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Karnavaluitslae 
nog nie linaal 

Die Karnavalkomitee het besluit om koshu ise tot vandag 
(9 Maart) kans te gee om probleme in verband met die 
puntetoekenning met mnr. Zoks Schwellnus te bespreek. 
Die puntelyste I ~ tot vandag ter insae by d ie SSR-penning
meesterskantoor en die volledige uitslae sal volgende 
week in Die Wapad verskyn. 

Volgens die uitslag wat 
Saterdagaand, 3 Maart, 
vrygestel is, het Over-de
Voor in die mansafdeling 
gewen, gevolg deur Hombre, 
Uitspan, Caput en Klooster. 
Die damesafdeling is gewen 

deur Oosterhof gevolg deur 
Klawerhof, Vergeet-my-nie, 
Kasteel en Wag-'n -b ietjie. 

Daar word verneem dat 
Karlien en Wanda klagtes oar 
die uitslae sou uitgespreek 
het. 

I { 

Administrasiegebou 
l 

r 
~~ --~ ,. ...... nou werklikheid 

Die Karnavalvoorsitter, mnr. Jan Botha, verskyn hier in 
gewone volgorde saam met die president van Karnaval, 
Prof. E.J. Smit, mej. Susan Aucamp en mnr. Andre 
Markgraaff. As primarii van Oosterhof en Overs verteen-

woordig hulle die Karnavalwenners. 
Na 'n vertraging van bykans vier jaar, is daar nou tenders aanvaar vir d ie oprigting van 

d ie nuwe Admin istrasiegebou van d ie PU. 
werpe . (Belangstellende 
studente kan mnr. Barend 
Grobbelaar by die Departe
ment kontak) . 

REKTOR OPEN 
KARNAVAL 

Die amptelike open ing van die Karnaval is Donderdag, 1 
Maart, in d ie amfiteater van d ie studentesentrum gehou. 

Die Eerste Minister van 
Tarentaal, Hendrik Olivier, 
het 'n humoristiese toe
spraak gelewer oar die 
gesondheidsjaar. 

Daarna het die burge
meester, dr. Koos van 
Deventer, by sy laaste funksie 
as burgemeester, 'n kart en 
kragtige toespraak gelewer. 
Hy het die Vryheid van 
Potchefstroom vir karnaval
tyd aan die Potchefstroomse 
Universiteit toegestaan. 

Die Rektor, prof. Tjaart van 
der Walt, het die pryse aan 

die kapitaalskatjies oor
handig. Prof. Tjaart het gese 
dat hy iets wat toe is nie oop 
kan maak nie en iets wat oop 
is nie toe nie. Net so is die 
karnaval reeds oop en ver
klaar hy slegs amptelik die 
Karnaval as geopen. 

Mej. Magdel van der Walt 
het die hoogste bedrag van al 
die kapitaalskatjies, naamlik 
R5 600, ingesamel. Sy het 
die eerste prys, 'n 
Volkswagen-Golf , gewen. 
Magdel het na die tyd gese 

dat sy stomgeslaan is. Sy het 
hard gewerk om die bedrag 
in te samel. 

Die tweede prys is deur 
mej. Carin van Wyk gewen . 
Sy het R5 200 ingesamel en 
het 'n oorsese reis vir twee 
gewen . Carin is van plan om 
vir Zoks Schwellnus saam te 
vat as hulle Desember oor
see gaan vir hul wittebroods
r e is. Mej . Wendrie 
Oosthuizen het R4 800 inge
samel en 'n kusvakansie vir 
twee gewen . Mejj. Anna
Marie le Roux, Lola Malan en 
Marlian Kritzinger het elk 'n 
kusvakansie gewen. 

Prof. Tjaart oorhandig die sleutels van die VW-Golf wat sy 
gewen het, aan mej. Magdel van der Walt. 

Daar word beplan om in 
April 1979 met die kon
struksie te begin en na bera
ming sal dit binne twee jaar 
gereed wees vir betrekking. 

Die nuwe gebou sal 'n 
spieelbeeld wees van die 
Frans du Toit-gebou en die 
Hoofgebou sal die sentrale as 
tussen die twee vorm. 

Die gebou beslaan ver
skeie kere die ruimte van die 
bestaande gebou en 
akkommodasie sal bied aan: 
Fakulteitsadministrasie, De
parte ment Ontwikkeling, 
die Sportinstituut, Finansies, 
Eksamens en Registrasies, 
studente - adviseurs, Stu
d e ntewe rwi n g, Kampus
dienste, Personeel en Sala
risse, Terreine, Geboue en 
Beplanning, Diktate, asook 'n 
spesiale posafdeling in die 
kelder wat te alle lye bereik
baar sal wees. Op die eerste 
verdieping sal die kantore 
van die Rektor, Vise-Rektor 
en die onderskeie registra
teurs gehuisves word . Daar 
sal oak 'n raadsaal, senaat
s aa I en verskeie kon 
ferensiekamers wees. Al die 
kantore sal uitkyk op 'n 
binnetuin, wat geskik is vir 
onthale. 

Op die grondvloer sal daar 
'n ruim studente-area wees 
met fakulteitstoonbanke waar 
alle registrasies, inskrywings 
en navrae behartig sal word. 
Die gebou word op eerste
vloer-vlak met die studente
sentrum gekoppel deur mid
del van 'n brug . 

Die beplaoning van die 
gebou 1s gerig op eenvoud en 
word gekenmerk deur die 
afwesigheid van luukshede. 
Dit is so ingerig dat ge -

stremde persone maklik kan 
rondbeweeg en die gebou is 
voorsien van drie hysbakke. 

Die hoofingang van die 
gebou se mure sal in gegote 
reliefpatrone versier word en 
daar word reeds met die 
Departement Beeldende 
Kunste onderhandel vir ant-

Tydens konstruksie sa l 
daar gepoog word om soveel 
as moontlik van die borne op 
die terrein te behou en daar 
word spesiale voorsorg
maatreels getref om die groat 
boom aan die suidekant van 
die terrein te beskerm. 

Studente 
wil 

Disaffilieer 
Sewe studente van die PU vir CHO het by die ter perse 

gaan van hierd ie uitgawe kennis gegee van hulle besluit om 
te disaffilieer van d ie ASB. 

In 'n onderhoud met som
mige van die studente het 
verskeie redes aan die lig 
gekom. Mnr. Piel van Flens
burg van Hombre, het as 
basiese rede gegee dat hy 
horn nie kan vereenselwig 
met die standpunt van mnr. 
Theuns Eloff, President van 
die ASB nie. Mnr. Eloff steun 
volgens mnr. Van Flensburg 
die Nasionale Party en om
dat hy van ander politieke 
oortuiging is, kan hy die ASB 
nie ondersteun nie. Hy voel 
dat hy oak nie met mnr. Eloff, 
of dan die ASB, se stand punt 
oar oop universiteite kan 
saamstem nie. 

Mnr. Kobus Joubert stem 
fe itlik woordeliks met mnr. 
Van Flensburg saam. 

'n Engelssprekende, mnr. 
Russell, het gese "I have 
other political ideas, so I'd 
rather stay neutral." 

Mnr. Scheepers van 
Esselenstraat het as oorkoe
pelende rede gese dat hy 
lewensbeskoulike probleme 
met die ASB het. In 'n telefo
niese gesprek he! hy te kenne 
gegee dat hy nie 'n Christen is 
nie en oak nie die Bybel as 
die Woord van God aanvaar 
nie. Aangesien dit die ASB 
ten grondslag le wil hy dis
attilieer. 

Met die ter perse gaan was 
die volledige verklaring van 
mnr. Scheepers nag nie 
beskikbaar nie Die verklaring 
van mnr. J.C. Kraamwinkel 
verskyn in die briewekolom 
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TARENTAAL 
BE PLAN 

BAIE 
Die optrede van die eerste minister van die Tuisland van 
Tarentaal en sy kabinet tydens ori~ntering het die Puk
massa laat skaterlag. 

Met die opening van Kar
naval he! die vasberade eer
ste minister getoon, dat as hy 
besig is, hy nie gesteur wil 
word nie. 

In 'n onderhoud met' Die 
Wapad se hy dat hy nog net 
so vasberade as tevore is om 
die Tuisland vanjaar onaf
hanklik te maak. Al wil die 
Suid-Afrikaanse regering of 

dr. Koor! Landmyn nie, maak 
dit nie saak nie, want ,,hulle 
voel vere" (met of sonder 
spikkels). 

T arentaal beoog om 18 
Augustus as die Tuisland 
sewe jaar oud is, onafhank
likheid te verkry. Die gebeur
tenis wil hulle met 'n fiets "rel
lie" en 'n groat kampvuur
konsert vier. 

Ossewa van Over-de-Voor het diep waters getrap en mak
lik geseevier. Foto: Frik Schoeman 

OVERS WEN 
KAAP-NA-RIO 

Woensdagmiddag, 28 Februarie, het die Kaap-na-Rio 
Wedvaart op die Potch-dam plaasgevind. 

Die Kaap-na-Rio Wed
vaart se tema was: Uit Ouma 
se Dagboek. Woensdag
middag het die Pukke in hul 
massas opgetrek om deel te 
he aan die wedvaart. 

'n Span beoordelaars het 
die vlotte onder andere op 
grand van uitbeelding van die 
onderwerp en tegniese 
afwerking beoordeel. Daar 
was die Wikingskip van 
Caput, Kasteel se seilskip, 
Kulu se Koos, Villager's 
Voice. 

Mnr. Hendrik Olivier, eerste minister van Tarentaal, was te besig om veel aandag aan die 
eregaste by die amptelike Karnavalopening te skenk. 

Oosterhof het die dames
wedvaart gewen. Klawerhof 
en Wanda he! hard gewoel 
om die tweede plek. Vir 
Kasteel het die wind uit die 
verkeerde rigting gekom, en 
het hulle gesukkel om weg le 
kom. 

Met die mans se wedvaart 
het die rook letterlik en figuur
lik getrek. Overs se ossewa 
het sommer dadelik die voor
tou geneem en di! behou om 
die wedvaart gemaklik le 
wen. 

SUPERMAN 
BAK IN 

TURKSTRA 
Die gewilde Superman moes Saterdagoggend omstreeks 
drie-uur inderhaas by Turkstra-bakkery drooggebak word 
in 'n poging om horn betyds reg te kry vir sy optrede in die 
vlotoptog Saterdagoggend. Die "Superman" is omtrent 2,5 
meter lank en 'n meter breed. 

Klooster se vlotbouery het 
Vrydagaand tot stilstand 
gekom toe die swaar reens 
uitsak en Superman papnat 
reen Hy is inderhaas na die 
saal geneem en daar met 
haardroers drooggeblaas. 
Die proses was nie baie suk
sesvol nie. 

'n Rukkie later is "Door
turKstra" van Klawerhof by 

die vlotbouery ontdek, en 
Superman is dadelik weg na 
die bakkery. 

Na omtrent 'n uur is 
Superman veilig en droog 
terugbesorg, maar alles 
tevergeefs. Hy kon nie betyds 
voltooi word nie en Klooster 
en Klawerhof moes sander 
hulle Superman aan die op
tog deelneem. 

