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Shimla-rugby 
Van die verwagte tweestryd tussen Hannie Saayman en 
Edrich Krantz het daar niks gekom nie. Krantz het die stryd 
loshande gewen. Hier kom Krantz juis aan om 'n vasberade 
Saayman te keer. Andre Rossouw en Osie van Niekerk staan 
nader om te help. Krantz was vanjaar die kaptein van die 
Suid·AfrikaanS'e jongelingspan na Suid-Amerika. (Foto: Attie 

Gerber.) 
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water 
Deur Jurg Prinsloo 

V ANJAAR se Intervarsity sal, danksy die wonder
like geesdrif van die Puk se sportliefhebbers, ont
hou word as 'n sege in 'n nederlaag. Ons kan trots 
voel oor die on~esproke gesindhede wat ons stu
dente op en van die velde geopenbaar het. 

Reeds Saterdagoggend tydens 
die -kosbuiswedstr,Yde kon •n 
mens aanvoel en ook slen dat 
daar •n ,gees van vasberaden· 
held en gesonde sportmangees 
onder ons rugbyspelers beers. 
Die Kovstes moes di t wei deeg
llk ontgeld. 

OP.DONS 
Toe dje onder 21Ys SateJdag· 

middag die veelgeroemde Kov
sles ln but wedstryd so voor· 
treO:ik opdons met dryflopies 
en pleltervatte en oordeelk:un
dige skoppe, kon mens nie help 
dat jy van trots en afwagting 
wou bars nie En toe die lB's ! 
Mensig, ons was nog benoud 
halltyd toe ons manne met 6-

'N SWART 
'VARSITY 

7 agterloop, maar met rustyd 
verby en die son .van voor, 
bet die Pukke soos verwoede 
bye begin toesak op die bal en 
die Kovsies in alle fasette van 
die spel oorskadu om met 19-
7 te wen. 

Wfe -sal nou 'n vir.ger wil 
wys na c>ns vyftien uitsoekman· 
ne wat die knie voor die Vry
staat moes buig? Nie ek nie. 
Vir soveel deursettingsver.mo~ 
en volgeboue spangees, moet 
'n mens net respek M. Die 
Kovsies bet verdien om te wen 
met die pragt1ge samespel 
waarvoor hul voor. en agter· 
spelers gesorg bet. Om teen 
sulke spel weerstand te bied 
en teenvoeters te probeer aan
wend vir meer as tagtig minute 
lank, getujg van beldemoed 
van ons manne. 

Dit was duidelik dat nje al
mal hul geluk.kigste wedstryd 
beleel .bet nie, vera! op die ver-

SA.TERDAG se lntervarslty bet dediging, maar die Theos het 
deurent)'d geweier om te gaan 

ook sy swart nadraal gehad na· 1.:!. Mool so Pukke - ons ~s 
dat vier Kovsles in 'n motoron- trots op juUe 1 

geluk dood is. Om ultbUnkers u.it te sonder. 
Di~ vier Kovsies, Herman de sal 'n moeilike taak wees. Tog 

Jager (20) van Despatch, Beth moet die name van Piet Brand, 
Erlarik (19) van Port Eli:.zabeth. Dries Coetzer, Eric le Roux en 
Li2ette van den Reever (20) en James Claassen genoem word. 
Marletha van Rooyen (19) van Dit was betreklik makJik oro 
Frankfort. is In 'n botsing reg t~ sien dat hlerdie' manne Sa· 
van voor met 'n bakkie ver- terdag hul heel beste rugby 
kool nadat die Volkswagen gespcel het. 
waarln bulle gery het, aao die BESERING 
brand geslaan het. Johan Radloff het ook sy 

KROONS'l'AD hart ultgespee.l, wordat hy die 
Die ongelulc bet Saterdag· veld weens 'n ernsflige beenbe

aand nil 20h00 bulte Kroonstad sering rooes verlaat. 
op die Ventersburgpad plaas- • En Kovsies bet rede om be
gevlnd kwnmerd te wees ... die ga· 
Vroe~r di~ dag bet bulle deel ping "tussen bul eerste. en twee

aan die Kovsies se reuse oor- despan is so groot dat bulle 
winning van 49·3 oor die Pukke I nou in vlak water staan. bulle 
gehad.- het geen diepte. 

----··------------------------

DUITSERS BAlE 
GAWE MENSE 

VIR die tweede keer bierdie jaar bet Duitse studente die PUK besoek. mer
die keer bet ons geleentheid om regte Duitse ,GemtitUchkeit" te ervaar. 

Die vy! studente - Heinz, om die goed in die konse.rva· 
GUnter, Harald, Dieter en tiewe raak te sien, alhoewel 
Eberhart swot ekonomie en bulle oor die mate daarvan 
regte op MUnchen eo Mann- verbaas was. 
helm universiteite. Hulle ver- NltuurUk is bulle bale oor 
blyf op die PUK van Dlnsdag hul slenlng van Suld-Afrika 
19 Augustus tot na Intervar- gevra. Hulle is be~lodruk deur 
slty is deur die ASB gereel. die land en was baie verras 
Hulle was 'n bale vriendellke deur die gasvryheid bier -
groep, 'n bletjie regs vir Euro· in besonder di~ van die PUK. 
pese studente en dus bereld Oor ons binnelandse beleld 

het hulle nie geswyg nie. Hulle 
bet die probleem gesien en 
ge~ dat die saak heeltemal 
anders is as wll blyk uit koe· 
rante en tydskrifte. 
e Dit Is moeilik om anders 
as gasvry te wees as dle be· 
soekers so aangenaam is. Die 
PUK het beslis deur hul stu· 
dentegees en spontaniteit ge
baat. 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 
AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 en C Tel. 5943 en 33n 

STUDENTE APTEEK 
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-

Om een of ander onverklaar
bare rede hilt Klipples Krit
zinger. kaptein van die Shim
!a-span wat Puk Saterdag met 
49-3 gewen het, nie Sater
dagaand n6 die w9dstryd die 
onthaal in die Elgro bygewoon 
nle. Gelukkig was daar nle 
spreekgeleenthAid vir die span· 

kaptelns nio. 
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J(OMPETISIE VIR 

MUSIEKSTUDENTE 
DIE jaarlikse Collegium Musicum·kompetisfe v.ir musiekstudente aan die Kon· 
servatorium het op 19-21 Augustus plaasgevind. Soos gewoonlJk het dlt 
groot belangstelliog uitgelok en die pryswenners is reeds besig met voorbe· 
reidiogs vir die pryswennerskonsert wat op 4 September sal plaasvind. 

Hierdie kompellsre is sedert 
1969 'n jaarllkse instelling. Stu· 
dente knn -deelneem In 4 afde
bngs, naamUk klavier, orrel, 
sang en lnstrumentaal. 

STUDIES 
Die pryse slult In geld·, boek· 

en plutpryse en word deur 
die personecl gegee om die stu
dente In hul studies aan te 
moedig. Die kompetlsie word 
dan ook deur die personeel be
oordeel. 

Olt is interessant dat ses van 
die twaalf deelnemers in die 
afdeling vir klavier mans was. 
In weerwil van die felt dat dit 
vanjaar die jaar van die vrou 
Is. is die eerste drie pryse dan 
ook deur dr!e mans verower. 

Pierre Brits was eerste in 
hlerdie aldellng met Frans 
Smith en Gerhard van der Lin· 
de onderskeidelik tweede en 
derde. 

LON DEN 
Elise Crause wat die eerste 

sa ngprys verower bet, bet reeds 
twee jaar se stud1e Jn Londen 
agter die ~. ook met beurse 
wat ann haar toegeken is. Ole 
ander pryswenners, Pierre 
Brits en Buibertus Verhoef b 
albcl B.Mus.-studente l'n hul 
vierdc jaar. 

Huibertus Verhoef het die 
orrel-afdeUng gewen. Marelise 
Buijs was tweede. ln dle sang· 
kompetlsle bet Bea Burggraal 
na Elise Crause get!lndlg. 

Omdat dte kompetis1e In die 
lnstrumentale afdellng nog nle 
\'O)tool Is, kan daar ne>a geen 
verdere ultslae bekend gemaal 
word nle. 

Skrywerskring en fotiek 

werk saam 
DIE Skrywerskring en die Fotografiese Vereniging is besig om saam te werk 
aan 'n Gedenkbundel wat reeds teen volgende jaar beskikbaar sal wees. 

Die idee het ontstaan toe die 
Skrywerskring nJe genoeg 
geld gehad bet vir Len!! '75 
nie, en toe Fotiek graag 'n G.e· 
denkCotlek van a1 bul beste 
foto's wou ultbring. 

LENS 

die hele vyt J&ar bevat met 'n 
gelyke aantal van die beste 
foto's wat deur die Fotogratie· 
se Vereniging geneem is om 
tematles by die gedlgte aan te 
pas. 

werskrlng. Baie van hul ge· 
digte het ook al een or ander 
tyd In Die Wapad verskyn. On· 
der bulle is daar die talent· 
voile Gerhard van der Linde 
wat al heeJwat prosa en poi· 
sie in Die Tydskrli vir Letter· 
kunde gepubUseer bet. 
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Hierdie slag is die stryd vierkant ons s'n. Hannie Croukamp 
met haar sjoe-broekie het Saterdag haar Kovsie-teenstander 
'n afgedankste loesing gegee. Hier wag sy om die veld met 
'n glasie sjampanje te gaan versier. (Foto: Attie Gerber.} 

Die standaard van beide 
foto's en gedlgtc beloof om 
bole hoog te wees omdat dle 
keurders slegs die room van 
die oes van d ie afgelope jare 
in aanmerklng sal neem. Mar· 
lm Dempsey, Voorsitter van 
die Skrywerskrlng sal die keu· 
ring van die gedlgte waar· 
neem terwyl Kobus du Plessis, 
Fotlek se Voors1tter, na die 
foto's sal omsien. 

BUNDEL Nog 'r 

E ·PDSTE 

D1e bundcl gedenk ook ter· 
sclfdertyd die vyfjarige be
staan van Lens. 01t sal onge· 
vc~r vy1tlg gedigte van oor 

HELE VIER 
JAAR OUD 

DIE departement Kunsgesk1e· Christo Coetlee. Cecily Sash, 
denis eo Beeldende Kunste Cecil Skotness en Maud Sum· 
aan die P.U vir c.H.O. het 
vanjaar sy eerstc finalejaar· 
studente. me departement Is 
in 1972 gestig. 

Oil is 'n jong, moderne de· 
partemenl en die studenle 

word soveel moontllk in aan· 
raking gebring met die prak· 
tiese werk van bekende ku,ns. 
tenaars. Die Universiteit se 
pennanente kunsversa.mellng 
van 400 werke word veral hler· 
voor gebrulk. 

Volgens prof. G. M. B3llot, 
dle hoof van die departement, 
is dl~ versamellng die grootste 
van Sy soort in dle Land Dit 
is veral kenmerkend dat hler· 
die versameling nle statics of 
museumagtig 1s nie, maar juls 
dinamies in die sin dat dil al· 
tyd die teenswoordige en bcs· 
te werke van die jong kunPtc· 
naars van ons land aan die 
publlek en die studente sal 
toon. 

Daar is ool< wcrke val! Maa· 
gie Laubscher. George Boys, 

mer. 
Die departement re~l ook ge· 

reeld uitstapples na groot uit· 
stallings van bckende kunste
naars. 'n Aktiewe studente· 
kunS\•erenlg1ng woon ook ge
reeld ultstalllngs by en besoek 
ku11Stenaars by huJ atcljees. 

KARLIENER 
GOOI 

SJAMPANJE 
DIE oullksle en gaafste meJsies 
kom ongetwyfeld u1t Karlien. 
Dlt bet die Puk se sjampanje
nool, Hannie Crou'kamp, weer 
eens Saterdal\' bewys Hannie, 
sy is verloof. borrel oor 'an 
lewenslus en Saterdag t)'dens 
Lntervar!'lity het sy alles bale 
koel en kalm gevat 

Liese! Meyer se gedlgte met Johan hat 
hut Iyn, gevoelige toonaard die prysW'e 
sal ook. ·n besllste keuse wees. louis ' 

BEKI!.'NDES 
Die digters wte se gedlgte lo 
d1e l>undel opgeneem sal word 
IS alma! bekendes by dte Skry· 

Op hlerdie stadium Is dil 
h.oogs onwaarskynllk of Jan 
Swanepoel se gedigte ln die 
bundel opgeneem sal kan 
word, omdat hy self op dle 
oomblik 'n digbundel, getiteld 
MY Rome brand so Mool 1n 
die pers bet. Die ultgewers 
bet gevolglilt alle regte op die 
betrokke gedlgte. 

