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RAU kom • n1e 
Die SSR het 'n mosie aanvair waarin hulle verklaar dat die datum 
vir die jaarlikse intervarsity tussen RAU en die PU 'n jaar vooraf 
deur sportverteenwoordigers bepaal word. Dit word so gedoen 
sodat die datum met beide universiteite se akademiese roosters 
gekoiirdineer kan word, en om die datum by die onderskeie rugby 
unies en die Suid-Afrikaanse Rugbyraad te registreer. 

In die mosie word genoem te verskuif nie. 
dat die RAU en die PU 'n 
jaar gelede op 1 O Mei 1980 
ooreengekom het as inter
varsitydatum. Albei univer
siteite het hulle akademiese 
roosters met inagneming 
hiervan opgestel. RAU het in 
1980, nadat die akademiese 
rooster van die PU reeds 
begin funksioneer het, 'n da
tumverskuiwing versoek. 

Volgens die mosie is 'n 
verskuiwing van die intervar
sitydatum 'n ernstige ont
wrigting van die akademiese 
program aan die PU, soos in 
1979 onder dieselfde om
standighede geblyk het. Om 
hierdie rede was die PU nie 
in staat om die datum weer 

Die SSR van die PU was 
bereid om 'n sportdag te 
reel op 10 Mei , wanneer al 
die sportspanne sou mee
ding met die uitsondering 
van die eerste en tweede 
rugbyspanne, soda! ander 
sportsoorte die geleentheid 
tot interuniversitere deel
name sou kry. RAU was 
egter nie bereid om op hier
die basis 'n sportdag te hou 
nie-. Die SSR van RAU was 
van mening dat daar nie 
genoeg toeskouers van RAU 
by hierdie geleentheid sal 
opdaag om so 'n sportdag 
te regverdig nie. Die rede 
hiervoor is die rugbywed-

Prof. W. Esterhuyse van Stellen
bosch. 

'-----------...... 
stryd tussen Transvaal en 
Noord-Transvaal waaraan 
rugbyspelers van die RAU 
ook deelneem. 

Saambestaan 
vs. 

integreer 
'n Raadsdialoog is op 1 Mei gehou met prof. F. Jacobs en prof. 
W. Esterhuyse van Stellenbosch as sprekers. Nadat die verskil
lende Rade hulle afsonderlike aksies gehou het, is die gesa
mentlike aksie in die Totius-Gedenksaal gehou. 

Die onderwerp het die vol
gende drie aspekte gedek: 
Apartheid - Gisler en 
Vandag , Saambestaan of ln

Prof. Faan Jacobs van die PU. 

as gevolg van apartheid dat 
ons vandag met nuwe in
sigte van afsonderlikheid 
kan praat. 

·--------------------4 tegrasie en die Gemeen

vang deur die begrip van af
sonderlike ontwikkeling . Af
sonderlikheid het 'n interna
sionale, sosiologiese irislag. 
Vandag is daar nuwe insigte 
op 1948 se apartheid . Dit is 

Van ons mense soos 
Totius het afsonderlikheid al 
in die verlede uit die Skrif 
verdedig. Prof. Jacobs het 
genoem dat dit juis daarom 
gepas is dat die onderwerp 
in die Totius-saal bespreek 
is. 

Verkeer 
Met die toename van motor
fletsverkeer op die kampus 
het dit nodig geword om diE' 
volgende reels onder die 
aandag van motorfietsbe
stuurders te bring : 
• daar mag nie op voet
gangerpaadjies gery word 
nie, 
• daar mag nie op gras
perke gery of parkeer word 
nie. 
• motorfietse mag nie op of 
tussen motorparkeerstrepe 
geparkeer word nie, 
• daar mag nie in of deur 
(die binneplaas van) 'n 
gebou gery word nie. 

Daar word tans parkering 
vir motorfietse ingerig en be
stuurders wat die beper
kings oortree sal beboet 
word . 

SSR-lid bedank 
Mnr. Bert Sorgdrager het op 
Vrydag 2 Mei sunder 'n skrifte
like opgaaf van redes uit die 
SSR bedank. 

Mnr. Bert Sorgdrager 

Die SSr het op 5 Mei 'n 
mosie oor die bedanking 
aangeneem waarin hulle 
verklaar dat hulle kennis 
neem van die bedanking 
maar dit betreur dat hy dit 
gedoen het sonder om skrif
telike redes te verskaf. 

Hulle verklaar verder dat 
die SSR met spyt kennis 
neem van die feit dat daar 
ten spyte van herhaalde 
aanmanings weinig van mnr. 
Sorgdrager se jaarbeplan
ning tot uitvoer gekom het. 
Uit sy halfjaarverslag blyk dit 
duidelik dat hy nog weinig 
gedoen het. 

Mnr. Piet Joubert het die 
mosie ingedien en dit is deur 
mnr. Fanie Haasbroek gese
kondeer. Die mosie is een
parig deur die SSR aange
neem. 

skaplike basis vir die toe-
komstige ontwikkeling van 
die Afrikaner. 

Prof. Esterhuyse het gese 
geen Christen kan die stel
sel van apar_theid steun nie, 
juls omdat die kriteria vir die 
diskrirninasle gegrond is op 
ras en 1<leur. Die verkiesing 
van 1948 is geveg op grond 
van skeiding bloot ter wille 
van skeiding. Afsonderlike 
ontwikkeling is iets anders, 
het prof. Esterhuyse gese, 
want dan is die aksent op 
ontwikkeling. 

Hy het ook gese apartheid 
is op 'n skeidingsmodel ge
fundeer, wat 'n sindroom 
van blanke baasskap is. Die 
het verstewig en aanleiding 
gegee tot 'n reeks onregver
dighede. Vooroordele op 
grond van kleur is immoreel 
en sonde. 

Hierop het prof. F. Jacobs 
gese die begrip apartheid is 
reeds uitgedien en is ver-

Beleid • n1e reg 
'n Studenteparlement is deur die Politiese Raad gehou tydens die 
Raadsdialoog. Die tema was "Apartheid: gister, vandag en more 
- integrasie?" 

Mnr. J.L. du Plooy het die volgende mosie voorgestel : 
• Hoewel die beleid van apartheid besondere voordele vir 

die blanke ingehou het, en steeds inhou, hou dit geen be
vredigende oplossing vir die rasseprobleem van Suid
Afrika in nie. 

• Die beleid van apartheid het toenemende vyandigheid en 
gebrek aan kontak oor die afgelope jare tussen die rasse
groepe in Suid-Afrika in die hand gewerk. 

• 'n Nuwe benadering in Suid-Afrika ten opsigte van ons 
rasseprobleem kan slegs voordele inhou vir alle groepe in 
Suid-Afrika. 

Die mosie is aangeneem met 'n meerderheid van 
stemme. 'n Meningspeiling in die gehoor het aangetoon dat 
die uitslag verteenwoordigend was. Vyf parlementslede was 
teenwoordig en daar was ongeveer veertig mense in die 
gehoor. 

SSR·dagbestuur: halfjaarverslae 
Die volgende is uittreksels uit 
die halfjaarverslae van die 
dagbestuur van die SSR wat na 
ons mening die belangrikste 
is. Daarna volg waar nodig op
merkings na aanleiding van 
die lede se werkbeskrywings 
in die huishoudelike regle
ment, hulle beleidsverklarings 
en jaarbeplannings. 

Mnr. Jan-Louis du Plooy. Vo/
gens hom sat die SSR dringend 
na die leiersprobleem op die 

kampus moet kyk. 

VOORSITTER: 
Jan-Louis du Plooy 
Die groot aantal bedankings 
in Politiese Raad en Akade
miese Raad dui op 'n ont
stellende feit : 6f 'n gebrek 
aan leiers op die kampus, 6f 
'n gebrek aan 'n hoe kwali
teit van leiers. Die SSR sal 
indringend hieraan aandag 
moet gee. 

Aanvanklik het 'n hou
dingsprobleem onder die 
lede self teenoor die Raad 
die werksaamhede van die 
SSR vertraag en bemoeilik. 
Hierdie probleem is slegs 
gedeeltelik opgelos. 

Onervarendheid in die 
SSR het be.slis 'n merk 
gelaat. Ten spyte daarvan 
dat slegs vier lede voorheen 
op die SSR gedien het en 
dat dit kontinu'lteitsprobleme 
veroorsaak het, het aksies 
soos Kamaval en Orientering 

tog goed afgeloop. 

Die voorsitter is addisio
nele lid van die dagbestuur 
van.die ASB-Hoofbestuur en 
hy is ontevrede oor die 
gebrek aan publisiteit wat 
die ASB geniet vanwee sy • 
gebrek aan aktualiteit. Kos
huisbesoeke is op twee na 
afgehandel en het voor
spoedig afgetoop met die 
uitsondering van 'n onaan
gename ontvangs deur Over 
de Voor. 

Die SSR moet veral in
d ring end aandag aan 
politiese denke op die 
kampus gee. 

Die verbetering van kom
munikasie met die studen
temassa soos mnr. Du 
Plooy in sy beleidsverkla
rlng onderneem het blyk 
nie uit sy verslag nie. Daar 
word ook nie gerapporteer 
van skakeling met die 
Vaalrivlerse tak nle. 

ADJUNK-VOOR
SITTER: 

Jan Botha 
Orientering 80 het oor die al
gemeen goed afgeloop. 
Daar is egter nog steeds 
probleme. 'n Ondersoek is 
tans aan die gang en 'n vol
lediger verslag sal later uit
gebring word . 

Die adjunk-voorsitter hou 
ook toesig oor portefeuljes 
en meen dat sake goed ver
loop. (Sien Die Wapad 25 
April). Alhoewel daar pro
bleme is, word dit meestal 
toegeskryf aan omstandig
hede buite die SSR-lid se 
beheer. Dit is veral die geval 
by lntervarsity en die Stu
dentesentrum. 

Die portefeuljewerk loon 
oor die algemeen 'n be
hoefte aan meer aandag en 
harder werk. 

Mnr. Botha het homself 

ook beter akademiese 
orlentering, 'n beter stelsel 
van koshuisbesoeke en 
beter skakeling met die 
studente ten doel gestel. 

VISE-VOORSIT
TER: 
Pieter Fourie 
Die voorsitter van die Rade
kobrdineringskomitee (RKK) 
het gereeld vergaderings 
gehou met raadsvoorsitters 
en die "Wie is Waar" is uit
gegee. Die ondersoek van 
die kommissie insake ver
goeding van Raadsvoorsit
ters duur steeds voort. 

Politiese Raad funksio
neer goed, maar daar word 
te min anderskleuriges as 
sprekers genooi. Dit het tot 
gevolg dat Puk-studente te 
maklik eensydig gevorm 
word . Ontspanning bly 
steeds 'n probleem van Kul-

tuurraad en sake soos n 
kampusteater moet onder
soek word . 