Foto: Frik Schoeman 

N KE\ JA 

Die algehele wenner in die 
mansafdeling was Overs met 
179 punte, terwyl Oppikant 
tweede was met 166 punte en 
Villagers en Caput onder
skeidelik derde en vierde. 

In die damesafdeling he! 
Oosterhof naelskraap met 
167 punte gewen, teenoor 
Wanda se 164. Klawerhof en 
Karlien was saam derde en 
Heide vierde. 

Mal/emeule was 'n 

hoogtepunt van Karnaval. 

Die wenvlot van 
Karna val: 

Thaba-K u/u-Jlih. 
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POLITIEK BRAND 
VAN YWER 

Die Politiese Raad het 'n ingrypende verandering in die 
opset van Studenteparlement aangebring. Volgens die 
Raadsvoorsitter, mnr. S. Eiselen, sal die debatteerdery 
vlotter verloop. 

Die koshuisverteen
woordigers sal verdeel word 
in 'n regering en opposisie. 
Die regering sai dan wets
ontwerpe indien wat deur die 
opposisie teegestaan sal 
word. Daar sal egter nog van 
inleiers gebruik gemaak 
word. Die verskillende 
verteenwoordigers sal voor 
elke Studenteparlement her
verdeel word . 

Die programvergaderings 
se tema vir hierdie jaar is "Die 
Nuwe Konstitusionele Bede
ling". Verskillende bevol
kingsgroepe sal deur hulle 
politieke leiers verteen
woordig word. Teen die einde 
van die semester of vroeg 
volgende semester word 'n 
simposium in samewerking 
met die Sentrum vir lnterna
sionale Politiek aangebied, 
waarby politieke kenners sal 
optree. 

Vanjaar se Politiese Pers
pektief-redakteur is Fanie 
Grabler. Volgens mnr. Eise
len behoort daar elke twee 
weke 'n uitgawe te verskyn. 

Die Koshuisverteenwoordi
gers is verantwoordelik vir die 
verspreiding daarvan. 

Kontakpolitiek beoog 'n 
meer persoonlike basis van 
gespreksvoering. Daar word 
meer van kenners as politici 
as inleiers gebruik gemaak. 
Alhoewel daar uitnodigings 
aan spesifieke persone ge
stuur word, is alle belang
stellendes welkom. 

Die Stokkomitee (Studie 
Onderwerpe Koordinerings
komitee) beoog 'n diepte
ondersoek na politieke denk
strome op die kampus (vrae
lyste sal deur die koshuis
verteenwoord igers versprei 
word). Die ondersoek sal 
moontlik in samewerking met 
die Departement Statistiek en 
Departement Kommuni
kasiekunde gedoen word. Dit 
is 'n langtermynprojek wat 
jaarliks of tweejaarliks van 
stapel gestuur sal word om 
veranderinge in die politieke 
denkstrome op die kampus 
na te speur. 

Christenjeugver. 
streef na eenheid 

Mnr. Piet Fourie, Voorsitter van Aktueel, het gedurende die 
vakansie 'n SCM (Student Christian Movement) konfe
rensie in Noord-Natal bygewoon. 

Die konferensie, 'n jaar
likse instelling, se tema was 
enersyds versoening met 
Christus (waarin ook ver
soening met mekaar gelee is) 
en andersyds die Evangelie 
in Afrika-konteks. Onder 
laasgenoemde is ook die 
kerk se verhouding met die 
staat en die positiewe en 
negatiewe aspekte van swart 
teologie behandel. 

'n Newedoelwit was die 
moontlike voorbereiding vir 
die samesmelt1ng van die 
verskillende organisasies wat 
in 1963 vertak het uit die 
Christenstudentevereniging. 
Hulle is onder andere die 
SCM, CSV (Christelike 
Studente Vereniging), SCA 
(Student Christian Asso
ciation) en VCS (Vereniging 
vir Christen Studente), onder
skeidelik van die swart, Afri
kaner, Engelse en bruin 
bevolkingsgroepe. 

Die konferensie is byge
woon deur swart studente 
van universiteite, kolleges en 
skole in Suid-Afrika en Suid
wes-Afrika. Mnr. Fourie, die 
enigste afgevaardigde van 'n 
blanke universiteit, is op uit
nodiging deur Korps afge
vaard ig. Hy moes onder 
andere as tolk optree vir mnr. 
Dawid Elias van die VCS wat 
geweier het om Engels le 
praat. Mnr. Elias het veral 
gepleit vir eenwording na 
aanleiding van die sondige 
verdeeldheid van die 
Christenjeug in Suid-Afrika. 

Mnr. Phineas Dube 'n 
Rhodesiese teoloog, het 
aktuele vrae oor die kerk se 
houding teenoor die 
Rhodesiese magte en terro
riste en die kerk se taak om te 
profeteer beantwoord. Hy het 
veral daarop gewys dat die 
kerk nie tot fisiese geweld 
moet oorgaan nie. 
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RKK EN 

ASB WERK 

SAAM 
Die Raadskotirdinerende Komitee (voorheen SKK) beoog 
om In samewerklng met die ASB-Studiekomitee twee 
aksles gedurende die jaar aan te bied. 

Die ASB-Kongres se tema 
vir vanjaar is "ldentiteit", en 
RKK beoog om vroeg in die 
jaar reeds 'n aksie aan te bied 
waarby alle Rade betrokke 
sal wees. Dit sal dieselfde 
tema he as die Kongres en ' 
die doel is om 'n kampusge
sprek oor "ldentiteit" aan die 
gang te sit. 

Die ander aksie word net 
voor die ASB-Kongres in 
Julie beoog. Dit sal dien as 
voorbereiding vir die kon
gres. Kenners sal by die 
geleentheid daartoe mee
help dat besluite wat op die 
Kongres geneem word , in 
perspektief gesien kan word . 

Booswigte op 
vrye voet 

deur Regultruggle 

Enige student wat inligting oor die bewegings of werk
saamhede van die vermiste leier van die holrugbende 
kan verstrek, moet dit asseblief onverwyld doen. Die 
bendelede lyk letterlik en figuurlik na hulle dinamiese 
leier, hoewel hy natuurlik in alle opsigte bo hulle uit
troon. 

Die leier van die booswigte het 'n klein speldekoppie, 
'n holrug en lam kniee. Sy voorkoms het daartoe gelei 
dat moderne krimonoloe begin wonder of die teorie dat 
misdadigers aan hutle uiterlike geken word, nie tog 
waar is nie. Volgens hierdie teorie dui 'n klein, skerp
puntige kopple op lae intellek. 

Dit is egter nie rnoontlik nie, want hierdie geslepe 
figuur was die vader van 'n ongewenste, holruggeryde 
lys woorde en uitdrul<kings wat die algemene gedagte 
van studente-oorspronkllkheid ernstig benadeel. 

Hierdie lys woorde gee die indruk dat studente oor 
geen of min intellektuele vermoens beskik, en nie die 
vaagste benul van inisiatief het nie. 

Om hierdie onjuiste bewerings oor studente die nek 
in te slaan, sal die leier en sy bende holruggies dadelik 
vasgetrek moet word. Studente wat in Die Wapad se be
loning belangstel, meet hulle ore spits vir mense wat 
van die lys wagwoorde van hietdie bende gebruik 
maak. 

Die lys bestaan ultwoorde wat skynbaar niks met stu
dente te maak het nie, maar wat vir of deur(?) hulle ge
brulk word. Ander wagwoorde van die bende word 
saamgestel uit sekere belangrike woorde wat inder
daad baie met studente te doen het, maar hierdie 
woorde word dan uit hulle oorspronklike betekenlsveld 
gelig om die veiligheid van die booswigte te verseker. 

Sekere van die woorde het betrekking op die boube
dryf en die booswigte omskep hierdie terme dan in So
genaamde studentetaal, vir eie gebruik. Hieronder val 
woorde soos afbreek, opbou, en blokkasies verwyder. 
Terrne wat in die Psigologie gebruik word, en deur die 
holruggies misbruik word, is (matriek} kompleks afleer, 
moraal beproef, terugbring aarde toe en 'suffer'. 

Een van die woorde wat moeilik geklassifiseer kan 
word is ontgroening. Dit kan deur verwers of ontverwers 
gebruik word, of deur dames wat van groen naellak 
hou. Kunsstudente sal dalk ook meer Hg op hierdie saak 
kan werp. Oit is egter moeilik, want die holruggies ge
bruik dit net as 'n wagwoord vir die strengste geheim
houding. 

Een van die grootste probleemwoorde is egter fees. 
Hierdie term kom in verskeie verskansinge voor, sonder 
dat die ware betekenis van die woord ooit duidelik blyk. 
Voorbeelde hiervan is feeste, feestelik en feestens- en 
wereldbeskouing. Dlt lyk of die holruggies dit gebruik 
om {jie bekende, maar uitgediende, 'tab' te vervang. 

Akademie is 'n woord wat die bestaansreg van elke 
student uitstippel. D~arorn is die holruggies dol oor 
hierdie woord, en gebruik hulle dit gewoonlik saam met 
ander angswekkende diername~ ~?.?!.~~.~ns~te_r_. __ _ 

Sy ede/e, mnr Koornhot, sat as spreker tydens 'n simpo
slum van die Sportraad optree. 
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Bakkies en 
bussies go·rdel 

vas 
lnsittendes van nuwe goederevoertuie en bussies met 'n 
bruto voertuigmassa (dit wil s~ die maksimum massa van 
die voertuig en sy vrag) wat nie 2 500 kg oorskry nie, sal 
ook voortaan moet vasgordel. 

Nuwe wetgewing het op 1 
Januarie 1979 van krag 
geword na aanleiding van 'n 
aanbeveling van die Nasio
nale Verkeersveiligheidsraad 
by die provinsies. lngevolge 
hierdie wetgewing moet goe
derevoertuie en busse met 'n 
bruto voertuigmassa wat nie 
2 500 kg oorskry nie, en wat 
vanaf 1 Januarie 1979 vir die 
eerste keer geregistreer is, 
met driepunt-sitplekgordels 
toegerus wees. Ouer voertuie 
word nie by hierdie bepaling 
ingesluit nie, aangesien hulle 

meestal nie oor ankerpunte 
beskik waaraan die gordels 
geheg kan word nie. 

Soos die geval met motor
karre, is die dra van sitplek
gordels verpligtend in goede
revoertu ie en bussies wat 
daarmee toegerus is. 'n 
Woordvoerder van die NVVR 
het vandag in Pretoria gese 
dat die insittendes van hier
die voertuie nou dieselfde 
beskerming geniet 1n geval 
van 'n ongeluk as insittendes 
van motors, en dit is 'n be
langrike stap vorentoe. 

MINISTER 
PRAAT 

PLAASLIK 
Dr,. Plet Koornhof, voorma
lige Minister van Sport en 
Ontspanning en tans Minis
ter van Plurals Betrek
kinge en Ontwikkeling, sal 
in hierdie termyn as 
hoofspreker by een van 
Sportraad se simposiums 
optree. 

PUKKE NA 
MUSKADELFEES 

Die PU stuur vanjaar vir die eerste keer 'n groep studente na die Montagu Muskadelfees 
Sestig persona sal volgende week die geleentheid kry om te skiet vir die fees. 

Die datum waarop die 
simposium gehou sal word is 
nog nie bekend nie, maar sal 
later in die Wapad en elders 
aangekondig word. 

