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Die 116titompetJsle van vanjaar was van 'n bale hoi get._tte.
Dlt het al elntllk In 'n kunswedatryd ontwikkel. Hler slng
Caput die eerste prys los. Caput het verdlen om te wen
omdat hulle deurgaana 'n profeaalonele etandl.-d gehand·
haaf het. Over de Voor was tweede en vertede jaar ••
wennera, Klooster. derde. Daar was ook min te keur met
die damealrapanne. Feltllk elke koahula het sang van hooa·
ataande gehalte gelewer. (Foto: rol,OKIWWI.J

I ntervarsity. rriet
Rau van

die ·b aan
Deur Jurg Prlnsloo
DIE voorgestelde intervarslty met Rau Js van die
baan. Wes-Transvaal speel daardJe dag teen Verre·
Noord en dJe eerste en tweede rugbyspanne van die
Puk sal dus me teen Rau ~peel nle. Die ander sportspanne sal heel waarskynUk nog teen Rau deel·
neem, word ult betroubare bronoe vemeem.
Die Puk Is reeds genool om geen aprake van 'n lntervara:lty
'n reuse aandeel te b~ aan dle nle en die Pukke wat- ultgeslen
amptellkll ingebruik.neming van
RAU se nuwe universiteltskom·
plelcs.
Die hoogtepunt van die ver·
rigtlnge sal die ~bywedstryd
die middag wees. Die aport·
owerbede op die Pu.k sien nJe
but weg oop om op die da~
teen die eerste span van RAU
uJt te drat nJe, omtfat daa.r na
verwqtin~ drie of vier van
die Puk se eerstespanspelers 1n
die Wes·Transva.alse span op.
geneem sal word.
GEEN RUGBY
Sonder dJe rugby Ia d{lar dus

LAASTE
SWEMKLAS

bet na dJe kragmeUng met die
Rauk1es sal maar 1enod moet

neem met die bealult van om
sportowerbede.
V1EB Pl.JKEE

wed.atryd • teen Verre·
Noord Is •n vrfendskaplllte wed·
at.ryd. Daarby is d.1t no1 'n weg·
wedltrJd ook. Die kanse dat
meer a vier Pult-speten vir
Wea-Transvaal gaan speel Ia redeut lkraal.
LEE BARNAJU)
Voq bier!)}' dat die eenteDte

Bekende Pukatleet
sterf in botsing

DIE JONG
VERENIGING
OP DREEF
CAREL DU PLESSIS

Deur Johann van Zyl

apan Yan BAU hJercUe )Ur
hl dJe Trannaalle eenteltp DJE Suld-Mrlkaaose paaie bet die afgelope week dJe lewe van nog 'n Puk·
Qed, en 11101 JDel 'a U!Ual student geels.
belowende apelen ~ ODder
Mej. Comella ScbooDbee, be- wat balfsewe naby Klerksdorp H. J . MooJman, wat bale ernandere Lee BIJ'IIU'tl, kin ultgesleo word na •o ITOOt lD• ter belrend as Cora, Is noodJ()t· plaasgevlnd bet. Saam met stige ·beserlngs opgedoen het.
tig beseer in 'n motorongeluk haar In dte motor was vyf an·
tervanlty.
Die motor waarmee bulle
Verrol« op blaby J wat verlede Maam:lagoaend so- der atudente, waaronder mnr. gercrls bet, het 'n stilstaande

'*

Die nuutgesttcKommunlkasJe-verenlainr
lean Dond.erdagaand by die
dam maar as dle aand van
aande in die annale van buUe
kort geskiedenls - om pre·
sles te wees, twee weke - be·
skou.
PLAASLIK -

de

vragmotor van agter getref.

~·-··.,··ww·,·.··· " Die vragmotor was tangs die
·

pad gepark:eer.
ATLEE1'
Cora was 'n bekende Pu.k-atleet en was in dJe damespan
lngesluit wat so .goed op verlede jaar se Dalrymple presteer bet. Sy het ook 'n junJor
Suid-Afrikaanse gewlgstoottltel
agte.r baar naam gehad.
Sy was die algelope drie Jaar
'n l.nwoner van Heide en ban
koshuls Js dJep deur llaar on·
verwagse dood ge.tref.

STYWEJUG
Terwyl VTeemdes meltaar so
onderlangs deura-ek)rt bet. is
daar get!et, kennl.sgemaak en
gesels - cen maar stywe~.
want om na twee jaar vir die
eerste keer te ontdek dat die
ou wat langs jou sit, nJe Haus
I& nJe, maar Plet. It nie 'n matlike sakie nJe.
KLOOF

Mnr. Martin Beeker van Ont·
wlkkellil& en die dosente bet
Ve"otg op bladaJ 3

*

•
'n blits
Leiers IS
Van ons medewerker
KORPS en S.A.B. het op 13 Maart 'n blitslelerskur-

sus aaogebied. Na die byeenkoms bet 'n algemene
wekroep van ,,herstel die kommunlkasie" opgegaao.
Daar is 'n kommunJkaslege- deur 1ebrekklge memeverhou·
brek tussen studenteteJer en di.n1e en vaal' om)ynde opdra&'·
student, en bierdie gaping word te veroorsaak.
•n Mena boor dllrwels die
klarte dat daar 'n lelerskliek
op die Puk Is; dat lelen bulleself van dJe maua isoleer en
nle weel boe om met die maAa
AFLEWERING ORAL OP
te kommunikeer nJe. Dll a-ee
DIE KAMPUS
aanlelcl.lq tot 'n onbetrokke

Die vlerdejaiW LO.·atudant• het Dlnadllgaand hul lustt IWemldaa van hul atudleloopbllln gehld. Hler wn II'*• na
regs v.skyn: Martie Hattfngh. Etm.rle B-.von. Annatjle v.,.. der Watt. Seoozie
Edith Relnec:b, Elu
V001 alt Sanlh-Ann Steyn. (Foto! Kobya- du Pleaala,)

ao.•.

Pie,....

ONS KEN U BENODIGDHEDE
Tel. 5943 "en 3311

Tomstraat 898 an C

STUDENTE
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~

APTEEK

paslewe

massa en 'n dJ.khoof·

d.lie lelerskorpa.
Mnre. Jacob Combrink en
Roelf du Preez bet u apreten
-WP
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DIE VROU SE PLEK IN ·
DIE SAMELEWING
DAT daar nou 'n spesiale jaar aan die vrou opgedra sou word! Dit laat my
tog dink dat die mense er.ens op die wereld begin besef bet hoe belangrlk
die vrou is en baar rol ls - veral dan ook in die wereld van vandag, bet
S.R.-lfd Jneke Llndbout vroeer vandeesweek ln 'n onderboud aan die Wa·
pad gese.
Die !ewe stet vandag soveel
else un die ganse menslike
geslag en daarby b die vrou
ook lngesluit. Waar die vrou
in vroel!re tye slegs hulsvrou
en moeder was. Is dlt vandag
heelwat IJlden. Sy ondergaan
'n volwaard1ge beroepsoplei·
ding, staan dlkwels volwaardig
In 'n beroep, besit haar efe
motor, neem deel aan sake van
Jandsbelan.g, spreek hoar me·
ning uit en neem op verskeJ.e
plekke die Ieiding - en daar·
bY Is sy ook nog moeder en
sums ook huisvrou.
Ons bet 'n Helen Suzman In
die parlement, 'n Leonora van
den Beever as vroulike regter,
Elizabeth Albrechts as nasionale presldente van die SuldeT·
krul.sfonds, Ryk:le van Reenen
as assistent·redakleur van 'n
landwye koerant, prof!. Charlotte Searle, Erika Theron en
vele ander vroue wat 'n toon·
aangewende tol in Suid·Afrika
speel. En met reg ook. want
die vrou Is net soveel bu1ger
van die 1.-nd as die man en die
vrou deel net soveel ~n die lcul·
tuuropdrag van God as die
man. Vlr die vrou Is dll wei
andets getlnt - juis omdat sy
vrou Is, maar dAt sy die op·
drng ontvang bet staan wei
vas.
Die beslcouing van die vrou
In die loop van die geskledenis
dra bale lot die huldige opvat·
tlng van die taak en plek van

die vrou by. Myns lnslens, heel·
temal ten onregte. Die manlike
gesiag kan in 'n groot mate
verantwoordellk gebou word
vir bierdle waMpvattlngs. Ek
wll egter nle bJer my agressle
op die mans ultba11l nie. Ek wU
my na dle vrouegeslag wend,
dat ons u dames en veral dn·

mestudente ·~ slaggie voor dae
spiel!! gaan staan en die situa·
sle in ol!nskou neem en kyk of
die aantygl.ngs teen ons geslag
werklik so ongegrond is.
.KYK IN 'N SPIE£L
Kom ons kyk 'n stante na
ons ele lt.ampus en ons eie sltuasle. Die wanopvatting of on·
derwaarderlng van die vrou
kom nle alleen van die manll·
ke geslag nie. Ta.Ue vroue, by
ons dan damestudente, verwel·
tom die situas!e. As dear dan
in die studentesamelewiog
waarin sy haar bevind nle verwag word dat sy enige kon·

struktlewe bydrae moet !ewer
nte, 4:een JnteUigente gt!Sprek
moet voer nle of llewer, n\e
moet dink nJe, dan tewer sy
oolc maar geen bydrae nle,
praat ay ook nle lnteUigent
nle, dink ay ook nle ..
A1 staan die vrou dan bekend as die swakker geslag beteken dit geenslns dot sy Juls
daarom nie elntlik 'n deel b.n
bydra en dat bale dlnge vtr
haar op 'n $k.lnkbord aangedra
moet word nle.
Ons as damestudente hel ook
talente en gawes ontvang, ls
ook lelers, bet ook werkvermo!! (aoms veel meer as 'n
man), lean ook organlseer en
redeneer - waarom dan die
non-aktlwitelt? 'n V~u hoe:f
nie b•ar vroullkbeid te verloor deur alrllef 1n die studen·
tesamelewtng te wees nte. Dlt
Is juis deu:r vrou te wees en
aktief te ~Wees dat ons die
grootste trefkrag bet.
JAAR VAN DIE ;'VROU
Bierdie jav van dle vrou
bet nle slegs betrekklng op
bulle daar ver nie, nee! VIr
ons Is dlt die jaar van die
aster, van elke aster wat dur
op dl~ kampus is. In ~ke vrou
ls daar 'n onultblusbare vuur
en begeerte om te dien. En elke
aster op ons kampus bet ook
'n roeplng om te vervul.
BeJde, man en vrou, is deu.r
God geskape tot die ultboulne
Vtrrolg ha KoL 4

Hlerdle blom het oor die kampus geloop toe ons fotograaf haar gealen het. Hy
kon net nle ander• aa om ey kamara te klek nie. Ek het onwlllekewlg un dil
volgende gedlnk: ..We all have dreams. Some come true, while otf1el1l become
playa - never to be performed". (Fotograaf - Attie Gelber.)

