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~ Karnaval: · ·ar1us 
stel 
sake 

WIELE AAN 
DIE ROL 

ALLE kwellings gaan vanal Donderdag 1 Mei In 
die ban gedoen word - terwyl hle.rdJe aksie nou 
so hoogmode is, wil ons Transvalers darem nJe 
agterbly ole - met die opening "an Karoaval '75 
deur Madeleine van Bfljon en hanr kwinksJae. 

reg 
DAT hlerdie Studenteraad die Puk-massa uJtgenooi 
bet om kritfek te lewer op wat by doenJ was nie 
maar ve.rkiestngSpraatjres nle, dtt is werklik bedoel. 
U bet bierdte Studenteraad verkies en is daarom 
ook betrokke by wat by doen. 

So het mnr . Marius Schatekamp, studenten:uzds
voorsitter van die Pttk., vroeer vandeesweek in 'n on
derhou.d. aon die Wapad ges~ 

Ole manne wat vanjaar die kamaval moet dra Is Johan Pre
torlus, kamavalvooraltter. en Adriaan Jacobz. die ondervoor
aitter. Karnaval gaan hlerd ie jaar ' n heel ander klet.r h6. In 
volgende week se Wapad sal dfe volladlge kamavalprogram 

geplaas word. (Foto: Plet Fotokuns.) 

Pukke, danr gaan nie van
Jaar 'll karnaval aangebied 
word nie. Jollan Prctorius. die 
karnavalvoorsit.Ler, s~ so. Maar 
voor julie hom te lyf gaan -
ons gaan k.arnavat h6il.. Daar iS 

'n verskil, weet julie. Soos Jo· 
han mool s~: ,.Karnaval moet 'n 
lyd])el'k wecs waarin almal mal 
gaan, van aJ die probleme ver· 
g-eet l!n werkllk soos studente 
lee!", 

Pukasters is nou weerbaar 
Thelma Clegg 

1\lODERN 

Karnaval '75 gaan vanjaar 
in •n mecr modernc lcJjoom 
iUitagebied word. ..Om aan tc 
pas by dle behoeftes en belan&· 
stelhngs van die Puk.ke''. al 
dus Joh3n. 

Die LJcgbek. 'n slapsnaakRe 
stuk. lo; ons karnavalopvoerin~. 

Die redaksie het Ull betrou· 
bare bronnt• verneem dal dte 
kotltroversil!lc tllel op hoege. 
naamd gcen wyse, direk of in. 
direk, betrrkklng het op d1e 
ak.ademiese sy van dte studen
lelewe n1e 

StaUeljiedag - wle hel ge· 
weet dllt Ullspan se atlas Ole 
Koeistalle 1!17 - vervaJ en 
wMd vervnng deur 'n mustek 
ltarnaval. KW!stenaars soos 
Alan Garrity. Tommy Olive~. 

Danie F r eeman en nog vier 
andcr sal oplree. Dlt Is tlle be· 
k~nd of Allan vir ons d1e be 

Twee briewe van mnr. Jan Henning, redakteur 
van die kamavalblad, PuJdue, en mnr. Frlk Coel
zce. tn die Wapad bet groot opslae In die openbare 
nuusmedia gemaa.k. 

PUK.KE, Pukdames - wat dink jy as jy lees en boor bol' Suid-Afrika van· 
dag bedr~ig word? Weet jy hoe om lo 'n noodtoestand op te tree? Wat 
gaan jy doeo as daar nou 'n brand in jou koshuis uitbreek? Wat is jou 
tank as jy in die oagtclike ore die gil boor \ ':0.0 iemand wat aangerand 
word? lumde Coke-lledjle pan sin• 

hoog) lp.v. trnppe gf'bruik en nle. Burgetlike beskermlng word 
vand.lg oral lr1 Suld ACrlka be
ldcmtoon.. Ole tyd het aange
breek om op ons (!!o k.ampus 
'n aktfewe dcel by te dn 
biertoe. 

lesm~ oor oplrede tydens 'n 
brllnd gegee. Daarnn is die 
ltursusgangen geleer hoe om 
'n brandslang te hanteer: die 
op.. en afro! daarvan, koppe
ling aan 'n brnndkraan en 1.1te 
staanhoudln~ wanneer water 
ull die slang spult. Vers.klUen· 
de spultstowwc is ook praklies 
gebruik. 

~lnr. Sc:halekamp het die 
Pu.lcke se betrokkenhe!d van
)aar &eloof en ges€! d it blyk 
duldcllk uit dJe eerllke ltrltiek 
wat ten opslgte \•an verskeie 
sab op die kampus gelewl'r ls. 

,Krillek is ultgeoe!en op die 
karnavald~edlcstelsel. Diegene 

MARIUS SCHAI.EKAMP 

wat kriUek :clewer hel op die 
st~lseJ maar ook met posttlewe 
voorstelle ~ekom bet, wU ek 
bedaok. Dit I# positlewe en 
opbouende krtUek.. 

,.En.Jge PeJ:S'OOn, wat nte be
reid b am bomself aan sy eie 
k.ritlek: t e onderwerp nit. se 
kriUek Is waa.rdeloos. Durom 
tan reen persoon wat cll.rek of 

lndlrek aJrtlef deelgeneem het 
aan die keurfng van die klima· 
valdoedles die Studenl~raad 
van atllndpuntloosbeid bcskul· 
dig nJe as hy h~ ook nie 
daarvan beslruldU nie. Dte Stu
dcnter aad neem ten spyte van 
di~ lcontradUcsle dit wat post
tie! Ui in die krltiek in ag'', bet 
mnr. Scllalebmp gesl). 

STELSEL 
Volgen.s mnr. &halelcamp Is 

die stelsel waarop d.le karna· 
valdoedles geltles word, Jn be
ginsel verantwoordbaar Hy 
gee toe dat sekere tdt.vloelsels 

SOLDOEDIES 
Die laaste vyf dlle van dJ~ 

Aprllvakansfe het aan 30 Puk· 
asters die geleeotbeld gebied 
om waardevolle k.ennls in hler
dlt' v~rband op te doen. 'n 
Weorbaarhe.~dsprojek is aange· 
bled onder die be.kwamo lei· 
dJng van mnr. Cois Harman. 
Sewe oud..soldoedies was on
der andere t~nwoordia. 

Die p.rogram het elite oggend 
stlptoUk. om OtlhOO begin met 
'n st)-we drafile en 'n ,.UU.e-

utt die steltiel be\ll'aagteken losrnaak", 
k:an word 

.,Soos u reeds weet word br· Die d&gproaram het verder 
n.avaldoedles OGfl(1e5U'f deur 'n uH noudbulplcsinp en prak· 
keurk:omltee. Die tAa.lt van die tlese kennls van brtlndbestl:Y· 
karnavaldoedles is om op te ding bostaan. 5<'3 lestngs Is in 
tree as ontvan~Sdames l.Ydcna n(IOdhulp aangcbled waaronder 
ltamaval. Die verelstel wal ge- die ondCN-erpe kunsmat.tge 
stet word is dat hulJe oor die asemhalJng, stclplng van bJoo
persoonUkheld sal be$lr:lk om ding, diverse besel'ings, been· 
u pulk. ontvangsdames op te breuke en wonde besprook is.. 
tree. Die kamavaldoedles word Daar rs ook algemene lnUgUng 
diU nle op grond van uitedllte ~ae l.v.m. burgerl.lke besker~ 
skoonbel.d gekle$ n le. HuUe is mlng in Potchefstroom. 
d U! rue .skoonheidskonlnglnne BRAND 
van die Puk nfe .. , bet mnr. DJe burgerl.lke beske rtning· 
SC:b&lekamp van die stclsel a!dell)lg -van die munlsipaliteit 
ge~. (naamllk brandweer en ver· 

Mnr &hale.kamp het oak k.ee.r), het die brandbestryding '* Ve"Of& op btlllby 1- beharttg. Eentens Is 'n lrorl 

Benewen& die best rydlng \'an 
'n brand, het almal 'n deel 
van die reddlngswerlt onder· 
gaan: die spring vanult 'n ge
bou op 'n spr lngmat, die afgly 
teen 'n paal (ongeveer 25 m 

die ter grondla ting van 'n per· 
~>OOD mel die gebrutlc \'an 'n 
lOU. 

Die hoogt~punt van dJe kur· 
sus was ongetwyfeld die mid· 
dng wat ons up die Dlrkle Uys· 
skletbaan deurgebring het -
paTty bet vir die cerstc keer 
'n vuurwapen hanleer Weer 
eens met die hulp en Ieiding 
van die verlceersaldellog het 
elkeen 25 skote met. die .SS 
spcslaal (rewolwer ) gevuur. 
Hcc.l\\'31 skiettalent Is onder 
clie asteiS ontdek! 

NUWE S.R.-LID 
ATTlE UYS, huiskomiteelld van 
Ovar-de-Voor. Is die nuwe 
atudenterandalid vir die se~ 
trale Sportbestwr nadat &ic 
van der Walt die addlslonele 
dagbe.stu\nlld In die plek van 
Chari van der MMWe, beken
de hamergool-atleet. wat nou 
voltyds weric. geword het. 

Volgens die verltlealngsbe
ampte van die tussenstudente
raadsverkklalng. mnr. Jan van 
Nlekertc. was die ttemmery 
ywerlg. Ole persentasle atam· 
me wat uitgebring watt. is nog 
nie bekend nle. ATnE UYS 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 
AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 en c Tel. 5943 en 33n 

STUDENT& APfEEK 
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AI die vtotte word op 'n sen
tralc plek gebou - du.~ geen 
agter·dJe.muurtjle • k.noeiery 
me.er nle. Ole oor tolllge koe 
rantpapaer sat op 'n ma:»a· 
braaivlels veras word. PoP· 
koppe 15 verpligtend op Kar· 
naval ''1~. Geen sJcewe i.nsl· 
nua.sii!Ji word hierml'e bedoel 

PAJAM AS 

Pajamas is weer in dte mode. 
Die afslu1Ung vind plaas In 
die vonn van 'n pajama·pre· 
mtere. Tobie C.:ronje, daardte ou 
met die dromerige glimlag. sat 
ln sy pajama..snyerJ>pak (ems 
kon nie uitvind of d1t deu.r dtc 
hcer Peter Sold~tto.~ ontwerp 
Is nie} Kal'llftval ''75 rormeel as 
g-cslult verklaar. •n Rolprent 
wat nog nit' voorhcocn In Suld· 
Afr ika vertoon IS nic, sal (ho· 
pelik) by die ceJeenthetd draai. 
Uerbie en Spence, dJc twee 
ouens wat Potchefstroum en sy 
~Unoreuse wfigerboom bekend 
gemaak hel, sal ook by die 
geleenthe1d optree. 

Deur •n karnavalkaartJie te 
koop, ltan a1 die genoemde lelt· 
kerhede en so 'n stukkle lek· 
kernye Oflk vir R1,50 beleef en 
be·eet word. 

DRINGEND! 
AL elk redabfefedo van cUe 
Wapad moet astebl.let 'a al
remenc vupdertn.J op .U..U· 
dapaDd, 11 A.prfl, om 20biiO bJ 
b.mer 16 van cUe Frana dD 
To!t bywoon. Penoue wat 1de 
cUi verpderlne Iran b}'WOOD 
ole, moet llkrllte:l1k om,........,_ 
DiAl JDMk. 
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ONS DOEIJ ES 
MAAK HUL 

STEMME DIK 
Deur ons kamavaldoedies 

SALOl\fO die wyse bet gereken 'o deugsame vrou se waarde Is gelykstaande 
aan kosbare koralc, maar sommige mense. nog 'n bietjle wyser, verkfes 
die paaseiervoorkoms - dit wll se, die mooi en btylkheid, plus die bol
beid en die leegheid. 

Ons vier Is reallste, so moe-I oie, maat ons wiJ he almaJ 
nle bekommetd wees en dlnk moet beset dat ons die essensie 
ons maUg onsse.lf enlg!ilns oan van kamavaldoedieskap voor 

die ~•crkleslni In 'n neutcdop
ple lehac1 het - naamllk. da 
die karnnvaldoedles daar Is om 
opdragte uit te vocr en mense 
tc ontvang, n1e om In 'n ver 
toonkas te sit nlc ! 