Meer as een simposium 
sal deur die Sportraad aan
geb ied word . Dit is nie 
bekend by watter simposium 
dr. Koornhof sal optree nie. 

Die onderwerpe wat op die 
verskillende simposiums be
spreek sal word, is: Sportbe
leid in SA, Sportbeserings, 
Sport en Drank, Proffesio
nele Sport. 

. 
Die fees word vanoor die 

hele land bygewoon en dien 
as 'n karnaval na die oes. Dit 
word op 20 en 21 April 
gehou. 

Studente sal ook aan die 
marathon en vleisbraaikom
petisie deelneem. Die uit
dunne vir die vleisbraaispan 
is gedurende Karnaval 
gehou en die span van Over
de-Voor en Oosterhof word 
deur die SSR gestuur. Die 
deelnemers aan die mara
thon sal later bekendgemaak 
word. Alma! sal in PU-kleure 
deelneem om die Universiteit 
se naam uit te dra. 

Affikampus 
INTERUNIVERSITERE 

REDAKSl .E 

UPE AFFILIEER 
DALK 

Die Universitelt van Port Elizabeth twyfel nog oor afflliasle 
by enige naslonale studentellggaam. 

In die UPEN, UPE se kam
puskoerant, word bespiegel 
oor die moontlikheid, al dan 
nie, van affiliasie by die nuwe 
voorgestelde nasionale lig
gaam vir gematigde stu
dente, die CSA. 

Die studenteraad van UPE 
het reeds die saak bespreek 
en daaroor gestem, maar 
geen finaliteit is nog bereik 
nie. Daar is op 'n "wag-en
sien-houding" besluit. 

Aan die ander kant moet 
onthou word dat deur te ver
suim om 'n meer aktiewe rol 

status quo in Suid-Afrika - en 
ten slotte, of studente van 
Fort Hare, die universiteit van 
Wes-Kaap en ander swart 
universiteite welkom sou 
wees om by die CSA te affili
eer. 

Die skietlys sal vanaf 12 tot 
16 Maart lussen 13h00 en 
14h00 by die SSR-kantoor 
beskikbaar wees. Die koste 
sal min of meer R32 bedra en 
is dadelik betaalbaar. Die 
bus sal reeds Donderdag
aand 19 April vertrek met 
die dertig mans en dertig 
dames. 

Op die program verskyn 

onder andere 'n uitstalling en 
proe van Kaapse wyne, die 
Muskadel-veldloop, karnaval
optog, sierwaens, veteraan
motors, orkeste, 'n vlegselpe
leton, gimnastiek, braaivleis
kompetisie en vele ander 
vermaaklikhede . Die terna 
van die Karnaval is: "Simon 
van der Ste! besoek die Klein 
Karoo." 

••oNDERWYSERS'' 
GESOEK 

lkapu is die vereniging wat die Swartes van lkageng en die 
Kleurlinge van Promosa help met Standard agt-, nege- en 
matriekklasse. 

Daar is 'n aanvraag na stu
dente en dosente wat, wan
neer dit moontlik is, onder
wys te gee in nns bure se 
probleemvakke. Uitgewerkte 
lesings word verskaf, sodat 
die stof van 'n hoe gehalte is 
en die minimum tyd van die 
onderwyser verwag word. 

Op sportgebied, veral atle
tiek, word ook dringend hulp 
benodig. Hulp word gesoek 
in Biologie, Wiskunde, 
Engels, Afrikaans, Geografie, 
Ekonomie en Natuur- en 
Skeikunde. 

Op sportgebied, veral atle
tiek, word ook dringend hulp 
benodig. Hulp word gesoek 
in Biologie, Wiskunde, 

Engels, Afrikaans, Geografie, 
EkonofT1ie en Natuur- en 
Skeikunde. 

Belangstellendes kan 'n 
briefie met hulle naam, adres 
en die vakke wat hulle bereid 
is om le doseer in bussie 
nommer sewe by die SSR
kantoor plaas. Deon Meyer 
of Piel (Fish) Visser by 
Hombre (Tel. 7996) kan ook 
geskakel word . 

Verlede jaar is baie sukses 
behaal met die aanbied van 
'n winterskool te lkageng. 
Leerlinge so ver as Klerks
dorp kon gehelp word. Die 
geleentheid om te help is 
daar, asook om mensever
houdinge te verbeter. 

----------------------i in die vorming van die CSA, 

Daar word gemeld dat die 
voorlopige deklarasie van 
voorneme wat mnr. Brian 
Hack opgestel het baie me
riete het. Dit bly egter vol 
skuiwergate en het so 'n sub
jektiewe grondslag dat geen 
besliste besluite van die stu
denteraad daarop gebaseer 
kan word nie. Soos die dek
larasie tans lees, sou enige 
van NUSAS se toegewydste 
ondersteuners dit kan steun 
sender enige gewetensbe
swaar. 

SMAAKLIKE VLEISPASTEIE 
BY DIE PUK-PIK! 

POTCHINRY 
MAART 1979 

12-13 1ste NASTY HABITS - Glenda Jackson 
16-17 2de NASTY HABITS - Glenda Jackson 

TEL. 21881 

14-17 1ste FORCE 10 - FROM NAVARONE - Robert Shaw 
19-20 1ste GOD FORGIVE I DON'T - Terence Hill 
21-24 1ste THE TERRORIST - Vera Johns 
23-24 2de MAYBE ITS LOVE - Michael Graig 

te speel, deur die eerste 
geaffilieerde studenteraad te 
wees, UPE sy invloed in die 
finale bepaling van die rigting 
wat die CSA sal inslaan, ver
beur het. 

Vrae wat gestel word in die 
UPEN is onder andere: deur 
wie en met watter motiewe 
die CSA gefinansier gaan 
word; presies hoe konserwa
tief "gematig" is, (of anders
om) - meer spesifiek gestel: 
wat is die houding van die 
CSA tenopsigte van die 

Tans is die universiteit van 
Port Elizabeth nog neutraal. 
Gerugte dat die SR die ASB, 
NUSAS en die CSA na hulle 
kampus wil nooi vir 'n stelling 
van standpunte en selfs 'n 
moontlike debat, word met 
groat belangstelling deur die 
studente gevolg. 

CERTAIN T SHIRTS 

HIGH QUALITY SILKSCREEN 
PRINTERS 

4 Grabler Street, Potchindustria 
Tel. 23863 
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BEC.PAAR WATER EN PE1KOL --SJ,· 

APAD 
KARNAVAL 'N 

GROOT SUKSES 
Die Karnaval het die Pukke vanjaar redelik vroeg 

oorval - skaars was die orientering verby of die 
Karanavalmasjien loop in voile swang. Die mal
lemeule kan seker uitgesonder word as een van die 
hoogtepunte van hierdie Karnaval. Nie alleen het dit 
gesorg vir heerlike studentepret nie, maar was ook 'n 
bron van genot vir die meeste inwoners van die dorp. 
Die biertuin het ook groot byval gevind - en so sou 'n 
mens saker kon aangaan. Vir die een sal die een item 
meer inhou as vir die ander. 

))) ) ) I 
'' '', . M'I~}/ 

Die kapitaalskatjies het met baie opoffering 'n 
groot deel bygedra tot die finansiele sukses van hier
die Karnaval. Die Wapad wil dan ook sy gelukwense 
oordra aan mej. Van der Walt wat die eerste prys 
gewen het. Om 'n bedrag van RS 600 vir jou univer
siteit in te samel, wys waar jou prioriteite le. 

Dit was tog teleurstellend om die vlotte Saterdag
oggend te aanskou. Die kwaliteit was net nie wat dit 
kon wees nie. Die feit dat dit 'n algemene probleem 
was, laat 'n mens wonder of die fout dalk by die tema 
kon gele het en of die blaam dalk op die onverwagte 
reen geplaas moet word. 

'Ult die 
Die klagtes wat nou egter na die tyd instroom, laat 

'n wrang smaak na in die mond. Waar dit op hierdie 
stadium nie lyk of 'n verandering in punte juis 'n 
verskil sal maak in die wennerstand nie, wonder 'n 
mens of al die geneul die moeite werd is. Dit gaan tog 
uiteindelik nie daarom of 'n koshuis Karnaval wen of 
nie, maar of die studentemassa dit geniet of nie. As 
dit vir 'n koshuis net gaan oor die wen van Karnaval, 
het dit 'n siek spul geword waarin die werklike doel 
van Karnaval nie meer raakgesien word nie. Mag die 
studente besef dat die primere doel van Karnaval die 
insameling van geld tot voordeel van die minder
bevoorregtes is, terwyl die feeskarakter vir die stu
dent nie uit die oog verloor mag word nie. 

STUDENTE OINK 
OOR ASB 

Die afgelope tyd het daar skielik reaksie oor die 
disaffiliasiestelsel van die ASB gekom. 'n Hele paar 
studente het om verskeie redes besluit om te disaffi
lieer van die liggaam. 

Daar is elemente van waarheid in redes wat sekere 
disaffilieerdes genoem het. Die Wapad vereenselwig 
horn met die standpunt dat positiewe affiliasie bo 'n 
negatiewe affiliasie verkies word. 

Minder goeie redes is egter ook aangevoer: dat 'n 
student nie langer lid van die ASB wil wees nie omdat 
hy nie met mnr. Theuns Eloff saamstem nie, is 
onlogies - mnr. Eloff is immers nie die ASB nie, maar 
slegs die president daarvan. Bowendien sal sy 
termyn ook nie ewigdurend wees nie. 

Sou 'n student nie met die christelike grondslag 
van die ASB vereenselwig wil word nie, is dit ver
staanbaar dat hy sal disaffilieer. Dit laat egter weer 
die ou probleem na vore tree: hoort daar nie
Christenstudente op 'n Christelike universiteit? Die 
huidige situasie op die PU is dat studente nie aan 'n 
geloofstoets onderwerp word nie, maar doserende 
en administratiewe personeel wel. 

