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• • • 
grootste oo1t Karnaval d • 1e 

VRA vir enige PUK wat die 
aksie van die jaar is en hy sal 
sonder om te twyfel verklaar 
dat dit KARNAVAL is. Die 
KARNAVAL-voorsitter, Adri
aan Jacobsz, beloof dan om 

• van hierdie jaar se KARNA
VAL die grootste ooit te rnaak. 
Die rede - gee vir elke PUK 
iets wat hy sal geniet en die 

resultaat is 'n reuse-sukses. 
Die program het dan ook iets 
vir elkeen. 

Die KARNAVAL se ampteli
ke program word voorafge
gaan deur die skynhof en 
Studentevaria die Maandag
aand en die Kaap-na-Rio die 
Dinsdag. Die Kaap-na-Rio 
word ook hierdie jaar op tele-

S.R. Voorsitters 

blink uit 
DIT. is onlangs ·bekend gemaak dat mnre. Fika van 
Rensburg en Pieter Mulder albei die M.A.-graad 
met lof ontvang. Hierdie besondere prestasie van 
die twee oud-S.R. voorsitters kan nie ongemeld 
verbygaan ·nie. · 

Mnr: Van Rensburg is do
sent in Grieks aan die P.U. vir 
C.H.O. en ook Teologiese stu
dent, terwyl mnr. Mulder ver
bonde is aan die Departement 
Kommunikasiekunde. 

Die ooreenkomste tussen die 
twee S.R. Voorsitters is opval
lend: 
• Hulle is beide in 1970 eer

stejaars aan die PUK. 
• In 1972 kom albei op die 

Studenteraad. 
• Daarna volg mnr. Pieter 

Mulder mnr. Van Rensburg 
op as S.R. Voorsitter (laas
genoemde in 1973 terwyl 
mnr. Mulder dit ·was in 
1974). 

MNR. PIETER MULDER 
(Foto: Fotokoos.) 
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• Beide is kranige rugbyspe
lers: mnr. Mulder vir o.a. 
sy koshuisspan en runr. Van 
Rensburg wat vir o/20 uit
gedraf het. 

Die prestasie van die twee 
Pukke is 'n duidelike aandui
ding van die kaliber manne 
wat S.R. Voorsitter word op 
die PUK. Hulle is nie alleen 
reuse op akademiese vlak nie, 
maar ook t.o.v. studenteleier
skap het hulle uitgeblink. 

Graag wil ons bogenoemde 
here baie gelukwens met hier
die akademiese prestasie van 
hulle en ook sterkte toewens 
vir die toekoms. 

HOU DIE 

Nuwe 

Besembos 
DOP-

dit gaan iets groots 

wees! 
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Thalia oefen kliphard vir hulle program die jaar. Hier verskyn 
drie speiers in een van die tonele. (Kyk ook bladsy 3.) 

(Foto: Fotokuns.) 

visie vertoon en die klem sal 
dus hierdie jaar op oorspronk
likheid en humor val. Woens
dagaand gaan daar 'n verskei
denheidskonsert in die Totius
saal plaasvind wat 'n towe
naar en al sulke interessante 
kunstenaars gaan insluit. 

Dan kom die amptelike ope
ning Donderdagaand tesame 

........ -~ 

~'-
MNR. FIKA VAN RENSBURG 

(Foto: Fotokuns.) 

S.R.V.P. en 

wysgere werk 

sa am 
DIE eerste sooie is reeds gespit 
vir samewerking tussen die 
Wysgerige Vereniging en die 
Regsvereniging om 'n Regsfi
losofiese Kongres aan die PU 
aan te bied. 

Daar is aanvanklik beplan 
om 'n Wysgerige kongres aan 
die PUK te hou met Wysbe· 
geertestudente van universi· 
teite van die Vrystaat en Trans
vaal as gassprekers. Weens ge
brek aan belangstelling op eie 
werf, is hierdie idee in die 
kiem gesmoor. 

'n Aantal ledevergaderings 
word beoog met onderwerpe 
wat enige wysgeer nog darn
mer sal laat, hoewel met ge· 
noeg pitkos in om hulle te 
laat aanhou wonder. 
Di~ Vereniging het in die 

eerste paar maande van die 
jaar getoon dat hy weereens 
nle 'n krag onder die studente 
kan word nie. Persentasiege
wys geniet die vereniging die 

met die veroordeling van die 
akademie. Vrydag is die dag 
van kunstenaars, kompetisies 
en seweman-rugby. 

de ·kwartaal. 
Volgens Adriaan gaan die 

klem hierdie jaar veral val op 
reklamesette. vlotte en die 
trapkarwedren van Vrydag
aand. Die registrasie van re.
klamesette begin vroeg vol
gende kwartaal en koshuise 
kan hulle sette registreer by 
Jan Botha en Trix van der 
Lecq. 

Saterdag tree die trompop
pies vir die eerste keer op 
as leidsters van die vlotoptog . 
Die vlotte sal weer hierdie 
jaar deur Potchefstroom so
wei as Klerksdorp gaan. Sa
terdagaand kom die groot af
sluiting wat vir al die Pukke 
'n groot verrassing gaan in
hou. Die groot bekendmaking 
van die afsluiting kom volgen-

Boodskap aan die PUKKE: ._,."·\ .. ,. '''''"'"'"·· .,'' .· .. ,-
Maak van Karnaval hierdie I Mnr. Adriaan Jacobsz, voor-
jaar 'n fees - julie fees! sitter van Kamaval 76. (Foto: 

. Fotokuns.) 

BESEMBOS: NUWE BAADJIE 

ANDERS as in die verlede gaan Die Besembos, die studentejaarblad van die 
Puk, vanjaar in 'n geheel nuwe gedaante verskyn. Dit is die gevolgtrekking 
wat 'n mens maak na afloop van 'n gesprek met die pas-aangestelde redak
teur, mnr. Roelof (Joefie) Vorster. 

Die afgelope drie jaar was Gedigte en prosa sal dien as 
Die Besembos net 'n foto-al· verdere afwisseling. 
bum met 'n opeenvolging van Die koshuise gaan ook perti
reekse foto.s. Volgcns mnr. nente aandag kry. Elke kos· 
Vorster sal daar vanjaar ge· huis kry ten minste twee blad
bruik gemaak word van 'n sye waarop groepfoto's van 
hele aantal aktuele artikels die koshuise sal verskyn so. 
wat akademiese artikels so· wel as foto's van koshuisakti· 
wel as ontspanningsstof sal in· witeite. Elke koshuis moet vir 
sluit. Die artikels sal toegelig 'n kort jaarverslag in ligte 
wees met interessante foto's. 

Die groepfoto's sal sover 
moontlik informeel wees en 
gaan op 'n kunstige manier 
gerangskik word. In 'n groot 
mate sal ook aksiefoto's gc· 
bruik word wat as afwisseling 
sal dien tussen die groepfoto's. 

~.;:;w:·:: .: 

Roelof Vorater, nuwe redak-
teur van Die Besembos. (Foto: 

luim sorg. 
Volgens mnr. Vorster gaan 

die bogenoemde u i t I e g 
baie aandag verdien. Dit moet 
funksioneel sowel as estetics 
bevredigend wees. Baie gaan 
van kleur gebruik gemaak 
word, wat heelwat kleurfoto's 
sowel as agtergrondskleure 
gaan insluit. 

'n Huldigingsartikel van die 
Rektor sal ingesluit wees so
wei as 'n uitgebreide reeks ar
tikels oor ons universiteit wat 
tiperend s&! " '4 ""c Y;!!l die stu
dentelewe en aile studente ak-

Viol is 

tiwiteite. Mense van buite ons 
uinversitcit sal ook gevra 
word om bydraes te lewer. 
Noue samewerking met stu· 
dente van die departement 
Beeldende Kunste, die Skry· 
werskring en die Fotografiese 
vereniging word in die voor
uitsig gestel. 

Dit lyk inderdaad of Die 
Besembos 'n publikasie gaan 
wees waarop ons vanjaar trots 
gaan wees en waarna ons uit 
kan sien. 

Die Besembos redaksie wil 
dan ook graag 'n beroep op 
aile studente doen om hulle 
verenigings in verband met 
hierdie publikasie uit te 
spreek. Aile idees kan aan 
Die Wapad gerig word of in 
die posbussie van die Besem· 
bos by die S.S.R. kantoor ge
plaas word. Kom Pukke, hier
die is )ulle publikasie, laat 
loop die gedagtes! 

lewer 
Fotokuns.) 

hoogtepunt Filmvertoning 
steun van ongeveer 0,0004% DIE Universit~it se jongste 
van die studente. Die eerste film ,,Die Onderwys" word op 
aksie, 'n braaivleis, het dan 11 Mei 1976 om 19h00 in die 
ook ~rg onder hierdie verskyn- Totiussaal vertoon. Twee an
sel gely. der films ,,Simfonie van die 

KONSERVATORIUM. - Dinsdag 30 Maart - 'n 
datum om te onthou want een van Suid-Afrika se 
grootste violiste besoek die Puk en voer 'n half-vol 
saal ·'terug na iewers in die Barok~ydperk. 

VRA Dl~ V AKANSIE 

VIR PA GELD 

VIR DIE 

Nuwe 

Besembos 

Wetenskap" en ,,Honderd jaar 
na dese" sal ook vertoon word. 

Die program sal ongeveer Dit is natuurlik die gevierde tjello en klawesimbaal was, het 
1l uur duur. violis Alan Solomon. Sy ver- die groep die pr~rsese ritmiek 

U word vriendelik genooi om tolkings tydens Collegium Mu- van die Barok telkemale mis
na die films te kom kyk - sicum se ,Barokmusiek' het die getas. Elsab~ se vaardigheid 
uself, u studente of u kollega gees van di~ tyd vasgevang in op die fiuit het meer tot sy 
speel daarin. 'n kortstondige halfuur. Aile reg gekom tydens haar optrede 

Bring asseblief u familie en Iof kom Pieter de Villiers toe ·met die Collegium Musicum-
vriende saam. vir sy bydrae in die twee so- koor. 

Vir diegene wat hierdie da- nates vir viool en klawesim· Dit was 'n aand van mooi 
tum nie pas nie word 'n ver- bel. hoogtepunte met die laagte-
toning op Maandag, 10 Mei Alhoewel Elsabe van Wyk punte ook hoer as gewoonlik. 
1976 om 19h00 In die Totiussaal as fluitiste 'n bindende faktor - Chris Jonker. 
ger~J. -. in die kwartet vir viool, fluit. 
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Spik-splinternuut: ons Trompoppies beloof FANIE SE 

VROU • • prl.Dlartas iets anders 
IDERDIE · week begin die damesblad met 'n spik-splintemuwe reeks. Elke ONS boor van bulle en ons almal weet van bulle. 
week, van nou af, sal 'n oilderboud gevoer word met die primaria van een Maar boeveel? Dit is nou daardie splintemuwe en 
van die dameskosbuise. Sodoende word hierdie dames meer bekend gestel aan welkome byvoeging tot die Kamavalbedeling van 
die res van die Pukke. Eerste aan die beurt is Joan Oosthuizen van Karlien. die Puk: die Trompoppies. 

Borrelend, vnendelik, inne· 
mend: dit is Joan Oosthuizen, 
primaria van Karlien vir 1976. 

En so tussen al haar bedry
wighede deur is dit vir haar 
geen probleem om 'n tydjie 
af te knyp vir gesels nie. Sy 
is ook nog sekretaresse van 
die Koshuisraad hierdie jaar. 

Sy kom oorspronklik van 
die Krugersdorp-distrik en ma
trikuleer op Gimnasium in 
Potchefstroomm. Op Stellen
boch pak sy die kursus B.A. 
Huishoudkunde aan, maar dit 
geval haar nie. Na 'n jaar be
sluit sy om te verander na 
B.Sc. Huishoudkunde en 'n 
Puk te word. Tot vandag is 

. d'aardie sagte plekkie vir Stel· 

KITS 

DOOPSOUSE 

lenbosch daar en borrel sy 
behoorlik oor as sy van haar 
eerste Alma Mater praat: ,.Ek 
gaan weer terug - eendag". 