* Vervolg van Kol. S

hulshoudlng, ... dit is die wys- ,.The hand that t'OCkl tM
c,.od1e,
held om op .,tiples vroullke
van die kultuuropdrag en elk· wyse" mee te dink, mee te
rules the world."
een moet dit op die Uples man· praat, mee te doen en mee te - - - - - - - - - - like of vroullke wyse doen.
damestudent Is ook
Hoewet die vrou se vroullke
ldenUtelt en roeplng haar dus roepe om 'n aandeel te b~ In,
Vervo1g .an bladly 1
dwing tot 'n ele gestaltegewlng om ootrokke te wees by en
VOORRBG
tot die beeld van God, nl. op deel te neem aan aile studente- • Die wtnodiglng om op 1'1
tlpies vrouilke wyse, beperk sake, weliswaar op .tlples vrou· Mei teen bulle deel te neem ia
dlt nle die rulmte vir God sc like wyse en onderworpe aan op sigsert reeds 'n groot voor.
konlnkr)4t waar sy juls op bier· die vooNieeid van die man.
reg, en bale Pukke dink dat
die wyse beslg mag wees nle.
Hlerdle is nle 'n oproep tot hierdle tans Die deur di~
Die voUe rell<wydte van God die .,Woman's Lib" nle, maar Yingers geglip moet laat word
STUDENTEPOLJTIEK wil ons bier in 'n enger sin sien. Die breer sin van se skepping Is die terreln waar wei 'n oproep aan e1ke dame nle.
studentepoJitlek sluit in nasionale organisasies soos ASB en NUSAS. Ons beide man en vrou geroepe om baar roeplng te vervul, om Die afstand na Johannesbura
Is om God te dlen.
te woeker met haar talente, om bring verder mee dat meer
wll dit beperk tot die georganiseerde studentelewe op dJe Puk.
Die wysheld waartoe ook die vrou te wees en te bly !
Pukke deel sal M aan bierclle
Want e~n van die wysgere l.ntervarsit}' as wat dle geval
Die georganiseerde studente· me 'n rol kan speel in die stu· lean u nerens ln die w~reld ln vrou geroepe Is, is vecl rulmer
Is met Kovsles.
tewe 1tan ons weer In twee ka· dente·polltlek. Die antwoord is 'n boek oplees of Instudeer nle. as ~egs dle wysheld m.b.l die het gese:
tegorie~ verdeel. Aan die een 'n duidellke en 'n besliste JA.
kant die Studenteraad, waaron· Trouens elke Puk bet 'n rol ln DEELNAME IS BELANGRIK
der die hoofliggame en hul on· die studentepolltlek. Dit gaan
Om deel te neem Is bale
dersteie besture en vereniglngs hler meer om 'n aktiewe rol.
mak.llk. Hoe ontstaan deelna·
me? Deelname ontstaan beslla
resorteer. Aan die ander kant
Elke dame hel 'n plig teen· nie deur uself te beperk tot
dan die koshulse en al bulle
bedrywighede. Oor die kosbulse oor haarse!I om alrlief dee! te die vier mure van u umer of
sal daar nle hler ultgebrel word neem aan studentepolltielt. Da· dle lokaal waar u klas draf nle.
nie, aangesien dit vanselfspre- mes, die vormlng van u per· Op die Puk is daar bale ver·
kend ls dat die dames In hulle soonlikheid bellndlg nle as u enlgings, daar Is beslls genoeg
onderskeie koshulse die Ieiding op universlteit aankom nle. Die verenlglnp sodat op een of
moet neem.
mensekennls, erv~a en ult· ander wyse u belangsteUlnga·
ROL VAN OlE DAME
brelding van u persoonllkbeld veld gedek kan word.
Woon die veYgadertnas by,
Die vraag ontstaan of die da- wat u op univenlteit opdoen
maar wees 'n alc:Uewe Ud. Neem
deel aan die besprelrinp lndlen
u dit bywoon. Laat die eeu
oue gedagte dat 'n dame nle
vir haanelf kan dinlt en praat
nle die ban gedoen word. In·
dien hlerdle gedagte waar was
sou u beslls nle op universl·
telt gewees bet nle.

*

bl~e

~~ lntervcinity •••
*

POLITIEK EN DIE VROU

UITSLEEP

CACHET
MO .DES

-·--

EKSKLUSIEWE EN
BYOERWETSE
OAMESMOOES

.

Pryse om elke sak

te pas.

Deur aulk.e deelname kan u
op •n beltuur ver.kles word,
want 'n bestuunlid l.a 'n per·
1oon wat sy of haar plek kan
volBtaan. As u op een dlen dan
ls u op die wea om op dle
boogste raad van clle atudente·
poUtielt op ona kampus te kom.
Dlt ls ao omdat ons Studente·
rand 'n belangebebartlgende
Uuaam ls.
Daarom dames ,steek die
weg, neam deel
en wees attlewe Puk·ltudente.
Laat u brein vrugbare aedaa·
tes weeraee wat tot ultbrel·
diq van die Puk en clle be.·
lanaribte tot ultbreldlng van
useu tan dlen.
aka~evoel

TOMSTRAAT 94
TEL. 6038

-WP

VIR AL U ETES IlNNE
SLEEPAFSTAND
EN VIR GESELLIGE VERKEER
SAAM MET JOU MEISIE EN
VRIENDE _
-WP.
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8 LADSY DillE

Ons Studenteraad bet
nie 'n standpunt
Deur Jan Henning
KARNAVALDOEDIES Is 'n kompromJs tussen teenstanders en voorstanders
van skoonheidskoninglnne. Die instelling van karnavaldoedies as ontvangsdames vJr k:unstenaars tydens kamavaJ bet nog altyd vir my gelyk na 'n fyn
stukkle strategie van die vorige studen~raad om die houdlng van die Untvers1teit ten opsigte van skoonheidskonlnglnne te omseU.

Klawerhof, wennera van die damea se slritompetlsle, hi• op pad na hut oorwlnnlng. Ole
beoordelaars het 'n harde tyd gehad om dle wennera aan te wya. (Foto: Fotokuns.)

Weg met die doedies asb.
GEAGTE REDAKTEUR, - Saam met talle Puk-mans wll ek my kop In skaamte laat sak vir die kamavaldoedJekeurkomJtee.
A,gtergrond: 'n Paar jaar ge·
tede, bet die beboefte ontstaan
:m1 lulrnava1doedles te verities
wat as prim&e taak of doel
rou h~ om eregaste en vermaaklfkheidsterre by karnavalkonwrte te ontvang en tuis te laat
voel op die Puk. Verder sou
ile kamavaldoedles tydens karuval rondbeweeg en ulteraard
·n simbool wees van karnaval
met ander woorde van gesonde
en gebalanseerde studentepret.
Daar sou nle soos wat die
iebnrl.k op ander unlversiteit·
kampusse i!J, een dame ultge·
>Onder word as 'n joolkonlngln

nle. Dit sou tereg mensevvheert.lking wees en synde teen
die eerste gebod (Ex. 20 :3, 4,
5,). Daarom ta daar beslult om
vier dames op grond van hul
persoonJJkhede en voorkoms te
k.les, sonder die uitsondering
van 'n ,,spesiale" kar navaldoedle.
Hulc1J1e verkleslapwyse: Volgens dle Wapad 14 deser, word
twee dames per koshuls deur
die onderskeie damesbulslloml·
leelede ,.aangewys" om voor
dle karnavalkeurkomitee te
verslcyn, wat dan tdt die groep
vier karnavaldoedies kies op

Elke dag is 'n
besondere dag in 'It

Rex

pak.
VERVAARDIG VAN'BLUECAIINATlOh'
I
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grond van (en ek haal un)
,,interessanste persoonlikbede
en mooiste geJaatstrekke". Dle
twee kritaria i.s dus (1) Persoonllkbeid en (2) voorkorrur.
Grlewe: 1. Dit i.s venl die
,,mooiste gelaatstrekke" krlterlum wat die mans en myself
grief. Met apologie ges~ is ge-.
kose 1975 karnavaldoedies nle
dle ,;moolste" dames wat die
Puk bet nie.
2. Dorp, wat myna insiens dle
vrugbaarste teelaarde 1a vir
die idee van karnavaldoedles Is
boogs waarskynllk heeltemal
uit dle pTentjle gelaat.
S. Die Wapad Is nou wei net •n
Puk studente-nuusblad. maar
elke ander universlteltakampus
ontvang 'n eksemplaar van el·
ke Wapad wat gepubllseer
word en die I~ ter lnsae in dle
SR-kantore van. elke ander unl·
versitelt. Net.so ontvang Puk
ook aile ander unlversiteitsltoe.rante, wat by ons SR-kantoor ter inBae Ill vir enlge student.
Aanbevellnge en slot: 1. Verander dle bestaande Jdesstelsel
van dle karnavaldoedles. Die
volgende word aan die hand
gedoen: Stel 'n naamlys van aspirant karnavaldoedles op en
hou •n stemming in alle mans·
kosbuise en dorp. (Ek noem
spesillek slegs mans - wle kan
na alles met 'n beter oog ob·
jektie:f ooroeeJ as d.lt by skoonheld van 'n dame kom, as slegs
die man? Neem dan bv. 10 dames wat die meeste stemme op
hul versamel bet en kies dan,
op grond van hul persoonllk·
bede en voorkoms vier k.arna·
valdoedies.
2. Indien so 'n aanbeveJJng tc
veel ooreenstem met dle wyse
waarop joolkoninginne geldes
word, en dus onaanvaarbaar vir
die Pull: is, doen assebllef weg
met die idee van kamsvaJdoe·
dles.
Frlk Coet:ree.