Die vraag is egter of die situasie gesond is en nie 
dalk die Christelike gemeenskap kan skaad nie. 

e GOD BELOOF BYSTAND 
" ... Ek (sal) met jou wees; Ek 
~al jou nie begewe en jou nie 
verlaat nie." (Josua 1:5) 

Dit is God se belofte aan 
Josua. Kan ons hierdie be
lofte van bystand op onsself 
betrek? Kan ons aanvaar dat 
God ook aan ons bystand 
beloof? Om die antwoord te 
kry moet ons eers kyk na die 
verband waarin hierdie 
belofte voorkom. 

e GOD SE OPDRAG 
God se belofte aan Josua 

hang ten nouste saam met 'n 
opdrag aan horn. Sy opdrag 
was om Israel die beloofde 
land in te lei (Josua 1 :2). Hy 
moes die volk na rus lei. Wat 
'n geweldige taak! Maar 
Josua staan nie alleen in die 
uitvoering van sy opdrag nie. 
Hy kon reken op God se by
stand. 

e GOD SE BELOFTE 
God gee sy belofte van 

bystand eers positief en 
daarna negatief. Posltlef: 
soos Hy met Moses was, so 
sal Hy met Josua wees. U 
weet hM God met Moses 
was. Oink bv . aan die 
wonders wat Hy deur sy hand 
gedoen het. Net so sou God 
met Josua wees. Hy sou 
Josua bystaan, onderskraag 
en dra. Negatlef: God sou 
Josua nie begewe en horn nie 
verlaat nie. Hy sou horn nie 
wegstoot nie. Hy sou Josua 
nie in die sleek laat nie. 

e GOD SE GEHOOR
SAAMHEIDSEIS 

God se belofte aan Josua 
hang ook saam met 'n 
gehoorsaamheidseis. In 
Josua 1 :7 eis God van Josua 
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volmaakte gehoorsaamheid. 
In die uitvoering van sy op
drag moes Josua volkome 
gehoorsaam wees aan God 
se Woord . Maar Josua kon 
nie volkome aan hierdie 
gehoorsaamheidseis vol
doen nie. Geen mens kan 
volmaak gehoorsaam wees 
nie - behalwe Een: 
CHRISTUS! Hy was volkome 
gehoorsaam. Hy het aan God 
se eis voldoen in Josua se 
plek. Hy het ook aan God se 
eis voldoen in die plek van al 
sy uitverkore kinders. Daar
om het ons nie nodig om God 
se bystand met ons gebrek
kige gehoorsaamheid te 
verwerf nie. Christus het dit in 
ons plek vir ons verwerf. Hy 
het aan die kruis gesterf om 

die uitverkorenes met God te 
versoen. 
e ONS DANKBAARHEID 

God se belofte van by
stan d kom tot ons deur 
Christus se verdienste. In 
Christus ontvang ons die 
belofte: God sal met ons 
wees; Hy sal ons nie begewe 
en ons nie verlaat nie. Dit 
roep ons op tot 
dankbaarheid! Dankbaar
heid kom tot uiting in gehoor
saam hei d. Selfs 1n ons 
dankbaarheidslewe, ons 
gehoorsaamheidslewe staan 
God ons by, want Hy het sy 
Heilige Gees gegee wat in 
ons hart woon en ons swak
hede te hulp kom; Sy Heilige 
Gees wat ons tot 'n nuwe lewe 
opwek - 'n lewe van gehoor
saamheid. 

As ons egter aanhoudend 
ongehoorsaam is, ondank
baar is, dan moet ons ver
wag dat daar 'n tydstip kan 
kom wanneer God sal se: Tot 
hiertoe en nie verder nie. Nou 
is Ek nie meer met jou nie; 
nou verlaat Ek jou. 

Geagte leser, dieselfde 
God wat aan Josua 'n op
drag gegee het, het u ook 
geroep tot 'n bepaalde taak -
voer dit uit! Dieselfde God 
wat aan Josua bystand beloof 
het, gee in Christus aan u die 
versekering : 
''. .. Ek (sal) met jou wees; Ek 
sal jou nie begewe en jou nie 
verlaat nie." Dieselfde God 
eis van u gehoorsaamheid as 
uiting van u dankbaarheid -
wees dankbaar, wees 
gehoorsaam! 

Die rekenaar as 
be roe psvoo rl igti ngs bran 

In verskillende lande, maar veral In die VSA, is die moontlikhede van die rekenaar as 
beroepsvoorligter ingesien. Gedurende die middelsestigerjare van die huidige eeu ont
staan die eerste prototipe van 'n gerekenariseerde beroepinligtingstelsel in die VSA. Aan
vanklik Is die mees basiese vermo~ns van die rekenaar benut, naamlik -

om groot hoeveelhede data te 
stoor; 
om bepaalde rekenkundige 
verwerk1ngs uit te voer; 
om data geredelik beskikbaar 
te stel. 

Verskeie ondersoeke is in 
die VSA uitgevoer na die in
vi oed van "gerekenari
seerde voorligting". In die 
meeste gevalle blyk dit dat 

kliente voorkeur verleen aan 
gerekenariseerde voor
ligting. Die kritiek wat teen die 
aanwending van die reke
naar in beroepsvoorligting
werk 1ngebring kon word, kon 
ook geensins opweeg teen 
die voordele wat dit mee
bring nie. 

Op eie 1nisiatief van die 
RGN en in samewerking met 
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Tel: 3468; 22246; 22151. 

• die onmiddellike beskik
baarheid van tersaaklike in
ligting aan die voorligter en 
die voorligtingsklient; 
• beroepsvoorligting aan 
baie meer leerlinge; 
• die besparing van 
voorbereidingstyd deur die 
voorligter soda! hy baie meer 
aandag aan die persoon-tot
p e rso on voo rl i gti n g kan 
bestee; 
• die gebruik van die 
rekenaarskedule in 'n rekord
stelsel. 
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Lasers word vriendelik uit
genooi om briewe aan Die 
Wapad te stuur vir publi
kasie. Briewe mag onder 
skuilname geskryf word. 
Let egter asseblief daarop 
dat u voile naam en adres 
die brief moet vergesel -
anders kan dit nie gepu
bliseer word nie. Ons 
waardeer u samewerking in 
die verband - Red. 

Verkeersboete - "mil
joener", dankie vir jou brief. 
Die Wapad sou dit graag 
wou plaas, maar kan nie 
voordat u ons nie ook in 
kennis stel wat u regte 
naam en adres is nie. As u 
sou versoek dat dlt nie ge
plaas word nie, onder
neem ons om dit nie te doen 
nie. - Red. 

ASB-AFFI LIA
SIE 

ONGEWOON 
Geagte Redakteur 
Oil is met intense belang

stellling dat ek die afgelope 
gebeure random die ASB 
bestudeer. Graag wil ek 'n 
paar belangrike punte in die 
verband stel: 

• Studente kan by die 
SSR-kantoor gaan disaffi
lieer van die ASB. Sover my 
kennis strek (verskoon tog 
die eenvoudigheid van my 
denke), behoort mens net 
aan 'n organisasie as jy self 
jou naam op 'n vorm geskryf 
het. Hoe kan studente van 'n 
organisasie disaffilieer as 
hulle nog nooit wettig daar
aan behoort het nie? 

• Studente word gedurig 
daaraan herinner dat hulle 
moet begin dink, asook hul 
menings moet lug. Hoe kan 'n 
student vir homself dink as 
dre Studenteraad horn, die 
student, "outomaties" by die 
ASB affilieer? Word daar van 
studente verwag om net in 
Mn rigting te dink? Dan 
verski l d ie PU se siening van 
demokrasie met die van 
sosialisme nie veel nie. 
• Dit kom daarop neer dat 
dre ASB horn beroep op 
getal le waaroor hy nie wettig 
beskik nie . Die ASB maak 
dus op meer aanspraak as 
wat dit werd is ('n klugspel?). 

• Die feit dat studente nie 
d1saffilieer nie, beteken ·nie 
noodwendig dat hulle ten 
gunste van die ASB is nie. 
Baie stel nie in politiek be
lang nie. So is daar ook talle 
Pukke wat nie eens weet dat 
hulle by die ASB affilieer nie -
nogtans word hulle gereken 
as ASB-ondersteuners en 
word hulle getalle byge
reken. 

• Is die persoonlike dis
affiliasie by die SSR-kantoor 
nie maar 'n manier om kon
trole te hou oor die wat nie die 
ASB-standpunte huldig nie -
of anders gestel, om rekord te 
hou van die wat die ASB 
teenstaan? 

• Is die lys van gedis
affilieerde studente tot die 

beskking van enigeen wat 
daarvoor vra? 

• Laat die studente per
soonlik by die SSR-kantoor 
gaan affilieer. Dit is ge
woonlik die korrekte prose
dure om lede by 'n organi
sasie in te skakel. Of is die 
ASB bang dat hy sal skrik 
by die aanskoue van sy 
werklike ondersteuning? 

Interrogative. 
Die disaffillasielys is wel 

beskikbaar vir enige stu
dent. Die WAPAD stem 
saam dat positiewe affilia
sie verkiesliker is as die 
huidige negatiewe affilia
sie. - Red.) 

VRYHEID 
VAN DENKE 
BETWYFEL . 

Geagte Redakteur 
Na aanleiding van 'n artikel 

dat ons as student moet 
begin dink, het dit by my 
opgekom of ons as studente 
toegelaat word om te dink. 
Word daar nie vir ons gedink 
nie? Is dit nie dalk die rede 
waarom die studente so 
onaktief deelneem nie? Word 
daar altyd 'n gebalanseerde 
en regverdige situasie aan 
die student voorgehou? Nou 
verwys ek onder andere na 
die artikel in Die Wapad van 
213179 - Studente moat 
begin dink. Vind 'n groot 
deel van die redakteurs dit 
werklik nodig om hoof
berigte te plaas ter ver
maning/waarskuwing oor die 
lnligtingsituasie, of word dit 
van hulle verwag om dit te 
doen. Die publiek (waar
onder studente resorteer) is 
al so siek en sat vir stories en 
berigte oor hoe sleg ons 
regering is, dat ons dit nodig 
vind om ons ore daarvoor te 
sluit. Is dit nie wat op ons 
kampus besig is om te ge
beur nie? 

Feite is feite: ek verwys nou 
na die pamflet: Politiese 
Perspektief - Tuislande: 
Standpunte van Swart leiers 
waarin die volgende sin
snedes voorkom: 1 " ... het 
hulle uitdruklik die soge
naamde 'tuisland oplossing ' 
verwerp en ... " Nou wil ek 
graag weet, wat insinueer die 
woordjie "sogenaamd" nou 
eintlik? Ek haal verder aan: 
"Gesien in die lig van die 
standpunt wat deur die swart 
leiers gedeel word en aan die 
ander kant, die aanvaar
baarheid daarvan in 'n toe
komstige Blanke beleid vir 
Suid-Afrika . .. " Beteken di! 
nou dat die Swart/Nie
Blank/Plurale leiers nou vir 
ons ons beleid wil voor
skryf? Weereens haal ek aan: 
" . .. Dit wil egter lyk asof dit 
slegs die 'verligte' element 
... le nog 'n oplossing vir nog 
'n dekade aan skerwe". 
Beteken dit nou dat slegs die 
verligte element in dre Nasio
nale Party bereid is om 'n 
oplossing vi r die stedelike 
Swartman te vind en -dat die 
nuutverkose leier van die 
Nasionale Party in Transvaal 
geensins van plan is om enig
sins aan die probleem te dink 
nie, of is dit maar net 'n 
manier om dr. Treurnicht, 
soos sy voorganger, in 'n 
swak lig te stel? 

As u nou weer die hele 
berig deurlees, stem u nog 
saam met die opskrif van die 
stuk naamlik: Tuislande: 
Standpunt van Swart leiers? 

Dogmatix. 

DAMESROOK 
TEENGE
STAAN 

Geagte Redakteur, 
Mag ek poog om die klou

tjie by die oor te bring, wan-

neer ek verwys na "Pro
Rook" se pleidooi om rook op 
die kampus, betreffende 
Puk-dames. 

Eerstens is sy skynbaar 
self s6 behep met die feit dat 
die Puk-beeld geskaad word, 
dat sy die skending van haar 
eie vrou-beeld verswyg (of 
dalk geheel verskoon) met 
die belaglikheid van 'n "1914 
cliche", nl. dat net "slegte 
meisies" rook. 

