baan vir kompromis
en rekonsiliasie wat nou in

die brandpunt van Suid-Afrika
se rassebeleid staan.
Mnr. Brakms glo dat apart.
heid, soos hy dit gestel bet,
in die weg van 'n sterk ver·

enigde Suid-Afrika staan. Valgens mnr. Brahms Je die oplossing ook nie in volkome
intcgrasie van Wit en Swart
nie.
..Die oplossing le in die eenheid van Wit en Swart voor
God. God sal die uitweg uitle,
maar apartheid verboed dat
Blank en Nic-Biank tot volkome verheerliking voor God
kom. Deur apartheid word eie
Nasionalisme bo God gestel."
,,Deur apartheid word wan
troue en konflik tussen Blank
en Nie-blank aeskep. Apartheid le in die weg van ecnheid en broederskap in SuidAfrika," het mnr. Brahms ver1klaar.
Mnr. Brahms het gemaan
dat albei .partye desnoods sal
moet opofrer - die Blankes
hut inherente opvattings jeens
die Swartman, en die Swartman sal moet vergewe. Vergewe, in die sin van die onreg teen die Switt1man deur
die Blanke gepleeg. Mnr.
Brahms het die kultuurgaping
as voorbeeld genecm en verklaar dat bcide die beskaafde
Swartman en Blanke se kultuur op die Christelilce gods.diens gebaseer is.
,.Waarom dan die gaping?"
het mnr. Brahms gevra.
,)ulle het God aan ons voorMrr. Brahms in die middel van 'n vurige betoog. (Foto: Foto·
gestel, maar terselfdertyd het
grafiese Vereniging.)
julie ons geleer om juJie te
haat weens die onreg deur
julie aan ons gedoen."
..Swart geleerdes dwaal van
VANJAAR bied die P.U. vir C.H.O. vir die eerste God af, omdat bulle die beeld
van ' rassistiese God, bet, Wic
keer die eerste jaar in Siviele, Metallurgiese, Myn- die
beste vir die Biankes gee
boukundige, Meganiese en Bedryfsingenieurswese en die krummels vir die Swartaan.
man los," was mnr. Brahms
se antwoord.
Van volgende jaar sal dan vir C.H.O. aangebicd, dan ook
Mnr. Brahms het voorgesteJ
ook die tweede jaar aangebied groot mynmaatskappye en andat Blank en Nie-blank 'n eenword. Na voltooling van hier- der gevestigde ondernemings
heidsgees moet ontwikkel wat
dle twee akademlese jare kan (Ongeveer 33).
deur God geriglyn is. Die tyd
'n student ()f by 'n ande.r uniVanaf 1974 bled die PUK
vir rekonsiliasie is, nou. Die
versiteit die finale twee jaar dan ook voUedlger vierjarige
uitdaging kom van God af.
voltooi vir die graad B.Se. In- grade in Chemiese en Elektro- Mensllk verwerplng en veraggcnleurswese, ()f hy kan 'n tegniese lngenieurswese aan.
ting word ondergeskik gestel
derde jaar bier voltooi en so- Hierdie grade is t.o.v. Elektro- aan die Wil van God.
doende 'n gewone B.Sc. graad tegnlek. Daar Is reeds aansoek
Mnr. Brahms verklaar dat
verwerf.
gedoen by die Raad van ProOm toegelaat te word tot Cessionele Ingenleurs dat hler- hy bewus is van die verdeeld.
blerdie studierigting moet 'n die ou grade erken word as in- heid en stryd onder die Nieblanke. Hy is ook bewus van
student Wiskunde en Natuur- genieursopleiding.
en Skelkunde as matriekvakke
Ons beet die ingenieurstu- die ouderllnge verdeeldbeid f'n
geslaag het. Belangstelling dente welkom en die PUK-mas- stryd onder die Blankes. Op
stadium bet
mnr.
word bestempel as bale goed sa hou met belangstelling die geen
vir die wegspringslag 35 ontwikkellng by trapkarre dop Brahms die Afrikaner as
studente het ingeskryf vir die -kursusse soos Masjlentekene, onderdrukker aangeval nie, en
eerste studiejaar. Geleenthede werkswinkelpraktyk, Majsien- deurgaans sy stellings van toevir hierdie studente is feltlik boukunde en Termodinamiek passing op beide Blanke
onbeperk en die aanvraag Is Is lmmers voorgeskryf. (Ver- volksgroepe gemaak.
bale groot. Dit blyk duidelik al aangesien daar sprake Is
Mnr. Brahms het ook: na die
uit die groot aantal beurse vir van 'n trapkarintervarsity met dreigende aevaar op die lands.lngenieurstudente aan die P.U. KOVSIES).
grense verwys. Hierdie toene-

mende
bcdreiging
verplig
Blank en Nie-blaok om te
rekonsilieer en om wedersydsc
opofferings tc maak.
.,Ons wapen is dus liefde
vir mekaar, vertroue jeens
mekaar, die bcsef om een in Kleurlingleiers wat miT. Brahms vergesel het. Van links na
God te wees," bet mnr. regs sit: Ds. S. Buti, mnr. Chris Wessels en mnr. John
Brahms verklaar.
Thorton.
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terrein van die Potchefstroomse Universiteit op die Oude l\1olen-landgocd
word beplan vir 22 en 23 Maart. Die P.U.-sportinstituut stel 'n omvangryke
program in die vooruitsig, waarby 'n verskeidenheid van sportsoorte betrek word.
Na verwagting sal \•erskeie
van Suid-Afrika se bekendste
sportfigure en Springbokke 'n
aandeel aan die verrigtinge M.
Mnr. Piet Malan, direkteur
van die Sportinstituut, bet
enkele van die reelings in brec
trekke bekend gemaak.
'n Sportsimposium waaraan
'n groot aantal sportlui sal
deelneem word op 22 Maart in
die Totius.-sredenksaal aanaebied. .,Sportmotivering" is as
sentrale tema daarvoor gekies.
Mnr. R. W. J. Opperman,
Voorsitter van die S.A. Nasionale Olimpiese Vereniiing
sal die openingsrede van die
simposium !ewer en prof. D.
P. J. Smith, afgetrede hoof van
die departement L.O., sal aan
die einde daarvan 'n samevat·
ting van die dag se besprekinge gee. Prof. W. N. Coetzee,
voorsitter van die Beheerkomitee van die Sportinstituut
sal as Voorsitter van die vergadering optree en prof. H. J.
J. Bingle, Rektor sal die aan·
wesiges verwelkom.
Nagenoeg vyfhonderd gaste
word by die simposium ver-
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'N LUISTERRYKE amptelike ingebruikneming van die Fanie du Toit-sport-

wag, waaronder sportdirekteure; sportbeamptes; dosente
in liggaamlike opvoedkunde:
sportverteenwoordigers
van
aile blanke S.A. universiteite;
die Sportstigting en Sportfederasie: lede van die Departement van Sport en Ontspanning en die S.A. Olimpiese
Vcreniging; verteenwoordigers
van Provinsiale onderwysdepartemente, Onderwyskolleges en inspektorate; onderwyser·afrigters
van
skole;
sportafrigters in Wes-Transvaa.l en sportskrywers.
Die hooatepunt van die verrigtinge is vir Saterdag 23
Maart ~paal. wanneer die
klem op massadeelname deur
die studente en personeel van
die universiteit val. Deur die
loop van die dag word die volgende aansrebied:
- 'n
Feesatletiekbyeenkoms
van slegs sowat twee uur.
- Tenniswedstryde
tussen
spanne van die P.U. en WesTransvaal.
- Interkoshuisbokkie- en netbalwedstryde en wedstryde
tussen die Pukke en Wes·

VIR AL U APTEKERBENODIGDHEDE
... ONS KEN U BEHOEF'TES

eq

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.)
Voorsitter; Dr. A. P. Goossens (L.A.V.); A. C. Dreyer
(B.Sc.-Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.-Far.)
LAV. (Besturend).