AFRIKAANSE 
TOONSE'l1'ING 
VAN PSALM 23 

OP 22 Mei vanjaar is die eerste ultvoering gegee van die 
Afrikaanse toonsetting van Psalm 23. Die toonsettlng Is ge
doen deur prof. Plater de Villlers, 'n dosent aan dla Kont~er· 
vatorium van dle P.U. vir C.H.O. 

KOORRAAO 
Prof. De Vllliers het opdrag ontvang van die Transvaalsa 

Koorraad om iets te toonset vir die Taaljaar. Die atuk is 
speslfiek getoonset vir Mimi Coertte, tesame met 'n koor 
en orkes. 

BEURS 
Die eerste eanbieding van die atuk het in die Konser· 

vatoriumsaal van die Unlverelteit plaasgevlnd. Dlt waa ter 
stlgtlng van 'n beursfonda vir sangatudente. 

Die stuk is ook uitgevoer ten tyde van die aanvangshuu 
van die Taaljaar. Die massakoor is begelel dew- 'n orkes 
van die lugmag en weetmag. Die orkea en koor Is gedirigeet 
deur die komponis self. 

Op 10 Oktober sal die werk weer uitgevoer word wan· 
neer die Taalmonument op Paatlberg onthul wotd. 

Prof. De Vitliers is veral bekend vir die Boerneef..fledjies 
wat hy al getoonset h&t. Die toonsettlng van Psalm 23 het 
hy gedutende 'n kort tydperk rondom die Aprnvakansle ge· 
duen. 

• 
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Die ou Algemene Bestuur vir Kuns en Kultuw het onlangs 
'n paar merlate toekenninga toegestaan. Op die toto ont
vang George l~tter, die nuwe redakteur van die Wapad, ay 
toekennlng. langs George staan Johan van Rensburg, be
kende hand in Alabama. Mnr. Schwellnus, die burgemeater. 

EERBEWYSE VIR KUNS EN 
het die oorhandlglngs gedoen. 

-Dylan

If I can't please everybody 
I might as well not please nobody at all 
(There's but so many people 
An I just can't please them all.) 

bob dylan. ... , ......... ~·························-~ 
Nuwe bestuur 

DIE Skrywerskring het op Woensdagaand 20 Augustus hul 
nuwe bestuur vir 1976 gekies. came van Pletzen het die 
stoel by Martin Dempsey oorgeneem. 

Hy is vol geesdrif vir die jaar wat voorl6 en het aller· 
hande planne om v~anderlng en nuwe lewe in die program 
in te bring. 

Tjaart louis Steyn, seun van die bekende Ellnar Steyn, 
skrywer van avontuurverhale. is die nuwe ondervoorsitter. 
Liese! Meyer, een van die beste en bekendste digteresse 
op die kampus, is as sekretaresse verkies. 

ROSE 
Nog ' n digter, Johan Myburgh, is die penningmeester. 

Johan het homself verlede jaar onderskei toe hy een van 
die PT}'Swenners in die Rooi Rose se digkuns-wedstryd was. 

louis Venter is die addisionele lid vir 1976. 

bama. en een van die ont

vangers van die kultuurtoe

kennings. (Foto: Fotokuns.) 

UITSLEEP 

VIR AL U EYES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 
-WP. 

KULTUUR OP 
PUI( 

Deu.r Crystelle Smuts 

'N UNIEKE gebeurttmis het Saterdag 16 Augustlt( 
in Oosterhof se sitkamer plaasgevind. 

Die bestuur van <{!e Alge
mene Bestuur vir Kuns en Kul
tuur bet vetlede jaar besluit 
om 'n jaarlikse meriete-toe
kenning te maak: aan studente 
wat bulle op 'n besondere wy
se vir die bevordering van 
kuns en kultuur aan die P.U. 
K. beywer het. Die sert~ikate 
is Saterdagaand deur die bur
gemeester van Potchefstr«Xlm., 
meneer ScbweUnus, aan die 
studente oorlulndig. 

.KRANS IE 
Vir 1971 is dle toekennings aan 

Aalwyn P. Kraamwinkel, J or· 
rie Jordaan en Leo van Sc.b:l ~<. 

gemaak. In 1972 bet Pie, •r 
Mulder, Ryno Louw en J .. 
Nagtegaal vir die sertifikut>t 
gekwalifiseer terwyl Hor L
Peter BUtow, Riaan Odend2r.l 
en Marius Schalekamp VU' 

1973 die toekenning ontvan&. 
In 1974 gaan die lourierkr.an· 
sie aan Eric van der Walt, 
Theuns Eloff en George Lilt 
ter, en vanjaar word dit toe<:«.l· 
ken aan Jan Swanepoel, !>

han van Rensburg, en Peet 
Ryke. 
Om 'n aanduiding te gee van 
•wat hierdie manne gedoen 
het om die sertifi.kaat te ver· 
dlen, kan mens enk.ele name 
uitsonder: Leo van Schaik wa" 
vir 6 jaar van 1968 - 1973, in 
die A.B.K.K.-hoofbestuur, (ID· 

der andere voorsitter daarvan 
vir die laaste drie jaar. 

ln 1972 is hy stigter van die 
P.U.-koor, in 1969 sligter van 
d1e P.U.-voortrekkerbeweging, 
en asof hy nog nie genoeg 
mense ontstig bet nie, was oy 
ook in 1968 'n stJgterslid un 
die Fotograiiese veren!gbg. 
(Mens kan maar net hoop dut 
sy verdere akUwiteite tot • u· 
ging van sy gemeente .al 
dien!). 

Leo was ook direkteur Ku lS· 

Kultureel van die A.S.B.-koJ:.i· 
tee op P.U van 1968 - 19 l, 
sekretaris van die Dlrekteu•s 
konferensies van Kuns-KuJlu· 

-------·---------------- ' reel van A.S.B.·komilee op P. 
U. van 1968 - 1971, stigten ld 

Papillon • hier LS 

VRYDAGAAND 5 September bled Cioepuk aan al
mal wat die rolprent verlede jaar misgeloop het, 
of wat dit graag weer wil sien, 'n vertoning van 
Franklin J. Schaffner se beroemde film Papillon. 

van KUESTA, op die A.S.:J .• 
hoofbestuur Ku.ns-Kultureel in 
1971. Hy dien ook op die e
sture van die Voorlrekk1. 
(1968 - 1969) en Albru Ill 
1974 8- 1975. So tussendt .tr 
alles was by ook nog op 'ic 
Studenteraad in 1971, 1972 ....n 
1973. 

ALABAMA 
llorstJPetM l3Ulon en Pt··ct 
Ryke het hul toekennings o t
vang vir die WYSe waarop h a
le Alabama gelei en bekend 
gestel bet dwarsoor die la..,rl. 

Die rolprent IS op 'n ware 
verhaai van Henri Cbarriere 
gebaseer en vertel die geskie
denis van PapUlon se lewens· 
lange gevangenisskap, sy aan
houdende stryd om te bly le· 
we en sy pogings om in weer· 
wU van 'n groot oormag te 
probeer ontsnap. 

STEVE 
Steve McQueen vertolk die rot 
van Papillon, so genQem om· 
dat daar 'n skoenlapper op sy 
bors getattoi!er is. Die ewe 
geroemde Dustin Hoffman is 
een van sy mede-prisoniers in 
hierdie aksiebelaaide avon· 
tuurdrama. 

LEJER 
Hut aanhoud.ing in die gevan· 
genis laat Papillon se karak
ter geleidellk ont.wikkel en by 
word die self-gedlssipllneerde I 
Ieier van die mans daar, 'n lo· 
jale vriend maar 'n vindl.llg· 

ryke vyand soos die bewaar· 
ders baie gou uitgevmd het. 

Maar die meesle van alles 
is Papillon 'n man met 'n on
blusbare gees en word die 
fUm 'n weergawe van sy oor
heersende drang na vrybeid. 

Jan Swanepoel het sy toek('n
nings verdien op grond van 'lY 
bydrae tot die skrywerskrhg. 
Sy eerste digbundel, "My r,o. 

Th ~--""""'i me brand so moo!", wt•r i e v:roeg volgende jaar deur ·"l· 
Greatest felberguitgewers uitgegee. 

Hlerdie mense het op v-vd 
Adventure uiieenlopende gebJede gepr !S· 

f IEs teer en mens kan seker WLCs 
0 cape dat hulle in die gemeenskap •e 

Ever waatin hulle eendag staan llllk 
hul bydrae sal !ewer tot < e 

Filmed I bevorderlng van ons Suid·M -t
kaanse kultuur. So tertoops, 
die eerste lourierkrans wat In 
die geskiedenis aan iema J 
oorhandig is was nie aan a 
sportman n1e. Dit was 18 ja r 
voor die eerste Ollmpiese Sr ·
le aan 'n fluitspeler oorhanc! '{ 
vir die WYSe waarop hy Ap 
lo vereet bet. 
Nadat die toekennings gema k 
is, het die gaste na die Ko t· 

servato.rlum verlrek waar h· '· 
1e na die werkllk uitstelcen e 

COWMBIAPICTURESprese~~ts uitvoering van die P.U.·kOi<• 
Mll!ll~ DUSTJD gaan Iulster het. Daarna h t 
illliVS almal nog vJr oulaas saarn 

mcQUEED Hlldll met dJe koorlede 'n lropp " 
a fRAHl!UtHSCHAFFNER film keme geniet. 

Rommel in 'n 
houer maak 
verwydering 

gouer 
"--IIIIIIIWII---~ 
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SKROEF LOS 
JA, die Pukke bet verloor . . . en 
geluk Kovsies. 

Nou ontstaan die vraag: Wie 
voel die slegste - ons of huJJe? 

Iewers is daar 'n skroef los. Die 
gaping tussen Kovsies se eerste· 
en tweede-span is onwerklik en 

mens kan met vaste gronde se dat 
Kovsies 'n hoogs ,professionele" 
eerstespan en 'n swak studentespan 
bet. 

Maar, laat ons dit daar los, en 
laat die Kovsies self bul eie los 
skroewe vasdraai. 

LAASTE WAPAD 
HIERDIE is ook die huidige redak
sie se laaste Wapad vir 1975 . . 
en was 1975 nie vol opwinding nie ! 

Die Wapad bet ook vanjaar se 
deel aan klappe weg en is telkens 
as sensasioneel beskryf. 

Die redaksie bet egter van meet 
a£ aan hesluit om eerstens die 
mondstuk van elkc student op bier
die kampus te wees en nie 'n doel
lose napratcr van enige belange
groep, links, regs of gematig te 
•vees nie. 
. Volkome objektiwitcit is on
moontlik, maa1· dit was tog die re
liaksie se strewe om alles, die regte 
•n die verkeerde, op bierdie kam
pus maksimaal objektief onder die 
.nassa se aandag te bring. 

Die Wapad wou 'n koerant in 
die ware sin van die woord wees: 
nuuswaardig, lceswaardig, open
baarmakend, tegnies goed versorgd 

en gesagbebbend. Die Wapad wou 
weg beweeg van oppervlakkige 
baarklowery wat 'n belediging vir 
die ontwikkelingspeil van enige stu
dent is. Daarom bet ons 'n ewewig 
tussen nuus en diepte probeer hand· 
baaf. 

Laastens wou die Wapad ook 
Cbristelik verantwoordelik wees en 
daarom bet sy redaksie die hoogste 
agting en lojaliteit teenoor die 
Christ~like instelling van bierdie 
uniekc Universiteit probeer hetoon. 

Of die redaksie in sy strewe 
geslaag het, moet elke Puk vir hom· 
self uitmaak. 

Ons dank julie Puk.ke . . . julie 
bet vanjaar bewys dat julle nie ' n 
spul doellose en kruiperige navol· 
gers en napraters is nie, maar vol· 
wassenes wat verantwoordelik vir 
hul regmatige regte kan vt-g ... 
en bet julie nie durin geslaag nie ! 

BEDANKINGS 
OM aao al die Wapad se weldoeners 
dankie te se, is haas onmoontlik, 
maar mens kan tog probeer : 

REDAKSIE: Aan at die redaksielc· 
de wat vrywilliglik en op eie stoom 
~aam met die Wapad geswoeg bet .. 
dankie. Ook aan al die medewerkers 
wat gebelp bet. 

