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Connie-manne gebruik 
'48-taktiek · 

"'n Sak mlelies het meer 
internaslonale ultrull
waarde as Plk Botha!" 

Dit is die mening van mnr. 
Cas Greyl ing , voorsitter van 
die Aksiefront vir Nasionale 
Prioriteite by geleentheid 
van 'n vergadering in Pot
chefstroom. 'n Vergadering 
gekenmerk deur die sin
speel op emosies opgebou 
deur onder meer die sing 
van die ou Transvaalse 
Volksl ied . Ongeveer 500 
mense waarvan die or rgrote 
meerderheid bo die ouder
domsgroep veertigjaar was, 
het die vergadering byge
woon. 

Mnr. Greyl ing het die Ak-

KOBUS GROBLER 

siefront voorgehou as die 
party wat inisiatief geneem 
het met die herstel van een
heid onder die verwarde en 
verskeurde Afrikaner. "Want 
die Nasionale Party sou nie 
kon slaag in die vervulling 
van die Afrikaner se nasio
nale aspirasies nie. Wat die 
Aksiefront se beleid betref 
kan fe itl i k geen beson 
derhede verskaf word nie, 
behalwe dat dit op magsba
sis berus. Hierdie magsba
sisse skep die indruk van 'n 
versameling van enkelinge 
met klagtes. Daar word veral 
gekonsentreer op die boer 
se huidige probleme met die 
landboubeleid. Daar word 

beweer datdaargeen land
boubeleid is om die blanke 
boer te handhaaf nie! 

Onderwysers se status en 
veral hulle salarisskale is 'n 
punt waarmee die Aksiefront 
probeer stemme werf. Mnr. 
Greyling het vir dr. Connie 
Mulder , 'n Aksiefrontbe
stuursl id in die bresse 
getree. "Dr. Mulder was die 
slagoffer van 'n proses wat 
bereken is om horn uit te 
skakel , omdat hy 'n struikel
blok was in die weg van die 
aspirasies van sekere per
sone. " 

SA vra Alabama op TV 

Vervolgens het dr. Mulder 
die redes vir die onrus by 
die volk toegeskryf aan 'n 
snelle beweging na links. 
Wat die swartman betref, 
sien dr. Mulder die ontwikke
ling van die swart tuislande 
tot soewereine onafhanklik
heid as basis vi r sy soge
naamde swart tuisland kop
p '31 in g s b e I e i ri . H ierd ie 
beleid gaan van die oogpunt 
uit dat homogene swart 
woonbuurte in die Republiek 
onder beheer van hulle 
spesifieke tu islande moet 

Hordes brlewe het by dag
blaale oor die hele land 
aangekom waarin alma/ 
die Alabama-studentege
sel~kap prys vir hut prag
vertonlng op televisle. 

Ba1e het gevra dat die Ala
bama-groep 'n gereelde 
rogram moet /ewer. 

Die Wapad mask ver
skon/ng vlr die berig 
"Alabama antl:And" wat 

staan. 

front in HNP-velde wei. Daar 
is versuim om te verduidelik 
hoe hierdie taak aangepak 
gaan word. Verdere uitbrei
ding van die swartes in die 
Republiek moet ook gestaak 
word . 'n Unieke vervoerstel
sel wat al die tuislande binne 
een en 'n half ure deur 
middel van 'n sneltreinstel
sel met die groot komplekse 
verbind , is voorgehou as ar
gument vir die verwydering 
van die stedelike swarte na 
die tuislande. 

Volgens dr. Connie het die 
Nasionale Party geen man
daat van die kiesers verkry 
oor die 1979 Grondwetplan 
wat van die 1977 voorstelle 
verskil, ontvang nie. Ten 
slotte het dr Mulder gepraat 
oor die ad hoc impulsiewe 
manier van regering wat 
Suid-Afrika op die oombl ik 
beleef. Hy het 'n regering 
deur mense eerder as kom
misies bepleit. 

Hierdie vergadering word 
ten beste opgesom deur 'n 
veteraan van die Ossewa
Brandwag uit die gehoor, 
"1941 was die beste jaar en 
daar sal nooit weer so 'n jaar 
wees nie. " 

Van die soort monster jaag die kampus nou op hot. 

Monster wek vrees 
'n Monsteragtige mens is 
besig om die hele kampus 
op hol te jaag. 

Mense by sekuriteit kan 
baie stories hieroor vertel. 
Een man het botstil gaan 
staan toe hy hierdie man 
sien. 'n Mens weet nie mooi 
of dit nou rerig is of nie. En 
jou spiere wil dan ook nie 
lekker saamwerk nie, het 

een van sekuriteit se manne 
gese. 

Prof. Geertsema van 
Klooster het die man ook net 
vriendelik gegroet en onmid
dellik daarna gese "moenie 
nader kom nie" 

Baie ander inwoners van 
koshu ise het ook net lam 
geword van skrik of verskrik
lik begin veg. 

Oit blyk asof daar later 
meer as een monster was. 

Eksamen is hier 
lnllgtlng omtrent die 1979 eindeksamen. Min studente beset die feit 

dat meer as 'n miljoen 
mense ons eie Alabama-stu
'ente sien optree het. En 
in waardeer hierdie klomp 

· moontllk die lndruk kon 
skep dat hulle nle meer 
vertonings gaan /ewer 
nie. Die Alabama gaan 
voort net soos voor
heen behalwe dat hul/e 
nou 'n nuwe reglsseur 
het en 'n paar nuwe ge
slgte wat by die groep 
opgeneem gaan word. 
Bale maak hlerdle /aar 
klaar met hut studies en 
sa/ nle meer saam met 
die groep kan optree 
nle. 

Die deelname van die 
swartman aan die nuwe 
grondwetlike bedelings is 

1 Die PU-studente sal amptellk op Vrydag 12 Ok
tober ophou klasdraf. Die eksamen sal op 22 Ok
tober na 'n bloktyd van nege dae begin. Toetse, 
werkstukke of referate en klasbywoning sal in aan
merklng geneem word by die uitwerklng van jaar
punte. Om toelating tot die eksamen te verkry, 
word 'n minimum van 40% jaarpunt vereis. Verder 
moet studente 'n minimum van &0% van die jaar se 
klasse bygewoon het om eksamentoelatlng te 
verkry behoudens uitsonderlnge deur die senaat 
goedgekeur. 'n Mediese sertlfikaat kan nle lnge
dlen word na 'n vak reeds geskryf is nle. 

1studente se harde werk wat 
ulle in staat gestel het om 
o 'n sukses van hut verto-

1nings te maak. 

polities "dom", en dit kan 
die begin wees van een
mens-een-stem. Dr. Mulder 
bepleit die fisiese verwyde
ring van die swartman uit 
blanke Suid-Afrika. Dit op 
sigself bewys dat die Aksie-

Koshuismanne 
sal nie trek 

HK-lid van Heimat, se die 
samehorigheidsgevoel sal 

KORTNUUS 
Die nuwe Besembosredak
teur is mnr Dirk van Heerden 
van Klooster. 

Aansoeke word ingewag 
vir die pos van advertensie
bestuurder vir die SSA. Aan
soeke moet ons nie later as 
24 Oktober 1979 bereik nie. 
Vergoeding geskied op 'n 
kommissiebasis. Pos aan
soeke in SSA-lid vir ad
vertensies se posbus. 

Mnr Tjaart Coetzee maan studente om seker te 
maak van die datums waarop vakke geskryf word. 
Die lokaalrooster sal volgende week op die ou ken· 
nlsgewlngbord verskyn. Die ou kennlsgewlngbord 
Is nog elke jaar gebruik en sal dus weer hierdle jaar 
gebrulk word. 

'Ons wil en sal nie trek 
ie," se die inwoners van 
looster, Uitspan, Heimat 
n Thaba-Jah. 

koshuise oor die feit dat 
hulle vanaf 1981 in een kos
huis saam sal moet bly, blyk 
dit dat hulle baie ongelukkig 
daaroor voel. 

verlore gaan en die manne t------------L----------------------
van die verskillende kos-

Tydens onderhoude met 
~v.;,ners van die betrokke Mnr. Jan Bezuidenhout, 

aput oortree 
reels 

Ons Is nie met 'n tekkle
rtle onthef nle, omdat 
n van die eerstejaars na 
le Wapad toe gehardloop 
t " 
Dit is die mening van een 
n die eerstejaars in Caput. 
~dat die ontheffing bekend 
raak het, het een van die 
rslaggewers van die 

apad gaan navraag doen. 
Een van die eerstejaars 
t die ontheffing heeltemal 
tken en die verslaggewer 
der die indruk probeer 
aas dat hy nog steeds 'n 

getroue eerstejaar is. Dit 
wek suspisie. 

'n Ander eerstejaar het 
onseker op die vraag of 
hulle or:ithef is, gereageer, 
maar dit nogtans ontken. · 

Van die ander eerstejaars 
in Caput het openlik erken 
dat hulle onthef is, maar oor 
'n "bosparty en tekkie.. 
party" het hulle geswyg. 

Ongeveer 'n maand terug 
is twee gange van Caput 
onthef, maar die vorm wat 
dit aangeneem het, is onbe
kend. 

huise sal nie oor die weg 
kom nie. 

Mnr. Fiel ies Kotze, HK-lid 
van Uitspan, voel hulle iden
titeit sal verlore gaan. Hy 
reken s6 'n groat koshuis sal 
te sterk na vore tree op die 
sportveld. Verder dink hy 
daar sal wrywing tussen die 
manne wees. 

Mnr. Andre Marais van 
Thaba-Jah , meen daar sal in 
die begin verskille wees, 
maar dat studente mekaar 
mettertyd sal vind. 

Mnr. Theo Scholtz van 
Klooster, se die Klooster
manne sal nie hulle eie 
swembad, tennisbane. saal , 
druiweprieel en hokkieveld 
prysgee nie, ten spyte van 
die hoe brandstofprys. Hy 
se die kleiner koshuise sal 
nie die groot meerderheid 
van Klooster aanvaar nie. Hy 
se: "Ons sal bly totdat die 
mure om ons val - trek sal 
ons nie!" 