Transvaalse
uitnodigingspanne
- 'n Krickctwedstryd tussen
'n uitnodigingspan van die
P.U. en Wcs-TransvaaL
- 'n Rolbaltoemooi waaraan
spanne
Wes-Tr:msvaalse
deetneem.
- Drie rugbywedstryde: Puk
o.20 teen 'n gekombinecrde
weermagte o..20-span: 'n
oud-Pukspan teen die Pukke se tweede span en 'n gckombinecrd·• S.A. Universiteituitnodigingspan teen die
Pukke se eerste span.
Hierbenewens word ook 'n
skouspelagtiae openinsrseremonie in die vooruitsig gestel
waar die Minister van Sport
en Ontspanning, Sy Edele dr.
P. G. W. Koornbof as hoofspreker sal optree. Die seremonic sluit onder meer in: die
onthulling van 'n gedenkplaat;
die voorlees van 'n sportcredo;
fanfare: lansering van 'n groot
waterstofballon wat bo die
krieketpawiljoen sal bly sweef;
en
'n aimnastiekvertoning
deur die departement liggaam·
like opvoedkunde.
Die Fanie du Toit-terrein se
sportgeriewe bestaan uit 22
tennisbane, 8 rugbyvelde, 'o
atletiekbaan, S krieketvelde in.
sluitende 'n modeme pawiljoen met aile geriewe, 9 netbalbane, 4 hokkievelde, 'n rolbalbaan, 'n luukse sportaebou
met 'n kafeteria, onthaalsale,
kleedkamers, 'n gewiate-oefensaal en 'n noodhulpkamer.
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ONS IG4RNAVALDOEDIES,
PUKKE, hier kom bulle! Ons Karnavaldoedies vJr 1974! Hulle is: Karien Moolman (Karlien), Ansa
Seyffert (Karlien), Elsabe Dreyer (Vergeet-my-nie) en Rene Gouws (Kasteel). Interessante dames
met sterk persoonlikhede en 'n besondere liefde vir die Puk.
Wat musiek betref, is sy 'n
aanhanger van klassieke r.tu·
siek. Neil Diamond bly e~er
haar sangheld. Ansa bly net
buite Potchelstroom en Is die
jongste van drle kinders. Verder sleep sy nog nie vas nle!
As agtlenjarige student is
Ansa ' n interessante persoon
met 'n innerUke sterkte wat
besluit het om op die Puk te
kom swot.
2. Ansa Seytrert
Sy is in haar tweede jaar en
bring haar tyd deur met BA
en veral die beeldende kunste.
Dit is interessant om te weet
dat Ansa nooit van te vore
kuns geneem het nie en dees·
dae leef sy vir kuns en alles
wat kuns behels. Ansa maak al
haar klere self en ook sommige
van haar JUWele.
Sy bet gedink dat die karnavaldoediekeuring 'n groot
gekskeerdery was. Gevolglik
het die uitslag haar stom geslaan. Verder het sy gereken
dat die vrae aan haar gevra
was om haar lojaliteit teenoor
die Puk te toets. Vrae soos die
volgende is aan haar gestel:
a. Wat dink sy van lang hare
by mans
b. Wie is haar boksheld?
c. Wat verstaan sy onder
A.S.B. en wat dink sy daarvan?
1. Karlen Moolman
Karlen is ' n tweedejaar B.A.·
student, stet baie belang in
drama, en ook in poesie. Ver
lede jaar het sy netbal vir die
koshuis gespeel en is 'n begin·
ner wat tennis aan betre!. Sy
het oorspronklik gedink dat sy
na die S.R.·kantoor moet gaan
omdat daar geen damesverteenwoordiger op die S.R is
nie, en dat die S.R. gevolglik
graag 'n opname wou maak van
die dames se menings oor die
algemeen Die vrae wat aan
haar gevra 1s, is in die vorm
van 'n geprek aangebied. Sy is
veral genader oor die klereLANK. Ianger, langste en nie kort, korter, kortste drag van die mans en die langnie, is die mode-wagwoord vanjaar. Ja, selfs die broekpakke van die dames.
Hier volg nou 'n bale interesmanne is baie opgetrek met hierdie nuwe neiging sante
brokkie nuus: Karien
en wat is mooier, eleganter en vrouliker as 'n knie- Moolman sleep vas met Ben
lengte rok. Sulke kort rokke is buitendien onvrou- van Rensburg, die tweellnglik, onvleiend vir die figuur en dikwels seer op broer van Tbeuns \"an Rensburg. Tbeuns sleep weer vas
die oog.
met een van ons ander Karna·
Lang rompe is bcslis ook vir Gesonde, goedversorgde lang valdoedies, naamlik Elsab~
die dag bedoel en die aster hare is mooi vir d1c persoon Dreyer. Gelukkige k~rels!
met die dramatiese oog kan l>Y wie dit pas, maar dit laat
haar na hartelus uilleef in ont· die gesig bale gou streng lyle.
werpc, kleure en samestellii'IIJS. Die huidlge mode van korter,
• Bykomstighede se moontllk· sagter kapsels (met opw1p·
HIERMEE weer eens 'n uithede is onbeperk. Alles gaan af, l:uiwe?) is beslis 'n uitkoms.
En
as
jy
moeg
is
vir
jou
baar·
nodiging
aan al wat PUK is:
vera! bonkige krale en kuns·
blomme, sommer trosse daar· kleur, maar bang vir 'n drru.- ONS sock 'n naam vir die
van in kleure te kus en te tiese verandering, dan is son· Dames-komitce. Word 'n hcle
keur. Met 'n bietjie vindi.,-I· J;trepe in jou kuifie net die R5 ryker deur slegs jou naam,
adres en die voorgestelde
rykhe1d en oorspronklikhe•<l, ding.
kan 'n aster vir baar bale in·
Maar ag dames, die mode naam te pos aan:
DAMES-KOMITEE-SOEKleressante
bykomstighede het lanklaas soveel ruimt~ ge'N-NAAM,
laat vir aile figure. Ken jou
maak.
Die Wapad,
Hoog, hoi!r, nog boi!r rys postuur en persoonlikbeid en
P.U. vir C.H.O.,
ons op platvorms en bakke. neem dit krities in a~ by die
Tog is hierdie sandale bale keuse van jou klere. Nikc; kan of
Gooi jou inskrywing in Busvrolik en beslis vleiend vir die 'n flguur soveel skade a11ndoen
as klere wat nie daar':ly pa~
sie 16 by die S.R.-kantoor.
been.
ONTHOU: Sluitingsdatum is
Met die Ianger word van nie.
Al hierdie pragtigc vrou- 12 Maart 1974 en die wenner
die rokke moes iets plek maak
daarvoor. Ja, kort hare is In like klere help jou nilts as die van ons kompetisie word in
en skiellk lyk almal vroulikt:r, geheellndruk nie netjies en die daaropvolgendc Wapad
aangekondil(.
sqter en selfs vrlendellker. goedversorg voorkom nie.
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of uit

SOEK NAAM

Verder is Karlen afkomstig
van Outjo in S.W.A. en beweer
dat die Adamsgeslag haar laat
na buite straal. Sy bou van
alles wat natuurllk en opreg Is.
3. Elsabi! Dreyer
Elsab~ is aangell! vir die so·
siale lewe en tog lief vir lees
en die buitelewe, vera! bergklim. Haar belangstelling strek
van kook en koekbak tot by
kleremaak. Verder is c;y bale
lief vir eksotiese dlsse, veral
see kosse.
Sy is nie 'n mens wat graag
in Johannesburg sal wil bly
nlc, maar nooil as te nimmer
op 'n klein plekkle nie! Haar
woorde was: .,Ek sal sommer
doodgaan op so 'n klein plek·
Ide".
Elsab~ het niles teen die
kleredrag van die mans van
die Puk nie. Sy Is mal oor die
huldlge modes. Wanneer dit
by 'n klavier en 'n klarinet
kom, staan sy glad nie onban·
dig nie. Terloops, sy bet tot
verlede jaar nog die klarlr.et
in 'n orkes bepsecl.
rnteressant is dat sy ver·
tede jaar saam met die A.S.B.
vir ses weke getoer het.
Elsabl! bet gemeen dat die
keuring die Dameskomitee be·
trek bet, en dat die net 'n
menings opname was. ,,As ek
dit geweet het, sou ek noolt
gegaan bet nie.
Die keuringsraad het haar
ook uitgevra oor ,,Kennls van
die aand" van Andre P. Brink.
Elsab~ beweer dat dit dieselfde
neiglngs begin vertoon as die
oorsese 1ektuur. Sy betwis nie
die !cit dat dit van groot Ute·
r(!re waarde kan wees nie. Tog
is die boek na haar menlng te
kras geskryf. .,Aan die begin
boei sulke lektuur jou, maar
later wurg dit jou".
Ten slotte: Elsabl! is 'n derde jaar B.A. student, en soos
ons reeds genoem het, sleep sy
dlk stukke vas met Theuns van
Rensburg. Gelukki.ge Ou!
4. Ren~ Gouws
As daar van Ren~ Gouws
gepraat word, is dlt asof daar
Iewers 'n klokkie lui. lets wat
mens aan die Gimnastrade laat
dink. Ja, Ren~ was een van
S.A. se gimnaste wat na Switserland was in 1969. Op sportgebled Is sy 'n dame wat haar
plek volstaan. Onge1ukkig bet
haar beiangstelling In gimnb·
tlek gekWYD, maar sy speel tog
nog hokkie vir die Puk en i~
'n kranlge hokklespeelster vh·
Wes-Tvl
So geheel en al onbewu.s
was Ren~ van die keuring, dat
sy ~ommer in haar hokklelrlere S.R.-kantoor toe gedraf het.
Sy is 'n tweede jaar H.NO.D. student en haar gellefkoosde disse is sosaties en
roomys. Charles Bronzen Is
haar held en terloops, as F.Y
geld gebad bet, bet sy vir baar
'n Mercedes -sportmodel motor
gekoop.
Sy ts die jongste van viu·
dogters en Is a!k'omstig uit
Carletonville se w~reld. Ren~
bet geen liefde vir ,.underground" muslek nlc (miskien
omdat sy uit die gate wOreld
afkomsUg is?) Llgte muslek

I

beweer sy is strelend vir baar
gemoed, en dan vera! Dean
Martin.
Pukmanne, Ren~ beweer dat
julle kleredrag haar nog nooit
ontstel bet nie, inteendeel! V~rder trek die Puk-aster11 pragtig
aan, vera! as 'n mens dlt moet
vergelyk met di~ van ander
kampusse se dames. (D:.nkie
Ren~! jy laat die asters sommer bale mooi voel!

Nou ja, Asters en Ouens,
dlt was ons Karnaval-doetlit.lS
self aan die woord. Namens
ASTER wil ons julle sterkte
toewens vir die Karnaval, en
dit klink of julle sommer bale
oulik is, en die Puk-aster ldenuteit met aile waardighc1d gaan
uitdra. (Dankle ook aan die
Manne wat die keuring waargeneem het, ons ASTERS is bale
opgetrek met ons DOEDIES).

Van bo na onder: Karlen Moolman. Ren~ Gouws, Ansa
Seyffert. Elsab~ Dreyer. (Foto: Fotokuns.)

KARLlEN
KARLIEN se 1974 het vanjaar
op die kruin begin. Die Raads.
medalje, vir die veelsydigste
damesstudent op dfe Puk, is
aan Betsie Schlebush, verlede
jaar se primaria, oorhandig.
Voorverlede jaar bet dieselfde
gebeur toe Triena Roestoff,
~rewese onderprim van Karlien
dit ook gekry bet.
Met ont~rroening was die
S A.U.K. hier om die dore se
oulikhede plus natuurlik die
ou dames se ,.oorc:-:>ronklikbeid" op band vas te Ie luister maar oor Studentevaria.

Die Eerstejaarsatletiek bet
heel vrolik begin, aan die sy
van ROOI gedasde Skuur bet
ons op die sportterrein aangekom. Onder luide gesing bet
Karlien se dore onder hul
mcdedore uitgeseil om tweede
te kom.
'n Paar feestelike interaksies
is agter die rug, en met Skuur
doen ons dit so in die lyn van
wyn. Verlede jaar se sleepaksies het groot vrug gedra
~ want daar is 'n klomp met
blink klippies aan bul rin&·
vingers.