Ons wil graag die Puk se 
~ld na butte ultdra. 

Ons vro die Puklu~ se volle 
ondersteuning en samewcrking 
Ons wiJ vir andcr wys dal ons 
stelsel verantwourdbaar Is en 

Ole Ouitse studente van MUnster het na al die moelte en voorbereidlngs net negatlewe 
klanke van die Puk. laat hoor. Kier staan die koor voor die groep voor die hoofgebou. 

Jy kan bly soos 
jy is ... of 

UlERDIE Florna was een van die bes1e ooit en die 
47 f1ornarietr wat die ton na Glennmoce aan die 
Suidkus tydt'ns die April-vakansie meegemaak bet, 
bet nrt feeste gehad, volgens mnr. Peet de Jager, 
voorsitlt'r yan Florna. 

dal dlnge tog op ons manier SINGENDE DUITSERS OP PUK 
die regte manter, gedoen k~ 

:\h•t n bus vol HQUgdevollc nou nog was en dJe maan lag 
Pukke ' ertrck ons vlr die groot daarbo, ook in die hart. en 
r••(•-; , ;mar Poljiesdorp, en \'oor dellkatc Turkstra tone wal 
on:; It' die vaal pad na die krul grawe in die sand en 
1~il \lrafld l'an Glcnmore. hoendervlels van diep ongeken· 

Bmne twee mlnut(! ken al· de vreugdc, Dan wit jy daar 
mal 1·•r Dew en lien minute bly - nog 'n week. nog 'n 
latt·r kl•n almnl meknar! Knn maand, nog 'n jaar, vir ewig . . 
hullt• m~kaar oolt weer vcr· 'n Erediens op die Sabbat, 
ll,t.>t•l'' dcur Konkle gelei, wat elkeen 

GEL-E\\ 1-: uangegryp het tol diep in die 
tlt•dJI(II I'< duar ~:esln~:. ge- hart soos die sagte deurdring

•Pt·t·l ~:<·slvrm rn nt•t ~tdewe t:ndc rct•n wat deur die blare 
~.11 .,. d1t :. • .nd word - l' liP ht'lm ruis, l'n aan allcs nuwe 
· " ' '"If t•n ft•t·ll op die l)llukwu· lewc flC'e 
• r <ami " •t.~~r dlt• wult•r nou-

GROOT 
AFSLAG 

Sakrekenaars nou beskik
baar teen spesiale studen

te-afslag. 

Kontak: 

Oeon van Niekerk 
Hombre 

Gang 7. Kamer 83 
Teletoon: 7996 of 2184 

Aile aankope - kontant 
met bestelhng. 

-Wa. 
:+l~lt<*llt.~)!w.~lt!llat!****• 

VETKOEK 
V~tk~k en ko£fie en sous· 

klulliit.os soos spookasem wat 
..,mdl \ 'OOr jy proe en vur(: wat 
kncltcr met hccrlikc samesyo 
en rusugc alleenwees en 'n 
!.lang wat mel Dick probeer 
krnglc mceL Wle sou du~ groot
~tc gc:;knk hct? 

SA.NG 
Met sang en konsert dat selfs 

die KO\'Sics kom !ulster het en 
knckel so heerlik dat selfs 
~rys ooms kom saamspeel. 

·n Week is verby en die af. 
skeld so swaar. En die vriend· 
sknp Js grool en so nodig soos 
brood. 

Die naweck van die sewende 
Mel hct Floma weer groot fees· 
Le Jy kan bly soos jy is vir 
die res van jou lewe or jy kan 
w('ltbwelc: na FLORNA. 

ONS 
AS CINEPUK WIL ONS GRAAG NET DIE BESTE 
VIR DIE PUKKE GEE IN TERME VAN FILM

VERTONINGS EN NOU JUIS DAAROM 

BENODIG 
ons vir jou wat jong en nuwe idees het vir die 
Puk en wat dit graag wil toepas. Ons weet dat jy 
bereid is om saam met 'n ervare span mense te 
werk wat pro1essionaliteit voorop stel. Stel jy be
lang in die volgende poste: 

ASST. REKLAMEBESTUURDER 
ASST. TEGNIESE BESTUURDER 
ASST. TOT DIE VOORSilTER 

ADVERTENSIEBESTUURDER 
SEKRETARESSE 

u 
HOEF NET BY OlE STUOENTERAAOKANTOOR 
'N AANSOEKVORM IN TE VUL OF MNR. Al
BERT DE BEER IN HEIMAT TE KONTAK EN JY 

IS DEa VAN CINEPUK. 

-Wa. 

word. Dit hot voorheen geslaag 
daarom sal dlt weer slaag Di QNTEVREDE 
kan nlc andt'ts as nlmal hut 
volle gewt; lng-ool nie. 

MET groot opgewondenbeid is die besoek van die 
buitelandse stodente afgewag. Planne is gemaak 
om bulle te ontvang en tois te laat voel. 

Ons kan dlt nie nalaat om 
ons heeltcmal te dlstansleer 
van die verdraaide Celtc wa.t In 
'n Sondagkoerant verSkyn hel 
nie. Dlt Is jamme~ dat so 'n Op Dmsdag 18 .Maart arrl· 
valse beeld ultgedra moes veer hulle. Die Pukkc doen 
word Kom ons laat dlt verby- bulle bes om die vreemdes 
gaan met die aandag wat dil luis te laat voel, Ons ontllaal 
werd Is. hulle en dra bulle op die han· 

Oor ons blnnelandse beleld 
was huUe ook bale ultgesproke, 
sommlge daarvoor en ander 
daarteQn. Na hulle besoek aan 
ZambH! het bulle In Suld·Alrf-

Ons slen met groot verwn{!· de maar al. ons kon net nie 
ling uit M 'n hoog,~ sukscs- daarln slaag om die Duitse-

ka agtcrgekom dat die pleas· 
Uke Bantoes 'n gebtek aan self· 
respek het al ontvung hulle 
h.ol!r lone 111 huUe Zamblese 

volle karnaval. vrlende te beindruk nte. 

ROKKIES ' 
WIL SY 

DRA 
ELKE mens Is unJek en an
ders wat sy persoonllkc Jmuk 
betref. Die klere wat Jy clca, 
weerspieel tn ~erntal bale 
meer as wat mens beset. 

Jy dra klere wat. by jou ka· 
rakter pas - 'n skaam en 
skugtcr melsie sal besHs nle 
die und~~& op haarself wtl 
verstig met eksotl~sc en bo
heemsc klere nte. Ott i$ veel 
meer vir die kokel en leweos· 
lustlgc wysneus. 

Liggaamsbou speel natuurlik 
ook 'n belangrlke col in die 
keu:se van ons klcrc en dis 
misk.ien hler waar die meeste 
van ons !ouleer. Roklengtes 
en langbroeke lok die meeste 
Juitiek ult! 

Kleredrag k.an 'n skerm wees 
waaragter jy sku1l. Almal wll 
tog so graaa dle indrult skep 
dat hulle w~~ldwys lS en nle 
omgee wat 111nder dlnk nie. 
Daarom dra die prUckelpop 
ultramodeme klere en ruap 
heupswaalens rond maar wle 
weet wat blnne In boar om· 
gaan? 

Die spreekwoord a~: Die 
vere ma.ak die vol!l. Dit ls eg· 
ter ook nie beeltcmaal waar 
Die, want wie en wat mens Is 
kom tog ult jou hart. lOerc· 
drag Is wei deel van jou voor· 
koms en persoonllkbeid. maar 
is tog nle slles nie! 

Klere Is ook soms bale op. 
beurend. As jy op •n dag voel 
dat die bele wereld teen jou 
Is. k.an 'n nuwe rolt wonders 
verrlg met jou gemoed.stoe
stand. 

Die OOl"SPI'Onk.Uke .flunksle 
van klere was om die Ur:raam 
te bedek en beske.rm - maar 
dit was eeue terug. Vandq 
oorheers mode.glere en ve.r· 
aler.Jn&sg:rille ~er u funk· 
si:s. 

Ons takseer tor maar elnt
llk lemand op Q budjle. 

,,Hopoloos te konserwatler• 
was hulle menlng. Ja. en bulle 
sC! ons lyk soos bot!rskoolkiD· 
ders en tree net so op ook. 

renote. Hul Zamblese vrlende 
Is deur die bank netjleser al 
key bulle nte sulke bot! lone 

Ole inbok van meis•es beskou nie. 
bulle as belagllk, Mel die toer 
deur die kampus het dlt ·ook Ja nee, hierdle ar<>eP ult 
nic tc goed gegaan nle. MUnster was voorwaar •n 

Die mense was bopeJoos ver- snaakse klomp, Nlkl tum bulle 
vecld. Die klein klasse was ook interesseer nle. Nee, dan maar 
'n sn8a1tsigheld want bulle ken liewer konserwatlef weu en 
net k.lasse met om en by dur sten dat die lewe vol rnteres-
send studenle. santllede is. 
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PROGRAM VIR WANDA SE 
WANDADAG 

WANOADAG word die 19e AptU gehou. Die prognwn Ia .. 
volg: 

- Van 10 vm. tot 3 nm. aal staHetjJes rMt eetgoed en 
speJetjles aangebied word. Dis den ook Jou kans om te 
kom kyk hoe lyk ons koahuia van bfnne. En u J.y ge-
1\lk.kig ls. kan 1Y koffle drink In ons kanwa. 

- 12 nm. mJddaoete. 
- Hoog111J)unt van die dag nl. kompetiatea tuuen die huls-

komltees wn die venlt.ft&ende kollhuiM. 

MARIUS . .• 
* Vervolg vau bladsy 1 

ges& dat by net positiewe klan· 
ke met betrekking 1ot dle bul· 
dlge karnavaldoedies gehoor 
bet. 

Ole karnavaldoed!e se wert 
Is ekstern, met ander woorde 
bulle tree na buit& op. Hulle 
Is dus ook skaltelpersone va.n 
die karnavalkomitee. Op grond 
hlervan het dit deur die jare 
praktyk geword om hul foto's 
In die Pu.kkie te plus. 

Votgens mnr. Scbalekamp 
kom die krltlek bier ter sprake. 

,,Terwyl ems as PuJtke weet 
op watler grondslag en vrr 
watter doe) die llarnavaldoe
dle.s gek.ies word, verkeer die 
publfek onder die lndruk dat 
bulle joolko.nlng!nne is -
.lets waaroor ons hulle nle 
kan blameer nie. Daar word 
dus 'n valse beeld na buitc 
geskep. Hlerdle krillek Is 
heeltemal gegrond en getulg 
van beginselvastheld", bet 
mnr. Scbalekamp ges~. 

Die Studenteraad benader 
h.lerdle saak met ems. Dlt 1.~ 
die Studenteraad se sta1ldpunt 
dat die kind nie saam met dle 
badwater ultgegooi moet word 
nle. 

Mnr. Scbalekamp bet gese: 
,Ole stelsel is varantwoord
baar, maar die uitvloeiseis van 
die stelsel moel en sal in be~ 
ooJ'WdlP.ng genetUn word. Alle 
Pukke word VJiendelik ultge
nool om bul standpunt aan my 
persooDlllc of studen~raadsle
de te stel sod.at die beste op
lossiog vir die saak gevtnd kan 
word'", 

.Mlll'. Schalekamp het die hul· 
digc karnavaldoedies geprys en 
hom duma ten sterkxte teen 
'n 6Wre Sondagkoerant ult· 
gespre& 

,.Dit Js met trots dat ek prut 
van ons kamavaldoedies. Ek 
dlnlt bulle ver.dlen applous v1r 
dle wyse waarop bulle 'n moel· 
Jlke sltuasie bant~ het. Dft 
b&wys bul bekwaamheid om 
as kamavaldoedles of te wei 
gasvroue t.ydens karnaval op 
te tree. 

,.Ek dlstansleer my nie ai
leen nle, maar spreek my al· 
keur ult teen 'n Sondagkoerant 
wat 'n situasle moes ve.rwrt.ng 
om. 'n st.orle te kry wat &e& 

sastoneel genoeg ls. Die vraag 
kom omvfllekeu.dg by 'n mens 
op: Hoe ver strek persvrybel.d 
as felte 10 verdraai bn wol'd? 