ELSIE BALLOT
STUDIEB.EURSE 

Aansoeke om die bogenoemde studiebeurse vir die tydperk wat in die jaar 1980 begin, 
kan nou ingedien word. 

Die bepalings en voorwaardes is soos volg:il 
Die studiebeurse bedra elk R4 000 (Vierduisend Rand) per jaar en word slegs toege

ken vir studie aan die Universiteit van Cambridge vir 'n tydperk van twee jaar wat 
moontlik tot drie jaar verleng kan word. Daar word een paaiement van RSOO (Vyfhon
derd Rand) gemaak synde reiskoste maar a/le ander kostes moet deur die student self 
gedra word. 

Kandidate moet Suid-Afrikaans gebore blank~ mans wees wat op 1 Oktober 1980 
tussen 19 en 25 jaar oud sat wees, beide ouderdomme ingesluit. Die maksimum ouder
dom sa/ verleng word met die tydperk van ononderbroke Militere Opleirfina wat 'n kan
didaat ondergaan het. 

Aansoeke moet die Sekretaris voor 15 November 1979 bereik. 
Verdere besonderhede en aansoekvorms kan verkry word van die Sekretaris, Elsie 

Ballot-Studiebeursfonds, p/a Barclays-Nasionale Bank Beperk, Wes-Transvaal Trustee
tak, Posbus 1365, Pretoria, 0001. 
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Die Wapad - 5 Oktober 1979 

Uit die 
perd 
se bek 

Die SSR het besluit om die jaarbeplannings van die verskillende portefeulje-houers op 
die SSR In Die Wapad te publiseer in 'n poging om beter kontak met die massa te maak. 
Dit sal weer volgende jaar in oenskou geneem word om s6 die SSR op hulle tone te 
hou. Bere dus die ultgawe en maak seker dat die SSR-lede hulle. werk doen! 

Dagbestuur 

Voorsitter 
- Leiding op SSR-verga
derings en Dagbestuursver
gaderings en ander kam
pusbyeenkomste, sowel as 
aan individuele SSR-lede en 
studente, 
- Neem sitting op ASB
Hoofbestuur, 
- Skakeling met PU-ower
hede, 
- Koshuisbesoeke deur 
voorsitter ter wille van in
terne skakeling , 
- Neem sitting op komi
tees en kommissies soos 
wat dit op die weg van die 
SSR-voorsitter kom, 
- Verantwoordelik vir uit
voer van SSR-beleid: 

- \Prioriteit aan interne 
kampussake en skakeling 
met ons studente, 

- Vaartbelyning van 
georganiseerde studente
lewe - aandag aan, oor
vleueling en oorgeorgani
seerdheid, 

- Rasionaiisering van 
die admini_strasie en finan
sies van die studentelewe, 

- Handhawing van die 
Christelike karakter va'n die 
PU. 

Adjunkvoorsitter 
- Die beplanning en uit
voeri ng van Orientering 
1980, 
- Toesig, kontrole oor, en 
indien nodig, aanmoediging 
en opskerping van porte
feuljehouers op die SSR 
t.o.v. hulle portefeuljewerk, 
- Normale adjunkvoors1t
terspliqte sqos waarneming 
van voorsitterspligte indien 
die voorsitter afwesig is. 

Vise-voorsitter 
- Koordinering van Raads
aksies, 
- Periodieke vergaderings 
met Raadsvoorsitters. 

Addlslonele lid 
- Uitvoering van kommis
siewerk, 
- Hulp aan sekretaris en 
uitvoer van normale Dag
bestuurspligte 

Sekretaris 
- Hantering van SSR admi
nistratiewe sake, 
- Beheer oor inkomende 
en uitgaande pos, 
- Beheer oor tikwerk deur 
SSR-sekretaresses. 

Pennlngmeester 
- Beheer oor alle finansies 
van SSR en onderliggame, 
- Beplanning en uitvoering 
van begroting, 
- Kontrole oor uitgawes 
deur SSR-lede, Rade en 
onderliggame. 

Hans Kempff: TOERE 

'n Vergaderlng sal bele 
word om alle toerliggame 
en toerrigtings te koordi
neer. 

'n Jaarbeplanning van 
toerl iggame sal verkry word 
en daar sal onderling geska
kel word . 

Die toerouerregister sal 
aangevul word. 

7 

KAMPUSDIENSTE 

VOERTUIE 

• Behoorlike instandhou
ding en beheer oor SSR
vs:iertuie. 
• Motorhuise by Studente
sentrum sal moontlik bekom 
word . 

beter op die kampus te ad
verteer. Nuwe idees van stu
jjente oor maniere waarop 
reklame aan die PU self 
beter gedoen kan word , sal 
baie waardeer word . 

Josef Kruger: 
OPENBARE BETREK
KINGE 

Op lnterne vlak beoog ek 
GEBOUE EN TERREINE om die beste moontlike be-

trekklnge tussen die SSA 
Beheer sal uitgeoefen word en die koshuise te bewerk-
oor die uitleen van geboue stellig. Die SSR-lede is met 
en an d e r SS R - b ate s · die oog hlerop reeds by 
Aandag sal aan sake soos die verskillende koshuise 
lokaaltoewysigings en pos~ as verteenwoordigers in
busindelings gegee word. gedeel. Die volle SSA sal 
--------'-"----- ook deur die jaar 'n besoel< 
Hugo Plenaar: STUDENTE- aan elke koshuis bring. 
SENTRUM Om die Puk-studente 

Die hoofdoel is om die Stu
dentesentrum die hart van 
die studentelewe aan die 
PU te maak. Maksimum be
nutting, van die sentrum 
sal dus die hoogste priori
teit geniet en gebrulkma
king van die Studentesen
trum deur die studente 
moef vergemaklik word. 

Gereelde kunsuitstallings 
in die foyer sal as aaritreklik
heid dien, en diverse deko
rering van die sentrum moet 
verkieslik deur ons eie stu
dente gedoen word . Vir die 
sitkamers moet 'n bruikleen
stelsel ten opsigte van skil
derye opgestel word om so
doende vir gereelde afwis
seling te sorg. 'n lnligtings
b r o s ju re , sigaret- , 
koeldrank- en lekkergoed
masjien en die skepping van 
'n persoonlike studente-at
mosfeer is veral belangrik. 
Die groat sitkamer sal 
aandag geniet om die Stu
dentesentrum meer uit te 
bou. 

Ollie Ollewagen: PU
KLEURE 

Die PU gaan aan die begin 
van volgende jaar sy eie 
vlag kry. Die vlag is al
reeds deur die SSA goed
gekeur, en moet nog voor 
die Universiteitsraad gele 
word vir goedkeuring. 
Omdat die ou kampustrui 
onpraktles was, het ons 'n 
nuwe een bestel wat die 
vorm van 'n V-nekoortrek
trul sal he. Die kleure van 
die trui is maroen en beige. 

Die broseksamen sal in 
April volgende jaar geskryf 
word, asook die hersiening 
van die handboek sodat 'n 
verkorte weergawe teen die 
einde van volgende termyn 
gereed sal wees. 

REKLAME 

Deur noue samewerking 
met die Kommunlkasle
kundedepartement, Radio
Puk en die Studenteburo 
gaan gepoog word om die 
lnterne reklame op die PU 
te verbeter. 

'n Nuwe kennisgewing
bord , wat met verskillende 
letters werk, sal gebruik 
word om aksies wat op die 
kampus plaasvind aan stu
dente oor te dra. 

'n Groot vertoonkas word 
ook beplan, om die PU-klere 

"skietgoed" te gee wan
neer die PU gekritiseer 
word , sal die brosjure "PU 
vir CHO: Vesting van Voor
posdenke" onder die kos
huise versprei word . 

Op eksterne vlak skakel 
ek weekliks met Studenteva
ria. Enige nuuswaardighede 

·word aan die koerante deur
gegee ten einde 'n posi
tiewe beeld van die PU in 
die pers weer te gee. 'n Ske
merkelkie vir die pers word 
beoog ten einde betrek
kinge te normaliseer. 

Sinvolle skakeling met die 
studenterade van al die uni
versiteite in Suiq-Afrika deur 
middel van 'n skakeltoer na 
die Kaapprovinsie in April 
deur die SSR en gespreksfo
rums word beoog . 

Daar sal ook probeer 
word om skakeling met oor
se s e inrigtings, wat op 
Christelike grondslag fun
geer, te bewerkstellig . 

Enige ander moontlikhede 
vir sinvolle skakeling sal 
opgevolg word. 

Corne Mulder: 
ASB-PROJEKTE 

Waar daar in die verlede 
onsekerheid oor hlerdie 
portefeulje was, sal daar in 
die termyn gepoog word 
om die portefeulje' te 
vestlg. 

Die ASB-projektekomitee 
bestaande uit die SSR-lid vir 
ASB, voorsitter van die kon
gresreelingskomitee, lid vir 
affiliasie, lid vir ASB
studiekomitee en 'n sekreta~ 
ris/-esse sal op 'n vaster 
grondslag geplaas word. 
Die volgende sake sal aan
dag geniet: 
- Reeling van die ASB
kongres vir Julie 1980. 
- Daarstelling van 'n plat
form vir politieke gespreks
voering onder studenfe. 
- Opstelling van Asbeeld
verspreidingslys. 
- Uitvoering van ASB
Hoofbestuursopdragte. 
- Behartiging van affilia
sie/disaffiliasie by die ASB. 
- Bekendstelling van ASB
konferensies en mosies op 
die kampus. 

Fanle Venter: SGD 

SGD Is die kanaal waar
deur studente dlens aan 
die gemeenskap buite ons 
Unlversltelt kan lewer en 

terselfdertyd ook met die 
praktiese sy van hulle 
studlerigtings kan kennis
maak. 

Gebalanseerde diens aan 
blankes sowel as anders
kleuriges staan hierdie jaar 
sterk op die voorgrond en 
die aankoop van ons eie 
twee voertuie sal baie hier
mee help. 