Vandat, vier jaar .nadat bier- UK onderskel moelUk tussen Kan <lle hwskomltee van 'n
die talttlese maneuver plaasge- ons kamava1doedles en jool· dameskoshuts die werk me net
vlnd bet, kan ges~ word dat koni.ngl.nne. Kom sook bulle so goed verrig nle ?
dJ~ lbetrokke studenteraad se nie dalk na .,skoonbede" as
MlDDEWEG
grootste sukses daarin gel~ bulle ons kampus besoek nle?
5. Die lnstelllng van ltarnaIs dat buile ole ander persone
TEN DUURSTE
valdoedies ls 'n mlddeweg tus·
geblu:t bet nle, maar vee! eer·
4. Die kamavalkomitee betaal sen geen kamavalkonlngln en
der hulsell.
ten Jfuurste vir kllnstenaars om wel 'n karnavalkonlngin. DJt 1s
BESIN
,.• • • • • • • • • • • 'n standpuntlose lnstelllng. Ell:
In die llg van sekere tekortwtl 'n •beroep op die studenteraad doen om u.sebllef stand·
komlnge wat die stelsel gedu-j
rende die afgelope vier jaar
~
~ punt In te neem. Stel of die
&etoon bet, dink ek dat dit no-1
~
lJ ~ bele ldee van ltamavaldoedles
dig Ls om weer te besln oor
af, of Jdes d.le melsles volgens
die wenslikheld van kamavaldie vereist.es wat aan joolkodoedies vir dle Jaarilkse kar- bie.r tydens ltamaval op te ninefnne gestel word. Dlt pan
nanl. Na vier jaar behoort tree. Is dit werkllk nodlg dat hler om 'n beginselsaak en _by
die studenteraad S6ker nou ln ons vir bulle ont.naJwe 'n bele beginaelsalte Ia daar nle iets
staat te wees om kalm en rus- prosedure moet volg om ont· soos 'n middeweg nle.
tlg oor die saak Le 1besln en te vangsda:mes te kles, klere vlr
KRITlEK
beslult.
bulle op karnavalrekenlng te
Ole Puk Jay bale krit1ek wat
ARGUMENTE
koop en dle dames dAn aan teen ons standpunte gerig ls,
Ek noem enkele argumente: almal se krltiek bloot te stel.
Vervoftr op b.ladsy 4
1. Die voorsteJ vir dle verkleslng van karnavaidQedles
bet aanvankllk van 'n buitestaander gekom. Di~ persoon
wle se voorstel ons slaafs na·
gevolg bet, was nle 'n Puk nle
en kon nle <lle implikasles van
so 'n stap besel nle.
2. Op aanbevellng van di~
bultestaander het die studenteraad bepaal dat ander kwall·
telte u slega voorkoms 'n rol
sal speel by die aanwys van
die dames. Dra ons studentemassa en die pubUek wat dle
Puklde koop kennls van bierdle
vereistes 1
ONS EN PUBLIEK
On.c Ides kamavaldoedies wat
,.Ek nooi u uit om in
vir Qns ontvangsdames en vir
cHe publiek skoonheldsk.o>nlnverband met die Studieginne Is. Ons lcies ltamavaldoedies op grond van bul per.;oonleningsplan met my te
lik.hede en bul kennls van stukom gesels",
dente·aktlwttelte. terwyl die
Pllbllek dink dat bulle voLgens
ANDR~ JOUBERT
dleself<le norme as joolkonlnginne verkies word.

r a k " 1'

*

Ons man op die

kampus het 'n spesiale

aanbod vir iou.

MO'I'IEF

D 1 e unlverslte!tsowerbede
dink dat ons motlel ~t dle
kamavaldoedles is om gesel·
skap vir besoe~ende kunstenaars le verskaf, terwyl ons
elntllke motlef Is leis soortgeJyks aan ander unlverslteite se
Joolkoning!nne Is. Ons streef
na 'n joolkoningtn-Jdeaal wat
ons nle kan verwesenll.k. omdat
dle verkieslng nle op so 'n ba·
sis kan plaasvlnd nle.
TELEURGESTELD
Ole resultaat van d ie wyse
wa:uop die benoeming en keurlng van die dames plaasvind.
Is dat van die gaafste dames op
die kampus aangewys word,
maar nle noodwendJg die moo!·
stes nle. Die teleurstelllng is
danrin gel~ dat die meisies
nle kan wees wat ons graag
wll M bulle moet wees nte.
Die pubUek word ook: teleurgestel, omdat <lfe Puk se skoon·
heJdskonlnglnne volgens bulle
VerTolg van blaby l
nle a an dle stan<laard wat deur
draaie om die vreemdbeld ge- aDder universlteite lgestel word,
stap, en so teen tlenuur bet voldoen nie.
BILLIK
daar van die tradlslonele ldoof
Is dlt bllllk teenoor die da·
tussen dosent en student maar
mes wat verkles word? Hulle
net 'n krakfe oorgebly.
u die onskuldlge slagoffers.
JAN BAABD
Daar word nJe g~ dat die
Toe die bele spul eers om dle studenterud fouteer nle, maar
vuur begin groeple maak. en dat die melsie.s te tort s1det
selfs Jan :Baard ae barlton·
Ek wU 'n beroep op die stu·
stem doodgeslne word , wu die dente doen om nte bul bitfek
kofel deur kerk. en skieUk het teen die kamavaldoedles te rig
almal mekaar ge:ken, en wu nJe, maar wei teen dle studen·
die jarelange st)'fbeld daar- teraad.

Op dreef •• •
*

PAN COETZEE
Mansuitrusters

mee been.

.s.

Sella die

98,.

en die

Barclays Nasionaal se

.

spesiale studie-leningplan
vir studente en
gegradueerdes.
1. Studielenings: Tot R3 000: om jou te help om
jou studies te voltooi.
2. MBA-studielenings: Tot R3 000: vir enige student wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is.

3. Studente: Tot R300: tydelike finansiering vir
onverwagte uitgawe.

4. Gegradueerdes R1 000: bystan.d aan gegradueerdes totdat hulle diens kan aanvaar.

5. Persoonlike Lenings (Studente): Tot R3 000:
vir studente vir tandheelkunde en ander profesionele beroepe om toerusting te kan finansier.
6. Persoonlike lenings (Gegrac:lueerdes): Tot
R6 000: om pasgekwalifiseerde prokureurs,
advokate ens. met 'n eie praktyk te help.
7.

Spaar~

DIE BULT

en lopende rekeninge.
TEUFOON 42A1
-WP.

.
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Johan antwoord· kritiek
GEAGTE REDAKTEUR, - Die kies van die kamavaldoedfes lok elke jaar
baJe krltiek uit. bale daarvan geregverdlg. Ek sal graag dJe postsle wll uJteen·
sJt soos hy tans daar uitslen.

KARNAYALDOEDIES
Veals geluk aan die karnavatdoe-

cles. Mag hufle die komende kamaval in hul glorie die Puk se naam
baie hoog hou. Die Pukke weet hulle kan.
Onder die mans het daar nou 'n
gebrom oor die keuse van die karnavaldoedies ontstaan. In die mans·
koshuise hoor mens baie snedige
en lastertike aanmerkings en as
mens jou ore spits, hoor jy oor net
soveel wanklanke in di6 verband in
die dameskoshuise.
Maar, Pukke, wie van ons sal en
kan cie eerste ktip gooi? En na wie
sal die eerste klippe gegooi word.
Dit is so maldik om 'n stok te kry
om cie maisies te belaster en seer
te maak en iets soos naasteliefde te
vergeet.
Die Wapad glo dat vanjaar se kar·
navaldoedies hul opgelegde taak met•
vlietinde vaandels sal slaag.
Die onsekere en gevaarlike vraag
bly egter nog daar. Wat is die doel
en take van die kamavaldoedies? Is
dit ons antwoord op die joolkoninginne en -prinsesse van ander universiteite, of verteenwoordig die karnavaldoedies die Puk sJegs as reklame-agente en skakelbeamptes tydens karnaval. As laasgenoemde die
geval is, hoekom word hulle dan nie
direk deur die Studenteraad aangewys nie? Hoekom moet daar nou
juis 'n komitee wees om hulle te
kies en hoekom moet skoonheid

dan eingsins ter sprake gebring
word.
As die kamavaldoedies egter op
grond van persoonlikheid en mooiste
gelaatstrekke gekies word, werl< die
huidige verkiesingsmetode in die atgemeen nie so klopdisselboom nie,
en dit is geen verwysing na die huidige kamavaldoedies nie.
Is daar nie 'n manier waarop die
aandeel van die huiskomitee van die
dameskoshuise heeltemal uitgeskakel kan word nie? Kan die karnavaldoedies ook nie meer demokraties
en meer verteenwoordigend verkies
word nie? Kan die gewone mansstudent se aandeet in die keuse nie
'n belangriker rol speet nie?
Hierdie is enkele vrae, maar die
antwoorde sal moeilik, gevaartik en
baie betwisbaar wees. Ons saJ bly
wees as die studenteraad hierdie
vrae openlik in die Wapad wil beantwoord.
Vanjaar se kamavaldoedies het
ook ongesiens hul verskyning onder
ons gemaak. Daar is nou nog honderde Pukka wat glad nie weet wie
die vier asters is nie. Hoekom het die
kamavaldoediekeurl<omitee nie vooraf genoeg reklame in die Wapad gemaak nie?
Die Wapad wens nogtans die karnavaldoedies sterl<te vir die komende kamaval toe en glo dat hulle ware
ambassadeurs vir die Puk na buite
sal wees.

YAKANSIE
Aan al die Pukke wat met vakansie gaan en aan die verenigings wat
gaan toer, net dit Geniet dit.
Hierdie Is ook die laaste Wapad

van die eerste kwartaal. Pukke is
welkom om artikels gedurende die
vakansie te skryf en dit dan in die
Wapad te laat plaas.

Brosantwoorde
'n skande!

deur

my

lens

EK wil vandag met kosyn en al die huts binne val en met elkeen die
swaard opneem.
Pukke, dit sluit ieder en 'n
elk ln. Julle Is die slapste rug·
IJ'aatlooste massa wat ek nog
bymek.aar .geslen bet. Wat gaan
aan of bet julle dee! geword
van 'n slek gemeenskap wat
geen erg am die dag JO nJe?

IN U LIG
Joh. 19:17,.En H11 het !11 kruis ge.
dra. . . na • • . Go~t4.
Die gelotoige volg in die Qe·
loaf en rim met die geloofs·
ooo hoe !11 Heiland en SaUer·

malcef- oevanoe

m

GeuemaM

oeneem 100rd, weggelei om geoordeel te word op Gabbata,
en Gt die groot Kruis-draer op
weg no Golgotu.
Die knda wat Hom nellt'gedruk het op die wea, en die
knlis IDGQr(J(m Hv in l(Dgaam
en siel die bMguloelc moes
dra: ,a, die lmds wat ons, veT·
oordeetdes VOOf' God, VT1I laat
uUgaan op die wea van die

ktoe.

