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DIENSPLIG 
DIE Rcktot, lJI'OC. H. J J 'Sln· 
ife, bet dH &flf').ope maand 
lllOS vole oor verpltgteo, ve.r· 
lengdo militae d.lensplla ~t 
deur •ude:nt.e vao d1o Pot~nef· 
stroowe Unive~ttrut &fldoen 
word, bulb~ 
• Dat a~ studente 'tnlt opae
rcep il dr verlen&de \'tlrpUgn< 
aultter-e dlenspll~ SQ'\·er dlt ek· 
samms, fus~p of toasbY· 
wonlni aepen.USN!t m4>Ct otd 
nie.. 
• Studcate wal ope~ Is. 
moet dle nodlae bewy• a.-n die 
AdmlnJ.5U'&Sie Jewer ' urns 
met die beb:okke departcmtnl 
~ cetrd ~ wont tn ver· 
band met die laat-alle,~n& 
vnn aanvuUJnpekaamCN (± 
middel April). 
• Studente wat In 41o loop 
van die 1anr vtr d.tle rtllllnde 
opgeroep word sal nh~ gepeno· 
tl!eer word in verband met dit' 
regulasl11 van ten mtnste GO 
peneot klas~}'Wonlna nle. 
• Om ~nlrt ml$ventanCi of on
rellmat.l.gltt!d:e te voorkotn. 
moe.t die Urlttellke toc:atcm· 
mlng In an~· aeval!e "V&n 11\e 
~e-- em EDaul~nlfde

ling \'~ray word 
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Kanselier: ons 
moet na 
buite leef 

DIE tema van Oud-Senator Jan de Klerk by dle amptellke opening van cUe 
1976 akademlese jaar was dat dle unh•ersltclt na bulte dlens moet lewer. 

fn sy openina~>rede op Vry
d.aa Ll F~bruarie om J9h30 10 

die Toli~aa.l bet Dr. de 
Klu\. da~ Kan.~Uer \'an dle 
P.U, \·u C H.O., b3.ifl ldem ~e-
1~ op dac m1ddclpuntvliet~ndl!! 
vnn die unive~iu:it. Dit beo
tcflren dat die universilelt na 
bulte tnOCl wc-rl( en sy dacns 
en jnvlocd laat \litkring na 
nn(l~r ro~tte van die lewe, 
w;:~:anmdu die bclangrikste-: 
• God.,dl\lnS en .k~U"k ln die 

bree !tin. 
• Arbeid en elconomie. 
• rolittek. 
• Georaan~d~ kultunr. 
• Kommunlk-nsiemedia. 
• Kuru. 
Ew~s moet die sewende 

lasct QlWDJil> die wetensk:ap 
die \'olle aandaa van die Wli· 
ve.rsltcit a~ opvocdkundigc 
mrignna a.:.niet en liind dal 
ai3 o~luit inc by nJ seo; voriac::s. 

In wcse ltom dit d:»3~ ncer 
dat die uni.,.crsiullt wur te 
rnid~te vnn die acmt cmskap 
moet dic.nsbaar ~ Ote belc 
unlversiteil 1:. volgeru, Dr. dL• 
K.Jcrk bctrokke by h~rdte 
dtcnsJ~e.nna 011 betckt~n met 
irnphkasie oolt i!lke ~tudent 

Ten slotte hd Dr dt Klerk 
'n "erk appCJ op bclde dl~ 

T~lt;)SI~ stool en ~ tml
versiteit aemaak om bulle ta· 
lentc: ook aan ons volk te aee. 
le publheer en hultc navor. 
~ina.sw•·rk tot dlens van die 
helc Suid·Mrika aan tc wencL 

(Hicrdie oproep v;m die 
Ka~cl1c:r van ons univc:ralteit 
raak du~ elke student ren nou
sw. O<>k. <fie student bet RC· 
volsJtk 'n arool t.aak en ver· 
p]igti~ teenoor die aenn:en
skap en ons land as sodanig. 
'Or. de Kletk. bale danlde m 
u ~llste woord1) 

ukkampioen oorlede 
EEN van dle land se belowendste ffetsryers is vroeg 
Saterdagoggend 1n die Klerbdorpse bospltaal oor
lede nadat by kort na 23b00 Vryd.agnag aeur 'n 
motorfiets raakge-cy Is op dJe bock van Neetbllilg
straat en Roscllerstraat in BaUUepark. 

Adrlaan Ste_pbant.~S Rootm~tn, 

bekend as .Adri. was 'n llg• 
pamllke opvocdkuodf'student 
in ,.., tw~o jaar aan die Pot· 
chelatroomse UnJve.ntltelt. Hy 
was Veydq.and by d ie Unl· 
VetSI&elt met die in)JWJnc$lk· 
tiwttette van dfe oor1tcja~ 

beslg. 
Die nuionale junior lletsry. 

-padkampiom owu oJ> pad tc
rug na ., bub en bet eto by ·n 
~cl.Ughekl stil&ellOu en a• 
na ot T.1 bl'oert.jle, SteHle, 
~at Is. Toe hy vem~m dat 
Stelfle, wat pu 17 verpii,U 
m1111m oplwbnr voltoot ttet, 
nie b)' die llula,partytJto Is nit. 
bet Adrl wt verlu.t. 

Hy bet glo ool' dk nraat a~ 
s.tap toe 111' by ., motor cleur 
die motorfaets &t\tret 11. lty 11 
onmlddellik na dio Potchct· 
ab:oomse hOJpltttm aebrlng co 
oorceplau na dftt 10erlctdorp
s.e. hospJtaai, waar by oorlede 
is. 

Adc1 wu clle huidlte Junior 
padltampl.oen, 1n wedrcn wat 

oor 100 km beslis word Ver· 
l~e jau het bY Junior Sprtng
bok &eword rn 'n l'{!eks teen 
Rbodt$H! In Bulo.wayo. Met 'n 
byeenkom• ln Rhodesle hc.t ny 
drfe rekords OPJe:stel. 

ln 1f13 was by skoolseun-U
a•kamPit>en In Wes·Transvaal 
en In daardie jaar het by oot 
die Gnnd Prix var skoolseuns 
1~cm. 

Adrl het ba.le ,tare as junior 
vir Wes·~ tfeelgt:neem 
eo oolt vlr die Wes-Tn:n.wa.al
se opo.span ac.re.eld deelge
neem aan baa.nbyeen.koii!Ste. 

Adri wu bcmlnd onder die 
J~ rnense. H)' wu aktief in 
die KJV aan die N.G Kerk 
VYfh~k. dte k.et-lc wurult by 
t>lnsdAi om 14hSO begra\\ e 
1a. Hy wu oolc. Sondagslcool· 
ondetW)'Ier. 

Nameta die WAPAD en alle 
PUKKE wn ooa Ad:ri ~ ~ue.rs 
en famlllo verseker van ons 
1lmpstle. 

(Erkennl.b,l aan die PotclW- ~ Adri 
suoom Herald). 

Hootman met oen van dle vele trote.a wat hy Olrt· 
vang het. 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 
AFLEWERING ORAL OP 

OlE KAMPUS 

Tomstreat 898 en C Tel~ 6943 en 3:171 

STUDENTE APTEEK 
-WP 
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Fanie Jooste. nagraadse musiekstudent. 

LINKS: Die Jill van .. Four Jacks and a Jill" 
verlede Saterdagaand. 

HULP IN· S.W.A. 

DRIMIOPSIS is een van die belangrikste punte in die Sendingaktiwiteite van 
die Gobabis-omgewing. 'n Groot groep Korpslede het net na die afloop van 
die eksamen saam vertrek na Suidwes, waar bulle op hierdie grond - waar
op reeds 'n skool en koshuis opgerig is - verder hand bygesit met die uit
breiding daarvan. 

Ongeveer die helfte van die 
groep bet bulle beywer om 
te help met die sendingwerk 
deur op die verskillende plase, 
tuis te gaan en daagliks kat
kisasiekiasse te gee. 

Die toergroep is uit Potchef
stroom weg met twee busse 
en die reis bet glad afgeloo.p 
onder die bekwame Ieiding 
van Nico de Kock. Op pad is 
daar aangegaan by die Vis
rivier afgronde en die Vinger
klip naby Keetmanshoop. By 
laasgenoemde natuurwonder 
het die klomp vir die eerste 
keer kennis gemaak met die 
grootse stilte van die uitge
strekte vlaktes van daardie 
landstreek en elkeen 'n vrede 
ervaar wat nooit weer ge
ewenaar sal word nie. 

Daar is in die versengende 
bitte op Drimiopsis afgepak 
waar die groep tuisgegaan bet 

· in die buis van mev. Alida 
Biewenga. 

In die volgende dae is daar 
gebou en gewerskaf op die 
skoolterrein terwyl die skoner 
geslag gesweet bet voor die 
koolstoof. Met die grawe van 
'n gat bet die mans op 'n klip. 
plaat afgekom en moes daar· 
na vir die eerste keer bewon· 
dering begin koester vir die 
klipgrawers. 

Die sli:oolgebou is buite ge
pleister en die badkamers van 
die skoolkoshuis is voltoo1. 
Sommige bet die laaste nag 
deurgewerk, en kan met trots 
se dat dit wat beoog is af
gebandel kon word. Die wa
tertenk bet hoog getroon met 

die vertrek. Daar is oak ,pre
fab' vertrekke vir die skool· 
hoof opgerig. Laasgenoemde 
wou graag 'n groen buis he en 
sy vrou weer 'n pienkkleurige 
woonplek sodat albei kleure 
gebruik is en die resultaat 
mens baie herinner aan 'n in· 
kleurprent in die Jongspan! 

Die klomp bet oak konsert 
gebou tot die Gobabis mense 
se grootste plesier. Latente 
talent bet tot voile blom ge
kom en elkeen bet op een of 
ander manier bygedra om van 
die amateurpoging 'n sukses 
te maak. 

Tydens 'n kart praatjie deur 
die Rooi dominee of liewer 
ds. Van der Westbuizen, sen
dingleeraar van die Gobabis 
gebied bet mens te wete ge
hom van die grootse taak en 
taile probleme wat daar ont
staan met die r<;>eping. 

In daardie deel van Suid
wes is die Boesmans nie meer 
so wild as in die reservate nie. 
Dit is 'n voordeel vir die sen
dingwerk omdat bulle los ge
raak bet van bulle tradisionele 
godsdiens. 

Hulle siening van God ver· 
skit van groep tot groep om· 
dat bulle saam in familie
groepe in . die veld beweeg, 
Die groepe bet dan elkeen 'n 
afgebakende jaggebied en sien 
alma! buite die gebied as 
vreemdelinge en bet ook geen 
kontak met bulle nie. Onder 
bulle kom die aanbidding van 
die maan voor, omdat die nie 
so onvriendelik is soos die son 
wat mens wil doodbrand nie. 

WESVALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Posbus 20060 
Tomstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
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Die son is ook die rede vir die 
skaarste aan water omdat dit 
die panne en riviere opdroog. 
Die Boesmans het al baie ge
digte aan die maan opgedra. 
Hieruit kan afgelei word dat 
bulle wei 'n onderskeid tref 
tussen 'n goeie en 'n slegte 
God. Hulle woon ook nie 
bymekaar nie - die een in 
die weste en die ander in die 
ooste. 