SGD wil .hierdie jaar 'n ge
registreerde welsynsorgani
sasie word wat ons die 
ruimte sal gee om meer 
aktief en meer intensief te 
werk. 

Herman Maartens: 
WEERBAARHEID 

Weerbaarheid aan die PU 
sal alleen tot sy volle reg 
kom as 'n meer positiewe 
benadering onder stu
dente tuisgebring kan 
word ten opsigte van die 
essensie van hierdie saak. 
Daarom gaan ek poog om 
'n positiewe gees te skep 
en studente se belangstel
ling te prikkel deur aksles 
en lesings so interessant 
moontlik en op 'n meer in
formele vlak aan te bled. 

Noodhulp en Brandbe
stryding sal weer beoefen 
word. Die Pistoolskietklub 
sal soos vanjaar funksioneer 
en ook die mans sal betrek 
word. Die drafklub sal ook 
weer funksioneer, maar we! 
onder 'n georganiseerde ko
mitee wat drafaksies sal reel 
en organiseer. Twee Pret
d raf-kom peti sies wat op 
koshuisgrondslag beslis sal 
word , word deur die loop 
van die jaar aangebied. Ont
spanningsgimnastiek vir
dames asook interessante 
opleidingskursusse soos 
selfverdediging en wapen
hantering word beplan. 'n 
Weerbaarheidsaand wat in
teressante besprekings en 
'n filmvertoning sal insluit, 
word in die vooruitsig gestel. 
'n Weerbaarheidsuitstalling 
in samewerking met die 
Weermag word beplan en 'n 
interessante en leersame 
veldkursus word in die April
vakansie aangebied. 

Deur middel van Die 
Wapad , plakkate en inlig
tingspamflette sal studente 
gedurende die jaar altyd op 
hoogte van Weerbaarheids
aksies gehou word. 

Stephan Pretorius: 
KARNAVAL EN 
INTERVARSITY 

Daar sal volgende jaar twee 
intervarsity's wees, naamlik 
teen die Randse Afrikaanse 
Universiteit en die Univer
siteit van die Oranje-Vry
staat. Na ondersoek het die 
Sportburo aanbeveel dat die 
intervarsity teen die Univer
siteit van die Witwatersrand 
nie volgende jc{ar sal voort

jaars aan. Verder sal ek ook 
die toer na Montagu reel. Ek 
wil ook probeer om pop-or
keste in die Amfiteater te laat 
optree. Voordat dit gedoen 
word sal ek eers 'n onder
soek loads na die wenslik
heid daarvan asook die fi
nansiele aspekte daarvan. 
Verder bied Ontspanning 
saam met Kultuurraad die 
Ser-kompetisie asook toere 
na Johannesburg om na op
voerings te gaan kyk aan. 
Daar word met Truk onder
handel om kaartjies teen 
afslag vir hulle opvoerings te 
bekom. 

Frlkkle van Nlekerk: 
OPLEIDING 

SSR-oplelding. 
• 'n SSR-oordragskamp sal 
vir die ou- en nuwe SSR van 
die komende termyn gereel 
word . 
• 'n Kursus in Redevoering 
en Kommunikasie word aan
gebied. 

Rade. 
• 'n Raadsopleidingskomi
tee is in die !ewe geroep wat 
raadsopleiding sal kobrdi
neer en kontroleer. Vir die 
komende termyn sal ook 'n 
RKK-kamp aangebied word . 

Kampusopleiding. 
Dit word deur Aktueel behar
tig en behels Eerstejaars-, 
Tweedejaars-, Derdejaars
en Puk-verlaterskampe. Die 
SSR-lid het sitting op Ak
tueel en sy taak sal inisie
rend , kobrdinerend en lei
dinggewend van aard wees. 

Kampusfokuskamp 
Dit word vir alle SSR-lede, 
HK·lede en Uifvoerende Ko
miteelede van die Rade vol
gende jaar aangebied en 
behels kursusse in motive
ring , besluitneming , be
stuursfunksionering en 
ander praktiese sake. 

'n Kampusfokusrei.inie 
word ook beplan. 
Daar word ook 'n inligtings
boekie, sekretarlele kursus, 
penningmeesterskursus, en 
spraakopleiding vir Radio
Puk beplan. 

Langtermyndoelstellings 
is kontinu'iteit d.m.v. deeg
like verslae, 'n eie kampeer
terrein en 'n lnstituut vir 
Opleiding: 

Hugo Pienaar: 
GRONDWETTE EN 
VERKIESINGS 

• Verwerking en afhande
ling van die kommissie-ver
slag in verband met die 
kompetensiesfeer van die 
SSR. 
• Aanpassing van die ver
kiesingsreglement ten op
sigte van 'n inligtingsappel 
die dag na die nominasie
vergadering . 
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• Praktiese handleiding en 
kursus in verband met ver
gaderingsprosedure. 
• Om Klein Swete in die 
Verkiesings-Wapad te ver
vroeg ter wille van beter be
kendstelling . 
• 'n Ondersoek na "Groot 
Sweet" en die Studente-be
wussyn /betrokkenheid by 
SSR-verkiesings. 
• Reglement vir diensme
dalje in werking te stel. 

Theuns Steyn: 
STUDENTEDIENS 

Die effektiewe hanterlng 
van die tweedehandse 

' boekwlnkel In die Studen
t es en tr um, op vaste 
grondslag. 

Die daarstelling van 'n 
saamrydiel).S. 

Effektiewe gebruikmaking 
van die Grommeltrommel. 

Skakeling met KMD en ln
stituut vir Sielkundige en Op
voedkundige Dienste. 

Onderhandelings met 
firmas en winkels wat 
dienste aan studente kan 
I ewer. 

Verkryging van inligting 
aangaande vakansiewerk. 

Die aktiewe betre~king 
van Huiskomiteelede by stu
dentediens. 

Samestelling van 'n Stu
dentediensbrosjure. 

Radio-Puk 

Die funksionering van 
Radio-Puk op vaste grond
slag . 

Die instal lering van luid
sprekers buite die Studente
sentrum, beter en meer 
luidsprekers in die Studente
sentrum self, asook in die 
kbshuise. 

Opleiding van omroepers. 

Andre Howard: 
ADVERTENSIES EN 
PUBLIKASIES 

Die werk in hierdie porte
feulje behels onder meer die 
samewerking met vereni
gings wat publikasies laat 
verskyn, om te sorg dat alle 
publikasies van hoog
staande gehalte is. Dit bring 
mee dat alle publikasies 
vooraf ten opsigte van 
inhoud en algemene gehalte 
gekeur word . Ek sal in hier
die termyn 'n vaste ad
vertensiekomitee tn die !ewe 
roep om in samewerking 
met Departement Ontwikke
ling advertensiewerwing te 
kobrdineer en self adverten
sies te werf. Raad en hulp 
oor enige aspek van publi
kasies en advertensies sal 
saver moontlik verleen word . 
Lang ure van harde werk le 
voor, en ek verklaar myself 
ten· voile bereid daartoe. . 

gaan nie. 'n Rugbywedstryd --------------------
teen die universiteit ·kan we! 
plaasvind as die Rugbyklub 
dit goeddink. 

Die beplanning en organi
sering van karnaval ·' is al
reeds op 'n gevorderde sta
dium. Die program het reeds 
in 'n vorige Wapad verskyn 
en verskeie barge is verkry. 
Die voile inligting oor alle 
aksies word voor bloktyd ge
finaliseer en sal dan in 'n in
ligtingstuk aan al die kos
huise gestuur word. Voor die 
einde van die jaar sal elke 
koshuis dus presies weet 
wat horn te doen staan met 
karnaval. 

Bert Sorgdrager: 
ONTSPANNING EN 
INTERVARSITY 

As SSA-lid vir ontspanning 
bied ek vanjaar die lentefees 
aan. Volgende jaar bied ek 
die Ontheffingsdinee asook 
die Vrugtefees vir die eerste-

GELD 
BINNE 

LOOP.AFSTAND 
VAN U AF 

VOLKSKAS 
(BE PERK) 

TOMSTRAAT 98 
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APAD 
Koshuise verbreek 

beloftes 
Gedurende Kampusfokus '79 is daar deur die Uit
voerende Komitees van die Rade, liuiskomitee
lede, SSR en die Rektor onder andere oor die vol
gende sake konsensus berelk: 

• Alie massatug word verbied. 
• Geen tweede ontheffing mag gehou word nie. 
Die eerste ontheffing is finaal. 
• Voortgesette orientering word verbied. 
• Die aanspreekvorm "juffrou" word deur eerste
jaardames gestaak wanneer die nuwe Huiskomitee 
diens aanvaar. 
• Die aanspreekvorm "meneer" of "oom" word 
gestaak met die koshuis se afsluitingsdinee. 

In die Ilg hiervan word dit betreur dat sommige 
Huiskomiteelede nie hulle beloftes gestand doen 
nie. Daar Is 'n paar keer ooglopend toegelaat dat 
eerstejaars hetsy van verskillende gange of blokke 
of die hele koshuis, nog steeds volgens tradisie die 
eerstejaars "onthef" (waarvan?) deur 'tekklepaar
ties' en dergelike vorms van massatug. 

Sal soortgelyke verbreking van beloftes weer 
volgende jaar toegelaat word? 
-1.M. 

Dienspl igtiges 
Die besluit van die Akademiese Raad om 'n onder
soek na die aanpassings- en studieprobleme van 
dienspligtiges te loods, behoort die akademiese 
peil en eksamenuitslae aan die PU te bevorder. 

'n Soortgelyke ondersoek wat verlede jaar deur 
lede van die Fakulteit Natuurwetenskappe gedoen 
Is, het aangetoon dat vakke wat meer op matriek
werk berus, meer probleme as ander vakke 
oplewer. Hoewel 'n blitskursus gedurende die 
eerste week van orientering nie die probleem in sy 
geheel sal oplos nie, sal dit sinvolle benutting van 
die eerstejaars se tyd verseker. 