Tweedens is sy dit eens 
dat dit "een van daardie 
ongeskrewe reels is wat altyd 
opduik en jou soos 'n kroko
dil met sy stert klap as jy dit 
die minste verwag", wat rook 
vir dames op die kampus 
beperk. N6gtans laat sy (wie 
die begin van vrou-wees in 
haar puberteit van matriek 
ontgroei het, sander om die 
verdere vrou-wees te ervaar) 
haar eie rook genot beperk, 
deur die bewuste. "onge
skrewe reel" (i.v.m. rook vir 
dames) , deur rook vir dames 
op die kampus te bepleit. 
(Wat 'n paging tot volwasse 
vrou-wees!) 

Derdens maak sy haar 
skuldig aan die drogrede
nasie van "een verkeerde 
ding te vergelyk met 'n ander 
verkeerde ding'', wanneer sy 
rook by dames (en by mans, 
om 'n gangbare uitgangs
punt te formuleer) vergelyk 
met smeerveldtogte oor trom
poppies, en eng kleredrag
reels, wat die Puk-beeld 
skaad. 

Sy wil 'n rokende man laat 
saamstem met die gedagte 
dat rook 'n tydverdryf is, maar 
laat 'n mens wonder of sy self 
die "tydverdryf" van rook be
gryp, as sy byvoorbeeld die 
verskil tussen tipes "tyd
verdryf van dames" sou 
moes verduidelik. Ek bedoel 
'n dame kan haar tyd verdryf 
(dalk haar vroulikheid aan
vul, in "Pro-Rook" se geval), 
deur byvoorbeeld haar 
"kromsteel-Keiser" sty! te 
stop en heerlik agteroor te sit 
en haar vrou-wees bepeins! 
'n Dame kon ook byvoor
beeld skeppend besig wees 
met naald en gare, breinaald 
en wol, blompot en blom, 
ens. ens. ens. en s6 haar 
vroulikheid oneer aandoen 
deur dit as kleuter-of tiener
aktiwiteit te beskou! (skyn
baar in "Pro-Rook" se geval.) 
Hoe sou 'n mens "Pro-Rook" 
se "tydverdryf"-gedagte in s6 
geval kon verwerk? 

Liewe "Pro-Rook", di! is 
nie "rookgevulde longe'', die 
"volheid/leegheid" van 'n 
studentebeursie, wat die 
Puk-beeld bepaal nie. Dit is 
die "volheid/leegheid" van 'n 
mens-beeld en in u geval 'n 
vrou -beeld, wat die Puk
beeld bepaal! 

Wanneer u dan meen dat u 
in u Puk-baadjie en u "krom
steel-Keiser-pyp" (of sigaret 
om u darem 'n te groot 
verleentheid te spaar), die 
Puk-beeld sal kan bou en uit
dra, of in u '' klasdraf-jeans" 
en "Pote-sokkie-plakkies" by 
Sondagoggend se erediens 
(wat terloops ook 'n "onge
skrewe reel " is), u mens
beeld sal kan bou en uitdra, 
dan is ek bevrees het u be
hoefte aan 'n totaal eie "self
beeld"! 

Wanneer u dan beset dat u 
nie s6 enigsins 'n Puk-beeld 
en/of mens-beeld sal kan 
bou en uitdra nie, en u nie 
kan begryp waarom nie, is ek 
bevrees het u behoefte aan 'n 
dringende begrip vir 
algemene "ongeskrewe 
reels" in die gemeenskaps
lewe! 

Ek beskou u uitlating in u 
slotparagraaf van u "rook
vir-dames-pleidooi" aan "ge
liefde, geagte nie-rokende 
Pukbehepte studente" as 'ri 
skreiende aantyging, gerig 
aan u eie adres! 

Wanneer "vrou-wees " 
roep om volwasse wording, 
sou di! die hand in eie 

boesem laat sleek en self die 
(eie) kloutjie by die (eie) oor 
wil laat bring! 

Johnny. 

SOET EN 
SUUR TYDENS 

KARNAVAL 

Geagte Redakteur 
Dit is seker al vervelig om 

na elke Karnaval 'n brief te 
kry oor dinge en van "dinge" 
wat tydens Karnaval gebeur. 
Nogtans dan die brief. 

Die drank mense by 'n 
redelike "kraglose" orkes
ko m peti s i e - sies! Die 
smaaklose, styllose geverf in 
die duikweg - ek sou nie nog 
B.K. '79 daarby geskryf het 
as ek by die "skepping" 
daarvan betrokke was nie. 

En nou die vlotte: Gehalte -
gemiddeld; tema - gemis; en 
PASV - los liewer asseblief! 

My gelukwense aan die 
Karnavalkomitee vir 'n be
sonder geslaagde osbraai. 

Tenslotte, die irritasie van 
die jaar: "Ons sal graag u 
mening na die vertoning wil 
hoor, wat dink u van Max?" 

Piet Potlood 

STUDIEGELDE 
ONGEBALAN

SEERD 
BER EKEN 

Geagte Redakteur 
Ons leef in 'n tydperk waar 

'n rand amper nie meer iets 
werd is nie, maar as daar so 
'n honderd van hulle byme
kaar is, is dit 'n ander storie. 
Ek wil graag iets uitvind en 
hoop dat DIE WAPAD my sal 
kan help. 

Voorgraadse studente 
betaal R500 klasgelde vir 'n 
B-graad . Korn ons vergelyk 
die kostes vir die opleiding 
van 'n BA en 'n B.Farm. 
kursus: Daar is geen ad
disionele uitgawes, behalwe 
die dosente se salaris, met 
betrekking tot die BA kursus 
nie. Daarteenoor moet die 
aspirant apteker pilletjies en 
poeiers kan maak, en wat kos 
dit nie? En om nie teen die 
Farmasie-ouens te diskrimi
neer nie, kan ons dit toepas 
op al die Natuurweten
skaplike rigtings. 

Ek bepleit dan: bereken 
wat die koste per kursus rs, en 
laat ons daarvolgens betaal. 

Hennie van Wyk. 
(Die Wapad stem saam met 
u pleidooi vir die bere
kening van kursuskostes, 
maar wou u eintlik ultvind? 
- Red.) 

DISAFFILIASIE 
VAN DIE ASB 
Geagte Redakteur 
In die mate waarin die ASB 

voorgee om namens die Afri
kanerstudent te praat, terwyl 
die organisasie inderdaad 
slegs maar verteen
woordigend is van 'n klein 
groepie Afrikanerstudente en 
in die mate waarin die A.S.B. 
deur die jare nie daarin kon 
slaag om tot die gemiddelde 
Afrikaner student op 'n ver
beeldingryke wyse deur te 
dring nie, disaffilieer ek my. 

Hoewel 'n Afrikaner en ook 
nog 'n Christen is ek eerlik 
oortuig dat nie-lidmaatskap 
van die ASB genoemde 
kwaliteite nie geweld aan
doen nie. 

Om at te sluit, 'n organisa
sie moet totstand kom deur 'n 
positiefdadige aansluiting, en 
droewig is die dag indien 'n 
organlsasie se fondamente 
op so 'n onsekere ledetal 
soos die ASB gebou word. 

J.C. Kraamwinkel. 
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Looi hom boetie. Foto: Frik Schoeman. 

~. 

!tn1 
'>-/ 

Lee blikke maak die hoogste torings. Foto: Frik Schoeman 

Ein Prosit. 

In die Karnavalstal. Foto: Paul Prinsloo. 

Reg trap ... reg spring. Foto: Frik Schoeman. 
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COLLEGIUM 
KONSERTE 

BELOOF GROOT Klooster en Klawerhof laat klink die klanke om Kpmaval se gemengde sfJr te wen. 

Die Musiekdepartement het op Donderdag 15 Maart sy 
nuwe klawesimbel in gebruik geneem. Dit is gedoen In die 
eerste Collegium Muslcum konsert van die jaar, waarin 
kunstenaars soos Werner Nel, Pieter de Villiers en Fania 
Jooste opgetree het. Bach se Goldberg-varlasles is onder 
andere uitgevoer. 

HELLO AND GOODBYE 
/ 

IS SUID- FRIKA 
Die program vir die res van 

die jaar lyk as volg. Op Don
derdag 5 April tree 'n groep 
kunstenaars uit Windhoek op 
wat hulleself die Flauto Dolce 
noem. Dan op Dinsdag 15 
Mei word die eerste klav1er
u itvoering gehou, waarin 
Pieter de Villiers 'n aantal 
Klassieke klaviersonates sal 
speel. 

musiek op Donderdag 23 
Augustus. Klaviermusiek van 
die Romantiek, lmpressio
nisme en Moderne tydperk 
word deur Hennie Coetzee 
gespeel. 

Die departement Spraakleer en Drama van die PU vlr CHO bed vanaf 9 Maart Athol 
GOODBYE In die kamertoneel by die universiteit aan. 

Die volgende konsert is op 
Dinsdag 31 Julie wanneer 
Fritz Buss, die klassieke ghi
taarspeler, 'n uitvoering sal 
I ewer . DaBrna volg die 
tweede program van klavier-

Die laaste konsert in die 
reeks is op Dinsdag 18 Sep
tember, wanneer die wen
n e rs van die Collegium 
Musicum-kompetisie sal op
treee. 

Besprekings kan by die 
konserwatorium gedoen 
word en die toegang is R 1,50 
vir volwassenes en R 1 , 00 vir 
skoliere en studente. 

Hierdie stuk verdien om 
verskeie redes 'n besondere 
plek op die Suid-Afrikaanse 
akademiese verhoog. Die ak
teurstudent word die geleent
heid gebied om met verskil
lende toneeltegnieke te eks
perimenteer en hulle toe te 
pas. Fugard se toneelmatige 
stukke is uitstekende oplei
dingsmateriaal. 

Wat vorm en inhoud ook 
aanbetref, bied dit interes-

MARTIN HASELBOCK 
WAS MEESTERLIK 

Op Sondagmlddag, 4 Maart, het die 24-jarlge Oostenrykse orrelis, Martin Haselb(jck, 'n 
unleke orrelultvoering In die orrelsaal van die Konserwatorium gegee. Briljante orrelspel 
gekombineerd met volkome beheersing van elke detail, het die uitvoering gekenmerk. 

Haselbock het sy program 
begin met die pragtige, maar 
veeleisende Prelude en Fuga 
1n E-mineur van J.S. Bach. Af
geronde frasering en duide
like artikulasie het die stuk 
deurgaans deursigtig gehou, 
selfs in die toccata-agtige 
Fuga-dele. 

Die vyf kostelike stukkies 
uit die "Flotenuhr 1772" van 
Haydn was 'n ware genot om 
aan te hoor. Ligtheid van 
aanslag en direkte aanslag 
van die orrel het die stukkies 
tot musikale juweeltjies 
verhef. Dit kan ook groten
deels gese word van die Mo
zartwerke waarmee die voor
draer die eerste deel van die 
program afgesluit het. Hulle 
was die Adagio-Allegro (KV 

594), Die Leipziger Gigue 
(KV574) en die Fantasia in F
mineur. 

Die eerste van hierdie Mo
zartwerke is vir 'n klein instru
ment geskryf. Ondanks hier
die feit, het di! 'n pragtige 
werk geword met markante 
boekdele van treurmusiek en 
'n strelende en vrolike Allegro 
met fanfaremotiewe. 

In die Leipziger Gigue 
kom die getransponeerde 
B.A.C.H.-motief op verskil
lende plekke na vore as hul
deblyk aan die grootmeester 
van musiek. 