Hulle glo dat die siel van die 
voorvader na die dood bly 
voortleef en kan kwaaddoen, 
maar hierdie voorvaderaan
bidding kom nie so sterk 
voor soos by die Bantoe nie. 
Die gedagte van die dood 
daarenteen is baie sterk, want 
afgestorwenes word met wa
pens en besittings begrawe. 

Die beskaafde Boesman bet 
'n vae herinnering van hierdie 
godsdiens en is oorywerig om 
meer te leer van die sende· 
linge. Vir die sendeling bet dit 
probleme, want die Boes· 
mantaal is baie arm aan ab
strakte terme soos haat en 
liefde. Hulle probeer dit aan 
die hand van natuurverskyn
sels verklaar. Vandag kan die 
Gereformeerde kerk reeds van 
twaalf wyke in daardie dis
trik praat, wat die noodsaak· 
likheid van die stigting van 
gemeentes daar nodig maak. 

Vors'ter en Salome Com
brink bet as reisouers saam 
met die groep uitgekamp. 
Vorster bet dit ook op hom 
geneem om die Bybelstudie 
oor Filipense te reel sodat 
elkeen ook geestelik kon baat 
by die uittog. 

As mens een van die hulp
projek-mense op die kampus 
raakloop raak jy stil, want 
dan dink jy aan daardie land 
waar die son so met oorgawe 
ondergaan (soos by bedags 
ook met oorgawe mens pro
beer doodbrand); jy onthou 
daardie stil aande tangs die 
kampvuur as Evantus saggies 
op die kitaar tokkel en saam· 
sing; of jy dink aan die vreug
de wat mens ervaar om so in 
die veld te werk . . . Hierdie 
herinneringe bet 'n band ge
smee en ook gesorg dat die 
hulpprojek een van die on
vergeetlikste heri.nneringe van 

IJ.;;========================;\1 1 studentwees is! 

STUDENTEMENING 
STUDIE. - Ons staan weer aan die begin van 'n. nuwe akademiese jaar vol 
uitdagings. Die akademie gaan hierdie jaar ook weer bale van ons tyd in 
beslag neem. 

Kom ons kyk weer 'n oom- voorbereiding vir .,eendag" ons later in ons beroep ook 
blik na die akademiese opset net so belangrik is. As ons ons sal ondervind - blydskap 
soos ons dit ken. Reeds van nou voorberei vir ons roeping om te studeer met dankbaar
die eerste skooljaar af is die in die toekoms, is ons ook beid vir ons talente en voor· 
verstand die bepalende faktor nou reeds besig om aan ons regte, met roepingsbewust· 
vir die toekoms. As iemand roeping te beantwoord. En heid, met voiharding en 'n 
iets vinnig kan snap en goed in bierdie voorbereiding smaak wonderlike afhanklikheid van 
kan o~thou, is daar (so se ons reeds die blydskap wat Hom. 
ons) vir hom 'n toekoms. As 
by 'n hoe I.K. bet, styg sy aan
sien dadeiik. So word dwars· 
deur die skooljare gesif tot· 
dat die ,.universiteitstudente
groep" gevorm is o.g.v. hul 
akademiese prestasie. En 
steeds op universiteit 
daar maar altyd gevra: 
lyk jou jaarpunte?". .,Hoe 
vorder jy met die akademie?" 

Omdat die akademie juis 
so 'n belangrike element van 
die lewe is, is dit nodig om te 
besin oor die nodigheid en 
die doel daarvan. 'n Mens 
sien dikwels op baie studente 
se gesigte die frons wat ge
tuig dat die akademie maar 
'n noodsaaklike euwel is. Ons 
moet eendag 'n betrekking 
beklee om geld te verdien om 
vir onsself en 'n huisgesin te 
sorg, en daarvoor bet mens 
die akademiese kwalifikasie 
nodig. Maar dit is tog nie al 
nie! 

Prof. Tjaart van der Walt tydens verlede Saterdagaand sa 
kaas-en-wyn. 

Met ons kennismaking van 
Christelike wetenskap kom 
daar 'n nuwe dimensie by wat 
nie so duidelik sigbaar was 
in die voorafgaande, oorwe
gend neutrale onderrig in die 
skole nie. Die sin van 'n vak en 
die studie daarvan strek met
eens veel dieper, want as stu
die deel vorm van jou roeping 
as Christen in hierdie wereld, 
kry dit ontsaglike waarde. 

Ons as Christen-studente 
bet alma! vergesigte oor hoe 
om eendag in 'n bepaalde be
roep te staan en aan ons Chris· 
telike roeping te beantwoord. 

Ons hoop om in die toe· 
koms as die geleerde deel van 
OnS VOlk in ODS beroepe die r 
evangelie van Jesus Christus 
saam met ons kennis uit te 
dra, en ons verstand en krag
te aan te wend tot die eer van 
God. Ons dink oar hoe ons ons 
kennis op verskillende terreine 
gaan toepas en gaan meebelp 
tot die opvoeding van kinders 
en in die algemeen ook ons 
volk. Ons besin oor die be
sondere wyse waarop ons dit 
sal wil doen. Dit hoort so en 

Oppie plaas 
I. 

( 

J. 

2... 

is goed so. S,lfolf&H •• 

Laat ons ook onthou dat die lli ... lliiii---------"~·----------J 

t 
t 
s 
\ ' 

v 
v 

Voor die konsert. wat die Pukke vir die Suidwestera aangebied hat. voer 'n paar mans d 
hier mannewales In Gobabis se strate uit as 'n reklamepoging om die mensa te trek. h 

(Foto: Hendrik Halberg.) b 
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KONSERTPROGRAM 

VAN 

KONSERV ATORIUM 
Donderda, l6 Februarle: 

Collegium Musicum. Twee· 
Jdavler-oltvoerlog Hennie Coet
zee, Pieter de Villiers. Werke 
\'an Brahms, Liszt, Britten, 
Rachmaninoff. 

Dlosdar 9 Maart: 
Die Amerikaanse Concord. 

Strykkwartet van wercldfaam. 

Dooderdar JS 1\taart: 
Die gevierdie Engelse sopraan 
Elizabeth Hawes met Pieter 

de Villiers aan die lclavier. 

Dinsdag 30 Maart: 
Collegium Musicum. Barok· 

mus1ek.. Elsab~ van Wyk, van 
Zyl Hough en Arie van Na· 
men tree onder andere op. 

l 

Fotografiese V ereniging 

beoog groot dinge 
IDERDIE profielfoto deur Andr~ Joubert van dle Fotografiese Verenigtng 
is 'n goele voorbeeJd van dJe interessante foto's wat deur dJe Jede van bier
die Verenlging geneem word. 

Nuwellnge en leke 1$ hart
Uk welkom om by hulle aan 
te sluit. Dtnsdagaand 2 Maart 
iR daar om 07h45 ln die Fislo· 
logiegebou 'n vergadering spe· 
sJaal vir nuwelinge. Daar word 
beplan om hulle lo g.roepe in 
te deel en dan onder toesig 
van groepsleiers die baslese 
tcgnleke In dle donlcerkamer 
te leer. 

Kennis van fotografie is dus 
glad nle 'n vereiste nfe. 

Die Vereniging het ook groot 
planne vir die- res van die 
jaar, en hou reeds Vrydag 5 
Maart 'n braaivleis. Hulle be
plan om gedurende die Aprfi· 
vakansie see toe te gaan en 
foto's te neem van d.ie see: en 
van die natuur by Kaap Vidal. 

Belangstellendes kan vJr An·} kontak indJen verdere· lnlig· 
d r6 Joubert by Tomstraat 38 ling verlang word. 

THALIA LAAT 

WAAI 
DlT lyk asof 1976 'n groot jaar vir Thalia kan 
word, want bierdie amateurtoneelgeselskap is weer 
eens terug op die ou bekende paale van die ko
medie. 

Die stuk waarmee hulle ae· 
gaan vermaak. heet Die Geluk· 

That Skelm Scapino 

kigste Dae van my Lewe. Dit is 
'n vertallng deur A. J. B. de 
Klerk van d.le .Engelse stuk 
van John Dighton, getiteld, 
The Happiest Days of Your 
Lire. 

Volgens die pasgeko.se ouwe 
voorsltter, Chris Swart, is ko
mles byna nie die woord om 
die stuk te beskryf nle.. Wat 
verwag jy as •n baie konser
watlewe Seunskool vir 'n on· 
bepaalde tydperk by 'n •n bale 
konserwaUewe Meisieskool kom 
lnwoon? 

TRUK-SPEELWERK beloof om vir 'n aandjie van 
beerlike vermaak te sorg wanneer bulle op 12 
~Jaart That Skelm Scapino by die Hoer Tegniese 
Skool op Potcbefstroom opvoer. 

Andrew ~tiller bet die oor· 
spronkllke Moli6re·stuk, 1.6 
Fourberies de Scapin, verwerlc 
en by 'n Kaapse omgewing 
aangepas. Scapino is nou 'n 
kleurling wal saam met sy 
maat S1ewies, lngespan word 
om die llefdesprobleme van 
hul onderskeie werkgewers se 
kinders op te los. 

Scaplno werk vir Gerrit, 'n 
koppige ou man wat 'n vreem· 
de Engels in 'n Afrikaam;e 
ldloom praat. Slewies werk op 

hulle vir bale prel 
Die rol van Scnpino word 

ge..~peel deur die nuwellng 
Etienne Puren, di6 van Sle
wies deur Peter Terry, en Ger· 
rit en Arthur word onderskei· 
delik voorgestel deur Alwyn 
Swart en Robin Malan. Robin 
Malan behartlg ook die recle 
vir die sluk. 

Ander spelers in hlerdle 
pretstulc is onder andere Gart 
Tuckett, At Botha, Laurlka 
Rauch en Elize Cawood. 

sy bcurl vir Arthur, 'n waar- Besprekings kan by Pro Rege 
dlge ou k~rel van d1e kolonia· g,edoen word. 
le soort AI die ander karak· 
ters Is 'n elenaardlge spulle· 
tjle en vol draadwerk soms, 

Wat gebeur as die meisiJ!S 
se klere gcsteel word terwyl 
huUe In die swembad ia en 
duar daag ouers op van belde 
seuns en melsies wat hui kin· 
ders kom besoek? 

Die bestuur met Anette van 
den Heeve.r as d ie nuwe se
kretare$se is reeds besig mel 
rel!lings vir dl~ genoemde toer 
oa Noord·Transvaal Die toer 
~;luit hlerdle keer oolc 'n va· 
kansJe by die Eiland in. 

Aile belangstellendes kan 
die keuring vanaf 1 tot ""Maart 
In kamer 100 van die Frans 
du Toitgebou bywoon. Dlt be
gin reeds om 18h00. 

en saam met die oorlamse 
Scap!no se skelmstrel..e sorg 1VelkoEm SeelversaJDelaars 

Pottebakkers lewer verrassing 
SOOS verlede jaar beoog die FfWelieverenlging 
weer groot dinge vir hierdJe jaar. As 'n beskefe 
onderliggaam van die Knltuurraad bet ons ons 
reeds as 'n baie lewendige verenlging bewys. 

DINSDAGAAND 24 Februarie bet prof. P. W. Boys 'n besonder interessante uitstalllng van pottebak· 
kerswerke in die sitkamer van Bamardbuis van die Onderwyskollege geopen. 