DRUKKERS: Geen ydele woorde, 
maar opregte dank aan die Potchef· 
stroom Herald-drukkery wat die 
Wapad met professionele noukeu
r lgheid hierdie jaar gedruk bet. 
Aan mnr. Sim van der Spoel, die 
setters, bladplakkers, Hettie en 
haar maats by die ontvangstoon· 
bauk, bromide-makers en die hel
pers wat die Wapad elke Vrydag 
help aandra bet. Baie Dankie ! 

OOM PIET: Die Wapad is een van 

die min studentekoeraute met 'n 
eie professionele fotograaf. Aan 
oom Piet en tannie Fotokuns, dan
kie vir al die moeite deur julie 
aangcgaan. 

STUDENTERAAD: Aan die studen
teraad en in besonder aan mnr. Ma· 
rius Scbalekamp, dankie vir die 
verdraagsaamheid. Ook opregte 
dank aan die studenteraadslede wat 
gedurig deur middel van mosies die 
Wapad op sy tone gehou bet. 

AAN mnr. George LOtter, die nu
we redakteur, 'n suksesvolle ter· 
myn. 

En, weer eens aan julle Puk· 
ke ... die Wapad is jul mondstuk, 
gebruik hom. 

Attie Gerber (redakteur) . 

DIE WAPAD 
Aansoeke word inge,vag 

vir die redaksielede van die 

WAPAD 

Meld belangstelling, studierigting 

en koshuis. 

Bussie 15 by S.S.R.-kantoor 

PLATFORM VIR 
VENYN 

GEAGTE REDAKTEUR, - In die laaste ultgawe van Die Wapad (20-8-1975) 
word op ten minste drie plekke 'n persoonlike aanval op my gedoen. Somm1· 
ge artikels is deur die redakteur self geskryf. Per tmplikasie word ek op 
grond van balwe waarhede (wat nte veel verskil van blatante leuens nie) be· 
skuldig: 

- dat ek oneerlik was; 
- dat ek die ou Studenteraad 
se gesag ondermyn het; 
- dat ek in persoon verant
woordelik was vir POPS·vlug
s krif 75/ 2 (terwyl hoogstens 
ge$6 kan word dat ck bale an· 
der lnvloedryke mense op die 
kampus daarmee gehelp bet); 
- dot ek .,draak wou steek" 
en wou .,specl'' met POPS, dit 
wll se 'n grap van die hele saak 
wou maak (terwyl ek dit an· 
ders en uilvoerig gemotiveer 
het op die ,.Groot Sweet" -
wat verswyg word) ; 

Ek vind dll laakbaar dat Die 
Wapad, 'n openbare nuusme· 
dium, mJsbru1k word as plat· 
form vir persoonllkc venyn. 
Teen sodanlge aanvalle het ek 
gecn verweer nie, bullen om 
die volgendP. te stcl aan die 
Pukke: 
- Oordecl self op grond van 
vorige optrcde of ck oneerlik 
en gesagsuiltartend optree. 
- Ek is bercid om my in die 
openbaar te verantwoord op 
ultnodiging oor w.at ck gedoen 
en geskry£ het. Die waarheid 
vlek oop; die leuen smeer 
swart. 

Ek weier egter om enigsins 
verder in Die Wapad h.leroor 
te skryf, aangeslen daarin nie 
plek is vir persoonlike twis· 
geskrifte nie. 
PAUL KROGER. 
• Mnr. KrOger. ons waardeer 
u skrywe. 

Net die volgende; lJ het op 
die Pops-massavergaderlng ver· 
swyg dol u vir die opslcl van 
Pops-twee verantwoordelik was, 
terwyl Pops op di~ vergadcring 
weens sy naamloosh.eid geste· 
nlg Is. 

Op die Groot Sweet het u 
die vraag wut mnr. Gerl Kru· 
ger aan u gestel het. s6 be
nnlwoord .• Ja, ek was vir 
die opstel verantwoordellk. U 
het geensins laat blyk dat u 
slegs 'n medepligtige was nie. 
U het g~ dat bale Pukke ge· 
weet bet dat dit u was wat 
Pops·twee opgestel het, terwyl 
die helfte van u eie studente
raad net so verbaas soos ek 
was. 

Op die .,hoekom"·gedeelte 

van die vraag, het die woorde 
.,draak" en .. steek" pertinent 
in u antwoord voorgekom. U 
werklike bedoelings bet u nie 
op die Groot Sweet laat blyk 
nle, en mens is nog steeds van 
subjektiewe afiedjngs afhank. 
lllc. Dit word onder kommen· 
taar in enlge koeranttaaJ ge· 
klassiflseer wat in die hoof· 
artikel of redaksionele kolom· 
me van 'n koerant tuls boort. 
Die Wapad bet nie sy hoofar· 
t1kel vir die Pops·lwee·k\vessie 
gebru1k n ie. 

U as studenteraadslld bet op 
·n openbare vergaderlng teen 
'n reeds aanvaarde studente· 
raadsbeslull te velde getrek 
wat op siJSelf die gcsag van 
enige gesagslnstelllng in die 
oU van cnige re~denkcnde 

mens verlaog. U het ook te
vore deel van 'n afsphtsgroepie 

uit die s tudenteraad gevorm 
wat onder andere 'n studente
raadsvergadering weens bogt
noemde kwessie geboikot het 
en ook 'n vtugskrlt In di~ ver· 
band opgestel bet. 'Bale Pukke 
bet daam a selfs van 'n skeu
ring in die studenteraad ge
praat. 

Die Wapad erken dat in dle 
strewe na maksimaal objektle
we beriggewing, dlt vir menst 
wat daarby betrokke is, as 
.,persoonllke venyn" mag voor· 
kom, en dat di~ mense dan 
vuur oor .,blatante leuens·• mq 
spuug. 

U het beeltemal reg, die 
waarbeid vlek oop, openbaar· 
making waarborg nle altyd die 
goeie nie . .. en d!e Puk het 
ook maar sy ou Watergate·tjies. 
(Redakteur). 

Dit was groot 
Pukke 

INTERVARSITY is agter die rug, en ons Pukke bet 
met eer uit die stryd getree. Dis beter om 'n goeie 
verloorder te wees as 'n slegte (?) wenner. 

Ek was Saterdag trots om 'n 
Puk te wees. - Dankie Pukke 
vir julle ondersteunlng, juile 
samewerking, 'n mooi skoon 
Intervarsity.gees. Dlt was 'n 
voorreg om te help om die 
Kovsies op die paviljoen in 
die stof te laat byt. Ba!e dan· 
kle Pukke vi r 'n groot Inter· 
varsity. 

lntervarslty 1976 I~ voor, en 
laat ons voortbou in dleselfde 
gees as hicrdle jaar. D!t laat 
my dink aan die grapple van 
die groot sterk Puk wat in 
Bloemfontein se strale loop. 
SkieUk sien hy 'n bcdelaar 
(Kovsie) tangs die paadj le sit 
Daar is 'n hoed voor hom waar· 
in 'n paar pennies 1~. Op 'n 
bordjie staan geskryf: He~p as· 
seblief 'n oud-ShimJ.o.. Hy be
kyle die anne man wat net een 
been bet, net een arm, net een 
oog en amper nie 'n neus nie. 

Hy haat toe R5 uit sy sak, gooi 
dit ;in die hoed en stap voort. 
Maar by steek vas. draai om 
en kom weer terug en goo! nO$ 

R5 in die hoed. Toe stap h1 
weer aan. Die Puk bedlnk hom 
'n derde keer, draa1 om en gee 
die man nog RlO. Toe kon die 
Kavsie nie meer wag nie. 

,,Bale dankie, Meneer, dis 
baie vriendel.ik van u Maar s! 
my. waar kom u vandaan?'· 

..van Puk al .. . " 
Baie verbaas vra die Kovsie: 

,.Van Puk ar? Maar Is huUe nie 
verondersteJ om nie baie lief te 
wees vir ons nie?'' 

Toe s~ die Puk: .J gave you 
all that money, man, because 
this is the first time that r\'f 

seen a Kovsie 'Voeterd' up to 
my liklng·" 

Vriendellkc Puk·groete, 
Henri Raubenheimer 

(Onder-dlrigent) __ ._... ........................................ ..... 

,W AP AD SE DRUIWE 
IS SUUR'' 

GEAGTE REDAKTEUR, - Ek hoop die Wapad-redaksie is bereid om krl· 
tiek, 66k teen bulleself (hiermee bedoel ek die Wapad-redaksie van die af· 
gelope termyn) te publiseer. 

S.R.·verkleslng op die PUK is 
'n skoon geveg. lemand moet 
wen en iemand moet verloor. 
En ons is almaJ saam bly oor 
die oorwinnaars - ook die wat 
die ondersplt deU. Dfe wen· 
ners vedekker bulle ook nie 
in die verlles van die verloor· 
ders nie. Gelukldg kan dlt ge· 
scl word van die kandidate in 
die afgelope S.R.·verkleslng -
dit het lmmers nie vtr bulle 
tn die eerste plek om 'n per· 
soonhke oorwinnlng gegaan 
nle. 

Ongelukkig getuig die berig· 
gewiog van die Wal)od oor die 
afgelope S.R.-verkiesi.ng me van 
dlesellde sulwere motlewe nie. 

As 'n mens fyn tees, getuig dit 
selfs van . .. sal ons maar s~ 
van 'n klein, klein bietjle suur 
druiwe? Verdere motlvering is 
nle nodig nie - d is maar weer 
·n kwessie van die skuldiges 
wat sal weet om die skoen wat 
pas aan te trek en so hul skuld 
te erken. 

Hoe bome vang mos maar 
dle meeste wind! 

By voorbaat dank. 
r.DH. 
• Mnr. J.D.H., watter verkie
sing is ooit skoon? Ret ons nie 
ook ons dcel aan wllboordjie
oorlredings nie? Ee-r:stejaan; 
wat gedwing word om te gaan 
stem, koshuise wat voor 'n ver· 
kiesing gou vergaderings bel~ 

om die getal stemgeregtigdes 
te vermeerder, mense wat ge
plante vrae op Groot Sweet vn 
(u beskou useif as 'n Cyn Ieser) 
en algemene verkicsingswan
praktyke wat ook maar bier 
•n rot speel. 

Tweedens praat u van suur 
druiwe. Sover bekend het nit 
een van die redasielede vir die 
afgelope verkiesing gestaan nie, 
en dus het geen redakslelid 
ook nie verloor nle. Ons soek 
regtig kllpbard na 'n skoen om 
aan te t rek . . . en dalk bet u 
nie fyn genoeg gelees nie. 

Laastens het ons Pukke ook 
'n w oertjle dood aan naamloos
heid .. . rnnr. J.D.H. 
(Redakteur). 
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VRYDAG, 29 AUGUSTUS 1975 DIE WAPAD BLADSY VYF 

Van die hoofsprekers op die jaarlikse simposium van die 
Sentrum vir lntemasionale Politiek. Van links na regs staan 
genl. J . H. Robbertse, prof. W. Pfeifenberger. prof. C. P. 
van der Walt, prof. H. J . Sameuls, mnr. D. F. S, Fourie en 

Geloof maak ons oe oop 
,.. 

VJ 
kommandeur Nieuwoudt ------1 • 

die gevare 

NUWE SSR SLAGGEREED 

DRIES VAN DER WALT 

DE WET MULDER 

OM OOR TE NEEM 
OP 'n studenteraadsvergadering gebou op 20 Augustus bet die nuwe studente
raad van mnr. Joban Pretorius finaal sy voete gevind en is alle voorbereid
sels nou getref om die leisels oor te neem. 

•n Nuwe penningsmeester Is Johan Muller (opleiding en 
ook op di~ vergadering gekles. onlwikkeling), mnr. Dries van 
Hy is mnr. De Wet Mulder wat der Walt (ASB·projekte en 
op die onlangse studenteraads· verkiesings), mnr. Paddle Ja. 
vergadering tot die studente- cobsz (karnavaJ), mnr. Albert 
raad verkies is. Mnr. Mulder de Beer en mnr. Gert CIJiiers 
se teenstander was mnr. I. de vermaaklikheid), mnr. Lou 
V. Lessing. Met die verkiesing van Wyk (grondwette en Wa· 
van mnr. Mulder as pennlngs· pad), mnr. Piet Meyer en mnr. 
meesler, vut mnr Dries van Peet Badenhorst (geboue en 
der Walt die vakante pos wat toerusting en P U.-kleure, ek· 
ontstaan bet. samens), mnr Garrie Schutte 

en Petrus Coetzee (ontwikke
llngshulp en opleiding - ook 
kamp), mnr. Dirk Coetzee 
(openbare betrekkinge) en 
Corrie Kraamwinkel (datums 
en vervoer). 