Sy is vol ideale, die meisie. 
Nadat sy volgende jaar graad 
gekry bet, wil sy nog eers 'n 
jaar porsee gaan studeer. 
Daarna sal sy graag by die 
Wolraad wil gaan werk. 

Stokperdjies? Sy speel ten
nis en swem en hou ook van 
musiek - klassieke musiek, 
mooi musiek - enige mooi 
musiek. Sy is egter veral lief 
vir naaldwerk. Die lekkerste 
lekker op die hele aarde is 
om deur 'n patroonboek te 
blaai,. om self 'n rok te maak, 
net om voor die masjien te 

sit. Sy noem dit die een rna· 
nier waarop sy haarself kan 
uitleef. 

Joan glo dat daar altyd 
ruimte vir verbetering is en 
dat positiewe kritiek net goed 
kan doen. Sy meen daar is 
heelwat dames wat beter kan 
aantrek en meer aan hul voor
koms kan doen en - gerus 
maar daarvan kan kennis neem 
dat die minirok uit is. 

Sy sal ook graag wil sien 
dat baie van die dames bulle 
algemene kennis uitbrei. 

En 'n slotwoord: vir haar is 

Ek voorspel sommer nou al: 
hierdie groepie meisies gaan 
nog baie gewild word en al 
bulle kritici se monde snoer. 
Een en almal van bulle borrel 
oor van entoesiasme en werk· 
ywer. Moenie dink dit is net 
lekker en maklik om 'n trom· 
poppie te wees nie. Iedereen 
van bulle geniet dit - o, ja! 
Maar, van Maandag tot Don
derdag word daar elke mid· 
dag, en soms ook in die aand, 
hard gewerk en geoefen. Een 
van die dae gaan bulle Kroon
stad toe om daar saam met 'n 

Moira de Villiers van Heide en 
sy bet heelwat ondervinding 
van hierdie tipe dinge. 

Die prim~re doel van die 
trompoppies is om die karna· 
valoptog te lei en om aandag 
te trek vir karnaval. Alles be· 
loof om in te skakel by die 
karakter van ons universiteit. 

En almal beloof: dit gaan 
iets anders wees, dit gaan iets 
baie interessants wees. Daar 
was aanbiedinge vir optredes, 
maar hulle is op hierdie sta
dium nog nie gereed daarvoor 
nie. 

daar nie nog 'n koshuis soos orkes te oefen. Ons beste wense vergesel 
die trompoppies. Ons sien 
sommer baie uit na bulle op· 

Karlien op die Puk nie - die Hierdie vyftig dametjies 
beste en die heel heel lek- staan onder die bekwame lei-
kerste. ding van Johan Aucamp en trede met Karnaval. 

Jan Pieterse. Hulle leidster is 

Reis saam na 1934 

KOM onderneem met my 'n kort reis in die ver· 
lede. Dan kyk ons wat die dames 22 jaar gelede 
gedra bet. Hier volg die modevoorskrifte - direk 
uit Parys - vir die herfs van 1934 ! 

HIER is 'n paar wenke vir 
doodmaklike doopsouse wat jy 
sommer gou-gou in jou kamer 
kan maak. Die hoeveelhede is 
relatief - dit hang af van die 
bakkies wat jy gebruik. Maak Dra: perels saam met swart, I tabberd van gerimpelde sy -
dit maar so proe-proe en jou goue trouringe, oorringe in die gekreukel in patrone of rye 
doopsouse moet 'n sukses wees. dag, ouma se juwele, mantels, soos gerimpelde lint. Die kleur 
Wat van 'n advokadodoopsous? swart Floradora sykouse, ble- is swart of middernagblou en 

voeg 'n paar teelepels Mayon- ker vingernaels, pelskrae, 'n swart fluweelhoedjie nood-
naise en sout en peper by fyn· pruimkleurige wildsleer hand- saaklik. 
gedrukte advokadopeer. skoene, tafsyrokke. Vroegaand se klere: Ora 'n 

Mayonnaise en ongeveer twee Moenie: barette, lang jas- swart fluweelrok wat net-net 
teelepels Marmite of Bovril tabberds, versierde hooftooi- die sypaadjie raak, 'n kort sty-
maak nog 'n lekker doopsous. sels, beige handskoene, een- we fluweelbaadjie, klein flu

voudige smaaklose crepe rok- weelhoedjie en volstruisvere. 
Mayonnaise waarby 'n drie· ke, somber tweeds. Klere vir die laataand: Dra 

kwart koppie gerasperde kaas Oggenddrag: 'n Wolpakkie 'n tabberd van sy, tafsy of 
en rooipeper na smaak gevoeg is onontbeerlik. Helder tweed fluweel wat soos 'n klok om 
word, maak 'n heerlike kaas· 1's net d1'e mater1'aal daarvoor. · 't · A d · t JOU u1 spre1. n ersms moe 
doopsous. Sorg dat die romp twaalf duim dit agter opgetrek wees in 'n 

Voeg ,.Sandwichspread" en van die grond af hang. Dorps- busseltjie soos dit in die mid-
Mayonnaise na smaak by me- drag moet 'n bietjie Ianger deleeue, 1860 en 1880 gedra 
kaar vir 'n makliker as makli· Joan Oosthuizen. primaria van Karlien, met wie Wapad hier- wees. is. 
ke doopsous. • die week gesels. (Foto: Fotokuns.) Middagdrag: Nou dra jy 'n 

WOON GERUS DIE 

LUISTER wat s~ Fanie in ,,Fa
nie se Vuurdoop" van P. J . 
Schoeman: ,.As ek nou vir my 
'n vrou kon laat bak, soos rna 
partymaal terg-terg s~. sou ek 
haar naastenby as volg wil M : 
Sy moet mooi en kleinerig 
wees, soos Ma. Sy moet my 
skelmpies in my hart laat s~: 

,Ai, hemel tog, my duikerbok· 
kie, maar jy is te pragtig vir 
'n man se ou growwe werk· 
hande om aan te raak. En sy 
moet dinge aanvang in my. Sy 
moet my in elke stofwolk 'n 
reenboog laat sien, my oe wyd 
oopmaak vir die mooie in die 
skepping, sodat ek met blyd
skap soos Pa kan s~: ,Wat 
mooi is, is uit God en voer 
terug tot God' . . . Sy moet 
my laat voel dat ek alles en al· 
mal wat swak is, wil beskerm. 
Ja, sy moet kleinerig wees, 
viets en fyn, en perfek afge· 
rond soos 'n steenbokooitjie, 
sodat ek haar sommer ver ente 
kan dra, om die gevoel te kan 
kry dat sy werklik myne is . . . 
op my voete voortbeweeg en 
dus nie vir haar kan weghard· 
loop nie ... 0, ja, en sy moet 
kan droom, want Pa s~ dat as 
'n vrou self kan droom, sy 
graag luister na 'n man se 
drome. 

POMPON-
LINTE 

MAAK self pompon-linte om 
jou geskenke mee te versier. 
AI wat jy nodig het, is gekleur
de lint en 'n goeie gom. 

Vir 'n vyfduim pompon, sny 
twaalf linte van elf duim lank. 
Neem een lint en gom albei 
punte in die niiddel daarvan vas. 
Maak die volgende lint op die
selfde manier en plak dit weer 
bo-op die eerste vas sodat 'n 
kruis gevorm word. Hou so aan 
totdat jy ses pare bet en gom 
nou a1 die linte aan mekaar 
vas. Doodmaklik en 'n pragtige 
versiering! 

credo van 'n poetaster 

S.S.R.-VERGADERING 
~aandagaand 19h40 
IN DIE S.S.R.-RAADSAAL BY 

DIE BULT APTEEK 
TEL. 5943 - TOMSTRAAT 88 

PUKK.E! Besoek ons ! 

Een film gratis vir elk wat 

u by ons laat ontwikkel. 
L' 

-Wapad. 

'n "N.uwe" ou 

hoedjie 

KLEIN viltblommetjies lyk pragtig op 'n denim· 
hoedjie, strooiboed of 'n gebreide boedjie. Maak 
bulle in een kleur of andersins baie boot. 

Benodigdehede: oorskiet 
stukkies vilt,· watte, bloemiste
draad, groen kreukelpapier, 'n 
sterk gom byvoorbeeld Bos
tik, gare. 

Metode: Sny die vilt in klein 
ovaal vormpies. Neem 'n bloe
mistedraad van ongeveer vier 
duim (of Ianger, dit hang af 
hoe 'n lang stammetjie jy wil 
he) en draai 'n repie watte om 
!lie een punt. Plaas 'n paar 
blaartjies rondom die wol en 
draai dit stewig vas met die 

gare. Sny die kreukelpapier in 
dun repies en draai om die 
draad om die groen stammetjie 
te vorm. Gebruik die gom en 
plak die res van die blaartjies 
een vir een rondom die paar 
wat alreeds vasgedraai is. 
Maak die buitenste punte van 
die blare klam en buig di~ lig
gies na buite vir 'n realistiese 
effek. 

Volg net die aanwysings 
noukeurig en siedaar - jou ou 
hoedjie is weer splinternuutl 

onkuise saamhuis met die muse 
is teenswoordige mode 
filosofeer teoretiseer 
moet net nie preek nie 
want 
dis bombasties dus sinledig 
en as sodanig nie in die kader 
van die poesie nie 
(le.t wel: poese hier met 
'n z uitgespreek 
- dit klink so chic fatsoenlik) 
nee 
6ns bepaal. ons by die 
diepsinnige esoteriese 
- net vir ingewydes! -
tog net nie die eteriese ou rympies 
van die dertigers nie 
ons is (moet u weet) nie digters 
om die digkuns nie maar die kunde 
nie Leopoldiaanse dromers nie 
ons is 
per se 
poete 

HENK WIJBENGA. 
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CINE-PUK 
ALBERT DE BEER, huidige voorsitter van Cine
puk, Iewer op Maandag 12 April sy verslag oor die 
werksaamhede van Cinepuk gedurende die afge
Iope jaar. Op dieselfde aand neem Eric Marx oor 
as voorsitter. 

Cinepuk het in die afgelope 
jaar. aansienlike vordering ge· 
toon wat die gehalte van pro
gramme aanbetref. Eric het in 
onderhoud ges~ dat hy 
graag sal wil sien dat Cinepuk 
in hierdie nuwe termyn daar
op sal voortbou. Hy beoog on
der andere 'n uitbreiding van 
die fliekprogram ook na 
Woensdagaaride, 'n verbeter
de voorprogram wat televisie
kortprente sal insluit en 'n 
vergrote kafeteria in die 
foyer. Die verkoop van seisoen· 
kaartjies sal ook weer opge
neem word. 

Ry 

VERSIGTIG 

en kom 

GESOND 

terug na die 

vakansie 

Eric Marx sal Maandag ook 
sy helpers op die Bestuur van 
Cinepuk aankondig. Daa( is 
egter nog heelwat poste wat 
gevul moet word en hy nooi 
alle belangstellendes uit om 
hom te kontak in Heimat. 

Die stigter en eerste voor
sitter van Cinepuk, Albert de 
Beer bly egter aan op die be
stuur as Bedryfsbestuurder. 

Eric nooi almal wat idees 
bet en kritiek om dit te lewer 
sodat die diens van Cinepuk 
verbeter kan word. Die Pukke 
kan dit gerus in bussie 66 by 
die ·ssR-Kantoor pos of die 
saak persoonlik met Eric op
neem by Heimat. 

/' ~~~: 
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Eric Marx, nuwe voorsitter vir 
Cine Puk. (Foto: Hendrik Bos

man.) 

·Ekonomie op dreef 
TEN SPYTE van inflasie, gedy die ekonomiese 
vereniging die jaar. Na 'n geslaagde openingsfunk· 
sie en twee suksesvolle ledevergaderings is die 
eerste dagtoer aangepak. 

Vroeg die Donderdagaand is 
daar in die pad geval na die 
1-{ipermark te Boksburg. Na 'n 
verfrissende koppie boeretroos, 
is die toerlede deur die be
sturende direkteur, Mnr. I. G. 
Ferreira, deur die Hipermark 
begelei. Hierdie welbekende 
sakeman bet die groep baie 
goed ingelig oor die fynere 
organisasie agter die skerms. 