I

Wanda
..WANDA"- Die beste naam
op die PUK! Of wat ~.~ ono;
eerstejaars?
Die ontgroening was soo'> 'n
.,nlckerbal" - bard maar lekker. Die ontheffing Is toe voora!gegaan deur die sluk van die
nare Ogpoe en die eed van ge·
trouheid aan Wanda wat elke
eerstejaar met eerbled moes

ane.
Nou - die Onthefring: Dit
was een groot roornysfees soos
alleenlik Wanda-inwoners kan
vier. Net na hierdie pret bet
die manne van Dorp hulle verskynlnc gemaa.k vir 'n middernagtellke braalvlels. Sldellk bet
die ,.gort' dore" ontpop in die
pragtlpte eerstejaartjles op

die plaas. Na die vroUke gesing
In die vierkant ls die manne
hier weg met 'n groot gejulg.
Saterdag was dlt net die ene
optof in hierdie koshuis - dlt
was mos weer ,dlnee vanaand".
En bet bulle dit nie geniet nie.
Ons is bly dat julie op so 'n
manier deel van die Pukke kon
word.
Donderdag 28 Februarie bet
Wanda 'n lnter-Hallo ger~l
met Klooster. Hulle is getrakteer met heerllke OUebolle en
Bola.
Sonder enlge twyfel was
hJerdie aand 'n reuse sukses.
Wei, as ons die jaar so entoesiastles begin, 1~ daar vir ons
nog gTOOt feeste voor.
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AAN die einde van verlede jaar bet die redakteur van ,,Pharetra", dit is die studenteblad van die
Vrije Universiteit te Amsterdam, die meegaande brief aan die S.R. van die P.U. vir C.H.O. geskrywe. Die S.R.-voorsitter antwoord mnr. Van der Meijden en op versoek van die studenteraad plaas ons
dit volledig:
Geacbt bestuur van die
Studenteraad,

als elders in de wereld - te
bestrijden, zou ons bet gevoel
geven dat u en wij dezelfde
vis1e hebben op de van ons
door bet evangelle gevraagde
dlenste aan de naaste.
Onze bezwaren hebben wij
hierboven duidelljk gemaakt.
Toegespitst op onze overeen·
komst bet-eken zij dat het ons
moeilijk valt aan de huid1ge
overeenkomst vast te bouden,
als niet, b.v. via een funda·
mcntele dialoog, duidelijk zou
worden dat beide partijen hun
roeping om in deze tijd ongerechtigheid te bestrijden in
dezelfde zin opvatten."
Tot zover de toelichting van
de Commissie voor de BuUen·
landse Betrekldngen op de beslissingen van de Universiteits·
raad. De redaktie van bet VU·
studenteblad ,.Pharetra" stuurt
deze tekst aan de studenten·
organisaie aan de PU met de
bedoellng hierop een reaktie
van hun kant te ontvangen.
Deze reaktie zou ons lnziens
moeten bevatten: bet stand·
punt t.a.v. apartheid, bet ult·
wissellngsverdrag met de VU
en de mogelljkheden die men
ziet voor een fundamentele
dialoog (zoals hierboven voor·
gesteld) om tot een eenduldige
stellingname inzake apartheid
te komen. Het afdrukken van
zo een reaktle in ons blad zou
een stimulans betekenen voor
de diskussie onder VU·studen·
ten over dlt ons inzlens zeer
belangrijke onderwerp.
Anderzijds :z:ouden wlj het
ook op prijs stellen wanneer
jullie de studenten aan de PU,
middeJs het orgaan .,die Wa·
pad", in kennis stellen van bet
bierboven ge.f ormuleerde VU·
stand punt.
In de hoop spoedig een re·
aktie van jullie kant te mogen
ontvangen, tek.e nen wlj,
met de meeste hoogachting,
namens de .,Pharetra"-red.,
Anton v. d. Meijden,
red. buitenland.

Zoals juUie waarsc:hljnlljk
bekend, zijn naar aanleiding
van bet bezoek van prof. Cloete aan de Vrije Universitelt te
Amsterdam binnen deze unJ.
versiteit de nodige bezwaren
gereun tegen voortzetting vaD
bet uitwisselingsverdrag tussen docenten van de VU en
de PU. Op 3 April jl. sprak
de universlteitsraad zich lllt
voor een kritiese bezinning op
de kontalrten met Potchef·
stroom. Daarna is een universi·
taire commissie ingesteld, die
zlch bezl,g heelt gehouden met
bet geven van een toelichting
op de binnen de Vrije Univer·
sitelt gerezen bezwaren. Wij
clteren deze toelichting:
.,Het zal u waarscbijnlljk
niet onbekend zijn dat deze
bezwaren samenhangen met
ons standpunt ten aanzlen van
de zogenaamde apartheid. Op
de universlteitsraad is door
enkele leden nadrukkelijk ge·
steld en door geen lid tegen·
gesproken dat van onze zijde
de apartheid - zowel in de
vorm van ,.grote" als In de
vorm van ,,kleine" apartheid
- wordt afgewezen. WU ach·
ten haar in strijd met de gerechtigheid welke aan alle
mensen, ongeacht hun hulds·
kleur en ras, de vrijheid ver·
tekert om te kiezen waar zij
willen wonen, welke arbeid ze
mogen verrichten, met wle zU
in bet huwelijk willen treden,
op welke scholen zij hun kin·
deren wlllen Iaten gaan, eztt.
enz. .89perkingen van deze
rechten mogen nooit aan men·
sen worden opgelegd met als
Jrriterium hun toebehoren tot
een bepaald ras ol bezitten van
~n bepaalde huidskleur. Voor
de Vrije Universitelt is de
waag gerezen of de docenten·
ruil met de PU niet betekent
dat men zich laat inschakelen
in het systeem nn de apart·
held. Uiteraard zou de vraag
haar klem verliezen, wanneer
S.R. ANTWOORD
de PU evenzeer als de VU de
apartheid zou alwijzen. Van DIE redaksie van ,.Pharetra"
onze zijde •k unnen wij on6 verwag om 'n reaksie van die
voorstellen dat u in zo 'n ge- PU vir CHO te ontvang wat
val zou wijzen op de moellijk· drie elemente moet bevat:
heden dat de vigerende wet·
gevlng In Zuid-Afrika uw han·ll. Die standpunt van die Stu·
denteraad ten opsigte van
den bindt en bet u onmoge!Jjk
die uitruil-ooreenkoms met
maakt nietblanke studenten
toe te Iaten. Een princlpi~le af·
die VU.
'
wjjzillg van de apartheid uwer-12. Die standpunt van die Stu·
denteraad ten opsigte van
zijds en een bereldheid om
die moontlikhede vir 'n fun·
5Amen met ons elke vorm van
damentele dialoog om 'n
raciale ongerechtigheid - zo.
eenvormige standpunt ten
wel in uw land als in bet onze
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opslgte van apartheid te
probeer berei~.
S. Die standpunt van die PU
vir CHO se studenteraad
ten opsigte van apartheid.
1. Die

uitndlingsooreenkoms
.tussen dU1 VU en dU1 PU
vir CHO:

.
Een van d~e grondsl~e van die
modeme mterstaathke same·
Iewing, ln teenstelling met die
konlrontasiebeleid van eeue
gelede, is die beginsel van ella·
loog, ,.Audiatur et altera pars".
Deur kennis van en begrip vir
wedersydse belange en pro·
bleme word geskille en moont·
like krisissituasie opgelos of
vermy. Die vraag wat by die
VU opgekom bet, nl. of die
uitruil van dosente met die
PU ylr CHO nie lnskakeling
met die .,sisteem van apart·
heid" beteken nie. is dus in
algehele teenstelllng met die
begrlp van dialoog. As uitrui·

ling van dosente sou beteken
dat die VU by die ,.apartheid·
sisteem'' inskakel, is die om·
gekeerde ewe waar! Die besoeke van Nederlandse akadem1ci
aan Suid-A!rika beteken ewe·
min 'n ,.inskakeling met die
apartheidsisteem" as wat soort·
gelyke besoeke aan byvoor·
beeld Rusland, China of Wes·
Duitsland noodwendig 'n in·
skakeUng met bulle sisteem
sou beteken. Dit kan egter
wei 'n beter wedersydse begrip
tot gevolg M. Dit Is dan ook
die rede waarom die PU vir
CHO van mening is dat die
opheCfing van die uitruillingsooreenkoms met die VU 'n be·
langrike kanaal van onderlin·
ge samewerking sal sluit, en
beide universiteite 'n geleent·
held sal ontneem om mekaar
se standpunte beter te kan
begryp en te waardeer.
2. Fundamentel.e dialoog om
'n eenvonni(le standpunt
OOT crpcrrtheid te verkry:

Die studente van die PU vir
CHO verwelkom die geleent·
held om deur 'n fundamentele
dialoog tot 'n eenvormige
standpunt oor apartheid te
kom. Die oproep van die ,.Com·
mlssie voor de Buitelandse
Betrekldngen" tot dialoog om
'n eenvormige opvatting met
betrekkJng tot die bestryding
van ongeregtighede te verkry,
asook die oproep van die ,,Pha·
retra" redaksie tot dialoog oor
apartheid, beklemtoon beide
die behoefte aan fundamentele
dlaloog. Persoonlike ,.face to
face" kommunikasie sou die
beste manier gewees bet om
dialoog te voer. Ongelukkig is
dlt D0\4. Die moontUk nie. Die
PU vir CHO sou dus graag
deur korrespondensie en deur
die wedersydse plasing van
mekaa.r se brlewe in ons stu·
denteblaaie me~ die VU ge-

dagtes wou wissel oor apart·
heid. Daardeur sal ons merungs Mr apartheid kan wls·
sel en tot 'n eenvormige stand·
punt kan kom. As Christene en
verteenwoordigers
van
'n
Christellke
studentegemeenskap steun die studenteraad
van die PU vir CHO die VU se
standpunt heelhartig oor die
bestryding van ongeregtighede
waar dit ook al ter w~reld
voorkom.

word aan die eise van sekere
mense dat alle onderwys deur
medium van Engels gegee
moet word of geld die beginsel
van moedertaal-onderwys nog?
(Naas Afdkaan~ en Engels
word daar in 8 Bantoetale on·
derwys gegee In Suid·Afrika
aan 8 Bantoevolkere wat, hoewei alma! swart, van mekaar
verskil soos die Duitsers, Hoi·
landers en Noorweers almal
blank is en van mekaar ver·
skil).

v) Is die geregverdig dat
die PU·studente die regering
kritiseer omdat die regering
die Xhosa-studente by Fort
Hare Universitelt en die Zulu·
studente by Ngoma·Universi·
teit grater subsidieer per kapi·
ta in bulle studies as die PU·
studente?
vi) Wat is die VU-studente
3. Standpunt ten opsigte van

se siening van die beleide van
die opposisie politieke partye
in Suid·Afrika? (Die Verenig·
de Party se federasiebeleid,
die Progresslewe Party se beJeld van gekwallfiseerde stem·
reg op grond van materU!Je ba·
tes en akademlese kwallflka·
sies, en ander klelner politle·
ke partye in Suid·A!rika met
ander standpunte).
Gelyktydig kan sodanige dia·
loog ook lei tot verdere gedag·
tewisseling oor die verskillen·
de benaderings en beleide van
die Party van de Arbeld, Party
D.66, die ·Katolieke Volksparty,
die V.V.D. en ander politieke
partye in Nederland oor die
aanwending van die werkkrag
van ,.Gastarbelder" sowel as
die teenwoordigheid en be·
bandeling van Ambonnese en
Surinamers in Nederland.

apartheid;

Die VU verwag van die PU vir
CHO 'n afwysing of goedkeu·
ring van apartheid waarvolgens
die VU sy verdere optrede sal
bepaal. Tog Is dit vir die stu·
dente van die PU vir CHO nie
moontlik om apartheid slegs
met 'n enkele woord af te
keur of goed te keur nie. Op
die universiteits·kampus self
bestaan daar naas die drie po·
litieke partye, ook 'n groot
verskeidenheid menings en sienings oor apartheid. Die drie
politieke partye, die Nasionale
Party, Verenigde Party en Pro·
gressiewe Party het elkeen 'n
eie oplosslng vir die situasie
in Suid·A!rika en 'n eie inter·
pretasie van apartheid. Die
Studenteraad van die PU vir
CHO, wat ook verskeie sicnings verteenwoordig, steun se·
kere aspekte van apartheid ter·
wyl dit weer akademles-krities
staan teenoor ander. As sekere
a.:;pekte van apartheid werklik
gebaseer sou wees op die bcginsel van bevoorregting en
oorheersing van een voJk oor
ander volkere wat hierdie sub-

I~ontinent bewoon, dan sou dlt

tnderdaad die plig van die
studenteraad van die PU vir
CHO wees om, in gehoorsaam·
heid aan sy roeping as studen·
teraad van 'n Christelike uni·
versiteit so 'n stelsel ten sterk·
'
ste te veroordeel.