Die derde werk van Mozart 
wat gespeel is, was die fanta
sie in F-mineur. Hierdie fanta
sie he! baie die vorm van 'n 

KALENDER '79 
• DEPARTEMENT STRAAKLEER EN DRAMA 

5-9 Maart: Sjorde- Mense?! - o.l.v. Netta Schutte. 
8-17 Maart: Hello and Goodbye - Athol Fugard -
Regie: Peet van Flensburg. 

e KUNSUITSTALLINGS 

26 Februarie tot 16 Maart: Ines Aab-Tamsen - skilderye
Kunslokaal Frans du Toil. 

• FILMVERTONINGS (Potch-lnryteater) 

9, 10 Maart (1e vertoning) JAWS II 
9, 10 Maart (2e vertoning) First Love 
12, 13, 16, 17 Maart (2e vertoning) Nasty Habits 
14, 15, 16, 17 Maart ( 1 e vertoning) Force 10 from 
Navarone. 

• Leba I (Klerksdorp) 

7-20 Maart: Midnight Express - Leba I 

• Leba II (Klerksdorp) 

7-13 Maart: Foul Play 

Rondo. Die skerp geraffi
neerde ritme waarmee die 
fantasie begin, kom in die 
loop van die komposisie 
meermale voor. Op beson
dere wyse het Haselbock die 
onderskeidende dele laat 
kontrasteer deur 'n kleur
skema van klassieke wat 
nogtans nie oordadig was 
nie. 

Na pouse het Haselbock 
bewys gelewer dat Mendels
sohn baie goed op die "klas
sieke" orrel tot sy reg kom. 

Die werke van Mozart en 
Haydn getuig as sodanig van 
uitmuntende vakmanskap en 
dit het onder die hande van 
die orrelis duidelik geblyk. 

Die toccata van Franz 
Schmidt het nie veel oor
spronklikheid as komposisie 
getoon nie, maar Haselbock 
het daarin geslaag om met 
hierdie werk indruk te maak 
as gevolg van die virtuose 
inslag van die werk en die 
wyse waarop dit voorgedra 
is. 

Die laaste item op die pro
gram was 'n improvisasie 
wat 'n groot uitdaging is, want 
sonder eintlike voorbereiding 
'n volwaardige musiekwerk te 
kan improviseer, vereis 'n 
totale beheersing van die in
strument, tegniek en vorm. 
Op die gebied het Haselbock 
getoon dat hy musikale vol
wassenheid bereik het. 

Na die uitvoering van Ha
selbock moet 'n mens toegee 
dat die orrelis 'n meester op 
sy gebied is. 

Op Saterdag 3 Maart het 
mnr Haselbock tydens 'n "or
relnaweek" wat deur mnr E 
Davey gereel is, lesings 
gegee wat baie insiggewend 
en interessant was. 

sante studiemateriaal . 
Fugard hou tipiese Suid
Afrikaanse karakters en si
tuasies aan sy gehore voor. 
Daarbenewens skryf hy dia
loog wat kenmerkend Suid
Afrikaans is. Sy karkakters is 
gewoonlik minderbevoor
regtes, uitgeworpenes en 
emosioneel onstabiele slag
offers van die samelewing. 

Die kernagtige dialoog van 
sy dramas verg van die stu
dent 'n goeie aanvoeling vir 
die dieperliggende woordbe
tekenis. Fugard beskik oor 
die vermoe om Engels in 'n 
Afrikaanse idioom te skryf. 
So byvoorbeeld klink die ka
r a kte rs in HELLO AND 
GOODBYE in der waarheid 
ti pies Afrikaans alhoewel. die 
voertaal Engels is. 

Die akademiese !eater het 
ook die belangrike verant
woordelikheid om op ver
maaklike wyse opbouende 
toneel aan die algemene pu
bliek te bied. Die stukke moet 
dus nie net voorsiening maak 
vir die akademikus nie, maar 
ook vir die gewone man in 
die straat. 

In die opsig is dit interes
sant om daarop te let dat 
Fugard se dramas, hoewel 
dit oor spesifieke situasies 
handel in 'n baie groot mate 
universele waarde het. Dit 
spreek elke mens, ongeag sy 
kleur, taal, stand of ontwikke
lingspeil aan en doen 'n drin
gende, dog subtiele beroep 
op die indiwidu om opnuut 
na sy eie gedrag en lewens
houding te kyk en dit met die 
van die karakters in die 
dramas te vergelyk. 

Hy wil sy gehoor in die 
eerste plek nie net tot hervor
ming aanspoor nie, maar 
veral bewus maak van die feit 
dat die skepping van 'n beter 
samelewing by 'n vergade
ring van gemoed en lewens
uitkyk moet begin. Daarom 
skets hy die samelewing 
soos dit daar uitsien en skok 
die gehoor derhalwe tot 'n 
nugter bewustheid . Daarna 
laat hy dit aan die gehoor oor 
om self in hulle eie lewensbe
trokkenheid na 'n reformato
riese heling van die gebroke 
samelewing te soek. 

Fugard se HELLO AND 
GOODBYE verdien ook 'n 
plek op die PU se akade
miese verhoog veral omdat 
daar in Potchefstroom 'n be
hoefte bestaan aan toneel vir 
die Engelssprekende pu
bliek. Dit is tewens die eerste 
keer dat die PU-kamertoneel 
'n Engelstalige produksie 
loods. Verder is dit ook waar
devol dat akteurstudente met 
die Engelse taal op die ver
hoog vertroud raak. 

Diane Brophy (Hester Smit) in 'n toneeltjie uit Hello and 
Goodbye van Athol Fugard. (Foto: Frik Schoeman) 

Vir die mat/es 
Ek wll my verse opkommandeer 

hul/e so In 'n ry last stsan 
en afmarsjeer 
finks, regs, links ... 

tot by die fort 
waar die malles skuilhou 
wsarvan ek so dlepgewortel 
en inherent 'n dee/ is 

Wilma vd Walt 

. Skuiwergat 
DEUR 

GRIMALDI 
"NOW the carnival is over ... "op die trant van sy edele die 
president van Tarentaal se toespraak die aand met die ope
ning van Karnaval 79. Die karnaval waarna almal so uitgesien 
het is verby. Vir die eerstejaars 'n belewenis en vir die "meer 
ou" menere 'n naweek van niksdoen. 

As mens nou nabetragting oor die afgelope karnaval moet 
hou, kom sekere gebeurtenisse en indrukke by jou op. 

Die Kaap na Rio-wedvaart was geslaagd - soms wens mens 
net iemand wil die wind uit jou seile vat - veral as jy die wind 
reg van voor kry! Aan oorspronklikheid het die vlotte nie ont
breek nie: van hemelbeddens tot varke en hoenders. 

Saterdagoggend se optog deur die strate was na my 
mening minder geslaagd. Die optog was nie so kleurvol as wat 
'n mens graag sou wou he nie en daar was hierdie jaar verba
send min popkoppe en kostuums. Die sierwaens (of sou vlotte 
meer van pas wees?) het ook ietwat teleurgestel. Alhoewel 
oorspronklikheid weereens hoogty gevier het, het die afwer
king van die sierwaens daaronder gely. Die wenvlotte was self 
nie op standaard nie, maar het darem die rit na Stilfontein suk
sesvol afgele. Gepraat van die rit na Stilfontein: die publiek 
van Stilfontein was openlik onvoorbereid op die spul kollekte
rende studente. 'n Mens wonder of dit wel winsgewend is of 
enige doel dien om na die naburige dorpe te reis met die sier
waens. 

Die orkerskompetisie Saterdagmiddag het blykbaar genot 
verskaf aan die studente wat nie in die son langs die trapkar
wee wou staan nie. Die orkeste wat opgetree het was nie almal 
ewe suksesvol nie, maar wat in die geval getel het, was om j6U 
ding te doen vir jou koshuis. 

'n Karnaval om te onthou - al is dit net die flitsende liggies 
van die mallemeule . . . 
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Susan Aucamp, 
Primaria van Oosterhof 

En nou gaan ek omdraai en 
dan moet ek eenvoudig se: 
Ek het mos geweet! Ek het 
mos geweet! Oosterhof, jou 
ou daring, ek meen jou ou 
roos . Jy het dit sowaar regge
kry en al die Oosterhoffers se 
harte klop warm. 

Geluk dan oak aan Overs, 
maar hoe dan anders as ans 
hulle helpers was hierdie jaar. 
Die vlotbouery was voor
waar net een groat hoogte
punt. 

Geluk dan oak aan al die 
ander koshuise wat op ans 
hakke gevolg het en onthou 
net elke hand kry sy dag en 
hierdie jaar was dit die Oos
terhof-brakkie s'n. 

Die feeste is nou verby en 
di! is terug werk toe. Aag, hoe 
gril ek nou! Die oorwinnings
nasmaak le nag soet op die 
tong en sal beslis nag Jank 
daar le. 

--· Die Leeu het gebrul en die 
kampus het weer gesidder 
voor die koning. 

Wie sal die Kaap na Rio 
met Ouma en haar boere 
versus die kakies vergeet? 
Met Ouma se "Alles onder 
beheer" en 'n vaartbelynde 
ossewa wat selfs die magtige 
Oranje na 'n nietige stroom
pie sou laat lyk! 

Wat van ans eie "troue". 
Kompleet: Bruidspaar, trou
kar , troumars, mense en 
belangstellendes, heil
dronke, dominee . . . noem 
maar op. 

Daar was nag die lekker 
gees van 'n groep wat wMt 
hier gaan gewen word - en so 
sou Oosterhof mos oak 
maak. 

Andre Markgraaff, 
Primarius van Over-de

Voor. 

IE 
AT 
AAA 
AN NEER 
AA ROM 

STUDENTESENTRUM KLAAR 
TEEN JULIE 

Die studentesentrum sou , as alles volgens plan verloop het, 
aan die begin van 1979 klaar gewees het. Weens reenver
spoel ings word daar gehoop dat die sentrum teen die einde 
van Junie voltooi sal word . 

AKTUEEL 82 LOOP 1979 STORM 

Aktueel verwelkom alle eerstejaars op hulle eie twee eerste-
1aarskampe wat van 23 tot 25 Maart 1979 gehou word. 

Eerstejaars wat 1979 wil stormloop, moet hierdie eerste-
1aarskampe bywoon. 

SARIE KOM KUIER 

'n Bekende Afrikaanse vroue-tydskrif bied vanjaar op 21 en 22 
Maart 'n skoonheidseminaar op die PU-kampus aan. Die 
seminaar sal hareversorging, klerenuus en grimeerwenke in
sluit. Slegs 100 dames sal elke aand by 'n sessie toegelaat 
word. Die duur van hierdie seminaar is vanaf 18h00 tot 22h00. 

Dames wat belangstel moet die koepon in die Sarie invul en 
byvoeg op watter aand hulle verkies om die seminaar by te 
woon. Daarvolgens sal hulle uitnodigingskaartjies ontvang. 

Verdere inligting sal op die plakkate van Aster en in Die 
Wapad verskyn. 