Korpsraad funksioneer vir 
die eerste keer in jare 
vanwee die herstrukturering 
van die Raad. Koshuisraad 
daarenteen dien slegs as 
kobrdineringsliggaam en 
behoort in die toekoms ook 
as diensliggaam te funksio
neer. Die werksaamhede 
van Sportraad is stelselma
tig deur Sportburo oorge
neem en studente sal moet 
poog om weer selfstandig te 
word . Akademiese Raad het 
vanwee probleme nog nie 
gefunksioneer nie, maar het 
nou begin werk. 

Rade se vergaderings is 
goed bygewoon deur SSR
lede. Dit is jammer dat daar 
so bitter min SSR-lede is wat 
nog aktief werksaam is in 
hulle rade. 

Mnr. Fourle het In sy be

• Vervolg op bl. 2 



Beeldende Kunste Letterkunde Musiek Teater 

Groot kuns daagliks • 1n Sentrum Reels • 
Vlr 

In die voorportaal van die 
Hennie Bingle-studentesen
trum hang 'n · aantal skilderye 
van bekende Suid-Afrikaanse 
kunstenaars. Die werke is deel 
van die PU se permanente ver
sameling. 

Een van die werke (sien 
foto) is deur Christo Coetzee 
geskep. Hierdie kunstenaar 
is een van Suid-Afrika se 
grootste kunstenaars - hy 

het reeds internasionale be
kendheid en erkenning ver
werf. Sy kuns word beskryf 
as 'n samestelling van twee 
elemente , die " assem
blage-kuns" en die "nuwe 
barok" - een van die hoof
rigtings waarin die heden
d a a gs e abstrakte kuns 
beweeg. 

Hierdie werk van Coetzee 
is verteenwoordigend van 

Oulilie Jioppies 
vir 

sleept~d 

en tc: le ander aar
digheidjies om 'n 
eerstejaar se ka
mer interessant te 
maak. Rakke vol van die oulikste goed 
om 'n dierbare maat se hart bly te maak. 
Net langs die INSLEEP-KAFE.E. 

lnsleep -g~skenkwinkel Gift Shop 

?i'lJVISTRAAT 100 TELEFOON 2-1033 

tUIJS B 
vat dit kop toe! dolls 
.:"' " ~ Korn ans stel jou voor aan 

'"' 1 , ' 'n nuwe dimensie in haar-
~ ~ \ golwing: UNI-PERM met 

~ _,, .;, .,, tuurl1ke krullel ~-"· 
. Geen kroes-en- · 

! knoop bossiekop ?.' . · ~ ( . 
nie I Nag goeie . Q ; 

nuus van Guys & · 
Dolls · is lae, lae. pryse net 
vir studente! Wees 'n IN
ding! Bly voor met die 
jongste haarmodes! Altyd 
tot u vriendelike diensl 
Die uwe, 

GUYS & DOLLS, Tomstr. 82, tel 8071. 

assemblage , waarin hy 
voorwerpe op doek monteer 
en met verf bedek soda! dit 
deel vorm van die skildery. 

(kuns wat in Europa ont
staan het) , te beoefen. 

Van der Reis se kleurge
bruik word gekenmerk deur 
grondskakeringe soos diep
rooi en oker en sy skilder
kuns het 'n sterk sintuiglike 
inslag. 

deelname aan 
Hy gebruik die sirkel en sy 

variasies as sentrale motief, 
asook 'n vermenging van 
werklikheid , illusie, gekrulde 
patrone en die naasmekaar-

poesiekompetisie 
stelling van kontrasterende .,._ __________ .....__ _________ __, 

kleure. Veral in sy latere sta
dium het die astrale vorm en 
ruimtelikheid horn begin in
teresseer, sodat hy selfs die 
"kunstenaar van die ruimte
eeu" genoem word . 

Een van die ander werke 
in die voorportaal (sien foto) 
is die van Gunter van der 
Reis . Hierdie kunstenaar 
was een van die eerste Suid
Afrikaanse kunstenaars om 
die sogenaamde "matiere" 

Links: Hierdie skildery is een 
van die werke wat deur Christo 
Coetzee gemaak is. Dit hang in 
die foyer van die Studentesen
trum. (Sien bygaande artikel.) 

Filmvereniging 

vertoon 
pryswenner 

Die derde film van die Filmver
eniging word op Woensdag
aand, 14 Mei vertoon. Die film 
watvertoon word is "Le Crabe-

Tambour". Die film is in 1977 
in Frankryk vervaardig. Pierre 
Schoendoerffer is beide die re
gisseur van die film en die 
skrywer van die oorspronklike 
roman. 

Musiekkompetisie 
Die film handel oor drie of

fisiere van 'n begeleidings
vaartuig van die vloot aan 
die kus van Newfoundland 
wat terugdink aan hulle 
vriendskap met Crabe-Tam
bour - 'n persoon met wie 
die drie 'n noue band gehad 
het in lndo-China en Algerie . 

vir amateurs 
"Crescendo" is die grootste 
eietydse musiekkompetisie in 
Suid-Afrika wat vir jong ama
teur- en semi-professionele 
sangers en musiekmakers aan
gebied word. 

Die eerste prys van 
R1 000 word deur Sonja He
rold! geborg. Daar is ook die 
goue Crescendo-trofee en 
'n professionele platetoets
opname vir die wenner. 

Oudisies word op sentrale 
dorpe en stede gereel. Dit 
word deur lede van die 
beoordeellaarspaneel byge
woon en beoordeel. Daar 

Verslae 
• Vervolg van bl. 1 

leidsverklaring homself 
ten doel gestel om elke 
koshuis 'n "ware huis" te 
maak vir ons studente. Net 
na sy verkiesing het hy 
verklaar dat akademiese 
orientering, beter oplei
ding van dosente en die 
evaluering van klasgeeme
todes noodsaaklik geword 
het. 

ADDISIONELE 
LID: 
Piet Joubert 

/ 
Hy was sameroeper van 'n 
kommissie van ondersoek 
oor vergoeding van studen
teleiers en lid van 'n soort
g e I y ke kommissie oor 
Raadsvoor.sitters. Hy het sit
ting op die Beheerkomitee 
van die Studentesentrum en 
het gehelp met die onder
soek na oop- en toesluit van 
die Studentesentrum. 

Die SSr-vergaderings is 
op band opgeneem en 
ander universiteite se no
tules is geliaseer. Hy behar
tig die punt lnteruniversiter 

word op 16 Augustus 1980 
'n oudisie op Potch-efstroom 
gehou. 

Daar sal aandag gegee 
word aan die volgende as
pekte: intonasie, uitspraak, 
asembeheer, frasering , di
namiek, tempo en vertol
king. 

Belangstellendes kan kor
respondensie aan die vol
gende adres rig : 

CRESCENDO 
Posbus 4584 
JOHANNESBURG 
2000 

op SSR-vergaderings. 
Hy was behulpsaam met 

orienteringsaktiwiteite, die 
amptelike opening van die 
SSR-gedeelte van die Stu
dentesentrum, en die geluk
wensingsrooster. Hulp is 
verskaf waar portefeulje
houers afwesig was en daar 
was genoeg tyd om aandag 
te gee aan die koshuis en 
Raad wat hy verteenwoor
dig. 

Mnr. Joubert is ook verant
woordelik vir gereelde ska
keling tussen die SSR en 
die Studenteraad van die 
Vaalrivierse· Tak. Hy moet 
sorg dat vergaderings van 
die Tak waar nodig en 
moontlik bygewoon word 
en dat 'n lid van die Tak se 
Studenteraad die SSR-ver
g ad er in gs waar nodig 
bywoon met die doel om 
die Tak se studenteraad 
tot volle outonomie te lei. 

SEKRETARIS: 
Gert Coetzer 
Die administrasie van die 
SSR-kantorekompleks en 
die algemene administrasie 
van die SSR, soos agendas 
en notules, word tans deur 

Die kaptein, wat besig is 
om aan kanker te sterf, die 
skeepsdokter en die hoof-in
genieur het elk hulle eie 
siening van die man wat 'n 
groot indruk op hulle 
gemaak het. 

Alhoewel die film 'n groot 
sukses was in Frankryk, was 
dit ook heel kontroversieel. · 

Alie kritici het egter saam
gestem oor die uitstekende 
fotografie van Raoul Cou
tard . 

"Le Crabe-Tambour" het 
die Grand Prix van die Aca
demie Francaise verower. 

die SSR-sekretaris gedoen. 
Daar is onderhandel met 
koshuisadm inistras ie om 
goedkoper etes vir dorpstu
dente in die Lettie du Plessis 
Eetsaal te verkry maar die 
Beheerkomitee het dit afge
keur. 

Daar word probleme 
ondervind met die skakel
bord van die Studentesen-

_trum . Daar word beoog om 
dit na die kantoor van die 
SSR-sekretaresse te verskuif 
maar dit sal meebring dat sy 
haar ander werk nie sal kan 
doen nie. Daar is probleme 
met raadsvoorsitters wat nie 
reelings nakom nie. Hui le sal 
in die vervolg beboet word . 

Publikasies wat na buite 
versprei word , word gevlak
druk en interne publikasies 
word afgerol. 'n Voorblad vir 
SSR-notules is ontwerp en 
goedgekeur. Die sekretaris 
het gedurende orientering 
as waarnemende voorsitter 
van Akademiese Raad op
getree. 
Mnr. Coetzer sou ook 
aandag gee aan oriente
ring op akademiese vlak 
omdat dit volgens horn be
langriker is as ander orien
tering. Die sekretaris moet, 
buiten aan die SSr-leCte, 
ook aan die massa kennis 

Die Wapad bied vanjaar weer 
'n poi!siekompetisie aan. Die 
sluitingsdatum is reeds 30 Mei 
1980. Daar is dus nie meer 
baie tyd om vir die kompetisie 
in te skryf nie. Na die 
sluitingsdatum sal geen ge· 
digte aanvaar word nie. 

Die reels van die poesie
kompetisie is soos volg : 
- Die deelnemers moet 
studente van die PU wees. 
- Elke deelnemer kan 
meer as een gedig inskryf, 
maar die· maksimum per 
deelnemer is vyf gedigte. 
- Van elke gedig wat inge
skryf word , moet daar vier 
kopiee wees, waarvan een 
kopie die naam en adres 
van die digter bevat. Die 
ander kopiee moet asseblief 
anoniem gelaat word . 
- Alie inskrywings moet 
gepos word aan Die Wapad, 
SSR, PU vir CHO, Potchef
stroom, of dit kan geplaas 
word in die Wapad-posbus
sie (13) by die lnligtings
buro. Die koeverte moet 
egter duidelik geadresseer 
wees POESIEKOMPETISIE. 
- Redaksielede van die 
Wapad mag aan die kompe
tisie deelneem maar hulle 
sal nie in aanmerking kom 
vir die pryse nie. 
- lngeskrewe gedigte mag 
nie voorheen in 'n nasionale 
publikasie verskyn het nie. 
- Die gedigte wat die 
eerste vyf plekke verower, 
sal in die Wapad gepubli
seer word. 