Onder w.e ultstallel'$ was 
daar die bekende Tim Morris 
wat algemeen beskou word as 
een van die beste pottebakkers 
in die land. Sy werke op die 
uitstalling bet dan ook geWYs 
dat hy hierdle onderskeldtng 
waardig is. 

Mnr. Morris het 'n kenmet· 
kende styl en die grysblou en 
bruin waarvan by mecstal ge
brulk maak, asook sY oor· 
sproJ1ldl.kheld en sulwerheld 
\'M lm en vorm maak dat sy 
v;erk ma.kllk ultgelten k•n 
word. 

Dit het dan ook moed en 
deursetungn-ermoe gekos om 
hlerdie pedekte resultate te 
bereik. Tim Morris bet sewe 

janr studlc In die pottebakkers
kuns aan dJe Unlverslteit \tan 
Oxford In Engeland agter die 
rug. Hy is nog nie baie lank 
In Suid·Airika nie. 

'n Ander bekende wat uit· 
gestal het Is mev. AnneUne 
Jarim van Meyerton. Mev. 
Jarim Is daarvoor bekend dat 
hoar werk veral deur die hot! 
lul gekoop word. So bet mev. 
M, Diederichs, eggenote van 
d.le Staaupresldent. haar by
voorbeeld gevra om vir haar 
te balt. 

'n Tipiese kenmerk van mev. 
Jarlm se werk is die beson· 
dere fyn afwerJdng daarvan. 
Haar werk 1s meer in die vorm 
van porselein en die topples 

van haar kof!iestelle Is bY· 
voorbeeld bale fyner en dun· 
ner as di~ van die ander stet· 
le op die uitstalling. 

Van haar was daar dan die 
mooiste vase en fYn ornamen
te wat as versferlng vir 'n 
splel!.l.tafel kan dlen. 

Onder die ander interessant· 
hede wat op dle u1tstalllng te 
sien was, bet. modeme, kleur
rylce muurbehangsels, klokke, 
wynkrafl!es, kersbouers, sout· 
en·peperpotte, sopkom-en·lepel 
en vase get~!. Die moolste eet
en ko!flestene denkbaar 1s te 
koop aangeb1ed. 

BeneweM pottebakkerswerke 
Is daa.r ooJc skfiderye ultgcstal 
- waterverfskJJderye deur Tim 

Morris van tonele rondom sy 
huls by Muldersdritt, asook 
olleverfskilderye deur die be
kende Zakkie Eloff, meestal 
van dlere. 

Die ultstalllng is gerel!l deur 
mev. Jeanette de KJerk. Om· 
dat die beiangstelllng v1r hler· 
die uUstalllng so groot was, 
beplan sy nog 'n uitstalUng by 
die Unlversitelt sel! san die 
clnde va.n Maart. Die werke 
wat ultrestal sal word sal aan· 
pas by dle studente se smaalt 
6.n by bul beursles. 

VIr verdere besonderhede of 
vir bestcllings kan mev. 
Jeanette de Klerlt by telefoou 
5005, Louis I..e.lpoldtslraat 7, 
geskakel word. 

Omdat oos nie versamelaars 
van professionele aard is nie, 
wil ons iraag met groot vry
moedigbeid ons eerstejaar. 
studente en ook seniors wat 
nog nie by ons aanvesluH het 
nie, uitnooi om hierdie jaar 
werklik daaraao te dink om 
un te sluit. Ons wil mekaar 
graag help om ons versame. 
lings uit te bou, van watter 
aard dit ookal mag wees. Deur 
a.an te sluit bet u ook nouer 
kontak met ervare seelhande· 
laars en versamelaars wat ons 
al baie behu:psaam in die ver
tede was. 

Oos beplan hlerdie jaar, 
buiten ons gewone byeenkom
ste waar kennis en stof uitge
ruil word, weer 'n uitstapple 
na Pretoria om die Staatsdro.k· 
kery te besoek soolc die fila. 
teliedienste aldaar. 

Oos sal baie bly wees om 
u by ons eerste byeen1c:oms te 

sien. Hou net die lcenmerken. 
de seelvormige plakkaat dop. 

Kobu. Delport. S.R.·vooraitter 
van die Unlveralteit van Port 

Efizabeth (U.P.E.) . 
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PERSPEKTIEF OP 

KUNSTENAARS 
DIE kultuurraad van die sentrale 
studenteraad moet geluk gewens 
word met bulle aanbieding van die 
sg. ,onthefflngsdJnee". Met die 
groot getalle wat die aksle bywoon, 
bet die vorige vorm waarln cUt aan
gebled Is beeltemal verouder ge
raak. Die ontspannlngselement Is 
ook na vore gebrlng deur cUe op
trede van die ,Four Jacks and a 
Jill". Dle studentemassa slen ult na 
ander kunstenaars wat die Kul
tuurraad bier mag bring tn die toe
koms. 

Wat ook waardeer word is dat 
die organiseerders moeite gedoen 
bet om rlglyne aan cUe kunstenaars 
te gee. Ougelukldg het van die kun· 
stenaars buite hulle boe.lde opge
tree deur sekere gewaagde grappe, 
ultlattngs ens. Dit Is jammer. Die 
senior Pu.kke sal bulle nog berln· 
ner aan kritiek op verlede kama
val se kunstenaars. 

Die deursnee student Js 'n vol
wasse meDB wat dlnge kritles kan 
beluJster en beoordeel. Die mJsnoee 
van die geboor verlede Saterdag-

•• 

aand beboort egter 'n aanduld~~te 
wees dat die Pukke nJe deur o 
Jets geteister wll wees nle. 

Die verskll tn sienlng oor die 
optrede van sekere mense Saterdag· 
aand dui op die nadenke wat stu
dent wei aan die saak gegee bet 
(vgl. bv. die twee brlewe ,,nle weer 
nie!" en ,swa.k teateretiket"). 

Die Wapad verwelkom bierdie 
teenoontaande standpunte en wU 
graag as forum dien vir alle ver· 
skill e. 

,Deurentyd moet egter tn ge
dagte gebou word watter gedagte
rigting~hierdie universiteit inslaan. 
Dlt wit s! die C.H.O. staan met 'n 
doel daar en moet bespreldng van 
die ·aara steeds daardie faset ook 
vasbou. Daar fs ruimte vir verskil 
en sal die Wapad steeds verskillen· 
de standpunte weergee. 

Dit kan egter nie in 'n )ug
leegte plaasvtnd nle maar ~noet 
erens 'n ankerpunt he. Daardie 
ankerpunt vind ons tn die gees van 
die universitelt soos dit staan in 
ons leuse: In U Llg. 

ORIENTERING 
MET die orlentering agter die rug 
kan 'n mens dit rustig evaJueer. Ob· 
jektief gesien kan 'n mens s~: Di& 
was 'n reose sukses ! 

Verskeie faktore kon daarln 
meegewerk bet, maar ons sal dit nie 
hJer ultpluls nie. Maar een saak 
wat bale sterk. die fokus moet ont
vang is die oorgawe waarmee die 
betrokkenes deelgeneem het. Van 
die S.S.R., verby H.K.-lede tot by 

die jongste eerstejaar bet elkeen 
sy bes gedoen. 

Die gees was werklik puik en 
veral die slngery van die eerste
jaars bel die aandag getrek. 

Die Pukke bet weer eens getoon 
hoe bulle balaOB kan bandhaaf en 
beheerst kan optree. Op so 'n ma
nier bou ons die orU~nterlng in 
ere en in stand ! 

Jit bit llnnrb 
,,HIERDIE eerste een van sy teken.s het Jesus te Kana in GaUMa gedoen; en Hy 
het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels. het in Hom gegto" - ( Johan
nes 2 : 11). 

1916 het beom. 'n Nuwe ;oar gevoel van opget.DOn.denheid Leed WOTd .,-eugde, duirternu 
l.D 1JOOT on.& en dit i& met 'n dat on.& daarna uit3ien. Dit i& t.OOTd lig, dood t.OOTd !ewe. 

dan ook reg, mit$ on.& claanuJ DUXlT,deur 111 omtDOndeling op 
uit.sUm met die Tegte gerind- aarde rien on..t dit. 

SAKBOEKJE heid. Die gerindheid waaroan Ook in ems lewens openbaa.r 
die uitgangspunt en doe! Jesu& Hv 111 heerlikheid. Hv het ems 

DIE 1976 Puk·sakboelde is, Cli1Utu3 13, UXlt 811 heerlikheid verlos van die 111ag van die 
1oos In dle verlede, wee!' 'n aan om geopenbaa1' het. sonde. Die dui&lernis van die 
juweel om te besil Onder die In Joh. 2 : t-11 lees ems 1we scmde tH!rcmder in die lig van 
bekwame leldlnr van die Re· Hv UXlter in wvn verandeT het dfe ewige let.oe. Verder i& H11 
dakteur Jurjen Suurd bet die en daordeur 111 heerlikheid ook elke dog bll ons om ons 
boelde lets vir elke Puk-stu· openbaar. Die bnddegom op te help. In dfe verlede, toe ems 
dent. die bruilof in KaM tDCJa in Te~lings mi.tgcloop het, het H11 

Wat veral opval Is die kom- •n moeiUke po$i.rie. Die 1D1f!'l inge{1T1(P en on.& daardeur ge
pakte grootte en die fantastie- het opgeraak. sv verleentheid dra. Deur die Heil#:le Geu i8 
ae boeveelbeld lnllgtlng daar· UXl-$ eg~ oon korle duur. ems in tve van beproet.oing ap
in vervat - neem bv. die Jems 1Da$ teentD001"dig en HI/ nut-a ver&te1'1c. 
orll!nterlnpweek waar volle- rien die nood rock.. HJI l4at On& kan dan hierdie jaar 
dlge tye van alle aksies ver· nie toe dat die wat met Hom met die regte gerindheid, in 
meld word. (Om terug te keer i& in vert.eenth.eid bltl voort- voUe geloo/6tlerlroue bmne
na dle formaat: Dit pas ln enl· leef nie. goon, omdot on..s 10eet dat Ell/ 
ge hempsak of poUood· en Hier kom dan nou 811 heeT· ook on.& nood raak!fen en ons 
pennes.aklde). Hkheid tot openbaring. H11 behoetles ken. Hv 0111$kep on.t 

Die spreulte op elke blad· bring deuT $II goddetike krag leeghefd in oorvloed. Dit u 
rJ doen aangenaam voor en is ommekeeT in die sitluJsie. Ht1 don ook ems roepfng om trier· 
'n verkwlkkJng deur a1 die lo.at 1Dafer m 1D1fl'l verondef". die jaar aan te Q111P en te 
be<lrywigbede been. wvn 1DQt aelfa beter is 08 dfe lee/ soos iemond m !DU u 

Die eerstejaars sal bale baat oorlge wert IUI"I&Qebied is. Die h4rt die pTedikfnge von die 
vind van die sakboelde wan· feu kon dw tl()()rtgaan. Evangelie ommekeer gebring 
nee:r bulle die ,,Bros"-eksamen Dit tDM die eente wondeT· het. 
m~t ane. werk wat Jesu& gedoen het en Hier op aarde moet on..s ook 

Selfs closente maak met groot dit i& dan ook die teken t9Qt -reecl8 die blvcl8kop van tees· 
vrug ae.bru.Ut van die Puk·sak· cum die begin van Jesu& ae gongera openbaar, 10ant vir 
boelde. werlc:aaamheid 08 't toa.re 111 huUe wat glo, soos Sl/ dissipell 

Die redaltste lean geluk.ge- h.ele werkprogrom aandui. geglo het. is doo-r plek beTd 
wene word! Waar Jeaw Chf'iBtw kom en aan dfe tate' van die Bemel.!e 

(Daar Ia noa besk.Ur.bau by UXlOT die Eoongelie ve,-kondig Brufdegom. 
cUe S.SR.·kantoor). UlOf'd, tOO'I'd allu omQekeer. 