VOORBEREIDINGS VIR SACLA
KONFERSIE VORDER 

Die SACLA-konferensie (South African Christian Leadership 
Assembly) vind vanaf 9 tot 15 Julie op die Pretoriase 
Skougronde plaas. Gedurende die week is daar reeds met die 
betrokke Christen jeugverenigings 'n vergadering gehou met 
die oog op reelings en afgevaardigdes. Die konferensie gaan 
mense vanoor volk- en kerkgrense inkorporeer. 

Ren Botes 
Dinki 

David de Ridder 
Uitspan 

Dit is tog snaaks dat die 
twee wenkoshuise nie nodig 
gehad het om hulle naam op 
mure ens. te skryf nie. Die 
spreekwoord Jui mos: "Gekke 
en dwase . .. " 

Dit beloof om 'n groat jaar 
te word - daar is immers nog 
die krieket - en rugbybekers 
wat ook in ons sitkamer gaan 
pryk. 

Julie sal baie van ons sien 
en hoar in hierdie jaar! 

Isabel Hoogendyk, 
primaria van Klawerhof. 

Die dames van Klawerhof 
bedank Klooster vir 'n onver
geetlike karnaval en wens hul 
geluk met hl1I vyfde plek en 
veral die eerste plek in die 
orkeskompetisie. Sander hul
le sou dit sekerlik nie vir die 
dames moontlik gewees het 
om tweede te kom nie. 

Die gemengde sergroep 
word oak gelukgewens met 
die eerste plek. 

Alma! wat Klawerhof se 
dames met hul verfbe
smeerde klere Saterdag
oggend by die vlotte skeef 
aangekyk het, moet net weet 
dat hulle basies van 05h30 tot 
06h30 vlotgebou het. Dit was 
'n spoed~isende geval en 
niemand het juis kans gehad 
om hom/haar respektabel te 
maak nie. 

In die klein ure van die nag 
was "Superman" op 'n 
stadium in Turkstra se oond 
om droog te word! Die 
verdere werk aan horn wou 
nie vorder nie en hy het 'n 
radikale krimping ondergaan 
- een van Klooster se eerste
jaars het inderhaas van sy 
baard ontslae geraak en is in 
allerhande veelkleurige 
geleende vere vir die geleent
heid geklee. 

Na 'n week van karnaval
bedrywighede gaan dit nou 
weer rustig in Klawerhof 
(letterlik en tiguurlik - om van 
die groot vaak ontslae te 
raak) . 

Mara Kriel 
Heide 

Maretha Delport 
Wanda 

Mariette van Vuuren, 
Primaria van Kulu. 

Tiaan Pretorius 
Makouvlei 

Klooster 

Herman Maartens, 
primarius van Klooster. 

Karnaval 79 is ongelukkig(?) 
ou nuus. Vir Klooster in party 
opsigte geslaagd en dan 
ander opsigte etfens minder 
geslaagd. Oar die dinge sal 'n 
mens nag lank lykskouing 

. k~ hou, maar die belang
rikste is t alma! 'n fenome
nale Karn al saam met 
Klawerhof ge d het. Die 
manne van Kloo r wil hulle 
dan oak baie geluk ns met 
hulle tweede plek in 
naval. 

Een ding het egter in hier
die Karnaval baie duidelik na 
vore gekom; Klooster · is 
onbetwisbaar die musikale 

Herman Flemming 
Amajuba 

Marietjie van Wyk 
Ka steel 

Ian Ferreirra 
Oppikant 

Peet du Plooy 
Hombre 

Christo de Jager 
Heimat 

Marthie van Jaarsveld, 
Primaria van Wag-'n-

Bietjie. 

leiers op die PU. Oorwin
nings in die enkelser, ge
me n gde ser en orkes
kompetisie, maak dat hierdie 
feit moeilik betwis kan word . 
Redelike vertonings in ander 
dinge het daarvoor gesorg 
dat Klooster 'n algehele vyfde 
plek in Karnaval ingeneem 
het. 

Carien Geyer 
Karlien 

Anna/een van Wyk 
Vergeet-my-nie 

Pieda van Vreden 
Ca put 

Fouch Fouche 
Liberalia 

Willem Vogel 
Thaba-Jah 

Bert Sergdrager 
Villagers 

7 

Die uitslag mag egter nie 
veroorsaak dat daar nou 'n 
algemene gevoel van luste
loosheid ontstaan nie. Baie 
dinge le nag voor waarin 
Klooster sy Baasskap oor die 
ander koshuise kan bewys. 
Daarom moet die wagwoord 
in alle opsigte nou wees, 
"Volu it vir die koshuis ." 



8 

Puk 1 neem deel aan 
Toyota-Klubkampioenskappe 

Alhoewel die Toyota-klubkampioenskap al vir die afgelope paar jaar jaarliks plaasvind, sal 
dit vanjaar die eerste keer wees dat 'n rugbyspan van die PU daaraan gaan deelneem. 

12.35 nm. Wenners (E) vs 
Wenners (F). Skeidsregter -
G. Fowlis. Die spanne wat aan hier

die klubkamploenskap deel
neem, word grotendeels uit
genooi op grond van hul 
vorige prestasies. Die span 
hoef dus nie noodwendig die 
wenners van hul provinsiale 
klubkampioenskap te wees 
nie, alhoewei dit 'n belang
rike maatstaf is. 

Die 1979 klubkampioen
skap vind gedurende April in 
Durban plaas. Die Toyota 
maatskappy borg hierdie 
rugby-kampioenskap ten voi
le. Al die besoekende spanne 
sal in die Hotel Edenroc 
tuisgaan. 

Die agt spanne wat hier
die jaar om die prysgeld van 
R650 en die wisseltrofee 
gaan meeding is die 
volgende: Weermag (Bloem
fontein); die universiteite van 
Port Elizabeth en Pretoria; 
Diggers; die Steilenbosche 
Federasiespan; die universi
teite van Stellenbosch en Pot
chefstroom; en dan ook Dur
ban Collegians. 

Elke deelnemende klub 

moet uit twintig spelers be
staan en daar moet een 
bestuurder/afrigter saam met 
huile wees. Tydens die wed
stryde mag daar vyf reser
wes op die bankie sit, maar 
slegs twee beserings vervan
gings is toelaatbaar per wed
stryd. In die geval van 'n 
gelykop uitslag sal daar nog 
tien minute ekstra gespeel 
word om die wenners te 
bepaal. Wanneer die spanne 
dan nog gelykop eindig, sal 
die punte vfr en die punte 
teen elke span in berekening 
gebring word. In gevalle waar 
daar nog 'n gelykop uitslag is, 
sal die beslissing deur die 
gooi van 'n muntstuk gegee 
word. 

Die finale proewe vir die 
PU-Span wat aan die klub
kampioenskap gaan deel
neem, is op Maandag 26 
Februarie gespeel. Die span 
sal 31 Maart bekend gemaak 
word. 

Die klubkampioenskap sal 
Woensdag 11 April begin en 
Maandag 16 April sal die 

finale wedstryde beslis word. 
Die program sal plaasvind 
SOOS volg: 

Woensdag 11 April 
(A) 2. 15 nm. Weermag vs 
Diggers. Skeidsregter - F. 
Muller. 
(B) 3.45 nm. Tukkies vs 
U.P.E. Skeidsregter - G. 
Fowlis. 

Donderdag 12 April 
(C) 2.15 nm. Dbn. Col.. vs 
Stell. Fed. - A. Wessels. 
(D) 3.45 nm. Stell. Univ. vs 
PUK. - F. Muller. 

Saterdag 14 April Semi
finale. 
(E) 11 vm. Verloorders (A) vs 
Verloorders (B) Skeidsregter 
- G. Comrie. 
(F) 12.35 nm. Verl. (C) vs 
Verl. (D). Skeidsregter - A. 
Wessels. 
(G) 2. 15 nm. Wenners (A) vs 
Wenners (B). Skeidsregter -
G. Bezuidenhout. 
(H) 3.45 nm. Wenners (C) vs 
Wenners (D). Skeidsregter -
F. Muller. 
Maandag 16 April. Finale 

SPEEL UIT VIA DIE SKILD 

2. 15 nm. Verloorders (G) vs 
Verloorders (H) Skeidsreg
ter - F. Muller. 
3.45 nm Wenners (G) vs 
Wenners (H). Skeidsregter -
G. Bezuidenhout. 
SPEEL UIT VIA DIE 
TOYOTA BEKER. 

SKENKINGS AAN DIE 
KL UBS 

'n Bedrag van R2 000 sal na 
'gelang van die onderskeie 
klubs se prestasies onder hul 
verdeel word .. Die span wat 
wen sal 'n bedrag van R?50 
ontvang. 

Tydens die duur van die 
Toyota Klubkampioenskap 
sal Dr. Danie Craven saam 
met lede van die uitvoerende 
bestuur gaste wees van die 
Natalse Rugby Unie. 

- wedstryde 

James Stoffberg, amp
telike afrigter van die PU
span, is baie positief oor die 
moontlikhede van die twintig 
spelers wat aan die klub
k amp i o ens k a p gaan 
deelneem. Almal sien daarna 
uit, aangesien dit die eerste 
keer in 'n paar jaar sal wees 
dat die PU sy man sal moet 
staan teen die Maties. Wapadjies 

Bel Jacques by 3468 (Klooster) en laat 'n boodskap. 

HOU S.A. SKOON: 
Die Bult-Droogskoonmakery en wassery, Uitsigarkade, reken vinnig 
en !link al met ghries-merke, vetkolle en ander vorms van besoede
ling. Kledingstukke binne slegs 80 minute droogskoongemaak. Was
goed binne 'n halfdag gewas en gestryk. 
Ure: Maandag tot Vrydag - 7vm. tot 5.30nm. Saterdag - 8vm. tot 1nm. 

KIES& KEUR: 
Lyk jou kamer soos Vaalwater? Kry 'n poster by Kies & Keur! Val 
jou knope al, nate trek los? Naaldwerkbenodigdhede galore by Kies 
& Keur! Behalwe materiaal, hoede, kunsblomme en mandjies, het ons 
nog stapels en stapels ander goed. Vat 'n dag at en kom snutfel 
ror)d by:-
Kies & Keur, Tomstraat 98. 

MOOI BLY?: 
Korn kyk na ons groot verskeidenheid parfuum, verslankingsmiddels, 
prote'lnvoedsel en skoonheidsmiddels vir 'n jaar van skoonheid wat 
voorle. Die Bult Apteek, Tomstraat 888 & C, Potchefstroom. Tel. 
5943. 
BLY RY EN RY BLY: 
Nigrini Batterye 1s die naam as jy jou kar wegspringgereed wil hou -
sonder sweet, sonder bloeddruk en teen 40% korting, spesiaal vir 
PUK-studente lag jy heelpad bank toe op sakgelddag. Storm sommer 
nou na Lombardstraat 27 vir jou battery. Tel. 7805. 

STAAK DIE GESUKKEL: 
Staak die gekekkel. Se dit liewer met blomme. Blomme betuig liefde, 
inspireer, troos. se dankie. Al wat jy moet doen is om jou gesig by die 
geleentheid te laat pas. HUIS EN TUIN het die blomme, kom soek jou 
segoed by ons. Tomstraat, Potch. 

HOOR EN SIEN VERGAAN?: 
Radio- en TV-dienste het 'n wye reeks batterye vir rekenaars, horlo
sies, radio's of wat ook al. 