Verdere aankondigings in 
verband met die kompetisie 
sal in 'n volgende Wapad 
bekend gemaak word. 

gee van alle SSR-verga
derings en dagbestuurver
gaderings. 

PENNINGMEES
TER: 
Fanie Haasbroek 
Die persentasiebesteding 
van die totale toekenning 
aan die SSR was tot einde 
Februarie 39, 29%. Begro
tingsbeheer is deurgaans 
toegepas en gereelde 
kontak is met die Finansiele 
Adviseur van die SSR 
gehou. 

'n Kursus vir penning
meesters van onderliggame 
is gehou, maar is baie swak 
bygewoon en opvolgwerk 
moes gedoen word . Thalia 
en Alabama werk tans met 
'n voorskotrekening by Fi
nansiele Administrasie. 

Ander besteding uit be
grotingsfonds: (teen einde 
Februarie) 
SSR Portefeuljes 25% 
SSR Algemeen 59% 
Publikasies 16% 
Akademiese Raad 65% 
Korpsraad 49% 
Koshuisraad 25% 
Kultuurraad 50% 
Politiese Raad 13% 
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mondstuk van die afrikaanse 
studentebond 

Jaargang 2 Nommer 1 
Mei 1980 
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80 

ASB 

nu we tema 
Jeugkrag '80 is die ASB se jaartema vir 
1980. 

* die benutting van die krag van die 
Afrikanerjeug om die Afrikaners 
saam te snoer tot volk - Jeugkrag 
'80; 

Die ASB sal vanjaar onder meer kyk 
na: 
* die toerusting van die jeug met die 

doel om Suid-Afrika se probleme, 
vraagstukke en vrae in die dekade 
van tagtig op te los - Jeugkrag '80; 

• die benutting van die Afrikanerjeug 
se kragte om die gelukkige naasbe
staan tussen die afsonderlike volke 
in Suid-Afrika te verseker; 

• die toerusting van die jeug van Suid
Afrika se geweldige potensiaal voort 
te sit en te ontplooi in die dekade van 
tagtig - Jeugkrag '80; 

* die bewusmaking van die Afrikaner
jeug van sy totale afhanklikheid van 
die bron van alle krag - Jesus 
Christus. 

Kongresprogram: 
Die ASB-kongres word van 14 tot 18 Julie 1980 in die Ouditorium van die Hennie Bingle-studente
sentrum by die PU aangebied. Dit word aangebied deur die PU en POK. 
Maandag 14 Julie: 09h00 - Registrasie van kongresgangers 

14h00 - Opening 
19h00 - Amptelike opening deur Sy Edele, Min. F.W. de 

Klerk 
Dinsdag 15 Julie: 08h00 - Opening 

08h 15 - Die Jeug se taak ten opsigte van die Onderwys. 
Bespreking. 

19hOO - Ontspanning 
Woensdag 16 Julie: 08h00 - Opening 

08h15 - Die Jeug se taak ten opsigte van die politiek. Be
spreking . 

15h00 - Sport 
19h00 - Kerrie en rys met GIOwein en Kerse. 

Donderdag 17 Julie: 08h00 - Opening 
08h15 - Mosies 
11 hOO - Die Jeug se taak ten opsigte van Godsdiens en 

kultuur. Bespreking. 
14h00 - Bespreking 
19h00 - Formele Afsluitingsdinee 

Vrydag 18 Julie: 08h00 - Opening 
08h 15 - Mosies 

AS·B 

1 Oh30 - Verkiesing van Dagbestuur van die ASB hoofbe
stuur. 

12h00 - Afsluiting 

en affiliasie 
Die sluitingsdatum vir disaffiliasie van die ASB is verby. Op sommige van ons Afrikaanse kampusse 
het 'n stormagtige disaffiliasiestryd gewoed en het groot getalle studente gedisaffilieer. 

Tydens die ASB-referen- op 'n basis van Afrikaner- van volkseenheid en kultuur-
dum op RAU is 'n sterk anti- eenheid die Afrikaanse kul- bevordering gedoen word 
ASB-gevoel blootgele. On- tuur onder studente te be- nie. Die ASB moet horn juis 
middellik ontstaan dfe vorder. As daar dan wel by ten doel stel om kulturele en 
vraag: waarom disaffilieer s6 geleentheid politiek gepraat vo/kseenheid te bewaar bo 
'n groot groep studente? word , moet dit op s6 'n wyse politieke verdelinge wat 
Waarom is daar by baie on- _geskied dat dit nie ten koste noodwendig gaan ontstaan. 
tevredenheid oor die ASB? 

Naas talle ander griewe ....... ------------------------f 

en klagtes. is daar veral Men·ingsopname oor 
twee sake waaroor studente 

sterk voel en waaraan die k It I h •d 
ASB wel iets kan en sal moet U ure e een e1 
doen. 
• Die huidige stelsel van 
aktiewe disaffiliasie is 'n 
bron van geweldige frustra
sie en sal nie veel langer 
behoue kan bly nie. Daarom 
is dit verblydend om te hoor 
dat die ASB op sy Julie
kongres hierdie saak gaan 
bespreek. Dit lyk vir ons 
noodsaaklik dat die ASB uit
,voer sal gee aan sy voor
neme om die organisasie te 
omskep in 'n bond van stu
denterade. 

Tydens die ASB-kongres op Stellenbosch verlede jaar is 
daar met 'n meerderheid stemme aanvaar dat 'n sinvolle 
samewerkingstruktuur met Afrikaanse Kleurlingstudente op 
die Universiteit van Wes-Kaapland bewerkstellig word op 
gemeenskaplike kulturele sake. 

Die ASB het toegestem tot 'n stigting van 'n tak op die 
Universiteit van Wes-Kaapland as daar sodanige behoefte 
bestaan en die tak bereid sal wees om op die grondwet van 
die ASB te fundeer. 

Disaffiliasie op verskeie kampusse het ontstaan as gevolg 
van die mosie wat aanvaar is. Gevolglik sal daar op hierdie 
kampus 'n meningsopname by koshuise gedoen word en 
aan die hand daarvan 'n studenteparlement gehou word . 
Die voorsteller van die mosie en voorsitter van die SSA, mnr. 
J.L. du Plooy, SSA-lid belas met ASB-portefeulje en mnr. 
Theuns Eloff is van die ministers wat inleidingstoesprake by 
die studenteparlement sal lewer. Raadslede sal koshuisver
teenwoordigers wees wat standpunte volgens menings
vorms van koshuise sal indien . 

• 'n Tweede saak wat baie 
Afrikaanse studente , na links 
en na regs , wegdryf is die 
oordrewe klem op politiek in 
die ASB. Die ASB is primer 
'n kultuurorganisasie met 'n 

% \lspesifieke kultuurtaak. As 
% kultuurorganisasie moet hy 

Studenteparlement sal ook in die vervolg op soortgelyke 
wyse geskied , aangesien dit so deur die grondwet van die 
studenteparlement onder patronaatskap van die Politiese 
Raad volledig bepaal word . horn dan daaraan toewy om 

ASPU wil diens 
~ . 

aan lede /ewer 
ASPU, die Afrikaanse Stu
deAte-Persunie llet volgens 
verskeie bestuurslede eindelik 
tot sy reg gekom. 

Twee projekte is reeds af
gehandel nl. 'n ASPU-hoof
bestuursopleidingseminaar 
en 'n ASPU-konferensie. 

V.l.n.r. is mnre. G. Snyman (voorsitter van ASPU), H. Venter (addi
sionele lid) en A. Bartlett (onder-voorsitter) . Hu/le dien op die dag

bestuur van die Afrikaanse Studente -Persunie. 

By die opleid ingseminaar 
te RAU is baie aandag aan 
beplanning vir 1980 ge
skenk. Daar word· beplan om 
te konsentreer op diens wat 
ASPU aan sy lede kan lewer. 
Die dienste wat gelewer 
word is onder meer: 

• 'n Joernalistiekhandlei
ding wat deur ASPU aan sy 
lede beskikbaar gestel 
word ; RAU-studente 

.tuis in ASB 
• Die werf van nasionale 
advertensies vir lidkoerante; 

• Besoeke van ASPU-dag
bestuurslede aan lidkoe
rante om bande te versterk 
en probleme te help oplos. 

Studente van die Randse 
Afrikaanse Universiteit het 
onlangs tydens 'n ASS-re
ferendum besluit dat hulle 
steeds tuis voel in die ASB. 

Van die 1 820 studente 
wat hulle stemme uitgebring 
het, het 979 vir die ASB 
gestem en 791 teen die or
ganisasie. 

Volgens Raukies met wie 

ASBek g~sels het, was anti
ASB-gesindes goed ver
teenwoordig by die stem
bus. Die grootste gedeelte 
van die vyftig persent weg
blystem is volgens hulle stu
dente wat heeltemal tevrede 
is met die ASB, anders sou 
hulle beslis teen die ASB 
gaan stem het. 

Tydens die ASPU-konfe
rensie by UP {binnemuurs) 
is referate aangehoor en be
sprekings gevoer rondom 
"Die Afrikaanse student en 
die Afrikaanse letterkunde" 
en "Die finansiele aspekte 
van die studentekoerant". 

Die sleutel tot 'n 
goedkoper 

ryding is 
een van 

ELCON MOTORS 
se gebr_uikte. 
motors 

250 GOEIE, GEBRUIKTE MO
TORS AL TYO IN VOORRAAD 
WAARUIT JY KAN KIES 

ENIGE FABRIKAAT 

SPESIALE AFBETAALVOOR-
WAAROES VIA STUDENTE 

Korn gesels met At Jacobs, Pieter Schimpers, Hennie van Rensburg, Piet Loubser, 
Frank Lewis of Duif Voges by RIVIERSTRAAT 82 of skakel 2-3886/7/8 
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• Halfjaarverslae 
Met die plasing van die halfjaarverslae van die 
dagbestuur van die SSR het Die Wapad sy belofte 
in die verband nagekom. Dit is nou die plig van 
elke student om hom- of haarself van die toe
drag van sake te vergewis. 