Nie weer nie! 
GEAGTE REDAKTEUR, - Sprekers, wat 'n totaal ander poUtieke en lewens
beskouUke standpunt as ons huldig, het al bulle verbaslng uitgespreek dat 
die Pukke bulle kans gegun bet om bulle saak te stel. By programverga· 
derings Is daar geen geboe-ery of opmerkings nJe, wat so tipies Is by en· 
kele anderstaUge kampusse. Dis goed so - 'n mens lulster en verskil op 'n 
beskaalde ~nanler as iemand sy eerlike oortuiglng reguit en sober kom stel. 

Maar dlt gaan ~Y verstand die verskoning wat na die tyd troon Is waarop aksJes vir ons 
te bowe dat Pukke die blatan· aangebied Is nie - wa~m~kyn- georganlseer word, Pukke, dan 
te smerlgheld geduld bet, wat Uk nadat van die SSR-lede wil et 'n nuwe patroon sien 
verlede 5aterdag tydens die met die kunstenaars gaan ge- waarop ons sulke d.fnge gaan 
eerstejaar'S'Ierwelkom.ings{unk- sels bet. Hoekom is die man aanhoor. B~;i.ng julle ook vol· 
sle ultgebraak is op die ver- nJe summier gevra om dan gende keer julie vroteiers en 
hoog deur een van die onder- maar llewer die verboog te tamaties saam - vir lngeval? 
steunende vermaaklikheidskun- verlaat nle. Dis geen ,.teken Dis blykbaar al uitweg. Indfen 
stenaars. Ek verwys na die van volwassenheld" om grow- die persoon daar voor beskaald 
grappe waarln die Here se we, onbeskaafde vuisboue te optree (al verskil by rad.ik.aal 
naam sommerso gebruik Is. duid en te verdra nJe, wat ge- van ons), bly alles in my sale 
seks uttgestal Is en soos 'n mJk Is teen dit wat vir ons - net soos ln die verlede. 
druppende kraan gespot ls dierbaar is. Maar lndien meneertjle ons 
met 'n Amerlkaner vir wie ons Dis nie die eerste keer dat P)Jklee, ons Afrikaners en ons 
In SuJd-A!rika die hoogste sulke beled.lgl.ngs geduld word Mere weer beled.ig, ten spyte 
waarderlng llet. Ek neem nle nle. Verlede jaar is soortgely- daarvan dat vooraf aan hom 
soseer die geboor kwallk nJe, ke dlnge (waaronder openbare ges~ Is om cUt rue te doen 
omdat dlt oorwegend uJt eer- Jlggaamsontblottng) passief nie... ek is selfs bereld om 
stejaars bestaan bet, wat nle aangegaap sodat iemand van te help skoonmaak na die tyd. 
weet dat Pukke so'n iemand 'n universlteit wat ons nor- Geagte redakteur, ek glo dit 
bale gou met 'n s·s-s·s van die maalweg as Ubera.al Upeer sy sal wees in dieselfde gees as 
verhoog a£ help nle. kop moos skud en opmerk dat wat Puk.ke nog twee-<frie jaar 

Elt (en sekerUk meeste an- so lets noolt by bulle geduld gelede sou doen. 
der Pukke) Is nie tevrede met sou word nie. As cUt die pa- - Robln Hood. 

Nuwe studentestatus 
GEAGTE REDAKTEUR, - Hoe lank bet ek nte uttgeslen na 6 FebruarJe nte: 
die geboortedag van my studentestatus. Maar nou as ek terugdink . . . ook 
die begin van twee weke se bloedsweet, harde bene kou, krokodiltrane bull 
en geel rokke en blou borslappe. 

My ore bet gedurig getuit 
by die aanhoor \.'an die eien
aardige oame van die maoskos
huise. Hombr~. Caput, Over 
de voor, Liberalia. My spicre 
het geduria gepyn van trappe 
klim en soggens ses-uur se 
smarte. My moraal en ma
tricklcompleks was gou daar
mee heen. 

Die H.K.'s was 'n dosyn ame· 
sones wat daarop uit was om 
soveel doonjies in die lrort· 
s te moontllke tyd ses voet 
onder dle grond te lcry. ,.On· 
menslik". ,.sadisties" en ,,k:in
deragtlg" was woorde wat met 
die arootste selfbejammering 
elke dag deur die gaoge 
gefluister is. 

En uiteindeJik was een week 
verby. ,.Darem nog net een 
week oor", bet ons geblaas en 
gesteun onder die deftige se
nior dames se trammels en 
tasse eo blikke en boeke wat 
ons kamcrwaarts moes karwei. 
So het die langste week in my 

lewe begin. Oornag het die herinner aan deursigtige voel, 
moorcUae U.K.'s verander in hanger ly, ,.ogpoe'' drink ... 
aoeie fee. Alles wat in die vo- en die groat verlang buistoe. 
rtge week gebeur het, is nou Die boogtepunt van die oriiin· 
na terug verlang as dJe .,goeie tering? Saterdag !Uituurlikl 
ou dae". Die S.R. onthaal was Die dag wat heerlik begin 
'n heuglike herinnering . . . (24h00). Ons moes ons eed af
(of was dit net 'n droom?) le en toe ons ons eie dierbarc 

Die Seniors was alma! uit- primaria se stem berken bet 
iehongerde kannibale op soek die benouing en spanning van 
na sagte .,dore-vleis". Die be· twee weke traan vir traan oor 
tekenis van woorde soos aak· my wange gemors. 
lik. mislik, katterig is gekwa- Die gel;l.lte seniors bet !fe· 
dreer om by die verskriklike glimlag - kan jy dit werklik 
bende te pas (natuurlik in glo? Ons was nie meer Dore 
Ouisterstemme, want as bulle nie, maar volwaardige, opr~

snur in die neus moes lcry dat te, eerstejaar Puk:ke. Nooit 
die hans dore sulke byvoeg!Jke weer sal die woorde ,,Oore· 
nanmwoorde met bulle asso· lied" eo ,een. twee. drte, ... 
sieer, sou ,.papie-sap" ons smyt bulle uit" vir my bedoel 
voorland wees.) wees nie. 

Die laaste dag van die orien Orientering? Dis twee weke 
tering, Vrydag, is begroet met van my lewe wat ek noott 
die optimistiese opmerldnr weer wil oor he Die, maar twee 
van . .eraer as lcoJ>-al kan dit welec waarsonder ek nooit sou 
Die". Tarentaaldag. voonaan wou wees Die. 
sal alle gevleulde diertjies ,,Door" EsteUe van Vergeet-
wat daardie naam dra my my-nie. 

Swak teateretiket 
hoor ver van wat 'n verhooa· 
kunstcnaar· as 'n ideate ge
hoor sou beskou. Daar was 'n 
besliste stywe atmosfeer wnt 
o.ie tuishoort by so 'n tipe 
aanbieding Die en dit was ook 
duidelik dat baie van die fyn 
humor teen dowe ore vasge. 
slaan bet. Hier kan 'n meos 
maar net hoop dat dit 'n taal· 
probleem was en nie 'n ge
brek aan algemene kennis nie. 
Hierdie atmosfeer kan dalk 
ook toegeskryf word aan die 
feit dat baie van die eerste· 
jaars te gespanne was in die 
teenwoordigheid van bul 
.. skiete" vir die aand, maar 
dit kan nie die algemene in
druk wat ons universiteit op 
die geselskap aemaak bet, 
weapraat nie. 

GEAGTE REDAKTEUR,- Die Four Jacks and a 
Jill bet verlede jaar die P.U. vir C.H.O. so be
lndruk dat bulle reeds vroeg hierdie jaar versoek 
ts om 'n tweede optrede te lewer. Dit was egter 
ontstellend om te slen hoe daar hierdie keer deur 
die gehoor gereageer ~. 

Dit is wei so dat smaak ver
skll, maar wat nie van persoon 
tot persoon behoort te verskil 
nie, is teateretiket. Die sen
trale eetsaal is nou wel nie 'n 
stadsteater nie. maar die ge
ieentheid was inderdaad baie 
formecl (me.er so as wat mens 
vandag by die deurslag tea
teraanbied.fngs vind) en die 
uitjouery was in uiterse swale 
smaak. Niemand kan bulle 
laat vertel dat so lets gedoen 
sou word in die Johannes· 
burgse Stadskouburg of by 
'n aanblediog soos ,.Selle ou 
Storie" nie, (wat volgens my 
mening nooit eers op die 
planlce moes toegelaat gewees 

bet in 'n land soos Suid-Afri
ka nie). 

In 'n publieke restaurant 
sal niemand 'n baba veroor
deel omdat by kos uUspoea 
wat vir hom sleg smaak rue. 
maar so lets word definitief 
nie van 'n volwassene verwag 
nie. ()p 'n universiteit bet ons 
reeds die volwasse wereld be· 
tree en daar word van ons 
verwag om ook op te tree as
of ons volwassenes is en nie 
aan niks gewoond is nie. Nie· 
mand kan homself in 'n kokon 
toespin eo sodoende red van 
die II SODOtge wereld daar 
buite'' Die. 

Om mee te begin was die ge. 

Die P.U. vir C.H.O. het al· 
reeds 'n reputasie 11ir sy n QU· 

gesetheid. maar is dit norur 
om op die reputasie voort te 
bou deur sulke kieinsieligheid 
en onverbloemde onbeskoft. 
heid? 

.. Ontevrede". 
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OUdate Sjert Slljee alt kop onderttebo en lulster wat die do1otgooler vir hom te a6 het. 
Hlerdie foto Ia geneem tydena die pappot-.-nespreklng wat by die Kartlen~ gehou Is. 

(Foto: Johann van Zyt.) 

DORPSDRAKE IS TROTS 
OPPUK 

""k jul) ' D " D ' ' " ' 0 " 0 ' ' " 'n R " ,,.o:~ gee e n , . . . . . , . . . n ,, . . . . . , . . . , .. . 
R! 1 'n P , .. . " P!! ,Wat gee juDe my?., Shhh ... Wha!! .. . DORP!! I '' 

S6 bet ook 1976 se dorps· 
eerstejaars die voorre~ gebad 
om c:Ue ori~teringSprogram t~ 
volg as 'n .,kosbuls" met 51 
ele H.K. Byna 100 eeratejaars 
Is gedurende hlerdle twee we
ke tot 'n eenheld ln 'n trotse 
iameraderie saamgesnoer .Saam 
het bulle swaargekry, saam 
.,atgeebop", saam ook die lelt
ker tye deurgemaak. Die af. 
aelope twee wekc bet beslls 'n 
onultwlsbare lndruk op bier
die eerstejaars van Dorp ge· 
laat! 