Groot is die Hipermark be
siis, want waar beplan is vir 
'n omset van Rl 000 000 per 
maand, is die omset van 1 jaar 
reeds R4 miljoen per maand. 
Daar is byna duisend werkne
mers en verkoopsoppervlakte 
beslaan 250 000 vierkante voet. 
Baie opvallend was die doel
treffende interne kontrole as
ook die goeie kommunikasie 
tussen die bestuurder en die 
werkers. 

'n Tipiese voorbeeld van bier
die kontro:e is dat slegs vrag
motors wie se bele vrag afge
laai word, die perseel mag 
b:nnekom. Ander aflewerings 
word slegs oorgelaai op 'n plat· 
form buite die perseel. 

Aile afdelings is aangedoen 
en bespreek, en telkens is 
aangetoon hoe die .publiek se 
behoeftes bevredig word. 

Besondere aandag word be· 
stee aan kwali teit en doeltref
fende bantering, verpakking en 
uitstaliing. 'n Wye keuse word 
aangebied en tot krewe k.an 
lewendig gekoop word binne 
24 uur nadat dit gevang is. 

Voorraadomset is belangrik en 
aile voorraad word gemiddeld 
oor 'n periode van 58 dae in 
kontant omgesit. . 

Hiervandaan bet die groep 
na die lugbawe Jan Smuts ver
trek waar 'n besoek gereel is 
deur die Tegniese Gebied en 
die Nabootser waar opleiding 
gedoen word. In die Tegniese 
Gebied kon vliegtuie binne en 
buite deeglik besigtig word en 
alle vrae is beantwoord. 

Veral die nuwe Boeiing SP 
bet die Pukke se aandag ge
trek. Die Matroosberg het net 
die vorige dag 'n wereldrekord 
op sy afleweringsviug opgestel. 
Die vlug was oor 'n afstand 
van 1 6470 km en dis binne 18 
uur voltooi. Dit moes vanaf 
Seattle (naby Washington) on
onderbroke vlieg tot op die 
D. F. Malanlughawe naby 
Kaapstad. 

Die S.P. (Special Perfor
mance) verskil van die gewone 
Jumbo in die opsig dat by klei
ner (15 meter korter) en Iigter 
(60 ton) is. Die Junior Jumbo 
vervoer • net 250 passasiers, 
maar het kragtige enjins en 
met groter brandstoftenks kan 
Ianger ononderbroke '\iiugtje 
afgele word. Omdat hierdie 
tipe vliegtuig redelik voiler sal 
wees op sy vlugte, is by ook 
meer ekonomies. Lede van die 
_groep kon bierdie vliegtuig as· 
ook die gewone Jumbo ook 
van binne besijftig. 

DIE WAPAD BLADSY ~ 

mALI A 
VAN die ou bekencle Thalia
uitbundigheid is daar deesdae/ 
min te sien en , te hoor. Ge
lukkig is dit nie omdat hulle 
van die toneel verdwyn het 
nie, maar omdat tiulle reeds 
besig_ is om volstoom te re· 
peteer aan Onnies en Ouers 
van John Dighton waannee 
hulle Juliemaand gaan toer. 

Dit is 'n skreeusnaakse stuk 
met 'n groot rolverdeling. Van 
die mees prominentste rolle 
word vertolk deur onder an
dere Gerrit du Plooy, Riaan 
van Schaikwyk, Riaan van der 
Walt, Jan van der Klashorst, 
Berendine van Coller en Linet
te Odendaal. 

ROCKY HORROR FILM Admissiehond 

Liesbeth Schoeman, 'n do· 
sente verbonde aan die depar
tement Spraakleer en Drama, 
neem die regie waar. Tussen al 
die repeteerdery deur het sy 
dit nog reggekry ook om haar 
rol in die dramadepartement 
se aanbieding van Die Effek 
van Gamastrale op Man-in-die· 
Maan Gousblomme, in te stu
deer. 

HIGHPOINT, HILLBROW: The Rocky Horror Pic
ture Show met Tim Curry. 

JA, daar word gese dat 'n 
goeie toespraak oor die ewig
heid, hoef nie noodwendig 
'n ewigheid te duur nie. Net 
'n paar woorde van die akti
witeite van die Admissiebond. 

Mej. Schoeman verwag net 
soveel samewerking van haar 
spelers. Hulle repeteer elke 
aand en ook gedurende nawe
ke. Na die Paasnaweek gaan 
die Aprilvakansie vir bulle ook 
net een ding inhou, naamlik 
Thalia. 

Met di~ rolprent word daar, 
kompleet met musiek en al, 'n 
bomp kontra-kultuur aan die 
rolprentganger voorgehou. Die 
verhaal handel oor Brad en Ja
net, kinders van die Estab
lishment, wat na hul huwe
likseremonie probleme met 
hul motor op pad ondervind 
en dan gaan hulp soek by 'n 
kasteel in die nabyheid. 

In die kasteel is 'n dol par
ty aan die gang wat bygewoon 
word deur uitspattig geklede 
mense uit alle w~relddele, die 
sogenaamde , gays". Die hoof
figuur en Ieier is 'n transver
tiet, Frank 'n Furter ('n sin
speling op die monster Fran
kenstein en sy gruweldade). 

,It's just a jump to the left, 
a jump to the right" en in die 
middel vind die ,gays" heup
skuddend (en blind vir hul si
tuasie vanwee hul donkerbril· 
le), . 'n nuwe utopia. Dit is 

guur, naamlik Eddy. Hy is 'n 
oliehaar ,rocker" uit die vyf
tigerjare. Frank met sy lief
de vir die estetiese, dood dan 
vir Eddy as vuil afsaksel van 
'n verbygegane era. 

Vir die naweek van die 9 -
11 April is daar deur Tukkies Namate bulle vertroud raak 
'n Admissie-kamp gereel vir met hul rolle, geniet die spe
Kovsies, Rau'tjies, Pukke en lers die . stuk meer en meer. 
Tukkies. Dit behoort 'n groot Hulle meen dat die humor in 

Later by 'n eetmaal (paral- kamp te wees, dankie vir die die stuk by almal byval sal 
lei met die nagmaal) word Ed- Tukkies. Die 9de April is ook vind, want soos een van die 
dy se vleis geeet. Die verlos- 'n besoektog aan die Kweek- spelers opgemerk het, sal hul
singsfiguur vervaag want soos skool, waar ons met die Kweek- le self al moeg gelag wees teen 
Frank s~: ,We have the secret skool en sy manne gaan kennis die tyd dat die stuk eers opge-
of life". In Transylvania be- maak. voer word. 
werkstellig bulle 'n eie ver- Intussen is die Admissie-
lossing. bond ook hard besig om te oe-

Mettertyd word Brad en 
Janet, asook dr. Scott, 'n we
tenskaplike, in die transsek
suele leefwyse geabsorbeer en 
is bulle in die laaste vertoning 
ook soos transvestiete geklee. 

Die ,gays" wil 'n nuwe uto
pia skep met nuwe instellings 
teenoor die gevestigde instel
lings van die Establishment. 
(Frank en Rocky se huwelik 
kontra die eerste Establish-

fen vir die toer in die Junie
vakansie. Die rigting van die 
toer is Oos-Transvaal, so Puk
ke, ondersteun ons as ons daar 
kom. Ons skakeltoer is reeds 
in April, om die finale toer
plan vas te stel. 

merkwaardig dat die ,gays" I ment seremonie van Brad en 
in 'n vader/kind verhouding Janet). 

Die Admissiebond het ook 
al 'n Inter-Aksie met die Huis
houdkundigevereniging beleef, 
wat deur hulle gereiH is, baie 
dankie vir so mooi gebaar 
dames. Daar is ook 'n ledever
gadering vir die 6de Mei ge
reel, maar voor dit is daar 'n 

Die mite van die Christen-, vakansie, so ons laat weer van 
Brad en Jane~, gestroop v~n I dom is verby (die kruis by die ons hoor na die ~a~ansie. 

hul klere en rem en onskuldig eerste huwelikstoneel vervaag Fnkkie Massyn. 

staan teenoor Frank. • Frikkie Massyn, voorsitter van 
Admissiebond. (Foto: Foto

kuns.) 
in hul onderklere in teenstel- tot die kasteel) en ,Paradise 
ling met die ,gays", bet juis is to be made' op Transylva
op die ,Annual Transylvania nia onder heerskappy van die 
Convention" by die kasteel hermafrodiet. 
aangekom. 

Met die uitwissing van die 
Hulle twee is bekend as die I onderskeid tussen die geslagte 

,baby-makers' en op di~ dag word die ,have's en die have
word Rocky dan gebore. Hy is nots" aan mekaar gelyk gestel. 
die skepping van Frank (,I'm Gedurende die ,Floor Show" 
not much of a man, but a lo- kom die twee aanvanklik on
ver") en is 'n liggaamlik vol· derdanige werkers, die broer 
wasse seun wat geestelik nog en die suster met hul goue 
'n kind is. Frank si! van sy lasargaffel, in opstand teen 
seun: ,he'll be a strong man", Frank en Rocky. (My chil
en ,in seven days I can make dren's turning on me"). Dit 
you a man". dui op die triomf van die wer

Hier is sterk kruisverwys na 
Frank as 'n nuwe god en sy 
skepsel (Rocky) . Die regisseur 
laat byvoorbeeld die kamera 
rus op Michelangelo se skep
ping van Adam deur God. 

Soos in die rolprent Tom
my, is hier ook 'n Messiasfi-

kersklas. 

The Rocky Horror Picture 
Show is 'n ,gay liberation" en 
'n stap vorentoe in die voort
durende rewolusie van die mi
te, op pad na die Eeu van die 
Transseksualisme. 

- Studiekring. 
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OOR KARNA VAL EN 

VAKANSIE 
SONDER om afgesaag te wees, kan 
'n mens tog s~ die eerste kwartaal 
bet verbygevlieg. Dit kan deels toe· 
geskryf word aan die baie bedry
wighede en . deels aan die aange· 
naamheid van die nuwe jaar en al 
sy dinge ('n ding wat lekker is 
gaan mos gou verby!). 

nie tweede kwartaal wat na die 
vakansie voorl~ is ook nie besonder 
lank nie. 'n Groot hap van die 
kwartaal word deur Karna:val en 
toetsweke opgeneem. Na die Julie· 
vakansie is dit Intervarsity en dan 
loop alles afdraand na die einde van 
die jaar toe. 

Nou hoekom dan so 'n redenasie 
oor die tyd? Die antwoord is een
voudig: hoe korter die tyd, hoe 

korter is ook die studietyd. 
Of anders gestel: as daar meer 

jolyt gehou word, verkort die aka· 
demiese tyd ook. Laat ons dan maar 
dadelik s~ waarby ons wil uitkom: 
die student is prim~r op universi· 
teit om te studeer. 

Vir sy breere vorming is dinge 
soos Karnaval, jolyt, s~r, interak
sies en les bes ·die verenigingslewe 
baie noodsaaklik, solank dit net nie 
die belangrikste is nie. 

Onthou dit gedurende die va· 
kansie en ook tydens Karnaval: 
daardie studentepret is van verby
gaande aard maar die bekwaam· 
heid in die vak is lewenslank. Die 
goue reel geld dus: doen die een 
maar moenie die ander nalaat nie. 

lit ~ir llnntb 
SOEK DIE LEWENDE CHRISTUS EN GETUIG 
Luk. 24 : 5b en 6a: , W aarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is 

nie hier nie, maar Hy het opgestaan". 

HOEVEEL van u as studente het 
werklik die vrymoedigheid om te se: 
Jesus Christus leef! Om dit rte se met 
u mond? Min? En hoeveel se lewens
wandet weerspieel die Liefde, vreug
de, btymoedigheid en dankbaarheid 
.tot God vir sy groot genOdedaad aan 
ons as mense, naamtik dat Jesus 
Christus opgestaan het uit die dood, 
vir my, vir jou, Pukstudent. 

Lukas 24 : 5 en 6 is 'n bestraf
fing wat gehoor is in die vroee og
gendure van die opstandingsdag. 'n 
Bestraffing deur hemelse, onsterfLike 
engele was nodig aan die sterftike, 
kleingetowige mense. Want hulle wat 
die intiemste rondom Jesus vir 30 
jaar geleef het, vergeet skandetik wat 
Hy vir hulle gese het in Gatilea, naam
lik dat Hy definitief sat opstaan -
vers 7. 

