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BEHALWE dat S~om~ Jacobz as mejuffrou Kuesta op Kuesta, wat vanjaar 
op die kampus van die Universiteit van die Oranje Vrystaat aangebied is, 
gekies is, was die twee belangrlkste gebeurtenisse by die Valskermsprong
kursus twee meisies gewees waaron der Annemarie Malan die Puk verteen
woordig bet. 

Die kursus wat van 8 tot 11 
April geduur bet, is deur so
wat 300 studente bygewoon. 
Daar is altesaam nege kursus
se aaogebied by die instelliog 
van die ASB, waar studente 
van alle Afrikaanse kampusse 
mek:aar by leersame kursusse 
en sosiale funksies leer ken 
het. 

KURSUSSE: 
'n Seiljagkursus is in same

werking met die Departement 
van Sport en Ontspanning by 
die Rusfonteindam aanaebied. 

Sportliefhebbers is in die 
afrigtings. en skeidsregterskur
sus onderr:ig in 'n kursus wat 
aangebied is. 

Ian Trail oor fotografie was Dinsdagmiddag was daar ge
ook by die kursus inResJuit leeotheid om Bloemfontein te 
en die kursusganaers bet ook verken aan die band van 'n 
'n besoek aan die Nasionale kaart wat saam met ander be· 
Pers gebrina. sonderbede in 'n leer verskaf 

Die voUedige kursus wat in is deur SANLAM. 
Skrynwerk en Sweiswerk aan- Die amateur KADRA-toneel 
aebied is, is swak bygewoon geselskap bet die aand gesorg 
omdat 'n paar van die inge- vir 'n hofdrama - Die Aand 
skrewenes bulle eerder op die van Sestien Januarie - deur 
kuns van kaartspel toegespits Ayn Rand en op 'n baie ouJUce 
het sodat daar ooraenoeg ee- · s die geboor ingesluit 
riewe vir die wat aetrou di. oe 'n ·e uit die Kuestane 
kursus byaewoon bet, was !:! saamges is om beslissina te 

Die studente wat die k · s gee of die eskuldiade skuldig 
in Opcnbare Redevoering b o Ciig is. Die aand is 
gewoon het, beweer dat bulle ' " et 'n Sokkie afaesluit. 
nou sonder 'n minderwaardig- Woensdagmiddag is vir die 
beidskompleks sal k:ao optree. tradisionele ruabywedstryde 

Die kursus - Bak en brou tussen die Noorde en die Sui· 
vir huis en slcou - is ook met de afgesonder. Die Puk-dames 
entoesiasme deur 'n aantal da· bet bulle !;~-agte by die Noor
mes aanaepak en hulle is van de ingegoci, maar die, Suidc 
meninll dat hull·~ .nou met :JU· ·het vir die oorwinning gcSO.l6· 
we moed aan hullc toekomsti- Die mans.spanne het oolc in 
ge huisic dink. die stof gebyt. maar Inter-ete 

Die dames wat nog sukkel op Pelliespark bet gesorg dat 
om aandag te k.ry, het 'n kur- almal gou weer in een groep 

*Vervolg op bladsy 3 

Salome Jacobs (derde van regs) saam met die ander finaliste in die Mej. Kuesta-wed· 
stryd. 

VYF GOUE MEDALJES 
NA die pasafgelope Suid-Afrikaanse Atletiekkampioeoskappe is daar 'n he· 
le paar Pukke wat kan breebors rondloop as gevolg van bulle skittereode 
prcstasies. 

l'iet Mcyc• wat wet"'i ecn:> 
'o '·crkecrde menecr was in 
die stapnommers, het sommer 
lctterlik vir sy teenstanders 
hakke gewys deur twee goue 
mcdaljes om sy nek te hang. 
Dit was vir beide die 5 000 

neter en 20 km stapitems. 
Laasgenoemde item het by in 
'n pragtyd van 1 uur .36 min. 
2 sek. gewen. Dit is die beste 
tyd ooit, oor die afstand in 
Suid·Afrika. 

hy nou die beste en besten
dJgste paalspringcr in die land 
is. Hy het nie alleen die paal
sprina aewen nie, maar oolc 
'n verrassende tweede plek in 
die dricsprong behaal. 

'o Regskursus met die ge· 
regtelike hoofstad van die 
Republiek van Suid-Afrika in 
die agtergrond, is onder die 
!dding van Anc'.re Burger, 
voo:-!>itter van die Regs••ert!ni· 
gin¥ van die U.O.V.S., aange
bied sodat kenners sowel as 
nuwelinae op die gebied die 
regte regsagtergrond ontvang 
het. Die kursus is met 'n be
soek aan die Landdrosbof, 
Mosiehof en App~lbof afge
sluit. 

sus vir die Kampus Juffrou 
bygewoon, waar bulle wenke 
omtrent bulle voorkoms en 1------------~--------;..;_--------------

Dawie Malan het bcwys dat In die acwiastoot vir dames 
het Marie van der Westhuizen 
'n aoue medalje verower. Sy 
het ook 'n derde plek in die 
skyfwerp behaal. 'n Valskennkursus, uitshtit

lik vir beginners onder die Iei
ding van die Valskermbatal· 
jon in Bloemfontein, is met 
sukses aangebied. Die kursus 
se welslae is in die praktiese 
sy van die kursus gesien toe 
die kursusgangers sprooge van· 
uit 'n lugmaghelikopter ge
maak bet. 

'n Volledige kursus in die 
jocrnalistiek en publikasies in 
samewerking met ASPU is aan· 
gebied. Redaksielede van die 
Volksblad en prof. D. A. S. 
Herbst, wat tans professor in 
die vak Kommunikasiekunde 
aan die UOVS is, het vir die 
lesings gesorg. 'n Lesing deur 

maniere ontvang het. 
Aan die Fiesta sy van die 

saak is daar die nodige aan
dag dcur die B.O.K. gegee in 
'n baie bedrywige sosiale pro· 
gram. 

Maandagaand bet die stu
dente, elke universiteit afson
derlik, aekenmcrk dcur sy 
akadcmiese drag na die 
Odeion opeetrck vir die amp
telikc openina van die byeen
koms. By die geleentheid bet 
aJ die Kucstane saamgesing en 
Willie Nigrini van NKP is op 
dicselfde aand as die burge
mecster van Kuesta gekies. Die 
aand is op 'o hoe noot met 
'n sokkiejol afgesluit, nadat 
die Pukke van bulle kleur
baadjies ontslae aeraak bet. 

AANDAG 
AANOAG aile personeel:ede en studente. 

Dlt gebeur vanjaar dat ons gedurende die tweede kwar· 
taal drie Vrydae het waarop daar geen klasse sal wees nie 
naamli.k: 

10 Mei - Kamaval; 
24 Mei - Hemelvaart; 
31 Mel - Republiekdag. 

As gevolg hiervan is bes:uit dat op Dinsdag. 28 Mel, 
'n Vrydagrooster gevolg sal word, dit wit a6 dat aile klasse 
op Oinsdag volgens die rooster van Vrydag sal weea. 

Uitdaging aan Dames ! 

it..!. 

Rene van Wezel, primaria van Vergeet-my-nie. op di6 koshuis se trapkar. Vergeet-my-nie 
"' die enigate dameskoshuia met 'n trapkar en daag ander dameskoshuis uit om hulle 

voorbeeld te vo:g. 

~k Bu~t 
~ptt!t!k I fJ lr.atmac.q 

Noordbrug Apteek (Edms.) Bpk. 

* VIR AL U APTEKERBENODIGDHEDE 

. . . ONS KEN U BEHOEFTES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoom (L.A.V.) 
Voorsltter ; Dr. A P. Goossens (LA.V.); A. C. Dreyer 
(B.Sc.-Far.) (L.A. V.) en Andries G. Coetsee (B.SC.-Far.) 

LA.V. (Besturend). 

Deon Troskie het 'n eerste 
plek, en dus 'n goue medaJje 
in die hoogspring vir mans 
bchaal. Tydens die S.A. Junior 
Kampioenskappe moes by te
vrede mees met 'n tweede plek. 

In die verspring vir mans 
bet Stephane Kotze tweede 
geeindig na Dawid Langley van 
Noord-Transvaal. 

Ruanda Jacobs k:an in 'n 
verdienstelike tyd van 11,7 sek. 
oor die 100 meter vir dames 
slegs 'n tweede plek behaal. 

In die 4 x 100 meter aflo:; 
vir vroue, bet die Wes-Trans. 
vaalse span, wat uit vier Puk· 
ke bestaan, 'n derde plek los
geslaan. Die span was R. Ja
cobs, Ria van den Bera, Cathy 
Hough en Hester Gunter. 

Die ander atlete wat plekke 
bebaal het, maar nie 'n medal
je kon kry nie, is Hester Gun
ter in die 400 meter vir vroue, 
Ria van den Berg in die 100 
en 200 meter hekkies en Jorina 
Genter in die verspring. 

Tydens die S.A. Junior Atle
tiekkampioenskappe kon die 
Pukke nie juis hood haaraf 
maak nie. Die volgende plekl::e 
is eater behaal: 
Skyfwerp Seuns o/19: Henk du 

Toit - derde. 
1 500 meter Seuns o/19: H. 

Seasta'tl - vierde. 
1 500 meter hindernis o/19: G . 

Doorward - tweede. 
Spiesgooi Seuns o/19: P. Tere

blancbe - derde. 
Gewigstoot Seuns o/19: H . du 

Toit - eerste. 
Hoogspring Seuo.s o/19: D. 

Troskie - tweede. 



BLADSY lWEE 

Tone krap 
1A-NEE dames, 'n modeparade word toe mos vir 
julie beplan. Word glad gereel dat mannekyne as 
modelle sou optree. Vir die wat wU trou, sal trou
rokke vertoon word. Dit alles sou plaasvind in die 
Totiussaal, Maandag 22 April. 

Omdat almal swat, bou die 
parade net 45 minute aan, om 
alma! die geleentheid te gee 
om dit by te bring. 

Ja, gelukklg daag dle Puk· 

Emansipasie 
JUUE almal ken die cllch6: 
• .Agter elke suksesvolle man 
sit 'n goeie vrou." 

Sou jy onder 'n .. ioeie" vrou 
die voliende verstaan: 'n vrou 
war haar man ken bystaan op 
aUe terreille van die !ewe: die 
politiek, sosiale en kerkllke 
!ewe, sowel as op die sport 
terreln en as 'n nagedaite, 
iets weet van d~e buis en van 
kinderopvoedina? 

Dames, van kleins af word 
ons geleer om aan aUes deel 
te neem, sosiaal aangepas te 
wecs en met dlc manlike ge
Sl3i op aile terreine te kompe
teer. Ons moet die beste pres· 
tet:r op akademiese gebied, die 
redenaarsbeker voor bul neus 
wegraap en op sportgebied is 
ons bulle ook Die ver agter 
nie. 

Op universiteit word die 
emansipasieiedagte omt.rent 
daagliks onder ons aanda& ie
brini. ,.Kom ons ruk in ons 
massas op en wys die mans 
waar Dawid wortels begrawe 
bet". Sorg dat daar dames op 
die S.R. kom sodat bulle ken 
help om die sake op univer· 
sitb'e front te reel. 

Goed en wel ons is die meer· 
derheid, maar moet ons nie 
juis daarom 'n bietjie terug· 
staan dat ons plek eerder deur 
'n man gevul kan word nie, 
in plaas van om altyd op die 
voorgrond te wU druk? Het 
ons dan vergeet dat ons krag 
in ons vroulike swakheid le? 

Ons kla hecldag da~ die 
mans nie meer murg in bulle 
pype het Die, dat bulle bare 
te lank .en hul k.lere te ver
fynd is. Kan die oplossing ole 
hlerio aesoek word dat die 
seun hom met sy moeder 
identifiseer as aevolg van die 
feit dat sy so stcrk as leiden· 
de figuur optree Die! 