I

4. lnleidende gedagtes vir
voorgesteld.e diaLoog:

Aangesien die studente van
die PU vir CHO nie 'n een·
vormige standpunt oor apart·
held huldlg nie, kan dlt stlmu·
lerend wees vir ons diskussies
as die VU·studente hulle stand·
punt of menings laat boor oor
sekere knelvrae en aspekte
van apartheid wat tans onder
bespreking is op die PU-kam·
pus. Sekere probleme Is:
I) Reken die VU-studente
dat die verskaffing van selfregering en selfbeskikldng aan
die Bantoevolkere in Suid·A!ri·
ka, .soos die Suid·Afrikaanse re·
germg tans oorweeg, veroor·
deel behoort te word?
il) Moet die aankoop van
welvarende boere se grond
deur die regering om dit aan
die Bantoe·tuislande te gee
veroordeel word, (soos sekere
mense tans in Suid-Afrika
doen) of aangeprys word as 'n
stap in die regte rigting?
Ill) Hoe moet die ander vol·
ke In Suid·A!rika staan teen·
oor die onlangse eJs van mnr.
Buthelezi, Ieier van die Zulu·
volk, dat hy Eerste Minister
van Suid·A!rlka moet wees om·
dat by die grootste volk ver·
teenwoordlg? (Daar is 4 mH·
joen Zulu's in Suid·Afrika en
Zululand teenoor die 3,9 mil·
joen Xhosa's en 3,7 miljoen
blankes wat die volgende
grootste volke uitmaak; die
kJeinste volk is die Noord
Ndebele wat ult 181,000 mense
bestaan).
iv) Moet
daar
toegegee ,

I

PUKKE GAAN TOER

OORS·EE
DIE UniversiteHsraad bet op 'n onlangse vergade·
ring toestemming aan die P.U. Rugbyklub verleen
om 'n kort toer deur Europa te onderneem.
In 'n onderhoud met mnr.
Piet Brand, die toerorganiseer.
der, het by gese dat aile voor·
lopige toerretHings reeds getref
is. Die pian is dat die span
agt wedstryde in ses Iande
teen klubs van formaat sal
speel. Die klubs teen wie die
Pukke te staan sal kom is
meestal wenners van bulle
ondcrskeie Iigas.
Die voorlopige toerprogram
wat sal strek vanaf 20 Novem·
ber tot 22 Desember 1974 sien
soos volg daar uit: Lisabon
vandaar na Madrid, Nice
(Suid-Frankryk), Rome, Bern,
Bonn, Parys en vanhier af 'n
een daagse besoek aan Amster·
dam en daama word die toer
afgesluit met twee dae in Londen.
Die span sal bestaan uit
drie-en-twintig spelers en drie
beamptes wat insluit 'n bestuurder, afrigter en 'n sekre·

taris. Die onkoste sal oogeveer
R600 tot R700 per persoon be·
loop. Daar sal van elke speler
verwag word om 'o sekere be·
drag wat nog nie vasgestel is
nie in te samcl.
Volgens mnr. Brand sal daar
gcleentheid wees vir 'n groep
oodersteuners om saam te
gaan, Die aantal plekke beskik·
baar vir ondersteuners is nog
nie vasgestel nie maar sal
mettertyd bekend gemaak
word.
Die gedagte is reeds genoem
om 'n ondersteuners klub te
stig wat die tocr sal mee
maak. Hierdie klub kan dan
met die fondsinsameling en
toerreelings behul.psaam wees.
Aile verdere reelings in ver·
band met die stigting van so
'n klub sal in die volgende
WAPAD verskyn.

* Vervolg op blacky 8

U kan gerus u bande versool by ...

NATYRE
BANDAG
( EdmsJ Bpk.
'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK
Groot Voorraad

*
*

NUWE en VERSOOLDE banda
Versoling nou ook verkrygbaar in die
GOODYEAR G 800 loopvlak
Nuutste toestel vir WIELSPORING en
-BALANSERING.

LOMBARDSTRAAT 37 POTCHEFSTROOM
Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste
pryse.
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DIE WAPAD

BLADSY· VIER

~I

PAD
ONTSPANNING

PUKKE BETOOG NIE
'N Onrusbarende gerug doen tans die rondte op die kampus. Dit is wei

betreurenswaardig dat die Potcbefstroomse Stadsraad besluit bet om 'n
gesk.iedkundige gebou in Potcbefstroom af te breek. Dit is egter nie die
onrusbarendste nie. Dis die feit dat daar 'n groepie studente besluit bet om
bierteen te betoog. Dit is nie iets wat onder Afrikaanse studente tuishoort
nie. Daar is ander metodes wat gebruik kan word om menings te lug. 'n
Versoeksk.rif is baie beter. 'n Goedgemotiveerde versoekskrif kan mense
wie se aandag verlang word meer trek. 'n Betoging sal slegs deur die pers·
wese aangeryp word om die PUK in 'n swak llg te plaas.

PROGRAMAAND

Baie geluk aan Korps en PNB. met bulle eerste programaand. Die gesamentlike poging van bogenoemde twee hoolliggame verdien beslis 'n eervolle vermelding en kan as uiters geslaagd beskou word.
Die spreker bet egter nie altyd aan die vereistes van die akademiese
verhoor voldoen nie. Ongelukkig bet die opswepingstaktiek wei byval gevind
by sekere geledere van die gehoor. Werkiike pitkos was uiters skraal en
dun gesaai wat die gevoJg gebad bet dat die persone wat aan die bespreking deelgeneem bet dit moes aanvul.
Die spreker bet welliswaar genoeg reaksie ontlok wat die aand besonder interessant en geslaagd gemaak bet. Ons sien uit daarna om die resultaat van 'n opvolgens vcrgadering te sien. By so 'n geleentbeid kan die
Pukke die debat rustig voorsit en helderheid oor sekere probleme kry. Dit
sal ook 'n einde bring aan die politieke duisternis waatin party mense leef.
PrOif. D. C. S. van der Menve bet 'n puik opsomming van sake gegee
en die wysheid van 'n diep denker en briljante akademikus kan noullks
negeer word.
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Geagte Redakteur,
Na aanleidin~ van 'n brief
In die vorige uitgawe van ,.D1e
Wapad", wat tot die sosiaal·
akademiese vereni&ini ~reri&
is, wil ek ook ~rraa~r 'n stuiwer
in die armbeurs werp. Ek wil
my egter by die Seotrale Aka·
demiese Bestuur bepaal.

MINISTER
OP Dinsdag 12 1\laart ontvang die Puk besoek van die minister van binnelandse sake dr. Connie .Mulder. By hierdie geleentbeid sal dr. Mulder 'n
boodskap bring tot die Republiek Tarcntalia en die aand optree in 'n PNB
programaand. Die Pukke sien uit na die toespraak wat dr. Mulder sal lewer
by die geleentbeid. Dr. Connie Mulder, u word hartlik verwelkom op u
Alma Mater.
Mag ons as Pukke lang teue drink uit u ervaringsbeker.

Eerstens die aetalle. In die
,.Besembos" lyk die S.A.B.·foto
113 'n koshuisfoto wat Redak·
teur Fanie sc valbyl ontalip
hct. En die heHte van daardie
pcrsone het nooit 'n woord
gese op 'n ver~raderina nle,
want wat moet die onder.voor·

KONDIG MET GENOEI: AAN OAT HULLE
NOU ONDER NUWE BESTUUR IS.
t
\

t

ONS BlED:

Copper Rail Restaurant en
Dameskroeg
Studentekroeg
A Ia Carte Restaurant
Musiek deur die 'Quicksands' van Johannesburg
~.;
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MET die groot droogte van
1933 nou tinaal aater die rug,
oa die groot oorstromings van
1973/4, wonder ek ot dit nie
tyd aeword het om die stiama
van daardie maer jare finaal
af te wcrp, en ons kampus
hier in Wes·Transvaal te laat
bot en blo m nie.
Na die onsuksesvolle poaing
om mielies voor Over de Voor
aan te plant, is die tyd nou
ryp om arasgewasse aan te
plant om te voorsien in die
groenvoerbehoefte van die stu·
deote in die winter. Dit sal te·
gelykertyd die groot skoon·
maak in die lente verl(emak·
lik, die stof uit die oe hou, en
die algemene indruk wat die
kampus s.kep, nl. die van ecn
groot agterplaas, verbeter.
Dit wil toa vir my lyk of
die geil jare Josef se skure vol
klippe gaan maak i.p.v. ,.groen·
voer". as ek so kyk na flie
klipperk tussen Karlicm en
die Sentrale Eetsaal.
Verfraai ons terrein asseblief! Plant aras, blomme,
struike en borne, en gebruik
die water so oorvloedig tot
ODS beskikking.
Laat ons lyk na die vooruitstrewende Unlverslteit wat on5
verooderstel is om te wees, of
vra ek te vee!?
Antjie.