,,Laat ons ook posltiet wees: 
K.amaval bet bale reklame ae
kry - wat van 'n reldameset 
met nog ,groter mks.es", bet 
mnr. Seba!ebmp ~. 
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DOKTORSVAN __ ~ 
ONS Ia t.ei'U8 op "'t !roue, oat 
ltampus na '.n lteeTUke April 
va.kaJts.le, maar In die kos· 
huJse Ia cUe gees warm en. lek· 
ker-om-terug.t;e.wus- Mt Jam
mer rir dJe ~Jaan wat 
vasnJ olldr:r die cuewe. 

Koshuise: 
lekker om 
terug te wees 

BAlE JONK Toemaar eerstejaars. ona 
bet dlt alma! deurgemau. 

'N REKOR•DGETAL van 1230 grade ea diplomas word hierdie week aan die 
Potcbefstroomse Universtteit uitgerelk.. 

CAPUT vertel dat dle S.R.· 
1-(.K..Jcamp heelwat van buUe 
manne met daardfe tradlsio· 
nele pyl en boog getre! bet. 
Annette bet sterre\jles In 
Frans se ogles geslt, Tjnrdt 
hak vas by Vergeet-my-nJe, 
Johann se ba.kkie bet voor 
Karllen In die moddet vasge
vnl (ander Johan bet a1 oud 
geword In Wag-•n-bletJ1e) en 
Phillie, wat van jou en Prim 
Percy? 

Thelma Clegg 

Vandag ontvanc 803 studen· 
te eerste grade en dlplo~ 
terwyl 427 nagraadse grade 
Sateniag toegeken word. mer
van is 202 honneursg~:ade, 71 
meestersgrade en 40 doklors
ande. 

JEUGDIGHEJD 
'n Kenmerk van vanjaar se 

doctorandl Is bul feucdlgheld: 
30 van bulle Is jonger as 40 
jaar, terwyl die jonpte, ID:nl'. 

D. Tromp, so pas 26 geword 
het en dr. P. de Klerlc, wat 
sy tweede doktorsgraad ont· 
vang, slegs 29 jaar oud is. 

Van die 40 doktorsgrade Is 
16 ln cUe natuurwetenskappe 
en agt in opvoedkunde. Flsika 
Ls die departement met die 
meeste doktorandl, naamllk 
v)'f. 

FISIKA 
Ole doktorsproe!skrifte ban· 

del oor 'n Interc,.<;sante versls:ei· 
d.enheld onderwerpe, van ge· 
di!ferensieerde onderw;ys tot 
dle kostestruktuur van die 
eierbedry{, en wlssel van on· 
derwerpe soos pUle en a&-oso
le tot skooldrag vir dogters. 
Flsilr.a.geesdriftigt'$ sal belang· 
stel In 'n ondersoek van die 
:'Mg(p,r) MAL- en '"ST(p,r) J'P

reaksles wat deur mnr. E. 0 . 
De Nei1s onderneem Is. 

ONDERSKEIDING 
'n Studie van mnr. P. E. van 

Jaarsveld wat met onderskei· 
ding belrroon l.s, Is die siel· 
lrumlige navorsinr oor bak.kel 
en die geneslng daarvan met 
behufp van dle Aurelle-appa. 
rant van pro!. Tomatis van 
Frankryk. Mnr. Van Jaarsveld 
Is 'n w4!reldkenner op dl6 ge· 
bled. 

RABBI 
Ander interessaiite proef· 

skrifte is dJ~ van mnr. Luis 
Leal, wat 1n Portugees geslcryf 
Is, en handel oor dl4 taal ln 

Suld·Afrfb. Die enlgste oor
sese bndidaat is Rabbi 1. 
Mark. wfe se tesls In Semltle· 
se Tale oor dle Hebreeuse 
skrYWer Agnon handel. 

Va:n die 40 doctornndi is 17 
Potchefstromers, 11 Pretorla
ners terwyl vier van dle Wit· 
watersrand kom en drle utt 
dJe Vaaldrlehoek. 

Dames presteer 
Pretoria 

• m Vanult Caput se geleerdere 
kom •n dank.le san Relde vir 
•n groot a.ksle en •n banddruk 
vir Klawerhof vjr bulle moed 
om teen die manne Interkoslty 
te verloor. 

TYDENS die Suid-Afrlkaanse Moderne Vyfkamp 
Kampioenskappe die afgelope naweek (11 en 12 
April) te Pretoria waartydens spanne van HoUand, 
Wes-Duitsland en Switserland deelgeneem bet, bet 
3 P.U.K.-dames huJ goed van buJ taak gekwyt. 

VIUl KLA WERHOF boor on.s 
dal hlerdle fees 'n groot 
Volltspelefees was: alba.rters, 
kennetjle. gi{fie en 'n boere
orkes! Over-de-Voor, die Kla· 
wers se dnnkie vir lekker 
saam s~r 

SOETOORINGS en Karnaval. 
Die moderne \•yfkamp be

staan ult: Perdry, Slterm, PI· 
stoolsklet. Swem en Landloop. 
Daar bestaan oolt kompetlsles 
tn dle Driekamp (Pistoohktet, 
Swem, Landloop) en dle Twee
kamp (Sworn en Landloop). Ole 
dric 'p U.-dames. nl. Denise 
Swancpoel, Jakoba OOsthulzen 
en Rosalie de Klerlc het die 
een;le, tweede en derde pick· 
ke ln die Tweekamp vir Senior 
dames verower met die vol· 
gende punte: 

Swenc D. Swanepoel: 870 punte 
ult 'n moontllke 1 000. 

J. Oosthulzen: 870 punte ull 
'n moonUike 1 000. 

R. de KJerk: 180 punte ult 'n 
moonttlke 1000. 

Landloop: D. Swanepoel: 980 
punte ult 'n moontlike l 000. 

J. OOsthulzen: 950 punte ult 'n 
moontJike 1 000. 

R. de Klerlc: 950 punte uit 'n 
moonOike 1 ooo. 
·n Mansstudent van die P.U .• 

mnr. ll Besler bet ook aan die 
Twmamp vir mans onder 21 
deelgeneem en was vyfde. 

lnd.ien enlge persoon belang· 
stel om a.an die Vyfkamp, Drie
kamp of Tweebmp deel te 
neem. kan bul mnr. C. Meyer 
o1 mej. R. de Klerk by die L.O. 
Departement van die P.U. vir 
C.H.O. kontaJt. Telefoon 3361 
(340) . 

KarnavaJ en Karnavaldoedles. 
Bale geluk aan Petro ~hr. 
Soeldorin.gs is trots op jou. 
Soetdorlngs en Thalia? Martie 
Els. Maryna .Tordaan en Beren· 
dlen van Coller Is die drle 
,soete dorlngs'' wat bulle ko!l· 
bul~ daar gaan verteenwoor· 

Prof. Hamman praat 
PReTORIA - Die rektor van die Universiteit van Pretoria, 
prof. £. M. Hamman, het vroeiJ!" vandeesweek 'n persverkla· 
ring oor gemengde byeenkomste op die U.P.-kampus uit
gereik. 

Sy vJI1<Jaring lui: .. Die Raad van d le Univenalteit van 
Pretoria. In die oortuiglng van die pllg van die Blanke in 
die Repubfiek van Swd·Afrika om. bi.Me die raamwertc van 
afsonderlfke ontwikkellng. by te dra tot en mee te werk 
aan die ontwikkellng van die Nhvblanke ln die Republiek 
van Suid-Afrlka. asook In die oortuiging dat sodanige ont· 
wlkkeling noodsaaklik Is vir die versekering van vreedsame 
naasbestaan In die Republlek van Suid-Afnlta. 

" ..• het goedgekew dat gemengde byeenkomste op 
dJe kampus mag- ptaasvind ondei"WWf1)8 aan die volgende 
voorwaardes: sodenlge byeenkomste beperk sal wees tot 
noodsaak.llke ak.ademleu/wetenskaplike byeenkornste . • . dat 
die Raadskomltee aile gevalle moet goedkew." 

dig. Gelukl 
OOSTERHOF en Rombrll en 

middernag en lntertee . • . met 
allerbande t1erlantyntjies bet 
Oosterbof vir Hombrll gaan 
s~r - en dJe fees was groot. 

Die eerstejaars l.n die .,oos· 
te" Js lntussen ook geleer wat 
trappery en Oostervaria is -
en dit. rue sonder beelwat 
bloukolle ole. Die Oosternool 
'maak weer eersdaags haar 
verskynlng en beloof om 
,,groot" te wees. 

AJ geboor van 'n eenbeids· 
beweglng onder studente? Dan 
is dit die DORPS'I'UDENTE! 
En met die dorpstudente Is 

daar lwee woorde wat l'1M -
gees en fees! • 

Julle moet egter gewaarsku 
word dorpenaars, dle k.IB.s.. 
bank·komltee hou julle kla.!· 
bankakUwitelte 4op - veral 
as die S.R. voorsilter d it nood 
saakllk ag. 

Wat bet van die rugbyspe. 
lets ln Dorp geword7 KoJI' 
oefen asseblief - Dorp moet 
vanjaar op sy e.le bene staan 
en speel nle weer saam met 
Plet Grobler me. 

Wat dle Uefde better, Kle· 
l!es vereenselwlg hom dees· 
dae met 'n ,.door" eo Gert 
Joubert met 'n Vrou. Geluk 
Gert! 

Koshuisberigte asb 
ELKE tweede week word daaT koshuisberigte gepubllseer. 
Dit is onmoontlfk om lets te publlseer as ons nrks het nta. 
En elke koshuis op die kampua wil sekerlik iets van hon 
laat hoor7 Dus: ' n vriendelike versoek word aa11 die koshulse 
gerig om 'n Wapad-verteenwoOTdiger/ster aan te stel wat 
'n berlg sal skryf. Slegs die belangrikste gebeurtenlsse In 
Jou koshuls fa nodlg. Handig hierdie berigte dan In by Thel
ma Clegg. Karlien, of Nelis Havenga. Uberarta. om ons nle 
later as die Donderdag van die be1rokke week te bereik 
nie. Donderdag 17 April word die eerste berigte dan ont
vang om Vrydag 25 April te verskyn. 

Pukl<e, ons vra julie samewerking. Hou jou koshuia eo 
naam hoog en ondereteun die Wapad. 

AANDAG ALLE STUDENTE 
DIE WAPAD IS BEREID OM U 

PERSOONLIKE ADVERTENSIES TE 

PLAAS TEEN MINJMALE KOSTE 

--·--
KONTAK JAN HENNING BY 

STUDENTERAADSKANTOOR 

DANK IE 

UITSLEEP 
'N MANSE 

SMAAK 
-WP 

~IIEIIEIIEilt:IIIEIIIEIIIEIIF-lltEWrEIII;IIIEIIIEIIEIISUEIIIEIIIEIIIEIII= 

ill ru 
ID KOOP-'N-LOOP PADKAFEE ~ 

VIR AL U ETES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 
-WP. 

deur .Jessica 

SOMMIGE ma.as verk.res dAt •n ID ~ 
vrou soos 'o slgater moet wees iii GEKOOKTE KOS - SPESIAAl VOORBEREI !!! 
- lank. bleek en mner, ur ll DEUR 'N BOERET ANNIE !iJ 
om te hAn*r, makllk ver~ay,. ffi Fu 
biW", fiodat hy baar Da dfe !!:! • m 
~J"fite paar trekke k.a.n dood- 0 = 
druk om dan t.~taal van hall' ffi Ons aantreklike spyskaart bied u aao 'n daagfikse m 
te vergeet. iii gebalanseerde maaltyd bestaande uit 3 groentes, m 

Sonunlge mans Yerltles dat m slaaie, vleis en melk/koffie vir slegs 75c. m 
'n vrou soos ·n sigaar moet ffl OF ill 
wees - beter gebou en van m m 
beter kWallteJt; 'n slgaar kan = VYFTIEN MAAL TYOKOEPONS TEEN R10,00 m 
ae~re word - boe la~er hy W BAlE S LEK ffi 
geb«!re word hou bcter die ~ ITP ~ 
reur, nogtans eindlg bulle Ill -WP ¥1 
ook een of andet' tyd in dle EIIIEIJIEIIIEIIIEIIIEIIISIIIEIIEITIEIII5111EIIISIIISIII::IIIS111;:[JIS!IIIEIIIaJIIa 

asbaJc net soos dJe slgaret, met 
die versldl dat dfe berlnne· 
rlng 'n ble(Jfe la:nger bl,y voor t. 
leef. 