Elke dameskoshula nomlncer
twee asters. By die aanvn van
die nominas!es word geeo verelstes gestel nle. Alreeds bier
word probleme ondervtnd met
mense wat nle bereld is om
genomineer te word nie.
Daarna word 'n onderhoud
met elke kandldaat gevoer. Die
keurkomltee, so is dit reglementer .vasgestel, bestaan ult
'n vasgestelde aantal lede van
die dagbestuur van die Studen·
tenad, •n dame, verteenwoor·
dlger van die Pukke en van
die karnavalkomltee.
Die volgende geld as kl'lterla
vir die keuse:

Vrae aanga.ande verskillende
sake word aan hulle gestel.
Hler dra clle antwoord op sig·
seU nle soveeJ gewlg nle, maar
die wyse waarop gereageer
word. Die vernaamste taak van
die •kamavaldoedies Is dan om
lnmstenaars te ontvang.
Dit moet erken word dat
daar ;gebreke in blerdle stelsel
is. DJe bultewereld on bale Puk·
ke verkeer onder die lndrult
dat die k rtterium slegs skoonheld Is. Dlt is egter dle beleJd van die owerheld dat daar
nle 'n karnavalkonlngln op
grond van skoonheld gek!es
mag word nle. Dlt kom neer

Daai ,,tie''-knoop
GEAGTE REDAKTEUR, - In sy vyfmlnutestuk
,.Wurg daaJ das?" redeneer Marais Venter dat as
ons die vredesteken verwerp op grond van sy ongunstige simboUese g.esldedenis, moet ons ewe goed
die das ook verwerp, omdat die das ook ln sy verlede 'n stukkie ongunstJge seksuele simboliek gedra bet.
Hier is 'n paar vergissinrs:
1. Die vredesteken is in die
eerste plek 'n teken, simbool.
en dit is eers in die tweede
plek vir minder ingeJigtes 'n
dekoraliewe ding. Die das is
in die eerste plek dek.oratlewe
kledinptuk en dit word eers
in die tweede instansie teken
of slmbool.
2. Die vredesteken bet, onder
verskiUende name in verskll·
lende tye, dwarsdeur die eeue
teken gebly, met in al die
bekende gevalle 'n ongunstige
tekcnwaarde, tot vandag toe
Dls das, daarenteen, bet alleen
by geleentbeid, in sekere tye,
'n simboliese waarde gebad. In
beperkte mate. en dit het ge·
kom en gegaan, soos dJt ook
met talle ander dlnge die geval
was. Dink bv. aan sakdoeke.
Van tyd tot t}•d, vir bicrdie
of daardie persoon, het die
sakdoek, wat primer nie 'n
simbool is nie maar 'n ge-

Standpunt •••

*maarVervolg
van bladay
alma! het nog

'*
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e~Uyd

bruiksartikel, 'n simboliese
waarde wat erotles is. Daarom neem party mans die meisie te sakdock af (seker da·
rem as die ding nog skoon is),
en daarom bestaan daar die
vryliedjie oor ,.die wit sale·
doek se punt". As ons dasse
moet verwerp op uond \'lUl
die geleentheidsimboliek wat
dit al gehad bet, moet ons
ook nie meer sakdoeke dra
nie!
Ons moeilikheid Ia nie by
die das en die seksuele simbo.
liek wat dit in. beperkte mate
by geleentlleid gehad het nie.
Ons moellikheid le by wat N.
P. van Wyk Louw aenoem het
..daai ,tie' knoop van ons gedagtes", wanneer ons in ODS
argumente dinge aanmekaar
lrnoop wat tog nie bymekaar
hoort nie, wanneer ons \oir die
bewyskrag van ons araumente
van dlt! os op die das spring.
Theo Cloete.

op mensverering en persoon·
llkhefdsverering. Dit is dan ooJc
dJe rede waarom ons optog
nle vergesel mag word deur
trompoppies - nie eers trom·
!)6pples van 'n ander unlversltelt - nle.
Die kies van die karnavaldoedles vind gevolgllk plaas
op grond van persoonllkheld.
Aan bierdle doel, veral met die
oog op die ontmoeting en ontvanp van kunstenaars en gas·
te, beantwoord ODS 'buldlge
kamavaldoedles ultstekend.
Ek Is oortulg daarvan dat
bulle waardlge gasvroue en
ambassadeurs vir die Puk sal
wees. Bale geluk en sterkte
aan bulle.
Die probleem waarvoor ons
te staan kom, Is die wanlndNk
dat bulle op grand van skoon·
held geldes word. Dle oplos·
sing lis een van drie:
Die kles van karnavaldoedles
op grond van skoonlleJd. Soos
reeds aangetoon, sal blerdle
ultweg nooit goedgelteur word
nie.
Tweedens; Die beraanstelllng
van dJe keurkomJtee. Mlskien
kan die karnavaldoedles deur
die kamavalkomltee ge)tjes
word. Di~ komltee skakel bale
nou met die doedies.
Derdens: Die kamavaiJcoml·
tee stel self mense op die koml~e aan wat net soos die
komlteelede met die kunstenaars belas Is. Hulle word dan
glad nie gekles nie, verskyn
ook nie In die Puk:kie nle en
Is slegs komlteelede wat help
mel 11ie kunstenaars.
. Laasgenoemde ultweg Is mls·
klen die mees praktiese, al Is
dlt jammer dat dit so Is. Alleen
so sal die wanindrukke en kri·
llek bel!indlg kan word, want
ons sal ons daarin moet berus
dat op die Puk noolt karnavaJ.
doedies suiwer op grond van
skoonbeid gekles sal word nie.
Dlt sal dan ook regverdlger
wees teenoor die persone wat
aangestel word - buUe taak
Is om as gasvroue op te tree
waar persoonllkheld en voor·
koms die krlteria is.
Vervolg op blllday I

die Hoofredakteur: Attie Gerber (Liberalia, 2129)

Pulr gerespelcteer vir dle felt Aulstent-redakteur: Jan Habig (Thabe..JIIh, 2024)
dat ons 'n standpunt inneem Nuusredaktews: Constant Smit, Jofian Pieterse.

en daarby hou, hoewef almal Nuusredaktriae:
nie noodwendlg met ons stand· Nuusmedeweti(ers: C. M. Moolman. M. M. Ia Roux (mej.),
M. J . Fourie. Pieter Louw, Marliza Kunitz, Mietsie
Verstaan my moot, ek is nle Kan ju.Ue nle lees nie of is punt saamstem nle.
beslg om rewolusionere gedag· die drulcWerk te klein om by
GEEN STANDPUNT
Buys. (Nog aansoeke word ingewag.)
My trltlelc t.een die Studente- Hoofsubredakteur: Dolt Els.
tes by julie tu.ls te bring nle, die ontwlkkelingspell van 'n
maar wat te erg Is, is te erg unlversiteltstudent aan te pas? raad is nie gena teen 'n stand· Subredakteurs: Nic Kruger, Dia van der Walt. Tony Sampson.
Dalene Oelport, Rita Diederichs, Monica Dollenberg.
MONDSTUK
Wat my egter dwars In die punt wat bulle ingeneem het
Erica Dollenberg, Salome Jacobs, Elsa Kruger.
Daar is by verske.ie geleent. k:rop steek, Is die pas afgelo- nle, maar juts teen die felt dat
hede •n beroep op juUe gedoen pe studentehandboekeksamen. hu1le geen standpunt inneem Astw-r.daktrise: Herzola de Beer (Vergeet-my-nie, 5211 ).
om die Wapad, jul e.ie kam· Geeneen Ia volmaak nle, maar nle.
Asslstent Emily Robbertse (Oosterhof, 2039) .
Ten slotte wll ek net aan die Medewert<ers: linda Jonker, Trix van der Lecq. Annell Pot
puskoerant, as mondstuk te elc dink eerllk waar dat daar
gieter.
gebruik. Dan gaan daar nog In bierdle tegnologies gevor- studenteraad die vraag stel of
roepstemme op dat die Wapad derde samelewing van ons, dle skyn van skoonheidskonJn· Kunsredaktaur: Sam Basch (Liberalla. 2129).
oor niks anders kan skryt as geen verskoning gebled kan glnne wat ons hrnavaldoedles l<unafedaktriae: Jelleke Wierenga (Karlien, 3214) .
na bulte vertoon, billtk Is teen· Medewert<ers: Pennie Krog, Susan Kempff, Crystelle Smuts,
geboue wat gesloop word of word vir die vofgende nle.
oor die univ~rslteit wat op bePiet Kotze. Andre de Kler1c, Uesel Meyer.
persona wat links of regs van
FOUTE
besture bedank nle.
Ek het persoonllk die memo- glnsolgronde verklesing van Koshularedaktrise: Thelma Clegg (Kartien, 3214).
v e r · Koahuiatedakteur: Neels Havenga.
LAKSHEID
randum onder oe gehad waar- skoonheldskonlnglnne
Medewert<ers: Susan Kruger, Maxie Jacobs, F. Roux (mej.).
Ek skryf hlerdie laksbeld ln daar nie mlnder nle as ses werp?
toe aan algehele belangeloos- (6) foute voorgekom bet nle.
Sportnldaktetlr.. Jan van Vuuren.
held. Die Wapad kan nie In Dit bet meegebrlng dat die
Aaslatent: Urban Badenhorst.
jou behoertes voorsien, my memorandum eers nagesien
Medewer1cera: (Aansoeke word lngewag) .
llewe v~nd, as daar nie wei· moes word en daama die ant· SOWAT 21 Puk·asters wat bur· P.N.B.·radakteur: Tiep van Schaik.
geropleldJng te George onder· A.B.K.K.-redakteur: Vakant.
deurdagte bydraes gelewer woordstelle.
gaan bet, bet op Saterd~, 8 K.V.V.-redakteur: Ben Cloete.
word nie. Jy wal soveel loit1ek ·
bet om uit te spreek, stel dlt
K.ERNGESOND
Maart. 'n reUnle op die Dlrtie SA.B.·redakteur: Jan van Niekerk.
op skrif en ek gee jou die
As dLt die wyse as waarop UYS akletbaan gehou.
S.S.B.-radakteur: vekant.
waallborg dat die redaksie dlt werksaamhede verrlg word,
Die asters het ook weer met A.D.B.·redakteur: vakant.
graag sal plaas
vra ek myself die vraag al of die R·l en 9 mm. plstool ge- A.O.B.-redakteur: vakant.
AANDAG GENfET
aUes werkllk. kem~ond is in sk.let. Drie aste~. Amanda Ven· Skakelbea.m ptea: M. J. Fourie, D. van loggarenberg.
Hocveel dinge gaan daar nle die .Jcringe wat ons belange ter, Wilma Heystek en Laurtta Fotoredakteur: Kobus du Plessis.
by julie verby wat werkllk moet behartLg.
Pr1nsloo bet 'n skerpsltutte.r· Fotograwe: (Aansoek.a word ingewag).
aandag behoort te genlet nle? 1
Reflelrtor. totul bebaaJ.
Sakretllra...: vakant.