Op hierd:ie heerlike Sondagmore 
hoor hierdie kleingetowige dissipels 
en vroue egter: Christus leef! Kom, 
kom oortuig jutleself. Kom kyk na 
die plek waar Hy gete het. Die plek 
is daar ... maar geen dooie Christus 
meer nie. En dit is tog die wese van 
Christus, dat Hy nie gekom het om 
.te sterf nie, maar om te lewe. Ja, 
deur s?} dood is Lewe gewek vir ons 
as mense. En Christus se liggaamlike 
dood aan die kruis was maar net 'n 
tydelike onderbreking van die lyn 
van lewe wat in Hom deurtoop van 
ewigheid tot ewigheid. 

Dft is die wanderlike gedagte van 
dle opstandingsdag: Die dood is deur
breek deur die ewige ligstrate van 
die Lewensdag wat in Christus as die 
Lewende voortduur vir sy kinders tot 
in ewigheid. 

In die EvangeLies lees ons dat die 
dissipels, vroue, Jode en Romeine op 
soek is 1£a Jesus. In Luk. 24 soek 
hulle ook. Skitterend, sou u se. Maar 
tog soek almal verkeerd; almal soek 
Sy liggaam: 

- die J ode het Jesus se liggaam 
gesoek om dood te maak. Ironies 
genoeg he.t huUe gedink dat hulle 
dit reggekry het. 

- die Romeine soek rus in hulle ko
lonie en gee die opdrag: Bewaak 
die graf sodat sy Liggaam nie ge
steet word nie. Ja, lewendige, 
manmoedige soldate dink hulle 
bewaak 'n dooie Liggaam, maar 
as God spreek, word Christus le
wend en die soldate het die dooies 
geword (Matt. 28 : 4) . 

- die vroue en dissipels soek ook 
Jesus se liggaam om te salf. 

So soek almal en niemand vind Chris
tus nie. 

Hoe en waar soek ons Christus? 
Soek ons ook nog Christus by die 
dooies? Is Hy vir ons nie ook maar 
net 'n Vertosser wat gely, gesterf en 
begrawe is nie? Ag, dan sal ons ook 
soos die vroue maar net by die graf 
kan gaan sit en ween, maar ... dis 
'n lee graf. 

Nee, ons moet Christus in ons le
we en gedagtes soek waar Hy werk
lik is. Nie in die graf nie, maar by 
God die Vader in die hemel as opge
stane Here van die getowiges. 

En dit sal geloof en vreugde bring 
in die plek van twyfet en wanhoop. 
Dan kan ons ook soos die opstan
dingsgetuies tot aksie kom en hard
Loop om te vertel. 

Dit is u taak. Gaan se dit: Jesus 
Christus leef en regeer. Se dit aan 
die koshuisbediendes, aan die vtoeker 
in die koshuis, aan die godslasteraar, 
aan die opstandige jongmens. 
Se dit: Christus leef! en daarom is 
Hy nie by die dooies nie, maar etke 
oomblik bY ons - in die koshuis, in 
die klas, op die kampus, by my as ek 
ontspan of sleep. 

'n Geweld:ige taak vir u as Puk
student! 

Ekonomie$e belange 

vs 

politieke • etse 

TYDENS ·die pasafgelope byeenkoms van die Afri· 
kaanse Calvinistiese Beweging bet die klem geval 
op die implikasies en problematiek van die vol·, 
kerebeleid en praktyk ten opsigte van die Bantoe 
buite die tuislande. 

In werklikheid kan daar nie 
gepraat word van 'n betekenis
volle verandering of ontwikke· 
ling van die beleid m.b.t. Ban· 
toes buite die Tuislande nie. 

Die Naturelle Wet van 1945 
geld nog met hier en daar en
kele wysigings ter wille van 
beter administrasie. Artikel 
10 maak voorsiening vir die 
ve~;kryging van permanete ver
blyfsregte sonder voorsiening 
vir naturalisasie. Statusse vir 
Swartes wat hiervolgens onder
skei kan word is dat tydelike 
inwoners bier geduld word so
lank hul dienste benodig word. 
Burgerskap en politieke regte 
word in die tuislande uitgeoe
fen. 
. Tydens die bewindsaanvaar
ding van die huidige politieke 
party kan daar met trots ge
wys word na positiewe optre
des van owerheidskant. Hier 
kan genoem word die oprui-

ming van . plakkerskampe en 
slumgebiede, asook die stelsel 
van Bantoe-administrasierade 
wat groter beweeglikheid vir 
die mense tot gevolg het. 

Knelpunte wat bly voortbe
staan en toeneem in omvang 
en intensiteit is die inboet van 
eiendomsregte met die oprui
ming van agterbuurtes. Verder 
ook die weerhouding van eien
domsreg en die feit dat die 
huisvesting nie tred hou met 
die bevolkingstoename nie. 
Dieselfde geld vir die voorsie· 
ning van ander fasiliteite soos 
skole en ontspanningsgeriewe 
asook die beperking op gesins
verblyf. . 

Die spil waarom die hele 
problematiek draai kan saam
gevat word deur te s~: die kon
flik tussen ekonomiese belange 
en strewes en die politieke 
eise en implikasies. 

Amoreus aktueel 
AMOREUS AKTUEEL wil julie net op die punte 
van julie tone hou en daarom val ons soeklig bier
die week in die algemeen op die kampus. 

Daar is egter eers 'n paar namari Kroukamp ook darem 
gelukwensings wat gedoen ·so 'n kort oefensessi~. 

moet word. Pieter en Elsa By die naellope sukkel Mali 
Campher met bulle huwelik, Scholtz om by Willie Smit te 
Hennie Wagener en Elsie; bly en Gerrie van Rooyen gun 
Stroois en Hester met bulle Maritha Grobler darem die 
verlowings. Ons sien dat 'n 
hele paar primariusse erg 
,gevou" het. Baie geluk aan 
Niek (Klooster) en Dennis 
Raubenheimer (Makouvlei) 
met julie verlowings. 'n Laaste 
gelukwensing aan al die ,ou" 
verloofdes soos: Trix van der 
Lecq, Alinda Botha en Hanne· 
I.e van Heide. 

Nou kom ons uiteindelik by 
al die ,nusies"; van die amper 
verloofdes op die PUK of hoe 
Rilda en Frans? Oswald van 
Niekerk het verlede Saterdag 
aspris sy skouer teen Dorp be
seer sodat hy groter simpatie 
en liefdevoller behandeling 
van Karin Scholtz kan kry. 

kansie om so af en toe binne 
tr~fafstand te kom. " 

Ruanda Jacobs is by oefen 
verby want sy trou Saterdag. 
Hester Gunter bet opgebou oe
fen, want Retief kan nie die 
pas so goed volhou nie. Ons 
wonder nou net of Anne Hay
ward die Intervarsity-naweek 
opsetlik stadiger gehardloop 
bet omdat Japie Robbertse 
hier was. 

Vasbyt en geniet die vakan
sie en ons hoop julie kom al
mal veilig terug om ons net 
soveel genot in die volgende 
kwartaal te verskaf. 

PATA PATA. 

KLEREDRAG 
EN 

EETSALE 
GEAGTE Redakteur - Gerugte 
doen die rondte dat die P.U. 
K. dames beskou word as van 
die bes geklede damesstudente 
in Suid-Afrika. As dit so is, 
waarom die reels vir kleredrag 
nog stranger maak? 

Die intervarsity met RAU 
is nog vars in die geheue. Die 
P.U.K. dames met bulle kleur
baadjies en bypassende serpe, 
sykouse en hofskoene het se· 
kerlik die oog gevang, maar 
die waardigheid waarmee dit 
gedra is, het gou verdwyn toe 
die eerstespan sy wendrie ge
druk het en die P.U.K. masba 
mal gegaan het. 

En Sondagmiddag-ete ... Uit
gevat in j'ou beste Sondagklere 
en jou sleep in sy kerkpak 
moet daar ewe bedroef by 'n 
tafeldoeklose tafel aangesit 
word. Teen gebarste plastiese 
koppies, gebreekte plastiese 
teelepeltjies en nie-altyd-skoon 
plastiese borde vaskyk. 'n 
Mens moet jou kop in skaamte 
Iaat sak as hy die sout vra en 
jy · die tamatiesous-soutpot 
moet aangee. 

Sweetpakke mag na dese 
ook nie meer bulle verskyning 
maak tydens ontbyt nie. As 
daar dus nie die oggend klas 
gedraf word nie (want jy het 
nie klas daardie oggend nie) 
kan jy dus nie gaan eet nie, 
tensy jy bereid is om 7-uur op 
te staan, jou sykouse aan te 
trek (dit word winter), te gri
meer, en 'n rok aan te trek. 

Aile dames is lief daarvoor 
om mooi aan te trek, maar on
der bogenoemde omstandig· 
hede het mens nie altyd die 
Ius daarvoor n:e. Verbeter toe· 
stande in die eetsale, hou vir 
'n slag huisgodsdiens - hoe
kom moet daar volstaan word 
met 'n tafelgebed waarvan jy 
skaars die amen hoor. Laat 
ons Maandae en Woensdae 'n 
halfuur later eet en gee so die 
wat deelneem aan sport ook 
'n kans om fris en vars, netjies 
geklee in 'n rok en sandale aan 
tafel te verskyn. 
Marthie Coetzee, 
Ina Claassens. 

DIE JAAR SE 

PRESTIGEBLAD IN 

MOOI KLEUR IS 

AAN DIE KOM: 

Die 

Besembos Van Caput se kant het Da· 
wid Burger sy enigste liefde 
(Marie de Wet) in Oosterhof 
gekry. Die Pote-meisies kry 
baie aftrek by die PUK-mans 
en veral by die tennisspelers 
en bier dink ons aan Fanie 
Campher en sy Denise. 

Wapadredaksie 
Die Prim. van Dorp (Zoks) 

het nou nie so heeltemal soos 
Niek en Raubies gevou nie, 
maar hy is vinnig op pad daar
heen of hoe Mariette? 

Die afrigters van die PUK
atlete gaan baie probleme on
dervind om die atlete by bulle 
winterprogramme te laat hou 
want daar is sulke , andet" fak
tore wat groter belangstelling 
geniet. 

By die gewigstoot oefen An-
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Transkei Oktober 

onafhanklik 
OP 26 Oktober 1976 kom die Republiek van die 
Transkei n.v. · tot stand, as die agt-en-veertigste 
onafhanklike staat in Mrika. Dat die finale aftelling 
reeds begin bet, blyk uit die volgende: 

• die oorname van die laaste 
polisiestasie deur die Tran
skeise polisiemag; 

• die uitbouing van 'n eie 
weermag; 

• die oprigting van grensposte; 
• die opleiding van inligtings

en diplomatieke personeel 
en 

• die versnelling van die eko
nomiese ontwikkelingspro
gram. 

KOERSAANPASSINGS 
Die onafhanklikheid van die 
Transkei sal beslis koersaan
passings veral ten opsigte van 
verhoudings noodsaak. Die 
verhouding van bo-en-onder· 
geskik verander nou in 'n ver
houding van newegeskiktheid. 
Groot gedeelte van Suid-Afri
ka se ,grondgebied" in die 
ooste verander in 'n Swart 
buurstaat. As gevolg van rui
me ervaring wat Suid-Afrika 
opgedoen het met.ander Swart 
buurstate binne sowel as buite 
sy grense, behoort die nuwe 
aanpassings op amptelike vlak 
nie 'n besondere vreemdheid 
te skep nie. Die probleemge
bied le in die raakvlakke tus
sen die burgers in hulle per
soonlike kontak. · 

lewensvatbaarheid om as 
soewereine staat te kan be
staan; 

• die posisie van minderheids
groepe (die Blankes, Kleur

.linge en Sotho's); 
• die konsolidering van Ios-

staande grondgebiede. 
Die Transkei het reeds kennis 
gegee dat hy na onafhanklik
heid aansoek gaan doen om 
lidmaatskap van die OAE en 
die VVO. Verskeie Westerse 
Iande waaronder Amerika, het 
reeds ekonomiese bystand be· 
loof. Welslae op hierdie gebied 
kan uiteindelik baie hydra tot 
die internasionale erkenning 
van die Transkei. 'n Ander ar
gument wat teen sy internasio
nale erkenning gebruik word, 
is sy ekonomiese afhanklikheid 
van Suid-Afrika - ondanks 
die feit dat die BLS-lande ty
dens hulle onafhanklikheid 
veel swakker as die Transkei 
was. 