Dus dames, pas op dat daar 
nie agter elke verfynde man 
'n ge-emensipeerde vrou sit 
Die. 

asters, (julie wat almaJ kla 
julle het niks om by te bring 
nie) in julle hordes op. Die 
voorste vyf rye van die Totius· 
saal was aimal tot In dle helfte 
gevul. 'n Pragtlge beeld van 
die betrokkenheld van die Pu.k· 
aster. Gelukldg dat dle per· 
sone wat opgetree bet, nie 
spesi11al van Klerksdorp al ge
kom het nie. Julle bet 'n fan· 
tastiese voorbeel~ gestel en die 
Puk·manne is trots OJ> julie. 

Sles, dan ls dit julie wat 
graag 'n dame op dle S.R. 
wiJ M. Manne ek vra julle, 
hoe dink julie gaan die Puk· 
asters dlt regkry ? 

TIPIES 
6.30 nm. ,.Sannie Pieterse, 

Sannie Pieterse, voordeurl" 
Met ten minste twee ure se 
voorbereiding agter die rug, 
'n nuwe rok en blosende ge
siggie, stap Sannie die gang 
af. Ons held tref ons aan, be
sig om met 'n verveelde uit· 
drukking deur die boodskap
pe van aoder mense te blaai. 
Na 'o rukkie verskyn sy om 
die deur met 'n afwagtende 
glimlaggie, maar verdwyn cg
ter blitsvinnig by die aanblik 
van die horde mans in die 
voorportaai. lntussen bet ons 
held hom gemaklik agter 'n 
groot plant tuis gemaak. en 
wegkruipertjie-speel is Sannie 
se voorland. 

Eureka, na tien minute 
word Meneer gevind! By die 
deur uit, sien ons haar oor 
die modder na die motor aan· 
gly, met arms wat kort·kort 
merkwaardige swaaibeweiiogs 
bo haar kop uitvoer (in 'n 
pogini om haar baians te be
hou). Om met die paadjie 
langs te stap, sou ten minste 
tien ckst.ra tree beteken bet 
en ons moet weet, by is 'n 
besige man. Terwyl sy die 
laaste paar tree aangegly 
kom, staan by haar reeds en 
inwa&. Soos ons tog sekerlik 
verwag bet, hou by ewe i3· 
lant die deur vir haar oop en 
net betyds .ruk sy haar voet 
in om dit sodoende van ver
gruisin& te vrywaar. 

Nou waarom is sy vanaand 
weer so omgekrap? 
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OM MEISIE TE WEES 
EK is 'n meisie en dis bcer
lik. 

Die woord impliseer soveel 
lekkerste lekker di.nge: jy kan 
die een dag denim dra en oor 
Vietnam gesels, en die volgen· 
de dag fyn pienk voile, en stil 
wees, want jy is immers een 
groot ieheim; jy kan lekker 
naby HOM vcrby skuur, sodat 
by kan ruik jy nrik soos ap
pelbloeisels en somer en net 
partykeer OOi soos 'n baba· 

Nuus aster 
VINNIG bet ek Marleen Lombard se kamer binne 
geskarrel en amper net so gou weer daaruJt ge
vlug, aangesien Marleen beslg was om haar U.O.D.
frustrasies met die tennisraket reg te sien. Tog 
bet ek genoeg inligtlng aangaande haar tennisloop· 
baan ingewin. 

Op 7-jaar bet sy die tennis
raltket vasgeval en dit blyk
baar meer op voomemende 
k~rels uitprobeer as op die 
baan self. 

Op bol!rskool was dit 'n an
der storie, want sY was so 
aangespoor deur haar afrigter. 
Kenny Smith, dat sy dag en 
nag net wou tennis speel. Wat 
die lnspirasie was, bly 'n ope 
vraag! 

In l!HI9, 1970 en 1971 bet sy 
as Oos-Transvaalse junior ge
speel en was ook die Oos· 
Transvaal skoiekamploen. In 
1972. 1973 en 1974 speel sy 
wedstryde vir Wes-Ttansvaai 
teen ander provlnsiale streelt· 
spanne. 

Sy ontvana haar Pule-ere· 
ltleure in 1973. Haar groot 
ideaal is om Springboltkleure 
t& verwerf. Sy moet dan ook 
nog net 2 ult die 6 wedstryde 

speel om vir haar Wes-Trans· 
vaalkleure te lcwaiUiseer. 

Aan die begin van 1974 speel 
sy een van haar veeleisendste 
wedstryde. Hlerdie wedstryd 
teen Annemarfe Slabbert, wat 
sell vir Noord-Transvaal speel, 
het twee en 'n balfuur ge
duur. Sy behaal dan ook die 
pulk oorwlnnlng van 6-8, 6-
1, ~7. En o ja, Marleen bet 
dit sterk op 11'1Y hart iedruk 
dat sy 'n OosterhoHer ls. 

Hierdle lang aaruoop was om 
te se dat Jrtarleen nou die Puk 
se nommer een tennisspeelster 
ts. 

Marleen bet 'n besonder aan· 
trekllke styl en kragtlge af. 
slane, waarby sy ook 'n Intel· 
l~ktuele speelster .is wat al 
haar houe beredeneerd slaan. 
Sy beweer egter dat haar oor· 
winning aan die nuwe Hunga
skoene toegeskryf kan word. 

tjic; jy kan jou hare lank, 
lank laat groei en dlt blink eo 
los d.ra, om die geel son en 
wind-met-die-lang-vin&ers se 
ontwil, of dit kort laat knip, 
sodat almal die ronde blink 
rinl(etjies In jou ore kan sien. 

Jy kan wccs net soos jy wil, 
en omdat JY 'n meisie is, kan 
jy nog goed wees vir hom ook, 
en sag, as sy dae verlep bet, 
en treurli is soos leep.oo& 
kappertjies. 

'n Meisie kan nou wei nie 
wegry vir die wind op 'n geel 
resiesfiets met afsakhandvat
sels nie, of in bruin bome klim 
om boog b6 naby aan die he· 
mel te wees, of aUeen in die 
veld te wees, of aUeen in die 
veld te loop met die Here en 
die gras as ieselskap, of fluit· 
fluit bande-in-die-broeksak 
loop nie. Sy kan nie trapssut· 
jies aanhou of 'n molslang in 
haar hangkas nie, ook nie sag· 
tebas druiwe oie, maar wat 
weet ... 

Maar wat weet mans nou 
weer van die groot lek.kerk:ry 
as iemand 'n deur vir jou oop
maak, of die plesier van die 

fyn·fyn onderklere en kant 
sakdoekies. 

'n Meisie bet soveel toekoms· 
ve.nvagtinl(e: Daar is die ideaie 
man eendag, en dan die ver· 
vulling van haar vrouwees: 
Moederskap. Ek wi1 'n man h! 
wat lief ~at wees vir my. om· 
dat liefde elke meisie, omdat 
sy meisie is, se begeerte is. 
Hy moet vir my psalms lees 
in die m6re, en narsin&S pluk 
in die aand, en verstaan van 
Beethoven se vyfde simfonie 
en aUeenwees In die berfs. En 
by moet vir my kiDders gee -
do~rters, wat as huUe kJein is, 
bruin kiewictbeentjies sal be, 
en dromerig sal wees as bulle 
aroot is en met my sal gesels, 
saans om 'n kaggel, nog lank 
nadat die mans bed toe is. 

Die Here bet 'n vrou uit 'n 
ribbebeen gemaak en ek weet 
'n meisie uit 'n aandblom. om· 
dat sy die simbool is van alle 
skoonheid, reinheid en blank· 
heid. Daarom wil ek elke daa 
juig en sing en bid, oor di6 
voorreg om meisie te wees. 

E.R. 

JY 'N BANGMENS? 
AAN jou juffrou , bang-om-weer·seer-te-kry", om· 
dat jy in jou kamer sit, terwyl dit alweer herfs 
is buite. 

Het jy ai d.aaraan gedlnk d.at 
die w~reld vir jou 'n aaklige 
plek is, nie omdat dl& wereld 
sle~ ls rue, maar omdat jy nie 
Jousell in die w~reld kan Vind 
nie? 

As jy gedlnk het dat almal 
juu bewonder omdat jy aileen 
kan voortbestaan, wD ek vir 

Bly 
wees 

EK wit bly wees vandag. 

Kaalvoet wil ek. huppel met 
die wind deur my hare, om my 
ore, eo die koue wat soel op 
my bene kom 1e. Ek wil my 
anos wyd oopaooi, my kop ag· 
teroor, om at die mooi van die 
dag raak tc vat. 

Ek wil bly wees vandag -
my bande wil al die mooi 
blomme in die parkie aaan af· 
pluk en dit in 'n groot beker 
op my tafel gaan sit. Ek wil 
die trappe twee-twee opspring 
en weer vlnnig met die trap· 
reling afgly. Ek wil my kamer 
van hoek tot kant rewak en 
skoonmaak, elc wil al my aka· 
demie vir die volgende week 
sommer vandaa al klaar maak. 

Berge kan ek versit vandag, 
so groot wil my blydskap 
wees. 

Ek wil twee pienk melk
skommels op die Butt gaan 
ieeedrink en die skuim teen 
die rand hard met my strooi· 
tjie opsuig. Dan wil ek op rny 
hardste 'n lekkerliedjie sing 
sodat almal vir my moet kyk 
en saam bel(in sing. 

1a, ek wil bly wees vandag 
- 'n groot, borrelende bly. 
So bly dat die w!reld rond· 
omtalJe al om my. 

So groot wil my blydskap 
wees, want ... want elt het 
vand.a& sy brief gek.ryl 

jou s! dat ons vir jou jam· 
mer is. omdat jy van jojuseiJ 
'n lei! mens maak - 'n mens 
vir wle die wareld 'n harte· 
lose, aaltllge plek is en daarom 
OQk 'n mens wat veeleisend ill 
in enige verhouding. 

WU jy nle probeer om He
wer elke situasie wat hom 
voordoen, vir jouself slnvol te 
maak en algaande leer om 
jouself In die w!rcld te vind, 
sodat jou o~ kan oopgaan vir 
ander mense wat meer aandag 
as Jy nodig het? 

As die lente nie eers vir jou 
groen was Die, hoe sal jy oolt 
kar. ervaar dat die bruin van 
d!e herfsblaar vinnlger Is as 
die groen van die lente7 

Dis aileen uit dl& winter se 
wltheid, uit die herfs se ryk 
bruin en uit die somer se vol· 
heid, dat ons in staat Is om 
tc waak oor dle lente se broos· J 
held en kwesbaarhefd I 

Kom uit jou kamer uit en 'II 
leer om jouself te vfnd in die V• 

wereld, want jy het reeds 'n k 
aiterstand, omdat jy te baJli d 
was om weer seer te kryl 
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Dit was 'n ware fees .. . (Foto: Fotokuns.) 

WAT 'N FEES? Wat 'n groot fees was dit nie? 'n Fees wat oorspronklik 
skrikkerig begin is, maar mense, .die grootste sukses ooit! Ja, 'n ieder en 'n 
elk wat dit bygebring bet, of moontlik kon by bring gesels nog steeds. 

'n Groot ruiker aan die Da
meskomitee, julle debuut was 
'n bewys wat in die Puk-aster 
verskuil 1e. 

Pukke julle moes dit belewe 
bet! 'n Saal vol asters en 
,skiete" al piekniek-bouend op 
komberse op die Totius·saal 
se vloer. Met mandjies vol 
snoeperye, die kombers fees
telik gedek, agtergrondmusiek, 
'n bottel wyn, en heerlike 
warm hoenderpastei is die 
,skiete" van die ,Skrikkel
dinge" ingelig. Amper vergeet 
van die kersie wat vroeg-aand 
nog gebrand bet, en toe dood
geblaas is ,ter-wille-van-die
fliek". Glo dit maar, so al 
,leggende" bet A.O.B. die ker
sie op die aand geplaas. 

'n Goeie saak bet altyd 'n 
goeie gevolg . . . Loer maar 
rond na al die nuwe ,Skrikkel
dioge" wat sedertdien hul op-

... En Annatjie se pannekoek ook. (Foto: Fotokuns.) wagtiog gemaak bet. 