Op 6 Februarie het almal as 
Josstaande lndivldue by die 
Puk aangekom; Dorp soveel le 
meer, want die eerste saam
snoerlngselement, nt. om saam 
In •n koshuis te wees, Is vir die 
dorpseerstejaars atwesig. Ge· 
lukldg bet dit nle h:ier gebly 
nlc: die universltelt bet lang
samerband verander van 'n 
groot, onbekende en dikwels 
drelgende plek na 'n PUK 
waar al sy studente ~ is en 
betrokkenheid die wagwoord 
is. 

Die eerstejaars Is aeleer dat 
om 'n PUK te woes eerste kom 
- en dan kom Dorp. Balans 
en perspektle.f moet, soos be· 
wys Is, gebou word. Soos teen 
hlerdJe tyd al blyk, bet die 
HK 'n bale verantwoordelike 
taak - In 'n sin nog 'n be
lllllriker opvoedlngstaak: Om 
van drake en dore PUKKE te 
maak Is besl1s nle maldlk nlel 
Die eerstejaars van Dorp hilt 
gedurende di6 tyd dle eerste 
tre6 op pad na ware PUKKE 
bale suksesvol geloop, danby 
die goele werk van die HK. 

Wle sal daardle eerate aand 
Ia die Totiussaal vergeet? 
.. BLIK IN DIE ASII" , •. !' 

TOKKELOKKE OP KOVSIES 
Luldens 'n berlg In IRAWA 

ia daar sprake dat die N.G. 
Kerlt 'n kweekskool op die 
Unlversiteit van Bloemfontein 
wU begin. Hierdle voorstel Ia 
op die Vmtaatse Sinode van 
die N.G. Kert met 'n groot 
meuderheld aanvaar. Dit sal 
eater eers deur dJe Algemene 
Sinode loed&ekeur moet word. 

.,Haai, wat 1s die Oumeneer saam-dl~e-doen en aanpak 
wet bier aanltom se naam nou met die HK bet 'n wonderllke 
weer?" , ... Wle Is ek?l" S6 
bet bet dle eerste ltennlsma
klng met Oumeneer en name
leer verloop. Die eerste trap
pies van dlnge saam genlet In 
die studentelewe was vir al· 
mal lekker om le lr.llm. 

Wat die eerstejaar onmiddei
Hk opgeval het. was die sorg 
wat almal gedra bet om hom/ 
haar by dle Puk In te skakel -
al was dit later soms moeiUk 
om di6 doe! in sekere optredes 
raak te sien. Daar Is we!Jswaar 
bale moeite vir almal gedoen: 
die vleisbraai en tllek sal lank 
onthou word. 

Die eerstejaars het be.slls 
deeglik kennls gemaak met c:Ue 
universltelt In al sy fasette en 
weer eens beleef hoe 'n groot 
lnrlgtlng dit is en hoe 'n groot 
voorreg dit is om bier te kan 
sludeer. Daar Is !tennis ge
maak met 'n PUK wat 'n trot· 
se tradisie bet. Dikwels was die 
orll!nterlngsprogram van c:Ue 
aande so ultputtend dat die 
vaak 'n mens wou-wou oorwel
dlg gedurende oggendvoorlla
tlnplesJngs! 

Tussen dle vassulgery ln c:Ue 
dulkweg en al die raas en 
praat van dle HK se kant oor 
hoe ons bulle teleurgestel bet 
en wat by 'n volgende keer 
'n meer gemoedellke toon aan· 
geslaan bet, bel daar tussen 
die dorpsdrake en -dore 'n bale 
mool saamstaangees ontwikkel 
Wle sal oolt die lndrukweltken
de dorpstapple ver~eet? Die 
dorpsdra.ke bet aeswel van 
trots as bulle &len hoe die an· 
der bulle unleke marsjeervorm 
bewonderend aankyk. Die 

groepsgees laal ontstaan · wat 
saamwerk bale vergema.ltlJ.k 
h.et. Die saam sport beoeten en 
saam sweet bet ook hlertoe 
bygedra. 

Gedurende die laaste week 
het die dorpseerstejaars ee
leer wat dit beteken om n1ks 
NIKS te wees en of ,.af te 
chop". Daarvoor het die se· 
nlol'3 wel deegllk gesor~. 

So bet almal. bllk-in-dle-as, 
seniors leer ken (en hoe!). Die 
PU-lcoor en semi-Alabama bet 
gesorg vir 'n bale welkome 
t.ydjie so tussen dl6 swaarkry 
deur. Tydens 19 Febr. se vlels· 
braaJ bet bale ouens net bont· 
gestaan om al die Oumenere 
se vleis en pap gereed te by. 
Weer eens saamstaan! 

Vrydag was dl~ dagl Teen 
dJ~ tyd was die HK al so-te·s~ 
ultgegool (omdat bulle dle 
eerstejaars dan so be.sk~ 

bet teen die seniors). In dle 
Totlussaal was daar 'n redellke 
mate van chaos. Die geloof
waardigheld van dl6 .,byeen· 
koms" was redelik boog, maar 
die teenwoordlgbeld van mnr. 
Piet Kleldes bet ongelukklg 'n 
bietjib afbreuk: daaraan ge
doen. Die eerstejaars van Dorp 
1$ nou geheel en al aan die ge· 
nade van dje senJol'3 oorgelaat. 
Nadat die HK ultgesmyt !s, 
bet 'n llefllke modderbad u 
verwelkomlnpfunksle gevolJ 
en Is ons alma! verras met 'n 
handdruk van ons HK-vooralt· 
ter. Die gees hiernA was won
derllk. Dlt bet wonderllk ae
voel om aanvaar ~ wees en 
trots te tan wees om te kan se 
jy Is van Dorpl 
Christo! van Vuuren. 

lnteruniversitere 
Volgens dle Kovsiekoerant 

sal dit dJe geledere van die 
senlonrtudente aanalenllk ver· 
sterlt. 

Daar Is sells begin met die 
uitboulng van •n Teologlese 
BibUoteek. 

STUDENT OP ILUD 
Aab dle Unfveraltelt van die 

Witwatenrand aal dit een-

• 

daaga vir 'n student moonwt 
wees om atlting te M op dJe 
Universlteltsraad. 'n V altature 
bet op die Read ontstaan en 
bepallnga verels dat aileen ~e
gradueerde l)elllone op die 
Raad verldea !tan word - du.a 
ook peraone wat nog a.an die 
Unfversitelt atudeer. 

Studente se ptobleme Js 
oral oor maar dleselfde. Een 

Kc-.FFERBIER EN 
POETOEPAP 

AS daar een ding is waaraan daar besUs nie 'n gebrek is vandat 'n nuwe, 
meer gematlgde benaderlng op die eerstejaars van toepassing Js Die, dan Is 
dit oorspron.kllkheld. 

Moontllk tan hierdie bena· 
derlng teruggevoer word na 
die duldelike bumanfstlese r tg. 
ting wat die wereJdpolltiek ln· 
geslaan het, bedoelende c:Ue 
byna Jl.lnpe vryery na vreed· 
tame naubestaan, na dettnte, 
na Swart Mag .•• Ja. selfa die 
Puk·kampus kon hierdie steyd• 
kreel om swart ldentltelt met 
die beste wU ter w~d nle 
ontkom nfe. Vra maar vir die 
huldlge Studenteraad, of an
derslns dle dore van KarUen. 

DOLOSGOOIER 

Toe groot indoen.a Djoha.n· 
nles Petoorles en sy uitverkore 
groeple oudstes een mooi aand 
hune root ogles (root van dle 
min slaap) u1tvee, was bulle 
deel van 'n slnlaU!re en onwille
keurige pappot-same.spreklng. 
Die ligte wu dof, drlepoot
pol.jles bet sissend op die kole 
gestaan, ~rens, v~r weg, kon 
die dowwe dreunlng van 'n 
handdrom geboor word en 
oral waar die vreesbevange 
groeple bulle blink oge Iaat 
omrol het, was hordes plk· 
swart geslgte wat bulle vyan· 

dig aangegluur hel. 
By sy vull sakkle dolosse, ltlos· 
.sies menshaxe en rye medlsY
nebotteltjies, bet die maka· 
bere figuur van die dolosgoeler 
geslt, blink van die vet ~e· 

ameer en met bloedbelope 
skre.fies<M! wat nlks mlsgeltyk 
het nle. 

,HOMO," bet by die oordeel 
oor die booflndoena wat aan
vanldlk patetles lnmekaarge
drult gesit bet, ultgespreek en 
'n stuklde pruimtabak met be
wonderenswaardlge akkuraat· 
held In 'n lei! bouertjle laat 
beland, ,hM ... " 

Die boofindoena bet 'n on· 
gelooflike groot sluk kaffer
bler ult dJe kalbas geneem, die 
naaste swart vrou nadergeroep 
om dit vir 'n negende keer te 
vul en vriendellk vir die toor
dokters, ekskuus, dle toordok· 
ter, voor bom geglimlag. 

,.Djobannles, die dolosse bet 
die groot deng gepraat," bet 
die gryse toordokters. ekskuus, 
die toordoltter, met 'n stem 
wat van menlj'e somer getulg 
bet. begin gesels en met sy 
roofdierasem In dle anne man 
se nek geblaas. ,.Soos die nuwe 

d}aar kom, djy en djou oudstes 
gaan die groot plesier bier by 
die Tarentanl-kraal M . Die 
mense by gaan bly wee.s met 
die wyse ldes van bulle se 
groot indoena en ~k die ouds
tes. Dit gaan die goeie djaar 
wees ..... 

BL2NK OGE 

Net toe was die pap gaar en 
die kalbassles mool-vol en daar 
was musiek en die oge was 
weer bll!nk van al die lekker 
dinge en die harte was te· 
vrede met dle ou.llkgeit van die 
dore by die KarUen-kraal en 
daar was rondsprlng en lag 
en sing by die vure en n6g 
slng en v6l kalbasSies en ou· 
likgeit en ... 

Kort anderkant elluur Is die 
vure by die kl'aal doodgemaak 
en die donker bet genadigllk 
oor die boenders wat tydens 
die seremonie waltker aeword 
bet, t~egesak. Hier en daar 
bet 'n verdwaalde b.oendervecr 
In die yl h~veldiuggle stadlg 
afgesak grond toe, nugter al· 
leen weet war dlt vandaan ge. 
kom het. 

Gebruik jou 
veiligheidsgordel! 

IN 19'71 was daar 8 392 padsterftes in Suid-Alrika. Die syfers bet gestyg tot 
8 661 in 1913 - 'n onrusbarende opwaartse neiging. In die soeke na 'n 
maatreel om sterftes en ernstige beserings in padongelukke te bekamp, is 
die doeltrelfendste strem.mingsisteem om persoonllke beserings aan voertuJg· 
insJttendes te verminder. 

Die sitplek&ordel Is basis 'n 
stremmingsi&teem teen bose
rings wat opgedoen kan word 
In die sorenaamde ,.tweede 
botsing", wat plaasvind waar 
die lnsittendes bly voortbe
weeg nadat die voertulg aJ. 
reeds Jn 'n botslng tot stll· 
sland gekom b.et. Die sitplek· 
gordel bled ook beskermlng 
teen uitsllngerlng wanneer c:Ue 
voertuig omrol en daar gevaar 
bestaan dat die Instttendes on· 
der die wrak vasgedruk kan 
word. 