Sommlge mans verldes det 'll 
vrou soos 'o pyp moet wees -
van goeJe kwalltelt en duur· 
saam: duur om te bekom. 

'u Man 11erkles sy pyp vol· 
gens sy ele smaalc en oolc na 
die ufterllke voorltoms. 'n ~fan 
vertroetel en Hefkoos sy 'PYP 
en rallt meer gebeg aan hom 
hoe ouer by word - by ver· 
trou op hom en pas hom op. 
'n Man sal }tog sy slpret of 
sy tJgaar aan iemand andere 
toevertrou, maar IY PJP Ja 
IY EIE. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

• HANOBOEKE 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK
HANOELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPEJ 
,di.e Potchefstroomse boeklum.det'' 

Tomatraat 86 - Tel. 5236 - Potchefstroom 
-WP 
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Rektor van Puk nuwe 
voorsitter. van 
Onderwysraad 

PROF. H. J. J. BINGI. .. E, Rektor van die P.U. vir C.H.O. en voormalige boog· 
leraar in Opvocdkunde, Is deur die Minister .van NasionaJe Opvoeding aan· 
gestcl as die nuwe voorsitter van dJe Nasionale Onderwysraad. 

f'ror Bingle, wat ul ute nr· 
sclape d.:kndc.: Rcktot van die 
PU is, ili 111.:en onb~kcode in 
()Mdtli"W'I'Skrii'II(C Oi jn Qil! Qn. 
dl·rw~~rnad me. As uitgespro· 
k~: \"'Otstnnllcr \Inn (lc!>cntl'a· 
lisccrd~. n:'"'onalc ondcrwvs.. 
bl.'leid \\a<. hv troucn\ ccn v:m 
die argit<:ktc \':tn die Nas,onalc 
Ondcnwsrnad, en ook scdcrt 
clil• sti~tins van die Raad in 
1%3 tot m I~ Ondcr·Voor-11· 
In d:t;~n'tln . 

&~ekonstltueerde Onderwysraad 
- w:;~nrv:m die ledetal met in· 
gan~r vnn I Maart o.m. deur 
wctswysiging met 'n derde ver
mlnder is - sal prof. Bingle 
lcidinp ncem vnn 'n uitgesoek
tc k~;rn wn onderwysmanne 
wat die bree riglyne en begin· 
scls s.aJ ncerli: van die Repu· 
blick ~e onderwysbeleid vir 
die rockoms. 

van die Rand van vcrskeie Uni· 
versiteHe. hy het vir 1>\!S janr 
uitvoerende pliaLe op dte Ko· 
mitec van Univcrsitcilshoofdc 
vervu1 (hy is tan~ noa v01.>rsh. 
tcr van die komltce vnn De• 
kane wat met onderwysoptci· 
dma bela.~ il>) en was lid van 
ciie Ondersoek n:a die Unh·ersl· 
tci t"'VC!.e. 

Ole Pull ae skaalddub is vanjaw weer bale bedrywlg. Op die foto verskyn van die akaak
ktub se beste apelen: Swanle Swanepoel en Sas Bwger. 

VERWACTINGE 

RIGLYS 
van die nuut 

Da;t.n·oor ontbreek dit hom 
nic ann onden·inding nie: hy 
is nl 'u meer as 40 jaar in 
die onde~. na die \"<lltooi· 
in(f van sv ee.rste araad en dj.. 

plomn aan die PU in 1931. Der
rlcn iiUU lank was by onder
w:vser: ~ert 1945 dw..ent in 
opvoedkunde; in 1930 word by 
professor, en in 1951 dekaan 
vllll die fakulteit Opvocdkun
de; in 1964 word hy Rektor 
vnn die PU vir CHO 

Wauer verwaatinge kocsrc:r 
t:rof Binale van die 1wwe 
Onderwy'>rnad:> ,,Elt is daarop 
ini[~tel om die onderwys in 
'n steeds toenemcnde mate in 
te span om ons ne1dise \"Otlte· 
reverhoudina:s te help verbe
ter: om br-Ue re bou, nuwe se
sindhede te 'k.ep.n uwe vc:rae· 
sigte te open Daar b baie 
dinge wat renemaak moet 
word, en die tyd is min!", al· 
dus prof. Bingle. 

Skaakklub vorder goed 

Onnrby het hy gedien as lid 

fWEE Puklte het bo veNr-ag. 
ling aocd aevaar in die Wes· 
fransvaa.lse iC$lote S"kaskkam.. 
pioensbppe wat .. -enede kwar
taal achou is. 

Week van sending 

Die Pule bet vcrlede jaar aan 
die Wes-Transvaalsc skaak
kampioenskappe deelgt:nee:m, 
en op arond van die uitslae is 
vier Pukke aenooi om aan die 
scslote kampioenskapsreeks 
dccl te ncem. 

Mabel Geldenbuls Johan Swancpoel (Swannle) 
hct die vierde plek verower en 
J. Burscrs (Sas), wat aanvank· 
Ilk elad nic eens sou deelnecm 
nit', hct sesora \<iT ·n verras· 
sina deur die aitst~ plek te 
bch:~al . 

flCRSDAAGS \an ons daar
"'~ nuttelc.1se halfuurtjie-of-wat 
IU~'-1.11 l.!a:.sc op 'n jnteressan· 

Elke dag is 'n 
besondere dag in 'n 
Rex 
pak. 
VIII'.' AARDIG VAio 1\.!JI C:AIINII TIO" ' 

'm.EVIR.A: 1.3 
( 1\SXLUSIH ClY fif.X TIIU£f'OIIM 

PAN COETZEE 
Mansuit

rusters 

te en opboucnde manier ver· 
wyl - uitstaiUngs in dle To
tiuSS3111 sal daarvoor r.ora. 

Van 21 tot Z7 April b dlt 
"~;-"/ cens Sent.llnl"-eck·tyd· 
uitstolllnss van foto·~ en an· 
der rele\oante ortikels, pr:~at· 
iies deur per.;one wat by die 
Sending betrokkc: 1s. rolprente 
en skvfics oor dk om..lc:rwcrp 
sal ruk-s decl uiti'!Ul...,k \':ln die 
St>ndinaweelt wat beloof om 
SO nkfqeel lC WC!e:i :iS die 14m\O 

van di~ wc:cl.:, nl . SENDING
STRATECIE. 

Diu N.G. Gcmeent:: Potchcf. 
s1room·Noord nooi almal wat 
bclangstel uit om te kom dee! 
in hierdic JX>11in11 om die uit· 
breidinfl van God 'It: konlnkryk 
op aorde vir ons 'n groter 
werJdikl1eid tc: laat word. 

Kom ons word dee! van die 
oorwlnningstrategle v.tn die 
grootste Veldhcer van aile tyc. 

PLUIMPIE 

Noa 'n plulmpie vir die Put· 
ke sc hoed is gepluk deur 
Martiens Schulte. Hy bet daar· 
m ac-slaai om die Sprinabolt· 
-;pclcr, Picter Aldersbera. te 
klop in die uitdaagwedstryd 
wat op 22 M.aart gehou. is. By 
hicrdic sdceothcid bet mnr. 
AldersbeTJ ecrs 'n praatjie ge
hou met interessante feite oor 
t lcank en skaaks_pclers, en het 
toe teen 34 spelers van Pot
chehtroom en omgewing ge-
1yktydig aespeel. Slegs vyf 
:.pelers kon d.aarin slaag om 
horn op die ou end te klop, 
waarvan Martiens een is. Tus· 
'!Cn haklcs, Martiens is vinnii 

KARNA Y ALKAART JIE ! ! ! 

. GEE U DIE VOLGENDE 

) VOORDELE: i 
I 

toegang tot musiekkamaval - Allan Garity, i.ll · 
Tommy Oliver. Denise Freeman ens 

toegang tot die karnavalopvoering Die I 
Liegbek. I 
toegang tot Kaap-na-Aio. . 

opsie op kaartjie vir pajama-premiere - film. 
Herbie en Spence. Tobie Cronje as gasspreker. : 

.. . ete op kampus, Vrydagmiddag. 

AI hierdie voordele net vir 

1 11.so i' 
~ -Wa. 
&J( ................................... ... 

Crystelle Smuts 

op pad om vir hom 'n eente 
plek oop te skulf in dle PUK· 
bmpiac:nskappe wat op die 
oomblik nan die eanr Is, • 

TWEE SPANNE 
Die Wes·Tro.nsvoalse kam· 

pioenskappe pnn ook blnoe-

kort weer 'n aanvang ncem en 
ons oorweev dit om vanjaar 
twee onatbankl.il-e s:J)31Ule in 
te stryf. Alle goeie sJcaakspe. 
lers wat nog Die van tewre 
.kom i~ wys bet nie, is wei· 
kom om te kom wys wat bulle 
kan doen. 

Ons man op die 

kampus het 'n spesiale 

aanbod vir iou. 

.. Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie· 

leningsplan met my te 

kom gesels". 

ANDR~ JOUBERT 

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-studiefenings: Tot R3 000: v1r enige stu
dent wat vir 'n MBA·kursus aanvaar is. 

3 Studente: Tot R300· tydelike finansiering vtr 
onverwagte uitgewe. 

4. Gegradueerdes R1 000: bystand aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

5. Persoonlike Lenings (Studente): Tot R3 000: 
v•r studente vir tandheelkunde en ander pro· 
fesionele beroepe om toerusting te kan finan
ster. 

6. Persooniike Lenlngs (Gegradueerdes): Tot 
A6 000. om pasgekwalifiseerde prokureurs, 
advokate ens. met 'n eie praktyk te help. 

7. Spaar- en lopende rekeninge. 
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Prof. Anna Neethling-Pohl wat se woordkunstenares en D~ 
as gas van die dapartement Glasdeur word dan oak aan
Spnsaldee.r en Drama in Ole gabled aa bydrae tot die Taal
Giasdeur optree. Prof. Pohl Ia feesjaar 1976. (Berlg eldel's op 
seker die bekendate Afrikaan- blad.) (Foto: Plet Fotokuns.) 

Kuns stap vroeg uit 
Penny Krog 

MEESTE studente bet nog bulle laaste laatslaap 
van die vakansie geniet, toe dJe voorbeeldige kuns
studente reeds sesuur vertrek op 'n uJtstapple na 'n 
serigrafiese ateljee In Pretoria eo 'n reklame agent
skap In Johannesburg wat gereel Is deur mej. 
Adrienne VUjoen. 

SKOONMAAK 
Gelukklg het niemand bierdle 
keer verslaap me en kon ons 
betyds vertrek bet. By die 
serigrafiese ateljee, waar plak· 
kate, adverten.sies, eos. deur 
middel van snkenn gedrut 
word, bet dle man baie moel· 
te gedoen om die bele proses 
aan ons te demoostreer. 

Veral beldemtooo hy dat 
mens dadelllt moet .sl.toonmaa'k 
waar jy gemors beL Glad nle 
'n kerunerltende elenslcap vlUl 
'n kunstudent niel Elkeen van 
ons bet 'n geleent.beld gekry 
om die drukmasjien te hanteer 

So lekker bet ons daar ge
ltuler dat ons reeds laat was 
vir die besoek aan die re· 
ldame agentsltap in Johannes
burg. Op die 2lste verdieplng 
van die Sandton City-gebou 
word ons onthnal soos wal· 
wondenre gaste in bulle ont· 
baallokaal met 'n uitslg oor 
dle stad. 

Nil 'n heerllke ete het die 

dlrekteur van die agent.skap 
ons deur die kantore geneem. 
Plenk, vet. lang. maer omies, 
ekskuus mans! met 'n tegnie· 
se vaardlgheld soos min. Daar
na na die keJderverdleping 
waar 'n tlpiese Amerlkaner 
met 'n llgte pak klere en •n 
mond soos John Wayne, vir 
om rolprente en voorbeelde 
gewys van hM reldame van 
'n sekere produk gedoen moet 
word. 