In 'n poging om die wereld 
bewus te maak van die Tran
skeise onafhanklikheid word 
nii.nstens twee konferensies 
voor onafhanklikheid in Um
tata gehou. Die eerste (in 
April) word gereel deur Asso
siasie Internasionaal, terwyl die 
S.A. Instituut vir Internasio
nale Aangeleenthede in Okto
ber 'n konferensie in Umtata 
hou. 

DIE WAPAD 

ONTHOU: · 
Aile 

S.S.R.· 

VERGADERINGS 
• 1s ope 

vergaderings 

en kan deur 

enigeen byge-
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Tande-wenk 
DIT is noodsaakllk om · daar
op te let dat die regte tande
borsel gebruik word. Van die 
vroegste tye af het die mense 
sagte stokkies of .boom-bas ge
kou, totdat tandeborsels in die 
negentiende eeu op die mark 
verskyn het. Aanvanklik Is tan
deborsels van diere-hare ver
vaardig en later van ,nylon. Sin· 
tetiese hare word deesdae al· 
gemeen gebruik vir tandebor
sels, vera! as die punte van die 
hare roJ?-dgemaak of poleer is. 
Tandeborsels moet maksimaal 
3 maande gebruik word, waar
na die haarpunte breek en die 
doeltreffendheid van die bor
sel verlaag word. Vir gesonde 
tandvleise word 'n normale of 
harde borsel aanbeveel, terwyl 
'n sagte borsel vir bloeiende of 
ontstekende tandvleise gebruik 
moet word. 

• • • • • • • + • 

POTCH It 
woon word. 

Hierdie week stel Die Wapad Dawie Ferreira, voorsitter van 
R.A.U. se Studenteraad bekend. 

Tel 21881 saans/Eveolngs 
Tel. 6345 bedags/Daytlme 

•·•·• *'* ••••• 

KOM ONS GROET 
Vrydag 9 en Saterdag 10 April 
(Albei vertonings) 

Jakkalsdraai se 
mense 

WEER! Mensiike drama, met 
* WENA NAUDE en 
*JAN BRUYNS 
KINEKOR - (4 - 16) 

0 PUKKIE JY ! Hoe kan ek praat .as my hart seer is? My hart is 1 Maan. 12 - Don. 15 April 
seer want ek is 'n PUK. Hoekom? 

,Rallo!", hoor ek iemand 
groet, sonder enige reaksie 
van die ander kant af. Ek 
staan verwonderd, en weet dat 
ons met spyt moet erken dat 
sulke tonele hom meermale 
daagliks afspeel. 

Om watter ander rede sou 
ons wonder? Die antwoord is 
logies. Ons is nie meer die 

Jaws 
iemand gaan tweede viooll Cintro. 
speel. · 

Om bly te wees as jy 'n Puk I VRYDAG, J.6 APRIL TEATER 
l!rens met vakansie raakloop, GESLUIT 
asof jy wil gil en aan die wl!· 

reld wil vertel: Ons is PUKKE. 1 Sat. 17 April (albei vertonings) 
Kom ons maak die beste van 

die slegte saak en hou op om 
tarentaal-tarentaal met mekaar 
te speel. Hoe? 

Jaws 
Cintro. 

ENKELE HAAKPLEKKE 
Enkele probleme wat die Tran
skei in die voor-onafhanklik
heidstadium in die gesig staar, 
is ondermeer: 
• internasionale aanvaarding; 
• die kwessie van ekonomiese 

(Saamgestel deur die Insti- klein plattelandse Universiteit 
tuut vir Afrikanistiek van die nie - ons is 'n massa! Die 
P.U. vir C.H.O.). dlle is verby toe alma! mekaar 

-------------------------- naastenby geken het. Ons word 

kan dit verhelp. Met 'n klomp 
nikse op die kampus kan ons 
nie saam die genot, die tinte
ling van student-wees geniet 
nie. Om vaak-vaak 'n lig te 
flikker en dan opgewonde en 
half hartseer na 'n mooi en 
sommer lekker s~r te luister 
en om bly te wees saam met 
'n nuwe gekose Studenteraad 
omdat jy hulle ken. 

Dames, moenie skrik, of dit 
as 'n vernedering of as voor
barigheid beskou as 'n man 
jou groet nie en as 'n man jou 
nie groet nie, groet hom! -

Groet mekaar en groet me· 
kaar nogmaals. Wees hartlik, 
w~:es vriendelik, wees PUK. 
Laat ons, ons identiteit as 
spontane PUKKE behou (mas
sa of nie massa nie) en al die 
dinge soos gees (koshuis- en 
kampusgees) sal ·vanself reg
kom. As ekke PUKKIE sy dee!· 
tjie bydra ... 'n Klein vuurtjie 
steek 'n groot hoop bout aan 
dit brand. 

••••••••••• 
&OUE WESTE 

INRY-TEATER 

Truk-simfonieorkes 

TWEEDE KONSERTREEKS: 
PRETORIA & JOHANNES

BURG 

Johannesburg: 

SOUSq'E: CRISTINA ORTIZ 
1. Ouverture: Euryanthe 

Weber. 
Klavierconcerto in A-mineur 
- Grieg. 

Vrydag 4 Junie, 8.15 nm., 
Stadsaal, Pretoria, en Sondag I 2. 
6 Junie, 3.30 nm., Stadsaal, 
Johannesburg: 3. Simfonie nr. 3 in F-majeur 

-Brahms. SOLIS: MISCHA MAISKY 
1. Tjelloconcerto in B-mineur I Program ondeThewig aan ver-

- Dvorak. andering. 
2. Symphonie Fantastique -

Berlioz. 
Vrydag 11 Junie, 8.15 nm., 
Stadaaal, Pretoria, en Sondag 
13 Junie, 3.30 nm .. Stadsaal, 
Johannesburg: 

SOUS: CRAIG SHEPPARD 
1. Ouverture: Fidelio - Beet· 

·hoven. 
2. Klavierconcerto nr. 1 in B

mol-mineur - Tsjaikofski. 
3. Concerto vir Orkes - Bar· 

t6k. 
Vrydag 18 Jmie, 8.15 nm., 
Stadsaal, Pretoria, en Sondag 
20 Junie, 3.30 nm., Stadsaal, 
Johannesb...-g: 

SOUSTE: CRISTINA ORTIZ 
1. Ouverture: Benvenuto Cel

lini - Berlioz. 
2. Klavierconcerto - Gersh

win. 
3. Simfonie nr. 8 in G-majeur 

-Dvorak. 

BESPREKING PER POS 
Seisoenkaartjies (vier konser
te): 
Teen die volgende verminder
de pryse kan u vooruit be
spreek vir die hele reeks kon
serte en sodoende verseker dat 
u dieselfde sitplekke vir elke 
konsert kry: 

R12,25 en R8,25. 

Kaartjies vir enkele konserte: 
lndien u nie die hele reeks 
konserte wil bywoon nie, kan 
u vir enkele konserte bespreek. 
Hier geld die volgende pryse: 

R3,70, R2,70 en R1,65. 
Bepoo' u prysgroep: 

Indien u per p•:s bespreek, 
moet u op die bygaande vorm 
aandui in watter prysgroep u 
u kaartjies wil M . U moet ook 
aandui of u verkies om op die 
galery of onder In die saal te 
sit. 

Vrydag 25 Junle, 8.15 nm .. 
Stadsaal, Pretoria. en Sondag !' Aan: 
27 Junie, 3.30 nm., Stadaaal, 2449, 

Computl 
Pr&torla, .:00'1. 

Posbua 

elkeen 'n nommer, 'n l')iks. 
Hieroor betoog ek, want ons 

'N OPE BRIEF 

AAN DIE SSR 
GEAGTE mnr. die voorsitter en raadslede, - Dit 
bet 'n geruime tyd gelede al onder my aandag ge
kom dat daar 'n brief aan die Puk geskryf is deur 
prof. H. Hart van die Christelike Instftuut, Toronto,· 
Kanada. Die brief sou as 'n Vyf Minute dfen, maar 
is toe verban. · 

Na wat ek vanuit lngeligte 
bronne te hore gekom het, wil 
dit vir my voorkom asof ons 
SSR se argumente teen . die 
brief in die lug hang. Dit skyn 
asof hul groot beswaar teen die 
stuk as sulks nie akademies 
gefundeer was nie, maar na 
my mening eerder 'n soort 
van beginsel-politiek: dit het 
glo ook geblyk uit die bante
ring van die stuk. 

Bogenoemde is nle be
skuldigings nie, aangesien ek 
self nie op die onderskeie ver
gaderings was nie, nie die sa· 
mesprekings ten opsigte van 
genoemde skrywe bygewoon 
het nie, ens. 

Ek kan myself dus nog nie 
verantwoord hieroor nie. 

My probleem is egter nou 
dit: Vir myself en vir talle an
der persone is dit duister waar· 

om die stuk verban is. Voorts 
verstaan ek dat op Maandag· 
aand 15 ·Maal't se SSR-vergade
ring 'n kommissie aangestel is 
om bogenoemde saak te onder· 
soek. Goed en wei, maar dit is 
die samestelling van die kom
missie wat ek bevraagteken. 
Sal dit vir ons SSR moontlik 
wees om 'n verklaring met 
gronde en motivering in die 
Wapad te plaas waarin hul 
hulself verantwoord ten opsig
te van hul optrede met betrek
king tot die skrywe? 

Baie dankie aan die Wapad 
vir die plasing van die brief 
en by voorbaat dank aan die 
SSR vir hul spoedige reaksie 
op die versoek. 

Altyd 'n goeie PUK 

Louw van Biljon 

Hombr~. 

*·* * * •••• * • 
Maan. tot Dond. 7.00 om. 

Vry. & Sat. 6.45 en 9.00 nm. 

Is jy te skaa:m, te hoogmoe., Vry. 9 en Sat. 10 April 
dig om iemand te groet en is (Dubbelvertonings) 
jy dalk reeds 'n nommer, 'n 
niks? Dan was Ji"nog nie PUK 
nie. Probeer, dis lekker. 

Sal ons slaag? 
Ons kan slaag! 
As ons slaag ... my hart is 

Zorro 
EN 

All the way boys 
STER 

bly - ek is 'n PUK. I Dubbelvertoning Maan. 12 -
- Schalk. Woens. 14 April 

) 

(niJI 
~ 

TWENTIETH 
CENTURY 

Fri. 9th SOLD OUT 
Sat. lOth, 2.00 p.m. 6.00 p.m. & 
8.45 p.m. Mon. 12th, 8.00 Tues. 
13th Wed. 14th Thurs 15th 2.30 
& 8.00 p.m. Sat. 17th - 2.00 -
6.00 and 8.45 p.m. 

Legend of machine 
gun 
*DALE ROBERTSON 
Aksie (4 - 14) 
EN 

Last ride to Santa 
Cruz 
'* EDMUND PURDOM 
Western 

Dubbelvertoning: Don. 15 . -
Sat. 17 April 
( GESLUIT OP VRYDAG 16 

APRIL. 

From Africa with 
love 
Warm wonderful story. 

EN 
Fun~y People 

Assault on a 
Sat. lOtli Morning 10.00 a.m. 1 Queen 

Caught in the net 
'*FRANK SINATRA 
RlllER. - Almal wetkom. 

'· 

J) 
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HOMBRE 

SOOS verlede jaar het Hombr~ 
weereens vroeg-vroeg bewys 
dat hy net soos verlede jaar 
sy man gaan staan en 'n voor-

.. bok op elke gebied gaan wees. 
Op die atletiekveld spog ons 

reeds met 'n tweede plek in 
die junior sowel as in die se
nior atletiek. Op die rugby
veld is die manne ook van 
plan om bulle beste te gee, 
en die terugslag vroeg in die 
seisoen te vergeet.. Geluk aan 
Dawie Doep wat ons 14-10 ge
wen het, alhoewel ons voel dat 
ons moes gewen het, het die 
telbord die laaste s~ gehad. In 
die B·liga het Hombr~ gesee· 
vier met 10·8 teenoor Kloos-

ter en die C-liga het Hombr~ 
met 53·0 teen Dawie Doep ge
wen, en dit getuig van die 
diepte in ons rugby. 