Mnr. Jan Botha, SSR-lid vir orientering, glo die 
Akademiese Raad moet versigtig te werk gaan in 
die verband, aangesien differensiasie binne die 
eerstejaarsgroep volgens hom die belangrikheid 
van akademiese orientering negeer, terwyl dit die 
bevordering van groepsgees oorbeklemtoon. 

Wapadjies 
Bel Jacques by 3468 (~looster) en laat 'n boodskap .. 

BLY RY EN RY BLY: 
'Nlgnni Batterye 1s die naam as jy jou motor wegspringgereed wil hou - sender sweet, sender 
bloeddruk en teen 40% kort1ng. spes1aal vir PU-studente lag jy heeload bank toe op sak{lelq
dag. Storm sominer nou na Lomparostraat 27 vir jou battery. Tel. 7805. 

HOOR EN SIEN VERQAAN?: 
Radio- en TV-dienste het 'n wye reeks batterye vir rekenaars. horlos1es, radio's of wat ook al. 

Ons k1tsrekenaars en Aiwa stereo audioversterkers vir motorrad1o's is ens trots - die beste 
op Potch. Lombardstraat 42. 

BLOMME, BLOMME, BLOMME: 
Ruikers, groot en klein, lieflike vars snyblomme en potplante wat jou jarelank geluk sal gee, 
1s altyd te kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons he! ook 1ngevoerde syblomme wat so mooi 
1s dat IY nie kan ophou kyk daarna nie. Maak gerus gebruik van ons KBA diens. DI! kos 
niks ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 4062. 

RIETSKRAAL 
Verslank met Shape teen slegs R3.00 per bilk by die Bult Apteek beskikbaar. Tomstraat 88 
Tel. 5943. 

JEANS DENIM DEN 
Vir mans en dames die grootste verskeidenheid denlmjeans, kakieklere en Lee's koortfiu 
weelskeppmgs in Potch teen die billikste pryse. As ons lets nie he! nie, sal ons dit vlr u kry 
want vrlendelike dlens Is ons leuse. Besoek or.s by winkel no. 4. JAYS UITRUSTERS 
Tel. 8791. lndlersentrum. 

TROUKAART JIES: 
Ons het, letterllk, eendulsend-voorbeelde van troukaartjies en bybehore vi' 
daardie mooiste deg In u lewe. Ons nooi u om gerus ons katalogus le kom 
deurkyk, soda! u die heel beste keuse kan maak. Ons verseker u van per, 
soonlike aandag en saJ graag_ u vrae beantwoord. Adres: Kerkstraat 77. Korn 
besoek ons op kantoor tel. 7960. Na-ure 24574. 

LOMP EN DOM met seminare en tikwerk? Skakel mev. Laubscher by tel: 21 232, Kruisstr 
136 vir vinnige tikwerk en billike tarief 

N- ...,.,..:t c.k. w-..t 

JiJi;" 
Kommunikasie aanslag 

teen S.A. 
U het telkemale die ult
drukking gehoor: "Die pen 
Is magtlger as die 
swaard." In hoeverre is dlt 
waar? Waar staan Suld
Afrika vandag wat hierdie 
saak betref, veral van die 
kant van die Westerse 
lande en hul lnvloed 
alhier? 

''lnteressantheidshalwe 
meld ons dat die radio, tele
visie, die groot massasirku
las ie-nuusbladmedia van 
die VSA (en in die Westerse 
wereld) beheer word deur 
bedryfsleiers wat lede (of 
gekontroleer word deur 
lede) van die CFR is. Hierdie 
breinspoeling van die jeug 
vir sosialisme deurdring die 
groot universiteite en op
voedkundige inrigtings ... 
Hierdie kankeragtige stelsel 
sypel intussen die Westerse 
kapitalisme op alle vlakke 
binne. Die publiek staan 
magteloos teenoor hierdie 
gekonkel. Oit is werklik 'n 
ideologiese skaking van ko-
1 o s s a I e afmetings ." (A 
Belthe-Shazzar) 

Engelse Pers 

Or. Billy James Hangis, 'n 
Amerikaanse evangelis, het 
d i e volgende stelling 

gemaak: "Some sort of limi
tation is going to have to be 
put on your anti-government 
press. I'm talking about your 
English press, I don't read 
Afrikaans . They make 
heroes and saints out of agi
tators. What is the most im
portant . . . the freedom of 
the press or the survival of 
the people? Every nasty 
thing I read in the US about 
SA originated here in your 
own press, and was fed by 
wire service to the world ." 
(South African Opinion , De
sember 1978, p.21 ). 
Afrlkaanse Pers 
Op 'n onlangse vergaderi~g 
op Fochville het dr. Connie 
Mulder gese : " D i e 
Afrikaanse pers is lustig 
besig om hieraan mee te 
doen." Die volgende aan
haling mag u dalk skok: 
"Colonel H.D. Stadler, divi
sional commander of the 
Port Natal Police, says that 
the communists claim that 
90 % of communist propa
ganda spread in South 
Africa comes from our own 
news media" (SA Opinion, 
Desember 1978, p.19). Oink 
gerus terug aan dr. Mulder 
se toespraak op die PU, en 
soesifiek sy verwysing na 
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die pers se hantering van 
die saak (die lnligtingsdeba
kel - hy noem dit '"n Han
teringskandaal van 'n inlig
tingsaangeleentheid ''). 

Die Citizen 
Ten spyte van die "vernieti
gende bewyse" wat deur 
die pers aan die publiek op
gedis is, is daar tot vandag 
toe nog geen skandaal in 
enige hof bewys nie. Oat die 
Citizen hoofoorsaak was, 
kan sekerlik nie te laag 
geskat word nie. Oat die 
koerant objektief was (die 
enigste?), blyk duidelik uit 'n 
leser se brief: "As a keen 
reader of your paper, I. 
would like to wish you well . 
Don't for one minute think 
your opposition newspapers 
are so much concerned 
about the money used to fi
nance your paper. It is the 
paper itself and the good 
material in it that make them 
blind with fury. Hit them and 
keep on hitting them with the 
truth. Long live the Citizen." 
(Citizen, 30 Januarie 1979). 
Het die voormal ige Departe
ment van lnligting nie dalk te 
veel suksesse behaal teen 
ons vyande nie? 
Verkeerde felte 
En die Afrikaanse pers? 
Korn ons gebruik een voor
beeld : die eerste voorsitter 
van die SA Stigting (SA 
Foundation), was 'n Frans-

man, gnl. Francis de Guing
arid. Die organisasie het ge
reeld die regering gekon
fronteer met die Ontugwet, 
werkreservering , die Aan
houdingswet en rassediskri 
minasie. Sir Francis het per
soonlik sterk kant gekies 
teen die beleid van afson
derlike ontwikkeling en voile 
integrasie voorgestaan . Na 
sy dood het 'n Afrikaanse 
koerant horn beskryf as 
"een van Suid-Afrika se 
grootste vriende" en net 'n 
entjie verder: "Sir Francis se 
tema in die lewe was altyd 
die onregverdigheid van die 
dubbele standaarde wat 
teen Suid-Afrika gehandhaaf 
word. "! (Die Transvaler, 30 
Junie 1979). 

Connie Mulder se aksles 

Nog 'n voorbeeld is die on
langse gebeurtenis by die 
NP-kongres in Pretoria, toe 
dr. Pieter Mulder, sy vader, 
dr. Connie Mulder, probeer 
verdedig het, nadat die 
Afrikaanse pers sy woorde 
(vir die soveelste keer) ver
draai het. U kan gerus dr. 
Connie Mul<;Jer se aksies 
dophou. Die pers hanteer 
horn op twee maniere: of 
hulle swyg horn dood, 6f 
hulle verdraai sy woorde. 
Hoekom? Daar is mense wat 
hul redes het. 

CIA betrokke? 

Oat die CIA, wat deur die 
CFR beT~vloed en gebruik 
word , 'n vastra'pplek in die 
Suid-Afrikaanse pers verkry 
het, is ook nie onmoontlik 
nie: " Including the mighty 
USA, whose Central Intelli
gence Agency has a far 
worse track record , setting 
up front organisat ions , 
buying influance, planting 
spies and trying to over
throw governments. (The 
Citizen Comment, Citizen, 6 
Junie 1979). 

Behou perspektlef 

U woon vandag 'n politieke 
vergadering by. Die bekom
mernis van die publiek en 
die verdeeldheid is opval
lend. Dan lees u die vol
gende dag in die koerant: 
geen verdeeldheid, die kie
sers steun die nuwe beleid 
heelhartig , ens. 

Leser, trek die wapenrus
ting van God aan , sodat u 
deur hierdie dinge kan sien 
en die dinge van hierd ie 
wereld nie u sinne verblind 
nie. Bid en waak, nou! 

'Uit diE, 

woo7.d 
IN DIE HOOP VAN 
DIE EWIGE LEWE 

In die hoop van die ewige /ewe wat God, wat nie kan 
lieg nie, van ewigheid af be/oof het, en op die regte tyd 
Sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat 
aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van 
God, ons Verlosser. Tit. 1:2,3. 

Ons ken die verski/lende uitdrukkinge wat gewoonlik 
gebruik word om nie alleen te se dat So-en-so .gesterf 
het nie, maar ook hoe. As die gestorwene nie die Here 
gedien het nie, kan 'n mens nie die formule: "in volle 
geloofsversekerdheid" gebruik nie. As mens egter 
weet dat hy we/ tekens van geestelike belangstelling 
getoon het, maar onseker is oor waar hy werklik ge
staan het, verkeer 'n mens tussen hoop en vrees, en 
word dan soms wtgedruk met die woorde: "in die 
hoop van die ewige !ewe. " Oit beteken dan: geen 
vaste sekerheid, maar darem hoop. 