REDAKTEUR 
Prompu het ook intussen 'n 
nuwe voorsltter gekry. Hy Is 
mnr. Dup van Rensburg. Hen
ry Steinberg is die nuwe Puk· 
kie·redakteur. 

PORTEFEULJES 
Portefeuljes is ook op bierdie 
vergadering aan d1e studente· 
raad!.lede toegeken. Die volle· 
dige studentcraat.l met hul 
pot'lefeuljes sien soos volg 
daaruit: 

Mnr. J. J Pretorius (voor· 
sitter). mnr. Theunis Eloff 
(ondervoorsitter), mnr. Pieter 
Moller (sekretaris), mnr. De 
Wet Mulder (penningsmees· 
tor). mnr. Percy du Toit (ad· 
disionele lid) en toere), mnr. 

Nuusflitse 
orals 

van 
SENTRUM. - Die Sentrum vir Internasionale Po
litiek gaan voortaan sy maandelikse nuusbrief, Die 
Wereld in Oenskou gratis aan die Pukke beskik
baar stel. Hierdie nuusbrlef dek elke maand aktuele 
lnternasionale politieke verwikkelingc. 

GERRIE: - Uit betroubare 1 CA!\IPUS INDEPENDANT: 

KON HOM TOE NIE 
bronne word verneem dat Ger
ne Germishuys, Springbok· 
vleuel van die Shimlas, kwaai 
te velde teen verlede week se 
Wapad getrek het. Blykbaar is 
dlt in die Jig gedoen van die 
huidige rusie dat bona fide
studente toegeJaat word om lY· 
dens Intervarsity's te speel. 

INSTRIKLEI 
DIE voormalige studenteraadsvoorsitter van die 
Puk, mnr. Marius Schalekamp, is deur Nusas lastig 
geval toe verskeie Nusas-leiers onlangs gearres· 
teer Is. • 

Wits Student, die ampteJike dink Mnr. Schalckamp wou 
>tudentekoerant van Wits, het geen kommentaar !ewer nle 
mnr. Schalekamp gebel en ge· Mnre. Schalekamp en Tip het 
vra om oor hierdle saak kom· onlangs in Kaapstad ontmoet. 
mentaar te !ewer. Mnr. Schale-

NUSAS: - Nusas bet nA 'n 
reeks nederlae tog daarin ge. 
slaag om nie uit Kaapstad weg
gejaag te word nle. Die !keys 
het op 'n massavergadering be· 
sJuit om 'n afflllaal van Nusas 
te bly. 

Hierdie konserwatiewe blad 
van Wits, het presies gedoen 
wat die Wapad so 'n paar weke 
gelede gedoen het. Campus In· 
dependant het dieselfde gru· 
welfoto as die Wapad in sy 
jongste uitgawe gepubliseer, te
same met 'n artikel wat die· 
selfde strekking as die Wapad 
s'n het. Die vorige studente· 
raad van die Puk bet 'n mosie 
van misnol! in die Wapad oor 
die plasing van hierdle foto 
aanvaar. 
WITS: Sokker bet nou die be· 
langrikste sport op Wits ge· 
word. Wits sal ook volgende 
jaar in die eersteUga speel na· 
dat hulle verlede week met 
Boksburg afgereken bet. Wits 
Is nou ver voor op die punte· 
leer. Volgens hul afrlgter, mnr. 
Eddie Lewts, gaan Wits pro· 
beer om volgende jaar die eer· 
steliga te wen. 

kamp was nie bereld om kom· 
mentaar te Jewer alvorens hy 
nie eers al die gegewens ter 
lnsae gehad het nle. 

Wits Student het ook mnr. 
Schalekamp, die nuutverkose 
ASB-president se menlng oor 
wlllekeurige &anhouding ge· 
vra. Volgens Wits Student het 
mnr. Schalekamp soos vol~ ge
antwoord: 

,,Dte ASS het nog nie tevore 
hlerdie saak bespreek nie, daar· 
om kan ek nie my mening oor 
hierdie aangeleentheld gee nte. 
Wits Student het ook aan mnr. 
Schalekamp gevra wat by per· 
soonllk van die ulttredende 
~usaS'President, mnr. Karel 'l'lp 

• 

AANDAG PUKKE 
DIE Wapadredaksie wag aansoeke in vir redaksielede vir 
die votgende termyn. Enige persoon wat belangstel In koe
rantwerk, lief is vir skryf of belangstel in die algemene 
studentelewe is welkom. (Selfs al stel u nle in bg. belang 
nie. Is u ook welkoml) 

Daar is vakatu-es vir kunskenners. politieke belangstel
londes. sportentoesiaste. akademies-geinteresaeerdes - noem 
maar op 

Gooi gerus u aansoekvonn In bussie 15 by die Sentrale 
Studenteraadskantoor voor 5 September. Meld in die aan
soek in watter koshuis u is. belangstelling en wat u graag 
sal wil behartig op Die Wapadredaksie . 

IRAWA: - Die studentekoe
rant van die Kovsies, die Irawa, 
loods in sy jongste uitgawe 'n, 
ongenadiglike aanval op sport· 
skrywers wat dlt sou durf waag 
om oor die kwessie van bona 
fide·studente vir Intervarsity 
te skryf. Volgens die Irawa 
skryf hierdie mense 'n klomp 
nonsens omdat hulle niks an· I 

ders het om oor te sk:ryf nie. 

van 
kommunisme 

SUID-AFRIKANERS besef die gevare van die kom .. 
munisme, omdat bulle 'n sterk geloof bet, bet prof. 
Werner Pfeifenberger van di~ Universiteit van 
MUnster, Wes-Duitsland, op die jaarlikse simposlum 
van die Sentrum vir Internasionale Politiek verlede 
Vrydag bier gese. 

Prof. Pfeifenberger, 'n man loof is en dat die Kerk •n be
wat binne drie weke Afrikaans langrike rol in die !ewe van die 
leer praat het, bet oor die nA· Suid·Afrlkancr speel. Daarorr 
oorlogse magstryd in sy stra· besef die Suid·Afrikaner di< 
tegiese verband gepraat. gevare van die kommunlsme 

Volgens prof. Pfeifenberger 
het die Wes·Europese jeug sy 
vertroue in die Christelike ge· 
loof verloor. Die kerk sy ge
takel. In sy soeke na iets om 
aan te glo, vind die jongmens 
in Wes·Europa 'n geriefllke 
ptaasvervanger in die kommu· 
nisme. Die kommunisme is •n 
besonder sterk ideologic en 
bied vastigheld vir die verwar
de jongmens in Wes-Europa. 

BELANGRIK 
Die teenoorgestclde toestand 

kry mens in Suid-Afrika. Prof. 
Pfeifenberger het gese dat ons 
vastigheid die Christelike ge-

CHINA 
Prof. Pfeifenberger het oolt 

gewaarsku dat mense nie tt 
geesdriftig moet wees dat di< 
konflik tussen RusJand en Chi· 
na die Weste sal bevoordeel 
nie. 

As daar nog 'n wl!reldoorlog 
Is, sal China en Ruslankd wa 
penbroers word. Volgens prof. 
Pfeifenberger berus die ge· 
skille tussen Rusland en ChinE. 
op die ideologiese vertolklng 
van die Marxlsme-Leninisme en 
op die grondslag sal di~ ver· 
skille ook bygele word. 

Terw~l.jy vir jou 
. stuOie sqrg, 

sorgd1e 
Standard Bank 

• • 
VIr JOU. 
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I. \tmkmekning,f..L'Ill.l. Ll'lling' tilt R41XIO 
tct·n ongdooflikt· lac rcntt·km·r,e met 
lll.tkltkl· t~o:ru~bctalings. 

2. Cr.lti' \IIJ,IIH.khk'l' cktiiiOillll''l' Oorsig 
van dil' ~tand.trd UanL No01haaklik1.' 
kl'\\tof VIr clll~l'l'll war in d11. t·kunomic 
l'll di~. ,,1kewl-rdd bd.mg~td. 

3. ~t:tn7.J, spt•s1.1k vcr~ckcnngspolts vir 
'tudcmc. Lcwt·mdckking en bdcggmgs
vourddc. Prcntu.:s '<l laag as R2,80 
per maand. 

4. \tudl.'ntc~pJ.trrtkl.'ning. Gt'l.'ll kmtcs nic. 
Tot R 100 per wTck kan br nngecn van 
om H60 takkc gcm·k word. 

5. Tjckrckcning. Aile rekemng~ kan pa 
tjck of aftrckordt•r betaal word. 'n 
Numgc statuss1mbool vtr 'n student. 

6. Plthplan-rekl•nlllg. Minimum,dldu van 
RSOO, met stcwigc rente op daaglikse 
saldo bcreken. Aftrekorder-fa~ilitcite. 

7. flcxirand-beleggmgsCrtifikate. In cen
hcdc van so min as R 100, en JY kan tot 
9()00 van die bcdrag war JY bcle het. 
tcrugleen. Jy trek hoc rente, maar die 
JCid ts nog steeds tot jou be,kikking 
wannccr jy dit nodig het. 
Daar's nog bate meer voorddc aan 

Studcntplan verbondc te veel om hier tc 
noem. Maak 'n draat by die naastt: Standard 
Bank en kry 'n bro'ijure met volledtge 
besondcrhcde. 

Standard·:Banl< til .. ;:.;.,;.;;;.;;':;-.;;.;;.;; 
Op ., .,,~ $~"·· ··· 
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JAARVERSLAG VAN DIE SENTRALE 
STUDENTERAAD VIR TERMYN·1974-75 

GEAGTE PU~, - Ek le graag die jaarverslag van die SSR van die PU 
vir CHO vir hierdie termyn aan u voor. 

kamp is bygewoon deur 114 
eerstejaars. Daar ~s ook Inter· 
naslonaal geskakeJ d.m.v 'n 
inligtingstuk. 

volging biervan is 'n soortge
lyke konferensie deur die En
gelse studente aangebied op 
die W1ts-kampus. Soos die vo
rige konferensle was hierdie 
ook bale geslaagd en is daar 
met vrug gekonfereer oor •POii· 
tieke- en lewensvraagstukke. 

wordende studentemassa is 
voorsien. Elke situasle is bena· 
der met die openbeid van die 
Christen-Afrikanerstudent son· 
der om iets prys te gee van ons 
Cbristellke beginsels. 

1. InleidinD: Alles wat be
,eik is kan onmoontlik tn 'n 
jaarverslag weergegee word. 
Aileen 'n samevatting en perti· 
nente beloftes wat gedoen is 
k.an uitgestippel word. Die doel 
~an 'n S.R. is om Ieiding te 
gee in die studentelewe. Om 
dlt te kan doen moet daar 'n 
betrokkenheid wees tussen die 
S.R en die studente. Die mate 
waarin die studenteraad daar· 
In slaa.g om sy studente betrok· 
ke te maak bepaal hoe ge
slaagd sy Ieiding was. 

Gedurende die a!gelope ter· 
myn was die P.U.-studente be
tonder betrokke. Dit blyk uit 
die deelname aan verskillende 
aksies wat aangebied Is en die 
stempersentasie gedurende die 
aksies wat aangebied &s en die 
stempersentasle gedurende die 
~·verkiesing. Die rekordper· 
sentasie van 66,4 persent is be
haal terwyl die .bywoning van 
<lie masasvergaderings gemid· 
tield 800 studente was. 

Hier is in werklikheid baie 
faktore wat hlertoe bygedra 
het waarvan die belangrikste 
die openheid, kritiese regge
.steldheld en gefundeerdheid 
van die Puk-student en studen· 
teleiers is. 

Enkele verdere sake wat die 
SSR hanteer het: 
2. lntem: 

2.1. Interne SR-wl!rk.saomhe
de: 

2.1.1. Kofeteria: Die behoef· 
te wat by die kafeteria bestaan 
vir beter fasiliteite is onder
soek. Onderbandelings is met 
die Uni.versiteitsowerhede aan
geknorop vir die beter inrigting 
van die kafeteria en sal binne
kort gerealiseer kan word. 