Met die Intervarsity teen 
R.A.U. het Hombr~ drie spe
lers in die Puk se twee top 
spanne gehad, waarvan Danie 
Weitz 'n uitblinker in die lb· 
biesspan was. 

Bale dankie aan Karlien vir 
die interskaats in Johannes· 
burg, ook aan die wat gesneu· 
wei het! 

Hierdie naweek word daar 
'n interaksie met Wanda ge· 
hou op Parys. en dit gaan 
weer feeste wees. 

Aan die Klooster ,nefies" 
wil ons net 'n vriendelike waar
skuwing rig: Die groot slag van 
Aida's kom en die hare gaan 
waai! 

KARLIEN 
AI die vonkel van Intervarsity
sjampanje bet uit Karlien ge
kom. Ons wil net vir Marianne 
Nel baie geluk en dankie se 
dat sy so oulik met die Inter
varsity teeu R.A.U. was. 

Karlien is nie net die kos-
huis met mooi meisies nie, 

, maar ook die koshuis met van 
; die beste tennisspeelsters. Baie 
1 geluk Rene~ dat jy tot in die 

finale-rondte van die P.U.
kampioenskappe deurgedring 
bet. 

As koshuis was daar die af
gelope twee weke groot pret 
gewees en gaan daar beslis nog 

I groter dinge in die toekoms 

I 
I 

I 
LIEFDFS-

VERKLARING 
SATERDAG maak ons geskie· 
· denis Die twee bakste koshui· 
se op die P.U.K. gaan saam 
gees vang op die oewers van 
die Vaal. Hombr~ dink net as 
ons windverwaaid en eindelik 
daar anderkant aankom. 

Lekker boeresport die heel 
dag en genoeg energie om die 
akademie tweede te laat kom. 
Kyk, Saterdag vergeet ons van 
alles. Dis net Hombr~ en Wan-

wees. 
Die kaas-en-koeldrank-aksie 

met Dorp was 'n reuse suksesl 
Ons sien beslis uit na nog ge
leenthede saam. 

Donderdagaand is die Groot 
Brag saam met Over-de-Voor, 
wanna ons geweldig baie uit
sien. 

Vrydagaand is die formele
affere van die kwartaal! Elke 
kwartaal bet Karlien s6 'n ak
sie en hierdie een gaan 'n eks
kursie Klerksdorp toe wees. 
Manne dis 'n aksie wat julie 
nie moet misloop nie. 

Tot later en gaan voluit vir 
die vakansie Karlieners en 
kom veilig ell in een stuk weer 
terug. 

CINE-PUK 
da en Homlft'~ ... en moenie 10 April- Saterdagaand: Sun-
die fliek vergeet nie. shine. 

Ons sien ult daama en groet· 
nis tot Saterdag, 

Wanda-Uefde. 
12 April - Maandagaand: Sun· 
shine. 

DIE WAPAD 

Wag- 'n-bietjie 
WAGGELEND op die stertpun· 
tjie van die Eerste Kwartaal, 
kan Wagles terugkyk op 'n 
feestelike twee maande. Ons 
het beweeg van 'n hoi!-lul Tuin· 
party om ons tweede verjaars· 
dag te vier tot 'n Boerebraal 
in die maanlig met die manne 
van Over-de-Voor! 

Die Tuinparty was so 'n suk· 
ses dat ons nie kan wag om 
weer te verjaar nie! Die def· 
tlg-geklede dames het met ga· 
!ante here tussen keurige kos· 
tafels deurbeweeg en toe gaan 
ontspan om na die grapples 
van ons seremoniemeester 
Theuns Eloff en die strelende 

maanllg, het Wag-'n·Bietjle se 
inwoners met vol magies en 
lekker harte gaan slaap. 

Kamaval 1a om die draai en 
ons wil almal graag daaraan 
herinner dat, al is ons net 
twee jaartjies oud, ons nog 
elke jaar gehelp het om die 
wenvlot te bou! Ons gaan na· 
tuurlik hierdie jaar saam met 
Hombr~ weereens 'n meester· 
stuk lewer! 

Die 8ar-kompetlsie-deelne· 
mers oefen elke aand totdat 
almal rustig slaap, so, dit lyk 
of bulle minstens deeglik 
voorbereid gaan sing! 
Hombr~. julle uitnodiging 

musiek en sang van ons kun- was welkom en ons belowe om 
stenaars te !ulster. sommer stukke en tonne fees· 

Ons Boere-braai was nie min· telike geeste op te bou vir die 
der musieklik nie. Een van die vlotbouery! 
Overs-manne weet hoe om 'n Sterkte aan al die Wagies vir 
trekklavier te tokkel en met die laatnagte met al die ,ak· 
behulp van die reuse stukke sies" . . . en natuurlik die 
braaivleis en natuurlik die akademie! 

KARl: IE 
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DORP beplan groot dinge vir 
die komende karnaval Voorbe· 
reiding het reeds begin vir 'n 
karnaval waarin Dorp •n 'by
drae, soos nooit tevore nie, 
gaan maak. 

In hierdie komende feeste 
sal Heide die Dorpsmans on· 
derskraag. Die gevolg? Die 
eindresultaat van Dorp se po· 
ging gaan asembenewend wees. 
Ons begin reeds eerskomende 
naweek om die resultaat te 
behaal. Dorp se manne gaan 
- ja, raai 'n bietjie - trapkar 
ry. 

Is dit maar al? 0, nee. Hulle 
' gaan trapkar oefen, ja, maar 

hoe? Hulle gaan Klerksdorp 

KLAWERHOF 1 toe ry. In hierdie trappery sal 
• Heide se dames natuurlik 'n 
groot ondersteuning wees. Dit 
beteken nie dat ander Pukke 

DIE afgelope twee weke was hoef weg te bly nie; alma! is 
dit weer een groot fees oin in hartlik welkom om te kom 
Klawerhof te weesl (net soos ondersteun en die mense wat 
die vorige weke). 

Verlede Vrydagaand, die 
aand voor Intervarsity bet die 
eerstejaars die seniors gedaag 
vir 'n kussinggeveg - nadat 
ons mekaar vodde geslaan bet, 
(sonder dat ons kosbuisma 'n 
woord daarvan weet) bet ons 
ons .,wond'e gelek" deur tot 
vroegoggend te ,social.'' 

oefen aan te spoor. 
Weet dus Pukke dat Dorp 

groot dinge in die oog het vir 
hierdie jaar se Karnaval. Die 
manne wat gaan trap, is fiks 
en Ius vir die dinge. Die ket· 
tings wat gaan kraak en die 
sweet wat gaan loop, gaan 
Dorp ·se gewilligheid jeens die 
Karnaval en die se gees weer· 
spiei!l. 

Tussenin het die eerstejaars 
ook nog 'n pannekoekfees vir 
die ou· dames gegee en daarna Tog gaan dit om meer as net 
Liberalia se buffet, onder hul- 'n blote oppervlakkige trapkar· 
le neuse gaan steel en Makou
vlei wakkergemaak, omdat 
bulle so vroeg gaan slaap bet. 

toer. Dorp berei hom op sy 
beste voor om ook so 'n by· 
drae te · kan maak - aan die 

Die afgelope naweek was minderbevoorregtes en op die 
die naweek van die groot Ca- manier dankbaarheid te be· 
putfees. Saterdagoggend bet toon vir wat ons ontvang. 
die niggies hul Caputfees gaan Ons almal se sterkte aan die 
aanmoedig by die rugbyveld en trapkarmanne. Aan die Pukke; 
die heel Saterdagmiddag is ons weet julle sal ons onder· 
daar boeresport gebou. Daar steun. 
is sokker gespeel, driebeenre-
sies gehardloop en, is daar nie 
eier gegooi nie. Die aand is 
daar tussen die pannekoekbak
kery ook nog gefliek en laat
aand (of was dit nou vroeg
oggend) bet ons gaan slaap. 

Die hokkie en netbalspanne 
oefen hard en gereeld .vir die 
Iigas van volgende termyn. 

Klawerhof hou die Se Mei 
'n groot reiinie. Dit gaan die 
vorm van 'n kaas-en-wyn-aand 
aanneem. 'n BesigtigiQ.gstoer 
word ook ondemeem. Aile 
Klawerhofdames en oud-Kla
werhofdames sien uit na die 
reuse geleentheid. 

VRA DU~ VAKANSIE 

VIR PA GELD 

VIR DIE 

Nuwe 
·sesembos 

Beveg Inflasie 
• •••••••••• vertel: SOETDORING-dames (met die gevolg dat die huisma 

daardie nag 'n paar asters 
moes troos wat nagmerries ge
had het - ek weet nou nie of 
die nagmerries te wyte was 
aan die springmielies en room
ys of aan die fliek nie). 

WOON ALLE 

KLASSI; BY 

VERRAS 

U PROFESSOR, 

WOON AL SY 

KLASSE BY 

WIE sou nou ooit kon raai dat 
Soetdorings ook 'n PUK-kos
huis is? Dit wi1 vir my voor
kom asof selfs die owerhede 
nie so deeglik daarvan bewus 
is nie. 

Nou ltyk, laat ek julie nou 

is PUKKE. Ons draf klas op 
die kampus van die PUK, ons 
stem vir die S.R. van die 
PUK, ons bring PUK-aksies by 
(as ons daarvan te bore kom, 
a1 is dit nou nie deur die 
,,regte kanale" nie - blyk
baar het .,die regte :kanale" ver· 
stop geraak!, en bet selfs in
teraksies met die ander kos
buise op die PUK. 

Ons bet byvoorbeeld nou 
die nag gaan ser en bet beer
like koffie by die manne van 
Hombre en Klooster se eerste
jaars gekry. D1t was egter nie 
genoeg vir hierdie manne nie. 
Ons rnoes toe 'n braaivleis met 
Hombre se Gang S bou om 
darem die verhouding te be
vestig. Ook Klooster se man
nie bet nie genoeg van ons ge
had nie, en nooi ons toe vir 
'n spring-mieUe-en-roomysfliek 

(Moet net nie vir die ower
bede daarvan se nie, maar ons 
eerstejaars gee ook vir ons 
feestelike feeste soos die ander 
kosbuise se eerstejaars. Hulle 
spook ook by ons, met die 
beerlikste resultate.) 

Dus kan julie sien dat Soet
dorings se inwoners ook Puk
ke is, en dat ons eintlik die 
beste dameskoshui~ op die Puk 
is. So moet ons asseflief nie in 
die toekoms buite rekening 
laat · nie. Geagte PUKKE, ek 
stel juDe voor aan die (nuwe) 
PUKicoshuis SOETDO
RINGS. 
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Met die winter wat vinnig nader kom, sal die sit in die 
sonnetjie - soos op die foto - iets besonders wees. 

Op die keper 
"WHAT'S IN A NAME?", skryf 'n befaamde Engel
se dramaturg, en soveel eeue later moet 'n mens 
jouself afvra: wat beteken die naam "NUSAS"? 