As mens egter nagaan wat die Bybel in hierdie teks 
- en trouens deurgaans - onder hoop verstaan, is jy 
geskok dat ons 'n woord wat so vol ryke inhoud in die 
Bybel is, s6 van sy inhoud kan beroof. Dit geld helaas 
nie a/leen die woord hoop nie, maar byna a/le kernbe
grippe in die Bybel. Watter inhoud het die volgende 
woorde vir ons: sonde, genade, geloof, liefde? Ons 
het hulle so veralgemeen dat hu/le hut helder kleur ver
loor en vaal en oninteressant geword het. So ook 
hoop. Dit beteken in riie Bybel allesbeha/we "mis
kien" of "hoop vir die beste". In ons gewone spraak-

gebruik beteken: "Ek hoop so" dat ek nie seker is nie. 
Wanneer Paulus praat van hoop, bedoel hy egter vol/e 
sekerheid. Die hele inleidende sin van Titus getuig 
trouens van sekerheid. "Paulus, 'n dienskneg van 
God en 'n apostef van Jesus Christus ... in die hoop 
van die ewige /ewe wat God, wat nie kan lieg nie, van 
ewigheid af beloof het. " Hier beteken hoop sekerheid, 
omdat dit gebou is op die Woord van God wat nie kan 
lieg nie. So lees ons elders van die hoop wat nie be
skaam nie (Rom. 5:5), en dat die hoop met volharding 
wag (Rom. 8:25). Te/kens weer blyk dit dat die hoop 
die hoogste sekerheid is, ja, die anker van dje siel, wat 
veilig en vas is omdat dit nie in ons eie hart neergelaat 
is nie, maar in die vaste grand van Gods Woord. Laat 
ans weer op Skriftuurlike wyse oar die hoop praat en 
uit die hoop /ewe. · 

CERTAIN T SHIRTS 

HIGH QUALITY SILKSCREEN 
PRINTERS 

4 Grobler Street, Potchindustria 
Tel. 2~863 
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1979 

Vakansies van '79 

Ag oom, dis ek, maar ek sal nooit weer nie. 

Ons Janna-draers 

~ .... 
~·~. 
~~-~ 
I 

Koshuiskos ('n Grap!) 

I ~. "' ~ 

~-

....... __ 
Theuns het hoe hoogtes bereik. 

Nuut o·p die Bult re1. 8011 

Guys & Dolls-haarsalon tot u diens! Ons bied 
spesiale pryse aan alle mans- en ~ ·«'7 

··~::·.>. 

damestudente vir die sny en .. ,~A ·~tii 
droogblaas van kapsels, en £(;1..~ ;;;; 
wat meer is, ons is kunste- ,, 
naars op die gebied van 
sny volgens gesiglyne. 
Verlang u 'n perm, kan 
ons u die volgende aan
bied teen sub-ekonomie-
se pryse: .. 

MINI VOGUE vir slegs R11,40 :~ 
NATURAL STYLE en STYLE FORM R15,70 

'n Bietjie duurder, maar tog so elegant, is Perfect 
Touch, Design, Stag, Coiling en Piggy Back-perms. 

En onthou tog, die sny by 'n perm is heeltemal 
gratis! Vir spesiale geleenthede, of as u sommer l:is 
voel om bietjie anders te lyk, kom sien ons oor 'n 
set, of 'n tint, of albei - watwou! 

GUYS & DOLLS Tel. 8071 

'n Karnaval. 
I 

Jan-Louis 
" se sterkte 

Om voorraadopname van die elnde van 'n tydperk 
te maak, Is soms goed en soms minder goed vir die 
gemoed, maar veral is dlt belangrlk vlr die ko
mende tydperk. 

Afskeld •.. 

Vir baie Pukke is dit vanjaar hul afskeidsjaar en hul uni
versiteitsloopbaan staan in sy herfstyd. Onwillekeurig 
kom Alabama se liedjie "Studentetyd" by 'n mens op 
en veral die dee I "maar nooit weer is dit ek en jy ... " 
Die akkerbome, die Mooirivier, die koshuislewe, lnter
varsity en Karnaval - alles dinge van die mooi ver
lede. Mag julle lojale Pukke bly tot in die grys dae! 

Studentegees ..• 

'n Paar sportnederlae, voortdurende ongure publisiteit 
en 'n georganiseerde studentelewe wat mank gegaan 
het aan kontak tussen die leierskorps en studente. Die 
oorsaak van 'n aanvanklike gebrek aan 'n borrelende 
studentegees. Positiewe kritiek en 'n diagnosering 
van die probleem het aanleiding gegee tot 'n stelsel
matige verbetering en het 'n pragtige klimaks gehad 
in die puik gees met lntervarsity. Die uiteindelike vol
tooiing van die studentesentrum het sy bydrae in hier
die verband gelewer. Hoe dan anders met so 'n 
gebou en sulke fasiliteite! 

Orlinterlng 

Orientering het veral in die laaste tyd sterk onder die 
soeklig gekorn. Met baie negatiewe dinge gese, wil ek 
dit stel dat positiewe orientering in die verlede die 
hoofoorsaak is van die PU se sterk betrokkenheid in 
die georganiseerde studentelewe en veral die lojale 
werkywer van ons studente in die verenigings. Ek ver
trou dat in die toekoms hierdie saak ook met oorleg 
hanteer sal word. 

Vir die eksamen 

Sterkte aan alle Pukke vir die eksamen, geniet die va
kansie - volgende jaar is 'n wenjaar! 

As u belangstel om Die Besembos te bestel vul onder
staande vorm in en gee dit aan die Primarius of Prima
ria. 

I - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

BESTELVOR.M VIR 
DIE BESEMBOS 

Ek wil graag .. . ... eksemplare van Die Besembos by 
my huis ontvang. 

Ek sluit R ..... hierby in. 

Ek wil dit KBA ontvang 
(Merk met kruisie) 

Die prys is R4,00 
Verkoopsbelasting en 
posgeld is ingesluit. 

VAN: .. ... .. .. ..... ...... ........ ... ..... ......... .. .. . (in blokletters) 

VOLLE NAAM: 

POSADRES: 

Poskode 

HAN DTEKEN I NG: 

.----- --- ___ , 

5 

Die massa gaan nou wys {skryf) wat hulle die jaar op die PU 
geleer het. 

Sers. 

Toere na heinde en ver. 

Pukke eet 
- witmuis 
DIE oorlewingsgroep van Dit was nogal moeilik om 
die Voortrekkers het die 'n witmuis dood te maak 
12de September 'n "braai- sonder enige gereedskap, 
vleis" gehou. Daan du Toit veral omdat hy nie wou sti/sit 
het eers vertel van verskil- nie. Twee duiwe was ook 
lende maniere van vuur- skoongemaak, oopgesny, 
maak sonder vuurhoutjies in gesout en heerlik op die kole 
'n noodsituasie, byvoor- gebraai. 
beefd deur jou horfosie of Terwyf die vetjies afge-
vuurkfippe te gebruik. Dit drup het, het party besfuit 
was die dames se taak om dat hulle nie meer honger is 
die vuur te maak met sfegs nie, maar die wat tog hul 
'n paar stukke brandbare moed bymekaar geskraap 
materiaaf tot hul beskikking. het om. te proe, was nie spyt 
Na 'n paar skeptiese aan- nie. 
merkings het die vuur tog Wie het nou kon dink dat 
gebrand. witmuis lekkerder as duifs-

vfeis smaak? 

Wesvalia Boekhandel 
Tometraat 84 Tel. 8880 

Verskaffers van 
opvoedkundige boeke 
en skryfbenodigdhede. 

. TROU IN GOllNGSAK 
- WATWOU; 

Daar is 'n wonderlike trourok by Annemarie wat jy kan 
huur of laat maak by telefoon 5501 Parys. 

I 

•DiMa 
BAKKE RY 

SMAAkllll VLEISPASnlE 
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Lesers word vriendelik uit
genooi ollf briewe aan Die 
Wapad te stuur vir publika
sie. Briewe mag onder 
skuilname geskryf word. 
Let egter asseblief daarop 
d~t u volle naam en adres 
die brief moet vergesel -
anders kan dit nie gepubli
seer word nie. Ons waar
deer u samewerking in die 
verband. - (Red.) 

Speier verdedig 

Muurbalklub 

Geagte Redakteur 
Na aanleiding van die 

hoofartikel deur l.M. in Die 
Wapad van die agt-en-twin
tigste September, wil ek, as 
'n tevrede muurbalspeler, 
net 'n paar regstelligs maak 
en 'n woord van dank rig 
aan die persone aan die'f'oer 
van die PU-Muurbalklub se 
sake. 

Ek dien nie op die bestuur 
van die muurbalklub nie -
hierdie is dus my eie sie
ning. 

l.M., ek wil u net eers reg
help: 

Geen Wes-Transvaal
speler mag op enige ba.an 
speel sander 'n soc plak
kertjie nie tensy hy/sy deur 
die bestuur van die PU
Muurbalklub of die Oude 
Molen (personeel) klub 
genooi is nie. Dit is wel so 
dat die baan vir Wes-Trans
vaal ligaspelers gereserveer 
is, maar dit is net Pukke of 
personeel wat gratis daar 
mag speel. U kla omdat hy 
gereserveer is, maar ek dink 
dat dit 'n ongegronde klagte 
is. Daardie glasmuur kos 
baie duisende rande en is 
nie bestand teen onervare 
spelers se aanslae nie. 

U kla dat die bane moet 
oopstaan. As u nie klasgeld 
betaal nie, mag u ook nie 
klasdraf nie. Net so met 
muurbal. As u nie betaal nie, 
kan u nie verwag om te 
speel nie. 

l.M. beweer ook dat die 
Muurbalklub nie verantwoor
delik is vir die onderhoud 
van die bane nie. Dit is 'n fla
grante leuen. Ek weet dat 
die Muurbalklub moet opdok 
vir deure wat stukkend 
geskop word en pleistering 
wat afval. 