Statlstleke toon dat 'n per
soon se kanse om noodJott~ 

beseer te word wanneer b.y 
ultgesllnger word vyf keer gro
ler ls as wanneer by binne die 
voertuig bly. Om uitsllngeringe 
te voorkom b dan ook die ver· 
naamste funkste van die sit· 
plekgordel 'n Ontledlng ge
maak deur die New Yorkse 
Staatspollsle van 991 noodlot
tlre of ernstta:e ongelukke, 

brokkies 
gemeenskaplike knelpunt van 
dl6 gemeenskap Is ltlagtes oor 
kafeteriadlenste. Op die Puk 
Ia daar lankal 'n behoefte aan 
meer ultgebrelde dienste soos 
voUed.lge etes, laataand-oopbly 
of d1nge aoos pannekoek maak 
en verkoop ens. Hopellk aal 
die studentetentrum die leem· 
te ultskatel. 

IRAWA kla ook oor bulle 

toon dat 59 persent van dte 
persone wal In daardie onge· 
lukke uitgesllnger is, gedood 
is. 

Dlt is bale belangrik dat die 
sitplekgordels verstel sal word 
na die lengte van d!e draer, 
terwyl die band Die oor die 
skouers moet kan atgly nle. 
Daar ls bepaal dat die strem
ming op 'n lospassende gordel 
tweekeer so groot kan wee.s as 
op 'n korrekverstelde een. 
Wanneer 'n sltplekgordel rue 
gedra word nle Is die kanse om 
in 'n botslng beseer .te word 
se.s keer groter as anderslns. 
Sltplekgordels verskaf besker
mlng vir die kop en bors wat 
teen die stuurwlel of voorrult 
kan stamp. 

Dit is te alle tye voordelig 
om 'n sitplekgordel te dra aan· 
geslen ongestremde persone 
noodJottig beseer ken word 
teen enlge spoed, selfs teen so 
laag as 20 km/b. Die meeste 

kafeteria. Die buidlge kafeterla 
word In 'n kofflelaoeg omskep 
en kom daar akynbaar oolt 'n 
nuwe ka!eterla. 

Die Unfveralteit van Preto· 
ria se kafeterla is btykbaar ook 
nie so doeltreffend nie. Klag· 
tes onder c1le studente is vol· 
op. (So, Pukke, juDe hoe! nle 
aileen te voel oor dl~ saak nie). 

botsi.ngs vind ook plaas In be· 
boude gebiede. waar spocdbe· 
perkings geld, binne 'n ra· 
dius van fO km van die slagof
!ers se buise. 

Navorslng In die V.S.A. on· 
derneem, toon dat minder as 
een uit elke 200 voertule wal 
in ernstlge padongelukke raak, 
aan die brand slaan of in c:Uep 
water beland. Selfs dan 1s die 
draers van sltplek:gordels nog 
veiliger vanweG dle klelner rl 
si.ko om hul bewussyn te ver· 
loor en gevolgJi.ke onvermo~ 

om bulleself te kan red. 
ltfoderne onlwikkellngs op 

die gebied van sitplekgordels, 
soos dle rukstop gordel by
voorbeeld, laat gewone bewe
glng toe en word In 'n kasset 
opgerol wanneer dJt nie In gc
bruik is nic. 'n Korrekpassende 
gordel verskai ondersteuning 
om skerp draaie, op stamperlge 
paaie en by sldelike remmlng. 
Dit voorkom ook afmattlng en 
die naarheld waaraan sommlge 
reisigers ly. Sitplekgordels wat 
gereeld gebrulk word maak nie 
stof bymekaar wat later klere 
vuUsmeer nie. 

Sekere tlpes sitplekgordels 
kan vas en losgegespe word 
met een hand. Bale meer tyd 
as wat dit neern om 'n gordel 
vas oi los te gespe kan In •n 
bospitaal of In die bed deur· 
gebrlng word lndlen beserings 
In 'n botsl!\i opgedoen word. 

Statlstleke toon dat die aan· 
koop en lnstaUerlng van sit
plekgordels 'n veilige beleg· 
ging Is. 'n Sltplekgordel tan 
vir 6 jaar goele diens !ewer. 
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·Florna maak weer so! 
MASSA-BRAAI KRY 

GROOT AFTREK 
OP die 21e November bet Floma na Mtanzwini aan die Natalse kus gereis, DIE tradisionele vrugtefees is bierdie jaar vervang deur 'n massa-braai wat 
waar buJle agte dae . van ware studentepret genlet bet. op die Fanie du Toit aangebied Is deur die Kultuurraad. 

Selfs die enkele ongevalle I geledere Is daar dan oolr: '111 lllete gewert. 
was nie genoeg om die ont· paar entoesiastlese oud..Florna- Op hierdie kamp is daar ge. 
span.ne atmosfeer t.e versteur 
nle. Die belangrikste kenmerk 
van die toer was ongetwyfeld 
die kameraadskapllke gees wat 
deu.rgaans .geheers bet, sodat 
alles in ware FJorna-trad18le 
soos ~n man aangepak Is. Al 
die Flornallete wat saam ge
toer .bet, sal kan getulg dat 
blerdie kamp 'n ;paar onver
geetllke boogtepunte opgele
wer het. Hler dink 'n mens 
veral aan die kampkonsert, 
dle twee besoeke aan dJe hotel 
se TV-Itamer, die lagune-uit· 
stapple en les bes, AdrJaan se 
gewJlde radloversoekprogram. 

CINE-PUK 
Daar bet aansienllk meer 

Puk.ke by die geleentheld as 
by dle vorlge jare se vrugte
feeste opgedaag. Omdat dlt •n 
veel groter organlsas1e verels 
bet, bet dur wei •n paar te
ltortkomlnge voorgekom soos 
items wat In die verlede deur 
die eerstejaars gelewer is. Ons 
dink byvoorbeeld aan dio July 
pel'dewedren wat verlede jaar 
se vrugtefees voorafgegaan .bet 
en wat groot byyal by die Puk· 
ke gevind bet. 

26 Februarie: 
Tbe Wl.n.oen. 

3 Maart: 
Fright. 

4 Maart. 
Butch Cassidy and t.be Sun· 
dance Kid. 

S Maart: 
The Way We Were. 

12 Maart; 

· Paal and Mlc:be:L'e. 

26 Maart: 
The Sting. 

27 Maart: 
Bridge on tbe River KwaJ. 

2 Aprll: 
General ldl Am.in. 

3 April: 
The Towerln& Inferno. Soos gewoonlllr: bet hlerdle 

kamp sy groentjles gebad en 
veral bulle bet die Florna-gees 
as lets nuuts en iets wonder
lllc ervaar. Ult die .groentjie-

Last of the Red Hot Loven. 10 April: 

ACgesien hlervan bet die by
eenkoms tog 'n groot mate van 
sukses bebaal en kan die Puk· 
ke In die toekoms uitslen na 
vel'dere sulke byeenkomste, 
wat nie noodwendig slegs aan 
die begin van elke jaar gebou 
hoef te word nie. 

()ntheffUngsdinee 
SATERDAG 21 Februarie - ontheffingsdinee -
Jets waarna elke dood. draak en ou meneer met 
verlange vir twee weke lank na uitgesten bet. 

Na al die aeblik in die as 
en oefeni.nae was die onthef· 
f!ngsdinee voorwaar iets be
sanders. Vanwaar ek in my 
hoekie gestaan het, bet ek 
menige door bet.rap wat ver· 
skrlk na baar ,vlegsels' aevoel 
het as een van die prims in 
baar rigting aetoer het. 

onder die besef geb.ring van 
wat van hom of haar verwa1 
word. 

Die vertoning van Fou.r 
Jacks and a Jill wat in die 
sentrale eetsaa1 aangebied is 
was iets om te ontbou. Dit is 
die tweede keer dat die groep 
op die PUK optree ep na 
twee optredes sal .bulle mis
lden beset dat die Pukke 'n 
unie.ke geboor is. 

speel, gesing, gelag maar bowe 
al is daar nuwe vrlende ge
maak. Wie sa1 oolt weer vir 
Didi vergeet, vir Kulu, vir .. . 
ja, vir Florna? 

13 Maart: 
Breakout. 

19 Maart: 
The Dove. 

20 Maart: 

Suns.btne. 

ll April: 
Sunsblne. 

AI die vertonings begin om 
19hJO (7.30nm.) en toegang is 
30c. 

HET U ALDIE 

1976 
Puk-sak.hoekie? 

Om half ses Saterdaaaand 
was almal al buite die Totius
saal geskaar en bet die nek· 
lee gerek agter die kandelare 
wat in die portaal elkeen au1 
binnegenooi bet. Binne was 
die tafels 'n fees van kaas en 
wyn, besk.uitjies en anes wat 
'n mens sommer gou van a1 
die a~tterstevoor eet laat ver
acet bet. 

Dit is baie jammer dat die 
eerste helfde van die vertoninl 
ietwat van 'n smakie agter- • 
gelaat bet, maar die mense 
wat d.Jt oorleef het, bet in die 
tweede helfde saam met Gle
nys Lynn en die Jacks bulle
self vergeet en bulle aan die 
wondeTlike spel vao k.leu.r eo 
ritme oorgegee. 

· Laat ons brein na jou koptoegaan. 
Daar is oorgenoeg 1tan.s ae· 

aee in die saa1 vir 'n aeslaaa· 
de kenmekaar van hoeveeJ 
kiDders is julle, wat swOt jy, 
boe was die ontgroenlng vir 
jou, terwyl Gert Cilllers dit 
telkens verder aanaemoed.ig 
bet met 'n vriendelike - nog 
net ,vyf minute mense' dan 
sal die boouepiaasdes opdaag 
van bulle skemerkelkie. Wat 
In Karlien aebou is. 

Die bera bet gewag en aewag 
en toe Mohammed later nie wil 
kom nie bet ons eie Gertjie 
bulle pan baal en onder 
luide toeiuiaina die saal bin
ne aebrina. Die rcktor, Prof. 
Bin&le se besielende toespaak 
bet elke eerste}aar laat voel 
by is 'n PUK en ook duidelik 

Sy sing met voile oorgawe 
en niemand kan verboed dat 
jy dee] van elke noot begin 
voel bet nie. Daar was iets 
vir elkeen se smaak. 

Glenys Lynn het die PUK 
gevoer van Ipi Tompie tot by 
Master Jack en weer terug na 
Timothy. As laaste vergunnin~ 
bet sy spesiaal vir Gert en die 
ander SSR en HK lede 
Bossa Hos gesing - ons harte 
het met 'n punt berge toe go
trek. Die KuJtuurk.omitee kan 
met reg geluk aewens word 
met huDe grootste poging -
as die jaar so beain gaan bier
die jaar ook vir bulle en vir 
die bele PUK aroot wees. 

HP-21 en HP-25, tweevan die beste breinsop 
die kampus, waar ook al. 

Die HP-21 het a lies wat jy verlang. en meer: 
• T ng. en log. funkstes • Reghoekige/pol~re omsetting 
• Grade/radiane kiesskakelaar • Vaste en wetenskap.
like notasie met 1 0-syferbeeld • Registerrekene. 