N6 'n bole gesellfge ldskeid 
het ons vertl't!k want die ge
troude dames hel darem nou 
huts toe verlangl 

Cheyenne 
As die druppels 

sag oor die rulte krulp, 
jou aufartes Is 
dnar waar ver is, 

dan s3l die w~relde, 
weer bly ~laan. 

(Skrywe.rskring). 

WINNER OF 

51CIDEMY IWARDSI 

DIE WAPAD BLADSY VYF 

DETENTE EN CINEPUK 
PROGRAM 

CINEPUK se prOifBJll ,;ir die 
nuwe kwartaal is: 

Cobus Venter 
18 April 7.30 nm. 

CINEPUK bet besluit om hom ook op die pad van detente te waag. Die aan
kondiging wat gedoen is deur mnr. Adriaan Jacobsz, Promosiebestuu!der 
van Cinepuk, hou bate vir die Pukke in. 

IN THE HEAT OP THE 
NJGHT. 
3 Mci 6.00 run. 

KARNAVAL.FLIEK: 
nog nie bekend. 

Titel 

KO'MMUNl.KASlEKLOOF 
VoJgens sy verk:laring gaan 

CJnepuk 'n aksie Jooda om die 
studente en dosente op die 
Puk nader aan mekaar te 
bring. Dlt moet veral help om 
die sogenaamde kommunlka· 
sleldoof wat daar op 'n groot 
universitelt ontstaan te oor
brug. Clnepuk se bestuur voel 
dat bulle goed toegents Is vir 
die taak aangeslen hulle die 
studente en dosentc op 'n In· 
fonnele vtak, naamllk die onl· 
spannlngsvlalr, ontmoet. 

'Die aksie sal ook nle ge
dwonge wees nle maar sal 
spooblan moot pla.asvind. Die 
bestuur sal slegs dle gelecnt· 
hede daartoe op die kampus 
bied. 

Om die aksie suksesvol te 
loods .bet Clnepuk op 'n plan 
"an aksie besluit wat op dte 
Pule geimplementeer sal word 

Ten eerste gaan daar voort
aan nou met die verskeie Aka· 
dentiese Departemente op die 
Puk saamgewerk word. 'n Ak· 
sie waarvolgens danr geduren
de verskilleode sleep~ye tUms 
van lnsiggewende aard vertoon 
sal word is reeds lngestel. Die 
volledlge program sal ln Cine
nuus verskyn wat op 28 April 
verspref sal word. Hlerdle aksle 
sal gebeel en a! gratis aange
bied word. Programme wat in 
die voorultsig gestel word is 
'n studle van die fllmbedryl 
en 'n studie van dle perswese 

Resensie 

t.er Iande en oorsee. 
llEURS 

Vol gens mnr. Albert de Beer, 
voorsltter van Clnepuk, beplan 

kuns 

Clnepuk ook om aanstaande 
jaar 'n beursronds in die Jewe 
te roep wat 'n persoon In staat 
sal stel om verder In die fiJm
bedryl t~ sludeer betsy op teg· 
nlese-, speel- of bestuursvlak. 
'n Oorsese beurs genlel ook 
undag. 

NUWE LEERSTOEL 
Ole derde Case sal Ianger 

neem om te tmplementeer, 
maar sal van onskatbare waar· 
de vir ons unlversiteit wees. 
Die bestuur van Clnepuk wU 
araag onderhondellngs In sa· 
mewerk.Jng met die Departe
menl OntwikkeJI:ng aanknoop 
om 'n leerstoel In teJevisle- en 
filmwese op dle Puk In te stel. 
Dlt sal dan 'n student in staat 
ste.l om bom voor te beret op 

Mexicana 

'n loopbaan in die televlste
o! ll.lmbedryf. 

Soos die meeste student.& se
ker ook al geslen bet fliek daar 

ook deesdae dosenle saam met 
ons. Hiel'dle stap het al so vet 
gevorder dat daar ook al twee 
personeellede onder Clnepul 
se operateurspersoneel Is. 

Die bestuur van Cinepuk Is 
seker dat blerdie plan sal slaag 
en nooi aile Puk:ke uit om met 
oog Idees en planne te kom. 

3 Mei 9.00 nm. 
BESOEKERS: Tobre Cronje, 
Herbie en Spence. 

S Mei 7.30 nm. 
BROTHER SUN SLSTER 
MOON. 

6 Mci 7.30 nm. 
THE GREAT WALTZ. 

16 Mei 7.00 nm. 
BEQUEST TO THE 
NATION. 

16 Mei 9.00 nm. 
CABARE'I' 

17 Mei 7.00 nm. 
CABARET. 

17 Mei 9.30 nm. 
BEQUEST TO THE 
NATION. 

23 Mei 7.30 nm. 
ENGLAND MADE ME. 

lO Mci 7.30 nm. 
BEAUTIFUL PEOPLE. 

6 Iunie 7.30 nm. 
THE. WAY WE WERE. 

IJ Junic 7.30 nm 
MAGNUM FORCE. 

20 Junie 7.30 nm. 
THE VICTORS. 

Veranderif!ie sal op hierdic 
blad bckend ge.maak word. 

DIE GLASDEUR 
DIE bekende dramaturg Henriette Grove se drama, 
Die Glasdeur word van 17 AprU tot 26 Aprll 1975 
in die P.U. Kamertoneel aangebied. As gasspeel
ster sal die ewe bekende prof. Anna Neethllng· 
Pohl optree. 

Die drama·aanbledlng sal as 
dte departement Spraakleer 
en Drama se bydrae dlen tot 
die Taalleesjaar 1975. ln hler· 
die sm kan dtt dus baie van 
pas wees dat prof. Pobl dle 

geniet - dit sprm van ln· 
ntge patos en bet as tema dle 
vergee!sbeid van die lie!de ln 
die lewe van drie versklllendP. 
vtoue." 

Pieter Kotu hoofrol vertollc, aangeslen sy Die spelleiding vir die Glas· 

OP 20 tot 22 Maart 19'15 bet die Toneelkunde 1- met reg as dJe grootste lewen- deur word behartig. deur Peet 
d de Afrikaanse woordkun.steoa· van Rensburg. Despreek vroeg-

stu ente met 'n oudisieprogram, hul toetrede tot res beskou kan word. tydig by Pro Rege (Butt) om 
die bekende P.U. Kamcrtonee1 van die Departement Enigeen behoort dl~ sluk te teteurstellln&: t.e voorkom. 

Spraakleer en Drama gemaak. Heel gepas was dan ---- ---------------
ook die aanbieding van 1\lexicana deur Josephina Mus• k .geselligheid Niggli in hierdie feesjaar, waarln di~ Departement Ie en 
van die P.U. vir C.H.O. sy ttende verjaardig gedenk. DONDERDAGM 1 o DAG 24 gehoor die aeleenth.eid om me

kaar op infonnelc wyse beter 
IC leer ken en vertroud te 
rna!.. met die doen en lllte van 
die Musiclcvercnigin~r. 

ROU Die tweedc komcdie, SON· April om 16hlS bied die Mu· 
DAG KOS VYF PESOS. was siekvcrenlging 'n gesellige by· 
'n bietjie ann die kort kant, cenkoms vir :rl die musick
mant creffend. Hier kon ek licfhebbers op die Puk aan. 
die wnre Mexfkaanse humor 01 neem de. vorm van 'n 

Die aanbied.ing het bestaan 
uit drie Metikaanse Volksko
medies en was vQOrwaar in 
vonkie tot die vreugdcs-.uur 
meL die feesjaar Ecrstens vcr
dicn die regisseuses vno die 
aanbieding, Elize Scbeepen en 
l..iesbelh SchoelD311, bescndere 
eer ln bestelc van 'n baie kort 
tyd bet clic twee dames 'n 
standaard met die rou mate
riaal bereik, wat net tot hul 
eer kan strck. Harde werk. -
sekerlik van beide kante af -
ts duidelik sigbaar deurentyd. 

LEWENSVREUGDE 

Die eerste. komedie, TAND 
OF SKEER, was besonder ae· 
sldk as aanvangsaanbieding en 
het die lewensvreugde wat 
deurentyd in die b.ele aanbie· 
ding aanwesig \liaS, sterk by 
die gehoor laat .posvat. Aan· 
vanklik was dit egter bale dui
delik dat dit die meeste van 
die spelers se eerste groot 
opeobare optrede was. deur
dat die stemme maar bewerig 
en die :Spel aangeplalc. was. 
Bulle bet egter 1f0U op dreef 
g:ekom en die klimaks van die 
toneel was trelfend. Die oame 
\'an Isobet Kok as M3ria en 
Fanie Beeslaar as Anselmo. 
verd.ien .bier besonderc vet" 
melding, Hul spel was deuren· 
tyd van hooestaande aehalte 
en dit geld ook vir bul spe1 in 
die laaste komedie as MARl· 
ANA EN DON PEPE onder
skeidelik. 

eli I 
Muska Practtca-konscrc in die KaartJ'ies (v'tr die koft~art .-. 

c:rvnnr en e spe. van die spe· '""" ~ .. 
lers wns deun:ntyd wn hoe Konservatoriumsaal. Di.rek na die ontbaal) kos SOc. Dit is 
gehaltr. Nanza van Coller as die konscrL, waarin muslek· ~crJ..rygbanr by die S.R.-kan· 
Salome vcrdicn hier besondere sludenle sal optree, is daar 'n toor tussen 13h3() en l4h00 as
venncllling. Vanuit die staan- kaas· en wyn-geselliilJeid ' 'ir ook by die musiekbiblioteek 
spoor wa~ sy die meest.er van aJ die aanwcsjges. by die Konservatorium deur 
clie situa~ie en met baar be- Die konsert sal o.a. beman die dag, Alle belangstellendes 
sondcre vcrmoe om t'mosie uit orrel-, S3D(l·, fagot· en kla· het tot Dinsdat 22 April tyd 
met haar gesig te kiln uflbeeld, viernommers en sal ommmt om !rttartjies te bekom 
het sy die gehoor teJkens laat een uur duur. Daarna hct die AlJen B. Olivier. 
skntcrla(l. IF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

AFGEWATER 

Die derde komedie, DIE 
ROOI FLUWEELBOK. was 
myns insiens 'n bletjie afge· 
water as di[ opgeweeg kon 
word teen dle vorige twee. Die 
uitbundlge sana en lughanige 
spel bet egter die situasie ge· 
red en die a®d is bee! genocg· 
saam afieslult. Die spel van 
Tinkle LQmbard as Donna 
Berta \-erdien hicr vermelding. 
AJboewel sy sle~ vir 'n baie 
kort tydjie op die verhoog was 
en d:t:uby 'n rnindc:rwaaniige 
rol vertotk h.et, was sy op
merklik. 

Die dekor het bale mooi 
saamaesmeh. met die Jughar· 
tige ntmosfeer en ioed byge. 
dra tot die sukses van die 
aand. Die arimerlna was op 
plckke 'o. bietjie te oorbodia 
en die .kostuums was myns in· 
sicns 'n bietjie te aJJedaaas. 

CACHET 

MODES 

--·--
EKSKLUSIEWE EN 

BYDERWETSE 

DAMESMODES 

Pryse om elke sak 

te pas. 

TOMSTRAAT 94 

TEL. 6038 
-WP 
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PAD~· 

Nou toe nou 
\ 

I 
DAT twee persoonlike en subjek
tiewe briewe van twee Pukke wat 
die Wapad as mondstuk gebruik bet 
om hul eie en persoonlike griewe te 
lug, landwyd opslae gemaak bet, 
bet niemand verwag nie. 

waar sommige feite sommer aan-
vaar is, dit verskoon ons ook. Nie
mand is volmaak nie en ons almal 
maak tog foute. 

Maar die Wapad, as 'n klein en 
private studentekoerant, wil nie die 
openbare nuusmedia kritiseer en in 
die gesig vat nie. Die Wapad is in 
elk geval nie daartoe bevoeg nie. 

Ons verstaan die wee van die 
pers en aanvaar dat die oorskryf 
van die twee persoonlike briewe 
as berigte in sommige nuusblaaie, 
bloot in die uitoefening van huJ 
brood-en-botter-plig was en dat daar 
in ons modeme en gejaagde same
lf'wing nie meer tyd vir steekproe
wf' f'n feitelike meningsopnames 
is nie. 