2.1.2. Pro;ektor: 'n Vyf-en· 
dertig mUIImeter projektor is 
deur die SSR aangekoop .waar
deur Cinepuk ,voortrefllke d~ens 
aan die st.udentegemeenskap 
kan lewer. 

2.!.3. VervoeT: 'n Verslag ts 
aan die owerbeld voorgele 
waarin die vervoertekort aan· 
gedui word en versoek is dat 
in h ierdie behoe!te voorsien 
word. Voortspruitend bieruit 

word deur die owerbe:d beplan 
om meer vervoermiddels aan 
te skaf sodat ln hierdie behoef
te voorsien kan word. 

2.1.4. P.U.-kleure: 'n Nuwe 
kampustrui is goedgekeur en 
word reeds deur die leweran
sters verska!. 'n Puktrui waar• 
CU? die Universiteltswapen aan· 
gebring is, is ook goedgekeur 
en sal eersdaags beskikbaar 
wees. 'n Kontrak is ook met 
SafarJ Sport gesluit wat ·hulle 
toestemming verleen om ook 
Puk-sportdrag te verkoop. 

2.1.5. SR en HK-kamp: Hler
die saak is een van d~e belor
tes wat in my beleidsverklaring 
gemaak is om beter kommuni
kasie tussen die kampusleicrs 
te bewerksteUig. Die kamp was 
in 'n groot mate geslaagd en 
bet 'n goeie fondament gel~ 

vir die suksesvolle uitvoering 
van orientering en goeie same
werklng tussen die koshulse en 
Studenteraad. 

2 .1.6. Koshuise: Die koshuise 
is besoek waartydens goeie 
kommunikasie bewerkstell:g is 
tussen SR en student. Baie sa· 
kc is op hierdle wyse met die 
owerheid opgeneem. Dorpstu
dente verdien hler spesiale vee
melding vir hulle aktiewe deel· 
name aan kampusaksies en 
goeie bywoning van vergade· 
rings. 
2 1.7. StruktuttrveTO.J'UU1ring: 
Die struktuu~erandering soos 
dit deurgevoer is het gevolg op 
die behoeftes van die studente 
soos ondervind op koshuis· en 
massavergaderings. Hierdie 
saak is deeglik bestudeer en 
na 'n aantal SR-vergaderings 
waarty.dens die saak telkens 
herformu1eer is, deur die SR 
goedgekeur is. Die ontkoppe
ting van die rade (Akademlese-, 
Sportraad, ens.) van die SR, 
die konsolidering van AOB en 
ABKK tot die kultuurraad, die 
byvoeging van die koshuisraad 
en die meer outonomiteit van 
die rade is ~ngesteJ om 'n 
meer soepel bantering van sake 
in ons studentelewe mee te 
bring. Ook is die stemregkwa· 
li!ikasies verander om te voor-

sien in die werklike beboeltes 
van die studente. 

2.1.8. Ch ristelike wetenskap: 
Die verslag van die Studente· 
raadsondersoek insake Cbriste
like Wetenskap wat ingestel is 
in 1913 is in ·hlerdie tennyn 
gelewer. Die opdrag van .bier
die kommissle was om die ge
sindbeid van die PU·studente 
jeens die beoefening van Cbris
telike Wetenskap aan die PU 
vir CHO te bepaal. Besluite is 
deur die SR geneem om kennis 
to.v. Christelike Wetenskap te 
bevorder. 
2.2. R.ade: 

2.2.1. Admini.stTOtimoe road 
- Tiep van Schalk: Die onder
liggame van hierdle raad bet 
bulle werksaamhede met suk
ses uitgevoer. Die ,.Pukkie" het 
verskyn asook 'n nuttige sak
boelde. Karnaval is gebo.u. Die 
Tweedehandse Boekekomitee is 
gepatroneer by hlerdie raad. 
Die Wapad is vanjaar deur die 
Pukke verslind. Die Besembos 
verskyn eersdaags. ,Prompu bet 
sy werksaamhede onder die 
Kleurllngc met sukses uit.ge
voer en 'n inter·universit~re 

konferensle vir studente wel
synsorganisasies is bygewoon. 

2.2.2 A kademie.se rood -
Riaan van der Walt: Twee ver
enigings, ni. Fisika Vereniging 
en Colomus Is gepatroneer en 
bygevoeg by die reeds bestaan
de 18 akademiese verenigings. 
Die Raad .is ook verklein van 
42 lede na 24 lede wat bante
ring van sake bale vergemak
lik. Die raad bestaan op die 
oomblik uit 20 verenigings en 
2 komitees. 

2 .2 .3. Korpsroad- Paul KrU· 
ger: Hierdie raad het 'n be
drywige tennyn gehad. 'n Groot 
aantal selvergaderings is gebou 
sowel as aktuele programver· 
gaderings. Daar is ook aktief 
deelgeneem aan kampusdebat· 
te. Die boek .. w~reld van '70" 
is vrygestel. Vier studiestukke 
van h oogstaande gehalte bet 
verskyn. 'n B1itskursus met die 
tema ,,Kommunikasle" asook 
opvolgingslrursus vi r tweede
j aars is gebou. 'n Eerstejaars-

2.2.4. KuUuurroad - Geonge 
Lotter en Dawid Weyers· Die 
ABKK en AOB is gekonsolldeer 
tot hierdie raad. 'n Suksesvolle 
seniorprogramaand is aange
bled waar lndividuele studente
kunstenaars sowel as Thalia 
opgetree bet. 'n Eerstejaarsde
bat sowel as 'n redenaarskom· 
petisie is aangebied. 'n Gewyde 
musiekprogram is vir die ge
meenskap van Potchefstroom 
aangebied Kuns-kulturele toe
kennings Is aan verskeje per
sane gemaak. Flora sowel as 
Montium was bedrywig en het 
suksesvolle termyne gehad. Ci· 
ne-Puk bet uitstekende profes
slonele diens gelewer wat 'n 
vernuwing en 'n nuwe era in 
ons ontspanningsaksie ingelui 
het. 

2 .2.5. Politiese road - Dirk 
Coetzee: VIer programvergade
rings is aangebied waartydens 
die volgende sprekers opgctree 
het: Mnre. A. Pyper, Theo Ger· 
dener en drr. Albert Hertzog 
en P. G. J. Koornbof. 

'n Groot aantal vlugskrifte, 
.,PNB Perspektief" het die llg 
gesien . 

2 .2.6. Sportrood - Willie de 
Bruin: Die onderskeie sport
klubs was bate aktief. AI meer 
aandag word gegee aan kleiner 
sportsoorte. Die Sportraad het 
soos in die verlede saamgewerk 
met die sportinstituut. Inter
varsity is vanjaar op d1e Puk· 
kampus met groot sukses aan· 
gcbiea. 
3. Ekstern: 
3.1. Afrikaan.se Studentebond: 

3.1.1. Deelnome aan ASB-<lk· 

4. S/.ot· 
Dit was 'n opwindende en 

uitdagende tennyn. Daar is in 
'n groot mate tred gehou met 
veranderde omstandighede en 
in die behoeftes van 'n grater 

Ek wil graag dank betuig 
aan my Studenteraad vir hulle 
arbeid sowel as die personeel 
van die SR en elkeen wat mee
gewerk bet. Aan Hom alle eer 
en dank. 

Marlus Scbalekamp, 
Voorsitter Studenteraad 

MARIUS SCHALEKAMP, STUDENTERAADSVOORSITTER 

MIDDE-OOSTE 
sies: Verskele aksies van die PROF. WERNER PFEIFENBERGER van die Universiteit van 
ASB is goed onderstcun deur MOnster, Wes-Duitsland, sal op 17 September vir die Sen
die Pukke soos dle aktualiteits- trum vir lnternasionale Politiek ·n voordrag oor die beiang 
konferensie, regskonferensie en betrokkenheid van die groot- en super-moondhede in die 
en kongres. Probleme Is met Midde-Ooste lewer. 
ander byeenkomste onde~ind Prof. Pfeifenberger, 'n man wat binne drie weke leer 
vanwet! die Transvaalse Onder- Afrikaans praat het, is 'n bekende Oostenrykse geleerde wat 
wys Departement se drieter- al 'n Oostenrykse wetenskaplike prys vir ·n werk oor die 
mynstelsel. V.V.O. gekry het. 

3.1.2. ASB~ oatl{1ebied Hy was ook die intreespreker op die jaarlikse simpo-
deur PU vir CHO: Die Studen- s ium van die Sentrum vir lnternasionale Politiek. Die voor
teraads· en Besturekamp is op drag word om 19h30 in kamer drie van die Frans du Toit
ons kampus aangebied wat suk- gebou gehou. 
sesvol was. 'n A.SPU-kon!eren- 1~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ sie word ook eersdaags aange-

bled op ons kampus :waarty- INSLEEP 
dens aile studentekoerantre-
dakteurs van die ASB·kampus
se teenwoordig sal wees. 

Die ASB-aktiwiteite is be
kend gemaak deur 'n spesiale 
ASB-projektekomitee. 
3.2. s kokeli 11(1: 

3.2.1. Universiteit Pretoria: 
'n Besoek Is aan die st.udente
raad van die Universlteit van 
Pretoria gebring. Die bespre· 
kings was insiggewend en suk
sesvol en bale kennis kon uit· 

Restaurant 

·-· GEKOOKTE 
MAALTYE AAN 

STU DENTE 

• geruil word oor die studente
lewe. 

·-· TOMSTRAA T 100 

TELEFOON 6039 
-WP 3.2.2. Skakeltoer: 'n Skakel-

toer is gedurende bierdie ter- ~~~~~;;;;~;;~~;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
myn onderneem na die Univer- li 
slteit van Port Elizabeth, Uni-
versl te:it van Stellenboscb, 
Universitelt van Kaapstad en 
Universiteit van Oranje-Vry· 

..,....,_,.._! staat. Daar is op bevredigende 
wyse met die studenterade van 
hlerdle Universiteite geskakel. 
Vera! is 'n beter verstandhou· 
ding bewerkstelljg tussen die 
Alrikaanse en Engelse s tuden· 
te. 

3.2.3. SCA: Verlede jaar het 
die PU-studenteraad 'n konfe· 
rcnsie aangebled wat bygewoon 
is deur Christen Engelse Stu· 
dente van die onderskeie En· 
~else kampusse en lede van 
Afriiaanse studenterade. In op· 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

+ HANDBOEKE 

+ SKRYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK
HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,.die Potchefstroom.se boekhandet" 

Tomstraat 86 - Tel. 5236 - Potchefstroom 
-WP 

VRYDJ 

s 
s 

AKTIE 
militatl 
ontspat 

S6 hei 
lt.-genl 
jaarlikse 
Sentrum 
Politiek 
ges~. 

Volgens 
name in 
onrus f 

stook, 11 

bestaan 
grater 
terror lsi 
publiek 

Gent. 
die doe 
weerbal 
slae, a 

M 

] 

K 
DIE st1 
lkeys, C 
nJe 'n 
sowat J 
d.Je gen 
nls omi 

Van c 
vra is 
hoor v1 
uittredt 
ment l 
dente 1 
en sl e& 
bet a1 

Uitsp 
gewisse 
,,So met 
like a 
big bul 

In 'n 
nle s~ l 
is dat 
word d 
die me 
Nusas l 
denteli1 
(Upen) 
• In • 
maand 
vir die 
Nus as 
dente 
rnosie t 

---
Ho1 

rond! 

D 

D1 
(bus 



IS 1975 

nassa is 
e is bena-
1 van die 
!lent son
evan ons 

lk betuig 
vlr bulle 

personeel 
wat mee
' aile eer 

:amp, 
lenteraad 

t , 

SITTER 

iteit van 
die Sen· 
e belang 
:le in die 

1eke leer 
erde wat 

oor die 

' simpo
>ie voor
du Toit-

1nt 

E 
.AN 
E 

100 
039 
-WP 

nheid 

:K-

K 

room 
-WP 

VRYDAG, 29 AUGUSTUS 1975 

SW APO AKTIEF IN 
SUIDWES GENL. 
MAGNUS MALAN 

AKTlEWE optrede van SWAPO·kan in Suidwes-Afrika verwag word uamate 
militante organisasies en Iande hul pogings verskerp om te midde van die 
ontspanningspolitiek die lnternasionaJe mening teen Suid-Afrika te kry. 