PUKKE ONDERSKEI HULLE ... 
* Vervolg van bladsy 1 
vererug is. Almal het in 'n 
kring gestaan en sing sodat 
die trots om 'n Af.rik.aner-

By die geleentheid is mnr. 
George van der Merwe, voor
sitter van ASPU en redakteur 
van Die Afrikaanse Student as 

student te wees in ieder een Meneer Kuesta aangewys en 
se hart ontwaak bet. Juffrou Kuesta was niemand 

Die aand is 'n Sokkiejol, anders as die PUK se Salome 
met musiek deur 'n orkes ver- Jacobz nie. Die Wisseltrofee 
ska!, deur die Kuestane geniet. vir die kampus wat die beste 

Donderdag is die kursusse gees deurgaans gehandhaaf 
~afgesluit en die middag was het, is deur die Kovsies ver
a! wat meisie is, besig om ower. Piet Strauss, president 
haarself vir die formele Buf- van die ASB het 'n boodskap 
fet-ete in die Stadbuis reg te oorgedra en die Kuestane 
maak. moes starugaan begin afskeid 

neem. 
In elke Kuestaan se hart bet 

Antjie Krog se woorde ge
brand: 

,en aan rue einde 
as alles verby is 
besef ek eers waa.rom dit ge
gaan het 
maar half hartseer in my 
sterkheid 
neem ek afskeid 
om erens, vorentoe 
met rut wat ek ontvang bet 
te begin." 

~ Vaar was alma ... 
'N APRILV AKANSIE is hopeloos te kort om aan akademie te bestee, 'n mens 
sal jouself net frustreer omdat jy nie alles gedoen kan kry nie, en natuur
lik kan 'n mens nie huis toe gaan nie, want so 'n been en weer gejaag ver
steur net die harmonie. Daarom vaar soveel Pukke op die avontuurjag uit, 
soos nou weer gebeur bet. 

Floma, Montium en al die 
ande.r is dee! hiervan, maar 
daar het hierdie vakansie beel
wat onoffisiele toere plaasge
vind, en 'n mens verstom jou 
aan aJ die inisiatief. Die be
rugte Sewe Magnete van Kla
werbof het byvoorbeeld die 
Kaap gaan oomeem. As 'n 
mens bulle uitvra, boor jy van 
dingc soos die Sederbergpas
uitklim, Kaappunt en Tafel
berg, en dan is bulle nog uite.rs 
gelJeimsinnig oor 'n besoek 
aan die Hawekafee! Die wat 
bulle ken, sal weet dat bulle 
goeie ambassadeurs vir die 
Puk moes gewees bet in bulle 
gewone sprankel, en almal 
moet ook weet dat dit in .bier
die tyd was dat Petro van der 
Merwe verloof geraak bet! 

Willemien Jerting en haar 
Botswanagroepie se wilde plan
ne bet effens natgereen, en 
aile bruc na die ,gevaarlike" 
plekke toe bet verspoel, maar 
uit bulle toerboekie kom tog 
dinge soos Kalaharinagte met 
springhaasjagte, leeus en blyk
baar die reusagtigste muskiete 
wat 'n mens jou kan voor
stel . . . In elk geval weet die 
meeste van die dapperes nou 
iets van verf. plafonne en ste
nemaak, want oom Dirk Jer
ling het toe al die teespoede 
uitgebuit om die sendingplaas 
se buis Jeefbaar te maak! As 
'n mens nou so luister na 
Tinus Joubert, klink dit of 
hierdie vakansie maar net die 
begin was van groot dinge . . . 

Verder is B.raam le Roux en 
Joban Ligthelm bier weg met 
rugsakke vol sjokolade en 'n 
plakkaat: ,.Pukke spaar Petrol", 
op pad Wildekus toe vir 'n 
staptoer. Al wat 'n mens uit 
bulle kan kry, is dat dit defi· 
nitief die moeite werd was, en 
bier en daar 'n staaltjie soos 
die keer toe bulle in 'n poel 
geswem bet en die volgende 
oggend twee reuse luislange 

SEWE DAE 
FLORNA bet die afgelope va
kansie 'n baie suksesvolle toe.r 
na die Drakensberge ondet
neem. Vir sewe dae is gekam
peer op 'n terrein van die 
Bosbou departement. 

'n Tweedaagse besoek is aan 
Champagne Castle gebring. 
Daar bet bulle in 'n berghut 
oomag. 'n Goeie gees bet deur
gaans geheers, waartoe die or
kes ook bygedra bet: Twee 
viole, twee mandoliens, twee 
t.rekklaviere, 'n gbitaar, 'n me
lodika en 'n mondfluitjie. 

Die volgende toer is gedu
rende die langnaweek van 23-
26 Mei. Hou die kennisgewing
bord en die Wapad vir verdere 
besonderbede dop. 

ontdek wat kl.aarblyklik saam
geswem bet! 

Hulle lyk in elkgeval nog 
heel temal welgevoed en by 
hulle sinne. 

Gerrit Coetzee en Quintus 
P~Iser het 'n regte ,bachelor's" 
vakansie gebad in die rustig
beid van Oubos by die see! 
Die manne swyg soos rue graf 
oor wat nou regtig daar aan-

gegaan bet, se net dat dit 
,goed'' was ... 

Sarel Pretorius van Over de 
Voor en sy vriende bet blyk
baar dieselfde tipe ding in 
gedagte gehad met bulle Suid
kusvakansie, en so sal daar 
nog vcle ander dergelike ge
skiedenissies wees. Het iemand 
dalk gese studente bet nie 
meer planne nie? 

ALABAMA 
DIE Alabama-toergeselskap se toerprogram vir die 
komende vakansie vertel dat die klomp talentvolle 
Pukke in Suidwes-Afrika gaan toer. 

Op pad na die mandaatge
bied tree bulle ook by ver
skillende dorpe op en na die 
wintervakansie is bulle in Van
derbijlpark, Welkom, Potchef· 
stroom en Klerksdorp te sien. 

Die Puk-studcnte word gevra 
om die opvoerings in Klerks
dorp ook te ondersteun omdat 
daar net vir vyf vertonings in 
Potchefstroom voorsiening ge
maak is. 

Die program begjn met 'n 
programkeuring op Woensdag 
26 Junie terwyl daar op 28 
en 29 Junie aanbiedings· in Car-
1etonvi1Ie plaasvind. 

Die toergeselskap vertrek 
Sondag 30 Junie per trein uit 
Potchefstroom op bulle reis na 
Suidwes-Afrika. Die reis word 
onderbreek met opvoerings in 
Kimberley Maandag 1 Julie, De 
Aar Dinsdag 2 Julie en Uping
ton Woensdag 3 Julie. 

In Suldwes tree bulle Sater· 
dag 6 Julie in Windhoek op; 

Maandag en Dinsdag, 8 en 9 
Julie, in Walvisbaai; Woensdag 
10 Julie in Swakopmund; Vry
dag 12 Julie in Otjiwarongo; 
Saterdag 13 Julie in Tsumeb 
en Woensdag 17 Julie in Go
babis. Die toe.r In Suidwes sluit 
met opvoerings op l 8, 19 en 
20 Julie In Windhoek af. 

Na die aanvang van die 
tweede semester tree bulle van 
25 tot 27 Julie in Vanderbijl
park op; 2 en 3 Augustus in 
Welkom en van 6 tot 10 Au
gustus kan die Pukke en Pot
chefstromers optrek om die 
Alabama in eie geledere te 
sien opttee. Hu11e program 
word afgesluit met opvoerings 
van 15 tot 17 Augustus In 
Klerksdorp. 

Aile Pukke wat op die ver· 
skillende plekke opvoerings by· 
woon word gevra om die Ala
bama mense na die optrede te 
gaan groet 
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U he+ volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

e SKRYFBEHOEFTES 

Kom fliek vanaand saam met A.O.B. • EN WAT U OOK ALVAN 'N 

BOEKHANDELAAR VERLANG 
ALBERT DE BEER is weer doenig soos dit vir ons lyk, en laas Vrydagaand se ,Goodbye Mr Chips" 
het feitlik 'n vol saal getrek. Daar is nog klagtes oor onduidelike klank en krapperighede, maar 
steeds, in vergelyking met verlede jaar, bet ons groot rede om A.O.B. lof toe te swaai. 

Die sakboekie se vir bierdie 'n spanningsverhaal soos min. 
week, ,.Never give an inch" Dit speel af op 'n saagmeul
en ons bet so 'n bietjie gaan basis. Familiestryd, sabotasie 
kyk wat daar aangaan. en int.rige is dee! van Hank 

Name soos Paul Newman, (Paul Newman) se krisis, en 
Henry Fonda, Lee Remick en Henry Fonda !ewer weer eens 
~lichael Sarrazin interesseer r skitterende spel as Hank se 
natuurlik dadelik, en hierdie is vader, wat tradisie en sy werk 

moet beskerm teen die agter
dog van die dorpie. Lekker 
fliek vanaand! 

Oral is verder nog plakkate 
op van flieks soos ,,King of 
Kings", en dan nog een van 
Louis Knobel se produksies, 

,Die skat van Issie Delwerye". 
Louis Knobel is verbonde aan 
die Pretoriase Kollege vir Ge
vorderde Tegniese Ondez:wys, 
en by bet tot dusver al 'n hele 
paar verdienstelike Afrlkaanse 
rolprente, meesal dokument!r, 
die lig Jaat sien. 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,Die Potchefstroomse Boekhandel" 

TOMSTRAAT 86 - POTCHEFSTROOM 

TEL. 5236 

- ST 
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TWEEDE KW ART AAL 
DIE eerste vakansie van die jaar is lets van die ver
lede. Die tweede deel van die eerste semester met 
sy reusagtige akademiese berge is bier. Dit Is nie 
net 'n kwartaal van akademie nie, maar 'n .kwartaal 
waarin een van die hoogtepunte in 'n student se 
jaar plaasvind. 

Kamaval wat vanaf 9 tot 11 Mel plaasvind sal 
vir bale 'n nuwe ondervinding wees. Dit is elke 

L Puk se plig om met volle oorgawe aan Kamaval 
deel te neem. Onthou Kamaval sal wees wat u 
daarvan maak. 

BYWONING 
GEDURENDE hierdie kwartaal vind daar ongeveer 
elke Saterdag belangrike sportbyeenkomste plaas. 
Bier word onwillekeurig aan rugby gedink. Ons 
eerste span is tans die inter-universitere kampioene 
en bulle werp alles in die stryd om hierdie jaar 
weer die kroon te dra. Een groot klagte is dat wed
stryde wat in Potchefstroom gespeel word, baie 
swak ondersteun word. Dit is elke Puk se plig om 
die span, ons span te dra. Nie net is dit 'n Puk se 
plig om rugby tot kampioene te dra nie, maar elke 
sportsoort bet ondersteuning nodig. 

WAPAD-REDAKSIE 
Hoofredakteur: Tiep van Schalk. 
Assistent-hoofredakteur: Piet Ebersohn. 
Nuusredakteur: J . H. Habig (Tbaba Jah). 
Assistent: Jan van Niekerk (Dorp). 
Redaktrise Sosiaal: Willemien Jerling (Klawerhof). 
Assistent: Salome Jacobs (Dorp). 
Redakteur Koshuise: Cobus Erasmus (Skuur). 
Assistent: Dalene Delport (Vergeet-my-nie). 
Redakteur Akademies: Johan Pretorius (Skuur). 
Assistent: Esme Wessels (Karlien). 
Redaktrise Kunsblad: Belia Booyens (Dorp). 
Redakteur Sport: Izak Malherbe (Liberalia). 
Assistente: P. J. Meyer (Uitspan); A F. Vosloo 

(Skuur). 
Redaktrise Damesblad: Salome Brits (Oosterhof) . 
Redakteur Inter-UniversiWr: Danie de Kock (Dorp). 
Redakteur: P.N.B.: Quintus Peiser (Over de Voor). 
Redaktrise Korps: lneke Lindhout (K.lawerhof). 
Redakteur A.B.K.K.: George Lotter (Dorp). 
Redakteur S.A.B.: 
Fotoredakteur: J. F. D. Croeser (Uitspan). 
Assistent: Sam Basch (Liberalia). 