Op die manier word verkiesing van SSR-lede 
meer sinvol, omdat studente kan vasstel in 
watter mate beloftes en ideale verwesenlik 
word. Hulle besef ook watter leiers vertrou kan 
word om hulle belange te behartig. 

Hoewel dit soms werklik moeilik is om idees 
te verwesenlik, is dit jammer dat al die idees tot 
hervorming nie uitgevoer is nie. Dit is so dat 
samewerking van die studentemassa ook nodig 
is vir die verwerkliking van voornemens soos die 
daarstelling van politiese bewustheid en betrok
kenheid. Die grootste verantwoordelikheid in die 
verband berus egter nog steeds by die inisiatief 
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#~ I 
Die eerste fase van kampusbeplanning is byna voltooi. · 

en leiding van die SSR. r----------- - - ----------------------

Die noodsaaklikheid van effektiewe skakeling s1•s teem· S ''e1 n on te 11 redenhe1•d 
met die studente van ons Vaalrivierse tak, moet I\ I t" If I 1 

meer aandag geniet. Ons kan hulp en waarde- Kobus Visser 
volle advies met die minimum moeite aan hulle 
gee. Skakeling tussen studente van die twee 
kampusse behoort op vaste basis te geskied. 

• , Parkeerreels 
Die nuwe parkeerreels wat veral op motorfietsry
ers betrekking het, sal hopelik groter veiligheid 
op die kampus teweegbring. Die aantal motor
fietsryers het gedurende die afgelope paar 
maande vinnig vermeerder, en dit noodsaak 
dringende oorweging aan die daarstelling van 
maatreels om orde en veiligheid te verseker. 

Na aanleiding van die wyd uit· 
kringende effek van die Kleur
lingskoleboikotte wat vandag 
reeds sy vierde week binne· 
gaan, is dit seker nie onvan· 
pas om 'n bietjie dieper te kyk 
na die gebeure, hul oorsake en 
gevolge nie. 'n Mens kan ook 
nie anders as om jouself die · 
logiese vraag af te vra wat die 
gevolge sou wees indien die 
Blanke skolier sou begin 
betoog ten gunste van die on
tevrede Blanke onderwysers 
nie. 

Uiterlike tekens 
Uiterlik word die skoleboi

kot van die· skoolgaande 
Kleurlingjeug gekenmerk 
deur die verwagte eise en 
ontevredenheid oor sake 
wat wissel van verpligte 
skooldrag , verpligte na
skoolse studietye, verhoging 
van skoolgeld, tekort aan 
skoolboeke, eise vir verteen
woordigende studenterade, 

Die tekort aan voldoende parkeerruimte wat 
tans op ons kampus bestaan, kan nie behoorlik 
opgelos word as die parkeerplekke vir motors 
deur motorfietse gebruik word nie. 

Hoewel byna al die parkeerruimtes reeds klaar 
is, vererger misbruik van bestaande plekke tans 
die probleem. 

'Ult 

Die oorwinnende krag van Christus. se opstanding. 

Rom. 6:22-2.'J: .Youdat jul/e t'f")'{!emaak is 
ran die sonde 1•11 di<'l1.~baar w•11 ·ord lu•t amt 
God /wt j ulle jul rru!! tot lu•itiw11aki11!! 1•11 11it
ei11delik dil• e11•it:<' l<'lce. ll'a11t dil• loo11 l'(lfl die 
sorule is die dood. maar di1• t:e11adet:a11·1· ran 
God is die e11·i!!e lewe in Christu.~ .IP.ms 011.w• 
/Jere. 

Paasfees is verby, maar dit wat op 
Paasfees gebeur het, mag nooit by ons 
verbygaan nie. Hoeveel van ons lewe 
dag vir dag vanuit hierdie blye bood
skap? 

'n Oop graf 
Paasfees betuig aan ons dat Jesus nie 

alleen as 'n vervloekte aan 'n kru ishout 
gesterf het nie, maar dat Hy ook opge
staan het. Sy opstanding betuig aan ons 
dat Hy ons vrygemaak het van die 
sonde, dat hy die dood verpletterend 
verslaan het. 

Elke gelowige is nou 'n oorwinnaar 
Wie in Christus glo, is deur Hom 'n 

oorwinnaar. Elke gelowige word opge
roep om ook soos 'n oorwinnaar te lewe. 
Ons kan nie langer voortlewe asof daar 
niks gebeur het nie. Jesus Christus het 
die koers van my lewe radikaal verander. 

In alles wat ek elke dag doen, is my ge
rigtheid op die opgestane Christus, met 
my rug na die sonde en die wereld. Ons 
almal is geroepe om nie alleen ons 
wetenskapsbeoefening nie, maar ook in 
ons lewe elke dag, op welke terrein ook 
al , soos 'n oorwinnaar te lewe. Breek 
daarom deur die krag van die Heilige 
Gees met die sondes wat jy nog steeds 
bly doen. Die oorwinnende krag van 
Christus se opstanding moet op elke 
lewensterrein in alles wat ek doen gesien 
word. 

Toekomsverwating van die Gelowige 
Ons lewe stuur doelgerig op die we

derkoms van Christus at. God se more 
het vandag reeds begin. Ons lewensin
gesteldheid word nie bepaal deur om
standighede, wereldgebeure of my 
probleme nie, maar deur my verhouding 
tot God. 

Omdat Christus opgestaan het uit die 
dode, weet ons dat ans by Sy weder
koms finaal sal opstaan en ewig by die 
Here sal wees. 

Leef, werk, en sterf vanuit hierdie 
heerlike evangelie. 

flette wat veral in die Kaap 
versprei is en die vele 
opruiende vergaderings . 
Die inslag van hierdie po
litiek georienteerde intimida
sie en organisasie is deur
spek met 'n baie duidelike 
A.N.C . karakter. 

Hiermee word nie ontken 
dat daar wel regverdigings
gronde vir griewe bestaan 
nie. Die vraag ontstaan net 
of die omvang van hierdie 
onrus in verhouding staan 
met die omvang van die be
staande werklike griewe. 

Dit het egter duidelik 
geword dat dit veel eerder 
gaan om 'n agitasie teen die 
bestaande sisteem van 
apartheid. 

Die woorde van mnr. F. 
Sonn, president van die 
K.P.O., (in: Deurbraak, April 
1980) som die essensie van 
die saak goed op wanneer 
hy se: "Ons is 'n gemeen
skap wat ons voile burger
regte opeis. Ons beskou dit 
nie as 'n voorreg nie, maar 
as ons onvervreembare 
reg ." 

'n Oorsig oor koerantbe
rigte van die afgelope drie 
maande skilder ook 'n dui
delike prentjie - waarin die 
huidige onrus in direkte ver
band staan met die ontbin
ding van die voormalige 
V.K.R. 

Dit is miskien ook nodig 
om te wys op die feit dat die 
betrokke minister , mnr. 
Marais Steyn, maar eers 
vanaf 1 April 1980 in reg-

. streekse beheer van Kleur
lingonderwys is en dus tot 'n 
groat mate ten onregte ge
blameer word vir die oor
sake en verloop van die boi
kotte tot dusver. 

Wat die ander sy van die 
saak betref, kan veral op 
enkele statistieke gelet 
word. 

Enkele statlstieke 
Die bruin leerlingtal het in 

lien jaar gestyg vanaf 
500 000 tot 750 000 en die 
aantal opgeleide onderwy
s er s vanaf 15 000 tot 
25 000. 

Die belangrikste grief is 
egter die verskil in per 
capita besteding tussen 
blanke en bruin kin~ie 
amptelike syfers is R551 per 
wit kop teenoor R185 per_ 
bruin kop. Hierdie syfers 

gee egter 'n baie skewe 
beeld as in gedagte gehou 
word dat die begroting 
waarop die syfer vir die 
Bruin kinders gebaseer is 
nie die bedrae insluit van 
die oprigting en instand
houding van skole nie. Dit is 
d ie ,Oepartement van Open
bare Werke se afdeling en 
het vanjaar alleen R28 mil
joen bedra. Daar is ook nog 
vele ander faktore wat die 
blote gesigswaarde van die 
statistiek totaal weerspreek, 
maar waarvoor daar hier nie 
spasie is nie. 

Basies het 'n mens hier te 
make met 'n situasie waar 
die doel die middele heilig. 
Die middele: die skoolboi
kotte met of sander politieke 
agitasie en die doel: die ver
andering van die bestaande 
sisteem. 

Vir sommige van die be
trokkenes gaan dit om 'n ra
dikale verandering van die 
sisteem ('n marxistiese 
inslag); vir ander het dit 'n 
meer gematigde betekenis 
van gelyke burgerregte en 
gepaardgaande afskaffing 
van diskriminasie. Die be
ginsel skyn dan te wees dat 
indieri die sisteem reggestel 
is, daar nie probleme sal 
wees op onder andere die 
vlak van skole nie . 

Oat die Kleurlinge wel 'n 
debatteerbare punt beet 
het, is waar. Die metode kan 
egter bevraagteken word . Is 
mense wat so optree werklik 
verantwoordelik genoeg om 
deel te neem aan ons rege
ringsprosesse? 

Oaar kan wel gese word 
dat daar vandag 'n alge
mene gees van verandering 
en gepaardgaande minag
ting van gesag in ons wereld 
bestaan, maar bestaan daar 
dan afsonderlike kriteria vir 
die gedrag van blanke en 
bruin kinders? Soos reeds 
gese, wonder mens wat die 
gevolge sou wees van 'n 
blanke skoleboikot. 

Ek stem saam met Gus 
Adams (in Rapport, 27-4-80) 
waar hy onder andere se: 
"U moet my maar verskoon, 
maar ek glo die politiek is 'n 
saak vir grootmense! Skool
jare is die tyd vir studie. 
Ouers is daar om hul f<inders 
op te lei en vir hulle 'n voor
beeld te stel, nie andersom 
nie. " 
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Beter ingeligte 
S.A. mensdom • 

IS 
nou nodig 

Die gemiddelde Afrikaner het 
groot geword met twee denk
strukture wat sy verhoudinge 
met Swartmense be"invloed, se 
prof. Hendrik van der Wateren 
in sy intreerede as hoogleraar 
in Volkekunde aan die PU. 

vandag nie meer nie. Die 
hoe persentasie verstedeli
king onder beide groepe 
was voldoende obstruksie 
vir 'n deeglike begrip en 
deernis vir mekaar se maat
skaplike probleme. 