56 het die hoof van die leer. j weldpleging, wortel en tak uil 
lt.-genl Magnus Malan, op die te roei. 
jaarlikse simposium yan die 
Sentrum vir Internaslonale TRAGEDlE 
PoUtiek verlede Vrydag hier .,Ofskoon d1t 'n nasionale tra· 
gesl!. gedie sal wees en ons mUitl!re 

mag ten opsigte van ander le· 
GRENSE wensnoodsaaklike take sal 

Volgens gent Malan is 'n toe- verswak, is ons militl!re po
name in subverslewe dade wat tensiaal ter ondersteunlng van 
onrus en geweld elders kan die Suid-Afrikaanse Polisie var 
stook, nie uitgesluit nie. Daar die bekamping van openbare 
bestaan tans toestande wat kon(lik in die geval van binne· 
groter beweglngsvryheid vir landse onrus, georganiseer om 
terroriste, tot sells aan die Re- snelle en doeltreffende op. 
publiek se grense begunstig. trede te verseker,'' het gent. 

Genl Malan het gesl! dat dit Malan gesl!. 
die doelwit van ons mili~re 

weerbaarheid ts om sulke aan- 1 VERDEDIG 
slae, asook binnelandse ge- Genl. Malan bet dit ook be· 

klemtoon da~ Suid-Alrlka se 

militere paraatheid op die ver
dediging ingestel is: .,Dit be· 
taam ons as Christelike·nasio· 
nale staat om ons toevlug tot 
militere dwanaoptrcdes te 
neem eers nadat aile ander 
magsinstrumente nie daarm 
kon slaag om nasionale be lange 
doeltreffend te beveilig nie. 
Terwyl ons dus geen aggres· 
siewe oogmerke het nle, hand
baa! ons 'n Sterk weermag, 
nie om 'n wapcnwedloop in 
Suider·Afrika te ontketen of 
om ander state of eie bevol
kingsgroepe deur mllitl!re 
dreigemente tot ooreenkoms 
te dwing nie, maar met die \ 
priml!re doe! om gewapende 
konflik te voorkom," aldus 
gent. Malan. 

Tydens die voorwedst:ryde met Saterdag se lntervarsity op Olenpark het die bloed dik
wels gevloei. Hier het een Kovsie slag in die slag gebly. Die Pukke het met hierdie wed
s tryd bewys dat hulle diepte het en niks hat om vir die toekoms te vrees nie. Die twee-

MIN WEET 
\ 

MAAR 
BANDE 

HOUOP 
KAAPSTAD 

DIE studentekoerant van die 
Ikeys, Comment, bet op 3 ~u
nle 'n men.tngsopname onder 
sowat 190 studente gebou om 
dJe gemJddelde student se ken
Dis omtrent Nusas te toets. 

Van die studente wat onder· 
vra is ,bet 143 nog nooit ge
hoor van Karel Tip, Nusas se 
uittredende president nie. Com· 
ment bet ook 180 S.O.D.-stu· 
dente gevra wie mnr. Tip is 
en slegs sewentien van bulle 
het at van hom gehoor. 

WHO'S BE? 
Uitsprake oor mnr. Tip bet 

gewissel van: ,.Who's he?", 
,,Something in Nusas", "Sounds 
like a real rick" en ,.Runs a 
big bulldozer firm". 

TRAGIES 
In 'n hoofarUkel van 10 Ju

nle se Comment dat dlt tragies 
is dat Nusas so goed geken 
word deur sy studente en dat 
die meningsopname bewys dat 
Nusas kontak met die brei! stu· 
denteliggaam verloor bet. 
(Upen). 
• In die begin van hierdie 
maand bet meer as 900 lkeys 
vir die behoud van bande met 
Nusas gestem. Slegs 80 stu· 
dente bet teen bogenoemde 
mosie gestem. 

.... ,, ....•........ 
Hou u van skryf en 

rondgaan onder mense? 

Doen aansoek by 

DIE WAPAD 
(bussie 15 van S.R.R.· 

kantoor) 

. . ............. -~ 

de span hat die studentespan van die Kovsies maklik met 19-7 geklop. 

ASUGELD· 
STU·KRAG VRA. 

Dis nie speletjies om geld te 
bele nie. Vandag nog minder as 
voorheen. Want deesdae moet u 
geld inflasie kan hokslaan. 

Dus, voor u sommer in enige 
spaarrekening gaan geld bele, 
vra uself eers af: 

(i) Kry ek die hoogste 
beskikbare rentekoers? 

(ii) Is daar dalk versteekte 
finansiele koste wat my 
rentekoers verminder? 

(iii) Word my rekening maan
deliks met die rente gekrediteer
of net een keer per jaar? (As u 
maandeliks gekrediteer word 

soos by Nedbank, verdien u 
spaargeld saamgestelde rente, 
en u belegging groei soveel 
vinniger.) 

(iv) Word ek beskerm teen 'n 
skielike daling in rentekoerse
en gaan ek baat as die koerse 
weer klim? 

(v) Kan ek geld trek as ek wil? 
U sal vind Nedbank weet die 

beste raad met u spaargeld. Wat 
u besondere behoefte ook al mag 
wees. En as u eers 'n Nedbanker 
is, sal u 'n Nedbanker bly. 

Nedbank Beperk 
Geregistreerde Handelsbank 
'n Lid van die Nedsual-groep. 

DIE 10EKOMS l1 
BY DIE NEDBANKERS 

Ontmoet ons universiteits
man-

Mnr. Christo Holtzhausen 

Wsnneer daar onmiddel
like deskundige sdvies oor 
studente se ge/dsske, ver
sekering, reis en dies meer 
verlsng word, sal u vind 
dst julie mekaar verstssn. 

Vir volledige inligting oor 
ons Universiteitsdiens en 
vir vinnige bes/uite, sien 

Christo Holtzhsusen 
by Nedbank in 
Potchefstroom 

of skakel hom by 4394. 

W at u pis nne ook a/ i~ , 
een msnier om in die lew· 1 

vooruit te kom is om die 
regte mense te ken. 

Die 
Nedbankers 
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Vir die eerste keer in tlen jaar kon die netbaldoedies van die Puk da~in slaag om die 
Kovsles op hul herrie te gee. Hier is die Pukke juis besig om 'n doel te sink. Die Puk 

het met 20--19 gewen. 

Die sjampanje-stryd het ons ook loshande gewen. Tweede van regs langs die hoofdirigent. 
Dawid Weyers, staan die Puk se oulike sjanpanje-nooi, Hannie Croukamp van Karlien. 

Die Pukka se judospan wat 
die afgelope lntervarsity teen 
Kovsies die Kovsies na wil
lekeur rondgegooi het. Die 
span was: M. van der Merwe, 
R. van Rensburg, C. Prinsloo. 
H. van dar Merwe. N. Stolz, 
W. Strydorn en J. Coetzee. 

FOTO'S DEUR 

FOTOKUNS 

) 

'$:-# - ( 

VANJAAR 
GEBEUR 

. DIT TOE 
EINDELIK 

PUKKE Geskledenlst Na 9 jaar 
gebeur dit. Die Pukke wen so- , 
waar die netbal tydens Inter
varsity. Pukke dis wonderllk, 
dis groot om die Kovsies so te 
sien. Met a1 julle belangstelling 
en aansporlng tangs die baan 
het julie ons gehelp om dit 
te kon regkry. Dankie daar
voor. PUK se eerstes het ge
wen 20·19 en die tweedes 26- ::::,••~ 
14. 

Die koshulse het ook konlng 
gekraai en die uitslae was soos 

'"' volg: 

I Heide: Madelief - 8-5 
Karlien: Soetdoring - 17·6 
Vergeet-my-Nie: Stad - 6-18 
Dorp: Wag-'n-Bietjie - 6-7 
Heide (2)· Hobhouse - 4·13 
Oosterhof: Steyn - 8-9 
Klawerhof (2) : Kestell- 11·18 
Klawerhof: Welwitchia - 10·9 
Kulu: Idahlla - 24·7 
Wanda: Koos vd Merwe- 23·9 
Koshuise 5 gewen en 5 verloor. 

Die pluimbai-Pukke kon net
net nie daarln slaag om hul 
Kovsie-teenstanders die loaf 

af te steak nie. 

Die Pukke het ook skoonskip 

I
an die stoei gemaak. Hier is 
n stoeier van die Puk besig 
om die Kovsie al sy dae te 

gee. 

I 

Die Pukka het ook die skynhof 
gewen. Hier mediteer Jan 
Henning en Jurg Prinsloo oor 
hoe hulle die liegbek van 'n 

getule gaan vastrek. 

SKERM 
PUKKE, met trots kan u terug· 
blik op die afgelope intervc· 
sity, waar elke Sportklub ge
poog het, om die PUK se naam 
hoog t e hou. 

Gedra deur die morele onder
steuing van die Pukke bet ons 
daarin geslaag om die Kovsies 
met 39 teenoor 25 te verslaan. 
Ek meen dat dit die aangewese 
geleentb('id is, om die Pukke 
te bedank vir die fantastiese 
opkoms. Dankle Pukke! 

Die uitslae was dan kortliks 
soos volg: 

LAND LOOP 
DAMES: 
1. R. de Klerk, P.U., 14:51 
2. L. van Biljon, P.U., 15:28 
3. H. van Heerden, U.O.V.S., 

15:34 

2. D. Lamprecht, U.O.V.S., 
33:01 

3. N. Meintjies, P.U., 33:20 
4. N. Nicholaison, U.O.V.S., 

33:30 
4. M. Holtzhausen, U.O.V.S., 5. J . Lubbe, P.U., 33:41 

15:36 6. K de Beer, P.U., 34:02 
5. D. Swanepoel, P U., 16:39 7. J. Hagen, U.O.V.S., 34:18 
6 M. Barnard, P.U, 17:24 8. C. Schutte, U.O.V.S., 34:26 
7. P. Bornman, U.O.V.S., 17:56 9. P. Lamprecht, U.O.V.S., 
8. I. de Vllliers, U.O.V.S., 34:35 

18:16 
9. S. Snyman, U.O.V.S., 18:31 

10. C. Vermooten, P U., 19:33 

PUNTESTAND en PLEK. 
P.U 14 punte. Eerste plek 
U.O.V.S. 22 punte. Tweede plek 
MANS: 
1. A. Krogman, P.U., 31:24 

10. E. Holtzhausen, U.O.V.S., 
34:56 

11. G. Doorewaard, P.U., 35:12 
12. l Maree, U.O.V.S., 35:15 
13. P. Olevano, U.O.V.S., 35:16 
14. S. Rieckert, P.U., 35:21 
PUNTESTAND en PLEK 
U.O.V.S. 40 punte 
P.U. 40 punte. 
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Dames: PU 13 - UOVS 3 
Mans: PU 26 - UOVS 22 
Johan Freysen. 
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MENSE STRY AL 
SEDERT EERSTE 
INTERV ARSITY 

DIE kwessle oor wle en wat nou eJnttlk 'n student Is, smeul al bale lank . .. 
om presles te wees, sedert die eerste lntervarslty tussen Mattes en lkeys. 

Een van dle stigterslede van 
bogenoemde Intervarslty, mnr. 
Cecil Steyn (84), bet reeda In 
1tll hlerdie saak te berde 
gebring. 

Die Wapad bet 'n bietjie 
gaan rondk.rap en op die vol· 
gende twee briewe afgekom. 
Die een is deur mnr. Cecil 
Steyn op 24 Mei 1975 aan Die 
Burger geskryf en die tweede 
deur sy seun, Gys, o.p 6 Mel 
aan Rapport. Ons plaas die 
brief van mnr. Gys Steyn 
eerste. 

KLUG 

Die kwessie van lntervarslty 
bet ,yol!gens my mening in 'n 
klug ontaard. My vader, mnr 
Cedi Steyn, is blykbaar nog 
al oorlewende van die vergade
ring wat 'bel! ls tussen die W. 
P. Rugby-unle, die Victoria 
College en die South African 
College om die fo{ldamente te 
I! vir dlt wat vandag nog be
kend staan as Intervarsity. 

Omdat my vader nog altyd 
die standpunt gebuldig bet dat 
die nele gees van Jntervarsity 
verkrag woro deur die !eit dat 
persone daarin betrek word 
wat nie voltydse studente aan 
die betrokll:e universiteite Is 
nie, .beskou ek myself as be
voee om hieroor 'n paar wool'
de te skryf. 