George-reiinie
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KARNAVAL VANJAAR
DIE ASTERS S!N
,,DIE jaar van die vrou". Dlt Is die tema van vanjaar se kamaval, bet mnr.
J oban Pretorfus, voorsUter van die kamavalkomitee in 'n eksklusfewe on·
derhoud aan die .Wapad ges~.
Die k.lem sal ook op stu· gaan In rompe speel.
word en die flnaUste sal Veydentohumor, oonpronkllkheld
dag die etndstryde aandurf.
en goedlcoop vermaak val.
,,Daar sal ook mln£karnavalVlotbou gaan ook vanjaar op
Die jaarllkse marathonatry- le in die koshulse tydens die die kampus op een sentrale
de begin op 28 AprU en maat· Donderdagaand se vlotbou ge- plek plauvind en dlt word met
rells pan lngestel word om hou word", het mnr. Pretorlus •n mlddernagtellke braalvleia
belagllke wedywerlng uJt te ges~. Daar sal uJtdunne gehou afgeslult.
akakel. Mlnatens tlwee mara·
thonne sal vanJaar op koahulabasl$ geslded.
Volgens mnr. Pretorlus word
It 1
die jaarUkse Kaap.na·Rio op 211
Thalia as bestuur vir 1976: Jan Baard Meyer, Caale Kempff, Magda Botma, Ffana
April by Potch-dam gebou. Dl~ DIE WAPA.O wt1 graaa vujaar nle later as opyluar - u klub
Meyer en Gya Llebenbet'g. (Foto: Fotokuns.)
aand Is daar 'n seweman rug- voUecUse berfUewt~ doen oor se procnm vu cUe k0111ende
bywedstryd wal op 'n kosbuk· al d1e aport o p d ie Pull. - ver· week ku la7, n.1 cUe suk half.
uJtJdopbula sal .gestded. Twee al oor cUe mluder bekende pad gewoDDe wees.
Pu.kspanne pan oot deelneem. sportaoorte.
U kan alle lnll&tlng by b. ,
Op SO AprU word dJe talent·
Hlenoor bet ou u aamewer· sle 15 by cUe S.Jl kutoor pos.
en orkeskompetisle vir kos- ldDg liOdJg, Want ODI kan cUt JndJen u leta spesluls of
hulse gehou.
ale alleen behartlg ale. Ona drlngentl wU plaas kan u dlt by
OP 27 April 1975 arriveer stu- fotoaTafJese ultstalllng. Dins· word.
Feesgangers woon in unlverOp 1 Mel speel die Pu.k se sal clU bale waardeer l.Ddleo u Hoflmustraat 104 anewer.
dente in groot getalle by die dagaand word 'n redenaars en
Bate danlde,
gebou. siteltskoshuise en vervoer van eerste rugbyspan teen die Pu.lt rir OliS u volle samewerklna ln
kampus van die Unlversitelt slng-song-kompeUsie
Ju vu Vuuren.
van Pretoria om dee! te he aan Verder sal noa 'n gemengde en na dJe kampus word vir stu- se eente netbalapan In 'n In· dJe verband ltan gee.
Sportredakteur.
lndlea ous elke Maudag tervarsity (netbal) en die mans
die kuns en feeste van Kuesta (mans en dames) rugbywed· dente gere~l.
stryd en 'n defUge dlnee Don'75.
Die program begin Maandag, del;'dag. en Vrydagaand gehou
28 April, met clie aanvang van
dle kursusse waarvan daar Uen
sportkursusse en 25 ander uJt·
eenJopende kursusse vir mans
en dames aangebled word.
Dle vyt dae wat Kuesta duur,
word elk in drle sessles verdeel
Daar word ook genoeg tyd vir
georgantseerde ontspanning geMAURITZ MOOLMAN
laat.
Maandagaand word 'n kaas SATERDAG, 22 Maart word dJe
en wyn gehou tesame met 'n poorte van die Fort wyd oopaea-ool vir mans-mens en donkie.
Dat die dames bulseli goed
voorberei is duJdelik aan die
,. ~ ,,
; '
'
versterktc ontbrt. Sjam11anje
ontbyt. Reg van tocgang voor.... : '·· .....
O<G
9~
behou, tot Uenuur.
Deur Joban van Zyl
Die doel Is om Wanda aan
('
'f/,flt
'/x
5lf<J
DIS Vrydagaand.
. ......
........
dJe res van Puk bekend te stel.
'Ew""-JJ
Ek ry lngedagte oor die nu- Daar sal stalletjles wees met
we treinbrug, op pad koshuJs snoeperye en speletjles. Ie·
s-ro ~
t"'
:'::
~·
toe. My motor se vel!rs swiep- wers, tussen die gedrang, aaJ
""'*"
swap been en weer en keer 'n orkes muslek maak. 'n Paar
t
El'~
CHS
CLX
elke nuwe rel!ndruppeltj!e aan studente In argllektuur en sko·
~
wat deur die voorruJt opgevang ne kunste sal die geheime van
word.
dJe fort ondersoek om die on·
Sklellk vang my oog dJe deurdrlngbaarheld daarvan te
dJgte rookwolk wat onder die bepaal, of om seker te maalt
brug uitborrel en ek trek on· wie slaap op watter balkon
mlddellik van die ll&d af.
(huUe doen dlt glo).
Uitelndellk bet die e'eleent.
Kerrle en rys won! vir mid·
heJd born voorgedoen om my dagete aangeblecL
heldedaad te verrlg, maal dJt Wanda sien ook af van bulle
opgewonde deur my gedagtes. Wandas. Die tradislonele orgi·
Heelwaarslcynllk 'n trein wat dee word tydens 'n vlagbysingontspoor het. Of lets. MJ'Iden seremonle met 'n kameel verkan ek help om •n paar lewens vang.
te red. 'n bietjle noodhuJp toeDle hoogtepunt van die dar
pas of 'n brandende wrakstuk ls die donkledraf. Die H.K. van
van 'n kermende verwyder. elke koshuis word verteenwoorDie afwagUng klop verlam- dJg, elk met sy efe donlde. Dte
Ons nuwc HP-21 bandbaaf die skakd die HP-21 outomaties oor 112. Laat u probleem •o u.itdaging
mend teen my alape.
HP-tradisie van boogst:und.e ge- wetenskaplike notasie met 'n di02- wees vir om nuwe HP-21. Voldonldes beetn drle-uur draf.
haltc; ontwerp en konstruksie. Hier miese strek van 1099 tot 10~. tooi eu pos hierdie koepon of
Sklelik: Musiela. 'n Gr66t Die verrigUnae word om vrt·
Indien u hom 'n onmoontlike op- skakel HP direk . *Doen navraag
volg die besonderhede.
vuur. En mense. Mense wat tar uur afgesluJt wanneer dJe Am·
drag gee, sal die vertoontoets die oor afslag vir srudente.
Groter
vennoe,
kleiner
g.-ootte.
pie
wlssettrofee
aan
dJe
wenen sing en die bongermaak·
Die HP-21 verrig alle log. en trig. woord B-r-r-o-r (fout) aandui.
geur van braaivlels ln my neus- ner oorhandlg word, en 'n
funksies, laasgcooemde in radiale Stap e l-o m gekeerde-Po o lsewortel
aan
die
donkte.
vleue'ls.
PACKARD
of grade. Dis ons enigste reken- notasie-logik.astelsel (RP N ).
In dle land van die donlde
Nou wat nou? Heide en Ca·
masjien, behaJwe die HP-45 wac u K yk wat bierdie unieke logikastelsel
Vtrkop< en dJ<m d<ur 172l<antor• rn 6S land<.
put wat feesvier onder die Is kameel koninr? H ulle wil
vir u betdcen:
in staat slcl om :
brugl Ve·~ete al die re~n en nle s~ nle.
• polere na reghodc:ige koordinate • u kan. enige uitdrukking evalueer
klam hout en modder.
Johannesburg:
.
sonder om hakies a;m te bring,
te herlei en omgekeerd;
Je V<!rdicping Milnerron,
Later word daar mal gegaan
• rekenkundige berekenings te doen
sonder om oor bierargiee of
De Becrmaat 30.
op Fanie du Toll Sport en
vooraf strukrurcring te bekommer
tot die voile vermoe van sy regastcr;
Brumfontc~n. Tel 725-2030.
sports. En RYAN'S DAUGHT·
• 'n gewone antilogaritme te lx..'- • u kan aile probleme op een manier
Ook !!>; KupWOd, Port Elrubrth. Durban.
El wat in die eetsaal teen 'n
oplos - die manier wat u gelcer
reken deur 'n enkcle toets re druk.
klon:p aanmekaargelapte lahet in ~nnersalgebra;
I A:anHcwlcn-Pacbrd S.A.(Edms) Bpk.. I
Die HP-21 verrig aJ die basiese
I Posbus31716,BraamfontC'In,2017.
I
1-fns lewys word. Dan, na die Pieter AJdersberg, Sprlngbok·
vorms van cbtamanipulasle en vol- • u s1e:n aile tussenantwoor,de;
I
• u kan m.aklik ceruggaan indicn u I
eerste rol word daa.r eers re· skaabpeler wat SuJd-Afrtka
tOOJ aile vooraf geprogrammeerde
l stuur my ~bhel' naderc baondcrhcdc. l
fouteer;
rieflik weggel~ aan die pap en verlede jaar tydens die Skaak·
funksies in 'n sekonde of minder.
I
I
II
Volle vertoonfonnaat. Die ver- • u kan geulle weer gebru:ik sonder IIN aam _ _
wors en braai-artappets en ... olimplade In Nice verteenwoor·
toontoets (DSP) ~tel u an staat om te
om hulle '\\'ttl' am. te tekcn.
Sjoe, dis mos studentelewe! ella bet, speel SaterdarmJddag
I
I
I
kies, 01SSCn vastedes1maal- en wct- HP-gehaltevalananskap.
Almal lyk so tevrede en dlt in •n ult.daagwedstryd teen aJ
1Adr
I
enskaplike notasie en om die aantal Hierdic is ecn redc: waarom Nobel- I
lag en rumoer en dlt l~we. En dJe skaWpelers van Potdlef·
I
plckke war vettoon word te beheer. pryswenners, rwmtemanne en meer 1dan, aan die einde van dle stroom en omrewlng.
as
700
000
mdcrprofessionele
manne
As
'n
geul
te
groor
of
te
klein
is
~
Die
apeters
a.a1
gel1lltfdJI
aand, vou daar so 'n vreemde
HP-rckenmasJiene besit.
Vll' vasrcde~imaalaanwysing dan
heimwel! om jou bart want jy teen hom speel. Dl~ wedstrJd
~-----------------·
weet dat oog Jets mools verby word om 02b00 ln die Dferlnm·
delaborat.orium respeel.
Is.
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Kuesta: 'n fees op Tuks
WANDA SE

POORTE
OOP

Hewlett-Packard stet 'n kleiner
ontoegeeflike rekenmasjien bekend:
die HP-21 Wetenskaplik.

HEN C SE
BRUGSPEL
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ALABAMA TOE'R EN

NUWE PLAAT
DIE Alabama-keuring Is iets wat aan die verlede behoort en 1975 se 48 Ala·
bamalede Is hard aan dle werk. Hulle wU aan die mense in Rbodesfe gaan
wys hoe studente ,n ding doen.
Alabama ls ooll bUendgestel mwtyl verwerk ls.
':n Baie sukaesvolle skakel·
toer Is in Januarie deur Alaba· deur mlddel vm programme
'n Groot verrasslng wag op
ma 1e voors.ltter Peet Ryke en
ander lede van die bestuur na
Rhodesti! ondernecm.
HJerdeur ls baie probleme
wat op toer sou opdulk uttgeskakel. Op 'n paar plekke was
die sale wat aan Alabama ver·
Skaf Is heeltemal ontoereikend
en moe• daar haastig no 'n
ander Sllal gesoek word.
Die persoonllke kontalc met
die oraanlseerdera op elite dorp
bet goeie gevoJae gehact Op
D'- Studentiacher ~lgal
Bulawayo en Gwelo is toneel·
ch6r van MOnster, w ...Dultaopvoerlngs se datums vervroea
land. waar hul'- vir die radio om pJek te maak vir Alabama.