NAMATE c
bet in bela1
die polftie~
geword da1
aangeknoo1
terse begin
Ek lean m
Stelling was
die belanirikl
gebied. Dit g
min- en 'n
kon deurtrek
stadium toe
vonns begin
dat 'n staat '1
tratiese staat
llOif op. elke
kan floreer. !
woonlik onde1
durende opst
rewolusies e1
anderin& van
laJllf van die
die weet-somst
In hierdie o
vandaa die Ill
wereld, want
ring wat net
eksperte best
tan noodwen
as 'n uoieke
wag waar jy
manne aan di
bet nie. Selfs
kaat B. J. V

WIL - NET - HELP

Enigiemand wat a1 die dooieriae ver~raderin~rs van hicrdie
boofliggaam moes meemaak
(Ek dwing al om lg. woord
tussen aanhalin~rstekens te
skryf), sal met my saamstem
dat bier veel ruimte vir verbeterini is.

DIE KINGS HOTEL

VRYDAG,

KLITSGRAS
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DJe probleem van ontspanning word al groter. Vanwee die brandstofbeperking moet bierdie probleem ernstige aandag geniet. Dit is nie sJegs die
taak van die studenteraad nie, maar 'n taak van Potcbefstroom se Stadsraad.
Die vraag van watter ontspanningsfasiliteite daar in Potcbefstroom
Js, kom by 'n mens op. Dit word sterk betwyfel of een fliek, twee inryteaters
en Die Dam genoeg is. 'n Saak wat nie weg geredeneer kan word nie, is dat
Potchefstroom 'n ,Jeugstad" is. Regverdig dit dat die PUK, POTE en die
Weermag, om nie eens van die Hoerskole te praat nie, met so min ontspan·
ning sit.
Die brandstofk.risis het dit te weeg gebring dat - as voorbeeld A.B.K.K. nie meer toere na operas en uitvoerings in Johannesburg kan
reel nie. Daar is 'n uitweg, om die toneelgeselskappe in Potchefstroom te
laat optree. Die vraag wat dan uitgesk.reeu word, waar moet dit opgevoer
word, bier is nie 'n teater wat groot genoeg is nie. Kan ons nie 'n teaterkompleks in Potchefstroom kry nie of is dit te veel gevra?

I
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sitter dan nou ook se as die
voorsitter daar is om die vereniging se oninteressante verslag aan die stuk of dertig as daar ooit 'n kworum was verveelde luistenaars (?) voor
te hou. Om mee te begin kan
met die onder·voorsitters wea·
~:cdoen word.
Aange5ien die onderskeie
verenigings se verslae eo versoeke nie die ander raak nie en ook nie interesseer nie wil ek die hervorminrs verder
voer. Ek sien die ideale S.A.B.
as slegs 'n koordinereode Iii·
gaam van hoo~rstens ses dag.
bestuurslede. Konvenors van
komitees kan uit bulle aan~re·
wys word en die Jede uit die
bestuurslede van geaffillieerde
en gepatroneerde liggamc. Verslae kan skriftelik inaedien
word. Eo die da&bestuur, wat
nou die totale S.A.B. uitmaak,
kan tweeweekliks veraader om

]Itt bit llnnrb

verenigings met sake met hulle
wil besprcek, te woord te
staan. Dink aan al die tyd wat
gespaar kan word nadat u
onderstaande syfers vergelyk
het.
Onder die ou stelscl:
4 vergaderiogs x 1 uur min·
steos) x 50 Jede (veronderstel om teenwoordig te
wees) = 200 man/ ure
Onder die voorgestelde stcl·
sel:
18 vergaderings (hoogstensl)
x ~ uur x 10 lede = 90 man;
ure.
Is dit nie 'n probeersta~r werd
nie?
Indien 'n saak opduik waarby alma! belana bet kao 'n
spesiale vergadering baie mak·
lik gerei:J word.
So kao verhoed word dat
die S.A.B. 'o klug word. HY
IS GOED OP PAD!
WIL-NET-HELP.

Grade
grati~ in
absentia
toegeken

ONS Is die :
van die sail
Tog, wanoee
en Juister, kru
as om te dinl
net in lig~raam
nie. Ons gees
lot in die ker
massa vuil.
Nou sat julie
kom? Soveel
rwer by een g
lame!, is skril
>eskinder
n
cwaad, kam d
styg af. Daar k
Jepraat word
:tudent nie.
Ja jy, jy wa

lfattbeus 6 : 9 - ,Laat u Naam geheilig word".
link: •.Aai wa
Die Spreukedigter het tereg gese:: 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom." _
~Jan, of ou I
mder kamer,
Verloor 'n mens sy goeie naam, verloor hy invloed en vertroue.
1kinder totr l
Sal 'n goeie kind toelaat dat sy pa se Daam in die modder vertrap
ulle, die huisk
word? Nee!
!CI'Stejaars
Enige mens raak ontstoke as sy naam in die gedrang kom!
~ekere mans <1
Dames, '1'\ n
Veel meer rede het God tog om Hom te vertoorn as sy hoogheilige DIE Potchefstroomse Un t"
Naam gelaster en misbruik word?
siteit aaan vanjaar • uit n·
Ons bid dikwels: ,Laat U Naam geheiUg word," maar leef ons dit in dering maak en stude•t . wat m~·EJ
bulle arade in absentia wit .I. ~
die praktyk uit? God eis dit van ons in die derde gebod!
Niemand kan neutraal staan nie. Ons ook nie. Daarom kan ons nie ontvan~r, kwytskeld van die )RIENTERIJ
gebruiklike fooi wat hulle I
maar met die hedendaagse ,kultuur" meegaan en die lastertaal van die d33rvoor moet betaal. Hierdie ente is tev
wereld ignoreer nie. Ons kan ook nie net die skouers optrek oor rolprente besluit is ieneem met die 0011 l»uk eerstej;
soos ,Paint your Wagon" nie- dit is geen verskoning voor God om te s~: op brandstofbesparing. Die H 1 t
koste van die toakenniog van
ee. wa van
.,Dit is mos maar soos die mense gepraat en gelewe het," nie.
rrade in absentia beloop RIO ~ cg . .!rd van l
Christus skrywe sy Naam op die voorhoofde van sy uitverkorenes en vir 'n doktorsgraad en R6 vir hre !_'J bens c
.
n erAen aar
Hy laat ons op sy Naam vertrou. Deur sy soenverdienste bet Hy vir ons die ander arade en diplomas.
()'t .
.
p
U
.
•
1
1s toa wa
ewi~e saligheid verwerf.
D. 1e . . : 1s ~ platte1andse :net
die sakl
God bet aan ons die heerliks verwagting geskenk om ODS nou al uruvers1te1t en d1e meeste van NOrd
d'
sy
studeote
en
bulle
familie
IOek om Je
- in hierdie bedeling - te dra, nl. dat ons eeDdag deur Hom sal ingaan in
en vriende moet g:root afstande ~
t
sy heerlikheid om sy heilige Naam in ewigbeid te prys.
afle om 'n rradeplegtigbeid Hiinterinee~ e
10
Met die heerlike vooruitsig moet ons dus 'n valse bedagsaamheid ver- by te woon. Die studente wat ........
•
...,.. en di't
1 sc
geet. Ons moet 'n vriend (in) vermaan as dit nodig is. Om te swyg en die voel om te help met brand· - · - j rda
.
d eur rue
.
d'1e -·""'
lla aa d' me
laster toe te laat, betekeD dat jy jouself en jou vriend laat skade ly. Dan stofbespanni
ifadeplelftigheid by te woon 1_, __ ~r le I
loop ons die gevaar om 'n vloekende volk te red.
.
.
hulle IIUUCSlC
WaaJ
rue,
saI d us vaJl,)aar
/f1IIJ.
•
Moenie swyers wees nie, maar wees VREUGDEBODES en GETUIES ifade of diplomas ifatis in lei ~ICDJ
van God se genade wat Hy in Christus aan ODS betooD bet.
absentia !tan ontvanr.
•
1
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tAS
van
· die rug,
nlngs van
r dit nie
ie stigma
lTC finaaJ
kampus
tl te laat

•
• II

o~te

le pogiDg
·de Voor
tyd nou
: aan te
'n in die
n die stuOit sal te·
•t skoonlergemake bou, en
wat die
: van een
rbeter.
•Y lyk of
skure vol
v. ,.groen·
k: na die
U'lion

en

ein asseblomme,
1 gebruik
oedig tot
e vooruitlt wat ons
! wees, of
Antjie.

~

DIE WAPAD

N.UIATE die Republiek van Tarentaal toegeneem
bet in belangrikheid op alle gebiede, maar veral op
die politieke gebied, bet dit dringend noodsaaklik
geword dat vriendskapsbande met nabygelee state
aangeknoop moet word om die alombekende Westerse beginsels van dialoog te handhaaf.
Ek lean motiveer wat my
stelling was in verband met
die belangrikheid O!> politieke
aebied. Dit gebeur ontsettend
min - en 'n mens sou 'n lyn
kon deurtrek vanaf die begin·
stadium toe state regerings\'Orms begin aanneem bet dat 'n staat 'n eenparty-demokratiese staat lean wees en dan
n()i OP· elke denkbare aebied
kan floreer. So 'n staat is ge.
woonlik onderhewig aan voort.
durende opstande, betogings,
rewolusies en gedurige ver·
andering van regering na gelang van die onguurbeid van
die weetsomstandigbeid.
In bierdie opsig is Tarentaal
vandag die modelstaat in die
wi!reld, want ons het 'n regering wat net eenvoudig uit
eksperte bestaan en 'n mens
kan noodwendig niks anders
ts 'n unieke utopiastaat verwag waar• jy uiters bekwame
manne aan die stuur van sake
het nie. Selfs sy Edele, Advokaat B. J. Vorster het met

genoee kennis geneem
weer eens as President van
Tarentaal verkies is.
Een feit staan egter soos 'n
paal bo water - Tarentaal se
burgers is nie bang om bulle
bout te bring as daar op buJle
knoppie gedruk word nie. 'n
Duidelike voorbeeld hiervan
het ons gehad toe baie onlangs
'n lelike ding bier kop uitgesteek bet, naamlik jeugoortredings en die regering verplig
was om die burgers op te kommandeer vir boer diens.
Dit is vir ons 'n riem onder
die hoed en 'n veer in die hart
om te weet jy werk vir en
werk saam met ywerige burgers. Natuurlik sal julie saamwerk - dit immers waarvoor
julie ons as regeerders gekies
bet - om saam met ons te
werk en nie teen ons nie.
Voorspoedige eierleggings en
Tarentaalgroete.
G. J. CILLIERS
EersteMin.)

met bulle
.voord te
e tyd wat
nadat u
vergelyk
:cl::
1
uur min.:veronder·
ordig te
'ure
telde stel)Ogstens!)
: 90 man/

slag werd

ONS is die jeug, die jongmense, die sorgvrye groep
\'an die samelewing waarin ons woon.
Tog, wanneer ek so rondloop so goed of sleg as wat sy

uik waat·
:t kan 'n
baie mak·
word dat
vord. HY
ET-HELP.