MARKO!I"mR 

meegedlng word maar dle ou 
manne met harde baarde, 
vrouens, kJnders en bankreke
nlngs moet teruptaan as daar 
vir lntervarsity meegedlng 
word anden cal ons noolt weet 
wle die Jterkste studentespan 
bet nle. 

Moet ook nle vir my se dat 
dit al jare so aangaan en dat 
almal dit so aanvaar nie. My 
vader en ek aanvaar dlt nle 
en ek is seker dat bale van 
die jong studente wat nle bulle 
regmatige plek In bulle stu· 
dentespanne kan lnneem dit so 
'8anvaar nle. 

Ons leef In 'n tydperk van 
gedurlge verandering en daar 
Is geen rede waarom ons ook 
nle In ons rugby die goeie uit 
die verlede kan neem om so
uoende die gees van Intervarst
ty te laat berleef nle. 

Wanneer 'n mens toegelaat 
word om jou plek in 'n span 
te koop deur vir 'n pa.ar niks· 
beduldende ou vakldes by dle 
universlteit In te skryt laat dit 
'n mens bale dink aan die 
pseudo-amateurlsme van ander 
sportsoorte en die Suid-A!ri· 
kaanse Rugbyraad is dan so 
gesteld op rugby se amateur
status. 

DIE BURGER 

Die .volgende brief Is deur 
mnr. Steyn se vader, mnr. Ce
cil Steyn aan Dle Burger ge-

Op daardie vergadering, on· skryf. Mnr. Steyn was een van 
der voorsitters.kap van mnr. L. die sti&ters van die Intervar· 
S. Smuts en w.aar oubaas Mark· slty tussen Maties en lkeys: 
Otter ook teenwoordig was, Is Ek was die rugbykapteln van 
daar onder andere 'besluit dat dle S.A. Kollege In die eerste 
alleenlik bona fide studente Interko!Jege-wedstryd tussen 
aan llntervarsity mag deelneem. die SJA. Kollege en die Victo
Dit is geensins moeillk om te ria-kollege in 19ll. V66r eli~ tyd 
verduldellk wat huUe onder het die twee kolleges oor en 
bona fide student verstaan bet weer beswaar gemaak oor wle 
nie, want in daardie tyd is daar toegelaat mog word by die keu· 
sells beswaar gemaak teen die se van die spanne. Die V K. het 
lnsluiUng .van die Kweekskool beswaar gemaak teen die toe
by die Victoria Kollege en ook lating van die regstudente en 
teen die insluitlng van studen· die S.A. Kollege teen die in· 
te wat in die Wet studeer en slultlng van Kweekstoolstuden
gedurende bul studies ook ield te. 
verdien bet. 

STATUS 

Nou wil ek beweer dat die 
beginsels wat deur die stieters
lede van die bedendaagse Inter
varsity neergel& Is, met die jare 
afgewater Is omdat lntervarslty 
'n statusslrnbool tfeWOrd bet en 
nle Ianger 'n kra.gmetini' tus· 
sen jong studente ole. 

·Die oop klubs kan bly voort· 
bestaan as daaT in dle ligas 

PLATSAK? 
MAAR 

STRALE

JAKKER? 

Elr: meen ek Is nog die enlg
ste oorlewende van die komi· 
tee wat die r~lngs getref bet 
vir die wedstryde tussen die 
twee inri&tlngs. Dlt bet bestaan 
ult drie lede van die VIctoria· 
kollege, naamllk m.nr. MarkOt· 
ter (Oubaas Mark), D. de Vtl· 
lien 1(kapteln) en nog een. D.le 
drle \oir s .. A.K. waa C. Steyn, 
M. Lundle en, ek meeo, Da
noon-Duncan. Vir die Rugby
unle was daar ooll: drle. Ek ont· 
hou net die voorsitter ,was mn.r. 
L. B. Smuts. Die notule van die 
vergad~rlni' Is ongelukldg ver· 
nleUi' 1n 'n brand In die ou 
kleedtamers van die spelers. 

m onthou nog twee vema
me beslulte wat eenparig deur 
die vereadering geneem is: 

1. Geen bekers of ander tro
fel:! moet toegelaat word rue. 
Soos destyds gese Is: .~o pot· 
bunting"'. 

van dle kollege. 
Op die ,vereaderlng is lbe

klemtoon dat enlgiemand wat 
geld verdlen, geen bona fide 
student mog wees nle. 

Daar dle toelating tot span· 
ne vir inter-universlteltswed· 
stryde 'n saall: is wat bale 
sportsoorte raall:, behoort die 
versklllende studenterade daar· 
oor te besluit. Vir my en se
ker vir baie ander ook Is dit 
'n saak van ltommer dat 'n 
groep van hoogs ontwUtll:elde 
mense ll:an beweer dat enlg
iemand wat die nodige gelde 
betaal, beskou kan word as 'n 
student van die lnrigtlng en 
dat so •n persoon toegel11at 
moet word .in wedstryde alleen· 
Ilk vir studente . 

Vir my altans Is daar nle 
veel verskil tussen spelers In 
'n o.20-span wat awyg as bulle 
weet dat een van bul spelers 
oor die ouderdom ls en die 
lede van 'n intervarsity-span 
wat geen protes aanteken as 
bulle weet dat daar wei spe· 
lers In bul span Is wat nle 
atudente 1s nie of, soms, noolt 
was nle. 

JAAG 
DIE 
BAL 

BLADSY NEGE 

Vinnig op die bal. dit is Koos Snyman. Agter hom kom Piet 
Brand ook nader om te help. Frans Barnard, Puk se senter, 
is ook in die nabyheid te sien. Barnard het Saterdag 'n goeie 
wedstryd gehad. Die Pukke het nooit Saterdag gaan 16 nie, 
en die Kovsie wat op die foto nader kom. dink blykbaar ook 
so. Die foto is tydens Saterdag se lntervarsity geneem. 

Sien prot. G. N. 

van den Bergh 

van Geskiedenis 

2. Die V K . 1e Jpelers kon 
ieties word ult die hol!rsll:ool, 
die KweeUkool en studente 
van die ltollege. ,Vir S.A.K. mog 
speel regstudente, leerUnge 
van die S.A.C.S. en studente 

Kllppiea Kritzfnger, Shlmlaa ae kepteln, op pad doellyn toe. Krltzlnger het Saterdag tydens lntervaralty 'n bara ge1poo 
en een moo! ckle gaan druk. Hlet probeer Eric le Roux hom keer. (Foto: A. Gerber.) 
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PUK MOES 
DIE KNIE · 

BUIG 
DIE Pukke moes met die afge· 
lope Jntervarsity die knie buig 
voor die sterk span van die 
Kovsies. 

Jn die mans enkelspelle het 
die Vrystaters gewen met 'n 
puntestand van 86 teenoor 80. 
Pieter Campher het E. Burgel 
oortuigend geklop met 'n tel 
hng van 7/6, 6/2. Fame was 
minder gelukkig en moes na 'n 
baie taai en lang wedstryd die 
knie buig. C. Botha van die 
PUK het ook 'n mooi wedstryd 
a:ebad teen J Venter en het 
gewen met 7/5, 6/3. 

Jn die dames enkels het die 
Kovsies oortuigend die oor· 
hand gehad deur te wen met 
'n totaal van 78 teenoor 52. 
Nie een van die dames Icon 
daarin slaag om ·n wedstryd In 
te palm nie, hoewel hul heel 
verbete gespeel bet. 

In die dubbelspeUe vir mans 
het die Pukke ee-ter die oor· 
hand gekry 

IN GOEIE 
GEES 

DIE Puk se muurbalklub het 
nle 'n reuseoorwlnning behaal 
oor die Kovsies nie, maar bet 
in goeie gees met enkele punte 
verloor. 

Die uit.slae Is u vola: : 
Mans 1 UOVS 4 PUK 1 
Mans 2 UOVS 3 PUK 2 
Dames 1 UOVS 3 PUK 2 
Dames 2 UOVS 2 PUK 3 

Die Puk hat diepte. kan meM 
a6 nadat ons tweedea Sater
dag Kovsies sa tweede span 
die loaf afgesteek het. Kovsiea 
hat aile rede om bekommerd 
te voel. Hler ia akn.mskakel 
Ripple Venter op pad doellyn 

toe. Die Pul< se tweedes het 
hierdie wedatryd met 1~7 
gewen. Ofskoon die Kovsles 
die skeidsregter telkemale uit
gejou het. het die Puk oortui
gend gewen. (Foto: Attie Ger-

ber.) 

VRYDAG, 29 AUGUSTUS 1975 

Wat nou. vra die heelagter 
van die Shimlas. Piet Strydom, 

aan 'n ewe verdwaasde Ger

rie Germishuys tydens Sater

dag ae lntervarsity op Olin
park. Die Shlmlas het hierdie 

wedstryd met 49-3 gewen en 
die Pukka die grootste loesing 

in die geskledenis toegedlen. 
Die Pukka het egter nooit gaan 

le nie. (Foto: Attie Gerber.) 

TOE WEL 
VOL 

KNOPPE 
GESKOP 

DIE karatemanne en ·doedles 
bet vanjaar skoonsklp gemaak 
met die Jntervarsity. In hlerdie 
jaar van die vrou was dit eg· 
ter die dames wat die hete to· 
neet oorskadu het en verseker 
het dat die PUK oortuigend 
wen. 

HuUe het naamlik 39,6 punta 
bymekaar gebring teenoor die 
26,4 van die Kovsiedames. Dlt 
was in die kata·afdellng. 

Die mans het in die kata·af· 
deling die onderspit gedelf met 
'n puntestand van 81,4 teenoor 
die 85,3 van die Kovsies. In die 
kumlte-afdellng bet die Pukke 
weer eens tweede gekom met 
'n telling van 7 teenoor 13. 

Die totaal is egter PU 128,00 
teenoor UOVS 124,7. 
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Een van die Kovsies se uitblinkers wat die Puksenters 
tydens Saterdag se lntervarsjty telkens in die lug laat gryp 
het. Pikkie du Toit het Saterdag 'n baie goele wedstryd vir 

die Shimlas gespeel. (Foto: Attie Gerber.) 
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Intervarsity: a __ es bet nie p_uis 
verloop nie 

Deur Jurg Prinsloo 

HOEWEL ·n mens jou blootstel aan 'n beskuldJging 
van sour drulwe wanneer jy nA lntuvusity kritiek 
lewer, kan sekere dinge liewers nou ges(! word vir 
kennisname. 

Eerstens kan ons skeldsreg· 
ters .wat Saterdag opgetree het 
in die drie wedstryde op Oll!n· 
park, geluk ,gewens word met 
hui algemene .bantering van 
die spel. 

Tog het dit opgeval dat daar 
in die hoofwedstryd telkemale 
toegelaat is dat die Vrystaat se 
spelers die bal met die hande 

KOVSIES 
LEKKER 
GEGOOI! 

DIE Pukke bet die Konles 
gewys hoe om mense rond te 
gooi In die Judokompetlsle. 
BuUe bet met vyf weDDe teen· 
oor twee gewen. Dlt totale ult
slag was PUK - 35 teenoor 
die Kovsles se skampere der· 
tJen. 

Die judokas wat hul gevegte 
gewen het is Morne van der 
Merwe, C. Prlnsloo, H. van der 
Merwe, N. Stoltz en J. Coetzee. 
Die ander twee Pukke het bale 
goed geveg, maar het oet nael· 
skraap bul gevegte verloor. 

Die judokas kan net bale 
dankie se aan die Kovsles vir 
'n feestelike aand en vir hul 
goeie sportmansgees. 

I~ en specl vanuit die los
skrums, terwyl die skeidsreg· 
ter in 'n hceltemal gunstige po
slsie daama staan en kyk. 
Hierdie tipe oortreding gee 
makltk aanlelding tot f rustra· 
sle by spelers en gevolglik ru· 
we spel. Verwoede trapskrums 
bet In die verlede al op suike 
oortredlnit gevolg waardeur 
menlge speler beseer is. 

'n Ander tlpe oortredlng wat 
dlkwels In Saterdag se wed· 
stryd voorgekom het, was op
tel in die lynstane. Die manne 
van die Vrystaat het darem te 
maklilt daarmee weggekom. 
Hierdle tipe oortredlngs Is nie 
bevorderlik vir ruibY nie en 
behoort aan bande gel~ te 
word. 