Oor die tweede aanname, 
haal prof. Van der Wateren 
Mia Brandel-Syrier aan wat 
die fru5trasies van die ge
leerde swart stedeling be
studeer het. Sy het geskr.yf 
dat die stedelike swartmens 
se eie skuldgevoel horn 
be'lnvloed het om die blanke 
die blaam te gee sover dit 

5 

In sy rede oor die Diens
baarheid van die Volke
kunde, se prof. Van der 
Wateren eerstens, dat die 
Afrikaner glo dat hy die 
swartman ken omdat hy 
saam met horn grootgeword 
het. Tweedens het hy ge
woond geraak daaraan dat 
alles wat in die verhouding 
skeefloop, toegeskryf word 
aan die politieke slruktuur, 
tans bekend as rassediskri
minasie. 

moontlik is .. Verder het hy Mnr. Jan-Louis du Plooy oorhandig namens die SSR 'n PU-kleurbaadjie aan mev. Marietjie Viljoen, eg-
soms van die druk en wan- genote van die Staatspresident, mnr. Marais Viljoen. 
aanpassings wat deur b~e ~--------------------------------

Prof. H. van der Wateren, wat 
op 2 Mei sy intreerede oor Die 
diensbaarheid van die Volke
kunde aan die PU gelewer het. 

vinnige aanpassings veroor-
saak is, verkeerdelik aange
sien as frustrasies weens 
politieke onderdrukking. 

"Afske.id van apartheid" 

Die PU se lnstituut vir Kinder· 
en Jeuglektuur, onder leiding 
van Prof. C.A. Lohann, het on· 
langs 'n prestige-publikasie 
uitgegee om die ontstaan van 
die lnstituut te herdenk. Die 
lnstituut is 'n bietjie meer as 
'n. jaar gelede in die lewe 
geroep. 

·Die publikasie getiteld: 

Hy se as die eerste aan
name waar was, geld dit 

Bouwer so 'n groot slag was 
dat sy nie kans gesien het 
om verder te skryf en haar 
werke deur iemand anders 
te laat illustreer nie. Deur 
haar bydrae tot hierdie 
bundel is sy aangespoor om 
weer te begin skryf. 

Omdat dit die eerste keer 
is dat Suid-Afrika se voorste 
skrywers tot een bundel kin
derverhale bydra, verkry die 
boek onmiddellik Africana
waarde. 

Die boek is baie goed 
deur die pers en radio ont
vang. 

Brandel-Syrier se wat nou 
in Suid-Afrika nodig is, is 'n 
nuwe medelye, minder sen
timent en 'n beter ingeligte 
mensdom. Oft, se prof. Van 
der Wateren is 'n aanklag 
teen die Suid-Afrikaanse ge
meenskap, en hier kan die 
Volkekunde 'n diens !ewer. 

Dit is hoog tyd dat die 
Suid-Afrikaanse gemeen
skap sy waardering vir die 
vak moet re-evalueer en 'n 
beginpunt kan in die onder
wys gemaak word. Pogings 
om Volkekunde as skoolvak 
in te voer of om onderwysers 
met 'n volkekundige agter
grond toe te rus, het in die 
verlede telkens in burokra
tiese netwerke vasgedraai. 

Prof. Van der w·ateren se 
die resultaat is 'n algemene 
gebrek by skoolgaande kin
ders aan die mees elemen
tere kennis oor Suid-Afrika 
se bevolkingsmosa'i'ek en dit 
kan nie bekostig word nie. 

Kontakpolitiek en Platform 
het tydens Raadsdialoog op 
Donderdag 1 Mei gesa
mentlik 'n aksie aangebied 
waartydens prof. Esterhuyse 
die spreker was. Hy het oor 
sy boek - Afskeid van 
Apartheid gepraat. 

Hy voel die regverdiging 
van sekere praktyke loop die 
gevaar om in 'n ideologie te 
verstil. Prof. Esterhuyse 
reken die mens mag nooit 
tevrede voe! met die same
lewing nie. Hy moet volgens 
morele motiewe die praktyke 
hervorm of ontwikkel. 

Sy boek beweeg net op 
morele vlak. Hy se mense 
het inorele argumente ge
bruik om sekere gebruike te 
regverdig en ·nou is dit sy 
plig om op morele vlak 
daarna te kyk. Daarom kyk 
hy in sy boek of daar enige 
morele regverdiging be
staan vir apartheid. 

Prof. Esterhuyse voe! dat 
daar verskillende konnota
sies aan die begrip diskrimi
nasie geheg word, waarvan 
die normale negatief is. 
Diskriminasie in die nega
tiewe sin is wanneer daar 
teen iemand onreg gepleeg 
word op grond van 'n krite
rium wat nie ter sake is nie. 
Sommige mense word be
voordeel en ander benadeel 
op grond van biologlese 
eienskappe. 

Sekere institusies word 
daargestel om die !ewe te 
vergemaklik. Dit is dee! van 
die mens se kultuuropdrag. 
Op institusionele vlak; die 
raamwerk wat die hande
linge van dje mense regu
leer, word sommige mense 
bevoordeel en ander bena
deel. 

Hy se dat rassediskrimi
nasie in twee vorme in Suid
Afrika bedryf word, naamlik 

op institusionele en op inter
persoonlike vlak, of liewer 
gesindheidsvlak. Hy glo dat 
rassediskriminasie 'n plof
bare situasie tot gevolg het. 
Prof. Esterhuyse se dat 
mense sekere verwagtinge 
moet kan koester ten op
sigte van die wet of 'n rege
ring. Enige wet op grond van 
rassediskriminasie word dan 
simbole van onderdrukking 
en word verwerp. 

Rassediskriminasie mag 
nie net ter wille van oorle
wing bedryf word nie, want 
die morele aspek daarvan is 
belangriker as oorlewing. 
Die Bybel se dat ons aan 
ander moet doen soos ons 
aan onsself gedoen wil he. 
Prof. Esterhuyse het gese hy 
staan nie integrasie voor nie, 
maar diskriminasie moet van 
die wetboek verwyder word. 

Daarna was daar geleent
heid vir bespreking. 

Storiehuis, Woordpaleis is in 
die vorm van 'n bundel kin
derverhale. Sewe van die 
land se beste kinderver
haalskr)(wers het bygedra 
tot die werk, terwyl sewe uit
stekende illustreerders die 
nodige tekeninge by elke 
verhaal gemaak het. ..-----------J.__.....:.._ _________ L._ _______________ ~---------------.-• ., 

be~:~~~:ei~~~~~~~~~:~dii~ Franse psigoloe 
hakies aangedui) is: Alba 
Bouwer (Cora Coetzee), pr~at 
Flooi du Plessis (Nikki I g 
Jones), Pieter W. Grobbe-
laar (Lize Groenewald), 

Hester Heese (Peter Bucha- oor sukses 
nan), Freda Linde (Ann 
Walton), Rona Rupert (Alida 
van der Merwe Bothma) en 
Elsabe Steenberg (Sheila 
Nowers). 

Die pragtige bandontwerp 
is gedoen deur Jan Vermei
ren, terwyl Dr. Annari van 
der Merwe van die uitge
wers, Tafel berg , vir die finale 
tegniese versorging verant
woordelik was. Sy is 'n be
kende figuur in kinder- en 
jeuglektuurkringe. 

Alhoewel die verskillende 
illustreerders elk 'n eie sty! 
het, vorm die geheel tog 'n 
pragtige eenheid, omdat dit 
deur die gemeenskaplike 
medium, die potlood, saam
gebind is. 

Prof. en mev. Tomatis van Frankryk was gaste van die PU tydens die inhuldiging van die nuwe J.Chr. 
Coetzee-gebou. Hier luister die rektor en mev. Van der Walt na 'n rede wat deur prof. Tomatis gelewer 

word. 

Die wereldgei!erde psigoloog, 
prof. A. Tomatis, is op die 
oomblik op besoek aan die PU. 

Prof. Tomatis en sy vrou 
was hier vir 'n simposium 
oor die tema "Audio
psycho-phonology: a new 
challenge". Die simposium 
het plaasgevind tydens die 
inhuldiging van die nuwe J. 
Chr. Coetzee-gebou. Prof. 
Tomatis is die grondlegger 
van die nuwe rigting in die 
psigologie en het onder 
meer al groot sukses gehad 

Elizabeth het gepraat oor 
onlangse navorsing oor 
musiek met betrekking tot 
die luistertoets van Tomatis 
en mnr. W.F. diJ Plessis van 
die PU het verslag gedoen 
van die navorsing in oudio
psigofonologie op Potchef
stroom. 

Prof. Tomatis het terself
dertyd ere-lidmaatskap van 
die Departement Psigologie 
van die Universiteit gekry. 

met die behandeling van ----------

Dit is interessant om te \.-----------------------------------, 

stemprobleme by sangers. 
Hy het ook goeie resultate 
gehad met die behandeling 
van outistiese kinders, hak
kelaars en senuweelyers. 

Komitee vir 
pol-studies 

Sentrum 
weet dat die afsterwe van 
Katr.ine Harries (die grond
legger van die kinderboek-il
lustrasiekuns in SA) vir die 
vermaarde skryfster Alba Daar word tans aandag ge
----------- skenk aan die verfraaiing van 

die SSR-vertrekke in die stu

· Koop jou 

BES EM BOS 

van 1979 nou 
50% deur die SSR 

gesubsidieer 
R4 by die inligtingsgat 

in die Klippies 

HALFPRYS 

dentesentrum. 
Foto's van ou studente

rade word ontraam en in 'n 
nuwe vorm in die kantore 
aangebring. Die departe
ment Beeldende Kunste is 
hiermee behulpsaam. Die 
departement Huishoud
kunde sal betrek word by 
die verfraaiing aan die 
boonste sitkamer. 

'n Hangkleed met die PU
wapen word in die raadsaal 
aangebring. Die departe-

geniet aandag 
ment Beeldende Kunste 
beplan ook 'n versiering vir 
die kantoor vir SSR-lede wat 
met die agtergrond van die 
muur sal saamsmelt. Verder 
sal hulle ook verantwoorde
lik wees vir die versiering 
van die komiteekamers Toe
koms en .Galland. (Dit was 
koshuise wat vroeer op die 
terrein van die studentesen
trum gestaan het.) 

Gordyne vir sekere ver
trekke moet nog bestel 
word. Andere het reeds aan
gekom en moet nog deur die 
Tegniese Departement van 

ringe voorsien word. Mure is 
in die groat kantoor van die 
Akademiese Raad en 
Politiese Raad ingebou ell 
die liggame sal nou gerief
liker kan werk. 

'n Besending kafeteria
stoele vir die binnehof is 
reeds 'n geruime tyd gelede 
a~gelewer, maar was van so 
'n swak gehalte dat dit te
r u g g est u u r moes word. 
Plaasvervan\gende stukke 
het ook reeds aangekom en 
word nog deur die Tegniese 
Departement getoets. 

Prof. Tomatis is 'n oor-, 
neu~ en keelspesialis en 
professor in psigolinguistiek 
en fonologie. Sy vrou is ook 
'n opgeleide oudio-psigofo
noloog. 