. Sub-Redakteur: Attie Gerber (Liberalia). 
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U kan gerus u bande versool by ..• 

NATYRE 
BANDAG 
( Edms.) Bpk. 

' 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
Groot Voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 
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. --sT 
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Sleep jy reg ? 
Geagte Redakteur, 

Laat ek ook maar lfOU weer 
my stem laat boor terwyl die 
onderwerp nog warm is. Dis 
verblydend dat so baie mense 
in die laaste tyd weer skryf 
en praat oor sleep en verhou
dings, want dit wys vir my 
dat ek nie aileen s6 daaroor 
voel nie. Ons Pukke is besig 
om die reeds beperkte omgang 
tusscn mans en dames nog 'n 
verkeerde kleur ook te gee. 
My klai le teen d1e wat so 
sleep dat bulle aile ander men
se rondom bulle uitsluit, en 
dit bowendien vir die toeskou· 
ers redelik ongemaklik maakl 
'n Mens trek gewoonlik suur 
teen tweetjies wat afpaar, 
maar miskien is radikale af. 
parini wesenliker as bierdie 
toenemende afparini binne die 
groep! 

Die liefde is pragtig, die lief
de is 'n heerlike avontuur, en 
ek wect 'n mens se bele wese 
is toegespits op die ander een, 
maar moet dan toi nie jou 
arme kamermaat saamsleep 
serkompetisie toe as jy daar 
gaan sit en koer in sy teen
woordiibeid nie! En moet tOi 
nie die mense agter se uitsig 
bederf deur julle intimiteite 
nie! As jy lief is vir Sannie, 
het jy nog altyd Koos, Willem 
en Rita se respek en kame
raadskap nodig, en moet bulle 
dus nie afstoot nie. 

Ek wil nie suur en verbit
terd klink nie, maar ek plaas 
'o vraalfteken alfter d1e soort 
liefde wat so intens blom dat 
d.it net lfaao om Jannie en 
Sannie a ileen. Oppas vir te 
vinnig uitbrand en smaak ver
loor! Groetnis, 

Teemalweer. 

Kamaval '7 4 filmpremiere 

Richard Chamberlain en Frank AO:ay in aksie in .. The Three Musketeers". (Foto 20th 
Centwy-Fox.) 

SAB se reaksie verwelkom 
GEAGTE REDAKTEUR, - Na aanleiding van mnr. Reynecke se brief in 
,,Die Wapad" van verlede week, die volgende: Die toon wat u aanslaan in 
u brief lewer vir my duidelike bewys dat my vorige brief wei nodig was. 

Verder moet ek u gelukwens 
met u fyn waarnemingsvcnnoe. 
Meeste van u afleidings was 
korrek. 

Eerstens was ek wei die on-

Vir die voorsitters mai dil 
miskien nog as 'n sport op 
die leer dien. 

BYLE EN BLOMME 

dervoorsitter van een of ander 
vereniging en praat dus uit 
ondervinding. Ek bly ook eer
der stil as om, byvoorbeeld, 'n 
punktuasieverandering in 'n 
voorstel ter tafel voor te stel, 
net om genotuleer te word. Ek 
glo in die volgende stukk.ie 
lewenswysheid - en meer 
mense kan dit gerus onthou: 

Het ek dit nie in my vorigc 
brief duidelik genoeg gestel, 
dat ek aanbeveel dat die een 
of twee sakies dat alma! raak 
op 'n spesiale ve!'lfadering, 
waar al die betrokkenes teen
woordig is, bebartig kan word 
nie. GEAGTE REDAKTEUR, - Na aanleiding van 'n 

vroeere brief deur my in die ,Wapad", beskuldig 
ene Meraai my in die uitgawe van 22.3.74 van ver
algemening in my uitlatings. 

Van die baie mense wat niks 
te se bet nie, word niemand 
soveel waardeer as die wat 
dit in stilte doen nie. 

Wat u tweede stelling betref: 
Is dit u EERLIKE mening dat 
daar iets uit die verslae van 
ander verenigings, soos wat d.it 
op 'n S.A.B.-vergadering iele
wer word, te leer is? 

Daokie vir die verwysing DJ 

die grondwet van die S.A.B 
Mag ek u egter daaraan her· 
inner dat papier geduldig is? 
In watter mate raak die S.A.B. 
die bree studentemassa wert· 
lik in die PRAKTYK? Ek dink 
u moes liewer die ,.bree" uil 
u stelling gelaat bet. 

Ek wU baar graag daaraao 
berinner dat haar geestessus
ter, Jeremina, in haar brief, 
waarop myne 'n reaksie is, ook 
nie lyne getrek het ole, ten 
spyte van die feit dat sy 'n 
mlnderheidsgroep verteenwoor· 
dig. 

Daar is dus geen sin in om 
voort tc gaan met die haar· 
klowery nie aangeslen ons dit 
nie oor dieselfde groep dames 
bet nie. Laat ons dus maar 
die strydbyl wegslt. 

Wat die blomme betref is 
die rektor se tuin in elk geval 
veilig - dis te ver vir ,een 
ou blommetjie". Die tuine om 
die kampus sal die voile aan· 
slag moet verduur. Het jy al 
daara-an gedink dat as die 
helfte van die sowat driedul· 
send dames op die Puk een 
aand per week sleep - en par
ty sleep agt aande per week -
die tuine 1500 blomme per 
wee~ sal moet !ewer? Sterlrte 
aan die tuiniers - 6n die 
honde! 

Bultendien onthef die felt 
dat nlemand jou tronlt toe sal 
stuur oor ,een ou blommetjie" 
nie jou nog geenslns van se
kere etiese nonne in die ver· 

Hokkie-asters 
DIE Puk se eerste dameshok· 
kiespan bet Potchefstroom
Dorp Saterdag redeli.k maldik 
met 3--1 gewen Sanpat Coet
zee en Isabel BUYS het die 
Pukke se doele aaogeteken. 

In 'n wedstryd teen Gold· 
fields bet die tweede span met 
2-lgewen. 

band nie. 
Ten slotte: Jou gerusstelling 

dat ek die ,hit" darem onder 
'n skuUnaam Is bied maar min 
vertroostlng. Daarvoor is party 
vroumense te vee! .,vrou". 

Polemiet. 

(Ns.: Jeremina, wee.s tog asse· 
bl.iet volgende keer meer be· 
poold in ;cu skrlfwe. Dit kan 
nogaL baie moeite en menings
verskil be$p(I(IT. - P.) 

Ek was ook nie dikwels by 
die ve!'lfaderings Die omdat 'n 
mens in vaodag se samelewing 
nie kan bekostii om tyd te 
mors nie, en S.A.B.-vergade· 
rings op die buidige patroon, 
veral vir die ondervoorsitters, 
niks aoders as tydmors is Die. 

'n Laaste gedagte: Waarom 
.. S.A.B.-Hoofbestuur"? Dit lyl 
vir my na 'n stapelvonn. Stew 
S.A.B. dan nie reeds vir SEN 
TRALE Akademiese BESTUUl 
nie? 

WILNOG-HEU 

]lit bit llnnrb 
En ek s~ vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek My gemeente bou 
en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie: Matth. 16 18. 
'n Toekoms vir die kerk? 
Die moderne mens se: Nee! 
Die Bybel se: Ja! Die kerk se pad le helder vorentoe; 'n reguit weg die toe-
koms in. 
'n Triomferende Kerk! Waarom? Omdat hy stewig gegrond is en vasstaan. 
Hy is gebou om 'n stewige fondament; 'n harde onslytbare rots. Die rots 
van die waarheid: U is die Christus! Hierdie belydenis wat Petrus namens 
die kerk doen word in die mond van die kerk geplaas. Met hierdie vaandel 
vaar die kerk deur die w~reldgeskiedenis; trotseer hy die storms van 
dwalinge en oorlogspyn. In die belydenis le sy hoop op t~iomf! : 

'n Belydende kerk! Teenoor die grypende kloue van d1e hel, moet ~e 
kerk vas bly staan. Satan is magtig. Hy gebruik groot manne en magte vu 
sy doel- om die kerk ten gronde te rig; hom in sy fondame~te te skud 
deur die belydenis te verpletter. Daarom: staan vas! Hou hoog die vaandel: 
U is die Christus! 

'n Strydende kerk! Na die belydenis ontvang die kerk sleutels wat by 
op sy tog moet hanteer. Die Woord en die tug. Op sy pad moet hy akti~ 
wees. Hy moet regeer. Na binne deur die tug na binne en buite met die 
Woord. 'n Strydende kerk! Met die swaard van die Woord teen die gees van 
die tyd. 

U is die Christus! 
- My hoop op triomf 
- My voortdurende belydenis 
- My strydkreet! 
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Pasteihakke 

VERGROTE BIBLIOTEEK IINTREEREDE MET die afgelope damesaand 
het ongeveer sestien pastel· 
bakke verdwyn, waaronder 
vuurvaste bakke en vlekvrye 
staalbakke, wat alles heelwat 
kos. Die geld wat hiervoor 
geskuld word. word van mej. 
Jerling verwag. Daarby lei 
ons af, het sy nog verskeie 
andcr !inansil!le probleme be
gin kry, sonder haar ei~ toe· 
doen. Die owerheid doen 'n 
bcroep op die Puk·studente 
om mej. Jerling te kontak, 
terwyl sy nog op die Pule is, 
indien u enlgiets weet van 
die pasteibakke. 

IN GEBRUJJ( GENEEM DIE geskiedenis is dit wat deur die historikus as 
skeppende kunstenaar tot stand gebring word, bet 
prof. G. N. van den Bergh in sy intreerede op Vry-

DIE uitbreidings aan die Ferdinand Postma-biblioteek van die Potchef- dagaand 19 April gese. 
stroomse Universiteit is voltooi en die vergrote gebou word op 26 April1974 Volgens prof. Van den Bergh wille van verstaanbaarheid. 
amptelik in gebruik geneem. het die historikus 'n dubbele Die voordele van relatlwi· 

taak: Hy moet die verlede ont- teit l~ daarin dat dit van gc
dek en dlt op 'n wetenskaplike skiedenis 'n lcwende en polsen· 
wyse weergee. Sy menslike de dissipline maak. 

Die oorspronklike gebou wat 
in 1952 voltooi is, het ruimte 
gebied vir 'n versameling va.n 
125 000 boekdele en studieruim· 
te vir 150 persone. Tans het 
die gebou studieruimte vir on· 
geveer 1 200 persone en beskik 
dit oor 'n kapasiteit om 
600 000 boekdele te huisves. 

boekdele. 
Die aebou bestaan uit 'n kel· 

der, die grondvlak en drie ver
diepings. In die kelder word 
druk- en bindery gehuisves en 
materiaal geberg wat min ge
bruik word. Die grondvlak en 
die eerste twee verdiepings 
word beslaan deur biblioteek· 

Die huidige versameling be-~ ruimte wat vir gebruikers toe
staan uit ongeveer 350 000 ganklik is. Die derde verdie-

DIT is my tweede aflewering van my siening van 
sake op die Pu.k. Die vorige Reflektor mnr. Ben 
du Toit bet sy dienstydperk voltooi. Ons dank aan 
hom vir sy siening en sy mening. 

My aster by die kafeteria 
bet toe weer daar opgedaag. 
Met die naderende winter bet 
sy te pragtig gelyk in haar 
lang romp en rooi trui. Sy en 
haar vriendinne het In die ka· 
feteria plaasgeneem, elk met 
'n koppie koffie. Ek sit toe na· 
der om te hoor wat sy en baar 
maters oor gesels. Tot my ver
basing gesels bulle oor gesag 
en die invloed daarvan op die 
studente. (Darem bly die da· 
mes kan oor lets anders ge
sels as klere, ma)lS, grimme· 
ring, ens.) Hulle, d it is nou 
my kafeteria-aster en haar kof· 
fiegenote, begin toe om d ie 
gesag bier plaaslik te ontrafel 
(anne gesag). 