VERWARRING 
Tweedens hct daar klaarblyk· 

Ilk verwarring ontstaan oor 
optrede van studente wanneer 
'n Alma Mater tydens die ver
rlgtlnge gcspeel en geslng 
word. Die Kovsles se orkes het 
lustli voortgespeel ter.wyl die 
Pukke hul universiteitslled na 
anoop van d1e hoofwedstryd 
gesing bet. Dlt alles kon moont-
1~ verhoed gewees het as bel· 
de .untversltelte se dlrigente 
saamgewerk hct om mekaar dte 
geleentheld te iUn om hul AJ. 
rna Mater te sing Ons hoop dit 
word volaende Jaar so gerel!l. 
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Die Pukka het Saterdag allea In die atryd gewerp. Hier bring 
J.nes Claaaaen vir Gerrie Germlahuya grond toe. 

(Foto: Attie Gerber.) 
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BLADSY ELF 

Pikkie du Toit, briljante senter van die Shimlas,' hardloc)p 
hie.r verby Frans Barnard wat 'n vergeefse poging aangewend 
het om hom te keer Ook te laat om te keer is Diederick 

Fouch6. (Foto: Attle Gerber.) 
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STEUN 'N RIEM 

ONDER HART 
VIR die tennisspelers was dit Saterdag 'n riem on
der die hart om te sien hoe hul sportsoort deur 
die massa ondersteun is. 

Vir die eerste kcer is kos-~ Bernard. 
huisspanne betrek by Intervar· Andre Henning weu F. Bezui· 
sity. Hulle het bul dan ook dcnhout. 
·uitstekend gekwyt van hul 
taak. Die damesspanne van 
Klawerhor en Karlien, het al
bei hul wedstryde maltllk ge. 
wen. Over de Voor wat die 
enigste mansspan was, het net 
verloor, maar •bet nogtans bale 
goed gespeel 

Die opwindendste wedstryd 
van die dag was seker die en· 
kelspel tussen Fanie Campher 
en Luky Badenborst. Fanle 
moes egter die knie buig in 
die derde stel met 'n telling 
van 11 - 9. Pieter Campher 
het maklik met 'n gewese 
SA Junior kampioen afgere
ken met 'n telling van 7 - 6, 
6-2 . 

Die dames van die uitslae 
is as volg: 
D. Botha verloor teen R. Fer-

reira Kovsies. 

C. Botba wen R. Ferreira. 
lB. Hatting verloor teen Fourie. 
E. Ferreira verloor teen Sy-

mington van Kovsles, 
Die dames het al hul enkel

spelle verloor. 

Tweecle span: 
Chari Marais wen teen Prlt· 

chard. 
Charles Siertsema verloor 

teen H. Otto. 
Louis van Wyk verloor teen 

Pritchard. 
Gerrie van Wyk verloor teen 

J . Richter 
Janrue van Rensburg wen A. 

Die enagste tweedespan da· 
me wat haar opponent sommer 
vinnig kortgevat he!, was Erna 
Brits. 

In die dubbels bet die 
Campher broers weereens vir 
'n skitterende wedstryd ge. 
loon en ook getoon dat bulle 
nie maklik In die Senior In· 
terprovinsiaal wat binnekort 
plaasvind gewen sal word nle. 

In die totaal het die mans 
sleg.s met 86 - 80 verloor. By 
die dames het daar egter 'n 
leemte bestaan. 

HET DIT 
AMPER 

GEDOEN 
DIE Pukke bet bo verwagtlng 
goed gevaar in die kragmetiJll 
met die Kovsies op Vrydag 22 
Augustus. 

Nadat die Kovsles laat weet 
het hul kan 'n span van 20 
mans en 10 dames stuur, is 
daar gevrecs vir die ergste. 
Die Pukke bet op die ou end 
toe sleas met 'n kortkoppie 
\'erloot·, 14·16. In albel rondtes 
was dle telling 7-R Hartlllc ge· 
luk Kovsles, en Puk.ke, volgen
do Jteer kap ODS hulJe fiou! 

~ 



Ole Bfou Ekspres, kan mens Gerrie Gerrnishuys noem n6 
Saterdag se eskapade op Oli!npark. Germlshuys het weer 
eens bewys dat daar min vleuels in Suid·Afrika is wat ay 
gelyke Is. Gerrnlshuya het ook twee driei! gedruk. Hy Is 
aanvanklik goed deur James Claassen dopgehou, maar na· 
dat die senters van die Puk se verdediging gevou het, het 

Germlshuys na willekeur bafjaar. (Foto: Attie Gerber.) 

KOVSIES 
WEN MET 

GROOT 
TELLING 

Deur Jan van Vuuren van Hoofstad 

WAT al die ~kke geboop bet sal nie gebeur nie 
bet toe gebeur. Almal bet geboop dat ons ou ge· 
middelde eerste span die provinsiale span van die 
Kovsles goeie teenstand sal bled, maar watwou. Die 
Kovstes bet bulle ole daaraan gesteur nie en die 
35e ihtervarsity tussen die twee universiteite met 
'n rekordtelllng gewen. Die telling was 49-3. 

Die wedstl)'d is hoofsaaklik 
tussen die voorspelers gespeel. 
Die Puk bet meer as hul deel 
van dle .bal uit al die a!delings 
van die voorspel gekry. As in 
ag geneem word dat die Kov· 
sies se slotte die provinsiale 
slotte van die Vrystaat is, is 
die lynstaanstelling van die 28 
21 in die Puk se guns 'n puik 
pluimpie vir Dries Coetzer en 
Piet Brand. Nadat Dries egter 
die veld verlaat het, het die 
Kovsies die lynstane op no. 3 
be!llin oorheers en al hoe meer 
balle aan bul agterlyn besorg. 
Die agterlyn bet dan ook die 
ding gedoen. 

In die losskrums was die 
stryd tot met rustyd toe nog 
gelyk, Johan Radloff moes eg· 
ter net voor rustyd die veld 
verlaat. Die gevolg was dat die 
Puk nie meer hul regmati.ge 
deel van die losskrums kon 
wen nle 

Alhoewel die Kovsie agterlyn 
baie van die bal gesien het, 
kon bulle nie agterlangs rnaak 
wat bulle wou. Die Pukspelers 
bet verdedig asof hulle lewens 
daarvan afhang. Die gevolg was 
mistasting deur die Kovsies 
en baie skrums. Die Puk bet 
die bal 17 keer teenoor die 
Kovsles se 8 keer in die skrum 
ingesit. Die vaslroptelling was 
2-1 ln die guns van die 
Kovsies. 

Die Kovsles bet egter aan die 
Puk gewys hoe word rugby ge
speel. Daor kan gekla word oor 
nie-studente in die Kovsie-span 
maar in die Puk-span is daar 
ook spelers wat nie bona fide 
studente Is nie. 

Die monne is die Kovsiespan 
wat nie voltydse studente Is 
nie bet wel 'n groot aandeel 
aan die span se oorwlnning ge
had maar twee spelers wat wel 
studente 1s bet eintUk die Puk 
se graf gegrawe. De Wet Ras 
met 17 punte, wat 'n bril!ante 
drle lngeslu.it bet. en Edrich 
Krantz met drie slim en puik 
driel! IW~ vir 29 punte verant· 
woordellk. 

Dit was 'n harde wedstryd 
maar ek dink dat die Puk heel· 
temal i[elukklg kan voel oor 
die vertonlng wat hulle teen 
die ou manne van Kovsieland 
gelewer bet. Oor 'n jaar C>f wat 
sal huUe nie meer met die ou 
manne kan speel nie en dtt 
is dan tWanneer die huidige 
tweedes en die o.20.span sal 

wys dat die Puk tog oor meer 
diepte as die Kovsies besklk. 

In die geheel gesien was dit 
nie so 'n aanskoulike wedstryd 
soos wat verwag is nie. Daar· 
voor bet die Puk·spelers te 
hard na die Kovsies se sin ge
speel en kon die agterspelers 
veral nie doen wat bulle wou 
nie. 

De Wet Ras. die man met die 

voet. Ras het vir die tweede 
agtereenvolgende Saterdag op 
Oliinpark nie na wense geskop 

nie, maar nogtans 17 punte 
met die voet aangeteken. Hy 

het ook 'n al8g pragtlg 98* 

breek en omtrent deur die he
Dte Wapad WOTd oedruk deu,. 
die Potchef!iToom Hnald le Pukspan gehardloop vir 'n 

(Foto: Attie Ger· 
bw.) 

(Ednu.) Beperk, Oll!fttaan 11, mooi drie. 
Potchefst,.oom. 

DIE WAPAD 

TROTSE PLUIME 
HOEWEL die Puk se pluimbalspan nie so goed ge
vaar het met dit' SAU-toemooi nie, het bul bulseU 
bewys met die afgelope Intervarsity. 

Hulle bet die Kovsles abso
Juut gevou deur bulle met 1!5 
wedstryde teenoor 0 te wen. 
Van die dames bet Rosalie de 
Klerk makllk gewen Is die en
kelapel en in die mans enkels 

bet L. Wolmarans van die Puk 
oo~ sy man deeglik gestaan. 

Die mans en dames dubbels 
was van meet af aan die Pull:ke 
s'n asook in die gemengde dub
belspelle. 

VRYDAG, 29 AUGUSTUS 1975 

Overs aan· 
wenkant 

SATERDAG 16 Augustus is die koshuisliga voort· 
gesit nadat sommige spanne 'n blaaskans gehad bet. 
Over de Voo1· het sy segetog voortgesit deur met 
Caput se eerstespan af te reken. Die eindtelling 
was 13-0 in Over de Voor se guns. 

Over de Voor, dle voorlopers 
in d1e A-liga, moet nog teen 
Dorp en Drakenstein speel na 
Intervarsity. 

HARD LOOP 
In 'n ander spannende wed· 

stryd het Hombre 1 vlr Dorp 1 
geklop met 11 punte teen· 6 
Vanwee die sterk wind wat die 
dag gewaai het, was beide 
spanne verplig om meer met 
die bal te bardloop as om dlt 
te skop. Dit het aanleiding ge
gee tot aanskoulike rugby. 

Hoewel Hombrt kort na rus· 
tyd sonder die stewlge spel van 
hul senter Ben van Vuuren 
moes voortspeel nadat hy met 
'n skouerbesering die veld 
moes verlaat en bul flank 
Louwtjle Erasmus deurentyd 

op vleuel gespeel het, bet Horn· 
br~ dle spel 4;edomlneer. Die 
manne van Dorp bet nooit tou 
opgegooi nie en moes mooJ te
rugveg. In hierdie verband 
moet die naam van ,.Ton". hul 
vasskopstut vera! genoem word 

ONOORWONNE 

Hombr~ 11 het onoorwonne 
die selsoen afgesluit deur 
Klooster 11 met 40 teen 4 te 
verslaan. Hierdie span was 
vanjaar onkeerbaar en bet ge
reeld met massiewe groot tel· 
lings gewen. HuJie wen van· 
jaar die B-liga Joshande. Kloos· 
ter ill het nie vir bul wedstryd 
opgedaag nie. Hombr~ en Over 
de Voor sal nou moet uitspeel 
om die beker In die C·li.ra, ten· 
sy lets onvoorsiens gebeur. 

LANK EN TAAI 
DIE afgelope naweek is die Taaibos I marathon gehou. Soos 
met elke byeenkoms kon jy weer eens nie anders as om 
die geel Pukfrokkles raak te sien nie. Die wedvaart Is oor 
vyftien kilometer beslis en 'n baie vinnige pas is gehand· 
haaf. 

UITHAAL 
Ongeag die feit dat daar geen item vir beginners was 

nie en die manne saam met die seniors moes roel. het linus 
de Jager die derde plflk lngeneem. Slegs vyf minute na 
Wally Fischer bet hy oor die wenstreep geflits, die per· 
soon wat tweede geiiindig het moea ulthaal om voor te 
bly. 

DILLE 
Ole langnawflek wat voorle hou groot dinge vir die 

P.U. se roeiers in. Hulle gaan saam met die Tukkies die 
Ktokedilrivier aanpak. Springbokroeier Willem van Rlet gaan 
die manne vergeul op d1e toer en hulle in dieselfde tYd 
bietjie meer leer van witwater. Die rivler leen hom baie 
goed vir sulke ondervinding aangesien die jaarlikse wftwater· 
kamploenskappe daar gehou word. Dit beloof 'n heel aan· 
gename naweek te wees. 