Vyf referate is by die sim
posium gelewer wat op 
Woensdag 30 April by die 
PU gehou is. Benewens 
prof. Tomatis, het sy vrou 
gepraat oor die Tomatis
metode by leerprobleme. 

Mev. C. de Bruto van Pie
tersburg het 'n referaat oor 
oudio-psigofonologie en 
verstandelik vertraagdes, 
gelewer. Mnr. S.A. Kierman 
van die Universiteit van Port 

Die SSR het 'n mosie aange· 
neem waarin besluit is om 'n 
komitee vir politieke studies 
in die lewe te roep. Die Stu
denteraad glo dit is sy plig om 
studentepolitieke leiding aan 
die studente te verskaf. 

'n Komitee moet op vaste 
basis aangewys word vir 'n 
jaarlikse termyn. Die komitee 
sal bestaan uit die SSR-voor
sitter en adjunk·voorsitter, 
twee SSR-lede uit die Politiese 
Raad, 'n addisionele SSR-lid, 
die voorsitter van die Politiese 
Raad, die Wapad-redakteur en 
'n redaksielid en 'n beperkte 
aantal verteenwoordigers uit 

..._ _________ ..... die koshuise. 
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Bewys jou gesag 
Dit is 'n bekende karaktertrek van die mens dat hy afleidings 
maak na aanleiding van die uiterlike. Eerste indrukke is bly. 
wend, en dis nie altyd die indrukke wat mens graag sou wou gee 
nie. 

As mens na 'n sosiale geleentheid gaan en jy wil graag 
iemand se aandag trek, is dit belangrik om te onthou dat jy 
heel moontlik ander, dikwels ongewenste, persone se 
aandag ook gaan trek. Mens moet aantrek na aanleiding van 
die geselskap waarin jy gaan wees. 

'n Vrouetydskrif het onlangs 'n mode-artikel oor tydlose 
baadjiepakke "Dressing For Power" genoem. Dit is presies 
hoe mens klere moet aanwend. As mens enigsins die pro
fessionele wereld betree, moet gesag uit jou klere en hou
ding spreek. 

'n Onderhoud met 'n skoolhoof oor 'n toekomstige pos, of 

deur mans beheer word 'n meer formele en strakke smaak 
vereis, en die tipe klere word as 'n weerspieeling van 'n ge
sofistikeerde verstand gesien. 

Hulp vir studenteprobleme 
Die lnstituut vir Sielkundige en Opvoedkundige Dienste. en Na· 
vorsing bied dienste aan In verband met akademiese, vakkeuse·, 
studie·, loopbaan· en persoonlike probleme, aan studente, sko· 
liere en die brea pullliek. 

Alie inligting word as streng vertroulik hanteer. Af
sprake kan persoonlik, tele- fonies of skriftelik gedoen 
word . 

met enige voornemende werkgewer, sal altyd meer ge- L---LJ--P---d------------. ----"'"1 

slaagd wees in 'n eenvoudige dog deftige uitrusting as met oen navors1ng 
'n bont romp en soolsandale. Dit is ook al telkemale bewys 
dat proefonderwysers wat uitspattig of 'way-out' aantrek Die Tukkies begin eersdaags Die navorsing sal gelei 
swak dissipline by kinders uitlok. met 'n unieke navorsingspro· word deur mnr. P.J. Viljoen 

Gelukkig hoef mens nie altyd so formeel aan te trek nie . iek waartydens hulle die en sal geskied onder leiding 
Soos mens in jou werk vorder en respek ook daardeur at- lewensgewoontes van oli· van prof. Friis Eloff en prof. 
dwing, kan mens bekostig om 'n meer persoonlike smaak na 'fante, swart-renosters en ka· Kobus Bothma, beide met 
vore te laat kom. Dit is egter so dat 'n wereld wat hoofsaaklik meelperde in die Kaokoland in uitgebreide navorsingson-

Suidwes sal bestudeer. dervinding op die gebied. 

Duvet vir 
winterkoue 

Vir die koulikes wat wyslik 'n 
paar sentjies gedurende die 
somer gespaar het, en nou 'n 
duvet wil koop, 'n paar wenke: 

wees. 'n Enkelbedduvet wat onder die duvet nodig he. dons plus 50% sintetiese 
minder as R15 kos moet met vulsel , of in die verhouding 
agterdog bejeen word. Die • Van alle stopsels is 60 tot 40, en die prys daal 

• Goedkoop koop gaan 
heel moontlik duur koop 

stopsel kan van minder- suiwer dons natuurlik die dan ooreenkomstig. Daar is 
waardige kwaliteit wees en duurste, maar nie noodwen- egter ook sintetiese meng
dan gaan mens in elk geval dig die mees praktiese nie. sels wat beter as dons is 
nog steeds 'n kombers Mens kry mengsels van 50% omdat dit wasbaar is. Van 

---------------------------------, hierdie mengsels is die 
beste tipe nie in winkels ver
krygbaar nie, maar kan deur 
privaat agente bestel word. Spaarhsent 

virdie 
student 

7 1/2 sent uit elke tien 
liter brandstof word 
geskenk aan die 
Sentrale 
Studenteraad 

Gooi nou in by 
Harold's Volkswagen 

Kerkstraat 220. Potchefstroom. Tel. 4261 

• Maak seker dat die duvet 
in horisontale of oorkruis 
bane gestik is, en dat die 
oop dele, met ander woorde 
die dele tussen die stiksels, 
nie groter as 30cm2 is nie, 
anders kan die stopsel te 
veel rondbeweeg en sulke 
kaal , koue kolle tussenin los. 

• Die steke van die stiksel 
self moet nie minder as 
sewe per cm wees nie, 
anders trek dit maklik los na 
'n paar jaar van gebruik. 

• Duvet-oortreksels kom 
ongelukkig net in katoen
mengsels voor. Dit is egter 
'n goeie idee om jou eie oor
treksel te maak of te laat 
maak (as jy 'n knap meisie 
het). 'n Goeie, wasbare oor
treksel is nogal duur en die 
wat met 'n ritssluiter toe
maak nog duurder, alhoewel 
dit die beste lyk. 

• lndien jou duvet nie was
baar is nie, was die oortrek
sel gereeld en hang die 
duvet terselfdertyd in die 
son uit. 

• Bere dit in die somer, 
deeglik toegemaak met 'n 
paar bolletjies mottegif. 
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Wenke vir 
die winter 

As jy regtig warm wil bly die winter: 
• Bou 'n voorraad kitssop op vir die laat, koue aande in die 

eksamen. 
• Brei {of laat brei) 'n paar warm sokkies vir slaap en swot. 
• Laat groei jou hare. 
• Kry 'n katjie om jou voete warm te slaap. 
• Slaap met 'n kombers onder die onderste laken, dit keer 

koue wat van onder at opslaan. 
• Hardloop klas toe. 
• Hou 'n bottel sjerrie in jou kas - net vir daardie bietjie 

ontspan nadat jy laat en hard geswot het. 

Donasie 
bevorder 

Farmakologie 
'n Donasie van 'n Suid· 
Afrikaanse tak van 'n interna· 
sionale farmaseutiese organi· 
sasie sal die Universiteit van 
Kaapstad in staat stel om 'n 
inligtings· en veiligheidsen· 
trum in die Departement Far· 
makologie te open. 

Ciba-Geigy (Pty.) Ltd . sal 
R30 000 aan die universiteit 
gee oor die volgende vyf 
jaar. Die hoofdoelwit is om 
die onderrig van medisyne 
te bevorder en om inligting 

aan mediese praktisyns, far
maseute en hospitaalower
hede te verskaf. Die sentrum 
sal ook die navorsing van 
die veiliger gebruik van me
disyne bevorder. 

Die sentrum sal as die 
"University of Cape Town: 
Ciba Geigy Medicines 
Safety Centre " bekend 
staan. Dr. F.S.B. Bowey, 
senior lektor by die Departe
ment Farmakologie, sal die 
hoof van die sentrum wees. 

Wapadredaksie 

KERIREDAKSIE 
HOOFREDAKTEUR: Mariette Postma 

NUUSREDAKTEUR: Izak Minnaar 
HOOFSUBREDAKTEUR: Johan Victor 

ALGEMENE NUUSREDAKTEUR: Jeanne Fourie 

DIEPTEARTIKELSREDAKTEUR: Cobus Visser 

INTERUNIVERSITERE REDAKTEUR: Heletjie Bezuiden
hout 

KOSHUISREDAKTEUR: Alwyn van der Linde 

KUNSREDAKTEUR: Johan Myburg 

SPORTREDAKTEUR: Rolene Koch 

TYDSKRIFREDAKTEUR: Christa van der Walt 

SSR-VERTEENWOORDIGER: Jan Kroeze 

RAADGEWER: Dr. Johann de Jaqer 

SUBS: Ina Houwsema; Anna-Marie Jacobs; Petro Malan; 
Izak Minnaar; Helen Verbeek; ·Johan Victor 

NASIENERS: Thomas Kruger; Rene Puren; Martie Wessels 

ADVERTENSIEBESTUURDER: Jacques Pienaar (tel. 
3468) 

HOOFFOTOGRAAF: Jaco Pretorius 

PENNINGMEESTER: Paul Smit 

SEKRETARESSE: Marietjie Eloff 

Simposium oor 
Maga I iesberg 

'n Simposium oor die Magaliesberg is op 17 en 18 April op Rus· 
tenburg gehou. 

Die Departement van Natuurbewaring wil die gebied in 'n 
reservaat omskep wat beteken dat baie van die plase ont
eien sal word . 

Vir bergklimmers, -stappers en bergklimklubs soos Mon
tium en andere sal dit miskien voordeel inhou, aangesien 
wandelpaaie aangebring sal word en dit die naaste berge is 
waarheen 'n naweek uitstappie onderneem kan word . 

Hoewel studenteklubs op sommige van die plase toege
laat word , bring dit baie probleme mee, omdat van die eie
naars nie besoekers op hul plase toelaat nie en die stappers 
nie altyd weet watter dele om te vermy nie. 
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Uitslae 
van 
A-liga 
land loop 
bekend 
gemaak 

Op. Woensdag 30 April is die 
eerste en wel die A·liga Inter· 
koshuis Landloop afgehandel. 
Daar sal nog drie byeenkomste 
plaasvind en studente word 
gevra om hul koshuise goed te 
ondersteun. Die opkoms by die 
eerste byeenkoms was verba· 
send groot, maar dit is duide· 
lik dat die landloopseisoen so 
pas eers begin het, want die 
vertonings was nie so goed 
·nie. 