e
•

m
•
Ia

en
e

Unt~

ui t O·
:le1lt ,., at

entia wil
van die
rat bulle
1!. Hierdie
!t die ooa
·ing, Die
nning van
eloop RlO
en R6 vir
omas.
attelandse
eeste van
e famme
t afstande
legtigheid
dente wat
et brandDie die
te WOOD
tar bulle
~tis iD
I·

1

ge~l

en Juister, kan ek nie anders dit toelaat. As jy dus persoonas om te dink dat ons maar like ondervmding het van die
net in liggaam jonk en mooi is
nie. Ons gees is sick, verrot
tot in die kern, 'n stukkende
massa vuil.
Nou sal julle vir my vra hoetom? Soveel jaloesie en naywer by een groep mense versamel, is skrikwekkend. JuUe
beskinder
mekaar,
praat
kwaad, kam die een wat uitstyg af. Daar lean net nie goed
gepraat word van jou medestudent nie.
Ja jy, jy wat bier lees wat
dink: ,,Aag wat, dis seker vir
ou Jan, of ou Bets bier in die
ander kamer, want hy, sy,
skinder tog so lekker. Dis
julie, die huiskomitees wat die
eerstejaars
waarsku
teen
~kere mans op die kampus.
Dames, ''l man gedra hom

betrokke beer, doen so 'n
klein introspeksie, en kyk 'n
bietjie of jy verfynd genoeg is.
Julie ou klomp wat beeldag
niks anders bet om te doen as
julie mede-studente te be.
spreek nie. Jy mans en dames·
koshuis, dis in jou binneste
waar die vrotspul aangaan.
Werp dit uit, trap daarop, begrawe dit, dit stink.
J y juffrou, jy meneer met
jou skynheilige gesig op die
kampus. Moet nie 'n tweegesig
jaltkals wees nie. Leef spontaan en vriendelik, en maak
ook jou gees so Ons kan nie
van almal hou nie, maar los
hom of haar dan om sy of
haar eie !ewe te ly.
Volgende keer noem ek
julle by die naam. Let op.

Heelwat van die seniormans
is ej;. ~r van mening dat die
[lt.lr~; tydens die Kenmekaars
1 nherkenbaar
vermom was.
Dit is tog waar die rondtes
met die sakboeldes ged.o en
word om die fraaistes uit te
soek.
Die
eerstejaarmans
het
orientering in die regte lig beskou en dit selfs geR.iet. Die
eerstejaardames
daarenteen
kla oor die katterigheid en
jaloesie waarmee sommige
,,oujongnooiens" bulle behan·
clel bet,

Verder meen bulle dat dit
nodig is aangesien bulle op
·
hulle me d e
b .terdie manter
eerstejaars asook die seniors
leer ken, ook van bulle
matriekmentaliteit en groot.
heidswaan ontslae raak en sodoende as ware eerstejaars
van die PUK iDgelyf word.
Alle seniors is dit eens dat
alhoewel die ontaroening verby is, die eerstejaars bulle nie
met die nodiae respek en agting behandel, soos die ~
woonte bier op die PUK is nie.

Fliekprogram, KOOP DIE TYD UIT
boodskap js in besonder gerig tot die eer·
20th Century HIERDm
stejaars wat pas die orientering agter die rug bet
en nou tot 'n groot mate op eie stoom die studentelewe invaar.

MAARTMAAND
Woensdag 6 tot Saterdag 9:
.,White Llghtnlng". Burt Rey·
nolds. 4 tot 18 geen toe-

Alma! wcet van die voort·
durende geweeklaag oor die
ontspanningsgebrek op die
Puk. Die eerstejaars wat nog
nie daarvan gehoor het nie
sal stellig binnekort daarvan
hoor.
Mense Is te geneig om
sommer net saam te skreeu
sonder om 'n bietjie na te
dink. Hier vind hulle 'n geJeentheid om te kritiseer een van die kenmerke van die
neo-liberalisme van die huidige
tydvak - op 'n skinkbord aangebied, waarom dan nee se?

Volkome bevredlging I~ nle op
daardie terreine nie. Oolt pas
dit allermins nie by :lie gees
van ons universiteit nie en jy
was bewus van die standpunt
vMr jy ingeskryf het. Dus
moet jy jou daarby neerl~.
Aktiewe deelname aan die
georganlseerde
studentelewe
help jou om 'n onafhankllke
denke te ontwikkel en ook om
'n geestelike paraatheld teen
die llberale tydsgees op te bou.
Meer as een persoon bet al
erken dat by tot sy spyt nle
eerder die georgan iseerde stuDie feit dat verskeie hoof· dentelewe ontdek het nie. Moe·
en onderliggame van die Stu· Die dat dit jou ook oorkom nle.
denteraad gereeld program- Begin nou en koop die tyd uit.
aande en dies meer aanbied
word gerieflikbeldshalwe oor ••••••••••••••••••••
die hoof gesien. Wat meer is,
omdat die seniors van jou as
eerstejaar vereis om hierdie
aksies by te woon, vind jy
hierin ook geleentheld om te
rebelleer, want pas ult die huis
of weermag, is jy nou oorbe·
bep met jou·ele-baas-wees. In
die proses onderstreep jy egter maar net die feit dat jy
nog nie ryp genoeg is om ten
volle tussen voordeel en nadeel
te onderskei nie.
Nou 'n goedbedoelde stuk·
kie raad: Werp jou uit want uit
ten volle in die georganlseerde
studentelewe en jy sal uitvind
hoe min tyd oorbly om jou te
bckommer oor wat om te doen.
Moenie jou vir tydverdryf
wend tot drank, bevraagtekenbare avonture met lede van die
teenoorgestelde geslag en ander ongesonde vermaak nie.

gang.
Maandag 11 tot Sa~er?,ag 1~:
.,Aanslag op Kanba · Will
Sealie, Ken Hare. Geen beperking.
Maandag 18 en Dinsdag 19:
,.Steelyard Blues". Jane Fonda, Donald Sutherland. Geen
persone 4-18.
Woensdag 20 tot Saterdag 23:
,,Anyone for Sex". Hywell
Bennett, Na.n ette Newman.
Gcen persone 4-21.
Saterdag 23 om 2.15 nm.:
,.There's a noose waiting for
Trinity".
Maandag 25 en Dinsdag 26:
The Glass House". Vic Mor;ow. Geen persone 4-18.
Woensdag 27 tot Saterdag 30:
..Bait". Marius Weyers. Persone onder 12 moet vergesel
word deur volwasse persoon.

Karnaval '73
-hempies
te koop
teen
spesiale
pryse
SOc elk

1\LIEKRESENSIE
1\fiA FARROW is die blinde meisie in ,.Blind Terror". In hierdie rol I ewer sy werklik llitmuntende
spel. En dit maak die rolprent met tye heel grusaam - sy kan niks sien nie !
Wat my betref, voldoen die
film egter nie heeltemal aan
die vereistes vir 'n riller nie.
Dit maak hierdie prent darem
ook Die minder goed nie, want
daar is uiters spannende momente wat verder verhoog
word deur die feit dat die
situasie so werklik is.
Die blinde meisie gaan by
familie op 'n plaas kuier. Haar
verloofde op die buurplaas
kom haar kort daarna haal
om te gaan perdry. 'n Geheimsinnige gestewelde man maak
intussen sy opwagting by die
plaasbuis waar die familie net
van plan is om ook te gaan
kuier. By haar terugkoms vind
sy nog niemand tuis Die en
besluit om te gaan slaap.
Vroeg die volgende more is
baar verloofde weer daar met
die perde, en sy kan nie begryp
boekom haar mense nog nie
tuis is nie, of is bulle dalk t6g
tuis?
Hierna verloop die verbaal
vinnig en is daar 'n menigte
onverwagte wendinge wat ek
aan die nuuskieriges sal oorlaat .
Dit is ' n goeie spanningsverhaal, en die kamera is slim en
doelmatig gebruik om ook 'n
goeie spanningsrolprent daarvan te maak. Die spelers se
byna .,onverskillige" s.peelstyl
betrek die rolprentganger so
emosioneel dat mens vra waa.r om dit so min gebruik word.

TEEKANPRAATJIES Boekekomitee
ORmNTERING is verby en die meerderheid stu·
dente is tevrede met die wyse waarop daar ware
Puk eerstejaars van die Dore en Drake gemaak is.

BLADSY VYF

DIE uitsluitlike doe! van die
komitee is om 'n diens te
!ewer, en nie om wins te maak
nie. Studente wat boeke wil
verkoop, lean dit tussen 1.30
en 2.00 om. na die S.R.·kant
b .
oor
S tu dnng.
en t e moet seIf d'se pryse
van die boeke vasstel. Daar
word gewoonlik ten minste i
op die oorspronklike prys van
die boek afgeslaan.
Boeke wat studente na die
komitee bring, word na Pro
Rege geneem, wat die verkope
vir die studente behartig. In
Pro Rege is daar 'n spesiale
boekrak vir die komitee. Voornemende kopers kan dan die
boeke op die rakke uitsoek.

I

Die tegniek van siende blind·
heid, m a.w. dat die gehoor
sien wat die meisie nie sien,
werk net so uitstekend. In die
algemeen geoordeeJ, is hierdie
prent beslis die moeite werd
om te gaan sien.
BLIND TERROR word deur
Ster versprei.

by

SR-kantoor.

..................

Koop 'n Loop-Happie
Tel. 8343

Olenlaan 3

............ .... ... ..... -

................... , ........

Het u al ooit een van ons puik wegneemgeregte genie+ ?
Vergelyk die pryse !

YETKOEK:
MAALVLEIS ...... ...... ...... ...... ·-- 25c ~ EGG BURGER
KERRIE ...... ·- ...... ...... ...... -· 25c
KAAS en KONFYT .................. 25c

m

35c

BURGER ............ _... -·- _ -· 30c

=
m
SPEK

25c

en EIER ...... ...... ......
l!!
m BILTONG .................. ·-

DAGWOOD -·- ...... --·

50c

w

WORS ............ ·-

25c

EIER en TAMATIE ......

!!!
!!!