Party sal daarin lees wat let· swakker onderwyskolleges. 
terlik daar staan: naamlik dat Dus: senter-affiliasie werk in 
die nasionale unie is, of poog die huidige politieke konteks 
of voorgee om een te wees. net eenvoudig nie. Setfs nie 
Nasionaal? Nou ja, op die oom- eens in die geval van die ASB, 
blik bestaan dit uit slegs 4 van waarvan Stellenbosch gedis
die land se 16 universiteite. En affilieer het nie. Dit bly maar 
dit is 'n voidonge feit dat '.n droom. 
Rhodes gaan disaffilicter en 
hoogs waarskynlik dat boonop Ander sal egter kom en se 
nag ten minste Pietermaritz- dat NUSAS glad nie is wat sy 
burg dieselfde paadjie gaan naam aandui nie; dat dit nie 
ioop. 'n unie nie, maar 'n federasie 

En die woord unie, watter van studenterade is. So iets 
emosionele konotasie dit ook klink wei na die ideale oplos
al mag he, voorspel, by nader- sing, maar in die praktyk sal 
betragting, nie veel wat goed dit nooit werklik so wees rue, 
is nie. Die verskille ideologies want daar moet onthou word 
en andersyds, tussen Suid- dat NUSAS heelwat meer as 
Afrikaanse studente· is net een- net sy studenterade is. NUSAS 
voudig te groat om 'n hegte is oar die jare om 'n aantal 
eenheid soos 'n unie te kan ! spesifieke projekte gestruktu
laat slaag. Want sodra iets 'n reer. En hoe ook al die stu· 
politieke kleur kry, is die on- denterade korn en gaan, bly die 
enigheid wat dit veroorsaak so projekte, dit wat NUSAS doen 
fel dat die verloorkant Hewer dit wat NUSAS in die praktyk 
niks met die hele spul te doen werklik is, tot 'n groat mate 
sal wil be nie. 'n Sprekende onafhanklik en relatief onver
voorbeeld hiervan is die disaf- anderd. NUSAS en sy projekte 
filiasie van die Afrikaanse kam. is onafskeidbaar, of ons dit 
pusse in '33, die van Saso nog nou wil be, of nie. (Geneem 
later, en ook die geleidelike uit Varsity-koerant van Kaap
ontrekking van al die relatief stadse Universiteit). 

Pukke besoek klinieke 
VERLEDE Saterdag was 'n besondere dag vir Liber 
Factus, die vereniging wat drank- en dwelmversla· 
wing bestudeer. Daar is naamlik besoeke gebring 
aan drie klinieke aan die Rand wat besonderlik 
met die probleme te doen bet. 

Onder die Ieiding van 'fjaard 
Venter is eers die Wedge-plaas 
besoek (in Sandown) waar drie 
hoofgroeperinge alkoholiste 
behandel word. Daar is 'n af
deling vir mans, vrouens en 
vir mans ouer as 60 jaar. 

Vervolgens het die groep by 
die Phoenix-huis vir dwelrn
verslaafdes uitgekorn. Daar 
word oak baie goeie werk ge
doen veral onder jongmense. 
Die multi-godsdienstige bena
dering het egter vreemd voor
gekom vir die Pukke. 

Die Saterdagaand is die Kri
siskliniek in Hillbrow besoek. 
Hierdie kliniek staan onder 

beheer van die Departement 
Volkswelsyn en behartig aile 
krisisgevalle wat na 5 nrn. 
opduik, d.w.s. sake soos per
soonlike probleme, dwelmver
slawing en die gevolge daar
van. 

Geheel genome was die dag 
baie leersaam en het veral die 
toekornstige maatskaplike 
werksters, psigoloe en predi
kante baie baat daarby gevind. 

Liber Factus beplan nag 
meer sodanige uitstappies. Na
vrae kan by Tjaard Venter 
(Liberalia) en Frikkie Oden
daal (Makouvlei) gedoen word. 

DIE WAPAD 

CECIL 

SKOTNES 
CECIL EDWIN SKOTNES is in 1926 in die Kaap
provinsie gebore. Hy bet sy onderrig in Johannes
burg gekry en vanaf 1944-46 in die Suid-Mri
kaanse magte in Italie gedien. 

Hy bet ses maande lank die 
tekenkuns onder Heinrich 
Steiner in Florence gestudeer. 

Aan die Universiteit van die 
Witwatersrand behaal by 'n 
graad in Skone Kunste. 

Hier het die senior lektrise 
in Kunsgeskiedenis dr. Maria 
Stein-Lessing sy loopbaan be
'invloed. Sy bet 'n geesdriftige 
waardering vir die kuns van 
prirnitiewe Afrika gehad. 

Picasso se kubistiese skilde
rye en die affinitiet vir rituele 
beeldhouwerk van Afrika bet 
'n sterk aantrekkingskrag vir 
Skotnes gehad. 

Hy ontwikkel egter 'n eie
soortige styl en onder aanspo' 
ring van Egan Geunther 'n im
migrant uit Duitsland Ie by 
horn toe op houtsnee. 

Dit was die begin van 'n 

nuwe gebeurtenisvolle fase in 
Skotnes se kunslewe toe al die 
elernente van sy ondervinding 
en persoonlikheid op 'n enkele, 
doelgerigte skeppingsvorrn af. 
gestuur is. Sy aanvanklike ont
ledende projeksies bet taarnlik 
vinnig plek geruirn vir ritrniese 
forrnasies. Twee onderwerpe 
het vera! sy voorkeur geniet: 
landskappe en die rnenslike 
figuur. 

Skotnes bet die Potensiaal 
van gegraveerde panele as self
standige kunsvorrn op d1e 
voorgrond gebring. Sy kuns 
projekteer die beeld van 'n 
Suid-Afrikaner wat bewus is 
van sy unieke erfenis van die 
rykdorn uit beide werelde. 
(Met erkenning aan .,Tram
pie"). 
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lETS WAT U TOT DUSVER 
MISKIEN UIT DIE OOG 
VERLOOR HEY, KAN DALK 

U HELE TOEKOMS BEPAAL. 
'n Bank. 

As mens platsak rs. rs drt moerlrk 
om te glo 'n bank kan JOU help om tau 
ambisies in die lewe te verwesenlrk 

Maar banke rs vandag anders as in 
d ie ou dae. 

Ja. dis nog steeds ·n veilrge b€ne
plek vir mens se geld. Daarby speel hulle 
egter vandag 'n veel aktrewer rol rn die 
gemeenskap 

By Nedbank kan u ·n lopende 
rekenrng open met wat sommrge rnensr 
as klerngeld sou beskou Ons gee nre om hoe 
veel of hoe mrn geld u vandag het nre 
Maar ons stel wei belang in hoe toegewyd 
u werk aan u toekoms. En hoe ons u kan 
help om sukses te behaal rn u strewe 

Want help kan ons u help Op meer 
maniere as wat u dink. 

In u studie1are- wanneer u kontant 
moet he vir boeke. klasgeld of losiesgeld 
Of sommer net om aan dre lewe te bly 

Na u universrtertsdae - wanneer u 
nag meer geld gaan nodrg he om u ere 
potjie te krap. 

En later. wanneer u eindelik 'n goeie 
inkomste verdien. sal ons daardre 
verdienste vir u vinnig laat vermenrg
vuldig deur verstand ige beleggrng. 

Nedbank bied u dus u lewe lank ·n 
groeiende reeks praktiese planne om 
atgehele finansiele sekuriteit te verkry. 

Studlehulp 

Ore oomblrk wanneer u 'rr bank 
rekening open by Nedbank. ruil u u geld 
in vir Nedrand . Dit sal u eerste kennis 
making wees met d ie hardwerkende 

. rand- dre een geldeenheid wat spesifrek 
gerig is op groei. Later in u lewe sal u 
ten valle beset presies hoeveel harder 
Nedrand as d ie gewone rand werk. 

U kan 'n lopende rekening of ·n 
spaarrekenrng open As u kampus ·n 
Kitskontant -masjien het. kry u ·n Krts · 
kontant-kaart. Daarmee kan u sells na 
bankure kontant uit die masjlen trek. 

Na u eerste studiejaar kan u aansoek 
doen om 'n leningsrekening . Dit sal help 
om dinge sommer ba ie makliker te maak 
vir u . 

·ons weet alma I hoe duur boeke en 
toerusting deesdae is. Om nie eens te 
praat van klasgeld en kos nie. U kan d ie 
lening na eie goeddunke aanwend. 

U kan natuurlik net tot 'n seke[e 
vasgestelde bedrag leen. Maar u betaal 
net rente op d ie geld wat u werklik trek. 
En die rente van 5.5% per jaar is besonder 
bill ik. 

As u rnskryl vrr ·n MBA ~Jraad. kan 
ons moontlrk ·n MBA-Ienrng <r<H1 u 
toestaan Hrer rs dre m;rksrmum lenrnqs 
bedrag hoer. en dre voordelc rs dresellde 

As u 'n studre of vakansiercis 
onderneem. kan ons u ook l1el~ Ons kan 
aile besprekrnns vrr u behartrCJ. en rcr stwb 
asook burtelandsc valuta voorsren 

Ons kan sells lcesstof verskal Sor "' 
publrkasres oar dre ekonomrc Ook 
Eassport to Pleasure. ons tydskrrf oor 
spys. drank en vermailk F n Ncrlhank 
Sportsnlilll . propvol lllii'II'SS.IIllt' rnhqln1q 
oor fertlrk clke sportsoort rn Surd Alrrkir 

Wegspringkapitaal vir u eie onderneming 

As prolessrt!lrtd" lllirrl salrr clrl cl;dk 
eendag oorweco om u f!re besrqtwrd '' ' 
begrn of 'r1 vermoolskap ''"" '" 'Jililll 
Weer eens kan Nedbank u rnecr 11r~ lp as 
wat u van 'n bank sorr vcrwan 
Mrskren ·n lenrng teen ·n redelrkl! 
rentekoers en op hare (JOere voorwaardes 

V!r ·n doktcr of tandarts bred ons 
spesrale huurfusdrterte U kan naamlrk <rl 
dre nodrge toerrrstrnq hrrrrr wannt!t!r 11 rr 
nr<rktyk ht!qrn 

Ons laal u geld meer geld verdien 

As u dre da(J <JU<.~l <J<!Vf!slrq "· 11rr.: · .. 
steeds groeiende rnkumstc. sal " mrskren 
drnk ons het u noll gehelp soveel ons kan 

Maar nee. 
Op dre stadium kan ons drenste v<Jn 

grater helang as ooit vrr u wees. 
Want nou tree die geweld ige krag 

van die Nedrand ten voile rn werkrng . 
Dit hang net van u af : U kan die 

geld wat u verdien. laat leegh~. Of u kan 
dit in die werk steek by Nedbank om op 
eie houtjle nag bare meer geld te verdien. 
(Met ander woorde. terwyl u werk om 
geld rn te bring. werk u Nedrand ewe 
hard om n6g geld in te bring.) 

Ons het verskeie planne wat u kan 
inspan om u rnkomste of kapitaal of albei 
te laat groei . En almal bied d ie hoogste 
moontl ike rentekoerse. Ons sal u help 
besluit ocr d ie regte een vir u . 

U kan oak met ons gespesialiseerde 
beleggings-adviseurs gesels. Ons finans 
beplanners. Versekeringskonsultante 
D ie land se voorste finanskenners is hier 
tot u beskrkking 

Eenmaal 'n Nedbanker, allyd,.'n Nedbanker 

Dis ·n urtgemaakte saak : Sodra u ·n 
Nedbanker word. begin dinge gebeur. 
Van daardie oomblik at verloop u sake al 
hoe meer voor die wrnd 

Eerst!lns help or1s u urn sukses te 
lwh;ral rn al u doelwrtte. 

En dan sorq ons dat u ·n inkomste 
kry wat hy u sukses pas. 

Ku111 loer so oou moontlik in by u 
rHrsl!' NedlJw1k tak Vertel die bestuurder 
w.r l 11 ~osrsre rs en laat die res aan 
IH 1111 , 1or 

Nedbank haal die geldelike laste van 
r r skouers at sod at u vry is om te konsentreer 
op dre drnge waarvoor u universiteit toe 
qekom het. U studies en u loekoms. 

Hoe verder u vorder. hoe harder 
werk Nedbank vir t.;. 

DIE TOEKOMS Lf 
BY DIE NEDBANKERS 

Nedbank Beperk Gereg1streerde Handelsbl!nk 

'n Lid van die Nedsual-iii'OeP· 
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Hokkie· puik 
DIE Puk se dameshokkiespanne het verlede Sater
dag puik vertoon teen RAU se spanne. Die eerste 
span se telling was 7-1 en die tweedes se tel
ling was 12-0. 

Die eerstes het aanvanklik 
redelik tam vertoon, maar na 
rustyd het bulle vl~m gevat 
en pragtige ritme begin kry. 
Die snellers, Lizette Uys, 
Louise S'trydom, bet veral na 
die blaaskansie baie hard ge. 
werk. Heila van Deventer op 
mlddeiskakel, Sanpat Coetsee 
as agterspeler en Marianne 
Joubert op skakel bet beson· 
der goed vertoon. 