Die Wapad wil ook sommige 
nuusblaaie bedank dat bulle nie op 
hoi oor die storie gegaan bet nie. 
Uit die koerante se berigte kon 
mens duidelik sien dat bulle deur 
die stof wat die Wapad opgeskop 
bet, 'n klein onbeduidende en niks
seggende storie ( eintlik 'n nie-sto
rie) raakgesien bet. 

En die berigte in die nuusmedia 
waar die feite nie reg was nie en 

Die Wapad is ook nou meer as 
ooit oortuig dat ons karnavaldoedies 
in alle opsigte vir bulle take geskik 
is. Hierdie asters, Pukke, wat die 
kritiek van skoonheidskoninginne 
(wat bulle nie is nie) verduur bet, 
bet bulself in die afgelope ander
halfweek deur en deur bewys. Ons 
kan trots op bulle wees. 

Dankie 
Die Wapad wil ook vir die Stu

dentt•raad dankie se vir die bouding 
wat hulle tt-enoor die hele aange
lt>t>nlheid innt-em. Hierdie Studen
tt'raad het ook bewys dat bulle oop 
vir kritit-k is en dat elke gewone 

Puk 'n regverdjge swaard teen bulle 
kan opneem. Hierdie stelling blyk 
al te duidelik uit die studenteraads
voorsitter, mnr. Marius Schale
kamp, se persverklaring wat op 
bladsy een verskyn. 

- -----------------------------------------------

J(_~4VAL IS OP 

HAN DE 

deur 
my 
lens 

\TA die \·akansie is elkt-en seker weer Ius vir dit wat voorle. Seker vir my 
c)nnodig om die buidige polemiek op die kampus uit te wei. 

Laat my rgter toe o~ weer 1 kyk nie? U wou my seker at 
'•an te haal wat ek m my gekruisig het oor die uitlating 
eer~te skrywe necrgele het: dat die Puk-massa so ruggraat· 
Besm eer jy begin. Laat ons loos is. Dit was egter nodig 
alma! cit in gedagte hou dat om van daardie skoktaktiek 
elke saak se voor· en nadele gebruik te maak sodat ons 
deeglik oorweeg moet word weer 'n slag kan besin oor dit 
voordat dlt van stapel gestuur wat ons na aan die hart t& 
word. 

Het dit nie weer tyd geword 
om 'n bletjie introspeksie te 
hou om daardie eie ek 'n bie
tjie af te breek en na binne te 

INU UG 
Johannes 14 : 6 ... Ek is ... 

die Waarheid ... " 

WAAR vind 'n mens eintlik 
nog 'n suiwer verhouding tus· 
sen mens en mens. tussen volk 
en volk, tussen die werklike 
gebeurtenis en die berig in die 
koerant? Wat jy vandag er· 
vaar is meestal een groot 
leuen! As Jesus Christus dan 
kom met hierdie uitspraak dan 
klink hierdie boodskap oor 
die Jeuen - mens die leuen· 
menswereld en die leuen· 
~kcpping. 

Is jy bereid om dit te glo, 
dat Jesus Christus db Waar
heid is? 

1\IOEITE 

Karnaval is op hande en na 
wat ek verneem h.et, word daar 
regtig moeite gedoen om weer 
eens 'n reuse karnaval aan te 
bied. 

Almal besef nie altyd hoe
vee! voorbereiding so 'n kar· 
navalprogram verg nie. 

Daarom Pukke, neem dee! 
en gaan mal. Die sukses hang 
grotendeels van deelname af. 
Beplan dus so dat karnaval 
sal sel!vier. 

WARE PRET 
Inderwaar.heid beleef ons nog 
'n unleke situasie om op so 'n 
wyse deel te h~ aan ware stu· 
dentepret. 

Graag wil ek die volgende 
in jul midde laat. Die vlotte 
beweeg hierdle jaar ook na 
Klerksdorp. Laat ons daar oolt 
ware ambassadeurs van die 
Puk wees en ruk op In jul 
hordes. 

Ek kan julle die versekering 
gee Klerksdorp brand om die 
Pukke daar te M (Reflektor). 

BEK.ENDE 
OORLEDE 

HENNIE VAN ASWEGEN, 22-
jarige B·Jur.isstudent aan die 
Puk, is Donderdagoggend, 20 
Maart, oorlede. Hy bet Vry· 
dagaand. 14 Maart. skielik be
wusteloos geraak as gevolg 
van bloeding op die brein. 

Dit het gebeur terwyl hy en 
vricnde besig was om vleis te 
braai. Na 'n breinoperasie in 
die H. F. Verwoerdhospitaal, 
Pretoria, is hy die daaropvol
gende Donderdagoggend om
streeks nege·uur oorlede. 

Hennie was 'n knap student 
en 'n kranige sportman. Hy 
het vir die .Puk se eerstespan 
hokkie ge.spee] en was ook 'n 
uitstaande middelafstand-at· 
leet. 

Tot verlede jaar was hy 'n 
inwoner '{ran Over de Voor. 
Hierdie jaar was hy 'n dorp
student. 

Die Wapad betuig hiermee 
sy simpatie en meegevoel met 
Hennie se naasbestaandes. 

11 -e d-e afska·f 
dasse 

GEAGTE REDA.KTEUR, - Ek bet met plesier kennis geneem van Tbeo Cloe
te se reaksie op die taai vraag. Siende dat dit my voorkom of by nie heelte
mal begryp wat my mikpunt daarmee was nie, wil ek graag bepaalde wan
indrukke uit die weg ruim: 

(1) Ek bepleit nle die af· 
skaffing van dasse nie: (2) Ek 
bepleit nog minder die beboud 
van die vredesteken: ek ge
bruik die vraagstuk daarrond· 
om bloot insidenteel om 'n 
bepaalde redenasiewyse te il
lustreer. 

dekoratiewe funksie, terwyl 
die teken 'n prim~r-simboliese 
funksie het [Sy terminologie, 
geagte Ieser!] Ek vind dit 'n 
besonder intelligente en gel
dige onderskeid. Mag ek ter
syde daarop wys dat lndien by 

sou verkies om Chrlstelik· Na· 
Soos enige weldenkende sionaal daaromtrent te rede-

mens, sou ek dit laf vind om neer, hy n.a.v. die Bybelse ge· 
die das in die ban te doen gewe geen ander keuse sou 
weens 'n bepaalde waarde wat h~ nie as om te erken dat 
lemand in die verlede daaraan klere - of dit nou 'n vyeblaar 
geheg net, MAAR wat my be· of 'n das Is! - inderwaarheid 
tref is dit ewe slnloos om die prim~r simbool is. (~n. 3: 7 
vredesteken op soortgelyke -21) Wie s'n is die vergissing 
gronde af te wys. Net so min nou eintlik? Maar kom ek gee 
as ek my daarom verknies dat die onderskeid nogtans toe: 
Freud 'n erotiese betekenis aan dit sou my argumentasie dan 
die das geheg het, so min kan inderdaad ongeldig maak in· 
dlt my skeet of Whosis (en al· dien die vredesteken 'n grond· 
le skolastici daarna) 'n an- liggende element daarvan was. 
Uchristellke betekenis aan die Soos ek egter hierbo ges~ bet, 
vredesteken toegeken het. Ek is dit bloot 'n X-faktor wat 
bepleit dus eenvoudig die op- deur taUe ander vervang kan 
skorting van gerief in ons den- word om dieselfde beginsel te 
ke, die buite perke stet van be· illustreer. Ons kan dit som· 
paalde ,gebaande weE!" van mer op die daad vervang met 
redenasie waarby tradisie die 'n vraagstuk wat in alle opsig· 
enigste maatstaf word ten kos· te gelyk is aan die rondom 
te van redeUkheld. die das, nl. om die langbroek 

Aangesien Theo juis impli· as algemeen-aanvaarde vroue
seer dat ek slordig redeneer, drag. Dit sou my dan inder
vind ek dit onweerstaanbaar daad toelaat om my redenasie 
om bietjie aan sy heggeweef- deur te voer sander om enig
de argumente te tarring: laat sins aan sy kritiek bloot te 
ons sien of hulle nie uitra1el staan. 
nie! Wat betref die vergelykende 

Hy stel in die eerste plek geskiedenis van die een en die 
dat die das as kledingstuk in ander voorwerp onder bespre· 
wese verskil van die vredes· king: hy redeneer dat ons die 
teken daarin dat dit 'n ge. ,enkele mlsstappie" van die 
bruik.sartlkel is met 'n prim~r- 1 das oor die hoof kan sien, maar 

dat die hele tradisie van ver· 
doemende getulenis teen die 
vredesteken ons eenvoudig 
m6'et oortuig van sy verwerp· 
likheid. 

Kwantiteit spreek tog darem 
lank nog nie die laaste woord 
nie: anders sou ons nog steeds 
kragtens die oorwegende ge· 
tuienis - selfs van die kerk 
- vir Salomo moes glo dat 
die aarde plat is! Met so 'n 
argument val hY juis die valse 
redenasiewyse ten proof waar
teen ek my in die eerste plek 
verset het. Die geskiedenis is 
- ook vir my! - lets pragtig 
en die tradisie lets om te koes
ter, maar dit bet altyd ten 
minste twee kante (ons s'n en 
bulle s'n) en neig daarom om 
te boemerang as <lit alte ge
maklik in argumente gebruik 
word. 

In die geval van die sg. vre
desteken staan ,bulle kant" 
dan vir die voor·Christelike 
w~reld waarbinne die teken 
as religieuse simbool ontstaan 
het, sonder dat dit die konno· 
tasie van boosheid gehad het 
en ,ons kant" vir dle Chris· 
tendom wat dit - menslik, alte 
menslik! - gestigmatiseer het 
omdat dit ,anders" was. Moet 
ons dlt ons voorouers nood· 
wendig nadoen? 

'n Laaste dlskrete vragie. 
Theo: het dit jou rue mlskien 
ontgaan dat die os - by ken 
geen metafisikal - nie 'n das 
het nie? 

Marais Venter. 

Die klip bet getref 
GEAGTE REDAKTEUR,- Twee van Reflektor se klippe in die bos (Wapad 
14 Maart 1975) bet getref: die kiesstelsel van rue Studenteraad en die oor 
ad hoc-massavergaderings. 

KIESSTEI.SEL 
Die rubriekskrywer wit 'n ver· 
anderde kiesstelsel M in die 
Jig van die groter studentetal· 
le. Hy gee geen motivering, 
buiten om ,'n verleenwoordi· 
gende stelsel" te M. Ons hele 
studentelewe is egter, naas 
belangebebartlgend, ook op 
verteenwool'diging a1gestem. 
Ons h.et reeds verteenwoordl· 
ging, naamlik verteenwoordi· 
ging van groepe. So word 
kleiner groepe beskerm. 

Vyf ult die sewe beheerlig· 
game {hoofiiggame) is uit kos· 
huisverteenwoordigers saam
gestel. Klein koshulse, soos 
Ultspan en Heimat, word teen 
die groteres, soos Klooster, 
~aput en Over-cle-Voor be· 
skerm. Die SR is uit 7 belange· 
groepe saamgestel. Kleiner be· 
langegroepe, soos die ABKK 
en PNB word teen die getal· 
ryke groepe, soos die SAB en 
KVV beskerm. 

Die bewerings wat ek nou 
net gemaak het, kan ek staaf 
uit statistieke wat ek verwerk 
het van verlede jaar se stem· 
reglyste. Het die rubriekskry
wer verlede jaar se stemreg
persentasies en stempersen· 
tasies onder ol! gehad? Dan sal 
hy sien dat die prentjie op die 
Puk nie so sleg is as wat bale 
dit maak nie veral as ons dit 
met ander universltelte se SR· 
verkiesings vergelyk. 

MASSA VERGADERINGS 
Ek waardeer kritiek teen die 
SR se besluite. Dit wys dat 
Pukke nie enlglets met 'n le· 

pel sluk nie. Maar dan to. g nie 

1 

demokratiese regte" te praat 
sulke flou kritiek nie as om as die SR se besluit gekritlseer 
van ,'n growwe skending van * Vervolg op bladsy 8 
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KANOKLUB 
VAN PUK 
HERLEEF 

DIE bartklop van die klub bet vanjaar weer begin 
by 'n verg.adering wat gebou was vir belangstellen
des. Onder toeslg van die S.R. is 'n bestuur verk:les 
met 'n baie geesdriftJge Sam Pellissjer aan die roer 
van sake. Dfe klub is dan ook so gelukklg om die 
bale ervare roeier, Saal de Jager, op sy bestuur te 
kon kry. Saal tree ook op as spankapteln tydens 
kompetlsies. 