Anna Neethling-Pohl

opgetree het In 'n ou Wea·

faalse B•ok-kasteel. D'- studentekoor het hlerdle week op
die PlAt ungekom en AI volgende w.ek hier optr...

Deur Henk Wljbenga
ANNA NEETHLJNG..POHL, veteraan van die Afrtkaanse verhoog, besoek Potchefstroom vanjaar as
gas van die departement Spraakleer en Drama.
Verlede jaar leon teateraana·
ers haar sien in Suiderl'and en
Suiderkruis, 'n vertolltl.n~rspro
sram wat landwyd die booaste
lof ontvans bet.
-----------

George Boys
GEORGE BOYS, dle nou baie
bekende Suld·Afr;i!aanse kun•
etenaar het Dlnsdageand 18
Maart bepn ult.atal 1n die ult·
ttallokaal van die Frans du
Tolt-gebou. Die uitstalltna beataan hoofaaakllk uit sldlderye
en (r'&fiese kUill'lerlle. Dle ult·
atalllnr duur tot die einde van
die eerate lcwartaaL
George Boys bet pas van Eu·
ropa teruggekeer, waar by met
groot welalae ultgestal bet. Sy
werk Is in di6 a1n abstrak dat
hy nle die resultaat van dle
vlsuele werkllkheid weer&ee
nle, maar juts daardie proses·
se In werlctng wat uitloop op
die resultaat van die werklik·
heict H1erln I~ dan ook die
lcrag van die werk van George

Bon.

Vanjaar is sy op die toneel·
verhooa te sien in onder meer
Die Glasdeur van Henriette
Grove. Die Glasdeur word van
14 tot '11 Junie 1975 in die
P.U. Kamertoneel opaevoer,
Sy sal oolt optree as advi·
seur vir Peet van Rensb\l.fi
met die regie van Hendrik
Ibsen se Poppehuis.
Die bekende Grlekse rqisseur Costas Michaelides' bet
mej. Pohl by eeleentheid be·
skryf as .. . . . 'n speetster met
integriteit wat elite rol met
waardiaheid en beartp benader
en lewe see."
HJerdie stellina van 'n w!reldbekende rqisseur kan
dien as 'n voorspelling van
baar vertolkini in Die Glas·
deur.
Mej. Pobl bet onlangs 'n
boek oor baar lewe voltool
met die treffende titel Dank·
baar die uwe. NA die lees van
hierdJe boek voel 'n mens be·
sooder bevoorrea vir die geleentheid om so 'n aroot tea·
terpersoonlik.beid bier te sien
optree.

BLUE STORE

*Laasgenoemde bladsy
ultweg,
Vervolg van

Triomf.

4

om

weg ,te doen met die KarnavaJ·
doedies, Is bale drasties, maar

BESTE DIENS VIR STUDENTE

dlt Is 'n baie realistiese ultweg.
Ons moet nle ten toste van
ons aanslen en persone se gevoelens voorgee om skoonheids·
ll:onin.glnne te .Ides wat in
werkllltbeid nie die krit.erlum
Is nle
ook nooit op die Puk
sal wees nie.
Johan Pretortus,
Karnavalvoorsltter.

spesiaal vir studente

KOM BESIGTIG ONS GROOT
VERSKEIDENHEID KWALITEIT·PRODUKTE

--·--

en

Tel. 5279
-WP.

I

SO llort vocw illle vakaDsle bled
CIDepu Tlr ons 'D b.ele rita
flleks kort na ~au. Dtt sal
ook so 'll verake.ldellheld wees
dat ou tal weet o~ tluJt dte
kwu1aal op 'n .hof noot af.
Ni dle heerlike rUler Play
MiJ:ty for Me vanaand, sal Joe
.Kidd, 'n Western met Clint
Eastwood ln dle boofrol, mOreaand wys. Ont llen. alma! aeker
dle verha.al van Cromwell. Dit
word Maandagaand vertoon.
CROMWELL
Riebard Harris speel dle tltelrol In Cromwell, en Alee Guin·
ness speel dle rol van Koning
Charlq I van Engeland. Die
verbaal Jcom daarop neer dat
Cromwell, Purityn en IJd van
dle Partement ongelultkJg voel
oor die toestande in s1 land, terugkeer na dle Parlement en
besluit om die konlog te be·
veg wat hom nte steur aan
reg en geregtigheid nte.
Die
ltonftontasie
tu.ssen
Cromwell en die konins loop
uit op twee oorlo~ en In die
eeme oorlog verloor Cromwell,
maar gaan terug en lei 'n Jelr
op om teen die koning te veg.

Aritwoord •••

Het verhuis na lndiilr-sakesentrum winkeJ nr. 56
Geleii in Petersonstraat. pad na Primosa, regoor

20% korting vir kontant -

FIJEK VIR
AFRIKA

-
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KOOP-'N-LOOP PADKAFEE
GEKOOKTE KOS - SPESIAAL VOORBEREI
DEUR 'N BOERETANNIE
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Ons aantreklike spyskaart bied u aan 'n .daaglikse Mj
gebalanseerde maaltyd bestaande uit 3 groentes. m
slaaie, vleis en melk/koffie vir slegs 75c. W
OF
VYFTIEN MAALTYOKOEPONS TEEN R10,00
BAlE SITPLEK
-WP

iii

a

I

.,...-....._llllliUIII.iiJIIimJiiUMIIjJII::JIJ!illdlNJUEJISIIIi!

I

"PlAY MISTY liOil Mr

...ut.t~ut~We•--

::EscAWIUER 00*.-MUS

~~ ..~-.::::;:.::::::...,.
. ..--_
.-.....,...,.
..............
L-..-·___
._. ___-____,
·---~

van vorige jue, r~ensiea en
plate. Die mense was belndruk
met die felt dat Alabama voor
die tyd peraoonlllle kontak bewerbteWg bet.
Die koor Is vanjaar aansien·
We veriiOOt van 20 lede na 28
wat dle program bale meer
aanslcoullk sal maak. Die or·
lles wat utt tien lede bestaan,
sit vanjaar weer voor clle ver·
boog soos dit in 1970 was.
Die eerste helfte van dle program sal hoofsukll.k bestaan
uit bekende Afriltaanse liedjles
wat op Uple$e modeme Alaba-

kuns

Play Misty for Me
J. L. Wierenga

DIEGENE wat kandldate vir senu-lnrlgtings is,
moet Uefs 'o versterkdingetjie saamneem na die
fliek ,Play Misty for me".

die Uefhebbent van ml1Siekbl1·
spele. Die hele tweede helfte
word gevuJ met treUerUed.jies
ult bJyspele soos Oliver, The
Music Man, See-saw en ook
die bale geWUde musiek van
Jaques Brel.
Die dekor, kostuums en beIJ&"Ung sal trou aan die Alaba·
ma tradl.sie, heelwat vir die
oog bled.
In Rhodeaii! sal Alabama vir
'n balfuur lank op die Rhode·
siese beeldradlo lo 'n speslale
pro,ram optree. Die prop-am
word In Sallsbury opgeneem
sodra Alabama in Rhodes!!
aankom.
Die toerprogram Is as vola:
Op 27 en 38 Junte Brakpan,
30 Junte Nelspruit, 1 Julie t.y.
denburg, ~ en 4 Julie Pieters·
burg, 5 Julie Louis Trichardt,
8 Julie Umtali, 9 en 10 Julie
Fort Victoria, 12 en 14 Julie
opelug opvoerings by die Vic·
torla Waterval, 16 Julie Bula·
wayo (twee opvoeringa), 17 en
18 Julie Gwelo en 19 Julie Sa·
lisbury. Op 20 Julie keer dJe
groep met 'n vliegtuig van dte
S.A. Lugdiens terug.
Die opvoerings nA die Julie
vakansie is 24 tot 2& Julie Van·
derbljlpa:rk, 4 tot 9 Augustus
Potcheistroom, 21 tot 23 Augus.
tus Klerksdorp, en vyf aande in
die StadskoubUJ'&' in Johannesburg van 2.6 tot 30 Augustus.
Vroeg in September sal Alaba·
ma bulle nuwe langspeelplaat
maalt.

CINEPUK

Daar aekom, vind by sersant
Dave Garland (Clmt East·
wood), die ~rewilde platejo~r· McCallum, die polisieman wat
gie, word gereeld gebel deur 'n ogie oor Tobie sou bou, Vry. 21 Maart Play Misty lor
Me
'n meisie wat met 'n strelen- dood met 'n sker in sy bors.
de stem die plaat ,.Misty" Die anne bisteriese Tobie bet Sat. 22 Maart Joe Kidd
op die OOi af ook a1 'n sleek Maan. 24 Maart Cromwell
aanvra.
Di~ meisie, Evelyn Draper of twee weg. Dan vollf die sri!· Dins. 25 Maart People Next
kat-en·muis·speletjie
Door.
(Jessica Walter), reel 'n toe· Jerigste
Die Wapad sal nA die valtan·
valllge ontmoeting tussen haar denllbaar tussen Dave en die
en die omroeper-held. Om in ltra.nltsinni~re Evelyn in die sie Cinepuk se program vir die
nuwe kwartaal plaas.
studente.idioom
verder
te pikdonker.
gaan: Hy val toe voor baar
sjarme, maar toe die aantrek·
like Tobie Williams (Donna
Mills) weer op die toneel ver·
s}c.yn, besef hy waar sy eroot
Jiefdc te.
Evelyn is nie baie geluklcii
oor die verloop van sake nie
en kry so nou en dan 'n para·
noi'ese uitbarsting. Wanneer sy
bel om verskonina te maak,
plak Dave die telefoon in haar
oor neer. Evelyn is nie 'n mel·
sie wat sulke dinge eelate aan·
"aar nie en sy sny haar poise
in sy woonplek ar. Ongelukkig
vir Dave en Tobie doen sy die
din~r oie ordeotlik nie en sy
word in 'n inristiolr opgeneem.
N4 haar ontslaa bel Evelyn
weer vir Dave met die ver- Clint Eaatwood en Donna Mills aoos bulle verakyn in
puk se rolprent Play Misty fM Me.
soek dat by ,,Misty" vir ,old
time's sake" moet speet Hy ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
doen dit. Di~ aand word hy
wakker van sy bandopname
wat ,,Misty" speel en by ontU het volop keuse in ons groot verskeidenheid
gljp die besete Evelyn se skerp
mes net·net.
• HANDBOEKE
Die volaende aand is Dave
baie ongerus oor Tnbie se vel·
+ SKRYFBEHOEFTES
ligheid en by bel haar. Net
voordat hy aflui, vertel sy dat
• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKhaar nuwe woonstelmaat, AnHANDELAAR VERLANG
nabelle, sopas b~p bet.
Dave onthou skielik dat Evelyn 'n ree1 uit Poe se aedia
,,AnnabeUe Lee" aanaehaa1 het
toe sy hom eebel bet. Die DU·
••die Potchefl't:roomse boekha.ndet''
we kamermaat, Annabelle, is
dus nltmand an<!ers as Evelyn
Tomstraat 86 - Tel. 6236 - Potchefstroom
niel In aDer yl jaaa hy na
-WP
Tobie se woooplell.
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,,PIERINGS" NIE
SPOOKSTORIES
BESPIEGELINGS fs a1 baie gebrulk om mense bewus te maak dat lewe el·
den in die hemelndm moet bestaan. Die besplegellngs is egter besfg om
as felte uit te krlstalllseer.
Sal jy die bestaan van 'n
buurman ontken as by jou
reeds be11oek het? Maar sal jy
hom kwalik neem as by jou
verlede ken, hoe jy met jou
eie mense oorlog maak en van
nature VYandlg is?
PADDAS'J,'OEL .
Sedert die eerste mensgemaak·
te paddastoel In Japan opgekom het, het die mensdom sY
eerste tree begin gee na jare
van voorts~kel. Juis di~ tyd
het verskynsels dwarsoor die
aarde voorgekom. Onbekende
vUe~nde voorwerpe.
·
Kort na die bel!tndlglng van
die taaste w~reldoorlog kom
die eerste verslae ln di~ ver·
band utt Swede, Noorwel! en
Frankryk. Op 24 Junie sten
Kenneth Arnold oor die berge
naby Washington nege voorwerpe teen 'n verbysterende
snelheid beweeg. Hy rapporteer
by die Yakima Jugbawe en beskryf die voorwerpe as .,pie·
rtngvormig".
NUUSBLA.AJE