Dit is net bier waar soveel 
van ons foute maak. Gesag Is 
van God e.n werk in 'n vert!· 
kale lyn van bo na onder. Hoe
vee! van ons glo dit andersom, 
met opmerkings soos: ,.Wie's 
hy, hy sal my tog nie skors 
nle", ,,wie's die HK-lid, as hY 
nou met my raas, dan stem 

ons nie weer vir hom nie, die 
Studentenad beteken tog niks, 
ek doen tog wat ek wil". 

So gaan dit, so word lawaai 
oor lang hare, oor kleredrag, 
oor ontspannlng, oor dlt of dat. 

Nou Is dit so Pukke, dat as 
jy nie van die rei!ls of die ge
sag bier hou nle, is jy vry om 
hierdle plek te verlaat of om 
te buig en jou mond te hou. 
Maar moenle sekere mense en 
gesagsllggame afkraak met die 
mulsagtige bravado nie. As 'n 
HK-lid konserwatief konse
kwent die reels ultvoer en 
sorg dra dat dlt gedoen word, 
dan l.s hy 'n uitstaande Ieier. 
'n Leier is nie altyd die lek· 
ker toe-oog-reels·k~rel n.ie. 

Daarom my aster by die ka· 
feteria, jy weet mos van be
ter, jy ken mos die gesagsbe
skoulng van die Puk, waarom 
opstandlg, jy kan geen jota 
of tittel daarvan verander 
nie, en bowendien is dit nie 
so erg nie. 5~ is veel erger! 

Reflektor. 

Het u gekanselleer? 
MNR. G. P. SCHOEMAN, registrateur (Akademies) 
vestig studente se aandag daarop dat bulle skrif
telik moet kennis gee lndien bulle kursus staak. 

Klasgelde sal dan pro rata 
bereken word, die akademiese 
jaar op ongeveer 9 maande be· 
reken. Indien persone nie skrif· 

Pluimhal hou 
• nog moot 

DIE Puk se tweede pluimbal· 
span bet verlede Donderdag 
hul segetog voortgesit toe bul
le Western Reefs met 12-9 ge
klop het. Die span is op die 
oomblik nog onoorwonne in die 
Wes-Transvaal.se D-liga. 

Die eerste span wat in die 
B·liga speel, bet op dieselfde 
dag hul eerste neerlaag gely. 
Weermag het hulle met 12--4 
geklop. 

telike kennis gee nie kan dit 
gebeur dat die persone moet 
betaal vir klasse wat nie by
&~ewoon is nie. 

Die huisvader moet ook 
lkriftelik in kennis gestel word 
indien koshuise verlaat word. 
Ook hier sal die losiesgeld pro 
rata bcreken word. Hier is 
daar egter 'n bykomstige be
paling naamlik dat by die ver
suim van verlating, kan 'n boe· 
te opgele word benewens ge
wone gelde wat bctaal moet 
word. Die rede is hiervoor dat 
daar die koste voorberei word 
vir te veel persone, asook an
der administratiewe ongerief. 

Hierdie reel word nie so 
streng toegepas in verdienste
like gevalle van siekte of be· 
sering nie. 

ping bestaan uit lesinglokale. 
Wanneer dit nodig is, kan 
hierdie verdieping vir verdere 
uitbreiding van die Biblioteek 
gebruik word. 

Om gerieflike studiefasilitei
te vir gebruikers te voorsien, 
is die versameling so gerang
skik dat die uitleenversameling 
en naslaanwerke vir elke vak
gebied oaasmekaar staan en 
dat verskillende leeskamers 
vir verwante vakgroepe ge
vorm word. 

V oortrekkery 
OP die onlangse Provinsiale 
Voortrekkerkongres g e h o u 
vanaf 28 tot 31 Maart te Pre· 
toria, is daar deeglik kennis 
geneem van die Jukskei Staat· 
makers. 

Te midde van baie probleme 
is ons die Donderdagmiddag 
na klas na Pretoria waar ons 
ywerig aan die besprekings 
deelgeneem het. Na afloop van 
die aand se verr igtinge hct 
ons en die Staties van Tuks 
werk gemaak van die spreek· 
woordelike ,.twee koppe is 
beter as een." 

Om een vm. is daar uiteinde
lik eenstemmingheid bereik en 
kon ons Pukke Potchwaarts 
keer om te • .rus" vir dit wat 
nog voorgel~ bet. Vrydagmld· 
dag net na klas het ons Kombi 
sy neus in die nou a! bekende 
rigting geswaai en was ons net 
betyds om die beskrywings· 
punt, deur ons ingestuur, in 
te lei. 
Saterdag is die , langslewen
vroeg bed toe - gelukkig di~ 
keer in Pretoria. Deur die 
verloop van die besprekings 
Sater dg ls die , langslewen· 
des" wakkergeskud deur die 
insig van die jeug, sodat daar 
aan die einde van die kongres 
spesiale vermelding gemaak ls 
van die aandeel van die Staat· 
makers in die Kongres en ook 
'n mosie van voUe vertroue In 
bulle werksaamhede gestel. 

Staties bo! 

MATIE S.R. 
KOM KUIER 

MAANDAG 1 April bet die 
Studente.raad van die SteUen
boscbse Universiteit die Puk 
se Studenteraad bcsoek tydens 
huUe skakeltoer. 

Die sake wat die meeste aan
dag geniet bet was die ver· 
skillende verkiesingstelsels, so 
ook Karnaval. Dit is interes· 
sant dat Maties die dert ien 
kandidate wat die meeste 
stemme op bulle trek op die 
Studenteraad dien. Die verskil 
tussen die verk.iesingstelsel van 
die Puk en Maties kom daar
op neer dat die Puk se Stu
denteraad 'n bclangebeharting 
Studenteraad is en nie 'o ver· 
teenwoordigende Studenteraad 
is soos Maties nie. 

Volgens Studenteraadslede 
was dit 'o baie leersame en 
interessante skakeling. Die sa
mesprekings is op 'n geselliae 
wyse met 'o onthaal afiC$luit. 

Die Maties se Studenteraad 
het ook die Witsies en Tukkies 
se Studenterade besoek. 

swakhede dra egter daartoe Die probleme van die hlstorl· 
by dat by slegs 'n .,vergruis· kus is menigvuldig: Hy is eer· 
de" beeld van die verlede kan stens aan sy eie lewens· en 
bekom. wereldbeskouing gebonde, 

Omdat elke historikus sy eie 
siening van die geskiedenis 
het, knn daar 'n groot vcr
skeidenheid vertolkings ont
staan Dit staan bekend as re
JaUwlteit van die geskiedbe
skoulng. Relatiwiteit moet so 
ver as moontlik bekamp word 
deur objektiwiteit en kennis 
van die oorsake daarvan. 

Prof. Van den Bergh stel as 
vernaamste oorsaak van rela
tiwiteit ons onvolmaakte en on
volledige kennis van die ver
lede. Ander oorsake is die his· 
tor lkus se persoonlike keuse 
van onderwerp en stof. Die 
skrywe van die werk self gee 
ook aanlelding tot relatiwiteit, 
omdat ingewikkelde gebeure 
vereenvoudig moet word ter 

waardeur sy geskiedvertolklng 
dan ook gekleur word. Verder 
bet hy ook 'n taak ten opsigte 
van sy eie tyd en gemeen· 
skap; hy moet die verlede in 
'n modeme en verstaanbare 
idioom weergee. 

Volgens prof. Van den Bergh 
is die groot getalle werke oor 
die- sedelike lewe van blsto· 
riese persoonlikhede nlc in dae 
eerste plek wetenskaplik ver· 
antwoord nie, maar kan dit 
slegs beskou word as weer
spiel!lings van ons eie tyd se 
beheptheid met seks. 

Prof. Van den Bergh het sy 
redto in die Konservatorium· 
saal voor 'n groot. aantal toe
hoarders gelewer. 

Mej. Je.rling s~ dat sy dle 
paar jaar op die Puk baie ge
niet het en Is oor tuig daarvan 
dat sy gestudeer bet aan dle 
pulkste Wes·Transvaalse Uni· 
versiteit in die land. Sy het 
heelwat oorspronkilke idees 
omtrent sake soos ontspan· 
ning op die Puk, maar dit 
sal sy nou, weens haar huidige 
posisie, nie tot uitvoer kan 
bring nic. Sy s~ dat sy baie 
jammer is omdat sy nie ver
der kan studeer nie. Mej. Jer· 
ling was 'n U.O.D.·student, 
maar sy proef nie ecns op die 
oomblik nie, aangesien sy be
sef dat sy sonder twyfel sal 
moet gaan werk om baar skul· 
de te betaal. 

Die ver trek van mej. Wille* Vervolg op bladsy 6 
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DRAKENSBERGE OORWIN 
DRIE-EN·TWINTIG lede van die Montinum Bergklimklub het die afgelope April-vakansie 'n moeili· 
ke roete van 95 km oor die Drakensberge aangepak. Die klimtog van Mont-aux-Sources tot by Cathedral 
Peak was in ses dae voltooi. 

Persoonlike uitbouvermoe en 
fiksheid is tot op die uiterste 
beproef. Vir nuwe lede was die 
toer aanvanklik 'n nagmerrie. 

Die toer bet op Donderdag 
6 April begin. Onkundigheid 
ten opsigte van rugsakverpak· 
king, wat tot 27 kg geweeg bet, 
bet die vordering op die eer· 
ste dag vertraag. Net 11 kilo
meter kon die eerste dag af. 
gele word. Binne twee dae 
bet die stappers egter hul 
voete gevind. 

Die tweede dag moes 'n skof 
van 20 kilometer afgele word 
om die toeristehut op die es
karp te bereik. Weens 'n he
wige sneeuval was die ketting
leer opgetrek en moes 'n bel· 
ling van 70 grade uitgeklim 
word. Hierdie klimtog van 300 
tree bet drie uur geduur. 
Asemhalingsprobleme weens 
die dun lugdruk bet vordering 
teen 'n slakkepas laat geskied. 

Die stappers bet op die der
de dag 'n afstand van 30 km 
afgele. Dit was die mees moor
dende en oninteressantste deel 
van die toer. Die groen veld 
was eentonig en sonder borne. 
Op 'n baie ongelyke terrein 
bet die moee stappers die 
aand tent opgeslaan. 

Die volgende dag bet die 
clemente die stappers geteis· 
ter. Reen, ysreen, mis en sneeu 
bet die stappers se vordering 
bemoeilik. Middagete was in 
diep sneeu onder gehawende 
sambrele genuttig . . . Digte 
mis in die laataand bet ver· 

oorsaak dat die beplande af· 
stand nie afgele kon word nie. 
'n Hewige ysreenstorm bet die 
sopnat stappers . mismoedig 
laat gaan slaap. 

Die vyfde dag was die avon· 
tuurlikste en sal die Jangste 
deur die stappers ontbou 
word. In sti.kdonkerte en dig
te mis moes 'n ·belling van 65 
g~ade afgeklouter word. 'n 
Kosbl.ik wat losgeraak bet, bet 
die stappers gewaarsku dat 
daar 'n afgrond naby was. 'n 
Los rugsak bet ook klippe aan 
die rol gesit. Sommige van 
die stappers was getref en vir 
hul !ewe aan graspolle vas· 
klou. Sonder enige verdere 
voorvalle was die slaapplek, 
'n oorbangende grot, met groot 
gejuig betrek. 

Die sesde en laaste dag was 
met die aftog na die voet van 
Cathedral Peak begin. Brick
brick met tone wat seer in 
die stewels vaskop en kniee 
wat letterlik waterig word, bet 
die moed van die stappers be
gin daal. Met die eindpunt in 
sig moes weer eens 'n belling 
van 70 grade afgeklouter word. 
Vir sommig~ was dit breek· 
punt. Soms wou die bene nie 
meer verder nie, en moes daar 
gepaai word. Seer en styf bet 
van die stappers uit desperaat
heid die laaste paar tree ge· 
bardloop. 