Doar is 'n hele aantal kano's 
en spane van die Weennag 
aangekoop om die tekort aan 
ultrusUng aan te vul. 'n Vorm 
Is ook gekoop wat lede tn 
staot stel om hulle ele bote 
te bou teen 'n bale Tedellke 
prys. 

Ole klub bestaan ult 'n ak
tfcwe en soslale groep. Laas· 
gen0tm1de is dle lede wat vir 
dle ontspann.ing daaraan ver· 
bonde roe!. Bulle Is natuurUk 
onontbeerUk tydens kompeti· 
slea; walter roeler sal n.ie har· 
der roei as h¥ aangemoedlg 
word van die kant af ole? 

AKTIWfrEITE 
Dte eerste dag by die dam 

het ,esorg vir bale J:m en 'n 
klomp papnat beginners. By 
die geleentbeid is ultgevind dat 
'n kano nie 'n maklike perd 
IS om op te saal rue. Dit ver· 
els bale goele balans en die 
gedraalde spaan lewer net so
vee! probleme op. Die pro
bleme ls e~r nle onoorkome
Wt nfe. dlt verg net oeten en 
'n paar kere se inval in die 
ltoue water en jy bly bo. 

B.RAA.IVLEl8 
'n Kenme.k.aar ts In die vorm 

van 'n braalvlels aebou. Dlt 
wu 'n heel ges~e und en 
die aees wat daa.r aeheers bet, 
kon lliks anders VOOnpel as 
aoele aamewerldng en span· 
aees in die aelsoen wat voor· 
16 nJe. Dit is ook a1 deur en 
tydens kompet.Lsies beWYs: of 
dlt r~n en of die son jou wU 
doodbrand die' Pukke !lie HD· 

moedJ&fng hou nle vir 'n se
konde op nle. 

SNELBOEl 
Die eerste kompetisie wat 
by~ Ill, wp dle Pretoria 
Snelroei wat lebou was by die 
Roodeplutdam. Die P.U. wu 
bale loe4 vert.eenwoorclll. Dl• 
be,t.nnera bet bulle deel cleW' 

aan el.ke moon1.Like Item deel 
te neem. Johan Steyn bet 'n 
derde en Sam PelUsster 'n vier· 
de plek losgeroel oor die dui
send meter 

Dle dames bet vir 'n ve.rra.s
sing ~esorg toe NeUa de Jager 
(d1e tweede keer wat sy ln •n 
kano kllm) ·n derde plek oor 
die 500 meter dames ope be
hul het. .Marfet.a Wlllemse bet 
'n vierde plek behaaJ in die
selfde itan. 

By die kompetisle bet die 
roelers baie ondervinding OP· 
gedoen. Dit was dan ook dJe 
aansporlng om beter te kan 
doen en vanal die daaropvol· 
gende week bet almal begin 
hard werk aan styl en fiksbeld. 

VAKANSIE 
Dle tweede kompetisfe wat 

ons bygewoon het, was die 
Parys Klub-kAmpaoenska.ppe. 
OngelukJdg het dlt tydens die 
valcansle plaasgevlnd en dle 
Puk was dus nJe so bale goed 
verteenwoordtg n1e. SaaJ de Ja· 
ger bet nogt.ana gesorg dat die 
beker vir dle 500 meter en die 
1000 meter na die Pult se kant 
loe gekom bet. Hy en Sam Pel· 
ll.saier bet ook in die K2 Item 
oor 1000 meter 'n beke.r gewen. 

Dle ldub beoog om ook unl· 
versitere kompetisles te OTP· 
nlseer. Die eente hiervan sal 
plaasvind by dleselfde geleent. 
held as wat dle Transvaalse 
Kamploensltappe gehou word. 

Die klub is in dle bevoo.rrer· 
te poslaie om Mario Predjetti, 
'l'l man wat van wtreldgebalte 
II, te kry om ons te tom atrl._ 
f{y het belowe om ons een hele 
dag te kom help. 

Sod.ra die melroei aelsoen 
verby ls, sal die rnanne huDe 
~aiD toel6 op lanptatande. 
Hler word a1 van lf'OOt cUna• 
gepraat tooe dle Berpivier Joh. 
rathon. 

DIE WAPAD 

MONTIUM 
ENDRAAK 

,SKIP-sKIP to my lou my darling,., borrel op aile 
toonhoogtes by 29 keelgate ult! Oorlaai met suJg· 
lekkertjtes, soutpille en O.B.S. bet ons tog na die 
Drakensberge begin. Knypend benoud het ons In die 
waspore van ons stoere boere gevolg. 

Om t"rue te kom! Oeps .• . ! 
van gate gepraat? Jol:lan Roux 
soek toe sommer die eerst.e 
aand a1 'n drelngat uit om In 
te slaap, toemaar by's gate &eo 
woond, mos gevou op 'n Kim· 
ber'ley nool. Net jammer ons 
moes neuskleppe dra In sy 
teenwoordigheld, dis nou vir 
dle reuk. Ga ! 

het de«::llk met die mans ae 
stoppelbaarde kennls gemaak. 

Weer eena het die ouetehuls 
nuwe lede bygekry, Wlet en 
Ralda bet hulle voile onder· 
steuning aan Suzie gegee wat 
nog steeds die agterhoede ge· 
tTou dek! 

Ons kosma'11 het hulle hJer· 
die keer oortret met smulJek· 
ker varia.sles. Die kaas blok· 
Jdes, proyttas en sJokolade wns 
nog daar, maar cfie wors en 
,.poedjng'' met somrner bale 
.,seconds" gekry. Milo in d1e 
rel!n was hcerllk. G'n wonder 
Hetta verswyg haar ma.ssa nle! 

Moeg en t.ritgep\lt sit :n paar atappera van Monlit.m 
die bene en rus. (Foto: Montium.) 

Maar die uitslgte? Dlt was 
rasend mool! Maar sjoe, nadat 
ons driedulsend voet gestn 
bet was die wollce een wit gol· 
wende mass11 onder ons, mel 
bler en daar 'n bergpiek wat 
suam-skaam uiUoer. 'n Onbe· 
skryflllte gesig! Om nie eers 
van die spookagUge, legends· 
rlese Cathedral Peak met al sy 
gebelmslnntge t:orinldes te 
praat nle. Deur 'n dynserlge 
mlsgordyn het Devils Tooth 
aoos iets gelyk wat In sprokles. 
land boort. 

Frans Me)'er, ons roeteleler, 
was naderhand glad nle iewlld 
weens sy bekende ,.bliel>blieb" 
as alma! nog vodde is nle. Dlt 
beteken natuurUk net een ding 
- opsaal - ons gaan voort., 
wat by allyd met 'n groot lek· 
ker-kry ~gesa bel! Ole vaderllke 
I nsUrtkte tog? ,.Suzie .. • , ek Ons nuwes moes natuurlllc 

eers ware Montlumers word, en * Vervolg op blAdsy 8 

Hewlett-Packard stel'n kleiner 
ontoegeeflike rekenmasjien bekend: 

die HP-21 Wetenskaplik. 
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Die prys is ook kleiner.R123* 
Onl ouwe HP-21 h.3ndhaaf die 
HP-rr:~dJ$ie van hoogstnnde gc
halte, ontwerp en konstruks.ie. Hiet 
volg die besonderhede. 
Groter v~tnoi. kleiner groott~. 
Die HP-21 verrig allc log. ro trig. 
funksaes, laasgcnoemdc in radule 
of grade. Dis on$ enig~tte rekeo
m:!sjien, behalwe die HP-45 wat u 
in swt stcJ om : 
• pol&e na regbodoge koordinate 

te berlo en omgekeerd; 
• rek .. enkundlge berekenings te docn 

tot die volle vermoe v:m syregister ; 
• 'n gewone antiloguitme te be

rekcn deur 'n enkde toets te d.ruJc. 
Die HP-21 venig al cbe basiese 

vonn.s van dat:atn2Wpul:uic: en val
tOOl :illc: voonf geprogrammeerde 
fimksics m 'n seJcoode of minder. 
VoUe vertoonformut. Die ver
toontoets (OSP) stcl u m swt om te 
kies, ru~sen vastcdesimaal- en wet
ensbplike norasi.e en om die aantal 
plcltke wat venoon word te bcheer. 

As 'n getal te groOt of' te ldcin JS 

vtc vastedesimnlaanwysing dan 

skakd die HP-21 outomaties oor na 
wetenskaplike noruie met 'n dana
mlese strek van 1099 tot 10"90. 
lndien u hom 'n onmoontlike op
dtq gee, saJ die venoontoets d1e 
woord E-r-r-o-r (fout) aandua. 
Stapel-omgekeetde-Poolse
notasie-logikastelsel (RPN). 
K yk wat hierdit unickc logik:urelsd 
viru beteken : 
• u ka.u enige uitdruldcing evalucer 

sonder om hakie$ aan te bring, 
sander om oor hitrargJtt of 
vooraf strukturertng te bekommcr 

• u kan alle probleme op een mmier 
oplos - die man.ier war u gelcer 
hedn beginnersa.lgebra; 

• u sien alle t\Wenantwoordc; 
• u kan maklik teruggaan indien u 

foute-er; 
• u kan gc:talle weer ge.bruik sonder 

om bulle weer aan 'te teken. 
HP-gebaltevakmambp. 
Hierdie is een rede waarom Nobe1-
pry$wtnnen. ruimteman.ne en meer 
as 700 000 ander profc:ssionde manne 
HP-cekenm.asjacne besit. 

Laat u problean •n uitdaging 
wee.s vir ons nuwe HP-21. VoJ
tooi en pos bierdie koepon of 
skalcel HP direk. •Docn navraag 
oor afsbg Vlr srudente 

HEWLETT I PACKARD 

Vnkope rn dJ<n• dnor 1721<>•1<>"' 1n ~S l•nd •• 

Jolunacsbl.lrg: 
le V~dlcpmg Mtlnenon, 
~ B«nuut 30, 
Bnamfonro.n, Tel. 725-2030. 

Ook m: Kupmd, Port Ellub«h, t>url»n. 

r-----------------1 I AmHcwlcn-PadcudS.A.(Ednu) Bpk., I 
IPosbus317t6,BrumfcmtC'in,2017 I 
I I 
: Stuur my usebltd' n:ule~ bcsonckthcdc: : 

IN I 
1 aam- . - , 
I I 
IAdres_ ---1 
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I I 
1- - Tel 1 
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. 
F ANIE EN RINIE 

KAMPIOENE 
Urban Badenborst 

DIE Pu.k·tenniskampioenskappe is verlede naweek afgebandel. Die gunste
linge het in al die eindroodes bo uitgekom. 

lB OORTUIG NIE 
In die mansenkelspel het die 

eerste gekeurde Fnnie Cam· 
pber, sy broer Pieta geklop. 
Fanle moes egter uilbaal en 
as Pieter ·bY geleenthede sy 
knnse betor benut bet kon sa· 
lre andera om verloop het. In 
die besllasende derde stel. was 
sake bale gelykop. Fante het 
slegs een lteer deur dle dlens 
van Pleter gebreek en dil bet 
aan hom die tltel gegee. 

Jan van Vuuren 

IN 'N SAAI en slordige wedstryd bet dJe IB-span van die Puk daarin ge· 
sJaag om Pote met 13-'7 te k.Jop ln verlede Saterdag se wedstryd op die 
Park. DJe wedstryd wat in 'n puik tweestryd kon ontwJkkel bet, bet egter 
jammerllk misluk en min van die toeskouers kan tevrede voel en se by 
het waarde vir sy toegaogsgeld gekry. MOEG 

ln die vroue-enkeJspel bet 
Rtnie van Rensburg vir San· 
marie Ooslhuiz.en geklop. San
marie het die eerste J.'tel mak· 
Ilk met 6-1 gewen. Daarna bel 
sy egter moeg; geword en Rlnie 
bet met goele aanvallende ten· 
nls die oorbiYWende twee stet· 
lo tJ1.-repa1m 

DIE KLIP ••• 
* Ver110lg van bladst/ 6 

word om vaste massavergade
ranr;r. af 1e ska!! Wat Is demo
kratll'!>C regte7 'n Nuwe Cal· 
\'inlstiesu beginsel? 