Die nuusblaale skep die bena·
mlng .,vUel!nde plel"ing" en
laat talle fotograwe daarna pie·
rings en lampskerms afneem
om die werkllkheld te skaad.
Die felt is dat 'n groot persent&$fe onbekende voorwerpe nie
dl~ spesffleke vorm het nle.
Die daaropvolgende jare
neem die waamemlng van bier·
die verskynsels toe en wei so-

danig dat dJe Ameriltaanse lugmag 'n selfstandige departement stlg om die gebeure te
onde~oek. Daar is tot dle stap
oorgegaan nadat vllel!nlers op
groot hoogtes ook kennis gemaak bet met dle verskynsels.
Agtervolglngs bet altyd ln 'n
ramp gel!indig waarskynllk. om·
dat vllel!nier~~ bulle vtiegtule
ooreis bet
VEBSLAG

Nadat 'n kaptein Mortell van
die KentuckY Jugmagbasts ver·
ongeluk het ts die volgende
ampteUke verslag vrygestel:
.Die vreemdellnge bet opgemerk dat ons nou atoombom·
me, vlnnlge vlfegtule en vuur·
pyle bet. In die Ug van die
geskfedenis van die mensdom
Is bulle dus gewaarsku. Ons
kan dus op die stadium sul)(e
besoeke verwag."
SPOKE

Aangesien die mens van toen·
tertyd spoke sien, sal bulle se·
lter vandag ook spolte in vlle!n·
de plerlngs sien rondry. Dit
blyk dan ook uit verslae soos
In 1985 gepubliseer. Van die
887 waarnemlngs was 27% van
astronomieae oorsprong m.a.
w. meteoriete ens.; 23% was
vllegtuie, 4% ballonne, 17%
satelllete, 2r;. spoke maar 2%
was werkllke onbekende vllel!n·
de voorwerpe.
OMMEKEER
Nadat die Amerikaanse J.ugmag

talle ondersoeke na die voor·
werpe geJas bet en dit nog
steeds doen, bet bulle sldelllt
tot 'n ommekeer gekom. Elite
berlg in die verband Js sum·
mler ln die ldem gesmoor waar
dlt ootal In dle V.S.A. vooraekom bet. So is 88 mense WYS·
gemaak dat bulle weerballon·
ne geslen bet. Weerballonne
wat van kleur verander, elek·
trlese Ugte uitdoof, motors
laat staan en op die grond
rondbang. Dlt is algemeen bekend dllt weerballonne tot
30000 meter styg nadat buile
gelos is.
Die rede vlr die optrede is
heelwaarskynlik dat die mllita.
rlste besef wat die werklikbeld
Is. Soos wat sekere besluite nle
aan die publlek bekendgemaak
word uit vrees vir chaos nle,
net so word felte bier verdoe·
sel.
Dit is nou tyd dat die mense
moet besef dat besoekers In
onbekende rytuie nie meer
slaaptydstories is nJe. maar
beboort tot •n wereld veel gro·
ter as •n son met 9 planete.

AANDAG•••

Florna toer die vakansie weer Drakensberge toe. Hier awem 'n paar van die toerlede Wit
·n klinkklare bewya is dat dit nie net bloed. aweet en kllm gaan weea nle.

DRAKENSBERG ROEP
FLORNA gaan weer di6 vakan·
sle Drakensberge toe e n 40
Pukk.e staan ·n gelytce kana
om die toer teen R22 mee
te m aak, het mrv. Peet de
J ager. voorsitter van Floma,
vroetir vandeesweek In 'n on·
derhoud aan Die Wapad geaA.

Die toer sal D.V. vanaf 26
BESEMBOS '74 en Sakboeldes
'75 by dle S.R.·k:antoor teen Maart tot 2 April duur. 'n
Rl,OO elk bes.k.ikbaar. Ook bate Vaste kamp sal by Champagne
Castle opgeslaan word en
aandenkings.

daarvandaan sal beslgtigings.
KOSMA
toere die· berge in ondemeem Die kosma is Hettie Hatword.
tlngh, 'n hulskomlteelid van
Oosterhof. Mnr. Peet de Ja·
TOEROUERS

ger,

'n

buiskomlteellct

INKEL.

SOLLY SE
SHOP NO.5

•

···································-·······················

COMPLETE BABY
OU'I'F'IITERS
for
Black Label S.A.B.S.

SUPER GLODINA
NAPKINS

RB.49
dozen

150 em Crimp

van

Met die ter perse gaan van Liberalla, ls die toerleler.
Die Wapad het dle bestuur nog Die Florna·bi!stuur het &eprobleme ondervlnd om ge- vra dat die gelukkige Florna·
sklkte toerouers ln die bande rtete bul musieklnstrumente
te kry. Die gewoonteprobleem. moet saambrlng.
vervoer, is ook nou opgelos
Florna se eweknle, Montium.
nadat 'n luukse bus gehuur . gaah ook •n staptoer ln die
js.
Drakensberge ond«!rneem.

-

meter ...... ...." ......

150 em Cashnilon -

meter ...... ......

48'' Imported Floral
Terelene Curtaining- meter ......
45" 9uality Roral

Crepe, ~

meter

99c
99c
99c
lc

For many other bargains come to Solly
for Quality & Value.
-WP
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PUKKE BE-GIN OP
HOENOOT
••

DIE Puk het dle nuwe rugbyselsoen op 'n baJe boo noot begin. In hulle eerste
vrtendskaplJke wedstryd verlede Saterdag teen Ennelo het die manne in die
Ou Goud truJe soos bmploene gespeeJ en die tuJsspan met 7o-10 afgeran·
sel. Die lB's het ook nle op hul laat wag nte en op bul beurt dJe tweedes
van Ermelo met 70 p11Dte teenoor 12 geklop.

Die Sportster
van die week
HEEL ongemerk het 'n Puk 'n week of wat gelede

'n prestasfe behaal wat glad Die te versmaai Is rue.
Erenst Bezuldenhout (19) het 'n tweede plek lD
cUe lntemastonale To.er van die Wynlande lnge-neem.
·Die twintlg beste fletsryers kamploen In die 1 000 meter
In die lr.nd en venrkele jaers tydtoets asook In die 4 000 mevan oorsee is cenooi om te ter. Dat daar vir hom 'n blink
tom lt.ylt of bulle die berge toek.oms op ons l.and se fiets·
van die Boland kan tern. As rybane voorl~ Is nie te betwy·
dit ln ag geneem word dat dit fel nle.

Erenst. se ee.rste jaar In senior
ceselskap is, is dit te venrtane
hoekom dit 'n prestasie is. Om
van die junlorafdeilng te kom
en dadellk as een van die twin·
tic beste seniors erten te word
11 leta om op trots te wees.
YSTERPERDE
Op 5 Maart bet die manne
op huDe ysterpen:le geltllm In
'n poglnc om die Boland se
belie tal te drat. Teen die
Be was hul n11! meer seller of
cUt 'n toer of 'n moordsendlng
wu nle. In die vier dae bet
Erenst egter bewys hoelrom
daar In die toeltoms so baie
van hom venrag word.
Op die tweede dag al bet by
die Geel Trul van die voorloper gedra. Met die ultaonderint' van die tydtoets en die
laaste skof bet by heelty4 die
Geel Trul gedra. As jy dle Geel
Trul dra bet jy die bene tyd
van al dJe Jaers en almal Pl'Qo
beer om jou ln die bondel te
hou aodat jy nle jou postsfe
ltan ver~beter nle. Alan van
Beerden het die voortou In die
laute sltof geneem en dlt bebou tot aan clle elnde van die
wedren. 27 sekondes bet tus·
1en Erenst en 'n eerste plek
;eltaan.
BEROOF

OEFEN
Prestasies op die sportveld
kom nle vanself nie. Oefening
en barde oefeDlng alleen is die
waarborc vir sutses. Erenst se
oefenproa.ram Is nie eers lets
waaraan ek In my drome wil
din& nle. Aan1~1en daar nle
'n groot !dub bier op die Puk
la nle moet by maar self oefen
en sien tom klaar. Die horlosle
Is sy teenstander en oeferunaat
u die myle onder daardle dun
wieletJles verby swlep.
Sy oefenprocram lyk soos
volg: !banda~ 2 ure op die
pad. Gedurende hlerdle tydjle
ey ilY makllk 50 myl. Dinsdag
en Woensdag: z--.3 ure word
op die pad deurgebring. 60 na
70 myl rol onder die wlele van
sy fiets deur.
Donderdag: 2 ure word op
die pad deurgebrlng en tot 50
royl word atgel~. Hy ry dus
tot 250 myl. 'n week met sy
yatellJ)e rd.
Die koste aan die sportsoort
Ia redeilt boog. Vir "n goeie
llets betaal jy tot R550. Omdat
Erenst swot \!D nie verdlen nle
moet by ma.ar bier en daar af·
knyp om te sorg dat sy onltoste nle te boog is nle. Nog.
tans ios dlt hom R50 'n maand
om dee! te neem.