'n Koue bier in dorstige kele 
bet die toer op 'n gepaste wyse 
afgesluit. 

Die toer was in aile opsigte 
'n sukses. Met Krummel se 

Drie van die kunstenaars wat tydens Babara Ray (heel links) 
se optrede in die Totiussaal opgetree het. Elsa Havenga 
(middel) en die kleine juffrou Jones se puik sang het die 
gehoor in 'n regte stemming vir die hoofvertoning gebring. 

Johan Malan ( Edms.) Bpk. 
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kragpap as dryfkrag, bet die kon die stappers net mekaar 
stappers pligsgetrou in Bingo se bakke volg. 
Kruger se voets-pore gevoJg. Die dames verdien ook 'n 
'n Eenbeidsgees wat gou onder pluimpie. Om oor sulke ruwe 
die stappers ontstaan bet, bet terrein rood te klouter, bet 
telkens die stappers se aandag van murg in die bloed getuig. 
van hul ellende afgelei. Meer dames kan sulke toere 

Gelukkig bet die groep ook onderneem. Vir die baic wat 
nooit verdwaal nie. Met erva· dit nodig het, sal so 'n uit· 
re bergklimmers soos Bingo, stappie die onnodige vetrolle
Oubaas en Danie in die groep tjies wegsmelt. 

Beurend die steiltes uit met rugsakke wat die kniee knak. 

V ere maak die 
voel 

DIE VERE maak beslis die voel. Dit is die slotsom 
waartoe seker al die toeskouers tydens die Klee· 
volgens·jou-postuur-parade gekom het. 

Die parade is geopen deur 
'n demonstrasie van die mees 
algemene postuursprobleme 
by dames. Daarna bet elf man
nekyne van die Ann Botes 
Mannekyn· en Afrondingsskool 
die nuutste modetreffers, 
waaronder ook twee trourokke, 
vertoon. Laasgenoemde bet 
heelwat sugte van vervoering 
b.Y die gehoor ontlok. 

Nege Puk-asters bet 'n sigba· 
re bewys gelewer dat elke 
postuurprobleem met die regte 
kleding oorkom kan word. 
Mev. Bates het elkeen se pro· 
bleem afsonderlik bespreek en 
die geboor bedag gemaak op 
die klein bykomstighede wat 
die besondere probleem juis 
beklemtoon of verdoesel. 'n 
Dame met 'n holrug sal baar 
probleem beklemtoon deur by
voorbeeld 'n rok met 'n inge
trekte middel te dra. 'n Sagte, 
los rok, daarenteen, sal die 
holrug heeltemal onopvallend 
maak. 

Die dame met 'n kort bolyf 
beklemtoon haar probleem 
deur 'n kort baadjie of 'n oor
trektruitjie te dra. 'n Heup
lengte baadjie sal baie elegan· 
ter vertoon. 

Mev. Botes bet berbaaldellk 
gedemonstreer dat noupassen· 
de klere die aandag op elke 
postuurprobleempie vest i g. 
Weinig dames kan dit met 
sukses dra. Los, vloeiende ly· 
ne, .aan die ander kant, vlei so· 
wei die skraal as die molllge 
figuur. 

As nagereg het mev. Botes 
se mannekyne tabberds vir el· 
ke geleentbeid vertoon. Broek· 
pakke is steeds bale gewild, as· 
ook die tradisionele rok-en-jas 
ensemble. 'n Kaftan langrok 
is net die ding om die snerpen· 
de aandluggle in te trotseer. 
Die talle frilletjiesbloeses by 
rompe en langbroekpakke dul 
daarop dat vroulikheid in die 
mode nog lank nie aan die 
uitsterf is Die. 

Die trourokke se snit en 
vlelende moue bet veral in· 
druk gemaak. Dit is die skep
plngs van Bettie en Jannie 

Nortje van Klerksdorp. 
In 'n onderhoud het mev. Bo· 

tes ges~ die roksome is hierdie 
winter beslis Ianger. Knieleng
te uitklokrompe, motorjakkies 
en baadjiepakke vang al die 
kalklig in die modetoneel. 
Woudgroen, bruin en aile ska· 
kerings van rooi en ·blou is die 
vernaamste modekleure van· 
jaar. Wat kledingstowwe be
tref, stap suiwer nuutwol en 
daardie ou staatmaker, Crlm· 
plene, los voor. 

Mev. Botes het beklemtoon 
dat die mode onder geen om· 
standigbede slaafs nagevolg 
moet word Die. Dit moet eerder 
'n uitdaging vir elke dame wees 
om die mode suksesvol by haar 
eie postuur te laat aanpas. 

Die aksie is deur Oosterhof, 
in samewerking met die Da· 
meslcomitee, aangebied. 

* Vervolg van bladsy 5 

mien Jerling uit die Puk-lewe 
en uit Potchefstroom beteken 
'n groot verlies vir een en 
alma!: vir die dosentekorps 
definitief 'n verlies, as 'n 
mens dink aan mej. Jerling 
se besondere vermo~ns in die 
onderwys-rigting, vera! waar 
dit gaan om nle-Blanke on· 
derwys. Mej. Jerling was 'n 
baie aktiewe student op ver· 
skillende gebiede, waaronder 
Karnavalkomitee, A.O.B.-i:le
stuur, K.V.V.·bestuur. te vee! 
om op te noem. 

Kl.awerbof sal hierdle stu· 
dent se oorspronklik.heid op 
die Huiskomitee bale mis, en 
die dames van die Puk vera! 
neem met groot spyt kennis 
van mej. Jerling se besluit. 
Sy het haar dlensbaarheid oor 
en oor bewys met die geslaag· 
de damesaand. Op 'n vraag 
waarom sy besluit bet om die 
akademie op te skop vir die 
beroepslewe, bet sy geant· 
woord: ,Is dit Die maar geld 
wat ons alma! dryf Die?" Daar· 
op bet ons uitgevind dat mej. 
Jerling haar akademie moet 
opse en gaan werk om groot 
skulde te delg. 
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THREE 

MUSKETEERS 
KARNAV AL '74 se eerste aksie, naamlik die pre
miere van ,The Three Musketeers", is die groot 
voorloper van groot dinge. Die fliek het oral in 
Suid-Afrika uitstekende kritiek gekry, en daarom 
is dit die plig van elke Puk om volgende Donder· 
dagaand (2 Mei) na die 20th Century-teater op 
te ruk. 

Die film is gebaseer op Alex· satiriese Dumas tradisie. 
ander Dumas se heerlike avon- Interessant is dat, om die 
tuurverhaal oor die drie vrien· film so realisties moonUik te 
d{· Atbos, Aramis en Porthos, kry, groot dele geskiet is in 
er. bulle skreeusnaakse helper, Toledo, in Spanje, omdat To· 
D'Artagnan. Charlton Heston Iedo vandag nog 'n baie goele 
speel die rol van die sluwe weergawe van die 17e eeuse 
Kardinaal Richelieu, wie se Parys is! Mense in daardie dae 
planne om die koninklike fa· bet sel~e geba<l, die strate 
milie te verneder, deur die was vuil en misdaad het boog
drie musketiers gefnuik word. ty gevier. Al hierdie dinge is 

Met name soos Raquel Welch meesterlik uitgebeeld, en as 'n 
(Mme. Bonancieux), Faye Du· mens in ag neem dat die ganse 
naway (Milady) en Geraldine verfilming net een jaar ge
Chaplin (kon'ingin Anne), is duur het, is dit des te meer 'n 
dit duidelik dat bier 'n prent pluimpie vir Regisseur Alexan· 
gemaak is in die ou filmma· der Salkind. 
kerstradisie om 'n ,galaxy of AI die aksie en mengsel van 
stars" in te span. D'Artagnan romanse, satire, hartseer en 
is Michael York, en die drie realisme word brlljant onder· 
musketiers is Oliver Reed, Ri· skryf deur die musiek van 
chard Chamberlain en Frank Michel Legrand. 
Finlay. Voorwaar indrukwek· Die premi~re is 'n formele 
kend ! geleentheid, en kaartjies, Rl,OO 

Die meesle van ons onthou en 50c-plekke, Is van Maandag 
die storie soos wat ons dit in 30 April af beskikbaar by die 
St. 8 in die vereenvoudigde S.R.-kantoor. Aangeslen daar 
weergawe gelees bet, maar nou reeds oraloor sprake is 
George MacDonald Fraser se van geesvang vir Karnaval, 
puik draaiboek is gebaseer op word daar verwag dat hierdie 
die oorspronklike Dumas mees- 'n goed bygewoonde aksie gaan 
terstuk, wat 700 bladsye be- word, met 'n tipiese Pu.kspran
slaan. Dit is dus 'n gesofisti- kel! Kom, ons sien meka·ar 
keerde komedle in die egte alma! daar ... 

GELUK IS ••• 

•n 
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KLAWERHOF 
SIEN julle dalk veertjles hler 
op die kampus rondfladder? 
Toemaar, dis nie lets bona· 
tuurliks nie. Dis maar net die 
oorbl.yfsels van 'n kussingge
veg tussen Klawerhof se eerste· 
jaars en tweedejaars. Die 
eerstejaars wll ook die tweede
jaars bedank vir die verfris· 
sende bad na die kussinggeveg 
- dis jammer dat die tweede· 
jaars net so nat geword het. 

0 ja, Toekoms, soek julie 
dalk 'n geel en wit opvou· 
skerm? Ons bet beslult dit }yk 
gans te fyn en vrolik om In 
manskoshuis te staan - dit }yk 
vee! meer van pas In ons kos· 
huis. Ag toe nou, Toekoms, 
moenie vir ons kwaad wees nie. 
Ons moes lets in rull kry vir 
daardie vreeslike stortbaddens, 
halfeen in die oggend wat ons 
moes verduur. 

Daar kom telkens klaagUe· 
dere en kermgelulde van die 
senior gange af - daar waar 
die seniors b}y wat op die oom· 
blik proefonderwys gee. 

,.Sulke ongedissipUneerde 
goed", .,die spul goed Is erger 
as eerstejaars" Is kla.gtes wat 
gereeld oor die koshuls weer
kUnk. 

Geluk aan Petro van der 
Merwe, Roelien van Staden en 
Loraine van Rensburg met bul
le verlowings. 

Nou ja, totsiens en Klawer· 
groete tot volgende keer. 

OVER DE 
VOOR 

NA die langnaweek wat goed· 
gunstelik aan ons toegestaan 
Is, is die manne van Over-de
Voor terug vir die tweede 
kwartaal. 

Die Taaibos·naweek was 'n 
reuse sukses en Over-de-Voor 
het met die louere weggeloop. 
Veeis geluk aan die eerste rug· 
byspan vir jul oorwinning oor 
Taalbos. 

Met karnaval wat op bande 
is, loop die gees noual hoog. 
Wat die ampsmotor betref, is 
die manne vasberade om die 
Chrysler huis toe te bring. 

Op amoreuse vlak beweeg 
die manne elkeen op sy terrein 
voort 'n Vraag aan Osie! Be.· 
sef jy die verantwoordelikhede 
van jou stap? Sterkte Osiel 

Leeugroete. 

KARIJEN 
NA 'n vakansle van ultpak en 
inpak is ons alma! weer tuls, 
terug in Karlien, die fynste 
koshuis op die Puk. 

Om terug te wees Is beer· 
lik en dis al asof daar In sleep· 
tyd net so 'n ekstra blyheid 
om die hart vou. Wanneer die 
asters op die Kampus loop, 
weet 'n mens sommer wanneer 
'n Karliendametjle modieus en 
vriendelik soos kome kan, by 
jou verby swiep. 

Lena du Plessis, Christa We· 
ber en 'n paar ander asters het 
lntussen die Jdndersteweltjles 
finaal uitgeskop, soos ons kan 
raal is daar groot feeste gehou 
met hul onderskeie mondlg· 
wordings, selfs Thalia se mense 
het In hierdie vreugde van Le
na kom deel 

Karnaval is voor die deur -
ons Eerstejaars gaan natuurlik 
die meeste Pukkies verkoop en 
Karllen se mooi debutante 
gaan die meeste geld insamel, 
daarom wens ons net die ander 
koshuise voorspoed toe In hul 
pogings. 