In die mans-kompetisie' 
het Christo Swarts (Caput) 
eerste oor die wenstreep 
gedraf. Peet Prinsloo was 
tweede en Christo van Hoek 
derde. Die volledige punte
stand van die manskoshuise 
lyk SOOS volg: 
1. Amajuba (18 strafpunte); 
2. Drakenstein (50); 
3. Dawie Dup (67); 
4. Overs (67); 5. Caput 
(77); 6. Hombre (97); 

Grommeltrommel nou groen 
Die oranje kassie irir voorstelle 
in die kafeteria het in die ver· 
lede nog nie behoorlik aan sy 
doel beantwoord nie. Mnr. 
Theuns Steyn, SSR·lid vir stu· 
dentediens, het bekend 
gemaak dat die kassie (die 
Grommeltrommel) voortaan DP 
'n vaste plek geplaas sal word 
en minstens twee maal per 
week leeggemaak sal word. 

Voorstelle en opbouende 
kritiek oor enigiets wat die 
SSA en kampus raak moet 
hierin geplaas word. Met die 
nuwe bedeling kry dit 'n 
nuwe groen kleur. Langs 

hierdie weg kan die student 
wat nie vrymoedigheid het 
om die netelige probleem 

persoonlik te opper nie, ook 
sy probleme uit die weg 
geruim te kry. 

J.H. Coetzee gehuldig 
Die rektor van die Universiteit uitbouer van die lnstituut vir 
van Wes-Kaapland, prof. Rich· Afrikanistiek aan die PU 
ard van der Ross, was die gedoen het. Prof. Coetzee is · 
spreker tydens die vyfde J.H. oak bekend vir sy politiese 
Coetzee-huldigingslesing op uitsprake en sieninge. 
Woensdag 7 Mei. Sprekers by die vorige 

Prof. Van der Ross het ge- vier huldigingslesings was 
praat oar "Die kleurling en dr. Willem de Klerk, hoofre
die afrikaner - die pad vo- dakteur van die Transvaler, 
rentoe". pres. Lucas Mangope van 

Die J.H. Coetzee-huldi- Bophuthatswana , prof. 
gingslesings word aange- Willem Kgware, rektor van 
bied uit erkenning vir die die Universiteit van die 
baanbrekerswerk wat prof. Noorde, en dr. Gerri! Viljoen, Landskap 

. .. . I J.H. Coetzee as stigter en Administrateur-generaal van 
Na die voltoo11ng van die Suidwes-Afrika. 

7. Klooster (114); Villagers 
is die enigste koshuis wat 

· geen span ingeskryf het nie. 
In die kompetisie vir 

dames het Mari Buys (Kar
lien) eerste gee·indig met 
Marlene Harmsen van Wag
'n- B ietj ie tweede. Anna
Marie Malan (Heide) het die 
derde plek verower. Die 
puntestand van die dames
koshuise lyk soos volg: 
1. Wag-'n-Bietjie (20 straf-

punte); 2. Wanda (47); 
3. Karlien (57); 4. Kasteel 
(72); 5. Heide (84); 6. Ver
geet-My-Nie (86); 7. Kla
werhof (87); 8. Dinki/Kulu 
(102); 9. Oosterhof (114). 

Aangesien die landloop
kompetisie op 'n strafpunt
bas is beslis word, kan 
mans- en dameskoshuise 
teen mekaar kompeteer. 
Amajuba moet opskud want' 
Wag-'n-Bietjie sit op hul 

hakke. Daar is twee wissel
trofee wat aan die einde van 
die vier byeenkomste aan 
die wenkoshuise oorhandig 
sal word. Kdm aan studente, 
landloop is 'n sportsoort 
waar die meeste verrassings 
is, kom neem deel vir jou 
koshuis! Wie wee!, dalk is 
jou bydraes net genoeg om 
die pragtige trofee in jou 
koshuis se voorportaal te 
laat pryk. 

Wag-'n-Bietjie 
word 
sewe 
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Volgens mej. Erika Redelinghuys, huiskomitee· 
lid van Wag-'n·Bietjie, was die super sport· 
vroukompetisie hierdie jaar baie geslaagd. 

Burger van Karlien was eerste, mej. Sane! 
Barac van Klawerhof was tweede en mej. 
Anita de la Porte van Wanda derde. 

Die kompetisie is aangebied om Wag-'n
Bietjie se sewende verjaarsdag te herdenk. 

Tien dames van Wag-'n-Bietjie het kragte 
gemeet. Mejj. Frieda van Eeden, Hettie 
Oosthuizen en Stompie Slabbert het onder
skeidelik eerste, tweede en derde plekke 
behaal. 

Verteenwoordigers uit elke dameskos
huis het ook deelgeneem. Mej. Retha 

Die kompetisie het bestaan uit tennis, 
standverspring, burpies, opsitte, basketbal
vaardigheid, hokkievaardigheid, krieketbal
gooi, 1 OOm en 800m. 

Mej. Redelinghuys se die organisasie het 
goed verloop. Die dames het dit geniet en 
sien uit na volgende jaar se kompetisie. 

Die naweek is afgesluit met 'n dinee waar 
pryse aan die wenners oorh'andig is. 

landskapwerk op die 
kampus tussen die biblio
teek en die Ekonomiese 
Wetenskappe gebou is die 
terrein tussen die studente
sentrum en die Administra
siegebou volgende op die 
program. 

Boonstra 
bevorder 

Prof. E.G. Boonstra, wat in 
1978 die dekaanskap van 
die Fakulteit Natuurweten
skappe aan die UOVS oor
geneem het, is pas aange
stel as 'n tweede vise-rektor 
van die UOVS. 

Bani-Sadr oor 
vryheid 

Kulu en Hombre: aangestel as huiskomiteelid 
nadat mej. Annecke Bronk
horst bedank het. 

Daar is nag nie bepaal 
wanneer met die verfraaiing 
van die terrein voor die hoof
gebou begin sal word nie. 

SGD kry 

voertuig 
SGD het onlangs sy vierde voertuig aangekoop. Buiten die nuwe 
Volkswagen Passaat besit SGD ook twee kombi's en 'n 25-sit· 
plek-bussie. Hierdie voertuie word gebruik in die steeds toene
mende dienste aan die Potchefstroomse gemeenskap. 

Liber Factus het R700 aan SGD geskenk ter afbetaling 
van die kombi waarmee lede van die vereniging elke 
Sondag die Cornelius Bekker-kliniek op Klerksdorp besoel\. 
Die R700 is rente op die geld wat Liber Factus na hulle draf
toer in 1976 aan SANRA oorhandig het. 

Die lranese President, mnr. Abolhasson Bani-Sadr, het onlangs 
gevra vir vrede-aan die universiteite van Teheran. Hy het gese 
politiese vryheid is iets wat, gerespekteer moet word. 

In onlangse .botsings op 
die verskillende kampusse 
is dertig mense gedood en 

ten minste nag 3 000 
beseer. 

Die gevegte het daartoe 

Kulu en gang 5 van Hombre 
het 'n malvalekkerbraai by 
kerslig gehad. Koffie en 1-----------
melktert is later bedien. 

Wag·'n·Bietjie: 
Mej. Hettie Oosthuizen is 

Mooi meisies en 
blomme pas 

Medunsa gelei dat alle politiese partye 1---------------4 bymekaar ..... 

Die Mediese Universiteit van 
Suider·Afrika (Medunsa) lewer 
besonder goeie resultate. 

Prof. Francois Relief , 
rektor van Medunsa, het 
tydens die amptelike ope
ning van die akademiese 
jaar 1980 gese daar was 
verlede jaar 'n slaagsyfer 
van altesaam 96% van die 
kandidate in hu/ tweede jaar 
en 91 % van die in hul derde 
jaar. (The Star, 31 Maart) 

hul kantore op die kam
pusse moes sluit en dat die 
akademiese jaar met een 
maand verkort is. Dit is 
gedoen om die owerhede 
kans te gee om vrede en 
o'rde te herstel. 

President Bani-Sadr het 
gese dat hulle die weg vir 
kommunikasie moet oophou 
en die vyandelike atmosfeer 
moet verander na een van 
konstruktiwiteit en same
werking. (The Star, 25 April) 

De Lange 
lei NOR 

Die Rau-rektor, prof. J~P. de 
Lange is onlangs verkies as 
voorsitter van die Nasionale 
Onderwysraad. 

Die Onderwysraad be
staan uit 21 lede wat die Mi
nister van Nasionale Opvoe
ding adviseer oar algemene 
onderwysaangeleenthede in 
die land. 

Prof. De Lange volg Sy 
Eksellensie, dr. E. van N. Vil
joen, Administrateur-Gene
raal van Suidwes-Afrika en 
RAU se voormalige rektor, 
as voorsitter op. (Heraut, 19 
Maart) 

Vir die roos van jou 
hart is daar: 
VARS SNYBLOMME 
RU I KE RS 

. POTPLANTE 
!I OROE RANGSKIKKINGS 

KUNSBLOMME 
ORNAMENTE, ens. 

huis& 
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Wes-Transvalers /ewer 

Deesdae word daar van die 
Wes-Transvaalse rugbyspan 
gepraat as die PU-eerstespan 
omdat tien en soms elf van die 
vyftien spelers Pukke is. Net 
so word daar dan van die PU-

eerstespan gepraat as die 
Wes-Transvaalse span. Dp 
Woensdagaand 30 April het 
Wes-Transvaal met 23-12 teen 
Moord-Transvaal op Oliinpark 
verloor. 

Die volgende studente 
van ons universiteit het teen 
die Noord-Transvalers ge
speel: Nie Nortje; Anton 
Fick; Andre Markgraaff 
(kapt.); Peter Conchar; 

Boland Pienaar; Wessel van 
der Merwe; Louwtjie van der 
Walt; Alan Kolesky; Tjaart 
Marais en Nici Claassen. 
Nadat Alan net voor halftyd 
'n besering opgedoen het, 
het Zillen Roos horn ver-

.-----------------------------------------------------~~~ vang . 

Sportpersoonlikheid: Alan Kolesky 
Alhoewel die Noord

Transvaalse span met half
tyd 7-3 en uiteindelik die 
wedstryd met 23-12 gewen 
het, het die Wes-Transvalers 
goeie vertonings en puik be-

Alan Kolesky is tans 'n eerste
jaarstudent aan die PU en hy is 
besig met sy B.Comm-graad, 
met Bedryf en Personeelsiel
kunde as hoofvak. Alan is een 
van die gewildste ouens in 
Overs en alhoewel hy 'n eers
tejaar is, is hy al lank in die 
land en word die vyfde Junie 
24. 