J.H. du Toit. , 

• Ek het nle die bewaring 
gemaak dat Wes-Trans
vaa lspelers (nle-Pukke) 
nle betaal nle. Ek het dit 
daarteen dat nle-Pukke be
voordeel word ten koste 
van PU-koshulsspanne op 
die wedstrydbaan. Ek het 
dit nle daarteen dat Wes
Transvaalspelers (Pukke) 
nie betaal nie. 
• Dlt is 'nope vraag of PU
koshuisspanne so oner
vare Js dat hulle die glas
muur sal beskadig met hul 
"aanslae". 
• Volgens mnr. Hans van 
Zyl, direkteur van die stu-

dentesentrum betaal die 
Muurbalklub nie vlr die 
ban~ nle en geen instand
houdlngskoste nie, maar 
SLEGS opsetllke breek
skade. (Geen deure is nog 
stukkend geskop by die 
bane In die Studentesen
trum nle). 
• Die vergelyklng met 
klasdraf Is absurd. Daar 
word vlr akademiese 
onderrig betaal, nle vir 
klasse nle. , 
• lh verband met die lede
geld wat "Muurbalklub 
geprys" uiteengesit \')'Ord, 
kan die volgende gevra 
word: 

Waarom moet 'n speler 
wat vir ontspanningsdoel
elndes at en toe speel by 
die Wes-Transvaalde 
Muurbalunle affllleer 
(R3,50)? 

Waarom moet dieselfde 
persoon die muurbaldlnee 
bywoon (R4,00)? 

Die Admlnlstrasie en op
setll ke breekskade kan 
verhaal word van die 5 
sent spelgeld en die skul
dlge persone. 

Die muurbalklub het nie 
amptellk enige van die be
werlngs wat gemaak is 
ontken, weerle of beant
woord nie. 

1.M. (Asst. red.) 

Muurbalklub 

geprys 

Die Redakteur 
Na aanleiding van die 

brief van "Ontevrede", wil 
ek net se dat jy vir alles moet 
betaal, want alles kos geld . 
Niks in hierdie wereld is 
meer verniet nie. 

Die ou bane is ' gesluit 
omdat daar geen toesig is 
nie. Dit is jammer dat dft so 
is, maar as daar nie toesig is 
nie, word die bane vreeslik 
verniel. Jy hoef my nie te glo 
nie, maar die ou baan se 
deur moes binne twee weke 
twee maal vervang word 
omdat dit stukken'd gekap 
was. 

As jy nie 'n lid van die 
muurball".lub is nie: staan dit 
jou heeltemal vry om die 
bane te gebruik. Jy moet net 
bereid wees om jou soc te 
betaal. 

En dan die geld: Vir elke 
speler wat by die PU-Muur
balklub aansluit, gaan R3,50 
na die Wes-Transvaalse 
Muurbal Unie vir affiliasie
fooie. Verder het elke lid 'n 
uitnodiging ontvang na die 
Muurbaldinee. Se byvoor
beeld dit kos R2 per per
soon. dan is dit R4 per lid . 
Nou is ons al by R7,50 per 
persoon. En dan is die stuk
kende deure nog nie betaal 
of die plakkate nog nie op
geplak nie. 

Dan is daar nog ander on
koste ook, soos die be.spre
kingsvorms ens. Soos almal, 
het die Muurbalklub ook al 
die finansiele gate om toe te 
stop. 

Die groat probleem is dit: 
Toe ons net 2 bane gehad 
het, was niemand bereid om 
te sukkel en ure te wag vir 'n 
baan nie. En noudat die 
nuwe bane klaar is, het al 
die "Johnny come lately's" 
'n eiertjie te le omdat hulle te 
vrekkig is om R10 ledegeld 
te betaal. Ek, wat van die 
begin af lid is, het baie goeie 
waarde vir my geld gekry en 
is dood tevrede. 

Baie dankie vir die Muur
balklub se bestuur. Gaan 
voort met die goeie werk. 
Ons ou horde is rotsvas 
agter julle. 

Dankie, 
J.H. du Toit. 

I 

Karate-berig skep 

verkeerde 

indruk 

Ek skryf na aanleiding van 
die berig "Japanese Ka
rate Assosiasie" in Die 
Wapad van 21 September 
1979. In die berig word ge
skryf dat die JKA-styl wat 
nou aangebied word " 'n 
nuwe sportspoort vir die PU 
is." Hierdie stelling is heel
temal verkeerd, aangesien 
daar reeds van die vroee 
sestigerjare karate op die 
PU beoefen word. Vir die af
gelope vier jaar word die styl 

DIE POLITIEK SE ROL 
BY DIE AFRIKAANSE 

STUDENT 
Vlr die doel van hierdie 
kort artikel beperk ek my 
tot die Afrikaanse Stu
dentebond en tot studen
tepolitiek. By studentepoli
tiek bedoel ek die akade
miese omgang met land
sake en nle alledaagse 
kampussake en -probleme 
nie. 

Die doel van die ASB 
bepaal horn onmiddellik 'by 
die kultuur van die 
Afrikaanse student. Die 
werksterrein van die ASB is 
dus die Afrikaanse student 
en wel op kulturele gebied. 
Die kultuur van die Afrikaner 
is myns insiens niks heiligs 
of geslote nie maar in die 
geval die Afrikaner uitgeken 
kan word. Uit die aard van 
die verskeidenheid van ons 
samelewing behoort die 
ASB ook sy prioriteite te stel 
sodat hy op die mees effek
tiewe wyse aan die regte 
sake aandag gee. 

Enige realistiese opname 
van die omstandighede in 
SA laat 'n mens beset dat 'n 
gebrek aan belangstelling in 
die politiek of selfs 'n weer
sin daarin op die minste ka
tastrofiese gevolge kan he. 
Die politieke toestand van 
ons geliefde land sal ook vir 
die afsienbare toekoms die 
intense aandag van al sy in
woners vra - en daarom 
ook van die Afrikaanse stu
dent. 

Buiten die feit dat die 
praktiese omstan:iighede 
van volkereverhoudinge in 
SA die aandag van ook die 
Afrikaanse student eis noop 
die grondslag en doel van 
die ASB die Afrikaanse stu
dent om horn met die land
sake van die dag besig te 
hou - en hier is die rigting 
van sy denke, nl links of regs 
van minder belang. 

Om net twee punte uit die 
geformuleerde doel van die 
ASB aan te haal: 

1. Die handhawing en uit
bouing van die Christelik
nasionale lewens- en 
werklikheidsbeskouing. 

2. Die bestudering van 
lands- en lewensvraag
stukke op akademiese 
wyse. 

Is 'n bewys van bg. stand
punt. 

En die wyse van beoefe
ning dan? 

Gebalanseerd, ja ook aka
'demies intensief, en met toe
wyding. 

Gelukkig bestaan die 
mooi kultuur van die 
Afrikaner nie net uit politiek 
nie, maar ook uit ander fa
sette - waaraan ook ek 
baie geheg is. 

Mag dit nooit gebeur dat 
die rigting van denkwyses 
ten opsigte van studentepo
litiek die Afrikaanse student 
van die beoefening daarvan 
weerhou nie! 

Goju-Ruy hier aangebied . 
Die afrigters het dan ook 'n 
3de en 4de dan by name 
sensei Harold Wagner en 
Braam Peens. 

Verder word beweer dat 
"al die ander universiteite in 
ons land afrigting het in die 
styl". Ek was reeds op 3 
SAU Karatetoernooie en 
slegs twee ander univer
siteite naamlik UOVS en 
RAU beoefen hierdie styl. 

Wat my betref' skep die 
berig 'n verkeerde indruk in 
soverre dit karate betref op 
die PU. Die persoon wat die 
berig vir u geskryf het ver
keer beslis onder 'n wanin
druk. Bowenal is dit 'n ver
gunning van die Sportraad 
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dat hierdie persone wel hier
die· styl hier mag beoefen. 

Pieter Groenewald. 

Die berig is met al sy inllg
ting as korrek en juis aan 
die Sportredaktrlse oor
handlg deur mnr. Smook. 
Die Wapad kan dus geen 
skuld dra vlr 'n "verkeerde 
lndruk" deur die inligtlng 
gewek nle. 

Sportred. 

Voorstel vir sportfooi 

Na aanlelding van die 
berig wat in Die Wapad van 
28 September verskyn het 

/'\ 

van sportsoorte In die Stu
dentesentrum wat se gelde 
so hoog Is, wll ek net die 
volgende voorstel maak. 

Waarom word elke stu
dent aan die PU nie verplig 
om R10 Sportgeld te betaal 
nie? Dan kan hierdie geld 
verdeel word onder die ver
skillende klubs op 'n sekere 
basis. Dan sal dit nie gebeur 
d{it, indien 'n persoon aan 
meer as een sportsoort dEfel
neem, hy by elke sportsoort 
ledegeld moet betaal nie. 
Op die manier kan persone 
ook vir ontspanning aan sport 
deelneem en nie net op 
kompetisievlak nie. 

Marlene Woest. 

INTER-UNIVERSITER 

CHO-Konferensie 
vind 

gasheer 

Die Derde Konferensie vir 
Christelike Hoer Onderwys 
sal In 1981 by Dordt Col
lege, Sioux Centre in Iowa 
in die V.S.A. gehou word. 

Hierdie besluit is geneem 
op 'n vergadering wat te 
Calvin College by Grand 
Rapids gehou moes word 
vanwee die w'eiering van die 
Vrije Universiteit van Amster
dam wat oorspronklik as 
gasheer sou optree. 

Die VU het onttrek omdat 
die PU vir CHO ook die kon
ferensie sal bywoon en dit 
nie met voorwaardes deur 
hulle gestel, ooreenstem nie. 

Prof. Elaine Botha sal 
Suid-Afrika verteenwoordig, 
en dr. Bennie van der Walt 
die lnternasionale Klarings
huis vir Christelike Hoer 
Onderwys aan die IBC. 

Die tema vir die vyf
daagse akademiese ge
sprek is die (neo-) Marxisme 
vir die Christen Wetenskap 
vandag. 

ASB en 
Maties sit vas 

Mnr. Chris Fismer, Presi
dent van die ASB, het 'n 
skerp aanval op die Maties 
geloods as gevolg van be
weerde ultlatlngs wat deur 
hulle studenteraadsvoor

Universiteite oral duurder 
Daar is tekens daHdas- en 
koshuisgelde vir 1980 by 
die meeste universitelte 
verhoog sal word. 