J>aar moet ln ag geneern
word dat venkeie van die Puk
te gereelde epelel'll aan die
elnde van nriede jaar die klub
verlaat bet. Dlt wu feltHk 'n
spllntemuwe aiteflyn wat In
die wedatryd op die veld aedraf bet. Venkeie nn die man·
ne het In ,.vreerode" pos.islet
aespeel en In die agtenyn al·
leen het t.wee van verl~e jaar
se o.20 hul debuut In senior
rugby aemulc.
RONDGEGOOJ
Die speJeri bet van dle bealn af die bal rondgeaooi en
die nuwe manne het dadelik by
dle apelpatroon ingepas. Sors
Greyl~ bet soos 'n rots daar
agter vertoon e n bewya dat by
die temperament het vir groot
rugby. Die senterpaar het aan·
vanltlill: gesutkel maar Dries
Swanepoel het naderhand aan
die .,vreemde" poslsie gewoond
geTaak en gesldtter. Hy kan In
'n goele senter ontwtkiel.
Willie de Bruin bet aesukkei.
Hy bet atads te akulns iiebard·
loop om beweegrulmte aan sy
vleuels te gee. Venier sukkel
by nog steeds om die ·bal tug.
sen die pale deur te atuur. Hier
sal obeslla 'n oplossina vir dle
probleem gevlnd moet word of
andera .kan dlnae In dle mid·
deiveld lol as die l.iga begin.

.,

ETenst die wedren maldlk gewen het, Vir eite skof wat jy
gewen bet is een mlnuut van
jou algehele rytyd a(getrek.
Van Heerden bet twee sko(te
gewen en twee minute daarby
gebaal Omdat Erenst bylrans
heeltyd die Geel Trul gedra
bet 1s by so opa-epas dat by
nie een skof leon wen nle. In
werklikbeld was sy rytyd 1 ml·
nuut 30 sekondes vinnlger as
die van Van Heerclen maat met
die bonustyd bet laasgenoemde
aewen.
Eremt bet onaeveer vier
jaar gelede In fletsry beiln belanptel. Dlt bet hom nie lank
geneem om te toon dat dnr
In dle toek:oJll$ b~le oor hom
gestryt gaan word nle. Reeds
ln 1m - toe by In d1e Lug·
mq- wu - bet by ay eerste
p.rovinslale titel gewen. In
daardle 1aar wu by die vinnlote junior In Noord·TraDIvul oor dle 40 km padwedren.
Net om te wya dat die oor·
wtllDiq me aeluk waa nle het
bJ vanJaar aJ t,ree tltela op
ctle Wea-Truanalle lr:amploenabppe....-.en. By la dl,. tenlor

Atlete na Kaap

KIUEKET:
PU 1 vs. PU D. Fanie du Tolt.
TENNIS:
VoortsetUng van die PU kam·

pioenskappe.
RUGBY:
PU 1 vs. Oostellkes (Fanle du
Tolt).
PU 0 vs. OosteUkes 0 (Fanle
du Tolt).
Dorp I vs. Oostelikea m (Fanle
du Toit).
Dorp n va. POK II (Fanle du
Toit).
Dorp m vs. POK III (Fanle du
Tolt).
NETBAL:
Proewe op d ie Fanie du Tolt.

ver:tonlng soos min sorg. Die
senters van die Put sal bul
lreer moet ken want hul kom
te staan teen John Knos en die
oud·Puk Eugene van Wy.t.. Verder sal Dirk de Vos daar wees
om te SOJ'i dat die Roottrule BOKKIE:
"n grater gevaar word as wat Proewe en afrlgtlna op die Fa·
bul werkllk is.
nle du Tolt.

THEOS MAAK
FINAAL SEKER
DIE Theos bet Saterdag genoeg gedoen om te sorg
dat bulle hierdie seisoen die Scorgie-beker wen.
In bul tw.eestryd teen die Leeus bet bulle op die
eerste Saterdag die beste gevaar.
tweede belfte van die seisoen
nle m.Jsluk nle. Teen uitakel·
tyd was hul telling 'n goe.ie
82/2. Andre Roussouw 31 n.u.n.
Mante van Jaarsveld 22 en Hen·
nle du Plooy met 16 n.u.n. bet
vir die loples geso:rg.
Die eerste span het sover 7
punte ult die botsing verdl.en
en die tweedes drle. MOre ls
die laaste dag se spel en teen
moreaand se kant Jtan die
manne dalk fees vier.

Netbaldoedies
slaggereed

VERSKEIE van cUe Puk se atlete Is uJtgenooi om
aan die Veelvolldge byeenkoms In Kaapstad deel DIE Kovsles gaan vanjaar swaar leef teen die net·
te neem. Die byeen.koms vlnd op 29 en 31 Maart balspeelsters van die Puk.
piau.
Die atlete wat aenool Is om
deel te neero Ia:
M&as: PoiUe Massyn 100 en
200 meter; Gerrie Jacobs 400
en 800 meter: Koos de Wet 400
meter hekklea; Stephanie Kotze
Versprlng; Piet Goosen Styf·
werp; Dawfe Malan Paalsprlng;
Plet Meyer 20 tm en 5 000 me·

As gevolg van ons skorsing
uit Intemasionale Fietary ian
'n Sprlngbokapan nle meer ge.
Ides word nle. As dit nle die
geval waa nle bet die Put •n
Sprlngbok i n die peraoon van
Erenst Bezuldenhout aehad.
lndie:n jy nie die beate tan kry
nie moet jy maar met die
tweede •beste tevrede wees. Die
tweede beate In hlerdle ceval
Ia die Rapporttoer.
In sy eerste jaar as senior
bn Ererut dus die hooatepunt
van sy loopbaan bereJk. Die
Toer van die Wynlande waa die
eerste been van die proewe
met die oog op dle Idea van
die jaers vir die Rapporttoer
later vanjaar. In Mei vind die
Toer van die Laeveld plaas en
later vanjaar die Toer van die
Mlelielande. Na die twee wed·
renne word dle name van die
iaera van die Rapporttoer be-"
tend gemut en die kante is
roecl d at ErenJt In die toer
~

'n vierde losvoorspeler. Hlerdle
jaar kan dalk sy eroot jaar
op dle rugbyveld wees. Eric le
Roux bet net so goe4 vertoon.
Die felt dat hy altyd daar Is
om ' n beweatng voort te sit
bet ~SOJV dat by drie drll!
lt:on druk. James Stoffberg was
die woellleheld self. Buiten dat
by goed vertoon het as agt!teman, bet by na '.n paar mls.
lultte poJinga van Willie na die
pale die skopwe.rk oorgeneem
en met al sy skoppe gesiua.
TW.AALF DR.IE.£
Die Put het 12 drl~ gedrut
waarvan 8 vervyf Is. Die res
van die totaal is aangevul met
2 stnlskoppe.
Dle lB's het gespeel asor hul·
le wil bewys dat bulle goed
aaan vaar In die eerste llga
bier In Wes-TrasuvaaL Met
pra~ hardiooprugby het bulle
hul teenstandera st.oon deur·
mekaar gebardloop. Hulle pun·
te 14 op ldentles dieselfde WY'
se as die van die eerate span
aangetelcen, naamllk 12 drlef,
8 vervytskoppe en 2 stratdoele.

Die eerste span bet eerste
gaan kolf en met die span se
totaal op 200/ 5 is die beurt geslult verklaar. Kolwera wat
vir ou laas goed gekolt bet was
Wlttle Welman 60, Chari Ma·
rats 47 en John Middleton met
42 n.u.n. Danle de Beer 2/36
OOSTELIKES
MOre meet die manne kragte en Maruls Becker 1/ 2V bet die
teen Oostellkes van Pretoria. paaltjles geneem.
LEEUS
Dat die Puk se laag dan werk·
ll.k getoets gun word Is nle In dle Leeus se kollbeurt bet
DRIES
net 'n blote dJ'OOm nie. Die bulle vir die eerste lreer in dle
Onder dle voorspelen bet span van Pretoria hat verle.de
Dries Coetzer ge.tpeel aoos die jaar 'n paar staatmakers ln

SPRINGBOK

As daar nle van 'n bonusstel·
set gebrulk gemalk Is nle sou

reus wat by Is. Hy was net die span van Noord·Transvaal
ol'ala by en was In ~rtllkhel.d gehad en .Un dus vir •n trag·

DIE NAWEEK
SE SPORT

Die stelllng kan gemaak
ter stap; Hans Badenhorat 20 word na aanleldiDi van die
km en 5 000 meter &Up.
feU dat drle van d.le Put se
beste apeelsters oor di! Paaa·
Vroue: Ruanda Jacobs 100 naweek op Stellenbosc:b 'n kur·
en 200 meter; Ann Hayward aus vir netbalspeelsters by·
200 en 400 meter; Ria vah den woon. Marlene Strydom, To·
Berg 100 meter hekkles; Juri· biana Willemse en Charlotte
na Gunter VersprlQi; AnneUe Malan IS die drie Pukk.e wat
Cabano Stytwerp.
aan die toernooi en af.rlgtings·
kursus gaan deelneem.
Op die toernool sal afrlgters
van Nleu·Zeeland en Jamallta
teenwoordig wees om die 1yner
ltunsles van die spet aan dle
beste speelsters in Suid·A!rlka
oor te dra.
PROEWE
Terwyt die vroue In die Kaap
sal sweet sal die eerstejaars
van die Put ooll: kans lcry om
hul staal te toon. Volgens Ftbl
Backer been daar v&Aiaar
groot belan~Uin.g onder die
eerstejaars. MOre luy hul dan

I

jaars begin om 9·uur op die
FanJe du Tolt·spo.rtterreln.
Versk.eie van die vroue kan
plekke in die eerste en tweede
span oops~el

EREKLEURE
Die volgende Pukke bet op
grond van hul sportprestasles
Protea-erekleure ontvan.g: Onderwatenpon J. PreUer:
Tennia - F. Campher; AUetlek
- J. Lubbe, D. Kuhn, P. Ter·
blanche, P. Meye.r, H. Bsden·
borst, B. du Tolt, K. Booyaen,
mej. A Cabano.
Die Wapad word redrult: del4r

die
Pot~hef$lroom
Hn41d
(Edms. ) Beperk., OTiniG~Dt Jl,
Potclaefs:troom.

WESYALIA BOEKHANDEL

ONS HET NET
W AARNA U SOEK
KOM OORTUIG USELF
Posbus 20060

ry.

Eremt kom van VanderbUI·
park af en ~~ nou In sy tweede Trota 1tun &erwt Bezufdenflout hlet by dJe ffeta ~
Jaar. lb wU eendag 'n onde~ hy •n tWMde plek In die toer ~ die Wynlende loegMy t..1.
wyaer word.
(Foto: ~.)

ook die kans om te beW)'I dlt
is nle net belangstell!ng nle.
Die netbalproewe vir eente-

Tomatnat 84

Tet. 6860
POTCHEFSTROOM
-WP
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