Die HP-25 ts wetenskaplikprogrammeerbaar. 
Het aldie HP-21 se vermoens plus bate meer 
instu it end statistiese funksies • 8 adresseerbare 
geheues • Programstappe wat deur die toetsbord 
geprogrammeer word (prefiksfunksies neem slegs 
een programstap) • 'n GratiS gebruiksboekie 

Daar's ook nog bate ander redes waarom 
Hewlett-Packard jou beste keuse •s. Hy voel sommer 

~en die toetse werk so glad. Dte waterdtgte (in geval 
die koffte per ongeluk daarop val) beskermlaag onder 
dte toetsbord. Die baanwerk van goud. En Hewlett
Packard se OPN-stelsel (met 4-vlak-geheuestapel) 
wat 10u help om gevorderde berekenings maklik kat te 
drat. 

Besoek HP of jou naaste gemagtigc.le handelaar 
en toets hom met 10u eie hande. 

Bke antYioord lsop die kop 
HEWLETT Iii PACKARD 

Gemagtigde handelaars in aile Sentrums. ' 
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Koshu1skos 
BREEK WEG NA 

DORPDAMES 
11
JY kao bly soos jy Is vir die res van jou I ewe of jy kao wegbreek na Dorp". 

1\fet hierdle woorde bet die Dorpdore seker gemaak dat almal geweet bet 
bulle is op die kampus. Ja, vir meolg eeo was dit 'n groot skok toe bulle uit· 
gevind het dat daar wei dore to Dorp is. Oos gaan egter sorg dat daar nle 
gou van oos vergeet word ole. 

Die j;~ar het vol b~n met 
35 dore wat heel verras was 
toe buJJe sien dat bulle ook 'n 
BK bet. Die dore bet pragtig 
gelyk met hul dorekJere en 
verder verseker dat almal 
weet bulle is van Dorp 

O:e inlertee met Makouvlel 
was groot. Daardle koelt was 
iets om van te droom. Daama 
volg die SR-onthaal. Ai, nog 
noolt bet ek sul.lce stout kleu· 
ters in 'n ldas geslen nle. Die 
eerste.jaars is nou nos sprake-

loos oor die stout menere van 
die kampua. 

En dJe vaJ toe die seniors 
ltoml VinnJg en regaf. Hulle 
het net begin dink dat d:e 
kampus aan bulle beboort toe 
die seniors bulle vrtendellk 
dog ferm tom waller skud 
het. 

Die lnter·tandeborsel met 
Thaba Jlh sal die dore seker 
nie rou vergeet nle. Ek is se
ker die drake weet wat skoon 
tande is I 

Vrydagaand bet goed ver-
loop. Eers was dlt swaarkry, 
maar na swaarkry kom lekker 
k:ry en dlt was gewls die geval. 
Die marsmallowbraal sal lank 
deur die dore onlhou word. 

En n.ou? Nou I~ die jaar oop 
vir dle eerstejaars om daai'V1ID 
te tnaak wat bulle wU. Die 
hennedinee I~ om die draa! en 
dan sal ons slen hoe dJe da· 
mes laat waai. 

Oosterhof s@ dankie 
aan eerstejaars 

ORI£NTERING was 'n fees vir die dore(?) sowel as die oudames. NA twee 
weke se loburgering bet bulle heel aDders daaruit gesieo as daardie eerste 
dag. 

Van die ori~~ing kan veeJ 
ges6 word. Die dore het al die 
lnterak.sies geniet. Want raal 
- nle miBder as drie lnterak· 
sies oor een naweek nie. Die 
dore was oo.k heel ingenome 
met die drake van Caput wat 
met 'n ,ligte drukkle" van hul· 
le afskeid genee.m bet. 

tweedejaars h.et natuurlllt dle 
aand afgerond. 

Aan aJle aoele din&e kom 'n 
so onherkenbaar(l} 

lets aan die eerstejaars: Die 
HK ~ danlde vir dle ange
llere! 

Oostergroete. 

KULU SE 
DORE 

MET die aankoms bier bet die malende massa ons 
arme eerstejaars beeltemal verwar. Ons bet ge
voel soos standerd sessies wat bulle klaskamer 

Die feestellke stemming bet 
spoedig verdonker deur die In· 
sluiping van 'n Idem. Die Jdem 
was viT menlge in Klawer· en 
Oosterhof 'n steurnls tot In die 
vroel! oggendure - want wle 
kan nou slaap met maagk:ram· 
pe en kouekoors? Gelukkl~ vir 
ons het apteekster Chrlslta ons 
gou reggedokter. 

eo bulleself tussco almal eo alles wil soek. ~ 

Met die aankoms van die 
seniors bet elke door haar do
renaam eers werklik verwel· 
kom. ,,Hoekom door BoUle 
Mm?" ,Ek is mal oor BoUle 
en Sarie Marais. Veral Bollle". 

Gedurende die valtansle bet 
die karaatwaa.-de van O'hof 
ook verhoog. Bale geluk, Rel· 
nette. 
Ori~terlng se hoogtepunt 

was seecr sekerlik prof. Schalk 
se ba:rtroerende toespruk toe 
by die HK ultgeskop bet. Die 
eerstejaars was so •aoaedaan .. 
'n Groot makietie deur die 
elnde. 'n MeM berken die dore 
soars, en die akademle Is net 

Ons bet vol moed ODS regi· ' Vinnig is daar begin woeker ~l 
strasiegeld betaal en met so- om van die dore se matriek· 
vee! moet na die koshuls pan kompleks ontsjae te raak. Dit 
soek. Daar aangekom bet die was harevleg en blik·in·die·a.s 
HK Oil$ vriendellk ingewag. en ou dames se name leer vir 

Die bagasie is die kamers twee weke lank. 
lngedra en ma bet aou ge. Gou was ons senuwees ge. 
help om die nuse uit te pa.k. daan. Na die koms van die 
Na die Rcktor se toespraak seniors was die HK die toe
is daar met IJfOC)t bartseer vlugoord van die dore. 
afskeld geneem. Die aand van die ontbeff'tng 

Die verlatenheld op die ae· was daar groot drama. Met 'n 
siate van die dore het boek· eier teen die kop en duiwels· 
dele gespreek. Eensklaps was drek in Uie hare is afskeid ge. 
aile vriendellk weg en moes neem van die ,mooi" woord· 
ons met 'n bardeslaa met jie door. Nou lc.an ODS net 
die sagte lc.ante van ons lywe vorentoe lcyk en war1: Pultke 
met die sitkamc:.nnAt lteonis word. 
maak. 

•• 

THABA-JAH 
VERENIG 

DIE aandeel van die ,,Berg van die skones, om die 
eeos rustfg, koel-kalme, kampus in 'o krioelende, 
wr lemeleode miernes te omskep, is onmJskeobaar. 

Die welkome seniors het hul by Mader en Fanus! 
bekwaamhede en vaardighede 'n Belangrike en waarde· 
met groot sukses aanaewend voUe toevoegina tot die orp
om ,,sluipende drake'' op die nisasie eo admini.strasle van 
.. Berg van die skones" te laat Tbaba-Jab is 'n tweede swart 
emigreer en te laat inburger. ampsmotQr. Daar word nou 
Uit betroubare bronne (in met g:root respek aepraat van 
samewerking met ons ptaas. die jare ,.fifty-nine" en ,,sixty· 
like geheime-aaent) word ver. one". Alle voomemende cbauf. 
necm dat aaar nou 'n aces van reurs. kontak asseblief ,.A· 
sameborigheid heers, na d[e postel". 
aanvankllke ,.onen.igheid" en Deesdae is die gesogste pro
.,tweespalt" tussen die H.K. fessie ook die van stoker. Ceeo 
en die seniors. wonder dat elke verbyga,ande 

Hooflndoemra Djohannles Petooriu en onder-hoofindoena Teens not beaig om lets ~ 
'n vredespyp te rook. Prulee dleselfde, net bletfle andera • . • (Foto: Joham van Zyl.) 

Sosiale aksie is votgens tra- iokomotief nou gesalueer moet 
disle hlerdie jaar weer "n word nie. Met die aestook van· 
aunstellng bo die akademiese. uit alle oorde, word dle ,Berg 
Die gun.stel.ing op sosiale 1976" 'n aelyke vlakte vir die 
front is ... is . . • ? Mislden Thaba-Jab·ttein. 
moet ons net eers seker maak 

BLADSY 7 

Vergeet·My·Nie se hulskomi
tee wat die Doreliedkompeti· 
sio gewen het. (Foto: Foto-

kuns) . 

NUUSBROI ES 
• Verskele dosente het dJe so-

mervalcansie oorsee getoer. 
Prof. ltfuller BaJJot, hoof van 
die deparlement Kunsgesldede
nls en Beeldende Kunste, was 
in Europa, waar hy onder meer 
N!illings gctref het vir 'n na· 
vorslngstoer later vanjur. 

• Dr. D. P. Venter van die 
departement Farmatologte 

bet dJe Buhrlng~-Ingelheim· 
beurs van die Suid·Afrikaanse 
Fannakologlese Verenlging ver· 
over, waarmee hy later van
Jaar na Dultsland gaan vir ge
vorderde studie. 

· • Prof. Joflan Offermeler, 
hoof van die departement 

Farma.kologle, gaan in Febru· 
arle as gasdosent na die Unl· 
versltelt van Kaapstad en in 
Mei na Wits, waar by verskele 
leslnp sal !ewer. Prof. R. W. 
Charlton van Wits is In Augus
tus die Ethnor-gasprofessor aan 
die P.U. 

• Prof. B. Potgieter van die 
departement Farmalrologte 

aan die P.U., wat nou beaig 1s 
met aka.demlese bulpverlening 
aan die Universiteit van die 
Noorde, bet bedank en 'n pro
fessoraat ln Farmakolog,te aan 
die Unlversitelt Rhodes UJi. 
vaar. 

• Dr. Pleter de Kler.k van dJe 
departement Ceskledenls bet 

in die Verre Ooste rondge
kuier. Hy was ook ln TahW, 
FIJI, Samoa en ander Suldsee· 
eUande, waar hy verskeie in· 
teressant"(l ontdekklngs gemaak 
het. 

• Die gewone jaarkurs..ts in 
tersl6re onclerwys wat deur 

die departement Ters1ere Dl· 
daktlek vir nuwe dosente aan· 
gebied word, Is vanjaar in die 
vorm van 'n intensiewe, .tort 
kursus van 2 tot 11 Februarie 
aan&eblcd. Of~ kursus det es
sensl~e en boofsaakllk pra.k· 
tiese aspekte van die unfver
siteltsdidaktlek. Daar was na· 
gen~ 70 lns.krywings. 

Die. Wapad word redrulc ~, 
die Potch#stroom HerG14 
(Edm.s.) Bepuk, OUinlJulrt 11, 

PotcMfslroom. 
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Simposium 
SPORT as lewenstyl en sportleierskap was twee van 
die hoofbesprekingspunte tydens die Sportslmpo· 

-Dore-Drake atletiek 
sium wat op 14 FebruarJe 19'16 gehou i_s. Dle sim· DIE eerstejaars-atletiekbyeenkoms wat op 14 Fehruarie op dJe Fanle du ToJt
posfum is aangebled deur die PU-Sportmstltuut In sportterrein plaasgevind bet, bet getoon dat die Puk vanjaar weer sy stem 
samewerking met die Studentesportraad vir die sal kan dik maak met Dalrymple. 
besture van die verskillende sportklubs aan die 
UnJverstteit. 