Alan is op Grahamstad 
gebore (5/6/56) en het in 
Randfontein gematrikuleer 
(1973). Die hele 197 4 doen 
hy sy diensplig en begin dan 
in 1975 vir Randfontein Es
tates Goldmine werk. Hy 
voltooi 'n drie jaar lange 
opleidingskursus in die myn, 
maar besluit om na die PU 
vir CHO te kom vir verdere 
studies nadat hy 'n sport
beurs aangebied is. 

Alan het 'n merkwaardige 
rugbygeskiedenis. Gedu
rende 1976 speel hy heel
agter, vleuel en senter vir die 
o/20-span van Transvaal. In 
1977 speel hy senter en 
vleuel vir beide Transvaal en 
die B-span van Transvaal. 
1978 speel hy vleuel vir 
Transvaal en senter sowel 
as vleuel vir die o/25-span 
van Transvaal. Gedurende 
1979 speel hy weer eens 
senter, vleuel en heelagter 
vir die o/25-span van Trans
vaal. Alan het sy regterbeen 
gebreek tydens die 1979 
rugby-seisoen en moes hy in 
gips rondloop tot aan die 
einde van die seisoen. Hy 
het vir die eerste keer weer 
kom rugby speel toe hy op 
die PU aangeland het vroeer 
vanjaar. Vanaf 1976 tot 1979 
het hy ook losskakel vir 
Randfontein se rugbyklub. 
gespeel. Hy is tans in die 
vleuel-posisie vir beide die 

PU-ee rstespan en Wes- jaar in Bloemfontein gaan wegings gewys. Van die 
Transvaal. vertrap. toeskouers op die pawiljoen 

Behalwe rugby het Alan Dit is ook Alan se geloof het tereg gese: "Die Wes-
ook krieket gespeel. Hy het dat as die huidige span van Transvaalse span lyk heelte-
vir vyf jaar lank as openings- die PU, so jonk as wat hy is, mal anders en die manne is 
kolwer en -bouler vir Rand- net so behou kan word en lus vir rugby!" 
fontein gespeel. Tydens die verder opgebou kan word, Veral Wessel van der 
jaar se krieketseisoen het hy hy binne die volgende jaar Merwe het be'lndruk met sy 
vir Overs krieket gespeel. of twee die sterkste univer- briljante dekverdediging op 
Overs het die koshuisliga en siteitspan in Suid-Afrika vleuel. Die ander vleuel , 
die dubbelpaaltjie tydens gaan wees. Alan Kolesky, het ook puik 
Karnaval gewen. Verder Alhoewel Alan tydens die rugby gespeel. Hy het met 
speel Alan nog steeds gholf, wedstryd tussen Wes-Trans- 'n goeie lopie vir Pierre van 
net vir ontspanning , en sy vaal er Noord-Transvaal 'n Zyl van agter ingehardloop 
voorgee is agtien. ligte besering opgedoen het en horn net-net op die 

Alan het 'n hele paar re- en die veld halftyd moes ver- hoekvlag uitgeduik. Alhoe-
kords in die rugbywereld laat, gaan hy weer Saterdag wel die Mielieboere nie so 
agter sy naam. Hier volg 'n vir die Mielieboere teen baie vasskoppe gewen het 
paar interessante tellings: Boland uitdraf. nie, het Anton Fick 'n hele 
(1979 & 1980): Gedurende Mnr. Dirk de Vos, afrigter paar keer die bal van Willie 
1979 druk hy vyf driee in een van beide die PU-eerste- Katz weggehaak. Tjaart 
wedstryd . Dit was tydens 'n span en die Wes-Trans- Marais, 'n mannetjie wat nog 
Transvaalse-seniorliga vaalse span meen dat Alan verlede jaar op die skool-
wedstryd. Kolesky vir beide ons univer- banke gesit het, het net 

In dieselfde wedstryd siteit en vir Wes-Transvaal 'n sulke goeie rugby gespeel. 
(Randfontein vs Wanderers) aanwins as mens en as Hy het 'n vervyfskop en 'n 
behaal hy 41 punte. Moaner sportman is. Hy het baie Bo: Mnr. Alan Kolesky is die sportpersoonlikheid van die week. strafskop tussen die pale 
van Heerden en Peter Wil- rugbytalent en dit kan mens laat deurseil. Zillen het wel 
kens het onder andere vir sien in sy voorgevoel , .------------------------t nahalftydinAlanseplekop-
Wanderers gespeel. Tydens spoed, balbeheer en boge- gekom, maar as gevolg van 
nog 'n wedstryd behaal Alan middelde skopwerk pale Manshokkie: Tukkies se span het derde 'n skouerbesering in die 
25 punte (Randfontein vs toe. Alan het 'n goeie verant- geeindig met 46 punte. In wedstryd tussen die twee 

0 S d M d die mans 1 OOOm K-2 afde-Di g g ers). In provinsiale woordelikheidsbesef as p ater ag 3 ei het ie provinsies se B-spanne, het 
wedstryde vir Wes-Trans- spanmaat en met die nodige eerstespan van die PU ling het Frank Wiehahn en hy nie so goed vertoon nie. 

Chari van der 'Walt tweede vaal die jaar het hy teen toewyding en ems kan hy gelykop gespeel teen Vaal Sy vertonings in die Wes-
Oos-Vrystaat 22 punte aan- beslis die hoogste sport Reefs se eerste span. Die gekom. Derde was Koos Transvaal se B-span was 

Blumerus en K. Jonker en M. geteken. Hy verbeter dan bereik in hierdie sportsoort. tweede span van die PU het besonder goed en veral sy 
Luus het saam met D. La-ook die lien jaar-oue rekord met 4-0 teen Goldfields spoed het byval gevind. 

van Paul du Randt (20 ----------- gewen. Albei die wedstryde buschagne vierde geeindig. Zillen speel wel op Saterdag 
punte) in 'n wedstryd teen is in die Wes-Transvaalse In die kompetisies vir dames 1 O Mei vir Wes-Transvaal 
Oos-Transvaal en teken 26 eerste-liga gespeel. het Linda Visser eerste teen Boland op Olenpark. 
punte aan. Tydens 'n wed- K t geeindig in die 4km K-1 Die wedstryd tussen 
stryd tussen die PU-eer9te- 0 r • kampioenskappe en derde Boland en die Mielieboere 
span en RPM kry Alan 33 in die 5oom K-1 kompetisie. begin Saterdag omstreeks 
punte. 15h30 en alle studente word 

T t k gevra om te kom onder-
Alhoewel Alan nie die t OU re : steun. Dit is mos 6ns manne 

vorige PU-spanne geken het s p 0 r . . wat speel , kom "cheer" vir 
nie, en hy nog nooit teen Twee spanne van die PU het Koshu1shga rugby: hulle! 
Kovsies te staan gekom het op Saterdag 3 Mei op Roo-
nie, is hy vas oortuig daar- depoort aan 'n klubkam-
van dat die Pukke hul van- pioenskap deelgeneem en 

----------------~ Dameshokkie: 
baie goed gevaar . Die 
640kg-span van die PU he.t 
tot die finale deurgedring 
waar hulle teen die huidige 
Suid-Afrikaanse kampioen
span verloor het. Hulle is die 
1 SAi-span. In die 600kg-af
deling het die Pukke vierde 
geeindig uit lien spanne wat 
deelgeneem het. Tydens 'n 
Transvaalse toutrekverga
dering is Andre Coetzee 
gekies tot Ondervoorsitter 
van die Transvaalse 
Toutrekunie. Deon Lartz en 
Geo Snyman is tot addisio
nele lede verkies. 

Klooster wen Amajuba met 
12-4; Caput wen Hombre 
met 24-4 en Villagers wen 
Overs met 6-0. Dit is interes
sant om daarop te let dat 
Klooster 2 manne het wat 
tans PU-rugby speel. Caput 
het 15; Hombre 9 en Overs 
22. 

die Suid-Afrikaanse kam
pioenskappe. Tydens die
selfde kampioenskappe ver
lede jaar het slegs 11 me
daljes in die PU se skoot 
geval. Alie atlete wat so 
goed presteer het en alle 
afrigters wat bygedra het tot 
die prestasies word hartlik 
geluk gewens. 

MODEL·SKOENWINKEL -
CHECKERS·SENTRUM 

en 

SKOENSENTRUM 
KERKSTRAAT 

Vir die jongste 
modes in skoene 

-

Tydens die Wes-Trans
vaalse tweede liga-wed
stryde gespeel op Woens
dag 30 April het die derde 
span van die PU 'n nuwe 
Suid-Afrikaanse rekord op
gestel toe hul 17 doele teen 
Goldfields (0) aangeteken 
het. Dit is die meeste doele 
wat nog ooit in Suid-Afrika in 
'n hokkiewedstryd behaal is. 
Die vierde span van die PU 
het teen Strathvaal se 
tweede span gespeel en 
ook gewen met 'n telling van 
1-0. 

Op Saterdag 3 Mei het die 
PU-eerstespan vir Gold
fields met 6-0 gewen. Anita 
de la Porte het drie van die 
ses doele aangeteken. N6g 
'n wedstryd in die eerste liga 
was die een van die tweede 
PU-span teen Klerksdorp se 
eerste span. Die spanne het 
elk drie doele aangeteken. 
In die tweede liga het die 
vierde span van die PU agt 
doele behaal teen die 
tweede span van Klerksdorp 
se een doel. 

Kanovaart: 
Kanovaarders van die PU 
het op Saterdag 3 Mei op 
Parys aan die Transvaalse 
Kano-unie se snelroei kam
pioenskappe deelgeneem. 
In die senior kompetisie het 
die Pukke tweede gekom 
met 49 punte nadat RAU 
met 50 punte gewen het. 

PU-rugby: 

Op Saterdag 3 Mei het die 
PU-eerstespan met 6-0 teen 
Villagers gewen. Die lbbies 
het Klerksdorp met 32-11 
gewen. Op Saterdag 1 O Mei 
speel Wes-Transvaal teen 
8-oland op Olenpark. Die 
wedstryd sal ongeveer om 
15h30 begin. Omtrent 1 O 
van die Wes-Transvaalse 
spelers is Pukke. 

Atletiek: 
Dit is interessant om daarop 
te let dat daar vanjaar 'n 
totaal van 22 medaljes ver
ower is deur Pukke tydens 

Atletiek 
vergadering 

Dit word onder die aandag van 
alle atlete en belangstel
lendes gebring dat die Alge
mene Jaarvergadering van die 
PU-Atletiekklub op Maandag
aand 19 Mei om 19h30 in die 
Klein Sitkamer van die studen
tesentrum sal plaasvind. Alie 
Atletiekkoshuisver
teenwoordigers, marathon
hardlopers, landlopers en 
atlete moet die vergadering 
bywoon aangesien daar 'n 
nuwe struktuur in die klub tot 
stand gebring wil word. 