Thaba Jab 
DIE manne van Thaba Jiih 
is almaJ weer terug na die kort 
vakansie, insluitende die uit
landers en die manne wat 
P.G.D. se naam boog hou. 

Op alle gebiede floreer die 
ouens weer. Dissie wat sy der
de aanslag op Parys wiJ maak; 
die drie veterane wat aJ die 
stewels finaaJ opsrehang bet, 
bet bulle weer van die rak 
afgehaaJ om bulle by die leeu· 
temmers te voeg. 

Die dames van Kulu word 
bartlik bedank vir al die kof
fie en koekies wat bulle aan 
die sergroep verskaf bet. Die 
~rgroep bet egter na die bui· 
tewyke gevlug. Dus, die dames 
wat die etensuur konserte ge
niet, kan maar lferus vir die 
ouens 'n koppie koffie saam
neem. Die asters van Karlien 
moet bulle belofte na die laas· 
te bokkiewedstryd onthou -
ons wag in spanning. 

Die slepery met Klawerhof 
vorder gped. Joban bet inge
klim lank voor Kamaval, of 
is dit nou tradisie dat by daar 
sleep? 

Met die rugby gaan dit nog 
voor die wind. Saterdag 20 
April bet P.G.D. teen Strath
vaaJ se derde span lfewen met 
31-9, die tweede span bet 
teen Dawie Dup uitgedraf en 
bulle eindtelling was 32-6. 
Die derdes bet egter met Da
wie Dup se derdes weggcbard
loop om die eindtellina op 
45-16 te staan te kom. As die 
klippie aanhou skaaf gaan 
daar nog groot dinge in Thaba 
Jab gebeur. 

Vergeet-ons-niel So lyk Vergeet-my-nie se pragtige en unieke 
koshuishempies en die g:imlaggende dames wat dit dra is 

maar 'n paar van ons oulike inwonersl 

reeds besluit om 'n Kaartspeel Op Stalletjiesdag is Mike 
Marathon aan te durf. Bulle Botha en Frans van Aswegen 
beoog om tussen 50 en 60 ure aan die stuur van sake. 
te speel. Ons wit sommer nou Sterkte aan die manne. die 
al julle ondersteunlng en be- ander manne van Toekoms 
langstelling daarvoor vra. Van staan bankvas agter julie. 
die manskoshuise sal dlt hulle Maar tussen al hlerdie din· 
ook seker kan herlnner dat 
daar nog onvoltooide veldslae 
van Karnaval 73 oorgebly het. 
Ons kan nie wag om ons boeke 
opsy te skuif en 'n fees van die 
KarnavaJ te maak ole. Ons bou 
vlot saam met Makouvlei en 

ge kry die manne darem nog 
kans vir rugby ook. Vra maar 
vir Skuur. Bale geluk aan die 
Eerste EN Derde spanne van 
Kompleks met die oorwlnnings. 
Saterdag Is dit 'n groot dag. 
KOMPLEKS vs. P.G.D. Dit be· 

KASKENADES 
HALLO, julle mooi goed, eo hallo, al die meisics. 
1) Na vyf jaar op die PUK, kan ek julle net se: Rowers eis 

jul geld of jul lewe, vrouens eis albei. 
2) Vrouensl Hulle is soos die wereld: 

Op twintig - soos Afrika: jonk en onontdek. 
Op dertig - soos Asii!: warm en eksoties. 
0p veertig - soos Amerika: tegnies perfek. 
()p vyftig- soos Europa: vol niines. 
()p sestig - soos Siberie, aJmaJ weet waar dit is, maar 
niemand wil soontoe gaan nie. 

3) Daar is baie redes hoekom studente drink. Ek d.ink nou 
net aan eeo: as ons nie kan drink terwyl ons lewe nie, 
hoe de duiwel sal ons kan drink as ons dood is! 

Groetnis, DIE OOG. 

MAKOUVLEI HEIDE 
HIER in Makouvlei Is al die HEIDE het nou wel nle soos 
manne weer terug met nuwe soos Makouvlel 'n lewendige, 
ywer en idees om die akademie vretende Makoutjle op bulle 
te troef. stoep nie, maar bulle het wei 

Die gees is dodellk reg, 'n ewe ronde en gesonde see
en kyk maar, karnaval gaan koeitjie op hulle nuut aange
grOOt dinge oplewer. Dis nle skafde koshuishemde. 
sommer vernlet dat al die kar- Die arme }ydende Heidlnne 
navalkomitee-ouens so 'n ge- wat op ander plekke sleep, kan 
heime-bende-vergadering, Ma- ook nou vir bulle gellefdes 
fiatipe van ultdrukklng rond· sluyf op papier met die kos· 
dra nle. huisembleem op. So, mense as 

0 ja, Makouvlel bet 'n nuwe 
inwoner gekry. Bletjle vraat
sig en morsig en mlskien later 
lawaaierig, maar darem tog so 
sag en donsig en lJef vir sprin· 
kane. Dis natuurHk ons eie 
p .. p . . pragtige makouljie 
wat seer sekerlik 'n staatmaker 
va ndie koshuis gaan word. 
Vir alma! wat bekommerd is 
oor die welvaart van so 'n klein 
diertjie tussen al die groot 

julle 'n klein seekoel met 'n 
lang pienk tong sien naderbe· 
weeg, weet maar gewis (moe· 
nie lag nie!) hler kom Heide. 
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Heide laat nooit 'n geleent
held verbygaan om soslaal te 
verkeer nie. Hlerdie aksle 
word nie net aldie£ paarsgewys 
in die koshuis se sitkamer be
dryf nie (soos tereg na verwys 
in 'n vorige Wapad), maar ook 
algemeen in die massa. Wan
neer 'n inter gehou word, word 
dit ywerig bygewoon deur die 
meeste Heidinne en die man
ne geniet bulle gewoonllk gate 
uit. 

-1 1\0SHUISI\OS l 
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Die _groot geluk het Makou· 
vlei ook getref om deur die as
ters van Heide getrakteer te 
word toe bulle vir 'n Paaseier
aand oorgenooi is. Omdat Ma· 
kouvlei so uitstekend goed In 
Heide verteenwoordlg word, 
was dit sommer vanuit die 
staanspoor 'n groot sukses. 
Die sterk, ervare manne van 
Makouvlei het al hulle lnhlbl
sies laat vaar en hulle volkome 
oorgegee aan die lekkerte van 
paaseier eet, soos laas toe hul· 
le nog heel klein was. 
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KASTEEL 
MET 'n uitputtendc en genot· 
valle vakansie agter die rug, 
kry ons nou weer kans om 
bletjie asem te skep so tussen 
die akademle deur. Eintlik 
skep ons inwoners nie ,.vars" 
asem bier Die, want die stof 
hang in so 'n wolk oor die 
koshuls soos bulle beslg is om 
met donderende lawaal tuln te 
maak. (so veronderstel ons, 
maar op die oomblik lyk dit 
meer na 'n rotsstortlng.) 

Ons het darem ook goele 
nuus vir die mans wat bier 
sleep. Een van die mool dae sal 
die stof van die tulne ~n die 
pad ( daardle gaterlge, klippe. 
rige ongelykte waarop julle 
moet ry) gaan 1~. want daar Is 
vir ons 'n teerpad In die voor· 
ultslg. As dit goed gaan sal 
dl~ groot gebeurtenls so teen 
die belfte van die jaar wees. 
Ons hoop net van harte dat ons 
ole so lank soos Skuur sal moet 
wag nie. 

Kasteel kan met reg spog, 
want ons het vir die tweede ag· 
tereenvolgende jaar die meeste 
vir die Suiderluuisfonds lnge· 
samel 

Ons bet na die vakansle eers 
gedink dit is al lente, want of 
dlt nle genoeg was dat Ja· 
nette Kruger verloof geraak 
bet nle, is ons prim getroud. 
Ons het reeds 'n nuwe prim, 
Marie Odendaal, en Louise 
Lombard is blok K se nuwe 
huiskomlid. 

Sommer so tussendeur hct 
ons netbalspan verlede naweek 
vir die Puk:-Uga gespeel en die 
wedstryd gewen. 

ons hoop dat ons lekker saam 
met bulle gaan werk. 

Kasteelgroete tot volgende 
keer. 

TOEKOMS 
DIS nie net die winter wat In 
aantog is nie. Saam met die te
kens van die herfs kom ook 
die tekens van lets anders. 

Soos byvoorbceld om eenuur 
die nag onaangenaam gewek 
te word met 'n emmer yskoue 
water, afgelewer deur jou ka· 
mervenster. (Nie op bestelllng 
nie.) 

Ja-nee, Karnaval Is In die 
lug. Ons vlotbou-maatjles, KJa. 
werhof·suid, }yk besonder en· 
toeslasties, nes ons. Vanjaar 
gaan Toekoms en Klawerhof 
voortbou op die suksesse van 
ander jare in die kompetisles, 
die vlotbou en al die ander 
dlnge wat met karnaval ge· 
paard gaan. Donderdagaand 
gaan ons en Klawerhof, 'n 
bletjie vooraf saam geseUig 
verkeer, net om die gees een 
honderd persent reg te kry. 

As konvenors van die ver· 
sk!Uende kompetisies is die vol· 
gende persone Maandagaand 
op 'n kosbuisvergadering aan· 
gewys: 
Kaap na Rio Wedvaart: Hannes 

van Wyk. 
Fietsry: Kobus de Kock 

(H.N.P.). 
Trapkar: Doppies Kotz. An· 

drew Foucb.e, Hennle Coet. 
see. 
Aan die hoof van die Vlot· 

bou is Chris Coetsee met Jan 
Ons dink aJ sterk aan Karna· l van Heerden as algemene Kar· 

val en vier van ODS dames bet navalkonvenor. 

loof 'n jong oorloggle te wees. 1 manne kan ons gerusstel. 
Komaan dames van Klawerhof 
en ander dameskosbulse wat 
saam met Kompleks koshuise 
vlot bou, kom ondersteun dle 
manne in massas. 

SKUUR 

IN die berig van Dorp word be· 
weer dat P.G.D. se tweedespan 
met 31~ teen Skuur se twee· 
despan gewen het. Dlt was toe 
nie ons tweedes nie, maar ons 
derdespan. Die tweedespan is 

Die eerste koshuisvergade
ring van die kwartaal is ook 
agter die rug en 'n groot pro· 
bleem bet opgedulk: Een van 
die manne wou graa&' weet of 
mens met 'n langsoenkompeti· 
sle jou valstande lnlos of uit· 
haal! Kan iemand nie dalk 
help nle? Indien wei, kontak 
ou .,Dad". 

Namens die koshuis ook 
net twee gelukwenslnge, naam
lik aan Chris Hattlngh wat ver
loof is en ook aan James Stoff. 
berg, laas jaar se prlmarlus 
wat nou Puk-eerstes se kap
tein is. Hiermee gegroet aan aJ. 
mal en 'n vrolike !ewe. 

Toe die manne ons vee! la· 
ter moeg en versadlg verlaat 
het en hulle bulle ewe versa· 
dig in hulle kamers terugtrek, 
was die geween en gekners van 
tande groot as daar skuldig 
teruggedink word aan al die 
oortredinge. Maar wall Wle gee 
om. Daar is net een maal in 'n 
jaar die geleentheld om 'n ver
skoning uit te dink om jou· 
self oor te gee aan die vreugde 
van paaseiersl 

na twee wedstryde nog onoor-1 .. -----------------------, 
wonne. Die derdes was onge. 
lukkig Die op&'ewasse teen 
P.G.D. II nle, maar speel elke 
dag stukke beter. Die vlerdes 
kraal nog koning na die wed· 
stryde teen Klooster en Dawle 
Dup. Geluk manne! 

Bale geluk aan Kompleks, 
ons is bly om te hoor julie er
ken ook dit was geluk. 