Hel die rubrlekskrywer d ie 
H·~lag gelees wat die daar· 
stelling van ad bocrnassaver· 
gaderlngs beple!t bet? Tradi· 
slonele massavcrgaderings is 
afgeskaf omdat bulle wit oli· 
rante geword het - droi! in· 
Cormaslegeleenthede. ln die 
plek daarvan bepleit die ver· 
<>lag ancler oorleggeleenthede 
op koshulsvlalt. Drle konkrete 
•·oorstelle 111 gemaak (en deur 
dll' SR aangeneem) waar\'ol· 
!lens b<-ter kanale geskep word 
nm grlcwe lt' lug en ver!ioeke 
It> rig Is dlt ook genoem toe 
die bC'$/uit ns •n growwe sken· 
ding von ons dem.ok.ratlese 
regte afgemaak u? 

VOOROORDEEL 

As 'n mens ln gedagt.e hou 
dat dit twee studentespanne ls 
wat teenmekaar gespeel bet, 
kan u slen hoekom ek s~ dlt 
lton ·n pulk wedstryd gewees 
het. Sludenle Is bekend vir 
bnrdloopru&bY en 'n moot oop, 
hardloopwedstryd ~o vroeg ln 
die sel.soen sou 'n mens In die 
regte stemming plaas vir wal 
later moet volg. lielaas, dJl was 
swak. 

GETJOMMEL 
Van die afskop af tot die 

elndllultjle geblaas bet was 
dlt een los getjommel. D1e 
spelera het hul doodgeskrUt as 
die bal per ongeluk in hul 
hande beland en dan bet by 
nie geweet wat om daannee te 
maak nle. Daar was geen kon
struktlewe poging om die spel 
te laat vloel nle. llier .kan dan 
ook melding gt:maak word van 
die ske•dsreg:ter se vertolk.lng 
van die wedstryd. 

Van tynstane was daar ln 
hlerdle wedstryd nie sprake 

g.lo nJe die sk.rumskakels het 
na die lynstane uitgesten nle 
As danr so nou en dan wei 
'n bal na die agterl.vn gekom 
het, Ill die bewegfngs gewoon
hk verongeluk deur bf swak 
bantering bf swak oordeel. Die 
vteuets het nle baie van die 
bal gesien nle omdat die sen. 
lets te lank daarnan vasge
klou het. 

VERBETER 
Ole lB's sal beslis moet ver

beter lndlen hul later in dJe 
llga hut stem wll dlk maak. 
teen die werlclik groot teen· 
slanders. Wal eintllk 'n oefe
nlng m<X:s gewees het was toe 
'n ontnugterlng. Ter -;~ersagting 
kan aangevoer word dat bate 
van die apan se spelers vir die 
Theos op Carletonvllle moes 
dlens doen In die p1ek van 
spelers wat vir Wcs.Transvaal 
B teen Stell11land gespeel bet. 

Johan Malan en James 
Claasen hot drlet1 vir die lB's 
gedruk, James het 'n los bal 
op die mlddellyn opgetel eo 
dwarsdeur ge.hardloop sonder 
dat 'n hand op born gele is 
Ptel OC!reksen bet vlr die res 
van dle punte met die skoen 
gesorg, 

In die mans dubbelspel bet 
Fanle en Pieter Campher vir 
die Bolhn·broers, Clive en De
rek geklop. In die eerste steJ 
wac; daar nie veel te Jdes tus
sen die pare broers nie. 

1n die yyftiende pot het die 
Campher-broers deur Clive ~>e 

diens gebreek om dle stet te 
wen. Die tweede stel bet Pl~ 
ter en Fanle egter makllk go-
wen. 

GELYK 
ln die vroue-dubbelspel bet 

Gene Marais en Rinie van 
Rensburg vtr Sanmarle Oost· 
hulum en Estelle Viljoen ge
klop Oit was deurgaans 'n bale 
gelykop stryd met goele ann· 
vallende tennis. 

Die bale geslaagde kampioen· 
skappe Is deur Safari Sport en 
Johnn Claassen Broers geborg. 

Die volledlge uitslae is: 
Mansenltel~t: Fame Cam· 

pher klop Pleter Campber 6-2, 
3-6 en &-4. 

Onlang~ het daa:r twee bebeer· nle Dtt wns sommer so 'n Los 
li(U(amt' (die ADB en die gedoente waar die bal ingegooi 
PNB) nuwo voorsftt'!CS die lei- ,ls en elke speler dan g:lryk 
scls oorgeneem. In die \'Orlge het hoe ver by d!e bal v1r sy 
Wapad l.o; ~legs die ADR se skrumsknkel kan terugklap. Ek 
nuwe voorsltter met foto en ----------------------_;.._;_ __________ _ 

bysk'1"lf bekendgestel. Op d1e 
ooa af lyk dlt of die redaksle 
hl'vooroordeeld was teen die 
nnder voorsltter Omdat ek 
ltlo rint daar seker 'n ander 
H~rduldellklng i$, \•ra ek net: 
hoekom7 

Paul KrOger. 

UITSLAE 
Rt.IGBY: 

PU I A 27: Goldfields I 21. 
PU T B 13; POK 7. 
Orakenstt'in 29; Goldfields II 8. 
Klooster 44; Goldfields rn 0. 
Ovtr de Voor 22, Goldfields 

IV 8. 
fonaspan o.20 20: Goldrields 

0.20 20. 
Dorp 2S: POK li 6. 
Caput 22.; POK ill 12. 
PU o.20 21; Str.lthvaal o.20 10. 

KOSHUJS B LIGA: 

Dawie Dup 28; Caput 0, 
Dorp 14; Over de Voor J2. 
Drakcm:tein 37; Klooster 10. 

KOSHUJS C UGA: 

Dorp 24; Over de Voor 6. 
Caput ltry punte teen Dawie 

Dup, 

ROK.KIE Vll'SlAE: 

Maru. PtJ I 2; Goldfields 10. 
Vroue: 
PU I 4; Western Reefs 3. 
PU n S; Weslem Reefs 5. 
Stcenbokk.e 15; Western 

Reefs 1. * V eroolg in lrolom 2 

* Veruolg von'kolom 1 
TENNIS: 

Mans enkelspel: Fanie Cam
pher klop Pieta Campher 
6-2., .l--6 en 6-4. -

Vroue enkelspel; Rinie van 
Rensb~ ltlop Sanmarie 
Oosthuizen 1--0. 6-3 en 
6-4. 

Mans dubbelspel: Pieter en 
Panie Campher ltlop Clive en 
Derek Botha 9-7 en 6-1. 

Vroue dubbelsp~l: Rinie van 
Rensburg en Gene Marais 
klop Sanrnarie Oosthuiz.en 
en Estelle Viljoen 7-5 en 
8-6. 

Hannes Myburgh is hler beslg om Dirlc de Vos, be· 
ltende Sprfngbokskru'nskakel, ult die aarde te loop. 
Ole Pukka het makJik gewen. (Foto: Attie Gerber.) 

Eerstes maak dit 
DIE akopakoen van lg Kruger bet en tndlen Kruger nle sY 
het Saterdag tueten die POK skopskoenc aangebad bet nle 
en 'n nederlaag gestaan. Hy was daar dalk 'n verrassing. 
het In die WtJdstryd teen Gold-
fields 15 punta met die skoen FUP S~HOEMAN 
aangeteken en 'n leaue-aancSeel Drie~ vir die PUK 1r gedruk 
daarln gehad dat die Theoa deur Dries Swanepoel en Fllp 
we1 hUI eerste punte ln cfre Sclloeman (Z). lg Kruger se 
Pr'Midentweette ingesarneJ het. 15 p11nto bet bestaan uit drle 

AanvankJI.k het die PUK die strafdoele en dde doelskoppe. 
wedstryd oorheers maar d.le In antwoord hlerop bet Gold· 
manne van Carletonville bet fields ook drfe drlei! gedruk, 
al hoe later al hoe lrwater be- maar bulle akopper was nie so 
gin apeel, Die Kevolg wa~ dat doeltreHend soos !g Kruger 
hul vlnnla punte aangetcl:en. nte. 

Vroue-enkelspeJ· Rinie van 
Rensbur& klop Sanmarie Oost· 
hulun 1-8, 6-3 en ~ 

Mansdut.bel.apel: Fanie en 
Pletcr Ca.mpber k.lop Clive en 

Derek Botha ~7 en 6---.1. 
VrouedubbeJspel: Rinle van 

Rensburg en Gene Marais klop 
Sanmarle Oosthul.zcn ~n Estelle 
Vlljoen 7-5 en 8-6. 

• Atletiek: vzr oulaas 
AnnalJ Cabano 

TWEE-EN-TWINTIG Pukke 1s geldes om Wes
Transvaal t.e verteenwoordtg op die S.A. Interpro· 
vinsiale Atlettekkampioenskappe op RAU se baa.n 
in Johannesburg op 18 en 19 April 

A'l d&ar nn die name gekyk Ann Hayward gaan in die 400 
word, knn mens nie a.ndcrs as meter to doen k.ry met Pam 
om te dink dat die Pukke bu1 Immelman en haar spanmaat 
self deegllk sal laat geld nle. Alta Stander. lUa van der 
In die nnellope w Ponle Mas· Bergh sal In die 110 meter 
syn, Plet Kruger en Willie SmH bekldes moet ultkap om saam 
te doen kry mel manne soos met Hybre Myburgh.. Ina von 
Erich Essman, Judge Jeffries ,Rensburg en .Moira Joubert te 
en die junlor Fanle Ferreira. ardloop. In die slryfwerp Jtom 
Piet Meyer en Hendrtk Baden- Marie van der Westhuizen te 
horsl behoort in die 20 km en stnan teen AnnaU Cabano. Ro-
5 000 meter stap die nommers nel Boshoff, RJna Nel en Ma
le oorheers, vera) as in aan· rielte van Heerden. 
merklng geneem word dat Piet 1----------
Meyer die 5 000 meter 'ltapre-
kord verlede Vrydagaa.nd In MONnUM 
Pretoria verplctter bet. Ste· • • • 
phanl Kotze sal in die ver- * Ve"olg ftD bladsy 7 
spring ll\eedlng met sedugte 
Noord·Transvaters soos Vic Ha· 
gar en Dave Langley. In die 
10 000 meter sal Andries Krog· 
man sy lUte rnoet roer om 
voor die ,.Vlieende Kapenaar", 
Edwald Bon7.et te ein.dlg. 

In die veldnommers kan Piet 
Goosen dalk vir 'n verrassin:r 
sorg, wont naas John van Ree
nen en Dawld Booysen is by 
die beste werpskyfatleet In 
die land 

In die 100 meter vir vroue 
sal Ruanda Jacobs te staan 
kom teen Maryna Meyer, Anl
la Grobier en die skootmm1e 
Mama de Vllllers. In die 200 
meter sal sy baar beste moet 
lewcr om bo ult te kom. 

kom F'rans, et>s no11 daar 
Frans ... " Met Rennard se 
.,hond sc k.Jerrle roer jou Su-
zle!" 

Die ~rgadder was s6 teleur· 
gesteld toe bs vear toerma 
Valerie se voete verbl'Seil en 
sy hom maar net so 'n syde
llngse blilt toevoeg en moeg
moeg verder loop, te!'WYl die 
ander ampcr van die esltarp 
afval van skrlk I 

Ole volgende toer is na die 
Sikkorora Canyon. Hou die 
sldetlystc dop. 

Die Wapad word gtdruk deur 
die Potclrefstroom Her a r d 
( Bdms.) Beperk, OliinlCUJJt II, 

Potchefstroom. 

WESYALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
-WP 

BLUE STORE 
Het verhuls na lndier-sakesentrum winkeJ nr. 56 
Gelee in Petersonstraat pad na Primosa. regoor 

Triomf. 

BESTE DI£NS VIR STUDENTE 

20% korting vir kontant - spesiaal vir studente 

KOM BESJGTIG ONS GROOT 
VERSK~IDENHEID KWALITEIT·PRODUKTE -·-Tel. 5279 

-WP. 
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