,_.. 30c

30c

HOENDER en MAYONNAISE 30c
PIESANG ...... ...... _

_

_

25c

AL~EMEEN:
HAMBURGER ...... ...... ...... ...... 30c ~

m

HAM --· ...... ...... ...... ...... ...... 22c

EGG BURGER ....................._ 35c ~ KAAS en TAMATIE _
DAGWOOD ........................ _

SOc

REUSE HOTDOGS .................. 25c

!!!
ffi

m

-- 25c

SPEK en EIER ...... ...... ...... -·- 30c
HOENDER en MAYONNAISE 30s

OOK KERRIE EN RYS 30c, 40c, 50c.

Ons lewer verversings by dameskoshuise af
en verskaf massaverversings by sport en
ander geleenthede.
-8T

BLADSY SES
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ALGEMENE VERJ(JESING
IN BRIITANJE
TOE mnr. Edward Heath, die Britse premier, die verkiesing uitgeskryf bet,
bet by hom op die demokratiese stelsel beroep om die land te red - 'n
Fens wil amper se die demokraties-parlementere stelsel of dalk die parlementere instelling van die demokratiese stelsel. Ek gebruik hierdie woorde
om aan te toon dat die parlement in Brittanje nie meer die crux is waarom dJe demokrasie draai ole. Die vakbonde poog om die parlement te onttroon.
Ek ~ ,die interessante" omdat dit juis die uitbuiting van
die aees en instellings van die
demokratiese stelsel wa s wat
die Britse vollt in hJerdie
krisis aedompel bet. Dit is al·
gemeen bekend dat die vakboQdwese in Brittanje tot die
fynste nuansies uitgewerk is
(meer as in enige ander Wcsterse demokrasie), en daar om
Is dit nie verbasend dat dit
lyk asof dit binne die vakbondleiers se mag is om enl.ge
Britse re11ering tot 'n val te
brinll nie - ook die nuwe reierina van mnr Wilson.
Wetgewersoewereiniteit, sovereillnty of parlement. en
demokrasie in Brittanje is
begrippe wat berwaardeer of
dalk herdefinieer sal moet
word.
Een ding kan dit verhinder,
en d it is omvattende hervonnings - iets wat geen regcring nou in Brittanje sal
vennag nie. 'n Mens wonder
of die Britte deur die huidige
krisis sal k om; ,.mu ddle
throua.h ", soos bulle dit s teJ.
Waar bet dinge begin skeef
loop?, kan gevra word. 'n
Eienskap van die gees van die
demokrasie is politieke verdraagsaamheld. Vir somm ige
beteken dit dat mense van
enige ideologiese oortuiging
vry m oet wees om te se w at
bulle wiJ, te pub liseer wat
bulle wil, en b ulself te orp.niseer.
Dit is iets waarop Brittanje
hom in die verlede beroep bet.
Dit is nie iets waarop Suid-

Volkereverhoudings
* Vervola van ltolom

6

vul van die raamwerk hanlr af
van die OJ)CDbartlge SllllleWer·
~dna van munlslpelltelte durdle Ylak waar die onaancenumhefdjla kan voorltom
- wur cUe aroot dade g;edoen
bn word.

Kwetaende dlsJaimlnule wU
Die een van ooa nle, maar om
dlt, te:rwyl cUt llep 'n tydeUke maatre¥1 Is, af te skat en

daardeur nuwe WI')'WIDar te
akep, of cUe res van die lede
ftD dke ganeeusbp om op
bulle d.e manler, Mlnder J.n..
1Df!1181q, te leef eo te oatspan,
aan te tu - dlt futlel

w.a.
Geaa lllUidslpalltdt bn .,
de ltoers bepu1 of op . , eentjJe bepJaD Ide. Optrede tal oet
pc,.st~ewe raultate oplewer . .
dlttn~bmet

die ~ unvaarde eo
Clllbenoepllb patr'ooD . . . .
....,. Ia.

Afrika hom beroep nie. Die
Wet op die Onderdrukking
van Kommun isme en die Ny·
werheidsversoeningswet (beide
baie tydig deur die parlement
aangeneem),
is
sprekende
voorbeelde van die gees wat
in Suid-Afrika beers.
Die huidige krisis in Brittanje n eig om my te dwing
om die bestaan van hierdie
we tte op prys te stel. Dit laat
my ook 'n groter vraagteken
plaas agter die oogmerke van
die Britse Vakbondraad met
sy kommissie na Suid-Afrika,
vera) in die Jig van die mislukking van die vakbondwese
in Brittanje om 'n bydrae tot
nywerheidsrus en orde te
maak.
Die m islukking is tog duidelik· die vakbond is ontwerp
om regvcrdige diensvoorwaardes vir die werker te beding.
Dit is nic ontwerp om die regering uit te daag, die volk af
te pers, of om die land tot op
die drumpel van ekonomiese
ondergang te b ring me.
Dlt is die strydpunt In die
verkiesing. Mnr. Heath se
lone-beleid, en mnr. Wilson se
propagering van groter nasionalisering, blyk tragies nie ter
sake te wees nie. Dit gaan om
die vraag na wie Brittanje
regeer.
Wat d us nodig is, is 'n man·
daat van die Br itse volk vir
die toepassing van strawwe
regsteUingsmaatreels, 'n man..
daat om op te tree, ' n mandaat om die vakbondstelsel
(die hart van die Britse nywerseidswese, maar glo my,
'n siek hart) te hervorm.

Volkere-verhoudings
Stedelike gebiede

HEIDE is vanj
en om hJerdil
vie r, gaan daa1
vier word I
wannwaterbro1
Na boomsprult
week lank In
partytj ie hou.
Die m anne ·
Dorp kan nal
tig saampraat
van sosiale ve1
geskr yf word.

•

IN DIE buldige tydsgewrlg en namate die beleid van volksidentiteit ontploof, TydKens die
met looster b
is dit van heersende belang dat elkeen hom moet beywer vir die sukses Kloos ter gega
van die patr~ van menseverboudfnge in Suid-Afrika.
die eerstejaars

(Die ou damcs 1
Hlerdle oproep kom tot elite Is, en deur die Jelen van die Uke koosultasle tussen ~& keer die voon
Suld·Mrtkaner - - • ~ Bantoe-voUte.
meenskappe op die hooaate Die Dore wa
lQdendtelt worop stel In d.le
In 1959 Is wetgewlng vir die vlak, die aanaien en lndh1· dat bulle hull•
probleme, en het in die verlede konstruering van 'n beleld. komtlttulo oele ontw~Jtkel~Da dualttett (Vef"ielyk maar Kap- volg h et met
nog nooit vrug afgewerp nie. Dlt geld vir elite lnwooe1' van van dJe Bantoe-vol.lte IIIUIVll&r. tetn. Mo~pe en Buthelai die seniordam
GEVOLGE VIR SUJD.AFRIKA die Re publlek omdat dJe Die aanvaardlng van groep• se •tandpunte oor federasle op keer tot bulle
Daar kan verwag word dat patroon van menseverboudiqe ldentitett as bousteen vir Suld- die twee onlangae almposla) nie kon deeln
mnr. Wilson, wanneer die ver- nou
qemeen
ondenkryf A.frDta se staat~ toe- van swartlelen, aport ar· OogJopend w
slag van die Vakbondraad se word.
koms was die vrug van bier· bddlbetrekldoge en die J"eie. ral d ie enigste
Kommissie oor Lone in S .A.
Die N.P. mag die kind voort- die wetgewlnf. Vanda,i Is dlt rlng 1e nuwe planne vir Nle- 1tejaars die bol
in die Britse Parlement ter gebrlng bet, maar by Is om net nle meer vtr die polltldte blankes ln die stede. Die Sen- n die eerste
ta fel geli! word, sy eers te hou almal s'n. Daarom rus die party- wit of swart- moont. trale Regeri.na- bet ondenlcem ue ou d ames d
die Uk om in die formulerf.ns om dJe wette te vereenvoudJa. ik onder h
1 teen Suid-Afrika sal inlay. verantwoordellkheld op
11
Oor d ie rigting wat hy gaan sentrale, provlnslak en munl· van sy beldd die volke~ In Oktober 1m ls 'n naslonalem bulle bal~
lnslaan hoe! ons nie te gis nie. sipale owerbede, werkgewen verskeldenheld te mtsken nle. hulpfondl vir nut.tlge vrye- rrot uie laat
1
S y vo rige tennyn en ko ngres· en Jan B~er. (Die tulsland- Dlt Is onlanp deur Kapteln tysbesledlni ln die lewe re-$ dat die Dort
besluite oor die Simo nstadse owerbede, boewel bulle 'n rol Mo~pe van die TIWaDU uJt- roep. Kort tevore Is die Ban-tie weke van ir
Ooreenkoms he t P.N.B.-Atuecl 1peel, word hler bulte reke- druldlk so gestel.
toesake-admlnlstra.sferade
ln ~ry so 'n ietwa
ve rlede jaar reeds bespreek. nlng gelaat omdat dlt bier ln
Die interessante (en verbly- dle lewe geroep om vir die oelc eerstejaa
Ons wee t hoe b y voel oor die eerste p lek pan om die bende? - boewel nle algemeen gaaarbelden 'n groter afset· He ide kan va
sportbande met die Republiek. stedellke bevolldngs.) Dit ~ aanvaarde nle) ls dat, namate gebled te bled en wat dJe
paar mooi
Wapenverko.pe sal sonder twy- ek sonder huJwerlng omdat dl6 ons weg beweq- van vee1ra.s- tofte van beter lewensomstan-pe se niors vl
fel in die slag bly. Hoe effek- belanarikbefd nou, In 1974, slgheld
na
vedvotldgbefd, dlgbede lnhou. Dit is ~er 1et na b ulle
tief en hoc lank hy sal re~eer erken word deur die drle vooroordeel en dlskrtm.lna.l1e slegs die raamwerk wat deur·es, veraJ toe
sal egter nie nou gese kan Blanke polltleke partye wat ln besl~ Is om te kwyn.
die staat reakep word. Die ln. e sk ielik v~
word nie.
dle Parlement verteenwoordlg
Daar is vele bewyae: openVenrolg ln kolom J rerokke onts
- - -- - -- -- - - - -- - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - -- - -- - -- - - - - - Wat n ie een
eker ooit sal
e veelgeroem
let m oeite ge:
ulle ont hef 11
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UJTSLAG

Geen mandaat van so 'n aard
is verkry nie. Die hervonners
se hoop was o.p mnr. Heath
gevestig. Mnr. Heath en sy
Konserwatiewe Party het min·
der setels as die Arbeiders van
mnr. Wilson gek.ry. Laasgenoemde het self nie 'n volstrekte meer derheid nie. Mnr.
Heath bet intussen bedank, en
mnr. Wilson is besig om 'n
mlnderheidsregering saam te
stel.
Daar was nog die moontlikheid om 'n koalisie tussen d ie
Konserwa t iewe- en Liberate
Partye (paradoksaal soos dit
mag klink) te vonn, maar
daarvoor was mnr. J eremy
Thorpe nie te vinde nie.
Mnr. Thorpe h et h om uitge.
spreek ten gunste van 'n regerin g van nasionale eenheid wat
noodwen dig uit al die p artye
sal bestaan. S6 'n regering sou
'n beperkte program aanpak
vir 'n tydperk waaroor ooreengekom sou word.
Op di~ wyse sou ~
word om Brittanje uit die
huidiie krisis te li1. Dit is
~er 'n
oorvereenvoudigini
van partyverskille en lands-

nogmaals r

et. Die Dore h

is

r
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die groen
lawers gaan c
tel aan die bra
lar. Is r eeds
dJt het
bewys m et
de S .R.-ontl
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DIE WAPAD

PUKKE BLINK
OP PILDITCH
PUK-ATLETE was onder andere verantwoordellk
vir die puik tye wat verlede Saterdag (2 Maart)
tydens dJe jaarlikse Ian de Jongh-atletiekbyecnkoms op die Pildit~b-stadion in Pretoria aangeteken is.