Die rektor van die Univer
siteit van Pretoria, prof. 
Hamman, het onlangs aan
gekondig dat klasgelde met 
ingang van 1 ~SO met 15% 
gaan toeheem. Koshuis
gelde sal met R70 per jaar 
verhoog word. Mans sal 
voortaan R750 en dames 
R740 per jaar betaal. 

Die RAU se huidige kos
huisgelde van R770 per jaar 
sal waarskynlik met R30 ver
hoog word alhoewel dit nog 

nie amptelik aangekondig is 
nie. 

Die Universiteite van Stel
lenbosch, Kaapstad en die 
OVS voorspel ook toenames 
in gelde van ten minste 10%. 

Die Raad van die PU vir 
CHO het egter aangekondig 
dat die koshuisgelde van 
R750 per jaar basies onver
anderd sal bly terwyl 'n 
ondersoek na moontlike dif
ferensiasie van klasgelde 
geloods sal word. 

UNISA het ook bekend 
gemaak dat klasgelde vir 
19SO onveranderd sal bly. 

Engelse Maties verafrikaans 

Mnr. Hllgard Bell, studen
teraadsvoorsitter van die 
Universiteit van Stellen
bosch, beweer dat Engels
sprekende studente wat 
aan die universiteit stu
deer, verafrlkaans en dat 
daar nie sprake is van 'n 
basterkultuur wat ontstaan 
nie. 

Hy skryf dit toe aan die feit 
dat slegs 12% van die stu
dente Engelssprekend is. 
Hulle moet inskakel by die 
feit dat Afrikaans die voer
taal is. Volgens horn is die 
Engelse studente polities 
meestal liberaal en ontwikkel 
hulle vinnig 'n begrip vir die 
Afrikaner, sy kultuur en 
waardes. 

Mnr. Bell se verder dat 
daar geen vyandigheid 

tussen die taalgroepe is nie. 
Daar is wel verenigings wat 
uitsluitlik vir die 'i,nderstalige 
studente voorsiening tref, 
maar hulle dring nie aan op 
aksiegroepe wat hulle be
lange vooropstel nie. Die al
gemene gevoel by die stu
dente is dat kontak oor die 
taalgrens hulle lewensuitkyk 
verbreed. · 

Verteenwoordigers van 
die Randse Afrikaanse Uni
versiteit en die Universiteit 
van Pretoria beweer egter 
dat, hoewel die persentasie 
Engelssprekende studente 
aan die betrokke univer
siteite kleiner is, hulle beslis 
hulle identiteit behou en nie 
verafrikaans nie. 
(Die Vaderland 27 Sept. 
1979) 

sltter, mnr. Hllgard Bell in ---------------------
die Pers gemaak Is. 

Mnr. · Bell het gese die 
ASB volg 'n beleid van 
Blanke-oorheersing . Mnr. 
Bell het sy stelling gestaaf 
op grand daarvan dat ASB 
die Afrikaner en blanke as 
prioriteite in hulle politiek 
stel. Hierteenoor stel die 
Maties geen bepaalde 
groep eerste nie en wil hulle 
politiek op 'n akademies ge
f u n deer de grondslag 
bedryf. 

Mnr. Fismer het mnr. Bell 
se verklaring as ongegrond, 
na'ief, opsetlik en oningelig 
bestempel en hy beskou dit 
as verkleinerend en ingestel 
op publisiteit. 

In sy reaksie hierop het 
mnr. Bell gese dat sy uitla
ting gemik is op prominente 
ideologiee in die ASB
beleid. Mnr. Bell se hy be
treur die feit dal die ASB
President nou 'n ophef maak 
van verskilpunte. Die-Maties 
wil graag kontak met die 
ASB behou ten spyte van 
hulle verskille. 
(Uit: Hoofstad 20 September 
1979) 

Akademiese f1aad 
ondersoek probleme 

Die aanpasslngs- en 
studieprobleme van diens
pligtlges sal blnnekort. 
deur 'n kommlssie van die 
Akademiese Raad onder
soek word. 

Dit vloei voort uit 'n soort
gelyke ondersoek wat ver
lede jaar in die Fakulteit Na
tuurwetenskappe geloods 
is. Probleme het veral in die 
Departemente Wiskunde en 
.Fisika voorgekom. Die twee 
vakke is tot 'n hoe mate op 
Matriekwerk gebaseer. 

Die destydse kommissie 
het aanbeveel dat diensplig
tiges in die orienteringsweek 
'n blitskursus in die betrokl<e 
vak loop om hulle agter
grondskennis op te knap. 
Die voorstel het verlede jaar 
egter te laat gekom om prak
ties uitvoerbaar te wees. 

Die nuwe Akademiese 
Raadskommissie sal die 
aanbe'(eling moet onder
soek. Volgens die voorsitter, 
mnr Ankiewicz, sal hulle 

egter eers 'n meningspeiling 
in al die fakulteite maak om 
die omvang van die pro
bleem te bepaal. Dit is nie in 
alle vakke 'n probleem nie, 
maar wel in sekere B.A.
vak~e soos tale. 

Volgens mnr. Jan Botha, 
vise-voorsitter van die SSR 
wat verantwoordelik is vir 
orientering , het die voorstel 
wel meriete. Hy voel egter 
dat daar versigtig te werk 
gegaan moet word . Differen
siasie binne die eerstejaars
groep sal die groepsgees 
benadeel. Geen onderskeid 
moet gemaak word tussen 
eerstejaars wat uit die skoal 
universiteit toe is en die wat 
reeds militere opleiding 
ondergaan het nie. Vir horn 
is die doel van orientering · 
om die studente in te skakel 
by die PU, op akademiese 
en ander terreine. Om dit te 
bereik moet 'n eerstejaar die 
voile program deurgaan. 
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Oppikant. Fata: Jaco Pretorius. -

Foto: Jaco Pretorius. 

NUUSFLITSE: 
Die dagbestuur van die 
koshuisraad het Maandag 
17 September vergader, 
waarop die volgende voor
gehou is: 

• Heelwat probleme word 
met die dames-interkoshuis
uittekenstelse ondervind. 
Klagtes dat kontrole nie 
streng toegepas kan word 
nie, is ontvang. 'n Komissie 
is aangestel om probleme 
random uitteken te onder
soek. 
• Eerstejaar~ word nie 
onthef op die datums soos 
deur die HK-lede aan die 
begin van die jaar vasgestel 
is nie. 
• Meer geld moet tydens 
karnaval aan koshuise be
skikbaar gestel word . Die 
huidige bedrag is onvol
doende. 
• Probleme word ondervind 
met die huiskasgelde wat in
woners moet betaal. Po
gings om almal dieselfde te 
laat betaal blyk onsuksesvol 
te wees. 
• Koshuisjaarbegrotings 

1jor~-.rl 

Tjort het my vertel waar hy 
vandaan kom, en glo my 
dis nou lnteressant. 

Tog het ek nie woorde 
om die plek te beskryf nle, 
en daarom gebruik ek nou 
maar sy eie woorde. Die 
dorpie, vertel hy, is so 
,klein, die son kom nle eers 

r op nle. Daar kan ook 
le lugfoto's van die plek 
eneem word nie, want dlt 

onder 'n boom. 
Tjort se dit is vervelig op 

ie plek, want wanneer 
ens in die oggend op-

1taan, is daar niks om te 
oen nie, en dan het mens 
woonlik die heeldag tyd 

dit te doen. 
En dan is daar die feitlik 
igdurende droogte wat 

moet by die raadsvoorsitter, 
mnr. Tiaan Pretorius, inge
handig word, soda! die 
nodige beplanning gedoen 
kan word . 

Primorii en primariae moet 
daarop let dat die volgende 
algemene vergadering op 
Maandag 8 Oktober om 
07h30 in die studenteraad
saal gehou sal word. 

• Jan Botha het Wag-'n
Bietjie tydens 'n koshuisver
gadering toegespreek oor 
die huidige SSR-beleid. Dit 
behels nouer interne skake
ling tussen die SSR en kos
huise. 
• Wag-'n-Bietjie het met die 
oog op karnaval 'SQ ge
s I aag de koffie-en-toffie 
aksies met Uitspan en Libe
ralia gehou. 
• Dinki beoog 'n roete 
vanaf Beitbrug tot in Pot
chefstroom vir die trapkar
klub se fondsinsameling . 
Daar sal met die fondse wat 
die koshuise insamel, 'n 
baan by die Fanie du Toit 
gebou word . 

hulle pla, en vertel hy, dit 
was gedurende die son
vloed s6 droog daf dit net 
gedou het. Ge.durende die 
droe wintermaande moet die 
riviere sander water vloei , en 
reen dit dan nog in die 
somer, is die riviere s6 smal 
dat dit plek-plek net een 
oewer het. Hulle grootste 
teleurstelling was egter die 
dag toe die munisipaliteit die 
nuwe robotte in die dorp in 
werking gestel het. Dit het 
nog nie eers behoorlik groen 
geslaan nie, toe vreet die 
koei dit op. Wat die babba
tjies in die dorp van T)ort 
betref: daar is nie water om 
by die melkpoeier te gooi 
nie , en nou voer die 
mammas hul ~leingoed net 
die melkpoeier. Nou se hy, is 
daar geen gedoekefwas
sery nie. Die babas word net 
so nou en dan afgestof. 

Ten slotte het ek vir Tjort 
gevra wat hy dink van die 
onlangse lnligting-skandaal. 
Hy het agteroor gesit, sy 
twee hande se vingerpunte. 
teenmekaar gedruk en pein
send daarna gekyk. Toe se 
hy: "Ek dink dit sal nogal 'n 
goeie idee wees." 
Tjortslens 

Die oorhandiging van die Poerra Beker deur die dames van 
Vergeet-my-nie aan Liberalia, het Maandag 17 September 
plaasgevind. In ruil hiervoor is 'n wilgerboom geplant waar-

onder die Liberalia-mans nog baie wit kuier. 