Die vooraansig van Skuur 
is nou voltooi, en as mens so 
na die manne se vaardlgheld 
met verf en kwas lyk, sien jy 
sommer ult na KarnavaJ. 

Groetnis aan ODS vlotboue
raars in Heide en Wag 'n Bie· 
tjie. 

Ons nuwe eetsaal is voltooi, 
en dus gaan Skuur steeds van 
krag tot krag. Nou verkeer ons 
,.vreetsaam" eenkant en bly 
.,dik" vriende. Almal sien ult 
na die dag as ODS gaan dak 
nat maak. Op dl~ geseUge noot, 
tots! ens. 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u plaaslike 

MOTOLEK 
verspreider 

verkrygbaar . • 

POTCH SPARES 
Lombardstraat 39, Tel. 60n. 4 5, 

POTCHEFSTROOM. 

-:::-

ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CAR£ & 
TRUCKS • 

~·J motolek 
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Gimnastiek kry 
spoed, hoogte 

MET die Gimnastiekklub se eerste vertoning van· 
jaar tydens die amptelike opening van die Fanie du 
Toikportterretn op 23 Maart, was dit reeds duidelik 

· dat daar nuwe fut in die Puk-gimnaste is. 

V~gens die klub se nuwe af· 
rtgter, mnr. Koos de Wet, tan 
&lmnastiek blnne die volgende 
twee jaar van die voorste 
aportsoorte op die Puk word. 
Hy s~ dat die gimnaste se vor· 
dering ,,fenomenaal" is. 

Hoewel die &tmnastiekappa· 
raat van die Departement Llg
gaamlike Opvoedkunde nie op 

Gholfspelers 
pak mekaar 

DIE Puk se gholfkampioen
skappe word mOre op die baan 
van die Potcbefstroomse buite· 
klub beslis. 

Nick Louw, die buidige 
kampioen, sal met sy allerbes
te vorendag moet kom indien 
hy sy titel wll behou. Sy ver
nnamste teenstaanders is Eric 
Laurens en Rober:.t Schoeman. 
Scboeman was in 1969, 1970 en 
1971 die klubkamploen. 

In die B-afdellng sal Fred 
Hoogendyk waarskynlik die ti· 
tel inpalm. Verlede jaar se 
wenner van die afdeling, 
Chari du Plessis. is op die oom
bllk in die bospltaal 

Die spelers sal ook meeding 
In 'n C- en D-afdellng. Hler is 
die mededinging egter van so 
'n aard dat enige lemand met 
die louere kan wegstap. 

Die Wapad word gtdruk deur 
dte Potchefstroom Herald 
(Edms.) Beperk, Olenla.an 11, 

PotchefSitroom. 

standaard Is wat betref die De· 
partement se aard en omvang 
nie, meen mnr. De Wet, 'n 
voormalige Springbok·gimna
sUekafrigter, dat die .klub van
jaar besonder goed in kompe
tisles beboort te vaar. 

Met die oog op 'n toer deur 
Rhodesii! tydens die winterva
kansle van1aar, word daar op 
die oomblik egter op vertoon· 
gimnastiek gekonsentreer. 

Die toer sal utt 22 optredes 
bestaan. Dlt slult vertonings in 
vir die Rhodeslese Lugmag by 
Kariba en vir die Rhodesiese 
en Suid-Afrlkaanse magte by 
die Victoria-waterval. 

Die klub sal ook drie ver
tonings vir televlsle-uitsendlngs 
!ewer en agt afrlgtingskursusse 
bou waar baslese beginsels en 
bulpverlening aan Rhodesiese 
glmnastiekafrigters gedemon
streer sal word. 

Ole doe! van die toer is hoof
sankllk fondslnsameling, maar 
l!al terselfdertyd dien as proef· 
skool vir 'n moonUike oorsese 
toer. 

Wat kompetisiegimnastiek 
betrcf, sal daar n~ die toer op 
die faset gekonsentreer word. 
Die klub sal vanjaar deelneem 
aan die Wes-Transvaalse Ope 
Kampioenskappe in Augustus 
en die Suld-Afrlkaanse Kam
pioenskappe In September. 

Tydens Intervarsity sal die 
gimnaste ook teen hul Kovsie
opponente In Bloemfontein 
meeding. Mnr. De Wet hoop 
om nog individuele reE!lings te 
tref vir kompetisies met ander 
universiteite. 

DIE KINGS HOTEL 
KONDIG MET GENOEI: AAN OAT HULLE 

NOU ONDER NUWE BESTUUR IS. 

ONS BlED: 

Copper Rail Restaurant en 

Dameskroeg 

Studentekroeg 

- A Ia Carte Restaurant 

Musiek deur die 'Quick

sands' van Johannesburg 
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ONS IS TEN VOLLE GELISENSIEER 

-········· ......... ... . ••......•.. 
-ST 

DIE WAPAD VRYDAG, 26 APRIL 1974 

PUKKE NOG BABALAAS 
NA SPORTFEES. -.. 

NA DIE PUKKE se wegboloorwinning in bul eerste rugbywedstryd van die seisoen teen Allanridge, 
bet die vyftien kerels gedink dat bulle groot fees gaan vier met die inwyd.ing van die Fanie du Toit
sportterrein op 23 Maart. Bulle bet ook. Maar die S.A.U.-uitnodigingspan se skop van 32-20 was te 
kwaai vir bulle. Sedertdien kon bulle nie weer bul voete beboorllk vind nie. 'n Week later bet 
Rustenburg bulle met 19-18 geknou. 

Met die span se toer gedu· 
rende die Paasnaweek deur 
Natal, bet die teespoed huUe 
ook ge.ry. Die eerste wedstryd 
het bulle die Saterdag nael· 
skraap met 19-16 teen die 
Natalse Universiteit in Durban 
aewen. Paasmaandag bet Tom· 
my Bedford en sy manne van 
Durban Collegians die Pukke 
lelik gepootjie in bulle twee
de en laaste wedstryd en bulle 

teruggestuur huis toe met 'n 
yslike neerlaaa van 52--0. 

Na die hoe noot waarop die 
Pukke verlede seisoen afgesluit 
bet, is hierdie reeks neerlae 
en swak vertonings so vroea in 
die seisoen seker die laaste wat 
enige Puk~ndersteuner verwaa 
het. 

Met die vorige pragseisoen 
agter die rua, bykans dieself· 
de span as verlede jaar en ook 

Twee rugbymanne op wie daar 
vanjaar 'n groot taak wag, Is 
mnr. Johan Claassen (links) 
en James Stoffberg (bo). As 
die Pukke se nuwe kaptein sal 
Stoffberg moet sorg dat sy 
span nie vanjaar hut bekende 
afrigter ae naam skade aan
doen nie. Mnr. Claassen is die 
man wat die Pukke uit hul hul
dige swak sal moet 

Die nuwe Fanie du Toit-sportterrein is lets waaroor besoe
kers nie uitgepraat kan raak as hulle dit vir die eerste keer 
sien nie. Hier beraadslaag die tvvee hoofindoenas van die 
Sportinstituut, mnr. Piet Brand (links) en mnr. Piet Brand. 
die sportdirekteiA", tydens 'n geselligheid met die amptelike 

opening van die terrain. 

Pikkewyn, Marleen 
onttroon 

Elmo, Rihetta 
DIE grootste verrassing op die Puk se tenniskam
pioe'nskappe wat op 30 Maart ten einde geloop bet, 
was Rihetta van Beerden, verlede jaar se enkel· 
kampioene, se neerlaag in die balfeindronde teen 
Annemarle Slabbert. 

In die elndstryd bet Slabbert 
egter teenspoed gekry. Marleen 
Lombaard het baar met puik 
tennis onder die net ingespeel 
om die damesenkelspeltltel te 
bult. 

Pikkewyn Malan het ook re
dellk ma.kllk met Elmo- Fer· 
relra, die gewese kampioen, 
afgereken. Die telling was 7-
5, &-4. Malan was die guns~ 
ling om die tltel te wen. 

Ferreira en Pieter Campber 

was <elie enlgste wat bul tltel 
kon behou deur vir F-anie 
Campher en Derek Botba in 
die eindstryd om die mans
dubbelspeltitel te klop. 

In die damesdubbelspel L, 
daar ook nuwe kampioene ge· 
k:roon. Hulle Is Mades van De
venter en Rlenle van Rensburg 
wat vir Marleen Lombaard en 
Rihetta v~ Heerden van bul 
titel beroot het. 

die ruabykJub se beoogde oor- val nie. Trouens, die teendeel 
sese toer aan die einde van is eerder waar. 'n Mens tan 
die jaar, sou 'n mens reken maar net hoop dat die sport
dat daar vanjaar geen keer fees se aevolae nou uit die 
aan die Pukke sou wees nie manne se lywe uit is en dat 
en dat 'n neerlaag absoluut 'n ons van nou af gaan sien hoe 
uitsondering sou wees. 'n ware kampioenspan prae· 

Tot dusver hierdie seisoen tige wenrugby speel. 
was dit eater glad nie die ge. 

... Maar oom Johan 
se swart koffie 

begin help 
DIT is nie net die Puk-ondersteuners wat begin 
raad-op raak bet oor hul span se reeks neerlae en 
swak vertonings nie, afrigter Joban Claassen se 
naels was ook al stomp gekou uit skone rade
loosheid. 

Maar toe kom die beroemde aangeteken met 'n stra!doel vir 
afrigter verlede week met 'n 
skokkende, maar skitterende 
idee: .,As julie Saterdag teen 
Strathvaal verloor, kan julie 
maar die oorsese toer op julle 
maag skrywe ... " 

die Pukke. Dlt bet die rus· 
tydtelling op 7-6 in Strath· 
vaal se guns te staan gebrlng. 

Toe daar nA rustyd metter· 
tyd meer patroon In dJe stu· 
dente se spel gekom bet, was 
dit skrumskakel Theuns van 

Gemeet aan bul oorwinnlng Rensburg wat oorgegaan bet 
van 24-13 bet die Pukke se vir 'n drie. De Bruin bet met 
nuwe kaptein, James Stoffberg, die vervyfskop geslaag. HJer
en sy veerUen man hierdle na het hy die Pukke se voor· 
waarskuwing deegllk ter harte sprong na 1~7 opgejaag met 
gencem. Maar op grond van 'n stra!skop. 
hul patroonlose spel kan nie Die Geeltrule wou net begin 
dieselfde ges~ word nie. slap 1~. toe bars skrumskakel 

Van die begin af bet dit suk- Ivan du Plooy oor bul doellyn 
kel gegaan en dit het gelyk vir 'n drie. Du Rand bet weer 
of daar nog 'n pak slae op die vervyf en Strathvaal se agter
Pukke wag. Strathvaal het die stand na 13-15 laat krlmp. 
wedstryd sells tot n~ halltyd Eric le Roux, wat uitsteken· 
gedikteer voordat James-bulle de kantmanspel gelewer het, 
uiteindelik die oorband kon bet egter Strathvaal se hertoe
kry. trede tot die wedstryd gestuit 

Vroeg in die wedstryd bet me 'n mool drie. De Bruin se 
Paul du Rand, Strathvaal se voet was weer in die kol. Oom· 
heelagter, met 'n strafskop ge· blikke voor die einde het los· 
slaag om sy span ~ te laat skakel Schalk van der Merwe 
voorloop. Maar die telbord het die doodskis finaal met 'n 
skaars gaan stilstaan, toe maak akepskop toegespyker. Die elnd· 
heelagter Willie de Bruin die telling was 24-13. 
telling gelykop met 'n straf· Vroei!r die middag het die 
doel. P.U. o.20 B-span hul Strath· 

Hierna het Japie Britz, ba· vaal-<>pponente met 26-17 ge
ker van Strathvaal, gaan druk. klop. Die Pule se derde span 
Du Rand kon nie met die ver- onder Ieiding van Jim van 
vyfskop slaag nie. Rensburg, wat deesdae haker 

Willie de Bruin het die laas- speel, het Stratbvaal m met 
te punte van die eerste helfte 29-18 getroe!. 
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