BO: Jzak van dor L.inde (:inks) en Gerrie van Rooyen (regs),
twee eeratejaara wat puik vertoon het tydens die Jan de
Jongt..byeenkoms in PTetoria. ONDER: Twee deelnemera aan

die rnUU"balkampioenskappe wat verlede week 'n aanvang geneem het. (Foto's: Fotografiese Vereniging.)

Die Pukke bet tweede ge.
eindig in dir. mans-afdelina
van die kompetjsie en derde
in die dames-afdeling. lndien
die atlete kan voortbou op
hierdie mooi vertonings, is dit
nie vergesoa om te voorspel
dat die Puklte vanjaar die
Dalrymple • byeentoms Jean
wen oie.
Van die beste vertonings
wat gelewer is, is Piet Meyer
se rekordtyd van 13:13,6 sek.
in die 3 000 m-stap. Hiermee
bet by die ou Noord-Transvaalse rekord met meer as ses
sekondes vcrbeter.
In die naellope was Cerrle
van Rooyen die enigste Puk
wat 'n posisle Icon behanl. Hy
het tweede geeindig in die 100
m met 'n ryd van 10,8 sek.
Ruanda Jacobs was tweede in
die 100 m vir dames met 11.4
selc.
Die 800 m vir juniors
gewcn deur Tzak van der Linde
in die ~oeie tyd van 1:55.2.
William Smith moes egter te·

is

vrede wees met 'n tweedc plek
in die 110 m-hek.kies In 14,8
sek.
In die baannom.mers kon net
Hester Cunter vir die dames
'n eerstc plck behaal. Sy het
die 400 m in 57,8 sek. araete.
Die veldnommers is feitlik
deur die Puk-mans oorheers.
Hans Booysen het nie net die
gewigstoot met 15,38 m aewen
nie, by was ook eerste in die
skyfwcrp met 'n afstand van
48,62 m.

Deon Troskie se wcnboozte
van 2,08 m in die hoogspring
was 0,06 m boer as di~ van sy

naaste
teestander,
Coenie
Spamer. ook van die Pu1t.
Met hierdie boogtes bet hulle
albei vir sowel die Suid-Afrikaanse Spele as die Suid-Afri·
kaanse Kampiocnskappe later
vanjaar ~ekwalifiseer.

VRYDAG, 8 MAART 1974

KOMPLEKS, THABA JAil
SLAAN AMPER VUIS
orr was ao hittete of Saterdag, 23 Fsbruarie, se
ktieketwedstryd tusaen Kompleks en Thaba Jllh het
op ' n grootskaalae bak:eiery ultgeloop. Ge lukklg Is
die spelera betyda tot besinnlng gcbring en is die
manoe brom-brom (maar sonder blou oe en seer
knoppe) terug hula toe.
AI die ontevredenheid Is veroorsaak dell 'n onduidelikheid in die vertollting van die reels. Volgens
die reijls het elke span een kolfbeurt van twee uur
lank In 'n koshuis.iga-wedstryd. Oaar word egter be·
paal cfat die span wat laaste kolf se beurt nie later
as 12.40 vm. mag eindig nie. warrt dan moet die
wedstryd reeds afgehandel wees.
Van die begin af was dit duidelik dat die Thaba
Jlih--Kompleks-wedR)Id. wat 'n paar minute leat begin het. 'n baie gelykop atryd gaan wees. Kompleks
se ko.ftyd was om toe hulle 76 lopies op die telbord
gehad het vir die veriies van sewe paaltjies. Thaba
Jllh hat gaan kolf en toe die horlosie op 12.40 staan.
was hulle telling 75 lopies vir agt paaltjies. Volgens
die re81a was die wedstryd verby. maar omdat die
twee spanne laat begin speel het. het Thaba Jllh nog
vyf mtnute van sy wertdike kolftyd oorgehad.
Kompleks het egter besluit dat die wedstryd iets
van die verlede was en hul:e het die penne uitgetrek.
Vir 'n geru:me tyd het daar groot verwarring tussen
die spelers geheers en hutle het gedreig om onder
mekaar in te klim. Nadat alma! gekalmeer is. is daar
besluit om met dte probleem na die Sportinstituut te
gaan. Die punta is uiteindelilt aan Thaba Jlih toegeken.

* Vcrvol& van bladsy 3 r

In clic paalspring het Dawie
Malan weer eens mooi vertoon
en gewcn met 'n boogte van
4.33 m.

WA~

Gaan eerstejaars
skoonskip maak ?
DIT is maar net nodig om na die bestc tennisspelers
onder die eerstejaars te kyk om tc besef dat daar
'n donk(\t wolk van onsekerheid oor die absolute
hcerskappy van die Puk se tennissterre hang.

I

a aksiesatisfaksie

Roeiers maak
spane nat
KOBUS ERASMUS, 'n man
1 wat reeds sewe jaar ondervin·
• ding \·an die Jcanosport bet, is
Oonderdagaand, 28 Februarie,
as nuwe voorsitter van dte
P.U.-Kanoklub aekies tydens
die klub se vergaderina.
'n Kenmcrk van die vcrgadering \\3S die groot geesdrii
wat gebccrs bet. Die klub bestaan uit nie minder :1s twin·
tig lede nic en elke middag
word daar nog groentjics by
die Dam touwys gemaak in
die kanokuns.
Die klub hoop om aan die
einde \'an l\1eJ genoeg kano's
te he sodat bulle dan op hul
voomemendc tocr kan gaan.
Vir die lede wat reeds fiks
is, is daar vanaf eerskomende
Maandag (9 Maart) snelrocikampioensl.appe om aan deeJ
te neem. Die beste roeiers uit
hierdie toemooi sal teen die
1 einde vnn April aan die Suld·
Afrikaansel<anokampioenskappe gaan deelnc:em.

KORFBAL

vol-ja smaakvol

,.r

In tussenl.)'d het die
PAD vemcem dat die ma
al kJiphard begin oefen h
want daar moenic uit die ~
verloor word dat daar nog" '
stywe seisocn van klub ~
intc.r-universitere rugby vooi:
Je. DIE PUKKE MAG A:
TROTSE HOUERS VAN Dl
TEO SCEALES NIE EE
WEDSTR.YD VERLOOR NI
Dit sluit in Intervarsilv asoo
die wedstryde in dle" T
Scc.ali:s uit.ldop-kompetisie.

I

Of die huJdige kampioene Elmo Ferreira (bo), mans- vanaf m6re hul:e titels op dJ
weer vanjaar as oorwinnaars enkelspelkampioen, en Rihet- Puk se tenniskamptoens
·
k appl
uit die stryd gaan tree. sal ta van Heerden (onder). daSlll verdedlg. (Fotok!Jns.)
ec.rs aan die einde van dle P U•.
mes-enkelapelkampioene, wat
tcnnisk.:lmpioenskappe du.idelik wees.
Die toemooi wat Saterdag
(11 Maart) begin, word die vol·
geode Sau:rdag voortgesit en
eindig Saterdag, 23 Maart wanncer die eindrondes bcslis sal
word
Elmo Ferreira. die mansenkelspelkampioen van verlede
jaar, sal hierclie keer 'n groot
taak he om sy titel teen PiJckewyn Malan en die twee
cersteiaars Fanie Campher en
Hercules Compher te verdedig.
Hocwel Malan uit die aard
van sy ondcrvinding as Fera
reira sc sterkste teenstander
0
beskou kan word( is dit mist:
kien Fanie Campber wat die
n
ouer manne die meeste gaan
h
laat sweet
In die mans-dubbelspel is
verlede jaar se kampioene,
Elmo Ferreira en Picter Cam·
pber, weer die gunstelinge.
Hulle moct egter nie die twee
Campher-eerstejaars (al die
Camphers is terloops familie
van mekaar) te lig skat nie.
Nog 'n eerstejaar, Rene van
Hierdie onderdele is tee
Rensburg, lean groot a-evaar
by u plaaslike
inbou vir Ribetta van Beerden se dames-enkelspeltitel.
Die huidige kampiocne sal
beslis alles moct uithaal as sy
nie haar titel wit prysaee nie.
bie
verspreider
In die da.mes-dubbeJspeJ beboort Marleen Lombard en
verkrygbaar ..•
Ribetta van Heerden nie veel
moeite te ondervind om hul
titel van verJede jaar te bebou nie. Dicselfde geld ook vir
Pieter Campher en Marleen
Lombardstraat 39,
Tel. 6077, 4595
Lombard in die gemengdePOTCHEFSTROOM.
dub'bclspel. Verrassings is ei·
ter nie uitgesluit in enigeen
-:::vanhi qrdie gevalle nie,

DIE meeste Pultke het bulle
nog nie eers behoorlik in hut
nuwe verblyfplekke vir die
jaar inaerig rue, toe het die
korfbalspeelsters al but oefenbaan by die ou Pule-bane Janes
Slruur vol poeierstof getrap.
Volgens Marita Esterhui2en,
kaptei.ne van die .korfbalspan,
oefen die dames elke Maandaa·
en Woensdagmiddag om half·
vyf klipbard om fiks te word
vir hul voomemende wedstryde teen manskoshuise waarin
bulle die oodige wedstrydoefe- Die Wapad word ~k dtur
Potclu/stroom
Herald
ning wiJ o-pdoeo voordat bulle die
Aprilmaand in Noord-Trans- ( Edms.} Beperlc, Olenla41t II,
Potche/stroom.
vaal gaan toer.
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POTCH SPARES

ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS &
TRUCKS.
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