.. •t' .,. ~, .. ·· ...... ---.;.--·.· .. ' . I\ ~ 
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In die kalklig tydens die koshuisdinees. 
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Klooster Kasteel Foto 's: Thys Hart. 

LEPEL IN DE DAK STEEK? 

u U·re 
met 

I' 

Herwin u energie. fut en lus vir die lewe met 

Per Super Sixty - die nie-sintetiese gesondheids
tabule. vol van liggaamlike heilsaamheid. 
Elke Super Sixty t1bule bevat kregtige Vita-

.,_. mien E plus 59 ander noodsaaklike vitamiene. 

Xty 
spoorelemente en aminosure. Super Sixty is 
geformuleer in · n groentekonsentraatbasis 

I van pietersielill. seldery, prei. kelp (seewier) 
roosbottel, sitrusbioflavonoide. melasse. toru-
11-gi* en lesitien - 'n Yolkome geb1l1nseerde 
samestelling. 

Moenie afgerem raak nit- J11t Super Sixty in u dieet vervang wet moderne tegnologie d11ruit h11l -
Vitamiene. die bron van lewenskrag. 

'n Gehalteproduk van 

NAlURMADE 
one dre u geaondheld op die hart .. 

-.... 

SUPER SIXTY is by alle 
apteke op Potchefstroom 

verkrygbaar. 

I 
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Afskaff ing van lnterv~rsity 
I 

in die toekoms 
Die moontllke afskaffing 
van een lntervarsity of die· 
lnkortlng van sekere akti
wltelte ter besparing van 
brandstof, Is wat gevra 
word In 'n skrywe van die 
Senaat aan die Sportburo. 

Die Sportburo Is In hlerdle 
verband gevra om met die 
studente skakel en het der
halwe met die Sportraad 
geskakel. 

Die Sportraad het gerea
geer en 'n skrywe gerig aan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, die Sp~iliuro wM aan die 

• 

Tevergeefs poog Trevor Strydom, Vyfkamp atleet van SA, 
om Hans Klein (Oostenryk) se hou at te weer. 

PU-muurbal 
'N AANT AL mans- en da
messpanne uit Wes-Trans
vaal , het bp Saterqag 29 
September aan 'n kam
pioensk~p deelgeneem. Die 
PU-Muurbalklub het die 
spanne uitgenooi in same
werking met die Royal-hotel 
Buiteverkope as borg. 

Die PU 1-mansspan het 
die mansafdeling"' gewen en 
Oude Molen, die personeel
klub, het tweede geeindig. 

PU AIKIDO 
Die PU-Aikidoklub het vol
kome geslaag in sy eerste 
groat tree aan die PU. Hy 
het die onderskeiding 
behaal dat al vier die lede 
wat gegaan het om gegra
deer te word, geslaag het 
met 'n persentasie bo 60%. 
Johnny Amendale het die 
beste vertoning van die vier 
gelewer en daarmee die 
trofee vir die beste vegter 
van die jaar verower. 

Senaat voorgele sal word. In 
die skrywe word die afskaf
fing van 'n lntervarsity be
treur en wel om die vol
gende redes: 

Uit die rede vir die moont
like afskaffing is dit logies 
dat die lntervarsity met Kov
sies in gedrang is. Hierdie 
lntervarsity is egter so deel 
van die twee universiteite en 
so tradisieryk dat die afskaf
fing daarvan nouliks denk
baar is. Die afskaffing daar
van sal die Pukke se gees 'n 
ernstige knou gee, want 
waar openbaar die Pukke 
hulle gees anders as juis by 
hierdie lntervarsity? Die PU 
kry juis positiewe berigge
wing as gevolg van hul gees 
wat hulle gewoonlik tydens 
die intervarsity openbaar. 
Verder is dit die enigste vol
waardige intervarsity in die 
land. Die meeste sport
manne sien uit na hierdie 
kragmeting en oefen ekstra 
hard vir die Kovsie-intervar
sity. Die PU se rugbyspanne 
!ewer jaarliks hiervan bewys. 

INTERNASIONALE 
SKERMKOMPETISIE 

SPORTPERSOONLIKHEID 
Die uitslag van die lnternasionale Skermkompetisie 
wat gehou is op Saterdag 29 September was as volg: 

MANS FOIL 
1. Erwin Baumgartner (Oostenryk) 
2. Ernst Malle (Oostenryk) 
3. Albertyn Meyer (Tukkies) 

DAMES FOIL 
1. Cathy Kay (Springbok) 
2. Beale Urdl (Oostenryk) 
3. Anna Goodchild (Springbok) 

Alhoewel die Pukke nie die mas kon opkom nie, die 
ondervinding beslis die stramheid werd . Die geselig
heid na die kompetisie was een groat fees en hier kon 
die Oostenrykers sien hoe daar op die Platte land ·jets 
gevier word . 

Korn sien self woorom die Golf die motor 
van die joor genoem word. 

Golf LS 2- en 4-deur, GLS 4-deur handrot 
en outomoties, GTS 4-deur, Diesel 4-NP• •r. 

Mnr. Fielies Kotze het sy 
lewe lank rugby gespeel, 
maar nadat hy 'n besering 
opgedoen het, moes hy dit 
laat vaar. Fielies wat 'n 
sportliefhebber is, kon nie 
stilsit nie, en het besluit orr 
sokker te probeer speel. Ne: 
'n paar oefeninge het sy 
afrigter, mnr. Egon Schultze, 
sy potensiaal opgemerk. Hy 
het gesien dat Fielies se 
spel verbeter namate hy 
teen beter spelers geplaas 
word . 

Aanvanklik het hy B-liga 
gespeel , maar sy gemoti
veerdheid en gereelde oe
fening het horn na . drie 
maande in die A-l iga ,laat 

Met 'n volle 12-maande-waarborg, ongeag die afstand afgeli. 

HaroldS Volkswagen 
Kerkstraat 220, Potchefstroom. T.el. 4261 

beland. Hy wo,j tans 
beskou as die atleet met die 
natuurlike balbeheeraanleg. · 
Mnr. Schultze betreur die feit 
dat hy op so 'n laat ouder
dom eers begin speel het, 
want dit belemmer Fielies se 
kanse om verder opgang te 
maak. 

\. 

Fielfes Kotze, die sportper-
. soonlikheid. 

Hierdie lntervarsity was juis 
vanjaar die keerpunt in PU
sport. Die afskaffing daar
van sal ons sportmanne en -
vroue negatief stem en ons 
sport sal ook 'n knou daar
deur kry, iets wat ons nie kan 
bekostig nie. 

Die inkorting van sekere 
aktiwiteite is ook nie aan
vaarbaar nie. Oil gaan al die 
kleiner sportsoorte bena
deel. Dit sal dan veral kos
huisrugby laat doodloop, 
want as daar aktiwiteite in
gekort moet word , sal die 
PU-sport voorkeur geniet. 
Nie net die rugby nie maar 
ook die koshuisnetbal en die 
hokkie sal doodloop. Hierdie 
koshuissportsoorte en 
andere is dan juis die inspui-

ting vir die PU-sport. 
Daarom kan ons nie toelaat 
dat hierdie aktiwiteite dood
loop nie. 

Die besparing wat bereik 
sou word indien 'n intervar
sity afgeskaf sou word is 
slegs 'n druppel in die 
emmer. Daar is baie ander 
metodes van brandstofbe
sparing. lndien meer ont
spanningsgeriewe beskik
baar gestel word vir stu
dente, en hulle sodoende 
minder naweke huis toe kan 
ry, sal daar baie meer 
brandstof gespaar word. 

Die Sportraad hoop en 
vertrou dat die Senaat weer 
ernstig hieroor sal besin. 

Pieter Groenewald 
Voorsltter: Sportraad 

KOSHUISATLETIEK 
LEWER 

GROOT PRESTASIES 
Die atletlekseisoen het 
hierdle jaar op 'n hoe noot 
begin. Daar Is vier byeen
komste gehou en al vier 
het pulk prestasies ge-
1 ewer. Hlerdle byeen
komste Is nie gehou ter 
wllle van massadeelname 
nle, maar vir die berelking 
van 'n hoe standaard. 

Die volgende uitstaande 
prestasies is gelewer. Isabel 
Campher het die verspring 
gewen in 'n afstand van 5,69 
meter. Sy het ook die 100 
meter hekkie~ gewen met 'n 
tyd van 15,3 sek. Petro 
Fourie het die 100 meter in 
12,3 sek, die 200 meter in 
24,8 en die 400 meter in 59,6 
sek gewen. Leonie Smith 
het die 400 meter hekkies in 
'n tyd van 46,4 sek gewen. 

Onder die mans het Piel 
Goossen die skyfwerp 
gewen met 'n afstand van 
54,60 meter. Hy het ook die 
gewigstoot gewen met 'n af
stand van 15,38 meter. Jurie 
van der Walt het die 110 
meter hekkies in 14,6 en die 
200 meter in 22,6 gewen. 
Nog 'n puik prestasie is deur 
Fanie Campher wat die drie
sprong in 'n afstand van 14,25 

meter en die verspring in 
6,83 gewen het. 

'n Ander puik vertoning is 
die van Estie van der Merwe 
wat die hoogspring met 'n 
hoogte van 1,60 gewen het 
en ook die spiesgooi in 'n af
st and van 55 , 13 meter 
gewen het. Hierdie afstand 
is 'n SA-rekord maar we~ns 
die tekort aan bekwame 
beamptes is dit nie 'n er
kende rekord nie. Thea Pot
gieter het die gewigstoot 
gewen in 'n afstand van 
11 ,57 meter en het ook 'n 
derde plek verower in die 
skyfwerp. 

Die opwindendste items 
was die twee aflosse wat 
gewen is deur Dinki en 
Hombre. Die volledige kos
huis-uitslae is as volg: 

Dames 
1. Dinki en Kulu 1395 
2. Wanda 1300 
3. Oosterhof 850 
4. Karlien 710 

Mans 
1. Hombre 1770 
2. Caput 1475 
3. Amajuba 1220 
4. Overs 1160 
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