Mnr. Plet Malan, Dlrekteur 
van dle Sportlnstituut, bet as 
voorsitter opgetree. Prof. W. 
N. Coeuee, voorsit ter van die 
Bebeer'ltomltee van die Sport· 
lnstltuut en prof. Tjaort van 
der Walt bet die sportlelers 
toegespreek. 

Prof. Coetzee bet beklemtoon 

aan dle massa te verkoop en 
by moct konkrete mikpunte 
stel wat hy wll berelk. Ten 
einde dlt te kan doen moet 
by nie alles op eie stoom pro
beer doen nle, maar moet by 
sy gedaates met ander deel. 
Besluite moet uitgevoer word, 
maar die Ieier moet nte meer 

In die naellope vir mans, 
bet Michael Agathagalou ko
ning gekroal met ll,l sek. in 
dfe 100 m en 22,7 in die 200m. 
Hy bet ook die 400m gewen 
in 5l ,ls en die versprlng met 
'n afstand van 6,84m, wat 'n 
rekord Is. Ricardo KlJWte was 
tweede ln die l OOm met 'n tyd 
van 11,6s, tweede In die ver
sprlng met •n afstand van 
6.16m Hy het dJe 110m bekk1es 
met 'n tyd van 15,8s ~ewen en 
die 40:tn hekkies ln 58,Gs. 

511.1. wat 'n r ekord was en die 
soom In 2.20,5. A. Blom van 
Klawerhof het die slcTyfwerp 
met 'n afstand van S7.~8m en 
dle gewlgstoot met 10,7lm ge
wen. Estle Robbertse bet die 
spiesgoo1 rekord oortref met 
40,62m en die boogsprlng ge. 
wen met 'n boogte van 1,54m. 

Klawerllof het dle damesaf· 
dellng gewen met •n ,punta
stand van 87 en Kaput die 
mansafdellng met lOSt punte. 

Bier volg die finale punta
stand: 

Vergeet my nie _ 37 
Oosterbof en Soetdorings 29 
Kasteel _ _ _ _ _ _ 21 
Heide _ _ _ _ _ _ 19 

Wag 'n bletjie _ _ _ _ 19 
KarUen _ _ _ _ _ _ 18 

De Klerkbuis en Dorp _ 
Fort Wanda - _ - - -
Mans: 

1'1 
16 

Kaput - _ - __ - l OSt 
Hombre ··- _ _ _ - 83 
Dorp _ _ _ _ _ _ 57; 

Oawic Dup - __ - _ 45t 
Johannes van Rooy _ _ S5 
Kompleks _ - _ _ _ S4 

dat sport meer Is as blote ont- van ander verwag as wat by
spanning en dat daarby die ele· self kan doen nie. Geestellke 
ment van prestasie ingeslult is. oefenlng Is ten slotte oolc no
Hy het sport as 'n lewenstyl dig ten elnde ware sukses te 
beskryt wat as sulks die mens behaal. 
se !ewe en karakte rig en be· Uit die bespreklng wat op 
paal. Flslese fiksheid moet ult die referate gevolg bet, het 
selfdiss.iplllle na vore kom en dnr vrugbare wenke na vore 
daarmee saam vorm motlve· gekom. Die gedagte bet ont· 
ring die basis vir onontbeer· staan dat daar in elke koshuis 
llke sel!vertroue. Organisasie vir elke a!sonderlike sport· 
is weer nodig om prestasie soort 'n verteenwoordlger 
moontllk te maak. Sport, kan, aangewys moet word. Voorts 
volgens prof. Coetzee, groot is die probleezn bespreek dat 
bmeraderie kweek. naweeksport in dle slag bly as 

Alta Stander bet 'n vierkuns 
behaal deur die lOOm In 12,9s, 
d ie 200m In 20,5s, d ie 400m in 

Dames: 
Klawerhof _ _ _ _ _ 87 

Klooster - - - - - 30! I BO: Afta Stander, een van die 
vinnige nuwe PUKKE. 

Prof. Tjaart van der Wall ·geyolg van die felt dat stu· 
bet die simposium toegespreek dente die naweke huls toe 
met betrekking tot le.crskap op gaan. Die vraag is gevra or een 
sportgebled. Prof. Van der naweek In die maand nie a£
Walt het Uen eieuskappe waor· gesonder moet word sodat die 
oor 'n Ieier moet besldk, daar- studente dan Jtan huis toe gaan 
gestel. Hy moet ook 'n noue nie, sodat sport gedurende an· 
band met sy volgelinge bebou. der r;~aweke tot sy reg sal kom. 
Daar moet tyd gemaak word Almol wat die simposlum bY· 
om te oordink sodat die Ieier gewoon het. was dit eens dat 
te alle tye voorbereid is Pn daar heclwat stof gevind is 
hy moet In sy taak glo ten waarop 'n suksesvolle sportjaar 
einde ook te !tan motiveer Hy gebou kan word. 
moet sy sport dien deur dit 

GOEIE UITSLAE 
VIR PUKKE 

GROEIENDE 

WOENSDAGAAND 18 Februarie is die Puk-atlete SPORTSOORT 
'n geleentbeid gebted om in die kompetisie-atmos· 
feer te kom na die lang vakansie. 

Ole 4 x 100 m mans aflos· 
span van die Puk bet •n goeie 
cyd van 42,1 selL {)pgestel. Wll· 
lie SmJt het sy 100 m in 10,6 
gewe.n en die 200 m in 'n goele 
tyd van 21,6 aek. NoDie Mein· 
tjies het in die 3000 m gewen 
met 'n tyd van 8.45,6 sek. en 
bet daarmee gekwali!l.seer vir 
die SA JunJor Kampioenskap
pe. Dawlo Malan bet In die 
pa:alspring •n moo! hoogte van 
4,48 m behaal. 

In dle 400 m vir vroue bet 
Alta Stander 56,0 sek. gehard· 
loop. Wilna Fondse bet in die 
skyfwerp 40,12 m gegooi en die 
gewigstoot 12,28 m gehaol. 

Hier volg dle uitslae van dle 
hoogtepunte van die byeen· 
koms: 
MANS: 
100 m Wlllie Smit 10,6 

Michael Agathagalou 

200 m Millie Smit 21,6 
Tommy Ferreira 22,5 
Willem Kruger 22,5 

800 m Koos de Wet 1.58,3 
1500 m J. van Ellewee 4,02 
8000 m stap Piet Meyer 12.57,6 
Skyfwerp Plet Goosen 56,62 m 
Gewlgstoot Piet Goosen 15,49 m 
DM1ES: 
100 m Cathy Hougb 12,4 

Hester Gunther 12,9 
200 m Cathy Hough 25,6 

Hester Gunther 26,2 
400 m Alta Stander 56,0 
800 m Louise van Biljon 2.16,6 
Hoogsprlng Kitty Coetsee 1,54 

m 
Sky!werp Wilna Fondse 40,12 

m 
Gewigstoot Wilna Fondse 12,28 

m 
Versprlng Jorlna Gunther 5,36 

m 

AS U 
NOG NIE DIE 
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PUK-SAKBOEKIE 

BET NIE, 
MIS U 

lETS GROOTS 

MUURBAL Is beslg om 'n 
groelende reus te word onder 
die gesogte spor tsoorte Ia 
Suid·AlrlkL Die groot belang· 
stelllng van U76 se eers teJaars 
aan die Puk Is bewys hlervan. 
Gedurcnde 19'15 bet net 'o 
bandJievol eerstejaarstudente 
by die klub aangeslult, terwyJ 
daar vaojaar sowat 60 Is wat 
belanptel. 

Verlede jaar was die ledetal 
van die muutbalklub 302. Aan· 
gesien daor egter net twee ba· 
ne beskikbaar is en die sport· 
sentrum eers oor twee jaar vol· 
tooi sal word, moet die lede
tal vanjaar beperk word tot 
180. Die Muurbalk:omftee bet 
by monde van mnr. UJ.yate 
hienoor apoJogie aangeteken. 

Die rede vir hierdie stap is 
as volg: Die speeltyd Is van 
6 vm. tot middernag, ses dae 
per week. VIr 180 lede sal daar 
dus slegs genoeg tyd lna:eruim 
kan word om twee maal per 
week te speel. 

Dit is nou afgeslen van die 
vyf spanne In die liga, koslluls· 
wedstryde en die Wes-Trans
vaal llaawedstryde wat op die 
Puk se bane plaasvlnd. 

Soslale lede sal tot 'n half· 
UW' speeltyd beperlt word en 
aktiewe lcde wat ontier andere 
vir die koshuis speel, tot 45 
minute. Daar sal ook net se· 
tere dae en op spesl!ieke tye 
gespeel Iran word. 

REGS: Michael 
Agathagalou. 

eeratejaar, wat 
uitgebllnk het in 

die naellope. 

LINKS: Prof . 
W. N. Coetzee, 
voorsitter van 
die beheet1tomltee 
van die Sport· 
lnstiruut. 

Henning van Wyk van OVER· 
DE-VOOR wat die 800 meter 
met 'n goeie tyd gewen het. 

J(RJEKET 
NA dJe eerste rondte ln die Scorgie-liga, is die Puk --------
se eerste krieketspao voor op die punteleer met 38 
punte, gevolg deur Stratbvaal met 28 punte. 

In hul wedstryd teen Stilfon· 
teln, het die Pukke s1egs een 
keer gekolf en daarna hul 
teenstaanders twee keer pawil
joen·toe gestuur om 'n klln· 
kende oorwinrrlng van 'n beurt 
en 99 lopies te behnal. 

PUK 1: Eerste beurt 218 al· 
mal ult. 

Stillontein: Eerste beurt 55. 
Tweede beurt 64. 

Boulontledlng: Lindenberg 
9 vir 35; Van Heerden 1 vir 37; 
Van Jaarsveld 3 vir 2.5. 

Ten Dorp het PUK 1 verlede 
naweek goed afgeslt en 202 
loples opgestapeJ, waarvan Lin· 
denberg 54 bygedra hel Die 
Pukke het vra-eg In Dorp se 
beurt toegeslaan en teen ult
skeltyd was Dorp effens in 
dte moeillkheld met twee paal· 
tjies plat vir 33 Jopies. 

Met twee wedstryde oor ln 
dle tweede rondte bet PUK 1 

sy voorsprong op die punte
leer vergroot en het nou 46 
punte, derti~;n punte oor 
SLrathvaal wat tweede 1~. 

rn tcensteJjjng met die 
eerste span, het PUK 11 bletjie 
swaar gekry en 1~ nou sewen
de op die punteleer met sewen· 
tien punte. 

In die wedstryd -tee11 Vaal 
Reefs het PUK 11 hul teen· 
staanders vir 72 loples uitge
baal en geantwoord met 130 
loples, wat aan bulle 'n nut
tlge voorsprong gegee bet. In 
die Pt:K-beurt was WeJman en 
Du Plooy die steunp1Jare met 
44 loples elk. 

VaaJ Reefs het sy tweede 
beurl op 154 loples verklaar 
met nog twee paaltjles staan· 
de. PUK ll bet met 37 vir S 
geantwoord en die wedstryd 
beklinll: op bu1 eerqtebeurt 
voorsprong. 

Koop nou 

die 

1976 

SAKBOEKIE 

by die 

S.SR.-kantoor 

- Voorkom 

teleurstelling 