Ons kitsrekenaars en Aiwa stereo audioversterkers vir motorradio's 
1s ons trots - die beste in Potch, Lombardstraat 42. 
BLOMME, BLOMME, BLOMME: 
Ruikers, groot en klein, lietlike vars snyblomme en potplante wat jou 
jarelank geluk sal gee, is altyd te kry by FLEURETTE BLOEMISTE. 
Ons het ook ingevoerde syblomme wat so mooi is dat jy nie kan op
hou kyk daarna nie. Maak gerus gebruik van ons KBA diens. Dit kos 
niks ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 
4062 
AFGESNY DEUR DUUR PETROL: 
Dis n1e nodig om jou kar in te ruil vir 'n mak donkie net omdat jou 
re1stoelaag nou skielik nie ver genoeg kan rek nie. Met 'n motortiets 
van FRANK MOTO X kan JY meer as tweekeer so ver kom met die
selfde petrol. Vir alle PUKKE van statige protessore tot fyn dametjies 
is daar die regte model by FRANK MOTO X, Lombardstr. 13, Tel. 
5723, Potch. 
WERKI 
Vakansiewerk vir mansst11dente in die Aprilvakansie: verdien vaflat 
R100 per week vir demonstrasie en die neem van bestellings v1r 
huishoudelike artikels. Losies en vervoer word verskaf. Kontak stu
dent Dust by teletoon 339616, kode 016, Vanderbijlpark, vir verdere 
besonderhede. 

TROUKAART JIES: 
Ons het, letterlik, eendu1send-voorbeelde van troukaartjies en bybe
hore vir daardie mooiste dag in u !ewe. Ons nooi u om gerus ons 
katalogus te kom deurkyk, sodat u die heel beste keuse kan maak. 
Ons verseker u van persoonlike aandag en sal graag u vrae beant
woord. Skakel enige tyd! Tel . 24574. 
WEES IN DIE MODE: 
Skep jou eie uitrustings met 'n Elna, ons gratis lesse, raad en hulp. 
Santam-deurloop, Potch. Tel. 5412. 

EK ADVERTEER KLEIN: 
My protyt is klein - natuurlik tot u voordeel! Nuwe fietse, gebruiktes, 
onderdele en herstelwerk. Moenie baie sukkel nie - laat wiel na: 
PARK FIETSWINKEL. (FF. Tranter). TEL. 4731, Van Riebeeckstraat 
81. 

11.00 vm. Verloorders (E) vs 
Verloorders (F). Skeidsreg
ter - G. Comrie. 

Vanat 26-28 Februarie was daar 'n rugbykursus, aan.ge
bied deur Wes- Transvaal, waar die PU goed verteen
woordig was. Die nasionale keurder, mnr. Nelie Smith, het 
die manne kom touwys maak. Op die foto verskyn v.l.n.r.: 
Mnre. Christo Holtzhauzen, James Stoffberg, Piet Malan, 

Nelie Smith, Dirk de Vos en prof. Johan Claassen. 

KORT SPORT 
e KARATE-PRESTASIE 
Wes-Tvl o/21 Alie Style (17 
Februarie 1979) 
* Magda Holtzhauzen 
(veriede jaar S.A. kampioen) 

* Reon du Plooy 

• Wes-Tvl o/21 Gue-ryu
Styl (24 Februarie 1979) 
* Dirk Badenhorst (verlede 
jaar S.A. kampioen) 
* Magda Holtzhausen 
(verlede jaar S.A. kampioen) 
* Theunis Steyn 

• Tweede Dan-Gradering 
(24 Februarie 1979) 
Jannie de la Rey (Slaag met 
lot - deur Stan Schmidt waar
geneem) 
• Eerste Dan Gradering -
Gerhard Labusche (27 
Februarie 1979) 

e STOEi 

Die Wes-Transvaalse Ope 
Stoeikampioenskappe is die 
afgelope naweek hier gehou. 
Hier het die PUKKE twee 
silwer en twee bronsmedai
jes verower. Die kampioen
skappe is deur sowat 250 
stoeiers van regoor die land 
waaronder agt Springbokke 
bygewoon. 

In die juniorafdeling het J. 
Krause 'n silwer medalje in 
68- 7 4 kg massa afdeling 
verower en M. Lombard 'n 
brons medalje in 57 - 62 kg 
massa afdeiing. in die senior 
afdeling het D. Bekker 'n 
silwer medalje in die 52 - 57 
kg massa afdeling en C. 
Lottering 'n brons medalje in 
die bo-100 kg massa afdeling 
gebuit. 

deur Assistent-sportredaktrise 

Dit is nodig, aangesien baie Pukke nie Vrydag Dirk de Vos 
se kragtige boodskappie te hore gekry het nie, dat Die 
Wapad weereens die aksent daarop laat val. 

Hier volg die kruks van die boodskap: Eerstens betrokken
heid, op soveel vlakke moontlik, moet die slagspreuk wees. 
Ons is net eenmaal jonk en net eenmaal student. Met die water 
wat verby is, sal die meul nooit weer maal nie. Jou gedissipli
neerde beste, tweedens is uiters noodsaaklik op al jou gebiede 
van betrokkenheid. Mens kan enigiemand 'n rat voor die oe 
draai - behaiwe jouseif. Derdens lojaliteit vir en trotsheid op jou 
Alma Mater, voitooi die suksesformule vir 'n goeie PUK-beeid 
na buite, asook vanselfsprekend 'n gesonde kern. 
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Koshuissport 
herleef 

op die Puk 

Saambou Nasionaal gaan weer hlerdie Jaar sorg vlr gro 
oplewing in die koshuissportligas. Daar is twee geldprys 
vir die wenners en ook kleiner geldpryse vir koshulse wa 
tweede en derde eindig. Die sportsoorte, puntetoe 
kenning, pryse en re~ls vir die kompetisie is soos volg: 

1. SPORTSOORTE: 
Die sportsoorte waaraan deelgeneem kan word, word in drie kale 
goriee verdeel nl.: 

(a) Kategorie 1: Rugby; Krieket; Atletiek; Muurbal; Tennis; Netbal 
Hokkie (mans en dames) 

. (b) Kategorie 2: Pluimbal (Mans en Dames); Swem (Mans en 
Dames); Landloop (Mans en Dames); Trapkar (Mans en Dames). 

(c) Kategorie 3: Tafeltennis; Vlugbal; Ringtennis; Gimnastiek; Karate. 
Judo; Skerm; Valskerm; Kano; Stoei; Onderwater; Sokker; Gholf; 
Fietsry; Gewigoptel; Toutrek 

2. PUNTETOEKENNING: 

Punte word soos volg toegeken: 1ste 2de 3de 4de 5de 

(a) Kategorie 1 20 16 12 8 4 
(b) Kategorie 2 15 12 9 6 3 
(c) Kategorie 3 10 8 6 4 2 

Die wenpunt word verkry deur die som/totaal van al die punte van al 
die sportsoorte waaraan deelgeneem is deur 'n betrokke koshuis. 

3. PRYSE: 

Saambou-Nasionaal skenk 'n prys van R500,00 wat soos volg verdeel 
word: 

MANS 
1ste 
2de 
3de 

R125,00 
R 75,00 
R 50,00 

4. RE~LS 

DAMES 
1ste 
2de 
3de 

R125,00 
R 75,00 
R 50,00 

1. Minstens drie (3) koshuise moet aan 'n liga deelneem. 
2. Koshuise wat inskryt vir 'n liga en nie opdaag nie sal gepenaliseer 

word deur 'n aantal punte (reeds verwert) at te trek. 
(Die aantal punte sal bepaal word en gepubliseer word) 

3. Die wenpryse mag slegs aangewend word ter bevordering van 
sport. 
lnskrywingsvorms moet minstens twee (2) weke voor aanvang van 
die liga aan ALLE koshuise gestuur word. 

II. PAT'S HAROLD'S SPORTPRYS 

Die volgende addisionele bepalings geld: 

1. Die wenner (man- sowel as dameskoshuis) van die Saambou 
Nasionaal Koshuisliga (R500,00) kom in aanmerking vir die 
Pat's/Harold's Sportprys, onderhewig aan die volgende vereiste: 
Die koshuis moet die kwotabedrag van R20,00 Shell brandstof 
PER INWONENDE student gedurende die tydperk 1 Maart 1979 -
31 Augustus 1979 by Pat's/Harold's Garage ingegooi het. 

2. lndien die wennende koshuis nie voldoen aan die vereiste van 
R20,00 brandstof per inwonende student nie, kom hy nie in aan
merking vir die Pat's/Harold's Sportprys nie en kom die volgende 
koshuis met die tweede meeste punte, d.w.s. die koshuis wat 
tweede (2de) in die Saambou Nasionaal Koshuisliga gekom het, in 
aanmerking. 
Dieselfde vereiste ten opsigte van kwota geld dan ook vir die 
koshuis, ens. 

3. D.w.s. die koshuis met die meeste Saambou Naslonaal Kos
hulsllgapunte EN wat voldoen aan kwota, wen die eerste prys van 
die Pat's/Harold's Sportprys. 

4. Verdeling van Prysgeld van R1000,00 

MANS DAMES 
Eerste plek - R250,00 Eerste plek - R250,00 
Tweede Piek - R 150,00 Tweede plek - R 150,00 
Derde Piek - R 100,00 Derde plek - R 100,00 

5. Daar moet egter gelet word dat die kwota = R20,00 per Koshuis
ganger vir 6 maande OF kwota = R3,35 per koshuisganger per 
maand. 

LET WEL: 
(a) Koshuisgangers wat wel motors het moet opmaak vir diegene in 

die koshuis wat nie motors het nie. 
(b) Koshuisinwoners se ouers mag by Pat's/Harold 's brandstot ingooi 

op hulle (die student) se naam n:et sy koshuis se naam. 

6. PRAKTIESE BEHEER OOR BRANDSTOF-AANKOPE DEUR 
KOSHUISE 

(a) Dal die huidige kontantstrokies steeds gebruik sal word met slegs 
die addisionele aanbring van koshuise naam op die strokie. Moel 
steeds PU vir CHO aanbring. Voorbeeld: PU vir CHO - CAPUT. 

(b) Dat een afskrif (pienke) aan koper gegee word, wat dil by sy/haar 
HK-LID vir Sport moet 1nhandig. 
LET WEL: Die PIENKE! 

(c) Dal nog 'n afskrif (witte) in besit van koper bly waarna 
laasgenoemde na R20,00 se brandstof aankope die koepons kan 
inhand1g vir 'n gratis motorwas en politoer. 

(d) Oat een afskrit deur Pat's/Harold's gehou word wat dit dan salver
sprei ten opsigte van die SSR en Sportinstituut. 

(e) Dat die uitslag soos deur Sportinstituut, Pat's/Harold's en PU
Sportraad bepaal, finaal sal wees. 

7. ALGEMEEN 
lndien probleme ondervind word ten opsigte van voorgeskrewe skema 
kontak: 
1. Mnr. D.J.J. DE VOS - Adjunk-Direkteur Promosie - Sportinstituut 

Tel: 22112 x 439. 
2. PIETER GROENEWALD - Voorsitter PU Sportraad - Tomstraat 

118 TEL 7542 
3. STEINMAN DE BRUYN -Vise Voo1s. PU SSM"- Malherbestraat31 

TEL: 3914 
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