Die tweede span bet as ge
heel ook baie mooi gespeel. 
Daar kan nie werklik uitson· 
derings gemaak word nie. Die 
kompetisie was werklik nie 
van hoe standaard nie. 
Naomi Dave!, 'n eerstejaar op 
middelvoor, · Susan Malan op 
regtervleuel en Rinza Burger 
op middelskakel het goed ge
speel. Laasgenoemde het vera! 
die !:pel baie goed beheer. 

Die Puk se spanne bet werk· 

.lik goed gelyk, hoewel RAU 
nie as barometer geneem kan 
word nie. RAU is nog jonk en 
baie onervare hoewel bulle 
moontlikhede vir die toekoms 
inhou. Intussen behoort die 
Pukke net met groter moti· 
vering te oefen en te sorg dat 
bulle reg is vir die werklike 
grotes. 

Op Saterdag 10 April word 
'n afrigt~:rskursus vir hokkie 
aangebied deur Sheila McCar. 
thy, beroemde oud-Springbok. 
Sy is 'n ervare afrigster en 
Puk se eerste en tweede span· 
ne is gevra om op te tree as 
voorbeeldspanne. 

Die . kursus begin om 8.30 
vm op die Puk-velde. Die mid· 
dag sal daar 'n toernooi plaas· 
vind waarin al Wes-Transvaal 
se spanne sal speel. Dit gaan 
ook gepaard met die opening 
van die Wes·Transvaal liga. 

Tennis uitgestel 

DIE finale eindrondtes van die PU Geslote kam
pioenskappe kon nie verlede Saterdag klaargespeel 
word nie, en sal dus eerskomende Saterdag voort
gesit word. Die dames dubbels en gemengde dub
belspelle moet nog gespeel word. 

In die mans enkels het Fa· 
nie Camper klaargespeel met 
boet Fanie wat dus die opvol· 
ger is. In die dames enkels het 
Gene· Fourie Rene van Rens· 
burg oortuigend in die tweede 
plek ingeskuif. 

In die mans dubbels bet Pie. 
ter en Fanie Camper koning 
gekraai oor Derek en Clive 
Botha. 

In die gemengde dubbelspel
le bet Derek Botha en San
marie Oosthuisen vir 'n groot 

MUURBAL 
DIE PUK se eerste muurbal· 

verassing gesorg deur Pieter 
Campher en Gene Fourie te 
wen. l{ulle het hul oorwin
ning behaal nadat Pieter en 
Gene reeds 12 wedstrydpunte 
gehad het. Hulle dring dus 
deur na die finaal. 

KOSHNISLIGA: 
Die · koshuisliga neem vol· 

gende Saterdag om 8.30vm in 
aanvang. Koshuisverteenwoor. 
digers moet sorg dat hul span
ne reg en op die baan is. 

o.20 SUKKEL 
span is, na hul oorwinning oor DIE onder-twintigspan van die 
PUK-personeelspan, bo-aan die PUK is besig om teleur te 
punteleer saam met Strath- stel. Na bulle swak vertoning 
vaal. Elkeen bet op hierdie 1 teen RAU kon bulle hierdie 
stadium sestien punte in die naweek ook net swak vertoon 
liga. teen Pote se onder·twintigspan. 

Slegs Clive Ulyate kon 'n Die Pukke kan nle tevrede 
wedstryd vir die personeelspan voel oor hul oorwinning oor 
wen met sy oorwinning van 3·2 Pote met 'n telling van 19·18 
or Johan de Bruyn na 'n harde nie. Vir die Pukke bet hul 
wedstryd. Met hierdie oorwin· skrumskakel Rennie Visser, 'n 
ning neem Ulyate weer die blink vertoning gelewer. 
boonste plek op die gesament
like PU-leer in. 

In die oorblywende wedstry. 
de bet die studente goed ge· 
vaar. Thinus Schmidt het Daan 
Gouws met puik spel geklop 
- 9/10, 9/3, 9/3, 9/0. 

Jimmy Versveldt bet nie 
veel moeite met Helene Schle· 
busch ondervind nie - 9/3, 
9/5, 9/2. Boet Schlebusch het 
in 'n harde wedstryd vir Ja· 
cobs met 3-1 geklqp. Dit was 
ook 'n baie harde wedstryd 
9/6, 5/9, 9/2, 9/7. 

Indien die Pukke so gaan 
volhard, stfan bulle 'n kans 
om die llga te wen. Strathvaal 
is die enlgste ware bedreiging 
vir die Pukke. 

Die Pukke se driei! is gedruk 
deur Stephen Fouche, Piet 
Smit, Rennie Visser. Jannie 
Tiedt bet twee vervyf en met 
'n strafdoel geslaag. 

Vir POK bet Koos Ehlers, 
hul halter, twee driei! gedruk. 
Andrew Strauss het geslaag 
met twee doelskoppe en twee 
strafskoppe. 

Die Wapad word gedruk dl!ur 

die Potchefstr~m Herald 

(Edms.) Beperk, OlinlatJn 11, 

Potchefstroom. 

DIE WAPAD VRYDAG, 9 APRIL 1976 

GROENTJIE 
GEWILD 

ONDUWATERHOKKIE 
ONDERWATERHOKKIE, een 
van die onderafdelings van die 
Onderwaterklub, is seker een 
van die jongste sportsoorte op 
die PUK. 

Die onderwaterhokkiespan se dames hier in aksie tydens die onlangse lntervarsity met 
R.A.U. (Foto: Fotiek.) 

Dat dit geweldig gewild is, 
blyk uit die steeds groeiende 
ledetal en die feit dat die PUK 
vir die eerste keer in die ge
skiedenis van Onderwaterhok· 
kie, 'n volwaardige damesspan 
kon inskryf teen RAU, die af· 
gelope Intervarsity. Hulle bet 
die damesspan van RAU ge
wen met 'n telling van 6·0. 
As mens in ag neem dat daar 
6 dames in 'n span is en die 
afgelope 5 jaar kon daar geen 
damesspan saamgestel word 
nie, is die ledetal 13 van van
jaar 'n duidelike aanduiding 
van belangstelling in die sport. 

Die mans staan ook geen 
tree terug nie en albei spanne 
bet RAU oortuigend geklop. 
Hierdie resultate sou nie 
moontlik gewees het as dit 
was vir elke aand se oefening 
en die mans se geduld om die 
dames a! te rig nie. 

GHOLF 
P.U. GHOLFKAMPIOEN· 

SKAPPE 
Pragatletiek 

WEENS die oorstromings die 
afgelope tyd is die gholfbaan 
op plekke nog onder water. 
Gevolglik sal die kampioenskap 
uitgestel word na 'n later da
tum. Dit sal nie meer op 10 
April 1976 kari plaasvind nie. 
'n Nuwe datum moet in same· 
werking met die Buiteklub se 
komitee gereiH word. So gou 
as dit beskikbaar is, sal ons 
dit weer publiseer. 

TYDENS die SA Ope Kampioenskappe bet 'n aan
tal Pukke ook gaan stem dikmaak. KURSUS 

PUK 
SNEUWEI~ 
NA drie jaar kon I orp uitein· 
delik daarin slaag bm 'n ·oar
winning oor die Pukke te be
haal. Dte Donkerroo~es hrt Sa
terdag die Pukke met 251- ge
klop. 

Met die pak voorspeler wat 
onl,teerbaar was, bet Do ge: 
noeg balle gekry om aa valle 
te loots. Dries Coetser as kap· 
tein, bygestaan deur ~lame 

van der Westhuizen en Okkie 

Piet Meyer het in die 20km 
stap vir 'n nuwe SA rekord 
gesorg met 'n pragtyd van 
1 : 36 : 24,0. Hendrik Baden· 
horst was tweede met 'n tyd 
van 1 : 41 : 29,8. Piet Goosen 
was tweede na John van Ree
nen in die skyfwerp met 'n af
stand van 58,06m. Hy was ook 
vierde in die gewigstoot met 
'n stoot van 15,61m. Henk du 
Toit was sesd<.: met 'n afstand 
van 15,3lm. 

Ihbies 

stoomroller 

oor Pote 
Oosthuizen, het hul bes . ge· DIE 
doen, maar verdere ondersteu

Ibbies is besig om oor 
die een na die ander span te 
stoomroller. Die span wat hier· 
die "jaar die Neserbeker in sy 
glaskas wil sit, sal eers met 
hierdie Ibbies moet afreken. 

ning het ontbreek. 
Met die baie balbesit kon 

Dorp egter nie baie uitrig nie. 
Teen rustyd was die telling nog 
ses punte elk. Tot vyftien mi· 
nute voor die einde het Dorp 
slegs met 13·10 voorgeloop. as 'n span en hul oorwinning 

John Bonthuys. Skole-Spring· 

Niemand kan uitgesonder 
word nie, want die Ibbies speel 

oor Pote vir verlede jaar se 
bok heelagter, was natuurlik ·Neser B·beker, was 'n spanpo· 
die Pukke se groot kopseer. Van ging. Afrigter Christo Holtz· 
Dorp se 25 punte bet hy 17 
punte aangeteken met een drie 
drie strafdoele ~n twee doel· 
skoppe. Sy posisionele spel was 
ook baie goed. Die ander punte 
is aangeteken deur Jakes Ja· 
cobs en Tak Jacobs, elk met 
'n drie. 

Vir die Pukke bet Flippie 
Venter die enigste drie gedruk, 
terwyl Manic van Jaarsveldt 
met twee strafskoppe geslaag 
het. Baie skaafwerk H\ nog 
voor vir die Pukke. Dit is nog 
vroeg in die seisoen en daar 1~ 
nog harde wedstryde voor. 

HOU DIE 

Nuwe 
Besembos 

DOP-

dit gaan iets groots 

wees! 

hauzen, voorstander van hard· 
looprugby, se stempel is al 
duidelik afgedruk op die lb· 
bies se spel. 

Dit was 'n lewendige wed· 
stryd met mooi bewegings wat 
Saterdag weer die lbbies as 
wenner uit die stryd Iaat tree 
bet. Hulle het links en regs 
aangeval en die Pote kon nie 
a1 die gate toestop nie. Die 
Pukke het clan ook met hul 
hardlooprugby sewe driee aan· 
geteken teenoor die twee van 
Pote. Die telling van 42·10 is 
'n getroue weergawe van die 
spel. 

Vir die wenspan het Nartjie 
Nortje, Theuns Eloff en Koos 
Wentzel elk twee driee ge· 
druk en Pierre Pieters en 
Pierre Olivier, elk een. Peet 
Badennorst bet drie yan bier· 
die driee en Poerie van Rooy
. en twee vervyf. 

Smous Venter en Petrus 
Breedt bet vir Pote driei! ge· 
druk waarvan Sarel de Wet 
een vervyf bet. 

Gert Doorewaard het in 'n 
epiese stryd met Julian Mar· 
say tweede geeindig in die 
3 OOOm hinder:nis met 'n tyd 
van 8 : 54,2. 

Die dames het ook redelik 
goed gevaar. Alta Stander het 
in die pragtige 400m derde ge· 
kom met 'n tyd van 54,2. Wil
na Fondse was in beide die 
skyfwerp en gewigstoot vyfde 
met afstande van 40,92m en 
12,40m. 

UITSLAE 
SLEGS een koshuisrugbywed
stryd is die naweek in die A· 
liga beslis. Caput klop Draken
stein 6-4. In die B·Iiga het Dorp 
Dawie Dup met 27-8 geklop. 

Ander uitslae: Caput 14, 
Over de Voor 6 en Klooster 11, 
Drakenstein 10. 

Uitslae C-liga: Over de Voor 
24, Dawie bup 6. Hombre 8, 
Klooster 0. Dorp B 14, Caput 
10. 

WELKOM .. . ! 

DIE PUK se netbalspanne het 
Saterdag klaargespeel met RAU 
se spanne. Die eerste span bet 
met 35·5 gewen en die twee· 
des met 25·3. 

Eerskomende Saterdag word 
'n netbalkursus aangebied deur 
die bekende Springboknetbal· 
speelster, Tobiana Willemse. 
Dit sal die hele dag lank duur 
en begin reeds die oggend om 
8.30 vm. op die PUK-bane. Daar 
word ongeveer tagtig verteen
woordigers van Iaerskole ver· 
wag en die senior klubs in 
Wes-Transvaal stuur spanne. 
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